2

Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως.
Τό παρόν τεῦχος, ἀρ. 144/Χριστ. 2014, εἶναι τό δεύτερο πού ἐκδίδεται
μετά τήν κοίμηση τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τοῦ Περιοδικοῦ της «Ἑλληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (Ε.Π.Ο.), μακαριστοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ (Μπιλάλη), καί τό πρῶτο τό ὁποῖο κυκλοφορεῖται σέ μεγάλο ἀριθμό φύλλων. Τό
προηγούμενο τεῦχος, 143/Σεπτ. 2014, κυκλοφορήθηκε σέ μικρότερο ἀριθμό καί ταχυδρομήθηκε μόνο στούς συνδρομητές μας,
ἦταν δέ ἀφιερωμένο στό μακαριστό «Γέροντα τῶν Πολυτέκνων», π. Νικόδημο (Μπιλάλη, 1932—† 4. 6. 2014).*
Συνεχίζουμε τό ἔργο, πού ὁ ἀείμνηστος π.
Νικόδημος ἵδρυσε, μέ πολλούς κόπους καί
θυσίες ἄνδρωσε καί μᾶς παρέδωσε. Ἔργο
πού πιστεύουμε ὅτι εἶναι τοῦ Θεοῦ καί ὄχι
δικό μας καί γι’ αὐτό, παρά τίς δυσκολίες
καί τήν πολύμορφη κρίση, θά συνεχίσουμε μέ ὅλες τίς δυνάμεις μας, πάντοτε μέ τή
δική σας πολύτιμη βοήθεια καί συμπαράσταση. Γιατί, χωρίς τή βοήθεια πρῶτα τοῦ
Παναγάθου Θεοῦ («...χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν», Ἰωάν. 15, 5) κι ἔπειτα τή
δική σας συνδρομή, τῶν ἁπανταχοῦ Γῆς Δωρητῶν-Φίλων τῶν Πολυτέκνων, δέν θά μποροῦσε νά συνεχισθῆ αὐτό τό ἔργο.
Ἡ θεματολογία τοῦ τεύχους αὐτοῦ εἶναι πλούσια καί ἐνδιαφέρουσα. Παρακαλοῦμε θερμά νά τό διαβάσετε μέ προσοχή καί νά τό δώσετε-συστήσετε καί σέ ἄλλους, φίλους καί γνωστούς σας. Ἔτσι ὁ φιλοπολυτεκνικός
σπόρος, ὁ σπόρος τῆς ἀγάπης καί τῆς προσφορᾶς πρός τούς ἥρωες ἀδελφούς
μας Πολυτέκνους καί τ’ ἀξιαγάπητα παιδιά τους, θά φυτευθῆ καί σέ ἄλλες
ψυχές καί, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θά φυτρώσει καί θά δώσει καρπό ἑκατονταπλάσιο, «...ἄλλα (σπόροι) δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν καὶ ἐδίδου
καρπὸν ὃ μὲν ἑκατόν...» (Ματθ. 13, 8, Παραβολή τοῦ Σπορέως).
Ἰ. Γ. Θ., Διευθυντής Συντάξεως.

* Ὅποιος ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νά τό ζητήσει καί θά τό ἀποστείλουμε δωρεάν. Βλ.
συνέχεια τοῦ Φιλοπολυτεκνικοῦ μας Ἀφιερώματος καί στό παρόν τεῦχος, σελ. 8-11.

ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

l Γιά ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ: καθημερινά,

7.30΄ π.μ.—8.00΄ μ.μ. καί Σάββατο
7.30΄ π.μ. —2.30΄ μ.μ.

l Γιά Πολυτέκνους Α Τ Τ Ι Κ Η Σ:

ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί 10—2.

l Γιά Πολυτέκνους Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Σ :

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 10—2.

Παράκληση νά προηγεῖται τηλεφώνημα.
l ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Λειτουργεῖ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί
7.30΄ — 3.00΄.  210-38.08.826.
Ὑπεύθυνος: Στέφανος Σωτηρίου.
Γιά περισσότερες πληροφορίες παρακαλοῦμε νά ἐπισκέπτεστε τήν ἱστοσελίδα μας: www.pefip.gr
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ΩΜΑ
Α Φ ΙΠΕΟΣΡ ΤΟΥ '40

Στίς ἡρωικές Γυναῖκες τῆς Πίνδου…
ἐλάχιστη ἀνταπόδοση στήν τεράστια προσφορά τους.*
ΣΤΟ Ε

