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H μιγάδα είναι μια αυτόνομη ομάδα γυναικών από την Αθήνα, με αφετηρία το 

χειμώνα του 2009. Στόχος της είναι να αναδεικνύει και να κρατάει ζωντανά 

στο δημόσιο λόγο ζητήματα της κοινωνικής πραγματικότητας και της εκμε-

τάλλευσης των γυναικών σήμερα.

Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει (υποτίθεται 

προς την πρόοδο) επικρατεί ο καθησυχασμός ότι η κοινωνική θέση των γυναι-

κών έχει βελτιωθεί. Αναλόγως φυσικά από ποια θέση μιλάει καμιά...

To περιοδικό εκδίδεται κάθε τέσσερις μήνες και είναι προϊόν συλλογικής εργασί-

ας. Τα θέματά του επιλέγονται κατόπιν συζήτησης και στη συνέχεια τα κείμενα 

γράφονται, συζητιούνται ξανά, διορθώνονται και ξαναγράφονται. Μερικές φο-

ρές αυτή η διαδικασία καθυστερεί την έκδοση του περιοδικού, γι' αυτό ζητάμε 

την κατανόηση των συνεπών αναγνωστριών.
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ή ιστορία είναι γνωστή. Μέσα στον Απρίλη μια νεαρή κοπέλα 
γέννησε μόνη της στο σπίτι της. Μετά τη γέννα η κοπέλα 
πέταξε το βρέφος από το μπαλκόνι. Το βρέφος εντοπίστηκε 
από γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία. Μετά από 

έρευνα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν την κοπέλα με την κατηγορία της 
παιδοκτονίας. 

Η συνέχεια ήταν αναμενόμενη. Φωτογραφίες και πληροφορίες για 
τον σωματότυπο της νεαρής γυναίκας, την προσωπική της ζωή, την 
καθημερινότητά της, τη ψυχολογική της κατάσταση, τα παιδικά της 
χρόνια κλπ βγήκαν στη φόρα και υπεραναλύθηκαν. Δημοσιογραφικές 
και αστυνομικές περιγραφές και λεπτομέρειες του ίδιου του γεγονότος 
έπαιξαν ξανά και ξανά μέχρι τον θεαματικό κορεσμό τους: μια ακόμη 
poverty porn παράσταση. Πώς έκρυψε την εγκυμοσύνη της; Πώς γί-
νεται να μην φούσκωσε; Φορούσε φαρδιά ρούχα; Πώς κανείς δεν κα-
τάλαβε τίποτα; Η μητέρα της ήταν ή όχι συνεργός στο έγκλημα; Είχε 
ενημερώσει τον φίλο της και πατέρα του παιδιού της; Στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, σε σάιτ, στην τηλεόραση, πολίτες αυτής της χώρας 
εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για την πράξη της. Τα φασιστικά 
και μισογυνικά σχόλια γράφονταν και ξαναγράφονταν με ευχαρίστη-
ση από τύπους που πατούσαν κουμπιά την ώρα της δουλειάς, αφού 
είχαν φάει το μεσημεριανό τους, μετά τη γυμναστική. Η κοπέλα, όπως 
και η μητέρα της, λοιδορήθηκαν, απομονώθηκαν και καταδικάστηκαν 
με χαρακτηρισμούς όπως «τέρας», «κακή μητέρα» κλπ. Για μια ακόμη 
φορά, σε έναν σκληρά ταξικό και ρατσιστικό κόσμο που αδιαφορεί για 
την ανθρώπινη ζωή, θριάμβευσε η υποκρισία. Την ίδια στιγμή, η «παι-
δοκτόνος της Νέας Σμύρνης» όπως αποκαλείται, αντιμετωπίζει ποινή 
πολυετούς κάθειρξης. Ενώ, από πλευράς της δικαστικής εξουσίας, για 
μια ακόμη φορά το όλο ζήτημα εξατομικεύτηκε, ιατρικοποιήθηκε, ψυ-
χολογικοποιήθηκε και αποκόπηκε από την οποιαδήποτε κοινωνική ή 
ιστορική του διάσταση.   

Στο τεύχος 7 του περιοδικού, στο Μήδειες, τέρατα ή απελπισμένες γυ-
ναίκες; (2013), με αφορμή ένα άλλο περιστατικό βρεφοκτονίας, είχαμε 
αναφερθεί σε αντίστοιχες σύγχρονες περιπτώσεις, οι οποίες είχαν κατά 
βάσει ένα πολύ παρόμοιο χαρακτηριστικό με την τωρινή: όλες οι κο-
πέλες ήταν ολομόναχες και με μηδενική υποστήριξη (από οικογένεια, 
φίλους, σύντροφο) σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Ολομό-
ναχες και στον τοκετό, στην διάρκεια του οποίου κυρίως ανησυχούσαν 
μήπως ακουστούν οι ίδιες ή το μωρό. 

