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Οποιος παρακολουθεί τις αφίσες που κολλιούνται στους τοίχους αυ-
τής της πόλης, ίσως έχει προσέξει αυτόν τον καιρό μία με την υπογραφή 
της ομάδας μας που αναρωτιέται: «Δεν φτάνει που η εγκυμοσύνη είναι άμι-
σθη εργασία μας ... θα πληρώνουμε κι από πάνω;».  Η αφίσα κολλλήθηκε με 

αφορμή την μεγάλη αύξηση των νοσήλιων στα δημόσια νοσοκομεία με ταυτόχρονο 
κόψιμο από τα ασφαλιστικά ταμεία του επιδόματος τοκετού που έπαιρναν οι έγκυες. 
Σε προηγούμενο άρθρο του περιοδικού μας μιλήσαμε γι’ αυτό που κωδικά ονομάζε-
ται «ιατρικοποίηση της γέννας». Εδώ θα ανοίξουμε έναν μεγαλύτερο κύκλο συζήτη-
σης σε σχέση με ζητήματα κοινωνικής αναπαραγωγής, ξεκινώντας από κάποιες ιστο-
ρικές αναφορές και καταλήγοντας στο σήμερα.  

    Mια σειρά από διαδικασίες, οι οποίες σχετίζονται με την βιολογική αναπαραγω-
γή και το γυναικείο σώμα, διαπερνώνται από τον πιο σκληρό πυρήνα της βιομηχανίας 
της υγείας και των βιοτεχνολογιών αιχμής. Μια γυναίκα θα πρέπει να έχει στο νου της 
ότι το σώμα της μπορεί άνετα να βρεθεί εκτεθειμένο σε κάθε είδους εξευτελισμό που 
παράγεται εντός της εργοστασιακής νόρμας των συστημάτων υγείας (δημόσιων και 
ιδιωτικών). Στο όνομα πάντα της προόδου της επιστήμης και «του να μην χάνονται αν-
θρώπινες ζωές». Ποιος θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί σ’ ένα τόσο αληθοφανές επιχεί-
ρημα; Αναφερθήκαμε ήδη στη «βιομηχανία καισαρικών» και σε ζητήματα παρεμβατι-
κής ιατρικής. Η υποτίμηση όμως δεν εξαντλείται στα πλαίσια του ιατρικού κατεστημέ-
νου. Μιλήσαμε για το πολύ απλό γεγονός ότι η εργαζόμενη γυναίκα, αρχής γενομένης 
με την περίοδο που «βρίσκεται σε ενδιαφέρουσα», είναι πολύ εύκολο να χάσει τη δου-
λειά της ενώ η άνεργη, η ανασφάλιστη και η μετανάστρια να μην έχει καμία κάλυψη, 
πέραν του οικογενειακού προϋπολογισμού. Σε καιρό κρίσης, όπως θα δούμε παρακά-
τω, αυτή η υποτίμηση αναπαράγεται με όλο και πιο σκληρούς όρους.

  Μιλώντας για κοινωνική αναπαραγωγή μας έρχεται αυθόρμητα στο μυαλό το γνω-
στό στιχάκι «είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας κι ο γιος μου τ’ ανταλλακτικό...». Στον 
καπιταλιστικό καταμερισμό της εργασίας η αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης απέ-
χει πολύ από το να είναι απλώς μια «φυσική διαδικασία» που υπάγεται στο βασίλειο του 
γυναικείου κόσμου και στον βιολογικό, παραδοσιακό ρόλο της γυναίκας. Αυτή η ειδυλ-
λιακή εικόνα είναι απλώς ένα πρόσχημα. Ποτέ η γέννηση και το μεγάλωμα των παιδι-
ών δεν αφορούσε μονάχα το άτομο ή την οικογενειακή μονάδα. Ο τρόπος που γίνεται 
η κοινωνική αναπαραγωγή δεν είναι εκτός της καπιταλιστικής σχέσης –και ενδιαφέ-
ροντος. Τουναντίον, πρόκειται για έναν καίριας, ζωτικής σημασίας τομέα. Δεν τίθεται 
θέμα να αφεθεί στην τύχη του ούτε φυσικά στις ορέξεις και ανεξέλεγκτες επιθυμίες των 
«από κάτω». Είναι στρατηγικής σημασίας η παραγωγή πειθαρχημένων, ικανού αριθμού 
(«ικανός αριθμός»= ούτε πολλοί ούτε λίγοι, τόσοι ώστε...) εργατών που να υπηρετούν 
την παραγωγή με τρόπο κερδοφόρο (για τα αφεντικά) και με την προοπτική ότι η μια 
γενιά θα αντικαθιστά την επόμενη με τους ίδιους ατσάλινους όρους.     

