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«Πράγματι, κανείς δεν μπορεί να περιγράψει την οδύνη και 
την απελπισία που νιώθει μια γυναίκα βλέποντας το σώμα 
της να στρέφεται εναντίον της, όπως σίγουρα συμβαί-
νει στην περίπτωση μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Και 
αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ποινικοποίησης της 
εκτός γάμου εγκυμοσύνης, ή όταν η απόκτηση ενός παι-
διού εκθέτει τη γυναίκα στον κίνδυνο του κοινωνικού εξο-
στρακισμού ή ακόμα και του θανάτου». 

Sylvia Federici, Ο Κάλιμπαν και η μάγισσα, σελ.134

Στη πόλη Ρεν της Γαλλίας, μετά την πυρκαγιά το 1721 ξε-
κίνησε, στα πλαίσια του προγράμματος ανοικοδόμησης, η 
κατασκευή νέου αποχετευτικού συστήματος στη θέση του 
παλιού. Σε μια μόνο από τις παλιές αποχετεύσεις ανακαλύ-
φθηκαν περίπου 80 σκελετοί βρεφών που είχαν πεθάνει τις 
πρώτες ώρες της ζωής τους. 

Hufton Olwen, Ιστορία των γυναικών στην Ευρώπη 1500-1800, σελ.318

«Έχω δουλέψει αρκετά για τον αφέντη, δε θα σηκώσω και 
το βάρος της ανατροφής ενός παιδιού… για να δουλέψει 
και αυτό για τους λευκούς» Sabina Park, σκλάβα που σκότω-
σε το τρίχρονο παιδί της Rhoda E. Reddock, Γυναίκες και σκλαβιά στη Κα-

ραϊβική: Μια φεμινιστική οπτική, 1985

  Μήδειες, τέρατα 
ή απελπισμένες γυναίκες;

Η αφορμή
Το κείμενο που ακολουθεί γράφτηκε με αφορμή μια υπόθεση βρεφοκτονίας που δη-
μοσιεύτηκε στα μίντια το καλοκαίρι που μας πέρασε. Η υπόθεση αυτή εμφανίστηκε με 
τον αποκαλυπτικό τίτλο «Μητέρα και γιαγιά πέταξαν βρέφος στη χωματερή των Λεχαι-
νών Ηλείας».1 Η είδηση μιας μητέρας που σκοτώνει το βρέφος της μετά τη γέννα φέρ-
νει τουλάχιστον μυθολογικές ή βιβλικές εικόνες καταστροφής στα μυαλά των περισσο-
τέρων. Άνετα μπορεί να συγκριθεί με το προπατορικό αμάρτημα. Ο αρχετυπικός χαρα-
κτήρας της δολοφονίας, το «σπάσιμο» ενός πολύ ισχυρού ταμπού δεν αφήνουν πολλά 
περιθώρια για το ξεδίπλωμα άλλων διαστάσεων –πιο πεζών ίσως- στα γεγονότα. 

Αν όμως παραμερίσουμε την τεχνητά απόκοσμη ατμόσφαιρα βλέπουμε ότι έχου-
με να κάνουμε μ’ ένα τυπικό «έγκλημα αναπαραγωγής».2 Ως «έγκλημα αναπαραγω-
γής» ορίζουμε τη παραβίαση ή προσβολή της νόρμας και του ελέγχου που επιδιώκει 
να επιβάλλει το κράτος και οι θεσμοί του πάνω στην αναπαραγωγή και στο γυναικείο 
σώμα. Παρακάτω θα δούμε ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι καθόλου ασυνήθιστα� και 
κατά βάσει συμβαίνουν όταν συντρέχουν πολύ συγκεκριμένοι υλικοί λόγοι. Εντέλει, η 
υπόθεση των Λεχαινών είναι ενδεικτική μιας κατάστασης και της εποχής που ζούμε. Η 
θέση μας ξεκάθαρα οφείλει να είναι δίπλα σ’ αυτές τις γυναίκες.

  Ας δούμε όμως τα γεγονότα πιο αναλυτικά έτσι όπως τα μετέφεραν οι εφημερίδες: 
στα Λεχαινά Ηλείας, εικοσάχρονη γυναίκα γέννησε μυστικά στο σπίτι της με τη βοή-
θεια της μάνας της. Οι δυο γυναίκες εγκατέλειψαν το «τελειόμηνο» και «βιώσιμο» –
σύμφωνα με τους ιατροδικαστές- βρέφος σ’ ένα κάδο σκουπιδιών σε κάποια απόστα-
ση από το σπίτι τους.4 Λίγες μέρες μετά, το νεκρό βρέφος ανακαλύφθηκε από ρακο-
συλλέκτες της χωματερής των Λεχαινών, οι οποίοι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Η 
σύλληψη των γυναικών ήταν θέμα ωρών. Ο εισαγγελέας τις έκρινε προφυλακιστέες με 
τη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της παιδοκτονίας. 
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Είναι προφανές ότι όλες οι αρμόδιες αρχές συνεργάστηκαν άψογα μεταξύ τους, ενώ 
η καταδίκη των γυναικών υπήρξε ομόφωνη: καταρχήν η αστυνομία εξιχνίασε το έγκλη-
μα στο άψε - σβήσε. Με τη συνδρομή της μικρής τοπικής κοινωνίας -και τις πληροφο-
ρίες που πήρε- πολύ γρήγορα έφτασε στα χνάρια των δυο γυναικών. Ο αστυνομικός 
διευθυντής Λεχαινών μίλησε για «αποτρόπαια πράξη» ενώ ο δήμαρχος για «ντροπή» 
και «πισωγύρισμα».5 Συγκεκριμένα ο δήμαρχος, ως εκπρόσωπος της πολιτικής εξουσί-
ας, σ’ ένα ξέσπασμα ηθικής αγανάκτησης (και άρα ανωτερότητας), έκανε λόγο για την 
«άσπλαχνη» μάνα, που στη τελική δεν της αξίζει να λέγεται «μάνα».6 Οι δικαστικές αρ-
χές πήραν τη σκυτάλη για να κρίνουν τις γυναίκες προφυλακιστέες. Τα μίντια εν μπλοκ 
ανέλαβαν να διαδώσουν όλα τα παραπάνω μ’ έναν όσο το δυνατό πιο σκανδαλοθηρι-
κό και μισογυνικό λόγο. Παρεμπιπτόντως, αξίζει να σημειώσουμε τις συνεχείς και επί-
μονες αναφορές των δημοσιευμάτων σε αμφιλεγόμενες λεπτομέρειες όπως στη «λαν-
θασμένη στάση της μητέρας κατά τη γέννα»(!) καθώς και στο ότι ο ομφάλιος λώρος 
είχε κοπεί «ψηλότερα του κανονικού»(!)7

