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ή 
αφίσα που βγάλαμε πριν το καλοκαίρι για τις βρεφοκτονί-
ες (βλ. σελ 14) θύμωσε ή έφερε σε αμηχανία διάφορους, με 
λίγα λόγια θεωρήθηκε «ακραία». Θυμίζουμε την όλη ιστο-
ρία: τον περασμένο Απρίλιο ήλθαν στη δημοσιότητα δύο 
περιστατικά νεαρών εργατριών που εγκατέλειψαν τα νεο-

γέννητα βρέφη τους σε κάδους σκουπιδιών και ακάλυπτους πολυκατοι-
κιών. Ακολούθησε η μιντιακή διαπόμπευση των γυναικών, των μανάδων 
τους, των οικογενειών τους. Δημοσιογράφοι, σχολιαστές, θεσμικές φεμι-
νίστριες εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για το «έγκλημα», επιτέθη-
καν στις νεαρές εργάτριες χαρακτηρίζοντάς τες ως «τέρατα», «μήδειες» ή 
«απελπισμένες εγκληματίες». Οι γυναίκες αυτές αντιμετωπίζουν σήμερα 
βαριές ποινικές κατηγορίες και μάλιστα μία από αυτές, μαζί με τη μητέρα 
της, προφυλακίστηκαν.

Η αναγκαιότητα για την πολιτική υπεράσπιση των γυναικών αυτών 
από γυναικείες ομάδες δεν θα ’πρεπε να χωράει αμφιβολία ούτε ναι-
μεν-αλλά. Το στοιχειώδες, καταρχήν, που περνούσε από τα χέρια μας να 
κάνουμε ήταν να μην υιοθετήσουμε τα διλήμματα που μας πέταξαν στη 
μούρη τα αστυνομικά ή ειδησειογραφικά δελτία και να επιτεθούμε στους 
όρους της δημόσιας συζήτησης. Είπαμε κατηγορηματικά: κανένα έγκλη-
μα, κανένας αποτροπιασμός, καμία σχέση με τον υποκριτικό καημό για 
τα βρέφη που επέδειξε ο συρφετός των μπάτσων, των δημοσιογράφων 
και των ρατσιστών. Οι βρεφοκτονίες δεν είναι εγκλήματα, είναι εκτρώσεις 
μετά τη γέννα. Βρεφοκτονίες γίνονται εδώ και αιώνες από εργάτριες και η 
ποινικοποίησή τους εντάθηκε από την εποχή που το κράτος και το κεφά-
λαιο απέκτησαν με αίμα και βία το μονοπώλιο του ελέγχου της αναπαρα-
γωγής της εργατικής δύναμης. Οι βρεφοκτονίες είναι το τελευταίο στάδιο 
ελέγχου της βιολογικής αναπαραγωγής από πλευράς των γυναικών. Δεν 
είναι στιγμιαίες, ατομικές πράξεις απελπισίας, είναι προϊόν μιας αλυσίδας 
ταξικών και συνάμα έμφυλων καταναγκασμών που καθορίζουν τη ζωή 
γυναικών της εργατικής τάξης.1 

H κρατΙκή

   στρατήγΙκή 

τήσ εξόντωσήσ:

        
 εργάτριες   

στο στόχαστρο

Ενδεικτικό σιχαμερό 
δημοσίευμα των ημερών 
εκείνων (πηγή: protagon.
gr). Οι γυναίκες από την 
Πετρούπολη (μάνα και 
κόρη) προφυλακίστηκαν. 
Η κόρη προβλήθηκε 
ως «μητέρα», το 
«έγκλημα» βαφτίστηκε 
«σοκαριστικό», ώστε οι 
χειροπέδες ν’ αποκτήσουν 
νόημα. 
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Να είμαστε ειλικρινείς, δεν μας απασχολεί που η παραπάνω γνώμη 
μας θεωρήθηκε από διάφορους και διάφορες ακραία. Μας απασχολεί 
μόνο ως ευκαιρία για να στρέψουμε τα βέλη της κριτικής πίσω στην 
αφετηρία τους. Έτσι, θ’ ανοίξουμε επιπλέον ζητήματα με αφορμή την 
υπόθεση και θα δείξουμε ότι ακραίοι ήταν όσοι και όσες λοιδώρησαν 
τις βρεφοκτόνες εργάτριες, είτε από σκοπιμότητα είτε από επικίνδυνη 
αφέλεια. 

