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Φεβρουάριος  2019 
 
Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,  
Τούς Ἐντιµοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, 
Τά Ἔντιµα Μέλη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συµβουλίου, 
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συµβουλίων, 
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων, 
Τούς διδάσκοντας καί διδασκοµένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,  
Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυµον πλήρωµα τῶν εὐσεβῶν 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης. 

 
 
«Πρό τοῦ µε πλάσαι σε ἐν κοιλίᾳ ἐπίσταµαί σε καί πρό τοῦ σε ἐξελθεῖν ἐκ µήτρας ἡγίακά σε» 

(Ἱερεµ. 1,5)   
Μετάφραση:  «Σέ γνωρίζω πολύ καλά, πρίν ακόµη σέ πλάσω ὡς ἔµβρυον εἰς τήν κοιλίαν τῆς 

µητρός σου καί πρίν γεννηθῆς, σέ καθιέρωσα εἰς ὑπηρεσίαν τοῦ ἔργου µου» 
          
 

Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, 
 
Τήν περασµένη ἑβδοµάδα, τό Νοµοθετικό Σῶµα τῆς Πολιτείας τῆς Νέας Ὑόρκης, µέ τήν 

ὑποστήριξη τοῦ Κυβερνήτου τῆς Πολιτείας, ὑπερψήφισε καί δυστυχῶς ἐνέκρινε τήν ἀναθεώρηση 
τοῦ ἰσχύοντος Νόµου περί ἀµβλώσεων, ἐπιτρέποντας ἐφεξῆς τήν διακοπήν τῆς ἐγκυµοσύνης µέχρι 
καί τό τελικό στάδιον, δηλαδή µέχρι καί τήν στιγµή τῆς γεννήσεώς κάθε παιδιοῦ, κατά τόν ἔνατο 
µῆνα. Ὁ νέος αὐτός Νόµος ἐνεκρίθη µέν µέ τό πρόσχηµα ὅτι προστατεύεται ἡ ὑγεία τῶν γυναικῶν 
καί τά δικαιώµατά τους, στήν πραγµατικότητα ὅµως ἀποτελεῖ ξεκάθαρο «φόνο», καί µάλιστα µέ 
τίς εὐλογίες τοῦ Νόµου.  

 
Ὡς ὁ Μητροπολίτης καί Πνευµατικός σας Πατέρας καταδικάζω ἀπερίφραστα αὐτήν τήν 

διαβολική ἀπόφαση µέ ὅλη τήν δύναµη τῆς ψυχῆς καί τῆς ὑπάρξεώς µου, καί εἶµαι βέβαιος ὅτι 
ἐκφράζω καί ὅλο τό ποίµνιό µου.  

 
Θά µποροῦσε κάποιος νά ἰσχυριστεῖ ὅτι αὐτό θά ἰσχύει µόνο στήν Νέα Ὑόρκη. Ἴσως. Αὐτό 

ὅµως δέν µᾶς ἐξασφαλίζει ὅτι, ὁ κατάπτυστος αὐτός Νόµος δέν θά υἱοθετηθεῖ καί ἀπό τίς ὑπόλοιπες 
Πολιτείες πού βρίσκονται ἐντός τῶν ὁρίων τῆς καθ’ἡµᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, δηλαδή τήν Νέα 
Ἰερσέη, τό Ντέλαγουερ, τήν Πεννσυλβάνια, τό Μέρυλαντ καί τήν Βιρτζίνια, καί σταδιακά σέ 
ὁλόκληρη τήν Χώρα µας.  

 Σύµφωνα µέ τήν Ὀρθόδοξη διδασκαλία ἡ ἀνθρώπινη ζωή, σέ κάθε µορφή καί στάδιο, εἶναι 
ἱερή. Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουµε ὅτι ἀπό τήν στιγµή τῆς συλλήψεως τοῦ ἐµβρύου, 
λαµβάνουµε τήν ἀθάνατη ψυχή καί καλούµαστε «ἄνθρωποι». Ἡ Γραφή εἶναι ξεκάθαρη µέσα ἀπό 



