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Abstract: Abortion, of course, is neither a simple nor a pleasant process, especially for the
woman herself. There are many aspects to this topic and opinions are plenty and will always
vary. The appearance in the subway of posters against abortion and its resonance, stimulated
various discussions both inside and outside the classroom. In this article, we analyze not only
the medical, legal, and ethical dimensions of the subject, but also record students' reactions
before, during, and after an educational visit to the University of Medical School of
Alexandroupolis. This experiential learning has been attempted for our students so that they
will be informed about abortion, they will cultivate empathy and responsibility, but also to
indirectly realize the crucial importance of using methods of preventing sexually transmitted
diseases and contraception methods.
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Πεπίλητη: Η έθηξσζε θπζηθά θαη δελ είλαη νχηε κηα απιή νχηε κία επράξηζηε δηαδηθαζία
θπξίσο γηα ηελ ίδηα ηε γπλαίθα. Οη πηπρέο ηνπ ζέκαηνο είλαη πνιιέο θαη νη απφςεηο δηίζηαληαη
θαη πάληα ζα δηίζηαληαη. Η αλάξηεζε αθηζψλ θαηά ησλ εθηξψζεσλ θαη ε αίζζεζε πνπ απηή
πξνθάιεζε, απνηέιεζε αθνξκή γηα δηάθνξεο ζπδεηήζεηο ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ησλ
ζρνιηθψλ ηάμεσλ. ην παξφλ άξζξν αλαιχνπκε φρη κφλν ηηο ηαηξηθέο, λνκηθέο θαη εζηθέο
δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο, αιιά θαη θαηαγξάθνπκε ηηο αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ πξηλ, θαηά ηε
δηάξθεηα θαη κεηά ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην Παλεπηζηεκηαθφ ηκήκα Ιαηξηθήο ΓΠΘ. Ο
ιφγνο πνπ επηρεηξήζεθε ε παξνχζα βησκαηηθή κάζεζε πξνο ηνπο καζεηέο καο είλαη γηα λα
θαιιηεξγήζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ ππεπζπλφηεηα, λα ελεκεξσζνχλ, αιιά θαη λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ εκκέζσο ηελ θαίξηα ζεκαζία πνπ έρεη ε πξφιεςε θαη ε αληηζχιιεςε.
Λέξειρ κλειδιά: Έθηξσζε, βησκαηηθή πξνζέγγηζε, εζηθή, απφςεηο καζεηψλ, Βηνινγία,
Γηαζεκαηηθφηεηα.
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Ειζαγυγή
Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2020 εκθαλίδνληαη ζε ζηαζκνχο ηνπ κεηξφ ηεο Αζήλαο αθίζεο θαηά ησλ
ακβιψζεσλ. Η είδεζε πξνθαιεί ακέζσο ζθνδξέο αληηδξάζεηο θαη νη αθίζεο θαηεβαίλνπλ
κέζα ζε ιίγεο ψξεο κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ ππνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν
ε ζπγθεθξηκέλε θακπάληα «ζηξέθεηαη ελαληίνλ ελόο απνιύησο θαηνρπξσκέλνπ θαη
αλακθηζβήηεηνπ δηθαηώκαηνο ησλ γπλαηθώλ» θαη «νη θακπάληεο πνπ γίλνληαη ζηνπο δεκόζηνπο
ρώξνπο δελ πξέπεη λα δηράδνπλ ηελ θνηλή γλώκε νύηε αζθαιώο λα πξνζβάινπλ ηηο γπλαίθεο
πνπ έρνπλ αλαγθαζηεί λα θάλνπλ κηα ηέηνηα δύζθνιε επηινγή ζηε δσή ηνπο».
Με αθνξκή, ινηπφλ, ηελ παξαπάλσ είδεζε, απνθαζίζηεθε λα γίλεη κία δηδαθηηθή παξέκβαζε
ζε καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο Ηκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε 24 καζεηέο απφ
ηελ νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ Τγείαο. Η δηδαθηηθή παξέκβαζε είρε ηε κνξθή δηαζεκαηηθήο
ζπλδηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηεο Βηνινγίαο θαη ηεο Έθζεζεο Γ’ Λπθείνπ κε ηελ εμήο
δνκή:
1. πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ πξσζχζηεξσλ γλψζεσλ θαη
ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ.
2. Δλεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ηηο ακβιψζεηο, ζηεξηδφκελε ζε ηζηνξηθά, ηαηξηθά θαη
λνκηθά ζηνηρεία.
3. πδήηεζε κέζα ζηελ ηάμε ζε κνξθή debate, φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα πάξνπλ
ζέζε ππέξ θαη θαηά ησλ ακβιψζεσλ ππνζηεξίδνληαο ηηο απφςεηο ηνπο.
4. Δπίζθεςε ζην Παλεπηζηεκηαθφ ηκήκα Ιαηξηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θξάθεο (ΓΠΘ) θαη ζπγθεθξηκέλα ζην εξγαζηήξην Ιζηνινγίαο θαη Δκβξπνινγίαο, ψζηε
λα ελεκεξσζνχλ νη καζεηέο απφ ηνπο ππεχζπλνπο θαζεγεηέο θαη λα αληηιεθζνχλ
«βησκαηηθά» ηη εζηί έθηξσζε.
5. πκπιήξσζε ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ.