[Σχόλιο Συντάξεως: Ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἰταλικῆς εἰσβολῆς (28η Ὀκτωβρίου 1940) ἕως καί τήν ἀπώθησή της, καθοριστική ὑπῆρξε ἡ αὐθόρμητη καί
αὐτόβουλη βοήθεια τοῦ ντόπιου πληθυσμοῦ τῆς περιοχῆς τῆς Ἠπείρου. Μέ
δεδομένη τή στράτευση τῶν ἀνδρῶν ἀποφασιστική ὑπῆρξε ἡ ἀρωγή τῶν
γυναικῶν. Αὐτές οἱ ἀγρότισσες τῶν κακοτράχαλων Ἠπειρωτικῶν βουνῶν,
ἀπό τήν Κόνιτσα, τό Ζαγόρι, τό Πωγώνι, τή Φούρκα, τόν Πεντάλοφο, τόν
Ἑπτάλοφο, τή Βούρμπιανη κ.λπ., σχημάτιζαν ἀτέλειωτες φάλαγγες, σκαρφαλώνοντας σέ ὑψόμετρο 2.000 καί 2.500 μέτρων, φορτωμένες πολεμοφόδια, ὅπλα καί τρόφιμα ἀνεβαίνοντας καί κουβαλώντας τραυματίες στήν κατάβαση. Ὁ ἡρωισμός αὐτῶν τῶν γυναικῶν συνετέλεσε στή δημιουργία τοῦ
θρυλικοῦ ὅρου «Οἱ Γυναῖκες τῆς Πίνδου».
Τό παρακάτω κείμενο περιγράφει μέ ὡραῖο, συγκινητικό καί διηγηματικό τρόπο μία τέτοια ἡρωική περίπτωση γυναικῶν τῆς Πίνδου. Τό παραθέτουμε ὡς «ἐλάχιστη ἀνταπόδοση στήν τεράστια προσφορά τους...». Γιά νά
μήν ξεχνᾶμε τήν Ἱστορία μας...].

****

... Ἀπ’ τό στενόμακρο παραθύρι κοίταξε ἡ κυρά Σαράνταινα τόν οὐρανό. Μπλαβιασμένος ὁ οὐρανός, χιονίζει μερόνυχτα, μά δέ λέει νά ξεθυμάνει.
Καινούργιο χιόνι πάνω στό παλιό καί ὁ λυσσασμένος παγωμένος ἀγέρας, νά τό κάνει πάγο.
Βουνά ὁ πάγος νά παραβγαίνουν θαρρεῖς σέ μπόι μέ τά κατσάβραχα.
Γιά τόν κύρη της ξέρει, τόν
πῆρε κοντά του ὁ Θεός! Θεός
σχωρέσ’ τον.
Μά ἐκεῖνος, ὁ γιός της, τό
μοναχοπαίδι της, ποῦ νά ’ναι;
Σέ ποιά βουνοκορφή νά πολεμᾶ; Ἔ, βρέ παιδεμός νά τόν
μεγαλώσει, ἄντρακλας ἔγινε, πού ἡ Παναγιά νά τόν φυλάει...
Πῆγε χωρίς βιάση, ἄναψε τό καντήλι της. «Ἐγώ δέν ξέρω Παναγιά μου
πού ’ναι, μά Ἐσύ ξέρεις· μάνα καί τοῦ λόγου Σου, νογᾶς ἀπό καημούς».
Πῆρε μετά μία ξεφτισμένη ρόμπα της κι ἄρχισε νά τή ρεμπατεύει. Τό χωριό, τό Ἠπειρώτικο χωριό δεχόταν μέ βόγκο τό χιόνι πού ἔπεφτε..., ἔπεφτε...

****

Τό χιόνι ἔπεφτε..., ἔπεφτε... Κόντευες νά πιστεύεις πώς δέ θά μποροῦσε
ἡ μέρα νά διώξει τή νύχτα. Κι ὅμως ξημέρωσε καί τότε τόλμησαν νά ξεκινήσουν.