Και ποιοι ήταν οι λόγοι της βρεφοκτονίας; Η αστυνομία στην αρχή μίλησε για καρπό 
εξωσυζυγικής σχέσης «με Αλβανό» και ότι η γυναίκα σκότωσε το νεογέννητό της «για 
να αποφύγει την οργή του συζύγου και του πατέρα της.»8 Αργότερα μαθαίνουμε ότι 
μάνα και κόρη είναι αλβανικής καταγωγής και ότι το έκαναν για να αποφύγουν τη «κα-
τακραυγή των ομοεθνών τους» για το «“στίγμα” της ανύπαντρης μητέρας» όπως και 
φοβήθηκαν την αντίδραση του πατέρα της κοπέλας.9 Σε κάθε περίπτωση οι ρατσιστι-
κές αυτές δηλώσεις στην ουσία επιβεβαίωσαν το δημόσιο εξευτελισμό της οικογένει-
ας και φυσικά της νεαρής γυναίκας.

Πόσοι όμως έκαναν το κόπο να μη μείνουν στα αστυνομικά δελτία και να προσπα-
θήσουν να  αναπαραστήσουν τα γεγονότα με τη φαντασία και το μυαλό τους; Πίσω 
από τους ξερούς τίτλους των εφημερίδων και τις ποινικά κολάσιμες πράξεις κρύβο-
νται πραγματικές ιστορίες και υποκείμενα. Εύκολες απαντήσεις βρίσκουν άπαντες. Ας 
φανταστούμε όμως μια φτωχή οικογένεια μεταναστών που μετακινείται από χωριό σε 
χωριό της ελληνικής επαρχίας για ανεύρεση δουλειάς. Ας φανταστούμε τη νεαρή κόρη 
της οικογένειας να μένει έγκυος σε κάποιο χωριό και να το συνειδητοποιεί κάπως αργά 
γιατί έχει ασταθή κύκλο και γιατί είναι άπειρη. Ο χρόνος σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι 
ο χειρότερος εχθρός. Ας σκεφτούμε λίγο την κατάστασή της, ας σκεφτούμε τον πανι-
κό και την απελπισία της. Ο εραστής παραμένει άφαντος παρά ενδεχομένως τα πολ-
λά και δακρύβρεχτα καλέσματα για βοήθεια μέχρι και απειλές για ανάληψη των ευθυ-
νών του. Δεν βρίσκεται καν στο ίδιο μέρος. Χρήματα απλά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρ-
χει ούτε βιβλιάριο υγείας για απεύθυνση σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο. Επανειλημ-
μένες ερασιτεχνικές προσπάθειες έκτρωσης δεν πιάνουν. Επιπλέον όλα τα προηγού-
μενα γίνονται στα κρυφά. Ο πατέρας δε πρέπει να μάθει τίποτα. Η μάνα δε πρέπει να 
μάθει τίποτα. Η ολική καταστροφή και η στέρηση της υπόσχεσης μιας κάποιας μελλο-
ντικής ευτυχίας πλησιάζει μέρα με τη μέρα... Δε γίνεται απλά να πεθάνει αυτό το πράγ-
μα στη κοιλιά της;  

