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χρειάζονται. Πράγμα όχι αυτονόητο για όλες τις γυναίκες, εδώ η ταξική θέση 
και η ηλικία μιας γυναίκας παίζουν μεγάλο ρόλο. 

Ακόμη, χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι η μερική αποποινικοποίηση των ε-
κτρώσεων το 1986 στην Ελλάδα (το ελληνικό κράτος είχε απαγορεύσει την α-
ντισύλληψη και την έκτρωση ήδη από το 1886) μόνο μέχρι τους τρεις πρώτους 
μήνες της κύησης, ανακούφισε μερικώς τον γυναικείο πληθυσμό και ως ένα 
βαθμό τις γυναίκες της εργατικής τάξης. Τα δημόσια νοσοκομεία ανέλαβαν να 
κάνουν εκτρώσεις σχεδόν «δωρεάν» (αν εξαιρέσεις το φακελάκι κάποιες φορές, 
και το ότι πρέπει να είσαι ασφαλισμένη ή να έχεις ΑΜΚΑ, ή να μιλάς καλά ελλη-
νικά), δηλαδή με ταξικές διακρίσεις. Πριν το 1986, οι παράνομες εκτρώσεις σα-
φέστατα ενείχαν παραπάνω κινδύνους για τη ζωή και την υγεία των γυναικών: 
όποια είχε να πληρώσει αρκετά λεφτά πήγαινε στον σχετικά «καλό» ιδιώτη που 
αναλάμβανε να της κάνει έκτρωση παράνομα («στραβές» βέβαια πάντα γίνο-
νταν και άντε να βρεις το δίκιο σου) ενώ όποια δεν κατάφερνε να συγκεντρώσει 
τα απαραίτητα χρήματα κατέφευγε δυστυχώς σε πιο αβέβαιες και επικίνδυνες 
λύσεις. Το ελληνικό κράτος και στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του, αποποινι-
κοποίησε τις εκτρώσεις αλλά μέχρι σήμερα, ακόμη και αυτή η εν μέρει νομιμο-
ποίηση των εκτρώσεων δεν είναι δεδομένη στα δημόσια νοσοκομεία και αυτό 
το γεγονός αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη προσβασιμότητας στην έκτρωση. 
Έτσι, η πρόσβαση στην έκτρωση μπορεί καταρχήν να καταστρατηγείται στην 
πράξη με διάφορες μεθοδεύσεις από ορισμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Εξαρ-
τάται σε ποιον θα πέσεις. Μπορεί το νοσηλευτικό προσωπικό να είναι χριστια-
νικής ή γενικότερα δεξιάς ιδεολογίας: η εκκλησία και οι οργανώσεις εναντίον 
των εκτρώσεων εμπλέκονται δομικά και ασκούν δομική επιρροή, για παράδειγ-
μα στις σχολές μαιών και νοσοκόμων. Από την άλλη μπορεί απλά το προσωπι-
κό να βαριέται ή μπορεί να θέλει φακελάκι. Μπορεί να έχει «αξιολογήσει» τη γυ-
ναίκα ως «κατάλληλη» μάνα μελλοντικών εργατών. Σε κάθε περίπτωση πάντως, 
από το επίτηδες αφιλόξενο εξεταστήριο, μέχρι τις ατάκες τύπου «γιατί δεν το 
κρατάς;», ο ιατρικός σεξισμός στέκεται ως ένα μεγάλο εμπόδιο στην απόφαση 
μιας γυναίκας να τερματίσει μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Η πίεση βέβαια που 
ασκείται σε μια γυναίκα που θέλει να κάνει έκτρωση μπορεί να προέρχεται από 
παντού, από την οικογένεια, από την κοινωνία. Το θέμα θεωρείται ταμπού και 
περιβάλλεται από μεγάλη ντροπή και συσκότιση. Ειδικά σε μια κοινωνία ή σε 
έναν πολιτισμό που το παιδί θεωρείται σημαντικότερο από τη γυναίκα. Για να 
μην αναφερθούμε στον λόγο περί «δημογραφικού προβλήματος» που δεκαε-
τίες τώρα κράτος και αφεντικά μας βομβαρδίζουν, μια ρητορική που αφορά –
και- τον κρίσιμο κρατικό έλεγχο του εργατικού δυναμικού μιας χώρας. Μια ρη-
τορική που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι εναντίον των εκτρώσεων. 