1. Είναι άπαγε η έκηπυζη μάζηιγα ηηρ εποσήρ μαρ;
1.1 Μια Ιζηοπική αναδπομή.
«Οπ δώζσ δε νπδέ θάξκαθνλ νπδελί αηηεζείο ζαλάζηκνπ, νπδέ πθεγήζνκαη
μπκβνπιίελ ηνηήλδε· νκνίσο δε νπδέ γπλαηθί πεζζόλ θζόξηνλ δώζσ»
Ιππνθξάηεηνο φξθνο
Ο Ιππνθξάηεο έδεζε ην 460-377 π.Υ. θαη ζηνλ φξθν ηνπ δηαθαίλεηαη κηα απαγφξεπζε ζηε
ρξήζε εθηξσηηθψλ κέζσλ. Η πξνζπάζεηα ειέγρνπ ησλ γελλήζεσλ ή ε δηαθνπή κηαο
αλεπηζχκεηεο θχεζεο πξνβιεκαηίδεη ηελ αλζξσπφηεηα απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ. χκθσλα
κε ηνπο McFarlane&Meier (1996), ε έθηξσζε ήηαλ γλσζηή πξαθηηθή ησλ αξραίσλ Αηγππηίσλ
ήδε απφ ην 1850 π.Υ.. Γχξσ ζηνλ 7ν αηψλα π.Υ. νη Αξραίνη Έιιελεο εηζήγαγαλ ην ζίιθην
(έλα είδνο κάξαζνπ κε αληηζπιιεπηηθέο θαη εθηξσηηθέο ηδηφηεηεο) απφ ηε ζεκεξηλή Ληβχε,
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ελψ θαιιηεξγνχζαλ θαη άιια θπηά κε παξφκνηεο ηδηφηεηεο φπσο: θξάμηλνο, θιηζθνχλη,
αςηλζίηεο, κχξξα θαη απήγαλνο. Κνηλή πξαθηηθή ήηαλ ε έθηξσζε θαη θαηά ηε Ρσκατθή επνρή
(1νο – 2νο αη. κ.Υ.). Καηά ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο (325-1453 κ.Υ.), ππφ ηελ επηξξνή ηνπ
ρξηζηηαληθνχ πλεχκαηνο, θαηαδηθάδεηαη θάζε κνξθή έθηξσζεο, εθηφο απφ φζεο γίλνληαη
απνδεθηέο γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο (Poulakou et.al, 1996). Σν 1869, φκσο, ν Πάπαο εηζήγαγε
αιιαγέο ζηνλ Δθθιεζηαζηηθφ Νφκν κε απνηέιεζκα ε δηάθξηζε κεηαμχ ζρεκαηηζκέλνπ θαη
αζρεκάηηζηνπ εκβξχνπ πεξηνξίζηεθε θαη ε έθηξσζε απαγνξεχηεθε, αθφκα θη αλ ήηαλ
αλαγθαία γηα λα ζσζεί ε δσή ηεο κεηέξαο (Shein 1986).
1.2 Έκηπυζη - Άμβλυζη - Αποβολή: έννοιερ ηαςηόζημερ;
Η δηαθνπή ηεο θχεζεο νλνκάδεηαη «έκηπυζη» θαη κπνξεί λα είλαη είηε απηφκαηε θαη άξα
αθνχζηα είηε ηερλεηή θαη άξα εθνχζηα.
Η «αςηόμαηη έκηπυζη» είλαη ζπλψλπκε κε ηελ έλλνηα «αποβολή» θαη δειψλεη ηελ
αθνχζηα απηφκαηε δηαθνπή ηεο θχεζεο πξηλ ην έκβξπν θαηαζηεί βηψζηκν, δειαδή πξηλ ην
ηέινο ηεο 24εο εβδνκάδαο ηεο θχεζεο (Αξαβαληηλφο, 1989).
Η «ηεσνηηή έκηπυζη» είλαη ζπλψλπκε κε ηελ έλλνηα «άμβλυζη» θαη δειψλεη ηελ εθνχζηα
θαη βίαηε δηαθνπή ηεο θχεζεο πξηλ ην έκβξπν θαηαζηεί βηψζηκν. Η «ηερλεηή έθηξσζε»
αλάινγα ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζε απηή κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε:
❏ Ιαηξηθά επηβεβιεκέλε: ε έθηξσζε θξίλεηαη απαξαίηεηε είηε γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηεο κεηέξαο είηε γηαηί δηαπηζηψλνληαη ζνβαξέο
βιάβεο ζην έκβξπν (Ιαηξάθεο, 2004). Πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη ην ηέινο ηεο
24εο εβδνκάδαο θχεζεο, αλ δηαπηζησζνχλ βιάβεο ζην έκβξπν ή ρσξίο
ρξνληθφ πεξηνξηζκφ, αλ ππάξρεη αλαπφηξεπηνο θίλδπλνο γηα ηε δσή ηεο
εγθχνπ.
❏ Δζεινληηθή - Δπηιεθηηθή: ε έθηξσζε πνπ γίλεηαη θαηφπηλ ζπλαίλεζεο /
επηζπκίαο ηεο εγθχνπ κε ζθνπφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θπήκαηνο πξηλ απηφ
θαηαζηεί βηψζηκν. Οη ιφγνη δηαθνπήο ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ είλαη
ηαηξηθνί αιιά εζηθνί, θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί θ.α. Πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη
ην ηέινο ηεο 12εο εβδνκάδαο θχεζεο ζε θάζε πεξίπησζε ή κέρξη ην ηέινο
ηεο 19εο εβδνκάδαο θχεζεο, αλ ε εγθπκνζχλε είλαη απνηέιεζκα βηαζκνχ,
απνπιάλεζεο αλήιηθεο, αηκνκημίαο ή θαηάρξεζεο γπλαίθαο αλίθαλεο λα
αληηζηαζεί.
❏ Δγθιεκαηηθή - Παξάλνκε: ε έθηξσζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε
πξνρσξεκέλε θχεζε ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ηαηξηθνί ιφγνη γηα ηε δηαθνπή
ηεο θχεζεο αιιά γηαηί ην έκβξπν είλαη αλεπηζχκεην. (Σνθκαθίδεο, 1999).
ε θάζε πεξίπησζε ην έκβξπν πνπ απνκαθξχλεηαη κε έθηξσζε κέρξη ηελ 24ε εβδνκάδα
θχεζεο δελ ππεξβαίλεη ηα 500g θαη ηα 18cm θαη δελ θαηαρσξείηαη ζην ιεμηαξρείν σο λενγλφ,
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ελψ ην έκβξπν πνπ απνκαθξχλεηαη ζε κεγαιχηεξε εβδνκάδα θχεζεο πξέπεη λα θαηαγξαθεί
ζην ιεμηαξρείν σο λεθξφ λενγλφ. (Σνθκαθίδεο, 1999).
1.3 Μέθοδοι ηεσνηηήρ διακοπήρ ηηρ κύηζηρ.
Η κέζνδνο πνπ ζα επηιεγεί γηα ηελ ηερλεηή δηαθνπή ηεο θχεζεο θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηε
