Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ
Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...
https://alopsis.gr

Παρέμβαση του Αγίου Όρους για το Σύμφωνο
Συμβίωσης
Categories : ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΑ
Date : 23 Δεκεμβρίου, 2015
Επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύνης
Καρυές
Επείγουσα επιστολή έστειλε η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους στον υπουργό
Δικαιοσύνης και τους βουλευτές για το Σύμφωνο Συμβίωσης ομόφυλων
ζευγαριών, με την οποία ζητεί την αναβολή της ψήφισης της σχετικής ρύθμισης.
Οι αγιορείτες μοναχοί απευθύνουν θερμή παράκληση προς όλους τους βουλευτές για
να αποτρέψουν την «επείγουσα» νομοθέτηση, για να εκφρασθεί επαρκώς η βούληση
όλων των Ελλήνων.
Το κείμενο της επιστολής:
«Εξοχώτατε κύριε Υπουργέ,
»Δια του παρόντος ιεροκοινοσφραγίστου ημών γράμματος έχομεν την τιμήν να
υποβάλωμεν τας ευχάς της καθ᾽ ημάς Ιεράς Κοινότητος επί ταις επικειμέναις εορταίς
των Χριστουγέννων και του νέου έτους.
»Πληροφορηθέντες την πρωτοβουλίαν της Κυβερνήσεως περί της νομοθετήσεως του
συμφώνου συμβιώσεως, με διακηρυσσόμενον στόχον την ισότητα και την προάσπισιν
των ατομικών ελευθεριών, επιθυμούμεν όπως Σας μεταφέρομεν την ανησυχίαν του
Αγίου Όρους δια την απειλουμένην εκτροπήν (δια νόμου πλέον) από τας
αρχάς και αξίας που συνιστούν την ταυτότητα και τας ρίζας της
Ορθοδόξου Παραδόσεως και του πολιτισμού μας.
»Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, σεβόμεθα βαθύτατα τας προσωπικάς επιλογάς του κάθε
ανθρώπου, και το δικαίωμά του να θέτη τον εαυτόν του είτε εντός είτε εκτός της
Εκκλησίας, διότι πιστεύομε ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παραβιάζη το
θεόσδοτον αγαθόν της ελευθερίας του ατόμου.
»Ωστόσο είναι σαφώς ξένον προς τα ήθη του λαού μας και ιδιαιτέρως προκλητικόν
προς την ελληνικήν κοινωνίαν, να αφήνεται να εννοηθή ότι το «ομόφυλον
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ζεύγος» είναι δυνατόν να θεωρήται ως οικογένεια , με όλας τας εντεύθεν
νομικάς και κοινωνικάς συνεπείας, ως η υιοθεσία τέκνων κλπ.
»Παρακαλούμεν θερμώς να λάβητε υπ᾽ όψιν τα ανωτέρω ως φωνήν αγωνίας και
ειλικρινούς ενδιαφέροντος δια την πορείαν αυτού του Τόπου, την τύχην του οποίου
ενεπιστεύθη ο ελληνικός λαός εις την υμετέραν Κυβέρνησιν, και να μη προχωρήσετε
εις την ψήφισιν του εν λόγω νομοσχεδίου, παραμονάς μάλιστα της μεγάλης εορτής
των Χριστουγέννων. Ίσως μία προς ώρας απόσυρσίς του, θα έδιδε τον απαιτούμενον
χρόνον δια την ενδελεχή διαβούλευσίν του και την δυνατότητα να εκφρασθή
επαρκώς η βούλησις του εντίμου ελληνικού λαού δια τόσον σοβαρά θέματα, ως ο
θεσμός της οικογενείας.
»Η ανωτέρω θερμή παράκλησις των πατέρων του Αγίου Όρους διαβιβάζεται και εις
όλα τα κόμματα και τους βουλευτάς της Βουλής των Ελλήνων, με την προσδοκίαν να
συμβάλλουν, εντός των δυνατοτήτων των, εις την αποτροπήν της «επείγουσας»
ταύτης νομοθετήσεως.
»Επί τούτοις, ευχόμενοι ολοθύμως ο ενανθρωπήσας Θεός χαρίσαι Υμίν ειρήνην και
γαλήνην, εις δε το έργον Υμών βοήθειαν και ενίσχυσιν, διατελούμεν μετά τιμής».
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