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Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε η Κυριακή μετά την
ημέρα των Χριστουγέννων να είναι αφιερωμένη στην προστασία της ζωής του
αγέννητου παιδιού. Είναι η ημέρα που η Εκκλησία μνημονεύει τη σφαγή χιλιάδων
νηπίων στη Βηθλεέμ από τον Ηρώδη....
Η μνήμη των «αναιρεθέντων» νηπίων και η υπόμνηση της αξίας και του σεβασμού
της ζωής του ανθρώπου από την στιγμή της γονιμοποιήσεως του ωαρίου έως τον
φυσικό του θάνατο είναι δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε πολίτη και φυσικά της
Συνόδου σε μια ελεύθερη δημοκρατική πολιτεία. Η Εκκλησία ενημερώνει,
συμβουλεύει, δεν επιβάλλει. Επιθυμεί και επιδιώκει η κάθε έγκυος γυναίκα, που
σκέπτεται την έκτρωση και ο κάθε μελλοντικός πατέρας που συμμετέχει στην
απόφαση να ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ. Από κει και πέρα η απόφαση είναι της γυναίκας, που έχει
στα σπλάχνα της έναν αδύναμο εν τη γενέσει του άνθρωπο, και του συζύγου –
συντρόφου της.
Από πότε η έκφραση άποψης είναι «μεσαίωνας»; Από πότε η προστασία της
ζωής είναι κάτι το «οπισθοδρομικό»; Ήδη από το 2003 η Ιερά Σύνοδος εξέφρασε
την άποψή ότι:

Α) Η άμβλωση δεν αποτελεί ατομικό δικαίωμα, αλλά ηθικά απαράδεκτη
πράξη, η δε νομιμοποίησή της, έμμεση ή άμεση, ανεπίτρεπτη κοινωνική εκτροπή. Και
Β) Ενώ υπερτονίζεται η ανάγκη προστασίας της υγείας και των ατομικών
δικαιωμάτων της μητέρας, συστηματικά παρασιωπώνται τα δικαιώματα του
εμβρύου.
Είναι λυπηρό ότι ΜΜΕ αντί να σχολιάσουν με επιχειρήματα, χαρακτηρίζουν με
απαράδεκτο τρόπο την απόφαση της Συνόδου και την άποψη της περί προστασίας της
ζωής, ως «επιστροφή στον Μεσαίωνα». Θα μπορούσε κανείς να αντείπει ότι όσοι
υποστηρίζουν τον φόνο των εμβρύων ακολουθούν τους προ του Ιπποκράτη (460-377)
βαρβάρους, ότι διακατέχονται από το σύνδρομο του Ηρώδη, ότι η άποψή τους και το
μένος τους κατά των εμβρύων έχει μόνο ιδεολογικό και ωφελιμιστικό υπόβαθρο και
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ότι η ιδεολογία τους ομοιάζει με αυτή που χρησιμοποίησαν κατά βρεφών και εμβρύων
οι επιστήμονες του Χίτλερ.
Είναι δυνατό ο οποιοσδήποτε σύγχρονος αντικειμενικός άνθρωπος να υποστηρίξει
ότι το έμβρυο είναι για τη γυναίκα ως μια απόφυση ή ένα σπυρί, που κατά τη
βούλησή της αφαιρεί, για να μείνει όμορφη, ή για να έχει μιαν «ελεύθερη»
σεξουαλική ζωή; Ακόμη και οι διεθνείς οργανισμοί, ακόμη και τα πιο «εξελιγμένα»
στην ηθική κράτη προβληματίζονται για τις επιπτώσεις που έχει στην κοινωνία
αυτός ο εγωισμός των φεμινιστριών και των οπαδών του Σαντ.
Ο ανθρωπισμός βάλλεται ανελέητα από την πρακτική αθεΐα, η αγάπη και ο σεβασμός
του συνανθρώπου επιδιώκεται να εξοντωθεί από τον εγωισμό και τον σισύφιο
ευδαιμονισμό, η δημοκρατία από τα ισχυρά λόμπις. Λασπολογείται η Εκκλησία από
τους οπαδούς του σταλινισμού και του νεοφιλελευθερισμού, που επιδιώκουν ούτε
άποψη να εκφράζει για θέματα που αφορούν στο ποίμνιό της. Είναι παρήγορο ότι η
κοινή γνώμη δεν ακολουθεί τους μηδενιστές, που έχουν δύναμη στα ΜΜΕ.-

(Πηγή: http://aktines.blogspot.com)

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σοκαριστική Εξομολόγηση: Για 15 χρόνια έθαβε μωρά από εκτρώσεις μέχρι
που…

Λόγος περί εκτρώσεων

Η «Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση–Εξέταση» και η σχέση της με την
Έκτρωση! (Ιωάννης Γ. Θαλασσινός, μαθηματικός, Αντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.)

Εκτρώσεις, η προς Θεόν ύβρις του Ελληνισμού – Μετανοίας ο καιρός…
(Ιερομόναχος π. Φιλόθεος Γρηγοριάτης)
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Μια έκτρωση που δεν έγινε

Ορθόδοξη ανθρωπολογία – Εκτρώσεις (Αρχ. Αρσένιος Κατερέλος, Ηγούμενος
Ι. Μονής Αγ. Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος)

Για τις εκτρώσεις, τους Ιερούς Κανόνες, τον πνευματικό και την εξομολόγηση
(Γέροντος Κλεόπα Ηλίε)

Έκτρωση: Γυναικείο δικαίωμα στην υγεία ή φόνος; (Εμμ. Παναγόπουλος,
Επικ. Καθηγητής Χειρουργικής)

Η ιστορία μιας έκτρωσης που δεν έγινε (Irina Roxana IONESCU)

Έκτρωση: Μύθοι και Πραγματικότητα (π. Σάββας Μιχαηλίδης)

Οι εκτρώσεις και οι πόλεμοι των πολιτισμών (Herman T. Engelhardt)

Επιπτώσεις της έκτρωσης στην ψυχική υγεία της γυναίκας (Συμπεράσματα
ιατρικών ερευνών)

Εκτρωση: «Το αμάρτημα της μητρός μου» (από Ιατρική και Νομική άποψη)

Έκτρωση: Δικαιώματα και σφάλματα των γυναικών (Frederica Matthews
Green)

O Ιατρικός Σύλλογος Φλώρινας για τις αμβλώσεις

Οι αμβλώσεις που γίνονται με βάση το φύλο μας σοκάρουν, αλλά αυτές που
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γίνονται σε μωρά με ειδικές ανάγκες είναι δικαιολογημένες;

Επιπτώσεις των αμβλώσεων στην υγεία της γυναίκας (Συμπεράσματα
ιατρικών ερευνών)

Αλήθεια ποιος είμαι; Τα ανθρώπινα έμβρυα παίρνουν το λόγο (Philippe
Anthonioz)

Τα έμβρυα “μιλούν”: Επείγον, το χάπι της επόμενης μέρας (Philippe
Anthonioz)

Η σχιζοφρενική αντιμετώπιση της ζωής του εμβρύου (Βαρβάρα
Καλογεροπούλου-Μεταλληνού, Δρ. Θεολογίας-Πτυχ.Φιλολογίας)

Ποια είναι η ηθική αξία του εμβρύου στα αρχικά του στάδια; (Ηλίας Π.
Παντελίδης, eye MD MSc., MRCOphth., EBOM, MA Χειρουργού
Οφθαλμιάτρου)
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