δηάξθεηα ηεο θχεζεο. πγθεθξηκέλα:
❏«παξεκπόδηζε εκθύηεπζεο ηνπ δπγσηνύ». Πξφθεηηαη γηα νξκνληθά ζθεπάζκαηα
πνπ πεξηέρνπλ νηζηξνγφλν ή πξνγεζηεξφλε θαη ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο
«νξκνληθή αληηζχιιεςε κεηά απφ κηα επηθίλδπλε ζπλνπζία» (post- coital ή
morningafterpill). Ο ξφινο ηνπο είλαη λα κελ επηηξέςνπλ ζην γνληκνπνηεκέλν
σάξην (δπγσηφ) λα εκθπηεπζεί ζηα ηνηρψκαηα ηεο κήηξαο ψζηε λα
πξνρσξήζεη ζε θχεζε.
❏Πξηλ ηε 12ε εβδνκάδα. Η δηαθνπή ηεο θχεζεο κπνξεί λα γίλεη:
α) κε δηαζηνιή ηνπ ηξαρειηθνχ ζηνκίνπ θαη απφμεζε ηνπ ελδνκεηξίνπ κε ηε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ εηδηθψλ μέζηξσλ ηνπ Bummn (Thompson, 2000).
β) κε δηαζηνιή ηνπ ηξαρειηθνχ ζηνκίνπ θαη αλαξξφθεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηεο ελδνκεηξηθήο θνηιφηεηαο κε ρξήζε ηεο ιαβίδαο ηνπ Winder θαη εηδηθήο
ζπζθεπήο αλαξξφθεζεο.
γ) κε ρξήζε θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ φπσο ηα αληηπξνγεζηεξηλνεηδή
(Mifepristone θαη Methotrexate) πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην ζηφκα (Βαξβφγιε,
2003).
❏Τερλεηή δηαθνπή ηεο θύεζεο κεηά ηε 12ε εβδνκάδα. Πξφθιεζε ηερλεηψλ
σδίλσλ θαη δηαζηνιή ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο κε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε
σθπηνθίλεο (Ιαηξάθεο, 2004).
1.4 Κίνδςνοι από ηεσνηηή διακοπή κύηζηρ.
Αλαηξέρνληαο θαλείο ζηε δηεζλή ηαηξηθή βηβιηνγξαθία εχθνια δηαπηζηψλεη πσο νη επηπηψζεηο
ησλ εθηξψζεσλ είλαη ζνβαξέο θαη δηαθξίλνληαη ηφζν ζε ζσκαηηθέο φζν θαη ζε ςπρνινγηθέο.
Οη ζυμαηικέρ επιπηώζειρ κηαο έθηξσζεο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
επέκβαζεο, αιιά κπνξεί λα ζπκβνχλ θαη κεηεγρεηξεηηθά. πγθεθξηκέλα:
● Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έθηξσζεο: νη πην ζπλεζηζκέλεο επηπινθέο πνπ κπνξεί λα
ζπκβνχλ πεξηιακβάλνπλ: κφιπλζε, αθαηάζρεηε αηκνξξαγία, εκβνιή, ξήμε ή
δηάηξεζε ηεο κήηξαο, επηπινθέο απφ ηελ αλαηζζεζία, ζπαζκνχο, δηαηαξαρέο
ηεο πήμεσο, βιάβεο ζηνλ ηξάρειν θαη ζνθ ελδνηνμίλεο.
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● Μεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο: νη επηπινθέο απηέο κπνξεί λα είλαη πξνζσξηλέο,
καθξάο δηάξθεηαο ή αθφκα θαη κφληκεο θαη πεξηιακβάλνπλ: κφιπλζε,
αηκνξξαγία, ππξεηφ, εγθαχκαηα 2νπ βαζκνχ, ρξφλην θνηιηαθφ πφλν, εκεηφ,
γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο θαη επαηζζεηνπνίεζε Rhesus.
Δμίζνπ ζνβαξέο κε ηηο ζσκαηηθέο επηπηψζεηο είλαη θαη νη τςσολογικέρ επιπηώζειρ κεηά ηελ
έθηξσζε, κε πην ζπρλέο ην αίζζεκα ελνρήο θαη ε εμ’ απηνχ θαηάζιηςε. Η ζνβαξφηεηα ησλ
ςπρνινγηθψλ επηπηψζεσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ραξαθηήξα θαη ηελ
ςπρνζσκαηηθή νληφηεηα ηεο θάζε γπλαίθαο. Έηζη, νξηζκέλεο γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ ηελ
έθηξσζε κε ηξαγηθφηεηα, ελψ άιιεο νπδέηεξα ή ίζσο θαη κε αδηαθνξία. Οη εηδηθνί έρνπλ
εληάμεη ηα ζπκπηψκαηα ζε εηδηθή θαηεγνξία ηεο κεηαηξαπκαηηθήο αγρψδνπο δηαηαξαρήο
(posttraumaticstressdisorder
–
PTSD),
ην
«κεηεθηξσηηθφ
ζχλδξνκν» (PostAbortionSyndrome – PAS) κε ζπκπηψκαηα πνπ πνηθίινπλ ζε ζπρλφηεηα απφ γπλαίθα ζε
γπλαίθα (Γηαλλνπνχινπ 1999). πγθεθξηκέλα :
● Μπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ ζε δηάθνξν βαζκό: Απηνηξαπκαηηζκφο, έληνλεο ηάζεηο
απηνθηνλίαο ή θαη απφπεηξα, αχμεζε επηθίλδπλσλ ή αλζπγηεηλψλ ζπκπεξηθνξψλ
(ρξήζε / θαηάρξεζε λαξθσηηθψλ, αιθνφι, αλνξεμία, βνπιηκία, ζεμνπαιηθά
αραιίλσηε δσή), θαηάζιηςε, αληθαλφηεηα θξνληίδαο ηνπ εαπηνχ ή/θαη ηεο
νηθνγέλεηαο θαη θαλνληθήο απφδνζεο ζηε δνπιεηά ή ζηηο ζπνπδέο, επηζπκία
άκεζεο εγθπκνζχλεο γηα λα αληηθαηαζηαζεί ην παηδί πνπ κφιηο ράζεθε απφ ηελ
έθηξσζε (παξφιν πνπ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ έθηξσζε εμαθνινπζνχλ λα
πθίζηαληαη).
● Σπλνδέο ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο κεηά ηελ έθηξσζε είλαη: ελνρέο, άγρνο, παληθφο,
ςπρνινγηθφ κνχδηαζκα, θιάκα, ρακειή απηνεθηίκεζε, εθηάιηεο θαη πξνβιήκαηα
χπλνπ (αυπλία / ηαξαγκέλνο χπλνο), ζπκφο θαη δπζθνιία ιήςεο απνθάζεσλ.