τούς λόγους τοῦ Προφήτου Ἠσαΐου: «ἐκ κοιλίας µητρός µου ἐκάλεσε τό ὄνοµά µου» (Ἠσ. 49:1) καί 
ἀπό τούς λόγους τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ:  «καί ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ ᾿Ελισάβετ τόν ἀσπασµόν τῆς 
Μαρίας, ἐσκίρτησε τό βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς· καί ἐπλήσθη Πνεύµατος ῾Αγίου ἡ ᾿Ελισάβετ» (Λουκ. 
1:41). Τό παιδί πού «ἐσκίρτησε» µέσα στήν κοιλία τῆς Ἐλισάβετ δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Ἅγιο 
Ἰωάννη τόν Πρόδροµο. Ἀκόµη, στό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο διαβάζουµε γιά τήν ἐµφάνιση τοῦ 
Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ στόν σύζυγο τῆς Ἐλισάβετ, τόν Ζαχαρία, ἀνακοινώνοντάς του τά νέα γιά 
τόν ἐρχοµό τοῦ Ἰωάννη: «καί ἔσται χαρά σοι καί ἀγαλλίασις, καί πολλοί ἐπί τῇ γεννήσει αὐτοῦ 
χαρήσονται. ἔσται γάρ µέγας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καί οἶνον καί σίκερα οὐ µή πίῃ καί Πνεύµατος 
῾Αγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας µητρός αὐτοῦ» (Λουκ. 1:14-15). Οἱ Θεοφόροι Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας µας ἐπιβεβαιῶνουν ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ψυχή ἐγκαθίσταται κατά τήν στιγµήν τῆς 
Συλλήψεως. Γιά παράδειγµα, ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος Ἐπίσκοπος Λουγδούνου (Λυών) γράφει: «Ἀλλ’ὡς 
εἷς ἕκαστος ἡµῶν ἴδιον σῶµα λαµβάνει, οὔτω καί ἰδίαν ἔχει ψυχήν. Οὐ γάρ πτωχός, οὐδέ ἄπορος ὁ 
Θεός, ὥστε µή ἑνί ἑκάστῳ σώµατι ἰδίαν κεχαρίσθαι ψυχήν, καθάπερ καί ἴδιον χαρακτῆρα.» (Κατά 
Αἱρέσεων, Βιβλ. ΙΙ, κεφ. 33) δηλαδή µᾶς λέγει ὅτι ὁ Θεός χαρίζει τήν ψυχή, τό σῶµα καί τόν 
χαρακτήρα κατά τήν στιγµή τῆς δηµιουργίας τοῦ ἀνθρώπου, πού δέν εἶναι ἡ στιγµή τῆς γέννησης 
ἀλλά τῆς σύλληψης. 

 
Ἡ Ὀρθόδοξος Θεολογία περί τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου περιγράφει ἐπακριβῶς τούς 

λόγους διά τούς ὁποίους ἡ ἀνθρώπινη ζωή εἶναι ἱερή καί ἀνεκτίµητη. Πρῶτον, διότι ὅλοι οἱ 
ἄνθρωποι εἴµαστε πλασµένοι «κατ’εἰκόνα καί καθ’ὀµοίωσιν τοῦ Θεοῦ». Σέ κάθε ἄνθρωπο 
ἀνεξαιρέτως ἔχει δοθεῖ ἀπό τόν Θεό ἕνας σκοπός ὑπάρξεως, καθώς ἐπίσης καί ταλέντα, 
χαρίσµατα, καί ἀναρίθµητα θεῖα δῶρα ὥστε αὐτά νά ἀξιοποιηθοῦν πρός δόξαν Θεοῦ καί πρός 
ὠφέλειαν τῆς ψυχῆς του. Ἡ ἐπί τούτου καταστροφή τῆς θείας αὐτῆς εἰκόνος ἀποτελεῖ τήν 
ὑπέρτατη προσβολή τοῦ Θεοῦ καί τοῦτο διότι ὁ Θεός εἶναι ὁ Δηµιουργός τῆς ζωῆς καί ὄχι τοῦ 
θανάτου. Τό δῶρο τῆς ζωῆς ἔχει δοθεῖ στόν ἄνθρωπο καί πηγάζει ἀπό τήν µόνη πηγή τῆς ζωῆς, 
πού εἶναι ὁ Θεός, ἀναγνωρίζοντας παράλληλα ὅτι δέν εἴµαστε ἀνεξάρτητοι καί κεχωρισµένοι ἀπό 
Ἐκεῖνον καί ὅτι ἡ ζωή µας ἀνήκει µόνον σέ Ἐκεῖνον. Κανένας λοιπόν δέν ἔχει τό δικαίωµα νά 
στερήσει αὐτό τό δῶρο ἀπό κανέναν. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἀντίθετη σέ κάθε 
µορφή βιαίας ἀρπαγῆς τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, εἴτε διά τῶν ἐκτρώσεων, τοῦ πολέµου, τῆς 
θανατικῆς καταδίκης ἤ ὅποιας ἄλλης µορφῆς.  

