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Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
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.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ 4η Ἰουλίου ἀποτελεῖ σπουδαία ἡμέρα γιά τό Ἀμερικανικό Ἔθνος, ἀλλά καί
γιά ὅλους ἐμᾶς πού ζοῦμε στήν εὐλογημένη αὐτή Γῆ τῆς Ἀμερικῆς, καθώς ἑορτάζει
τήν ἐπέτειο τῆς Διακήρυξης τῆς Ἀνεξαρτησίας του ἀπό τήν Μεγάλη Βρετανία, πού
ἔλαβε χώρα στήν Πόλη τῆς Φιλαδέλφειας στίς 4 Ἰουλίου τοῦ 1776. Αὐτή ἡ σημαντική
ἐπέτειος ἑορτάζεται σέ ὁλόκληρη τήν Χώρα μέ πανηγυρικό τρόπο, καθώς
ὑπενθυμίζει ὅχι μόνο στούς Ἀμερικανούς ἀλλά καί σέ ὁλόκληρη τήν Οἰκουμένη, τίς
ἀξίες καί τά ἰδανικά γιά τά ὁποῖα πολέμησαν οἱ Πατέρες τού Ἔθνους ὥστε νά
κερδίσουν τήν ἀνεξαρτησία τους καί νά προστατεύσουν τά δικαιώματά τους καί τήν
κυριαρχία τους.
Θά πρέπει ἐξ ἀρχῆς νά τονίσουμε ὅτι ἡ Διακήρυξη αὐτή στηρίχθηκε καί
βασίστηκε στό πνεῦμα τῆς Δημοκρατίας, τό ὁποῖο πρώτοι ἐνέπνευσαν στόν Κόσμο οἱ
Ἀρχαίοι Ἕλληνες, ἀλλά καί στήν πίστη καί ἐμπιστοσύνη τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί
ὑπάρξεως στήν μέριμνα καί πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Στό κείμενο τῆς Διακήρυξης τῆς
Ἀνεξαρτησίας τῶν 13 τότε Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς διαβάζουμε μεταξύ
τῶν ἄλλων: «Ἐμεῖς, οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, ἀφοῦ
συγκαλέσαμε Γενική Συνέλευση, ἐπικαλούμενοι τόν Ὑπέρτατο Κριτή τοῦ κόσμου ὡς
μάρτυρα τῶν προθέσεών μας, διακηρύσσουμε καί δηλώνουμε ἐπισήμως, στό ὄνομα καί
μέ ἐξουσία τοῦ ἀγαθοῦ λαοῦ τῶν ἀποικιῶν αὐτῶν, ὅτι αὐτές οἱ ἑνωμένες Ἀποικίες,
ἀποτελοῦν καί δικαιωματικά ὀφείλουν νά ἀποτελέσουν ἐλεύθερες καί ἀνεξάρτητες
πολιτείες [...]. Καί πρός στήριξη αὐτῆς τῆς διακήρυξης, ἔχοντας ἀκλόνητη πίστη στήν
προστασία τῆς Θείας Πρόνοιας, ἀμοιβαῖα δεσμεύουμε μεταξύ μας τίς Ζωές μας, τίς
Περιουσίες μας καί τήν ἱερή Τιμή μας». Εἶναι πολύ συγκινητικό τό γεγονός ὅτι ἐκεῖνοι
πού πολέμησαν καί ἀγωνίσθηκαν γιά τήν ἐλευθερία τοῦ Ἔθνους, ἀναγνώρισαν τήν
ἀπόλυτη κυριαρχία τοῦ Θεοῦ καί σέ Ἐκεῖνον στηρίχθηκαν γιά νά κερδίσουν τήν
Ἀνεξαρτησία τους ἀλλά καί νά οἰκοδομήσουν τό μέλλον αὐτοῦ τοῦ Ἔθνους.
