
Ὁ ξεχασμένος ἀνθρωποκτόνος νόμος ὑπέρ τῶν ἐκτρώσεων σέ ἰσχύ  
καί οἱ δικαστικοί ὑπέρ τοῦ νόμου προστασίας τῶν ζώων! 

Πρίν ἀπό λίγο καιρό (Ὀκτώβριος 2014) ἔγινε γνωστό διά μέσου τῶν ΜΜΕ ὅτι «ἡ 
εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Εὐτέρπη Κουτζαμάνη διά ἐγκυκλίου της πρός τίς 
ἁρμόδιες ἀστυνομικές καί εἰσαγγελικές Ἀρχές τῆς Χώρας, διά τῆς ὁποίας ζητεῖται ἡ 
αὐστηρή τήρηση τῆς νομοθεσίας διά τήν προστασία τῶν ζώων καί ἡ παραδειγματική 
τιμωρία διά ὅσους κακοποιοῦν ζῶα, ἀκόμη καί τῆς αὐτόφωρης διαδικασίας καί τῆς 
ἄμεσης παραπομπῆς σέ δίκη» προβλέπονται κατά περίπτωση «ἕως δύο χρόνια ποινή 
φυλάκισης καί χρηματική ἀπό 3.000 ἕως 15.000 Εὐρώ» τονίζει δέ ὅτι «ἡ συμπεριφορά 
μας πρός τά ζῶα καταδεικνύει τόν πολιτισμό μας»! 

Εὐαισθητοποιήθηκε ἡ δικαστική ἐξουσία ὑπέρ προστασίας τῶν ζώων, κάτι πού ἀνήκει 
στά αὐτονόητα. Ἄραγε ἐντός τῶν ζώων εἶναι μέσα καί οἱ ἀλεποῦδες καί τά τσακάλια; 
Πάντως ὡς πρός τήν ἀνάρμοστη συμπεριφορά σέ βάρος ζώων, κυρίως σκύλων, πρόκειται 
διά ἀκραῖες περιπτώσεις. Καί ὅμως ξεσηκώθηκαν οἱ δικαστικοί. 

Ἄραγε ἡ κα Κουτζαμάνη καί οἱ ἀνώτατοι δικαστικοί γνωρίζουν τήν ὕπαρξη τοῦ φο-
νικοῦ νόμου σέ ἰσχύ; Ὥστε ὑπάρχει τέτοιος νόμος; Μάλιστα, καί εἶναι ὁ Ν. 1609 τοῦ 
1986. Προφανῶς τόν ἀγνοοῦν, ἔχει καί ἀπό αὐτούς ξεχασθεῖ, τολμῶ νά πῶ ἀπό ὅλους 
καί αὐτό ἀνήκει στά ὄντως δυσάρεστα! 

Ἐφόσον εἶναι νόμος τῆς Βουλῆς, ἐρωτᾶται ἄν δύναται ἡ δικαστική ἐξουσία νά ἔχει 
κάποια παρέμβαση. Ἐφόσον ὅμως οἱ τότε τῆς Βουλῆς κοινῶς «ξεσάλωσαν», ὥστε νά φο-
νεύονται νόμιμα ἀνθρώπινες ὑπάρξεις ὅταν ἡ ζωή ἐν δυνάμει ἀναπτύσσεται, μάλιστα ὅταν 
πρό τοῦ νόμου ἡ ἰατρική ἐπιστήμη εἶχε ἀποφανθεῖ ὅτι «πραγματική γέννηση τοῦ 
ἀνθρώπου εἶναι ἡ σύλληψη». Ὅταν πλέον ὑπῆρχαν τά ἰατρικά ντοκυμανταίρ, ὅπου διά 
ὑπερήχων ξεκάθαρα τό ἔμβρυο ἀντιδρᾶ συνειδητά στήν ἔκτρωση…, σπαράσσει!!! Ἐμ-
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πρός, λοιπόν, στό ἀποτρόπαιο γεγονός μέ βάση πλέον τό νόμο, ἡ δικαστική ἐξουσία δέν 
θά ἔπρεπε πρό πολλοῦ νά ἔχει παρέμβει διαμαρτυρουμένη ἔντονα; Παρά τίς ὅποιες 
ἀντιδράσεις ἡ δικαστική ἐξουσία παρέμεινε ἀποῦσα. Μήπως εἶναι ἐγκληματική ἡ κώ-
φευση-ἀδιαφορία; Φρονεῖται ὅτι ἐφόσον μέρος τῆς κοινῆς γνώμης εἶναι κατά τοῦ νόμου, 
ἐάν ἡ δικαστική ἐξουσία εἶχε ὑψώση τό «ἀνάστημά» της μπορεῖ νά εἶχε καταργηθεῖ. 

Καί ἔρχονται τώρα νά ἐξαντλήσουν τρόπον τινά τήν 
ἐξουσία τους μέ αὐστηρή παρέμβαση κακοποιήσεως κά-
ποιων σκύλων, καθότι αὐτό τό φέρσιμο φανερώνει τόν πο-
λιτισμό μας, ἐνῶ νόμιμα φονεύονται ἀνθρώπινες ὑπάρξεις, 
ἔλεος! 

