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Φεμινιστική αφύπνιση στην Ελλάδα

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω το πρώτο μέρος από το χρονικό των αγώνων για 
τη νομιμοποίηση των εκτρώσεων. Το χρονικό ξεκινάει από το 1976 και φτάνει μέ-
χρι το 1981, οπότε και ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία·  το κόμμα που αναλαμ-
βάνοντας να ολοκληρώσει τον ιστορικό συμβιβασμό αριστεράς-δεξιάς προσπάθη-
σε να ενσωματώσει τους αγώνες για τη γυναικεία χειραφέτηση και να αμβλύνει τις 
αιχμές τους. 

Στο χρονικό αυτού του πρώτου μέρους, διακρίνονται οι ανάγκες της αυτονομίας 
των γυναικών από τα κόμματα και τα γυναικεία τους παραρτήματα την περίοδο της 
μεταπολίτευσης, γεγονός που δημιουργεί και κάνει αισθητό ένα ρεύμα αυτόνομων γυ-
ναικείων ομάδων στην Ελλάδα. Η απήχηση αυτού του ρεύματος ήταν αρκετά ευρεία 
και μάλιστα στο ζήτημα των εκτρώσεων και της αντισύλληψης οι αυτόνομες φεμινί-
στριες προσπάθησαν μέσα από τις δικές τους δομές να απεξαρτήσουν τις γυναίκες από 
τον έλεγχο των γιατρών. Το πόσο σημαντική ήταν από πολιτική σκοπιά αυτή η κίνη-
ση φαίνεται από την τωρινή κατάσταση όπου το μονοπώλιο του λόγου γύρω από την 
αντισύλληψη και την αναπαραγωγή εξακολουθεί να ανήκει στους γιατρούς. 

(Αναδημοσιεύουμε το χρονικό από το φεμινιστικό περιοδικό Δίνη, τ. 1.198;;
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Η νομιμοποίηση των εκτρώσεων αναδείχθηκε ως αίτημα για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα στα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 1970 από το φεμινιστικό κίνημα. Δεν 
ήταν ενιαία η στάση του κινήματος απέναντι στις εκτρώσεις. Από τη μια υπήρχαν οι 
γυναικείες οργανώσεις, στενά δεμένες με τα κόμματα της μεταπολίτευσης (κυρίως 
με το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ), που μιλούσαν για τις εκτρώσεις με όρους όπως «η προ-
στασία της μητρότητας», «η ανάγκη για οικογενειακό προγραμματισμό» και απαι-
τούσαν την κρατική ρύθμιση και διαμεσολάβηση του ζητήματος. Και από την άλλη, 
υπήρχαν οι αυτόνομες φεμινιστικές ομάδες που από μια ριζοσπαστική σκοπιά ανα-
δείκνυαν την κοινωνική πραγματικότητα γύρω από τις εκτρώσεις. Αυτές οι ομάδες 
επιτέθηκαν στην ασυδοσία των γιατρών που θησαύριζαν από τις εκτρώσεις, συντη-
ρώντας το καθεστώς παρανομίας τους και λοιδωρώντας τις υπόλοιπες μεθόδους 
αντισύλληψης. Κατέδειξαν την κυρίαρχη ιδεολογία για τη γυναικεία σεξουαλικότη-
τα που επιβάλλεται στις γυναίκες από την παιδική ηλικία και συμπυκνώνεται στο 
τρίπτυχο «σύζυγος-μητέρα-πόρνη».Και, το βασικότερο, μίλησαν για την αναγκαιό-
τητα οι γυναίκες να γνωρίζουν οι ίδιες το κορμί τους, προϋπόθεση απαραίτητη για 
την αποτελεσματικότητα των αγώνων ενάντια στην έκτρωση. 

ΔΙΝΗ τεύχος 1, Γενάρης 198??

