
Το δικαίωμα στην άμβλωση ως έκφραση 

της αυτοδιάθεσης του σώματος

Το  1986,  και  μετά  από  πολλούς  αγώνες  των  γυναικείων  κινημάτων,
νομιμοποιείται – υπό προϋποθέσεις – και στην Ελλάδα το δικαίωμα στην
ελεύθερη άμβλωση, μέσα στα πλαίσια ενός ομολογουμένως εκσυγχρονιστικού
για  την  εποχή  οικογενειακού  δίκαιου.  35  χρόνια  μετά  από  αυτόν  τον
“εκσυχρονισμό” δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η νομιμοποίηση αυτή έγινε μόνο
τυπικά και όχι ουσιαστικά για την ελληνική κοινωνία. Το δόγμα πατρίς –
θρησκεία  –  οικογένεια  και  η  κοινωνική  διάχυσή  του  ως  κυρίαρχου
αφηγήματος, αναιρεί στην πράξη το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση.

Σήμερα,  παρά  τους  κοινωνικούς  μετασχηματισμούς  και  τις  θεσμικές
κατοχυρώσεις  που  έλαβαν  χώρα  κατά  τη  μεταπολίτευση,  οι  έμφυλοι  ρόλοι
συχνά  παραμένουν  σαφώς  καθορισμένοι  μέσα  στο  αυστηρό  πλαίσιο  της
ελληνικής οικογένειας. Οτιδήποτε παρεκκλίνει από αυτά τους ρόλους τίθεται
σε αμφισβήτηση, αφού δεν εκπληρώνει τις στερεοτυπικές προσδοκίες για μία
πυρηνική και ετερόφυλη οικογένεια, αναγνωρισμένη από το κράτος.

Στις εξαγγελίες των κρατικών εκπροσώπων για δήθεν παροχές περιλαμβάνεται
και το “επίδομα 2000€ για κάθε ελληνόπουλο που θα γεννιέται”, υπονοώντας
πως το ευτελές χρηματικό κίνητρο θα ξεπεράσει την προσωπική βούληση για
τεκνοποίηση ή μη. Ακόμα και μεταξύ των μελών της οικογένειας τηρείται
συχνά  σιγή  ιχθύος  για  θέματα  που  αφορούν  στη  σεξουαλικότητα  ή  την
αντισύλληψη,  ενώ  πολλές  φορές,  αποτελεί  μυστικό  μία  ανεπιθύμητη
εγκυμοσύνη ή και παρεμποδίζεται η ελεύθερη βούληση της εγκύου.

Και πώς να μην είναι θέμα ταμπού η άμβλωση, όταν η θρησκεία επιβάλλει
στην κοινωνική συνείδηση το “θαύμα” της γέννησης; Μέσα από την επιρροή
της στην καθημερινότητά μας, από τα θρησκευτικά ήθη και έθιμα μέχρι το
πάντρεμά της με την πολιτική εξουσία, σχεδόν καμία οργανωμένη θρησκεία
δεν  αναγνωρίζει  τη  γυναίκα  ως  ισότιμο  μέλος  της  κοινωνίας.  Ο  όποιος
σεβασμός αποδίδεται στη γυναίκα αντλείται από τη μητρότητα και το ρόλο
της  ως  μητέρας  και  όχι  ως  αυθύπαρκτου  υποκειμένου.  Πολλές  είναι  οι
θρησκείες που τελούν κλειτοριδεκτομές μέχρι και σήμερα, ακρωτηριάζοντας
το  σώμα  και  την  σεξουαλικότητα  των  κοριτσιών  από  την  παιδική  κιόλας
ηλικία, ακυρώνοντας κάθε έννοια αυτοδιάθεσης.

Το ανδροκρατούμενο πεδίο της εκκλησίας στην Ελλάδα, επισφράγισε τη βίαιη
στάση του απέναντι στη γυναίκα με τη συμμετοχή ιεραρχών και ιεροπατέρων
στο  πολυσυζητημένο  πρόσφατο  συνέδριο  γονιμότητας  το  οποίο  τελικά
ακυρώθηκε. Στόχος των συντηρητικών και στη συντριπτική τους πλειοψηφία
ανδρών  ομιλητών  ήταν  η  ιατρικοποίηση  των  λειτουργιών  του  γυναικείου
σώματος, η ταύτιση της γυναίκας με την τεκνοποίηση και την αναπαραγωγή
του  είδους.  Αντίστοιχη  στάση  τήρησαν  και  το  2019,  όταν  19  ορθόδοξα
χριστιανικά  σωματεία  και  η  Ανώτατη  Συνομοσπονδία  Πολυτέκνων  Ελλάδος,
οργανώθηκαν ενάντια στις αμβλώσεις και συναποτέλεσαν την κίνηση “Αφήστε
με να ζήσω”, για την προστασία του αγέννητου παιδιού.

