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Αντί προλόγου  

 

«Παραδόξως η εξαντικειµενίκευση της οπτικής γωνίας είναι η πιο βέβαιη 

εφαρµογή της αρχής της ‘επιείκειας’ (ή γενναιοδωρίας), και κινδυνεύω 

εφαρµόζοντάς τη να φανώ ότι εγκαταλείποµαι στην αυταρέσκεια: κατανοώ κάτι 

σηµαίνει το καθιστώ ‘αναγκαίο’, δικαιολογώ την ύπαρξή του.» 

                                                                                          Bourdieu (2001:211) 

 

Το σώµα του κειµένου που κρατάτε ανά χείρας πραγµατεύεται πολιτικές του 

αναπαραγωγικού γυναικείου σώµατος στρέφοντας την προσοχή στις ιδεολογικές αλλά και 

υλικές του προεκτάσεις, στην ανάπτυξη, δηλαδή, ετερόκλητων συγκροτηµένων λόγων και 

θεσµών, καθώς και στις «τεχνικές»1 του γυναικείου σώµατος, την αναπαραγωγή πρότυπων 

σωµατικών πρακτικών σε σχέση µε ζητήµατα που εγείρονται γύρω από την αναπαραγωγή, 

όπως αυτά απαντώνται στη µελέτη σε µια επαρχιακή πόλη της Ελλάδας. Τα επιχειρήµατα 

που στοιχειοθετούν την ανάλυση αντλούν τη θεωρητική τους υποστήριξή από τα 

επιστηµονικά πεδία της ανθρωπολογίας της αναπαραγωγής, της υγείας, του σώµατος µε 

τέτοια µεθόδευση ώστε επιδεικνύεται στο κείµενο- θα ήθελα να πιστεύω- µια ευαισθησία 

στο ρόλο των αισθήσεων κατά την επιτόπια έρευνα, αγγίζοντας τα όρια µιας 

ανθρωπολογίας των αισθήσεων, πεδίο το οποίο προσεγγίστηκε ως προς τη συνδροµή που 

µπορεί να προσφέρει σε µια πιο «κοντά στο σώµα» -και συνακόλουθα, σε µια πιο 

ολοκληρωµένη- αντίληψη των υποκειµένων µελέτης.  

Θεωρώντας ως δεδοµένη µια κριτική προδιάθεση για την επιστηµονική προσέγγιση 

του γυναικείου σώµατος από µια γυναίκα, πρέπει να επισηµανθεί πως ακριβώς επειδή η 

διαχείριση της «εµπλοκής»2 του ερευνητή υπήρξε µια προσωπική και επιστηµονική 

αγωνία και αναµέτρηση, η έρευνα, η ανάλυση και η συγγραφή διασχίζονται από τούτη την 

«έγνοια». Έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη, ακόµη, η κριτική που έχει ασκηθεί στην υπέρ-

εκπροσώπηση των γυναικών προς την ανάδειξη της έµφυλης διάστασης της βιο-ιατρικής. 

Το γεγονός πως δεν παρουσιάζεται ο λόγος των ανδρών άµεσα σε αυτή την εργασία3, 

παρόλο που η έρευνα επεκτάθηκε σε συναντήσεις µε υποκείµενα και των δύο φύλων, 
                                                 
1 Ο όρος  τεχνικές του σώµατος “les techniques du corps” εισήχθη από τον  Mauss 1934. 
2 Αυτή η «εµπλοκή» επιχειρήθηκε να προσεγγιστεί µε αναστοχαστικές «αρχές» βασισµένες στην ιδέα της 
«συµµετοχικής αντικειµενοποίησης», όπως τη θέτει ο Bourdieu, κατά την οποία, «αυτό που πρέπει να 
αντικειµενικοποιηθεί δεν είναι η ανθρωπολόγος που επιτελεί την ανθρωπολογική ανάλυση ενός ξένου 
κόσµου, αλλά ο κοινωνικός κόσµος από όπου αυτή προέρχεται, καθώς και η συνειδητή ή ασυνείδητη 
ανθρωπολογία που χρησιµοποιεί στην ανθρωπολογική πρακτική της» (2006β:30-31).     
3 Παρόλο που οι έρευνες µε επίκεντρο τον άνδρα στην αναπαραγωγική διαδικασία δεν είναι πολλές, για µια 
επισκόπηση του ζητήµατος, βλ. Battaglia 1985, Hewlett 1991, Schneider και Schneider 1995. 
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υπήρξε ζήτηµα καθαρά επιλογής ως προς τη σύµπτυξη του θέµατος. Έµµεσα, παρόλα 

αυτά, θα έκρινα πως η ανδρική παρουσία εντοπίζεται, καθώς όσα µελετώ πηγάζουν από 

την αλληλεπίδραση των δύο φύλων στο ζήτηµα της αναπαραγωγής, καθώς η έρευνα δεν 

έλαβε χώρα µονάχα σε κλειστούς κύκλους γυναικών, αλλά και κατά τη διάρκεια της 

κοινωνικοποίησής των γυναικείων υποκειµένων σε διάφορους ανδροκρατούµενους (βλ 

Rich 1976), κάποιες φορές και ανδροκεντρικούς χώρους4 (ο χώρος στη γενικότερη ιδέα 

του, αυτή του τόπου).  

Επιπλέον, καθώς στην παρούσα εργασία η ανάλυση του γυναικείου σώµατος 

εκτυλίσσεται σε κανάλια που διασχίζονται από τη θεωρητικοποίηση της αναπαραγωγής 

και ενόσω η υποφαινόµενη έχω γεννήσει πολύ πρόσφατα σε σχέση µε την έναρξη της 

έρευνάς, αυτή η κριτική διάθεση επιτάσσεται να είναι ακόµη πιο επισταµένη, καθώς ο 

ερευνητής µπορεί να παγιδευτεί πολύ εύκολα σ’ αυτό που νοµίζει ότι πιστεύει και να το 

χρησιµοποιήσει ως εργαλείο του, αφού το ασυνείδητο κοµµάτι του εαυτού του µπορεί να 

λειτουργήσει ως οδηγός της ανάλυσης. Στο πνεύµα του Bourdieu για τις συνέπειες του 

αναστοχασµού έχω υπόψη µου πως  «αυτό που µόλις είπα καθιστά τους ακροατές 

προσεκτικούς έναντι αυτών που πρόκειται να πω, και καθιστά εµένα που τα λέω 

προσεκτικό µπροστά στον κίνδυνο να ευνοήσω µια από τις κατευθύνσεις ή µπροστά στον 

πειρασµό να θεωρήσω τον εαυτό µου αντικειµενικό υπό το πρόσχηµα ότι είµαι εξίσου 

κριτικός έναντι όλων των τοποθετήσεων» (2001:32).  

Η κριτική διάθεση θα έπρεπε να υφίσταται ακόµη κι αν ο συγγραφέας ήταν άνδρας 

και δεν είχε γεννήσει η γυναίκα του ή ο ίδιος (η τεχνολογία έχει εξελιχθεί) ή αν και πάλι 

ήταν γυναίκα που χρησιµοποίησε τις Νέες Τεχνολογίες Αναπαραγωγής (ΝΤΑ στο εξής) 

για να συλλάβει, ή ακόµη αν ήταν παρένθετη µητέρα ή µητέρα που δάνεισε τα ωάρια ή 

άντρας που δάνεισε τα σπερµατοζωάρια (τα οποία µπορεί να χρησιµοποιηθούν µετά το 

θάνατό του), αν ήταν θετός γονιός, ή αν οι σεξουαλικές προτιµήσεις του συγγραφέα-

γονιού ή µη ήταν οµόφυλες και θα µπορούσα να συνεχίσω γράφοντας έναν κατάλογο µε 

ενδεχόµενους «τύπους» συγγραφέα ως προς τη σχέση που µπορεί να έχει µε την 

αναπαραγωγική διαδικασία ή τη γονικότητα, αλλά σ’ αυτή τη στιγµή του κειµένου τα 

παραδείγµατα τα έφερα ως προς τη σχετικότητα και τη ρευστότητα των 

κατηγοριοποιήσεων που αποδεικνύουν. Ο Bourdieu συζητώντας τις δυσκολίες της 

συγκρότησης της ιστορίας της κοινωνιολογίας της επιστήµης επισηµαίνει πως «ο κάθε 

                                                 
4
Το ζήτηµα του ανδροκεντρικού χώρου µπορεί να εντοπιστεί ακόµη στην επισκόπηση της ιστορίας της 
διαµάχης ανάµεσα στις µαίες και τους άνδρες γιατρούς βλ. Oakley 1976, Donnison 1977,Versluysen 1981, 
Poovey 1988, Moscucci 1990.  
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πρωταγωνιστής αναπτύσσει µια θεώρηση αυτής της ιστορίας ανάλογη µε τα συµφέροντα 

που συνδέονται µε τη θέση που κατέχει σ’ αυτή (την ιστορία), γεγονός που δεν επιτρέπει 

να αναγορευτούν οι διαφορετικές ιστορικές αφηγήσεις σε αναµφισβήτητες αλήθειες.» 

(2001:31-32). 

Στο επόµενο κεφάλαιο επιτρέπεται στον αναγνώστη να παρακολουθήσει τις 

αλληλουχίες και τις συγκυρίες που πλαισίωσαν τη διύλιση των τεκµηρίων της ανάλυσης 

µέσα από τις προσωπικές µου εµπειρίες εγκυµοσύνης, αναπαραγωγής και µητρότητας, 

επιχειρώντας ανάλυση εννοιών από το πεδίο της ανθρωπολογίας του σώµατος µέσα από 

µια αυτό-εθνογραφική προσέγγιση. Κατά την Hastrup «η έρευνα πεδίου βρίσκεται 

ανάµεσα στην αυτοβιογραφία και την ανθρωπολογία. Συνδέει µια σηµαντική προσωπική 

εµπειρία µε ένα γενικό πεδίο γνώσης. Η σύνδεση από µόνη της έχει ένα γενεσιουργό 

αντίκτυπο επί της πραγµατικότητας της ανθρωπολογίας. Όπως άλλα υποκείµενα οι 

ανθρωπολόγοι είναι επίσης συνέχειες του χώρου που απαρτίζουν».(1992:117)  

Ο Merleau- Ponty στο πρίσµα µιας φαινοµελογικής οπτικής παραδέχεται: «Ότι 

γνωρίζω για τον κόσµο, ακόµη κι επιστηµονικά, το γνωρίζω από µια άποψη δική µου ή 

µιαν εµπειρία του κόσµου δίχως την οποία τα σύµβολα της επιστήµης δεν θα σήµαιναν 

τίποτα. Όλο το σύµπαν της επιστήµης είναι οικοδοµηµένο πάνω στο βιωµένο κόσµο κι αν 

θέλουµε να σκεφθούµε την ίδια την επιστήµη µε σοβαρότητα, να αποτιµήσουµε ακρίβεια 

το νόηµα και τη σπουδαιότητά της, οφείλουµε να αφυπνίσουµε πρώτα αυτή την εµπειρία 

του κόσµου  της οποίας είναι η δευτερογενής έκφραση.» (Merleau-Ponty 1977:20)5. Αυτή 

η προσέγγιση συνάδει µε τη φιλοσοφία πίσω από την αισθαντική µεθοδολογία που 

συζητείται στο 2ο κεφάλαιο του Α΄ Μέρους. Επιλέγοντας να δοθεί χώρος και χρόνος 

ταυτόχρονα στο σώµα του παρατηρούµενου και του ερευνητή κατά την έρευνα, την 

ανάλυση και τη συγγραφή, παρατίθεται όσο πιο πιστά δύναται η διάρθρωση των 

παράλληλων διαδροµών, οι οποίες διασταυρώθηκαν πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτής 

της έρευνας, επιτρέποντας στον αναγνώστη να προβληµατιστεί µαζί µε τον ερευνητή για 

τον τρόπο ανάλυσης και να αντιληφθεί όχι µονάχα την ανάλυση αυτή καθ’ εαυτή, αλλά 

και την άρρηκτη σχέση της µε τους εκάστοτε τρόπους και λόγους χρήσης της 

µεθοδολογίας. 

Με τον όρο «πιστά» που αναφέρεται παραπάνω εννοώ όσο πιο κοντά στην 

πραγµατικότητα που συν-βιώσαµε µε τους συνοµιλητές. Το τονίζω αυτό δηλώνοντας ότι 

έχω κατανοήσει πλήρως την αδυναµία να µεταφέρουµε το βίωµα του «άλλου» αµιγώς 

                                                 
5 Για µια σε βάθος ανάλυση της φαινοµενολογίας βλ. Merleau-Ponty 2002, Jackson 1996.  
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«ακατέργαστο», σκέψη η οποία απελευθέρωσε τον ρου της εργασίας όπως θα έλεγε η 

Papagaroufali από το «φόβο της ‘απώλειας’ ή της παραπλανητικής ελπίδας ‘ανακάλυψης’ 

τρόπων να σώσουµε το ‘ακατέργαστο’ υλικό της εθνογραφίας.» (2008:120). Άλλωστε, «οι 

λέξεις αναφέρονται σε έννοιες πραγµάτων κι όχι στα ‘πράγµατα από µόνα τους’ (things 

themselves), όλες οι γεµάτες νόηµα εκφράσεις είναι συµφραζόµενα υπονοούµενων 

πληροφοριών και πολιτισµικών προϋποθέσεων για τις οποίες οι δηµιουργοί από µόνοι 

τους ίσως δεν είναι ενήµεροι-ότι για τέτοιους λόγους και για άλλους δεν µπορούµε ποτέ να 

δούµε τον κόσµο ακριβώς ή ολοκληρωτικά από την οπτική του Άλλου, δεν µπορούµε να 

είµαστε -το πράγµα- ο Αλλος- µέσα στο πράγµα το ίδιο» (Brady 2004:627). Τα 

«κατεργασµένα» µου µηνύµατα, εποµένως, ελπίζω πως πιθανόν να συνδράµουν 

περισσότερο ως προς την κατανόηση του «άλλου» εάν δίνω ταυτόχρονα τις συνιστώσες 

τους, οι οποίες ορίζονται συνάµα από τον «εαυτό» και τον «άλλο». 

Ο Παπαταξιάρχης στην εισαγωγή του βιβλίου του Herzfeld Η ανθρωπολογία µέσα 

από τον καθρέφτη , κριτική εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης (1998) συζητώντας 

για τα πολιτισµικά συµβάντα και πως αυτά παραδίδονται στη γραφή σηµειώνει ότι 

«αντίθετα από τους ισχυρισµούς ενός αφηγηµατικού ρεαλισµού ανασύρονται και 

ανασυντίθενται δηµιουργικά στο ανθρωπολογικό κείµενο, όχι ως δεδοµένες καταστάσεις 

αλλά ως δυναµικές, διαλογικές αλληλεπιδράσεις ανάµεσα σε εξίσου ενεργά υποκείµενα, 

που καταλαµβάνουν διαφορετικές θέσεις στον ενιαίο καταµερισµό της γνωστικής 

διαδικασίας. Ανασύρονται από εθνογράφους που δηλώνουν ρητά τη θεωρητική τους 

σκευή, που καταδεικνύουν αναστοχαστικά όχι το µη αληθινό αλλά την αλήθεια – όσο 

µερική – του πλαστού και κατασκευασµένου.» (Παπαταξιάρχης 1998:xii-xiii). Η αλήθεια 

αυτή σε τούτο το κείµενο αναζητήθηκε σε µια «αδιάκριτη» διαδροµή της έρευνας και της 

ανάλυσης, η οποία επέτρεψε να εντοπιστούν όσα παρασύρουν τον «ερευνητή» και όσα 

«παρασύρει» ο ίδιος. Εφόσον, αυτό συµβαίνει εις γνώση του ερευνητή µπορεί να τα 

παρατηρεί και να τα καταθέτει χωρίς ενοχές υποκειµενοποίησης, παρά µε 

προβληµατισµούς αντικειµενικοποίησης του υποκειµένου αντικειµενικoποίησης (Βλ. 

Bourdieu 2006β).   

Άλλωστε, πως θα µπορούσε να είναι διαφορετικά αφού όπως τονίζει ο Bourdieu 

«δεν µπορούµε να µιλήσουµε πάνω σε ένα τέτοιο αντικείµενο χωρίς να εκθέσουµε τον 

εαυτό µας σε ένα µόνιµο κατοπτρικό φαινόµενο: κάθε λέξη που εκφέρουµε σχετικά µε την 

επιστηµονική µας πρακτική µπορεί να επιστρέψει προς το πρόσωπό µας. Αυτή η ηχώ, 

αυτή η αναστοχαστικότητα, δεν είναι αναγώγιµη στον αναστοχασµό ενός ‘σκέπτοµαι’ 

(cogito) που σκέφτεται ένα αντικείµενο (cogitatum) που δεν είναι άλλο από τον εαυτό του. 
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Είναι η εικόνα που επιστρέφει σε ένα γνωστικό υποκείµενο από άλλα γνωστικά 

υποκείµενα, εφοδιασµένα µε αναλυτικά εργαλεία που ενδεχοµένως έχουν παρασχεθεί από 

το ίδιο το γνωστικό αυτό υποκείµενο.» (Bourdieu 2001: 21). 

Θίγονται, όπως θα έγινε αντιληπτό, στον τρόπο ανάλυσης και γραφής αυτής της 

εργασίας κάποια ζητήµατα που προκύπτουν από το πεδίο της αυτό-εθνογραφίας, η 

επιτέλεση της οποίας ο Spry ισχυρίζεται πως µας κάνει έντονα συναισθανόµενους του πως 

γινόµαστε µάρτυρες της δικής µας κατασκευής της πραγµατικότητας. «Το να ερµηνεύεις 

τον πολιτισµό µέσω αυτό-αντικατοπτρισµών και πολιτισµικών διαθλάσεων της ταυτότητας 

είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα της αυτό-εθνογραφικής επιτέλεσης» (2001:706). Πιο 

παραστατικά περιγράφει πως η αυτό-εθνογραφία συνεισφέρει στις έτοιµες να ανθίσουν 

δυνατότητες της αναπαράστασης  της ανθρώπινης δράσης. Είναι ένα εργαλείο ανάµεσα σε 

πολλά σχεδιασµένο να δουλεύει στα πεδία και µια µέθοδος που φωνάζει πάνω στο σώµα 

σαν ένας τόπος θεωρητικής αντίλήψης και ενσώµατης γνώσης (2001:727).  

Στην προσπάθεια αυτής της αυτό-εθνογραφικής προσέγγισης παρατήρησα τον 

εαυτό µου να «ζυγίζει» το επιστηµονικό µου υποκείµενο (τον παρατηρητή) µε τον ίδιο 

τρόπο που έχει διδαχθεί να «ζυγίζει» τον «άλλο» (τον παρατηρούµενο) σε µια προσπάθεια 

αποτύπωσης της αλήθειας. Υπήρξε, λοιπόν, µια νέα, πολύ προκλητική διαδικασία που 

προβληµάτισε γόνιµα σε ζητήµατα κυρίως µεθοδολογικά. Η τακτική αυτή εξοµοίωνε όλο 

και περισσότερο τα δύο υποκείµενα, ως προς την ανάγκη έρευνας που χρήζουν αµφότερα. 

Αναρωτιέµαι αν αυτή η τακτική εξοµοίωσης ερευνητή-παρατηρούµενου µπορεί να 

συµβαδίσει µε την καινοτόµα προσέγγιση του Herzfeld για την αναίρεση της 

εθνογραφικής αυθεντίας, όπου δηλαδή, όπως συνοψίζει ο Παπαταξιάρχης, «ο 

µεθοδολογικός εξισωτισµός (παρατηρούντος) ‘εαυτού’ και (παρατηρούµενου) ‘άλλου’ 

αποτελεί την άλλη όψη της καταπολέµησης του εξωτισµού. Το σχέδιο αυτό 

πραγµατοποιείται µέσα από τη διπλή απεικόνιση όχι µόνο του ‘άλλου’ στον ‘εαυτό’ αλλά 

και του ‘εαυτού’ στον ‘άλλο’, στρατηγική που ειδικότερα επιτρέπει να αναδειχθούν ρητά 

οι ιστορικές και πολιτισµικές ορίζουσες της συγκεκριµένης ανθρωπολογικής πρακτικής ως 

συµφραζόµενα της κατά τη στιγµή που υλοποιείται.» (1998: xiv). 

Στην περίπτωση που εξετάζεται κρίνεται απαραίτητη τόσο η καταπολέµηση του 

«εξωτισµού», όσο και η εξύψωσή του. Ακριβώς επειδή στην παρούσα έρευνα 

παρατηρητής και παρατηρούµενοι έχουν κοινές πολιτισµικές και κοινωνικές καταβολές ο 

εντοπισµός του «εξωτισµού» σε υποκείµενα  µε τα οποία θεωρητικά βρίσκοµαι τόσο 

«κοντά» µε ενθουσίασε και αποτέλεσε το στοιχείο που κέντρισε το ενδιαφέρον για τη 

µελέτη των -εν δυνάµει ή ενεργών- αναπαραγωγικών σωµάτων και µε εισήγαγε στον 
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«κόσµο της αναπαραγωγής». Αφού κατανοήθηκαν σε βάθος οι λεπτές αποχρώσεις όσων 

συζητήθηκαν µε τα υποκείµενα, η ανάλυση της εθνογραφίας προσανατολίστηκε στην 

καταπολέµηση του «εξωτισµού» και στην εξίσωσή παρατηρητή και παρατηρούµενου. 

Αντιλαµβάνοµαι την έννοια της εξίσωσης εποµένως µέσα από την εξάσκηση της 

µεθοδολογίας. 

Για τον Herzfeld, επίσης, η εξίσωση «εαυτού» και «άλλου» δεν είναι ουσιαστική 

αλλά µεθοδολογική, έχει δε ως συνέπεια την πολιτική ενδυνάµωση αυτών τους οποίους 

µελετάει ο ανθρωπολόγος (Παπαταξιάρχης: 1998:xxv). Αναρωτιέµαι αν ισχύει το 

παραπάνω µονάχα µε αυτή τη σειρά ή και µε την αντίστροφη. Αν, δηλαδή, η ανάγκη του 

ερευνητή για την πολιτική ενδυνάµωση µιας οµάδας καταλήγει να τον εξισώνει µε τα 

υποκείµενα. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει ότι ο ερευνητής, αρχικά τουλάχιστον, 

αντιλαµβάνεται τον «εξωτισµό» του «άλλου» προσπαθώντας για την «άρση» του µέσα 

από την έρευνα προς µια κατανόηση της ετερότητας. Οδηγούµαι να κλείσω τούτο το αντί 

–προλόγου σηµείωµα προβληµατίζοντας γύρω από την ιδέα του «εξωτικού» και µάλιστα 

σε µια «ανθρωπολογία των σύγχρονων κόσµων»6, µετατοπίζοντας το ερώτηµα από το 

ποιος είναι «εξωτικός», στο προς ποιον είναι «εξωτικός» αυτός που αναλύουµε. 

                                                 
6 Η ορολογία είναι του Marc Auge (1999). 
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ΜΕΡΟΣ Α. My field-world 
 

Κεφάλαιο 1. Προς ένα άλλο ιστορικό της έρευνας: ανθρωπολογία του σώµατος και 

αυτό-εθνογραφία. 

 

«Το να ζει κανείς το σώµα του σηµαίνει να το βιώνει ως µεταµορφώσιµο, όχι µόνο 

ως πολιτισµικά νοήµατα/αναγνώσεις αλλά και στο εσωτερικό του. Ό, τι και να λέει 

η φυσιολογία, δεν ξέρω αν θα βιώναµε τις εσωτερικές λειτουργίες του σώµατός 

µας µε τον ίδιο τρόπο αν ο πολιτισµός µέσα στον οποίο ζούµε άλλαζε δραµατικά.»  

                                                                                                Birke (2004:153) 

 

Το ερώτηµα που έκλεισε το «Αντί προλόγου» σηµείωµα τέθηκε, φυσικά, και στην 

παρούσα περίπτωση έρευνας, η οποία ξεκίνησε τυπικά τον Οκτώβρη του 2009.   Οφείλω 

να παραδεχτώ, παρόλα αυτά, πως η «εξωτικότητα» που περιέβαλλε τα ζητήµατα γύρω από 

την αναπαραγωγή φανερώθηκε νωρίτερα, όταν η ίδια έµεινα έγκυος, οπότε και 

παρουσιάστηκε αιφνιδίως η ευκαιρία να µπω σε έναν κόσµο µέχρι τότε άγνωστο για µένα, 

σ’ έναν κόσµο «εξωτικό». Παρόλο που τη δεδοµένη χρονική περίοδο δεν είχα αποφασίσει 

ότι θα ασχοληθώ στην πτυχιακή εργασία µε το ζήτηµα της αναπαραγωγής, δεν µπορούσα 

παρά να σκέφτοµαι ανθρωπολογικά τα όσα συνέβαιναν τότε και µετά τη γέννα µου. Σ’ 

αυτό το 1ο κεφάλαιο περιγράφω πως ξεπηδάει από την προσωπική µου εµπειρία µια 

«εξωτικότητα» της αναπαραγωγής, καλύπτοντας µέσα από µια αυτό-ανθρωπολογική 

προσέγγιση κάποια βασικά σηµεία της θεωρίας της ανθρωπολογίας του σώµατος που 

ενδιαφέρουν την προσέγγισή µας, ώστε να προετοιµάσει τις οδούς µέσω των οποίων 

εκτυλίσσονται τα κεντρικά κεφάλαια αυτής της εργασίας. 
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i. When my body turned to matter7     
 

Αν θα µπορούσα να ισχυριστώ κάτι για το οποίο να µην αναθεωρήσω αργότερα 

όσο αφορά στην περίοδο της φυσικής µου κύησης είναι πως-πέρα των άλλων 

συνδηλώσεών της- αποτέλεσε µια «ανεπανάληπτη εµπειρία γνώσης».8 Η Cowan (1998) 

για την «εννοιολόγηση του σώµατος» πάνω στο αναστοχαστικό ζήτηµα για το αν µπορούν 

οι άνθρωποι να αποκτήσουν γνώση της κοινωνικής κατασκευής των σωµάτων τους 

διαπραγµατεύεται την προσέγγισή της παραθέτοντας πρώτα τη θέση του Bourdieu, ο 

οποίος δεν παραδέχεται κάτι τέτοιο. «Γι’ αυτόν (για τον Bourdieu) η σηµασία του 

ανθρώπινου σώµατος στην αναπαραγωγή του έθους είναι ακριβώς αυτή: ότι ο κοινωνικός 

του χαρακτήρας είναι συγκαλυµµένος. Οι ατελείωτες ‘τεχνικές του σώµατος’, που 

αποκτώνται πρακτικά και ενεργοποιούνται βουβά, σπάνια γίνονται αντικείµενο λεκτικής 

επεξεργασίας (Cowan 1988:31). Οι αρχές που σωµατοποιούνται µε αυτό τον τρόπο 

τοποθετούνται «πέρα από την ακτίνα δράσης της συνείδησης και εποµένως δεν µπορούν 

να θιγούν από τον εκούσιο, εσκεµµένο µετασχηµατισµό, και δεν µπορούν να γίνουν και 

ρητές.» (Bourdieu 1977:94). Η Cowan παρόλο που συµφωνεί πως τα άτοµα δεν µπορούν 

να αποκτήσουν πλήρη επίγνωση του κοινωνικού και ιστορικού χαρακτήρα των σωµάτων 

και του εαυτού τους, ωστόσο υποστηρίζει επίσης πως «υπάρχουν ορισµένες καταστάσεις 

στις οποίες τα άτοµα µπορούν να αποκτήσουν µεγαλύτερη αναστοχαστική  συνείδηση των 

σωµάτων τους.» (1998:31).  

Στη βάση αυτής της σκέψης, όταν η ίδια για πρώτη φορά ένιωσα ότι χαίρω αυτής 

της αναστοχαστικής συνείδησης του σώµατός µου, η οποία επεκτεινόταν πέρα από ένα 

προσωπικό αναστοχασµό σε µια καθηµερινή ανθρωπολογική παρατήρηση, στοιχεία τα 

οποία ανατροφοδοτούσαν συνεχώς το ένα το άλλο, «το σώµα έγινε ζήτηµα» υπό 

διαφορετικές συνθήκες και οπτικές απ’ ότι παλιότερα, καθώς πια το ίδιο είχε µετατραπεί 

                                                 
7 Η λέξη matter επικαλείται τη συζήτηση της Butler (2008) περί ύλης, λόγου και κατασκευής ως η έννοια του 
ζητήµατος και της σηµασίας, «γνώση του πως και γιατί είναι ένα σώµα σηµαντικό, όπου το ‘να είναι σώµα 
σηµαν-τικό’ υποδηλώνει ταυτόχρονα και το ‘υλοποιώ’ και το ‘σηµαίνω’.» (Butler 2008:95). «Η κλασική 
σύνδεση της θηλυκότητας µε την υλικότητα ανιχνεύεται σε ένα δίκτυο ετυµολογιών που συνδέουν τη λέξη 
matter [ύλη] µε τα λατινικά mater [µητέρα] και matrix [µήτρα µε τις δύο έννοιες: καλούπι και γυναικεία 
µήτρα]. Η κλασική εννοιολόγηση της ύλης ως τόπου γένεσης ή προέλευσης […]. Στα αρχαία ελληνικά ‘ύλη’ 
είναι το ξύλο ή η ξυλεία µε την οποία κατασκευάζονται διάφορα πολιτισµικά τεχνουργήµατα, αλλά επίσης 
είναι αιτιακή και εξηγητική συνάµα αρχή καταγωγής, ανάπτυξης και τελολογίας […]. Το λατινικό materia 
καταδηλώνει το υλικό από το οποίο φτιάχνονται πράγµατα κι όχι µόνον την ξυλεία για τα σπίτια και τα 
πλοία, αλλά ακόµη και οτιδήποτε χρησιµεύει ως τροφή για τα βρέφη: Τα µητρικά στοιχεία που δρουν ως 
προέκταση του µητρικού σώµατος.» (Butler 2008:92-94). 
8 Σ’ αυτό το σηµείο η επιλογή να σχολιάσω τη γνώση ως ανεπανάληπτη εµπειρία και να τη χρησιµοποιήσω 
ως εφαλτήριο για την έναρξη του 1ου κεφαλαίου αποτελεί σχόλιο στην έννοια της έγκυρης γνώσης 
(authoritative knowledge) για την αναπαραγωγή, η οποία θα συζητηθεί στο 1ο κεφάλαιο του β΄ µέρους της 
παρούσας εργασίας. 
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σε ανθρωπολογικό εργαλείο πριν καλά-καλά το καταλάβω. Ο Marcel Mauss συζητώντας 

την ιδέα του σώµατος το ονοµάζει ως «το πρώτο και το πιο φυσικό εργαλείο του 

ανθρώπου. Ή ακριβέστερα, για να µη µιλήσουµε για εργαλείο: το πρώτο και φυσικότερο 

τεχνικό αντικείµενο και συνάµα τεχνικό µέσο του ανθρώπου είναι το σώµα του.» (Mauss 

2004β:81). Ο Mauss, βέβαια, δεν πραγµατεύεται εδώ το ανθρωπολογικό σώµα ως 

εργαλείο, αλλά το σώµα ως µέσο, ως κεντρική αναλυτική κατηγορία, ως πεδίο άρθρωσης 

πολιτισµικών «φωνών», στοιχεία, ακριβώς, όµως, που χρησιµοποίησα όχι µονάχα για τη 

µελέτη της οµάδας που ερεύνησα, αλλά και για το αναστοχαστικό κοµµάτι αυτής της 

εργασίας που λαµβάνει έντονα υπόψη του το σώµα του ερευνητή, καθώς και για αυτό εδώ 

το ιστορικό της έρευνας. 

 

ii. Ο ανθρωπολογικός µου οµφάλιος λώρος 
 

Στάθηκε αναπόφευκτο να εγκυµονώ και να µη διυλίζω καθηµερινά µέσα από µια 

ανθρωπολογική οπτική το σώµα µου, τις χρήσεις του από µένα την ίδια, από το οικείο 

περιβάλλον, από το ιατρικό προσωπικό που συναντούσα σε προγραµµατισµένες και µη 

επισκέψεις, από ανθρώπους στο δρόµο, σε µαγαζιά ή σε υπηρεσίες που δεν ανήκαν στον 

κύκλο µου, αλλά εισέρχονταν µόνο και µόνο επειδή εγκυµονούσα. ∆εν είναι καθαρό που 

το έγκυο σώµα τελειώνει και ξεκινά ο κόσµός. Παρακολουθούσα τους ανθρώπους να 

διαµορφώνουν το διακριτό χαρακτήρα του πολιτισµικού τους πλαισίου µέσα από την 

κίνηση του σώµατος, την προστασία των ορίων του, την παρακολούθηση των λειτουργιών 

του και την επιλογή εκείνων των τµηµάτων που θα µπορούσαν να ονοµαστούν και να 

τεθούν σε κυκλοφορία µέσω µιας ανοιχτής ρητορικής (Frykman 1997:147). Άθελά µου 

είχα διεισδύσει στην ερµηνεία των πολιτικών, πολιτισµικών σηµασιών των πιο 

τετριµµένων κοινωνικών πρακτικών.  

Το έγκυο σώµα µου, µου προσέφερε µια νέα (θα µπορούσα να πω «εξωτική»;) 

«ενσώµατη» εµπειρία, κατά την Cowan αυτή την εµπειρία που κατάφερνε «να 

σωµατοποιεί την αίσθηση του σώµατος µου και τις αισθήσεις µου, την αυτεπίγνωση µου 

ως σώµατος και την επίγνωση ότι οι άλλοι µε αναγνωρίζουν ως ενσώµατο γυναικείο 

εαυτό», εν προκειµένω γυναικείο αναπαραγωγικό εαυτό (1998:2). Ξαφνικά «ενδιέφερα» 

µια µεγαλύτερη οµάδα ανθρώπων απ’ ότι ακριβώς πριν µείνω έγκυος. Με συγχωρείτε, 

εννοούσα ακριβώς πριν το ανακοινώσω. Ο µήνας που µεσολάβησε µέχρι την απόφαση της 

συνέχισης της κύησης υπήρξε µεταιχµιακός ως προς την ταυτότητά µου για τους άλλους  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:11 EEST - 52.53.217.230



10 

αλλά και για µένα την ίδια. Η συµπεριφορά (λεκτική και σωµατική) των ανθρώπων 

µεταβλήθηκε µε πολύ ενδιαφέροντα τρόπο µόλις η κύηση επισηµοποιήθηκε και ήδη οι 

έµφυλες διακρίσεις, οι σχέσεις εξουσίας και οι βιο-πολιτικές άρχισαν να διαφαίνονται και 

να «ενσωµατώνονται» στο χειρισµό του σώµατός µου από εµένα, από άλλα σώµατα και 

άλλους Λόγους. Η καθηµερινή διαπραγµάτευση του σώµατός µου µε καινούριους όρους 

µε οδήγησε να αντιληφθώ πιο βαθιά πως «το προσωπικό είναι πολιτικό» και πως οι λόγοι 

και οι κινήσεις µου, όπως αντίστοιχα των άλλων, είτε θα ενίσχυαν την κυρίαρχη ιδεολογία 

περί αναπαραγωγής, είτε θα εναντιωνόντουσαν σε αυτή, πάντα, όµως, µε τους όρους της, 

επιτρέποντας παρόλα αυτά να «ευδοκιµήσουν» και νέες φωνές. 

  

iii. Η επέλαση των στερεοτύπων: µια «εξωτική» εµπειρία προς επείγουσα διαχείριση 

  

Έπρεπε να βρω τρόπο να αντιπαρέρχοµαι κάθε µέρα διαφορετικού τύπου 

«εισβολές»9 στο άτοµό µου από τον κοινωνικό περίγυρό (όπου ο καθένας είχε άποψη για 

την εγκυµοσύνη, τη γέννα, τη µητρότητα, τις ιατρικές τεχνολογίες και τις επιλογές µου 

σχετικά, είχε δεν ξέρω από πού και πως-ή µάλλον σιγά-σιγά κατανόησα- δικαίωµα στο 

χάδι της κοιλιάς µου, υποχρέωση να µε βοηθήσει µε τις σακούλες απ’ το µάρκετ, καθήκον 

να µου πει τι να προσέχω, να µου κάνει σίγουρα κήρυγµα για το κάπνισµα, να µε κερνάει 

σε τυχαίες επισκέψεις µου -σχεδόν να µε µπουκώνει-κι έχει σηµασία αυτό- διάφορες 

λιχουδιές ή σε άλλες περιπτώσεις τροφές που «κάνουν καλό» κ.ο.κ.).  

Ως µόνη διέξοδος παρουσιάστηκε η προσπάθεια να αντιληφθώ γιατί συνέβαινε 

αυτό. Ανέλυα θεωρητικά και προσπαθούσα να κατανοήσω, αναζητώντας έναν τρόπο 

αντίστασης σε µια κυρίαρχη ιδεολογία που προσπαθούσε να µου επιβληθεί και αρκετές 

φορές, οµολογώ τα κατάφερε. Αν κατά τον Bourdieu ο τρόπος µε τον οποίο 

χρησιµοποιείται, βιώνεται και γίνεται αντιληπτό το σώµα αντανακλά αναγκαστικά τις 

πρακτικές και συµβολικές δοµές του εξωτερικού (φυσικού, κοινωνικού και πολιτικού) 

περιβάλλοντος, οφείλουµε να προβληµατιστούµε για τη βαθιά διαπλοκή των διαδράσεων 

της «κατασκευής του σώµατος» και των «δοµών» εντός και γύρω από αυτό, επιχειρώντας 

να εντοπίσουµε όχι µονάχα αντανακλάσεις, αλλά κυρίως «διαθλάσεις». 

                                                 
9 Τα έγκυα σώµατα προκαλούν ταυτόχρονα στο περιβάλλον  αισθήµατα «πόθου» και «τρόµου», τα οποία και 
εκφράζονται στις πιο καθηµερινές πρακτικές, ιδιωτικές και δηµόσιες. Βλ. Longhurst 2001. 
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iv. «Αρρωσταίνοντας» από εγκυµοσύνη 
 

Άρχισα να παραλληλίζω (όσο ήµουν ακόµη έγκυος) όχι σκόπιµα- αλλά αυτό 

συνέβαινε- τον εαυτό µου µε τον ασθενή και να παρατηρώ τη διάρθρωση των 

στερεοτύπων µέσα από τους λόγους και τις πρακτικές γύρω από την εγκυµοσύνη, τον 

τοκετό, τη µητρότητα, τις σχέσεις εξουσίας µε το ιατρικό προσωπικό. Τα «συµπτώµατα» 

της εγκυµοσύνης, αλλά κυρίως η διαχείρισή τους η οποία µου µεταβιβάστηκε µε το 

«µαγικό» αυτό τρόπο που κληροδοτούνται συµπεριφορές στα υποκείµενα χωρίς να το 

αντιλαµβάνονται το πότε και το γιατί ήταν αρκετά για να µε πείσουν ότι «έπασχα» από 

εγκυµοσύνη. 

Συχνά επανερχόταν στη σκέψη µου κάποιες σελίδες της διπλωµατικής εργασίας 

που παρέδωσα για να λάβω πτυχίο, στα πλαίσια της ιατρικής ανθρωπολογίας για τον 

καρκίνο του µαστού, τη σωµατοποίηση και τη γυναικεία ταυτότητα. Μια από τις ενότητες 

εκείνης της εργασίας τιτλοφορείται: «Η ανάγκη της αντίστασης στη βιωµένη εµπειρία του 

να ανήκεις στους κυρίαρχους» (Μαστοροδήµου 2005:35). Ο τίτλος δίνει έµφαση στο πόσο 

µε προβληµάτισε-σχεδόν µε στεναχωρούσε-το ότι ήταν αδύνατο όσο και να το επιθυµούσα 

να απεκδυθώ την ταυτότητα του κυρίαρχου-υγιούς. Κάποια χρόνια αργότερα πια από 

εκείνη την επιτόπια παρατήρηση ένιωσα να υφίσταµαι πιο κοντά στην πλευρά των 

ασθενών που τόσο πολύ είχα προσπαθήσει τότε να κατανοήσω την οπτική τους, αλλά 

πάντα ένιωθα ότι µας χώριζε κάτι, ότι βρίσκοµαι στην αντίπερα όχθη, αυτή του υγιούς, του 

επιστήµονα, του «κυρίαρχου» µε κάποια έννοια, καθώς ταυτιζόταν εν µέρει µε το ιατρικό 

προσωπικό και µοιραζόταν µαζί του αναπόφευκτα τις δοµές εξουσίας που προϋπήρχαν στο 

ιατρείο πριν µετατραπεί σε πεδίο έρευνας. Στην παρούσα περίπτωση δε χρειάστηκε να 

προσπαθήσω καθόλου, κατείχα τη βιωµένη εµπειρία του ασθενή πάρα πολλές φορές, µε 

αποκορύφωµα τη στιγµή του τοκετού, τη στιγµή που προσπαθούσα να φύγω από το 

χειρουργικό κρεβάτι όπου ράβανε την καισαρική µου τοµή.  

 

v. Οργασµός σωµάτων 
 

Παράλληλα και µε µεγάλη δυναµική εισήχθη σ’ όλον αυτό τον προβληµατισµό το 

σώµα. Το δικό µου και των άλλων. Και του µωρού ακόµη που είχα µέσα µου. Και των 

µωρών που κάποιες γυναίκες κάποια στιγµή θα θελαν να αποκτήσουν και του σώµατος 
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που φαντάζονταν πως θα είχαν αν συνέβαινε αυτό, και των ανδρών που το σώµα τους 

έσκυβε µονάχα ιπποτικά πια µπροστά στα παραπάνω µου κιλά, που τα σχόλιά τους για το 

στήθος µου που είχε φουσκώσει είχαν µονάχα δόσεις τρυφερότητας και έτσι είχαν κάθε 

δικαίωµα να τα κάνουν χωρίς αυτό να θεωρείται φλερτ, όλων όσων τρίψανε µε ανείπωτη 

και αδικαιολόγητη χαρά την κοιλιά µου (ήταν τόσοι πολλοί, που κάποια στιγµή ζήτησα 

από τον άντρα µου να τους σταµατάει επιχειρηµατολογώντας πως «επιστηµονικά 

αποδεδειγµένα» µου κάνει κακό-απέφευγα να το κάνω εγώ για να µη διαφοροποιηθώ από 

το χαριτωµένο “status” της εγκύου), των γυναικών που είχαν γεννήσει παλιότερα και 

αντιλαµβάνονταν αµέσως ότι είµαι έγκυος όταν ακόµη δε φαινόταν η κοιλιά µου. Η 

Παπαγαρουφάλη συζητώντας την έννοια της αισθητηριακής και συναισθηµατικής 

προσοχής (Csordas 1993) εξηγεί πως «επειδή το σώµα είναι εξαρχής κοινωνικά 

επηρεασµένο, κινείται, δηλαδή, στη βάση πολιτισµικών ‘προδιαθέσεων’ και αισθήσεων, 

το να προσέξεις µια σωµατική ή λεκτική ‘χειρονοµία’ δεν σηµαίνει ότι τις παρατηρείς σαν 

να ήταν ξεχωριστά αντικείµενα , αλλά ότι στρέφεσαι προς την κατάστασή τους µέσα στον 

κόσµο, ότι δηλαδή διαισθάνεσαι και εικάζεις, αποκτάς την αίσθηση του διυποκειµενικού –

σχεσιακού πλαισίου ή έθους που της παρήγαγε και φτιάχνεις νέες σηµαντικές εικόνες, 

συνδυασµένες µε περαιτέρω εικασίες και προσδοκίες για τα χαρακτηριστικά αυτών των 

εικόνων και τις πιθανές χρήσεις τους.» (2002:48). 

Πολλά παραδείγµατα σωµατικών συζητήσεων, αυθόρµητα, µικρά, καθηµερινά 

περνούσαν τόσο συµπυκνωµένα, γρήγορα, µε ένταση από µπροστά µου, αλλά και µέσα 

µου και γύρω µου και από «όσο πιο κάτω» γίνεται. Τέτοια περιστατικά επικεντρώσανε το 

ενδιαφέρον µου στις αισθήσεις όταν αποφάσισα να ασχοληθώ µε το ζήτηµα της 

αναπαραγωγής. Επέτρεπα αργότερα στους συνοµιλητές µου να κουβαλήσουν στις 

συζητήσεις µας τις σωµατικές τους εµπειρίες µε ήχους από κουρδιστά παιχνίδια, µυρωδιές 

από κατουρηµένες πάνες, αγγίγµατα σε πατούσες που δεν είχαν πατήσει κάτω ποτέ, 

εικόνες που εξηγούσαν τον κύκλο της ζωής, τους τρόπους που ο άνθρωπος µαθαίνει να 

µαθαίνει, γεύσεις απ’ το µητρικό γάλα και τις παιδικές κρέµες, αλλά κι από τροφές 

«καλύτερης ποιότητας» που κατανάλωναν πια ως νέοι γονείς. 

Κατά την αντίληψη του Bourdieu για το έθος σε µια θεωρία της ενσωµάτωσης, ο 

έλεγχος του σώµατος από το ίδιο το άτοµο είναι στην ουσία η επιτυχηµένη εν-σωµάτωση 

κοινωνικών νοηµάτων που αποτυπώνονται σε τετριµµένες πρακτικές όπως το να στέκεσαι, 

να κάθεσαι, να κοιτάζεις, να µιλάς, να περπατάς, και στον φαινοµενικά τετριµµένο έλεγχο 

λεπτοµερειών στην ενδυµασία, την εµφάνιση και στους τρόπους (Bourdieu 1977:15). Oι 

λόγοι γύρω από το σώµα και τα στερεότυπα που διαρθρωνόντουσαν ωχριούσαν σχεδόν 
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µπροστά στις σωµατικές πρακτικές, στις σωµατικές συζητήσεις, στις νέες κινήσεις προς το 

σώµα µου.  

 

vi. My case-body 
 

Ο έλεγχος του σώµατος που αντιλήφθηκα κατά τη διάρκεια της κύησης δεν 

καταλάγιασε µε το πέρας του τοκετού. Η καθηµερινή νέα πάλη περιλάµβανε να 

αποδεικνύω και να αποκαθιστώ τις υπόλοιπες ιδιότητες πέρα από τη µητρική-που το 

περιβάλλον υπερτιµούσε, απαξιώνοντας τις προηγούµενες- αλλά ταυτόχρονα- οδηγούµενη 

από µια βαθύτερη ανάγκη (όχι µητρικού ενστίκτου, αλλά ενστίκτου κοινωνικής 

επιβίωσης)-να αποδεικνύω πως είµαι «καλή µητέρα». Οι παραπάνω προσωπικές 

διαδικασίες υπήρξαν το κλειδί για να αντιληφθώ µέσα από το ίδιο µου το σώµα (my body) 

την περίπτωση της έρευνάς µου (my case study), καθώς το σώµα µου είχε µετατραπεί σε 

επιφάνεια πάνω στην οποία αρθρώνονται µηνύµατα εξουσίας µε τον πιο σαφή τρόπο.   

Την παραπάνω φουκωική σκέψη απηχούσαν αργότερα τα «πειθαρχηµένα» σώµατα 

των συνοµιλητριών µου και σε πολλές περιπτώσεις οι αντιφάσεις µε τους λόγους 

«αντίστασής» τους. Το σώµα µου υπήρξε ένας καλός οδηγός για να αντιληφθώ πιο εύκολα 

και γρήγορα αυτές τις αντιφάσεις και τις αιτίες τους, αλλά και βαθύτερα πως η εξουσία- 

όπως θα έλεγε ο Foucault δεν είναι µόνο θεωρητικό ζήτηµα, αλλά κάτι που αποτελεί µέρος 

της εµπειρίας µας (1991:77) και µέσα από τη διαµάχη της ατοµικής και της συλλογικής 

αναζήτησης περί ταυτότητας-την οποία παρακολούθησα να εκτυλίσσεται ανάµεσα στις 

ίδιες τις γυναίκες όπως συζητάω διεξοδικότερα στο 3ο κεφάλαιο του Β΄ Μέρους της 

εργασίας- δραµατοποιούνται συγκρουόµενα συµφέροντα» (Frykman 1997: 147).   

vii. A newborn world 
 

Τα νήµατα, εποµένως, που κίνησαν αυτή την έρευνα, τουλάχιστον αρχικά, ήταν να 

επιβεβαιώσω ή να αναιρέσω προβληµατισµούς για τις κατηγοριοποιήσεις που υπέθετα πως 

ισχύουν, να ανακαλύψω µε ποιους τρόπους και γιατί οι γυναίκες δε νιώθουν ότι ανήκουν 

εκεί όπου υποτίθεται ότι θα έπρεπε ή αντίθετα έχουν έντονη αίσθηση του «ανήκειν» την 

οποία και προωθούν, πως µπορεί να βίωσαν την αναπαραγωγική εµπειρία ως µια 

µεταιχµιακή κοινωνικά φάση ή ως την πιο «κανονική»10, αν αντιλήφθηκαν τις 

φυσικοποίησεις της ιατρικοποίησης της αναπαραγωγής ως αυθαιρεσίες, ως «αναγκαίο 

                                                 
10 Βλ. Hern 1971. 
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κακό», ή ως «ποιότητα ζωής, αν αντιστάθηκαν σε αυτό ή αν το «απολαύσανε», αν ένιωσαν 

ασθενείς ή το επίκεντρο του κόσµου, αν σηµασιοδοτήθηκε η εµπειρία τους µε θετικό ή 

αρνητικό πρόσηµο11. Σε µια υπεραπλούστευση αυτό θα έµοιαζε µε κυνήγι οµοίων και 

διαφορετικών. Αντί αυτού, εντόπισα οµοιότητες και διαφορές. 

Ο «νεογέννητος» αυτός κόσµος πρόσφερε πολλές συγκεντρωµένες πληροφορίες, 

όλες τόσο «εξωτικές» που µε γέµιζαν απορία για την άγνοια που, µέχρι πρότινος, 

αγνοούσα πως µε διακατείχε. Αναρωτιέµαι αν η άγνοιά µου πηγάζει από την αποτυχία των 

µητέρων να µεταφέρουν την πραγµατικότητά τους σε κάποιον που δεν είναι γονιός, λόγω 

της κυρίαρχης επιταγής να προωθήσουν το µοντέλο της ευτυχίας που φέρνει η µητρότητα 

ή αν πηγάζει από τη δική µου µέχρι τότε επιφανειακή προσέγγιση, που στεκόταν επίσης 

στο να µακαρίζει µια τέτοιου είδους ευτυχία. Η αλήθεια είναι κάπου στη µέση. Σε 

συζητήσεις µου µε συνοµιλήτριες που δεν είχαν κάνει παιδιά διαπίστωσα πως ένιωθαν 

εκτοπισµένες από τις περισσότερες φίλες τους που είχαν γεννήσει. Αντίστοιχα, οι γυναίκες 

που είχαν γεννήσει ένιωθαν πως οι φίλες που δεν είχαν παιδιά δεν µπορούσαν να τις 

καταλάβουν. Όταν ρώτησα στη Μιράντα αν υπάρχει κάτι που της λείπει τώρα που είναι 

µητέρα µου απάντησε: «Τις παρέες πιο πολύ. Που…σιγά-σιγά ξεκόβεις µε ανθρώπους που 

δεν έχουν παιδιά γιατί δε γίνεται. Γιατί δεν καταλαβαίνουν. Βασικά, Ποτέ δεν µπορέσαµε 

να συνδυάσουµε τα ωράριά µας». Υπήρχαν, βέβαια, εξαιρέσεις, αλλά στην πλειοψηφία 

τους µου έδωσαν να καταλάβω ότι πρόκειται για δυο «διαφορετικούς» τρόπους (τόσο 

διαφορετικοί που µοιάζουν µε δυο κόσµους) προσέγγισης του ίδιου τελικά φαντασιακού 

κόσµου του αναπαραγωγικού γυναικείου σώµατος.12  

Αυτοί οι φαντασιακοί τρόποι, τόποι, τύποι αποτελέσανε το πεδίο και µε γνώµονα 

αυτούς συστάθηκαν οι «οµάδες» που θα εξέταζα. Όχι ανάµεσα σε κατηγορίες ανθρώπων, 

αλλά σε κατηγορίες σκέψης που δηµιουργούνται µέσα από τα «φαινόµενα» της 

εγκυµοσύνης, της αναπαραγωγής και της µητρότητας. Αυτές οι κατηγορίες σκέψης άξιζε 

να µελετηθούν µε κεντρική αναλυτική κατηγορία το σώµα, το πραγµατικό και το 

φαντασιακό, ο διάλογος των οποίων επέτρεψε να εξετάσω τη διαπλοκή µε τους Λόγους 

και τα στερεότυπα. Με τα µεθοδολογικά εργαλεία «ευαίσθητα», όπως αναλύω στο 

επόµενο κεφάλαιο, αποκαλύφθηκαν οι αισθήσεις και η µνήµη αυτών, όπως συνοψίζω στον 

Επίλογο, ως η οδός που συνδέει το πραγµατικό µε το φαντασιακό σώµα. Όπως αναλύει ο 

                                                 
11 Ένα ζήτηµα το οποίο δεν το διαπραγµατεύεται η παρούσα έρευνα, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
ελλοχεύει στις πρακτικές είναι αυτό της εγκυµοσύνης ως τιµωρίας. Βλ. Rogers 1992.  
12
Λόγω περιορισµένης έκτασης της εργασίας αυτό το ζήτηµα δεν αναπτύσσεται σε κάποιο από τα προσεχή 
κεφάλαια, ωστόσο η ανάλυση διατρέχεται από τη σε βάθος κατανόηση αυτής της προβληµατικής, καθώς το 
υλικό της έρευνας ήταν πολύ πλούσιο σχετικά. 
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Mauss, «για να µάθουµε γιατί δεν κάνει την τάδε κίνηση και κάνει τη δείνα, δεν αρκεί 

ούτε η φυσιολογία ούτε η ψυχολογία της κινητικής ασυµµετρίας του ανθρώπου. 

Χρειάζεται να µάθουµε τις παραδόσεις που την επιβάλλουν. Σκέψεις όµως αυτού κι άλλου 

είδους µπορούν να εµφανιστούν κάθε φορά που οι αρχές της κίνησης υπάγονται σε 

κοινωνική επιλογή. Υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να µελετήσουµε όλους τους τρόπους 

άσκησης, µίµησης και ιδιαίτερα όλους εκείνους τους θεµελιώδεις τρόπους που µπορούµε 

να ονοµάσουµε τρόπους ζωής, το modus, το tonus, τη ‘διαγωγή’, τον ‘τρόπο’[ γενικά]» 

(2004α:203). 
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Κεφάλαιο 2: Προς µια µεθοδολογία των αισθήσεων 
 

«Πολλοί παρατηρητές χρησιµοποιούσαν τον όρο ‘σώµα’ χωρίς ιδιαίτερη σηµασία 

της σωµατικότητας στις αναλύσεις τους, σαν το σώµα να ήταν λίγο –πολύ 

συνώνυµο του εαυτού ή του ατόµου. Αυτή η τάση κουβαλάει διπλούς κινδύνους 

να σπαταλήσει τη δύναµη του να χρησιµοποιηθεί το σώµα ως ένα µεθοδολογικό 

αρχικό σηµείο και ως αντικειµενικοποίσηη σωµάτων σαν πράγµατα στερούµενα 

διεθνικότητας και ενδουποκειµενικότητας.» 

