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Π ρος τον ίερόν Κλήρον 

καί τόν ευσεβή Ε λλη νικ ό ν  Λαόν

'I I  ‘Ιεραρχία τής Εκκλησίας της Ελλάδος μετά λύπης 
πολλής διεπίστωσεν δ ci μία από τάς χαρακτηριστικωτερας- 
κακίας τοϋ αΐώνος μας, μία όμολογουμένως εκφυλιστικη 
τάσις καί εκδήλωσις, ή άποφ υγι) τής τεκνογονίας ftal τε- 
χνοτβοφίας, εμφανισθεισα παρά τοΐς νεωτέροις ξενοις 
λαοΐς ζητεί νά εισδυση εϊς την ελληνικήν χριστιανικήν οι
κογένειαν, και τείνει νά σαλεύση τάς βάσεις αυτής, νά κα- 
ταστρεψη την ηθικήν έννοιαν και τόν υψηλόν τον γάμον 
σκοπόν, νά δι«φί)είρη τούς ελληνας χριστιανούς συζύγου; 
καί νά βλάψί) άνεπανορθώτως τό ελληνικόν ’Έ θνος διά 
τής άραιώσεαις τοϋ πληθυσμού. Τής κακίας ταΰτης πρώτη 
μέν εκδήλο)σις είναι f, λεγομένη ΰμ/ϋλωσις ή ίκτρω σ ις , 
δ  φόνος δηλαδή τον εμβρύου εντός τών σπλάγχνων τής μη- 
τρός του— φόνος ενεργούμενος κατά ποικίλους τρόπους—  
καί ή βιαία αποβολή τοΰ φονευθέντος «(όρου τέκνου. ’Ακό
μη δέ σκληρότερα καί εγκληματικωτέρα είναι ή άπόρριψις 
τών δμαλώς γεννηθέντων καί ζώντων βρεφών, τά όποια 
οΰτω λαμβάνουν τόν θλιβερόν χαρακτηρισμόν «£κ # £τα *.

Ε π ειδ ή  δέ ή έπανάληψις τής κακίας, ακόμη και τής 
μεγαλυτέρας, αμβλύνει τό ηθικόν αισθητήριον ή καυτηριά
ζει την συνείδησιν, ώστε σύν τφ χρόνφ νά παρίσταται ή 
κακία ώς τι μόνιμον, η τουλάχιστον ανάξιον λόγου πταί
σμα, ή 'Ιεραρχία τής Εκκλησίας τής Ελλάδος καθήκον 
αυτής εθεώρησε νά συστήσω τά δέοντα προς τόν Κλήρον 
καί τόν λαόν διά τήν περιστολήν τοΰ μεγάλου τούτου 
κακού.

Είναι γνωστόν δτι τόσον ή εκθεσις καί άπόρριψις τών 
νηπίων, δσον καί ή εκτρωσις αποτελεί δχι μόνον κατά την 
^Εκκλησίαν, αλλά καί κατά τόν ποινικόν νόμον καί τής Έ λ -



λάδος και δλων των πεπολιτισμένων Κρατών, έγκλημα φ ό ' 
νου. ’Από τα χειρότερα δέ είδη τοϋ φόνου. Διότι γίνεται 
οντος προμεμελετημένως, εν εύρυτάτη κλίμακι, εντός αυτής 
τής οίκογενείας, τής άποτελονσης την φυσικήν πηγήν τής 
ζο)ής, ύπ’ αυτών τών συζυγών, οΐ όποιοι οΰτω καταντούν 
φονεΐς καί παιδοκτόνοι αντί νά είναι γονείς, υπηρετούν 
εις την φθοράν και τον θάνατον, αντί νά μεταλαμπαδεύ
ουν την ζίοήν !

'Η  δεύτερα δέ Ικδήλωσις τής εκφυλιστικής ταύτης κα- '  
κίας είναι ή π αρ εμ π όδ ιο ις  ττ}ς ουλλήψ εω ς  τέκνων, ή 
γνωστή υπό τό δνομα «νεομαλθουσιανισμός». Διά τής πρά- 
Εεο)ς ταύτης οί σύζυγοι άρνοννται νά γίνουν γονείς καί με
ταβάλλουν τά σπλάχνα των εις άγονα καί στείρα, ματαιώ- 
νοντες καί καταργοΰντες έσκεμμένως τον φυσικόν νόμον τής. 
γεννήσεως. Τό έγκλημα δέ τοϋτο, τό όποιον καί κοινωνιο
λόγοι, εξω τοΰ Χριστιανισμού ευρισκόμενοι, έχαρακτήρι- 
σαν ως «τήν πλέον επαναστατικήν πράξιν εις την ιστορίαν" 
τής ηθικής»1, τό έγκλημα τούτο διεδόθη πλέον ευρύτατα 
είς τόν κόσμον «πειλεΐ δέ καί τήν σώφρονα καί ενσεβού- 
σαν 'Ελλάδα.

Ε ις  τάς δύο λοιπόν ταύτας εκδηλώσεις, εκάστη τών 
οποίων περιλαμβάνει πλείστας καί άνομολογήτους περιπτοί- 
σεις, παρουσιάζεται ή μεγάλη αΰτη αφύσικος κακία, ή απο
φυγή τής τεκνογονίας καί τεκνοτροφίας.

Ά λ λ 5 επειδή ή αλάνθαστος τών αιώνων πείρα διδάσκει,, 
m i πάσα παράβασις καί ανατροπή νόμων φυσικών εχει συ- 
νεπείας, πάσα δέ παρακοή ηθικών νόμων, κατά τήν θεό- 
πνευστον βεβαίωσιν τού αποστόλου Παύλου, «ελαβεν ένδι
κον μισΟαποδοσίαν» ('Ε βρ . 2 ,2 ) διά τούτο καί παράβασις 
τών νόμοιν οί όποιοι διεπουν τήν γέννησιν τών ανθρώπων, 
νόμων οχι μόνον φυσικών αλλά καί ηθικών, δεν ήτο δυνα-'

1. W alter Lippniann, Preface to Morals p. 219 .
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τον νά μείνϊ) οίνευ συνεπειών, άνευ τιμωριών φυσικών και 
ηθικών.