Αλλά ακόμα και αν μία γυναίκα πάρει την απόφαση να πραγματοποιήσει μια
άμβλωση, εφόσον έχει την οικονομική ευχέρεια, συνήθως καταλήγει να την
κάνει σε ιδιωτικά ιατρεία. Το ούτως ή άλλως υποβαθμισμένο Ε.Σ.Υ. και οι
μεγάλοι χρόνοι αναμονής, ωθούν τις εγκύους στον ιδιωτικό τομέα. Αρκεί
μόνο  να  πούμε  ότι  η  επιλογή  μίας  γυναίκας  να  μην  αναπαραχθεί,  δεν
αποτελεί επέμβαση που καλύπτεται από τους κοινωνικούς φορείς ασφάλισης



στην  Ελλάδα.  Ακόμα  και  στα  δημόσια  νοσοκομεία,  η  άμβλωση  για  ιδίους
λόγους έχει χρηματικό αντίτιμο ή χρειάζεται “φακελάκι”.

Ίσως δεν είναι αρκετά γνωστό, αλλά από το 2005 κατοχυρώνεται νομικά το
δικαίωμα του υγειονομικού προσωπικού να αρνηθεί την επέμβαση της άμβλωσης
για ηθικούς λόγους. Αυτή η νομική κάλυψη των υγειονομικών καθιστά ακόμα
πιο  δύσκολη  την  επέμβαση  στα  δημόσια  νοσοκομεία.  Γυναίκες  σε
απομακρυσμένες  περιοχές,  μετανάστριες,  φυλακισμένες  και  τόσες  άλλες
αποκλείονται συνεχώς από την πρόσβαση στην ελεύθερη και ασφαλή άμβλωση.
Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, δεν πέσαμε από τα σύννεφα όταν από το πρώτο
κύμα Covid-19, τα χειρουργεία για τις αμβλώσεις δεν πραγματοποιούνταν ως
μη αναγκαία.

Μέσα  σε  αυτό  το  κοινωνικοπολιτικό  πλαίσιο,  το  εθνικό  αφήγημα  του
δημογραφικού ως προβλήματος κλείνει το μάτι σε ρατσιστικές και σεξιστικές
αντιλήψεις  περί  της  γυναίκας  ως  “μήτρας  του  έθνους”.  Η  διάχυση  των
αντιλήψεων  αυτών,  διά  στόματος  δεξιών  πολιτικών  βιτρινών  και
εκκλησιαστικών εκπροσώπων, διευρύνεται από τη σφαίρα του διαδικτύου και
εισέρχεται  στο  κοινωνικό  πεδίο,  κατευθύνοντας  την  κοινωνική  συνείδηση
προς την ποινικοποίηση των αμβλώσεων.

Δεν είναι μακριά οι μέρες που στο μετρό της Αθήνας κυκλοφορούσαν αφίσες
με έμβρυα, που επικαλούνταν ότι η έκτρωση είναι δολοφονία. Δημοσιογράφοι,
πανελίστ(ρι)ες, παπάδες, γιατροί επιστρατεύονται στα ΜΜΕ για να μας πουν
τι  θα  κάνουμε  με  τα  σώματά  μας.  Μόλις  πριν  από  τρεις  μήνες,  ο  Σ.
Κυμπουρόπουλος,  ευρωβουλευτής  της  Νέας  Δημοκρατίας,  καταψήφισε  το
δικαίωμα στην ελεύθερη άμβλωση στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Πιο πρόσφατα,
στις 24/6, σύσσωμη η ομάδα των ευρωβουλευτών της ΝΔ υποστήριξε καταγγελία
η οποία δεν θεωρεί την άμβλωση ανθρώπινο δικαίωμα. Για την ιστορία, να
πούμε  ότι  τελικώς  το  σκοταδιστικό  αυτό  κείμενο  απορρίφθηκε  από  τη
πλειοψηφία του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Δεν αναρωτιόμαστε πού καταλήγει όλη αυτή η κατάσταση. Από τον Ιανουάριο
του 2021, εν μέσω Covid-19, στην Πολωνία είναι πλέον νόμος του κράτους η
ποινικοποίηση  των  αμβλώσεων,  ενώ  στην  Αργεντινή  η  νομιμοποίηση  της
άμβλωσης κερδήθηκε από το γυναικείο κίνημα τον Δεκέμβριο του περασμένου
έτους. Αντιλαμβανόμαστε την ποινικοποίηση των αμβλώσεων ως κομμάτι της
δεξιάς στροφής  προς τον  αυταρχισμό και  συντηρητισμό πολλών  ευρωπαϊκών
κυβερνήσεων.  Πέρα  από  την  όξυνση  των  ταξικών  ανισοτήτων,  οι  τακτικές
αυτές στοχεύουν στον έλεγχο του γυναικείου σώματος, στη διαιώνιση της
διπλής καταπίεσης της γυναίκας, στην εργασία εντός και εκτός σπιτιού, και
την καταστολή των ριζοσπαστικών εκδοχών του φεμινισμού.

