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Από την φίλη-αναγνώστρια Ελένη (τα στοιχεία της είναι στην διάθεση της
ιστοσελίδας μας) δεχθήκαμε μια επιστολή όπου καταγράφει την επιφύλαξή της για το
κατά πόσο η μέθοδος της σπερματέγχυσης -έστω και ομόλογης- ακόμα και αν δεν
αφήνει «πλεονάζοντα έμβρυα», μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Ορθόδοξη
Εκκλησία.
Χαρακτηριστικά γράφει: «οικονομείται μια αμαρτία;», αναφερόμενη στην προκλητή
εξαγωγή σπέρματος. Και θέτει το ερώτημα: «Κι αν ακόμα κάποιος πνευματικός θα
μπορούσε να κάνει τη συγκεκριμένη οικονομία, μπορεί αυτό να διαλαλείται ως
επίσημη θέση της Εκκλησίας;» (αναφέρεται στο εγκύκλιο σημείωμα της Ιεράς
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τις θέσεις επί του θέματος της υποβοήθησης
αναπαραγωγής, όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Εκκλησία», Φεβρουάριος 2006).
Πιο κάτω στην επιστολή της αναφέρει: «…μήπως -αναρωτιέμαι- σήμερα δεν λένε οι
πνευματικοί δέκα πράγματα και τα πνευματικά τέκνα μερικές φορές δεν κάνουν
ούτε τα μισά; Τι θα γίνει αν οι πνευματικοί λένε πέντε; Μήπως από το πολύ νερό,
στο τέλος δε μας μείνει καθόλου κρασί;»
«Μήπως στην εμμονή για την απόκτηση ενός παιδιού κρύβεται η ανάγκη για
καταξίωση διαμέσου της τεκνογονίας, η έλλειψη εμπιστοσύνης στο Θεό, η
απολυτοποίηση του προσωπικού θελήματος που μπορεί να αντιτίθεται στο θέλημα
και το σχέδιο του Θεού; Και η εμμονή μας αυτή θα μας αναγκάσει να αγνοήσουμε
και τα πορίσματα συναφών επιστημονικών συμποσίων περί των κινδύνων της
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Έντονοι είναι και οι προβληματισμοί που αναφύονται από τη φράση της εγκυκλίου
της Ι.Σ.Ε.Ε. “η περίπτωση δανεισμού εμβρύου φαίνεται να ομοιάζει με
αυτήν της κλασικής υιοθεσίας” («Εκκλησία», Φεβρουάριος 2006, σελ. 94) καθώς
και από τη θέση “να προτείνεται η υιοθεσία και κυοφορία ‘πλεοναζόντων
εμβρύων’ αγνώστου στους γονείς προελεύσεως” (ό.π., σελ. 98) !»

Η «Άλλη Όψις» θα ήθελε να συνυπογράψει τον παραπάνω προβληματισμό
ευελπιστώντας σε επανεξέταση του θέματος και σε σχετικές διορθώσεις, εφόσον
κριθεί από τους αρμοδίους ως όντως πρόβλημα.
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Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου
"Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή"
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