Περιοδικό

Την Πρωτομαγιά του 1�76 κυκλοφορεί η πρώτη προκήρυξη της Κίνησης για 
την Απελευθέρωση των Γυναικών: «Εμπρός γυναίκες να παλέψουμε οι ίδι-
ες για τα δικαιώματά μας. Κάθε γυναικείος αγώνας ας γίνει αγώνας όλου του 
λαού. Κάθε λαϊκός αγώνας ας γίνει και αγώνας όλων των γυναικών.»

Η προκήρυξη – συνεπής με τις αναλύσεις της εποχής – υποστηρίζει τη θέση ότι 
οι αγώνες των γυναικών είναι αναπόσπαστα δεμένοι με τους λαϊκούς αγώνες και 
καταγγέλει τον καπιταλισμό που «με κληρονομία την πατριαρχική ιδεολογία μάς 
κρατά σε θέση υποτέλειας και εξάρτησης, δηλαδή καταπίεσης και εκμετάλλευ-
σης, διχάζει έτσι το λαό σε άντρες και γυναίκες με το να παρέχει στους πρώτους 
προνομιακή μεταχείρηση σ’ όλα τα επίπεδα». Αναλύει τρεις πτυχές της γυναικεί-
ας καταπίεσης: εργασία, μητρότητα, έρωτα, και διατυπώνει για την καθεμία συ-
γκεκριμένα αιτήματα.
Στο τμήμα της προκήρυξης που αναφέρεται στον έρωτα γίνεται λόγος και για τις 
εκτρώσεις:

Ας γίνει ο έρωτας πηγή χαράς και όχι φόβου και ενοχής,
Μέσα απ’ το σχολιό, την εκκλησία, την  οικογένεια, η σεξουαλικότητα ταυτίζεται απ’ 
τη μια με την τεκνιοποιΐα και την οικογενειακή ζωή κι απ’ την άλλη με αμαρτωλές 
περιπέτειες.
Κι όμως οι ερωτικές σχέσεις πρέπει ν’ απαλλαγούν από το άγχος της μητρότητας και το 
αίσθημα ενοχής και να είναι πηγή χαράς και όχι φόβου και εξάρτησης. Τα  παιδιά και 
οι γονείς δεν πρέπει να υποστούν τον οικονομικό και ψυχολογικό αντίκτυπο μιας αθέ-
λητης γέννησης.
Μοναδικός τρόπος για τον έλεγχο της μητρότητας στην Ελλάδα είναι σήμερα η έκτρω-
ση, επέμβαση δαπανηρή και επικίνδυνη. Το Κράτος τηρεί υποκριτική στάση και οι για-
τροί αποσιωπούν αυτούς τους κινδύνους (μόλυνση, στείρωση κλπ.)
Τονίζουμε ότι η έκτρωση ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ με την αντισύλληψη, αλλά είναι 
μόνο λύση ανάγκης. Και σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι νόμιμη και να γίνεται 
δωρεάν ακόμα και για ανήλικους. Μοναδικός σχεδόν ακίνδυνος τρόπος για τον έλενχο 
της μητρότητας και την απαλλαγή της γυναίκας από το  άγχος και την παθητικότητα, εί-
ναι η χρησιμοποίηση των διάφορων αντισυλληπτικών μέσων.
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Γι’ αυτό ζητάμε:
• Να καθιερωθεί η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία.
• Να δημιουργηθούν κέντρα πληροφόρησης  στους τόπους δουλίας και στις γειτονιές.
• Να παρέχονται δωρεάν αντισυλληπτικά μέσα.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΝΑ ΜΠΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΩΝ
ΕΚΤΡΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.