2. Νόμιμη ή παπάνομη ππάξη η διακοπή ηηρ κύηζηρ;
Σν δήηεκα ηεο λνκηκνπνίεζεο ή φρη ησλ εθηξψζεσλ δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε ππφζεζε θαη
απηφ γηαηί ζπγθξνχεηαη ην δηθαίσκα ζηε δσή (ηνπ εκβξχνπ) κε ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο
αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηεο γπλαίθαο. Μέρξη ην 1967, ε έθηξσζε ήηαλ παξάλνκε ζε
φιε ηελ Δπξψπε εθηφο απφ ηε Γαλία θαη ηε νπεδία. ηελ Διιάδα ε λνκηκνπνίεζε έγηλε ην
1986 κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 1609/86. χκθσλα ινηπφλ κε φζα νξίδεη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ:
«4.Γελ είλαη άδηθε πξάμε ε ηερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζύλεο πνπ ελεξγείηαη
κε ηε ζπλαίλεζε ηεο εγθύνπ από γηαηξό καηεπηήξα - γπλαηθνιόγν κε ηε
ζπκκεηνρή αλαηζζεζηνιόγνπ ζε νξγαλσκέλε λνζειεπηηθή κνλάδα, αλ
ζπληξέρεη κηα από ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο:
α) Γελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί δώδεθα εβδνκάδεο εγθπκνζύλεο.
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β) Έρνπλ δηαπηζησζεί, κε ηα ζύγρξνλα κέζα πξνγελλεηηθήο δηάγλσζεο,
ελδείμεηο ζνβαξήο αλσκαιίαο ηνπ εκβξύνπ πνπ επάγνληαη ηε γέλλεζε
παζνινγηθνύ λενγλνύ θαη ε εγθπκνζύλε δελ έρεη δηάξθεηα πεξηζζόηεξν από
είθνζη ηέζζεξηο εβδνκάδεο.
γ) Υπάξρεη αλαπόηξεπηνο θίλδπλνο γηα ηε δσή ηεο εγθύνπ ή θίλδπλνο ζνβαξήο
θαη δηαξθνύο βιάβεο ηεο ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο πγείαο ηεο. Σηελ πεξίπησζε
απηή απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκνδίνπ γηαηξνύ.
δ) Η εγθπκνζύλε είλαη απνηέιεζκα βηαζκνύ, απνπιάλεζεο αλήιηθεο,
αηκνκημίαο ή θαηάρξεζεο γπλαίθαο αλίθαλεο λα αληηζηαζεί θαη εθόζνλ δελ
έρνπλ ζπκπιεξσζεί δεθαελλέα εβδνκάδεο εγθπκνζύλεο.
5.Αλ ε έγθπνο είλαη αλήιηθε, απαηηείηαη θαη ε ζπλαίλεζε ελόο από ηνπο γνλείο
ή απηνύ πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ πξνζώπνπ ηεο αλήιηθεο».
Αληηθαηηθή είλαη πάλησο ε αληηκεηψπηζε ηνπ εκβξχνπ απφ ηνλ Έιιελα Ννκνζέηε κηαο θαη
δελ ππάξρεη κία εληαία αληηκεηψπηζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Αθελφο, επηηξέπεηαη ε έθηξσζε
γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο κέρξη ηελ 12ε εβδνκάδα, ελψ αθεηέξνπ σο θιεξνλφκνο κπνξεί λα
είλαη εθείλνο πνπ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο επαγσγήο (=ρξφλνο ζαλάηνπ ηνπ θιεξνλνκνχκελνπ)
βξίζθεηαη ζηε δσή ε έρεη ηνπιάρηζηνλ ζπιιεθζεί (σο ζχιιεςε νξίδεηαη ε έλσζε σαξίνπ κε
ην ζπεξκαηνδσάξην πξνο ζρεκαηηζκφ ηνπ δπγσηνχ).
Σέινο, νη λφκνη πνπ απαγνξεχνπλ ηελ έθηξσζε κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κεγαιχηεξα
πξνβιήκαηα θαη ζπλήζσο πξνθαινχλ πεξηζζφηεξε ηαιαηπσξία ζε γπλαίθεο άπνξεο θαη
επάισηεο ή αθφκε θαη αξθεηά λεαξήο ειηθίαο. Θα ήηαλ πην σθέιηκν λα ππνζηεξηρζεί ν
ζεβαζκφο ζηελ αλζξψπηλε δσή κέζα απφ ην κάζεκα ηεο ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο ζηα
ζρνιεία, θαζψο θαη κέζα απφ ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη πξνψζεζε ησλ κέζσλ
αληηζχιιεςεο (Μεηζνπνχινπ Α. 2013).