Τότε είχαμε εκθέσει την άποψη ότι : «.. η βρεφοκτονία στην ουσία 
λειτουργεί -και αφού έχουν αποτύχει προηγούμενες προσπάθειες 
έκτρωσης ή ακόμη και 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, 
η βρεφοκτονία είναι η έσχατη μορφή έκτρωσης. Εντέλει, η βρεφοκτο-
νία αποτελεί μια ακραία και απελπισμένη λύση.. ». Η αντισύλληψη, η 
έκτρωση, η έκθεση και η βρεφοκτονία αποτελούν ένα συνεχές πρακτι-
κών, όπως προκύπτει και ιστορικά. Ενώ, όπως θα πούμε και παρακάτω, 
κάποιοι γιατροί υποστηρίζουν και εξασκούν ανεπίσημα τη βρεφοκτο-
νία, για τελείως όμως διαφορετικούς λόγους.

Όπως γράψαμε, από τον 16ο αιώνα και μετά -εν μέσω κυνηγιού των 
μαγισσών- οι κρατικές δομές στη Δύση απαγόρευσαν και εγκληματο-
ποίησαν παραδοσιακές πρακτικές των γυναικών που αφορούσαν τον 

Ανεπιθύμητη γέννα & διαπόμπευση
το κυνήγι μαγισσών στη Δύση δεν έχει τελειώσει..

αυτοέλεγχο της αναπαραγωγικής τους λειτουργίας. Πρακτικές που 
έφερναν αντισύλληψη και που προκαλούσαν έκτρωση, όπως και η 
πρακτική της βρεφοκτονίας θεωρήθηκαν εγκλήματα αναπαραγωγής, 
ότι δηλαδή παραβίαζαν ή προσέβαλλαν τη νόρμα που επιδίωκε «να 
επιβάλλει το κράτος και οι θεσμοί πάνω στην αναπαραγωγή και στο 
γυναικείο σώμα». Οι βρεφοκτονίες, ειδικά, οι οποίες κατά τον Μεσαί-
ωνα τύγχαναν κάποιας επιείκειας, σε περιπτώσεις φτωχών γυναικών, 
την εποχή του κυνηγιού των μαγισσών θεωρήθηκαν έγκλημα που επέ-
φερε άμεσα τη θανατική καταδίκη1. Σκοπός ήταν, τι άλλο, ο κρατικός 
έλεγχος των γεννήσεων και του πληθυσμού και κατ’ επέκταση ο έλεγ-
χος του τρόπου αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης. Οι γυναίκες 
μετατράπηκαν σε ρυθμιζόμενες μήτρες αναπαραγωγής εργατών για 
το αναδυόμενο καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής. Ένας ολόκληρος 
γυναικείος κόσμος γνώσεων και πρακτικών που μεταλαμπαδεύονταν 
από γενιά σε γενιά εξαφανίστηκε και σταδιακά αντικαταστάθηκε από 
την επιβολή του λόγου των γιατρών και των κρατικών αξιωματούχων 
πάνω στα σώματά μας. 

Στην Ελλάδα, από το 1883 μέχρι και το 1986 η πληροφόρηση για την 
αντισύλληψη απαγορεύονταν, και η έκτρωση θεωρούνταν έγκλημα 
βάσει του Ποινικού κώδικα. Οι εκτρώσεις στην Ελλάδα αποποινικοποι-
ήθηκαν το 1986. Μέχρι σήμερα, μπορούμε να κάνουμε έκτρωση νόμι-
μα, μέχρι όμως και τον τρίτο μήνα κύησης. Όσο για τη βρεφοκτονία, 
στο άρθρο υποστηρίξαμε ότι σήμερα κάποιοι γιατροί στην Ελλάδα, σε 
συνεργασία με γονείς, εξασκούν άτυπα την «έκτρωση μετά τη γέννα», 
όπως την ονομάζουν, για λόγους ευγονικής. Μάλιστα, κάποιοι ειδικοί 
στο εξωτερικό έχουν υποστηρίξει δημόσια αυτήν την πρακτική για 
τους ίδιους λόγους. Κανένας βέβαια γιατρός ή ειδικός δεν έχει διωχθεί 
ή ταπεινωθεί για τις πράξεις του ή τις απόψεις του. Τότε λοιπόν, καταλή-
γαμε: «Αν εξασκείται -που εξασκείται- ανεπίσημα αυτή η πρακτική από 
ορισμένους γιατρούς τότε καταλαβαίνουμε ότι το όλο ζήτημα σταδια-
κά σχετικοποιείται και χάνει τον ανθρωπιστικό ή ηθικό του χαρακτήρα: 
μετατρέπεται σε ζήτημα του ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη. Κατά τη 
γνώμη μας, για τους οργανωμένους θεσμούς και το κράτος ένα ζήτημα 
υπάρχει και αυτός είναι ο τρόπος επιβολής ελέγχου πάνω στο τι και 
πώς γεννιέται και στο τι και πώς πεθαίνει εντός της επικράτειάς του». 