Αν και ορισμένες αναλύσεις και διατυπώσεις απηχούν συγκεκριμένες αντιλήψεις 
σχετικά με το χαρακτήρα του γυναικείου κινήματος, κυρίαρχες την εποχή εκείνη στην 
Κίνηση  για την Απελευθέρωση των Γυναικών, ωστόσο τα αιτήματα για την έκτρωση 
και την αντισύλληψη και ο προβληματισμός που τα πλαισιώνει, όπως τέθηκαν το 1�76, 
σηματοδοτούν μια αφετηρία:

Θα επαναληφθούν σχεδόν αναλλοίωτα για πολλά χρόνια από όλες τις αυτόνομες 
γυναικείες ομάδες, προσδιορίζοντας το στίγμα του φεμινιστικού κινήματος στην Ελ-
λάδα, αντλώντας μέσα από τη συγκεκριμένη πραγματικότητα και την κάθε φορά συ-
γκυρία και τροφοδοτώντας κινητοποιήσεις και δραστηριότητες, που οι επιπτώσεις και 
η εμβέλειά τους ξεπέρασαν -όπως φάνηκε- το πλάισιο των ομάδων και επιρέασαν ευ-
ρύτερες διαδικασίες.

Το πλαίσιο αναφοράς των γυναικείων οργανώσεων
Αν η πρωτομαγιάτικη αυτή προκήρυξη σημαδεύει την αφετηρία των διεκδικήσεων 
σχετικά με την έκτρωση από την πλευρά του αυτόνομου γυναικείου κινήματος, μια 
άλλη καταγραφή, την ίδια περίπου εποχή, σηματοδοτεί μια παράλληλη αν και συχνά -
όπως θα δείξουμε- διατεμνόμενη με την πρώτη διαδικασία.

Στα πλαίσια του Διεθνούς Έτους Γυναίκας του ΟΗΕ (1�7�), οκτώ συνεργαζόμενα γυ-
ναικεία σωματεία (Εθνικόν Συμβούλιον Ελληνίδων, Λύκειον των Ελληνίδων, Σύνδεσμος 
για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων, ΧΕΝ Ελλάδος, 
Ελληνική Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων, Ενωση Ελληνίδων Νομικών και Ζόντα 
Αθηνών) οργάνωσαν ένα διήμερο σεμινάριο που διατύπωσε συγκεκριμένες «προτε-
ραιότητες και στόχους για την καλυτέρευση της θέσης της Ελληνίδας». Το σεμινάριο 
κατέληξε σε διάφορες προτασεις που αφορούσαν τη δημόσια ζωή, τη μεταρρύθμιση 

του οικογενειακού δικαίου, τη δημογραφική δομή, την εκπαίδευση, την εργασία κτλ.
Ειδικότερα, η επιτροπή «Δημογραφική δομή και ποιότητα ζωής» προτείνει:

Αναγνώριση οικονομικής προσφοράς της νοικοκυράς. Κοινωνική και νομική προστα-
σία άγαμης μητέρας και εξώγαμου παιδιού. Νομιμοποίηση των αμβώσεων για την εξα-
σφάλιση συνθηκών υγείας. Να εξασφαλιστούν κίνητρα για την εξισορρόπηση της γο-
νιμότητας σε αγροτικές και αστικές περιοχές, όπως: μερικής απασχόλησεως γυναικών 
- (Ανακαίνιση ωραρίου εργασίας (ώρες που να συμφέρουν την νέα μητέρα) - Προλη-
πτική υγιεινή (ενημέρωση για προληπτικά τεστ, ειδικές εξετάσεις) - Οικογενειακός προ-
γραμματισμός και σεξουαλική αγωγή στα σχολεία (οι υπογραμμίσεις δικές μας).

Η σύνδεση της έκτρωσης αποκλειστικά με την υγεία των γυναικών και τον οικογενει-
ακό προγραμματισμό, ο περιορισμός δηλαδή της σεξουαλικότητας στην οικογένεια, 
αλλά και η ταύτιση με τη μητρότητα και το δημογραφικό πρόβλημα είναι το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο θα διατυπωθούν τα αιτήματα των παραδοσιακών γυναικείων οργανώ-
σεων και των γυναικείων οργανώσεων των κομμάτων σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 
που εξετάζουμε, παρ’ όλες τις διαφοροποιήσεις που θα επέλθουν.