                                                                                              (Csordas 1994α:4) 

 

Όσα περιγράφονται στο 1ο κεφάλαιο είχαν ως συνέπεια να αντιληφθώ διαφορετικά 

την ιδέα του σώµατος και να επηρεαστούν οι θεωρητικοί µου προσανατολισµοί γι’ αυτό. 

Στη σκέψη κάποιων µεθοδολογικών προβληµατισµών εµφανιζόταν ένα σώµα παρόν είτε 

ως αντικείµενο έρευνας, είτε ως εννοιολογικό εργαλείο, του οποίου η αξία του βιωµατικού 

στοιχείου απ’ την οποία διακατέχεται δεν επιτύγχανε τη µεταφορά της στο γραπτό 

κείµενο. Η έµφαση που δίνεται σχετίζεται µε την παρουσίασή της έννοιας του σώµατος, 

ως εγκλωβισµένης στα όρια του λεκτικού, όχι µονάχα λόγω της «τεχνικής» του µέσου, 

αλλά κυρίως λόγω της επιφόρτισής του µε την έννοια του πνεύµατος, η οποία δυσχεραίνει 

τον εντοπισµό της γλώσσας ως εµπειρικής διαδικασίας.  

Για την Papagaroufali «η πολιτισµική ερµηνεία είναι από µόνη της εµπειρία, 

αντιληπτή ως µια ιστορικά και προσωρινά, και συνεπώς πολιτισµικά, ενηµερωµένη 

σωµατική ενδο-υποκειµενικότητα» (Papagaroufali 2008:115). Όταν παρόλα αυτά 

αναλυτικές έννοιες που αφορούν όσα εγγράφονται στο σώµα χρησιµοποιούνται στη βάση 

του λόγου και τη «διανοητική» του διάσταση αποµακρύνουν από το σώµα και λειτουργούν 

καταστέλλοντας την «ευρηµατικότητα» του ερευνητή στο να ανακαλύπτει νέους τρόπους 

προσέγγισης του αντικειµένου της. Ο Stoller ισχυρίζεται πως «αν οι ανθρωπολόγοι πάρουν 

µια αισθαντική στροφή µπορούν κι αυτοί επίσης να ‘ανοιχθούν’.» (1989:38). Η 

µεθοδολογία της ανθρωπολογίας συστήθηκε µέσα από την ίδια την έρευνα που 

επιβεβαίωνε συνεχώς τα εργαλεία της και η διεύρυνση των ανθρωπολογικών πεδίων 

σχετίζεται άµεσα µε την αναζήτηση νέων µεθοδολογικών τεχνικών, εποµένως, η θεωρία 

θα πρέπει υφίσταται ελαστική και να επιτρέπει περιθώρια επαναδιαπραγµάτευσης. Αν τα 

υποκείµενα βιώνουν τους εαυτούς τους ταυτόχρονα µέσα και ως σώµατά τους, το αίσθηµα 
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είναι κεντρικό σε µια κατανόηση της µεσολάβησης  της ενσωµατωµένης πράξης (Lyon και 

Barbalet 1994:54) και αν ενσωµατωθεί στην κλασική µεθοδολογία µια συνοµιλία 

αισθήσεων και σώµατος θα απελευθερωθούν ιδέες για σταθερά µεθοδολογικά ζητήµατα. 

Ο Stoller αναρωτιέται: «Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να γράψεις εθνογραφίες που να 

λύνουν καλύτερα τα προβλήµατα της διατύπωσης, της αυθεντίας και της αυθεντικότητας;» 

(1989:50). 

 

i. Συµµετοχική παρατήρηση: σχήµα υπό διαπραγµάτευση 
 

Επιχειρώντας µια εισαγωγή στη µεθοδολογία των αισθήσεων ας πραγµατευτούµε 

το παράδειγµα του οξύµωρου της συµµετοχικής παρατήρησης όπως το παρουσιάζει η 

Γκέφου- Μαδιανού (1999). Τον κεντρικό προβληµατισµό της συγγραφέως αποτελεί το 

ερώτηµα «πώς µπορεί ο ανθρωπολόγος να είναι ταυτόχρονα συµµέτοχος και παρατηρητής, 

αφού η µεν έννοια του ‘συµµετέχειν’ απαιτεί στενή σχέση, ενσυναίσθηση και όσο το 

δυνατόν περισσότερο πλησίασµα στον εντόπιο τρόπο ζωής και σκέψης, ενώ αντίθετα το 

‘παρατηρείν’ απαιτεί κάποια απόσταση και αντικειµενικότητα;» (1999:246). Σε 

παρεµφερές επίπεδο σκέψης κινείται η Davies όταν επισηµαίνει την έκφραση συµµετοχική 

παρατήρηση επίσης ως οξύµωρη (oxymoronic) και καταφεύγει σε µια κατηγοριοποίηση 

των περιπτώσεων ερευνητή ως προς την αναλογία κάθε φορά συµµετοχής και 

παρατήρησης στη µέθοδο που αυτός µετέρχεται. Μέσα από το σχήµα της παρουσιάζει 

τέσσερις πιθανούς ρόλους ερευνητή. Τον απόλυτο παρατηρητή (complete observer), τον 

παρατηρητή ως συµµέτοχο (observer- as- participant), τον συµµέτοχο ως παρατηρητή 

(participant- as-observer) και τον απόλυτο συµµέτοχο (complete participant) (1999:72). 

Οι παραπάνω σηµαντικές θέσεις, προβληµατίζουν γόνιµα την ανθρωπολογική 

σκέψη, παρόλα αυτά υπονοούν την παρατήρηση και τη συµµετοχή ως έννοιες 

συγκεκριµένες και καθολικές, υπεραπλουστεύοντας ίσως και γενικεύοντας την «εµπειρία» 

αυτών στο χώρο και το χρόνο. Η λειτουργία της παρατήρησης και της συµµετοχής σε κάθε 

περίπτωση, η προσφορά της καθεµίας, αλλά και οι προαπαιτήσεις τους µπορούν εύλογα να 

θέσουν τον προβληµατισµό: γιατί η παρατήρηση απαιτεί απόσταση κι όχι ενσυναίσθηση 

όπως η συµµετοχή; Ας σκεφτούµε το βλέµµα όπως το αντιλαµβάνεται ο Stoller ως «τη 

δράση του να βλέπεις-παρατηρείς· είναι µια πράξη συλλογικής  αντίληψης. Πολλά από 

αυτά που βλέπουµε έχουν σχηµατιστεί από την εµπειρία µας και το βλέµµα µας έχει µια 

άµεση αντιστοιχία σ’ αυτό που σκεφτόµαστε. Και αυτό που σκεφτόµαστε και βλέπουµε 
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για να προχωρήσω τη διαδικασία ένα βήµα παραπέρα , έχει µια αντιστοιχία σ’ αυτά που 

λέµε και τι και πως γράφουµε.» (1989:38-39). Προσεγγίζοντας το πεδίο έρευνας υπάρχουν 

διάφορες εναλλακτικές διαχείρισης της ερευνητικής ιδιότητας και της χρήσης της 

µεθοδολογίας και το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τη συµµετοχή και την παρατήρηση, 

ώστε να στέκουν έννοιες ανοιχτές για να προσαρµοστούν στην οµάδα έρευνας, χωρίς να 

θεωρούνται παγιωµένες και να ανάγονται σε κάθε µοντέλο κοινωνίας. Ακόµη κι αν 

δεχτούµε συγκεκριµένους ορισµούς για τις δύο έννοιες, οφείλουµε να τις προσδιορίζουµε 

ως αποκυήµατα της δυτικής επιστηµονικής σκέψης, οπότε και να τις προσαρµόζουµε στα 

εθνογραφικά πεδία µε κατάδηλο τρόπο, όχι ως πραγµατικότητες αλλά ως θεωρητικές 

έννοιες.  

Τα παραπάνω σχήµατα µπορούν να υποστηριχτούν εφόσον δεχόµαστε την 

παρατήρηση και τη συµµετοχή βιωµένες έξω από τις αισθήσεις. Μια αισθαντική 

παρατήρηση είναι εκ προοιµίου συµµετοχική και σ’ αυτό το σηµείο σκέφτοµαι πόσο 

εύστοχος πραγµατικά είναι ο όρος συµµετοχική παρατήρηση αλλά για διαφορετικούς 

λόγους που µέχρι τώρα πίστευα. Σε µια αισθαντική παρατήρηση δεν µπορούµε να 

αποκαλέσουµε τον ερευνητή απόλυτο παρατηρητή, καθώς συµµετέχει αναγκαστικά µέσω 

της ίδιας της παρατήρησης, µε τη διαφορά ότι η συµµετοχή έγκειται σε διαφορετικούς 

όρους αυτής. Συµµετέχει µε την παρουσία του εκεί, την επίδραση που έχει αυτή στα 

υποκείµενα µελέτης και στον εαυτό, επιστηµονικό και µη, µε τα συναισθήµατα που γεννά 

η παρατήρηση, µε τη σκέψη που αρθρώνεται µέσα από αυτές τις εµπειρικές διαδικασίες, 

συµµετέχει καθώς για τα υποκείµενα µελέτης κατέχει τον ξεκάθαρο ρόλο του παρατηρητή 

και οι πράξεις τους είναι άµεσα συνδεδεµένες µε αυτή τους τη γνώση. Είναι συµµέτοχος 

καθώς η παρατήρηση δεν µπορεί να είναι παρά διαµεσολαβηµένη από τη συµµετοχή 

πράξη. 

Το οξύµωρο της συµµετοχικής παρατήρησης δε θα φαινόταν τόσο οξύµωρο αν 

στην καταγραφή όσων παρατηρήθηκαν παρουσιαζόταν ξεκάθαρα αυτή η διαµεσολάβηση 

της συµµετοχής. ∆εν µπορώ να υποκριθώ ότι στη συµµετοχική παρατήρηση δεν ακούω 

κάτι παραπάνω από λέξεις, δε βλέπω κάτι παραπάνω από αυτό που χωράει το κάδρο της 

κάµερας, δεν ακούω κάτι παραπάνω από αυτό που µπορώ να ηχογραφήσω µε το πιο 

σύγχρονο κασσετοφωνάκι, δε µυρίζω κάτι διαφορετικό από αυτό που µυρίζει ο διπλανός 

µου, δε γεύοµαι µε έναν κοινωνικο-πολιτιµικά επηρεασµένο ουρανίσκο, δεν πιάνω κάτι 

διαφορετικό από αυτό που όλες οι προηγούµενες αισθήσεις µε είχαν προειδοποιήσει πως 

θα αγγίξω. 
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ii. Στην αναζήτηση «ευέλικτων» εργαλείων 
 

«Η στενή παρακολούθηση του ρόλου του αισθήµατος  στην κοινωνική ζωή  

µπορεί να γίνει ένα διορθωτικό µέτρο για την υπέρµετρη αντικειµενικοποίηση, 

εφόσον το αίσθηµα ερµηνεύεται ως ταυτόχρονα ενσωµατωµένο και κοινωνικό ή 

σχετικό µε τις αφετηρίες και τις συνέπειές του.»  

                                                                                              (Csordas 1994:14)  

 

Ένας a priori   προσανατολισµός στο λόγο αν µη τι άλλο φανερώνει µια δύσκαµπτη 

επιστήµη χωρίς «ευελιξία», η οποία τελευταία αρετή νοµίζω θα συµφωνήσουµε πως 

κρίνεται απαραίτητη για την ανθρωπολογία. Επιθυµούσα το σώµα µου να αντιληφθεί τους 

συνοµιλητές µου ως αναπαραγωγικά (ή εν δυνάµει αναπαραγωγικά) σώµατα και να 

καταθέσω σε κείµενο τους σωµατικούς και αισθαντικούς διάλογους που βίωσα ή έστω να 

προβληµατιστώ γύρω από το γεγονός ότι αυτή η ανάγκη να καταθέσω κάτι τέτοιο 

προέκυπτε για µένα ως επιστηµονική µεθοδολογική επιταγή. «Είναι ζήτηµα πολιτικής όσο 

και επιστηµολογικής αναγκαιότητας για την επιστήµη να γίνει πολύ πιο ευαίσθητη στα 

µηνύµατα που διατυπώνονται σε εναλλακτικούς αισθητηριακούς κώδικες.» (Herzfeld 

2001:248). Μιλώντας για τους Σονγκάι ο Stoller εξοµολογείται πως οι αιτίες για τη βαθιά 

του εµβάπτιση στον κόσµο τους είναι οι ρόλοι των προσωπικοτήτων, η παρουσίαση του 

εαυτού και η παρουσία του συναισθήµατος- όχι µόνο η ορθότητα συµβατικών 

ερευνητικών µεθόδων. Σηµαντικός κανόνας για τον ίδιο είναι πως : κανείς δεν µπορεί να 

διαχωρίσει τη σκέψη από την αίσθηση και την πράξη · είναι άρρηκτα συνδεδεµένα 

(1989:5).  

Με την προοπτική αυτής της καινούριας έρευνας γύρω από την αναπαραγωγή είχα 

τη δυνατότητα να δώσω µια ευκαιρία στις παραπάνω σκέψεις και  αναρωτήθηκα πως θα 

µπορούσαν τα ίδια εργαλεία, οι ίδιες θεωρητικές έννοιες και το ίδιο το ερευνητικό µου 

υποκείµενο να εξελιχθούν σε πιο «ευέλικτα», ώστε να αναγκαστεί ο λόγος να στραφεί και 

να κοιτάξει πρώτα προς το σώµα και µετά τον «εαυτό» του, όπως συζητείται στην αµέσως 

επόµενη ενότητα. «Μια ανθρωπολογία του σώµατος απαραίτητα συνεπάγεται µια θεωρία 

για τα αισθήµατα. Τα αισθήµατα επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο το σώµα, η ασθένεια 

και ο πόνος βιώνονται και προβάλλονται σε εικόνες µιας καλής ή κακής λειτουργίας του 

κοινωνικού σώµατος και του πολιτικού σώµατος.» (Scheper-Hughes και Lock 1987:28). 

Η προσπάθεια αυτή εκτυλίχθηκε γύρω από την πίστη ότι η αντίληψη για τον 

«άλλο» και ειδικά η αντίληψη του σώµατός του δεν µπορεί παρά να µεταβιβαστεί σε µένα 
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µέσω του σώµατός µου και της «απορρόφησης» των άλλων σωµάτων από αυτό, µέσα, 

λοιπόν, από το συν-βιωτικό (co-experience)13 χαρακτήρα της ίδιας της εµπειρίας-πράξης-

πρακτικής, οδηγώντας µε στο να αποκαθιστώ και να διασαφηνίζω το ρόλο του σώµατος 

µου σε σχέση µε την έρευνα και τα σώµατα των υποκειµένων. Άλλωστε, όπως θα 

υποστήριζε ο Roth «ο συγγραφέας που έχει εκθέσει τον εαυτό του είναι κατοχυρωµένος να 

εκθέσει τους άλλους» (1989:557). Ο Bourdieu συζητώντας για την «αίσθηση της 

πρακτικής» παραδέχεται: «Στην πραγµατικότητα, άρχισα να αντιλαµβάνοµαι ότι για να 

µπορέσω να εξηγήσω την οιονεί θαυµατουργή και ως εκ τούτου απίστευτη αναγκαιότητα 

που αναδείκνυε η ανάλυση, χωρίς µάλιστα να υπάρχει καµία οργανωτική πρόθεση, έπρεπε 

να αναζητήσω στις ενσώµατες προδιαθέσεις, ή µάλλον στο σωµατικό σχήµα, τη 

ρυθµιστική αρχή (την principium importans ordinem ad actum, όπως έλεγαν οι 

σχολαστικοί) που µπορούσε να κατευθύνει τις πρακτικές κατά τρόπο ασυνείδητο και 

συνάµα συστηµατικό.» (Bourdieu 2006:23). 

Ως προϋπόθεση τέθηκε να «απεκδυθούν» τα εργαλεία από προηγούµενες 

κατευθύνσεις προς το λόγο, ώστε να στέκουν γυµνά και ως εκ τούτου πιο «ευέλικτα» να 

διαπραγµατευτούν ένα νέο ζήτηµα από όπου «φωνάζει» αυτό, χωρίς να απορρίπτεται, 

εποµένως, ο λόγος, αλλά στην αναζήτηση νέων όρων προσέγγισής του. Το ίδιο το πεδίο, 

όπως διαφαίνεται στο επόµενο κεφάλαιο, υπήρξε ιδιαίτερα πρόσφορο για κάτι τέτοιο. 

Σύµφωνα µε τον Richard Shweder «η εθνογραφία έχει να κάνει µε την ανακάλυψη. Η 

επιδέξια εθνογραφία έχει να κάνει µε το ότι δίνει  χώρο στη δηµιουργική φαντασία και σε 

κάποια επιστηµονική διαίσθηση. Πρόκειται για την είσοδο στο πεδίο χωρίς απόλυτα  να 

προκαθορίζεις την περιοχή του ενδιαφέροντος και χωρίς να υποθέτεις ότι ξέρεις ήδη τι 

είναι οικουµενικό, επειδή τις περισσότερες φορές αυτές οι υποθετικές οικουµενικότητες 

δηµιουργούνται στερούµενες την εξαρτηµένη οπτική κάποιου, το εξαρτηµένο πλαίσιο 

κάποιου και ως εκ τούτου τον τοπικό κόσµο κάποιου» (1977:154). Ξεδιπλώθηκε, έτσι, το 

γυναικείο αναπαραγωγικό (ή εν δυνάµει) σώµα, ακόµη, ανάµεσα στις σωµατικές απουσίες, 

σε όσα βρίσκονται ενδιάµεσα στο σώµα και το λόγο, στις παραγλωσσικές εκφορές, στις 

ταπεινότερες αλλά ταυτόχρονα πλούσιες ως πολύπλοκες µορφές καθηµερινής έκφρασης14, 

στις σύνθετες αφηγήσεις των υποκειµένων και των σωµάτων τους, στις ενσωµατωµένες 

διφορούµενες συχνά τεχνικές, στο συντονισµό του νου και του σώµατος και στα 

ενσωµατωµένα επιβιώµατα των εµπειριών που µαρτυρούνται στην αισθαντικότητα απτών 

ενεργειών. 

                                                 
13 Βλ. Papagaroufali 2008. 
14 Βλ. ακόµη τον όρο “ordinariness of everyday life” Das (1998:183-184). 
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Αυτός ο «αυτόβουλος» προσανατολισµός των εργαλείων έδωσε νέα πνοή στην 

ανάλυση της προσοχής των υποκειµένων. Η στροφή προς ένα γεγονός, προς ένα σώµα, 

αποκαλύπτει την προσοχή που δίνουµε κάθε φορά σε κάτι, τις περισσότερες φορές 

«ασυναίσθητα», χωρίς να µπορούµε να εξηγήσουµε αµέσως το γιατί στρεφόµαστε προς το 

τάδε ή προς το δείνα. Η Παπαγαρουφάλη συζητώντας την έννοια της «προσοχής» 

(attention, Csordas 1993) επισηµαίνει πως «ορίζεται όχι σαν µια διανοητική υποκειµενική 

διασαφήνιση δεδοµένων που προϋπάρχουν, καταγράφονται στις αισθήσεις και 

δηµιουργούν µια αντιστοιχία ανάµεσα στην εξωτερική πραγµατικότητα και την εσωτερική 

πρόσληψη-αντίληψη αλλά ως µια πολυαισθητηριακή και συναισθηµατική εµπλοκή στον 

κόσµο» (2002:48). 

Αυτές τις «στροφές» και τις «προσοχές» θα προσπαθήσω να παρουσιάσω στην 

παρούσα εργασία προσπαθώντας να ξεδιπλώσω τις πολυαισθητηριακές διαπλοκές που 

λογχεύανε στις συναντήσεις µε τους συνοµιλητές µου. Για τον Csordas σωµατικoύς 

τρόπους προσοχής (somatic modes of attention) αποτελούν η ενσυναίσθηση, η διαίσθηση 

και η φαντασία, οι οποίες λειτουργούν ως σωµατικά βιούµενες διυποκειµενικότητες 

(embodied intersubjectivity) και επιτελούνται στην κάθε κοινωνία µε πολιτισµικά 

αναγνωρίσιµους τρόπους15. Η Παπαγαρουφάλη σε σχέση µε τις κινήσεις, τις σιωπές, τις 

λέξεις- λόγια καταλήγει πως «είναι από µόνες τους παραστατικές εµπειρίες και σωµατικές 

εικόνες, βιώµατα και προδιαθέσεις, έθη και απροσδιόριστοι ορίζοντες, που 

συναλλάσσονται διυποκειµενικά- των παρασκηνιακών συνοµιλητών παρόντων- και που 

µέσα από αναρίθµητους αισθητηριακούς και συναισθηµατικούς τρόπους προσοχής, µε 

λιγότερο η περισσότερο έντονη συµµετοχή, ενσυναίσθηση και ταύτιση κατασκευάζουν ή 

σωµατοποιούν άλλες εικονικές αναπαραστάσεις, συνδυασµένες µε περαιτέρω εικασίες και 

προσδοκίες για τα χαρακτηριστικά αυτών των παραστάσεων και τις ενδεχόµενες χρήσεις 

τους.» (2002:62-63). Όλα τα παραπάνω βρίσκονται µπροστά, µέσα, γύρω από τον 

ερευνητή, περιµένοντας να µελετηθούν, όπως ακριβώς συµβαίνει µε πιο απτά στοιχεία 

κατά τις στιγµές της έρευνας. 

Οι προσδοκίες από τη χρήση των ανθρωπολογικών εργαλείων µε «ευελιξία» 

αποκαλύπτουν την τάση προς µια εµπειρική ανθρωπολογία όπου το σώµα και κατ’ 

επέκταση οι αισθήσεις εγκολπώνονται οµαλά στην έρευνα και την ανάλυση. Η 

Papagaroufali µετέρχεται τον όρο “carnal hermeneutics” για να προτείνει ότι «η δράση της 

ερµηνείας και του εθνογράφου και του ιθαγενούς δεν είναι απλά µια ‘διανοητική’ ή 

                                                 
15 Βλ. Csordas 1990, 1993, 1994. 
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‘γνωστική’ λειτουργία, αλλά µια αισθητηριακή και συναισθηµατική δέσµευση στον 

κόσµο.» (2008:115). «Η εµπειρική ανθρωπολογία έχει ψάξει για µια βαθύτερη κατανόηση, 

η οποία συµπεριλαµβάνει την επικέντρωση στην επιστηµολογία και τις εµπειρίες των 

υποκειµένων µελέτης και στην προσωπική  δέσµευση µε τους συνοµιλητές που κάποιες 

φορές σηµαίνει µαθητεία µαζί τους. Αυτή η εµπειρία  συµπεριλαµβάνει αφοσίωση και 

σεβασµό σε αυτούς που µελετάµε» (Bacigalupo 1999:35). 

 

iii. Πορεία πλεύσης: Από το λόγο στο σώµα 
 

«Η γλώσσα του σώµατος, είτε εκφρασµένη σε χειρονοµίες ή σε τελετουργικά ή  

αρθρωµένη στη συµπτωµατολογία (η ‘γλώσσα των οργάνων’) είναι πολύ πιο 

διφορούµενη και καθοριστικής σηµασίας από ότι ο λόγος». 

                                                     (Scheper-Hughes και Lock 1987:29) 

 

Αν η κατασκευή εισέρχεται σε τέτοιο βαθµό εντός της ύλης ώστε να 

αντιπροσωπεύει βασικά εργαλεία της σύστασης της ύπαρξης, αν αποτελεί µια 

αναγκαιότητα για την οντολογία του υποκειµένου, αν λειτουργεί καταστατικά για τον 

τρόπο σκέψης, θέασης και αποτύπωσης, τα ίδια τα σώµατα βρίσκονται διαπλεκόµενα σ’ 

αυτά τα ρυθµιστικά σχήµατα κι εποµένως µέσα σε αυτά πρέπει να ιδωθούν. Που βρίσκεται 

ο λόγος σ’ αυτό το σχήµα ύλης και κοινωνικής κατασκευής; Αποτελεί ένα µέσο, ένα 

όχηµα από το ένα στο άλλο; Η ύλη υφίσταται ως πρότερη του λόγου; Η Butler (2008) 

προβληµατίζει για τα παραπάνω και επισηµαίνει ότι «το σώµα δίνεται µέσω της γλώσσας 

αλλά δεν είναι εξαιτίας αυτού αναγώγιµο στη γλώσσα. Η γλώσσα µέσω της οποίας 

αναδύεται το σώµα συµβάλλει στη διαµόρφωση και την παγίωση αυτού του σώµατος ως 

γνώριµου, αλλά η γλώσσα που διαµορφώνει το σώµα δεν το διαµορφώνει πλήρως ή 

αποκλειστικά (Butler 2001:257). Η Αθανασίου στο πλαίσιο της κριτικής της τεχνολογίας 

από τον Χάιντεγγερ αναρωτιέται: «Τι συµβαίνει στη γλώσσα της αναπαράστασης όταν 

έρχεται αντιµέτωπη µε την πρόκληση της έλευσης της εγκαταλειµµένης και διαµελισµένης 

ανθρώπινης σωµατικότητας στο σώµα του κειµένου;» (Αθανασίου 2007:41). 

Οι πρώτες πιλοτικές συνεντεύξεις φανέρωσαν έναν προβληµατισµό για το πως θα 

χειριζόµουν τα µεθοδολογικά εργαλεία που προσφέρει η ανθρωπολογία, ώστε να 

εγκολπώνουν τις νέες θεωρητικές µου θέσεις γύρω από την αναπαραγωγή. Προέκυψε ένα 

αναστοχαστικό µάλλον ζήτηµα, στη διαπίστωση πως ουσιαστικά έχω µάθει να 
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χρησιµοποιώ αυτά τα εργαλεία µε άξονα το λόγο, γραπτό ή προφορικό, καθώς «η 

ανθρωπολογία, όπως όλοι οι θεωρητικοί επιστηµονικοί κλάδοι, είναι πρώτιστα µια λεκτική 

δραστηριότητα. Ακόµη και οι σπουδές των οπτικών µέσων πρέπει πάντα να εκφράζονται 

µε λέξεις» (Herzfeld 2001:240).  

Κατά τον Clifford, η ανάλυσή του σύνθετου, ιστορικού, πολιτικού και 

διυποκειµενικού συνόλου εµπειριών που αποτελεί την επιτόπια έρευνα είναι 

γραφοκεντρική εφόσον βασίζεται στην πεποίθησή του ότι ο ανθρωπολόγος κατά την 

επιτόπια έρευνα «εγγράφει», «αντιγράφει», «περιγράφει». (1990:53). Η επιτόπια έρευνα 

ως µέθοδος σχετίζεται άµεσα µε το γραπτό κείµενο, είτε αυτό αποτελούν οι σηµειώσεις 

πεδίου, το ηµερολόγιο ή το τελικό κείµενο της έρευνας. ∆εν πρέπει να αµελούµε ότι ο 

τελικός στόχος µιας έρευνας είναι ένα γραπτό κείµενο, το οποίο εκτός απ’ τις «γραφές» 

αυτής της έρευνας εσωκλείει κι άλλες που έχουν παγιωθεί ως θεωρίες, έχοντας κάποτε 

προκύψει από την ίδια επιστηµονική µέθοδο. Η προσοχή στο κείµενο και στους ποικίλους 

«γραπτούς λόγους» που συναντά ο ερευνητής επείγει να είναι επισταµένη, χωρίς, όµως να 

ξεχνάµε πως «η εθνογραφία ως έννοια εµπεριέχει ταυτόχρονα τόσο το αποτέλεσµα της 

ανθρωπολογικής διαδικασίας που είναι το εθνογραφικό κείµενο, όσο και την ίδια τη 

διαδικασία της ανθρωπολογικής έρευνας, µέσω της οποίας προετοιµάζεται, παράγεται, 

συγγράφεται και κυκλοφορεί αυτό το κείµενο (Γκέφου-Μαδιανού 1999:294). 

Ίσως εξαιτίας αυτού του γραφοκεντρικού χαρακτηριστικού της έρευνας, το σώµα 

«σπαταλείται» ως προφανώς παρόν και «αδικείται» από τα µεθοδολογικά εργαλεία, την 

ανάλυση της εθνογραφικής παρατήρησης και κυρίως από το κείµενο όπου καταλήγουν τα 

παραπάνω και καταστατικά αντιµετωπίζεται σαν να «αντίκειται» στην ιδέα του σώµατος. 

Το ζητούµενο βρίσκεται στις «σηµασίες» που θα εντοπίσει ο ερευνητής σε όσα 

αντιπαραβάλλει, διεκδικεί, διαπραγµατεύεται, συνειδητοποιεί ώστε να καταστήσει το 

σώµα «ορατό» µέσα από αυτά. Ιδιαίτερα στην περίπτωση µιας έρευνας που εστιάζει στο 

σώµα και την αναπαραγωγή επείγει µια υπό νέους όρους διαχείριση του λόγου και του 

σώµατος. 

 

iv. Το σώµα του «αντικειµενικού» παρατηρητή; 
 

«Η ανθρωπολογική έρευνα πεδίου έχει παρουσιαστεί ταυτόχρονα ως ένα 

επιστηµονικό «εργαστήριο» και ως ένα προσωπικό «τελετουργικό». Οι δύο 
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µεταφορές εσωκλείουν όµορφα το αδύνατο εγχείρηµα του επιστηµονικού κλάδου 

να συγχωνεύσει αντικειµενικές και υποκειµενικές οπτικές.»                           

                                                                                (Clifford 1986:109) 

 

H ανάγκη για την κατανόηση του σώµατος µέσα από την επιστήµη της 

ανθρωπολογίας δεν µπορεί να είναι µια τυχαία επιλογή για έναν ερευνητή. Το ίδιο ισχύει 

και για τις αναλυτικές προσεγγίσεις που ο ίδιος µετέρχεται και όπου «υπάρχει µια άµεση 

σχέση ανάµεσα στο βαθµό της υποκειµενικής εµπλοκής των ανθρωπολόγων και στα 

σχήµατα που αυτοί επιλέγουν για το επιχείρηµά τους» (Stoller 1989:53). Άλλωστε, πίσω 

από κάθε επιστηµονικό ζήτηµα υπάρχει ένας τύπος «συναισθηµατικής» δέσµευσης µε το 

αντικείµενο. Κάπου εκεί πιθανότατα εντοπίζεται αυτό που κατά τον Stoller µας αναγκάζει 

να σκεφτούµε να υιοθετήσουµε άλλες συµβάσεις παρουσίασης, οι οποίες ίσως φέρουν την 

ανθρωπολογία ακόµη πιο βαθιά µέσα στο είναι του άλλου (1989:50). 

Αναρωτιόµουν αν η λογοκεντρική προσέγγιση άφηνε τελικά τα υποκείµενα να 

«αναπνεύσουν» και να «µιλήσουν από µόνα τους», αλλά και αν µια διαφορετική 

προσέγγιση «απελευθέρωνε» αυτά αλλά κι εµένα την ίδια. Την προβληµατοποίηση αυτή 

επίτεινε η κοινότοπη σκέψη της δυνατότητας του ερευνητή να «κατευθύνει» τους 

πληροφορητές να µιλήσουν και να πουν «αυτό που θέλει αυτός», καθώς αυτός συλλέγει 

την πληροφορία, την επεξεργάζεται, την ερµηνεύει και την καταθέτει. Το ίδιο θα 

µπορούσε να ισχυριστεί κάποιος πως συµβαίνει καταθέτοντας σωµατικούς διάλογους, 

αφενός γιατί για να προσαρµοστούν στο κείµενο µετατρέπονται πρώτα σε λόγο, αφετέρου 

η σύλληψη της σωµατικότητας επαφίεται κι αυτή στην υποκειµενικότητα του ερευνητή. Η 

Papafaroufali επισηµαίνει όχι µια άµεση φύση της εµπειρίας, αλλά τον ήδη από πάντα µη 

άµεσο χαρακτήρα της αυτής ως υπεύθυνο για την µη ολοκλήρωση και την αοριστία. Ο 

χρόνος περισσότερο παρά ο χώρος (κοντά-µακριά από την εµπειρία), είναι το όνοµα του 

παιχνιδιού. (Papagaroufali 2008:114). 

Ο Brady τονίζει την ανάγκη για πιο ρεαλιστικές µεθόδους των αναπαραστάσεων, 

για τις οποίες χρειαζόµαστε θεωρίες του κόσµου που πραγµατικά συµπεριλαµβάνουν τις 

αλληλεπιδράσεις µας σε αυτόν, όχι µόνο όσα αποσπάµε από αυτόν (2004:633). Η τάση 

που επιδεικνύεται προς µια ανάλυση που λαµβάνει υπόψη το σώµα του ερευνητή, όπου 

συστήνει το δικό του σώµα και τις σωµατικές του προσλαµβάνουσες για την 

αναπαραγωγή, δηλώνοντας έτσι τη θέση του στον κοινωνικοπολιτισµικό 

(συµπεριλαµβανοµένης και της επιστηµονικής θέσης και πορείας) χώρο (βλ. Bourdieu 
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2006β), στις αλληλεπιδράσεις µε τα υποκείµενα λόγω αυτού, µειώνει τις πιθανότητες 

απόκλισης από την πραγµατικότητα που παρουσιάζει το υποκείµενο έρευνας. 

  

v. Μπορούν οι συγγραφείς να µιλήσουν για λογαριασµό τους; 
 

«Παρόλο που οι ανθρωπολόγοι, όπως οι ζωγράφοι, δανείζουν τα σώµατά τους 

στον κόσµο, τείνουµε να επιτρέψουµε στις αισθήσεις µας να διεισδύσουν στον 

κόσµο του άλλου, αντί να τις αφήσουµε να διαπεραστούν από τον κόσµο του 

άλλου. Το αποτέλεσµα αυτής της τάσης είναι ότι αναπαριστούµε τον κόσµο του 

άλλου σε ένα γενικά ποµπώδη λόγο ο οποίος συχνά φέρει µικρή οµοιότητα µε τον 

κόσµο που προσπαθούµε να περιγράψουµε.»  

                                                                                                (Stoller 1989:39) 

 

Αν παραπάνω αναρωτηθήκαµε αν µπορούν τα υποκείµενα να µιλήσουν από µόνα 

τους, αυτή η ενότητα ξεκινά µε το ρητορικό ερώτηµα που θέτει ο Stoller: «Μπορούν οι 

συγγραφείς να µιλήσουν για λογαριασµό τους;» (1997:29). «Εγκατεστηµένοι στη δίνη των 

συνεχώς µεταβαλλόµενων πολιτικών, κοινωνικών, ιστορικών, και πολιτισµικών 

πραγµατικοτήτων, οι συγγραφείς επιλέγουν ανάµεσα σε διάφορες φωνές, οι ίδιοι 

εξαρτώµενοι από κοινωνικούς και ιστορικούς παράγοντες. Με αυτό τον τρόπο η αυθεντία 

του συγγραφέα (author-ity) καθίσταται προβληµατική»(1977:29). Ένα τέτοιο ερώτηµα 

καλεί τους ερευνητές σε εγρήγορση ως προς την κατεύθυνση, τουλάχιστον, της 

προσπάθειας να «µιλήσουν για λογαριασµό τους». Ακόµη κι αν κάτι τέτοιο είναι απίθανο, 

τα βήµατα προς αυτή την οδό θα είναι πολύ διαφωτιστικά για την έρευνα. 

Οι επιλογές του τι αξίζει και του τι αποκλείεται σε ένα γραπτό κείµενο διυλίζουν 

την πραγµατική παρατήρηση και είναι αυτές που δροµολογούν την τελική αναπαράσταση. 

Ως εκ τούτου, δε φτάνει µια ενδελεχής παρατήρηση αλλά είναι αναγκαία η σωστή 

αποτίµησή της. Ο ρόλος του γραψίµατος εποµένως είναι αναµφίβολα καταλυτικής 

σηµασίας για την απόδοση της εθνογραφικής έρευνας. Παρόλα αυτά, ο τρόπος γραφής, ο 

αποκλεισµός κάποιων δεδοµένων, η ανάδειξη κάποιων άλλων δε συνάδει πάντα µε τις 

πραγµατικές προσλαµβάνουσες της έρευνας. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζητήµατα 

αισθήσεων και συναισθηµάτων που προέκυψαν στο πεδίο (και οι αναπαραγωγικές 

εµπειρίες βρίθουν τέτοιων) ο ερευνητής έρχεται σε δύσκολη θέση. Αφενός, είναι, ούτως ή 

άλλως, πολύ δύσκολο να µεταφέρει το συναίσθηµα και την αίσθηση σε κείµενο. «Είναι 
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µια διαπιστευµένη αλήθεια ότι για τα περισσότερα από όσα συµβαίνουν στην εθνογραφική 

έρευνα είναι δύσκολο να µιλήσεις. Είναι επίσης µια διαπιστευµένη αλήθεια ότι αυτό είναι 

µια δυσκολία, εν µέρει επειδή η συνήθης γλώσσα για να συζητάµε την κοινωνική έρευνα 

ως µια γενική διαδικασία ταιριάζει άσχηµα στην εθνογραφία» (Agar 1982:779). 

Αφετέρου, οι επιστηµονικές δεσµεύσεις του ακαδηµαϊκού λόγου δε διευκολύνουν αυτό το 

εγχείρηµα. 

Ο Stoller θίγει το ζήτηµα µίας εκ των συµβάσεων που αντιµετώπισε στον 

εθνογραφικό ρεαλισµό, σύµφωνα µε την οποία ο συγγραφέας θα έπρεπε να είναι 

διακριτικός σε ένα εθνογραφικό κείµενο και επικαλείται τον Foucault κατά τον οποίο ο 

κάθε είδους λόγος διαµορφώνεται από τα πρότυπα του αποδεκτού που καθορίζει την 

καταλληλότητα του (εθνογραφικού) περιεχοµένου και του ύφους, προσδιορίζοντας 

επιπλέον αµφότερα πως ένας συγγραφέας θα συντάξει ένα κείµενο και ποια είδη κειµένων 

δηµοσιεύονται εν τέλει (1989:47). Tο να αντιλαµβάνοµαι τους συνοµιλητές µου ως 

υποκείµενα των οποίων το λόγο συλλέγω και θα αναλύσω αργότερα µέσα από το δικό µου 

λόγο µε την υποστήριξη ενός ακαδηµαϊκού (και πάλι) λόγου αφήνει πολλά περιθώρια στο 

να ιδωθούν οι συνοµιλητές µου κατά κύριο λόγο ως λεκτικά υπο-κείµενα σε λεκτική 

διαχείριση µονάχα, όπου λόγος ή λεκτικός παραπέµπουν στο διανοητικό και το γνωστικό. 

Είτε αποκλείονται, εποµένως, οι υπόλοιπες εκφάνσεις του υποκειµένου, είτε υφίστανται 

υποκείµενες στην εξουσία του λόγου. «Οι περισσότεροι ανθρωπολόγοι έχουν ακολουθήσει 

το παράδειγµα του Hegel διαχωρίζοντας το λογικό –κατανοητό από το αισθητό-γνωστικό. 

Όπως οι περισσότεροι συγγραφείς, οι περισσότεροι εθνογράφοι συµµορφώνονται σιωπηρά 

σε µια διάταξη συµβάσεων που οι συνάδελφοι χρησιµοποιούν για να κρίνουν ένα έργο.» 

(Stoller 1989:25).  

 

vi. (Ση)µειώνοντας το πεδίο 
 

«Τα συµβολικά µέσα- λέξεις, εικόνες, δράσεις-µέσω των οποίων και οι ιθαγενείς 

και οι εθνογράφοι αναπαριστούν τους εαυτούς τους στους εαυτούς τους και 

αναµεταξύ τους είναι τόσο εµπειρικά όσο οι εµπειρίες που υποτίθεται ότι 

αναπαριστώνται.» 

                                                                                   (Papagaroufali 2008:114) 
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Σκεφτόµουν ότι σηµειώνω το πεδίο κυριολεκτικά σηµαίνει συγκρατώ και 

καταγράφω κάποια σηµεία του. Μια άλλη πραγµατικότητα  που φανερώνεται στην 

ορθογραφία κι όχι στην ετυµολογία της λέξης είναι πως µε αυτή τη διαδικασία καταφέρνω 

να «µειώνω» το πεδίο, να το «κονταίνω» και να το φέρνω στα «µέτρα» µου, τελικά. Για τη 

σηµασία του σώµατος που ενδιαφέρει µια εργασία της ανθρωπολογίας της αναπαραγωγής 

δε θα ήταν σοφό να επαναπαυτούµε στην απόδοση µιας περιγραφής-όσο γλαφυρή κι αν 

είναι αυτή- των σωµατικών κινήσεων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ή της 

συµµετοχικής παρατήρησης και η οποία αντλείται κυρίως από τις σηµειώσεις πεδίου και 

το ηµερολόγιο έρευνας. Όσα δεν ξεπατικώνονται από τα σηµειωµατάρια του ερευνητή 

συνήθως αφορούν στο συναίσθηµα που οδήγησε στην ανάγκη µιας περιγραφής και το 

οποίο θα ήταν χρήσιµο να προσπαθήσουµε έστω, να αποδώσουµε. 

Στο βιβλίο Writing ethnographic fieldnotes (1995) οι συγγραφείς Emerson, Fretz 

και Shaw συζητούν τις λεπτοµέρειες των τρόπων που οι ερευνητές κρατάνε σηµειώσεις, 

ποιες κωδικοποιήσεις χρησιµοποιούν και πότε, τα τεχνάσµατα που επινοούν για την 

καταγραφή των σηµειώσεων, τις διαδικασίες επεξεργασίας αυτών των στοιχείων, τι 

σηµειώνουν πως, που και γιατί και σε γενικές γραµµές τοποθετούν τις σηµειώσεις πεδίου 

στο επίκεντρο της ανάλυσης τους σε σχέση µε τη διεξαγωγή της έρευνας και τη συγγραφή 

του κειµένου. Σε µια από τις ενότητες του βιβλίου η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το 

πώς µεταφέρονται οι σηµειώσεις πεδίου στο εθνογραφικό κείµενο. Στο απόσπασµα 

παρακάτω το οποίο παραθέτω αυτούσιο οι συγγραφείς περιγράφοντας πως οι ερευνητές 

µετατρέπουν τις σηµειώσεις σε αποσπάσµατα και ποια επιλέγουν να τοποθετήσουν 

γράφουν: 

«Μια περιγραφή των σηµειώσεων πεδίου ίσως µοιάζει πιθανή να υπόσχεται και να 

πείθει τους αναγνώστες µε το να τους διευκολύνει να οραµατίζονται σκηνές, να ακούν 

φωνές, και να αναγνωρίζουν στιγµιαία µε την οπτική του εθνογράφου σε δράση. Κατά 

κανόνα, τα αποσπάσµατα που περιέχουν κοντινές λήψεις , ζωντανές περιγραφές που 

απεικονίζουν δράσεις και φωνές θα καθηλώσουν τους αναγνώστες στη σκηνή· Τέτοια 

αποσπάσµατα συχνά θα διευκολύνουν τους αναγνώστες να φανταστούν και να βιώσουν 

έµµεσα τι έχει παρατηρήσει ο ερευνητής. Σε αντίθεση, ένα ‘µίζερο’ απόσπασµα που του 

λείπουν οι ζωντανές λεπτοµέρειες αποτυγχάνει να πείσει επειδή επαφίεται περισσότερο 

στην ερµηνεία του συγγραφέα παρά σε όψεις και ήχους που οι αναγνώστες µπορούν να 

οραµατιστούν ή να ακούσουν. Επιπλέον, τα αποσπάσµατα που µαρτυρούν φυσικά 

συµβαίνοντες διάλογους συχνά φανερώνουν πειστικά τις ανησυχίες των µελών. Μέσω της 

ακροαµατικής διαδικασίας ανθρώπων να ανταποκρίνονται ο ένας στον άλλο σε µια 
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συζήτηση, οι αναγνώστες µπορούν να συµπεραίνουν τις δικές τους ερµηνείες για τα λόγια 

του καθενός. Μέσα από ένα τέτοιο διαλογικό απόσπασµα, ο εθνογράφος παρουσιάζει τη 

διαπραγµατεύσιµη ποιότητα των αλληλεπιδράσεων- αποκαλύπτοντας ως εκ τούτου µια 

διαδικασία περισσότερο παρά µια έκβαση.» (1995:181 ). 

Αρκετά εκτενές το απόσπασµα που παρέθεσα, αλλά δε δηµιουργούµε συχνά το 

χώρο στις εργασίες µας για το ζήτηµα των σηµειώσεων πεδίου, οπότε σκέφτοµαι ότι το 

δικαιούται. Ουσιαστικά, φαίνεται να υπάρχει µεγάλη διαφορά των δύο τύπων 

αποσπασµάτων και των τρόπων παράθεσης και προσωπικά προτιµώ τον πιο παραστατικό 

τρόπο. Θέλω, όµως, να επιστήσω την προσοχή σε σχέση µε τα ζητήµατα που 

πραγµατεύοµαι πως οι αναπαραστατικές τεχνικές δε σηµαίνουν απαραίτητα σε βάθος 

αντίληψη της σωµατικής διάστασης. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ένας συγγραφέας να 

γίνει ιδιαίτερα παραστατικός και να επιτρέπει να διαφαίνεται ο λόγος των συνοµιλητών 

του και αυτή η τακτική µε βρίσκει σύµφωνη, αρκεί να µην επαναπαυόµαστε σ’ αυτό και 

να βουτάµε πιο βαθιά στις σωµατικές διεργασίες, στο κόσµο των αισθήσεων και των 

συναισθηµάτων, πέρα από τα όρια µιας ζωντανής περιγραφής ή αυτούσιας παράθεσης 

αποσπασµάτων σε µια αισθαντική ανάλυση αυτών. Όσο πειστικό κι αν είναι ένα 

παραστατικό απόσπασµα, είναι ταυτόχρονα παραπλανητικό, καθώς «κόβεται και ράβεται 

στα µέτρα µας». Το παρακάτω απόσπασµα από την ίδια ενότητα επιβεβαιώνει τους 

προβληµατισµούς µου. 

«Υπάρχει πάντα το ρίσκο σε κάθε συµπύκνωση ή επιλεκτικό απόσπασµα ότι ο 

συγγραφέας θα παραλείψει λεπτοµέρειες πού ίσως παρουσιάζουν τους ανθρώπους και τις 

πράξεις τους πιο πειστικά. Η διαδικασία της επιµέλειας δεν είναι ένα ευθύ, απλό έργο. 

Από τη µια πλευρά, το να περικόπτεις και να επιµελείσαι υπέρ της σαφήνειας προάγει την 

οµαλή ροή ολόκληρης της εθνογραφικής ιστορίας: πολύ µακριά αποσπάσµατα βυθίζουν 

τον αναγνώστη σε επουσιώδεις λεπτοµέρειες. Από την άλλη πλευρά, κάποιος πάντα χάνει 

κάτι από τη ζωντάνια και την πολυπλοκότητα των αυθεντικών σηµειώσεων πεδίου κατά 

την διαδικασία επιµέλειας» (1995:192). Οι σηµειώσεις πεδίου και το ηµερολόγιο 

επιδέχονται επιµέλεια η οποία κατά τη γνώµη µου λογοκρίνει και περικόπτει ως προς το 

να αποδεικνύει τα λεγόµενα του συγγραφέα. Ως εκ τούτου, χρησιµοποιούνται κυρίως 

λεκτικά αποσπάσµατα των συνοµιλητών. Αν τα έχουν σηµειώσει- κοµµάτια που αφορούν 

στο σώµα και στις αισθήσεις αναρωτιέµαι αν τοποθετούνται ποτέ στο επίσηµο κείµενο ή 

αν εξαρχής «κόβονται» ως επιστηµονικά ακατάλληλα και εποµένως περιττά για µια 

θεωρητική προσέγγιση. 
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Οι συγγραφείς του βιβλίου προτείνουν προς αυτή την κατεύθυνση: «Η στρατηγική 

του αποσπάσµατος διαφυλάσσει πρώιµες περιγραφές και λεπτοµέρειες χωρίς εκτενή 

επιµέλεια, µε µια έννοια επιτρέποντας τους αναγνώστες να δουν για τον εαυτό τους τα 

«εδάφη» για αναλυτικούς και ερµηνευτικούς ισχυρισµούς. Με τον κειµενογραφικό 

διαχωρισµό των σηµειώσεων πεδίου από την ανάλυση, το στυλ του αποσπάσµατος 

προσκαλεί τον αναγνώστη να έχει πρόσβαση στα κάτω από τα επιφανειακά, στην 

κατασκευή και στην αυθεντικότητα των ερµηνειών που προσφέρονται» (1995:181). ∆εν 

παύω να αναρωτιέµαι σχετικά µε την υποκειµενική οπτική του κάθε ερευνητή για το τι 

θεωρεί εκτενή ή µη επιµέλεια. 

 

vii. Προς µια αισθαντική γραφή 
 

Όταν πρόκειται για τις σωµατικές διαδικασίες που διαπερνούν τον ερευνητή η 

ανθρωπολογία κάποιες φορές χρησιµοποιεί µεθόδους κοντινές µε αυτές της λαογραφίας, 

προσπαθώντας να «κλείσει το κενό ανάµεσα στην περιγραφική γλώσσα και τις πράξεις 

που περιγράφονται» (Diaz de Rada και Cruces 1994:109). «Κατά συνέπεια αυτής της 

προκατάληψης χτισµένης στους προτιµούµενους τρόπους αναπαράστασης, ο ρόλος του να 

µυρίζεις και να ακούς, για να µη µιλήσω για το να αγγίζεις, έχει χονδροειδώς υπο-

αναπαρασταθεί» (Herzfeld 2001:240). Η περιγραφή των σωµατικών διαδικασιών αν δε 

συνοδεύονται µε την καταγραφή του αισθαντικού αντιτύπου στέκει στείρα και χωρίς αιτία 

τελικά σε ένα ανθρωπολογικό κείµενο. Κατά τις Scheper-Hughes και Lock τα πιο 

προσωπικά και ιδιοσυγκρασιακά αισθήµατα και πάθη των υποκειµένων τείνουν να 

αφεθούν σε ψυχοαναλυτικούς και ψυχοβιολογικούς ανθρωπολόγους, οι οποίοι τα έχουνε 

περιορίσει σε µια συζήτηση για έµφυτες ωθήσεις, παρορµήσεις και ένστικτα. Αυτός ο 

διαχωρισµός βασισµένος σε µια λανθασµένη διχοτόµηση ανάµεσα στα πολιτισµικά 

συναισθήµατα και τα φυσικά πάθη, µας οδηγεί ακριβώς πίσω στο επιστηµολογικό θόλωµα 

µυαλό/σώµα, φύση/πολιτισµός, υποκείµενο/κοινωνία» (1987:28). 

Στην περίπτωση µιας έρευνας όπου καλούµαστε να συζητήσουµε για το ίδιο το 

σώµα οι παραπάνω προβληµατισµοί αγγίζουν ευαίσθητες επιστηµονικές χορδές. Κατά τις 

Scheper-Hughes και Lock «µας λείπει ένα ακριβές λεξιλόγιο µε το οποίο να 

διαχειριστούµε τις µυαλό-σώµα-κοινωνία αλληλοδράσεις και έτσι έχουν ξεµείνει 

κρεµάµενα από τη διαχωριστική παύλα, αποδεικνύοντας την αποσύνδεση των σκέψεών 

µας.» (1987:10). Η αδυναµία της γλώσσας κάποιες φορές να αναπαραστήσει το 
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εθνογραφικό πεδίο δεν πρέπει να οδηγεί σε χρήσεις της, οι οποίες αναπόφευκτα 

παρουσιάζουν µια «µονόχνοτη» ανάγνωση του υποκειµένου, της οµάδας, της κοινωνίας, 

του τόπου κ.ο.κ. Στην πραγµατικότητα της η παρατήρηση είναι αδύνατο να υφίσταται ως 

µια «µονόχνοτη» ανάγνωση αυτών, καθώς ο ερευνητής βρίσκεται εκεί µαζί µε όλες του τις 

αισθήσεις. 

Σύµφωνα µε τον Brady οι θετικιστές χρησιµοποιούν γλώσσα  που υποτίθεται ότι 

είναι διαφανής και αόρατη· οι ανθρωπιστές (περισσότερο δηκτικά οι ποιητές) κάνουν 

ακριβώς το αντίθετο-επιδεικνύουν ανοιχτά την παρουσία τους ως παρατηρητές και 

συγγραφείς στις δουλειές τους. Περισσότερο από ότι µια διαφορά στο «ύφος» κάθε τρόπος 

αναπαράστασης έτσι, έχει διαφορετικά κριτήρια για να αποφασίζει αποδεκτά ή 

ικανοποιητικά µοντέλα έκφρασης και οι συνέπειες αυτού είναι τεράστιες (2004: 628). 

Αλλάζοντας τη γλώσσα της περιγραφής µας, όπως επισηµαίνει ο Wittgenstein (1974) 

αλλάζει, επίσης, το αναλυτικό παιχνίδι το ίδιο, συµπεριλαµβανοµένου να αλλάζει τις 

προτάσεις συλλογισµού των πρωταρχικών ερευνητικών επιχειρηµάτων.  

Ανασύροντας ο ερευνητής τις βιωµένες του εµπειρίες στο πεδίο µέσα από τα 

«αγγίγµατα» των άλλων σωµάτων µπορεί να ανακαλύψει νέες οδούς. Μέσα από τη 

διαδικασία να γράψει για πράγµατα που του φανερώθηκαν µε άλλους τρόπους πέρα από το 

λόγο, το πιο πιθανό είναι να ξανασκεφτεί και όσα γράφει σε σχέση µε τους λόγους που 

έχει συλλέξει και εποµένως, το τελικό του κείµενο να είναι µια εκδοχή πιο επεξεργασµένη 

µέσα από συν-βιωµένες εµπειρίες, αποτέλεσµα θετικό προς µια πληρέστερη 

αναπαράσταση της πραγµατικότητας, όπως αυτή παρουσιάζεται από ολόκληρη την 

ύπαρξη των υποκειµένων. Η ίδια η γλώσσα που θα µετέρχεται ο συγγραφέας θα 

διαφοροποιηθεί από τις σωµατικές ενσταλάξεις πάνω της. 

Ίσως µπορούµε να προσανατολιστούµε πιο εύκολα προς αυτούς τους στόχους αν 

αντιληφθούµε την υπόσταση του παρατηρητή όπως προτείνει ο Brady «ως ένα 

αισθανόµενο και σηµειολογικό πλάσµα, που υποχρεούται να καταλάβει το σύµπαν 

του/της, αφοσιωµένο να το κάνει αυτό µε τους δικούς του/της όρους, στο δικό του/της 

πολιτισµικό προγραµµατισµό, στη δική του/της πρότυπη µορφή και στις βαθύτερες 

αισθήσεις του σκοπού στον πλανήτη» (2004:624). 
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viii. Για µια ποιητική της εθνογραφίας 
 

Οφείλω να οµολογήσω πως οι παραπάνω σκέψεις συντάχθηκαν για να εξηγήσουν 

κάτι που υπήρξε αρχικά ως συναίσθηµα, ως αίσθηση. Φοβάµαι ότι η αµέσως προηγούµενη 

φράση ίσως δεν κρίνεται κατάλληλη για ένα τέτοιο κείµενο. Ο Stoller πιθανότατα να 

συµφωνούσε µαζί µου επαυξάνοντας: «Σε επίσηµες τοποθετήσεις υποτίθεται ότι είµαστε 

αµερόληπτοι αναλυτές· δεν υποτίθεται ότι συµπεριλαµβάνουµε στο λόγο την 

αντιµετώπιση µε το πέρα από το σύνηθες γιατί είναι αντιεπιστηµονικό. Είναι απλά µη 

αρµόζων να εκθέτουµε στους συναδέλφους την ιδιοσυστασία στις καρδιές µας και τις 

αβεβαιότητες της ‘µατιάς’ µας.» (1989:39). Ο Brady συζητώντας την εθνογραφική 

ποιητική θα µπορούσε να συµπληρώσει πως η επιστηµονική αναφορά απαιτεί να 

περικόπτεις όλα αυτά τα «εγώ» και «εµένα» κατ’ αρχήν, για να µη γίνει λόγος για τις 

περισσότερες αναφορές στο πως «σε κάνει να νιώθεις» το να κάνεις µια ανάλυση 

(2004:636-637 υποσ.3). Η Dominguez θα «παραπονιόταν» πως δεν επιτρέπουµε 

αισθήµατα αγάπης και γνήσιας στοργής να φανούν τόσο ανοιχτά στο ακαδηµαϊκό γράψιµο 

(2000:368). 