 
Τό Νοµοθετικό Σῶµα τῆς Πολιτείας τῆς Νέας Ὑόρκης καί ὁ Κυβερνήτης τῆς Νέας Ὑόρκης 

ἀποφάσισαν νά δοῦν τό Νόµο περί ἀµβλώσεως ὑπό διαφορετικό ὀπτικό πρῖσµα. Προσπαθοῦν νά 
τό ἀναγάγουν σέ ζήτηµα προστασίας τῶν δικαιωµάτων περί ἀναπαραγωγῆς. Παραβλέπουν ὅµως 
τό γεγονός ὅτι τό ἀνθρώπινο ἔµβρυο (ἀρσενικό καί θηλυκό) ἀναπτύσσει τά ὄργανα 
ἀναπαραγωγῆς µόλις στούς δύο µήνες ἀπό τήν σύλληψη, ἐνῶ τό θηλυκό ἔµβρυο ἔχει πλήρως 
ἀναπτύξει αὐτά τά ὄργανα στόν πέµπτο µόλις µῆνα. Γιατί λοιπόν δέν µᾶς ἀπασχολοῦν τά 
δικαιώµατα ἀναπαραγωγῆς αὐτῶν τῶν ἐµβρύων πού εἶναι ὁλοκληρωµένοι ἄνθρωποι; Ἀκόµη, τά 
ἐπειχηρήµατα πού προβάλουν περί προστασίας τῶν δικαιωµάτων τῆς µητέρας εἶναι ἀνίσχυρα 
ἀφοῦ πουθενά δέν γίνεται λόγος περί προστασίας των δικαιωµάτων τοῦ παιδιοῦ καί ἰδιαιτέρως 
τοῦ ἀγέννητου! Μέ λίγα λόγια, προσπαθοῦν νά «ὑπερασπιστοῦν» καί νά «προστατεύσουν» τήν 
ὑγεία τῆς µητέρας ἀδιαφορῶντας γιά τήν ὑγεία τοῦ παιδιοῦ. Ἐδῶ πρέπει νά σηµειώσουµε ὅτι ἡ 
Ἐκκλησία µας, µόνον κατ’οἰκονοµίαν καί µέ µεγάλη συντριβή καρδιᾶς, µπορεῖ νά ἐπιτρέψῃ τόν 
ἀκούσιο τερµατισµό τῆς κύησης, µόνον ὅταν συντρέχουν λόγοι ὑγείας γιά τήν µητέρα, πού µπορεῖ 
νά τήν ὁδηγήσουν στόν θάνατο. Ὅµως, ὁ ἐπαίσχυντος αὐτός Νόµος, ἐπί τούτου χρησιµοποιεῖ 
ἀσαφῆ καί διφορούµενη γλῶσσα ὥστε ὁποιοσδήποτε γιατρός ἤ µή, νά µπορεῖ νά διαπράξει αὐτό 



τό ἔγκληµα µέ τίς «εὐλογίες» τοῦ Νόµου καί χωρίς καµία ποινική εὐθύνη, χωρίς κάν νά 
ξεκαθαρίζει ποιός ἦταν ὁ λόγος, ἀλλά καί ποιός ὁ «κίνδυνος» γιά τήν ὑγεία τῆς µητέρας.   