Καί αί μέν φυσικαί συνέπειαι τής παραβάαεως τούτης 
διαπιστοΰνται υπό ειδικών τής Ιατρικής επιστήμης αντι
προσώπων, τών οποίων τάς γνώμας συγκεφαλαιοΰν δΐ'Ο 
από τας μεγαλύτερος ιατρικός αυθεντίας εν τη γυναικολο
γία γράφοντες δτι «πασαι αϊ μέθοδοι αί παρεμποδίζουσαι 
την σύλληψιν τέκνων συνεπάγονται βέβαιον κίνδυνον είς 
την υγείαν τής γυναικός»- διότι λέγουν, «ή φύσις δεν δύ· 
ναται να εμπαίζεται»'. Ά φ ’ ετέρου δέ έ'τερος διάσημος 
γυναικολόγος λέγει δτι ή πράξις αύιή «δεν είναι μόνον 
είευτελισμός, αλλ’’ αυτόχρημα ή καταστροφή τοΰ γάμου : 
κίνδυνος διά την υγείαν τοΰ συζΰγου και έγκλημα κατά 
τής συζΰγου Ικανή νά δημιουργήση τέλειον ίκφ υλίσμ όν  
τής φ υλή ς ,s . ’Ακόμη δέ τρομερώτεραι είναι αϊ συνέπειαι 
τών εκτρώσεων, διότι τό έγκλημα τοΰτο δημιουργεί είς 
τάς μητέρας σοβαρωτάτας ασθενείας καί δή κα'ι ί)άνατον. 
’Αρκεί νά σημειω θήδτι ή μεγάλη θνησιμότης τών υφιστα
μένων εκτραισιν μητέρα>ν— κατά δεκάδας χιλιάδων απο
θνήσκουν κατ’ ετος εις τά μεγάλα Κράτη τής Ευρώπης—  
ήνάγκασε τούς ειδικούς καί)ηγητάς νά απευθύνουν άπελπι- 
στικάς εκκλήσεις πρός την Κοινωνίαν τών Ε θ ν ώ ν  διά τον 
περιορισμόν τοΰ κακοΰ τούτου. Π λήθος δέ βιβλίων έκδίδε- 
ται είς την Ευρώπην και Α μερικήν κατά τά τελευταία 
?τη, διά τών οποίων τονίζεται ή ένεκα τών τρομερών τού
των συνεπειών τής ανταρσίας κατά τοΰ νόμου τής γεννή- 
,σεως «φρίκη τής φυλετικής αυτοκτονίας»' και θεωρείται 
προσεχής «ό κίνδυνος τοΰ εκφυλισμού καί τοΰ εξοφανισμοψ 
δλης τής λευκής φυλής».

1. I)r. Sutherland, Some Gomnon Eallacies on Birth Pre- 
-vention pp. 1—2. Καί ό Καθηγητής Sellhein, Εναρκτήριος λό
γος είς τό Συνίδριον τών Γερμανών Γυναικολόγο»' (Μάιος 1929).

2. A. Damru, De '  ruchthaarheid van Huwelylc p. 99.



’Αλλά δεν είναι μικροτέρου, λόγου αξιαι αϊ ήθικα! συ- 
νέπειαι. Διότι οί φυσικοί και ηθικοί νόμοι είναι άλληλέν- 
δετοί' αυτή δέ ή ιατρική επιστήμη χαρακτηρίζει τήν πα- 
οεμπόδισιν τής τεκνογονίας ως «χακίαν παρά φύσιν»1, 
"Αμεσος λοιπόν ηθική τιμωρία τής κακίας ταύτης είναι ή 
•^ατάραξις τής συζυγικής αρμονίας και οικογενειακής εί- 
οήνης. Διότι εις (ίσης συζύγους διατηρείται ευσυνειδησία 
τις, δεν είναι δυνατόν τήν αμαρτίαν ταύτην να μή παρακο- 
λουθή εσωτερική πάλη, ελεγχος τής συνειδήσεως, τοσούτφ· 
μάλλον καθόσον τό ένστικτον, τής γεννήσεως είναι και η θ ι
κόν ένστικτον, βαθέως ερριζωμένον εις τήν ψυχήν— πολλά- 
κις δέ ψυχολογική κατάθλιψις ή δποία δχι μόνον κατα
στρέφει τήν οικογενειακήν ειρήνην, άλλα δημιουργεί εϊς 
τήν σύζυγον σοβαράς νευρικάς διαταραχάς, δπως διεπί- 
στωσε καί το κατά τό 1929 συγκροτηθέν εν ’Ολλανδία συ
νέδρων ψυχιάτρων. ‘Η δέ διαταραχή τοϋ οικογενειακού βίου 
καθίσταται πολύ μεγαλύτερα, δταν τό εν ή τά δύο παιδιά, 
εις τά όποια οι σύζυγοι διά τοιούτο»ν εγκληματικών μεθό
δων περιώρισαν τήν γονιμότητά το>ν, άποθάνουν, ή άλλως 
ίγκαταλείιμουν τούς γονείς εϊς εποχήν κατά τήν οποίαν ού- 
τοι δεν δύνανται πλέον νά επανορθώσουν τό σφάλμα των 
διά νέας τεκνογονίας. Ά λ λ ’ ακόμη μεγαλυτέρα ηθική τι
μωρία τής κακίας ταύτης είναι ή ούχι σπανίως επακολου
θούσα αυτήν συζυγική  ά π ισ ι ία  καί τό διαζύγυον· Διότι 
ό διά τών τοιούτων μέσων καθιστάμενος στείρος καί άγο
νος γάμος, επειδή στερείται τοϋ ήθικωτέρου αυτού στοι
χείου—δηλ. τής γεννήσεως κα! ανατροφής τέκνων τά όποια 
στολίζουν αλλά καί στηρίζουν τον οικογενειακόν βίον— 
μεταπίπτει εις εξευτελιστικήν μορφήν υλοφροσύνης. Τήν 
αλήθειαν δέ ταύτην δεν άρνούνται καί οί ειλικρινέστεροι 
τών εκ κακής ιδεολογίας ύποστηρικτών τής αποφυγής τής 
τεκνογονίας. 'Ομολογούν δτι «ό ελεύθερος ερως» θά είναι