Τολµώ να χρησιµοποιήσω ξανά το ρήµα νιώθω µε περισσότερο θάρρος: νιώθω 

βαθιά υποχρεωµένη να δηλώσω πως ένιωσα ότι θα ήταν αυθαίρετη µια προσέγγιση του 

σώµατος και της αισθαντικότητάς του χωρίς να γίνεται λόγος για την αισθαντικότητα του 

σώµατος του ερευνητή. «Οι συζητήσεις για το αισθαντικό σώµα απαιτούν αισθαντική 

επιστήµη στην οποία οι συγγραφείς πηγαινοέρχονται ανάµεσα στο αναλυτικό και το 

γνωστικό, στα οποία η ενσωµατωµένη φόρµα όπως ακριβώς και η µη ενσωµατωµένη 

λογική συστήνουν επιστηµονικό επιχείρηµα.» (Stoller 1997:15).  

Ο Brady χαρακτηρίζει τα χαοτικά κείµενα (“messy texts”, Marcus 1994) ως έργα 

τέχνης και δουλειές ταυτόχρονα και κάποια από αυτά ακριβώς σύµφωνα µε τα 

εγκαθιδρυµένα θεωρητικά ενδιαφέροντα και σχήµατα (Brady 2003). Ο ίδιος διακρίνει µια 

προοπτική «ποιητικής του πεδίου» και αυτή είναι η ανακάλυψη της δηµιουργίας νέων 

αντιλήψεων του εαυτού του συγγραφέα. Αντιλήφθηκα πως η επιστηµονική προσέγγιση 

αυτής της εργασίας δεν πηγάζει από µια άρνηση του λόγου, αλλά από την ανάγκη να τον 

«ενσωµατώσω». Άλλωστε, η αγάπη µου για την ανθρωπολογία σχετίζεται άµεσα µε την 

αγάπη µου στο να ακούω, να µιλάω, να συνοµιλώ και να γράφω για όλα τα παραπάνω και 

για όσα βλέπω. Αγαπώ όµως να γράφω και για όσα µυρίζω και για όσα αγγίζω και για όσα 

«µου µαγειρεύουν» να τρώω… 
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Κεφάλαιο 3: Στο πεδίο 
 

Οι πιλοτικές συνεντεύξεις ήταν απαραίτητες και απέβησαν καταλυτικές σ’ αυτή 

την έρευνα για να επαναορίσουν τα ζητήµατα που θα απασχολούσαν αυτή την έρευνα και 

τη µεθοδολογία που θα την περάτωνε. Η έρευνα της εργασίας δεν περιορίστηκε σε έναν 

τύπο οµάδας και χωρίζω παρακάτω σε «κατηγορίες» τους συνοµιλητές µου για να γίνει πιο 

κατανοητός ο τρόπος που εργάστηκα. 

i. Οµάδες πληροφορητών 
 

Θα µπορούσα να χωρίσω τους συνοµιλητές µου σε δυο µεγάλες κατηγορίες. Σ’ 

αυτούς που επέλεξα και σε αυτούς που ξεπήδησαν µέσα από την καθηµερινότητα. 

 

α. Επιλέγοντας το πεδίο 
 

Στην πρώτη κατηγορία υπάρχουν οι εξής οµάδες: Η πρώτη οµάδα, όπου οι 

συνοµιλήτριές µου ήταν ήδη µητέρες, σχετικά νέες, από τις οποίες πήρα εκτενείς και 

επαναλαµβανόµενες συνεντεύξεις, πραγµατοποίησα συµµετοχική παρατήρηση µαζί τους, 

περνώντας ώρες σε διάφορες καθηµερινές τους συνήθειες. Κάποιες από αυτές γεννήσανε 

στο σπίτι τους από επιλογή, γεγονός που τις κατέτασσε σε µια ξεχωριστή οµάδα, τη 

δεύτερη. Η τρίτη οµάδα ήταν οι έγκυες γυναίκες µε τις οποίες ακολούθησα την ίδια 

µεθοδολογία έρευνας. Με δύο από αυτές είχα πιο στενή σχέση, τις συνόδευα στο ιατρείο 

του γυναικολόγου ή συζητούσαµε ακόµη και τηλεφωνικά τι συνέβη στο νοσοκοµείο, στο 

ιατρείο κλπ. Η τέταρτη οµάδα αποτελείται από περισσότερες γυναίκες, έγκυες και ήταν 

οµάδα ούτως ή άλλως ως συµµαθήτριες στα µαθήµατα ανώδυνου τοκετού στο ΙΚΑ τα 

οποία µαγνητοσκοπούσα. Με µία από αυτές τις οµάδες γυναικών συναντήθηκα κάποιες 

φορές εκτός των µαθηµάτων, αναπτύξαµε µια πιο οικεία σχέση, συζητήσαµε αρκετά και 

γνωριστήκαµε καλύτερα. Στις -εκτός µαθηµάτων -συναντήσεις µας επέτρεψα ουσιαστικά 

να παίρνει η µια συνέντευξη στην άλλη και ο ρόλος µου ήταν περισσότερο να οργανώνω 

στο ελάχιστο τη συζήτηση και να παρατηρώ, µέθοδος η οποία είχε πολύ καλύτερη έκβαση 

από ότι περίµενα κα εφάρµοσα εν µέρει και στις υπόλοιπες οµάδες.  
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β. Aκολουθώντας το πεδίο 
 

Στη δεύτερη κατηγορία βρίσκεται το πλήθος των συνοµιλητών µε το οποίο έχω 

συναναστραφεί και το οποίο δε µπορώ να το εντάξω σε κάποια οµάδα, καθώς οι 

συνοµιλητές αυτοί δεν τηρούν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, πέρα από το ότι οι 

συζητήσεις µαζί τους αποτέλεσαν µάλλον αυτό που λέµε έρευνα πεδίου. Το γεγονός ότι 

είµαι µητέρα και έχω συχνά δραστηριότητες µε άλλες µητέρες µε έφερνε καθηµερινά 

αντιµέτωπη µε µια άλλη πραγµατικότητα από αυτή των συνεντεύξεων και της -κατά έναν 

τρόπο- «προγραµµατισµένης» συµµετοχικής παρατήρησης, την πραγµατικότητα αυτή που 

έβλεπα πως για µένα είχε ενδιαφέρον να µελετήσω, αυτή που εξ’ αρχής µε οδήγησε να 

ασχοληθώ µ’ αυτό το ζήτηµα, αυτή που µου χάριζε «απλόχερα» τις συνερµηνείες που 

γύρευα. 

Ακόµη και οι φίλες που δεν ήταν µητέρες επέµεναν να στριφογυρίζουν τις 

κουβέντες µας σε απορίες γύρω από τη µητρότητα που περίµεναν να τους λύσω, δίνοντας 

χώρο σε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις γύρω από το ζήτηµά της εργασίας, 

θίγοντας, για παράδειγµα, πτυχές που αφορούσαν τη σύνδεση της σεξουαλικότητας µε την 

αναπαραγωγή.16 Όλες αυτές οι συζητήσεις ήταν φοβερά πλούσιες σε σχέση µε τις 

συνεντεύξεις και δίνανε στο σώµα τις διαστάσεις που ήλπιζα µέσα από τις δικές του και 

τις δικές µου αισθήσεις. Η Γκέφου-Μαδιανού πολύ εύστοχα παρατηρεί πως ο 

ανθρωπολόγος µέσω της χρήσης των αισθήσεών του «λειτουργεί ως εργαλείο συλλογής 

δεδοµένων, και ενδεχόµενες µεταβολές στις αισθήσεις σηµατοδοτούν νέους τρόπους του 

‘γιγνώσκειν’ (1999:241). Άλλωστε, «η µόνη σίγουρη µαρτυρία της πραγµατικότητας που 

απασχολεί τους εθνογράφους σχετικά µε το υποσυνείδητο µοίρασµα της εντόπιας γνώσης 

δεν µπορεί παρά να είναι εµπειρική.» (Harding 1978 :180). 

Με το ίδιο σκεπτικό αποφάσισα να εκµεταλλευτώ τις πολλές επισκέψεις µας στην 

παιδίατρο για τον γιο µου και την πολύωρη κάθε φορά παραµονή µας στην αίθουσα 

αναµονής (αναφέροµαι σε αναµονή της τάξης της µίας ως και δύο ωρών). Είχα 

αποφασίσει να µην πάει χαµένος πια αυτός ο χρόνος και παρατηρούσα εξονυχιστικά το 

ιατρείο, ξεφύλλιζα τα περιοδικά για γονείς να δω τι θέµατα ενδιαφέρουν περισσότερο, 

κοίταζα να δω τι φυλλάδια έχει και τι κάρτες, έπιανα κουβέντα µε τους άλλους γονείς, 

                                                 
16 Η παρούσα έρευνα ανέγνωσε σηµαντικά ζητήµατα για τους λόγους γύρω από τη «σωστή» ή µη 
σεξουαλικότητα σε σχέση µε την αναπαραγωγή και το φαντασιακό πρότυπο του «τι πρέπει και τι δεν 
πρέπει», την εµφάνιση της διχοτοµίας εποµένως γυναίκας- µητέρας ως προς τη σεξουαλική συµπεριφορά, 
πολιτισµικές αντιλήψεις και ταµπού που αφορούν σωµατικές αλλαγές ή ακόµη και τις γυναικείες εκκρίσεις, 
και πως όλα τα παραπάνω διοχετεύουν και διοχετεύονται από τις αισθήσεις. Λόγω έκτασης του κειµένου 
περιοριζόµαστε σ’ αυτή την αναφορά. 
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κατέγραφα τις συζητήσεις που άκουγα σε σηµειώσεις. Έχει καταγραφεί και αναλυθεί, 

εποµένως, µεγάλο κοµµάτι της καθηµερινότητας. Να αναφέρω ακόµη πως καθ’ όλη τη 

διάρκεια της χρονιάς συµµετείχα ως µητέρα κι όχι ως ερευνήτρια(αυτό είναι ένα ζήτηµα 

βέβαια) στις προγραµµατισµένες συναντήσεις του παγκόσµιου συνδέσµου για το θηλασµό 

στην Ελλάδα, όπου είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πολλές µητέρες ή εγκυµονούσες και 

µάλιστα σε µια πολύ διαφορετική κατάσταση, όπως επιτάσσουν οι περιπτώσεις 

συλλογικής δραστηριοποίησης. 

 

ii. Ζητήµατα έρευνας πεδίου: δυσκολίες και διαχείριση  

α. Το τυπικό µέρος 
 

Όταν είσαι µητέρα υποδείχτηκε πως σου παρουσιάζονται στο πιάτο αξιοποιήσιµες 

εικόνες εγκυµοσύνης, αναπαραγωγής, µητρότητας, σεξουαλικότητας. Αυτό τελικά είναι 

δύσκολο να το διαχειριστείς στα πλαίσια µιας έρευνας. Ένα από τα πρώτα πράγµατα που 

µε προβληµάτισαν ήταν πως οι περισσότερες από εκείνες τις πλούσια εθνογραφικά στιγµές 

που ζούσα στην καθηµερινότητα µου δεν αποτελούσαν στιγµές έρευνας τυπικά. Εννοώ 

πως σ’ αυτές τις στιγµές δε γνώριζαν όλοι οι συνοµιλητές ότι κάνω αυτή την έρευνα και 

εγώ δεν ηχογραφούσα ή µαγνητοσκοπούσα τις συζητήσεις µας. Τις περισσότερες φορές 

γυρνώντας σπίτι κρατούσα ηµερολόγιο αυτών των συναντήσεων προσπαθώντας έτσι να 

ισορροπήσω το «άτυπο»  που τις διακατείχε, ώστε να ενσωµατωθούν στο εθνογραφικό 

µου υλικό ως βασικό κοµµάτι της έρευνας πεδίου. Καθώς είδα ότι αυτό δεν έφτανε 

προσπάθησα να δώσω περισσότερο χώρο σε αυτές τις συναντήσεις επιχειρώντας να 

καταγράψω «κάτι», ό,τι ήταν δυνατόν από αυτές. 

 

β. Ηχογραφώντας και µαγνητοσκοπώντας 
 

Άρχισα να κουβαλάω παντού, στις εξόδους µου µε φίλες, σε τραπέζια µε 

οικογενειακούς φίλους, µέρα, νύχτα, είτε το κασετοφωνάκι, είτε την κάµερα, µήπως και τα 

χρειαστώ, να τα έχω µαζί µου να τα χρησιµοποιήσω την «κατάλληλη στιγµή». Η 

καταγραφή τέτοιων στιγµών, βέβαια, ήταν ένα εγχείρηµα δύσκολο. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις δεν µπορούσα να µαγνητοφωνήσω τις συζητήσεις ή να µαγνητοσκοπήσω τις 

κινήσεις γιατί όλα αυτά συνέβαιναν τόσο απρόοπτα και «φυσικά» που δεν µπορούσα κάθε 

φορά που η κουβέντα πήγαινε στο ζήτηµα που µε ενδιέφερε να «διακόπτω» για να βγάλω 
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το κασσετοφωνάκι ή να στήσω την κάµερα. Εκτός του ότι φαινόταν κάπως αγενές στις 

περιπτώσεις που τον συνοµιλητή µου τον είχε πιάσει οίστρος να τον σταµατήσω, να 

ζητήσω να καταγράψω και να εξηγήσω γιατί αυτό µε ενδιαφέρει τόσο, στις περιπτώσεις 

που το έκανα η κουβέντα και το ύφος της µεταβαλλόταν, το «αυθόρµητο» που τόσο µε 

ενδιέφερε χανόταν. 

Με κάποιους από τους συνοµιλητές µου που ήµασταν φίλοι από πριν ή που 

αναπτύξαµε φιλική σχέση κατά τη διάρκεια της έρευνας, οπότε είχα το θάρρος και ήδη 

είχα κάνει αρκετές συζητήσεις µαζί τους, αρκετές φορές σταµάτησα τη συζήτηση 

λέγοντας κάτι όπως «µη µου τα λες τώρα, θα µου τα πεις µετά να τα καταγράψω». Σ’ 

αυτές τις περιπτώσεις ένιωσα περίεργα, σχεδόν το µετάνιωνα την ίδια στιγµή που το 

έλεγα. Και το µετάνιωνα ταυτόχρονα ως ερευνητής και ως µητέρα-φίλη τους. «Κατάλαβα 

ότι ενώ εγώ παρακολουθούσα και µάθαινα για τον κόσµο των υποκειµένων µου από την 

οπτική τους, αυτοί αρκετά σωστά παρακολουθούσαν και µάθαιναν για µένα ως ερευνητή.» 

(Wade:219). Μου φαινόταν πιο λάθος από το να µην καταγράψω κάτι τελικά την πρώτη 

στιγµή που επιθυµούσε κάποιος να µου το πει, όταν ούτως ή άλλως η ίδια πιστεύω πως δεν 

είναι η καταγραφή αυτή που  αποτελεί απόδειξη για κάτι, καθώς ο ερευνητής µπορεί όπως 

έχω υπονοήσει σε παραπάνω ενότητα «να κόψει και να ράψει στα µέτρα του» το λόγο των 

συνοµιλητών του. Έχει µεγάλο ενδιαφέρον όταν θέλει να µου συζητήσει κάτι  ένας 

συνοµιλητής από µόνος του και το βρίσκω λίγο «βίαιο» να κόβω τον ειρµό του. Με τους 

πολύ κοντινούς κατέληξα να έχω ανοιχτό το κασετοφωνάκι και την κάµερα από την αρχή 

µιας συνάντησής µας για κάθε περίπτωση, το οποίο ήταν κάπως αστείο. Μετά από ένα 

διάστηµα κατάφερνα να χειριστώ τις αυθόρµητες συζητήσεις που προέκυπταν µε 

µεγαλύτερη ευκολία και βρέθηκα χωρίς να το περιµένω κάποια στιγµή να έχω 

καταγεγραµµένο πολύ πλούσιο υλικό µε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, σε πολύ 

διαφορετικές καταστάσεις, όπου πρωταγωνιστούσε όµως το ίδιο ζήτηµα,  αυτό της 

αναπαραγωγής. 

 

γ. Eυχάριστο θέµα ανάξιο έρευνας 
 

Ένα µόνιµο ζήτηµα, βέβαια, πρέπει να παραδεχτώ πως προέκυπτε στην 

προσπάθεια να εξηγήσω στους συνοµιλητές µου τι ακριβώς µελετάω και γιατί είχαν για 

µένα ενδιαφέρον όλες οι µικρές στιγµές της καθηµερινότητάς τους. Αντιλαµβανόµουν ότι 

δεν τους ήταν ξεκάθαρο τι αποκόµιζα από µια τέτοια καθηµερινή καταγραφή και η αιτία 
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φαινόταν να σχετίζεται µε τη «φυσικότητα» που απέδιδαν στις αναπαραγωγικές 

διαδικασίες.  

Θυµάµαι πως σε παλιότερες εργασίες όπου τα ζητήµατα υπήρξαν πιο «σκοτεινά», 

πιο «βαριά» οι συνοµιλητές έδειχναν να αντιλαµβάνονται τους λόγους για τη µελέτη των 

εµπειριών τους. ∆εν ισχυρίζοµαι ότι οι αντιλήψεις τους ήταν απαραίτητα εύστοχες ως προς 

το αντικείµενο µελέτης, αλλά τουλάχιστον είχαν σοβαρούς λόγους που θεωρούσαν πως 

µπορούσαν να συνδράµουν σε µια έρευνα µε το να γνωστοποιήσουν αυτό που τους 

συνέβη. ∆ε θα έλεγα πως ίσχυσε κάτι τέτοιο µε την περίπτωση της αναπαραγωγής. Στην 

πλειοψηφία τους τα υποκείµενα δε θεωρούσαν τόσο ξεχωριστό το θέµα ή µάλλον την 

περίπτωσή τους. Εκτός από τις περιπτώσεις των γυναικών που γέννησαν στο σπίτι. 

δ. Η κάµερα 
 

Πρέπει να επισηµανθεί πως παρόλο που η χρήση της κάµερα ως εργαλείο σε αυτή 

την έρευνα ήταν αρκετά εντατική, δε µπορώ παρά να αναγνωρίσω ότι η χρήση της ήταν 

κυρίως καταγραφική. Έδωσε πολύ ενδιαφέρουσες προοπτικές, αλλά ό,τι γράφω αποτελεί 

τη βαθύτερη ενστάλαξη σε µένα την ίδια από όλα όσα άκουσα, είδα, άγγιξα, γεύτηκα, 

ανεξάρτητα µε το αν τα κατέγραψα, µαγνητοφωνώντας ή µαγνητοσκοπώντας, ή µε το αν 

τα αναφέρω σε αυτό το κείµενο ή όχι. Οι λόγοι που κατέληξα να κάνω τόσο έντονη χρήση 

της κάµερας ήταν αρκετοί. Η «τυπική» ενίσχυση ήταν και πάλι ένας λόγος, ειδικά αφού 

ήθελα να µιλήσω για σώµατα και να διαφύγω του λόγου, όπως αναλύω στο 2ο κεφάλαιο 

του α΄ µέρους της εργασίας. Η θέση µου είναι, βέβαια, πως δε διαφεύγεις του λόγου µε το 

να µην τον χρησιµοποιείς ή προσπαθώντας να τον αντικαταστήσεις µε έναν άλλο τρόπο 

που χωλαίνει στο ίδιο σηµείο, αυτό της υποκειµενικής ερµηνείας. Άλλωστε, στο 

µεγαλύτερο κοµµάτι αυτής της καταγραφής οι συνοµιλητές µου µιλάνε σε παράλληλες 

δραστηριότητές τους. Το ότι µε ευχαριστεί να πειραµατίζοµαι και να αντιλαµβάνοµαι 

µέσα από εµπειρικές διαδικασίες τι βοηθάει στην έρευνα και τι όχι ήταν ένας ακόµη λόγος 

που µε οδήγησε στη µαγνητοσκόπηση, η τριβή µε την οποία πράγµατι πρόσφερε 

εναλλακτικές ιδέες για τη µεθοδολογία. Επιπλέον, πάντα µε γοήτευε το οπτικοακουστικό 

υλικό και οι διαφορετικές επαλείψεις που µένουν πάνω στο σώµα αυτού που το ακούει 

ξανά και ξανά.  

Πρακτικά, η κάµερα κρίθηκε απαραίτητη στις περιπτώσεις όπου οι συνοµιλητές 

µου ήταν πολλοί σε αριθµό. Επειδή αρκετές φορές τύχαινε να συναντιόµαστε µια οµάδα 

γυναικών µέχρι και οχτώ ατόµων η κάµερα µε διευκόλυνε να βλέπω ποιος λέει ή κάνει τι 
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κάθε φορά. Σίγουρα, οι κινήσεις που κατέγραφα ήταν πολύ σηµαντικές, αλλά εξίσου 

σηµαντική ήταν η καταγραφή τους στο υποσυνείδητο µου, αλλά κάτι τέτοιο δεν µπορώ να 

σας το αποδείξω. Φυσικά, το αποτέλεσµα ήταν η διεύρυνση του υλικού µου, το οποίο 

δυσκολεύτηκα να διαχειριστώ καθώς ήταν πολύ κουραστικό να παρακολουθώ οµιλίες 

τόσων ανθρώπων ταυτόχρονα. 

Το πιο ουσιαστικό πρόβληµα ήταν πως δεν κατάφερα –όπως και ήταν 

αναµενόµενο, βέβαια-να καταγράψω καθόλου την «αίσθησή» µου και την «αίσθηση» των 

συνοµιλητών µου. Όπως συζητάω και πάλι στο 2ο κεφάλαιο του α΄ µέρους της εργασίας οι 

αισθήσεις υπήρξαν από τα κυριότερα µελήµατα αυτής της έρευνας. Η προσπάθεια, εν 

τούτοις, προς αυτή την κατεύθυνση είχε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον γιατί µε ωθούσε να 

πασχίζω µε κάθε τρόπο να αποδώσω τον κόσµο των αισθήσεων και των συναισθηµάτων 

που εγώ βίωνα µέσω των τρόπων ανάλυσης. «Οι τεχνικές δυσκολίες του να καταγράψεις 

τη µυρωδιά και τη γεύση είναι υπέρµετρες και έχουν βεβαίως απαγορευτική εξέλιξη. Η 

πιθανότητα να γνωρίζεις σαν τι µυρίζει κάτι σε ένα µέλος της δικής του κουλτούρας είναι 

αόριστη· Όταν προσθέτουµε και το επιπλέον πρόβληµα της δια-πολιτισµικής µετάφρασης, 

οι δυσκολίες ίσως δείχνουν να είναι ανυπέρβλητες, ειδικά δοσµένης της ανυπακοής στην 

ανάλυση ψυχολογικών εσωτερικών καταστάσεων (Herzfeld 2001:240). 

Σε σχέση µε το λόγο και την εικόνα ως ανθρωπολογικό ερευνητικό στοιχείο 

παρατήρησα το εξής: παραθέτοντας ένα απόσπασµα του λόγου των υποκειµένων της 

έρευνάς µας πιστεύουµε πως είµαστε καλυµµένοι ως προς την απόδοση της 

πραγµατικότητάς τους και το χρησιµοποιούµε ως επιχείρηµα. Με το σώµα και τις 

αισθήσεις τα πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά. Πιο ρευστά, πιο αβέβαια, οι ερµηνείες των 

σωµάτων φαντάζουν πιο υποκειµενικές από αυτές των λόγων. Θα µπορούσε κάποιος να 

διαφωνήσει εδώ και να ισχυριστεί πως µια εικόνα, ένα βίντεο ή ένας ήχος φυσικά έχουν τη 

δυνατότητα να εκφράσουν πράγµατα ανείπωτα. Αυτή είναι η µια όψη της 

πραγµατικότητας. Αλλά όπως θα έλεγε ο Herzfeld αυτό που ισχύει για τα τεχνικά µέσα 

είναι το εξής: «για να γίνει ένα ‘manip’ [‘χειρισµός’], θα χρησιµοποιήσουµε µέσα που τα 

ίδια αποτελούν επιστηµονικές συλλήψεις συµπυκνωµένες και εξαντικειµενικευµένες σε 

µια σκευή που λειτουργεί ως σύστηµα περιορισµών·» (2001:98). 

ε. Σε διπλό ταµπλό  
 

Το οικείο αλλά και το οίκοι που θα συζητηθούν στην ενότητα «µητρ-οίκοι 

ανθρωπολογία» µοιάζανε να περιµένουν µια απάντηση από µένα για το «χρωµατισµό» 
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τους στην ανάλυσή. Ένα ζήτηµα που θεωρώ πως θα εγείρεται όσο κι αν  µετατοπιστεί η 

έννοια του «οίκοι» σχετίζεται µε το διττό χαρακτήρα του ρόλου του ερευνητή σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις έρευνας. Κατά την Jaqueline Wade «οι ερευνητές που επιλέγουν  να 

διεξάγουν µια έρευνα στο οίκοι πεδίο τους πρέπει να ανταποκριθούν  στις ανταγωνιστικές 

πιέσεις και στις µη αναµενόµενες απαιτήσεις που εγείρονται από αυτή τη σχετικά 

ασυνήθιστη θέση µε έναν τρόπο που να διαφυλάσσει µε τον καλύτερο τρόπο την 

επιστηµονική και επαγγελµατική ακεραιότητα και των δύο ρόλων-τοποθετήσεων.» 

(1984:214) 

Όσα γράφω σ’ αυτό το κεφάλαιο συµπυκνώνονται στο διπλό ρόλο που είχα ως  

ερευνήτρια, αλλά και ως µητέρα και ο οποίος, αφενός επέτρεπε να διεισδύσω σ’ αυτόν τον 

κόσµο ερευνητικά, αφετέρου απαιτούσε συντήρηση της παρουσίας µου εκεί ως µητέρας. 

Αν το «στοίχηµα» στην ανθρωπολογία είναι να µετέρχεται ο ερευνητής τις ταυτότητές του 

όπως κρίνει σκόπιµο για την προαγωγή της έρευνάς του, στην προκειµένη περίπτωση οι 

δύο ταυτότητες έπρεπε να είναι εµφανώς παρούσες ταυτόχρονα. Οι διευκολύνσεις, 

δηλαδή, που µου πρόσφερε η ταυτότητα της µητέρας είχε το κόστος της. «Τυπικά, η σχέση 

ανάµεσα στον παρατηρητή και στο υποκείµενο ζυγίζεται από µια αίσθηση αµοιβαίας 

ανταπόδοσης, ταυτόχρονα έµµεση και άµεση. Αυτός ο δεσµός απαιτεί να εξοφλήσεις το 

χρέος (ανταλλάσσω) για την παρείσφρηση µέσα στη ζωή και το περιβάλλον των 

υποκειµένων.» (Wade 1984:222) 

Μιλούσα τη µια ως ερευνήτρια, την άλλη ως µητέρα, και για το δεύτερο κρινόµουν 

συνεχώς, γεγονός που επηρέαζε την ερευνητική ιδιότητα. Ο τρόπος που εξοφλούσα αυτό 

το χρέος ήταν ανά περίπτωση συνοµιλητή να φέροµαι ως µητέρα και µάλιστα 

αποφεύγοντας να δείχνω ότι σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να παρέκκλινα από τα 

πρότυπά του. Αυτό συνέβαινε, καθώς η κοινωνικότητα αυτών των σχέσεων εµπεριέχει το 

κλασικό πρότυπο σχέσεων γονέων των οποίων τα παιδιά αρχίζουν ήδη να γνωρίζονται. 

«Συχνά οδηγούµενες από τη βιβλιογραφία οι τακτικές παρατήρησης του πεδίου συνήθως 

είναι σχεδιασµένες να προκαθορίζουν τα είδη των δεδοµένων που πρόκειται να 

συλλεχθούν και πως οι ανθρώπινες σχέσεις θα διευθυνθούν έτσι ώστε να επιβεβαιώσουν 

µια επιστηµονική µελέτη» (Wade:1984:212-213). Ως µητέρα, ο συνοµιλητής σε καλεί να 

πάρεις θέση σε διάφορα ζητήµατα, κάτι που δε θα αξίωνε ίσως από έναν ερευνητή. Οι 

πιθανότητες να διαφωνήσεις είναι αρκετές, εποµένως χρειάζεται µεγάλη ευελιξία προς το 

µοίρασµα των ρόλων, των ευθυνών απέναντι στους συνοµιλητές, στη διαχείριση του 

λόγου και της σκέψης ώστε να µην καταπιεστεί µια από τις δύο ταυτότητες. 
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Αυτή η αίσθηση χρέους δεν αναφέρθηκε ποτέ ρητά, διαφαινόταν κυρίως από τη 

σχέση που αναπτυσσόταν στις συζητήσεις µε τους συνοµιλητές. Για παράδειγµα όταν µια 

απ’ τις συνοµιλήτριές µου επέµενε να φέρνω το γιο µου στις συναντήσεις µας µε το 

επιχείρηµα ότι η ίδια παίρνει τα παιδιά της µαζί όπου µπορεί να το κάνει (και το έκανε 

στην έρευνα για το διδακτορικό της) ήρθα σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς οι δύο µου 

ταυτότητες βρέθηκαν σε σύγκρουση. Σκέφτηκα ότι εγώ προτιµούσα όπου µπορούσα να 

µην παίρνω το παιδί µου. Και ειδικά στην έρευνα. ∆εν το είπα, όµως. 

Παρατηρώντας πόσο γόνιµες ήταν οι συζητήσεις µε γυναίκες όταν είχα το παιδί 

µαζί µου ξανασκέφτηκα ότι η  παρουσία του παιδιού ή µη δήλωνε ως ένα βαθµό τι στάση 

ήθελα τελικά να κρατήσω απέναντι στους συνοµιλητές µου σε σχέση µε το ρόλο µου ως 

µητέρα. Εποµένως, όταν υπήρχε κάποιος στις συναντήσεις που να µπορεί να βοηθάει µε το 

παιδί το πήρα µαζί µου και οι κουβέντες έπαιρναν αφορµή από µικρά περιστατικά που 

προέκυπταν εξαιτίας του. «Αυτοί οι διττοί ρόλοι δηµιουργούν ειδικευµένα, τακτικά και 

δοµικά χαρακτηριστικά (όπως και κάποια διλήµµατα ορισµού ρόλων), τα  οποία έχουν 

σηµαντικές επιπτώσεις για τη διαδικασία της  έρευνας πεδίου. Επιπλέον, για να 

αναπτύσσει και να χρησιµοποιεί ικανότητες που σχετίζονται µε την είσοδο, την πρόσβαση, 

τις πρακτικές συλλογής δεδοµένων και τις στρατηγικές των ανθρώπινων  σχέσεων, ο 

παρατηρητής είναι υποχρεωµένος να επινοήσει τα κατάλληλα µέσα για να αλλάζει ρόλους 

από κοινού µε τη διττή λειτουργία στο πεδίο.» (Wade1984:212).   

 

στ. Το τηλέφωνο: µια «ασώµατη συζήτηση» 
 

Να προσθέσω πως κάποιες από τις πιο σπουδαίες συζητήσεις έχουν συµβεί 

τηλεφωνικά, κατά κύριο λόγο µε εγκύους που προβληµατίζονταν ανά πάσα στιγµή, 

ενηµερώνονταν µε νέες πληροφορίες, καθώς έπρεπε να αποφασίσουν για κάποια θέµατα 

και µε έπαιρναν τηλέφωνα να ρωτήσουν την άποψή µου, αφού είχα ήδη παιδί. Το ίδιο 

συνέβαινε και µε µαµάδες στο τηλέφωνο, η κουβέντα µε τις οποίες ξεκινούσε από ένα 

έκτακτο πρόβληµα, µιας ασθένειας του µωρού, ενός ατυχήµατος που έκανε τις 

τηλεφωνικές συζητήσεις να κρατάνε από µισή ως και µια ώρα. ∆εν κατέγραψα καµιά 

τηλεφωνική συνοµιλία, αν και πραγµατικά το σκέφτηκα, αλλά ντράπηκα να το ζητήσω απ’ 

τους συνοµιλητές µου όσο φίλοι και να ήταν. Ακριβώς γιατί µε έπαιρναν τηλέφωνο ως 

φίλη, όχι ως ερευνητή, εποµένως θα ένιωθα ότι εκµεταλλεύοµαι τη φιλία µας. «Φαίνεται 

προφανές, παρόλα αυτά, ότι ο συµµετοχικός παρατηρητής που κουβαλάει διττές και 
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ισότιµα σηµαντικές ευθύνες στον τόπο µελέτης θα έπρεπε να αναγνωρίζει την 

αλληλεξάρτηση των ρόλων και επιλεκτικά να τους χρησιµοποιεί προς όφελος των 

υποκειµένων. Κάνοντάς το αυτό, ένας παρατηρητής µπορεί να αποσύρει άλλα αδιάσειστα 

δεδοµένα τα οποία προωθούν την δική της/του κατανόησή των κοινωνικών συνθηκών των 

υποκειµένων.»(Wade 1984:220) 

Θα µπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί πως εκτιµώ τόσο πολύ τις τηλεφωνικές 

συζητήσεις ενώ έχει φανερωθεί µια επιµονή µου σε πιο σφαιρικές και αισθαντικές 

προσεγγίσεις των υποκειµένων, ενώ το τηλέφωνο δεν προσφέρει παρά ήχο. Η εξήγησή 

είναι ακριβώς πως µια τηλεφωνική συζήτηση είναι τόσο ξεκάθαρη ως προς το ποια 

αίσθηση πραγµατώνει, ώστε βοηθά να αντιληφθεί ο οµιλητής ότι οι υπόλοιπες αισθήσεις 

κατασκευάζονται. Στέκει για µενα ολοκληρωµένη επίσης, καθώς δεν είναι 

«σκηνοθετηµένη», αφού δε συµβαίνει για κάποιο σκοπό έρευνας. Εποµένως, όταν οι 

συνοµιλητές µου έπαιρναν τηλέφωνο είχα τις πιο αυθόρµητες εκδηλώσεις τους.  

 

Παράρτηµα: Μητρ-οίκοι ανθρωπολογία 
 

«Τείνουµε να κάνουµε ‘σπιτικά’ έξω από το σπίτι µας µε πολλούς τρόπους και 

διαθέσεις–χωρικά, ηθικά, ιδεολογικά, στη θεωρία. Βρίσκουµε τους εαυτούς µας 

«σπίτι», στο σπίτι µας, την επιστήµη µας, την ιδεολογία µας, τις πολιτικές µας.»  

                                                                                        (Panourgiá και Marcus 2008:3)  

 

Όταν κατέληξα να αντλώ από το µεγαλύτερο µέρος της καθηµερινότητάς το πεδίο 

µου άρχισα να έχω την αίσθηση πως έχω µετακοµίσει κάπου «αλλού» για να κάνω την 

έρευνά µου. Μόνο που ποτέ δε συνέβη κάτι τέτοιο. ∆ε µετακόµισα εγώ. Το µωρό µου 

εγκαταστάθηκε κάποια στιγµή στο σώµα µου για εννιά µήνες, όταν βγήκε µετακόµισε 

δίπλα µου, στην αγκαλιά µου, εγκαταστάθηκε στο σπίτι µου, ξεκουραζόταν και 

µετακινούταν σ’ ένα καρότσι που έφερα από τότε κι έπειτα ως απαραίτητο αξεσουάρ, 

ώστε να υπενθυµίζει στους γύρω µου όχι µια εν δυνάµει, αλλά µια εν δράσει, «ζωντανή» 

αναπαραγωγικότητα.  

Όλη αυτή η ιδέα της «µετακόµισης» και των συνεπειών της µε έφεραν αντιµέτωπη 

µε το ζήτηµα του εθνογραφικού µου «τόπου». Κατά την Γκέφου-Μαδιανού ο όρος 

«ανθρωπολογία οίκοι» αφορά στη µελέτη του οικείου πολιτισµού του ανθρωπολόγου η 

οποία ανθίζει σε ένα κλίµα επιστροφής στον τόπο παραγωγής της ανθρωπολογικής 
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θεωρίας (1998:367). Η παρούσα έρευνα αποτελεί «ανθρωπολογία οίκοι» αν όχι τόσο µε 

την έννοια της επιστροφής στο πεδίο παραγωγής της θεωρίας της ανθρωπολογίας, σίγουρα 

µε την έννοια της έρευνας του οικείου και την έρευνα στις «περιφέρειες» των δυτικών 

κέντρων (Γκέφου-Μαδιανού 1998:367). Βρισκόµαστε σε ένα θεωρητικό σηµείο το οποίο 

έχει «χωνέψει» τη στροφή στο πεδίο «οίκοι» τόσο καλά ώστε τα ζητήµατα που εγείρονται 

γύρω από τον «ιθαγενή» (native) ή µη ανθρωπολόγο µπορούν να µετατοπιστούν ως προς 

µια «µικροκλίµακα» των εντόπιων ταυτοτήτων των ερευνητών και µέσα από αυτό να 

επανέλθουµε σε µια νέα θέαση της συγκρότησης των ζητηµάτων του «εαυτού» και του 

«άλλου». Αν για την ανθρωπολογία οι κατηγορίες του «εαυτού» και του «άλλου» δε 

θεωρούνται πραγµατικές οντότητες, αλλά επαναπροσδιορίζονται ως κατηγορίες σκέψης 

(Harstrup 1992), µπορούµε να αναλογιστούµε πόσο διευρύνεται το πεδίο της 

ανθρωπολογίας οίκοι». 

Ως κατηγορίες σκέψης, εποµένως, ο «εαυτός» και ο «άλλος» ποτέ δε θα 

«ταυτίζονται», αφού ο «εαυτός» είναι αυτός που αποφασίζει να µελετήσει τον «άλλο» 

ακόµη κι αν ο «άλλος» ανήκει στην οµάδα που ο εαυτός θεωρεί ότι ανήκει κι ο ίδιος. Από 

τη στιγµή που ο «εαυτός» αποφασίζει να µελετήσει τον «άλλο» υπάρχει ένα καταστατικό 

χάσµα, του οποίου το πλαίσιο επιτάσσεται ο ερευνητής να αποδίδει στο κείµενό του. 

Επιπλέον, το οικείο δεν χαρακτηρίζεται µονοσήµαντα λόγω µιας κοινής η κοντινής 

καταγωγής. Τι σηµαίνει ανήκω σε µια οµάδα; Μπορώ να ανήκω σε µια οµάδα λόγω 

κάποιου κοινού βιώµατος µε τους πληροφορητές µου σηµαντικό ως προς τη σύσταση των 

ταυτοτήτων αµφότερων κι ας προερχόµαστε από διαφορετικούς τόπους; Θα µπορούσα να 

θεωρηθώ ιθαγενής ανθρωπολόγος ως προς µια κοινά βιωµένη εµπειρία; Ποιος είναι ο 

µεταφορικός τόπος του «ανήκειν» σε µια τέτοια περίπτωση; Στην παρούσα έρευνα κάνω 

ανθρωπολογία οίκοι επειδή είµαι Ελληνίδα και η έρευνά µου είναι στην Ελλάδα ή επειδή 

είµαι µητέρα και κάνω έρευνα σε µητέρες; Ή και τα δύο; Αλλά ποιο περισσότερο;  

Στην περίπτωσή που εξετάζεται δίνεται βαρύτητα στην οικεία ταυτότητα της 

µητέρας και στην οικεία εµπειρία της αναπαραγωγής, χωρίς να παραγνωρίζεται ότι 

εγείρονται ζητήµατα καταγωγής, τα οποία όµως χωρίς να τα οδηγώ η ίδια, αλλά η ερευνά, 

έρχονταν σε δεύτερη µοίρα. Αν κάτι µε απασχόλησε σχετιζόταν µε την πάλη του ερευνητή 

να επαναπροσδιορίζει συνεχώς την ταυτότητά του σε σχέση µε αυτούς που µελετά, τους 

«οµοίους» του και να κρατάει τις απαραίτητες ισορροπίες ώστε να µη χαθεί κάτι από την 

πραγµατικότητα µέσα σε αυτή τη συµπλεγµατική συνθήκη που προωθεί  µια τέτοια 

έρευνα. «Η αυτό-ανθρωπολογία, δηλαδή η µελέτη της κοινωνίας καταγωγής του 

ανθρωπολόγου, είναι µια ανθρωπολογία της ‘διπλανής πόρτας’, που διεξάγεται καθ’ 
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ολοκληρία στη γλώσσα των εντόπιων, αφού ο εθνογράφος µελετάει τους πολιτισµικούς 

του οµοίους. Εδώ η πολιτισµική απόσταση µε όρους γεωγραφίας και κυρίως γλώσσας δε 

φαίνεται να αποτελεί τόσο την προϋπόθεση όσο το διακύβευµα της εθνογραφικής γνώσης. 

Υπ’ αυτή τη έννοια ο πόλεµος εναντίον του εξωτισµού δεν έχει περιεχόµενο. Το άχθος της 

αυτό-ανθρωπολογίας δεν είναι το άχθος της ετερότητας αλλά της ταυτότητας· αυτό που 

την απειλεί δεν είναι η υποστασιοποίηση του ‘άλλου’, ο εξωτισµός, αλλά η ανεστραµµένη 

του όψη, η υποστασιοποίηση του ‘εαυτού’.» (Παπαταξιάρχης 1998β: xxvii). 
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ΜΕΡΟΣ Β. Προς µια αισθαντική εθνογραφία της αναπαραγωγής 
 

Εισαγωγή 

Α. Ανθρωπολογία της αναπαραγωγής  
 

«Η γέννα είναι παντού κοινωνικά σηµειωµένη και σχηµατισµένη.» 

                                                                                    Jordan (1993:1) 

 

Το ζήτηµα της αναπαραγωγής έµεινε τα πρώτα χρόνια της ανθρωπολογίας 

ανέγγιχτο, καθώς αφενός οι περισσότεροι ανθρωπολόγοι υπήρξαν άνδρες που είτε δεν 

τους ενδιέφερε ως επιστηµονικό αντικείµενο, είτε δεν ήταν εύκολη γι’ αυτούς η πρόσβαση 

στη γέννα στους διάφορους πολιτισµούς που µελετούσαν (McClain 1982), αφετέρου 

ακόµη και οι γυναίκες ανθρωπολόγοι κατά το πρώτο µισό του 20ου αιώνα δεν έδωσαν 

µεγάλη προσοχή στο θέµα (Floyd και Sargent 1997:3). Επιπλέον, η γέννα µέχρι τότε 

προσεγγιζόταν στα πλαίσια της κατανόησης τελετουργικών διαδικασιών. Κατά τις Floyd 

και Sargent η αναπαραγωγική διαδικασία είναι ένα παγκόσµιο κοµµάτι της ανθρώπινης 

γυναικείας ψυχολογίας και βιολογίας, αλλά στις τελευταίες δεκαετίες οι ανθρωπολόγοι 

υπέδειξαν ότι η γέννα δεν είναι σχεδόν ποτέ απλά µια βιολογική λειτουργία (1997:1). Στην 

εισαγωγή του βιβλίου τους δίνουν τα πιο σηµαντικά ονόµατα επιστηµόνων που 

ουσιαστικά συνέβαλλαν στη γέννηση αυτού του πεδίου, αναφέροντας τα έργα των 

Margaret Mead and Niles Newton (1967), την πλούσια δουλειά της Sheila Kitzinger 

(1962,1978a,1978b,1879a,1980a,1980b,1980c,1982a), Lucille Newman 

(1965,1976,1980,1981), Nancy Stoller Shaw (1974), Dana Raphael (1975), Carol McClain 

(1975), Sheila Cosminsky (1977), Brigitte Jordan (1977,1993). 

Τη δεκαετία του ‘80 υπήρξε µια έκρηξη του ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος γύρω 

από τη γέννα. Στα πατήµατα του βιβλίου της Brigitte Jordan Birth in Four Cultures 

εκδίδονται οι δύο πρώτες συλλογές διαπολιτισµικής οπτικής της εγκυµοσύνης και της 

γέννας από τις Margarita Kay Anthropology of human birth (1982) και Carol MacCormack 

Ethnography of fertility and birth (1982). Την ίδια χρονική περίοδο της δεκαετίας του ’80 

διεξάγονται σε βάθος εθνογραφικές έρευνες στη Γουατεµάλα από τη Sheila Cosminsky 

(1977, 1982), στη Τζαµάικα και τη Μεγάλη Βρετανία από τη Sheila Kitzinger (1978a,b, 

1982a), στους Μπαρίµπα στο Mπένιν από την Carolyn Sargent (1982, 1989b,1990), στους 

αιγυπτίους χωρικούς από την Soheir Morsy (1982), στη Σιέρα Λεόνε από την Carol Mac 
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Cormack (1982), στη Μαλαισία από την Carol Laderman (1983), στην Κολοµβία και το 

Μεξικό από την Carol Browner (1983,1985,1986,1989), στην Ινδία από την Patricia 

Jeffery, Robert Jeffery και Andrew Lyon (1984,1989), στους !Κουνγκ του Καλαχάρι 

(Konner και Shostak 1987), στους Έφε (Tronick Winn και Morelli 1985, Tronick, Morelli 

και Winn 1987), στους Ινουίτ (O’ Neil και Kaufert 1990) και στις Ελληνίδες γυναίκες 

(Lefkarites 1992, Georges 2008). 

Τα τελευταία χρόνια το πεδίο επεκτάθηκε σε πολλές σχετικές περιοχές όπως στην 

αποβολή και τη θνησιγονία (Layne 1990), την εφηβική εγκυµοσύνη (Lancaster and 

Hamburg 1986, Ward 1990), στη σχέση µητέρας-νεογέννητου (McKenna 1990), στα 

υψηλά πολιτικοποιηµένα στερεότυπα του οικογενειακού σχεδιασµού (Ward 

1986,1991,Georges 1996), στην έκτρωση (Ginsburg 1989, Rylko- Bauer 1996, Rylko- 

Bauer και Antoniello 1996), στο δηµογραφικό έλεγχο (Foucault 1977, 1978, McLaren 

1984), στην πολιτισµική κατασκευή νέων κοινωνικών µελών (Aijmer 1992), στους 

κοινωνικοοικονοµικούς, οικολογικούς και πολιτικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη 

βρεφική και παιδική επιβίωση (Polgar 1971,1975, Miller 1981,1986,1987, Handwerker 

1986,1989, Nations και Rebhun 1988, Hern 1992a,1992b, Scheper-Huges 1987,1989,1992, 

Laughlin 1994). 

Το ενδιαφέρον µεταφέρεται στις πολιτικές αναπαραγωγής των ΗΠΑ και αλλού µε 

βάση τη ανάπτυξη της µεσολάβησης των νέων ιατρικών τεχνολογιών (Paige και Paige 

1981, Handwerker 1990), την ιστορία της τεχνολογικοποίησης της γέννας (Litoff 1978, 

Oakley 1984, Leavitt 1986, Wertz and Wertz 1989, Kunisch 1989), την εξάπλωση των 

Νέων Τεχνολογιών Αναπαραγωγής (Arditti, Klein και Minden 1985, Corea κ.α. 1987, 

Rothman 1987, Stolcke 1986, Whiteford και Polland 1989, Martin 1991), τις θεραπείες 

γονιµοποίησης (Lorber 1987, Spallone και Steinberg 1987, Gerson 1989, Klein 1989, 

Modell 1989, Franklin 1990, Sandelowski 1990, 1991,1993), παρενθεσία (Charo 1987, 

Doane και Hoges 1988, Rothman 1989, Sault 1994, Ragone 1994), τον προγεννητικό 

διαγνωστικό έλεγχο (Rapp1987,1991 Rothman 1986, Press και Browner 1994, Rothenberg 

και Thompson 1994, Browner και Press 1995), τις επιπτώσεις για τις έννοιες της 

συγγένειας και της κοινωνικής σχετικότητας όλων των παραπάνω (Strathern 1992, 

Edwards κ.α. 1993) και τη διαχείριση των νεογέννητων στο NICU (Newman 

1980,1986,1988, Guillemin και Holstrom 1986, Levin 1988,1989, Anspach 1989). Με την 

επέκταση του πεδίου γράφτηκαν κάποιες διεξοδικές ανασκοπήσεις για το πεδίο (Laughlin 

1989, 1992,1994, Browner και Sargent 1990, Ginsburg και Rapp 1991, 1995, Franklin 

Ragone 1997, Davies- Floyd και Dumit 1997).  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:11 EEST - 52.53.217.230



45 

Μετά τη δουλειά της Kitzinger Women as Mothers: How They Seem Themselves in 

Different Cultures 1978 που βρήκε υποστηρικτές και στην Ευρώπη, ξεκίνησαν έρευνες 

από ανθρωπολόγους που επικεντρωνόταν στους ∆υτικούς τρόπους γέννας (Kitzinger 

1989d,1994a, Romalis 1981, Davis-Floyd 1983, 1987a,1987b, Eakins 1986, Martin 1987, 

Hahn 1987, O’ Banion 1987, Michaelson 1988).  

Η κοινωνική ανθρωπολογία µε επίκεντρο την Ελλάδα εξέτάζε κυρίως την 

κοινωνική κατασκευή της «φύσης» της γυναίκας µέσα από την αναπαραγωγή, 

επικεντρώνοντας στης έννοιες της ιερότητας, της µιαρότητας, της παρθενίας, της 

αγνότητας στα πλαίσια πάντα του συστήµατος της ελληνικής οικογένειας 

(Chryssanthopoulou 1984, Paxson [1968] 2004, Παραδέλλης, 1995). Τις τελευταίες 

δεκαετίες µετατοπίζονται τα ζητήµατα στην περιγεννητική φροντίδα στην Ελλάδα και τη 

γέννηση (Βασιλάκη, Νάκου και Τράκα 1986, ∆ραγώνα 1987, Μπρούσκου 1991,1998, 

Ποταµιάνου 1998), στη µητρότητα (Μπακαλάκη 1994, Doumanis1983), την έκτρωση 

(Georges 1996,  Halkias 1998, Ναζίρη 1994, Naziri 1991) και στα ζητήµατα που ανοίγουν 

µέσα από τη συζήτηση για τον υπέρηχο (Georges 1996, Georges και Mitchell 2000), 

καθώς και γενικότερα για τις Νέες Τεχνολογίες Αναπαραγωγής (Στέκα και Καλογρίδη 

1994, Κοτζάµπαση 2002, Μπαλάσκα 1994). Για την αναπαραγωγή στην Ελλάδα µε 

έρευνα στο νησί της Ρόδου έχουν γράψει οι Lefkarites (1992) και Georges (2008). 

Β. Ιατρική ανθρωπολογία και ο άξονας της εργασίας 
 

Τοποθετώντας το σώµα ως αναλυτικό εργαλείο στο επίκεντρο των θεωρητικών µου 

αναζητήσεων προς µια αναθεώρηση του γυναικείου υποκειµένου µέσα από την 

παρακολούθηση πρακτικών γύρω από την αναπαραγωγική διαδικασία αναζήτησα τις 

«υποκειµενικοποιήσεις» της βιωµένης σωµατικής υλικότητας, ερευνώντας τις διεργασίες 

υλοποίησης του γυναικείου αναπαραγωγικού σώµατος µέσα από τις «τεχνικές», τους 

Λόγους και τις αισθήσεις του. Κατά τη Rapp η αναπαραγωγή θεωρούµενη ως ιστορικά-

κοινωνικά τοποθετηµένο και αµφιλεγόµενο πεδίο συσχετισµού δυνάµεων, τοποθετείται 

στο κέντρο της κοινωνικής θεωρίας , ενώ η αναλυτική έµφαση είναι στα δίκτυα εξουσίας 

που διαµορφώνουν την αναπαραγωγή και όχι απλά και µόνο σ’ αυτές καθαυτές τις 

τεχνολογίες αναπαραγωγής (1995:5).  

Συζητώντας γύρω από τις κοινωνικές κατασκευές πάνω στο αναπαραγωγικό 

γυναικείο σώµα µε οδηγό το ίδιο και τις αισθήσεις και διαπιστώνοντας πως δεν υπάρχει 

µια υλική και οντολογική σταθερά (βλ. Butler 2008) η οποία να λειτουργεί ως επιφάνεια 
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δόµησης κοινωνικών κατασκευών αναρωτήθηκα ποιες είναι αυτές οι ρυθµιστικές 

διαδικασίες που οριοθετούν την υλικότητα του σώµατος και στην οποία βασίζονται οι 

«νόρµες του φύλου»17. Αν επιχειρήσει κανείς να εντοπίσει το σωµατικό-υλικό αυτό στάδιο 

που λειτουργεί ως επιφάνεια για τις σταδιακές απαλείψεις που αφήνουν πίσω τους οι 

πολιτισµικές διαδικασίες θα εµφανιστεί µπροστά του ένας σταθερός διαρκής και 

ανατροφοδοτούµενος διάλογος ύλης και δράσης που εγείρει σοβαρά ζητήµατα για τη 

ρευστότητα της υλικότητας και τη σταθεροποίηση αυτής ως ύλης µονάχα κάποιες χρονικές 

στιγµές  µέσω της κοινωνικής σηµασιοδότησης της ύλης και των µιµητικών επαναλήψεων 

αυτής ως προς τα κοινωνικά πρότυπα.  

Οι «νόρµες» που φαίνονται να ισχύουν για το γυναικείο αναπαραγωγικό 

φαντασιακό και µη σώµα έπρεπε να ιδωθούν µέσα από το διάλογο ύλης και δράσης. 

Παρακολουθώντας το σώµα να υλοποιείται ως αυτό που είναι τα τελευταία χρόνια στον 

ελλαδικό χώρο µε οδηγό τις κατασκευές των αισθήσεων και τις κατασκευές µέσω αυτών 

προβληµατιζόµαστε αν το «φυσικό» σώµα αποτελεί πεδίο σχηµατισµών ή είναι το ίδιο 

προϊόν φυσικοποιητικών διαδικασιών και ακόµη, αν το «φυσικό» σώµα και η ύλη 

αποτελούν έννοιες επικαλυπτόµενες. 

