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ων γύρω από την αντισύλληψη, με τα οποία έπρεπε να αντιπαρατεθούν οι φεμινί-
στριες στην Ελλάδα. 

Μέλη της Σκούπας μάλιστα παρευρέθηκαν, όπως θα δούμε στη συνέχεια, σε δη-
μόσια συζήτηση που έγινε στην Ιατρική Σχολή με θέμα τις επιπτώσεις των εκτρώσε-
ων στην ελληνική κοινωνία. Ένα μόνο θα σας πούμε για να καταλάβετε τη φύση του 
κυρίαρχου δόγματος της εποχής για την αντισύλληψη: στο πάνελ των εισηγητών 
είχαν κληθεί καθηγητές από την Ιατρική, τη Θεολογική και τη Νομική Σχολή! Με 
άλλα λόγια, οι «αρμόδιοι» να μιλήσουν για ένα ζωτικό για τις γυναίκες ζήτημα ήταν 
οι γιατροί, οι παπάδες και οι δικαστές! Η σύνθεση βέβαια αυτή δεν οφείλεται μόνο 
στον συντηρητισμό που χαρακτήριζε τα πανεπιστημιακά έδρανα τους μεταπολιτευ-
τικούς εκείνους καιρούς. Το ίδιο επιστημονικό τρίπτυχο (γιατροί –παπάδες-δικα-
στές) το συναντάμε σταθερά μέσα στην ιστορία της μάχης για τον έλεγχο των γυναι-
κείων σωμάτων σχεδόν από τον 16ο αιώνα. Εκείνο ηγήθηκε της έλευσης της καπιτα-
λιστικής ιατρικής επιστήμης στέλνοντας χιλιάδες γυναίκες «μάγισσες» στην πυρά. 
Εκείνο εκτόπισε τις μαίες από το ιατρικό πεδίο, εκείνο διέλυσε τη γνώση των γυναι-
κών πάνω σε διάφορες θεραπευτικές πρακτικές, εκείνο εδραίωσε τον αφέντη-αρ-
σενικό γιατρό. Αθάνατο και αιωνόβιο σχεδόν μέχρι τις μέρες μας!

Η επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται στο κείμενο φαίνεται να συνηγορεί 
υπέρ του αντισυλληπτικού χαπιού. Δεν είναι έτσι· ας μην γίνει τέτοια παρερμηνεία. 
Ας έχουμε κατά νου ότι, όπως προαναφέρθηκε, το ιατρικό δόγμα στην Ελλάδα πρι-
μοδοτούσε την έκτρωση έναντι του χαπιού, και γενικότερα ενάντια σε όλες τις άλλες 
μεθόδους αντισύλληψης. Κατά συνέπεια, οι φεμινίστριες έπρεπε να πάρουν θέση 
απέναντι σε αυτή τη συνθήκη, τονίζοντας την ανάγκη της ενημέρωσης των γυναι-
κών και για τις άλλες αντισυλληπτικές μεθόδους.

Κατά τα άλλα, οι λόγοι και οι δράσεις του γυναικείου κινήματος για το ζήτημα 
των εκτρώσεων την περίοδο 1976-1986 είναι εξαιρετικά πλούσια. Θα επανέλθουμε 
στο θέμα, και πιο συγκεκριμένα σε αυτές τις δράσεις, σε επόμενο τεύχος. 
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Στην Ελλάδα, οι εκτρώσεις ήταν παράνομες μέχρι το 1986. Παράνομες μεν, ευρύτα-
τα διαδεδομένες δε! Ενώ δηλαδή στη δεκαετία του ’70, το ένα μετά το άλλο, διάφο-
ρα κράτη νομιμοποιούσαν τις εκτρώσεις μετά από επίμονους και πολύχρονους αγώ-
νες των γυναικών, στην Ελλάδα η κατάσταση ήταν αρκετά διαφορετική. Η έκτρω-
ση ήταν μεν παράνομη, αλλά στην ουσία αυτή η απαγόρευση παρέμενε νεκρό γράμ-
μα. Γύρω στις 300.000 υπολογιζόταν ότι ήταν οι εκτρώσεις που γίνονταν κάθε χρό-
νο και όλοι σχεδόν οι γυναικολόγοι δέχονταν να τις αναλάβουν, προσφέροντας βέ-
βαια συνθήκες ανάλογες με το αντίτιμο που καταβαλλόταν... Καθώς λοιπόν η έκτρω-
ση ήταν και ο μοναδικός τρόπος αντισύλληψης την εποχή εκείνη, ένα τεράστιο κύ-
κλωμα γιατρών θησαύριζε από αυτήν. Με ευθύνη λοιπόν και των γιατρών που γέμι-
ζαν τις τσέπες τους με μαύρο χρήμα, οι διάφορες άλλες μέθοδοι αντισύλληψης πα-
ρέμεναν σχεδόν ολοκληρωτικά άγνωστες, παρόλο π.χ. που τα αντισυλληπτικά χάπια 
πουλιόντουσαν χωρίς συνταγή στα φαρμακεία. 