Πρώτες εκδηλώσεις
Τον Ιούλιο του 1�76 η ομάδα σεξουαλικότητα/αντισύλληψη της Κίνησης για την Απε-
λευθέρωση των Γυναικών οργανώνει στα γραφεία της έκθεση για τα αντισυλληπτικά 
μέσα. Η έκθεση, που το υλικό της θα κυκλοφορήσει λίγο αργότερα σε βιβλίο, σημειώ-
νει ανέλπιστη επιτυχία και κινητοποιεί όλα τα μέλη της Κίνησης. Στη σχετική προκήρυ-
ξη-ανακοίνωση που κυκλοφόρηρει τονίζεται ότι οι σεξουαλικές σχέσεις στη σημερινή 
κοινωνία χαρακτηρίζονται από το άγχος, την εμπορευματοποίηση και την οικογενεια-
κή καταπίεση. Η σεξουαλική καταπίεση εξυπηρετεί το σύστημα και διαιωνίζει την εκ-
μετάλλευση και την αλλοτρίωση παιδιών και γυναικών. Επειδή η σεξουαλικότητα ταυ-
τίζεται με την αναπαραγωγή, το σύστημα αρνείται και εμποδίζει την πληροφόρηση και 
το δικαίωμα στις γυναίκες να αποφασίζουν πότε κι αν θα κάνουν παιδιά. Καταγγέλλε-
ται επίσης η υποκρισία του κράτους  που ανέχεται τις εκτρώσεις και απαγορεύει την 
αντισύλληψη. Δηλώνοντας ότι θεμελιακός παράγοντας για την απελευθέρωση των γυ-
ναικών είναι ο έλενχος του κορμιού τους, η προκήρυξη καταλήγει με τα ίδια αιτήματα 
όπως και η προηγούμενη της Κίνησης, που προαναφέραμε. 

Η έμφαση εδώ βρίσκεται στην αντισύλληψη. Προσδιορίζεται από το σκεπτικό ότι 
εφόσον στην Ελλάδα οι εκτρώσεις αν και παράνομες είναι ευρύτατα διαδεδομένες, 
ενω οι γιατροί αποτρέπουν τις γυναίκες να χρησιμοποιούν αντισυλληπτικά, το κύριο 
ζητούμενο είναι η εξάπλωση της πληροφόρησης και της γνώσης για τις δυνατότητες 
ελένχου που προσφέρει η συγχρονή επιστήμη. 

Στο ζήτημα της αντισύλληψης άλλωστε απικεντρώνεται και η δραστηριότητα της 
Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού που ιδρύεται τον ίδιο χρόνο, ως παράρ-
τημα της Διεθνούς Εταιρείας Οικογενειακού  Προγραμματισμού που έχει έδρα τι 
Λονδίνο.

«Πότε πρέπει να γεννηθεί ένα παιδί;» ρωτά το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο της 
Εταιρείας. Και απαντά: 

Όταν: Το ζευγάρι  θέλει παιδί – Δεν υπάρχει κληρονομική αρρώστια στους γονείς- Η 
μητέρα έχει συνέλθει σωματικά και ψυχικά από τον τελευταίο τοκετό - Ένα ακόμη άτο-
μο μπορεί να τραφεί και να βρει τη στοργή  που χρειάζεται. Τότε: Φέρε στη ζωή ένα παι-
δί. ΠΑΙΔΙΑ ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΙΣ. Για όλα αυτά θα σε ενημερώσει υπεύθυνα ο Οικογενειακός 
Προγραμματισμός. ΟΧΙ ΟΤΑΝ ΤΥΧΕΙ. - Για μια εγκυμοσύνη που θα σου φέρει ευτυχία 
και όχι προβλήματα – Διάλεξε πότε θέλεις να έχεις ένα μωρό! - Διάλεξε τη σωστή μέθο-
δο για να αποφύγεις ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη! -  Δεν είναι μυστικό! ΡΩΤΗΣΕ ΜΑΣ!