Η οντολογική αντίθεση ύλης –πνεύµατος, σώµατος –νου που εντοπίζεται στη βάση 

της δυτικής βιο-επιστήµης συνδέεται µέσα από την επιστηµολογία µε περαιτέρω δυϊσµούς 

όπως φύση- πολιτισµός, θηλυκό-αρσενικό, προσωπικό-συλλογικό, συναίσθηµα- ορθός 

λόγος, µήτρα-ύλη κ.ο.κ. παγιώνοντας κυρίαρχες, καθολικές κατηγορίες.18 Στον βιο-ιατρικό 

λόγο η γυναίκα υφίσταται ως η αντήχηση της φύσης, και το σώµα της συστήνεται από τη 

βιολογία του, οπότε και καθίσταται το απόλυτο ιατρικό αντικείµενο σε µια 

ανδροκρατούµενη και ανδροκεντρική ιατρική επιστήµη. «Ο λόγος της γυναικείας 

φυσιολογίας και οι πρακτικές ιατρικού ελέγχου που συνάδουν µ’ αυτόν οικοδοµούνται –

και εξουσιοδοτούνται- ακριβώς στο σηµείο της αµφίσηµης και µεταιχµιακής σύζευξης 

ανάµεσα στην κανονικότητα και την παθολογία» (Αθανασίου 2004:5-6). Η «παρέµβαση» 

των βιο-τεχνολογιών και τα ζητήµατα που εγείρονται γύρω από αυτές έχουν κεντρική 

θέση στις φεµινιστικές συζητήσεις όχι µόνο στην ανάδυση ενός νέου θεωρητικού 

ενδιαφέροντος αλλά στην όψη µιας επείγουσας κοινωνικής επιταγής. 

Στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο «ιστορίες κατασκευής της όρασης» 

παρακολουθούµε ιστορίες υπερήχων, ιστορίες ιατρικής παρακολούθησης να αρθρώνουν 

                                                 
17
Ο όρος είναι δανεισµένος από τη Butler (1999) και αναφέρεται στον ιδεατό διµορφισµό, την 
ετεροφυλοφιλική συµπληρωµατικότητα των σωµάτων, στην κατάλληλη και µη ανδρικότητα και 
θηλυκότητα, µέσα από τα οποία τα σώµατα προσλαµβάνουν νοµιµοποιηµένη έκφραση. 
18 Για µια κριτική βλ. Μπακαλάκη 1994, Martin 1996. 
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την κατασκευή των αισθήσεων και κυρίως της αίσθησης της όρασης µε έµφαση στα νέα 

τεχνολογικά διαµεσολαβηµένα αισθήµατα και την αφοµοίωσή τους και τα οποία 

προκύπτουν από τη χρήση των βιο-τεχνολογιών που επιτρέπουν να δούµε στο εσωτερικό 

της γυναικείας µήτρας. «Με την ανάπτυξη των οπτικών βιο-τεχνολογιών αναδύθηκαν νέες 

αναλυτικές προσεγγίσεις που αντιµετώπιζαν τη βιο-τεχνο-επιστήµη σαν σύστηµα 

αναπαραστάσεων και σαν πεδίο επιτέλεσης επαγγελµατικής εξειδίκευσης και αυθεντίας, 

θεσµικού ελέγχου, πειθαρχικών τεχνολογιών και εµπρόθετης δράσης.» (Αθανασίου 

2004:24). Επιχειρείται η θεωρητικοποίηση του ιατρικού βλέµµατος (βλ. Foucault) και της 

δύναµη της οπτικότητας στις πολιτικές της αναπαραγωγής (βλ. Petchesky) µέσα από νέους 

τρόπους θέασης του σώµατος που κυριαρχούνται από το γόητρο των µηχανηµάτων και τις 

συνδηλώσεις του.  

Η πειθαρχηµένη γνώση για το σώµα και τις αισθήσεις που παρακολουθούµε να 

στοιχειοθετούν το γυναικείο αναπαραγωγικό σώµα έγκειται στη βιο-εξουσία η οποία 

πραγµατώνεται µέσω των βιοπολιτικών των σωµάτων. Ο Foucault19 εισάγει την έννοια της 

βιο-εξουσίας, δηλαδή, της σύγχρονης τεχνολογίας που δρα µε κυβερνητικές τάσεις και 

χειρίζεται παρεµβατικά το σώµα συγκεντρώνοντας στα χέρια της τους πρακτικούς λόγους, 

τις θεσµικές συµβάσεις και τις φαντασιακές επενδύσεις των κοινωνικών πραγµάτων και 

χρησιµοποιεί τα παραπάνω προς ένα συστηµατικό πολιτικό έλεγχο της ίδιας της ζωής. 

Αυτός καθίσταται εφικτός µέσα από τις βιοπολιτικές του σώµατος που συναινούν στη βιο-

εξουσία και συγκροτούνται µέσα από τον αγώνα δρόµου γνώσης-εξουσίας του 

ανθρώπινου σώµατος και της ανθρώπινης κοινωνικής συµπεριφοράς στο όνοµα της 

κοινωνικής πρόνοιας που οδηγεί πολλές φορές στην κοινωνική πειθάρχηση. Είναι πολλά 

τα παραδείγµατα του 20ου αιώνα όπου η βιο-ιατρική εξυπηρετεί την εξουσία ως προς τον 

έλεγχο των σωµάτων επιφέροντας µαζική πολιτική οδύνη.  

Τα γυναικεία σώµατα µας λέει η Αθανασίου τίθενται υπό τον εποπτικό έλεγχο της 

βιο-εξουσίας, αυτής της συναρµολόγησης γνώσης και εξουσίας, λόγων και πρακτικών, 

θεσµών και έξεων που εστιάζουν στην πολιτική διαχείριση της ζωής και αφορούν τόσο το 

ατοµικό σώµα και την ατοµική υγεία όσο το συλλογικό σώµα, τη δηµόσια υγεία, την 

ευηµερία του πληθυσµού στοχεύοντας στην παραγωγή και χειραγώγηση πιο χρήσιµων 

παραγωγικών και (αυτό) πειθαρχηµένων σωµάτων. (Αθανασίου 2004:11). Κατά τον 

Foucault η παθολογικοποίηση των γυναικείων σωµάτων αποτελεί µια από τις πλευρές της 

εφαρµογής της βιο-εξουσίας µέσω των εξουσιαστικών µηχανισµών της βιο-ιατρικής που 

                                                 
19 Βλ. Foucault 1973, 2003.   
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καταφέρνουν να ρυθµίζουν τις πιο προσωπικές πρακτικές χαράσσοντας τα όρια του 

σώµατος.  

Στην περίπτωση της αναπαραγωγής οι συγκεντρωτικοί θεσµοί ιατρικής περίθαλψης 

φαίνεται πως έχουν στα χέρια τους τη γνώση και τον έλεγχο του σώµατος της γυναίκας, το 

οποίο προσπάθησα να αποδώσω µέσα από «τις ιστορίες των υπερήχων». Θα µπορούσε 

κάποιος να ισχυριστεί πως ανέκαθεν κάποιος είχε αυτή τη γνώση και τον έλεγχο πέρα από 

την ίδια τη γυναίκα. Μια γηραιότερη γυναίκα, µια µαµή, µια πρακτική µαία…Η 

αντικατάσταση τους, βέβαια, από την ιατρική τεχνολογία και συνήθως από αντρικά χέρια 

διαφοροποιεί ιδεολογικά την ιδέα της µοίρας του γυναικείου σώµατος και διεγείρει τις 

φεµινιστικές συζητήσεις. Η γυναίκα µην έχοντας εµπιστοσύνη στο σώµα της επαφίεται 

στην ιατρική φροντίδα, συναινώντας έτσι στο σχήµα της βιοεξουσίας που έθεσα 

παραπάνω. Υπάρχουν αυτές οι διεργασίες µέσω των οποίων η εξουσία της γνώσης έχει 

απογυµνώσει  και επενδύσει ταυτόχρονα το σώµα. Θα ήθελα να τονίσω πως τούτη η 

εργασία αντίκειται σε µανιχαϊστικές συµβάσεις που θέτουν τη γυναίκα ως θύµα20 και τους 

φορείς της βιο-ιατρικής τεχνολογίας ως θύτες και οποιαδήποτε επικέντρωση στο γυναικείο 

σώµα και την «εξάλειψή» του δεν υπονοεί πως το σώµα του γιατρού, για παράδειγµα, δεν 

υφίσταται παρεµφερείς «εξαλείψεις», οι οποίες δεν αναλύονται, καθώς η έκταση του 

κειµένου δεν το επιτρέπει. 

Την έλλειψη αυτή προσπαθεί να αντισταθµίσει η κριτική ανάλυση που διασχίζει το 

δεύτερο κεφάλαιο «Αναπαραγωγή προς κατανάλωση», στο οποίο οι ΝΤΑ δεν 

αναγνωρίζονται ως οχήµατα εξόντωσης ή ως βίαιη καταδυνάστευση21 κατά των γυναικών, 

αλλά ως πειθαρχικές τεχνολογίες της δυτικής ανδροκρατούµενης και καπιταλιστικής βιο-

ιατρικής που παράγουν, ρυθµίζουν και χειραγωγούν τα έµφυλα υποκείµενα. Η προσπάθεια 

αυτή συµπυκνώνει τις ΝΤΑ σαν ένα κοµµάτι της ιστορίας της βιο-εξουσίας, ένα µέρος της 

οποίας διενεργείται στο οικονοµικό-πολιτισµικό σχήµα της εµπειρίας της κατανάλωσης 

και στα καθηµερινά πλαίσια της Αγοράς, όπου συναντούµε το κυνήγι της «τέλειας 

γέννας». Η διαδοχή της ανάλυσης διασχίζεται κριτικά ακόµη, από τη σκέψη για το 

«αδιαίρετο», αυτή τη «φυσικοποιηµένη σχέση γραµµικής συνέχειας» (Αθανασίου 2004:3) 

ανάµεσά στην αναπαραγωγή, τη σύλληψη, την πρότερη ετεροφυλόφιλη σεξουαλικότητα 

                                                 
20 Άλλωστε, σύµφωνα µε την Diprose (1994:113) «δεν είναι η χρήση της αναπαραγωγικής τεχνολογίας που 
είναι ανήθικη (unethical), αλλά το είδος της αντικειµενοποίησης των γυναικείων σωµάτων που εµφανίζεται 
στη διαδικασία», την οποία οφείλουµε να µελετάµε κάθε φορά εντός των συµφραζόµενων όρων της.  
21 Για µια κριτική στάση απέναντι στην ανάλυση της βιο-ιατρικής ως «βίας κατά των γυναικών» βλ. Sawicki 
1999. Για µια προσέγγιση αντικειµενικοποίησης και εξόντωσης των γυναικών βλ .Corea 1986, 1992. 
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και σε πλήθος επιτελέσεων που σχετίζονται µε το φύλο και οδηγεί στη «θεµελιώδη όψη 

της κοινωνικής και πολιτισµικής εννοιολόγησης της «γυναίκας».» (Αθανασίου 2004:20).   

Το τρίτο κεφάλαιο «Ιστορίες που µου διηγήθηκαν η γεύση και η όσφρηση» 

επιχειρεί µέσα από την ανάλυση τετριµµένων πρακτικών να αποσαφηνίσει πως, όπως έχει 

επισηµάνει η Bordo, «το σώµα δεν είναι µόνο πολιτισµικό κείµενο. Είναι επίσης ένας 

πρακτικός, άµεσος τόπος κοινωνικού ελέγχου…µέσω της οργάνωσης και της ρύθµισής 

του χρόνου, του χώρου και των κινήσεων της καθηµερινής ζωής, τα σώµατά µας 

ασκούνται, διαπλάθονται και σφραγίζονται µε τη στάµπα των κυρίαρχων ιστορικών 

µορφών αίσθησης του εαυτού» (1995:165-6). Ανιχνεύεται το γυναικείο σώµα σε σχέσεις 

εξουσίας και ισχύος που εγείρουν συζητήσεις για το φαγητό και τη µυρωδιά 

αναδεικνύοντας ιεραρχίες, κατηγοριοποιήσεις, σχέσεις κυριαρχίας και επιβολής στη δοµή 

των αλληλοδράσεων των ίδιων των γυναικών. Αναζητούνται οι µικρές αυτές λεπτοµέρειες 

που εµπίπτουν στις αισθήσεις και αναδεικνύουν, όπως έχει επισηµάνει η Αθανασίου, το 

γυναικείο σώµα σε «αρένα πάνω στην οποία οι παθολογίες της θηλυκότητας 

εξηµερώνονται ή εξαλείφονται και η κανονιστική θηλυκότητα κατασκευάζεται ως ένα 

σύµπλεγµα πειθαρχικών πρακτικών ου ορίζουν και οριοθετούν το σώµα, τις χειρονοµίες 

του, το σχήµα του, το βάρος του, την όρεξη, την κίνηση, την εµφάνιση, τις επιθυµίες του. 

Είναι µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο συµβολικής βίας και πολιτισµικά αναγνωρίσιµης έµφυλης 

κανονικότητας που οι γυναίκες προσλαµβάνουν τον ενσώµατο και έµφυλο εαυτό.» 

(Αθανασίου 2004:46-47). 

Ο Επίλογος αυτής της εργασίας συγκεντρώνει και επανατοποθετεί τα ζητήµατα 

που τίθενται στα τρία κεντρικά κεφάλαια στην όψη ενός φαντασιακού σώµατος, την 

επιτέλεση ως υπακοή σε αυτό και τη µνήµη των αισθήσεων ως το συνδετικό κρίκο των 

δύο παραπάνω. Μια διαφορετική περίπτωση «ξένου» σώµατος πραγµατεύεται την 

απώλεια της κοιλιάς της εγκυµοσύνης ως µιας άλλης «τραυµατικής εµπειρίας», 

συνδυάζοντάς τη µε το «πένθος µιας φαντασιακής εφηβείας», καταλήγοντας αυτή την 

εργασία σε νέους προβληµατισµούς για τις αισθήσεις και την κατασκευή τους. 
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Κεφάλαιο 1: Ιστορίες «σκηνογραφίας»22 κατασκευών και της «υψηλής αίσθησης» 
 

«Γιατί η ώθηση να ‘δούµε εντός’ έρχεται να κυριαρχήσει στους τρόπους του να 

κατανοείς για την εγκυµοσύνη και τα έµβρυα και ποιες είναι οι συνέπειες για τη 

συνείδηση τω γυναικών και τις αναπαραγωγικές σχέσεις εξουσίας; 

                                                                                         (Petchesky 1987:140) 

                                      

i. One “(Ultra)sound out” story: Η κατασκευή  της αίσθησης της όρασης και τα υπερ-

αισθήµατα.  

α. Ιατρικοποιηµένο «κάδρο»  
 

«Ενώ πίστευα ότι το έµβρυο µου είναι από µένα και ωστόσο ότι δεν είναι από 

µένα, στην οθόνη η εικόνα του εµβρύου είναι ξεχωριστή, αποκοµµένη, 

ανεξάρτητη από το σώµα µου. Το έµβρυο γίνεται το αστέρι του 

κινηµατογραφικού τεκµηρίου, του οποίου το θέµα είναι η θέση του εµβρύου ως 

αυτό-οριζόµενο ιατρικό «στοιχείο».» 

                                                                                              (Lehner 2003:547) 

 

Είµαι στο σπίτι και έχω βάλει να παίζει ο υπολογιστής µου ξανά τις 

µαγνητοσκοπηµένες επισκέψεις µε τη Μαίρη στο γυναικολόγο της. Ο φακός µου εστιάζει 

στην οθόνη του µηχανήµατος του υπερήχου.23 Έχω µπροστά µου την εικόνα µιας εικόνας 

µιας εικόνας. ∆εν έχω σίγουρα στο κάδρο µου την κοιλιά της εγκύου και ακόµη πιο 

σίγουρα δεν έχω ολόκληρη την έγκυο. «Σε ανατοµικό επίπεδο οι µήτρες ήταν σκηνές 

αναπαραγωγικής παθολογίας, σκηνές µέσα σε σκηνή για να ακριβολογούµε» (Stormer 

2000:117). Ήδη στην περιγραφή της επιλογής του κάδρου µου εσωκλείεται η ιστορία της 

ανάπτυξης της δυτικής σκέψης, όπου «το σώµα έφτασε να αντιµετωπίζεται ως µηχανή» 

(Martin 2001:54) 24
και να «διαµελίζεται» εύκολα και γρήγορα, ώστε ο ειδικός γιατρός –

                                                 
22 Βλ. Butler (2008), όπου στη συζήτηση για την κατασκευή και την ύλη εντοπίζει το διακύβευµα, όχι τόσο 
στη «θεωρία για την πολιτισµική κατασκευή, αλλά στην εξέταση της σκηνογραφίας και της τοπογραφίας της 
πολιτισµικής κατασκευής» (2008:87). 
23 Για µια επισκόπηση του ζητήµατος των προγεννητικών εξετάσεων, του υπερήχου και της εµβρυακής 
εικόνας βλ. Kunisch 1989, Press and Browner 1994, Browner 1995, Stormer 2000, Blizzard 2007. 
24 Η µηχανική µεταφορά έχει τις απαρχές της στα γαλλικά νοσοκοµεία του 17ου και 18ου αιώνα. Με την 
ανάπτυξη της µαιευτικής, η µεταφορά της µήτρας ως µηχανή συνδυάζεται µε τη χρήση πραγµατικών 
µηχανικών συσκευών (όπως οι λαβίδες), οι οποίες παίξανε κάποιο ρόλο στην αντικατάσταση των 
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µηχανικός να επιδιορθώσει το σηµείο όπου υπάρχει «πρόβληµα», παραδίδοντας το 

γυναικείο σώµα στην εννοιολόγηση της γυναίκας ως µήτρας (“Woman -as -womb idea”, 

Nancy Theriot 1993:7). «Το γυναικείο σώµα είναι µια µηχανή και ο γιατρός ένας 

µηχανικός ή τεχνικός που το ‘φτιάχνει’.» (Martin 2001:54). Ακόµη κι αν έχει 

προσπεραστεί αυτή η άποψη για τους γιατρούς και για το σώµα, ή καλύτερα έχει 

µετασχηµατιστεί
25, οι καταβολές παραµένουν και η χρήση της οθόνης, ενόσω παρουσιάζει 

τον έλεγχο της «αποσχισµένης» σωµατικής περιοχής26, δηλώνει ευθαρσώς το «ένα ακόµη 

βήµα παραπέρα», όπου µπορείς να ελέγξεις τις σωµατικές λειτουργίες όντας στραµµένος 

σε γωνία αξιοσηµείωτων µοιρών από όπου βρίσκεται το πραγµατικό σώµα. Μεσολαβεί η 

ελάχιστη επαφή της κεφαλής του υπερήχου µε τον εξωτερικό κοιλιακό χώρο της γυναίκας 

για να τη «συνδέσει» µε το γιατρό της που κρατάει το άλλο άκρο του εργαλείου και το 

κατευθύνει. Προσπαθώ να εντοπίσω την «πραγµατικότητα».27  

Αντί αυτού, συνειδητοποιώ ότι συνεχίζω να τραβάω για ώρα την οθόνη του 

µηχανήµατος, µαγνητοσκοπώ ουσιαστικά την εικόνα του εµβρύου. Μάλλον µε έχει 

συνεπάρει η περιέργειά µου και κάποια ακόµη απροσδιόριστα συναισθήµατα, τα οποία δε 

σχετίζονται µε τη συγκινησιακή φόρτιση για το «θαύµα της ζωής», αλλά µε την ένταση 

που µου προξενεί η προσπάθειά µου να «καταναλώσω» το τεχνολογικό θαύµα που 

εκτυλίσσεται µπροστά µου. Έχω δει ξανά έµβρυο, αλλά ήταν το δικό µου, οπότε και δεν 

είχα «χρονικά» περιθώρια να ικανοποιήσω άλλα «υπαρξιακά-θεωρητικά» ζητήµατα 

(τύπου έλλογης και πραγµατικά αισθαντικής αφοµοίωσης της ιατρικής τεχνολογίας) πέρα 

από τα µητρικά και να προσπαθήσω να προλάβω να «δω κι εγώ το µωρό µου» όσο 

«καλύτερα» γίνεται, χωρίς να προβληµατιστώ ιδιαίτερα για κάτι άλλο. 

 

β. Υπέρ-ηχος ή υπερ-εικόνα; 
 

«Η εξέταση της αλληλεπίδρασης ανάµεσα στα υλικά σώµατα και τις νέες 

τεχνολογίες διαφωτίζει το έργο της εν εξελίξει ιδεολογίας.»   

                                                                                              (Balsamo1996:10) 
                                                                                                                                                    
γυναικείων-µαιευτικών χεριών από τα αντρικά χέρια που χρησιµοποιούσαν εργαλεία.(Βλ. Martin 2001). Για 
διαφορετικές οπτικές για το ζήτηµα της αντιµετώπισης της γυναίκας σαν µηχανή βλ. επίσης Corea 1986, 
Farquhan 1996. 
25  Η Martin προτείνει ένα νέο τύπο µεταφοράς όπου ο γιατρός µοιάζει περισσότερο µε προϊστάµενο ή 
ιδιοκτήτη εργοστασίου, όπου η γυναίκα έχει το ρόλο µιας εργάτριας (laborer) της οποίας η µηχανή (η µήτρα) 
παράγει προϊόντα (µωρά) (2001:57). 
26 Βλ. τον όρο “partial body” (Lyon και Barbalet 1994:53). 
27 Η έµφαση υπαινίσσεται τη δυσκολία εντόπισης της πραγµατικότητας, µέσω της διαπλοκής και της 
αναδιαµόρφωσής της από µια «εικονική πραγµατικότητα» (virtual reality). 
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Στην ιατρική τους εκδοχή ή µάλλον πρώτα στη µηχανική τους εκδοχή, ως υπέρηχοι 

ορίζονται οι ήχοι πέραν της ακουστικής ζώνης, πέρα δηλαδή από 20000 hz.Οι συχνότητες 

που χρησιµοποιούνται στην ιατρική διαγνωστική είναι της τάξης των 1-10 εκατ. hz ή 

megahertz (MHz).  Στην προκειµένη περίπτωση γίνεται στον ηχοβολέα µετατροπή 

ηλεκτρικής ενέργειας σε µηχανικά ηχοκύµατα. Με απλά λόγια, ο ηχοβολέας θα 

µετατρέψει την ηλεκτρική ενέργεια σε ακουστική και αντιθέτως. Η δέσµη υπερήχων απλά 

µπορεί να θεωρηθεί σαν δέσµη φωτός προσπίπτουσα σε κάτοπτρο (όργανο) και 

επιστρέφουσα (ηχώ) προς την παράγουσα ηχοβόλο κεφαλή και κατά προέκταση προς την 

οθόνη του µηχανήµατος. Οι ηχώ που επιστρέφουν στον ηχοβολέα (ποµπός και δέκτης 

υπερήχων) δηµιουργούν µηχανικές δονήσεις του υλικού ηλεκτρικά κύµατα των αυτών 

συχνοτήτων µε την προσπίπτουσα ηχώ. Με αυτό τον τρόπο οι ηχώ καταγράφονται 

(http://www.aktinologia.com/ultrasound.doc). 

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε, η διαδικασία του υπέρηχου είναι σχετικά 

κατανοητή, ειδικά αν επεξηγηθεί µε απλά λόγια από τον γιατρό στην πελάτισσά του. 

Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των γυναικών που δέχονται υπέρηχους κατά τη διάρκεια της 

εγκυµοσύνης δε γνωρίζουν αυτή τη διαδικασία και ενδιαφέρονται κυρίως να «ακούσουν» 

και να «δούνε» το µωρό και η άγνοια για την απλή εκδοχή του πως επιτυγχάνεται αυτό 

φαίνεται να δικαιολογείται στην απλουστευτική σκέψη ότι αυτό µονάχα διευκολύνονται 

να κάνουν καθώς δεν είναι ειδικοί επιστήµονες. «Οι κανονικές εγκυµοσύνες εξετάζονται 

µε υπέρηχο για µια ευρεία ποικιλία λόγων, συµπεριλαµβανοµένου και του να επιβεβαιωθεί 

µια υποθετική εγκυµοσύνη, το διάγραµµα της εµβρυακής ανάπτυξης, να στοιχειοθετηθούν 

οι απαραίτητες ηµεροµηνίες, να επιβεβαιωθεί η παρουσία του εµβρύου και καταπληκτικά 

συχνά, να ανταποκριθεί στην έκκληση της γυναίκας ‘να δει το µωρό’.» (Georges 

1996:161). 

Στην ουσία, το να δει ένας γονιός το έµβρυο στον υπέρηχο είναι περιττό ως προς 

την υγεία και την ανάπτυξή του. Εξελίχθηκε ως µια παροχή της ιατρικής τεχνολογίας προς 

τους γονείς, ενώ η ουσία του σχετίζεται µονάχα µε την ειδική ιατρική γνώση. Οι 

περισσότερες γυναίκες µε τις οποίες συζήτησα τη χαίρονται και την επιδιώκουν και 

µάλιστα αρκετές από αυτές δεν αρκούνται στην εκτύπωση που παρέχει ένα απλό 

µηχάνηµα υπερήχου, αλλά πραγµατοποιούν έξτρα επισκέψεις σε ένα συγκεκριµένο γιατρό 

(παρόλο που δεν είναι ο γιατρός που της παρακολουθεί σταθερά), ο οποίος διατηρεί ένα 

πιο εξελιγµένο µοντέλο, µέσω του οποίου έχουν τη δυνατότητα να δουν το µωρό 

τρισδιάστατα. 
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Η Eugenia Georges (1996) παρουσιάζει τις µεταφορές που χρησιµοποιούν τα 

υποκείµενα για τον υπέρηχο, δανεισµένες από έννοιες των οπτικοποιηµένων µέσων και 

κυρίως της τηλεόρασης. « Η αντιστοιχία της εµβρυακής διαχείρισης εικόνας και των 

δηµοφιλών οπτικών τεχνολογιών είναι ρητά αναγνωρισµένα στην ελληνική καθηµερινή 

χρήση. Ο υπέρηχος είναι πιο συχνά αναφερόµενος ως τηλεόραση και το να κάνεις έναν 

υπέρηχο αναφέρεται ως ‘να βάλουµε το µωρό στην τηλεόραση’. Η τηλεόραση είναι µια 

απτή µεταφορά για τον εµβρυϊκό υπέρηχο στην Ελλάδα.» (1996:162). Στην περίπτωση της 

παρούσας έρευνας οι γυναίκες είναι πιο εξοικειωµένες µε τη χρήση του υπέρηχου και τις 

ορολογίες γύρω από αυτόν και οι εκφράσεις σε σχέση µε την τηλεόραση αντικαθίστανται 

µε άλλες, οι οποίες έχουν σαφείς αναφορές στην οθόνη ενός υπολογιστή.28 «Είδα το µωρό 

τρισδιάστατο» (Μάνια), «το έχω στο dvd να στο δείξω» (Μάνια), το είδα στην «οθόνη» 

(Φαίη), «Είδα αυτό το γκρι και το µαύρο κάπου. Έδειξε µε το mouse που είναι αυτό το 

µαύρο και το κύκλωσε…» (Αυγή). 

γ. Eye-cons, υπερ-αίσθηση και υπερ-αισθήµατα 
 

«Το να κοιτάς στο ηχόγραµµα είναι µια τεχνολογικά διαµεσολαβηµένη 

απόλαυση.» 

                                                                                                            (Lehner 2003:548) 

 

Αντιλήφθηκα αυτές τις µεταφορικές χρήσεις ως µια τάση των υποκειµένων να 

εντάξουν τις νέες εικόνες και τις χρήσεις τους στο πολιτισµικό γίγνεσθαι. Οι γυναίκες 

χρησιµοποιούν οπτικοακουστικές µεταφορές ήδη αφοµοιωµένες στα πολιτισµικά τους 

πρότυπα για να καταφέρουν να προσαρτήσουν τις «νέες αισθητικές εµπειρίες» στην 

πραγµατικότητά τους. Συνειδητοποιώντας και η ίδια ότι ο υπέρηχος ουσιαστικά προσφέρει 

πρόσβαση σε ήχους που δε δύναται να συλλάβει η αίσθηση της ακοής, αναλογίστηκα πως 

το µηχάνηµα αυτό µέσω της χρήσης του λειτουργεί ως ένα εργαλείο διεύρυνσης της ίδιας 

της αίσθησης. Οδηγεί σε µια «υπερ-αίσθηση», σε µια «υπερ-ακοή», όταν για παράδειγµα 

µπορούµε να ακούσουµε τους παλµούς της καρδιάς του εµβρύου. Η αίσθηση της όρασης 

διευρύνεται κατά τον ίδιο τρόπο από το µηχάνηµα προσφέροντας µας «υπερ-εικόνες», 

εικόνες, δηλαδή, πέρα από όσες µπορούµε να δούµε µε τα µάτια χωρίς τη χρήση του 

                                                 
28 Οι διαφορές που εντοπίζονται στη χρήση της ορολογίας ανάµεσα στις γυναίκες αυτής της έρευνας και στις 
γυναίκες που µελετά η Georges βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση µε το διαφορετικό χρόνο διεξαγωγής της 
έρευνας, καθώς και µε τη διαφορετική ταξική διάρθρωση των δειγµάτων και φυσικά µε τον τόπο. 
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συγκεκριµένου µηχανήµατος. Η φυσικοποίηση αυτών των «επιλογών» δεν µπορεί παρά να 

µετασχηµατίζει τις κοινωνικές και αισθητικές εµπειρίες. 

Αν ο υπέρηχος αποτελεί µια επιστροφή ήχου µηχανικά, κοινωνικά αποτελεί ένα 

φαινόµενο «δίχως επιστροφή». Υπονοείται µε την παραπάνω σκέψη πως δεν υπάρχει απτή 

σχέση ως αντίκρισµα γι’ αυτό που επιστρέφεται στον άνθρωπο, καθώς το έµβρυο δεν 

µπορεί να το δει ξανά παρά µε τη µεσολάβηση του µηχανήµατος και του γιατρού, γι’ αυτό 

και πολλές γυναίκες επιδιώκουν να πηγαίνουν στο γυναικολόγο περισσότερες φορές από 

τις κανονισµένες, ακριβώς για να επαναλαµβάνουν αυτή την «επαφή» µε το µωρό. Κατά 

την Phelan η λογική της επιστηµονικής τεχνολογίας είναι συχνά ταυτολογική: η «αλήθεια» 

παρουσιάζεται από µια τεχνολογία και ωστόσο είναι αόρατη χωρίς αυτήν ακριβώς την 

τεχνολογία.» (1993:2).  

Αν υποθέσουµε ότι µαζί µε τις αισθήσεις γεννιούνται τα αισθήµατα, τα οποία είναι 

προτιµότερο να ιδωθούν όχι ως «εσώτερο πράγµα», αλλά ως σχεσιακή διαδικασία (Lyon 

και Barbalet 1994:57), στην περίπτωση που εξετάζεται ερχόµαστε αντιµέτωποι µε τα -

κατά κάποιον τρόπο- «υπερ-αισθήµατα»29. Όσων, δηλαδή, προκύπτουν από τις «υπερ-

αισθήσεις» που περιγράψαµε παραπάνω και µετασχηµατίζουν τη σχέση της γυναίκας µε 

το σώµα της, που γεννούν µια νέα σχέση και ένα νέο δεσµό µε το έµβρυο, που 

αναπτύσσουν µια νέα εµπειρία κοινά βιωµένη µε το σύντροφο ή µε όποιον τυχόν 

συνοδεύει σε αυτή την εξέταση. ∆ηµιουργείται µια διαφορετική σχέση µε το γιατρό, ο 

οποίος «χαρίζει» ένα τέτοιο προνόµιο, µετασχηµατίζεται η «διαλεκτική» µε το υπόλοιπο 

κοινωνικό περιβάλλον, αφού έχει πια τη δυνατότητα να κοινωνικοποιήσει την εσωτερική 

λειτουργία του γυναικείου σώµατος και την εµπειρία της ύπαρξης ενός εµβρύου µέσα από 

τις φωτογραφίες υπέρηχων που περιφέρουν οι υπερήφανοι «γονείς» στα πορτοφόλια τους. 

 

«Ένιωσα να δένοµαι περισσότερο, γιατί ήταν πια συγκεκριµένο. Ήταν αγόρι κι όχι το 

έµβρυο. Ήταν αγόρι, ήταν ο Θωµάκος µας, είχαµε…ξέραµε ότι θα το πούµε Θωµάκο και 

ήτανε πιο συγκεκριµένο. βοήθησε στο.. να τον νιώσω πιο πολύ… να το αισθανθώ 

καλύτερα. Μέχρι τότε το έλεγα το µωρό, το έµβρυο! Κάτι τέτοια έλεγα..(γέλια)…µου 

λέγανε να πάω στον Τάδε να το δω τρισδιάστατα. Λες και θα πας να το πιάσεις λέει 

είναι!» (Αυγή). 

                                                 
29 Η Buck-Morss (1997) σε έναν ιστορικό απολογισµό της κινηµατογραφικής οθόνης ως προσθήκη στην 
αντίληψη κάνει ένα ενδιαφέρον σχόλιο για την κινηµατογραφική οθόνη ως προσθετικό όργανο των 
αισθήσεων για να υποδείξει µια υπερευαισθησία της νευρικής διέγερσης ταυτόχρονα µε µια άµβλυνση του 
αισθήµατος. 
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«Μου άρεσε. Απλά νοµίζω ότι όταν βλέπεις την εικόνα το συνειδητοποιείς κάπως 

καλύτερα και το βλέπεις και λες …α! αυτό είναι.. όντως.. ξέρω ‘γώ..» (Μιράντα).  

«Που το έχω να στο δείξω(εννοεί το έµβρυο σε εικόνα), να το δες το!» (Μάνια). 

 

Κατά κάποιο τρόπο, θα µπορούσαµε να πούµε ότι υπεραπλουστεύεται η ιατρική 

πληροφορία των µετρήσεων (ιδιαίτερα όταν η εξέταση έχει θετικά αποτελέσµατα) και 

συγκεντρώνεται στην κυριαρχία της εικόνας. Το γεγονός ότι πρέπει µε κάποιο τρόπο η νέα 

πληροφορία να ενταχθεί στην υπόλοιπη πραγµατικότητα (και αυτό δεν αποτελεί µονάχα 

συνέπεια της πληροφορίας, αλλά ενσώµατη συνέπεια του αισθήµατος) και τα υποκείµενα 

καταφεύγουν σε µόνιµες αναγωγές έχει ως αποτέλεσµα να µην καταφέρνουν να 

αφοµοιώσουν τις εικόνες υπερήχου ως κάτι ξεχωριστό. Το γεγονός της µη αναγνώρισης 

της νέας τεχνολογικά διαµεσολαβηµένης αισθητικής εµπειρίας ως τέτοιας δηµιουργεί µια 

σώρευση αισθηµάτων στα υποκείµενα, δύσκολο να τη διαχειριστούν. «Η «βιολογική 

ανάγκη» που υποχρεώνει τη «συµµετοχή της φύσης στην έννοια του πολιτισµού και 

τανάπαλιν αποδυναµώνει τις δύο έννοιες και οδηγεί αναπόφευκτα στην κατάργησή τους.» 

(Strathern 1992: 276). 

Προφανώς, η διεύρυνση των αισθήσεων που συζητάω δεν είναι «πραγµατική», 

αλλά κοινωνική και ως τέτοια επηρεάζει την έννοια του «σχετίζεσθαι», δηµιουργώντας 

νέες κατηγορίες σχέσεων και σκέψεων, καθώς και νέα αντικείµενα, όπως για παράδειγµα 

αυτό του εµβρύου. H Turkle µας προβληµατίζει ως προς αυτές τις νέες κατηγορίες που 

µπορεί να προκύψουν: «Οι νέες τεχνολογικά διαµεσολαβηµένες σχέσεις µας υποχρεώνουν 

να ρωτάµε σε ποια έκταση εµείς οι ίδιοι έχουµε γίνει κυβερνοσώµατα, παραβιασµένες 

συµµείξεις της βιολογίας, της τεχνολογίας και του κώδικα.» (Turkle 1995:21)30 

Η θεωρητική εξοικείωση των γυναικών µε τον υπέρηχο στην Ελλάδα σήµερα δε 

συνεπάγεται- όπως αναπτύχθηκε παραπάνω -την εξοικείωση µε το νέο τρόπο να 

«βλέπουν» κάτι τόσο «δικό» τους, κάτι τόσο «προσωπικό» και το ζήτηµα του χρόνου κατά 

τη διάρκεια του υπερήχου έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυσκολία αφοµοίωσης των νέων 

αισθητικών εµπειριών. Στις περισσότερες γυναίκες αυτός ο χρόνος φαίνεται «πολύ λίγος». 

Για ποια «διαδικασία» φαίνεται να µην αρκεί αυτός ο χρόνος; Για τον έλεγχο της 

ανάπτυξης του εµβρύου από τον γιατρό είναι υπεραρκετός- οι γιατροί συνήθως κάνουν 

«σκόντο» και προσφέρουν στις γυναίκες λίγο παραπάνω χρόνο για να «δουν» το µωρό 

τους από όσο χρειάζονται οι ίδιοι. Οι γυναίκες ισχυρίζονται πως «δεν προλαβαίνουν να 

                                                 
30 Για µια επισκόπηση του ζητήµατος του κυβερνοσώµατος βλ. την ανθολογία που επιµελήθηκαν οι Kirkup 
κ.α 2000 και το 7ο µέρος “Technology” της ανθολογίας της Jones 2003. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:11 EEST - 52.53.217.230



56 

δουν το µωρό» και κάποιες συµπληρώνουν πως «δεν το χορταίνουν». «Μου ‘λειπε… 

Ήθελα να το βλέπω κάθε µήνα…» (∆ηµητρούλα), «Πάνω που πήγαινα να το δω έκλεινε 

το µηχάνηµα και δεν είχα και το θάρρος να…πω κάτσε λίγο να το χαζέψω.» (Αυγή).  

Οι λόγοι γύρω από τον «περιορισµένο» χρόνο αποτελούν µια κατανοητή µεταφορά 

της προβληµατικής που εγείρεται λόγω της δυσκολίας κατανάλωσης της νέας εικόνας, 

µιας εικόνας που δηµιουργεί την «υβριδική» εµπειρία ενός εικονιδίου σε µια οθόνη και 

ενός µατιού που το «αναπαράγει» (eye-con). Σαν ο χρόνος που παρουσιάζεται ως ελλιπής 

προς την συν-αισθηµατική ικανοποίηση, να αποκαλύπτει µια έλλειψη τελικά στη δόµηση 

των νέων σχεσιακών δικτύων.  Τα λόγια της Αυγής συµπυκνώνουν το ζήτηµα της 

υπεραπλούστευσης της διαδικασίας από την πλευρά του υποκειµένου δίνοντας έµφαση 

στο χρόνο (πρώτη, δεύτερη κ.λ.π. φορά) και την εµπειρία. «Εγώ έτσι λειτουργώ. 

Λειτουργώ πάντα σε σχέση µε µια προηγούµενη εµπειρία. Έτσι µου είναι πολύ εύκολο να 

καταλαβαίνω τα πράγµατα. Τώρα αυτή ήταν µια πρώτη εµπειρία…να δω υπέρηχο. (Ως 

πρώτη εµπειρία υπερήχου η Αυγή εννοεί όλους τους προγραµµατισµένους υπέρηχους µιας 

«κανονικής» εγκυµοσύνης, που µάλιστα στην περίπτωσή της έγιναν εις διπλούν καθώς την 

παρακολουθούσε ο γιατρός του νοσοκοµείου και παράλληλα ένας ιδιώτης γυναικολόγος). 

Την επόµενη φορά που θα δω υπέρηχο θα ναι τελείως διαφορετικό. Θα το ξέρω, θα το 

καταλάβω θα…όταν το µωρό θα γεννηθεί το άλλο θα δω τις οµοιότητες.» (Αυγή). 

 

ii. One “Where’ s the m-other” story: όραση και γνώση 

α. Η έγκυρη γνώση31 για την εγκυµοσύνη 
 

«Και ολόκληρη η γη και το έµβρυο οφείλουν την ύπαρξή τους ως δηµόσια 

αντικείµενα στις οπτικοποιηµένες τεχνολογίες. […] Το οικουµενικό έµβρυο και 

ολόκληρη η σφαιρική γη και τα δύο υπάρχουν εξαιτίας και µέσα από τον 

τεχνοεπιστηµονικό οπτικό πολιτισµό.» 

                                                                                                        (Ηaraway 2003: 222) 

 

Παίρνω το βλέµµα µου απ’ την κάµερα- κοιτάω κατευθείαν το µηχάνηµα του 

υπερήχου. Πάντως µοιάζει µε το δικό µου. Τι είναι αυτό που το κάνει να µην είναι δικό 

µου; Μήπως που δεν είµαι ξαπλωµένη; Η γνώση του ότι δεν είµαι έγκυος, η οποία σε όλες 

                                                 
31  Ο όρος έχει απαντηθεί ως µετάφραση του όρου “authoritative knowledge”, µετάφραση η οποία µε βρίσκει 
εν µέρει µονάχα σύµφωνη, καθώς δεν εσωκλείει επιτυχηµένα την έννοια της επιταγής που εµπεριέχεται στη 
χρήση του όρου.   
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τις συνοµιλήτριές µου προέκυψε, πάνω –κάτω, από ένα τεστ εγκυµοσύνης κι έπειτα από 

έναν υπέρηχο ή µια αιµατολογική εξέταση. Ας το δούµε από την πλευρά της Μαίρης που 

είναι ξαπλωµένη απέναντί µου. Τι είναι αυτό που την κάνει να πιστεύει ότι αυτό που 

βλέπει είναι το έµβρυο που αναπτύσσεται στην κοιλιά της; Είναι ακόµη στους πρώτους 

µήνες της εγκυµοσύνης και η Μαίρη, όπως οι περισσότερες γυναίκες στην Ελλάδα, έχει 

µάθει να αναγνωρίζει την εγκυµοσύνη της µε διαµεσολαβηµένους τρόπους. «Στο ιατρείο 

επειδή βρισκόσουν σε µια άµεση επαφή µαζί του, το έβλεπες. Στο σπίτι ξεχνιόµουνα ότι 

ήµουν κι έγκυος. Το ίδιο συνέβαινε και στον Ηρακλή». «Πότε πίστευα ότι είµαι µόνη µου, 

πότε πίστευα ότι κάτι υπάρχει, αλλά δεν µπορούσα να το συνειδητοποιήσω.» (Φαίη). 

«Προσθέτοντας µια απτική τροπικότητα στο οπτικό, η εξουσία του υπέρηχου στο να 

παρουσιάζει την εµβρυακή πραγµατικότητα επαυξάνεται επιπλέον, ιδιαίτερα νωρίς στην 

εγκυµοσύνη, όταν οι αισθητικές αντιλήψεις των γυναικών για το έµβρυο είναι σε µεγάλη 

έκταση προϊόν αλληλεπίδρασης µε τη µηχανή και την πληροφορία που αυτή δηµιουργεί.» 

(Georges 1996:164). Κάπου εδώ είναι πια προφανές πως η γυναίκα δε θα πορευθεί στην 

αναπαραγωγική της διαδροµή βασισµένη στο σώµα και τις αισθήσεις της, καθώς δεν τα 

εµπιστεύεται ως προς τη γνώση που προσφέρουν, ακριβώς επειδή δεν έχει µάθει να το 

κάνει. Αντί αυτού έχει µάθει να πιστεύει στην πληροφορία της ιατρικής τεχνολογίας.  

Γνωρίζει καλά, µε απόλυτη βεβαιότητα, ότι αφού ακουµπήσει η κεφαλή του 

υπερήχου στην κοιλιά της θα εµφανιστεί το µωρό της στην οθόνη. Κάπου το έχει διαβάσει, 

σε εγκυκλοπαίδειες, βιβλία, περιοδικά για την εγκυµοσύνη, φυλλάδια σε γυναικολογικά 

ιατρεία
32. «Πάντα µ’ άρεσε και να διαβάζω σε τι φάση είναι το µωρό και πως εξελίσσεται 

κλπ.» (Μιράντα). «Οι οδηγοί εγκυµοσύνης µπορούν, λοιπόν, να ιδωθούν ως προσωπικά 

βιοπολιτικά κανάλια διοχέτευσης τα οποία προσφέρουν στην κάθε γυναίκα που τα 

συµβουλεύεται ένα σετ πηγών για να ενηµερώσει τον εαυτό της και να ανασχηµατίσει την 

αντίληψή της για το έγκυο σώµα και τις ευθύνες της ως µελλοντικής µητέρας.» (Georges 

2008:174). Σε κάποιο ντοκιµαντέρ το έχει δει, σε πολλές ταινίες και καθηµερινές σειρές 

σίγουρα, µπορεί να συνόδευσε κάποια φίλη ή συγγενή σε µια αντίστοιχη εξέταση όπου το 

επιβεβαίωσε κ.ο.κ . «Τα ελληνικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης επίσης τείνουν να 

απεικονίσουν τις τεχνολογίες προγεννητικής επιτήρησης σε ένα πιο ευνοϊκό φως από ότι 

κάνουν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης αλλού στην Ευρώπη. Η πρώτη εθνικά 

αντιπροσωπευτική έρευνα ενηµέρωσης και χρήσης των προγεννητικών εξετάσεων των 

                                                 
32 Βλέπε Duden (1993) τον όρο the bibliophile body ,που παραπέµπει στο  ρόλου που διαδραµατίζουν οι 
γυναίκες στο να παράγουν µόνες τους νέους τρόπους αυτό-γνώσης µέσω των διαβασµάτων ειδικών 
κειµένων.    

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:11 EEST - 52.53.217.230



58 

Ελληνίδων γυναικών πρόσφατα ανακάλυψε ότι τα δηµόσια µέσα µαζικής ενηµέρωσης 

εξυπηρετούν τις γυναίκες ως ζωντανά σηµαντικοί  µεταφραστές και προµηθευτές της 

ιατρικής γνώσης.» (Georges 2008:194) 33. 

 

β. ∆υτική όραση: ένας αρχηγός ανάµεσα στις αισθήσεις  
 

Είναι ακόµη το γεγονός πως «το βλέπει η ίδια». Και ακόµη περισσότερο ότι ο 

υπέρηχος αποδίδει µια εικόνα ακριβώς τη στιγµή που αυτή λαµβάνει χώρα στην κοιλιά της 

γυναίκας, αµεσότητα η οποία υπερβαίνει κάθε άλλη δική της αίσθηση µέχρι τότε. Η 

Georges περιγράφει πως µια πληροφορήτριά της ήρθε στην εκστατική αίσθηση, η οποία 

«είναι εφικτή ή τουλάχιστον επαυξηµένη, µέσω της ικανότητας της υπερηχογραφίας να 

αποκαλύπτει τις εµβρυακές κινήσεις σε ‘πραγµατικό χρόνο’. Η υπερηχογραφία 

πραγµατικού χρόνου, όπως η τηλεοπτική αναµετάδοση, προσδίδει ένα αίσθηµα του ‘τώρα’ 

το οποίο είναι συµµετρικό µε τη «ζωντανή στιγµή» της εγκύου γυναίκας και σ’ αυτή τη 

διαδικασία προωθεί µια αίσθηση άµεσης επαφής µε το έµβρυο(το είδα να κινείται).» 

(Georges 1996:165). «Το βλέπεις και λες: αχ! Κουνιέται! Είναι εκεί!» (Μιράντα).  

Αρκετοί επιστήµονες έχουν ασχοληθεί µε την κυριαρχία της όρασης αλλά και των 

οπτικοποιηµένων τεχνολογιών στην ιατρική (Bynum και Porter 1993, Howes 2005, Reiser 

1978). Αν τελικά µια αίσθηση δεν ωχριά, όπως υπονόησα παραπάνω, είναι αυτή που 

υφίσταται και ως απαραίτητη για την επικύρωση του µηχανήµατος- αν θεωρήσουµε την 

επιβεβαίωση του µηχανήµατος από τη µητέρα απαραίτητη, βέβαια. Είναι η όραση 

εποµένως, που θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη µιας εγκυµοσύνης, όχι, όµως, 

αντιλαµβανόµενη, πρώτα, τουλάχιστον, µια φουσκωµένη κοιλιά, αλλά ένα φωτεινό 

υπέρηχο, µια εικόνα. Κατά την Grosz «µια εικόνα, παραδοσιακά, έχει τρία 

χαρακτηριστικά: παρουσιάζει ένα πολυσχιδές πεδίο ή µια σειρά γεγονότων µε όρους 

ταυτόχρονους (είναι η µόνη µη προσωρινή και συγχρονισµένη αίσθηση)· λειτουργεί σε 

κάποια απόσταση, εγκαθιστώντας ένα χώρο ή ένα πεδίο ανάµεσα σ’ αυτόν που βλέπει και 

στο ιδωµένο, στο σωµατικό και το ψυχικό· και δεν υποδηλώνει ή προϋποθέτει αιτιότητα 

(επειδή οι άλλες αισθήσεις είναι στιγµιαίες και προκαλούνται από γεγονότα, η όραση είναι 

συνεχής και δε χρειάζεται να ρυθµιστεί ή να προκληθεί από κανένα αντικείµενο).» 

(1994:96). 

                                                 
33 Για την έρευνα που αναφέρεται βλ. Mavrou κ.α.1998.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:11 EEST - 52.53.217.230



59 

Η Haraway εξηγεί πως «ο λόγος για τον οποίο αυτές οι εικόνες είναι τόσο 

επικίνδυνες ιδεολογικά είναι πως υποδηλώνουν το φυσικό και ενσώµατο πάνω και ενάντια  

στο κατασκευασµένο και εξαϋλωµένο.» (2003:222). Το γυναικείο σώµα λαµβάνει 

ταυτόχρονα βιολογικά και κοινωνικά µηνύµατα κι εµείς µπορούµε να αναρωτηθούµε πως 

καταφέρνει να τα συνδυάσει στην πραγµατικότητά του. Αναλογίζοµαι ότι ίσως η όραση 

είναι αυτή η αίσθηση που στο νου των γυναικών καταφέρνει να «κοινωνικοποιήσει» το 

βιολογικό, ενώ στην πραγµατικότητα, η τόσο διαµεσολαβηµένη χρήση της αποµακρύνει 

από το σώµα και από το «φυσικό». «Για την όραση, σε αντίθεση µε τις άλλες αισθήσεις 

έχει σαν ιδιαίτερη λειτουργία την ικανότητα για αµεροληψία, για αντικειµενικοποίηση του 

πράγµατος που οπτικοποιείται µε το να δηµιουργεί απόσταση µεταξύ του γνώστη και του 

γνωστού. (Σε µοντέρνες οπτικές, το µάτι γίνεται ένας παθητικός καταγραφέας, µια κάµερα 

obscura). Με αυτό τον τρόπο, η εξύψωση του οπτικού σε µια ιεραρχία των αισθήσεων 

στην πραγµατικότητα έχει τη συνέπεια να υποβαθµίζει την αισθητική εµπειρία και τη 

σχετικότητα, ως τρόπους του να κατανοείς: ‘η όραση µας συνδέει µε την αλήθεια όπως 

µας χωρίζει από το ενσώµατο’.» (Petchesky1987:140). Η Φαίη φαίνεται να 

αντιλαµβάνεται την απόσχιση του υπέρηχου από το σώµα µέσω της «εφήµερης» αξίας 

του. «Ο υπέρηχος είναι τελείως εκείνης της στιγµής πράγµα. Μπορεί να πας και να είναι 

καλά και σε µια µέρα όλα να τελειώσουνε». 

 

γ. Έγκυο σώµα: ένας αφανής ήρωας 
 

«Το ηχογράφηµα βγάζει µια φωτογραφία µου, όπου δεν είµαι µέσα. Ακόµη και 

στο δωµάτιο εξέτασης δεν υπάρχω πραγµατικά. Η στιγµή που όλα τα µάτια 

στρέφονται µακριά από την κοιλιά µου και απέναντι στην οθόνη, ακόµη κι εγώ 

γίνοµαι ένας παθητικός παρατηρητής ενός Άλλου, ενός Άλλου το οποίο δεν 

µπορεί να ιδωθεί µε το µάτι. Για να ιδωθεί το έµβρυο ως ανεξάρτητη οντότητα, η 

γυναίκα πρέπει να αποσυρθεί από την εικόνα.» 

                                                                                                            (Lehner 2003:547) 

 

Η Φαίη ήθελε να µπορεί να επιβεβαιώνει και µόνη της την κατάσταση του εµβρύου 

και συνεχίζοντας µου είπε: «Νόµιζα ότι θα µπορούσα να καταλάβω αν είναι όλα καλά από 

µόνη µου. Αν τον ακούω να κουνιέται να δω τι γίνεται.» Θα µπορούσε η εικόνα να είναι 

ένα παλιό βίντεο από άλλη γυναίκα στο µηχάνηµα; Το ζήτηµα είναι πως η γυναίκα 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:11 EEST - 52.53.217.230



60 

επιβεβαιώνει µονάχα µε την όρασή της κι όχι µε τις αισθήσεις του υπόλοιπου σώµατός 

της. Οι υπόλοιπες αισθήσεις λειτουργούν συµπληρωµατικά και ίσως κατευθυνόµενες από 

τους λόγους γύρω από αυτές για το πώς θα έπρεπε να ισχύουν. Μέχρι εδώ η σωµατικότητα 

της γυναίκας αν και υπάρχει, καθώς υπάρχει το σώµα της, είναι ένας αφανής ήρωας, 

woman in absentia όπως έχει γράψει η Karen Newman για τη ρητορική της διαγραφής του 

γυναικείου σώµατος στα εµβρυακά σχήµατα λόγου (1996:68) που εξαλείφουν τη γυναίκα 

από τη διαδικασία της γέννας.34 «Οι φεµινιστικές κριτικές δίνουν έµφαση στον 

εκφαυλιστικό αντίκτυπο των εµβρυακών-εικονικών τεχνικών στις έγκυες γυναίκες. Αυτή 

τώρα γίνεται το ‘µητρικό περιβάλλον’, η ‘τοποθεσία’ του εµβρύου, ένας παθητικός θεατής 

στην ίδια της την εγκυµοσύνη.» (Petchesky 1987:141)35. Η γνώση της έχει δοµηθεί σε ένα 

ιατρικοποιηµένο µοντέλο αναγνώρισης των σταδίων της εγκυµοσύνης και της ανάπτυξης 

του εµβρύου. Οι δικές της αισθήσεις ωχριούν µπροστά στην πιστότητα που προσφέρει ένα 

τόσο εξελιγµένο µοντέλο νέας ιατρικής τεχνολογίας.  

Παρακολούθησα σχεδόν όλες τις προγραµµατισµένες επισκέψεις της Μαίρης στο 

γυναικολόγο της. Μήνα µε το µήνα, η εγκυµοσύνη της είχε ακόµη πιο προφανή σηµάδια 

ακόµη και σε έναν εξωτερικό παρατηρητή, πόσο µάλλον στον ίδιο τον εαυτό της. ∆εν 

παρατήρησα, όµως, να είναι οι αισθήσεις και το σώµα της (τουλάχιστον όχι µονάχα) αυτά 

που της παρέχουν την εγκυµονούσα εικόνα του εαυτού της. «Οι εικονογραφικές 

λεπτοµέρειες της εµβρυακής ανατοµίας εκτοπίζουν ολοκληρωτικά τα σηµάδια της 

‘παραδοσιακής’ εγκυµοσύνης όταν το να νιώθεις το έµβρυο ήταν µια ‘οριστική’ διάγνωση. 

Τώρα οι γυναίκες που νιώθουν σίγουρες για την εγκυµοσύνη είναι αναξιόπιστες για χάρη 

των πιο ‘αντικειµενικών’ δεδοµένων  στην οθόνη του βίντεο.» (Petchesky 1987:141).  