Στις συνθήκες αυτές, το αίτημα για άμεση νομιμοποίηση των εκρώσεων δεν 
έμπαινε τόσο επιτακτικά στην Ελλάδα όσο σε άλλες χώρες. Ωστόσο η ιδιομορφία 
αυτή δεν απέτρεψε τις φεμινίστριες να αναδείξουν ότι γύρω από τη διαχείριση των 
εκτρώσεων στην Ελλάδα δούλευαν οι ίδιοι μηχανισμοί καταπίεσης των γυναικών 
όπως και αλλού. Δεν τις απέτρεψε από το να διαδηλώσουν και από το να θέσουν επι-
τακτικά την άνευ όρων νομιμοποίηση των εκτρώσεων, αλλά και την προώθηση της 
ενημέρωσης γύρω από την αντισύλληψη. 

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε στο φεμινιστικό περιοδικό «Σκούπα, για το 
γυναικείο ζήτημα» το 1979, στον απόηχο του νόμου 821 του 1978 που νομιμοποι-
ούσε τις εκτρώσεις αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που υπήρχε κίνδυνος 
για τη γυναίκα ή το έμβρυο. Το επιλέξαμε σε πρώτη φάση γιατί ασχολείται αποκλει-
στικά με το λόγο και τη στάση των Ελλήνων γυναικολόγων την εποχή εκείνη απέ-
ναντι στις μεθόδους αντισύλληψης. Είναι, συνεπώς, αρκετά κατατοπιστικό, αν θέ-
λουμε να καταλάβουμε τις κυρίαρχες αντιλήψεις και το πνεύμα των απαγορεύσε-
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Δύο κατηγορίες γιατρών έχουν ασχοληθεί μέχρι τα τώρα με τις εκτρώσεις. 
Την πρώτη αποτελούν οι γυναικολόγοι που σχεδόν όλοι αναλαμβάνουν 
να κάνουν έκτρωση σε μια γυναίκα χωρίς πολλή φασαρία αλλά με αρκετά 
χρήματα. Tη δεύτερη αποτελούν γιατροί που κατά καιρούς έχουν πάρει το 

λόγο πάνω στο θέμα, συνήθως για να τονίσουν την επίπτωση των εκτρώσεων στο δη-
μογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας. 

Οι γυναικολόγοι με προκάλυμμα την επιστημοσύνη, τον ορθολογισμό, την ταμπέλα 
του «ειδικού» και όντας οι μόνοι που έρχονται σε άμεση επαφή με τη γυναίκα είναι βα-
σικά αυτοί που διαμορφώνουν την αντίληψή της για τις λειτουργίες του κορμιού της 
και κύρια την αναπαραγωγική.

Παλιότερα όλο το πεδίο της λαϊκής ιατρικής που σχετιζόταν με τη γέννα, την έκτρω-
ση και την αντισύλληψη ήταν στα χέρια των γυναικών. Οι στενές σχέσεις που διατη-
ρούσαν μεταξύ τους οι γυναίκες της ίδιας κοινωνίας, βοηθούσαν στη μετάδοση γνώ-
σεων και συμβουλών από τις παλιότερες στις καινούριες γενιές. Αυτό είχε σαν αποτέ-
λεσμα τη φυσικότερη αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων.

Αργότερα όμως η δημιουργία του επαγγέλματος του γιατρού που έγινε πολύ πριν τη 
δημιουργία της ιατρικής επιστήμης, και που δεν είχε άρα σχέση με την άρση του τσαρ-
λατανισμού και των προκαταλήψεων, σήμανε και την αντικατάσταση των γυναικών 
μαιών από άντρες.  Η ιστορία του αποκλεισμού των γυναικών από αυτόν τον τομέα της 
ιατρικής έχει πολύ ενδιαφέρον και κύρια αιτία του τη θέληση των αντρών να επέμβουν 
σ΄αυτό το φυσικό γεγονός και να το ελέγξουν.