.. το θέλουν μέχρι και οι (αυτοαποκαλούμενες) 
φεμινίστριες!
Ενόσω λοιπόν, η κοινωνία λιθοβολούσε ιντερνετικά την κοπέλα, και οι 
δικαστές καλούνταν να πάρουν τις αποφάσεις τους για την τύχη της, 
έπεσε στην αντίληψη μας ένα άρθρο του μωβ2, μιας ιντερνετικής εφη-
μερίδας για τα δικαιώματα της γυναίκας: γραμμένο από αυτοαποκα-
λούμενες φεμινίστριες στην Αθήνα, το άρθρο συντάσσεται με, αν όχι 
ενισχύει τον σεξισμό, την κρατική αφήγηση και το γενικότερο κλίμα 
διασυρμού και καταδίκης της κοπέλας. Στην τελική, αν οι φεμινίστριες 
έχουν καταλήξει να μιλάνε έτσι, τι να περιμένουμε από τους υπόλοι-
πους. Αξίζει σχολιασμού.  

Το αντίθετο από ό,τι διατείνεται το άρθρο, ακόμη και στις μέρες μας 
το φαινόμενο της βρεφοκτονίας δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο. Για 
όσες παρακολουθούν συστηματικά τον τύπο, βρεφοκτονίες συμβαί-
νουν. Για παράδειγμα, πριν δυο μήνες διαβάσαμε στον τύπο ότι ένας 
ρακοσυλλέκτης εντόπισε ένα νεκρό βρέφος σε κάδο σκουπιδιών στην 
Πετρούπολη3 και ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνες. 
Υποψιαζόμαστε μάλιστα ότι για ένα συμβάν που μαθαίνεται, υπάρχουν 
άλλα τόσα που δεν μαθαίνονται. Το μωβ όμως έχει την αλαζονεία να 
λέει ότι σήμερα υπάρχουν οι κατακτήσεις (και χάρη στο ίδιο), δηλαδή 

Το edito αυτό γράφτηκε προτού αποκτήσει αρνητική δημοσιότητα και 
μια δεύτερη υπόθεση γυναίκας που εγκατέλειψε το βρέφος της. Όσα γρά-
φουμε παρακάτω ισχύουν μέχρι κεραίας και σε αυτήν την περίπτωση.
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Αν αυτά που διαβάσετε σας βάλουν σε σκέψεις, μη ντραπείτε, να μας το πείτε!  

στο mail: omadamigada@yahoo.com

Υλικό μας θα βρείτε και στο:

migada71.wordpress.com 

Μπορείτε να μας βρείτε στην κατάληψη του Αρχείου 71, γωνία Καλλιδρομίου και Ζωσιμα-

δών 7 στα Εξάρχεια (ανοικτά κάθε Πέμπτη 5-8μμ και Σάββατο 12-4μμ). Εκεί θα βρείτε (εκτός 

από εμάς) και όλο το έντυπο υλικό της ομάδας.

Το περιοδικό το βρίσκετε στην Αθήνα στα βιβλιοπωλεία Ναυτίλος, Αλφειός, στο κάτω περί-

πτερο της πλατείας Εξαρχείων και στο πάνω περίπτερο της πλατείας Κάνιγγος. Επίσης θα 

μας βρείτε σε στέκια, βιβλιοπωλεία και καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, τα Γιάννε-

να, την Ξάνθη και την Αλεξανδρούπολη. 