3. Ηθικέρ διαζηάζειρ.
3.1 Ένα αμθιλεγόμενο θέμα με ηθικέρ διαζηάζειρ.
Όζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα εζηθήο δενληνινγίαο θαη ρξηζηηαληθήο πίζηεσο, έρνπλ άκεζε ζρέζε
κε ην ίδην ην άηνκν σο πξνζσπηθφηεηα αιιά θαη κε ηα πηζηεχσ ηνπ. Σα εζηθά δεηήκαηα είλαη
πνιιά. Δίλαη ην έκβξπν πξφζσπν; Πνηα ηα δηθαηψκαηα ηεο γπλαίθαο αιιά θαη ηνπ άληξα ζε
ζρέζε κε ην έκβξπν; Πφηε αξρίδεη ε δσή ηνπ; ηεξηδφκελνη πάλσ ζε απηά πξαγκαηνπνηήζεθε
ζπδήηεζε, κε ηε κνξθή debate κέζα ζηε ηάμε.
Σν εζηθφ δίιεκκα πνπ ζπρλά ηίζεηαη, έγθεηηαη ζην αλ ην έκβξπν απνηειεί κηα αλζξψπηλε δσή
ή αλ ε δσή ηνπ αξρίδεη κεηά ηε γέλλεζή ηνπ θαη ζπλαθνινχζσο αλ κηιάκε ή φρη γηα αθαίξεζε
κηαο αλζξψπηλεο δσήο κε ηελ άκβισζε. Η απαγφξεπζε ηεο αθαίξεζεο ηεο αλζξψπηλεο δσήο
απνηειεί εζηθφ θαλφλα («νπ θνλεχζεηο») θαη γεληθή εζηθή αξρή. Σν έκβξπν είλαη αλζξψπηλν
νλ, αθνχ ε ζχιιεςή ηνπ έγηλε απφ αλζξψπηλα φληα, άξα θαη ηα ρξσκνζψκαηα ζηα θχηηαξα
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ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ είλαη απηά ελφο αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ (Μεηζνπνχινπ Α. 2013). Όκσο
κπνξεί έλα έκβξπν λα έρεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε έλα λενγέλλεην κσξφ θαη γεληθά κε θάπνηνλ
πνπ έρεη αλαπηχμεη φιεο ηηο αηζζήζεηο, ζθέθηεηαη, κηιάεη; Απφ πνηά εβδνκάδα θαη κεηά
ζεσξείηαη φηη έλα έκβξπν «θαηαιαβαίλεη» θαη έρεη ππφζηαζε; Πνιινί ζηεξίδνληαη ζηηο
παξαπάλσ ζθέςεηο γηα λα δηθαηνινγήζνπλ εζηθά ηελ άκβισζε, άιινη πάιη θαη θπξίσο ε
Δθθιεζία, ππνζηεξίδνπλ φηη ε άκβισζε ζεσξείηαη «θφλνο», άξα γπξλάκε ζηνλ εζηθφ θαλφλα
«νχ θνλεχζεηο».
Η εζηθή δηάζηαζε έρεη πεξηζζφηεξν λα θάλεη κε ην δηαρσξηζκφ «αλζξψπνπ» - «πξνζψπνπ»
(Μεηζνπνχινπ Α. 2013). Σν έκβξπν, ζχκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο άκβισζεο, είλαη
άλζξσπνο θαη φρη «πξφζσπν», φπνπ «πξφζσπν» έλα νλ κε ινγηθή, ζπλείδεζε,
απηνζπλείδεζε, ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, αίζζεζε ηνπ πφλνπ θαη γεληθφηεξα κε ιεηηνπξγία
ηνπ εγθεθάινπ κε φ,ηη απηή ζπλεπάγεηαη. Δίλαη κφλν έλα «ελ δπλάκεη πξφζσπν». Σν
πξφβιεκα, ινηπφλ, έγθεηηαη ζην εμήο: ππάξρεη κηα λνεηή γξακκή πξν ηεο νπνίαο δελ δχλαηαη
λα αλαγλσξηζζεί ε ηδηφηεηα ηεο δσήο ζην έκβξπν, ελψ κεηά απφ απηήλ πθίζηαηαη δσή. Πφηε
ινηπφλ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά εκθαλίδνληαη ζην έκβξπν;
χκθσλα κε ηαηξηθά ζηνηρεία, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά εκθαλίδνληαη θαηά ηα ηειεπηαία
ζηάδηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη νινθιεξψλνληαη ζηα πξψηα ρξφληα δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Οη
ππνζηεξηθηέο ηεο άκβισζεο ζηεξίδνληαη πάλσ ζε ηαηξηθά ζηνηρεία θαη ζηελ έλλνηα ηνπ
«πξνζψπνπ», νπφηε έλα έκβξπν ιίγσλ εκεξψλ πνπ είλαη αθφκε αζρεκάηηζην νξγαληθά δελ
κπνξεί λα ζεσξεζεί άλζξσπνο κε πιήξε δηθαηψκαηα, αθνχ δελ κπνξεί λα εθηηκήζεη ηε δσή
ηνπ., Φπζηθά δελ ζπκβαίλεη ην ίδην φζν ε εγθπκνζχλε πξνρσξά θαη ην έκβξπν αξρίδεη λα
ζρεκαηίδεηαη πιήξσο (Μεηζνπνχινπ Α. 2013). Σν έκβξπν απνθηά ηεο ηδηφηεηα ηεο δσήο απφ
ηε ζηηγκή πνπ ζα αλαπηχμεη απηφλνκεο αλαπλεπζηηθέο, θαξδηαθέο θαη εγθεθαιηθέο
ιεηηνπξγίεο. Αλ απηέο νη ιεηηνπξγίεο δηαθνπνχλ, ζα ην νδεγήζνπλ ζηνλ ζάλαην.
Μία άιιε εζηθή παξάκεηξνο έρεη λα θάλεη κε ηα δηθαηψκαηα ηεο γπλαίθαο. Δίλαη ηα
δηθαηψκαηα ηνπ «ελ δπλάκεη πξνζψπνπ», ηνπ εκβξχνπ, ηζρπξφηεξα απφ απηά ηεο γπλαίθαο;
«Σηελ πεξίπησζε ηεο έθηξσζεο νη αξρέο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηνπ θόλνπ ζπγθξνύνληαη»
(Μεηζνπνχινπ Α. 2013). Η ειεπζεξία εδψ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην δηθαίσκα ηεο
απηνδηάζεζεο ηνπ ζψκαηνο. Πφηε φκσο επηηξέπεηαη εζηθά ζε κία γπλαίθα ε έθηξσζε; Γηα
παξάδεηγκα, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο κεηά απφ βηαζκφ,
πεξηπηψζεηο πνπ ην έκβξπν δηαγηγλψζθεηαη κε θάπνηνπ είδνπο γελεηηθέο αλσκαιίεο (πρ.
ζχλδξνκν Down) ή πεξηπηψζεηο πνπ απιψο δελ πάξζεθαλ ζσζηά κέηξα αληηζχιιεςεο.
Πνιιέο γπλαίθεο, εμάιινπ, αθφκε θαη ζηηο κέξεο καο ίζσο λα κελ έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά
ζε αληηζπιιεπηηθά κέζα. Τπάξρεη δε θαη ε πεξίπησζε ν άληξαο λα κελ ζέιεη ηελ
εγθπκνζχλε, ε γπλαίθα λα είλαη αλχπαληξε ή κία πνιπκειήο νηθνγέλεηα λα κελ αληέρεη ην
νηθνλνκηθφ βάξνο ελφο αθφκε παηδηνχ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη ζπλζήθεο θξίλνληαη
κε θαηάιιειεο γηα ηελ έιεπζε ελφο παηδηνχ ζηνλ θφζκν, ζα ιέγακε φηη ε κεηέξα είλαη
θαιπκκέλε εζηθά (θαη φρη κφλν) λα πξνβεί ζε κία έθηξσζε. Κη αο κε μερλάκε πσο θαη θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο αιιά θαη κεηά ηε γέλλα ε γπλαίθα έρεη λα αληηκεησπίζεη
αιιαγέο πνπ θαζνξίδνπλ γηα πάληα ηε δσή ηεο. Γπζηπρψο, ε γπλαίθα είλαη απηή πνπ ζην
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ηέινο θέξεη ην βάξνο ηεο έθηξσζεο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηαθξαπγήο γηα ηελ απφθαζή ηεο.
Πξέπεη φκσο λα αλαινγηζηνχκε θαηά πφζν κηα ηέηνηα ζηάζε απέλαληη ζε κία γπλαίθα πνπ
δηάιεμε ηελ έθηξσζε δηθαηνινγείηαη εζηθά.
Φπζηθά, ν άλδξαο πξέπεη λα έρεη θη απηφο δηθαίσκα ζηελ απνδνρή ή ζηελ άξλεζε κηαο
άκβισζεο, παξφιν πνπ λνκηθά νη γπλαίθεο πξνζηαηεχνληαη πεξηζζφηεξν. (Μεηζνπνχινπ Α.
2013). Σν αλήζηθν ηεο άκβισζεο κάιινλ έγθεηηαη ζηελ ακέιεηα ησλ δχν ελ δπλάκεη γνλέσλ
(ακέιεηα ιήςεο πξνθπιάμεσλ, έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα
αθνινπζήζνπλ, αλεπζπλφηεηα). Σέινο, ην εζηθφ πξφβιεκα αθνξά θαη ηνλ γηαηξφ, θαζψο
εγείξνληαη δηάθνξα εξσηήκαηα: ν γηαηξφο έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ άκβισζε, φηαλ
ζπλεηδεηά δελ ζπκθσλεί κε απηή; Φέξεη επζχλε αλ αξλεζεί θαη ε έγθπνο θαηαθχγεη ζε κε
εμεηδηθεπκέλα άηνκα ή ζε εκπεηξηθέο κεζφδνπο πνπ ζα πξνθαιέζνπλ δπζάξεζηα
απνηειέζκαηα; Όηαλ ζπλαηλεί, ζπλαηλεί ζε «θφλν»;
3.2 Η Εκκληζία για ηιρ αμβλώζειρ: Ημέπα ηος αγέννηηος παιδιού
Η Δθθιεζία, ζηεξηδφκελε ζηελ Αγία Γξαθή θαη ηηο Ιεξέο Παξαδφζεηο ζεσξεί πσο ε εθνχζηα
έθηξσζε είλαη «θφλνο», θαζψο ην έκβξπν είλαη αθέξαηνο άλζξσπνο απφ ηε ζηηγκή ηεο
ζχιιεςήο ηνπ. Μάιηζηα έρεη ζεζπηζηεί θαη «Ηκέξα ηνπ αγέλλεηνπ παηδηνχ», πνπ γηνξηάδεηαη
ηελ πξψηε Κπξηαθή κεηά ηα Υξηζηνχγελλα. Η άκβισζε γηα ηελ εθθιεζία δελ απνηειεί κφλν
ζαλάζηκν ακάξηεκα, αιιά θαη εζηθψο απαξάδεθηε πξάμε, θαζψο κέζσ ηεο άκβισζεο
εκπνδίδεηαη ε πξννπηηθή εθδήισζεο δσήο πνπ ελ δπλάκεη ην έκβξπν ελζσκαηψλεη.
Η Δθθιεζία επίζεο θαηαδηθάδεη κέζσ νξηζκέλσλ αθξαίσλ ζέζεσλ πσο θαηαθξηηέα εζηθά
είλαη θαη ε απνρή απφ ηελ αλαπαξαγσγηθή πξάμε, αθνχ ζπληζηά θαηαζηξνθή ηεο εγγελνχο
δπλαηφηεηαο ησλ αλαπαξαγσγηθψλ θπηηάξσλ γηα ηελ δεκηνπξγία δσήο. Καηά ην ίδην
ζθεπηηθφ ε ρξήζε αληηζπιιεπηηθψλ κέηξσλ απαγνξεχνληαη απφ θάπνηεο ζξεζθείεο σο κέζα
ακαξησιά. ε αξθεηέο κάιηζηα θνηλσλίεο, γπλαίθεο πνπ είλαη έγθπεο ρσξίο λα είλαη
παληξεκέλεο, ηηκσξνχληαη απζηεξά, αθφκα θαη κε ζαλαηηθή πνηλή, ιφγσ κηαο εζηθήο πνπ
ζηεξίδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη κέζσ ηεο ζξεζθείαο θαη ησλ πηζηεχσ ηεο εθάζηνηε θνηλσληθήο
νκάδαο.