Και δεν είναι ανάγκη ν’ ανατρέξει κανείς στην ιστορία για ν΄ αποδειχτεί κάτι τέτοιο. 
Ο λόγος των γυναικολόγων απ΄την εμπειρία που η κάθε μια μας έχει είναι αποκαλυπτι-
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Το περιοδικό Σκούπα, για το γυναικείο ζήτημα, εκδιδόταν από 
αυτόνομες φεμινίστριες μεταξύ 1979 και 1981. Έφτασε τα 5 

τεύχη και πουλούσε 5.000 περίπου αντίτυπα!
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κός. Άρνηση έστω και της ελάχιστης διαφώτισης πάνω στα διάφορα προβλήματα, μυ-
θοποίηση των λειτουργιών του κορμιού σαν κάτι που μόνο η επιστήμη μπορεί να απο-
κρυπτογραφήσει, γελοιοποίηση και παραγνώριση όσων η γυναίκα έχει να πει. Η χρήση 
που κάνουν οι γιατροί των γνώσεών τους ή της άγνοιάς τους δεν είναι διόλου αυτονό-
ητη. Η διαστρέβλωση δεν είναι πάντα προφανής και χρειάζεται αντίλογος, διαφορετι-
κή πρακτική για ν΄αποδειχτεί η ιδεολογική στράτευση της υποτιθέμενης ουδέτερης και 
«ορθής» επιστημονικής διάγνωσης, γνώμης. 

Παράδειγμα στάθηκαν τα γυναικεία κινήματα δυτικοευρωπαϊκών χωρών που με 
αφορμή τους απαγορευτικούς νόμους για την έκτρωση πήραν στα χέρια τους την υπό-
θεση της αντισύλληψης, των εκτρώσεων, της γυναικείας υγιεινής, ανατρέποντας όλες 
τις ισχύουσες μέχρι τότε ιατρικές θεωρίες.

Η έκτρωση είναι ένα ακραίο μέσο αντισύλληψης που αντιστοιχεί στο σύνολό του 
στις ιδεολογικές δομές μιας κοινωνίας βασισμένης στην αυταρχική οικογένεια, στη δι-
πλή ηθική. Αυτή η ιδεολογία νομιμοποιεί και την αυθαίρετη επιστημονικά επιλογή «Κα-
λύτερα η έκτρωση παρά το χάπι» που στην Ελλάδα αποτελεί ιατρικό δόγμα. Κι αν δε 
λέγεται έτσι πάντως εννοείται, μια που όταν γίνεται λόγος γι΄αντισύλληψη οι γιατροί 
προτείνουν πάντα τα λιγότερα αποτελεσματικά μέτρα, με φυσική συνέπεια η έκτρωση 
ν΄αποτελεί κατά κανόνα τη λύση στο πρόβλημα της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Σε μια 
δημοσίευση του καθηγητή Βαλαώρα με τον τίτλο «Υπογεννητικότητα των Ελλήνων και 
προκληταί εκτρώσεις» το 19�7 υπάρχει η εξής παράγραφος:

«Οι δι΄αποξέσεως εκτρώσεις μολονότι τόσο πολυπληθείς αποτελούν λύσιν ανάγκης 
και όχι την προτιμητέαν υπό των γυναικών ή των Ιατρών μέθοδο προγραμματισμού της 
Ελληνικής Οικογένειας. Οι γυναίκες καταφεύγουν εις αυτήν όταν αποτύχουν τα άλλα 
προληπτικά της κυήσεως μέτρα και οι γιατροί συνήθως δεν γνωρίζουν και ενίοτε δεν 
τολμούν να δώσουν οδηγίες περί των σύγχρονων αντισυλληπτικών μεθόδων διότι η κεί-
μενη Νομοθεσία απαγορεύει τας επί του προκειμένου συμβουλάς».

Θα νόμιζε κανείς ότι η κείμενη Νομοθεσία επιτρέπει τις εκτρώσεις. Όμως η χορήγη-
ση αντισυλληπτικών δεν είναι τόσο προσοδοφόρα.