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Ἔχουν περάσει δυόμιση αἰῶνες ἀπό τότε ἀγαπητοί μου, καί σήμερα
περισσότερο ἀπό ποτέ, τό μήνυμα τῆς Ἀνεξαρτησίας εἶναι ἀκόμη ἐπίκαιρο καί
ζωντανό μπροστά μας. Ὅλα αυτά γιά τά ὁποῖα πολέμησαν καί θυσιάσθηκαν ἐκεῖνοι,
φαίνονται σήμερα ὡς μή ἀναγκαῖα καί χρήσιμα ἀπό πολλούς. Κάποιοι προσπαθοῦν
στό ὄνομα τῆς ἱσότητας καί τῆς ἐλευθερίας νά ἱσοπεδώσουν τά πάντα, χωρίς ἔλεος.
Νά καταστρέψουν τίς ἠθικές ἀρχές αὐτοῦ τοῦ Ἔθνους, νά διδάξουν τήν
μισαλλοδοξία, νά καταργήσουν τήν ἀτομική ἐλευθερία καί νά ὑποτάξουν τόν
ἄνθρωπο στόν ἔλεγχό τους, εἴτε μέσω τῆς τεχνολογίας, εἴτε μέσω τῆς οἰκονομικῆς
εὐμάρειας, εἴτε μέσω πονηρῶν καί σκοτεινῶν τρόπων πού καταπατοῦν τήν
ἀνθρώπινη ἀξία καί ὅλα ὅσα μᾶς διδάσκει ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Ἰστορία.
Ὀφείλουμε ὅμως ὅλοι νά ἀντισταθοῦμε σέ αὐτήν τήν ἠθική ἱσοπέδωση.
Ἰδιαίτερα ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες τῆς Ἀμερικῆς, ἀνέκαθεν δίναμε καί συνεχίζουμε νά
δίνουμε τό καλό παράδειγμα στήν Ἀμερικανική Κοινωνία, ἀφοῦ σεβόμαστε τήν
Ἱστορία αὐτῆς τῆς Χώρας, τό Σύνταγμα καί τούς Νόμους, καί διαπρέπουμε σέ κάθε
τομέα, κάνοντας αὐτήν τήν Κοινωνία ὁλοένα πιό δυνατή καί ἐλεύθερη. Ἀγαποῦμε
αὐτήν τήν Χώρα μέ ὅλη μας τήν καρδιά καί εἴμεθα εὐγνώμονες γιά ὅλα ὅσα μᾶς ἔχει
χαρίσει, ὅπως τό δικαίωμα νά ζοῦμε ἐλεύθεροι, σέ ἕνα πολιτισμένο περιβάλλον, πού
σέβεται τά δικαιώματά μας, μᾶς ἐπιτρέπει νά λατρεύουμε τόν ἀληθινό Θεό, καί δίνει
τόσες πολλές δυνατότητες στά παιδιά μας ὥστε νά γίνουν ἄξιοι καί ἐπιτυχημένοι
πολίτες τοῦ αὔριο. Ἀς συνεχίσουμε λοιπόν μέ κάθε τρόπο νά ἀγαποῦμε καί νά
σεβόμαστε αὐτήν τήν εὐλογημένη Χώρα τῆς Ἀμερικῆς, νά τιμοῦμε τίς θυσίες ἐκείνων
πού πολέμησαν γιά τήν ἐλευθερία, καί να διδάσκουμε στά παιδιά μας τήν
προσήλωση καί τήν ἀφοσίωση σέ ὅλα αὐτά τά ἰδανικά, γιά τά ὁποῖα θυσιάσθηκαν
καί οἱ Ἀμερικάνοι ἀλλά καί οἱ Ἕλληνες πρόγονοί μας, καί γιά τά ὁποῖα πρέπει νά
ἀγωνίζονται καί ἐκεῖνα καθημερινῶς καί νά εἶναι ὑπερήφανα.
Χρόνια πολλά! Ὁ Θεός νά εὐλογεῖ καί νά σκεπάζει μέ τήν Χάρη Του τήν
εὐλογημένη αὐτή Χώρα καί ὅλους τούς πολίτες της.

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