Είναι καταφανές ότι η διαπόμπευση των νεαρών εργατριών και 
των οικογενειών τους ήταν μια φασιστική εκστρατεία εξόντωσης, από 
αυτές που τα τελευταία χρόνια οργανώνουν με ολοένα και μεγαλύτε-
ρη επιθετικότητα το κράτος, οι αστυνομικοί μηχανισμοί και οι πρόθυ-
μοι κοινωνικοί τους σύμμαχοι σε βάρος της εργατικής τάξης συνολικά. 
Όπως συνέβη με τη δίωξη των οροθετικών γυναικών το 2012, έτσι και 
η μιντιακή-αστυνομική καταδίκη των «βρεφοκτόνων» πάτησε αναμφί-
βολα στην ταξική θέση των γυναικών αυτών και στοχοποίησε για άλλη 
μια φορά τους όρους επιβίωσης ενός κομματιού της τάξης μας. Ταυτό-
χρονα όμως ο ταξικός χαρακτήρας της επίθεσης ενάντια σε αυτές τις 
γυναίκες συγκαλύφθηκε με διάφορα ιδεολογήματα. Η σκληρή υλική 
πραγματικότητα του να είσαι νεαρή έφηβη εργατικής καταγωγής, με 
μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και με ελάχιστες εναλλακτικές επιλογές 
αντιμετώπισής της, κουκουλώθηκε κάτω από τις αταξικές «πανανθρώ-
πινες αξίες» της «μητέρας» και του «νεογέννητου βρέφους». Οι νεαρές 
εργάτριες, και οι μανάδες τους, λοιδωρήθηκαν ως ατομικά υπεύθυνες 
για την πράξη τους. Συκοφαντήθηκαν γιατί παραβίασαν τον «βιολογι-

κό» ρόλο τους και αρνήθηκαν να γίνουν εργάτριες αναπαραγωγής. 
Παράλληλα, οι αστυνομικοί μηχανισμοί, οι θεσμοί της πρόνοιας, οι 
νόμοι και το ιατρικό σύστημα που επιβάλλουν τις ανισότητες και τους 
όρους αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης μέχρι το σημείο της 
εξόντωσης, δουλεύουν απρόσκοπτα. Το κράτος κλείνει σε στρατόπε-
δα συγκέντρωσης εργάτριες και εργάτες «επειδή δεν έχουν χαρτιά», 
διαπράττει δολοφονίες από τους δρόμους των μητροπόλεων μέχρι τα 
σύνορά του, αθωώνει νταβατζήδες (βλέπε περίπτωση «Χωριάτικο»). 
Αυτά δεν θεωρούνται εγκλήματα· είναι η επίσημη εργατική, μετανα-
στευτική πολιτική. 

Για να το θέσουμε αλλιώς: εγκληματίες δεν ήταν οι εργάτριες που 
πέταξαν στα σκουπίδια τα βρέφη τους. Εγκληματικοί είναι οι μηχανι-
σμοί που επιβάλλουν με τη βία την ταξική διαστρωμάτωση, τον έλεγ-
χο των γεννήσεων, το ποιοι αξίζει να ζήσουν και ποιες αξίζει να πεθά-
νουν. Εξίσου, όμως, εγκληματικές είναι οι απόψεις που συγκαλύπτουν 
αυτή την πραγματικότητα και δυστυχώς, απ’ ό,τι φαίνεται, αποκτούν 
ολοένα και μεγαλύτερη διεισδυτικότητα. 

Ακραία και εγκληματική είναι η αντίληψη ότι στις καπιταλιστικές 
κοινωνίες, τα άτομα έχουν ισότιμες δυνατότητες και ότι πετυχαίνουν 
ή όχι στη ζωή τους, ανάλογα με τις ατομικές τους ικανότητες και τις 
ατομικές στρατηγικές τους και όχι ανάλογα με την ταξική τους θέση 
στην κοινωνική πυραμίδα. Τη ρατσιστική αυτή αντίληψη τη συμμερί-
ζονται με ζέση τα μεσαία και ανώτερα στρώματα της κοινωνίας. Την 
προωθούν πολύ τα αφεντικά μας, που ως γνωστό με κόπο και ατομι-
κή προσπάθεια συσσωρεύουν τα πλούτη τους. Πρόκειται φυσικά για 
μια αντίληψη αναμενόμενη και ταιριαστή στην τάξη τους, που γίνεται 
όμως αρκετά επιθετική όταν απευθύνεται στην εργατική τάξη. 

