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Παρουσίαση θέματος

Εργασία για την έκτρωση στο μάθημα της Φιλοσοφίας 
με καθηγήτρια την κυρία Κοκκίνη.



Ορισμός

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.

Σύγχρονες μέθοδοι άμβλωσης είναι η χρήση 
φαρμακευτικών σκευασμάτων ή η 
χειρουργική επέμβαση.Όταν επιτρέπεται από 
τον νόμο η άμβλωση είναι μια από τις πιο 
ασφαλείς επεμβάσεις στην Ιατρική.



Μέθοδοι

•Φαρμακευτικές μέθοδοι

•Χειρουργική

•Άλλες μέθοδοι (π.χ. φυσική βία, 
λανθασμένη χρήση χαπιών)



Κίνητρα
• Προσωπικά

Ιστόγραμμα στο οποίο απεικονίζονται στοιχεία έρευνας του 1998 AGI meta-study με επίκεντρο 
τους λόγους για τους οποίους μια γυναίκα επιδιώκει να πραγματοποιήσει έκτρωση.

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 
καριέρας 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, κ.α.

• Κοινωνικοί

Μερικές αμβλώσεις πραγματοποιούνται ως αποτέλεσμα κοινωνικής πίεσης. Παραδείγματα 
κοινωνικής πίεσης αποτελούν η κοινωνική απόρριψη της μητέρας η οποία δεν είναι παντρεμένη με 
τον πατέρα του παιδιού, η κοινωνική κριτική της πολύ νέας μητέρας, η θέληση για ένα 
συγκεκριμένο φύλο, ο κοινωνικός στιγματισμός για αναπηρίες, η έλλειψη οικονομικής υποστήριξης 
ή μέθοδοι ελέγχου του πληθυσμού (π.χ. η πολιτική του ενός παιδιού στην Κίνα).

• Υγεία μητέρας και εμβρύου

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. Σε 
αρκετές χώρες αποτελεί την αιτία της έκτρωσης, σε περισσότερο από τον 1/3 των συνολικών 
εκτρώσεων.



Η έκτρωση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η έκτρωση επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Ο Ποινικός 
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:

• 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, αιμομιξίας ή κατάχρησης γυναίκας 
ανίκανης να αντισταθεί

• 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 έκτρωση στο εξωτερικό

• Πλήρης απαγόρευση
Μάλτα, Ανδόρα, Άγιο Μαρίνο, Βατικανό, Κονγκό, Αίγυπτος, Γκαμπόν, 
Γουινέα-Μπισάου, Μαδαγασκάρη, Μαυριτανία, Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό, Σενεγάλη, στην Αφρική. Ονδούρα, Νικαράγουα, Σαλβαδόρ, 
Σουρινάμ, Αϊτή, Δομινικανή Δημοκρατία, Φιλιππίνες, Παλάου, Λάος, 
Σαλβαδόρ

• Περιορισμοί στην άμβλωση
Ακτή του Ελεφαντοστού, Λιβύη, Ουγκάντα, Νότιο Σουδάν, 
Ιράκ, Λίβανο, Συρία, Αφγανιστάν, Υεμένη, Μπαγκλαντές, 
Βιρμανία, Σρι Λάνκα, Γουατεμάλα, Παραγουάη, Βενεζουέλα, 
Χιλή, Βραζιλία



«Ήμουν δεκαέξι. Είχα 
βιαστεί από έναν 
εθελοντή σχολείου. 
Το έμβρυο μου είχε 
προκαλέσει εσωτερική 
αιμορραγία και ήμουν 
δεκαπέντε λεπτά από 
το θάνατο. Ήμουν στο 
δεύτερο έτος του 
Γυμνασίου και 
πέθαινα επειδή το 
επέλεξε ένας άνδρας. 
Στο τέλος ή θα 
πέθαινα εγώ ή το 
έμβρυο. #Τώρα πια 
με ξέρεις»

Εμπειρία γυναίκας που έκανε
έκτρωση



Προσωπική γνώμη

Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι οι εκτρώσεις είναι 
δικαίωμα της γυναίκας και αν μία γυναίκα αποφασίσει 
ότι θέλει να κάνει έκτρωση, θα πρέπει να μπορεί να 
την κάνει και κανείς να της το απαγορεύσει 
ανεξαρτήτως το λόγω.