 
Στήν πραγµατικότητα, αὐτό δέν εἶναι θέµα περί ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων, ὅπως ψευδῶς 

καί παρανόµως καλεῖται, διότι ἄν ἦταν τέτοιο, τότε θά αφοροῦσε ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἐντός 
καί ἐκτός τῆς µήτρας. Δέν εἶναι θέµα προστασίας τῆς ὑγείας διότι τότε θά εἴχε ἀποσαφηνιστεῖ 
ἐπακριβῶς ἡ νοµική ὁρολογία καθώς καί οἱ παράγοντες πού καθιστοῦν τήν ὑγεία τῆς µητέρας «σέ 
κίνδυνο». Ἀντιθέτως, αὐτό ἀποτελεῖ ἡθικό θέµα ὡς πρός τό ποιός τελικά συνιστᾶ τόν «ἄνθρωπο» 
σύµφωνα µέ τόν Νόµο. Ἀποτελεῖ θεµελιώδες θέµα ὡς πρός τήν «ἀξία» τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς 
ψυχῆς του. Φλέγοντα θέµατα πού ἀπασχολοῦν τήν Κοινωνία µας, στά ὁποῖα ἔρχεται καθηµερινά 
ἀντιµέτωπη, χωρίς νά µπορεῖ νά δώσει ἀπαντήσεις. Ἔτσι, τό κακό διαιωνίζεται.    

 
 Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος µᾶς λέγει ὅτι «ὅτι οὐκ ἔστιν ἡµῖν ἡ πάλη πρός 

αἷµα καί σάρκα, ἀλλά πρός τάς ἀρχάς, πρός τάς ἐξουσίας, πρός τούς κοσµοκράτορας τοῦ σκότους 
τοῦ αἰῶνος τούτου, πρός τά πνευµατικά τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» (Ἐφεσίους 6:12). Ἐµεῖς, οἱ 
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ὀφείλουµε νά παραµείνουµε πιστοί καί ἀφοσιωµένοι στό θέληµα του Θεοῦ 
καί τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας µας, ἐνάντια στήν ἐκκοσµικευµένη Κοινωνία µας, ἡ ὁποία µέ 
ἀπάθεια παρακολουθεῖ τά γεγονότα καί τήν εἰδεχθῆ αὐτή καί διαβολική ἀπόφαση. Ὀφείλουµε 
λοιπόν νά διατρανώνουµε τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ πρός πᾶσα κατεύθυνση καί µέ κάθε κόστος.    

 
 Κλείνοντας, σᾶς παρακαλῶ νά σταθοῦµε θερµοί ὑποστηρικτές καί προστάτες τῆς ζωῆς γιά 

ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀκόµη καί γιά ἐκείνους πού δέν ἔχουµε δεῖ, ἀφοῦ βρίσκονται µέσα στά 
σπλάχνα τῆς µητέρας τους. Εἶµαι βέβαιος ὅτι θά  σκεφθεῖτε καί θά συλλογισθεῖτε τά λόγια πού 
σᾶς ἔγραψα µέ βαθύ πόνο ψυχῆς, στηριζόµενος µόνον εἰς τό Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καί τήν 
διδασκαλία τῶν Πατέρων µας. Ἀς προσευχηθοῦµε ὅλοι γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἀθώων ψυχῶν τῶν 
ἐκατοµµυρίων παιδιῶν πού πεθαίνουν καθηµερινά διά τῶν ἐκτρώσεων καί εἴθε ὁ Κύριος τῆς 
Ἀγάπης νά φωτίζῃ τήν διάνοια ἐκείνων πού προκαλοῦν καί διαιωνίζουν αὐτήν τήν «ἀνθρώπινη 
κρίση». Ἀς παραµείνουµε δέ πιστοί στήν Ὀρθόδοξο µας πίστη, καί νά ἐπαγρυπνοῦµε πάντοτε 
ὥστε νά µποροῦµε νά ἀντιµετωπίσουµε κάθε εἴδους ἀπάνθρωπης, ἀνήθικης καί διαβολικῆς 
ἀποφάσεως ἐκείνων πού µᾶς κυβερνοῦν κατά τό ἀνθρώπινον. Νά ποῦµε ὄχι σέ κάθε ἀπόφαση 
ἐνάντια στήν ἀνθρώπινη ζωή, τήν ζωή τήν δική µας καί τῶν παιδιῶν µας, γεννηµένων καί 
ἀγεννήτων, καί ἔτσι νά διατηρήσουµε ἄρρηκτο τόν δεσµό καί τήν σχέση µας µέ τήν µόνην Πηγήν 
τῆς Ζωῆς, τόν Κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστόν, Ὁ Ὁποῖος ἔδωσε τήν δική Του ζωή ὥστε νά ζήσουµε 
ἐµεῖς. 

 

Μετά πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν, 
	

 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 