Για παράδειγμα, η δυνατότητα των γυναικών των μεσαίων και άνω 
στρωμάτων για έκτρωση είναι όντως μια εφικτή δυνατότητα. Μόνο 
που αυτή απορρέει από τη θέση στην κοινωνική διαστρωμάτωση, 
από το σταθερό εισόδημα, από τις γνωριμίες της ευκατάστατης οικο-
γένειας που ξέρει «έναν καλό (παχυλά αμειβόμενο) γυναικολόγο». Η 
μεσοαστική αντίληψη περί ισότιμων δυνατοτήτων και επιλογών έδει-
ξε την ακρότητά της στο δημόσιο λόγο, όταν για τις νεαρές «βρεφο-
κτόνες» από την εργατογειτονιά της Πετρούπολης ή τη Νέα Σμύρνη 
τέθηκαν τα σιχαμένα ρητορικά ερωτήματα: «Μα δεν μπορούσαν να 
κάνουν έκτρωση (όπως εμείς)»; «Μα δεν μπορούσαν να στηρίξουν οι 
οικογένειές τους (όπως κάνουν οι δικές μας);». Σε μια ακόμα χειρότερη 
εκδοχή, η μεσοαστική αυτή αντίληψη έδειξε τεράστια συγκατάβαση 
και «συναισθηματισμό», αντιμετωπίζοντας τις νεαρές ως απελπισμέ-
νες γυναίκες που λόγω φτώχιας και αδυναμίας αναγκάστηκαν να δι-
απράξουν ειδεχθή εγκλήματα· όπου η φτώχια και η αδυναμία, εδώ, 
θεωρείται ότι προέρχονται από μια ατομική κακοτυχία και κακομοιριά, 
και όχι από τη συστηματική ταξική βία και ανισότητα που επιβάλλουν 
το κράτος και τ’ αφεντικά. 

Ακραία είναι η αντίληψη ότι η νομιμοποίηση των εκτρώσεων στην 
Ελλάδα και αλλού ήταν μια κρατική πολιτική που αφορούσε όλες τις 
γυναίκες, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης. Ως αίτημα που βγήκε μέσα 
από τους κόλπους του φεμινιστικού κινήματος, όντως η δυνατότητα 
για έκτρωση ήταν σημαντική για όλες τις γυναίκες. Από την πλευρά 
του κράτους όμως,  η πρόσβαση των γυναικών στη νόμιμη έκτρωση 
ρυθμίστηκε (και ακόμα ρυθμίζεται) μέσω ταξικών μηχανισμών. Με 
άλλα λόγια, η νομιμοποίηση των εκτρώσεων, ως κρατική πολιτική, 
επιχειρούσε να αφομοιώσει το άνω κομμάτι του φεμινιστικού κινή-
ματος και απεθυνόταν εν γένει σε γυναίκες των μεσοστρωμάτων, για 

H αφίσα που κολλήσαμε με σύνθημα: «Είναι σαν κι εμάς. Η διαπόμπευση αυτών 
των γυναικών είναι επίθεση ενάντια στην τάξη μας». Σε αντίθεση με το παραπάνω 
φασιστικό δημοσίευμα, η αφίσα αυτή κατηγορήθηκε από διάφορους ως ακραία.



15

1 Έχουμε γράψει περισσότερα πράγματα σχετικά με τις βρεφοκτονίες απ΄ 
όσα υποστηρίξαμε στην αφίσα. Δες mιγαδα, τεύχος 20, «Ανεπιθύμητη γέννα & 
διαπόμπευση: το κυνήγι μαγισσών στη δύση δεν έχει τελειώσει. Και mιγαδα, τεύχος 
7, Μήδειες, τέρατα ή απελπισμένες γυναίκες;.
2  Αναφερόμαστε στην άθλια ανακοίνωση που εξέδωσε η φεμινιστική 
ηλεκτρονική εφημερίδα «το μωβ». Για περισσότερα επ΄αυτού, δες mιγαδα, τεύχος 
20, «Ανεπιθύμητη γέννα & διαπόμπευση: το κυνήγι μαγισσών στη δύση δεν έχει 
τελειώσει

τις οποίες η απαγόρευση της έκτρωσης ήταν αναχρονιστική. Πράγ-
ματι. Γιατί να απαγορεύεται η έκτρωση σε γυναίκες που μπορούν να 
κάνουν καριέρα και να σταθούν χρήσιμες σε πόστα εξουσίας; Γιατί το 
κράτος να συντηρεί μια απαγόρευση που προκαλεί δυσαρέσκεια σε 
ένα σημαντικό κομμάτι των μεσαίων στρωμάτων, το οποίο αποτελεί 
τη ραχοκοκαλιά του; Γιατί να μην το αφομοιώσει, από τη στιγμή που 
αυτό το κομμάτι των γυναικών μπορεί στην τελική να τεκνοποιήσει σε 
μεγαλύτερη ηλικία, με εξωσωματικές; 