το δικαίωμα στην έκτρωση, αλλά και «η πλήρη αποδοχή από την κοι-
νωνία της τεκνοποίησης εκτός γάμου» (που είδαν την πλήρη αποδο-
χή;), ώστε «κάθε νεαρή φοιτήτρια να ακολουθήσει άλλες λύσεις, αντί 
της εγκατάλειψης του νεογέννητου. Όσο και αν ερμηνεύουμε τη στάση 
της μητέρας, δεν την δικαιολογούμε. Αυτό το βρέφος θα μπορούσε να 
έχει δοθεί σε μια άτεκνη οικογένεια και να είχε ξεκινήσει μια κανονική 
ζωή» (οι υπογραμμίσεις δικές μας). Ε, εδώ μιλάει το κράτος και η πατρι-
αρχία. Ύστερα ξέρουμε τι λύσεις είναι αυτές που προτείνει το άρθρο: 
κακοποιήσεις όλων των ειδών κεκλεισμένων των ιδρυματικών θυρών, 
αγοραπωλησίες και εμπόριο βρεφών, παιδιών, οργάνων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το άρθρο, οι «φεμινίστριες μια άλλης 
εποχής, πριν 100 και 150 χρόνια» (βλέπε την αστή φασίστρια Καλλιρόη 
Παρρέν) έδειξαν στο παρελθόν «μεγάλο ενδιαφέρον για τα ανεπιθύ-
μητα βρέφη (..) στο Βρεφοκομείο Αθηνών, στην Πλατεία Κουμουνδού-
ρου, υπήρχε ειδικός βρεφοδόχος για να βάλει η γυναίκα το ανεπιθύ-
μητο βρέφος της». Το μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια είχε να κάνει με την 
κρατική διαχείριση και με την τεράστια μπίζνα και εκμετάλλευση. Ενώ, 
το Βρεφοκομείο Αθηνών είχε τη φήμη του «βρεφοκτονείου», αφού η 
πλειοψηφία των εγκαταλελειμμένων βρεφών πέθαιναν. Κανένας βέ-
βαια κρατικός ιθύνοντας δεν λογοδότησε -αντίστοιχα- για αυτούς τους 
θανάτους. Μετά λοιπόν, από τα κρατικά «επιτεύγματα» των φεμινιστρι-
ών πριν 150 χρόνια, το άρθρο συνεχίζει ότι «εμείς οι επόμενες αγωνι-
στήκαμε» για το δικαίωμα στην έκτρωση, κλπ. Έτσι, το άρθρο συντάσ-
σεται πλήρως με την κρατική εθνική αφήγηση και γενεαλογία για τον 
φεμινισμό, έτσι όπως παρουσιάστηκε στην έκθεση της Βουλής4, πριν 
κάποιο καιρό, όπως και με το ιδεολόγημα της προόδου σε σχέση με τα 
έμφυλα ζητήματα. 

Τελικά, οι αστές φεμινίστριες του μωβ, του κρατικού θεσμικού φε-
μινισμού, έχουν τόση σχέση με τα προβλήματά μας, όση σχέση έχουν 
και οι μπάτσοι, και δεν είναι τυχαίος ο παραλληλισμός. Εκτός αυτού, τι 
σχέση μπορεί να έχουμε με τη συγγραφέα του άρθρου, η οποία θέλησε 
να γίνει αρχηγός του κόμματος που έμελλε να κυβερνήσει τη χώρα; Και 
ρωτάμε που ζει το μωβ; Μήπως όχι σε μια χώρα που θεωρεί την έκτρω-
ση φόνο; Μήπως όχι σε ένα κράτος που επιζητά διακαώς τον έλεγχο 
του πληθυσμού του, μέσω του ελέγχου των γεννήσεων και του γυναι-
κείου σώματος, και μέσω της ρητορείας του δημογραφικού, μιας ρητο-
ρείας στην ουσία εναντίον των εκτρώσεων; Μήπως σήμερα ειδικά δεν 
αμφισβητείται το δικαίωμα στη δωρεάν και ασφαλή έκτρωση; Θυμη-
θείτε τη Σάμο5 ή ρωτήστε κάποια φίλη σας που θέλησε να κάνει έκτρω-
ση σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Μήπως το μωβ ζει σε ένα παράλληλο 
σύμπαν, όπου μας στρώνουν κόκκινο χαλί για να κάνουμε έκτρωση και 
δεν μας πειθαρχούν ως εργάτριες της αναπαραγωγής; Όχι, οι αστές φε-
μινίστριες του μωβ ξέρουν πολύ καλά τι λένε γιατί ξέρουν πολύ καλά 
τι εκπροσωπούν, τα συμφέροντα της τάξης τους και του κράτους, ενά-
ντια στα δικά μας συμφέροντα ως εργατική τάξη. 

