Ἀριθμ. Πρωτ. 2323

Χαλκίδα, 11 Δεκεμβρίου 2019

,

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,
Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων.

Ἀγαπητά μου παιδιὰ,
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶχε τή θεάρεστη
πρωτοβουλία νά ὁρίσει πρόσφατα, ὡς ἡμέρα προστασίας τοῦ
ἀγέννητου παιδιοῦ, τήν Κυριακή μετά τά Χριστούγεννα, ἡμέρα κατά τήν ὁποία τιμῶνται τά 14.000 ἀθῶα νήπια, θύματα τοῦ
αἱμοσταγοῦς καί ἀδιστάκτου βασιλιᾶ Ἡρώδη.
Πρόκειται γιά μιά συμβολή στή συνειδητοποίηση τοῦ καθήκοντος, ἀπέναντι στό παιδί καί τή μητέρα του, τό ὁποῖο ἔχουν ὅσοι
ἀξιώνονται ἀπό τό Θεό νά γίνουν συνεργάτες Του στήν ἀνεκτίμητη
καί ἱερή ὑπόθεση τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου.
Σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ὁ
ἄνθρωπος ἀρχίζει νά ζεῖ ἀπό τότε πού συλλαμβάνεται στά σπλάγχνα τῆς μητέρας του καί ὄχι, ὅπως λανθασμένα ἰσχυρίζονται μερικοί, ἀπό τότε πού γεννᾶται.
Τό ἔμβρυο μάλιστα νοιώθει τή στοργή, τό ἐνδιαφέρον ἤ
ἀντίθετα τήν παγερή ἀδιαφορία ἤ καί ἐχθρότητα τοῦ περιβάλλοντος, δηλαδή τῶν γεννητόρων του! Αὐτό τό λένε οἱ Ἰατροί
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Ἐπιστήμονες καί ὄχι, μέ συγχωρεῖτε, «οἱ παπάδες», ὅπως,
ἐνδεχομένως θά ἰσχυρίζονταν κάποιοι. Ἄρα, πρόκειται περί
ἀνθρώπου, ὑπό διαμόρφωσιν μέν, ἀλλά περί ΑΝΘΡΩΠΟΥ!
Ἡ διακοπή τῆς κυήσεως, συνεπῶς, τουλάχιστον γιά τή χριστιανική ἠθική, εἶναι ἔγκλημα καί μάλιστα ἐναντίον ἀνθρώπου ἀθώου
καί παντελῶς ἀπροστάτευτου. Ἄλλωστε, αὐτό σημαίνουν καί οἱ
σχετικές ὀνομασίες τῆς βιαίας πράξεως· ἄμβλωσις ἤ ἔκτρωσις εἶναι
ἡ πρόκληση πρόωρης βιαίας ἐκβολῆς ἐμβρύου διά τεχνητῆς
διακοπῆς τῆς κυήσεως, ἡ ὁποία συμβαίνει μέ αἰχμηρό μέσο ἤ διά
φαρμάκων. Πρόκειται, ἐπαναλαμβάνω, γιά πράξη βίας, ἡ ὁποία
δολοφονεῖ τό ἔμβρυο, ἀλλά ταυτόχρονα, προκαλεῖ καί μύρια ὅσα
προβλήματα ψυχικῆς καί σωματικῆς ὑγείας στήν ἔγκυο γυναῖκα.
Ὁ ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη, τοῦ θεωρουμένου πατέρα τῆς ἰατρικῆς,
περιλαμβάνει ὑπόσχεση ὅτι «δέν θά ἐμπιστευθῶ σέ ἔγκυο μέσον
πού προκαλεῖ ἔκτρωση»! Οἱ δέ Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας προβλέπουν αὐστηρότατα ἐπιτίμια, ὅμοια μέ ἐκεῖνα πού συνιστῶνται
ὡς φάρμακα, γιά τήν πνευματική θεραπεία τῶν φονέων!
Ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια ἐπαληθεύεται καί ἀπό τή σύγχρονη
καθημερινή ἀνθρώπινη ἐμπειρία. Μέ συγκίνηση συμμετέχουμε
ὅλοι μας στή χαρά πολλῶν ὑποψηφίων γονέων, οἱ ὁποῖοι, λίγες
μόλις ἑβδομάδες μετά τή σύλληψη τοῦ παιδιοῦ τους, ἔρχονται πασίχαροι καί μᾶς ἀνακοινώνουν πώς, μέ τή βοήθεια τῆς ἐπιστήμης
καί τήν ἐξέλιξη τῆς τεχνικῆς, ἄκουσαν τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς
τοῦ κυοφορούμενου παιδιοῦ τους ἤ καί ὅτι παρακολουθοῦν σέ
εἰκόνες τήν πρόοδο τῆς ἀναπτύξεώς του.
Ἡ θέση, ἡ ὁποία τυπώνεται καί διακινεῖται ἀπό κάποια κινήματα (δυστυχῶς καί γυναικεῖα), ὅτι ὁ καθένας ἔχει δικαίωμα νά διαχειρίζεται ὅπως θέλει τό κορμί του, εἶναι ψευδής καί παντελῶς
ἀπάνθρωπη. Ἀκόμη καί ἄν γίνει ἀποδεκτό αὐτό, τό ὄντως
ἀπαράδεκτο ἐπιχείρημα γιά τά πιστά παιδιά τοῦ Χριστοῦ καί τῆς
Ἐκκλησίας, ὅτι, δηλαδή, ὁ καθένας μπορεῖ νά κάνει τόν ἑαυτό του
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σιφανές πώς δέν ἀποφασίζει ὁ αὐτουργός τῆς ἐγκληματικῆς αὐτῆς
πράξεως γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά γιά τήν ζωή ἄλλου ἀνθρώπου.
Ἔχει