Για ν’ αντιληφθούμε το στήσιμο όλου αυτού του μύθου για παρενέργειες ή κινδύ-
νους χαπιού ή άλλων αντισυλληπτικών μεθόδων δε χρειάζεται ν΄αντιπαραθέσουμε 
μόνο επιστημονικές έρευνες που να καταλήγουν σε αντίθετα συμπεράσματα. Φτάνει 
μια συγκριτική ανάλυση του τι θεωρείται και διαδίδεται σαν επικίνδυνο στην κοινω-
νία μας από γιατρούς επιστήμονες και τι λιγότερο. Και το να ΄χει κάνει μια γυναίκα πέ-
ντε εκτρώσεις που είναι αριθμός μετριοπαθής –τη στιγμή που υπάρχουν όχι λίγες περι-
πτώσεις γυναικών που οι εκτρώσεις τους ξεπερνούν κατά πολύ αυτόν τον αριθμό- θε-
ωρείται πρακτικά ακίνδυνο. (Η επισήμανση των κινδύνων στην περίπτωση αυτή αντι-
μετωπίζεται θεωρητικά και ποτέ σε σχέση με την πράξη). Όπου έκτρωση σημαίνει χει-
ρουργική επέμβαση και όπου οι επιπτώσεις επανειλημμένων αποξέσεων, που είναι ο 
κύρια χρησιμοποιούμενος τρόπος έκτρωσης, ελάχιστα επισημαίνονται· ακόμα κι όταν 
κάτι συμβεί, δε συνδέεται ποτέ με το γεγονός προηγούμενης απόξεσης. Αντίθετα για 
τα χάπια, συστηματικά και ύπουλα υπό τύπον ειδήσεων, «μικρών», στις εφημερίδες κυ-
κλοφορούν διάφορα τρομοκρατικά. Στις περιπτώσεις που τα χάπια χρησιμοποιούνται 
για θεραπευτικούς σκοπούς οι φόβοι μοιάζουν να εκλείπουν. Σα να οφείλονται αυτοί 
περισσότερο στην ηθική υπέρβαση παρά στο χάπι καθαυτό. Το αντίστροφο ισχύει για 
το τσιγάρο. Θεωρείται καρκινογόνο παρ’ όλ’ αυτά κανείς δεν το σκέπτεται. Η διαφήμιση 
αναιρεί το λόγο για τους κινδύνους. Αντιθέτως τα χάπια των οποίων οι κίνδυνοι –πέρα 
απ΄τις περιπτώσεις παθήσεων στις οποίες πρέπει ν΄αποφεύγονται και που κατονομά-
ζονται- ποτέ δεν αποδείχθηκαν, είναι προς αποφυγήν. Όπως και οι περιπτώσεις πλή-
θους άλλων μαζικά καταναλωνόμενων φαρμάκων, όπως τα ηρεμιστικά και τα παυσί-
πονα που κανείς δεν αναρωτιέται για το ακίνδυνο ή όχι της χρήσης τους. Γι΄αυτά όμως 
υπάρχει γενικά ευνοϊκό κλίμα που συντηρείται και απ’ το ιατρικό σώμα.

Αυτά όλα δεν έχουν θέση προπαγάνδισης του χαπιού, που δεν είναι άλλωστε η μόνη 
αποτελεσματική αντισυλληπτική μέθοδος. Βλέπουμε όμως τον καθορισμό ορισμένων 
πραγμάτων και τη δημιουργία εντυπώσεων όχι με βάση του τι είναι πραγματικά αλλά του 
αν απειλούν ανατροπή παραδοσιακών αρχών· στην περίπτωσή μας της διπλής ηθικής, 
που θέλει ο φόβος της εγκυμοσύνης να χαρακτηρίζει την ερωτική ζωή της γυναίκας.