    Η ίδια η γυναικεία σεξουαλικότητα είναι στο στόχαστρο, ακριβώς γιατί είναι «πα-
ραγωγική». Το γεγονός ότι η γυναίκα διαθέτει μήτρα και άρα την δυνατότητα αναπα-

ραγωγής αυτού του κόσμου (σχεδόν μαγική!) κάθε άλλο παρά αποτελεί γεγονός αμελη-
τέας σημασίας. Στο βιβλίο της, Ο Κάλιμπαν και η μάγισσα (Εκδόσεις των ξένων, Θεσσαλο-
νίκη 2011) η Silvia Federici, αναφέρεται στις στρατηγικές «βιοεξουσίας» που χρησιμο-
ποιήθηκαν κατά καιρούς από την αρχή της ιστορίας του καπιταλισμού με άμεσο στόχο 
να αυξήσουν αριθμητικά τον πληθυσμό, ιδιαίτερα σε περιόδους «κρίσης πληθυσμού» 
και κατά συνέπεια έλλειψης εργατικών χεριών. Ο μεγάλος πληθυσμός –και άρα ο μεγά-
λος αριθμός εργατών- έφτασε να θεωρείται συνώνυμο της ευημερίας και δύναμης ενός 
έθνους. Οι γυναίκες της εργατικής τάξης έπρεπε να γεννάνε υπάκουα και υπό συγκεκρι-
μένους όρους. Έτσι, τέθηκαν σε ισχύ νόμοι που αφορούσαν την ηθική των γυναικών και 
την σεξουαλική τους συμπεριφορά, τον έλεγχο της ικανότητας τους για αναπαραγωγή, 
μέσα από την παρανομοποίηση των εκτρώσεων, της αντισύλληψης κλπ. 

«Πάντως, η βασική πρωτοβουλία που πήρε το κράτος για να αποκαταστήσει το 
επιθυμητό μέγεθος πληθυσμού ήταν η εξαπόλυση ενός πραγματικού πολέμου 
εναντίον των γυναικών, που στόχευε ξεκάθαρα στην κάμψη του ελέγχου που είχαν 
επί των σωμάτων τους και επί της αναπαραγωγής. Όπως θα δούμε αργότερα, αυ-
τός ο πόλεμος διεξήχθη κυρίως μέσω του κυνηγιού των μαγισσών, που στην κυρι-
ολεξία δαιμονοποίησε κάθε είδος ελέγχου των γεννήσεων, όπως και κάθε σεξουα-
λικότητα που δεν αποσκοπούσε στην τεκνοποίηση, κατηγορώντας τις γυναίκες ότι 
θυσιάζουν παιδιά στον Διάβολο». 

