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Πρόλογος 

◦ Στην παρουσίαση αυτή θα μιλήσουμε για την διακοπή κύησης ή αλλιώς άμβλωση 

Αυτή η εργασία προορίζεται για το μάθημα της φιλοσοφίας. Η διακοπή κύησης 

είναι ένα πολύ σοβαρό και ευαίσθητο θέμα. Σε αυτήν παρουσίαση θα αναλύσουμε 

αυτό το θέμα όσο πιο πολύ μπορούμε.
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Ορισμός θέματος 
Η άμβλωση ή αλλιώς έκτρωση είναι ο τερματισμός της εγκυμοσύνης 

με την αφαίρεση ενός ή περισσότερων εμβρύων από τη μήτρα πριν 

γίνει το έμβρυο βιώσιμο έξω από τη μήτρα. 

Σύγχρονες μέθοδοι εκτρώσεις είναι η χρήση φαρμακευτικών 

σκευασμάτων ή η χειρουργική επέμβαση. Όταν επιτρέπεται από το 

νόμο η έκτρωση είναι μία από τις πιο ασφαλείς επεμβάσεις στην 

Ιατρική. Το φάρμακο μιφεπριστόνη σε συνδυασμό με προσταγλανδίνη 

φαίνεται να είναι εξίσου ασφαλές και αποτελεσματικό με τη 

χειρουργική επέμβαση εάν χρησιμοποιηθεί κατά το πρώτο ή δεύτερο 

τρίμηνο της εγκυμοσύνης.



Ιστορική ανάδρομη 

Ιστορικά η έκτρωση γινότανε χρησιμοποιώντας βότανα, αιχμηρά αντικείμενα, φυσική δύναμη (γροθιές) 

για να τραυματίσουν το έμβρυο.

Εξομολογήσεις γυναικών:

Βάλαμε τη μια και με κρατούσε και την άλλη να με χτυπήσει δυνατά χαμηλά στην κοιλιά. Το 

έκανε μια, δυο φορές αλλά δεν έγινε τίποτα. Της έλεγα «συνέχισε». Δεν θυμάμαι πόσες φορές 

με χτύπησε μέχρι που έπεσα κάτω.

Μου έκανε και μια ένεση που με χαλάρωσε λίγο και
έφερε την κρεμάστρα. Τι να σου εξηγήσω τώρα, ήταν
εφιάλτης. Λιποθύμησα δυο φορές από τον πόνο, τον
πανικό, το άγχος. Νόμιζα θα πεθάνω όταν είδα τα
χέρια του όλο αίματα.



Η κατάσταση που επικρατεί σε 
διάφορες χώρες. 

Κίνα:

Η Κίνα διαφέρει καθοριστικά από τις άλλες χώρες στο γεγονός ότι αντί να απαγορεύει στις 

γυναίκες να προβαίνουν σε έκτρωση, σε κάποιες περιπτώσεις το επιβάλλει κιόλας. Κι 

αυτό γιατί η χώρα εφάρμοζε για δεκαετίες την πολιτική του ενός παιδιού, επισήμως για να 

παλέψει τον υπερπληθυσμό στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ρωσία:

Η Σοβιετική Ένωση ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που νομιμοποίησε την άμβλωση, ήδη 

από το 1920. Το 1936 απαγορεύτηκε ξανά και το 1955 επέστρεψε και πάλι στη νομιμότητα, 

όπου και παραμένει έκτοτε. Παρά τις εκάστοτε εξαγγελίες μάλιστα κάθε κυβέρνησης και τις 

περισσότερο ή λιγότερο συντηρητικές της απόψεις, το καθεστώς και τα δικαιώματα της 

άμβλωσης έχουν παραμείνει αμετάβλητα. Οι εκτρώσεις καλύπτονται από το σύστημα 

υγείας ως το πρώτο τρίμηνο της κύησης, ενώ επιτρέπονται ακόμα και ως το δεύτερο 

τρίμηνο, φτάνει να συντρέχουν πλέον λόγοι υγείας της εγκύου



Ινδία:

Η άμβλωση μέχρι και την 20ή εβδομάδα της κύησης είναι νόμιμη και καλύπτεται μερικώς από το σύστημα υγείας 
στην Ινδία ήδη από το 1971, αν και υπάρχουν μερικοί περιορισμοί. Κι αυτό γιατί ο νομοθέτης λαμβάνει υπόψη την 
οικογενειακή κατάσταση της γυναίκας. Αν η εγκυμονούσα δεν είναι παντρεμένη, το κράτος μπορεί κάλλιστα να της 
αρνηθεί την έκτρωση ή να έχει νομικές συνέπειες εξαιτίας του κοινωνικού στίγματος που προκύπτει από τις εκτός 
γάμου σεξουαλικές επαφές. Πολύ πρόσφατα, η κυβέρνηση πρότεινε πάντως μια τροπολογία που επιτρέπει την 
άμβλωση μέχρι και την 24η εβδομάδα και καλύπτει τόσο τις παντρεμένες όσο και τις ανύπαντρες γυναίκες.