* Ἕνα συγκινητικό κείμενο τῆς συγγραφέως Γαλάτειας ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ-ΣΟΥΡΕΛΗ (βλ. https://antexoume.wordpress.com/2013/10/28).
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Μπρός ὀρθό, ἐχθρικό τό βουνό. Κάτω τό Ἠπειρώτικο χωριό, δεξιά ζερβά οἱ χαράδρες. Καί τό χιόνι νά τούς κόβει τήν ἀνάσα, νά τούς ζαλίζει.
Ποῦ τελειώνει τό μονοπάτι, ποῦ ἀρχίζει ἡ χαράδρα;
Καί πάγος κάτω, πάγος πού γλιστράει, τσουλήθρα θανάτου. Κι ἀπάνω
στό βουνό, ’κεῖ πρός τήν κορφή νά καρτεροῦν οἱ σύντροφοί τους τά πυρομαχικά — ζωή καί θάνατος ἡ ἔλλειψή τους —καί τούς εἶχαν τελειώσει. Κι
αὐτοί ἀνέβαιναν… ἀνέβαιναν κι ὅσο κι ἄν φαίνεται παράξενο μέσα στήν
τόση παγωνιά εἶχαν ἱδρώσει. Ἀπ’ τόν κόπο κι ἀπ’ τό φόβο…
Καί ’κεῖ ἦταν πού καί τά
μουλάρια σταμάτησαν. Ἤ
πιό σωστά, πῆραν τά πόδια
τους τή γλίστρα τῆς κατηφοριᾶς. Οἱ ἀσήκωτες κάσες
πού ’χαν στίς πλάτες τους
μετακινήθηκαν…, κίνδυνος
νά γκρεμιστοῦν στό βάραθρο μαζί μέ τά μουλάρια. Κι
ἀπάνω στό βουνό ἐκεῖ πρός
τήν κορφή, νά καρτεροῦν τά
πυρομαχικά, ζωή καί θάνατος ἡ ἔλλειψή τους, καί τούς εἶχαν τελειώσει…
— «Δέ φτάνουμε», εἶπε ὁ λοχίας κι ὅλοι συμφώνησαν. «Δέ φτάνουμε
’κεῖ πάνω».
— «Νά κατεβοῦμε στό χωριό, νά ζητήσουμε παλιολινάτσες νά βάλουμε στά ποδάρια τῶν ζωντανῶν νά μή γλιστρᾶνε», εἶπε ὁ δεκανέας κι ὅλοι
τό ’δαν σά μόνη ἐλπίδα.
Πῆρε δυό φανταράκια ὁ δεκανέας μαζί του καί ροβόλησαν γιά τό χωριό.
Στό ἔμπα ἦταν πού ἀντάμωσαν τόν παπά μέ δυό-τρεῖς ἄλλους, πού ἀσφάλιζαν γερά ἕνα παραθύρι τῆς Ἐκκλησιᾶς μήν τύχη καί ὁ χιονιάς μπεῖ μέσα.
Τούς εἶδε νά ’ρχονται ἀλαλιασμένοι.
— «Παιδιά, ἔσπασε τό μέτωπο ;», ρώτησε ὁ παπάς καί κρεμάστηκαν κι
οἱ ὑπόλοιποι ἀπ’ τό στόμα του. Εἶχε σπάσει ἡ χολή τους, τέτοια τρομάρα!
— «Παπά, τό καί τό, γρήγορα μονάχα, βρές παλιολινάτσες κι οἱ ἀπάνω μεῖναν χωρίς βόλι».