Η πιο γνώριμη σ’ εμάς ιστορική διευθέτηση της κρατικής μέριμνας για την κοινωνι-
κή αναπαραγωγή και ως -τελικά- αποτέλεσμα της ταξικής επίθεσης των «από πάνω», 
ήταν η ίδρυση των συστημάτων πρόνοιας - σε διαφορετικούς χρόνους και με διαφο-
ρετικούς όρους για κάθε (δυτικό) έθνος - κράτος. Στον λεγόμενο φορντικό – κευνσια-
νό κόσμο. Φορντικό: Στον ιδανικό κόσμο μαζικής παραγωγής και κατανάλωσης του 
Φορντ, το Five Dollars day, οι άντρες καθαροί, ηθικοί, άκαπνοι και κόσμιοι θα δουλεύ-
ουν στα εργοστάσια του. Όσο για τις γυναίκες, «ελπίζει ότι αυτές νεαρές κυρίες θα πα-
ντρευτούν» («Ο εργάτης και το χρονόμετρο», Benjamin Koria, Εναλλακτικές εκδόσεις, 
1985). Εμείς συμπληρώνουμε, ώστε σύμφωνα με τον «φυσικό τους ρόλο» να αναλά-
βουν την ανατροφή, την περιποίηση και τη σεξουαλική διασκέδαση των αντρών του 
από τη μια και από την άλλη  το μεγάλωμα της νέας γενιάς εργατών που πρόθυμα  θα 
αντικαταστήσει τους πατεράδες τους στην αλυσίδα παραγωγής των εργοστασίων του. 
Κευνσιανό: Μ’ ένα κευνσιανό κράτος που λειτουργεί «λίγο σαν θεία πρόνοια, λίγο σαν 
αστυνομία» («Ο εργάτης και το χρονόμετρο»). Λέμε «ταξικής επίθεσης από τα πάνω» 
γιατί ισχυριζόμαστε ότι τα συστήματα πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης (ο έμμε-
σος μισθός που περιλαμβάνει επιδόματα, ιατρική ασφάλιση και σύνταξη) δημιουργή-
θηκαν με σκοπό να διασφαλίσουν ότι σε βάθος χρόνου θηλυκοί και αρσενικοί εργά-
τες θα αναπαράγονται εκπαιδευμένοι, πειθαρχημένοι και ενσωματωμένοι σ’ έναν κό-
σμο μισθωτής σχέσης (και μόνο εντός αυτής) και με πολύ συγκεκριμένους όρους προς 
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όφελος των αφεντικών. (Να υπενθυμίσουμε επίσης, ότι οι εργατικοί αγώνες ποτέ δεν 
αιτήθηκαν ένα κρατικά οργανωμένο σύστημα υγείας, περίθαλψης και συνταξιοδότη-
σης και μάλιστα με τον τρόπο που ιστορικά αυτό πραγματοποιήθηκε και την μορφή 
που τελικά πήρε). 

Μόνο που αυτός ο ιδανικός κόσμος της «επιστημονικής», «εξορθολογισμένης» ταξι-
κής εκμετάλλευσης αμφισβητήθηκε μαζικά, οδηγώντας τον τελικά σε βαθιά κρίση. Του 
πατέρα κράτους, του πατέρα εργοστασιάρχη, του πατέρα συνδικαλιστή και του πατέρα 
αφέντη. Λέμε ότι αμφισβητήθηκε μαζικά από τα μεταπολεμικά κινήματα των δεκαετιών 
του ‘60 και ‘70. Οι γυναίκες καταρχήν αμφισβήτησαν τον παραδοσιακό τους ρόλο, κατά 
το λεγόμενο δεύτερο κύμα του φεμινισμού. Κάποιες γυναίκες –από την ιταλική αυτονο-
μία- έφτασαν μάλιστα στο σημείο να ζητήσουν μισθό για την κρίσιμη και παράλληλα 
«αόρατη» εργασία που προσέφεραν ως νοικοκυρές (βλ. και «Από το σπίτι στη δουλειά», 
σχετικό κείμενο παρακάτω). Τα «οικιακά» σκέφτονταν μπορεί να ήταν μια δουλειά μέσα 
στο σπίτι αλλά στον έμφυλο καταμερισμό της εργασίας ήταν ισότιμης αξίας με τις δου-
λειές των αντρών τους. Τι να κάνουμε, είναι σκληρή εργασία η εννιάμηνη εγκυμοσύνη, 
ο τοκετός και μετά ... το τάισμα, το ξεσκάτισμα των σκασμένων... και η ανατροφή τους 
σύμφωνα με βασικές αξίες, ώστε να πάρουν τη σκυτάλη πειθήνια, να ψηφίζουν, να τιμά-
νε τη βασίλισσα (έστω τον πρόεδρο) και την πατρίδα τους. Συνειδητοποίησαν την αξία 
των παρεχόμενων υπηρεσιών τους μόνο όταν διαπίστωσαν ότι ένας κόσμος χωρίς αυ-
τές τις – υποτίθεται αυτονόητες- υπηρεσίες, απλούστατα δεν θα μπορούσε να υπάρξει. 