Πριν από ένα χρόνο έγινε στην Ιατρική Σχολή μια συζήτηση με θέμα «Ιατρικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις των εκτρώσεων» στην οποία συμμετείχαν καθηγητές και υφη-
γητές της Ιατρικής Σχολής, της Θεολογικής και της Νομικής. Το κοινό αποτελούσαν 
φοιτητές και φοιτήτριες της Ιατρικής. Θα επιμείνουμε ιδιαίτερα σ’ αυτά που ειπώθη-
καν απ’ τον καθηγητή της Γυναικολογίας Αραβαντινό, ως περισσότερο επί του θέματος 
και αντιπροσωπευτικά της νοοτροπίας. Ανέφερε πως υπάρχουν αντισυλληπτικές μέθο-
δοι για τον άντρα και τη γυναίκα, τις κατονόμασε κι επέμεινε με μια εκτεταμένη ανά-
λυση στη μέθοδο του ρυθμού ως πολύ ενδεδειγμένη. Αργότερα βέβαια και σ΄έναν πί-
νακα που ανέφερε τα ποσοστά αποτελεσματικότητας κάθε μεθόδου είδαμε πόσο εξα-
σφαλισμένη ήταν, αργά ή γρήγορα, η εγκυμοσύνη. Όμως αυτό δεν φάνηκε να το θεω-
ρεί πρόβλημα. Μετά ανέφερε με πολύ λίγα λόγια τις υπόλοιπες μεθόδους για να στα-
ματήσει στο «περίφημο χάπι», όπως το χαρακτήρισε. Τι δεν προκαλεί αυτό. Από δια-
ταραχές της όρασης, ψυχολογικά προβλήματα, νευρώσεις, κυκλοφοριακά προβλήμα-
τα, και μύρια άλλα κακά. Και προχώρησε στις εκτρώσεις που τις χαρακτήρισε με ειρω-
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Αφίσες από την Αυτόνομη Κίνηση Γυναικών, αρχές ’80.
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νία σαν την πιο συνηθισμένη αντισυλληπτική μέθοδο στην Ελλάδα. Εδώ προβλήθη-
καν μια σειρά slides από εκτρώσεις. Χειρουργικά εργαλεία που τρυπούσαν τη μήτρα, 
προκαλούσαν ινομοιώματα, στρίβαν το έντερο και προκαλούσαν επιφωνήματα φρί-
κης στο ακροατήριο. Εκεί τελείωσε η ομιλία του αφήνοντάς μας με πολλά ερωτήματα. 
Τι θα συμβούλευε ο ίδιος μια γυναίκα;  Αποχή ή εγκυμοσύνη. Ήταν το μόνο δυνατό συ-
μπέρασμα μετά απ΄όσα ακούστηκαν. Οι υπόλοιποι δεν έμοιαζαν να ΄χουν περισσότε-
ρη συνείδηση του προβλήματος το οποίο ανέλυαν. Η κοινωνική του διάσταση δεν φά-
νηκε πουθενά· τι σημαίνει για τη γυναίκα δυνατότητα άρσης του φόβου της εγκυμοσύ-
νης, επίσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι η μόνη γυναίκα ομιλήτρια τελείωσε μ΄αυτά περί-
που τα λόγια: «Σκέπτομαι ότι η δουλειά του νομοθέτη είναι να φροντίζει για την απο-
φυγή του κακού. Και σκεπτόμουν όλη τη μέρα σήμερα. Είναι άραγε κακό να έρχονται 
στον κόσμο παιδιά;»

Το περίεργο ήταν ότι το ακροατήριο άκουσε με προσοχή όσα ειπώθηκαν και τίποτε 
δε φάνηκε προβληματικό στους μέλλοντες γιατρούς με διαμορφωμένη, όπως φάνη-
κε, ήδη «επιστημονική συνείδηση». Χαρακτηριστική η ερώτηση για το νόημα της αντι-
σύλληψης σε μια χώρα που πάσχει από δημογραφικό πρόβλημα. Η απάντηση που δό-
θηκε από έναν ομιλητή ότι είναι θέμα ελευθερίας του σώματος, και που ήταν ίσως το 
μόνο συμπαθητικό που ακούστηκε σ΄εκείνη την αίθουσα, προκάλεσε την άμεση αντί-
δραση του καθηγητή της Γυναικολογίας, ο οποίος έσπευσε να διακόψει για να πει ότι 
είναι θέμα «Οικογενειακού Προγραμματισμού». Ο όρος αυτός που έχει επανειλημμένα 
χρησιμοποιηθεί μοιάζει να εξαγνίζει το λόγο που γίνεται για την αντισύλληψη και την 
έκτρωση. Είναι το νόμιμο και αναγνωρισμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να γίνε-
ται περιορισμένη διάδοση πληροφοριών σε παντρεμένα πάντα ζευγάρια. Κάτι τέτοιο 
δεν υπάρχει ακόμα εδώ, και η αναφορά και μόνο σ΄αυτό μοιάζει να λειτουργεί σαν το 
αόριστο στο οποίο παραπέμπουμε για ν΄ αποφευχθεί το αδιέξοδο που δημιουργείται 
από εύλογες απορίες. Κακή η έκτρωση, επικίνδυνη η αντισύλληψη. Λύση ο οικογενεια-
κός προγραμματισμός. Όπερ έδει δείξαι.

