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18 Απριλίου 2013 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
Αναγέννηση ζωής ή πνευµατικό σκότος 

 

 
Σήµερα, τη στιγµή που µαστίζεται η ελληνική κοινωνία από µια σκληρή οικονοµική 
κρίση, µε τεράστιες συνέπειες στη βιωσιµότητα των ευπαθών οµάδων, διαπιστώνουµε 
δυστυχώς ότι εξακολουθεί να υφίσταται ο σκοταδισµός και η ηµιµάθεια σε ένα µικρό –
ελπίζουµε –µέρος  της θρησκευτικής και επιστηµονικής κοινότητας της χώρας.   
 
Εκφραστές της θρησκόληπτης και αντίεπιστηµονικής φοβικής και σκοταδιστικής 
Ελλάδας αποφάσισαν να πραγµατοποιήσουν ηµερίδα µε τον ανατριχιαστικό τίτλο 
«ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ: ∆ωρεά ή αφαίρεση ζωής ;» 
 
Το «θεάρεστο έργο» και η «επιστηµονική ειδηµοσύνη» των οργανωτών και 
συµµετεχόντων της συγκεκριµένης εκδήλωσης µεγιστοποιείται για το λόγο ότι, 
αποφασίστηκε να πραγµατοποιηθεί την ίδια περίοδο (20 Απριλίου) µε την καµπάνια 
ενηµέρωσης για τη δωρεά οργάνων µέσω 9ήµερου αφιερώµατος της ΕΡΤ (15 έως 23 
Απριλίου) σε συνεργασία µε τον ΕΟΜ. 
 
Αν έπρεπε να συνοψίσουµε το Μέγα  κήρυγµα του Κυρίου Ηµών  Ιησού Χριστού σε µία 
φράση, αυτή δίχως άλλο θα ήταν «ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ» υπέρτατη έκφραση 
αυτής της ΑΓΑΠΗΣ ήταν, είναι και θα είναι η ∆ΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ σε πείσµα όλων των 
ιδιοτελών και φοβικών. Επίσης, όταν ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος Χριστόδουλος αναχωρούσε για τις ΗΠΑ προκειµένου να δώσει τη µάχη για τη 
ζωή του µεταµοσχευόµενος εκεί, γιατί οι αξιότιµοι διοργανωτές αυτής εδώ της 
εκδήλωσης δεν ήγειραν αυτά τα ανατριχιαστικά ερωτήµατα; 
 
Το Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» καταδικάζει µε όλες του 
δυνάµεις τη συγκεκριµένη εκδήλωση και τους υπηρέτες  του πνευµατικού σκότους. 
Κόντρα στο σκοταδισµό, τη µαταιοδοξία, την αµάθεια, την κενοσοφία και την 
ανεπιστηµοσύνη καλούµε την Επίσηµη Εκκλησία, την Πολιτεία, την επιστηµονική 
κοινότητα αλλά και την κοινωνία γενικότερα να αποδοκιµάσει τους θλιβερούς θιασώτες 
του σύγχρονου Γκεµπελισµού, µε το να ενώσουµε τις δυνάµεις µας ώστε να 
βοηθήσουµε µια νέα γυναίκα να πραγµατοποιήσει τα όνειρα της, αποδεσµευµένη από 
το µηχάνηµα υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας, ένα άντρα να ξαναγεννηθεί, 
µακριά από τις τοξίνες της ηπατικής ανεπάρκειας, ένα πατέρα να ξαναπαίξει µαζί µε τον 
γιο του χωρίς να τον εµποδίζει το βαλιτσάκι της τεχνητής καρδιάς που σέρνεται πίσω 
του ή µια µητέρα να µπορεί να «χαίρεται» το οξυγόνο που αναπνέει, ένα µικρό κορίτσι 
να ξαναδεί το πρόσωπο της µάνας της και το αίµα ενός αγοριού να ξαναγίνεται 
κόκκινο.   
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Για να γίνει η επαύριο της ζωής... πάλι ΖΩΗ και όχι ΘΑΝΑΤΟΣ 
 
 
 
 
Θεοδωρίδου Χριστίνα           Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας             Πρόεδρος 

 

 