4. Καηαγπαθή απότευν ηυν μαθηηών με σπήζη επυηημαηολογίυν
4.1. Μεθοδολογία.
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο θαηαγξαθήο ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο
θαηαιιειφηεξν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηε πνζνηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
ζέκαηνο. Η θαηαγξαθή θαη ε κειέηε/αλάιπζε ησλ απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ επί ελφο ζέκαηνο
δηδαθηηθνχ/κεζνδνινγηθνχ απνηειεί ζπλήζε εξεπλεηηθή πξαθηηθή (Βι. ελδεηθηηθά:
Καξαγηάλλε & Υαηδεκηραήι, 2004; Cohen, Manion &Morrison, 2007; Koulaidis, 1987),
θαζψο ζεσξείηαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ εθπαίδεπζε. Μέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κπνξεί λα
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ζπιιερζεί πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ην νπνίν έρεη ζρέζε κε ηελ πξφηεξε αιιά θαη ηε
κεηαγελέζηεξε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην δήηεκα ησλ εθηξψζεσλ. Πξέπεη, βέβαηα, λα
έρνπκε ππφςε καο φηη «Οη απφςεηο, σο ππνθεηκεληθή έθθξαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο,
απνηεινχλ έλα πνιχπινθν θαη πνιπδηάζηαην αληηθείκελν, ην νπνίν είλαη δχζθνιν λα
κεηξεζεί κε αθξίβεηα θαη δελ κπνξεί λα παξαηεξεζεί άκεζα αιιά έκκεζα απφ ηε γξαπηή ή
ηελ πξνθνξηθή έθθξαζή ηνπο αλάινγα κε ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπο». (Θενιφγνπ, 2017)
4.2 Επγαλείο ζςλλογήρ δεδομένυν.
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο ζπληάρηεθε έλα εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην,
ζην νπνίν ε νκάδα/ζηφρνο θιήζεθε λα απαληήζεη γξαπηά ή κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ
κέζσ ηεο εθαξκνγήο Google drive. Οη θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, φηαλ είλαη θαιά
δνκεκέλεο, παξάγνπλ ζπρλφηεηεο απαληήζεσλ πνπ βνεζνχλ ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη
επηηξέπνπλ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο (Oppenheim, 1992). Σν
εξσηεκαηνιφγην σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ζεσξείηαη ην θαηαιιειφηεξν γηα ηελ θαηαγξαθή
θαη ηε κειέηε απφςεσλ ππνθεηκέλσλ κηαο έξεπλαο (Φίιηαο, 1993) Σν ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην
πεξηιακβάλεη 13 εξσηήζεηο νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε 3 ελφηεηεο:
Α. Δηζαγσγηθά: 5 εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ αηνκηθά ζηνηρεία ησλ εξσηνχκελσλ.
Β. Απφςεηο / Αληηιήςεηο: 4 εξσηήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απνηχπσζε ηνπ γλσζηηθνχ
ππφβαζξνπ ησλ εξσηνχκελσλ ζην πξνο κειέηε ζέκα.
Γ. Πξνβιεκαηηζκνί: 4 εξσηήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πιεξέζηεξε απνηχπσζε ησλ
πξνζσπηθψλ απφςεσλ θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ.
4.3 Ανάλςζη δεδομένυν επυηημαηολογίος.
Πξψην βήκα ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ εξσηεκαηνιφγηα είλαη ε θσδηθνπνίεζε
ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηε ζπκπίεζε ηνπο, δηαδηθαζία γλσζηή θαη σο «επηκέιεηα» (Cohen,
Manion&Morrison, 2007). Γηα ηε ζσζηή επηκέιεηα, φπσο επηζεκαίλνπλ νη Moser θαη Kalton
(1977, ζην Cohen, Manion&Morrison, 2007), βαζηθέο παξάκεηξνη είλαη ε «Πιεξφηεηα» ε
«Αθξίβεηα» θαη ε «Οκνηνκνξθία». ηε ζπλέρεηα θαη κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θφξκεο
Google γίλεηαη ε «θσδηθνπνίεζε» θαη εμεηάδνληαη απηφκαηα ηα δεδνκέλα κε ηε δεκηνπξγία
δηαγξακκάησλ.
Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ νη καζεηέο, ζθνπφ είρε ηελ αλίρλεπζε
ησλ γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη απφςεσλ ηνπο αλαθνξηθά κε ην ζέκα ησλ εθηξψζεσλ. Μεηά ην
πέξαο ηεο ζπδήηεζεο ζηελ ζρνιηθή ηάμε θαη ηελ επίζθεςε ηνπο ζην ηκήκα Ιαηξηθήο ηνπ
ΓΠΘ, θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ θαη δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε
ηεο πηζαλήο αιιαγήο ζηε ζηάζε θαη ηηο απφςεηο ηνπο. Σν 70% ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ
ήηαλ θνξίηζηα θαη ην 30% αγφξηα θαη νη απαληήζεηο ηνπο απνηππψλνληαη σο αθνινχζσο.
ειίδα 245 απφ 414