Κοντά σ΄αυτά υπάρχει μια σειρά επιστημονικών άρθρων γραμμένα από γιατρούς 
γύρω στο ’�7-’�9 που παραθέτουν μια σειρά από στατιστικά στοιχεία για τις εκτρώ-
σεις στην Ελλάδα για να τονίσουν κύρια την επίπτωσή τους στη μειωμένη γεννητικό-
τητα των Ελλήνων.

Μέσα από αυτά τα άρθρα δίνεται η κοινωνική διάσταση και η οικονομική σημασία 
της αναπαραγωγικής λειτουργίας της γυναίκας και της ανατροφής των παιδιών που 
έχει αναλάβει, σα φυσική συνέπεια του γεγονότος ότι εκείνη γεννά παιδιά· όπως και το 
έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει στο να ελέγχει η Πολιτεία την αναπαραγωγική ικανό-
τητα του γυναικείου πληθυσμού, με τις διάφορες πολιτικές που υιοθετεί, είτε όσο αφο-
ρά τη Νομοθεσία είτε με περιορισμό διάδοσης της αντισύλληψης, με διατάξεις προ-
στατευτικές της μητρότητας κλπ. Δείχνουν επίσης τι θα σήμαινε η δυνατότητα αβία-
στης επιλογής της μητρότητας.

Οι λόγοι που επικαλούνται όλοι αυτοί για την αναγκαιότητα τόνωσης των γεννήσεων 
και περιορισμού των εκτρώσεων φθάνουν τα όρια της γελοιότητας· π.χ. ο Λούρος σε ομι-
λία του στην Ακαδημία για την «επίπτωση των εκτρώσεων επί του δημογραφικού προ-
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βλήματος της Ελλάδος» έλεγε τα εξής: «Πιστεύω όμως ότι τη στιγμήν αυτή ο καθείς σκέ-
πτεται τα σύνορα της χώρας μας και τους πληθυσμούς που μας περιβάλλουν και επο-
φθαλμιούν όπως από την πλευράν τους είναι φυσικόν, την κάθοδον προς την θάλασσάν 
μας, πράγμα που από τώρα διαφαίνεται καθαρά. Οι γείτονές μας όμως πολλαπλασιάζο-
νται αλματικώς, ενώ ημείς αποτελούμεν εξαίρεσιν και αντινομίαν των Μαλθουσιανών 
προβλέψεων». Η έκτρωση θεωρείται κακό πάντα σε σχέση με το ότι συχνά γίνεται αιτία 
στείρωσης και άρα πρόσθετος δυσμενής παράγοντας στην αύξηση του πληθυσμού, κι 
όχι τόσο επειδή είναι προβληματική μέθοδος αποφυγής της εγκυμοσύνης.

