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Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Οι φιλελεύθεροι
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
απορρίπτουν το θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου
να γεννηθεί

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης απαιτεί από την
Πολιτεία του Τέξας να καταργήσει τη νομοθετική πράξη, που αποκαλείται συμβατικά «Νόμος περί
του καρδιακού παλμού». Σύμφωνα με το νόμο αυτό η έκτρωση απαγορεύεται από τη στιγμή, που
ακούγεται ο παλμός της καρδιάς του μωρού.

Ενίοτε τυγχάνει να ακούσουμε απορίες εξαιτίας του ότι ειδικά η διοίκηση του Τζο Μπάιντεν, ο
οποίος αυτοπροβάλλεται ως ρωμαιοκαθολικός, επιμένει στην κατάργηση αυτού του νόμου,
ενεργώντας κατ᾽ αυτόν τον τρόπο κατά της θέσεως της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σχετικά με τις
εκτρώσεις. Σχολιάζοντας την κατάσταση αυτή έπειτα από ερώτηση της τηλεπαρουσιάστριας της
εκπομπής «Εκκλησία και κόσμος» Αικατερίνης Γκρατσιόβα, ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών
Εκκλησιαστικών Σχέσεων (ΤΕΕΣ) του Πατριαρχείου Μόσχας μητροπολίτης Βολοκολάμσκ
Ιλαρίωνας ανέφερε: «Όταν μιλούν για τον ρωμαιοκαθολικό Μπάιντεν πάντοτε μου γεννάται η
επιθυμία να ρωτήσω: σε τί συνίσταται στην ουσία ο ρωμαιοκαθολικισμός του Τζο Μπάιντεν; Η

Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τάσσεται κατά των εκτρώσεων, ενώ ο κύριος Μπάιντεν τάσσεται υπέρ.
Το πράττει τούτο ως ρωμαιοκαθολικός ή ως πρόεδρος των ΗΠΑ; Στις ενέργειές του αφορμάται από
την επιταγή της συνειδήσεώς του ή από την πολιτική συγκυρία; Δεν μπορεί ο άνθρωπος να
αυτοαποκαλείται ρωμαιοκαθολικός και ταυτοχρόνως να παραβιάζει και να καλεί σε παραβίαση των
θεμελιωδών κανόνων της χριστιανικής ηθικής».

Αφού διαπίστωσε ότι τόσο οι ορθόδοξοι, όσο και οι ρωμαιοκαθολικοί τάσσονται κατά των
εκτρώσεων καθαυτών, ο ιεράρχης τόνισε: «Εάν σε μια από τις αμερικανικές πολιτείες διατηρείται
νόμος, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο υπερασπίζεται ακόμη τα δικαιώματα των αγέννητων μωρών,
τόσο η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, όσο και η Ορθόδοξη Εκκλησία, μόνον επικροτούν το γεγονός
αυτό».

Όμως, επεσήμανε ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας, η αμερικανική διοίκηση προσπαθεί αυτή τη
στιγμή να υποχρεώσει να συμμορφωθούν όλες οι πολιτείες ως προς ένα πρότυπο, το οποίο έχει
γνώμονα τις φιλελεύθερες αρχές. «Και σύμφωνα με τους φιλελεύθερους κανόνες, η ζωή του
αγέννητου μωρού δεν αξίζει τίποτε, δεν χρειάζεται να προστατευθεί, το κύριο είναι να γίνουν
σεβαστά τα δικαιώματα της γυναίκας. Με άλλα λόγια λέγεται ότι η γυναίκα έχει δικαίωμα να ορίζει
το σώμα της, έχει δικαίωμα να αποφασίσει για την έκτρωση και κανείς δεν πρέπει να την
παρεμποδίσει σε αυτό».

Οι νομοθετικές διαδικασίες των δυτικών χωρών κινούνται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση,
διαπίστωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ. «Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στη Δύση, συμπεριλαμβανομένων
και των ΗΠΑ, η Ορθόδοξη Εκκλησία και πολλοί προτεστάντες τάσσονται υπέρ της προστασίας των
αγέννητων μωρών και δηλώνουν ότι η έκτρωση είναι δολοφονία, ότι κάθε άνθρωπος, ακόμη και
εκείνος, ο οποίος δεν ήρθε ακόμη στον κόσμο, διαθέτει το θεμελιώδες δικαίωμα – το δικαίωμα στη
ζωή», υπογράμμισε ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας.

Ο ιεράρχης με λύπη επεσήμανε ότι αυτά συχνά τα λησμονούν οι σύγχρονοι αγωνιστές για τα
ανθρώπινα δικαιώματα: «Υπερασπίζονται οποιαδήποτε δικαιώματα, ας υποθέσουμε το δικαίωμα του
ομόφυλου ζευγαριού στην υιοθεσία, το δικαίωμα των γονέων να προχωρήσουν σε εγχείρηση για
αλλαγή φύλου στο ανήλικο παιδί τους. Όλα αυτά θεωρούνται ανθρώπινα δικαιώματα. Ενώ
λησμονούν ότι κάθε αγέννητος άνθρωπος έχει το δικαίωμα στη γέννηση και τη ζωή και
απορρίπτεται αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου».

Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/88332/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