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Σφκνο 9, Σεχρνο 1, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

83,30%

άμβλφζη

34,80%

αποβολή

4,20%
8,70%

ασηόμαηη έκηρφζη

8,30%
8,70%
62,50%

ηετνηηή έκηρφζη

95,70%
Αρτικές απόυεις

Τελικές απόυεις

Γπάθημα 1. Με ποιοςρ όποςρ αναθέπεηαι ζςνήθυρ η ηεσνηηή διακοπή κύηζηρ;

χκθσλα κε ην Γπάθημα 1 νη καζεηέο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη ηθαλνί λα δηαθξίλνπλ
ηελ έλλνηα ηεο απηφκαηεο έθηξσζεο / απνβνιήο απφ ηελ ηερλεηή έθηξσζε / άκβισζε.
Τελικές απόυεις

Αρτικές απόυεις

17,40%

12,50%
0,00%

4,30%
ΝΑΙ
ΌΧΙ
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ

78,30%

ΝΑΙ
ΌΧΙ
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ

87,50%

Γπάθημα 2. Η διακοπή ηηρ κύηζηρ είναι νόμιμη ζηην Ελλάδα;

Απφ ην Γπάθημα 2 θαίλεηαη πσο νη καζεηέο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη ελήκεξνη γηα
ην γεγνλφο πσο ε άκβισζε είλαη λφκηκε ζηε ρψξα καο.
ηελ εξψηεζε «Πόηε επιηπέπεηαι η διακοπή κύηζηρ;», αξρηθά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
καζεηψλ απάληεζαλ πσο ε δηαθνπή θχεζεο επηηξέπεηαη εληόο ησλ πξώησλ 12 εβδνκάδσλ, αλ
ππάξρνπλ ελδείμεηο ζνβαξήο αλσκαιίαο ηνπ εκβξχνπ πνπ επάγνληαη ηε γέλλεζε παζνινγηθνχ
λενγλνχ (52,2%), πνζνζηφ πνπ θαηά ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην έπεζε ζην 41,7%. Σν 47,8 %
απάληεζε φηη επηηξέπεηαη εληόο ησλ πξώησλ 19 εβδνκάδσλ, αλ ε εγθπκνζχλε είλαη απνηέιεζκα
βηαζκνχ, απνπιάλεζεο αλήιηθεο, αηκνκημίαο ή θαηάρξεζεο γπλαίθαο αλίθαλεο λα αληηζηαζεί, ελψ ην
34,8 % ζσξνχζε πσο δελ ππάξρεη ρξνληθόο πεξηνξηζκόο, αλ ππάξρεη αλαπφηξεπηνο θίλδπλνο γηα ηε
δσή ηεο εγθχνπ ή βεβαησκέλεο ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ εκβξχνπ. Καη ηα δχν απηά πνζνζηά
έπεζαλ ηειηθά ζην 16,7%. Σν 30,4 % ζεσξνχζε πσο επηηξέπεηαη εληόο ησλ πξώησλ 24 εβδνκάδσλ,
αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο ζνβαξήο αλσκαιίαο ηνπ εκβξχνπ, πνζνζηφ πνπ έπεζε θαηαθφξπθα (8,3%) ζην
ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην. Ίδην πνζνζηφ (30,4%) ζπγθέληξσζε θαη ε απάληεζε «εληόο ησλ πξώησλ 12
εβδνκάδσλ ηεο θύεζεο ζε θάζε πεξίπησζε», ε νπνία ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην ζπγθέληξσζε ην
75%. Υακειφηεξα πνζνζηά έιαβαλ νη απφςεηο ηνπ κε ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ, αλ ε εγθπκνζχλε είλαη
απνηέιεζκα βηαζκνχ (21,7% ζην αξρηθφ θαη 16,7% ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην) θαη ηεο δηαθνπήο
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εληφο ησλ πξψησλ 24 εβδνκάδσλ ηεο θχεζεο ζε θάζε πεξίπησζε (13%), ε νπνία θαηά ζην ηειηθφ
εξσηεκαηνιφγην έιαβε κεδεληθφ πνζνζηφ.

0%

αρτικές απόυεις

0%

4,30%

0%

δεν ετει αρνηηικές
ζσνεπειες

17,40%

78,30%

8,30% ηελικές απόυεις
δεν ετει αρνηηικές
ζσνεπειες

έτει μόνο ζφμαηικές
αρνηηικές ζσνέπειες

έτει μόνο ζφμαηικές
αρνηηικές ζσνέπειες

έτει μόνο υστολογικές
αρνηηικές ζσνέπειες

έτει μόνο υστολογικές
αρνηηικές ζσνέπειες

έτει ηόζο ζφμαηικές όζο
και υστολογικές
αρνηηικές ζσνέπειες

έτει ηόζο ζφμαηικές όζο
και υστολογικές
αρνηηικές ζσνέπειες
91,70%

Γπάθημα 3. Σςνέπειερ διακοπήρ κύηζηρ.

χκθσλα κε ην Γπάθημα 3 έλα κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ ζεσξνχζε πσο νη επηπηψζεηο κηαο
άκβισζεο είλαη ηφζν ζσκαηηθέο φζν θαη ςπρνινγηθέο (78,3%) θαη απμήζεθε κεηά ηελ δηδαθηηθή
παξέκβαζε (91,7%). Δλψ έλα πνζνζηφ 17,4% ησλ καζεηψλ πνπ ζεσξνχζε πσο ππάξρνπλ κφλν
ζσκαηηθέο ζπλέπεηεο απφ κηα άκβισζε ηειηθά κεδελίζηεθε (0%).

ηελ εξψηεζε αν η άμβλυζη είναι δικαίυμα (Γπάθημα 4)(ππφ ηελ έλλνηα φηη απνηειεί κέζνδν
απνθπγήο ηεθλνπνίεζεο), ην 60,9% είρε απαληήζεη ζεηηθά έλαληη ηνπ 39,1%, πνζνζηφ πνπ ζην ηέινο
κεηαβιήζεθε, αιιά φρη ζεκαληηθά (58,3% λαη θαη 41,7% φρη).
Τελικές απόυεις

Αρτικές απόυεις

ΝΑΙ
ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ
ΌΧΙ
ΜΑΛΛΟΝ ΌΧΙ

ΝΑΙ
ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ
ΌΧΙ
ΜΑΛΛΟΝ ΌΧΙ

Γπάθημα 4. Εζείρ, αν είζηε κοπέλερ θα καηαθεύγαηε ζηη διακοπή κύηζηρ ή αν είζηε νεαποί θα
πποηπέπαηε ηην κοπέλα ζαρ να πποβεί ζε διακοπή κύηζηρ ;

ηελ εξψηεζε «ποιορ λόγορ θα ζαρ υθούζε ζηην απόθαζή ζαρ αςηή;» νη απαληήζεηο πνίθηιαλ,
αιιά θπξίσο επηθξαηνχζαλ νη αθφινπζεο:



έλαο βηαζκόο



ην κε θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα λα κεγαιώζεη έλα παηδί



ην γεγνλόο όηη δελ ζα ήκνπλ έηνηκε / νο γηα απηό ζηε δσή κνπ



αλεπηζύκεηε εγθπκνζύλε



ε ειηθία, ε δσή πνπ έρσ κπξνζηά κνπ, ε νηθνγέλεηα κνπ



ην ελδερόκελν λα ππάξρεη ζνβαξόο θίλδπλνο γηα ηελ πγεία κνπ θαη ηελ πγεία ηνπ
κσξνύ



ε νηθνλνκηθήκνπ θαηάζηαζε



ηνλεαξό ηεοειηθίαο
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ε απμεκέλε πηζαλόηεηα λα γελλεζεί παηδί κε ζνβαξό γελεηηθό πξόβιεκα
Αρχικές απόψεις

Τελικές απόψεις

42,00%

48,00%

52,00%
58,00%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Γπάθημα 5. Εζείρ θα καηαθεύγαηε ζε θαπμακεςηική άμβλυζη;