Ο αγώνας ενάντια στην έμφυλη διάκριση και καταπίεση κατά τη διαδικασία
της αναπαραγωγής της κοινωνίας, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του αγώνα
ενάντια στην εκμετάλλευση της ζωής και της εργασίας.

Η  επίθεση  στο  δικαίωμα  στην  άμβλωση,  το  οποίο  δεν  παραχωρήθηκε  αλλά
κερδήθηκε  με  αγώνες,  δεν  είναι  ατομικό  ζήτημα,  ούτε  αποκλειστικά
γυναικείο.

Είναι συλλογικό και πρέπει να αποτελεί διεκδίκηση των κοινωνικών ταξικών
αγώνων και του αντιφασιστικού κινήματος.

έμφυλες αταξίες,
Ιούλιος 2021

emfylesataksies.wordpress.com
emfylesataksies@protonmail.com



Το 1986 κατοχυρώνεται νομικά το δικαίωμα στην άμβλωση για ιδίους λόγους
με το αρ. 304 του ποινικού κώδικα (ΠΚ), το οποίο ακολουθεί το σύνηθες
δυτικό  μοντέλο  για  την  διακοπή  κύησης  και  έκτοτε  δεν  έχουν  γίνει
σημαντικές αλλαγές. Τα βασικά του σημεία είναι τα εξής:

1. Δεν είναι άδικη πράξη η τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης που ενεργείται
από  την  έγκυο  ή  με  τη  συναίνεση  των  προσώπων  που  αναφέρονται  στην
παράγραφο  2  από  γιατρό  μαιευτήρα  γυναικολόγο  με  τη  συμμετοχή
αναισθησιολόγου, σε οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα, αν συντρέχει μία από
τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Δεν έχουν συμπληρωθεί δώδεκα εβδομάδες εγκυμοσύνης.

β)  Η  εγκυμοσύνη  είναι  αποτέλεσμα  βιασμού,  αποπλάνησης  ανήλικης,
αιμομιξίας ή κατάχρησης γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί και δεν έχουν
συμπληρωθεί δεκαεννέα εβδομάδες εγκυμοσύνης.

γ)  Έχουν  διαπιστωθεί,  με  τα  μέσα  προγεννητικής  διάγνωσης,  ενδείξεις
σοβαρής  ανωμαλίας  του  εμβρύου  που  επάγονται  τη  γέννηση  παθολογικού
νεογνού ή υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος
σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωματικής ή ψυχικής υγείας της. Στην
περίπτωση  αυτή  απαιτείται  σχετική  βεβαίωση  και  του  κατά  περίπτωση
αρμόδιου γιατρού.

2. Αν η έγκυος είναι ανήλικη, απαιτείται και η συναίνεση ενός από τους
γονείς ή αυτού που έχει την επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης.

ολόκληρο το αρ. 304 του ΠΚ: https://www.e-nomothesia.gr/kat-kodikes-nomothesias/nomos-
4619-2019-phek-95a-11-6-2019.html?
fbclid=IwAR1k8vsQU_4vVbhXs8UQglQ6U7mp9PGAf7_yAOLHLiSE1eEGwHr1Nc2yHEg

Παράλληλα με το αρ. 304 ΠΚ, θεσμοθετήθηκε το 2005, στον κώδικα ιατρικής
δεοντολογίας  το  αρ.  31  το  οποίο  αναφέρεται συγκεκριμένα  στην  διακοπή
κύησης:

1. Ο ιατρός μπορεί να επικαλεσθεί τους κανόνες και τις αρχές της ηθικής
συνείδησής του και να αρνηθεί να εφαρμόσει ή να συμπράξει στη διαδικασία
τεχνητής διακοπής της κύησης, εκτός εάν υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για
τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της υγείας της.
Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του κατά
περίπτωση αρμόδιου ιατρού.

2. Ο ιατρός οφείλει να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στη γυναίκα που
ζητεί  την  παροχή  των  υπηρεσιών  του,  πριν  προχωρήσει  στη  διακοπή  της
κύησης.

ολόκληρο  το  αρ.  31  του  κώδικα  ιατρικής  δεοντολογίας:https://www.e-nomothesia.gr/kat-
ygeia/n-3418-2005.html?q=%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%203418
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