Από την άλλη, η κρατική νομιμοποίηση των εκτρώσεων επουδενί 
δεν κόμιζε τα ίδια μηνύματα για τις γυναίκες της εργατικής τάξης. Οι 
νομοθέτες έχουν πάντα συνείδηση ότι ένα πράγμα είναι ο νόμος και 
ένα δεύτερο σημαντικό πράγμα είναι η καθημερινή εφαρμογή του, 
για την οποία δουλεύουν όλοι οι ταξικοί μηχανισμοί επιτήρησης και 
πειθάρχησης. Γνωρίζουν ότι η έκτρωση δεν είναι ούτε μια στιγμιαία 
απόφαση, ούτε μια απλή επέμβαση που κρατάει λίγα λεπτά σε κάποιο 
ιατρείο. Η έκτρωση είναι μια ολόκληρη διαδικασία, πλήρως ταξική. Για 
να φτάσεις στην πόρτα ενός νοσοκομείου ώστε να κάνεις έκτρωση, 
πρέπει να συντρέχουν ένα κάρο προϋποθέσεις: το χρώμα σου να είναι 
λευκό, η τσέπη σου με κάποια ευρώ και κυρίως, στο κούτελό σου να 
μην γράφει εργάτρια, ρομά, μετανάστρια δίχως χαρτιά. Για να διαβείς 
το κατώφλι του νοσοκομείου, πρέπει να είσαι σε θέση ν’ αντιμετωπί-
σεις ένα σκληρό γραφειοκρατικό σύστημα και ένα ρατσιστικό ιατρικό 
κατεστημένο που καθιστούν την όλη διαδικασία μαρτύριο. Το μήνυ-
μα που εκπέμπεται από το γραφειοκρατικό-ιατρικό αυτό σύστημα σε 
όλους τους τόνους είναι ότι οι γυναίκες των κατώτερων στρωμάτων 
δεν πρέπει επ΄ουδενί να παίρνουν τον έλεγχο της αναπαραγωγής στα 
χέρια τους και το κυριότερο: δεν πρέπει να ξεχνούν ούτε λεπτό τη 
θέση τους στον πάτο της κοινωνικής πυραμίδας. Εκείνες λοιπόν που 
λένε ότι κάποτε αγωνίστηκαν για τη νομιμοποίηση των εκτρώσεων2, 
οπότε σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δικαιολογήσουν το πέτα-
μα βρεφών σε σκουπίδια, συσκοτίζουν σκόπιμα την ταξική βία που 
επιφυλάσσει τόσο ο νόμος, όσο και το ιατρικό κατεστημένο που έχει 
εδραιωθεί πάνω στον έλεγχο των γεννήσεων. 

Συνεχίζουμε. Ακραία και εγκληματική είναι η αντίληψη ότι για τα 
ανεπιθύμητα νεογέννητα βρέφη μεριμνούν το κράτος, τα ιδρύματα, 
οι μκο, οι φιλάνθρωπες κυρίες της αστικής τάξης. Είναι πλέον κοινό 
μυστικό ότι πάνω στα «ανεπιθύμητα βρέφη» έχει στηθεί ένα κανονι-
κότατο και επικερδέστατο εμπόριο βρεφών που ξεκινά από τα μαι-
ευτήρια, περνάει από τα ιδρύματα και φτάνει στις κατά παραγγελία 
εγκυμοσύνες, για τις οποίες εργάζονται γυναίκες από τα κατώτερα ερ-
γατικά στρώματα υπό την επίβλεψη μαφιών. Αυτές που κατήγγειλαν 
τις νεαρές εργάτριες για το γεγονός ότι δεν «επέλεξαν» να αφήσουν 
τα νεογέννητά τους σε ιδρύματα υιοθεσίας, δεν κόπτονται για την αν-
θρώπινη ζωή γενικώς. Κόπτονται για την τροφοδοσία του εμπορίου 
βρεφών και τα άτεκνα, ευκατάστατα ζευγάρια-πελάτες του.