κανείς

τέτοιο

δικαίωμα;

Εἶναι,

πράγματι,

κρίμα

νά

ὑποκρινόμαστε ὅτι εἴμαστε ἐναντίον κάθε μορφῆς βίας καί ταυτοχρόνως νά τήν ἐξασκοῦμε ἀνερυθρίαστα σέ βάρος ἀθώων πλασμάτων, δίχως αὐτά νά μᾶς προκαλέσουν ἤ νά μποροῦν νά
ἀμυνθοῦν. Δυστυχῶς, ἡ ἔκτρωση εἶναι μία ἀνεπανόρθωτη μορφή
βίας ἀπό ἐκεῖνες πού ἀσκοῦνται σέ βάρος τῶν παιδιῶν καί τῶν
νεανικῶν ὑπάρξεων.
Τρομάζω, παιδιά μου, ὅταν ἀκούω μετρήσεις καί στατιστικές,
πού

ὑπολογίζουν ὅτι

στήν,

κατά

συντριπτική πλειοψηφία,

Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἑλλάδα, μετρῶνται 300.000, ἴσως καί περισσότερες, ἐκτρώσεις (δηλαδή φόνοι) τό χρόνο καί εὔχομαι μέσα ἀπό
τήν καρδιά μου νά μήν εἶναι τό ἀποτέλεσμα ἀληθινό, γιατί ἀλλιῶς,
ἐάν δηλαδή εἶναι ἀληθινό, εἶναι βέβαιον ὅτι προκαλοῦμε τήν δικαία ὀργή τοῦ Θεοῦ καί ταυτόχρονα ἐγκληματοῦμε κατά τῆς πατρίδος μας, ἡ ὁποία, κατά κοινή ὁμολογία, μαστίζεται ἀπό τήν
ὑπογεννητικότητα καί συνεχῶς παρουσιάζεται στόν κόσμο ὡς μία
χώρα πτωχευμένη σέ ὅλους σχεδόν τούς τομεῖς, ξεπεσμένη καί
παρακμάζουσα καί διαρκῶς γηράσκουσα.
Διερωτῶμαι, εἶναι δυνατόν νά εἴμαστε τόσο ἄστοργοι, τόσο
ἀθεόφοβοι καί τόσο ἄπονοι ἀπέναντι στήν πατρίδα μας;
Τό χειρότερο εἶναι ὅτι, σύμφωνα πάλι μέ κάποιες στατιστικές,
πολλές ἀπό τίς ἐκτρώσεις γίνονται ἀπό μικρές στήν ἡλικία
γυναῖκες, ἀκόμα καί μαθήτριες! Θεωρῶ πώς εἴμαστε ὅλοι ἔνοχοι
γιά τήν ἀγωγή, πού δίνουμε στά παιδιά μας.
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Εὐτυχῶς, γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους, ὁ Θεός εἶναι φιλάνθρωπος
καί αὐτό ἀκόμη τό φοβερό ἁμάρτημα τῆς ἐκτρώσεως μπορεῖ νά τό
συγχωρήσει, καί πράγματι το συγχωρεῖ καί τό ἐξαλείφει, ὑπό τήν
προϋπόθεση, ὅμως, ὅτι θά ὑπάρξει ἀληθινή μετάνοια, ἐκ μέρους