1. D r Su therland , μνημον. egv- οελ. 1—2.



τό φυσικόν κατάντημα τών ίδεών των, καί δεν διστάζουν 
να βεβακόσουν δτι «τό διαζύγιον εξώρμησε δια νά κατα- 
στρέψη τόν γάμον»’ . ’ Επί πλέον οί ίδιοι αναγνωρίζουν δτι 
«ή δημοσία και απεριόριστος διάδοσις και διδασκαλία τής 
χρήσεως τών προλαμβανόντων την σύλληψιν μέσων είναι 
ίξαχ οείω σ ις  και εγκυμονεί ουμ φ οοάν»1.

Δεν άγνοοΐμεν, δτι πρός δικαιολογίαν τής ανταρσίας 
κατά τής βουλής τοΰ Θεοΰ καί κατά τών aicovicov νόμων 
τής ζωής, ανταρσίας τελούμενη; δια τής παρεμποδίσεως 
ιής τεκνογονίας, προβάλλουν τινές την οίχονομικήν dve- 
η άβ κειαν  τών γονέων και τονς ύγιεινοϋς κ ινδύνους τής 
μητοότητ ος.

Καί ώς πρός μεν την οικονομικήν ανεπάρκειαν εχομεν 
νά σημειώσίΰμεν τά εξής: “Οτι την τεκνογονίαν την απο
φεύγουν ΰπέρ πάντα άλλον αί εύποροΰσαι τάξεις, αί όποΐαι 
βεβαίως δεν δΰνανται να επικαλεστούν τοιοΰτον λόγον. 
Ε ίς  τάς όίλλας τάξεις γνωρίζομεν καλώς, δτι υπάρχει οικο
νομική ανεπάρκεια, πολλαχοΰ καί ή πτωχεία, ιδιαιτέρως δέ 
κατά τήν περίοδον ταύτην τής οικονομικής κρίσεως. Ά λ λ ’ 
ή πτωχεία καί αί στερήσεις είναι τόσον παλαιοί δσον καί 
ή άνΟρωπότης. Οικονομικά! δέ κρίσεις, μεγαλύτεροι ακόμη 
καί τής σημερινής, εσημεκόί>ησον πολλάκις κατά τόν ρονν 
τών αιώνων. Ε ις  ούδεμίαν δέ εποχήν αί οικονομικοί συν- 
θήκαι υπήρξαν τόσον ευνοϊκοί, ώστε οί γονείς νά μή δύ- 
νανται νά προβάλλουν τήν οικονομικήν ανεπάρκειαν ώς 
δικαιολογίαν τής ανταρσίας κατά τής τεκνογονίας. ’ Εν τού- 
τοις αί προγενέστεροι χριστιανικοί γενεοί εδειξον άξιοθαύ- 
μαστον πειθαρχίαν είς τόν νόμον τής μετοδόσεως τής ζωής. 
Πάνιθ)ς ή άντιμετώπισις καί θεραπεία τής οικονομικής 
στενοχώριας ενός έθνους δεν επιτυγχάνεται ποτε διά τής φυ·

1. C. U. Drysdale παςκί R. de Guchteneere, Judgement 
on Birth Control, London, 19 3 1 , p. 191.

■2. Ch. Gore, The Prevention of Conception, p. 20.
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λετικής αυτοκτονίας, την οποίαν δημιουργεί ή αρνησις 
τών γεννήσεων, αλλά διά τής γενικωτέρας βελτιώσεως τής 
ζωής.

'Η  βελτίωσις δέ αδιη ανήκει πρώτον μέν εις τά Κράτη. 
Ταΰτα, ανταμείβοντα τάς μεγάλας υπηρεσίας, τάς οποίας 
προσφέρουν «ί πολύτεκνοι οίκογένειαι, βοηθούν τάς οίκο- 
γενείας ταύτας διά τής δικαιοτέρας κατανομής τών φορολο
γικών βαρών και διά τής παροχής είς αΰτάς ευκολιών καί 
βοηθημάτων, πολλφ μάλλον δτι το μεγαλύτερον μέρος των 
δαπανών τών Κρατών είς χρήμα και είς αίμα προσφέρουν 
αι πολύτεκνοι οίκογένειαι. Δεύτερον δέ η οικονομική βελ- 
τίωσις ανήκει καί είς εν έκαστον άτομον. Διότι είναι 
πλεΐσται αί οίκογένειαι αί δαπανώσαι ποσά μεγάλα είς πε
ριττά, εις οΰσιαστικώς όίχρηστα είδη πολυτελείας, είς απαι
τήσεις τής άχορτάστου αυτής και τυραννικής διά τον κόσμον 
θεότητος, η οποία λέγεται «μόδα». Ά ρ κ εΐ νά σημειωθή 
δτι περί τά εξακόσια δισεκατομμύρια δραχμών σπαταλών- 
ται είς τάς διαφόρους χώρας ετησίως μόνον διά τον καλ
λωπισμόν! Είναι δέ γεγονός λυπηρόν, δτι κατ’ άπομίμησιν 
είς την τοιαύτην σπατάλην διά τά περιττά, παρακολου
θούν τάς εύπορωτέρας τάξεις καί αί οίκονομικώς έξηντλη- 
μέναι καί πτωχαΐ οίκογένειαι.