Μιλώντας για βρεφοκτονίες
Οι βρεφοκτονίες δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο. Αντίθετα, περιστατικά όπου μητέ-
ρες σκοτώνουν τα παιδιά τους μόλις τα γεννήσουν εμφανίζονται σταθερά και διαχρο-
νικά στο δυτικό κόσμο. Όπως θα δούμε και παρακάτω, οι περιπτώσεις αυτές εμφανί-
ζονται κάτω από συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες και δείχνουν ιδιαίτερη ομοιογέ-
νεια ως προς τα χαρακτηριστικά τους. Οι χαρακτηρισμοί «Μήδειες» και «τέρατα» που 
ξεστομίζονται αφειδώς από εκπροσώπους των αρχών αλλά και από την τοπική και ευ-
ρύτερη κοινωνία δε κάνουν τίποτα άλλο παρά να συσκοτίζουν και να εμφανίζουν τα 
περιστατικά αυτά ως μεμονωμένα, απόκοσμα και φρικιαστικά. Από μια άποψη, ο τρό-
μος ή και το δέος απέναντι σε γυναίκες που σκότωσαν το παιδί τους έχει να κάνει και με 
την κατάλυση κάθε στερεότυπου ή ιδεολογίας περί «γυναικείας φύσης» και μητρότη-
τας. Από την άλλη αυτό που υπονοείται αλλά δεν λέγεται είναι ότι η βρεφοκτονία στην 
ουσία λειτουργεί –και αφού έχουν αποτύχει προηγούμενες προσπάθειες έκτρωσης ή 
ακόμα κι αν δεν έγιναν ποτέ- ως η έσχατη προσπάθεια μιας γυναίκας να ελέγξει την 
αναπαραγωγική της ικανότητα και άρα τη ζωή της.  Έτσι αν η έκτρωση είναι η έσχατη 
μορφή αντισύλληψης ή βρεφοκτονία είναι η έσχατη μορφή έκτρωσης. Εντέλει, η βρε-
φοκτονία αποτελεί μια ακραία και απελπισμένη λύση, εναλλακτική της εγκατάλειψης 
του βρέφους, όταν δηλαδή δεν είναι δυνατή ούτε και η τελευταία. Όπως θα δούμε, όσο 
περισσότερο εχθρικό και λιγότερο υποστηρικτικό είναι το περιβάλλον τόσο πιο πιθα-
νό είναι μια γυναίκα να καταλήξει σ’ αυτή.   

Ένας τεχνικός ή ιατρικός όρος για τη βρεφοκτονία είναι «έκτρωση μετά τη γέννα». 
Προφορικές μαρτυρίες λένε ότι υπάρχουν γιατροί που σε συνεργασία με τους γονείς 
ανεπίσημα εξασκούν «έκτρωση μετά τη γέννα», αν για παράδειγμα το παιδί προκύψει 
ανάπηρο -παρά τα προγεννητικά τεστ. Επίσης, κάποιοι ειδικοί υποστηρίζουν δημόσια 
αυτή η πρακτική να νομιμοποιηθεί και να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις που είναι νόμι-
μη και η έκτρωση όπως την ξέρουμε. Όπως θα δούμε και παρακάτω, τα κίνητρα και οι 
σκοποί (όπως φυσικά και η θέση εξουσίας) αυτών των ειδικών δεν έχουν καμιά σχέση 

με αυτά των γυναικών που καταλήγουν να κάνουν μόνες τους «έκτρωση μετά τη γέν-
να». Αν εξασκείται –που εξασκείται- ανεπίσημα αυτή η πρακτική από ορισμένους για-
τρούς τότε καταλαβαίνουμε ότι το όλο ζήτημα σταδιακά σχετικοποιείται και απωλαίνει 
τον ανθρωπιστικό ή ηθικό του χαρακτήρα: μετατρέπεται σε ζήτημα του ποιος αναλαμ-
βάνει την ευθύνη. Κατά τη γνώμη μας, για τους οργανωμένους θεσμούς και το κράτος 
ένα ζήτημα υπάρχει και αυτό είναι ο τρόπος επιβολής ελέγχου πάνω στο τι και πως γεν-
νιέται και στο τι και πως πεθαίνει εντός της επικράτειας του. Από την άλλη, το γυναικείο 
σώμα αποτελεί κατεξοχήν πεδίο άσκησης ελέγχου -και κατ’ επέκταση τιμωρίας.

Επιπλέον, είναι ηλίου φαεινότερον ότι η υποκρισία βασιλεύει. Η βιωσιμότητα και η 
ευημερία των παιδιών που έρχονται σ’ αυτόν τον κόσμο έχει ξεκάθαρα ταξικό πρό-
σημο. Η μικροαστική αγανάκτηση όμως είναι επιλεκτική. Το ζητούμενο είναι να μη 
προσβληθεί το μονοπώλιο του κράτους στη βία και στο θάνατο. Γιατί για παράδειγ-
μα κανείς δεν αγανακτεί ηθικά με την εικόνα ενός άψυχου βρέφους ξεβρασμένου στις 
ακτές ενός ελληνικού νησιού, παιδί ενός μετανάστη που προσπαθούσε να περάσει τα 
σύνορα; 

Μιλώντας πάλι για βρεφοκτονίες, αυτή τη φορά «επίσημα»
Έχει πολύ ενδιαφέρον να παραθέσουμε μια δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει το τε-
λευταίο χρόνο για το ίδιο θέμα, των βρεφοκτονιών. Το περιβάλλον βέβαια αυτής της 
συζήτησης δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το φουρτουνιασμένο και βασανισμένο αρ-
χιπέλαγος των κοινωνικών σχέσεων. Είναι μετατοπισμένο σ’ έναν χώρο καθωσπρέπει, 
αποστειρωμένο και καθόλα νομότυπο. Το θέμα των βρεφοκτονιών, λοιπόν, τέθηκε σε 
δημόσια συζήτηση εντός ενός κατεξοχήν παραγωγικού για τον καπιταλισμό τομέα: 
του ιατρικού κατεστημένου. 