****
Εἶχε πιαστεῖ νά κάθεται στό σκαμνί, τῆς πόνεσε ἡ
μέση, «ἕρμα γεράματα» γκρίνιαξε, τράβηξε κατά τό
παραθύρι, τό παραθύρι, πού τό μαστίγωνε τό χιόνι.
«Ἀγρίεψε ὁ καιρός, φύλαγε τά παιδιά μας, Παναγιά μου. Ἐσύ ξέρεις πῶς…!».
Δέν ἀπόσωσε, τούς εἶδε ἐκεῖ στήν Ἐκκλησιά. Λαχτάρησε. Καλά, ὁ παπάς νά ’ναι ἐκεῖ, ἡ φανταρία ὅμως ;
Τυλίχτηκε σφιχτά μέ τό χοντρό σάλι της καί βγῆκε κι
ἀντάμωσε τή χιονοθύελλα. Κουβέντιαζαν ἔντονα, δέν
Ἄγαλμα τῆς «γυναί- τήν κατάλαβαν.
— «Νά μαζώξουμε λινάτσες κι ὅ,τι μᾶς βρίσκεται,
κας τῆς Πίνδου» στά
Ζαγοροχώρια.
μά μή θαρρεῖς πώς τά ζωντανά δέ θά γλιστρᾶνε πάλι.
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Ξέρουμε ἀπό τέτοια κι ἔχουν χαθῆ ἄν
ἔχουν χαθῆ ζωντανά μαζί μ’ ἀνθρώπους σέ τοῦτα τά φαράγγια!», εἶπε
ὁ παπάς.
— «Ἐγώ θά σᾶς πῶ καί κάτι
ἄλλο παλληκάρια. Τώρα νά βαρέσουμε τήν καμπάνα, νά καλέσουμε τίς κυράδες νά μᾶς βροῦνε ὅ,τι
ἔχουν καί δέν ἔχουν σέ λινατσόπανα, θά κυλήσει ὥρα. Ἄντε τά μαζώξαμε, τά πήρατε, πᾶτε στήν εὐχή
τοῦ Θεοῦ. Μέχρι ν’ ἀνταμώσετε τούς
ἄλλους καί τά ζωντανά σᾶς βρῆκε ἡ
νύχτα. Καί δέ δείχνει ὁ οὐρανός νά
ξανοίγει, ὥρα στήν ὥρα ἄλλη χιονιά ἔρχεται. Δέ θά προκάνετε καί
ἐσεῖς λέτε πώς βόλι πάνω στήν κορφή οἱ φαντάροι μας δέν ἔχουνε καί…».
Δέν ἀποτελείωσε. Μιά κοφτή φωνή τόν ἔκοψε. «Δέν προκάνουνε!…».
Γύρισαν, εἶδαν τή γυναίκα πού σίμωσε.
— «Δέν προκάνουνε», ξανάπε μέ πεποίθηση.
— «Καί..., κυρά Σαράντη, τί λές νά γίνει;», ρώτησε ὁ παπάς.
— «Βάρα τήν καμπάνα, παπά μου, νά μαζωχτοῦν οἱ γυναῖκες. Ἐμεῖς θά
ζαλωθοῦμε τά κιβώτια. Τά γουρουνοτσάρουχά μας δέ γλιστρᾶν, ξέρουμε
σάν τό σπίτι μας τά μονοπάτια».
— «Θά ἀντέξετε; Εἶναι βαριά, πές ἀσήκωτα», εἶπε δειλά
ὁ δεκανέας.
— «Βαστᾶν οἱ καρδιές καί
τά κότσια τους», εἶπε ὁ παπάς
κι ἔνιωσε ἀνακούφιση καί περηφάνεια.
Ἡ καμπάνα αὐτοστιγμῆς
χτύπησε δυνατά, χαρούμενα,
ἴδιος ἀναστάσιμος ὁ ἦχος της…
Ἡ μία πίσω ἀπ’ τήν ἄλλη
ἀνέβαιναν…, ἀνέβαιναν…, οἱ κάσες λύγιζαν τίς μέσες τους, τό
χιόνι τίς μάχονταν…, ὁ θάνατος — τό φαράγγι — δεξιά ζερβά τίς παραμόνευε.
Κι αὐτές ἀνέβαιναν…, ἀνέβαιναν…!
Στή συνέχεια τοῦ μικροῦ ὀφειλετικοῦ Ἀφιερώματός μας στό ἡρωικό Ἔπος
τοῦ 1940 παραθέτουμε μιά ὄχι τόσο γνωστή ἀνοικτή Ἐπιστολή Διαμαρτυρίας τῶν Ἑλλήνων Διανοουμένων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, πρός τούς Διανοουμένους ὅλου τοῦ Κόσμου, μέ τήν ὁποία ζητοῦσαν τή συμπαράστασή τους
ἐνάντια στήν Ἰταλική εἰσβολή. Εἶναι πολύ διδακτική καί καλό θά εἶναι νά
τήν προσέξουμε ὅλοι καί ἰδιαίτερα ἡ σύγχρονη πνευματική καί πολιτική
ἡγεσία τῆς «πολιορκουμένης» Χώρας μας, πρίν εἶναι πολύ ἀργά...!
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ΣΤΟ Ε

Ἀνοικτή Ἐπιστολή Ἑλλήνων Διανοουμένων.

Διαμαρτυρία γιά τήν Ἰταλική εἰσβολή...