Σ’ αυτά τα άρθρα επισημαίνεται επίσης η αδυναμία των νομοθετικών απαγορεύσεων, 
ενώ παράλληλα διαπιστώνεται ότι στην Ελλάδα οι εκτρώσεις γίνονται, σε καλές συνθή-
κες από έμπειρους γιατρούς και προσωπικό. Έτσι γελοιποιείται από επίσημα χείλη η ισχύ-
ουσα Νομοθεσία· πόσο μάλλον που και έρευνες γίνονται και ρωτούν τις γυναίκες πόσες 
εκτρώσεις έχουν κάνει και αυτές απαντούν χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς να γνω-
ρίζουν ότι τυπικά η πράξη αυτή είναι παράνομη. Έτσι επισημαίνεται το αναχρονιστικό 
των διατάξεων αυτών και η ανάγκη να παρθούν άλλα μέτρα. Κι εδώ η λύση αποτελεί ο 
μαγικός όρος «Οικογενειακός Προγραμματισμός» με τον οποίο «σύγχρονες επιστημονι-
κές αντιλήψεις» θα χρησιμοποιηθούν για να μπορούν οι γονείς ν΄αποκτούν τον επιθυμη-
τό αριθμό παιδιών. Βλέπουμε εδώ ότι οι σύγχρονες «επιστημονικές αντιλήψεις» που είτε 
αγνοούνται είτε αναθεματίζονται γενικά, στο πλαίσιο επιλεκτικής και περιορισμένης δι-
άδοσής τους σε κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού και σε παντρεμένα ζευγάρια 
θα παρουσιάζονται· με άλλον τρόπο. Ο Οικογενειακός Προγραμματισμός που προϋπο-
θέτει άλλωστε άλλου είδους διαπαιδαγώγηση, και του κόσμου και των μελλοντικών για-
τρών, απ΄την τωρινή αντιμετωπίζεται περίπου σαν το «μη χείρον βέλτιστον». Χαρακτηρι-
στική αυτής της νοοτροπίας είναι η συλλογιστική του Λούρου στην ομιλία που προανα-
φέρθηκε και που συνοψίζεται στα εξής: Έτσι κι αλλιώς για ένα διάστημα η προγραμμα-
τισμένη οικογένεια δεν θα είναι κάτι πραγματοποιήσιμο παρά στα «κέντρα υψηλότερου 
πολιτισμού» της χώρας. Αντίθετα «ο παραγωγικότερος πληθυσμός των υποανάπτυκτων 
τάξεων» ως «κάπως απλοϊκός», δεν θα μπορούσε να εφαρμόσει την μέθοδο «της εκού-
σιας αναστολής της ωοτοκίας» με αποτέλεσμα οι μεν εκτρώσεις που κύρια πλήττουν την 
πρωτεύουσα (πράγμα που δεν αληθεύει άλλωστε) να μειωθούν και η «ζωογόνος γεννη-
τικότης της Ελληνικής επαρχίας» να μη μειωθεί. Όταν δε «το πνευματικό επίπεδο εις τας 
επαρχίας και την ύπαιθρον θα υψωθή και θα κατορθώσει να εκμεταλλεύεται και αυτή την 
εφαρμογή της προγραμματισμένης οικογένειας», «θα έχει επιβληθεί σε όλο τον κόσμο η 
Π.Ο. [Προγραμματισμένη Οικογένεια] οπότε δεν θα φοβούμεθα πλέον τη βουλιμία των 
γειτόνων». Τα σχόλια περιττεύουν.

Η άλλη πρωτόγνωρη υποκρισία αυτών των άρθρων είναι η αφαίρεση της πραγμα-
τικότητας της ερωτικής ζωής των ανθρώπων που είναι αυτόνομη, σε μεγάλο βαθμό, 
από την αναπαραγωγή. Οι αναφορές γίνονται, πάντα με βάση την ελληνική Οικογέ-
νεια. Έτσι προστατεύονται οι θεσμοί, ενισχύεται το ηθικό μέτρο μια που άλλου είδους 
αντιμετώπιση θα σήμαινε αναγνώριση ερωτικής ευχαρίστησης της γυναίκας και μια 
που για τον άντρα οι ανεξάρτητες αναπαραγωγικών σκοπών σχέσεις είναι δικαίωμα 
κατεκτημένο και αναφαίρετο. 

Δεκέμβρης 1985: πορεία των «συνήθων υπόπτων» ενάντια στις εκτρώσεις. Οι χριστιανοί, 
ελληνορθόδοξοι νοικοκυραίοι αποδεικνύουν ότι μέσα στη «γραφικότητά» τους μπορούν να γίνουν 
απειλητικοί. Σε κάποια, μάλιστα, από τις συγκεντρώσεις τους (πιθανόν να είναι και τούτη) έγινε 
αντισυγκέντρωση φεμινιστριών που κατέληξε σε ξύλο και συλλήψεις γυναικών. Από συζήτησή μας 
πάντως με φεμινίστρια από το Βιβλιοπωλείο Γυναικών που συμμετείχε στην αντισυγκέντρωση, οι 
φεμινίστριες πρόλαβαν να ξεμαλλιάσουν κάμποσους φασίστες και φασίστριες προτού επέμβουν οι 
μπάτσοι. Ζήτω!  

Διαδήλωση το 1986 από Ομάδες Γυναικών για τη Δικαίωμα στην Έκτρωση, την Αντισύλληψη και τη 
Σεξουαλικότητα. Το χιούμορ δεν απουσιάζει απ’ τα πλακάτ. «Κορίτσια! Χαρά στα σκέλια μας!». 