’ Εάν άφ5 ενός μέν άποφενχθοΰν αί τοιαϋται δαπάναι, 
άφ’ ετέρου δέ οί Χριστιανοί στηριχτούν είς τον μέγαν 
εκείνον παράγοντα τής ζωής, τον άνώτερον παντός οικονο
μικοί παράγοντος καί πλούτου, την ίμ π ιατοαύνη ν  είς  
τήν π ρόνο ιαν  τοΰ  Θ εοϋ , ασφαλώς ή θλιβερά ανταρσία 
κατά τοΰ θείου νόμου τής γεννήσεως θά επαυε. Διότι οί 
Χριστιανοί τουλάχιστον δέν θά επρεπέ ποτε νά λησμονούν, 
δτι δ αγαθός Πατήρ, δ Θεός, είναι φυσικώς αδύνατον να 
άδιαφορήση διά τήν συντήρησιν τών αθώων παιδίων, τ« 
όποια αυτοί φέρουν είς τόν κόσμον πειθαρχοϋντες είς τον 
δημιουργικόν Του νόμον. Καθώς επίσης δέν θά επρεπε νά 
αγνοούν τήν άνεκτίμητον οικονομολογικήν σημασίαν, τή



οποίαν έχουν δια τον οικογενειάρχην τον ευσεβή καί αν- 
τάρκην οί θειοι λόγοι: «" Ε ατι ποβ ίομύς μέγας ή ευ σέ
β ε ια  μετ' αύ ίαρ χ ε ία ς»  (Α ' Τ ιμ . 0 ,6 ).

'Ω ς προς του; υγιεινούς κίνδυνους τΓ|ς μητρότητος ύπεν- 
θυμίζομεν εις τούς Χριστιανούς τα εξή ς: "Ο τι οί πραγμα- 
τικοί κίνδυνοι τής υγείας εκ τής πειθαρχίας εις τό ιερόν 
καθήκον τής μητρότητος δέν είναι οί μοναδικοί κίνδυνοι, 
εϊς τρόπον ώστε ή αποφυγή τών γεννήσεων νά εξασιοαλίση 
εϊς τήν σύζυγον άκραν υγείαν καί μακροβιότητα. Διότι— ως 
βσημειώσαμεν και προηγουμένως— είναι άσυγκρίτως μέν 
Ιπικινδυνωδεστέρα εις τήν υγείαν τής συζύγου ή αποφυγή 
τής τεκνογονίας, πλεϊστοι δέ άλλοι κίνδυνοι τής υγείας και 
τής ζωής, άσχετοι προς τήν μητρότητα, ελλοχεύουν ανά 
παν βήμα τής ζωής κα! απειλούν πάντα άνθρωπον. "Αλλα 
έκτος τούτου Οέλομεν νά ύπενθυμίσωμεν ιδιαιτέρως εις τοί·ς 
Χριστιανού, συζύγους, οτι παν καθήκον εχει κα! τούς κιν
δύνους του, αποφετιγων δέ δ Χριστιανός τό καθήκον ενεκα 
τών κινδύνων θά ΰποπέσγι εις μεγαλυτέρους κα! καταστρε
πτικούς' οτι πας Χριστιανός καλείται εϊς τον βίον αντόν 
να σηκώση καί ενα σταυρόν, τοιοϋτος δέ είναι διά τούς 
συζύγους ή πατρόιης κα! ή μητρότης' οτι είναι ιδιαίτε
ρος κλήρος τής γυναικός ή διά τής ποώτη; τοΰ Θεοΰ απο- 
φάσεως όρισθεΐσα μετά την παράβασιν τής Εύας κατάστα- 
αις, τό νά γεννά τά τέκνα της εν μέσφ λύπης και πόνων 
•και θυσιών. Ά λ λ ’ έκ παραλλήλου ό Χριστιανισμός εδωκε 
μέ.γιστον άντίρροπον, άνεκτίμητον αμοιβήν εις πάσαν Χρι- 
στιανήν σύζυγον, ή οποία ώς πιστή καί αληθινή Χριστιανή 
λαμβάνει δλα τά συνοδεύοντα τήν τεκνογονίαν βάρη : « 'Η  
γυνή, λέγει, ό ’Απόστολος ΙΙαΰλος σω& ήαεται δ ιά  τής 
τεκνογονίας, εάν (οί σύζυγοι) μείνωσιν Ιν πίστει καί 
αγάπη κα! άγιασμφ μετά σωφροσύνης». (Α ' Τιμ . 2, Ιό ).

Δεν παραλείπομεν δέ νά κατασιήσωμεν γνωστόν εϊς 
τούς συζύγους, οτι εϊς περιστάσεις έξαιρετικώς δυσκόλους, 
κατά τάς οποίας επιβάλλεται άναποφεύκτως ή αποφυγή τής
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τεκνογονίας, to μόνον μόνιμον μέσον είναι ή δι’ ίγκρα-  
ζείας  άπ οχή  ά η ό  τώ ν γενετησίω ν συζυγικώ ν σχέσεων.
Τ ό μέσον τοΰτο, τό όποιον καί αυτή ή ιατρική επιστήμη 
συνιστα1, φαίνεται μέν αυστηρόν καί άκατόοθωτον, αλλά 
φαίνεται τοιοϋτον μόνον εις τους μη Χριστιανούς, μόνον 
εις τούς ζώντας κατά σάρκα και ούχί κατά πνεΰμα. Ε ις 
τούς αληθινούς Χριστιανού; είναι δυνατόν. Διότι γενικώς 
μέν «καρπός τοΰ Πνεύματος», τό όποιον οί αληθινοί 
Χριστιανοί λαμβάνουν, είναι «ή εγκράτεια», λέγει ό θεό
πνευστος απόστολος Π αύλο;- (Γαλατ 5 ,2 ,2 ) , είδικώτερον 
δέ οί ευσεβείς σύζυγοι λαμβάνουν από Θεοϋ τήν χάριν διά 
νά αντιμετωπίζουν τάς δυσκάλους περιστάσεις τής συζυγι
κής ζοιής, χάριν ίκανοΰσαν εις θυσίας και αύταπάρνησιν. 
Τοΰτο είναι αλήθεια βεβαιοτάτη, έπικυρίοθεΐσα υπό τής 
παλαιοτέρας και τής συγχρόνου πείρας.

