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 Στα πλαίσια του μαθήματος της φιλοσοφίας 

,ανατέθηκε από την καθηγήτρια κυρία 

Κοκκίνη η εργασία που επακολουθεί. Το 

κύριο θέμα της είναι η έκτρωση και η 

αναζήτηση του συγκεκριμένου θέματος τόσο 

ηθικά όσο και βιολογικά.



Η άμβλωση ή 
αλλιώς έκτρωση, είναι ο 
τερματισμός 
της εγκυμοσύνης με την 
αφαίρεση ενός ή 
περισσότερων εμβρύων από 
την μήτρα πριν γίνει το 
έμβρυο βιώσιμο έξω από την 
μήτρα. Πραγματοποιείται 
μόνο στην αρχή της κύησης, 
δηλαδή πριν τις 24 βδομάδες. 
Η χειρουργική μέθοδος αυτή 
τελείται με την αφαίρεση του 
εμβρύου από τη μήτρα της 
γυναίκας, που έχει ως 
αποτέλεσμα το τέλος της 
ανάπτυξης του εμβρύου.



 Ουσιαστικά, η γυναίκα λαμβάνει κάποια 

φάρμακα που θα οδηγήσουν στην 

αποβολή του κυήματος, με τη μορφή 

μιας «βαριάς περιόδου». Πρόβλημα 

αποτελεί το γεγονός ότι είναι πιθανό να 

μην αποβληθούν όλα τα στοιχεία της 

εγκυμοσύνης. Κατάληξη μιας τέτοιας 

κατάστασης είναι μια αιμορραγία που 

μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες, η 

γυναίκα να χάσει αίμα και να 

αναγκαστούμε να καταφύγουμε τελικά 

σε επεμβατική διακοπή, που 

προσπαθούσαμε να αποφύγουμε.

 • Η επεμβατική διακοπή γίνεται  με τη 

χρήση ήπιας μόνο αναισθησίας, ο 

γυναικολόγος αναρροφά το έμβρυο από 

τη μήτρα και η εγκυμοσύνη τερματίζεται. 

Ο πόνος αντιμετωπίζεται συνήθως 

εύκολα, με κοινά ήπια παυσίπονα.



 Δυστηχώς η φυσική βία, όπως γροθιές, 
έχει χρησιμοποιηθεί για πρόκληση 
έκτρωσης. Ανάλογα με την ένταση της 
βίας, μπορεί να προκληθεί εσωτερική 
αιμορραγία της γυναίκας, χωρίς όμως να 
προκληθεί αποβολή.

 Σε περιοχές της νοτιοανατολικής Ασίας, 
υπάρχουν παραδόσεις όπου έντονο μασάζ 
στην περιοχή της κοιλιάς 
πραγματοποιείται με στόχο την 
άμβλωση. Άλλες μέθοδο έκτρωσης, 
αποτελεί  η εισαγωγή μη χειρουργικών 
αντικείμενων στα εσωτερικά γεννητικά 
όργανα της γυναίκας, όπως κρεμαστάρια 
ρούχων. Αυτές οι μέθοδοι συνήθως δεν 
χρησιμοποιούνται στον αναπτυγμένο 
κόσμο όπου η άμβλωση είναι νόμιμη και 
προσβάσιμη.



 Στην Ελλάδα η έκτρωση επιτρέπεται υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις. Ο Ποινικός Κώδικας επιτρέπει την 

έκτρωση μόνο με τη συναίνεση της εγκύου στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:

 Εντός των πρώτων 12 εβδομάδων της κύησης σε 

κάθε περίπτωση

 Εντός των πρώτων 24 εβδομάδων, αν υπάρχουν 

ενδείξεις σοβαρής ανωμαλίας του εμβρύου που 

επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού

 Εντός των πρώτων 19 εβδομάδων, αν η εγκυμοσύνη 

είναι 

αποτέλεσμα βιασμού, αποπλάνησης ανήλικης, αιμομι

ξίας ή κατάχρησης γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί

 Χωρίς χρονικό περιορισμό, αν υπάρχει 

αναπότρεπτος κίνδυος για τη ζωή της εγκύου ή 

κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της 

σωματικής ή ψυχικής υγείας της, βεβαιωμένος από 

αντίστοιχο ιατρό. Επίσης σε αυτήν την κατηγορία 

εμπίπτει και η περίπτωση άμβλωσης όταν το έμβρυο 

αποδεδειγμένα αντιμετωπίζει σοβαρές 

δυσλειτουργίες.



