Αρ. Πρωτ.: 0790
Αθήνα, 09/07/2013
Αγαπητοί φίλοι,
Επιτρέψτε μας να σας καταστήσουμε κοινωνούς της προσπάθειας δεκαεπτά χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και της πατρίδας μας, για το σεβασμό της
ανθρώπινης ζωής «εξ άκρας συλλήψεως». Δεν είναι μόνον, ως γνωστό, η τεράστια αύξηση
του αριθμού των αμβλώσεων (η πατρίδα μας δυστυχώς έχει την πρωτιά σε αριθμό
αμβλώσεων στην Ενωμένη Ευρώπη), αλλά και η χρησιμοποίηση του εκτρωτικού υλικού και
των βλαστοκυττάρων, τα οποία χρησιμοποιούνται ακόμη και ως ενισχυτικά τροφών, για
δημιουργία καλλυντικών, κλπ.
Η προσπάθεια της συλλογής υπογραφών μάς ανετέθη τιμητικά (λόγω της σχέσεως του
Συλλόγου μας με το αντικείμενο) από τον Διευθυντή του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της
Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση Πανιερώτατο Μητροπολίτη Αχαΐας κ.
Αθανάσιο, ο οποίος προτρέπει και στηρίζει την προσπάθειά μας αυτή γράφοντας, μεταξύ
άλλων, και τα εξής: «Η συλλογή υπογραφών είναι -πέρα από την τυπική διαδικασία- μια
ευκαιρία να ξυπνήσουν αρκετές συνειδήσεις στην Πατρίδα μας.
Είμαι σίγουρος ότι η συλλογική μαρτυρία θα καταδείξει πόσο δυνατή είναι στον τόπο μας η
πίστη στην αξία της ζωής.
Εξ άλλου, όλοι έχουμε ανάγκη να αναθερμαίνουμε την ελπίδα μέσα μας. Επίσης, την καλή μας
πρόθεση καταθέτουμε ταπεινά "στα πόδια του Θεού" και Εκείνος θα κάνει τα υπόλοιπα».
Ο Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού – Η Αγκαλιά, έχοντας δεκαπενταετή
φιλανθρωπική και κοινωνική δράση, θεώρησε υποχρέωσή του να αναλάβει την
ευαισθητοποίηση των συμπατριωτών μας και να συγκεντρώσει δηλώσεις υποστήριξης,
ώστε να επανέλθει προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα των
χρηματοδοτήσεων επιστημονικών ερευνών (;) στο έμβρυο, με τις τραγικές συνέπειες γι’
αυτό και την πολύπλευρη εκμετάλλευσή του.
Σας αποστέλλουμε το κείμενο, το οποίο μπορείτε να το ανακοινώνετε σε γνωστούς σας και
το έντυπο για τις υπογραφές. Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου του 2013 θα πρέπει να έχουν
συγκεντρωθεί όλες οι καταστάσεις, ώστε να παραδοθούν στα Γραφεία του Συλλόγου μας,
στην διεύθυνση:
Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού-Η Αγκαλιά
Λ. Αθηνών 84, 104 41 Αθήνα
Ας σεβαστούμε όλοι την ανθρώπινη ζωή
Ας σεβαστούμε όλοι το δικαίωμα του εμβρύου στη δική του ζωή
Παρακαλούμε να υποστηριχθεί η προσπάθεια αυτή του Συλλόγου μας, που, όπως
πιστεύουμε, θα ωφελήσει την κοινωνία μας.
Με τιμή
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού – Η Αγκαλιά
Η Πρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας

Βαρβάρα Μεταλληνού

Ζαχαρούλα Γκριέλα

Υ.Γ. Για κάθε επιπλέον πληροφόρηση είμαστε στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2108828788
καθημερινά από 09:00 έως 19:00
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