 

δ. Παλίµψηστες36 εικόνες 
 

«Πρέπει να επανατοποθετήσουµε τη γυναίκα σε ένα κεντρικό τόπο στη σκηνή της 

εγκυµοσύνης. Για να το κάνουµε αυτό, πρέπει να δηµιουργήσουµε νέες εικόνες 

που θα επανα-πλαισιώνουν το έµβρυο, που θα το τοποθετούν πίσω στη µήτρα, τη 

                                                 
34 Βλ. επίσης Oakley 1987, Hubbard 1992, Phelan 1993 και Duden 1993. 
35 H Shohat (1998) στη µελέτη της για την ενδοµητρίωση συζητά πως διαδικασίες θέασης του εσωτερικού 
του σώµατος µπορούν να ιδωθούν ως µια ισότιµη ευκαιρία σε ανδρικά και γυναικεία σώµατα σε σχέση µε 
την πρόσβαση στο γυναικείο σώµα, αφού επιτρέπουν «την επιστροφή του βλέµµατος» από την πλευρά της 
ασθενούς, την αυτοθέαση, και τη συµµετοχή της στη θεραπευτική διαδικασία. Βλ. ακόµη για την ιατρική 
διαχείριση εικόνας πραγµατικού χρόνου Rastake 2007. 
36 Ο όρος είναι δανεισµένος από τη  Sophia McAlpine 1997. 
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µήτρα πίσω µέσα στο γυναικείο σώµα και το σώµα της πίσω µέσα στον κοινωνικό 

χώρο»               

                                                                                          (Petchesky1987:287) 

 

Η δοµηµένη γνώση των γυναικών από τις εµβρυακές εικόνες στο οπτικό τους 

πεδίο, εγγεγραµµένες στο νου, το σώµα, συνδυασµένες µε τους «λόγους» γύρω από αυτές 

µεταβιβάζονται πολύ εύκολα στις πρακτικές τους. «Πρώτα απ’ όλα, δε ρουφάµε απλά την 

αναπαραγωγική µας εµπειρία ωµή. Οι κυρίαρχες εικόνες και κώδικες που µεσολαβούν στις 

υλικές συνθήκες της εγκυµοσύνης, της έκτρωσης και ούτω καθ’ εξής επιβεβαιώνουν τι 

ακριβώς ‘γνωρίζουν’ οι γυναίκες για αυτά τα πράγµατα στις ζωές τους, το νόηµά τους ως 

βιωµένες εµπειρίες. Εποµένως, οι γυναίκες ίσως βλέπουν στις εµβρυακές εικόνες αυτό που 

τους έχουν πει ότι οφείλουν να δουν.» (Petchesky 1987:143)37. Κάποιες από τις 

συνοµιλήτριες µου, µου οµολόγησαν ότι δεν µπορούσαν να καταλάβουν τίποτα από τον 

υπέρηχο, δεν µπορούσαν να διακρίνουν ποιο µέλος του σώµατος του µωρού έβλεπαν, ενώ 

άλλες φτάνανε στο σηµείο να περιγράφουν λεπτοµέρειες για τις γωνίες του προσώπου του 

µωρού, πόσο κοντά ή µακριά ήταν το ένα µάτι από το άλλο, ότι είχε το µωρό µακριά άκρα, 

σε ποιον από τους δύο γονείς έµοιαζε περισσότερο κ.ο.κ. Μπορούµε να αναρωτηθούµε 

ξανά για το χρόνο του υπέρηχου και για το αν «φτάνει» να «δούνε» το µωρό τους… «Ο 

υπέρηχος ήταν χάλια. ∆ε φαινότανε τίποτα , δεν καταλάβαινα που ‘ναι τα µάτια, που ‘ναι 

το τέτοιο, εντάξει δεν ήταν και πολύ…Ήταν ένα συγκεχυµένο… δε φαινόταν καλά, εγώ 

δεν το κατάλαβα.» (Αυγή). 

«Την κοιτούσα(την εκτύπωση που δίνει ο γιατρός µετά τον υπέρηχο) και δεν 

µπορούσα να καταλάβω που είναι το µωρό. Την κοιτούσα αλλά δεν καταλάβαινα. ∆εν 

ήτανε καλός ο υπέρηχος. ∆εν το έβλεπα καλά. Μάλλον όχι, να µη σου πω ψέµατα. Μια 

φορά είχαµε κοιτάξει το πρόσωπο …στον υπέρηχο. Και ήτανε µε φάτσα και θυµάµαι ότι 

το κοιτούσα και µπορούσα να φανταστώ πως θα µοιάζει… Κι όταν γεννήθηκε , τότε 

κατάλαβα τον υπέρηχο πως ήτανε, γιατί όντως ήτανε πολύ κοντά. ∆ηλαδή ήτανε τα µάτια 

έτσι αποµακρυσµένα όπως είναι και τώρα, ..έµοιαζε. Το µέτωπο µεγάλο…έµοιαζε.» 

(Αυγή). 

«Είναι αυτό που έλεγες, όµως, δεν το έβλεπες ολόκληρο. Περίµενα να δω 

ανθρωπάκι ολόκληρο. Όταν το είδα προφίλ, τι ναι αυτός ο φαντοµάς! Τρισδιάστατος!» 

(Μάνια). 

                                                 
37 Ουσιαστικά πρόκειται για µια επιτέλεση. Η έννοια της επιτέλεσης θα συζητηθεί εκτενέστερα στον 
Επίλογο της εργασίας. 
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iii. Ένα σενάριο ιατρικής παρακολούθησης: γυναικο-λογικό ιατρείο και η δυναµική 

των σχέσεων µέσα από εµπειρίες υπερήχων 

α. Φτάνοντας 
 

Καταφτάνω στην αίθουσα αναµονής του γυναικολογικού ιατρείου. Στα τέσσερα 

δευτερόλεπτα που µεσολαβούν, από τη στιγµή που χτυπάω το κουδούνι µέχρι να µου 

ανοίξουν, συνειδητοποιώ ότι έχω πολύ καιρό να διαβώ αυτή την πόρτα και περνάνε 

κοµµένες σε σκηνές όλες οι διαφορετικές επισκέψεις µου εκεί. Από µια αγχωµένη 

επίσκεψη στην προοπτική µιας απρόσµενης εγκυµοσύνης, στην επιβεβαίωσή (πρώτος 

υπέρηχος, τέσσερα µπιζέλια να πάλλονται πάνω-κάτω στην οθόνη κι ο χτύπος µιας 

µικροσκοπικής καρδιάς), από συζητήσεις µε το γιατρό για την παύση (δεύτερος υπέρηχος-

ένα έµβρυο να κινείται µανιωδώς-πιστέψαµε µε το σύντροφό µου ότι είχε αναστατωθεί µε 

την προοπτική της άµβλωσης, η εικόνα µας γέµισε τύψεις και «κάναµε πίσω») ως την 

απόφαση τελικά για τη συνέχεια της, από τις µηνιαίες τυπικές επισκέψεις που µε βρίσκανε 

αλλαγµένη κάθε φορά εµένα και το µωρό (δε θυµάµαι πόσοι υπέρηχοι, έχω κρατήσει 

κάπου τις εκτυπώσεις που µας έδινε ο γιατρός, θα έφτιαχνα ένα άλµπουµ που µου 

χαρίσανε. Στη µνήµη µου στιχοµυθίες του στυλ: «µου µοιάζει, σου µοιάζει, να το πουλάκι 

του!» - ήταν αγόρι- το πήρα βαρέως38, ο άντρας µου ψήλωσε πέντε πόντους απ΄ τη χαρά 

του) ως την τελευταία που «ένιωθα» ότι γεννούσα και πήγα να το πω στο γιατρό για να 

µου το επιβεβαιώσει µε εξέταση (ύστατος υπέρηχος-το πρόσωπο του µωρού ήταν ολόιδιο 

–έτσι πίστευα-µ’ αυτό που αντίκρισα µιάµιση µέρα αργότερα). Ο υπέρηχος δεν το 

επιβεβαίωσε και πήγα περιχαρής για κοψίδια. Το σώµα µου καλά µε είχε προειδοποιήσει. 

Μετά τα κοψίδια «σπάσανε τα νερά». 

Σήµερα, ζωσµένη την κάµερα, τον τρίποδα κατευθύνοµαι στην έγκυο που έχει 

κανονίσει να είµαι παρούσα στο καθιερωµένο µηνιαίο ραντεβού της µε το γιατρό και ήδη 

αρχίζω να νιώθω κάπως περίεργα που δεν είµαι 23 κιλά πιο βαριά. Η γραµµατέας που κάτι 

της θυµίζω κοιτάει µε περιέργεια τα συµπράγκαλα που κουβαλάω, την κοιτάω 

χαµογελώντας και ναι, µε θυµάται µε φανερή έκπληξη για τη «µινιόν» πια εµφάνισή µου. 

Το σχολιάζει ευθαρσώς και πιάνουµε ψιλή κουβέντα. Η έγκυος Μαίρη µε την οποία έχω 

ραντεβού προσπαθεί να συµµετέχει φανερά αγχωµένη. Εκθειάζω στη γραµµατέα τη 

                                                 
38 Βλ. Rothman 1986 για τις αντιδράσεις των γυναικών όταν µαθαίνουν το φύλο του εµβρύου. 
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σιλουέτα της Μαίρης- που πραγµατικά ήταν καταπληκτική -για να τη χαλαρώσω, να 

υποστηρίξω την είσοδό της στην κουβέντα και να γελάσουµε. Μιλάει και παράλληλα 

ξεφυλλίζει περιοδικά που βρίσκονται στο χαµηλό τραπεζάκι µπροστά από τον –όπως 

έχουν τα περισσότερα ιατρεία-µεγάλο, άνετο, δερµάτινο, µονόχρωµο καναπέ, ενώ 

παράλληλα σχολιάζει κάτι συγκαταβατικά. Oι κινήσεις και ο τρόπος που µιλά µου 

µεταφέρουν το συναίσθηµά της που εξαρτάται άµεσα µε την επίσκεψή της στο ιατρείο. Ο 

υπέρηχος είναι µια διαδικασία από την οποία κάποιες φορές ξεκινάει η αµφιβολία για την 

ανάπτυξη του εµβρύου.  

 

β. Η περίπτωση της Μαίρης 
 

«Αν µια γυναίκα δεν κάνει ‘τα πάντα’ (το οποίο σηµαίνει να επωφεληθεί ο εαυτός 

της από την τεχνολογική γέννα), η εξέλιξη είναι προσωπική της ευθύνη και 

τελικά θα πρέπει να κατηγορηθεί αν δεν έχει την ‘τέλεια’ γέννα .»                                    

                                                                                                             (Lazarus1994:27) 

 

Για κάποια δευτερόλεπτα αναρωτιέµαι αν πρέπει να κάνω κάτι για την ένταση που 

την διακατέχει. Γύρω µας κι άλλες γυναίκες, κάποιες έγκυες, κάποιες όχι. Καταλήγω να 

προσποιηθώ πως δεν αντιλαµβάνοµαι το στρες της και ανοίγω τη συζήτηση για το φύλο 

του µωρού που µάλλον θα καταφέρναµε να δούµε σ’ αυτή την επίσκεψη. «Γερό να ναι κι 

ό,τι να ναι. Ο Παύλος βέβαια θέλει οπωσδήποτε κορίτσι, εγώ τώρα το µόνο που θέλω είναι 

να είναι καλά.»  Τα έχει ξαναπεράσει, δεν πάει λίγος καιρός που βρισκόταν στο ίδιο 

ιατρείο για την πρώτη της εγκυµοσύνη. Σε εξετάσεις της πρώτης εγκυµοσύνης τα ποσοστά 

για να παρουσιάσει κάποια ανωµαλία το έµβρυο ήταν τέτοια που η Μαίρη έπρεπε να πάει 

στη Λάρισα για να κάνει αµνιοπαρακέντηση και να το επιβεβαιώσει ή να αποκλείσει αυτή 

την περίπτωση. Το ποσοστό για αποβολή µετά τη µέθοδο της αµνιοπαρακέντησης39 είναι 

1/200 περίπου. Η ίδια γνώριζε τις στατιστικές από πριν, παρόλα αυτά αποφάσισε να πάει 

να κάνει την αµνιοπαρακέντηση. Αυτό που την έκανε να µην προβεί τελικά στη 

διαδικασία της αµνιοπαρακέντησης ήταν πως κάνοντας τον υπέρηχο για να δει ο γιατρός 

στη Λάρισα το µωρό, η εικόνα έδειξε το µωρό να στριµώχνεται κουλουριασµένο σε µια 

γωνία σαν τροµαγµένο, όπως παραστατικά µου περιέγραψε την οπτική της εµπειρία. 

                                                 
39 Για µια επισκόπηση του ζητήµατος της αµνιοπαρακέντησης βλ. Jeffery κ.α. 1984, Rapp 
1988,1990,1993α,1993β,1997,1999, Markens κ.α. 2003. 
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«Φαντάσου πως θα γινόταν αν έµπαίνε η βελόνα µέσα! ∆εν µπορούσα να το κάνω αυτό 

στο µωρό µου, θα αναλάµβανα την ευθύνη να βγει µε πρόβληµα». 

Παρατηρούµε ότι ο υπέρηχος λειτουργεί σαν µηχάνηµα καταστολής του άγχους40, 

το οποίο συχνά εντείνεται πριν από αυτή τη διαδικασία (ακόµη και µέρες πριν το 

κανονισµένο ραντεβού) και κατά τη διάρκειά της, µέχρι το πέρας, όπου ο γιατρός θα 

ενηµερώσει ότι όλα βαίνουν καλώς και θα δώσει τις σχετικές νέες πληροφορίες για την 

ανάπτυξη του µωρού σύµφωνα µε τις µετρήσεις του. Επιπλέον, καθώς η γυναίκα 

παρακολουθεί την εικόνα του εµβρύου προκύπτουν διάφορες απορίες (οι οποίες αν δεν 

υπήρχε η εικόνα πιθανότατα να µην προέκυπταν) τις οποίες λύνει ο γιατρός και τα άτοµα 

που ενδιαφέρονται νιώθουν πως ελέγξανε το τι γίνεται µέσα τους «ιδίοις όµµασι» και 

ανακουφίζονται. 

 

γ. «Οπτική(;) γωνία λήψης»: Άνισες σχέσεις σε «µεσαία» και πολύ «κοντινά» πλάνα.  

γ1. Από τη «διάκριση» στην εξουσία 
 

Μας καλούν να µπούµε µέσα. Χαιρετάµε το γιατρό, επαναλαµβάνουµε µαζί µε τη 

Μαίρη του λόγους της χρήσης της κάµερας, είναι απόλυτα σύµφωνος. Αυτός έβγαλε το γιο 

µου απ΄ την κοιλιά µου, σκέφτοµαι φευγαλέα και µου ‘ρχεται η εικόνα του µε την πράσινη 

στολή να µου συστήνει ένα όµορφο µωρό γεµάτο µε κάτι σαν σάλια για γιο µου. Σαν κάτι 

να άλλαξε τώρα που τον ξαναβλέπω χωρίς να είµαι ξαπλωµένη και από τη µέση και κάτω 

αναίσθητη. Είναι λογικό. Και πια όχι γυναικο-λογικό το αίτιο που βρίσκοµαι εκεί. Η 

σχέση του αυτή τη στιγµή είναι πολύ διαφορετική µε καθεµιά από τις δυο γυναίκες. 

Η σχέση γιατρού-ασθενή (αν και στην περίπτωσή µας η έγκυος δεν είναι ασθενής) 

δοµείται πολύ πριν την είσοδο κάποιου σε ένα ιατρείο. Ο Bourdieu στη «∆ιάκριση» 

οργανώνει τη σκέψη του µε εφαλτήριο το σχολικό θεσµό και το αποτέλεσµα αυτού «που 

φαίνεται να είναι το καλύτερα κρυµµένο, εκείνο το οποίο παράγει η επιβολή τίτλων, 

ιδιαίτερη περίπτωση του αποτελέσµατος καταστατικής απονοµής ιδιοτήτων, 

θετικής(εξευγενισµός) ή αρνητικής (στιγµατισµός), το οποίο όλες οι οµάδες παράγουν 

όταν κατατάσσουν τα άτοµα σε ιεραρχηµένες τάξεις.» (1979:66). Στην καθηµερινή 

πραγµατικότητα αυτό το µοντέλο συντηρείται µέσω δικλείδων των κοινωνικών πρακτικών 

που οδηγούν σε κατηγοριοποιήσεις και σε ιεραρχήσεις, όπου το επάγγελµα του γιατρού 

                                                 
40 Βλέπε Georges 1996 για την έννοια του άγχους (anchos). 
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χαίρει πράγµατι προνοµιακής θέσης στις σχέσεις εξουσίας. Ο παραλληλισµός που 

υπονοήθηκε σχετίζεται µε τη συναίνεση στη σχέση εξουσίας ιατρού –ασθενή και από τις 

δύο πλευρές. Ο ασθενής ασπάζεται (και όχι µόνο, επιλέγει τον γιατρό µε τον καλύτερο 

τίτλο, την καλύτερη φήµη στον κύκλο του, µε τα πιο σύγχρονα µηχανήµατα κ.ο.κ.) τους 

υπάρχοντες τυπικούς τίτλους, αλλά και τις τυπικές θεωρητικές αρµοδιότητες-ιδιότητες που 

τους ακολουθούν. Ο γιατρός το γνωρίζει αυτό και επιτελεί το ρόλο που του έχει «δοθεί». 

Ο Foucault εύστοχα σχολιάζει πως οι σχέσεις κυριαρχίας και εκµετάλλευσης µπορούν να 

µεταµορφωθούν σε σχέσεις αφοσίωσης, µέσω της µετατροπής της εξουσίας σε χάρισµα ή 

σε γοητεία ικανή να εγκαθιδρύσει µια σχέση οικειότητας (για παράδειγµα, εργοδότης–

γραµµατέας)» (Foucault 1991). Στην περίπτωσή µας γιατρού-ασθενή.41 

 

γ2. Η πολύ-έκθεση 
 

Περνάµε στο δωµάτιο της εξέτασης. Η Μαίρη απελευθερώνεται από ένα µέρος των 

ρούχων της και ξαπλώνει στο κρεβάτι εξέτασης. Φοβάµαι πως ίσως νιώθει άβολα τελικά 

που βρίσκοµαι εκεί παρόλη τη θερµή συναίνεσή της όταν της το πρότεινα. 

Παρακολουθείτε µια σκηνή της έκθεσης της έκθεσης. Η έκθεσή της, δηλαδή, είναι 

πολλαπλής σηµασίας. Εκτίθεται -σε µένα που είµαι παρατηρητής- το ήδη εκτεθειµένο 

σώµα της στο γιατρό και στα µηχανήµατα νέας τεχνολογίας. Εκτίθεται η εικόνα του 

εµβρύου της, η ανάπτυξή του και για τη Μαίρη αυτό είναι σηµαντικό, άλλωστε ο λόγος 

του άγχους της πηγάζει από εκεί. Εκθέτει τις συναισθηµατικές της αντιδράσεις. Ακόµη, 

ίσως , καταπιέζει ένα κοµµάτι αυτών λόγω της παρουσίας µου. Η Μαίρη γνωρίζει ήδη από 

συζητήσεις µας ότι η δική µου στάση σε αυτά τα ζητήµατα είναι λιγότερο αγχώδης. 

Αµέσως- αµέσως έχουµε το εσωτερικό γυναικείο σώµα που «ανοίγεται» σε αντίθεση µε το 

εξωτερικό που κοινωνικά περιορίζεται. Το ηµίγυµνο κοµµάτι του σώµατος, το γεγονός ότι 

βρίσκεται ξαπλωµένη σε αντίθεση µε τους άλλους δυο που βρισκόµαστε στο δωµάτιο 

                                                 
41 Φτάνοντας τόσο γρήγορα από τη «διάκριση» στην «εξουσία» και µάλλον παρουσιάζοντας ως δεδοµένη 
µια άνιση σχέση, όπου η επίσκεψη στο ιατρείο τελικά την επιβεβαιώνει και την ανατροφοδοτεί θέλω να 
θυµίσω πως και πάλι ο Foucault µας έχει επιστήσει την προσοχή σε µια διάκριση απαραίτητη «των σχέσεων 
εξουσίας από τις σχέσεις επικοινωνίας που µεταβιβάζουν µια πληροφορία διαµέσου µιας γλώσσας, ενός 
συστήµατος σηµείων ή κάθε άλλου συµβολικού µέσου». (1991:88) ∆ε θα ήταν κοντά σε µια αντικειµενική 
προσέγγιση να αναλύουµε οποιαδήποτε γλωσσικό, παραγλωσσικό ή κινησιολογικό στοιχείο σε ένα ιατρείο 
µε βάση αυτή τη θεωρητική σχέση εξουσίας. Είναι εύκολο να παρασυρθούµε και να αναγάγουµε 
οποιαδήποτε σχεσιακή έκφραση στο επίπεδο της εξουσίας και του ελέγχου. Ο σαφής διαχωρισµός σχέσεων 
εξουσίας–επικοινωνίας είναι καταλυτικής σηµασίας σε τέτοιου είδους αναλύσεις. 
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είναι αρκετά για να ορίσουν το ύφος του ρόλου που θα επιτελέσει ο καθένας και το είδος 

των σχέσεων που υπάρχουν.  

 

γ3. Ο χώρος του ιατρείου και το σώµα 
 

«Το δωµάτιο εξέτασης είναι σαν αίθουσα κινηµατογράφου. Το δωµάτιο είναι 

σκοτεινό και το µόνιτορ του υπερήχου τρεµοπαίζει…» 

                                                                                                            (Lehner 2003:548) 

 

Ο φωτισµός είναι πολύ χαµηλός, ουσιαστικά το φως έρχεται από την οθόνη του 

υπερήχου.  Προσπαθώ να ακούω τη συζήτηση µήπως ειπωθεί κάτι που µε ενδιαφέρει, 

κοιτάω και λίγο τριγύρω να εντοπίσω από ποιες γωνίες προτιµώ να τραβήξω. Παρόλο που 

το είχα σκεφτεί από πριν αυτό, καθώς γνώριζα το χώρο, τώρα που βρίσκοµαι εδώ όρθια 

όλα φαίνονται διαφορετικά και πρέπει να αποφασίσω που να σταθώ. Σκέφτοµαι πάλι πόση 

σηµασία έχει η στάση του σώµατός µας στον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε το περιβάλλον 

µας και αυτή η σκέψη µε παραπέµπει στη συζήτηση του Foucault για το χώρο και την 

τοποθέτηση των σωµάτων σ’ αυτόν σε σχέση πάντα µε την ιδέα της πειθαρχίας. «Η 

πειθαρχία είναι πάνω από όλα ανάλυση του χώρου˙ είναι η εξατοµίκευση µε όργανο το 

χώρο, η τοποθέτηση σωµάτων µέσα σ’ έναν εξατοµικευµένο χώρο, που επιτρέπει την 

ταξινόµηση και τους συνδυασµούς». (1994:80)  

Νιώθω λίγο ενοχλητική. Ο τρίποδας δε χωράει σε τέτοιους ρυθµούς, τον 

εγκαταλείπω. Ο γιατρός βρίσκεται µε γυρισµένη πλάτη µπροστά µου, η έγκυος ξαπλωµένη 

στο δεξί χέρι δίπλα του. Με το αριστερό χέρι ο γιατρός χειρίζεται τα φωτεινά πλήκτρα στο 

πληκτρολόγιο του µηχανήµατος. ∆ίπλα από το µηχάνηµα ένα παραβάν για τις ανάγκες των 

γυναικών, πιο δίπλα η γυναικολογική καρέκλα εξέτασης και µια ζυγαριά. ∆εν υπάρχει 

καµία διακόσµηση. Και γιατί να υπάρχει; (σκέφτοµαι τώρα). Το κρεβάτι της εξέτασης για 

τον υπέρηχο είναι ακριβώς απέναντι από τη γυναικολογική καρέκλα. Έτσι όπως είναι 

τοποθετηµένα σχηµατίζοντας µια νοητή διαγώνια γραµµή- σκέφτηκα αστειευόµενη µε τον 

εαυτό µου -στο συγκεκριµένο χώρο «στέκονται» εκ διαµέτρου αντίθετα αυτά τα δύο. Απ΄ 

τη µια η σεξουαλικότητα κι απ΄ την άλλη η αναπαραγωγή. Χωροτακτικά το µόνο που τις 

ενώνει είναι ο ίδιος ο γιατρός που βρίσκεται ανάµεσα σε αυτά τα δύο έπιπλα. Ενδιαφέρον 
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σκέφτοµαι, καθώς αναλογίζοµαι τη σχέση σεξουαλικότητας και αναπαραγωγής µε την 

παρέµβαση των ΝΤΑ.42 

 

γ4. Η εξέταση  
 

Ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος ενός πηχτού υγρού που ξεγλιστράει µαζί µε 

αέρα από ένα πλαστικό µπουκάλι. Το πράσινο-γαλάζιο διαφανές τζελ έχει στολίσει την 

κοιλιά της εγκύου «για τα καλά». Η κεφαλή απλώνει σπρώχνοντας το τζελ σε διάφορα 

σηµεία και το «σόου» αρχίζει. Κάπου εδώ βρίσκονται «τα επικαλυπτόµενα όρια µεταξύ 

του θεάµατος των µέσων και της κλινικής εµπειρίας όταν η εγκυµοσύνη γίνεται κινούµενη 

εικόνα.» (Petchesky 1987:135). Σχεδόν νιώθω ότι το δωµάτιο της εξέτασης είναι υγρό, αν 

και δεν είναι. Παρακολουθώντας το τζελ να απλώνεται στην κοιλιά της εγκύου δεν 

µπορείς παρά να µπεις στη θέση της και να νιώσεις την αίσθησή του ότι µάλλον είναι 

κρύο, κι αυτό µπορεί να της είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο. Το σίγουρο είναι πως τη 

λερώνει. 

Ησυχία για να µην ενοχλείται ο γιατρός που παρακολουθεί το έµβρυο, η «µαµά» 

παρακολουθεί κι αυτή, ξέρει λιγότερα από το γιατρό κι αυτό τη φοβίζει ίσως, από την 

άλλη οι γνώσεις του γιατρού την καθησυχάζουν. Ο Foucault µιλώντας για τη µοµφή που 

επιρρίπτουν στο ιατρικό επάγγελµα θεωρεί ότι «δεν είναι ότι είναι µια επιχείρηση µε 

επικερδείς σκοπούς, αλλά ότι ασκεί µια ανεξέλεγκτη εξουσία στο σώµα, στην υγεία των 

ατόµων, στη ζωή και το θάνατό τους.»(1991:79) Η οθόνη κουνιέται συνέχεια, φαίνονται 

διαφορετικά σηµεία του µωρού, πάνω που η «µαµά» προλαβαίνει να δει την εικόνα του 

και να καταλάβει τι βλέπει, ο γιατρός ελέγχει κάποια άλλη περιοχή και η προηγούµενη 

εικόνα χάνεται. Ο Foucault συζητώντας για την εξουσία της εξατοµίκευσης θεωρεί ως 

θεµελιακό της όργανο την εξέταση. Η εξέταση είναι η µόνιµη, ταξινοµητική επιτήρηση, 

που επιτρέπει τον καταµερισµό των ατόµων, την εκφορά κρίσεων γι’ αυτά, την αποτίµησή 

τους, την οροθέτησή τους, και άρα τη χρησιµοποίησή τους στο µέγιστο βαθµό. Χάρη στην 

εξέταση, η ατοµικότητα γίνεται στοιχείο για την άσκηση της εξουσίας.» (1994:81).  

Ένα µικρό χτυποκάρδι χαλάει το κάδρο µου. ∆ευτερόλεπτα ήτανε-δεν ξέρω γιατί 

συνέβη, η αλήθεια είναι πως δεν προλαβαίνω να νιώσω συµπάθεια για το έµβρυο, για την 

                                                 
42 Η Spivak (1987) ονοµάζει την ιδιοποίηση της µήτρας και την υλική ή ιδεολογική απώθηση ή  εξάλειψη 
της κλειτορίδας ή του σηµαίνοντός της, συµβολική κλειτοριδεκτοµή, µια µετωνυµία των συµβατικών 
αναπαραστάσεων της γυναίκας ως µέσο αναπαραγωγής , στο πλαίσιο τη φαλλοκρατικής-καπιταλιστικής 
οικονοµίας.  
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έγκυο όταν προσπαθώ να τραβήξω όσο καλύτερα µπορώ αυτό που έχω στο µυαλό µου. 

Είναι σίγουρα αυτή ξαπλωµένή; Μήπως είµαι εγώ; Αλλά είµαι όρθια. «Στον 

κινηµατογραφικό ρεαλισµό, ο χαρακτήρας στην οθόνη δεν σπάει το κάδρο για να µας πει 

ότι ‘πρόκειται µόνο για µια ταινία’. Με τον ίδιο τρόπο, ο γιατρός και ο τεχνικός στο 

δωµάτιο εξέτασης δεν αποκαλούν το έµβρυο αναπαράσταση. Με θέλουν, µε καθοδηγούν 

να δω ένα µωρό.» (Lehner 2003:548) Αφού το ξανασκέφτηκα πριν και αποφάσισα ότι 

είναι αυτή. Την βλέπω, ζορίζεται. Ρωτάει πράγµατα, προσπαθεί να χαµογελάσει, δεν τα 

καταφέρνει. Φοβάται. Ρωτάει ξανά. Όλα είναι καλά. Το µωρό κολυµπά αµέριµνο, ο 

γιατρός το ψάχνει από δω, από κει, από πάνω, από κάτω, από πλάγια, πιέζει λίγο 

παραπάνω τον ηχοβολέα στην κοιλιά για να κουνηθεί ώστε να δούµε το φύλο. ∆εν ανοίγει 

τα πόδια το µωρό. «Αλλά το νόηµα είναι ότι το έµβρυο, µέσω της οπτικοποίησης, το 

µεταχειρίζονται ήδη σαν ασθενή, του παρέχεται ένα συνηθισµένο τσεκ απ. Πορίσµατα για 

την ‘ατοµικότητα’ (ή τη ‘βρεφικότητα’) στο πλαίσιο των κυρίαρχων τρόπων του να 

βλέπεις έµβρυα, φαίνεται να διαπιστώνεται από την εικονογραφική απόδειξη ότι 

κλωτσάει, φτύνει, εκκρίνει, µεγαλώνει.» (Petchesky 1987:140).  

Ο γιατρός της προσφέρει χαρτί να σκουπιστεί, της λέει να ζυγιστεί και αποχωρεί 

απ’ το δωµάτιο. Μένω µαζί της και το µόνο που σκέφτοµαι είναι πως µπορεί να νιώθει να 

ακουµπάει το σκληρό χαρτί ιατρείου στην κοιλιά της σε µια προσπάθεια να στεγνώσει το 

δέρµα. Θέλω να τη βοηθήσω να σηκωθεί, να σκουπιστεί, κάτι να κάνω εν πάση 

περιπτώσει. ∆εν ξέρω πώς να της προσφέρω τη βοήθειά µου χωρίς να την κάνω να νιώσει 

ανήµπορη. Πρέπει να επισηµάνω ότι αυτό είναι µια προσωπική µου συναισθηµατική 

προβολή, όπου νιώθω την ξαπλωµένη, µισοντυµένη, στρεσαρισµένη, δυσκίνητη, γεµάτη 

τζελ έγκυο ως µια γυναίκα που ταλαιπωρείται. 
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Κεφάλαιο 2. Αναπαραγωγή προς κατανάλωση  
 

«Η µήτρα έχει γίνει σηµείο άρθρωσης της κοινωνίας, ένας χώρος όπου η κοινωνία 

ζωντανεύει τον εαυτό της και είναι µέρος ενός ευρύτερου δικτύου χώρων που 

συνθέτει την ευµετάβλητη τοπογραφία δηµόσιων και ιδιωτικών κόσµων».     

                                                                                                     (Stormer 20 00:111) 

 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο προσπάθησα να δω ζητήµατα που προκύπτουν σε 

σχέση µε την κοινωνική κατασκευή της όρασης µέσα από εµπειρίες υπερήχων και κάποιες 

παράλληλες «ιστορίες» γνώσης, δύναµης και ελέγχου που διαδραµατίζονται γύρω από 

αυτές. Η οµπρέλα η οποία στεγάζει αυτές τις ιστορίες είναι ο κοινωνικός χώρος της 

Ελλάδας, όπως έχει σήµερα, όπως διαχωρίζει τον υγιή πολίτη από τον ασθενή, όπως 

χωρίζει τις γυναίκες από το σώµα τους, όπως διαχειρίζεται την αναπαραγωγή και τα 

«προϊόντα» της, όπως προωθεί τους τρόπους για τη γνώση γύρω από τη γέννα και όπως 

χρησιµοποιεί όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό µε την καταναλωτική ταυτότητα του 

υποκειµένου για την άσκηση της βιο-εξουσίας. Σ’ αυτό το κεφάλαιο οι εµπειρίες, οι 

χρήσεις και οι καταχρήσεις υπερήχων που συναντήσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο 

προσπαθούν να συναντήσουν το πολιτικό-πολιτισµικό τους προφίλ, ξετυλίγοντας νέες 

ιστορίες αναπαραγωγής γύρω από την ιδέα της κατανάλωσης. 

  

i. Ο πολιτισµός της Επιχείρησης 
 

Όλη τούτη η συζήτηση έχει ιδιαίτερο νόηµα αν αναλογιστούµε ότι εντάσσεται στα 

πλαίσια του συστήµατος της αγοράς. Ο Πολιτισµός της Επιχείρησης (Strathern 2008) δεν 

έχει αφήσει απ’ έξω την αναπαραγωγική διαδικασία Χρησιµοποιεί, όπως ακροθιγώς 

εντοπίστηκε παραπάνω, το ζήτηµα της πίστης στα µηχανήµατα ως προς το ότι υπερτερούν 

των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, καθώς «η ‘αληθοφάνεια’ και το κύρος της εικόνας 

ενισχύονται περισσότερο µέσω της δραµατικής ικανότητας της -σαν κάµερα- µηχάνηµα να 

αποζηµιώνει για τις ανεπάρκειες του ανθρώπινου µατιού και του γιατρού και της 

γυναίκας.» (Georges 1996:164). 

Χρησιµοποιεί ακόµη για την εδραίωσή του την παραπάνω δυναµική που χαίρουν 

τα µηχανήµατα και την ικανότητά τους να αλλοιώνουν τις αισθήσεις των γυναικών. «Τα 

σχόλια πολλών γυναικών αποκάλυψαν µεγαλύτερη πολυπλοκότητα και υπαινίσσονται πως 
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η υπερηχογραφία ίσως λειτουργούσε για να ανασχηµατίσει τις αισθήσεις των γυναικών 

δίνοντάς τους µια απτική ποιότητα στην εγκυµοσύνη µέσω της οπτικοποίησης την οποία 

είναι, χωρίς την τεχνολογία, αδύνατο να τη δεις.»(Georges 1996:164). Τέλος, επενδύει 

στην καταναλωτική ταυτότητα του υποκειµένου, στο καταναλωτικό σώµα “consumerist” 

(Featherstone 1982), το οποίο δεν αποτελεί µονάχα όχηµα απόλαυσης, αλλά µια νέα 

έκφραση του εαυτού, η οποία µέσω της κατανάλωσης γίνεται αντικείµενο «ανταλλαγής», 

και στους κόλπους της ιατρικοποίησης θα ιδωθεί ως παθητικό (Lyon και Barbalet 

1994:52).  

 

α. «Καταναλώνοντας» τον τοκετό 
 

«H αίσθηση ότι δεν έχει κανείς την επιλογή να µην καταναλώνει αποτελεί µια 

εκδοχή του αισθήµατος ότι δεν έχει κανείς την επιλογή να µην κάνει επιλογές. 

Φανταζόµαστε την επιλογή ως τη µόνη πηγή διαφοράς: αυτό είναι το καταλυτικό 

αποτέλεσµα της αναλογίας της αγοράς.» 

                                                                                                      (Strathern 2008:102)  

 

Αυτή η καταναλωτική ταυτότητα επιβάλλει στο υποκείµενο να αποκτήσει το 

«τέλειο µωρό» και να βιώσει τον «τέλειο τοκετό». Στον Πολιτισµό της Επιχείρησης οι 

επιλογές του καθενός πρέπει πάντοτε να τείνουν προς την προσωπική καταξίωση, και η 

παγίδα είναι ότι ο εαυτός και η καταξίωσή του θα αναγνωριστούν µόνον εάν λάβουν 

συγκεκριµένες µορφές (βλ. Rose 1991). Οι συγκεκριµένες αυτές µορφές στην Ελλάδα 

συνδέονται µε την προαναφερθείσα ιδέα της«τελειότητας», η οποία µπορεί να επιτευχθεί 

µε την κατανάλωση των -όσο πιο κοντά στην τελευταία λέξη της ιατρικής τεχνολογίας- 

πρακτικών διαχείρισης της αναπαραγωγής και έτσι «η αποδοχή των γυναικών και η 

επιθυµία για ανεπτυγµένη τεχνολογία, οργανώνουν το σκηνικό για την τεχνολογική ένεση 

που παρέχει την τέλεια γέννα» (Lazarus 1994:27). Το σύνδροµο του τέλειου µωρού 

“perfect-baby syndrome” ή η ποιότητα του µωρού “baby quality” είναι οι οδηγοί για τις 

επιλογές των µελλοντικών γονιών, που «εκπληρώνουν το προσωπικό σχέδιο των γυναικών 

να γίνουν µοντέρνα έγκυα υποκείµενα και µητέρες.» (Georges 2008:195-196).  
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Ο καταναλωτισµός στην αγορά της ιατρικής τεχνολογίας για την αναπαραγωγή 

χαρίζει «πόντους» για υψηλότερο γονικό43 και έπειτα κοινωνικό «κύρος». Και για να 

αντιληφθούµε το σύστηµα που ακολουθεί ο Πολιτισµός της Επιχείρησης αρκεί να 

σκεφτούµε ότι: «Ο κατ’ επιταγήν καταναλωτισµός υπαγορεύει πως δεν υπάρχει άλλη 

επιλογή από το να ασκεί κανείς τη δυνατότητα επιλογής η άλλη πλευρά είναι το κατ’ 

επιλογήν µάρκετινγκ. Ο πολιτισµός επιχειρηµατικοποιείται.» (Strathern 2008:104). 

Εποµένως, οι µελλοντικοί γονείς κάνουν τη µεγαλύτερη δυνατή -συνήθως µε βάση το 

πορτοφόλι τους- κατανάλωση ΝΤΑ και «σαν ενθουσιασµένοι ‘καταναλωτές’ ασκούν 

ισχυρή απαίτηση για την εµβρυακή διαχείρισης της εικόνας, η οποία ήταν εν µέρει, ένα 

προϊόν του γοήτρου της µηχανής ως µετώνυµο για µια δοµική και συµβολική ανωτερότητα 

της σύγχρονης ιατρικής επιστήµης και τεχνολογίας.» (Georges 1996:163).  

 

β. «Καταναλώνοντας» τους γυναικολόγους: µια πρακτική αντίστασης στη βιο-

εξουσία 

 

Το γόητρο τη µηχανής, η δοµική και συµβολική ανωτερότητα της σύγχρονης 

ιατρικής επιστήµης και τεχνολογίας συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του γιατρού. Έχοντας 

συζητήσει παραπάνω τη σχέση εξουσίας που υφέρπει στο ζεύγος γυναίκας-γυναικολόγου, 

περίµενα πως κάποια στιγµή θα έρθει ένα παράδειγµα αντίστασης σε αυτή άξιο λόγου, 

όπως υπόσχεται o Foucault στις υποθέσεις του για την εξουσία.«Αν είναι αλήθεια ότι στην 

καρδιά των σχέσεων εξουσίας και ως µόνιµη συνθήκη ύπαρξής τους υπάρχει µια 

‘ανυποταξία’ και ελευθερίες ουσιαστικά δυσπειθείς, δεν υπάρχει σχέση εξουσίας χωρίς 

αντίσταση, χωρίς υπεκφυγή ή διαφυγή, χωρίς ενδεχόµενη αντιστροφή.» (1991:98). Ο ίδιος 

εντοπίζει αυτή την αντίσταση των υποκειµένων µέσα από την αµφισβήτηση της γνώσης, 

όπου «προβάλλουν αντίσταση στα αποτελέσµατα εξουσίας που είναι συνδεδεµένα µε τη 

γνώση, την αρµοδιότητα, τα τυπικά προσόντα. Αγωνίζονται ενάντια στα προνόµια της 

γνώσης. Αλλά αντιτίθενται επίσης στο µυστήριο, στην παραµόρφωση και σ’ ό,τι 

φενακιστικό µπορεί να υπάρχει στις παραστάσεις που επιβάλλονται στους ανθρώπους.» 

(1991:80). 

                                                 
43 Αν και δε θα αναπτυχθεί σ’ αυτή την εργασία, οφείλουµε να επισηµάνουµε πως το καταναλωτικό µοντέλο 
µε το υγιές πρότυπο σχετίζονται άµεσα µε τον ιδεατό σχεδιασµό της οικογένειας  (βλ. Strathern 2008) και 
την επιρροή της εκάστοτε κυβέρνησης σε αυτά τα ζητήµατα προς την αποφυγή γεννήσεων µη υγιών παιδιών, 
τα οποία και της κοστίζουν (βλ. Lock 1998). 
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Παραθέτω ένα απόσπασµα διαλόγου των συνοµιλητών µου, όπου διαφαίνονται 

παραδείγµατα δηµιουργίας της ποιότητας και της αξίας, όπου οι γιατροί κι όχι µονάχα οι 

γυναίκες µετατρέπονται σε αγαθά προς κατανάλωση. Επιτρέποντας ουσιαστικά στις 

έγκυες γυναίκες να παίρνει η µια συνέντευξη στην άλλη αποκαλύπτονται οι τρόποι µε τους 

οποίους κρίνουν, κατηγοριοποιούν, ιεραρχούν και «καταναλώνουν» τους γυναικολόγους. 

Η «κατανάλωση» αυτή, η «υποβίβαση» δηλαδή του γιατρού σε «αγαθό», το οποίο µπορείς 

να αποκτήσεις, αφού το πληρώνεις και εποµένως, παράλληλα να το κρίνεις ως κατάλληλο 

ή ακατάλληλο χαρίζει µια φενακιστική επιβεβαίωση στη γυναίκα ότι «παίρνει την 

κατάσταση στα χέρια της», ότι µε κάποιο τρόπο βρίσκει την ευκαιρία σ’ αυτή τη σχέση µε 

το γιατρό να έχει το «πάνω χέρι». 

 

«Ελισσάβετ: Ο Β. µε είχε συνολικά… το β΄ επιπέδου το έκανε δυόµισι ώρες υπέρηχος 

ήταν… δεν ήταν…, πόσο πιο λεπτοµερειακά να το δει ας πούµε; 

Ελευθερία: Είναι πολύωρη εξέταση… 

Ελισσάβετ: Που Ο Π. µε ξεπέταξε µέσα στο τέταρτο. Εγώ, δηλαδή, µετάνιωσα τα λεφτά 

που έδωσα στον Π. Καλύτερα να πήγαινα στον Χ! 

Ελευθερία: Μας είχε παιδιά µιάµιση ώρα στον υπέρηχο! 

∆ηµητρούλα: Και µας τόσο περίπου µα είχε... 

Ελευθερία: Μέτρησε απ’ το κάθε κοκαλάκι χωριστά, µιλάµε. Ήταν απίστευτο αυτό το 

πράγµα. Στα χέρια, στα πόδια, µετρούσε όλα τα οστά. Και τις… ε…τον οµφάλιο 

λώρο…τις βαλβίδες, όλες αυτές, µιτροειδείς, πως περνάει το αίµα , αν περνάει, όλα, 

όλα…λεπτοµερέστατα… 

Ελισσάβετ: Εγώ που είχα το πρόβληµα µε την κατακράτηση υγρών που πήγα στον Π 

έσταξα 120 ευρώ για να µου κάνει ένα τέταρτο δουλειά. και δε µου βρήκε και τίποτα. Ενώ 

ο Β. µ’ έκανε  µιάµιση ώρα τη µία και την άλλη µέρα recheck». 

 

Παρατηρούµε πως το πόσο καλός είναι ένας γιατρός είναι ανάλογο του χρόνου που 

δίνει στην εξέταση και της έκτασης των πληροφοριών που παρέχει στις έγκυες γυναίκες, 

χωρίς να ξεχνάµε ότι αυτό σηµαίνει ταυτόχρονα «περισσότερη εικόνα». Όπως λέει ένας 

συνοµιλητής γιατρός της Georges «Τώρα τα µηχανήµατα χρησιµοποιούνται ως ένας 

τρόπος των γιατρών να διαφηµίζουν τους εαυτούς τους» (2008:217). Πάντα υπάρχει ο 

γιατρός µε τον καλύτερο υπέρηχο, οι γυναίκες γνωρίζουν ποιος είναι αυτός και έχουν την 

επιλογή να πάνε. «Αν θες καλό υπέρηχο θα πάµε στον Μ., δηλαδή, ένα πράγµα.» (Αυγή). 
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Πάλι φαίνεται ο χρόνος να προσάπτει µια ποιότητα στον υπέρηχο και αναρωτιέµαι 

ξανά: Οι γυναίκες θεωρούν µια σύντοµη εξέταση πρόχειρη απλά ή σε σχέση µε όσα 

συζητήσαµε για τη δυσκολία αφοµοίωσης της νέας εικόνας ο περισσότερος χρόνος 

φαντάζει ως λύση; Η δυσκολία αφοµοίωσης, όπως είπαµε, δεν έγκειται στο χρόνο αλλά 

στον τύπο της πληροφορίας. Ο χρόνος, όµως, βοηθώντας στην «ένταξη» της πληροφορίας, 

αποτιµάται µε διαφορετικό τρόπο, από ότι σε µια άλλη εξέταση.  

Ένας γιατρός συνοµιλητής της Georges παραδέχεται: «Οι ασθενείς νοµίζουν ότι 

είναι πιο σύγχρονο να χρησιµοποιούν ένα µηχάνηµα. Αυτοί οι ίδιοι δε θα 

εµπιστευόντουσαν µια µόνο µε τα χέρια εξέταση. Ο γιατρός πρέπει να δείξει ότι είναι κι 

αυτός σύγχρονος. Γι’ αυτό θα κάνει µια εξέταση µε ένα µηχάνηµα ακριβώς επειδή µια 

γυναίκα θα τον εµπιστεύεται περισσότερο αν το κάνει…» (2008:216-217). 

Στο παρακάτω απόσπασµα η ∆ηµητρούλα µας διηγείται πως ο γιατρός βλέποντας 

τον υπέρηχο διαπίστωνε αν η ίδια -κι όχι το έµβρυο- τρέφεται σωστά. Το επιχείρηµα για 

την «ποιότητα» του γιατρού της υποστηρίχθηκε και πάλι από το χρόνο, αλλά αυτή τη φορά 

και από την πρωτοτυπία της πληροφορίας που αυτός παρείχε. Ήταν ο µοναδικός γιατρός 

που κατάφερε να της πει µέχρι και τι τρώει και οι υπόλοιπες έγκυες στεναχωρήθηκαν που 

δεν ξέρανε ότι υπήρχε αυτή η εξέταση για να την κάνουν κι αυτές. 

 

∆ηµητρούλα: Και µου λέει:Τώρα θα δούµε και σένα, να δούµε τι τρως ∆ηµητρούλα, µου 

λέει συγκεκριµένα».  

Μαρία: Α, ρε γαµώτο, αυτό είναι πολύ καλό...  

∆ηµητρούλα: Και το.. µε είδε µου λέει δεν ξέρω τι τρως. Λέει ο Αποστόλης συγκεκριµένα 

πετάγεται και λέει…  

Ελισσάβετ: Μακαρόνια; (γελάει) 

∆ηµητρούλα: Όχι, διατροφή κάνει πολύ καλή. Λέει, τρώει τα πάντα σε  καλό σηµείο.(Ο 

άντρας της τα είπε αυτά). Και λέει(ο γιατρός): Τρως πάρα πολύ καλά. Φαίνεται. ∆ηλαδή, 

δεν ξέρω τι είδε, προχωρήσαµε σε πολύ βαθιά… νερά ρε παιδί µου. Τα είδε τα κυριότερα 

αυτά στην αρχή. 

Εγώ: Τα οποία τα είδε στον υπέρηχο; 

∆ηµητρούλα: Στον υπέρηχο, ρε παιδιά, δεν ξέρω… 

Μαρία: Περίεργο… 

Ελισσάβετ: Μου φαίνεται λίγο περίεργο. 

Μαρία: Έλα ντε… Πώς φάνηκε; Απ’ την κατάστασή του.. 
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∆ηµητρούλα: ∆εν ξέρω ρε παιδιά, σας λέω γιατί µήπως είµαστε γιατροί; Που να ξέρουµε; 

Ό, τι ακούς απ ΄τον άλλο ακούς…Για να δούµε ∆ηµητρούλα τι τρως; «Τρώµε γλυκά ή 

τρώµε πολύ αλάτια και αυτά;».  

Εγώ: Μήπως εννοούσε ότι το παιδί είναι στα …  

∆ηµητρούλα: Όχι, τελειώσαµε µε το παιδί. Ούτε εµένα όταν έκανα επιπέδου στη Λάρισα 

µου είπανε για τη διατροφή µου. 

Μαρία: Άµα το ήξερα αυτό, άµα µου το χες πει θα τον ρωτούσα συγκεκριµένα, να µου πει 

αν φαίνεται κάτι… 

∆ηµητρούλα: Εντάξει…Μπορεί να ήθελε άλλη διαδικασία Σου λέω ∆ε µου το ‘κανε χθες 

…ένα τέταρτο και µας ξεπέταξε, το ‘κανε όταν είχαµε χρόνο». 

Μαρία: Ναι, ναι, ναι , καλά λες…Μάλιστα…  

 

γ. Υπερ(ήχο)κατανάλωση  
 

Ένας από τους «παλιότερους» γιατρούς σε αντίθεση µε τους νεότερους µε τους 

οποίους συνοµίλησε η Georges στην έρευνά της, κατακρίνει την «κατάχρηση» του 

υπέρηχου και παραπονιέται ότι «αποστασιοποιεί το γιατρό από τον ασθενή» (2008:216). 

Ακόµη ένας γιατρός εξέφρασε ενόχληση και θλίψη για την απώλεια της αξίας των 

σωµατικών του αισθήσεων, οι οποίες υφίστανται ως παλιότερες µεταβιβασµένες µέθοδοι 

και εξέλειψαν λόγω του υπερήχου. «Είναι µερικά πράγµατα που τα χέρια µου δεν µπορούν 

να εντοπίσουν, που το µηχάνηµα υπερήχου µπορεί. Τα χέρια µου είναι τα µάτια µου…» 

(2008:216). 

Στην περίπτωση της κατάχρησης των υπερήχων, η οποία είναι διαδεδοµένη στην 

Ελλάδα (βλ. Georges 1996) θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για υπερ-κατανάλωση. Η 

πλειοψηφία των γυναικών που γεννάνε στο νοσοκοµείο επισκέπτονται και ένα δεύτερο 

ιδιώτη γυναικολόγο όπου επαναλαµβάνουν τους υπέρηχους, τις προσέχει παραπάνω, τους 

λύνει τις απορίες. Περιττοί υπέρηχοι γίνονται και σε περιπτώσεις γυναικών που δε θα 

γεννήσουν στο νοσοκοµείο, αλλά επισκέπτονται παραπάνω από έναν γυναικολόγο ιδιώτη 

για να έχουν µια δεύτερη άποψη ή για να εκτυπώσουν πιο εξελιγµένες τεχνολογικά εικόνες 

του εµβρύου. 

 

«Αυγή: επειδή αυτή είναι µια σηµαντική εξέταση την έκανα σε δύο γιατρούς, µία στο 

γιατρό τον έξω, και µία στο νοσοκοµείο. Το συζήτησα µε µια φίλη που είχε παιδί. Αυτή 
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είχε κάνει δύο φορές τη β’ επιπέδου. Είχε κάνει ένα στο Βόλο και ένα στη Θεσσαλονίκη, 

έτσι για να ‘ναι πιο σίγουρη. 

Εγώ: Είχε πρόβληµα; 

Αυγή: ∆εν της είχε βγει τίποτα. Έτσι για να χει δυο γνώµες,  ήθελε να χει δυο µάτια…, 

τέσσερα µάτια να δούνε..» 

 

Το «έτσι, για να ναι πιο σίγουρη» προφανώς δεν είναι σοβαρή αιτία για να δεχτεί 

κάποιος διπλούς υπέρηχους. Ποιοι υπέρηχοι θεωρούνται περιττοί είναι σχετικό. 

Πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν ότι η υπερηχογραφία ρουτίνας δε βελτιώνει το 

περιγενέθλιο αποτέλεσµα ανάµεσα σε γυναίκες χαµηλού–κινδύνου (Ewigman κ.α. 1993). 

Κάποιες από τις συνοµιλήτριές µου, συγκεκριµένα αυτές που γέννησαν στο σπίτι δεν ήταν 

τόσο θετικές στους πολλούς υπερήχους.  

Η περίπτωση της Μιράντας που είχε δύο τοκετούς στο σπίτι, εκ των οποίων τον 

πρώτο τον είχε στο Βόλο και τον δεύτερο, µετά από δίδυµη κύηση, στη Γουατεµάλα 

εµφανίζει δυο διαφορετικούς τρόπους παρακολούθησης της κύησης και µπορεί να µας 

προβληµατίσει γόνιµα για όσα έχουν κατατεθεί παραπάνω. Στην αρχή της πρώτης της 

κύησης βρισκόταν στη Μπουρκίνα Φάσο, επιβεβαίωσε την εγκυµοσύνη µε τεστ εξέτασης 

αίµατος και υπέρηχο έκανε αργότερα. «Εκεί δεν κάνουν τόσο πολλούς υπέρηχους. Μου 

είπαν δε χρειάζεται τώρα. Συνολικά δύο υπερηχογραφήµατα έκανα εκεί και στο δεύτερο 

είδα το φύλο». Στον τέταρτο µήνα ερχόµενη στο Βόλο, πήγε στην παλιά της γυναικολόγο 

«αξιόπιστη, συµπαθητική, η οποία, εντάξει, µου έκανε τα κλασικά», ακολούθησε όλες τις 

συνηθισµένες διαδικασίες µιας γυναίκας που εγκυµονεί στην Ελλάδα και µου διηγήθηκε 

την ελληνική ρουτίνα παρακολούθησης εγκυµοσύνης. Όπως και άλλες γυναίκες στο Βόλο 

«πήγα και στη Λάρισα  έκανα τον β΄ επιπέδου που τον είχα χάσει γιατί είχα έρθει πιο µετά 

. Γιατί εκεί το κάνουν στο Πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο. ∆ε το κάνουνε εδώ στο Βόλο. 

Αυτός ο υπέρηχος είναι ειδικός υπέρηχος που πρέπει να τον κάνεις και δεν υπήρχε στο 

Βόλο. Είδε τα όργανα όλα. Αυτό πρέπει να το κάνεις .. εγώ πήγα µετά κι εντάξει κοίταξε 

µετά το όργανα, στοµάχι, καρδιές όλα αυτά. Το µηχάνηµα αυτό που είχε αυτή στο ιατρείο 

της δεν είναι αρκετό για να δει. Αυτή µας έστελνε εκεί. Πολλές από Βόλο είχαν πάει. 

Πάντως αυτή στη Λάρισα ήταν µια γιατρός πιο ειδικευµένη σ’ αυτό .»  