Τον Ιούλιο, τέλος, του ίδιου χρόνου θα δημοσιευτεί στο Δελτίο της Κίνησης Δημο-
κρατικών Γυναικών (τεύχος 3, Ιούνης-Ιούλης 1�76, σ.4-�) άρθρο με τίτλο «Εκτρώσεις: 
στρουθοκαμιλισμός και υποκρισία», όπου τίθενται οι κοινωνικές και πολιτικές διαστά-
σεις του προβλήματος, στυλιτεύεται η υποκρισία του κράτους, η κερδοσκοπία των γι-
ατρών και η έλλειψη πληροφόρησης, τονίζεται ότι το πρόβλημα ξεκινάει από την εκ-
παίδευση και γίνεται έκκληση στην πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της. Παρόλο που 
στο άρθρο δεν υπάρχει καμία μνεία για τη σεξουαλικότητα των γυναικών, την αυτοδιά-
θεση του κορμιού τους ή το φεμινισμό, η Κ.Δ.Γ. είναι η πρώτη γυναικεία οργάνωση που 
θα θέσει το ζήτημα ασκώντας κοινωνική κριτική.

Οι εκτρώσεις στη Βουλή
Το Σεπτέμβριο του 1�78 το ζήτημα των εκτρώσεων γίνεται αντικείμενο συζήτησης στη 
βουλή. Στο τμήμα διακοπών και στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοι-
νωνικών Υπηρεσιών «περί μεταμοσχεύσεων βιολογικών ουσιών ανθρωπίνης προελεύ-
σεως», η κυβέρνηση της Ν.Δ. προτείνει συμπληρωματική διάταξη με θέμα την έκτρω-
ση. Μέσα σε κλίμα πλήρους συμπόρευσης συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης και με 
υπόκρουση πηχυαίους τίτλους των εφημερίδων ψηφίζεται ομόφωνα ρύθμιση σύμ-
φωνα με την οποία η έκτρωση επιτρέπεται ώς την 20ή εβδομάδα, εφόσον διαπιστω-
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θούν σοβαρές βλάβες του εμβρύου, και ώς τη 12η εβδομάδα εφόσον, μετά από γνω-
μάτευση ψυχιάτρου, η έγκυος γυναίκα θεωρηθεί ότι κινδυνεύει να υποστεί ψυχικές 
διαταραχές.

Στη διάρκεια της συζήτησης ακούστηκαν για πρώτη φορά από επίσημα χείλη οι 
αριθμοί των παράνομων εκτρώσεων που γίνονται στην Ελλάδα (περίπου 300.000 κάθε 
χρόνο). Έγινε επίσης λόγος για το κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργούν, για το κύρος 
των νόμων που πλήττεται από την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά και για το δημογραφι-
κό, για την προστασία της οικογένειας και της μητρότητας κ.ά.

Οι γυναίκες, φυσικά, δεν ξεγελάστηκαν από αυτό που οι εφημερίδες ανόμασαν πανη-
γυρικά «νομιμοποίηση των εκτρώσεων». Η νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε το 1�78 
δεν άλλαξε σε τίποτα την κατάσταση. Ας δούμε όμως πώς την αντιμετώπισαν και τη σχο-
λίασαν τρία έντυπα της εποχής που, ενώ απευθύνονταν και τα τρία στις γυναίκες, το κα-
θένα αντιπροσώπευε μία εξαιρετικά διαφορετική τοποθέτηση των προβλημάτων που 
τις αφορούν: πρόκειται για τη Σύγχρονη Γυναίκα, το περιοδικό της ΟΓΕ, τον Αγώνα της 
Γυναίκας, έκδοση του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, και τη Σκούπα.

Το άρθρο της Σύγχρονης Γυναίκας (�, Νοεμ.-Δεκ. 1�78, σ. 1�-17) «Αμβλώσεις: το πρό-
βλημα που δε λύθηκε» κάνει έντονη κριτική στη νομοθετική μεταρρύθμιση που ψηφί-
στηκε στη βουλή. Η έκτρωση χαρακτηρίζεται τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό πρό-
βλημα που αφορά όλες τις γυναίκες, μια που όλες σχεδόν, σε κάποια στιγμή της ζωής 
τους, καταφεύγουν σ’ αυτήν. Η συγκεκριμένη διάταξη που ψηφίστηκε δεν λύνει το 
πρόβλημα. Το κύριο ζήτημα σχετικά με τις αμβλώσεις δεν είναι η νομιμοποίηση, αλλά 
η πρόληψη, με την κατάλληλη διαφώτιση και πληροφόρηση για την αντισύλληψη.

