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Εργασία φιλοσοφίας



Στο μάθημα της φιλοσοφίας μου 

ανατέθηκε μια εργασία σχετικά 

με την διακοπή της κύησης. 

Επέλεξα το θέμα αυτό, διότι μου 

τραβάει την προσοχή, ωθώντας 

με να ψάξω πληροφορίες για 

ένα ζήτημα που αφορά ένα 

σημαντικό ποσοστό των 

γυναικών στην σημερινή εποχή, 

και για το οποίο συχνά ο 

κόσμος έρχεται σε 

αντιπαραθέσεις.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

➔ Ορισμός

➔ Ιστορική αναδρομή

➔ Στάση άλλων κρατών

➔ Αντιδράσεις της εκκλησίας, των συντηρητικών και των υποστηρικτών των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων

➔ Η πραγματικότητα στην Ελλάδα

➔ Συμπέρασμα / Γνώμη

➔ Βιβλιογραφία



ΟΡΙΣΜΟΣ

Η άμβλωση είναι μια από τις ασφαλέστερες ιατρικές διαδικασίες όταν εκτελείται σωστά, ωστόσο η μη 

ασφαλής άμβλωση αποτελεί κύρια αιτία μητρικού θανάτου, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ η 

νόμιμη και προσιτή ασφαλή άμβλωση μειώνει τους μητρικούς θανάτους. Είναι ασφαλέστερο από τον 

τοκετό, ο οποίος έχει 14πλάσιο κίνδυνο θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η έκτρωση ορίζεται ως η διακοπή της εγκυμοσύνης μέσω της αφαίρεσης ή της εξώθησης ενός εμβρύου. 

Όταν χρησιμοποιούνται σκόπιμες ενέργειες για να σταματήσει μια εγκυμοσύνη, αναφέρεται ως 

προκληθείσα άμβλωση



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Οι διαδικασίες άμβλωσης προχώρησαν στην Ευρώπη 

και τη Βόρεια Αμερική ξεκινώντας από τον 17ο αιώνα. 

Ωστόσο, ο σεξουαλικός συντηρητισμός της 

πλειονότητας του ιατρικού επαγγέλματος απέκλειε την 

ευρεία χρήση διαδικασιών άμβλωσης. Άλλοι ιατροί, 

προώθησαν τις υπηρεσίες τους και δεν ελέγχονταν 

ευρέως μέχρι τον δέκατο ένατο αιώνα, όταν η 

πρακτική απαγορεύτηκε τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες 

όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με 

ορισμένες πηγές, η άμβλωση ήταν πιο θανατηφόρα 

από τον τοκετό στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το 1930 

περίπου, όταν οι σταδιακές βελτιώσεις στις 

διαδικασίες άμβλωσης σε σύγκριση με τον τοκετό 

έκαναν την άμβλωση ασφαλέστερη.



ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι Αμερικανοί 

είναι πιο συντηρητικοί από ό,τι ήταν εδώ και 

δεκαετίες. Δεν γνωρίζουν πολλά για τη 

λειτουργία ή τους περιορισμούς που την 

περιβάλλουν, και όταν πρόκειται για την 

πολιτική των αμβλώσεων, βλέπουν έναν 

ατελείωτο βρόχο. Οι άνθρωποι λένε 

επανειλημμένα σε συνεντεύξεις ότι 

πιστεύουν πως η χώρα πρέπει να 

δημιουργήσει μια ειρηνική μέση λύση, αλλά 

η συζήτηση γίνεται πιο έντονη και σκληρή.



ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

«Στον σύγχρονο κόσμο, η απόφαση εναπόκειται στην ίδια τη γυναίκα», είπε ο 

πρόεδρος της Ρωσίας σε συνέντευξη του τύπου. Οποιαδήποτε απόπειρα 

καταστολής της, πρόσθεσε, απλώς θα προκαλούσε τεράστια ζημιά στην υγεία των 

γυναικών.

Ο Πούτιν προειδοποίησε επίσης να μην αυστηροποιηθούν περαιτέρω οι ιστορικά 

φιλελεύθεροι νόμοι της χώρας για τις αμβλώσεις, λέγοντας ότι οποιαδήποτε 

απόφαση για μελλοντική ρύθμιση «πρέπει να είναι προσεκτική, να λαμβάνεται 

υπόψη και να βασίζεται στη γενική διάθεση στην κοινωνία και στους ηθικούς 

κανόνες που έχουν αναπτυχθεί σε αυτήν».



ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Σύμφωνα με την Καθολική 

Εκκλησία, "Η ανθρώπινη ζωή 

πρέπει να γίνεται σεβαστή 

και να προασπίζεται από τη 

σύλληψη έως τον φυσικό 

θάνατο. Πρέπει να 

αναγνωριστεί ότι έχει τα 

δικαιώματα ενός ατόμου από 

τη στιγμή που γεννιέται, 

συμπεριλαμβανομένου του 

απόλυτου δικαιώματος κάθε 

αθώου όντος στη ζωή ."

Ωστόσο, η Εκκλησία 

αναγνωρίζει ως ηθικά 

επιτρεπτές ορισμένες 

πράξεις που έχουν ως 

αποτέλεσμα τον θάνατο 

του εμβρύου έμμεσα, 

όπως όταν ο άμεσος 

σκοπός είναι η 

αφαίρεση μιας 

καρκινικής μήτρας



Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η άμβλωση είναι νόμιμη στην Ελλάδα και μπορεί να πραγματοποιηθεί για 
τους εξής λόγους:

➔ Για να διαφυλάξει τη ζωή της μητέρας
➔ Για την προστασία της εγκύου μητέρας από σωματικές ή ψυχικές βλάβες
➔ Εάν η εγκυμοσύνη είναι προϊόν βιασμού ή αιμομικτικής πράξης
➔ Εάν το έμβρυο έχει σοβαρή σωματική ή ψυχολογική αναπηρία
➔ Για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους



ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Προσωπικά, πιστεύω πως τα επιχειρήματα των συντηρητικών δεν είναι αρκετά 

ώστε να αποτρέψουν μια γυναίκα από το να κάνει αυτό που η ίδια κρίνει σωστό, 

απλά και μόνο επειδή η έκτρωση θεωρείται ανήθικη. Ειδικά σε περιπτώσεις που 

το έμβρυο αποτελεί αποτέλεσμα βιασμού, η έκτρωση είναι μονόδρομος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

★ https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion
★ https://fivethirtyeight.com/features/what-americans-really-think-about-

abortion/
★ https://fortune.com/2017/12/14/vladimir-putin-russia-abortion-pro-choice-

press-conference/
★ https://www.angloinfo.com/how-to/greece/healthcare/pregnancy-

birth/termination-abortion
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