"Ινα διαφωτίσωμεν τού; Χριστιανού; περισσότερον επί 
τοΰ σπουδαιοτάτου καθήκοντος τή ; τεκνογονίας, τό όποιον 
αρνεΐται ή σημερινή άνίόμαλο; και τεταραγμένη εποχή, ση- 
μειοϋμεν όλίγας γραμμά; άφ’ «νός μέν περί τοΰ σκοποΰ 
τής ζω ή ; καί τοΰ γάμου, άφ! ετέρου δέ περί τών βαθύτε
ρων αιτίων, τά όποια προύκάλεσαν τήν κατά τοΰ καθήκον
τος τούτου ανταρσίαν.

Βασική πλάνη, τής όποιας αποτέλεσμα ύπήρξεν ή κατά 
τής τεκνογονίας ανταρσία, είναι οτι ό δνθρωπος τής επο
χής μα; εχασε τήν συνείδησιν τοΰ σκοποΰ τής ζωής. Δι
ότι ιο; τοιοϋτον σκοπόν εθεσε τήν εγωιστικήν άπόλαυσιν 
τών ηδονών τοΰ κόσμου, ένω σκοπός τής ζ(θής είναι ή εκ- 
τέλεσι; τοΰ καθήκοντος. Σκοπό; δέ τοΰ γάμου, είναι άφ’ 
ενός μέν ή διά τής τεκνογονίας μετάδοσι; καί διακόνισις 
τοΰ ανθρωπίνου γένους, άφ’ ετέρου δέ ή αμοιβαία τών 
συζύγων βοήθεια καί ηθική συμπλήρωσις, διά τής ενότη- 
τος ψυχών καί καρδιών τελουμένη. Διά τοΰτο κατά τήν δη

1. R. de Guetheneere, μνημ. Ιργ. λ. IGH.
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μιουργίαν τοΰ ανθρώπου «είπε Κύριος ό Θεός' ού καλόν 
είναι τον άνθρωπον μόνον’ ποιήσωμεν αυτώ βοηθόν κατ’ 
αυτόν. Και έποίησεν ό Θεός τον άνθρωπον, άρσεν καί 
θήλυ εποίησεν αΰτοΰς" καί εύλόγησεν αϋζούς δ Θεός λό
γων, αΰξάνεσ& ε κα ί πλ·η&ύνεσ·θ·ε*> (Γεν. 1.28). Είναι 
δέ προφανές, δτι ή ευλογία αΰτη τοΰ Θεοΰ προς τεκνογο
νίαν είναι εντολή Αΰτοΰ και νόμος αιώνιος καί ακατάλυ
τος. ’Αλλά καί ή Ε π ισ τή μ η , τά πράγματα έρευνώσα, αν
τιλαμβάνεται. καί αποφαίνεται, δτι «η μητρότης είναι κα
νονική καί φ υσιολογική  λειτουργ ία  τής γυναικ&ς καί 6 
Φυσικός σκοπ ός τοΰ  γενετησίου κύκλου  1. Λιά τοϋτο 
δέ δ μέν γάμος ύψώθη εις μυστήριον τής Καινής Διαθή
κης καί εξαίρετος εις αυτόν άπενεμήθη σημασία διά τών 
θεόπνευστων εκείνων λόγων τοΰ αποστόλου ΓΙαΰλου, διά 
τών οποίων ουτος σχετίζει στενώτατα τον γάμον προς τό 
«μέγα μυστήριον» τής ενώσεως τοΰ Χριστού μετά τής Ε κ 
κλησίας (Έ φ . 5. 2 3 · 3 ΐ· 3 2)· Ί '4 δέ τέκνα εθεωρήθησαν 
ανέκαθεν ώς ί)εΐα δώρα, ευλογία Θεοΰ «Ο υιως εΰλογηθή- 
σεται άνθρωπος 6 «φοβούμενος τόν Κύριον» δταν είναι «η 
μέν γυνή του ως άμπελος εΰθηνοΰσα εν ταΐς κλίτεσι τής 
οικίας του, οι υιοί του ως νεόφυτα έλαιών κΰκλφ τής τρα- 
πέζης του, ΐδη δέ υιούς τών υιών του», λέγει τό Πνεΰμα 
τό “Αγιον διά τοΰ Ψαλμφδοΰ (Ψαλμ. 127,3).

Πρέπει δ5 επίσης νά γνωρίζουν οί ευσεβείς Χριστια
νοί, δτι ή βαθύτερη αιτία καί ή αρχή τής ανταρσίας κατά 
τοΰ φυσικοΰ νόμου τής γεννήσεως είναι ή Ιχθρότης κατά 
τής χριστιανικής θρησκείας καί ηθικής. Λιά τοΰτο ή κίνη- 
σις κατά τής τεκνογονίας τόσον είς τήν Ευρώπην δσον καί 
είς την ’Αμερικήν ύπήρξεν εργον τή ; προπαγάνδας τών 
λεγομένων «αθεϊστών». Τοΰιο ομολογούν καί συγγραφείς