Δυο ακαδημαϊκοί που ασχολούνται με ζητήματα ιατρικής ηθικής, ο Alberto Giubilini 
και η Francesca Minerva έγραψαν ένα άρθρο (2012) στο βρετανικό περιοδικό Journal 
of Medical Ethics, το οποίο σχετίζεται με το πανεπιστήμιο του Oxford, με τον τίτλο: 
«Έκτρωση μετά τη γέννα: Γιατί θα πρέπει το μωρό να ζήσει;»10 Στο συγκεκριμένο άρ-
θρο οι Giubilini και Minerva ισχυρίζονται ότι «το ηθικό στάτους ενός νεογέννητου είναι 
ισότιμο μ’ αυτό ενός εμβρύου, με την έννοια ότι και τα δυο δε διαθέτουν τις απαραίτη-
τες ιδιότητες για να διεκδικήσουν το δικαίωμα τους στη ζωή ως υποκείμενα. Αντί να εί-
ναι “πραγματικά πρόσωπα”, τα νεογέννητα είναι “υποθετικοί άνθρωποι”». Και καταλή-
γουν: «Η “μετά τη γέννα  έκτρωση”, δηλαδή το να σκοτώνεις  ένα νεογέννητο, θα πρέπει 
να είναι νόμιμη σε όλες τις περιπτώσεις που είναι νόμιμη και η έκτρωση, συμπεριλαμ-
βανομένων και των περιπτώσεων όπου δεν πρόκειται για ανάπηρο νεογέννητο». 

Προφανώς οι Giubilini και Minerva δέχτηκαν τα σφοδρά πυρά των οργανώσεων της 
εκκλησίας και των πολέμιων της έκτρωσης. Οι οργανώσεις της εκκλησίας βλέπουν τη 
βρεφοκτονία ως φυσικό αποτέλεσμα και συνέχεια μιας κουλτούρας που έχει επιτρέ-
ψει το ελεύθερο σεξ και έχει νομιμοποιήσει την έκτρωση.11 Παρ’ όλα αυτά, υπήρξαν και 
πολλοί υποστηρικτές. Παράδειγμα, ο Dr Stammers, ο διευθυντής του τμήματος των 
Medical Ethics στο St Mary’s University College δήλωσε ότι να «μιλάω για “έκτρωση 
μετά τη γέννα” είναι απλώς ένα λογοπαίγνιο και όχι καμιά βαθιά φιλοσοφία.  Μάλιστα, 
από εδώ και πέρα μπορεί να αναφέρομαι στην έκτρωση ως “προγεννητική βρεφοκτο-
νία”»12. Ενώ ο εκδότης του περιοδικού που φιλοξένησε το άρθρο, ο Prof Savulescu δή-
λωσε: «αν δεν υπάρχει ηθική διαφοροποίηση ανάμεσα στην έκτρωση και στη θανάτω-
ση νεογέννητων, τότε θα έπρεπε και η έκτρωση να ήταν παράνομη»1�.     

Τα πραγματικά κίνητρα όμως της θέσης των  Giubilini και Minerva αποκαλύπτονται 
όταν γίνονται πιο συγκεκριμένοι: «οι γονείς θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να απο-
φασίζουν τη θανάτωση του βρέφους τους στην περίπτωση που γεννηθεί ανάπηρο και 

 

Ηλεία, Αύγουστος 2013. Στα αριστερά η μάνα  και στα δεξιά 
η κόρη κατά τη μεταφορά τους στον ανακριτή.  Προσέξτε 
ενδυματολογική διαφορά: το πεδιλάκι της δημοσιογράφου σε 
σχέση με τη παντόφλα της μάνας.   
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αφού έχουν αποτύχει όλα τα προγνωστικά τεστ πριν τη γέννησή του». Και «μόνο το 
64% των παιδιών με σύνδρομο Down έχουν ανιχνευτεί στα προγεννητικά τεστ και οι 
γονείς που τελικά απέκτησαν παιδιά με σύνδρομο Down δεν είχαν άλλη επιλογή παρά 
να τα κρατήσουν. Το να μεγαλώσει κάποιος ένα παιδί με ειδικές ανάγκες μπορεί να κα-
ταλήξει ένα ασήκωτο βάρος για όλη την οικογένεια αλλά και για τη κοινωνία ως σύνο-
λο, στην περίπτωση που το κράτος παρέχει οικονομικά τη φροντίδα τους»14.

Είναι προφανές εδώ ότι η «έκτρωση μετά τη γέννα» προτείνεται για την προώθηση 
ευγονικών θέσεων και πολιτικών. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές δεν αρκούνται στο να 
μιλάνε για τις τεράστιες (και πολύ πραγματικές σ’ ένα βαθιά ρατσιστικό κόσμο) δυσκο-
λίες των γονιών παιδιών με ειδικές ανάγκες. Προχωράνε ακόμη και σε ζητήματα προ-
νοιακής πολιτικής. Κάλλιστα θα μπορούσαν εναλλακτικά να λένε ότι αυτοί που αξίζουν 
τις οικονομικές παροχές του κράτους είναι οι υγιείς, οι νέοι και οι εργατικοί. Οι υπόλοι-
ποι; Απλά ευθανασία! 

Απελπισμένες γυναίκες
Παρακάτω θα δούμε κάποιες περιπτώσεις βρεφοκτονιών στις Η.Π.Α. που συνέβησαν 
μεταξύ του 1990 και 2000. Συγκεκριμένα θα μεταφράσουμε κάποια αποσπάσματα από 
το άρθρο «Κατανοώντας τη βρεφοκτονία σε ευρύτερο πλαίσιο: Μητέρες που σκοτώ-
νουν, 1870-19�0 και σήμερα»15 της Michelle Oberman,16 Αμερικανίδας ακαδημαϊκού 
που έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με το θέμα. Θα επιχειρήσουμε έτσι να πάρουμε μια 
γεύση από το εφιαλτικό κλίμα και τις τρομακτικές συνθήκες κάτω από τις οποίες μια 
γυναίκα γεννάει και σκοτώνει το παιδί της, διαπράττει δηλαδή βρεφοκτονία ή «έκτρω-
ση μετά τη γέννα». Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, δυνατότητα έκτρωσης δεν υπήρξε 
ή ενδεχομένως διάφορες προσπάθειες απέτυχαν. Ταυτόχρονα η αποκάλυψη της εγκυ-
μοσύνης στο στενό και ευρύτερο περιβάλλον ήταν απαγορευτική.  