Το φεμινιστικό αίτημα ότι η γυναίκα είναι αυτή που αποφασίζει για το αν και 
πότε μπορεί και θέλει να γίνει μητέρα παραμένει πάντα επίκαιρο και αντιβαίνει 
τον κρατικό έλεγχο των γεννήσεων. Βέβαια, εδώ το φύλο και η τάξη συναντιού-
νται για μια ακόμη φορά, δεν έχουν όλες οι γυναίκες τα ίδια μέσα για να υπο-
στηρίξουν τις όποιες αποφάσεις τους. Οι νεαρές εργάτριες αναπαραγωγής που 
έκαναν βρεφοκτονία από μια σκοπιά τόλμησαν να έχουν λόγο για τη ζωή τους, 
έστω με τα πενιχρά μέσα που διέθεταν. Οι βαριές τιμωρίες από κράτος και δι-
καιοσύνη προς αυτές και τις μητέρες τους (βλέπε για παράδειγμα την περίπτω-
ση της Πετρούπολης) είναι και προς χάριν παραδειγματισμού, και για το γεγο-
νός ότι παρέκαμψαν –από ανάγκη- την ιατρική, κρατική επίβλεψη της εγκυμο-
σύνης και του τοκετού τους. Αν είναι κάτι που πρέπει σίγουρα κάποιοι να βά-
λουν καλά στο μυαλό τους, είναι το γεγονός ότι αυτές οι γυναίκες ουδέποτε υ-
πήρξαν μητέρες. Έκαναν μόνες τους έκτρωση μετά τη γέννα. 
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Έ
χουμε αντιληφθεί εδώ και καιρό ότι η αφίσα της μιγάδας είναι σαν κι εμάς 
έχει εξοργίσει πολλούς και έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις και αντι-
παραθέσεις. Πρόκειται για την αφίσα που βγάλαμε το 2018 προς πολιτι-
κή υπεράσπιση των γυναικών που κατέληξαν στη λύση της βρεφοκτο-

νίας. Έχει λοιπόν σημασία να επανερχόμαστε σε αυτήν την αφίσα1 και βέβαια στο 
θέμα των βρεφοκτονιών που παραμένει πάντα επίκαιρο. Για εμάς η αντισύλληψη, 
η έκτρωση, η βρεφοκτονία, όπως γράψαμε και στην αφίσα, αποτελεί ένα συνεχές 
πρακτικών, το οποίο έχει τεκμηριωθεί και ιστορικά.2 

Καταρχήν, αξιοσημείωτο είναι ότι οι εχθροί της αφίσας μας ποικίλουν, ανήκο-
ντας σχεδόν σε όλο το πολιτικό φάσμα: χριστιανοί, δεξιοί και πολέμιοι της έκτρω-
σης, οι οποίοι πράγματι έχυσαν μπόλικο διαδικτυακό μελάνι ενάντια στην αφίσα, 
μέχρι άντρες πολιτικά οργανωμένοι στην αριστερά και στην αντιεξουσία, που πα-
θιασμένα ρητόρευσαν περί ανυπεράσπιστου βρέφους, μητέρων που διέπραξαν 
μια στυγερή δολοφονία, γονεϊκότητας. Σε σχέση με τους τελευταίους, θα λέγαμε 
ότι, όχι, δεν είμαστε εμείς «ακραίες», αυτοί δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι η κοινωνι-
κή αναπαραγωγή στο καπιταλιστικό κράτος είναι μη αναγνωρισμένη εργασία που 
πέφτει στις πλάτες των γυναικών. Τα φεμινιστικά κινήματα έχουν μιλήσει εδώ και 
δεκαετίες γι’ αυτά τα πράγματα, όπως τα συζητάμε και εμείς εδώ και χρόνια. Δεν 
υπονοούμε ότι οι εχθροί της αφίσας μας είναι αφελείς. Μάλλον ισχύει ότι δεν εί-
ναι προς το υλικό τους συμφέρον να δώσουν προσοχή στην εργασία που χρειά-
ζεται για να αναπαραχθεί αυτός ο κόσμος. Απλά είναι πολύ βολεμένοι στα προνό-
μιά τους. Όμως αρκετά με αυτούς. Σίγουρα η αφίσα μας βρήκε πολλές και πολλούς 
σύμφωνους, οι οποίοι επιπλέον μας το έκαναν φανερό. 