Σήμερα συνεχίζουμε να ζούμε σε μια κοινωνία που τα σώματά μας 
έχουν αξία ως δοχεία για τη σεξουαλική εκτόνωση του άντρα, που η 
αναπαραγωγική εργασία παραμένει στις πλάτες μας ως το δικό μας 
φορτίο και ενοχή. Συνεχίζουμε να ζούμε σε μια κοινωνία που στιγματί-
ζει τις ανύπαντρες μητέρες και τις μη πυρηνικές οικογένειες. Και φυσι-
κά σε μια κοινωνία που συνεχίζει να πολεμάει την έκτρωση: κυριαρχεί 
η άποψη ότι το έμβρυο είναι παιδί και η γυναίκα είναι μητέρα, ήδη από 
την πρώτη στιγμή της σύλληψης του εμβρύου. Ταυτόχρονα, κυριαρχεί 
ο πολύ βολικός μύθος του «βιολογικού πεπρωμένου», ότι δηλαδή η γυ-
ναίκα είναι μητέρα από τη φύση της. 

Όμως ένα παιδί δεν έρχεται έτσι απλά και «φυσικά» στον κόσμο, ούτε 

εμείς έτσι απλά και «φυσικά» γινόμαστε μητέρες και μεγαλώνουμε παι-
διά. Δεν υπάρχει τίποτε το «φυσικό» σε όλα αυτά. Αντίθετα, η τεκνοποί-
ηση εντάσσεται σε ένα πολύ αυστηρό πλέγμα έμφυλων, κοινωνικών 
και ταξικών φραγμών και καταναγκασμών.  

Στο πρόσωπο αυτής της κοπέλας δεν είναι καθόλου δύσκολο να 
δούμε η καθεμία από εμάς την εαυτή της, στο πρόσωπό της δεν μπο-
ρεί παρά να (κατά)δικαζόμαστε όλες! Και αυτό γιατί ξέρουμε τι σημαί-
νει μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Ξέρουμε πώς είναι να μην έχουμε 
στήριξη από τον σύντροφο. Έχουμε βιώσει πώς είναι να τρέχουμε 
πανικόβλητες στα φαρμακεία. Να θέλουμε να κάνουμε έκτρωση και 
να μας λένε ότι σκοτώνουμε ένα παιδί ή να το κρατήσουμε ή γιατί δεν 
προσέχαμε όταν ανοίγαμε τα πόδια μας ή ότι η χώρα έχει πρόβλημα 
υπογεννητικότητας. Ξέρουμε πώς είναι να έχουν περάσει οι τρεις μή-
νες της νόμιμης έκτρωσης και μόνες να ψάχνουμε για άλλες διεξόδους. 
Ξέρουμε πώς είναι να είμαστε ανύπαντρες μητέρες. Ξέρουμε πώς είναι 
να μας κρίνουν ως «ακατάλληλες» ή «κακές» μάνες. Όλες έχουμε νιώσει 
ντροπή και φόβο για τα σώματα μας, τις επιλογές μας, τις σεξουαλικό-
τητες μας, τα γεννητικά μας όργανα και τις αναπαραγωγικές μας λει-
τουργίες. Όλες έχουμε νιώσει αυτή την κοινωνική πίεση από παντού. 
Και όποτε προκύπτει κάτι, όποτε κάτι δεν πάει καλά, καλούμαστε να 
«διευθετήσουμε» την κατάσταση, να γίνουμε οι σούπερ ηρωίδες όπως 
μας θέλει η πατριαρχία, να λύνουμε τα «προβλήματα» μας μόνες μας, 
σιωπηλά, αποτελεσματικά και αγόγγυστα. 
Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται και 
λέγονται είναι κυνήγι μαγισσών. 

1  Για περισσότερα Ο Κάλιμπαν και η μάγισσα, συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Η συσσώρευση 
της εργασίας και η υποβάθμιση των γυναικών, και ειδικότερα Η μείωση του πληθυσμού, η 
οικονομική κρίση και η πειθάρχηση των γυναικών, Σίλβια Φεντερίτσι, εκδόσεις των ξένων, 
2011.
2  Όλο το κατάπτυστο άρθρο μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://tomov.gr/2018/04/25/
foithtria-paidoktonos/
3 Έπνιξαν το βρέφος με τον ομφάλιο λώρο, Καθημερινή, 28/02/2018.
4 Η έκθεση της βουλής με τίτλο Ο φεμινισμός στα χρόνια της Μεταπολίτευσης 1974 – 1990. 
Ιδέες, συλλογικότητες, διεκδικήσεις, σχολιάστηκε από την μιγάδα στο τεύχος 19. Βλέπε info 
cafe.
5 Δες Σαμιώτισσα ποτέ μην πας στη Σάμο, μιγάδα, τεύχος 18.

Αφίσα που κολλήσαμε 
ενάντια στη 
διαπόμπευση αυτών  
των γυναικών, τον Μάιο 
του 2018.