 Στό νομοσχέδιο τότε πρός ψήφιση καί τοῦτο: «Θά ἀ-
παλλαγεῖ ἡ γυναίκα ἀπό ἐνοχές», ἄκρως ἀπαράδεκτη 
θέση τῶν «ἐν ὑπεροχῇ ὄντων», καί «οὐαί ὑμῖν». Ὁ φονικός 
νόμος ἀγνοεῖ τελείως τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη καί τά δεινά 
πού ὑφίσταται ἀπό τό «χασάπη» ἰατρό τό ἔμβρυο. Ἀπαρά-
δεκτος δέ ὁ τίτλος τοῦ νόμου μή κάνοντας λόγο γιά ἔκ-
τρωση παρά μόνο ὅτι πρόκειται γιά «τεχνητή διακοπή 
τῆς ἐγκυμοσύνης καί προστασίας τῆς ὑγείας τῆς γυ-

ναίκας...». Ὤ, τῆς ὑποκρισίας! Καί τοῦτο στή συνέχεια: «∆έν εἶναι ἄδικη ἡ διακοπή πού 
ἐνεργεῖται μέ τή συναίνεση τῆς ἐγκύου…»! Νόμιμα ἀμνηστεύεται γιά τό φόνο τοῦ 
σπλάγχνου της; Πάλι ἔλεος! Πρό τοῦ νόμου ἡ κάθε μιά, λίγο ἤ πολύ, ἀναλόγως τό 
ἄτομο, ἐπωμίζετο καί τό ἠθικό βάρος τῆς πράξεώς της, πλέον ἦλθε τό Κράτος νά ἀνα-
φέρει στό νομοσχέδιο ὅτι: «Τό ἔμβρυο δέν εἶναι φορέας αὐτοτελοῦς δικαιώματος 
προστασίας τῆς ζωῆς ἀπό τήν ἔναρξη τῆς βιολογικῆς του ὕπαρξης, ἀλλά ἀργότερα ὅταν 
ἀρχίζει νά διαμορφώνεται σέ ἀνθρώπινο ὄν καί νά ἀξιολογεῖται κοινωνικά»!!! Τοῦτο καί 
σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τό ἄρθρο 36 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα, πού ὁρίζει ὅτι τό ἀγέννητο παιδί 
«κληρονομεῖ τόν πατέρα του, ἄν αὐτός πεθάνει πρίν τό παιδί γεννηθεῖ, προσδίδει ἀπ’ 
ἀρχῆς στό ἔμβρυο τήν ἰδιότητα τῆς ζωῆς...». 

Ἡ καυτή ἀπάντηση: «Ἀπό ἰατρικῆς πλευρᾶς δέν 
μπορεῖ νά προσδιορισθεῖ ἕνα χρονικό σημεῖο ὅπου πρίν 
ἀπό αὐτό δέν ὑπάρχει ζωή ! Ἀπό τή στιγμή τῆς 
σύλληψης ἔχει ὁρισθεῖ τό φύλο τοῦ παιδιοῦ, ἡ ὁμάδα 
αἵματος. Ἀπό τή 18η ἡμέρα τῆς κύησης χτυπάει ἡ 
καρδιά τοῦ ἐμβρύου». Κόλαφος ὅλα αὐτά σέ ὅσους 
τότε, ἀπό ἄκρα ἐπιπολαιότητα καί ἀφροσύνη, ἀλλά 
καί στήν τόση ἀνοχή πολλῶν πού ταυτίζεται μέ 
συνενοχή στό νά δρᾶ ὁ νόμος, ἀπό τόν Πανεπ. Καθη-
γητή Ἀθηνῶν καί Βιέννης κ. Βασ. Μπέλλιο. 

Ὡς μία κορυφή τοῦ παγόβουνου καί τό ἐξωφρε-
νικό. Ὅταν ἔγκυος ἐργαζόμενη στό δημόσιο ἤ καί σέ 
Ν.Π.∆.∆. προβαίνει σέ ἔκτρωση, λαμβάνει καί ἀνάλογη ἄδεια ἀπουσίας τῆς ὁποία καί 
θά πληρωθεῖ, ἄσχετα τί θά γραφεῖ στό βιβλιάριο διά λόγους εὐνοήτους. Αὐτό δέν λέγεται 
ἐπιδότηση φόνου;! Καί τά «κεραμίδια» εἶναι ἀκόμη στή θέση τους καί ὁ Θεός φαίνεται 
ἀντέχει στη σιωπή, ἀλλ’ ὄχι γιά πάντα. Αὐτά κ. Κοτζαμάνη πόσο μειώνουν τόν πολι-
τισμό μας, ἀφοῦ «ἡ ψυχή τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ὁ πολιτισμός τῆς ψυχῆς»! Ταῦτα μέ 
ἀφορμή τό ξάφνιασμα τῶν δικαστικῶν ὑπέρ τῶν σκύλων κυρίως. 
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