Το συνεχές της κρατικής στρατηγικής της 
εξόντωσης 

Κλείνουμε με το τελευταίο και πιο σημαντικό: Η μιντιακή διαπόμπευση 
και η ποινική καταδίκη των νεαρών βρεφοκτόνων έφερε στο προσκή-
νιο όλο το εύρος του φασισμού χωρίς σβάστικα αλλά και του ταξικού 
ρατσισμού των κοινωνιών μας. Τη μεταχείριση των νεαρών εργατριών 
που εγκατέλειψαν τα νεογέννητα βρέφη τους πρέπει να την εντάξου-
με σε μια γενικότερη εικόνα. Και η συνολική εικόνα έχει ως εξής: Από 

τη λοιδωρία του τρόπου 
ζωής των μουσουλμάνων 
μεταναστών και μεταναστριών 
(που αφορά στο πώς ντύνονται, 
πώς θρέφονται, πώς είναι η σεξουαλι-
κότητά τους και οι έμφυλες σχέσεις τους), 
μέχρι τη συκοφάντηση, την εγκληματοποί-
ηση και τις δολοφονίες εργατών και εργατριών 
που κάνουν χρήση ουσιών· από την ποινικοποίηση 
κομματιών της εργατικής τάξης ως φορέων μολυσμα-
τικών ασθενειών μέχρι τη διαπόμπευση εργατριών που 
προσπαθούν να κουμαντάρουν με πενιχρά μέσα μια ανεπιθύ-
μητη εγκυμοσύνη· από τη ρητορική για τις «εστίες ανομίας» στα 
πάρκα, τους δρόμους, τις πλατείες των μητροπολιτικών γκέτο που 
ενισχύει τα ένστολα σώματα και στοχοποιεί συγκεκριμένα κομμάτια 
της τάξης μας, διαγράφεται μια συνεχής κρατική στρατηγική, με παρελ-
θόν, παρόν και μέλλον: είναι η κρατική στρατηγική της υποτίμησης της 
εργατικής δύναμης, μέχρι το σημείο της εξόντωσης. 

Τη στιγμή που μιλάμε, μέσα σε ένα διάστημα λίγων μόνο μηνών, 
τρεις γυναίκες δολοφονήθηκαν στον ΄Έβρο από τα κυκλώματα δια-
κίνησης μεταναστών, υπό την επιστασία του ελληνικού στρατού. Μια 
μουσουλμάνα μετανάστρια διαπομπεύτηκε και τραμπουκίστηκε από 
μπάτσο δεσμοφύλακα σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Μόρια της 
Λέσβου, καθώς αυτή στεκόταν στην ουρά για το συσσίτιο. 

Με άλλα λόγια, τη στιγμή που μιλάμε η κρατική στρατηγική επιφυ-
λάσσει σε γυναίκες της εργατικής τάξης ακραία υποτίμηση, συκοφά-
ντηση, εγκλεισμό και δολοφονίες. Οι νεαρές γυναίκες που εγκατέλει-
ψαν τα νεογέννητα βρέφη τους βρίσκονται λοιδωρημένες στη φυλακή. 
Οι μετανάστριες-εργάτριες δίχως χαρτιά φυλακίζονται σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, έκθετες στη βία του στρατοπέδου και των δεσμοφυλά-
κων του. Εργάτριες με τις κόρες τους δολοφονούνται στα σύνορα του 
ελληνικού κράτους. Το εθνικοσοσιαλιστικό μας κράτος και οι σύμμαχοί 
του επιχειρούν να συγκαλύψουν την ενιαία και συνεχή αυτή στρατηγική 
υποτίμησης και εξόντωσης της εργατικής τάξης. Επιχειρούν να εμφανί-
σουν όλα τα παραπάνω περιστατικά ως μεμονωμένα. Στην περίπτωση 
των νεαρών «βρεφοκτόνων», το κρίμα αποδόθηκε στις ίδιες τις γυναί-
κες. Για τις δολοφονημένες εργάτριες στα χερσαία ή θαλάσσια σύνορα 
του ελληνικού κράτους, φταίνε τα κυκλώματα και οι καιρικές συνθήκες. 
Πάνω στις έγκλειστες εργάτριες των στρατοπέδων συγκέντρωσης, μας 
λένε ότι ενίοτε προκύπτουν φαινόμενα κακομεταχείρισης.

Αυτή είναι η συνολική εικόνα, για όποιες επιλέγουν να την αντικρί-
ζουν. Σε αυτή τη συνολική εικόνα, δεν χωρούν ψευδοδιλήμματα και 
ναι-μεν-αλλά από αυτόνομες, φεμινιστικές ομάδες. Είμαστε σταθερά 
αντίθετες στις προσπάθειες εκείνες που διαχωρίζουν και συσκοτίζουν 
την τάξη από το φύλο. Τέλος, μας χωρίζει άβυσσος από τις στρατηγικές 
εκείνες που φιλοδοξούν να καταστήσουν τον φεμινισμό εργαλείο για 
την επιβολή ωμού ταξικού ρατσισμού. 