Όζνλ αθνξά ζηελ άπνςε ησλ καζεηψλ γηα ηελ θαπμακεςηική άμβλυζη (Γπάθημα 5), ην 52,2%
ηάζζεηαη αξρηθά ππέξ, ελψ θαηά ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην ηάζζεηαη θαηά (58,3%). Γελ
ζθηαγξαθείηαη κε παξφκνην ηξφπν ε άπνςή ηνπο θαη γηα ηελ ρεηξνπξγηθή άκβισζε, κηαο θαη φπσο
απεηθνλίδεηαη ζην Γπάθημα 6 ην 66,36% ηάζζεηαη αξρηθά ππέξ, ελψ θαηά ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην
ην πνζνζηφ απηφ πέθηεη ζην 25%.
Τελικές απόυεις

Αρτικές απόυεις

25,00%

34,80%

66,36%
75,00%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Γπάθημα 6. Εζείρ θα καηαθεύγαηε ζε σειποςπγική άμβλυζη;

Σςμπεπάζμαηα - Επίλογορ
Η θχξηα ηδέα ήηαλ λα ραξηνγξαθήζνπκε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ καο αιιά θαη λα ηνπο
ελεκεξψζνπκε γηα έλα θιέγνλ δήηεκα βηνεζηθήο, φπσο είλαη απηφ ησλ εθηξψζεσλ. Έλαο
άιινο ζηφρνο ήηαλ ε αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ σο κέζν δηακφξθσζεο θαη επηξξνήο
ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ. Η δηαζεκαηηθή θαη βησκαηηθή πξνζέγγηζε αιιά θαη ε ζπδήηεζε
ζηελ ηάμε, ζεσξνχκε πσο έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ ηειηθψλ απφςεσλ
ησλ καζεηψλ. Δηδηθά ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε, φπσο απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
εξγαζηήξην Ιζηνινγίαο θαη Δκβξπνινγίαο βνήζεζε ηνπο καζεηέο, πεξλψληαο απφ ηε ζεσξία
ζηε πξάμε, λα θαηαλνήζνπλ θαη ελ ηέιεη λα κελ αληηκεησπίδνπλ επηπφιαηα ην δήηεκα ησλ
ακβιψζεσλ. Η γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κία άκβισζε, ε ζέαζε
εκβξχσλ θαη ε γεληθφηεξε ελεκέξσζε (ηφζν ε πξνγελέζηεξε ζηελ ηάμε φζν θαη απηή ησλ
εηδηθψλ) ηνπο έθαλε λα αιιάμνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο απφςεηο πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ
θαξκαθεπηηθή θαη ηε ρεηξνπξγηθή άκβισζε, ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη κηα δηαθνπή θχεζεο αιιά
θαη ηελ ηειηθή ηνπο ζέζε ππέξ ή θαηά απηήο.
Αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν νη καζεηέο σθειήζεθαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη αλ
ην ζρνιείν κπνξεί ηειηθά λα επεξεάζεη ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ, αμίδεη λα
ζηαζνχκε θπξίσο ζε δχν ζεκεία. πγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην Γπάθημα 2 θαη ην
Γπάθημα 3, παξφηη ππήξραλ καζεηέο πνπ δελ γλψξηδαλ εάλ ε άκβισζε ζηελ Διιάδα είλαη
λφκηκε θαη πνηεο είλαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απηήο, ηα πνζνζηά απηά κεδελίζηεθαλ κεηά
ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη πσο ε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ήηαλ
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επηηπρήο. Δπηπξφζζεηα -θαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ εχξεκα καο- φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην
Γπάθημα 6, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ ζα έθαλαλ άκβισζε κεηψζεθε εληππσζηαθά απφ
ην 66,36% ζην 25% κεηά ηελ παξέκβαζε. Η ηξνπνπνίεζε απηή ζηηο απαληήζεηο ησλ
καζεηψλ, απνηειεί ηζρπξή έλδεημε πσο ην ζρνιείν κέζα απφ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο
δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο έρεη ηε δπλαηφηεηα φρη κφλν λα ελεκεξψλεη θαη λα παξέρεη γλψζεηο
ζηνπο καζεηέο, αιιά ην ζεκαληηθφηεξν έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηακνξθψζεη θαη ηηο απφςεηο
θαη ζηάζεηο δσήο ησλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, ε
νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηάζεο, απφςεσλ αθφκε θαη ν αλαζηνραζκφο ηεο άπνςεο ησλ καζεηψλ
ππέξ ή θαηά ησλ ακβιψζεσλ, νθείιεηαη φρη κφλν ζηελ δνπιεηά πνπ έγηλε κέζα ζηε ζρνιηθή
αίζνπζα αιιά θαη ζηε ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε άιινπο θνξείο (ελ πξνθεηκέλσ κε ηελ
Ιαηξηθή ρνιή ηνπ ΓΠΘ).
Μεγάιν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ άξρηζε λα μαλαζθέθηεηαη ην ελδερφκελν λα πξαγκαηνπνηήζεη
ζην κέιινλ κηα έθηξσζε, φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηελ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ησλ
παξαπάλσ γξαθεκάησλ. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο ζθνπφο καο δελ ήηαλ
ε θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ θαη ε πηνζέηεζε κηαο ζηάζεο θαηά ησλ ακβιψζεσλ, αιιά ε
πιήξεο ελεκέξσζε ηνπο θαη ε θαηαγξαθή ηεο ελδερφκελεο αιιαγήο ησλ απφςεσλ ησλ
καζεηψλ. Δλψ ε αθνξκή δφζεθε απφ ηελ δηάζηαζε πνπ πήξε ζηα ΜΜΔ ε είδεζε γηα ηελ
εθζηξαηεία κέζσ αθηζνθφιιεζεο θαηά ησλ ακβιψζεσλ, απνθαζίζηεθε ζην πιαίζην ηνπ
καζήκαηνο ηεο Βηνινγίαο, κηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο θαη ην ζπλαθφινπζν
εξσηεκαηνιφγην βνήζεζε ζηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ απηψλ. Σν εξσηεκαηνιφγην
δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο επίζθεςεο ησλ καζεηψλ
ζην ηκήκα Ιαηξηθήο, απαληήζεθε απφ κηθξφ δείγκα καζεηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ
ελδείθλπηαη γηα πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.
πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε πσο δηαθαίλεηαη έληνλα κία αιιαγή ζηάζεο ησλ απφςεσλ ησλ
καζεηψλ πνπ ηείλεη πξνο ηελ άξλεζε πξαγκαηνπνίεζεο κηαο έθηξσζεο θαη δε ρεηξνπξγηθήο
έθηξσζεο. Δίλαη πιένλ πξφζθνξν ην έδαθνο γηα κηα εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πνπ ζα
ζηνρεχεη αθελφο ζηελ νπζηαζηηθή ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο
πξφιεςεο απφ ΜΝ (εμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα) θαη απνθπγήο αλεπηζχκεηεο
εγθπκνζχλεο.
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