Οι παραπάνω λεπτοµέρειες αποτυπώνουν την πραγµατικότητα µιας εγκύου στο 

Βόλο, σε αντίθεση µε την πρακτική που ακολούθησε στη δεύτερη εγκυµοσύνη της, που 

βρισκόταν στη Γουατεµάλα, παρόλο που ο στόχος της και τις δύο φορές ήταν µια κύηση 

και γέννα δίχως παρεµβάσεις: «Εγώ στη δεύτερη εγκυµοσύνη έκανα τρεις υπέρηχους. 
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Στην πρώτη εγκυµοσύνη έκανα έναν κάθε µήνα. Η µαία (στη Γουατεµάλα) µου έβαλε τον 

προβληµατισµό αν χρειάζονται όλοι αυτοί οι υπέρηχοι, µου έβαλε προβληµατισµό σε 

σχέση µε τις επιπτώσεις που έχει ο υπέρηχος στο έµβρυο, ε και συζητήσαµε  µαζί και 

συµφωνήσαµε στο ότι όσοι υπέρηχοι είναι απαραίτητοι να κάνω και τελικά έκανα τρεις. 

Α, και στο γυναικολόγο που πήγαινα τότε δε µου έκανε υπέρηχο. Εξέταζε µόνο πίεση, 

βάρος, µε ψηλάφηση. Αλλά να σου πω την αλήθεια εκεί δεν κάνουνε τόσους πολλούς 

υπέρηχους όπως εδώ. ∆ηλαδή, κάναµε υπέρηχους όταν ήταν απαραίτητο να γίνουν, 

εντάξει ήταν ο πρώτος που είδαµε ότι ήταν δυο µωρά, µετά στην πορεία για να δούµε την 

ανάπτυξη των µωρών και µετά στο τέλος για να δούµε πιο πολύ τη θέση.»  

 

δ. Γυναικολόγος ή µαία; 
 

Η διαφορά των δύο τρόπων διαχείρισης της κύησής της συνδέεται άµεσα µε µια 

πιο αναγνωρίσιµη θέση της µαίας στη Γουατεµάλα, η οποία «κούµπωσε» στις ανάγκες της 

Μιράντας. Χρειαζόταν κάποιον να την παρακολουθεί και να τη στηρίζει µε τον τρόπο που 

το έκανε η µαία, αλλά και κάποιον να µπορεί να τη «διασφαλίσει», το γυναικολόγο. Η 

Μιράντα επεκτάθηκε στη συζήτηση παραθέτοντάς µου την άποψή της για τους 

γυναικολόγους και τις µαίες : 

 

«Επίσης από πάντα αµφισβητούσα, δεν ξέρω το γιατί οι άντρες να είναι γυναικολόγοι, 

αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα, γι’ αυτό και επέλεξα γυναίκα γυναικολόγο, γιατί πιστεύω ότι 

έχω πιο πολλά κοινά σηµεία και µπορεί να µε καταλάβει καλύτερα από έναν άντρα 

γυναικολόγο. Απ’ τη στιγµή που αυτός δεν έχει αισθανθεί ποτέ αυτά που έχω αισθανθεί 

εγώ. Η ιδέα του να πάω στο νοσοκοµείο και να γεννήσω µε έναν άντρα…περιµένεις 

δηλαδή παραπάνω πράγµατα πέρα από την επιστηµονική κατάρτιση. Κοίτα ..και δεν ξέρω 

κι αν οι γυναίκα η γυναικολόγος τα προσφέρει. Αυτά τα πράγµατα τα βρήκα στη µαία.»  

Την παρακολουθούσε ταυτόχρονα και γυναικολόγος, όπως µου είπε: «Άντρας, 

αλλά ήτανε καλός. Άκουσε όλα αυτά που του είπα, σεβάστηκε την άποψή µου, ε, 

σεβάστηκε αυτά που ήθελα να κάνω και αυτά που δεν ήθελα να κάνω και στη διάρκεια της 

εγκυµοσύνης, ε έπρεπε να τον έχω µαζί, δηλαδή, συνέχισα να πηγαίνω και στο ιατρείο και 

πήγαινα και στη µαία.» Ήθελε να εξασφαλίσει ότι αν υπάρξει πρόωρος τοκετός που είναι 

πολύ πιθανό στα δίδυµα, όπου όπως είπε «δεν υπήρχε περίπτωση να γεννήσω στο σπίτι και 

η µαία δηλαδή µου το ‘χε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι θα µε αναλάµβανε αν γεννούσα 
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µετά τις 36 βδοµάδες και άµα χρειαστεί πρόωρος τοκετός θα τον κάνω µε τον 

γυναικολόγο. Εγώ του ‘χα πει ότι δε θέλω καισαρική, γιατί τα δίδυµα συνήθως βγαίνουν 

µε καισαρική και τα είχαµε συζητήσει και είχαµε πει ότι άµα δεν υπάρχει κάποιο 

συγκεκριµένο πρόβληµα, θα δούµε και τη θέση των µωρών κλπ. Ε, γιατί να µη γεννήσω 

φυσιολογικά; ∆ηλαδή το είχαµε πει από την αρχή. Αυτός ήταν ok µε το γεγονός ότι εγώ θα 

γεννούσα στο σπίτι, ότι µετά τις 36 εβδοµάδες θα γεννούσα µε τη µαία. Ε, αυτός είχε τις 

αµφιβολίες του για αν θα είναι ασφαλές κι εγώ τον ρωτούσα αν από άποψη ιατρικής είναι 

εφικτό ξέρω ‘γω ή σε σχέση µε τη θέση των µωρών.» 

Της ζήτησα να µου πει πως έβλεπε τη διαφορά των δυο διαφορετικών τρόπων µε 

τους οποίους διαχειρίστηκε την εγκυµοσύνη της. «Ήταν εντελώς διαφορετικό και πιστεύω 

ότι έτσι έπρεπε να είναι όλες οι .. ε…πως το λένε….., ότι οι γυναικολόγοι δε χρειάζονται 

ρε παιδί µου τι να πω, όταν κάναµε τις συναντήσεις µε τη µαία καταρχήν ήτανε κι ο Ιβάν 

µαζί συζητούσαµε εντάξει µου έκανε την κλασική  εξέταση, δηλαδή πήγαινα, µου έκανε 

ψηλάφηση για να δει που ακριβώς είναι το κάθε µωρό, έπιανε να δει πόσο υγρό υπάρχει, 

µε ζύγιζε, µου έπαιρνε την πίεση, συζητούσαµε για το πώς αισθάνοµαι, µου έλεγε, της 

έλεγα δηλαδή κι εγώ. Πάλι τους πρώτους µήνες ήµουνα πολύ χάλια και συζητούσαµε πως 

θα µπορούσα να αντιµετωπίσω τα προβλήµατα που αισθανόµουν, την κούραση, τον εµετό, 

τις ναυτίες, όλα αυτά. Πολύ σηµαντικό µε βοήθησε να χειριστώ το θέµα µε την κόρη µου 

που ήτανε τότε µικρή και δεν µπορούσα να την παίρνω αγκαλιά, γιατί είχα και τα δίδυµα 

κι έπρεπε να προσέχω πολύ να µη σηκώνω βάρη, και µε βοήθησε πάρα πολύ να µιλάω 

µαζί της γι’ αυτά τα θέµατα. Και ε, ότι αυτά που τους λες τα καταλαβαίνουνε και σ’ 

ακούνε, εκτός από όλα αυτά, ε, λέγαµε για τη διατροφή τι πρέπει να τρώω και τι δεν 

πρέπει να τρώω κι όλα αυτά τα συζητούσαµε. Και µε τον άλλο το γιατρό υπήρχε λίγο αυτή 

η σχέση αλλά εδώ στην Ελλάδα έµπαινα, έκανα τον υπέρηχο, συζητούσαµε τρία-τέσσερα 

πράγµατα πολύ σηµαντικά, σχετικά πράγµατα κυρίως για τις εξετάσεις κι αυτό. Τα 

πρακτικά δηλαδή.» 

 

ii. Η φυσικοποίηση της επιλογής 
 

α. Το µήλο 
 

Το µεγαλύτερο επίτευγµα του Πολιτισµού της Επιχείρησης είναι πως τείνει να 

φυσικοποιεί όλα τα παραπάνω προς µια ιατρικοποίση της αναπαραγωγής, η οποία 
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«βολεύει» την κατανάλωση. Μέσω αυτής και της άσκησης της επιλογής, της αγοραστικής 

επιλογής, διευκολύνεται η προώθηση « προϊόντων» σχεδιασµένων προς πώληση, 

κατασκευασµένων για να ικανοποιήσουν τις καταναλωτικές ανάγκες. Η Strathern 

αφηγείται την «ιστορία του µήλου», καταδεικνύοντας πως το µάρκετινγκ έχει λάβει υπόψη 

του ότι ο καταναλωτής για να προβεί σε επιλογή πρέπει να γνωρίζει τι υπάρχει στην αγορά 

και κατά τη γνώµη της µεγάλο µέρος αυτής της γνώσης προέρχεται από την «εµφάνιση». 

(∆ική µου έµφαση ή υπογράµµιση). «Τα πράγµατα πρέπει να φαίνονται ό,τι υποτίθεται 

πως είναι. Τα µήλα πρέπει να φαίνονται σαν µήλα. Θα έλεγε κανείς πως πρέπει να 

‘µηλοποιηθούν’ · για προώθηση στην αγορά επιλέγονται οι ποικιλίες που έχουν τα πλέον 

‘µηλοφανή’ χαρακτηριστικά. Οι ουσιαστικές ιδιότητες για την πραγµατοποίηση της 

επιλογής µετατίθενται, κατά κάποιον τρόπο, από το προϊόν σε αυτό που παρουσιάζεται 

στην κρίση του καταναλωτή.» (2008:104-105).[…]. «Η φυσική εγγενής ιδιότητα και η 

τεχνητή πολιτισµική βελτίωση γίνονται ένα. ∆ιαλέγω ένα µήλο για τη ‘µηλότητά’ του 

σηµαίνει ότι διακρίνω εκείνα που συµµορφώνονται περισσότερο από εκείνα που 

συµµορφώνονται λιγότερο προς τις πολιτισµικές προσδοκίες για το πώς πρέπει να είναι το 

φυσικό µήλο.» (2008:105)[…] «Το προωθούµενο στην αγορά µήλο είναι ‘το µήλο συν 

κάτι ακόµη’, δηλαδή ένα φρούτο που θα προσελκύσει τον καταναλωτή για τη ‘µηλότητά’ 

του. Αυτό που καταλύεται είναι η διαφορά µεταξύ αυτού που εκλαµβάνεται ως δεδοµένο 

στη φύση του προϊόντος και αυτού που γίνεται αντιληπτό ως το αποτέλεσµα πρόσθετης 

ανθρώπινης προσπάθειας.» (2008:106). 

Η ιδανική αναπαραγωγή είναι αυτή που φαντάζει «ευχάριστη». Η ιδέα του 

«ευχάριστου» χρήζει διεξοδικής ανάλυσης, η οποία δεν χωρά στην έκταση τούτης της 

εργασίας. Θα περιοριστώ να πω πως σε γενικές γραµµές ευχάριστη αναπαραγωγή είναι 

αυτή που φέρνει τα καλύτερα αποτελέσµατα, τα οποία είναι η πιο υγιής µητέρα και το πιο 

υγιές βρέφος (η µηλότητα), οι οποίοι δύο δεν έχουν ταλαιπωρηθεί καθόλου44 και δε 

χρειάστηκε να παρέµβει η ιατρική µε το πέρας του τοκετού. Η ιατρική παρέµβαση, σε 

αντιδιαστολή, κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και του τοκετού κρίνεται απαραίτητη για 

το επιθυµητό αποτέλεσµα. Με άλλα λόγια, υπάρχει µια θεωρητική σύνδεση της υγείας µε 

τις φυσικές διαδικασίες (το φυσικό, καλό, ιδεατό µήλο), καθώς πάνω σε αυτό το στόχο 

λειτουργούν οι ΝΤΑ. Οι τελευταίες, όµως, χρησιµοποιούνται και όταν δεν είναι 

απαραίτητες, εκτοπίζοντας τελείως τις φυσικές διαδικασίες πρακτικά, οδηγώντας σε µια 

                                                 
44 Για µια επισκόπηση του ζητήµατος του πόνου σε σχέση µε την εγκυµοσύνη και την αναπαραγωγή βλέπε 
Freedman και Ferguson 1950, Sullivan και Weitz 1988, Jeffery κ.α 1989. Harper 1994, Björklund και 
Bergström 2000. 
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ιατρικοποιηµένη αναπαραγωγή (το προωθούµενο µήλο). Εποµένως, έχουµε µια 

αναπαραγωγή που µοιάζει στη «φυσική», καθώς αποσκοπεί στο αποτέλεσµά της, µε 

τρόπους όµως που καµία σχέση δεν έχουν µε µια «φυσική» εγκυµοσύνη και γέννα. 

β. Θα γεννήσω «φυσιολογικά»: σε νοσοκοµείο 
 

«Ως καταναλωτές, οι γυναίκες είναι φυσικά θαµµένες σε ένα δίκτυο κοινωνικών 

σχέσεων που περιορίζουν και ελέγχουν τις τεχνολογικές επιλογές που είναι ικανές 

να κάνουν.»  

                                                                                                   (R. Cowan 1987:262) 

 

Παρατηρούµε ότι τα κυρίαρχα µοντέλα για την επιλογή της αναπαραγωγής 

βρίσκονται πολύ µακριά από έναν «φυσικό» τοκετό, τον οποίο θεωρητικά επιθυµούν οι 

περισσότερες γυναίκες. Η αλήθεια είναι πως όταν µια γυναίκα λέει ότι θα γεννήσει 

«φυσικά»45 εννοεί πως θα πάει στο νοσοκοµείο ή στην κλινική και θα γεννήσει «από 

κάτω»(vaginally) χωρίς να υποστεί εγχείρηση καισαρικής τοµής46. Το αν θα κάνει 

επισκληρίδειο ένεση ή αν θα της κάνουν πρόκληση τοκετού, αν θα της βάλουνε ορό, αν θα 

την έχουνε ξαπλωµένη σε ένα άσπρο δωµάτιο, ντυµένη µε µια γαλάζια ρόµπα, αν θα της 

κάνουν κλύσµα, θα την ξυρίσουν δηµόσια, αν θα τη δέσουν µε τις ζώνες µέτρησης των 

µηχανηµάτων δεν αλλοιώνει τη φυσικότητα του τοκετού τους.  

Κάποια στιγµή µια έγκυος µου δήλωσε ρητά: «Εγώ θα γεννήσω φυσιολογικά. Σε 

νοσοκοµείο.» Η φράση της εσωκλείει όλη την αφοµοιωµένη γνώσης της ιατρικοποιηµένης 

αναπαραγωγής. Από όσα πουλιούνται αγόρασε το πιο «φυσιολογικό» για την ίδια. Το 

νοσοκοµείο. Για ένα τµήµα της ελληνικής κοινωνίας το νοσοκοµείο χαίρει παραπάνω 

«φυσικότητας» από ότι η κλινική, στη βάση της σκέψης πως ό,τι κοστίζει λιγότερο 

φαίνεται να έρχεται πιο κοντά σε µια «φυσική» διαδικασία. Για ένα άλλο τµήµα η 

«πολυτέλεια» και η «άνεση» της κλινικής προωθούν «ανθρώπινες» συνθήκες και ως εκ 

τούτου βρίσκονται πιο κοντά στη «φύση» του ανθρώπου. Και στις δύο περιπτώσεις 

παρατηρούµε πως το κόστος εκλαµβάνεται µε διαφορετικούς όρους και επηρεάζει την 

αντίληψη της «φυσικότητας». Στην Ελλάδα, αυτές οι αντιθέσεις διακρίνονται έντονα λόγω 

της ασύµµετρης ταξικής διάρθρωσης, άρα και της πρόσβασης στην ιατρικοποιηµένη 

                                                 
45 ∆ηµιουργείται µια σύγχυση όταν ευρέως ως φυσιολογικός τοκετός αναφέρεται ακριβώς ο τύπος τοκετού, 
κατά τον οποίο η γυναίκα γεννάει «από κάτω», ανεξάρτητα από οποιαδήποτε χρήση των τεχνολογικών 
µέσων και των φαρµάκων. 
46 Για µια επισκόπηση του ζητήµατος της καισαρικής τοµής βλ. Annas 1982, Cook 1982, Michie και Cahn 
1996. 
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τεχνολογία, αλλά και λόγω του χάσµατος ιατρικών παροχών, ενηµέρωσης, γνώσης της 

γέννας και τρόπου ζωής ανάµεσα στο κέντρο και την περιφέρεια. 

Στερεοτυπικά, η κλινική αποτελεί το «ναό» της καισαρικής τοµής, (που όπως 

προανέφερα θεωρείται η µόνη µη «φυσική» διαδικασία, αν και µε τρόµο έχω διαπιστώσει 

πως αρκετές γυναίκες θεωρούν την εγχείρηση καισαρικής τοµής την πιο ασφαλή µέθοδο 

τοκετού, σε βαθµό που φοβάµαι πως θα ακούσουµε σύντοµα θριαµβολογίες του τύπου: 

«γέννησα φυσιολογικότατα!: µε καισαρική!»)47, καθώς οι γυναίκες θεωρούν πως 

συµβαίνουν εκεί περισσότερες τέτοιες επεµβάσεις για οικονοµικά οφέλη. Έρευνες έχουν 

δείξει σηµαντική σχέση µεταξύ της κοινωνικοοικονοµικής θέσης των ασθενών και των 

καισαρικών τοµών (βλ. Gould κ.ά.1989). 

Παρακάτω παραθέτω ένα απόσπασµα από το κείµενο Μια Τεχνολογία Κατάλληλη 

για τη Γέννηση  του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (W.H.O) (Μάιος1985) για να 

προβληµατίσω σε σχέση µε τη φυσιολογικότητα-φυσικοποίηση που χαίρουν κάποιες 

πρακτικές ρουτίνας στα δηµόσια και ιδιωτικά µαιευτήρια στην Ελλάδα: 

 

Ο τοκετός δεν είναι ασθένεια 

15 Υποδείξεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας 

Η γέννηση είναι µια φυσική και φυσιολογική λειτουργία 

 

1. Για την ψυχολογική ευεξία της νέας µητέρα πρέπει να εξασφαλίζεται η παρουσία 

ενός ατόµου της επιλογής της στον τοκετό-συγγενούς ή όχι- και η δυνατότητα να 

δέχεται επισκέψεις µετά τον τοκετό. 

2. Σε όλες τις γυναίκες που γεννούν στο νοσοκοµείο ή στην κλινική , πρέπει να 

εξασφαλίζεται ο σεβασµός των πιστεύω τους και των πολιτιστικών τους 

παραδόσεων. 

3. Η τεχνητή πρόκληση του τοκετού πρέπει να γίνεται µόνο όταν υπάρχει ειδική 

ιατρική εντολή και σε κανένα µέρος του κόσµου δε θα ‘πρεπε να υπερβαίνει το 

ποσοστό του 10% στο σύνολο των τοκετών. 

                                                 
47 Αναρωτιέµαι αν η εξέλιξη της εννοιολόγησης της καισαρικής τοµής θα µπορούσε να ειδωθεί συµβολικά 
κάποια µελλοντική στιγµή ως ο επιβεβαιωτικός χειρουργικός ορισµός του γυναικείου αναπαραγωγικού 
σώµατος κατ’ αναλογία µε τον  χειρουργικό επανακαθορισµό του φύλου (µέσα, δηλαδή, από επεµβάσεις 
αλλαγής φύλου).   
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4. ∆εν υπάρχει καµιά δικαιολογία ώστε το ποσοστό των καισαρικών τοµών να 

υπερβαίνει το 10-15% του συνόλου των τοκετών. Αυτό ισχύει για όλες τις περιοχές 

της γης.  

5. ∆εν υπάρχει καµιά απόδειξη ότι µετά από µια καισαρική απαιτείται και µια 

δεύτερη στον επόµενο τοκετό. Οι γυναίκες πρέπει να ενθαρρύνονται για 

φυσιολογικό τοκετό µετά από µια πρώτη καισαρική.  

6. ∆εν υπάρχει καµιά ένδειξη ότι πριν τον τοκετό πρέπει να ξυρίζεται το εφηβαίο και 

να γίνεται υποκλυσµός.  

7. Η τεχνητή ρήξη του θυλακίου-πράξη ρουτίνας στα νοσοκοµεία- δε στηρίζεται σε 

καµιά επιστηµονική αναγκαιότητα –και όταν αυτή απαιτείται, πρέπει να γίνεται 

µόνο σε µια προχωρηµένη φάση του τοκετού. 

8. Κατά τη διάρκεια του τοκετού θα πρέπει να αποφεύγεται – η συνηθισµένη πια- 

χορήγηση φαρµάκων, εκτός από ειδικές περιπτώσεις.  

9. Η χρήση του monitor(καρδιοτοκογράφος)για την ακρόαση του εµβρύου-πολύ 

συνηθισµένη στα νοσοκοµεία-πρέπει να γίνεται µόνο σε ειδικές παθολογικές 

περιπτώσεις και στην περίπτωση τεχνητής πρόκλήσης τοκετού. 

10. Η γυναίκα δεν πρέπει να υποχρεώνεται να έχει την ύπτια στάση(ανάσκελα) κατά τη 

διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού. Πρέπει να ενθαρρύνεται να περπατάει στη 

διάρκεια των ωδίνων κα να επιλέγει ελεύθερα τη στάση που η ίδια αισθάνεται ως 

πιο κατάλληλη για τον τοκετό. ∆εν δικαιολογείται η συστηµατική χρήση της 

περινεοτοµής. 

11. Το υγιές βρέφος πρέπει να µένει µε τη µητέρα κάθε φορά που η κατάσταση και των 

δύο το επιτρέπει. Ο αποχωρισµός του υγιούς βρέφους από τη µητέρα δεν 

δικαιολογείται από καµία διαδικασία ιατρικής παρακολούθησης. 

12. Πρέπει να ενθαρρύνεται η άµεση έναρξη του θηλασµού, ακόµη και πριν η νέα 

µητέρα βγει από την αίθουσα τοκετού.  

13. Ο θηλασµός αποτελεί τη φυσιολογική και ιδανική µορφή θρέψης του βρέφους και 

παρέχει ένα απαράµιλλο βιολογικό υπόβαθρο για την ανάπτυξή του. 

14. Στη διάρκεια της εγκυµοσύνης πρέπει να γίνεται συστηµατική εκπαίδευση υπέρ 

του θηλασµού. Όλες οι γυναίκες µε την κατάλληλη βοήθεια και ενηµέρωση, είναι 

σε θέση να θηλάσουν το µωρό τους. 

15. Πρέπει να ενθαρρύνονται να κρατούν το µωρό κοντά τους και να του προσφέρουν 

το στήθος κάθε φορά που εκείνο το ζητά Καλό είναι να παρατείνεται όσο το 

δυνατόν περισσότερο η περίοδος του θηλασµού και να αποφεύγεται η χρήση 
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συµπληρωµατικής τροφής. Μια υγιής µητέρα δεν είναι ανάγκη να προσφέρει 

κανένα συµπλήρωµα διατροφής µέχρι τους 4-6 πρώτους µήνες της ζωής του 

βρέφους. 

 

Αν επιχειρούσα µια «close-reading» συσχέτιση όσων πρεσβεύει ο Π.Ο.Υ. µε την 

πραγµατικότητα που έχουν βιώσει οι περισσότερες από τις συνοµιλήτριές µου φοβάµαι ότι 

δε θα έφτανε αυτή η ενότητα για να εξαντλήσει τα ζητήµατα που εγείρονται για τη 

φυσικοποίηση της ιατρικής παρέµβασης στα ελληνικά µαιευτήρια. 

  

iii. Επιστροφή  στη φύση; 
 

α. Ιατρικοποιηµένη από-ιατρικοποίηση 
 

Κάθε φορά που γυρνάω από τη «βιολογική λαϊκή» η µητέρα µου µε κοροϊδεύει. 

Κουβαλάω αδρά πληρωµένα σκουληκοφαγωµένα µήλα, το οποίο εγώ θεωρώ ένδειξη 

«καλής ποιότητας», καθώς πιστεύω -µέσα από αυτά που έχω διαβάσει για τα φυτά- στην 

ευφυΐα του σκουληκιού που δε θα το οδηγήσει σε ραντισµένα φρούτα. Η µητέρα µου 

µεγαλωµένη σε χωριό, έχει φάει πολλά αράντιστα ζαρζαβατικά, ξέρει ούτως η άλλως στις 

κοινές λαϊκές να διαλέγει τα «καλύτερα» µήλα και δε διανοείται να πληρώσει για µήλα 

που στο χωριό της θα έδιναν στις κότες. Η µητέρα µου θα πληρώσει για να φύγει το 

σκουλήκι κι εγώ θα πληρώσω για να έρθει. 

Παρεµφερείς διαφορές αντίληψης µε τη µητέρα µου έχουµε γύρω από τη γέννα. Η 

γενιά της µητέρας µου βρέθηκε να γεννά την περίοδο που ο φεµινισµός ακόµη 

προσπαθούσε να αφοµοιωθεί στην ελληνική πραγµατικότητα και όπου η ιατρικοποίηση 

της αναπαραγωγής πρόσδιδε κύρος και δικαιώµατα στη γυναικεία υπόσταση. Η δική µου 

γενιά βρέθηκε να γεννά µετά από την-και πάλι σε προσπάθεια αφοµοίωσης- στροφή του 

φεµινισµού, που στέκεται κριτικά σε όσα στήριξαν τη πρώτη.48 Πέρα από το φεµινισµό, 

αλλά όχι εκτός αυτού, φαίνεται να υπάρχει µια κινητικότητα επιστροφής στη φύση. Αυτό 

συµπεριλαµβάνει την επιστροφή σε µια αναπαραγωγή, που µε µια πρώτη µατιά θυµίζει 

παλιότερες πρακτικές µαιευτικής. Η  ιατρικοποίηση, όµως, είναι κάτι που δεν µπορεί να 

αποβληθεί, τόσο απλά, µπορεί παρόλα αυτά, να βρει νέες διόδους να διοχετευθεί. Ως εκ 

                                                 
48  Η αφοµοίωση του φεµινισµού στην Ελλάδα σχετίζεται άµεσα µε τα πολιτικά και οικονοµικά γεγονότα της 
κάθε περιόδου αλλά και µε το χάσµα ανάµεσα σε κέντρο και περιφέρεια, καθώς και µε την έντονη 
εσωτερική κινητικότητα προς το κέντρο.  
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τούτου, αυτές οι επιστροφές δεν είναι πραγµατικές, καθώς οι στόχοι τους ορίζονται στα 

πλαίσια της βιο-εξουσίας για τον υγιή πολίτη, την υγιή µητέρα, το υγιές έµβρυο και 

αργότερα βρέφος, µε τη διαφορά ότι αυτή τη φορά αυτά τα προσφέρει ένας φυσικός 

τοκετός κι ότι η υγεία εντοπίζεται πιο συστηµατικά ταυτόχρονα ως ανατοµική και ψυχική. 

Την ιατρικοποιηση αυτής της υποτιθέµενης «από-ιατρικοποίησης» επιβεβαιώνει η 

γνώση αυτών των γυναικών για τη γέννα στο σπίτι ή σε κέντρα προώθησης του φυσικού 

τοκετού, η οποία προέρχεται και πάλι από βιβλία, ντοκιµαντέρ κ.ο.κ. Μάλιστα, οι γυναίκες 

που επιλέγουν µια γέννα στο σπίτι είναι πολύ καλύτερα «διαβασµένες» και ενηµερωµένες 

από αυτές που γεννάνε στο νοσοκοµείο ή την κλινική. Για τη Μιράντα που είχε δύο 

τοκετούς στο σπίτι «το µικρόβιο της µπήκε» όπως µου είπε µέσα από το διάβασµα. «Πήρα 

τα στάδια της εγκυµοσύνης πως αναπτύσσετε το έµβρυο πως µεγαλώνει. Το βιβλίο που 

ήταν κλειδί για την πορεία της εγκυµοσύνης ήταν ένα βιβλίο γιόγκα για εγκύους και είχε 

µια φιλοσοφία που ήταν διαφορετική από τα κλασικά που έχω διαβάσει κι εκεί πιστεύω 

ότι µπήκε το µικρόβιο να ψάξω». 

 Ακόµη, για να φτάσουν σε µια τέτοια απόφαση, αλλά κυρίως για να την 

υπερασπίσουν στο περιβάλλον τους, πρέπει να έχουν σοβαρά επιστηµονικά επιχειρήµατα. 

Επίσης, επαφίενται λιγότερο στα ιατρικά πρακτικά µέσα, γεγονός που ισορροπείται µε µια 

προσωπική τους καλύτερη γνώση των ιατρικών δεδοµένων. Συζητάµε και πάλι για µια 

γνώση που δεν παραδίδεται από το ίδιο το σώµα. Η αλήθεια και φενάκη µαζί είναι πως 

αυτή η γνώση τουλάχιστον, όποιες κι αν είναι οι πηγές της, παιδεύει τις γυναίκες σε µια 

µαθητεία του ίδιου τους του σώµατος. Η Martin (2001) εντοπίζει ένα απελευθερωτικό 

δυναµικό στους µη-κυρίαρχους λόγους της ενσώµατης εµπειρίας κύησης και τοκετού, το 

οποίο δύναται να ενεργοποιήσει κριτικούς επανασχηµατισµούς των ιατρικών λόγων και 

πρακτικών. Παρόλα αυτά, πρόκειται αυτή η στροφή στη «φύση» για αντι-κατανάλωση, 

(ακόµη κι αν τα υποκείµενα θεωρούν πως οδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση) ή για µια 

νέα µορφή κατανάλωσης, ιδιαίτερα αν αναλογιστούµε την άνιση κατανοµή της γνώσης για 

τη γέννα, καθώς η τελευταία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ιατρική ηγεµονία και την 

κοινωνική τάξη (Lazarus 1994:26); 

Έχοντας ακόµη στο µυαλό τις απόψεις της Μιράντας για τον υπέρηχο, τους 

γυναικολόγους και τις µαίες, παραθέτω τους λόγους που η ίδια είπε πως την οδήγησαν σε 

µια γέννα στο σπίτι. «Ήθελα, βασικά εγώ αυτό που ήθελα να κάνω ήταν να αποφύγω, 

δηλαδή, ποιο απ’ τα δύο µέρη θα µπορούσα να αποφύγω όλες αυτές τις παρεµβάσεις που 

σου κάνουν κατά τη διάρκεια του τοκετού. ∆ηλαδή δεν ήθελα επισκληρίδιο, δεν ήθελα 

‘ξέρω ‘γω να µου βάλουνε τεχνητούς πόνους κλπ, δεν ήθελα να µου κάνουν καισαρική 
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χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος λόγος, δεν ήθελα να µε ξυρίσουνε, να µε 

κάνουνε, να µε ξέρεις να µε… κι όλα τα… εγώ αυτά απ’ ότι είχα διαβάσει ότι αυτές οι 

διαδικασίες ακολουθούνται συνήθως, οπότε εντάξει κι από προσπάθησα να βρω 

πληροφορίες από γυναίκες που είχανε γεννήσει. Κοίτα, οι απόψεις διίστανται…Εγώ 

ήµουνα άνθρωπος από πάντα που πίστευα στη φύση µου και πίστευα στις διαδικασίες τις 

φύσης, έτσι; ∆ιάβασα λοιπόν και πίστεψα στη δύναµη που έχει η γυναίκα µέσα της να 

γεννήσει από µόνη της , θεώρησα δηλαδή ότι όλα αυτά που θα µου κάνανε εκεί δεν τα 

χρειαζόµουνα, πίστεψα στον εαυτό µου, πίστεψα, δηλαδή δεν φοβήθηκα τον πόνο να πω 

α, παπαπαπα δεν µπορώ, δε θέλω να πονέσω ε, ας µου κάνουν οτιδήποτε αρκεί να µην 

πονέσω, αυτή είναι µια πολύ κλασική αντιµετώπιση, ξέρω ‘γω της γέννας από πολλές 

γυναίκες πιστεύω. Ήθελα να γίνουν φυσιολογικά, όπως ‘ξέρω ‘γω γεννούσαν οι γυναίκες 

παλιότερα χωρίς να υπάρχουν όλες αυτές οι παρεµβάσεις.» (Μιράντα) . 

 

β. Εναλλακτικοί τρόποι γέννας και δια-πολιτισµικές οπτικές 
 

«Οι µορφές της µαιευτικής ποικίλλουν. Το παιδί Βούδας γεννήθηκε ενώ η µητέρα 

του Μάγια κρεµόταν όρθια από το κλαδί ενός δέντρου. Γέννησε όρθια. Ένα 

σεβαστό τµήµα των γυναικών της Ινδίας γεννούν ακόµα µε αυτόν τον τρόπο. 

Πράγµατα που εµείς θεωρούµε φυσιολογικά, όπως ο τοκετός σε ύπτια στάση, δεν 

είναι πιο φυσιολογικά από άλλα, όπως λ.χ. οι διάφορες στάσεις στα τέσσερα 

άκρα. Υπάρχουν τεχνικές τοκετού που αφορούν είτε στη µητέρα είτε στις 

βοηθούς της, σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο θα πιάσουν παιδί. Υπάρχουν 

επίσης τεχνικές επίδεσης του οµφάλιου λώρου˙ περιποίησης της µητέρας˙ 

περιποίησης του παιδιού.»  

                                                                                            (Mauss 2004α:205) 

 

Στην επαρχιακή πόλη όπου βρίσκονται οι περισσότεροι από τους συνοµιλητές µου 

η συζήτηση για µια γέννα στο σπίτι49 ή σε ένα κέντρο προώθησης φυσικού τοκετού 

φαντάζει στην καλύτερη περίπτωση κάτι πολύ «τρυφερό» και «όµορφο» αλλά φοβερά 

ριψοκίνδυνο. Στη χειρότερη περίπτωση στο άκουσµα µιας τέτοιας ιδέας θα σε κοιτάξουν 

µε µισό µάτι και καχυποψία. ∆ιαπίστωσα πως υπάρχει ένα µεγάλο µέρος των γυναικών 

                                                 
49 Για µελέτες γύρω από τη γέννα στο σπίτι και τις µαίες βλ. Kitzinger 1980β, 1991, Davis E. Floyd 1995, 
Davis E. Floyd και Davis 1996, Durand.1992, Klassen 2001, Cheyney 2008. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:11 EEST - 52.53.217.230



85 

που επιθυµούν να προγραµµατίσουν µια καισαρική τοµή χωρίς κάτι τέτοιο να έχει κριθεί 

απαραίτητο από το γιατρό. Υπάρχει ακόµη µια µικρή µερίδα γυναικών που έχουν 

πραγµατοποιήσει µια γέννα στο σπίτι ή σε ένα κέντρο προώθησης φυσικού τοκετού και 

κάποιες που το προσπάθησαν, αλλά δεν το κατάφεραν. 

Τους δίνω να ξεφυλλίσουν το βιβλίο Η γέννα στο δρόµο της φύσης του Michelle 

Odent και ακολουθεί η παρακάτω συζήτηση: 

Ελισσάβετ: Εγώ είµαι της άποψης… δεν έχω εµπιστοσύνη σε κανένα γιατρό ,το ίδιο µου 

κάνει όπου και να γεννήσω και σπίτι µου να γεννούσα το ίδιο θα µου ‘κανε, οπότε είπα 

νοσοκοµείο για πιο σίγουρα, για πιο οικονοµικά… 

Εγώ: Θα σου ήταν όντως το ίδιο να γεννούσες σπίτι σου; 

Ελισσάβετ: Ναι, δε θα µε χαλούσε να γεννούσα σπίτι µου. 

Μαρία: Και µένα θα µου άρεσε να γεννήσω. ∆ε νοµίζω να το κάνουν εδώ πέρα.  

Εγώ: Το κάνουν… 

Μαρία: Στο Βόλο δε νοµίζω… 

Χριστίνα: Εδώ στο Βόλο; Το χω ψάξει… 

Εγώ: Μπορώ να σου πω εγώ. Γνωρίζω γυναίκες στο Βόλο που έχουν γεννήσει σπίτι τους.  

Χριστίνα: Άντε! 

∆ηµητρούλα: Στο σπίτι στη µπανιέρα; 

Ελισσάβετ: Όχι παιδί µου! 

Μαρία: Ετοιµάζεις τα απαραίτητα, φωνάζεις τη µαία και µια χαρά γεννάς φυσιολογικά, 

ούτε βλακείες, αναισθησίες, ούτε  µαλακίες, άντε…τώρα. 

Εγώ: Ποια θα την ενδιέφερε να γεννήσει σπίτι; 

Χριστίνα: Εµένα. Πολύ. 

Ελισσάβετ: Τώρα…∆εν το χω πολυσκεφτεί.. Τώρα επειδή είµαι στη φάση που… 

γεννάω…το χω σκεφτεί ότι θα γεννήσω… 

Μαρία: Και ‘µενα µ’ άρεσε πάρα πολύ η ιδέα όταν το διάβασα στα βιβλία κι αυτά, αλλά 

φοβάµαι λόγω της κατάστασής µου…  

∆ηµητρούλα: ∆εν είναι πολύ…; Πολύ χαρούµενη τη βλέπω! (Κοιτώντας µια φωτογραφία 

µιας φυσιολογικής γέννας στο βιβλίο, όπου το φωτογραφικό υλικό είναι από γέννες µε 

διαφορετικούς τρόπους στο ίδρυµα που διατηρεί ο συγγραφέας στη Γαλλία). 

Μαρία: Έτσι είσαι  χρυσή µου! 

∆ηµητρούλα: Μήπως είναι στηµένο; Της δώσανε κανένα µωρό να το κρατάει… 

Μαρία: Απλά στο νοσοκοµείο όλα είναι τόσο αποστειρωµένα και κλινικά που δεν τα ζεις 

όλα αυτά… 
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∆ηµητρούλα: Να σας πω εγώ τη δική µου οπτική…Εγώ δε θα θελα να γεννήσω σπίτι. 

Είναι ωραίο σαν ιδέα  η µπανιέρα γιατί γεννιέται το παιδί στο φυσικό του περιβάλλον, 

αλλά µε φοβίζει το γεγονός εάν συµβεί κάτι.» 

 

«Αυτή η ιατρική οπτική της γέννας ως µιας ενδεχόµενης παθολογίας, κατά την 

οποία κάτι µπορεί να πάει στραβά οποιαδήποτε στιγµή είναι ένα δυναµικό και κυρίαρχο 

µοντέλο.» (Lazarus 1994:27). Οι συνοµιλήτριές µου για τη γέννα στο σπίτι αντέδρασαν 

κάπως έτσι: «αλλά αν συµβεί κάτι;»,«δεν το χα σκεφτεί, δεν είχε περάσει απ’ το µυαλό 

µου» (Ελισσάβετ), «αισθάνοµαι πολύ σίγουρη στο νοσοκοµείο. Είναι εφτά άνθρωποι πάνω 

απ’ το κεφάλι σου, ότι και να συµβεί.» (∆ηµητρούλα), «Ναι µεν θεωρώ ότι η γέννα είναι 

κάτι «φυσιολογικό», από την άλλη, όπως έχουν γίνει σήµερα τα πράγµατα…» 

(Ελισσάβετ). Υπάρχει, βέβαια, ταυτόχρονα µια απαξίωση του γυναικολόγου: «Οι µαίες 

κάνουν όλη τη δουλειά στο νοσοκοµείο. Πώς να νιώσω σιγουριά να µε ξεγεννήσει ο 

συγκεκριµένος άνθρωπος;» (Ελισσάβετ). «Έτσι κι αλλιώς µε τις παρεµβάσεις που γίνονται 

έχεις πιο πολλές πιθανότητες να πάει σε καισαρική ή να στο πάρουν µε βεντούζα. Πιστεύω 

ότι οι τοκετοί στο σπίτι είναι πολύ πιο ασφαλείς από ότι στο νοσοκοµείο.(Μιράντα) 

Η συζήτηση µε τις περισσότερες συνοµιλήτριές µου επανερχόταν στην ιδέα της 

µπανιέρας. Σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους φυσικούς τρόπους να γεννάς, αυτός έµοιαζε 

συναρπαστικός και όχι ριψοκίνδυνος. Αναρωτιέµαι αν αυτό σχετίζεται µε την προβολή 

που δέχτηκε αυτός ο τρόπος γέννας µέσα από διάσηµες γυναίκες στην Ελλάδα, αλλά και 

στο εξωτερικό που τον έχουν ακολουθήσει και λόγω πάλι του ύψους του οικονοµικού 

κόστους του. Φυσικά, οι γυναίκες στην πλειοψηφία τους φαντασιώνονται µόνο την 

περίπτωση µιας γέννας σε µπανιέρα, η οποία θα βρίσκεται σε ένα πολύ καλά οργανωµένο 

µαιευτήριο κι όχι ας πούµε σε µια µπανιέρα στο σπίτι. Ακόµη, µε εντυπωσιάζει πως 

θεωρούν το νερό τον φυσικό τόπο του νεογέννητου, αλλά δεν αναρωτιούνται καθόλου 

ποιος είναι ο δικός τους φυσικός τόπος γέννας. Ή δέχονται ως δεδοµένο, µάλλον, ότι ο 

φυσικός τόπος της γέννας είναι το µαιευτήριο. Σχετίζεται αυτό µε τη γενικότερη αποκοπή 

του γυναικείου σώµατος από τη γέννα, που συζητήθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο;  

Η Χριστίνα µεγαλωµένη στη Γερµανία από Έλληνες γονείς έχει συνηθίσει σε ένα 

τελείως διαφορετικό σύστηµα υγείας, όπου η ερώτηση «πως φαντάζεσαι τη γέννα σου» 

µπορεί να έχει πολλές διαφορετικές απαντήσεις και σίγουρα τελικά να αντηχεί φαντασία.  

  

Εγώ: Εσύ πως και το είχες σκεφτεί Χριστίνα; 
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Χριστίνα: Βασικά δε σκεφτόµουνα να γεννήσω στο σπίτι µου. Απλά, επειδή έχω συνηθίσει 

στη Γερµανία. Καταρχήν, ο γιατρός σου δεν είναι µαζί σου. Αυτό είναι εντάξει πολύ 

µεγάλη διαφορά. Στη Γερµανία θα πας στο νοσοκοµείο και όποιος είναι εκεί εκείνη την 

ώρα. Λοιπόν, αλλά θα πας στο νοσοκοµείο , θα είναι ένα µεγάλο δωµάτιο, όπως αυτό ας 

πούµε, θα έχει έναν καναπέ εκεί,  θα έχεις µουσική ,  θα έχεις το κερί σου, θα έχεις µια 

µπανιέρα… 

Ελισσάβετ: Αυτό σε δηµόσιο; Εκεί να πας να γεννήσεις… 

Χριστίνα: Ναι, Υπάρχουνε διαφορές αλλά έχουµε πολλά νοσοκοµεία, διαλέγεις απ’ τα 

τρία. Έτσι κι αλλιώς δεν πληρώνεις τη γέννα στη Γερµανία, είσαι ασφαλισµένος κανονικά 

.Και διαλέγεις εκείνη τη στιγµή πως θες να γεννήσεις. Έχει µέσα στη µέση αυτό 

το…µε…(και προσπαθεί να µας αναπαραστήσει µε κινήσεις).  

Ελισσάβετ: Α, το όρθιο.. 

Χριστίνα: που κρέµεσαι ας πούµε και όρθια… 

Μαρία: µε τη βαρύτητα…τι ωραία… 

Χριστίνα: έχει την µπάλα που µπορείς πάνω στην µπάλα, έχεις τη µπανιέρα, που µπορείς 

εκείνη τη στιγµή να αποφασίσεις… 

Μαρία: Ακούς; Αυτά είναι… ακούς; Αυτά είναι. 

Χριστίνα: Έχει και την καρέκλα, έχει κάτι καρέκλες που κάθεσαι ας πούµε και σου βγαίνει 

το παιδί έτσι…(µας δείχνει πως βγαίνει το παιδί µε το σώµα της). 

Εγώ :Καλά ρε Χριστίνα, γιατί δεν πας να γεννήσεις στη Γερµανία;  

Χριστίνα: Όλοι αυτό µου λένε! 

Μαρία: Μα τα είπε τόσο ωραία και θα πάµε εµείς στο αποστειρωµένο το περιβάλλον… 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας προτείνει κάποιες πιθανές στάσεις τοκετού: 

Όρθια στάση. Περπάτηµα. Όρθια γέρνοντας πάνω στο σύντροφο. Αργός χορός. Καθιστή. 

Καθιστή στην τουαλέτα. Ηµικαθιστή. Καθιστή σε κουνιστή πολυθρόνα. Καθιστή, 

γέρνοντας µπροστά σε υποστήριγµα. Στα τέσσερα. Στα γόνατα, γέρνοντας µπροστά σε 

υποστήριγµα. Ξαπλωµένη στο πλάι. Βαθύ κάθισµα. Υποστηριζόµενο βαθύ κάθισµα. 

Κρεµαστή. Στα γόνατα και ακουµπώντας µε τους αγκώνες. Οκλαδόν. 

 

γ. Για µια γέννα στο σπίτι 
 

Είναι κάποιες συνεντεύξεις που δε χορταίνεις να τις ακούς…κι αυτό δεν έχει να 

κάνει πάντα µε ένα φοβερό «επιστηµονικό επιχείρηµα». Καταλήγω πως ίσως είναι αυτές 
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που σε αποσπούν από την έρευνα και σε βουλιάζουν µέσα στη ζωή. Καθρεφτίζουν, 

µάλλον, όλες τις δικές σου αδυναµίες, πείθοντάς σε ταυτόχρονα πως µπορείς να τις 

ξεπεράσεις… Είναι οι συνεντευξιακές στιγµές, όπου ο ερευνητής συνειδητοποιεί πως είναι 

ταυτόχρονα ακροατής µιας αφήγησης και ως τέτοιος δεν µπορεί να διαφύγει από τις (εν 

προκειµένω χωρίς πρόθεση) «τεχνικές της αφήγησης», όπου ο ακροατής ταυτίζεται ή 

αντιτίθεται µε τον ήρωα αυτής. ∆ε θα µπορούσα να µην καταθέσω όσα άκουσα από τη 

Μιράντα, τα οποία χωρίς να σχολιάσω, αφήνω να προβληµατίσουν για όσα έχουν 

συζητηθεί παραπάνω. 

 

«Άρχισα να νιώθω πόνους κατά τις 7 το πρωί, πήρα τηλέφωνο τη µαία στη Θεσσαλονίκη, 

µου είπε κάτσε, ξεκουράσου, χαλάρωσε κι άµα αρχίσουν να γίνονται πιο έντονοι οι πόνοι 

πάρε µε τηλέφωνο, να ξέρεις ότι σήµερα θα γεννήσεις και προσπάθησε να ξεκουραστείς 

ψυχολογικά. Αυτό µου είπε. Σηκωθήκαµε µε τον Νάθαν, πήγαµε σούπερ µάρκετ να 

πάρουµε φαγητά και τέτοια, για να ‘χουµε φαγητά στο σπίτι, εντάξει κάναµε κανονικά τις 

διαδικασίες της ηµέρας. Και τηλέφωνα χτύπησαν κι εγώ χαλαρή δεν είπα σε κανέναν 

τίποτα. Μετά το µεσηµέρι άρχισαν πιο έντονα οι πόνοι, είχαµε επικοινωνία µε τη µαία και 

µου λέει εγώ ξεκινάω, τώρα δε θυµάµαι τι ώρα έφτασε, αλλά δεν υπήρξε πρόβληµα ρε 

παιδί µου, έφτασε νωρίς. ∆εν αγχώθηκα καθόλου. Ήρθε η µαία γεµίσαµε τη µπανιέρα, 

µπήκα στο νερό. ∆ε µου έκανε πολλές εξετάσεις να δει τη διαστολή και τέτοια, εγώ 

υποτίθεται είχα διαστολή αρκετά, µε ρωτούσε να αισθάνθηκα να θέλω να πάω στην 

τουαλέτα, αλλά εγώ τίποτα, µόνο έναν απίστευτο πόνο στη µέση, όχι στην κοιλιά. Και 

τίποτα από ‘κει και πέρα. Και περάσαµε πολλές ώρες έτσι µε πολλούς πόνους έντονους. 

Επειδή η µαία περίµενε να γεννήσω πιο γρήγορα πήρε τη µαµά µου και τη είπε σε µια ώρα 

θα γεννήσει και αυτή η µια ώρα έγινε πέντε ώρες και είχαν κατααγχωθεί οι γονείς µου. 

Εγώ τη θυµάµαι τη διαδικασία πολύ επίπονη και δεν τα έχω καθαρά στο µυαλό µου. Μετά 

βγήκα από την µπανιέρα και έκανα βόλτες κι ο Νάθαν ερχόταν από πίσω και σφουγγάριζε. 

Την παρουσία των άλλων, του Νάθαν δεν τη θυµάµαι. ∆εν έχω καθόλου συναίσθηση τι 

γινόταν γύρω µου. Αισθάνθηκα πραγµατικά ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της γέννας ήµουν 

τόσο µέσα στον εαυτό µου, ότι πονάω και συγκεντρωµένη. Έκανα κούκου για να 

ξέρεις…Εντάξει, κάποια στιγµή δεν ξέρω αν συνειδητά είπα θέλω να σπρώξω, κάθισα στο 

κρεβάτι, όχι καθιστή. Άρχισα να σπρώχνω µου λέει η µαία εντάξει. Η Πανιώ δεν έβγαινε, 

δε θυµάµαι πως το λένε αυτό, το λένε εµπλοκή των ώµων…Πρέπει να κάνει µια στροφή 

το µωρό για να βγούνε οι ώµοι. Η Πανιώ δεν το έκανε. Έκανε στροφή 180 µοιρών και 

βρέθηκε να κοιτάει από την άλλη πλευρά. Μου λέει η µαία γύρνα µε τα γόνατα, έτσι. 
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Κάνω εγώ αυτή τη µανούβρα µε την Πανιώ µε το κεφάλι έξω. Ο Νάθαν ήτανε έτοιµος να 

λιποθυµήσει όπως µου είπε µετά. Ήταν απέναντι και έβλεπε. Με το που γυρνάω, µε τη 

βαρύτητα ε, κάπως ανοίγει πιο πολύ ο χώρος και βγήκε Απλά µετά εγώ είχα αιµορραγία. 

Αιµορραγία, αιµορραγία… Και εµείς δεν είχαµε πάγο και µου έβαλε ένα σακουλάκι αρακά 

µπαρπµα-στάθης. Αλλά σιγά –σιγά σταµάτησε. Έχω ακούσει ότι είναι πολύ συνηθισµένο 

µετά από γέννα στο σπίτι να πηγαίνεις στο νοσοκοµείο για αιµορραγία. ∆ε θυµάµαι αν ο 

Νάθαν έκοψε το λώρο ή η µαία. Αρκετή ώρα την είχα πάνω µου, προσπάθησε και να 

θηλάσει εκείνη την ώρα. Μετά το κλίµα ήταν πολύ ευχάριστο. Εγώ αισθανόµουν πάρα 

πολύ ωραία…Παρόλο που επειδή είχα χάσει πολύ αίµα ∆ε σηκώθηκα µετά τη γέννα για 

µια µέρα, γιατί ζαλιζόµουν, την Πανιώ τη θήλασα ξαπλωµένη.» 

 
«Στη δεύτερη γέννα εγώ ήµουνα πολύ χαλαρή. Είχαµε φέρει τη µπανιέρα µια βδοµάδα 

πριν στο σπίτι µπανιέρα (χρησιµοποιήσανε µεταφορική για να µετακινήσουν την µπανιέρα 

από το κέντρου φυσικού τοκετού της Γουατεµάλας στο σπίτι τους). Σπάσανε τα νερά κατά 

τις 6 τι πρωί, µέχρι το µεσηµέρι ήµασταν χαλαρά. Η Πανιώ ήτανε δύο χρονών, έφτιαξα τη 

βαλίτσα της Πανιώς να µείνει αλλού εκείνη τη µέρα κι έφυγαν µε τη µαµά µου. Και 

πιστεύω ότι όταν φύγανε και έµεινα µόνο µε τον Νάθαν εγώ ξεµπλόκαρα. Πήρα τηλέφωνο 

τη µαία µε ρώτησε σε πόση ώρα υπολογίζεις να γεννήσεις; Σε δυο τρεις ώρες- τόσο εγώ το 

υπολόγιζα. Ο Νάθαν είχε αρχίσει να γεµίζει την µπανιέρα από τι ώρα γιατί ήτανε και 

µεγάλη. ∆ε µε εξέτασε καν να δει διαστολή και τέτοια, µπήκα µέσα, πονούσα, πονούσα 

πέρασε κάποια ώρα, δεν καταλάβαινα κι εγώ ακριβώς αν έπρεπε να σπρώξω και λέει 

κάτσε να δω και το µωρό είχε ήδη κατέβει. Ο ένας… γιατί εγώ είχα τέτοιους πόνους… 

Μου λέει σε δυο-τρία σπρωξίµατα θα βγει. Ο Νάθαν είχε µπει µέσα στη µπανιέρα ήταν 

από πίσω, µαζί µου, µου έκανε µασάζ, µου έκανε διάφορα, µε υποστήριζε. Εγώ ήµουν 

γονατισµένη και κρατιόµουν απ’ τη µπανιέρα. Όταν βγήκε τον έπιασε η µαία και µου τον 

έδωσε αγκαλιά κι ο Νάθαν από πίσω µου. Κι ήτανε πάρα πολύ ωραία εκείνη η στιγµή. Η 

µπανιέρα κατακόκκινη, κοίτα που λένε να είναι αποστειρωµένα κι όλα αυτά, ο Πέτρος, ο 

δεύτερος γεννήθηκε µέσα στα αίµατα. Κάθισα κανονικά µέσα στην µπανιέρα, τον είχα 

αγκαλιά. Ήτανε τρεις µαίες, τρία άτοµα για να αναλάβουνε εµένα και τα δύο µωρά. Ο 

Αχιλλέας στο δεύτερο σπρώξιµο βγήκε.» 
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Κεφάλαιο 3. Όσα διηγήθηκαν η γεύση, η όσφρηση και η «ενδο-επικοινωνία» των 

«κατώτερων» αισθήσεων. 

 

«Το ερώτηµα τι είδος σώµατος θέλει και χρειάζεται η κοινωνία έχει προκαλέσει 

σκέψη στην ιατρική ανθρωπολογία όπου η κριτική της αντιστρέφει το ερώτηµα 

µέσω της επανεκτίµησης του υποκειµενικού σώµατος και ρωτάει ‘τι είδος 

κοινωνίας χρειάζεται το σώµα, θέλει και ονειρεύεται;’ » 

                                                                                           (Scheper- Hughes 1994:232) 

 

Αναρωτιέµαι αν στην ανάγνωση αυτού του κειµένου αντιλαµβάνεται κανείς έναν 

κόσµο γυναικών ή παραπάνω. Προσωπικά, όταν ξεκίνησα αυτή την έρευνα πίστευα εν 

µέρει σε διαφορετικούς κόσµους γυναικών. Πρόκειται τελικά για πολλούς ή για έναν, ο 

οποίος, όµως, έχει τη δυνατότητα να «διαιρείται» πολύ εύκολα; Όπως υπονόησα στο 

προηγούµενο κεφάλαιο, ο παρονοµαστής αυτής της «διαίρεσης» σχετίζεται µε το πρότυπο 

του υγιούς πολίτη, από το οποίο δεν παρατήρησα να ξεφεύγει κάποια γυναίκα. Οι 

διαφοροποιήσεις έγκεινται στους τρόπους µε τους οποίους προσπαθούν κατηγορίες 

γυναικών ως προς την αντίληψη και τη διαχείριση της αναπαραγωγής να το 

ενσωµατώσουν. Οι διαφορετικοί κόσµοι που µπορεί να διαφαίνονται συναρτώνται από τις 

σχέσεις ακόµη, των ίδιων των γυναικών και τα ζητήµατα ιεραρχίας και εξουσίας που 

εγείρονται ανάµεσά τους µε βάση το ιδανικό αναπαραγωγικό µοντέλο. Σ’ αυτό το 

κεφάλαιο αναζητήθηκαν µε οδηγό ιστορίες της όσφρησης, της γεύσης και της 

επικοινωνίας των αισθήσεων µεταξύ τους υπό την έννοια hapsis σχέσεις δύναµης και 

κυρίως σχέσεις ανάµεσα στις ίδιες τις γυναίκες.   