τῶν ἐνόχων καί εἰλικρινής ἐξομολόγηση. Τό ἐλπιδοφόρο μάλιστα
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εἶναι ὅτι ἀρκετές γυναῖκες, ἀκόμη καί εὐαίσθητες νεαρές κοπέλες,
ἀναλαμβάνουν ἀγῶνα διαφωτίσεως τῶν ἀνθρώπων, καί μάλιστα
τῶν νέων, γιά τίς φοβερές συνέπειες μιᾶς ἐκτρώσεως καί στηρίζουν
ἠθικά καί ὑλικά γυναῖκες, οἱ ὁποῖες, ἐγκαταλελειμμένες ἀπό τούς
ἀνεύθυνους συντρόφους τους, βλέπουν τήν ἔκτρωση ὡς μία λύση.
Σ’ αὐτό τόν ἀγῶνα ἀγωνίζεται ἡ τοπική μας Ἐκκλησία καί, δι’
ἐμοῦ τοῦ ταπεινοῦ καί ἀναξίου Ἐπισκόπου Σας, Σᾶς προσκαλεῖ
ὅλους νά πράξετε καί νά πράξουμε μαζί ὅ,τι εἶναι δυνατόν γιά τήν
ὑπεράσπιση τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ, τό ὁποῖο, ἄς τό καταλάβουμε
ἐπιτέλους ὅλοι, ἔχει τά ἴδια δικαιώματα στή ζωή, στό σεβασμό,
στήν ἰσότητα καί στό δίκαιο μέ ὅλους μας.
Τό Κέντρο Στηρίξεως Οἰκογενείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
ἀσχολεῖται μέ τέτοιες ὑποθέσεις καί εἶναι ἀνοικτό σέ κάθε περίπτωση.
Μέ τήν ἐλπίδα καί τήν εὐχή νά δείξουμε τήν ὀφειλόμενη ἀγάπη
μας πρός τό ἀγέννητο παιδί, Σᾶς ἀσπάζομαι μέ πολλή πατρική
ἀγάπη καί Σᾶς ἀπευθύνω τίς εὐλογίες τοῦ νηπιάσαντος Κυρίου
μας καί τίς ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές μου. Μακάρι στό ἐρχόμενο
νέο ἔτος καί στό ἑξῆς κανένα ἔγκλημα νά μήν τολμηθεῖ στήν Μητροπολιτική μας περιφέρεια μέ θῦμα τό ἀγέννητο παιδί.
Μέ πατρική στοργή

† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Σημείωση: Ἡ παροῦσα νὰ ἀναγνωσθεῖ ἀργὰ καὶ καθαρὰ στὸ ἐκκλησίασμα τῆς
Κυριακῆς 29 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., ἀντί θείου κηρύγματος.

Ἐσωτερική Διανομή·
Ἀρχεῖον· Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου.
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