 Οι λόγοι και τα κίνητρα πίσω από την 
απόφαση των γυναικών για άμβλωση είναι 
αρκετά και ποικίλουν. Οι πιο συχνοί λόγοι 
είναι να καθυστερήσουν την έλευση του 
πρώτου παιδιού σε μια πιο κατάλληλη για 
την γυναίκα εποχή, ή να επικεντρώσουν 
την ενέργεια και τις οικονομίες τους στα 
παιδιά που ήδη έχουνε. Άλλοι λόγοι είναι η 
δυσκολία να αντέξουν οικονομικά το 
κόστος ανατροφής ενός παιδιού, μη 
υποστήριξη από τον πατέρα, διακοπή της 
εκπαίδευσης της μητέρας ή της καρριέρας
της, προβλήματα στη σχέση μητέρα 
πατέρα, η αντίληψη πως κάποια είναι πολύ 
μικρή για να αποκτήσει παιδί, ανεργία και 
να μην θέλει κάποια να κυοφορήσει και 
γεννήσει το παιδί ως αποτέλεσμα βιασμού 
ή αιμομιξίας. Ένας επιπρόσθετος λόγος για 
την έκτρωση, είναι πολλές φορές η υγεία 
της μητέρας καθώς αν η εγκυμοσύνη 
συνυπάρχει με συγκεκριμένες ασθένειες, 
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή της.



 Οι ψυχολογικές επιπτώσεις έχουν 
μεγάλη σημασία διότι σε κάποιες 
περιπτώσεις ακολουθούν τη γυναίκα 
σε όλη της τη ζωή. Επειδή η γυναίκα 
από ένστικτο μητρικό αγαπάει το 
έμβρυό της, άσχετα από 
θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις 
της και κατά συνέπεια δεν θέλει το 
κακό του, βιώνει την έκτρωση σαν 
ένα βαρύ ψυχικό τραυματισμό που 
δύσκολα, η επιφανειακά μόνο 
επουλώνεται. Αρκεί μόνο λίγο να τον 
αγγίξεις και πάλι βγαίνει στην 
επιφάνεια. Έτσι ομιλούμε για 
το λεγόμενο «μετεκτρωτικό
σύνδρομο» που είναι ένας νέος όρος 
και σημαίνει το σύνολο των 
ψυχολογικών συμπτωμάτων που 
παρουσιάζονται σε μεγάλο ποσοστό 
γυναικών μετά την έκτρωση.



 Είναι αλήθεια ότι η έκτρωση αποτελεί ένα φλέγων θέμα της 
επικαιρότητας και ορισμένοι πιστεύουν πως μία τέτοια πράξη 
ξεπερνά τις ηθικές αρχές των ανθρώπων. Προσωπικά σε 
οποιαδήποτε θέση και να βρισκόμουν δεν θα προέβαινα σε μία 
τέτοια πράξη, διότι θεωρώ πως δεν θα άντεχα την ψυχολογική 
πίεση και θα δενόμουν συναισθηματικά με το έμβρυο .Παρόλα 
αυτά είναι προσωπική επιλογή της κάθε γυναίκας να χειριστεί την 
κατάσταση με τον τρόπο που εκείνη θεωρεί σωστό. 
Αδιαμφισβήτητα απαραίτητη προυπόθεση για τη λήψη μιας 
σωστής απόφασης είναι η πλήρης επίγνωση της διαδικασίας της 
έκτρωσης όπως και οι επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν στην 
έπειτα ζωή της. Επίσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι από τη 
στιγμή του πολλαπλασιαμού και της διαφοροποιήσης του 
ζυγωτού ο οργανισμός θεωρείται βιώσιμος. Παρότι το γεγονός ότι 
βρίσκεται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του δεν παύει να 
αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό υπό ανάπτυξη 
.Συμπερασματικά η διακοπή της κύησης έχει άμεσο συσχετισμό με 
τον τερματισμό της ζωής ενός αναπτυσσόμενου οργανισμού .Με 
άλλα λόγια δολοφονία. 