Η Oberman υποστηρίζει ότι η βρεφοκτονία μπορεί να ιδωθεί ως μητρική επιλογή. 
«Τυπικά, οι υποθέσεις αυτές περιλαμβάνουν νεαρές έγκυες γυναίκες, που κρίνουν,  σω-
στά ή όχι, ότι η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης τους θα τις απέκοπτε τελείως από τον 
κοινωνικό τους περίγυρο. Πιο σημαντικό, είναι πεπεισμένες ότι σε περίπτωση που επι-
χειρήσουν να μεγαλώσουν το παιδί μόνες τους, θα εξοστρακίζονταν από τις οικογένει-
ες, τα σπίτια και τις κοινότητες τους. Η τρομακτική προοπτική του μόνου γονιού χω-
ρίς λεφτά, με περιορισμένη μόρφωση, με λίγες ευκαιρίες για δουλειά, και χωρίς κάποι-
ος να νοιάζεται ή να τις αγαπάει, αν μη τι άλλο συνεισφέρει στο πανικό και στην άρνη-
ση της εγκυμοσύνης τους»17.

Συγκεκριμένα, η Oberman αναφέρει ότι από τις 219 υποθέσεις βρεφοκτονιών που 
μελέτησε και που συνέβησαν μεταξύ του 1990 και του 2000 στις Η.Π.Α., «περίπου το 
17% αυτών αφορούσαν μωρά που τα σκότωσαν μέσα στο πρώτο εικοσιτετράωρο της 
ζωής τους».  Όσο για το προφίλ αυτών των γυναικών: «Οι γυναίκες αυτές τείνουν να εί-
ναι σχετικά νεαρής ηλικίας και κατά συντριπτική πλειοψηφία ανύπαντρες… ο μέσος 

Οι γυναίκες που σκότωσαν τα παιδιά τους εμφανίζονται 
διαχρονικά ως τέρατα και μέγαιρες, εξυπηρετώντας παράλληλα 
διαφόρων ειδών σκοπιμότητες. Παραπάνω βλέπουμε μπροσούρες 
εποχής σε σχέση με τη βρεφοκτονία. Στα αριστερά διαβάζουμε 
πως μια “ανελέητη μάνα” δολοφόνησε τα δυο της παιδιά, στο 
Acton, μόλις 6 μίλια από το Λονδίνο, τη Μεγάλη Πέμπτη του1616. 
Στα δεξιά, εν έτει 1647, μια άλλη αδίστακτη μάνα, η Mary 
Champion, που ανήκε μάλιστα στους Αναβαπτιστές, αποκεφάλισε 
το παιδί της, ηλικίας 7 εβδομάδων και πρόσφερε το κεφάλι 
του στον άντρα της ώστε να το βαφτίσει. Σημειωτέον ότι κατά 
το Μεσαίωνα η πρακτική της βρεφοκτονίας αντιμετωπίζονταν 
με σχετική επιείκεια τουλάχιστον σε περιπτώσεις φτωχών 
γυναικών. Εξάλλου από νομική πλευρά κατά το μεσαίωνα ο φόνος 
βρεφών δε λογαριάζονταν τόσο σοβαρά όσο η δολοφονία ενός 
μεγαλύτερου παιδιού ή ενός ενήλικα. (Anne-Marie Kilday, «Μια 
ιστορία της βρεφοκτονίας στη Βρετανία», Palgrave Mackmillan, 
U.K., 2013). Από τα μέσα του 16ου αιώνα και μετά  όμως όλα 
τα  ευρωπαϊκά κράτη άρχισαν να  επιβάλλουν ένα αυστηρότερο 
ποινικό πλαίσιο για την αντισύλληψη, την έκτρωση και τη 
βρεφοκτονία. Για την τελευταία, η ποινή ήταν απαγχονισμός, 
πνιγμός, αποκεφαλισμός. (Sylvia Federici, Ο Κάλιμπαν και η 
Μάγισσα, Εκδόσεις των ξένων, 2011). 

“Πώς μπόρεσε να το κάνει;” Εξώφυλλο του περιοδικού Time  για την 
περίπτωση της Susan Smith στη Νότια Καρολίνα των Η.Π.Α. Η Smith 
σκότωσε τα δυο της παιδιά (3 ετών και 14 μηνών) και καταδικάστηκε 
σε ισόβια κάθειρξη το 1995. Στην αρχή, τα μίντια κατηγοριοποίησαν τη 
Smith ως “κακιά”. Δηλαδή ότι σκότωσε τα  παιδιά της από καθαρά ψυχρό 
υπολογισμό. Αργότερα η Smith “πέρασε” στην κατηγορία της “τρελής” και 
έτσι γλίτωσε την εσχάτη των ποινών. Στη δίκη διαπιστώθηκε ότι μετά την 
αυτοκτονία του πατέρα της η Smith κακοποιούνταν για χρόνια σεξουαλικά 
από τον πατριό της.  
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Κάποια ιστορικά στοιχεία για την Ελλάδα