1. D. Petit Dutaillis, troubles functionnels et dystrophies 
en Gynecologie, Paris 1929. p. 337 . Πρβλ. καί Guchteneerer 
ενί). άνωτ. 129.
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8ξω τοϋ Χριστιανισμού ευρισκόμενοι 1 οίτινες βεβαιώνουν 
δ η  ή κατά ιών γεννήσεων προπαγάνδα «είναι κλάδος εύ- 
ρυτάτης κινήσεως, ή όποία εργον Ιχει , νά καταστρέψη χήν 
παραδεδομενην ήθικήν». Συνήργησαν δέ εις to εργον τούτο 
της προπαγάνδας ή νεωτέρα λογοτεχνία, τό θέατρον, ο 
κινηματογράφος, διδάσκοντα εντέχνως την αποφυγήν μέν 
τών οικογενειακών καθηκόντων και αρετών, εξυμνοΰντα δε 
τό διαζυγιον και τήν ζωήν τών άιτολαύσεων. Κ αθώ ς επίσης 
σπουδαίως συνετέλεσαν αί λεγόμενοι «φεμινιστικά!» ιδεαι, 
αί όποΐαι μαζύ μέ τήν οικονομικήν και πολιτικοκοινωνι- 
κήν χειραφέτησιν τής γυναικός, εζήτησαν καί τήν από τοΰ 
καθήκοντος τής μητρότητος χειραφέτησιν' διότι* τήν διδά
σκουν «ν’ άποφε\ίγχΐ τήν μητρικήν δουλείαν, από τήν οποίαν 
καί δ ανδρας είναι άπηλλαγμένος»!

Θειΰροϋντες επαρκή τά σημειωθέντα ανωτέρω, ϊνα κα- 
ταδειχθή τό μέγεθος τοϋ εγκλήματος τουτου, τό όποιον δια- 
πράττεται κατά τής οικογενείας, κατά τής χριστιανικής η θ ι
κής, κατά τοΰ άθωωτέρου καί ίερωτέρου τής ανθρώπινης 
οίκογενείας προσώπου, δηλ. κατά τοϋ παιδιού, άπευθυνό- 
μεθα ήδη προς τούς αιδεσιμωτάτους Ιερείς πρωτίστως, καί 
Ιδιαιτέρως προς τούς άσκοΰντας τό ύπονργημα τοϋ πνευ
ματικόν Πατρός, τοΰ διακονοϋντος εις τό μυστήριον τής 
Έξομολογήσεως. ‘Υπενθυμίζομεν είς αυτούς οτι iv ta ia  κ α ί  
Από x&r άτιοοΐολιχό&ν χρόνω ν χ α ΐέρ χ ε ια ι  μέχρις ήμώ τ  
ή Λ αράδοαις τής ”Ε κ κλη σ ίας , ή δ ιδ άο χ ον β α  δ τ ι ή Απο
φυγή τ&ν τέκνω ν t lv a i ηρ&ξις π αράν ομ ος  χ α ΐ ίαχ εμ -  
μένη ά ν τ ία ία ο ις  % ον  άν& ρώ πον πρ6ς τήν βονλήν τοΰ  
Θ εον. Έ ά ν  δέ είς τό ζήτημα τοΰτο και ετερόδοξοι Έ κκλη- 
σίαι προσεπάθησαν νά μή άποστοΰν τής παραδόσεως ταύ
της, πολλφ μάλλον επιβάλλεται αυστηρά προσήλωσις εις 
ήμάς τούς ’Ορθοδόξους, τούς άκλινείς τηρητάς τών αρχή- 
θεν παραδεδομένων δογματικών καί ηθικών αληθειών.

1. "Ο.τως ό αγνωστικιστής diuegικανός κοινωνιολόγος W alter 
Lippmann, μνημον. βργον, σελ. 291.



Δεν άγνοοΰν οί σεβάσμιοι ιερείς, δτι, πάσα μέν παράβά- 
σις ιερατικού καθήχοντος δημιουργεί είς τόν ιερέα 0«ρ*'ΐ«ν 
ευθύνην'και Ινδέχεται νά προκαλέση ποινάς εξ εκείνων, τάς 
οποίας εξήγγειλε δ Κύριος (ιδέ Ματθαίου 24. 48— 5 1  και 
Λουκά 11. 45>4^) Χ«τά τοΰ κακοΰ οικονόμου (οικονόμοι 
δέ τών Μυστηρίων εΐναι οί ίερεΐς). Ά λ λ ’ ή διαγωγή τοΰ 
πνευματικού, δστις περί χοΰ ζητήματος τής τεκνογονίας 
φρονεί αντίθετα πρός δσα ή αλήθεια τής Ό ρθοδόξου Ε κ 
κλησίας διδάσκει, και οπωσδήποτε συγκατατίθενται είς 
τήν ανταρσίαν, τήν όποιαν διαπράττουν οί δι° οίωνδήποτε 
μεθόδων ματαιοΰντες τήν σΰλληψιν και την γεννησιν τέ
κνων γονείς, υπάγεται εις τά μεγάλα και εγκληματικά σκάν
δαλα, διά τά όποια ή ευθύνη τοΰ ιερέως είναι τρομερά. 
Δι’ αυτόν έν τή π ερ ιπ τώ σ ει' ταύτη εφαρμόζουν οί λόγοι 
εκείνοι τοΰ Κυρίου «οδηγοί είσι τυφλοί τυφλών" τυφλός 
δέ τυφλόν εάν όδηγη, άμφότεροι είς βόθυνον έμπεσοΰν- 
ται». (Μ ατθ. 1 5 ,14 ).