Σύμφωνα με την αρθρογράφο της Σύγχρονης Γυναίκας μόνο αν κατοχυρωθεί η μη-
τρότητα ως κοινωνικό λειτούργημα και δημιουργηθούν οι απαραίτητες υλικοτεχνικές 
υποδομές και κοινωνικές προϋποθέσεις (παιδικοί σταθμοί, επιδόματα, οικονομικά κί-
νητρα) θα περιοριστούν οι εκτρώσεις και θα αυξηθούν οι γεννήσεις. Το δημογραφι-
κό πρόβλημα, που είναι οξύ στην Ελλάδα, συνδέεται με την ανυπαρξία οικογενειακού 
προγραμματισμού και την έλλειψη κινήτρων για αύξηση της τεκνοποίησης. Στο άρθρο 
τονίζεται ότι παρόλο που η έκτρωση έχει ιατρικές και ψυχικές επιπτώσεις, πρέπει να 
νομιμοποιηθεί και να καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι περισσότερες εκτρώ-
σεις έχουν κοινωνικά και οικονομικά αίτια, υπάρχουν ωστόσο και καποιες γυναίκες που 
καταφεύγουν σ’ αυτές απλώς και μόνον γιατί  δε θέλουν παιδί. Κοντολογίς, για το περι-
οδικό της ΟΓΕ, στη βουλή έγινε «πολλή φασαρία για το τίποτα», χωρίς επιπλέον να έχει 
ρωτηθεί η γνώμη των γυναικείων οργανώσεων.

«Ελεύθερη Άμβλώση: Δικαίωμα κάθε Γυναίκας» τιτλοφορείται η έρευνα της Ρένας 
Λάμψα στο πρώτο μεταδικτατορικό τεύχος του Αγώνα της Γυναίκας (1, Ιανουαρίος 
1�7�, σ. 3-�). Απαντούν σε ερωτήματα οι ειδικοί περί το θέμα πανεπιστημιακοί, Α. Γιω-
τοπούλου-Μαραγκοπούλου, Η. Δασκαλάκης, Γ. Κουμάντος, Δ. Τσαούσης και Β. Φίλιας. 
Στο εισαγωγικό κείμενο τονίζεται ότι «το πρόβλημα των αμβλώσεων είναι πολύπλοκο 
και συνδέεται άμεσα με το σωστό οικογενειακό προγραμματισμό». Συνδέεται επίσης 
και με το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, αν και αυτό είναι «καθαρά κοινωνικό» και 
δεν λύνεται με την απαγόρευση των εκτρώσεων, πόσο μάλλον που δεν εφαρμόζεται 
κιόλας. Οι «φεμινιστικές οργανώσεις» της χώρας πρέπει να αντλήσουν την πείρα των 
άλλων χωρών στο ζήτημα αυτό.

Όσο για τους ειδικούς που απαντούν στην έρευνα, η Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκο-
πούλου υποστηρίζει ότι από εγκληματολογική άποψη η έκτρωση έχει πάψει να απο-
τελεί πλέον για την κοινωνική συνείδηση έγκλημα· ο Η. Δασκαλάκης ότι πρέπει να γί-
νει αποποινικοποίηση και σωστή ενημέρωση· ο Γ. Κουμάντος χαρακτηρίζει μεγάλο 
βήμα τη μεταρρύθμιση του νόμου· ο Δ. Τσαούσης θεωρεί ότι η ποινικοποίηση των 
εκτρώσεων είναι κοινωνικά άδικο μέτρο γιατί θίγει τα οικονομικά ασθενέστερα στρώ-
ματα· και ο Β. Φίλιας τονίζει ότι η νομιμοποίηση είναι καθήκον της πολιτείας και η από-
φαση για την άμβλωση πρέπει να εναπόκειται στην κρίση της ενδιαφερόμενης χωρίς 
περιορισμούς.