Στο βιβλίο “Συγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα του 19ου αι. Η 
δημογραφική τύχη της νεότητας”� οι συγγραφείς Ματούλα Τομαρά - Σιδέρη 
και Νίκος Σιδέρης εξετάζουν τη περίπτωση της Λευκάδας του �9ου αιώνα σε 
σχέση με θέματα κοινωνικής αναπαραγωγής. Εκεί διαβάζουμε ότι σχεδόν 
πάντα τα ανεπιθύμητα παιδιά ήταν καρπός εξωσυζυγικών σχέσεων. Οι ανύ-
παντρες μητέρες ήταν μια κινούμενη ντροπή και ζούσαν με τεράστιες οικο-
νομικές δυσκολίες. Τα εξώγαμα παιδιά δε, δεν απολάμβαναν ακριβώς την 
αποδοχή και αγάπη του κόσμου. Αντίθετα, η «ρετσινιά» του νόθου ήταν δυ-
σβάσταχτη. Στη Λευκάδα ένας συνήθης χαρακτηρισμός του εξώγαμου παι-
διού ήταν «μούλος» ή «μούλικο». Διαβάζουμε λοιπόν στο βιβλίο:
    «Οι συνθήκες ανατροφής/ανάπτυξης και οι πιθανότητες επιβίωσης επη-
ρεάζονται άμεσα από τη νομιμότητα ή μη του νεογέννητου. Από ότι φαίνε-
ται συχνά οι ισχυροί του καιρού χρησιμοποιούσαν τη δύναμή τους για την 
ικανοποίηση των δικών τους επιθυμιών και σ’ αυτό τον τομέα –σε βάρος 
βέβαια της γυναίκας που, μη έχοντας και εύκολη τη λύση της άμβλωσης, 
βρίσκονταν τελικά μητέρα ενός ανεπιθύμητου παιδιού. Μπροστά σε μια τέ-
τοια κατάσταση τρεις ήταν οι δυνατές λύσεις: ανατροφή του παιδιού, έκ-
θεση, νηπιοκτονία.» Έκθετα είναι τα παιδιά που έχουν εγκαταλειφθεί από 
τους γονείς τους. Και συνεχίζουν: «Πληροφορίες για την έκταση της νηπι-
οκτονίας δεν έχουμε κατά συνέπεια, μόνος εκτιμητής του βαθμού κοινωνι-
κής αποδοκιμασίας των εξώγαμων γεννήσεων είναι με βάση τα δεδομένα 
μας, το ποσοστό εκθέτων στο σύνολο των εξώγαμων παιδιών (θεωρώντας 
ότι όλα τα έκθετα είναι και εξώγαμα).» Ακόμη, κάποια περισσότερα σχόλια 
για το θέμα της νηπιοκτονίας μπορούμε να διαβάσουμε σε υποσημείωση 
του βιβλίου: «Η ύπαρξη της νηπιοκτονίας θα μπορούσε να τεκμηριωθεί με 
μια έρευνα στα αρχεία της αστυνομικής και δικαστικής αρχής, τη θεωρού-
με ωστόσο βέβαιη, με βάση τη προφορική μαρτυρία (ακόμη διηγούνται στο 
νησί ιστορίες για ανεπιθύμητα παιδιά που τα «έπνιγαν και τα θάβανε στο κά-
μπο») καθώς και τη μεταγραφή της σε λογοτεχνική μαρτυρία (Παπαδιαμά-
ντης, Θεοτόκης). Όσο για την έκταση του φαινομένου, ακριβής μέτρησή του 
νομίζουμε ότι φαίνεται αδύνατη». 
   Σε μια άλλη έρευνα με τίτλο «Τα έκθετα βρέφη της Ερμούπολης»� ο συγγρα-
φέας Χρήστος Λούκος καταγράφει και σχολιάζει στατιστικά στοιχεία που 
αφορούν τα έκθετα βρέφη στην Ερμούπολη της Σύρου, τον �9ο αιώνα. Να 
θυμίσουμε ότι εκείνη την εποχή η Ερμούπολη θεωρούνταν μια πολύ μεγάλη 
πόλη, �0.000 κατοίκων. Ήταν σπουδαίο λιμάνι καθώς και εμπορικό και βιο-
μηχανικό κέντρο που προσέλκυε εργατικό δυναμικό από όλες τις υπόλοιπες 
Κυκλάδες. Ο Λούκος εξετάζει τα αρχεία του Νοσοκομείου Ερμούπολης για 
τα έκθετα που είχε υπό τη δικαιοδοσία του. Καταρχήν το ποσοστό θνησιμό-
τητας των βρεφών άγγιζε το 60%�. Πράγματι, τα βρεφοκομεία δεν είχαν κα-
θόλου καλή φήμη ως τόπος υποδοχής και φιλοξενίας των εγκαταλελειμμέ-
νων παιδιών. Στην ουσία, αυτό που έκαναν ήταν να καθυστερούν το θάνατο 
του παιδιού για λίγες μέρες ακόμη. Στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις του �9ου 
αιώνα η θνησιμότητα των έκθετων κυμαινόταν μεταξύ του 60% και 90%�. 
Στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών η θνησιμότητα έφτανε το 58%5, σε ση-
μείο δηλαδή να ονομαστεί από κάποιους «Βρεφοκτονείο»6. Δηλαδή πάνω 
από τα μισά παιδιά πέθαιναν. Οι αιτίες ήταν ποικίλλες, με κύριες την υπο-
χρηματοδότηση των ιδρυμάτων και την αδιαφορία. Κανείς όμως από τους 
κρατικούς ιθύνοντες δεν λογοδότησε ή τιμωρήθηκε γι’ αυτούς τους θανά-
τους. Μάλλον επειδή οι θάνατοι των παιδιών ήταν πλέον στη δικαιοδοσία 
του «νόμιμου» και «κρατικά ελεγχόμενου» περιβάλλοντος. Από την άλλη 
υπήρχε τεράστιο ενδιαφέρον για τη παραγωγική διαχείριση τόσο των ενα-
πομείναντων εν ζωή παιδιών (ως μελλοντικό εργατικό και πειθήνιο εργατι-
κό δυναμικό) όσο και για τα σώματα των άρρωστων και νεκρών (μαζί με το 
Δ.Β.Α. κυριολεκτικά στήθηκε και η παιδιατρική κλινική Αθηνών). 
    Όσο για τις αιτίες της έκθεσης των βρεφών, αυτές παραμένουν εντυπω-
σιακά οι ίδιες όπως και στη περίπτωση της Λευκάδας. Τα παιδιά αυτά ήταν 
κατά βάσει καρπός της διπλής ηθικής των πόλεων. Και οι λύσεις ξανά πολύ 
περιορισμένες: αποδοχή του «μούλικου», έκθεση ή νηπιοκτονία. 
    Σύμφωνα με τον Λούκο: «Αν, ενδεχομένως, η κοινωνία της Ερμούπολης 