Ά πευθυνόμεθα δεύτερον πρός τούς ιατρούς, καί δή τόν 
περι τά μαιευτικά και γυναικολογικά ασχολούμενον κλάδον 
ιατρών. Γνο>ρίζουν ουτοι, δτι άσκοΰν εργον υψηλόν και 
όίξιον πάσης τιμής' διότι συνεργοΰν μέν είς τήν εκμαίευσιν 
τής ζω ής— καθιστάμενοι ούτως Ιν τινι μέτρψ συνέργάται 
τοΰ Δημιουργού— είναι δέ οί φυσικώτεροι μ ίΐά  ιούς1 γέ>« 
νεΐς προστάταιτής άθωωτέρας ήλικ-ίας, τήΐς. :rtaii^if|g,:xai 
οί σπουδαιότεροι εργάται είς τήν συντήρηση»· ’ 
ζωής και τήν άποκατάστασιν τής Υγείας. Διά 'TtoCjcilfl 
παραγγέλλει τιμήν πρός τούς ιατρούς: «Τίμα ίόν ΐήιίράΚ’1, 
λέγει, και γάρ αυτόν έκτισε Κύριος' καί αΰτας1 fc’Soojtgv Sv- 
θρώποις επιστήμην ενδοξάξεσθαι εν τοΐς θαύμάαίοις r 
τοΰ». ’Αλλά και οί ιατροί δεν πρέπει, ως τινες έ| αυτών 
πράττουν δυστυχώς, νά λησμονοίν τόν υψηλόν τούτον προο
ρισμόν των και νά παίζουν ρόλον εμμέσου φονέως, διενερ- 
γοϋντες εκτρώσεις η οπωσδήποτε διευκολύνοντας τήν μα- 
ταίωσιν τής συνεχίσεως τοϋ ανθρωπίνου γένους διά τής
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παρεμποδίσεως τής συλλήψεως και τεκνογονίας. ’Ά ς  σκε- 
φθούν δτι ό μέν 'Ιπποκράτης, καίτοι εζησεν είς είδωλολα- 
τρικήν εποχήν, έβεβαίωνεν: «αγνόν καί όσίως διατηρήσω 
τον βίον τον έμόν καί τήν τέχνην τήν εμήν», άπηγόρευε δέ 
εις τούς μαθητάς του τάς έκτρώοεις καί έθεσεν εις τον δρ- 
κον τήν ύπόσχεσιν, δτι δέν θά δώσουν είς γυναίκα «πεσσόν 
φθόριον». Αυτοί δέ, ώς χριστιανοί ιατροί, έδωκαν δρκον 
διι θά χρησιμοποιήσουν τήν επιστήμην των «είς δόξαν Θεοΰ 
καί σωτηρίαν ανθρώπων». Π ώς λοιπόν κατόπιν τούτου, 
χριστιανοί ιατροί αυτοί, καιαβιβάζουν τήν επιστήμην καί 
τήν συνείδησίν των εις τόσον ευτελές καί εγκληματικόν 
επίπεδον ;

Ά πευθυνόμεθα τέλος προς τον πιστόν λαόν. Τον βε- 
βαιοΰμεν, δτι ό γάμος δέν είναι απλή σαρκική ενωσις άν- 
δρός καί γυναικός άλλα κλήσις τοΰ Θεοΰ πρός τούς συζύ
γους να γίνουν γονείς, δτι τα τέκνα δέν είναι απλώς φ υ
σικός καρπός τής γνησίας συζυγίας, άλλα δώρα καί ευλο
γία Θεοΰ πρός· τούς γονείς καί δόξα δι’ αυτούς, διότι διά 
τής γεννήσεως αυτών οί γονείς γίνονται όργανα τοΰ Θεοΰ 
καί συνεργοί Αύτοΰ είς τό μέγα έργον τής δημιουργίας, 
δτι πάν τέκνον είναι διά μέν τό Κράτος 6 δυνάμει πολίτης, 
δια δέ τήν ’ Εκκλησίαν ό δυνάμει άγιος καί τέκνον τοΰ ου
ρανίου ΙΙατρός.

Διαμαρτυρόμεθα έντόνως καί καταδικάζομεν απολύτως 
πάσαν μέθοδον τοΰ μολύνοντος τον αγνόν οικογενειακόν 
βίον «νεομαλθουσιανισμοΰ», δ όποιος ματαιώνει τήν σύλλη- 
ψιν διά λόγους εγωιστικούς, ανέσεων καί απολαύσεων, 
πολλφ δέ μάλλον τήν εκτρωσιν' διότι αί φονικαί πράξεις 
αύται είναι έσκεμμένη άντίστασς κατά τής βουλής τοΰ 
Θεοΰ καί ανταρσία κατά τών νόμων Αύτοΰ. ΙΙασα δέ τοι- 
αύτη ανταρσία είναι άδύνατον νά μή τψ ω ρηθή υπ’ Αύτοΰ, 
ώς δεικνύει τόσον τό παράδειγμα τοΰ Αύνάν, τον όποιον 
ό Θεός εθανάτωσε διά τον λόγον ακριβώς τούτον,· δσον καί 
ή βεβαιότης τοΰ θείου Παύλου, δ οποίος λέγει δτι ή τε



Ιό

κνογονία είναι μέσον σωτηρίας δια τού; πιστούς συζύγους, 
οίρα δέ απώλειαν τής σωτηρίας αποτελεί ή έσκεμμένη π«· 
ρεμπόδισις αυτής.

Δέν άγνοονμεν τήν τάξιν τών γονέων εκείνων, οί όποιοι 
Αντιμετωπίζουν μεγάλας δυσκολίας έν τφ συζυγικφ των 
(iicj), είτε διότι σύρουν οικονομικά βάρη δυσβάστακτα, είτε 
διότι η τεκνογονία συνεπάγεται άμεσώτατον κίνδυνον διά 
τήν ζωήν τής συζύγου. Τρέφομεν βαθεΐαν πρός αυτού? 
συμπάθειαν. Κάμνομεν διιως έκκλησιν πρός αυτούς νά λά
βουν ύπ’ δψιν, δτι έν τή ζωή τή οικογενειακή, δπως καί 
εν tfi ατομική, καλούμεθα νά σηκώσωμεν σταυρόν, νά 
ύποφέρωμεν δοκιμασίας, αλλά πρέπει νά τρέφωμεν πλήρη 
εμπιστοσύνην εις τήν δύναμιν τοΰ Θεοΰ, τήν καθιστώσαν 
ήμάς ικανούς νά βαστάσωμεν τό βάρος τοΰ σταυρού. Ε ις  
τοιαύτας περιπτώσεις καθήκον έχουν οί σύζυγοι νά έγκρα- 
τεύωνται ώς και εις τάς περιπτοίσεις τάς οποίας υπέδει- 
ξεν ό Ά π . ΙΙαΰλος τής πρός καιρόν εγκρατείας τών συζύ' 
γων χάριν τής νηστείας καί τής προσευχής (Α\ Κορινθ. 
6 , 1 — 6). 'Η  εγκράτεια άποτελ,εΐ διά τούς συζύγους τό μόνον 
νόμιμον μέσον αποφυγής τής τεκνογονίας, δταν πραγματική 
παρουσιάζεται διά τήν αποφυγήν αυτής ανάγκη.