Από τη δεκαετία του ’70 λοιπόν, ζούμε σε περίοδο κρίσης του προηγούμενου οικο-
δομήματος -χωρίς προς το παρόν να έχει υπάρξει μια συνολική ικανοποιητική απάντη-
ση σ’ αυτήν. Αυτό που ζούμε στο πετσί μας είναι σίγουρα μια -από μεριάς των αφεντι-
κών- μονομερής λήξη αυτής της ιστορικής ταξικής διευθέτησης που ονομάστηκε κρά-
τος πρόνοιας. 

Στην Ελλάδα μια πιο συνολική και εκτεταμένη μορφή κράτους πρόνοιας ήρθε αρ-
κετά αργά σε σχέση με τα υπόλοιπα δυτικά κράτη. Ένα ολοκληρωμένο και αποκε-
ντρωμένο σύστημα υγείας δημιουργήθηκε μόλις τη δεκαετία του ’80, το Ε.Σ.Υ. Ο νό-
μος 1397/1983 ευαγγελιζόταν «την ισοτιμία όλων απέναντι στις παροχές υγείας» , το ότι 
«η υγεία είναι δημόσιο αγαθό» και ότι «η προστασία της υγείας είναι αποκλειστική ευθύνη 
του κράτους και υλοποιείται μέσα από ένα ενιαίο, αποκεντρωμένο και δημόσιο σύστημα 
υγείας» (δες «Προς μια καταναγκαστική υγεία», περιοδικό antifa, τεύχος 28).

Βέβαια το ζήτημα της υγείας παραμένει ένα ταξικό ζήτημα. Εξαρτάται από το πού 
τυχαίνει να κοιτάζει κάποιος τούτον τον κόσμο, από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω 
προς τα πάνω. Το πόσο ταξικό είναι το θέμα της υγείας αποδεικνύεται κάθε φορά που 
μια δοσοληψία εντός ενός νοσοκομείου συνοδεύεται με φακελάκι, από την αρχή κιό-
λας της ίδρυσης του «δημόσιου συστήματος υγείας», ειδικά για σοβαρές περιπτώσεις 
όπως ένα χειρουργείο ή μια γέννα. Το γιατί συμβαίνει αυτό μπορεί να αναζητηθεί στη 
διαφθορά των γιατρών – που είναι πλέον θεσμοθετημένη- αλλά και στο πώς φτιάχτηκε 
αυτό το κράτος, στις δομές και στην ιδεολογία που φέρει συνολικά. Στην ουσία το φα-

κελάκι αποτελεί μια μορφή ιδιωτικοποιημένης οικονομίας. Η απαξίωση και η παρακ-
μή  των δημόσιων συστημάτων υγείας οφείλεται και στην ακύρωση στην πράξη «της 
ισοτιμίας όλων απέναντι στις παροχές υγείας». Όπως και στην χυδαία μετατροπή των 
ασθενών σε χρόνιους πελάτες της φαρμακοβιομηχανίας δια μέσω των γιατρών τους. 
Σήμερα, σε περιβάλλον κρίσης, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει είναι η διάλυση των 
ασφαλιστικών ταμείων, η υπολειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, η εφαρμογή αυ-
στηρών ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων, η περικοπή των δαπανών εν γένει για την ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη, κλπ. 