Δυσφημιστική γκραβούρα για τις παραμάνες στη Βικτωριανή Αγγλία τον 19ο αι.

όρος ηλικίας είναι τα 19 χρόνια. Όσο για τους πατέρες των παιδιών «ήταν εντελώς ανύ-
παρκτοι κατά το διάστημα που οι γυναίκες γεννούσαν»18. Έτσι αυτές οι γυναίκες: «Επι-
πρόσθετα από το να είναι απομονωμένες από τους εραστές τους, είναι απομονωμέ-
νες από την οικογένεια και τους φίλους τους, επειδή φοβούνται ότι η αποκάλυψη της 
εγκυμοσύνης τους θα διακινδύνευε τις ήδη τεταμένες σχέσεις τους, όπως και θα έθε-
τε εν αμφιβόλω την επιβίωση τους που είναι σε άμεση εξάρτηση με τα συγκεκριμένα 
περιβάλλοντα… κατά βάσει φοβούνται ότι οι γονείς τους θα τις έδιωχναν κλοτσηδόν 
από το σπίτι αν μάθαιναν για την εγκυμοσύνη τους ή ότι θα αποκαλύπτονταν ως μετα-
νάστριες χωρίς χαρτιά»19. 

Οι νεαρές γυναίκες για τις οποίες μιλάει η Oberman προφανώς δεν είχαν δυνατότη-
τα πρόσβασης σε επίσημες δομές υγείας των Η.Π.Α. ούτε και διέθεταν τα απαραίτητα 
χρήματα ώστε να απευθυνθούν σε ανεπίσημες υπηρεσίες. Κάποιες μάλιστα ήταν μετα-
νάστριες χωρίς χαρτιά. Επίσης, θα πρέπει να ήταν στη πλειοψηφία τους τελείως άπει-
ρες και ανέτοιμες για μια τόσο τρομακτική αλλαγή στο σώμα τους. Βέβαια, το μεγαλύ-
τερο πρόβλημα τους ήταν ότι ήταν ολοκληρωτικά μόνες, παρέα μόνο με την ντροπή 
τους και χωρίς ούτε ένα έμπιστο πρόσωπο κοντά τους.  

Είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό το απόσπασμα του άρθρου που αναφέρεται στην ψυ-
χολογική τους κατάσταση: «τα κορίτσια και οι γυναίκες που διαπράττουν βρεφοκτονία 
τείνουν να είναι εξαιρετικά παθητικές και να αντιδρούν στην εγκυμοσύνη τους μ’ έναν 
συνδυασμό άρνησης, επιθυμητικής φαντασίας και τρόμου. Εν ολίγοις, είναι τόσο κα-
θηλωμένες που αδυνατούν να καταστρώσουν ένα  οποιοδήποτε σχέδιο δράσης. Στις 
συνεντεύξεις οι γυναίκες είπαν ότι ζούσαν τις εγκυμοσύνες τους μέρα με τη μέρα ενώ 
ασχολιόντουσαν με τη καθημερινή ρουτίνα των ζώων τους  και ήλπιζαν ότι η εγκυμο-
σύνη τους απλά θα εξαφανιζόταν ή ότι κάποιος θα καταλάβαινε τι συνέβαινε και θα 
αναλάμβανε κύριος της κατάστασης. Στην ουσία, η εντυπωσιακή απουσία έμπιστων 
προσώπων στις ζωές αυτών των γυναικών και κοριτσιών ενίσχυε την πεποίθησή τους 
ότι οι πόροι και οι επιλογές τους ήταν πολύ περιορισμένες»20.