Ά ς  είναι δέ βέβαιοι οί χριστιανοί σύζυγοι δτι αΰτοκν- 
ριαρχούμενοι και ύποτασσόμενοι ούχί είς τάς άτακτους όρ- 
μάς τής σαρκός, άλλ’ εις τον θειον νόμον, ζώντες ούχί ώς 
σαρκικοί άλλ’ ως πνευματικοί άνθρωποι, στέργοντες, χάριν 
τής οίκογενείας και τής υψηλής καί η θ^ ή ς έννοιας τοΰ γά
μου, τό βάρος τής εγκρατείας θά μεταβάλουν δ ι’ αυτής τον 
σταυρόν είς στέφανον καί ευλογίαν έκ μέρους τοΰ πρώτου 
Σταυροφόρου, τοΰ μεγάλου Θεοΰ καί Σωτήρης ημών Ί η -  
σοΰ Χ ριστοί. Ο ι ή χάρις καί τό άπειρον ελεος εϊη μετά 
πάντων ήμών. ’Αμήν.

t  Ό  Κασσανδρείας Ε Ιρ  
τ  Ό  Θεσσαλονίκης Γ εν

f  Ό  ’Αθηνών Χ ρυσόστομος  Πρόεδρος 
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Ίωαννίνων Σ π ν ρ ί δ ω ν  
Μαντινείας καί Κυνουρίας Γ ε ρ μ α ν ό ς  
Πατρών 'Α ντώ ν ιος  
Μυτιλήνης. Ι ά κ ω β ο ς  
Κίτρους  Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ς  
Ζιχνών 'Α λέξανδρος  
Ε δ έσ σ η ς  Κ ω ν σ τ ά ν τ ι ο ς  
Φιλίππων-Χεααόλεος Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς  
Βερροίας καί Ναούαης Π ο λ ύ κ α ρ π ο ς  
ΦΟιιότιδος Α μ β ρ ό σ ι ο ς  
Ξάνθης ' Ι ω α κ ε ί μ  

Χίου ‘Ι ω α κ ε ί μ
Ίερισσοϋ καί Ά γ .  "Ορους Σ ω κ ρ ά τ η ς
Σιαανίου και Σιατίστης Δ ιό δ ω ρ ο ς
"Υδρας, Σπεταων, Αίγίνης Π ρ ο κ ό π ι ο ς
Θηβών καί Λεβαδείας 2.υ ν έσ ιο ς
νΑρτης Σ π ν ρ ί δ ω ν
Σάμου καί ’Ικαρίας Ε ιρ η ν α ί ο ς
ΓρεβενΛν Γ ε ρ β ά α ι ο ς
Σερβιώ ν καί Κ οζάνης ’ Ι ω α κ ε ί μ
Αιτωλίας καί ’Ακαρνανίας Ι ε ρ ό θ ε ο ς
Δράμας καί Φιλίπποιν Β α σ ί λ ε ι ο ς
Τρίκης καί Σταγών Π ο λ ύ κ α ρ π ο ς
Σπάρτης Δ ιο νύ σ ιο ς
’Αλεξανδρουπόλεως ' Ι ω α κ ε ίμ
Έλασσώνος Κ α λ λ ίν ικ ο ς
Άργολίδος Ί ε ρ ό ϋ · ε ο ς
Παραμυθίας Γ ε ώ ρ γ ιο ς
Πολυανής καί Κιλκισίου Κ ύ ρ ιλ λ ος
ΜηίΚιμνης Δ ι ο ν ύ σ ιο ς
Κορινθίας Δ α μ α σ κ η ν ό ς
Λαρίσης Δ ω ρόι9·εος
Χαλκίδος Γ ρ η γ ό ρ ιο ς
Τριφυλίας καί ’Ολυμπίας Ά ν δ ρ έ α ς
Καρυστίας Π α ν τ ε Ι ε ή μ  α>ν
Σύρου, Τήνου, ’ Ανδρου Φ ιλά ρ ετος
Δημητριάδος ’ Ι ω α κ ε ίμ
Καλαβρύτων καί Αϊγιαλείας Θ εόκλη τος
Θήρας '  d v f t i  μ ο ς
Φλωρίνης Β α σ ίλ ε ι ο ς
Σιδηροκάστρου Β α σ ί λ ε ι ο ς
Λειικάδος καί ’ Ιθάκης Λ η μ ή τ ρ ιο ς
Κειραλ'.ηνία; Γ έ ρ μ α ,  ό ;
ΖακΰνΟου Χ ρ ν σ ό σ τ ο μ ο ς  
Γόοτυνος καί Μεγολοπόλεως Π ρ ο κ ό π ι ο ς  
Αττικής καί Μεγαρίδος Ι ά κ ω β ο ς  

Ιΐαροναςίας Χ κ ρον βεΙμ  
Χικο.τόλεως καί Πρεβέζης Ά ν δ ρ έ α ς  
Χαυπακτίας Γ ε ρ μ α ν ό ;
Φωκίδος ’ Α θ α ν ά σ ι ο ς

, Οίτΰλου, Κυθήρων Π ρ ο κ ό π ι ο ς
" ία