Επιπλέον, κρίση σημαίνει η υποτίμηση των ανθρώπινων σωμάτων και της αναπαρα-
γωγής τους να επεκτείνεται σε όλο και μεγαλύτερα κομμάτια του πληθυσμού. Σημαί-
νει ένα γενικό «ξεσκαρτάρισμα» του ποιος θεωρείται παραγωγικός, αντιπαραγωγικός, 
«υγιής», «άρρωστος», του ποιος εντέλει είναι «χρήσιμος» να αναπαραχθεί, να «επιδο-
τηθεί» και ποιος όχι. Όλα διακυβεύονται από την αρχή μέχρι να επικρατήσει ένα νέο, 
«υγιές», κερδοφόρο μοντέλο οργάνωσης της εργασίας και αναπαραγωγής της «χρήσι-
μης» εργατικής δύναμης. Σ’ αυτό το «ξεσκαρτάρισμα», σημαντικό εργαλείο αναδεικνύ-
εται η ιδεολογία της πρόληψης, δηλαδή η προληπτική ιατρική –σε βαθμό ευγονικής- 
και η προπαγάνδα από μεριάς του κράτους ότι η υγεία είναι «ατομική ευθύνη» του κα-
θενός από μας. Όσοι αξίζουν λόγω «πρότερου έντιμου βίου» να έχουν μια καλή υγεία 
θα την έχουν, οι υπόλοιποι αλίμονο τους... 

Όσον αφορά το θέμα της γέννας, παρακολουθήσαμε τον διπλασιασμό (για φυσιο-
λογικό) έως και τριπλασιασμό (σε περίπτωση καισαρικής) των νοσήλιων για έναν το-
κετό από μεριάς των δημόσιων νοσοκομείων. Για τις ασφαλισμένες τα νοσήλια τα ανα-
λαμβάνει το ταμείο τους, περικόπτοντας το επίδομα τοκετού. Στην ουσία, το ταμείο θα 
πληρώνει το νοσοκομείο ή την κλινική σε απευθείας δοσοληψία, ενώ η γυναίκα δεν θα 
παίρνει τίποτα στα χέρια της. Ίσα- ίσα, που για τυχόν έξτρα υπηρεσίες θα πρέπει να βά-
ζει από την τσέπη της. Το Ι.Κ.Α. (σύμφωνα με την ιστοσελίδα του) καλύπτει τα νοσήλια 
μόνο σε όσες ασφαλισμένες «έχουν πραγματοποιήσει 200 τουλάχιστον μέρες ασφάλισης 
τα δυο τελευταία χρόνια, τα αμέσως προηγούμενα της ημερομηνίας τοκετού». Προφανώς 
υπάρχει σοβαρός λόγος για όσες κρύβουν την εγκυμοσύνη τους από το αφεντικό τους. 
Τι γίνεται όμως με τις ανασφάλιστες, τις άνεργες και τις μετανάστριες; Εκεί ισχύει ότι αν 
έχεις να πληρώσεις γεννάς, αν δεν έχεις δεν γεννάς. Σαν να λέμε για να έχεις δουλειά 
πρέπει να πληρώνεις και όχι να σε πληρώνουν!  Ας μην ξεχνάμε και τις δηλώσεις του 
Λοβέρδου για το ότι οι μετανάστες είναι αυτοί που επιβαρύνουν τα δημόσια συστή-
ματα υγείας. Η ντόπια ρατσιστική σαπίλα σ’ όλο της το μεγαλείο! Έτσι, όσοι είναι εντός 
του επίσημου εργασιακού δικαίου θα απολαμβάνουν κάποιες πενιχρές απολαβές, ενώ 
οι εκτός ας κόψουν τον λαιμό τους!

Είναι θλιβερό αλλά αναμενόμενο από τη στιγμή που δεν υπάρχει σοβαρό γυναι-
κείο κίνημα να ασχοληθεί με τα πολύ κρίσιμα ζητήματα της κοινωνικής αναπαραγω-
γής, όπως και το να διεκδικήσει συλλογικά και ανταγωνιστικά το γυναικείο σώμα από 
το ιατρικό κατεστημένο. 

κι ο γιος μου τ’ ανταλλακτικό...   