Τις εκτρώσεις διαπραγματεύεται το αφιέρωμα στο πρώτο τεύχος του περιοδικού 
Σκούπα. Για  το γυναικείο ζήτημα (1, Γενάρης 1�7�, σ. 23-�6). Στο αφιέρωμα αναλύο-
νται τα πρακτικά από τη συζήτηση στη βουλή, παρατίθενται ορισμένα στατιστικά δε-
δομένα, εξετάζεται η άποψη των γιατρών, το τι συμβαίναι σε άλλες χώρες της Ευρώ-
πης, και αναπτύσσεται ένας προβληματισμός για τη μητρότητα, τη σεξουαλικότητα και 
τα αίτια της ελληνικής ιδιομορφίας στο θέμα των εκτρώσεων. Θέση της συντακτικής 
επιτροπής είναι ότι η έκτρωση, εκτός από επίκαιρο θέμα, είναι και ζήτημα που παρου-
σιάζει μια πολυπλοκότητα η οποία πρέπει να αποκαλυφθεί, μια και συνδέεται με θέμα-
τα που «εσκεμμένα αντιμετωπίζονται σαν αυτόνομα»

Στα κείμενα του αφιερώματος τα μέλη της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού 
αποκαλύπτουν την υποκρισία και τη φαιδρότητα των βουλευτικών λόγων, αλλά και 
την εμμονή του κράτους στη διατήρηση των γυναικών μέσα στο «παραδοσιακό, πα-
τριαρχικό, ανδροκρατικό τρίπτυχο μητέρα-σύζυγος-πόρνη»· κάνουν κριτική στους γι-
ατρούς που διογκώνουν τους κινδύνους των αντισυλληπτικών για να διαιωνίζουν την 
κερδοφόρα επιχείρηση των παράνομων εκτρώσεων· δείχνουν τι έχουν κατακτήσει σε 
άλλες χώρες οι αγώνες των γυναικών, αλλά και πόσα μένουν ακόμη να γίνουν· αμφι-
σβητούν τη φυσικότητα του μητρικού ενστίκτου και επιχειρούν να ανιχνεύσουν τη λει-

τουργία της μητρότητας στην καταπίεση των γυναικών· και αναδεικνύουν τη σχέση 
της σεξουαλικότητας και της καταπίεσης των γυναικών. Τέλος θέτουν το ερώτημα ποι-
ους συμφέρει η διαιώνιση της κατάστασης και τονίζουν ότι η πολυπλοκότητα του ζη-
τήματος έκτρωση απαιτεί να συνειδητοποιήσουν οι ίδιες οι γυναίκες τη σημασία του 
στη διατήρηση της καταπίσεσής τους, ώστε να αγωνιστούν για να δημιουργήσουν 
τους όρους ανατροπής της. 

Η Διεθνής Ημέρα Αντισύλληψης
Στις 31 Μαρτίου γιορτάζεται και στην ελλάδα η πρώτη Διεθνής Ημέρα Αντισύλληψης 
που έχει εξαγγείλει η Διεθνής Καμπάνια για το δικαίωμα στην έκτρωση, την αντισύλλη-
ψη και ενάντια στην υποχρέωτική στείρωση.

Η Ομάδα Γυναικών Νομικής οργανώνει εκδήλωση συμπαράστασης στο Πανεπιστή-
μιο, ενώ στα γραφεία της Κίνησης για την Απελευθέρωση των Γυναικών γίνεται εκδή-
λωση που οργανώνει επιτροπή πρωτοβουλίας και στην οποία συμμετέχουν, εκτός από 
την Κίνηση, μέλη της Κίνησης Δημοκρατικών Γυναικών Παγκρατίου και Αμπελοκήπων, 
η Ομάδα Γυναικών του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιού Φαλήρου, η Ομάδα ξένων γυ-
ναικών και πολλές μεμονωμένες γυναίκες. Η ανταπόκριση από την πλευρά των γυναι-
κείων οργανώσεων είναι ανύπαρκτη.