Λατινική Αμερική:

Ως ισχυρό προπύργιο του καθολικισμού, η Νότια Αμερική συνεχίζει να εφαρμόζει αυστηρότερες πολιτικές γύρω 
από τα δικαιώματα στην άμβλωση από οποιαδήποτε άλλη γωνιά της Γης. Ουσιαστικά, οι τέσσερις από τις έξι χώρες 
στις οποίες η έκτρωση είναι εντελώς απαγορευμένη και οι γυναίκες που την κάνουν διώκονται ποινικά, 
ανεξαρτήτως λόγων, βρίσκονται εδώ ακριβώς! Χιλή, Νικαράγουα, Ελ Σαλβαδόρ και Δομινικανή Δημοκρατία (οι 
άλλες δύο χώρες είναι το Βατικανό και η Μάλτα) δεν επιτρέπουν κατά κανέναν λόγο την άμβλωση, ακόμα και όταν 
κινδυνεύει ανοιχτά η ζωή της μητέρας.

Φιλανδία και Δανία:

Όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, Φινλανδία και Δανία προσφέρουν άμβλωση κατά παραγγελία και εντελώς 
δωρεάν στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Αυτές οι δύο χώρες ωστόσο είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, 
καθώς αναγνωρίζουν πολλά ελαφρυντικά στη γυναίκα, επιτρέποντάς της να υποβληθεί στην επέμβαση ακόμα και 
μετά τις 12 εβδομάδες της κύησης. Πέρα από την κοινή λογική του βιασμού, των γενετικών ανωμαλιών του εμβρύου 
αλλά και την προστασία της υγείας της μητέρας, οι Αρχές λαμβάνουν υπόψη ακόμα και τα οικονομικά της γυναίκας. 
Αν κριθούν ανεπαρκή για την ανατροφή ενός παιδιού, η εγκυμονούσα μπορεί να επιλέξει την έκτρωση ακόμα και 
στις 20 εβδομάδες της κύησης.



Τι γίνεται στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα η έκτρωση επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Ο ποινηκος 

κώδικας στο άρθρο 304 επιτρέπει την έκτρωση (τεχνητή διακοπή της κύησης) 

μόνο με τη συναίνεση της εγκύου και μόνο από γιατρό μαιευτήρα -

γυναικολόγο, με τη συμμετοχή αναισθησιολόγου σε οργανωμένη νοσηλευτική 

μονάδα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Εντός των πρώτων 12 εβδομάδων της κύησης σε κάθε περίπτωση. 

2. Εντός των πρώτων 24 εβδομάδων, αν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής 

ανωμαλίας του εμβρύου που επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού.

3. Εντός των πρώτων 19 εβδομάδων, αν η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα 

βιασμου, αποπλάνηση ανήλικης, αιμομιξία ή κατάχρησης γυναίκας 

ανίκανης να αντισταθτη.

4. Χωρίς χρονικό περιορισμό, αν υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος 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.



Η άποψη μου πάνω στο θέμα.
◦ Πιστεύω ότι κάθε γυναίκα εχει δικαίωμα να κάνει έκτρωση από την 

στιγμή μου το σώμα είναι δικό της και αν κρίνει αυτή ότι είναι 
«σωστο». Το να κάνεις έκτρωση δεν σε καθιστά ι γονιό ενός νεκρού 
παιδιού. Από την στιγμή που κρίνεις ότι είναι καλύτερα να μην 
γεννηθεί αυτό το παιδί. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα κορίτσι 16 
χρόνων και μένει έγκυος αν κρίνει αυτή και η οικογένεια της ότι δεν 
μπορεί να μεγαλώσει αυτό το παιδι, επειδή δεν μπορεί να του παρέχει 
ασφάλεια και άνεση, ειναι προτιμότερο να γίνει έκτρωση παρα να 
φέρει στο κόσμο ένα παιδί που θα περάσει δύσκολα. Το ίδιο ισχύει 
και για μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας. Το να φέρεις στον κόσμο 
μια καινούρια ζωή θα πρέπει να μπορείς και να του προσφέρεις και 
μια ζωή με άνεση. Είναι μεγάλη ευθύνη να φέρεις στον κόσμο μια 
καινούρια ζωή γιατί οι ψυχές τον παιδιών δεν είναι παιχνίδι. Καμία 
γυναίκα δεν θα έπρεπε να κρίνεται για αυτήν την απόφαση της.
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