Τέλος, η τραγική σκηνή του φινάλε περιγράφεται ιδιαίτερα γλαφυρά: «Σχεδόν όλες 
οι προηγούμενες περιπτώσεις βρεφοκτονιών περιλαμβάνουν γυναίκες που μπερδεύ-
ουν τα πρώτα στάδια του τοκετού με την ανάγκη τους να αφοδεύσουν. Περνούν ώρες 
ολόκληρες μόνες, συνήθως κλεισμένες στη τουαλέτα, ενώ στο υπόλοιπο σπίτι κυκλο-
φορεί κόσμος κανονικά. Υπομένουν όλες τις ωδίνες του τοκετού, από την αρχή μέχρι 
τις τελικές εξωθήσεις, σιωπηλά. Σοκαριστικό γεγονός αν το συγκρίνει κανείς με τα ουρ-
λιαχτά και τις τσιρίδες μιας τυπικής γέννας. Μετά τη γέννα, η κατάσταση τους κυμαίνε-
ται μεταξύ εξάντλησης και πανικού. Πολλά από αυτά τα βρέφη πνίγηκαν στη τουαλέ-
τα, τις στιγμές που οι γυναίκες έχαναν τις αισθήσεις τους καθώς συνέρχονταν από το 
τοκετό ή σε κάποιες περιπτώσεις καθώς καθάριζαν το χώρο σα μανιακές. Σε άλλες πε-
ριπτώσεις το έπνιγαν ή το στραγγάλιζαν για να το εμποδίσουν από το να κλάψει και 
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ακουστεί»21. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Sharon Evans, η οποία κατάφερε 
να κρύψει την εννεάμηνη εγκυμοσύνη της, να γεννήσει σιωπηλά και μυστικά και έπει-
τα να σκοτώσει το βρέφος της, την ώρα που οι γονείς της βρίσκονταν σε άλλο δωμάτιο 
του σπιτιού και έβλεπαν τηλεόραση22. 

Επίσης σημαντικό είναι να δούμε τη δικαστική διαχείριση των υποθέσεων βρεφο-
κτονίας. Στο ίδιο πάλι άρθρο2� διαβάζουμε ότι οι ποινές που αποδίδονται στις γυναίκες 
αυτές κυμαίνονται από ισόβια κάθειρξη μέχρι καθόλου φυλάκιση και αντ’ αυτού κά-
ποια χρόνια επιτήρησης και υποχρεωτικής συμβουλευτικής.  Αυτή η διακύμανση έχει 
να κάνει μ’ ένα πολύ σχηματικό και απλοϊκό αλλά από ό,τι φαίνεται λειτουργικό διαχω-
ρισμό που κάνουν οι δικαστές (ανάλογη διαχείριση κάνουν και τα μίντια): αν η κατηγο-
ρούμενη ανήκει στη κατηγορία της «τρελής» ή της «κακιάς»24. Αν δηλαδή το έγκλημα 
ήταν προϊόν υπολογισμού ή συνέβη χωρίς στη πραγματικότητα να το θέλει η μητέρα, 
σε μια στιγμή τρέλας. Προφανώς οι ποινές για τη κατηγορία της «κακιάς» είναι πολύ πιο 
βαριές σε σχέση με αυτές της «τρελής».  

Στη περίπτωση των Λεχαινών, εκεί όλα δείχνουν ότι η νεαρή γυναίκα και η μάνα της 
πορεύονται με τη κατηγορία της «κακιάς». Αντίθετα συνέβη σε μια υπόθεση παιδο-
κτονίας στο Αλεποχώρι Αχαΐας, ένα περίπου μήνα νωρίτερα από αυτή των Λεχαινών. 
Εκεί η μητέρα χαρακτηρίστηκε «τρελή» και το γεγονός ψυχολογικοποιήθηκε. Παρ’ όλα 
αυτά κρίθηκε και αυτή προφυλακιστέα. Στον τύπο η είδηση πέρασε με το χυδαίο τίτλο: 
«Αλεποχώρι Αχαΐας: Το σκότωσε επειδή έκλαιγε! Έβαλε στην κατάψυξη το νεκρό μωρό 
της για να κρύψει τον φόνο!»25. Στην περίπτωση αυτή, το νεκρό μωρό, τριών μηνών,  
ανακαλύφθηκε από τον (κατά τα άλλα συνεχώς απόντα) πατέρα του. Στην οικογένεια 
που φαίνεται να είχε σοβαρά προβλήματα, υπήρχαν δυο ακόμη μικρά παιδιά. Η δικη-
γόρος ζήτησε « διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης με το αιτιολογικό ότι η 
γυναίκα βρίσκεται ακόμη σε επιλόχεια κατάθλιψη» 26.

Οι διώξεις για τα συγκεκριμένα «εγκλήματα αναπαραγωγής» και υπό τις συγκεκριμέ-
νες συνθήκες μας αφορούν όλους. Στην εποχή μας, εποχή κρίσης, όλο και περισσότε-
ρα κομμάτια πληθυσμού αποκλείονται από το επίσημο σύστημα υγείας και ασφάλει-
ας ενώ τα βάρη της αναπαραγωγής πέφτουν στις πλάτες των γυναικών.  Όλο και περισ-
σότερες γυναίκες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα βρέφη τους σε μαιευτήρια, σε 
δασάκια, σε υπόγειες διαβάσεις, σε σκάλες πολυκατοικιών, στο δρόμο27 γιατί το να τα 
κρατήσουν και να τα μεγαλώσουν είναι απλά απαγορευτικό ως “επιλογή”. Και το επιχεί-
ρημα περί υπεράνθρωπων μανάδων και ηρωίδων που λέει «δεν εγκαταλείπουν όλες 
το μωρό τους, το κρατάνε όποιες και αν είναι συνθήκες» ακούγεται όσο πιο πατριαρχι-
κό γίνεται. Τουναντίον, όπως είδαμε, κάποιες φορές είναι απαγορευτικό ακόμη και να 
μαθευτεί η εγκυμοσύνη ή να ακουστεί το κλάμα του μωρού. Και αυτό δεν έχει να κάνει 
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