Τον επόμενο χρόνο, στις 31 Μαρτίου 1�80, δέκα αυτόνομες γυναικείες ομάδες, που 
συμμετέχουν στο συντονιστικό γυναικείων ομάδων, μοιράζουν στην Αθήνα προκήρυ-
ξη για τη Διεθνή Ημέρα Αντισύλληψης.

Στην προκήρυξη καταγγέλλεται η υποκρισία και η αισχροκέρδεια που περιβάλλουν 
τις εκτρώσεις στην Ελλάδα, η ασυδοσία των γιατρών που συντηρούν αυτό το καθε-
στώς· αναλύεται η κυρίαρχη ιδεολογία για τη γυναικεία σεξουαλικότητα που επιβάλλε-
ται στις γυναίκες από την παιδική τους ηλικία· εξηγείται γιατί η ανδροκρατούμενη κοι-
νωνία απαγορεύει στις γυναίκες την αυτοδιάθεση του κορμιού τους και τονίζεται ότι 
για τις γυναίκες η γνωριμία με το κορμί τους είναι προϋπόθεση για τη συνειδητοποίη-
σή τους και για την αποτελεσματικότητα των αγώνων τους.

Το 1�81, πάλι στις 31 Μαρτίου, κυκλοφορεί σχετική προκήρυξη από την Ομάδα Γυ-
ναικών της Παντείου. Και άλλες προκηρύξεις που υπογράφουν η Ομάδα Γυναικών Πει-
ραιά και Αυτόνομες Γυναίκες Φιλοσοφικής μαζί με την Ομάδα Γυναικών Φιλοσοφικής, 
με την ίδια λίγο πολύ προβληματική και πάγια αιτήματα τη διάδοση της αντισύλληψης 
και τη νομιμοποίηση των εκτρώσεων, έχουν κατά καιρούς κυκλοφορήσει με αφορμή 
τη Διεθνή Ημέρα Αντισύλληψης, χωρίς να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια 
ο χρόνος σύνταξής τους.

Μια περίοδος τελειώνει...
Έχει ήδη περάσει μια πενταετία αγώνων γύρω από την έκτρωση. Το φεμινιστικό κίνη-
μα στην Ελλάδα -όσο κατακερματισμένο και περιορισμένο και αν εμφανίζεται- έχει 
αναπτύξει την προβληματική του με βάση τη συγκεκριμένη πραγματικότητα που αντι-
μετωπίζει, έχει αναδείξει τη δική του οπτική στο ζήτημα των εκτρώσεων, της αντισύλ-
ληψης και της σεξουαλικότητας και έχει θέσει με σαφήνεια τα αιτήματά του, χωρίς να 
ταυτίζει τους στόχους του με την υλοποίησή τους.

Στο ίδιο διάστημα οι γυναικείες οργανώσεις -συντηρητικές ή κομματικές- έχουν 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα των εκτρώσεων μέσα από τη λογική της υπεράσπισης της 
μητρότητας και της οικογένειας, και έχουν περιορίσει τους στόχους τους στο ζήτημα 
αυτό στις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις.

Τον Οκτώβρη του 1�81, μετά τη νίκη του στις εκλογές, το ΠΑΣΟΚ σχηματίζει κυβέρ-
νηση. Στην προεκλογική του εκστρατεία έχει διαβεβαιώσει τις Ελληνίδες ότι «Με το 
ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση ο αγώνας της Ελληνίδας για κοινωνική απελευθέρωση δικαι-
ώνεται. Επί τέλους, η ισότητα των φύλων κατοχυρώνεται». Στις διάφορες αλλαγές που 
υπόσχεται να πραγματοποιήσει, το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται και να «θέσει τέρμα στο απα-
ράδεκτο καθεστώς των παράνομων εκτρώσεων με την πλήρη και επιστημονική ενη-
μέρωση πάνω στον οικογενειακό προγραμματισμό, την αντισύλληψη και τη νομιμο-
ποίηση των αμβλώσεων» 