Οι βρεφοκτονίες που έγιναν γνωστές στα μίντια τα τελευταία χρόνια στην Ελ-
λάδα δείχνουν ότι η πρακτική της βρεφοκτονίας αλλά και η πρακτική της έκθεσης, 
δηλαδή της εγκατάλειψης του βρέφους, παραμένουν ενεργές. Δεν πρόκειται δη-
λαδή για κάποια μεμονωμένα περιστατικά, για κάποιες ατομικές λύσεις και στιγμι-
αίες πράξεις, αν και προπαγανδίστηκαν ως τέτοιες. Σήμερα δηλαδή, υπάρχουν γυ-
ναίκες που η ταξική και η κοινωνική τους θέση, η κοινωνία και ο περίγυρός τους τις 
στοχοποιεί και τις υποτιμά έμφυλα σε τέτοιο βαθμό, που στην ουσία δεν τους επι-
τρέπουν άλλη επιλογή παρά να κρατήσουν την εγκυμοσύνη τους κρυφή, προκει-
μένου να μην εκτεθούν και να μην υποτιμηθούν ακόμη περισσότερο, και να βρούν 
μια λύση σιωπηλά μόνες τους, όπως έκαναν πάντα. Δυστυχώς, μπορούμε να φα-
νταστούμε το τεράστιο ψυχολογικό βάρος μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, που 
για να τερματιστεί θα πρέπει μια γυναίκα να περιμένει, και μάλιστα στα κρυφά, χω-
ρίς να γίνει αντιληπτή από κανέναν. Για να μη μιλήσουμε για τον τοκετό και τη βρε-
φοκτονία. Παρ’ όλα αυτά, σήμερα υπάρχουν γυναίκες που αναγκάζονται να κατα-
φύγουν σε μια τέτοια πρακτική, λόγω των πολύ δύσκολων κοινωνικών συνθηκών 
που περιβάλλουν την εγκυμοσύνη τους. Υποθέτουμε ότι ευτυχώς δεν συμβαίνει 
πάντα να γίνονται αντιληπτές από, για παράδειγμα, γείτονες και αστυνομία.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η αντισύλληψη, η έκτρωση και η βρεφο-
κτονία αποτελούν στάδια στον αγώνα μιας γυναίκας να ελέγξει την αναπαραγωγι-
κή της ικανότητα και άρα την ίδια της τη ζωή. Έτσι, για παράδειγμα, υπάρχουν πολ-
λές γυναίκες που αποφασίζουν να τερματίσουν την εγκυμοσύνη τους και να κά-
νουν έκτρωση/αποβολή, πέραν του νόμιμου τριμήνου, ακόμη και αν το έμβρυο εί-
ναι βιώσιμο, και αυτό μπορεί να συμβαίνει για όλους τους λόγους του κόσμου. Τα 
πράγματα στο κοινωνικό αρχιπέλαγος δεν ακουλουθούν πάντα την περπατημένη 
νόρμα που θέλει να επιβάλλει το κράτος. Μπορεί μια νεαρή κοπέλα να συνειδητο-
ποίησε αργά ότι έμεινε έγκυος, μπορεί μια ώριμη γυναίκα αρχικά να επιθυμούσε 
μια εγκυμοσύνη μέχρι εντέλει να κρίνει ότι είναι ανεπιθύμητη γιατί άλλαξε η συ-
γκυρία στην προσωπική της ζωή. Δεν υπάρχει τίποτα το «φυσικό» στην κοινωνική 
αναπαραγωγή, όλα εξαρτιώνται κατά βάσει από τις υλικές και κοινωνικές συνθή-
κες, σχέσεις και εξουσίες. Από την άλλη, σίγουρα υπάρχουν γιατροί που αν πληρω-
θούν αδρά είναι έτοιμοι να προσφέρουν εμπιστευτικά οποιαδήποτε υπηρεσία. Αρ-
κεί κάποια να γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις και να διαθέτει τα χρήματα που 
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