  

i. Η γεύση 
 

«Σε αντίθεση µε τα παράθυρα οι αισθήσεις δεν είναι διαφανείς. Είναι, µάλλον, 

βαριά κωδικοποιηµένα όργανα που µεταφράζουν τη σωµατική εµπειρία σε 

πολιτισµικά αναγνωρίσιµα σχήµατα. ∆ιαµορφώνουν και µεσολαβούν εποµένως 

την αντιληπτική εµπειρία σε συµφωνία µε µια ισορροπία προσωπικής 

ιδιοσυγκρασίας και κοινωνικά υπαγορευµένων µοντέλων.»  

                                                                                           (Herzfeld 2001:245) 
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α. Ετοιµάζοντας δεκατιανό για σώµατα µε δύο στόµατα 
 

Όταν προσκάλεσα τις έγκυες κοπέλες που συναντούσα στο ΙΚΑ στο σπίτι µου, 

είχα γράψει µια ολόκληρη λίστα µε όσα έπρεπε να έχω έτοιµα πριν φτάσουν. Παραθέτω τη 

λίστα ξεπατικωµένη απ’ το σηµειωµατάριό µου: Κρύο νερό σε κανάτα θερµός για να µη 

ζεσταθεί, κορόµηλα, µπανάνες, µήλα, πορτοκάλια και τον πορτοκαλοστύφτη πλυµένο και 

έτοιµο να παρασκευάσει φρέσκο χυµό. Κουλουράκια λαδιού από έναν συγκεκριµένο 

φούρνο, νοστιµιά, δηλαδή, µέσα σε τόσο φρούτο, αλλά σχετικά «υγιεινή» νοστιµιά. ∆ε 

νοµίζω πως η “pregnant-friendly”50 προετοιµασία µου σχετίζεται µε το πρότυπο της καλής 

οικοδέσποινας, αλλά µε άλλα πρότυπα που λογχεύουν και στον δικό µου τρόπο 

προσέγγισής για τα στερεότυπα στη διατροφή της εγκύου… 51 

Ο µπουφές µου που πράγµατι έκανε θραύση φώναζε από µακριά την αγωνία µου 

να εµπεδώσουν οι συνοµιλήτριές µου πως ναι, µεν κάνω έρευνα, αλλά καταλαβαίνω 

πλήρως τις ανάγκες τους. Πως αντιλαµβάνοµαι ότι µπορεί να πεινάσουν ανά πάσα στιγµή 

και έχω έτοιµη την ιδανική τροφή. Να ‘µαι εδώ µε τα κορόµηλά µου να υπενθυµίσω πως 

υπήρξα σαν εσάς52. Σε άλλη περίπτωση καλεσµένων θα πρόσφερα διαφορετικά είδη 

καφέδων, ποικιλία από ζαχαροπλαστικά είδη και τασάκια. Σας συµπαραστέκοµαι, όµως- 

εκπληρώνω το πρότυπο της µητρότητας για σας; Οι κοπέλες σχολίασαν πολύ θετικά τα 

καλούδια και τα τίµησαν δεόντως. «Μµµµ, ωραία, πολύ ωράια, µµµµµµ… είναι και 

φρέσκα..µµµ…» (Πραγµατικά αδυνατώ να αποδώσω αυτό το ηχητικό και αισθαντικό 

οργασµικό µµµµµ… των συνοµιλητριών µου στην κατανάλωση φρούτων που αποδίδει µια 

µεταστροφή στην αίσθηση της γεύσης και την προσωπική µου ικανοποίηση στο άκουσµά 

του. Όταν η ίδια δοκίµασα ένα κορόµηλο ξινίστηκα τόσο που ντράπηκα που τα έβγαλα για 

κέρασµα. Για τις έγκυες συνοµιλήτριές µου, όµως, το κορόµηλο υπήρξε ο πιο δηµοφιλής 

στόχος της ηµέρας).  

 

                                                 
50 Οι καλεσµένες µου την αποκάλεσαν “baby-friendly”, εκτοπίζοντας για άλλη µια φορά το ίδιο τους το 
σώµα. Η διατροφή στην εγκυµοσύνη σχετίζεται πρώτα µε τη µητέρα και µετά µε το έµβρυο, γεγονός που 
παρατήρησα πως παραβλέπεται από τις έγκυες γυναίκες. 
51 Πέρα από αυτό, το να έχω ένα τέτοιο µπουφέ, λειτούργησε σαν να έκανα συνέντευξη χωρίς ερωτήσεις. 
Ήθελα να προσεγγίσω το ζήτηµα της γεύσης, από αντιδράσεις και συζητήσεις που θα προέκυπταν από την 
ίδια την κατανάλωση ή µη της τροφής. 
52 Η αλήθεια είναι πως µε τη συγκεκριµένη οµάδα- που ήταν πρωτοτόκες έγκυες, δεν είχαν γίνει µητέρες 
ακόµη, δηλαδή, και σχετιζόντουσαν ως συµµαθήτριες βρισκόµουν φανερά ως εξωτερικός παρατηρητής. ∆εν 
ένιωθα τόσο ότι ανήκω στην οµάδα τους, όπως µε τι υπόλοιπες µητέρες συνοµιλήτριες ή ακόµη και έγκυες 
που δεν άνηκαν σε κάποια οµάδα. Εποµένως, προσπαθούσα µε διάφορους τρόπους να ενσωµατωθώ και 
τελικά οι ίδιες µε ενσωµατώσανε ως αυτή που τις ενώνει σε συναντήσεις εκτός µαθηµάτων.  
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β. Φαγητό: ένα πεδίο άρθρωσης γυναικείου λόγου και σχέσεων53 
  

Είµαι στην αυλή του σπιτιού µου γράφοντας ένα κοµµάτι αυτής της εργασίας. 

Μυρίζει έντονα πίτσα από τον εξαερισµό στο πίσω µέρος του καταστήµατος µιας 

γειτονικής πιτσαρίας. Έχει τόση ζέστη που δεν πεινάω καθόλου, οπότε η µυρωδιά 

ενεργοποίησε τη µνήµη κι όχι την όρεξη. Θυµήθηκα πως όσο ήµουν έγκυος µύριζα τα 

πάντα πριν τα µυρίσει οποιοσδήποτε άλλος. Ήρθε στο νου µια ακόµη «συζήτηση για 

πίτσες».  

Οι κοπέλες στα µαθήµατα ανώδυνου τοκετού στο ΙΚΑ σχεδόν πάντα κάνουν 

αναδροµή στο φαγητό της προηγούµενης νύχτας. Τις παρακολουθώ η µια να «µαλώνει» 

την άλλη για την άτακτη συµπεριφορά της- που έφαγε πίτσα δηλαδή, για παράδειγµα- και 

κάποια να συγχαίρει µια άλλη για την πρότυπη συµπεριφορά της- που έφαγε «κάτι 

ελαφρύ» ή «υγιεινό». Με συνεπαίρνει η συζήτηση τους για τα φαγητά, σταµατάω να 

λιµπίζοµαι, µιλάνε για κάτι σοβαρό γελώντας. Ξαφνικά, αδειάζουν τα ταψιά από 

µουσακάδες και στις χύτρες µαγειρεύεται η κοινωνική δοµή γύρω από την έννοια της 

γυναίκας που ενδιαφέρεται για την υγεία, που συµβαδίζει δηλαδή, σύµφωνα µε τα 

πρότυπα του «σωστού πολίτη». 

Υπάρχει ένας λόγος που θέλει τις έγκυες να τρώνε συνεχώς, ο οποίος κάποιες 

φορές ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, κάποιες όχι. Η «λιγούρα» είναι ένα από τα 

χαρακτηριστικά που θεωρούνται ως χαριτωµένα στις εγκύους. Η συζήτηση για τις 

«λιγούρες» τους είναι τόσο αποκαλυπτική και αποδεικνύει ότι οι γυναίκες µιλάνε πολύ για 

το φαγητό, «ζούνε» µέσα από αυτό κι απ’ τους τρόπους µαγειρέµατος, αρθρώνουν το λόγο 

τους, σκιαγραφείται η προσωπικότητά τους, δροµολογούνται οι επιλογές τους. Όταν 

ήρθανε στο σπίτι µου η συζήτησή µας ξεκίνησε κάπως έτσι:  

 

«Μαρία: Θέλω να κανείς µια ερώτηση καίρια τώρα. Να ρωτήσεις τη ∆ηµητρούλα τι έφαγε 

προχθές το βράδυ.( Γέλια). Σε παρακαλώ, ρώτησέ το. 

Εγώ: Τι έφαγες βρε ∆ηµητρούλα προχθές το βράδυ; Πες µας... 

∆ηµητρούλα: Μα το κάνεις κι εσύ θέµα λες και είναι… 

Μαρία: Ε, δεν είναι; Παιδιά, ακούστε τώρα, ακούστε. 

                                                 
53 Το γάλα του θηλασµού και του εµπορίου και οι παιδικές τροφές αποτελούν από τα καλύτερα 
παραδείγµατα για τη µελέτη πρακτικών ισχύος ανάµεσα στις µητέρες, αλλά και της σχέσης εξουσίας µε το 
ανδρικό φύλο, καθώς και σχέσεις ιεραρχίας ανάµεσα στις γυναίκες και τους γονείς τους ή τα πεθερικά τους. 
Παρόλο που το υλικό της έρευνας είναι πλούσιο σε σχέση µε τα παραπάνω ζητήµατα, λόγω έκτασης θα 
περιοριστούµε σε αυτή την αναφορά. 
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∆ηµητρούλα: Έχω τον ανιψιό µου που έχει ανοίξει µαγαζί µε κρεπερί ε, και πηγαίνουµε 

τακτικά να το βοήθησουµε το παιδί. (Γέλια από τις υπόλοιπες).Έφαγα µια κρέπα γλυκιά, 

µια κρέπα αλµυρή και ένα παγωτό που είχε. 

Μαρία: Το βρίσκετε φυσιολογικό;! 

∆ηµητρούλα: Φυσιολογικό. 

Μαρία: ∆εν είναι! Και δεν έσκασες! 

∆ηµητρούλα: Και µετά πήγα σπίτι και εµένα δε µ’ αρέσει να πετάω φαγητό κι είχαν µείνει 

τρεις µπουκίτσες φασολάκια παρόλο που δε µ’ αρέσουν, αλλά τα λυπήθηκα να τα πετάξω.  

Μαρία: Και φασολάκια! Και φασολάκια, κοίτα να δεις…» 

 

Μεταξύ αστείου και σοβαρού, δύο κρέπες, ένα παγωτό κι ένα αποφάγι µε 

φασολάκια κατάφεραν να σκιαγραφήσουν το µοντέλο της ιδανικής εγκύου ως προς τις 

διατροφικές της επιλογές. Ταυτόχρονα, παρακολουθούµε τη Μαρία να πλησιάζει «το 

φυσιολογικό»-όπως το έθεσε- και τη ∆ηµητρούλα να αποµακρύνεται από αυτό χορτάτη. 

Το περιστατικό εγγράφεται στο ιστορικό αυτής της παρέας, προσδίδοντας στην καθεµιά 

τους συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, τα οποία υπενθυµίζονται στην καθεµιά µέσω 

πειραγµάτων, επιτρέποντας να διαφανεί πως η πολιτισµική µάθηση γύρω από το φαγητό 

σχετίζεται µε τον τρόπο που µαθαίνει εν προκειµένω η γυναίκα έγκυος να προσπαθεί να 

αγγίξει το ιδανικό µοντέλο. Παρεµφερείς διάλογοι για τα φαγητά την ώρα της 

αποµαγνητοφώνησης µου έφερναν γέλια, µου άνοιγαν την όρεξη, αλλά κυρίως µε έπειθαν 

πως αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα τρόπων επιβολής µιας κυρίαρχης 

ιδεολογίας περί «φυσιολογικής» διατροφής, περί «υγιούς πολίτη», όπου «το κοινωνικό 

σώµα στην υγιή του κατάσταση αποτελεί µοντέλο οργανικής ολότητας, ενώ από την άλλη 

µεριά το σώµα σε αρρώστια είναι µοντέλο κοινωνικής δυσαρµονίας, συγκρούσεων, 

αποσύνθεσης.» (Scheper-Hughes and Lock 1987:7). 

Οι συνοµιλήτριές µου δράττονται της ευκαιρίας να εκφράσει η καθεµιά τη θέση 

της, καµιά φορά µε ένταση. Τις περισσότερες φορές, όµως, οι γυναίκες χρησιµοποιούν τις 

ποιοτικές επιλογές τους στη διατροφή και στις συνήθειες τους για να επιβληθούν µε 

ανεπαίσθητο και «αναίµακτο» τρόπο η µια στην άλλη. Σκέφτηκα τα λόγια του Foucault: 

«Αυτό που ορίζει µια σχέση εξουσίας είναι ένας τρόπος δράσης που δεν ενεργεί ευθέως 

και άµεσα στους άλλους, αλλά ενεργεί στην ίδια τους τη δράση. Μια δράση πάνω στη 

δράση, πάνω σε ενδεχόµενες ή πραγµατικές δράσεις, µελλοντικές ή παρούσες»(Foucault 

1991:91). Η αναγωγή που κάνω από τους εξουσιαστικούς µηχανισµούς στο σώµα και τους 

Λόγους της ίδια της γυναίκας εµπνέεται από τους τρόπους λεκτικής ή σωµατικής δήλωσης 
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µιας γυναίκας και η οποία ως πιο κοντά στο ιδανικό πρότυπο επενεργεί στη δράση άλλων 

γυναικών, κάνοντάς τες να νιώθουν µειονεκτικά και επιβάλλοντας την περίπτωσή της ως 

κυρίαρχη. 

Οι έγκυες που προσέχουν τη διατροφή τους ξεχωρίζουν εύκολα. Συνήθως, δεν 

έχουν πάρει καθόλου κιλά και πάντα χορταίνουν γρήγορα. Για αυτές οι «λιγούρες» είναι 

ανύπαρκτες και αποδίδουν στη µεταστροφή της γεύσης την άρνηση για φαγητό. Είναι µια 

µεταστροφή αυτή της γεύσης τελικά; Κι αν δεχτούµε πως ναι, κατά πόσο ορίζεται-πέρα 

από άλλους παράγοντες- από την αγωνία για το τέλειο σώµα; Είναι η πρώτη φορά σ’ αυτή 

την εργασία που το γυναικείο σώµα εµφανίζεται ως «πιο παρόν» και αφορµή αποτελεί το 

πεδίο της αισθητικής και της εξωτερικής εµφάνισης. 

 

«Εγώ: Πάρτε κανένα φρουτάκι εδώ που καθαρίζω…(µα δεν είµαι πολύ καλή µαµά;) 

Μαρία: Ωχ, έσκασα… 

Ελισσάβετ: Άντε µωρέ που έσκασες…! ΄Έφαγες δυο κουλουράκια κι έσκασες εσύ! 

Μαρία: Καλά µπορούσα να φάω…» 

  

Τα κιλά και το φαγητό είναι ένα πεδίο επιβολής εξουσίας και αυτό µπορούµε να το 

αναγνώσουµε ανάµεσα στις γυναίκες, ούτως ή άλλως ακόµή και πέρα από την περίοδο της 

κύησης.54 Με εντυπωσίασε ότι ένα τέτοιο πεδίο αποτελούν ακόµη και τα γραµµάρια ή 

κιλά του εµβρύου και φυσικά το µέγεθος της κοιλιάς. Στην περίπτωση της κοιλιάς, βέβαια, 

εξαφανίζεται και πάλι το γυναικείο σώµα µπροστά στη «σωστή» ανάπτυξη του εµβρύου. 

Παρακολουθώ ξανά τις µαγνητοσκοπηµένες “belly to belly” συζητήσεις, όπου οι µικρές 

κοιλίτσες ανησυχούν για το έµβρυο σε σχέση µε τις ευχαριστηµένες για την ανάπτυξη 

µεγάλες κοιλίτσες. Οι µεγάλες κοιλίτσες ανησυχούν µονάχα για το «από πού θα βγει όλο 

αυτό» σκεπτόµενες αυτή τη φορά το σώµα τους, τη λεκάνη και το αιδοίο τους, 

παραπέµποντάς µας και πάλι στην εµφάνιση και σε µια ενδεχόµενη αλλαγή η οποία 

φαίνεται τροµοκρατική. 

γ. Κακές συνήθειες: η ενσωµάτωση της αλλαγής  
 

Ρωτώντας τις έγκυες για αλλαγές στις συνήθειές τους, οι περισσότερες δεν είχαν να 

αναφέρουν «κάτι σηµαντικό» σε πρώτη φάση. Η συζήτηση κυλούσε και φαινόταν πια 

ξεκάθαρα ότι είχαν συµβεί αλλαγές, αλλά δεν τις ανέφεραν ως τέτοιες. Στο όνοµα της 

                                                 
54 Για την εικόνα του σώµατος και τις κοινωνικές σχέσεις βλ. Sault 1994, Becker 1995. 
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µητρότητας, αλλαγές θετικές ή µη παρατήρησα πως δεν αντιµετωπίζονται ως αλλαγές, 

αλλά ως δεδοµένες συνθήκες. Αυτή η φυσικοποίηση των αλλαγών εκτεινόταν από αλλαγές 

στις διατροφικές συνήθειες µέχρι σε «καταχρήσεις» όπως το κάπνισµα και το αλκοόλ και 

από τη χρήση καλλυντικών µέχρι την κατανάλωση φαρµάκων.  

Η διαδικασία που προηγείται για να καταφέρει ένα υποκείµενο να ενσωµατώσει µε 

τέτοιο άµεσο τρόπο την αλλαγή είναι πολύπλοκή και ενέχει πολλές διεργασίες. Ακροθιγώς 

σ’ αυτή την ενότητα επισηµαίνεται πως µία από αυτές σχετίζεται µε την ύπαρξη ενός 

φαντασιακού αναπαραγωγικού προτύπου και την επιτέλεση του γυναικείου ρόλου, όπως 

επιτάσσεται από αυτό. Κατά τον Goffman όταν ένα άτοµο παρουσιάζει τον εαυτό του 

µπροστά από τους άλλους, η επιτέλεσή του θα τείνει να ενσωµατώσει και να 

παραδειγµατίσει τις επίσηµα διαπιστευµένες αξίες της κοινωνίας, πολύ περισσότερο, στην 

πραγµατικότητα, από ότι δείχνει η συµπεριφορά του συνολικά (1990:45). 

Μια έγκυος που καπνίζει, παραδείγµατος χάρη, δεν αντιστοιχεί στον ιδανικό τύπο 

εγκύου. Οι έγκυες στις συζητήσεις για το τσιγάρο, άσχετα µε το αν καπνίζουν ή όχι ή αν 

τους λείπει το τσιγάρο αντιµετωπίζουν όλες το ζήτηµα ως µη-καπνίστρίες. Θεωρούν 

δεδοµένο, δηλαδή, ότι «κόβεις το τσιγάρο στην εγκυµοσύνη», χωρίς να το κάνουν ζήτηµα, 

όπως πιθανότατα θα το έκανε µια καπνίστρια-µη έγκυος αν το έκοβε. Όσες παραδέχονται 

πως καπνίζουν, δίνουν τόση έµφαση στο πόσο µικρή ποσότητα τσιγάρων κάνουν, που 

καταλήγουν να µιλάνε σαν να το έχουν κόψει τελείως κι αυτές, λέγοντας, ας πούµε «ε, 

κάνω από κανένα», ενώ µπορεί να έχουν κάνει µαζί µου ήδη τρία. Πέρα, εποµένως από 

την αλλαγή των πρακτικών υπάρχει και µια αλλαγή στο λόγο γύρω από αυτές, καθώς η 

άποψη που διατηρούν σε ορισµένα καίρια ζητήµατα σηµαδεύει την «ποιότητά» τους ως 

µητέρες. Πολλές έγκυες ισχυρίζονται πως δεν αντέχουν τη µυρωδιά και τη γεύση του 

τσιγάρου και του αλκοόλ και δεν τους λείπουν καθόλου. Σε άλλες, αυτές οι γευστικές 

απολαύσεις λείπουν, παρόλα αυτά επιβάλλονται στον εαυτό τους. 

 

«Ελισσάβετ: Αχ, τσιγαράκι… 

Έγώ: Κάπνιζες; 

Ελισσάβετ: Ναι. 

Έγώ: Και µαχαίρι; 

Ελισσάβετ: Ναι. Καλά το τελευταίο διάστηµα το προσπαθούσα και για παιδιά…Τα 

τελευταία χρόνια το είχα ελαττώσει…» 
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Οι υπόλοιπες «κακές συνήθειες» φαίνονται τουλάχιστον υπό διαπραγµάτευση. Η 

ιεραρχία των «κακών συνηθειών» ως προς το πόσο επιβλαβείς είναι αποτελεί ένα ζήτηµα 

άξιο απορίας. Το τι είναι πιο επιβλαβές δεν έχει ποτέ σχέση µε µια ιατρική επιστηµονική 

πραγµατικότητα παρά µε θραύσµατα της. Παρατηρώ τις γυναίκες µία-µία να ξεδιπλώνουν 

τις επιθυµίες τους σκεπτόµενη ταυτόχρονα την φουκωική αποτύπωση της επιθυµίας, όπου 

αυτή κατασκευάζεται και γίνεται απαγορευµένη ως µια συµβολική χειρονοµία µέσω της 

οποίας το νοµοθετικό µοντέλο ασκεί και παγιώνει την εξουσία. «Είναι σηµαντικό να 

σηµειώσουµε ότι όταν ένα υποκείµενο προσφέρει µια επιτέλεση, τυπικά αποκρύπτει κάτι 

περισσότερο από ακατάλληλες απολαύσεις και οικονοµίες.» (Goffman 1990:51).  

 

«∆ηµητρούλα: Μ’ αρέσουν οι σαλάτες απ’ τα Goody’s. Θα το πω.» 

Και το ύφος της ∆ηµητρούλας είναι σαν να µας είπε την πιο ενδόµυχη σκέψη της, 

σαν να έτεινε την αχίλλειο πτέρνα της, αν θέλουµε να τη χτυπήσουµε. Μάλλον πριν το πει 

θα σκέφτηκε «ο αναµάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτω», γιατί ακολούθησαν οι εξής 

δηλώσεις: 

 

«Ελισσάβετ: Ούτε clubbing µέχρι το πρωί… Kαι άµα θηλάζεις ούτε αλκοόλ θα µπορείς να 

πιεις. Καθόλου αλκοόλ άµα θηλάζουµε ρε κορίτσια;(Με παράπονο, απελπισία και νάζι 

µαζί). Να, ένα mojito έτσι δεν µπορούµε να το χτυπήσουµε; 

Ελευθερία:Μπορείς να πίνεις µπύρα σίγουρα. 

Ελισσάβετ: ∆ε µ’ αρέσει η µπύρα. 

∆ηµητρούλα: ∆ε µ’ αρέσει κι εµένα η µπύρα. 

Ελευθερία: Το αλκοόλ και ‘µενα µε δυσκολεύει που δεν πίνω. 

∆ηµητρούλα: Χυµούς! 

 Ελισσάβετ: Κι έµενα τώρα το καλοκαίρι…το τραβούσα… Εγώ στην εγκυµοσύνη έχω 

πιει, αλλά ελαφριά ποτά µη φανταστείς . 

∆ηµητρούλα: Χυµούς κορίτσια! Αυτούς πως τους λένε τους χυµούς...Φρουίτ παντς! 

Πρέπει να πάµε να φάµε κι ένα βράδυ κορίτσια! 

Ελισσάβετ: Ε , αφού δεν µπορείς να πας για ποτό, πας για φαγητό. 

 

Όταν µε τις έγκυες συνοµιλήτριές µου πήγαµε για καφέ η Ελευθερία παρήγγειλε 

espresso. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής µας εκεί είχε τύψεις προς το µωρό της. 

«Ελευθερία: Είναι η πρώτη φορά που πίνει espresso. Ντεκαφεινέ. Μόνο ελληνικό πίνει. 

Την τάραξα µε τον καφέ. 
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∆ηµητρούλα: Αφού είναι ντεκαφεινές. 

Ελευθερία: Μιλάµε… (Υπονοεί ότι την κλωτσάει πολύ το έµβρυο).Την καηµένη τι την 

έκανα; 

Ελισσάβετ: Έλα µωρέ… 

Ελευθερία: Πρώτη φορά που πίνω! 

 Ελισσάβετ: Ε, άµα πίνεις συνέχεια ελληνικό… 

 Ελευθερία: ∆ε θα πιω άλλο σήµερα!» 

 

Ήταν αστείο όταν κάποια στιγµή πέρασε ένας πλανόδιος που πουλούσε 

φασκόµηλο και σαν χορωδία αρνήθηκαν οι συνοµιλήτριές µου, καθώς γνώριζαν όλες από 

τα µαθήµατα ανώδυνου τοκετού ότι το φασκόµηλο κάνει «κακό». 

 

Πλανόδιος: Φασκόµηλο κορίτσια; 

Όλες µαζί: Το φασκόµηλο δεν κάνει.   

Πλανόδιος: Γιατί; 

Όλες µαζί: Ε, στην κατάστασή µας δεν κάνει!» 

 

Θα µπορούσαν απλά να αρνηθούν, όπως συµβαίνει συνήθως µε τους πλανόδιους. 

Προτίµησαν να του εξηγήσουν «ότι δεν κάνει». Για µένα αυτό ήταν άλλη µια δήλωση της 

µιας στην άλλη και σε µένα της «γνώσης» για την πιο ποιοτική εγκυµοσύνη και της 

αφοµοίωσης όσων µαθαίνουν στα µαθήµατα στο ΙΚΑ. «Όταν υπάρχει η παρουσία άλλων, 

το υποκείµενο τυπικά ενσταλάζει τη δραστηριότητά του µε σηµάδια τα οποία τονίζουν 

δραµατικά και σκιαγραφούν επιβεβαιωτικά γεγονότα που ίσως αλλιώς θα παρέµεναν µη 

προφανή ή συγκαλυµµένα. Στην περίπτωση που η δραστηριότητα του υποκειµένου πρέπει 

να είναι βαρυσήµαντη για τους άλλους, πρέπει να κινητοποιήσει τη δραστηριότητά του 

έτσι ώστε να εκφράζει κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης αυτό που εύχεται να 

αποδώσει.» (Goffman 1990:40). 

 

δ. Φαγητό νοσοκοµείου και η εξύψωση του υποκειµένου 
 

Έχοντας πιάσει κουβέντα για το φαγητό, ήρθε η στιγµή που οι συνοµιλήτριές µου 

σχολίασαν το φαγητό στο νοσοκοµείο. Η γέννα στο νοσοκοµείο (πέρα από τα 
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«δώρα»55
που επαφίενται στην «καλή» διάθεση του ασθενή) είναι σχεδόν δωρεάν. Οι 

περισσότερες γυναίκες στην επιλογή του νοσοκοµείου έναντι µιας κλινικής δε θέτουν ως 

πρώτο παράγοντα τον οικονοµικό, αλλά την ασφάλεια που παρέχει το πρώτο. Ακριβώς, 

επειδή πλην εξαιρέσεων όταν ο λόγος της επιλογής είναι οικονοµικός, το ζήτηµα είναι 

πρακτικά κι όχι ιδεολογικά προβληµατικό. Οι γυναίκες, εποµένως παρόλο που επιλέγουν 

να γεννήσουν εκεί, κάνουν κάποια παράπονα καταδεικνύοντας πως η κοινωνική τους θέση 

δεν είναι για νοσοκοµείο, αλλά «ας όψεται η ασφάλεια». Το «δώρο» που οι περισσότερες 

γυναίκες δίνουν στο γιατρό τους, επιβεβαιώνει τη σκέψη ότι θέλουν να δείξουν πως έχουν 

την οικονοµική ευχέρεια να κάνουν «δώρο» και να ανταµείψουν την προσφορά του 

γιατρού που θεωρούν πως δεν αµείβεται αντάξια από το νοσοκοµείο, εξυψώνοντας το 

υποκείµενό τους παράλληλα κοινωνικά πάνω από το µέσο όρο όσων γεννούν στο 

νοσοκοµείο.56  

Ένας ακόµη τρόπος υποτίµησης του θεσµού του νοσοκοµείου και κοινωνικής 

εξύψωσης του υποκειµένου διαφάνηκε µέσα από την κριτική στο φαγητό του 

νοσοκοµείου, το οποίο κάποιες «σιχαίνονται», όχι λόγω µικροβίων που φαντάζονται να 

κυκλοφορούν στους διαδρόµους, αλλά λόγω «κακής ποιότητας» που προσφέρει ένα 

ίδρυµα που «είναι για όλους». Παρακολουθούµε µια ταξική διάρθρωση της γεύσης µέσα 

από την οποία θα µπορούσαµε να υποθέσουµε, πως όπως ανέλυσα και σε σχέση µε τους 

γυναικολόγους, το νοσοκοµείο κρίνεται ως αγαθό κι αυτό, και επισηµαίνοντας τα σηµεία 

στα οποία «χωλαίνει» οι γυναίκες προσπαθούν να αντισταθούν στην ιατρική εξουσία.  

 

∆ηµητρούλα: «Άκουσα παιδιά στο νοσοκοµείο ότι έχουν απαίσιο φαγητό. 

Ελευθερία: Γιατί; 

 ∆ηµητρούλα: Γιατί;! Τι γιατί;(ήτανε απόλυτη) 

Ελευθερία: Ποιος στο είπε αυτό παιδί µου; 

                                                 
55 Βλ. Georges (2008). 
56 Τα λεφτά του δώρου είναι αρκετά, βέβαια, πολύ λιγότερα από όσα θα έδιναν σε µια κλινική. Υποτίθεται 
πως οι γυναίκες δίνουν το δώρο σε µια αγωνία να τους προσέξει ο γιατρός, αν και αυτό το κάνουν µετά τη 
γέννα, οπότε δεν έχει τόσο νόηµα. Όπως µου είπαν, βέβαια, θέλουν µετά τη γέννα να έχουν το θάρρος να 
πάρουν ένα τηλέφωνο για να ρωτήσουν ό,τι  µπορεί να τους απασχολεί. Τα λεφτά επίσης, τα δίνουν επειδή 
πιθανότατα ο γυναικολόγος που τις παρακολουθεί  να µην έχει εφηµερία τη στιγµή που θα φτάσουν στο 
νοσοκοµείο, οπότε θα τον πάρουν τηλέφωνο να έρθει µόνο γι’ αυτές και συνακόλουθα θεωρούν ότι το 
αξίζει, αφού δεν ήταν ή ώρα εργασίας του. Για το δώρο και το «φακελάκι», µια «ελληνική πρακτική» που 
διαφοροποιεί αισθητά την αντίληψη της ιατρικοποίησης κάναµε µεγάλες και ενδιαφέρουσες συζητήσεις µε 
τις συνοµιλήτριες, οι οποίες λόγω περιορισµένης έκτασης του κειµένου δε θα ενσωµατωθούν. Συγκριτικά για 
την έννοια της ανεπίσηµης πληρωµής ως δώρο ή δωροδοκία στα πλαίσια της ιατρικής περίθαλψης εκτός 
Ελλάδος βλ. Rivkin-Fish 2007. 
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 ∆ηµητρούλα: Οι γυναίκες που ήταν εκεί και γέννησαν Και τους έφερνε η µαµά τους σε 

ταπεράκι.  

 Ελισσάβετ: Ε, εντάξει κι εσένα έτσι θα σου φέρνει. 

∆ηµητρούλα: Όλα είναι νερόβραστα λέει και… 

Ελευθερία: Όχι.  

∆ηµητρούλα: Πώς όχι; 

Ελευθερία: Ε, δεν είναι έτσι!  

∆ηµητρούλα: Ε, πώς είναι; Πες µου! 

Ελισσάβετ: Εσύ ξέρεις; Έχεις πάει κι έχεις φάει πρόσφατα;(γελώντας και πειράζοντάς 

την). 

Ελευθερία: Εγώ ήµουν εθελοντής στους φίλους του νοσοκοµείου σε οµάδα και πήγαινα 

και βοηθούσα στη σίτιση. Και ήταν ωραιότατο, νοστιµότατο, τα λιγουρευόµουν κιόλας! 

∆ηµητρούλα: Θα δούµε..(∆εν πείθεται µε τίποτα). 

Ελευθερία: Και δεν είναι µέσα από το νοσοκοµείο το φαγητό. Είναι catering.» 

 

Σε µια τελευταία προσπάθεια η Ελευθερία να πείσει τη ∆ηµητρούλα, ουσιαστικά 

βάλλεται κι αυτή σε µια υποτίµηση του νοσοκοµείου, χρησιµοποιώντας ως επιχείρηµα 

καλής ποιότητας του φαγητού το γεγονός ότι το φαγητό έρχεται εκτός νοσοκοµείου, από 

το catering. Ουσιαστικά, παρακολουθούµε µια προοικονοµία της γεύσης µέσω της 

ποιότητας του φαγητού, µια κατασκευή της αίσθησης της γεύσης που απέχει από την 

πραγµατική δοκιµή της τροφής και της αποτίµησής της. Το πόσο «απαίσιο» είναι το 

φαγητό βλέπουµε να πραγµατώνεται από λόγους γύρω από την κοινωνικοποίηση της 

γεύσης, αλλά και από την επικοινωνία της µε τις υπόλοιπες αισθήσεις. 

 

ii. Η µυρωδιά 
 

α. Μυρίζει µανούλα 
 

Μπαίνοντας σε ένα σπίτι όπου υπάρχει ένα νεογέννητο οι µυρωδιές συνήθως είναι 

πολύ συγκεκριµένες. ∆ε µυρίζει τσιγάρο, µυρίζει φρεσκοπλυµένα ρούχα, µυρίζει αρώµατα 

από παιδικά γαλακτώµατα και από µωροµάντηλα, ξινίλες από γάλα, µυρίζει κακά και 

τσίσια, µυρίζει πολύ όµορφα. Τα σπίτια µε παιδιά ενός έτους για παράδειγµα δεν 

αναδύουν την ίδια «µωρουδίλα»…Οι µαµάδες δε µυρίζουν αποπνικτικά αρώµατα, 
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µυρίζουν κι αυτές «µανούλα». Το µωρό το ίδιο µυρίζει από µόνο του υπέροχα. Σαν 

µπισκοτάκι; Σαν ζεστό γάλα που πίναµε µικροί στο πρωινό, σαν καραµέλα βουτύρου; Τα 

µωρά είναι αχνιστά. Αχνίζουν γλύκα. Την ώρα που κοιµούνται είναι σαν να 

σιγοµαγειρεύονται, τσουρεκάκια που φουσκώνουν και στέλνουν το άρωµα τους σ’ όλο το 

σπίτι. Πάνω – κάτω έτσι µου διηγήθηκαν οι συνοµιλήτριές µου «πως µυρίζει ο 

περισσότερος κόσµος στον τόπο µας για το µωρά».    

Αυτή η µυρωδιά λειτουργεί σαν ασπίδα σε οτιδήποτε άλλο εξωτερικό. ∆ηλώνει 

αγνότητα, αθωότητα, την περιβάλει µια γυάλα, κανείς δεν µπορεί να αποκτήσει αυτή τη 

µυρωδιά πέρα από το µωρό και τους γονείς. Αυτοί που τη ζουν καµαρώνουν, οι υπόλοιποι 

τη «ζηλεύουν», θα θελαν να µυρίζουν έτσι, µυρίζουν και ξαναµυρίζουν τα µωρά 

παίρνοντας δυνατές ανάσες λες και κάτι τους δίνει αυτό το άρωµα. Αµέσως γλυκαίνουν, 

µαλακώνουν, ηρεµούν. «Μύρισε το να δεις πως µυρίζει» λένε αναµεταξύ τους.  

 

β. «Καθαριότητα η µισή αρχοντιά» 
 

Η ∆ηµητρούλα στην προσπάθειά της να αποκτήσει αυτή τη µυρωδιά µια ώρα 

αρχύτερα έπλυνε µε µπόλικο µαλακτικό τα ρούχα του µωρού και τα δικά της που θα 

έπαιρνε στο νοσοκοµείο. Παρατηρούµε µια φυσικοποίηση της τεχνητής µυρωδιάς. Ήδη 

στην περιγραφή µου για το πώς µυρίζουν τα σπίτια µε µωρά, αναφέρω τις µυρωδιές από τα 

γαλακτώµατα και τα µωροµάντηλα, για παράδειγµα, γιατί όντως πια αποτελούν 

χαρακτηριστικές µυρωδιές που κυριαρχούν σε ένα χώρο νεογέννητου. Ο τίτλος της 

παραπάνω ενότητας επίσης, «µυρίζει µανούλα» υπάρχει και σε διαφήµιση για 

απορρυπαντικό… Και φαινόταν τόσο «φυσικά» τρυφερό και «ενστικτωδώς» µητρικό αυτό 

που έγραψα παραπάνω.  

 

∆ηµητρούλα: Εγώ, λέω, παρόλο που έχω ρούχα τα οποία είναι ολοκαίνουρια. 

Ολοκαίνουρια. Και τα είχα πλύνει.  Με το που τα πήρα τα έπλυνα. Τώρα τα ξαναέπλυνα 

για να τα βάλω µέσα στο σάκο. 

Μαρία: Για να ναι πιο φρέσκα… 

∆ηµητρούλα: Έπλυνα και το σάκο… να φανταστείς. Γιατί θέλω να µυρίζει. Εεεε.. θέλω 

να...εγώ έχω κόλληµα µε τη µυρωδιά.   

Μαρία: Πώς τα έπλυνες αυτά; Με το κανονικό που πλένεις; 

 Εγώ: Με το παιδικό…∆εν τα ‘πλυνες µε το παιδικό;  
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∆ηµητούλα: Όχι. 

Μαρία: Λόγω του µωρού θέλω να πω.. 

∆ηµητρούλα: Του µωρού;;; Τα δικά µου. Έβαλα και µπόλικο µαλακτικό και µυρίζουν 

πάρα πολύ, µέχρι και η τσάντα µυρίζει! (Γεµάτη ικανοποίηση και υπερηφάνεια). 

Εγώ: Κάτσε όµως αυτό δεν είναι καλό… 

Μαρία: Για να µυρίζει τη µυρωδιά τη δικιά σου… 

Εγώ: Όχι, µόνο γι’ αυτό . Μπορεί να πάθει καµιά αλλεργία το παιδί. 

Ελισσάβετ: Θα πας θα τα ξαναπλύνεις µε το παιδικό. Εγώ µε το παιδικό τα έπλυνα. 

Εγώ: Κοίταξε όµως το θέµα δεν είναι να µυρίζουν. 

Μαρία: Κι εγώ ήθελα να σου το πω όταν το είπες για το µαλακτικό. ∆εν είναι καλό. 

∆ηµητρούλα: Α, δεν το σκέφτηκα.  

Μαρία: Ε, ξαναπλύντα, αφού σ’ αρέσει να τα πλένεις!(γέλια). 

∆ηµητρούλα: Κοίτα να δεις δεν το σκέφτηκα µε το µαλακτικό… 

Μαρία: ∆εν είναι και ό,τι καλύτερο. 

Ελισσάβετ: Την αγχώσαµε τώρα θα πάει να βάλει πλυντήριο. Εµ, δε ρωτούσες, δε σ’ 

έκοψε το µυαλό; 

∆ηµητρούλα: Και τα σιδέρωσα παιδιά τόση ώρα… Εγώ έχω κόληµα µε τη µυρωδιά. 

Μαρία: ∆ε θα σου άρεσε. ∆ε θα µύριζε το µωρό σου το άρωµά του. 

∆ηµητρούλα: Μα νοµίζω ότι θα τη νιώθω τη µυρωδιά του.  

Μαρία: Θα µυρίζει τεχνητά.. 

Εγώ: Θες κι αυτό να µυρίζει µαλακτικό; 

∆ηµηρούλα: Θα το δούµε εκείνη την ώρα. 

 

Αν παραπάνω στην εργασία εντοπίσαµε τη «φυσικότητα» να διαµορφώνεται µε 

βάση το κόστος, εδώ παρατηρούµε τη «φυσικότητα» να κατασκευάζεται και να 

ανασηµασιοδοτείται µε βάση µια πρότυπη κυρίαρχη τεχνητή µυρωδιά. Η ∆ηµητρούλα δεν 

είχε κάνει τη σκέψη ότι χρησιµοποιώντας τόσο πολύ µαλακτικό θα «αποσιωπούσε» τη 

δική της «φυσική» µυρωδιά, αλλά και του µωρού. Αν κάτι την προβληµάτισε µετά την 

κουβέντα µας είναι κυρίως ο φόβος µήπως το πολύ µαλακτικό όντως δεν είναι καλό για το 

παιδί, καθώς δεν έχει πειστεί ότι οι «φυσικές» µυρωδιές θα χαθούν ή τελικά δεν την 

πειράζει αυτό. Η ∆ηµητρούλα έχει ανάγκη λόγω της έντονης σχέσης της, όπως µας είπε µε 

τις µυρωδιές, δηλαδή καλή σχέση µε τις «καλές µυρωδιές και κακή µε τις «κακές» να 

εξωραΐζει τις «φυσικές» µυρωδιές. Έρχεται αντιµέτωπη έτσι µε το δίληµµα που δεν 

περίµενε, να αποφασίσει αν θέλει κάτι τεχνητό ή «φυσικό» ή να παραδεχτεί όπως µάλλον 
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παρατηρούµε ότι για την ίδια «φυσικά» ωραία µυρωδιά είναι η «φυσική» συν κάτι 

παραπάνω, το οποίο παραπέµπει στην παραπάνω συζήτηση για την κατανάλωση και την 

«ιστορία του µήλου».  

 

iii. «Κατώτερες» αισθήσεις και η έννοια hapsis 
 

α. Τα ρούχα και η εµφάνιση  
 

Ένας «κατακερµατισµός» των αισθήσεων που µπορεί να έχει διαφανεί κυρίως από 

τους τίτλους της εργασίας ελπίζω πως αντισταθµίζεται µε την ουσία της ανάλυσης η οποία 

αποβλέπει σε µια σφαιρική θεώρηση του αισθαντικού σώµατος και στην επικοινωνία των 

αισθήσεων µεταξύ τους. Η Duden χρησιµοποιεί την έννοια hapsis-έναν τεχνικό όρο που 

χρησιµοποιήθηκε από τους ψυχολόγους για να αναφερθούν στην αντίληψη µέσω της 

αίσθησης της αφής-δηµιουργώντας το νεολογισµό haptic hexis για να περιγράψει έναν 

τρόπο του να είσαι, να αισθάνεσαι και “sitting within oneself”57 που δεν προσανατολίζεται 

πρώτιστα από την οπτική αναφορά, αλλά από την αφή, τη γεύση, την αίσθηση του χώρου, 

το αίσθηµα της ατµόσφαιρας (1993:91).  

Το παράδειγµα των ρούχων επιλέγεται όχι ως το πιο χαρακτηριστικό ή πιο 

αισθαντικό, αλλά ως χειροπιαστό και καθηµερινό παράδειγµα για να διασαφηνίσει την 

εσωτερική και αδιάρρηκτη διαπλοκή των αισθήσεων. Η επιλογή ενός ρούχου φαίνεται να 

διαχωρίζει τις αισθήσεις στις αυτές πέντε της δυτικής επιστηµολογίας. Η εξωτερική 

εµφάνιση µε βάση το ντύσιµο είναι ένα ζήτηµα που συνδέεται µε την αίσθηση της όρασης, 

αλλά εσωκλείει ταυτόχρονα τις υπόλοιπες αισθήσεις, οι οποίες µπορεί τελικά να 

διαδραµατίζουν σηµαντικότερο ρόλο στην επιλογή των ρούχων. Η επικοινωνία που θέλει 

ένα υποκείµενο να επιτύχει µέσω των ρούχων του παραπέµπει σε µια ατµόσφαιρα που 

θέλει να κατασκευάσει και απευθύνεται ίσως περισσότερο στις υπόλοιπες αισθήσεις και 

στην όραση τελικά, ως αρχικό µέσο µεταφοράς σ’ αυτές .    

Η ίδια όταν συναντιόµουνα µε τις έγκυες κοπέλες φορούσα πάντα φόρµες σε µια 

προσπάθεια ενσωµάτωσης στην οµάδα τους, καθώς ξεχώριζα λόγω απουσίας κοιλιάς, 

ήθελα τουλάχιστον τα ρούχα µου να µην την επιδεικνύουν. Η «ατµόσφαιρα» που ήθελα να 

αποπέµπω ήταν ότι φοράω καθαρά, άνετα ρούχα, µε φιλική υφή προς το σώµα. Ακόµη, οι 

                                                 
57 Παραθέτω τον όρο αυτούσιο καθώς η µετάφραση στα ελληνικά δεν καταφέρνει να επιτύχει το νόηµα της 
έκφρασης. 
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συζητήσεις των γυναικών για τα ρούχα της εγκυµοσύνης ή τα ρούχα του µωρού 

αποτέλεσαν ένα πεδίο, όπου το γυναικείο σώµα όπως θίχτηκε και παραπάνω µέσα από 

άλλα σχήµατα φάνηκε να είναι «πιο παρόν». Τα ρούχα δίνουν «υπόσταση» στο γυναικείο 

σώµα, αυτή που στερεοτυπικά αποδίδεται στην ενασχόληση της γυναίκας µε την 

εξωτερική της εµφάνιση.58 Η ∆ηµητρούλα είχε αποφασίσει ότι αφού γεννήσει θα φοράει 

στο νοσοκοµείο το νυφικό της νυχτικό. Ακολουθεί η παρακάτω συζήτηση: 

 

«Ελισσάβετ: Πάρε άλλο µωρέ και συ θα βάλεις το σατέν στο νοσοκοµείο! Εσύ και οι 

γύφτσες θα είστε στο νοσοκοµείο! 

∆ηµητρούλα: Και πότε θα το βάλω;!  

∆ηµητρούλα:Το σατέν είναι το ακριβό το σατέν δεν είναι της γύφτισας το σατέν! Να(και 

τρίβει τα δάχτυλά της, προσπαθώντας να µας δείξει παραπέµποντας στην αίσθηση της 

αφής την υφή του σατέν της γύφτισας). 

 Ελισσάβετ: Πασουµάκια πήρες;(Γελώντας) 

Μαρία:Κάνε µια περιγραφή!(Έχει ξεκαρδιστεί). 

∆ηµητρούλα:Τι σατέν;! Είναι το καλό το σατέν. 

Ελισσάβετ:Χρώµα µας είπες; 

∆ηµητρούλα: Είναι µπορντώ. 

Όλες µαζί: Μορντώ;;;!!!(Με πάρα πολλά γέλια). 

∆ηµητρούλα:Τα πήρα για την προοπτική της γέννησης γιατί τώρα δεν τα πήρα για την 

προοπτική του γάµου γιατί στο γάµο τον ξέρεις τον άλλο εκατό χρόνια… 

Εγώ: Ενώ ε… Στη γέννα µπορεί να περάσει ο άντρας τον ονείρων σου(Σχεδόν, κλαίω απ’ 

τα γέλια και οι υπόλοιπες το ίδιο). 

Ελισσάβετ: Βάλτο στο σπίτι όταν θα είστε οι δύο σας µε την κόρη σου! 

∆ηµητρούλα: Τι λες µαρί εσύ τώρα; Στο νοσοκοµείο θα το βάλω που θα ‘ναι κι άλλες 

γυναίκες και θα ναι οι άντρες τους, οι µανάδες τους, να ‘µαι περιποιηµένη! 

Ελισσάβετ: Α, ψωνάρα! 

Μαρία: Θα πάρεις και καλλυντικά;! (Γελώντας και πειράζοντάς τη) 

∆ηµητρούλα: Για κοίτα µέσα στο site τι λέει: Να πάρετε το νεσεσέρ µε τα καλλυντικά! 

Μαρία: Ναι, αυτό δεν το κοροϊδεύω... Το καταλαβαίνω… 

 

                                                 
58 Για διαφορετικές προσεγγίσεις της εξωτερικής εµφάνισης σε συνάρτηση µε την αντίσταση και τη 
συµµόρφωση βλ. το 3ο µέρος της ανθολογίας για τα όρια του σώµατος (επιµ.) Μακρυνιώτη 2004. 
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Παρατηρούµε πως χωρίς να βλέπουµε το νυχτικό της ∆ηµητρούλας, φανταζόµαστε 

την υφή, το χρώµα, την καλή ποιότητα και όλα αυτά συνδέονται µε τις αισθήσεις µεταξύ 

τους. Είναι χαρακτηριστική η διάκριση που γίνεται για το «καλό» σατέν και το «σατέν της 

γύφτισσας», η οποία ενεργοποιεί παραπάνω αισθήσεις από αυτή της αφής. ∆εν είναι 

τυχαίο που µόλις τελείωσε η κουβέντα για το νυχτικό µιλήσαµε για το φαγητό του 

νοσοκοµείου, το οποίο συζητήθηκε παραπάνω, ως ένα φαγητό που όπως έγραψα είναι «για 

όλους». 

Η παραπάνω συζήτηση, ακόµη, φανερώνει πως η επιτέλεση του τοκετού 

ρυθµίζεται από την ανάδυση της σύνδεσης της εµφάνισης µε τη γέννα, πώς άλλο ένα 

διαφορετικό κοµµάτι της κοινωνικής ζωής παρεµβάλλεται ανάµεσα στο σώµα και τη 

«φυσική» λειτουργία του τοκετού. Για µια φορά, ακόµη, παρακολουθούµε, όπως έχουµε 

παρατηρήσει σε προηγούµενο κεφάλαιο τη δοµηµένη γνώση για το σώµα. Εφόσον, όντως, 

σε κάθε οδηγό για την «τέλεια γέννα» υπάρχει µια ενότητα που αναφέρεται στο περιβόητο 

«βαλιτσάκι» που «πρέπει οπωσδήποτε να έχει έτοιµο όταν – ή µάλλον πριν- έρθει η ώρα». 

 

∆ηµητρούλα: Βρήκα στο jumbo τι θα βάλω την ώρα της γέννας! 

Ελισάβετ: Καλέ την ώρα της γέννας είµαστε ντυµένες ή γυµνές ; 

∆ηµητρούλα: Εγώ διάβασα ή ένα µακώ ή µια νυχτικιά πρόχειρη. 

Ελισσάβετ:∆εν το είχα σκεφτεί… 

∆ηµητρούλα:Βεβαίως. 

Μαρία: ∆ε σου δίνουν εκείνο το πράσινο το χαζό;  

Εγώ: Εγώ το είχα βάλει. 

∆ηµητρούλα: Στην κλινική είναι αλλιώς. ∆ε θα νιώθεις και πολύ ωραία µε αυτό. Έτσι, 

πιστεύω εγώ. 

Ελισσάβετ: Που θα ξεντυθώ, τι θα κάνω; Εγώ δεν ήξερα καν ότι θα χω ρούχα για τη 

γέννα!  

∆ηµητρούλα: Θα σου εξηγήσω εγώ . Τα έχω διαβάσει όλα. 

Ελισσάβετ: Άσε τι έχεις διαβάσει, τι γίνεται!  

∆ηµητρούλα: Έχε το στο νου σου εσύ µη µείνεις τσιτσίδι… 

 

Έχοντας ήδη γεννήσει, αυτή η συζήτηση µου φάνηκε αρκετά παραπλανητική… 

Εννοώ πως όταν άκουγα αυτούς τους προβληµατισµούς, µου ερχόταν στο µυαλό οι 

στιγµές πριν τον τοκετό οι δικές µου και όσες µου έχουν διηγηθεί και σαν ταινία 

περνούσαν από µπροστά µου γυναίκες που προσπαθούσαν τελευταία στιγµή να 
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διεκδικήσουν λίγο από το σώµα τους. Εννοώ ακόµη, πως για εκείνη τη στιγµή είναι τόσα 

πολλά και σηµαντικά τα ζητήµατα για τα οποία ίσως χρειαστεί να ορθώσεις ανάστηµα 

µέσα στην πειθαρχία της βιο-ιατρικής που το τι θα φοράς, ναι έχει σηµασία, όπως το έθεσε 

η ∆ηµητρούλα για να φοράς κάτι δικό σου κι όχι µια ιατρική αποστειρωµένη ρόµπα, αλλά 

ίσως αποπροσανατολίζει αν σταθούµε µονάχα σε αυτό και σε παρεµφερή αισθητικά 

ζητήµατα. Ακόµη, έχει διαφορά, να µας ενδιαφέρει το τι θα φοράµε, ως προς µια 

αντίσταση σε µια µαζική διαχείριση του σώµατος και προς µια φυσική ανάδειξή του και 

αντίθετα ως προς µια αισθητική προσωπική επιλογή η οποία επικροτεί και πάλι την έννοια 

των πολιτών ως µάζα. 

 

β. Τα ρούχα του µωρού 
 

Η συνοµιλήτρια και φίλη µου, νέα µαµά εκπέµπει s.o.s.. Φτάνω σπίτι και στήνω 

την κάµερα στο παιδικό δωµάτιο φίσκα στα χρωµατιστά σακούλια, σακουλάκια. Του 

Φανούλη ακόµη δεν του ‘χει φύγει το λάδι της βάφτισης, από την οποία αποκόµισε πολλά 

δώρα, τα περισσότερα ρούχα. Η µαµά του µε φώναξε ως πιο «παλιά» και έµπειρη µητέρα 

να ξεδιαλέξουµε µαζί τα ρούχα του µωρού της, να συζητήσουµε τι να κρατήσει, τι να 

επιστρέψει και µε τι να το ανταλλάξει. Τι της προτείνω; Θα τον χωράει αυτό τον 

Αύγουστο; Αυτό το ύφασµα µήπως του βγάλει καµιά αλλεργία; Μήπως θα τον ζεσταίνει 

πολύ; Ο Φανούλης τριγυρισµένος από σορτσάκια, φανελάκια και πουκαµισάκια κοιτούσε 

απορηµένος. Μας δυσκόλευε το έργο η αλήθεια ήταν µε τις φωνούλες του.  

Εγείρεται µια συζήτηση για τη σχέση της γυναίκας µε την εξωτερική εµφάνιση και 

τις πολιτισµικές απαγορεύσεις ή επιδιώξεις που έχει εντοπιστεί και σε άλλα σηµεία αυτού 

του κεφαλαίου.59 Οι πολιτισµικά κατασκευασµένες εντολές του «τι πρέπει και τι δεν 

πρέπει» για τα µωρά ή για τις µητέρες και οι οποίες ξεφεύγουν από την αίσθηση της 

όρασης και στοχεύουν σε αισθητικές εµπειρίες της επικοινωνίας των αισθήσεων είναι 

αυτές που δροµολογούν τις επιλογές τους. Είναι ακόµη ένα φαντασιακό που δηµιουργούν 

οι µητέρες για τις αισθήσεις του µωρού, καθώς η εξωτερική εµφάνιση του εµπίπτει στη 

«δικαιοδοσία» της µητέρας και άρα αντιπροσωπεύει την αισθητική, το γούστο και κατ’ 

                                                 
59 Εγείρεται ακόµη µια συζήτηση και πάλι για την έννοια του δώρου στην ελληνική κοινωνία, την οποία 
όπως δικαιολόγησα και παραπάνω, λόγω περιορισµένης έκτασης της εργασίας δε θα διαπραγµατευτώ, 
παρόλα αυτά την αναφέρω γιατί η προοπτική της επιλογής της µητέρας ανάµεσα σε ρούχα δωρισµένα 
εντείνει τη συζήτηση για τα πολιτισµικά πρότυπα και τις σχέσεις ισχύος, καθώς µέσα από αυτή τη 
διαδικασία κρίνει το γούστο, την επιλογή και τις συνδηλώσεις αυτής των υποκειµένων που δωρίσανε. Για 
µια διαφορετική προσέγγιση του δώρου στην ελληνική κοινωνία βλ. Hirschon 2001.      

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:11 EEST - 52.53.217.230



106 

επέκταση τις συνδηλώσεις αυτών, ταξικών, ιδεολογικών, πολιτισµικών κ.ο.κ.60 Οι λόγοι 

για τους οποίους θα κρατούσαµε ή θα αλλάζαµε ένα ρουχαλάκι σκιαγραφούν πέρα από τη 

γυναικεία υπόσταση γενικότερα τη δοµή της ελληνικής κοινωνίας, καθώς η γυναίκα 

επιλέγει µε βάση κάποια πρότυπα. «Εµένα µ’ αρέσει αυτό». Η γυναίκα σαν να παίρνει την 

«εκδίκηση» για την «αφάνεια» του σώµατός της µεταφέρει όλη της την παρ-ουσία στην 

εξωτερική εµφάνιση και εν προκειµένω στα παιδικά ρούχα.  

Τα ρούχα του Φανούλη είναι σαν να είναι της µαµάς, γιατί επιλέγει αυτή τι θα 

κρατήσει και τι όχι , µε οδηγό τις δικές της αισθήσεις οι οποίες υποθέτουν και για τις 

αισθήσεις του Φανούλη. Κατά τον Ηerzfeld βιώνουµε τα σώµατά µας-και τον κόσµο-

διαµέσου των αισθήσεών µας, τις οποίες αντιλαµβανόµαστε στη βάση των κωδικών που 

έχουµε µάθει. Το κανονιστικό αισθητηριακό πρότυπο µιας κοινωνίας εποµένως 

αποκαλύπτει τις προσδοκίες τιθέµενες στην προσωπική αντίληψη και τονίζει σηµαντικές 

εκδοχές της εσωτερικής διάρθρωσής του.» (2001:244). Η ίδια φίλη συνεχώς φόραγε στο 

Φανούλη κατά την άποψή µου ρούχα µεγαλύτερα για να είναι πιο άνετος. Σαν µητέρα έχω 

δεχτεί κριτική ότι φοράω στο παιδί µου µικρότερα ρούχα από το µέγεθός του. Αυτό είναι 

λίγο παράταιρο καθώς τα βρεφικά ρούχα αναγράφουν τους πόντους ύψους, τους οποίους 

κάθε νέα µητέρα γνωρίζει ασυζητητί. Ο σχολιασµός της µιας γυναίκας προς τα ρούχα του 

παιδιού της άλλης αποτελεί ένα ακόµη πεδίο επιβολής των γυναικείων σχέσεων ισχύος 

που αναδύονται στα πλαίσια του κοινωνικού ελέγχου και τη διαµόρφωση κοινωνικών 

προτύπων. Ακόµη, παρατηρείται πως ο σχολιασµός των γυναικών για τον τρόπο που θα 

ντύσει το µωρό η πεθερά ή ο µπαµπάς αποτελούν δηλώσεις για σοβαρά ζητήµατα της 

δυναµικής των αναµεταξύ τους σχέσεων και τις ιεραρχίες και γενικότερα για τη δοµή της 

ελληνικής οικογένειας και την έννοια της συγγένειας, για τα οποία, όµως δε θα 

επεκταθούµε παραπάνω σ’ αυτή την εργασία. 

 

                                                 
60 Για το γούστο και την εµφάνιση βλ. Bourdieu (2002). 
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Επίλογος 
 

«Ακόµη κι αν οι γυναίκες στην κοινωνία µας δε σχηµατίζουν µια πρόσωπο µε 

πρόσωπο η λέξη προς λέξη κοινότητα, µοιράζονται κάποιες εµπειρίες: όλες 

ορίζονται ως γυναίκες, µια στις δυο συνήθως µόνιµα κατηγορίες φύλου στις 

οποίες ο καθένας πρέπει να καταταχθεί· όλες (κάποιες περισσότερο από άλλες, 

κάποιες πιο ενήµερες από άλλες) υιοθετούν υποτακτικές θέσεις απέναντι στους 

άντρες, αν όχι στις δουλειές τους, τότε στις οικογένειές τους, αν όχι στις 

οικογένειές τους, τότε σε γενικά πολιτισµικά ρητορικά σχήµατα και στη γλώσσα· 

oλες έχουν θηλυκά σώµατα και βιώνουν κοινές σωµατικές διαδικασίες όπως η 

εµµηνόρροια και η γέννα.[…] Όλες είναι επηρεασµένες µε τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο από ιατρικές και επιστηµονικές οπτικές των γυναικείων σωµατικών 

διαδικασιών.» 

                                                                                               (Martin 2001:4-5) 

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο υπονοήθηκε πως οι πρακτικές του γυναικείου σώµατος και 

οι λόγοι γύρω από αυτό καθορίζονται κατά τις επαναλήψεις των επιτελέσεων των 

υποκειµένων που αντλούν από την ιδέα ενός φαντασιακού αναπαραγωγικού σώµατος. 

Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση οφείλω να σταθώ στο φαντασιακό σώµα και στις 

επιτελέσεις που αυτό εµπνέει, τα οποία σ’ αυτή την εργασία διαφάνηκε πως συνδέονται µε 

όχηµα τις αισθήσεις, την κατασκευή τους και τις κατασκευές που προκύπτουν από τις 

ανασηµασιοδοτήσεις των τελευταίων. Σηµαντική παράµετρος για την κατασκευή των 

αισθήσεων και συνακόλουθα για τη σύνδεση φαντασιακού και επιτελεστικού σώµατος 

στέκεται η έννοια της µνήµης των αισθήσεων. Η µνήµη, όπως επισηµαίνει ο Terdiman 

«πυροδοτεί τέτοιες ενώσεις σαν οι αποστάσεις θα µπορούσαν απλά να καταργηθούν.» 

(2005:190). Συζητώντας τη µνήµη των αισθήσεων ως καταλύτη στην κανονικοποίηση των 

αισθήσεων και την παραγωγή πειθαρχηµένων σωµάτων παραθέτω ένα παράδειγµα 

αποκλεισµού ενός άλλου «ξένου» σώµατος, αυτού του «τραυµατισµένου» και του 

«πενθούντος».  

Η αναπαραγωγή αποτελεί µια σωµατική λειτουργία την οποία εν δυνάµει µπορεί 

να βιώσει ανατοµικά κάθε γυναικείο σώµα. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτό που µόλις έγραψα 

δεν  αποτελεί παρά την κοινωνική παραδοχή µιας «φυσιολογικής νόρµας»-το παράδοξο 

δηλώνεται ήδη λεκτικά- που δεν ισχύει στις λεπτοµέρειες της πραγµατικότητάς της, εν 
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τούτοις γίνεται εύκολα αποδεκτή υπό τη «φυσικότητα-φυσιολογικότητά» της κι αυτή 

ακριβώς η αποδοχή είναι  άξια λόγου. Αυτή η δυναµική (της αναπαραγωγής) συνοδεύει τις 

υποκειµενικότητες του γυναικείου σώµατος καθ’ όλη την ιστορικότητα και την πολιτική 

τους ανεξάρτητα από το συµβάν ή µη µιας γέννας. 

Θα δανειστώ από το έργο του Benedict Anderson (1997) την ιδέα που προτείνει για 

τη φαντασιακή κοινότητα για να συζητήσω το φαντασιακό γυναικείο αναπαραγωγικό 

σώµα και πως εµφανίζεται στα πλαίσια της σκέψης ότι οι γυναίκες αποτελούν κοινωνική 

οµάδα-κοινότητα ως προς τη λειτουργία της αναπαραγωγής και συνδέονται µεταξύ τους 

µε παρεµφερείς οδούς σύνδεσης όπως οι πολίτες ενός έθνους. Ουσιαστικά, το δάνειο εδώ 

από τον Anderson είναι η ιδέα της φαντασίωσης ότι ανήκεις κάπου. Ή ακόµη η ιδέα του 

να µην ανήκεις κάπου. Αυτό που ενδιαφέρει την περίπτωσή µας εντοπίζεται στο γεγονός 

της ύπαρξης ενός φαντασιακού «τόπου»-ταυτότητας. «Στην πραγµατικότητα, κάθε 

κοινότητα που είναι µεγαλύτερη από ένα χωριό όπου οι άνθρωποι έχουν προσωπική επαφή 

(και ίσως ακόµη και σ’ αυτή την περίπτωση) είναι φαντασιακή. Οι κοινότητες δε 

διακρίνονται µεταξύ τους από την πλαστότητα/γνησιότητά τους, αλλά από τον τρόπο µε 

τον οποίο συλλαµβάνονται µε τη φαντασία.» (Anderson 1997:26) 

O Anderson ορίζει το έθνος ως µια ανθρώπινη κοινότητα που φαντάζεται τον 

εαυτό της ως πολιτική κοινότητα, εγγενώς οριοθετηµένη και ταυτόχρονα κυρίαρχη 

(1997:26). Η φυσικοποίηση των κοινωνικών, πολιτισµικών, ιατρικών, βιοιατρικών και 

βιο-ηθικών πρακτικών γύρω από την αναπαραγωγή έχει ως αποτέλεσµα οι γυναίκες να 

θεωρούν ότι ανήκουν µέσα από αυτές σε ένα σύνολο που επιτελεί µια «φυσική» 

διαδικασία εκ της οποίας δε δύνανται να διαφύγουν, ακριβώς λόγω της «βιολογικής» (και 

«εγγενώς οριοθετηµένης») διάστασης. Αυτή η παγιωµένη θεώρηση επιστρατεύει µια 

καθολική γυναικεία στάση (ο τόπος του ανήκειν τους) από την οποία δεν µπορούν να 

παρεκκλίνουν. Ακόµη κι αν παρεκκλίνουν, το γεγονός ότι κάτι τέτοιο θεωρείται 

παρέκκλιση ενισχύει την ύπαρξη αυτού του τόπου του ανήκειν, καθώς µέσω της 

πρακτικής της αντίστασης συναινούν στο σχήµα µιας κυρίαρχης ιδεολογίας και 

συνδιαλέγονται εποµένως µαζί της ως φορείς της. Οι αξιώσεις που έχουν οι γυναίκες από 

την κοινωνική πρόνοια τις χαρακτηρίζει ως πολιτική κοινότητα, το ίδιο και οι βιο-

πολιτικές των ίδιων των σωµάτων τους, οι οποίες υφίστανται ως καταλυτικές για την 

υποστασιοποίηση της βιο-εξουσίας, της κατανάλωσης, του ελέγχου, της βιοµηχανίας και 

της οικονοµίας που βρίσκεται πίσω από την ιστορία της αναπαραγωγής. 

Η Spivak αποκαλεί ως πολιτική «την απαγόρευση της περιθωριακότητας που 

υπονοείται στην παραγωγή κάθε εξήγησης. Από αυτή την άποψη, η επιλογή 
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συγκεκριµένων διχοτοµικών αντιθέσεων δε συνιστά απλώς νοητική στρατηγική. Αποτελεί 

σε κάθε περίπτωση, τη συνθήκη για τη δυνατότητα της κεντρικότητας και αντίστοιχα της 

περιθωριακότητας.» (1987:113). Η παραπάνω θέση της Spivak έρχεται και «κουµπώνει» 

στη συζήτηση για τους διαφορετικούς κόσµους γυναικών και τις δυναµικές ανάµεσά τους 

ως προς την αναπαραγωγή προτύπων, για να µας ωθήσει να σκεφτούµε ότι υπάρχουν 

διαφορετικοί τρόποι να είσαι µητέρα, αλλά δεν είναι «αναγνωρίσιµοι» όλοι.61  

Η θεωρητική φαντασιακή «εξοµοίωση» των γυναικών µέσω της ιδέας της 

πειθάρχησης των αναπαραγωγικών τους σωµάτων και η οποία µε οδήγησε σε αυτή την 

κατ’ αναλογία προσέγγιση µε τους πολίτες ενός έθνους µε φοβίζει. Αν πίσω από την 

«εξοµοίωση» κρύβεται συνήθως ο έλεγχος κινδυνολογούµε προς µια πραγµατική 

«εξοµοίωση» η οποία ήδη συµβαίνει. Ο Renan(1992) για τη φαντασιακή λειτουργία του 

έθνους έχει σχολιάσει πως η πεµπτουσία του έθνους βρίσκεται στο ότι τα µέλη του έχουν 

πολλά κοινά καθώς και στο ότι έχουν ξεχάσει πολλά. Αν οι γυναίκες ξεχνάνε (για να γίνει 

ακόµη µια µνεία στην µνήµη-εν προκειµένω µέσω της λήθης) αρκετά πράγµατα, ένα από 

αυτά  είναι όπως έχει αναλύσει και ο Foucault ότι το ίδιο σύστηµα υγείας και οι θεσµικοί 

του µηχανισµοί που εγκαθιδρύονται από το κράτος και υποτίθεται ότι υφίστανται για να 

τις απαλλάξει από την οδύνη62 τελικά τις οδηγούν σε αυτή.  

Παρατηρώντας τις γυναίκες να προσαρµόζουν την «υποκειµενικότητά» τους στο 

κυρίαρχο µοντέλο παρακολούθησα την πραγµάτωση του φαντασιακού σώµατος µέσα από 

την επιτέλεση. Με όλες της τις αισθήσεις, η αναπαραγωγική γυναικεία υπόσταση οριζόταν 

µε άξονα την έγκυρη γνώση, τις παλίµψηστες εικόνες, τις πρακτικές και τους λόγους του 

φαντασιακού σώµατος, όπου αναδύθηκε η επιτέλεση ως µορφή υπακοής σ’ αυτό . Η γονική 

φάση που αντιµετωπίζεται ως ενιαία και επικαλύπτεται σε σηµεία µε την αναπαραγωγική 

σαν να θεωρούνται η µία απαραίτητη για την άλλη είναι µία φάση στην οποία µπορεί να 

εισέλθει κάποιος µε τεχνητά και κοινωνικά διαµεσολαβηµένους τρόπους, οι περισσότεροι 

εκ των οποίων «φυσικοποιούνται» στο όνοµα της αναπαραγωγής ή της γονεϊκότητας ή της 

άρρηκτης σχέσης των δύο που προανέφερα. Θα φαινόταν παράδοξο εποµένως να 

συζητάµε µόνο για µια επιτελεστικότητα της αναπαραγωγής σ’ αυτό το πλήθος 

διαφορετικών και διαµεσολαβηµένων αναπαραγωγικών εµπειριών. Παρ’ όλα αυτά 

                                                 
61 Κατ’ αναλογία µε τον όρο της Butler “intelligible genders”, αναγνωρίσιµα φύλα  τα οποία συντηρούν και 
παράγουν σχέσεις συνέχειας και συνοχής µεταξύ του φύλου, του κοινωνικού φύλου, της σεξουαλική 
πρακτικής και της επιθυµίας. Το αναγνωρίσιµο αναπαραγωγικό σώµα αντίστοιχα υπόκειται στις ίδιες 
συµβάσεις. Τι συµβαίνει, όµως, µε ένα µη αναγνωρίσιµο σώµα; 
62 Η οδύνη εν προκειµένω επισηµαίνεται ως η έννοια του “suffering”, χωρίς να παραγνωρίζεται, βέβαια, η 
έννοια του ενδεχόµενου σωµατικού «πόνου». 
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δηµιουργείται µια ιεραρχία στις επιτελεστικές πρακτικές προωθώντας κάποιες ως 

κυρίαρχες και ρυθµιστικές.  

Οι επιτελέσεις µίας-µίας της καθεµίας διεργασίας και διαδικασίας προς την 

αναπαραγωγή, επί της αναπαραγωγής και µε το πέρας της, καθώς και η επανάληψή τους 

σε συνδυασµό µε τη βιοεξουσία που ασκείται µέσω της βιο- ιατρικής τεχνολογίας 

λειτουργούν ρυθµιστικά δίνοντας τη δυνατότητα της επιτελεστικότητας της αναπαραγωγής 

σε βιο-πολιτικά σώµατα που µεταβαίνουν στη γονική φάση το καθένα µε πολύ 

διαφορετικό τρόπο (αναφέρεται ο όρος γονικός κι όχι ειδικά µητρικός συνειδητά). Η 

επιτέλεση ως εκδραµάτιση θα µπορούσε να έχει διαφορετικές µορφές, διάρκειες και δοµές, 

πάντα όµως καταλήγοντας σε ένα ολοκληρωµένο παραστασιακό κύηµα. Θα µπορούσαµε 

να συζητήσουµε για την επιτέλεση της εγκυµοσύνης, του τοκετού, του θηλασµού, της 

µητρότητας, της αγκαλιάς, του νανουρίσµατος κ.ο.κ. Η σηµασία εντοπίζεται στο ότι οι 

επιτελέσεις στεγάζονται κάτω από την οµπρέλα της επιτέλεσης του φύλου, της επιτέλεσης 

του γυναικείου σώµατος, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την αναπαραγωγή ως 

µια αναπόφευκτη «φυσική» λειτουργία του. 

Στους συνοµιλητές µου ήταν κατάδηλα εγγεγραµµένη αυτή η οπτική. Ακόµη κι αν 

οι λόγοι τους κάποιες φορές προσπαθούσαν να υπερβούν τα στερεότυπα, το σώµα τους 

πρόδιδε τη χαραγµένη έξη της αναπαραγωγής. Οι γυναίκες λειτουργούν όπως θεωρούν ότι 

αναµένει ο κόσµος γύρω τους να πράξουν. Κατά τον Goffman «όταν ένα υποκείµενο 

παίζει ένα ρόλο, εξυπακούεται ότι απαιτεί από τους παρατηρητές του να πάρουν σοβαρά 

την εντύπωση που έχει καλλιεργηθεί πριν από αυτούς. Καλούνται να πιστέψουν ότι ο 

χαρακτήρας που βλέπουν πραγµατικά κατέχει τα χαρακτηριστικά που φαίνεται να 

επιδεικνύει, ότι το καθήκον που επιτελεί θα έχει τις συνέπειες για τις οποίες αναπόφευκτα 

αξιώνει  και ότι σε γενικές γραµµές, τα πράγµατα είναι αυτό που φαίνονται να 

είναι.»(1990:28). 

Για παράδειγµα µια γυναίκα που επιτελεί το ρόλο της είτε έχει γεννήσει είτε όχι, 

προοικονοµεί στις επιτελέσεις της αυτή της τη δυναµική, αφού η απόρριψη αυτής της 

δυνατότητάς της σηµαίνει µη υγεία63, καθώς όπως διαπιστώνει η Poovey (1988) ακόµη κι 

αν µια γυναίκα δεν έχει γεννήσει η ίδια, η αναπαραγωγική της δυνατότητα υπαγορεύει την 

κατάσταση της υγείας της ή µάλλον της έλλειψης υγείας της. «Αυτό συνιστά ένα τρόπο µε 

τον οποίο η επιτέλεση ‘κοινωνικοποιείται’, διαµορφώνεται και τροποποιείται για να 

ταιριάξει στην αντίληψη και τις προσδοκίες της κοινωνίας στην οποία 

                                                 
63 Βλ. επίσης Lock και Kaufert  1998  για τους όρους “real woman”, “normal” σε σχέση µε την απόρριψη της 
δυνατότητας της αναπαραγωγής (σελ.20). 
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παρουσιάζεται.»(Goffman 1990:44). Με παρεµφερή τρόπο κάθε γυναίκα επιτελεί το ρόλο 

της σε σχέση µε την αναπαραγωγή εσωκλείοντας στις επιτελέσεις της όλες τις κοινωνικές 

συµβάσεις του φύλου της. Το αποτέλεσµα µιας τέτοιας προοικονοµίας και πρακτικής 

οδηγεί σε µια πραγµατικότητα που η ίδια έχει δηµιουργήσει κι όµως θεωρεί ως 

προϋπάρχουσα. Ο επιτελεστής επισηµαίνει ο Goffman µπορεί να παρασυρθεί πλήρως από 

την ίδια του τη δράση και να θεωρήσει την η εντύπωση της πραγµατικότητας την οποία 

σκηνοθετεί ως πραγµατική πραγµατικότητα. (1990:28). 

Σ’ αυτή την έρευνα έγινε µια προσπάθεια να αποκαλυφθούν πολιτικές του φύλου 

µέσα από µικρές «λεπτοµέρειες» του σώµατος και των αισθήσεων που ανιχνεύθηκαν σε 

διαφορετικές επιτελέσεις του αναπαραγωγικού γυναικείου σώµατος. Συζητώντας για τις 

γεύσεις και τις µυρωδιές, τα αγγίγµατα, τους ήχους και τις εικόνες διαφάνηκε µια έµφυλη 

διεύθυνση των αισθήσεων. Μέσα από αυτές συντίθενται όσα ταυτίζουµε µε τον εκτελεστή, 

αναµένοντας να τον ακολουθούν ως σκηνικά µέρη του εκφραστικού εξοπλισµού -

διακριτικά αξιώµατος και κοινωνικής θέσης, ντύσιµο, φύλο, ηλικία και φυλετικά 

χαρακτηριστικά, µέγεθος, όψεις, πόζα, λεκτικοί τρόποι, εκφράσεις προσώπου, σωµατικές 

χειρονοµίες, προτιµήσεις. (Goffman 1990:34). ∆ε θα έπρεπε να υπάρχει ένα διαφορετικό 

σχέδιο προσδοκίας και υπεύθυνης συµπεριφοράς για κάθε ανεπαίσθητα διαφορετικό 

εκτελεστή και διαφορετική επιτέλεση αντί όπως µας εξηγεί ο Goffman να επιστρατεύεται 

η παρελθοντική εµπειρία και τα στερεότυπα; (1990:36). 

Η επιστράτευση αυτή της παρελθοντικής εµπειρίας µεσολαβείται από τη µνήµη. 

Για να πραγµατωθεί το φαντασιακό σώµα πρέπει να διαπεραστεί πρώτα από τις αισθήσεις, 

ώστε να µεταφερθεί στο πραγµατικό σώµα και να επιτελεστεί. Η µεταφορά αυτή των 

αισθήσεων πραγµατοποιείται µέσα από θραύσµατα µνήµης για τις αισθήσεις. Όπως 

προσπάθησα να δείξω στα προηγούµενα κεφάλαια η κατασκευή των αισθήσεων δεν είναι 

µια θεωρητική προσέγγιση µονάχα, αλλά µια πραγµατικότητα βιωµένη από τα υποκείµενα. 

Όταν η ∆ηµητρούλα προσπαθεί να επιτύχει την απόλυτη µυρωδιά για τις στιγµές πριν και 

κατά τον τοκετό και µετά, «κατασκευάζει» την αίσθηση -µε µια έννοια- πλένοντας τα 

ρούχα µε µαλακτικό. Όταν η έγκυος δεν παραδέχεται τις αλλαγές στις συνήθειές της 

ανασύρει από τη µνήµη της τη συµπεριφορά της µη καπνίστριας, της γυναίκας που δεν 

πίνει αλκοόλ, που τρέφεται «ποιοτικά» και τις µετουσιώνει. 

Η Σερεµετάκη επιβεβαιώνει τις σκέψεις µου συζητώντας για την παραστασιακή 

επιτέλεση, η οποία «είναι επίσης µια στιγµή όπου τα ασυνείδητα επίπεδα και τα 

συσσωρευµένα στρώµατα προσωπικής εµπειρίας γίνονται συνειδητά µέσω υλικών 

δικτύων, ανεξάρτητα απ’ τον εκτελεστή. Ωστόσο, ο τύπος και το περιεχόµενο της 
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ολοκλήρωσης/σύνδεσης µε το αισθητήριο τεχνούργηµα δεν καθορίζεται εκ των προτέρων, 

δεν είναι επικοινωνία µε πλατωνική ουσία, αλλά µάλλον είναι µεταλλαγή (mutation) 

νοήµατος και µνήµης  που διαθλά την αµοιβαία παρεµβολή του λήπτη (perceiver) και του 

αντιληπτού (perceived) στην ιστορική εµπειρία και πιθανώς την αµοιβαία τους 

αλλοτρίωση από τη δηµόσια κουλτούρα, την επίσηµη µνήµη και τις επίσηµες οικονοµίες.» 

(1997:42). Την ιδέα της µνήµης ως µεταλλαγής ενισχύει ο Terdiman, για τον οποίο οι 

άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν ότι η µνήµη είναι συντήρηση. «Αλλά τι θα φανεί αν 

κοιτάξουµε τη µνήµη από την αντίθετη κατεύθυνση; Τότε η µνήµη γίνεται η αρχέτυπη 

τεχνολογία και καταγραφέας της µετατόπισης, της µεταλλαγής και του µετασχηµατισµού. 

Η µνήµη είναι το µέσο για την εµπειρία µας στη διαφορά».(2005:187) 

Η κατασκευή των αισθήσεων µε τη βοήθεια της µνήµης είναι αποτελεσµατική και 

χωρίς αυτή δεν ξέρω αν ή µε ποιο τρόπο θα υπήρχε η πρώτη. Η µνήµη δεν ανακαλεί 

µονάχα εικόνες δικές µας, αλλά και άλλων, δεν ανασύρει µόνο βιωµένες εµπειρίες, αλλά 

και φαντασιακές, «επιστρατεύει» εικόνες συλλογικής µνήµης. Σ’ αυτές τις εικόνες οι 

αισθήσεις µαζί πλεγµένες, αποτυπώνονται στη µνήµη των ίδιων των αισθήσεων, 

δείχνοντας την αδιάσπαστη µεταξύ τους σύνδεση και πως η µια διοχετεύει την άλλη σαν 

συγκοινωνούντα δοχεία. Η Σερεµετάκη «ενσωµατώνοντας» τις αισθήσεις στην έννοια της 

µνήµης, υποδεικνύει πως η τελευταία «δεν µπορεί να περιοριστεί σε µια απολύτως 

εγκεφαλική ή υποκειµενική σφαίρα. Είναι µια πολιτισµικά (δια)µεσολαβηµένη υλική 

πρακτική που ενεργοποιείται από σωµατικές πράξεις και συµπυκνωµένα από νόηµα 

αντικείµενα. Αυτή η υλική προσέγγιση της µνήµης τοποθετεί τις αισθήσεις στο χρόνο και 

απευθύνεται στη µνήµη τόσο ως µετα-αισθητήρια (meta-sensory) ικανότητα όσο και ως 

αισθητήριο όργανο αυτό καθεαυτό.»(1997:46). 

Κατά τον Terdiman «η µνήµη κανονικοποιεί το ακατάλληλο και το ξένο µε 

τρόπους που µοιάζουν µε κοινές αντιλήψεις της δηµιουργικότητας.» (2005:188) Στη 

διαδικασία που διενεργείται για να µην αποβληθεί το «ξένο» σώµα επενεργεί η ρύθµισή 

του. Όπως έχει αρθρωθεί σ’ αυτή την εργασία η συζήτηση για τη βιο-εξουσία δε θα 

µπορούσαµε να ισχυριστούµε πως υπάρχουν σώµατα ενταγµένα αφ’ εαυτού χωρίς να 

χρειάζεται κάποια «περαιτέρω κανονιστική διαχείριση». «Θυµούνται», άραγε, τα 

ενταγµένα σώµατα ότι υπήρξαν «ξένα» σώµατα που κατάφεραν να ενταχθούν; Αν η 

ένταξη επαφίεται στις κοινωνικές κατασκευές που συζητήσαµε παραπάνω, οι τελευταίες 

χρειάζονται χρόνο. Η µνήµη λειτουργώντας κι αυτή ρυθµιστικά, δηµιουργεί µια οικονοµία 

χρόνου, όταν παρόλο που δε δύναται να συστήσει το αίσθηµα, µπορεί να το 

ξαναζωντανέψει (Bennett 2005:27).  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:11 EEST - 52.53.217.230



113 

Αυτή την οικονοµία διέκρινα κατά τις πρώτες ώρες µετά τη γέννα, όπου 

ενεργοποιείται το φαντασιακό αναπαραγωγικό πρότυπο µέσω της µνήµης προς την 

κατασκευή της µητρικής ταυτότητας ανασύροντας µνήµες και µετουσιώνοντάς τες στην 

επιτέλεση. Έχουµε, κιόλας δύο «δηµιουργήµατα». Ένα µωρό και µια µητέρα. Αν το 

έγραφα αλλιώς; Η γυναίκα µόλις χάσει την κοιλιά της παύει να είναι έγκυος. Έχουµε, 

τώρα, δύο απώλειες. Αυτή της κοιλιάς και αυτή της ταυτότητας της εγκύου. Απουσιάζουν, 

όµως, µνήµες που θα µπορούσαν να ανασυρθούν και να κανονικοποιήσουν το αίσθηµα για 

την απώλεια της κοιλιάς, γεγονός το οποίο δηµιουργεί «πρόβληµα» στην επιτέλεση. Τι 

γίνεται, λοιπόν, στις περιπτώσεις όπου η µνήµη στέκεται ανεπαρκής να κανονικοποιήσει 

το ακατάλληλο και «ξένο»; 

Ας συνδυάσουµε τις παραπάνω σκέψεις για να τις κάνουµε µία µε το να σταθούµε 

στις πιο προφανείς αλλαγές. Η απώλεια της ετοιµόγεννης κοιλιάς συµβαίνει στα 

δευτερόλεπτα που µεσολαβούν για να βγει το µωρό. Υπάρχει µια δηµιουργία και µια 

απώλεια ταυτόχρονα, εδώ. Πλην εξαιρέσεων παρατήρησα πως στεκόµαστε κυρίως στη 

δηµιουργία και όχι στην απώλεια κι αυτό µε προβληµάτισε αρκετά, καθώς στεκόµαστε και 

πάλι εκτός του γυναικείου σώµατος. Η γέννα ενός παιδιού είναι ικανή να φέρει νέα 

συναισθήµατα. Μπορεί, όµως, να µετασχηµατίσει τις αισθήσεις τόσο άµεσα; Και µε ποια 

χρήση των αισθήσεων µπορεί η απώλεια ενός µέρους του σώµατός να µην ειδωθεί ως 

απώλεια; 

Η γνώση της γυναίκας από πριν ότι θα χάσει την κοιλιά γεννώντας (γεγονός που 

µπορεί να µην του έχει δώσει καν σηµασία ή αν του έχει δώσει να νιώθει αίσθηµα 

ανακούφισης που θα «γλιτώσει» από τον παραπάνω όγκο), δε σηµαίνει ότι την 

προειδοποιεί για αυτό που θα συµβεί στο σώµα της πραγµατικά. O Merleau-Ponty 

εξισώνοντας τον εαυτό µε το βιωµένο σώµα (lived body) υπαινίσσεται ότι ο εαυτός 

αλλάζει µε αλλαγές στο ενσώµατο σχήµα. Η απώλεια της κοιλιάς, συνεπάγεται την 

απώλεια της ταυτότητας της εγκυµοσύνης και φυσικά την απώλεια του ενδιαφέροντος 

γύρω από τη γυναίκα. Το ενδιαφέρον µετατοπίζεται σε απίστευτο χρόνο στο µωρό και η 

γυναίκα αυτόµατα καλείται να υπάρχει ως µητέρα. Παρόλο που η εγκυµοσύνη θεωρείται 

µια περίοδος «προετοιµασίας» για τη γέννα, δε θα µπορούσε να προετοιµάσει το σώµα για 

την «κατάσταση» µητρότητας που θα ακολουθήσει. Η Young (1990) επισηµαίνει πως η 

εγκυµοσύνη δεν είναι µια παθητική αναµονή της γέννας ενός άλλου εαυτού, αλλά µια 

ενεργή περίοδος αλλαγής στη γυναίκα την ίδια». Ο µετασχηµατισµός, όµως, αυτός 

σχετίζεται µε την εγκυµοσύνη, όχι µε τη µητρότητα.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:11 EEST - 52.53.217.230



114 

Η απόδοση της συµπεριφοράς της γυναίκας ως µητέρας στο «µητρικό ένστικτο»64 

µε γεµίζει αµφιβολία, καθώς η κατασκευή της «µητρότητας» βασίζεται σε διαδικασίες, οι 

οποίες για να τις αναφέρω µε µια «πυκνή περιγραφή» θα χρειαζόντουσαν πολλές σελίδες 

γεµάτες παραδείγµατα «έξης» «τεχνικών του σώµατος» και «Λόγων». «Αυτό που ενώνει 

τη µητέρα µε το παιδί τη στιγµή της γέννας είναι µια επί της ουσίας αλλαγή στο ενσώµατο 

σχήµα της (1994:118). Μέσα σε λίγα λεπτά το άτοµο µεταβαίνει από έγκυο σε µη. Αλλά 

σε τι; Σε αυτό που ήταν πριν την εγκυµοσύνη είναι αδύνατο, καθώς υπάρχει ένα 

«αποµεινάρι» κοιλιάς που θυµίζει- ας πούµε µέσες-άκρες- εγκυµοσύνη πέντε µηνών και 

από την άλλη, η µητρική ταυτότητα ως κατασκευή χρειάζεται το χρόνο της.  

Όταν ρώτησα τη Μάνια για την εµπειρία της  µου είπε: «Α, αυτό είναι το πρώτο 

πράγµα που έχω νιώσει. Νιώθεις κενός ρε παιδί µου. Νιώθεις άδειος. Έχω βρει κι άλλη µια 

γυναίκα που ένιωσε το ίδιο. Έπαθε κατάθλιψη επιλόχειο λέει απ’ αυτή την αίσθηση. Ότι 

άδειασε…» Προσπαθώντας να µου εξηγήσει η συνοµιλήτριά µου πως ένιωσε µε την 

απώλεια της κοιλιά της, αντιδιέστειλε την επιτέλεση της ευτυχίας και του 

«φτερουγίσµατος» όπως είπε, το οποίο δεν κατάφερε να βιώσει (και να «εκτελέσει» 

εποµένως), σε αντίθεση µε άλλες περιπτώσεις στη ζωή της, όπου είχε νιώσει πολύ έντονα. 

«Αυτό το.. βράσιµο, το… φτερούγισµα της καρδιάς! ∆εν το νιώθεις , δεν υπάρχει σ’ αυτή 

τη φάση.» «Έχω ευθύνη ρε παιδί µου που έχω πλέον µωρό. Και έκανα ένα φλας-µπακ και 

αναπολούσα στιγµές φοιτητικές…κυρίως. Και θεωρώ πως ήτανε εξίσου έντονες. Ίσως και 

περισσότερο». Συνέχισε να µου διηγείται περιστατικά που αποδεικνύουν πως το 

περιβάλλον της ανέµενε την επιτέλεση του ρόλου της. «Με βλέπουν στο δρόµο που 

κατεβαίνω µερικές φορές στο µαγαζί, µου λένε: α, εσύ λάµπεις! Λέω παιδιά αυτό το 

βλέπετε εσείς…. ∆εν ένιωσα ρε παιδί µου αυτό που νιώθεις, ξέρεις αυτό… Μέσα …το 

φτερούγισµα….». 

Στο µυαλό µου ήρθανε τα λόγια της Αυγής η οποία είχε νιώσει ήδη από την 

εγκυµοσύνη της πιο «ευάλωτη» όπως µου είπε λόγω της έλλειψης ανεξαρτησίας που βίωνε 

από την ύπαρξη της κοιλιάς και των συµπτωµάτων της κύησης. Το συνειδητοποιούσε, 

ακόµη, µέσα από τους Λόγους γύρω της: «Σήκω να κάτσει η κοπέλα που είναι έγκυος. ∆εν 

ήθελα να µου το κάνουν αυτό. Επειδή άλλαζα. Επειδή ήξερα ότι µε την εγκυµοσύνη αυτό 

που υπήρχε, αυτό που ήµουν πριν δε θα ‘ταν πια το ίδιο. Ήµουν το ανέµελο κορίτσι. ∆εν 

ένιωθα πια ανεξάρτητη από την εγκυµοσύνη. Το καταλάβαινα ότι δε θα µια το παιδί, θα 

‘µαι η µαµά. Κι αυτό ήταν απότοµο. ∆εν το ‘χαµε σκεφτεί ότι υπάρχει αυτή η παράµετρος. 

                                                 
64 Βλ. Stanworth 1987. 
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Εγώ δεν το χα σκεφτεί. Ότι παύω να είµαι ανεξάρτητη και χάνω την ανεµελιά.».Αφού 

γέννησε είδε αλλαγή από τους γονείς της. «Σαν να µε βλέπουν λίγο πιο σαν ίσος προς ίσο . 

Σαν να µην είµαι τόσο το παιδί τους όσο να ‘µαι µια µαµά. Πιο πολύ ότι είµαι µια µαµά 

παρά ότι είµαι το παιδί. Ίσως είναι πάλι δικιά µου ιδέα. Πιο υπεύθυνο άτοµο… Πως 

νταντεύεις κάποιον, πως του µιλάς όταν είναι πιο µικρούλης, αλλά τώρα δεν του µιλάς 

έτσι πια.». Για τη Μιράντα αυτό που της κόστισε περισσότερο µε τη γέννηση των παιδιών 

της περιγράφεται στα παρακάτω λόγια της: «Εµένα αυτό που...ε…συνειδητοποίησα είναι 

ότι πλέον δεν µπορείς να κάνεις τίποτα όταν το θέλεις εσύ, όποτε το θέλεις εσύ και για όση 

ώρα θέλεις να το κάνεις εσύ. Απλά προσαρµόζεσαι στις ανάγκες των άλλων. Των παιδιών 

βασικά.  Και βάζεις τον εαυτό σου µετά. Αυτό. Ενώ τόσα χρόνια είχες µάθει ότι είσαι 

πάντα εγώ. Εγώ θα κάνω αυτό, εγώ θα κάνω εκείνο, οι διακοπές µου, το ένα το άλλο. 

Εντάξει, ξαφνικά βάζεις άλλες προτεραιότητες.». 

Παρατηρούµε τις γυναίκες να συµπυκνώνουν τα αισθήµατα εξάρτησή τους σε 

αντίθεση µε την ανεµελιά που προσφέρει η έλλειψη ευθυνών, η οποία χάνεται µπροστά 

στην ευθύνη για το µωρό. Οι περιγραφές τους παραπέµπουν σε ένα εφηβικό-κοριτσίστικο 

φαντασιακό. Χωρίς να θέλω να γενικεύσω, οφείλω να πω πως οι δυο αυτές διαφορετικές 

ιστορίες των συνοµιλητριών µου µε κάνανε να αναρωτηθώ αν η απώλεια της κοιλιάς σε 

κάποιες γυναίκες συνδέεται µε το τελικό στάδιο της απώλειας αυτής της φαντασιακής 

εφηβείας. Αφού δεν υπάρχει χώρος για ένα «πένθος της κοιλιάς», εφευρίσκεται χώρος σε 

ένα «πένθος για τη χαµένη εφηβεία», για το κοριτσίστικο που κουβαλάει η γυναίκα µέχρι 

πριν γεννήσει.65 Το πλήθος των τελετουργιών γύρω από τον τοκετό αφήνει περιθώρια να 

σκεφτούµε πως ο χρόνος της λοχείας µπορεί να λειτουργήσει ως προς µια πιο οµαλή 

αποδοχή των νέων συνθηκών από τη γυναίκα, αλλά ρητά δεν εντοπίζεται κάπου αναφορά 

στην απώλεια της κοιλιάς αυτής καθ’ εαυτής, αλλά σε ένα χρονικό διάστηµα που έχει 

ανάγκη η γυναίκα χωρίς εξωτερικές παρεµβολές.  

Η µη αναπαραστάσιµη εκδοχή µιας τόσο έντονης στιγµής θυµίζει  τη διαχείριση 

του τραύµατος. Η προσέγγιση της Veena Das (1997) που θέτει το τραύµα ως ένα 

υπαρξιακό και γνωσιολογικό πρόβληµα απώλειας νοήµατος, ταιριάζει στην περίπτωση της 

απώλειας της κοιλιάς, όπως τη διηγήθηκαν κάποιες από τις συνοµιλήτριές µου ως 

τραυµατική εµπειρία. Η Kathy Caruth (1995) έχει προσεγγίσει την εµπειρία του τραύµατος 

µέσα από το µοντέλο της «αζήτητης εµπειρίας» (unclaimed experience), σύµφωνα µε το 

οποίο το τραύµα  σηµατοδοτείται  από τη χρονική του καθυστέρηση, την αποτυχία του να 

                                                 
65 Σηµειώνω εδώ πως δεν απασχολεί τον τρόπο ανάλυσης η ηλικία της γυναίκας, καθώς η έννοια της 
φαντασιακής εφηβείας σχετίζεται µε την ανεξαρτησία της άτεκνης γυναίκας.  
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αφήσει ίχνη µε τα οποία θα µπορούσε άµεσα να αναπαρασταθεί και να αποµνηµονευτεί. 

Αφού οι τραυµατισµένοι άνθρωποι γίνονται οι ίδιοι το σύµπτωµα µιας ιστορίας την οποία 

δεν µπορούν να ελέγξουν απόλυτα, το τραύµα είναι ένα κάλεσµα να σκεφτούµε νέους 

τρόπους ακούσµατος του «ανήκουστου», του «ακατανόµαστου» και του «µη- 

αναπαραστάσιµου». ∆ε θα ήθελα να υπεραπλουστεύσω τις παραπάνω θέσεις, οι οποίες 

σχετίζονται µε διαφορετικά ζητήµατα από αυτό της αναπαραγωγής, αλλά η απώλεια 

νοήµατος, η αζήτητη εµπειρία και το ανήκουστο ισχύουν στην περίπτωση των γυναικών 

που έχουν βιώσει την απώλεια της κοιλιάς τους ως τραυµατική εµπειρία. Άλλωστε, ένα 

ζήτηµα εγείρεται όταν η απώλεια της κοιλιάς ως τραυµατική στιγµή απέχει ελάχιστα λεπτά 

από άλλες τραυµατικές στιγµές που µπορεί να είχε η γυναίκα κατά τη διάρκεια του 

τοκετού, µε αποτέλεσµα στις συζητήσεις µας να µην είναι τόσο προφανές πως η µια 

στιγµή µπορεί να επηρέασε την άλλη. Ψάχνοντας στην ηλεκτρονική σελίδα του 

οργανισµού για το µετατραυµατικό στρες µετά τη γέννα παρατήρησα πως ως τραυµατικές 

εµπειρίες θεωρούνται διαφορετικές καταστάσεις. Από την απώλεια του µωρού, µέχρι το 

σοκ που µπορεί να υποστεί µια γυναίκα από τη διαδικασία του τοκετού.  

Η απουσία στις µνήµες για την απώλεια της κοιλιάς, γενικότερα, αλλά και 

ειδικότερα ως τραυµατική εµπειρία, ταυτόχρονα µε το πένθος της εφηβείας εξοβελίζουν το 

σώµα σε µια µεταιχµιακή και αποκείµενη (βλ. Kristeva) κατάσταση η οποία (τραυµατίζει 

το υποκείµενο,) καθιστώντας «αζήτητη» την εµπειρία του, αφού δε θα κατονοµαστεί και 

εποµένως σίγουρα δε θα «λυθεί». Στη σελίδα του οργανισµού, µε λίγα λόγια, εκτός των 

άλλων, οι γυναίκες που τον έχουν συστήσει θέλουν να βοηθήσουν τις γυναίκες που δε 

βρίσκουν χώρο ανάµεσα στις υπόλοιπες «κανονικές» περιπτώσεις να µιλήσουν για την 

εµπειρία τους. Το κενό που αφήνει η κοιλιά «διογκώνεται» από το κενό της µνήµης στις 

αναφορές για ένα σώµα που επιτελεί ταυτόχρονα την απώλεια και τη δηµιουργία. Αφού 

εποµένως η απώλεια της κοιλιάς δε θα ιδωθεί ως τραύµα εκτονώνεται κάποιες φορές ως 

αναπαράσταση της τραυµατικής εµπειρίας στη µελαγχολία. Για την Butler «η µελέτη της 

µελαγχολίας είναι η µελέτη των τρόπων µε τους οποίους το ψυχικό και το κοινωνικό πεδίο 

παράγονται το ένα σε σχέση µε το άλλο.» (1997:167) Η γυναικεία µελαγχολία, όµως, δε 

θα ιδωθεί µέσα στα πλαίσια της δηµιουργίας ή ενός «habitus πολιτικής ενδυνάµωσης» 

(Schiesari 1992). Η παθολογικοποίηση, εποµένως, του σώµατος που ασκείται από τη βιο-

εξουσία φαντάζει λογική αφού έχει προηγηθεί η αποσιώπηση της τραυµατικής στιγµής και 

µετουσιώνεται στις βιο-πολιτικές του σώµατος µέσω πάλι της «οικονοµίας» της µνήµης 

που βρίθει πλήθος «έτοιµων» επιτελέσεων για το µελαγχολικό γυναικείο σώµα. 
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Το πάσχον σώµα που ελέγχεται ιατρικά και προστατεύεται από τους θεσµούς 

φαίνεται να είναι κάτι «καλύτερο» και λιγότερο «ξένο» από ένα απόβλητο, ανίκανο 

ένταξης σώµα. Κρίνεται, όπως θα λέγαµε µε «όρους ευνοϊκής διάκρίσης»66. Οι «όροι 

ευνοϊκής διάκρισης», βέβαια, λογχεύουν µια προβληµατική στάση σε σχέση τελικά µε την 

ένταξη, καθιστώντας το υποκείµενο ως µονολιθική κατηγορία. Ένα σώµα µπορεί πολύ 

εύκολα και γρήγορα να µεταβεί στη διάσταση του πάσχοντος µέσω της 

παθολογικοποίησης των σωµάτων, µηχανισµό που µετέρχεται η βιο-ιατρική. Πόσο 

προβληµατοποιούνται περισσότερο οι κατηγορίες µέσα σ’ αυτό το καθεστώς βιοεξουσίας; 

Πόσο υποφέρει το σώµα από τις ίδιες τις βιοπολιτικές του συνδηλώσεις; Το «ξένο» σώµα 

είναι απόβλητο της κοινωνίας και ταυτόχρονα της µνήµης; Τα όρια του σώµατος 

χαράζονται µέσα από αποκλεισµούς, εκτοπισµούς και απώλειες µας λέει η Αθανασίου 

(2007) συζητώντας για βιοηθικά ζητήµατα. Ποιες καταστατικές ιδιότητες της σωµατικής 

ύπαρξης καταργούνται στα πλαίσια µιας «νόρµας»; Βρίσκονται σ’ αυτή την προσπάθεια 

προσαρµογής οι αντιφάσεις της υλικότητας και της κοινωνικότητας; Αποτελεί τελικά η 

υλοποίηση µια διαδικασία απαραίτητη για την ένταξη; Με ποιους τρόπους εντοπίζει η 

επιστηµολογία τις αισθήσεις σ’ αυτό  το σύµπλεγµα; 

Τα αναπάντητα ερωτήµατα δε σταµατάνε στην ανθρωπολογία και αυτό µπορούµε 

να το δούµε ως χάρισµα της επιστήµης και ως πρόκληση για τους ερευνητές. 

Τελειώνοντας µια εργασία, νιώθεις ίσως ότι θέλεις να τη γράψεις ξανά από την αρχή. Ίσως 

γιατί η µεταφορά των σκέψεων  στο χαρτί είναι ακόµη µια εµπειρία-διαδικασία που 

προωθεί τον αναστοχασµό, αφού µπορείς πιο εύκολα να ασκήσεις µια αυτό-κριτική. 

                                                 
66  Ο όρος χρησιµοποιείται παραπέµποντας στη συζήτηση για τον όρο της αγγλοσαξονικής παράδοσης 
“affirmative action”.  
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Παράρτηµα µε τους συνοµιλητές που εµφανίζονται στο κείµενο ή στο φωτογραφικό υλικό 

 

Μιράντα: Κάτοικος Βόλου µε καταγωγή από το Βόλο, 33 ετών, έχει τριτοβάθµια εκπαίδευση και 

εργάζεται ιδιωτικά ως καθηγήτρια ξένης γλώσσας. Είναι παντρεµένη κι έχει αποκτήσει τρία 

παιδιά, µια κόρη στην πρώτη γέννα στο σπίτι της στο Βόλο και δύο γιους µετά από δίδυµη κύηση 

σε µπανιέρα µε τη βοήθεια µαίας στο σπίτι της στη Γουατεµάλα, όπου διέµενε τότε λόγω 

εργασίας του συζύγου.  

Ελευθερία: Κάτοικος Βόλου µε καταγωγή από Θεσσαλονίκη, 32 ετών, παντρεµένη, έχει 

τελειώσει λογιστική και εργάζεται ως λογίστρια. Κατά την έρευνα διένυε τους τελευταίους µήνες 

της πρώτης της εγκυµοσύνης και γέννησε την κόρη της στο Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου. 

Χριστίνα: Κάτοικος Βόλου, µεγαλωµένη από Έλληνες γονείς στη Γερµανία, πρόσφατα 

εγκαταστάθηκαν µε το σύζυγό της στην Ελλάδα, επίσης µεγαλωµένος από Έλληνες γονείς στη 

Γερµανία. Είναι 29 ετών, εργαζόταν ως ιδιωτικός υπάλληλος στη Γερµανία κι αυτή τη στιγµή 

απασχολείται µε τα οικιακά. Κατά τη διάρκεια της έρευνας διένυε τους τελευταίους µήνες της 

πρώτης της εγκυµοσύνης και γέννησε την κόρη της σε ιδιωτική κλινική στο Βόλο. 

∆ηµητρούλα: Κάτοικος Βόλου µε καταγωγή από το Βόλο, 33 ετών, παντρεµένη, εργάζεται ως 

ιδιωτική υπάλληλος. Κατά την έρευνα διένυε τους τελευταίους µήνες της πρώτης της 

εγκυµοσύνης και γέννησε µε φυσιολογικό τοκετό την κόρη της στο Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου. 

Μαρία: Κάτοικος Βόλου µε καταγωγή από την Αγχίαλο, 33 ετών, παντρεµένη, έχει τριτοβάθµια 

εκπαίδευση και εργάζεται στο δηµόσιο ως καθηγήτρια. Κατά την έρευνα διένυε τους τελευταίους 

µήνες της πρώτης της εγκυµοσύνης και γέννησε την κόρη της µε φυσιολογικό τοκετό στο Γενικό 

Νοσοκοµείο Βόλου. 

Μαίρη: Η καταγωγή της είναι από το Βόλο, 34 ετών, παντρεµένη, έχει τριτοβάθµια εκπαίδευση 

και εργάζεται στο δηµόσιο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας διένυε τη δεύτερη εγκυµοσύνη της και 

γέννησε µε προγραµµατισµένη καισαρική τοµή σε ιδιωτική κλινική στη Λάρισα. Η πρώτη της 

γέννα ήταν επίσης µε καισαρική τοµή. 

Ελισσάβετ: Κάτοικος Βόλου, µεγαλωµένη στο Βόλο από Έλληνα πατέρα και Ουγγαρέζα µητέρα, 

31 ετών, παντρεµένη, απόφοιτος ΙΕΚ και εργάζεται ιδιωτικά. Κατά την έρευνα διένυε τους 

τελευταίους µήνες της πρώτης της εγκυµοσύνης και γέννησε φυσιολογικά στο Γενικό 

Νοσοκοµείο Βόλου. 

Φαίη: Κάτοικος Βόλου µε καταγωγή από τη Λάρισα, 34 ετών, έχει τριτοβάθµια εκπαίδευση και 

εργάζεται ως καθηγήτρια στο δηµόσιο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας διένυε τους τελευταίους 
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µήνες της εγκυµοσύνης της και γέννησε το γιο της µε φυσιολογικό τοκετό στο Πανεπιστηµιακό 

Νοσοκοµείο Λάρισας. Το µωρό µπήκε σε θερµοκοιτίδα τις πρώτες µέρες µετά τη γέννα. 

Μάνια: Κάτοικος Βόλου µε καταγωγή από το Βόλο, 27 ετών, παντρεµένη, έχει αποφοιτήσει από 

την Κρατική Σχολή Χορού και εργάζεται ως ιδιοκτήτης καταστήµατος. Κατά τη διάρκεια της 

έρευνας γέννησε το γιο της στο Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου µε φυσιολογικό τοκετό και το µωρό 

της µεταφέρθηκε από τις πρώτες ώρες στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας σε 

θερµοκοιτίδα για παρακολούθηση λόγω υπόνοιας προβλήµατος στο αναπνευστικό.  

Αυγή: Κάτοικος Βόλου µε καταγωγή από το Βόλο, 30 ετών, έχει τριτοβάθµια εκπαίδευση και 

εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος. Έχει γεννήσει ένα γιο µε καισαρική τοµή στο Γενικό 

Νοσοκοµείο Βόλου. 

Χλόη: Κάτοικος Βόλου µε καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, 40 ετών, έχει τριτοβάθµια εκπαίδευση 

και εκπονεί το διδακτορικό της. Έχει γεννήσει την πρώτη της κόρη σε ιδιωτική κλινική στη 

Θεσσαλονίκη µε φυσιολογικό τοκετό και τη δεύτερη κόρη της στο σπίτι της στο Βόλο µε τη 

βοήθεια µαίας. 
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Φωτογραφικό Παράρτηµα 
(Τις φωτογραφίες µου παραχώρησαν ευγενικά από το προσωπικό τους αρχείο οι 

συνοµιλήτριές µου.) 

 

 

Τελευταίος µήνας εγκυµοσύνης 
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Μόλις γεννήθηκε, η µαία τον συστήνει στον µπαµπά και τους συγγενείς. 

 

 

Η γιαγιά, η µαµά και η κόρη που γεννιέται στο σπίτι τους. Στο βάθος ο µπαµπάς. 
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Το µωρό γεννιέται 

 

 

Πριν ακόµα κοπεί ο οµφάλιος λώρος 
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Η µαία ελέγχει το µωρό 

 

 

Στην αγκαλιά της µαµάς 
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Η µαµά, η µαία η πρώτη κόρη και η δεύτερη στην αγκαλιά. 

 

Ανάρτηση σε νοσοκοµείο. 
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Λίγων ωρών σε άλλο νοσοκοµείο από αυτό όπου βρίσκεται η µαµά 

 

 

Λίγων ωρών κοιτάζοντας το φακό του µπαµπά 
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Στο δωµάτιο του νοσοκοµείο, η µαµά και οι συγγενείς 

 

 

Η µαµά µετά τη γέννα στο νοσοκοµείο 
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Αποσπάσµατα από το ηµερολόγιο της Μαίρης στην πρώτη της εγκυµοσύνη 
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