«Εἶναι δυό ἑβδομάδες τώρα, πού μέ ἕνα τελεσίγραφο μοναδικό στά
διπλωματικά χρονικά τῶν Ἀθηνῶν γιά τό περιεχόμενον, τήν ὥρα καί τόν
τρόπο πού τό παρουσίασεν, ἡ Ἰταλία κάλεσε τήν Ἑλλάδα νά τῆς παραδώση τά ἐδάφη της, νά ἀρνηθῆ τήν ἐλευθερία της καί νά κατασπιλώση
τήν τιμή της.
» Οἱ Ἕλληνες δώσαμε στήν ἰταμή αὐτή ἀξίωσι τῆς φασιστικῆς βίας,
τήν ἀπάντησι πού ἐπέβαλαν τριῶν χιλιάδων ἐτῶν παραδόσεις, χαραγμένες βαθειά στήν ψυχή μας, ἀλλά καί
γραμμένες στήν τελευταία γωνιά τῆς
ἱερῆς γῆς μέ τό αἷμα τῶν μεγαλυτέρων ἡρώων τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας. Καί αὐτή τή στιγμή κοντά στό
ρεῦμα τοῦ Θυάμιδος καί στίς χιονισμένες πλαγιές τῆς Πίνδου καί τῶν
Μακεδονικῶν βουνῶν πολεμοῦμε,
τίς περισσότερες φορές μέ τή λόγχη, ἀποφασισμένοι νά νικήσουμε ἤ
νά ἀποθάνουμε μέχρις ἑνός.
» Σ’ αὐτό τόν ἄνισο σκληρότατο
ἀλλά πεισματώδη ἀγῶνα, πού κάνει
τόν λυσσασμένο ἐπιδρομέα νά ξεσπάζη κατά τῶν γυναικῶν, τῶν γερόντων καί τῶν παιδιῶν, νά καίη, νά
σκοτώνη, νά ἀκρωτηριάζη, νά διαμελίζη τούς πληθυσμούς στίς ἀνοχύρωτες καί ἄμαχες πόλεις μας καί στά εἰρηνικά χωριά μας, ἔχουμε τό αἴσθημα ὅτι δέν ὑπερασπιζόμαστε δική μας μόνον ὑπόθεσι: Ὅτι ἀγωνιζόμεθα
γιά τήν σωτηρία ὅλων ἐκείνων τῶν Ὑψηλῶν Ἀξιῶν, πού ἀποτελοῦν τόν
πνευματικό καί ἠθικό πολιτισμό, τήν πολύτιμη παρακαταθήκη πού κληροδότησαν στήν ἀνθρωπότητα οἱ δοξασμένοι πρόγονοι καί πού σήμερα
βλέπουμε νά ἀπειλοῦνται ἀπό τό κύμα τῆς βαρβαρότητος καί τῆς βίας.
Ἀκριβῶς αὐτό τό αἴσθημα ἐμπνέει τό θάρρος σέ μᾶς τούς Ἕλληνες διανοουμένους, τούς ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος καί τῆς τέχνης, ν’ ἀπευθυνθοῦμε στούς ἀδελφούς μας ὅλου τοῦ Κόσμου γιά νά ζητήσουμε ὄχι τήν
ὑλική, ἀλλά τήν ἠθική βοήθειά τους. Ζητοῦμε τήν εἰσφορά τῶν ψυχῶν,
τήν ἐπανάστασι τῶν συνειδήσεων, τό κήρυγμα, τήν ἄμεση ἐπίδρασι, παντοῦ ὅπου εἶναι δυνατόν, τήν ἄγρυπνη παρακολούθησι καί τήν ἐνέργεια
γιά ἕνα καινούργιο πνευματικό Μαραθώνα, πού θά ἀπαλλάξη τά δυναστευόμενα Ἔθνη ἀπό τή φοβέρα τῆς πιό μαύρης σκλαβιᾶς πού γνώρισε ὡς τώρα ὁ κόσμος».
Ὑπογράφουν: Κωστῆς Παλαμᾶς, Σπύρος Μελᾶς, Ἄγγελος Σικελιανός, Γεώργιος Δροσίνης, Σωτήρης Σκίπης, Δημήτριος Μητρόπουλος, Κων/νος Δημητριάδης,
Νικόλαος Βέης, Κων/νος Παρθένης, Ἰωάννης Γρυπάρης, Γιάννης Βλαχογιάννης,
Στρατῆς Μυριβήλης, Κώστας Οὐράνης, Μιλτιάδης Μαλακάσης, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Ἀλέξανδρος Φιλαδελφεύς, Ἀρῖστος Καμπάνης.
(Ἐφημερίδα «Νέα Ἑλλάς», 10 Νοεμβρίου 1940).
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ΦΙΛΟΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

1. Ἁγιορείτης Μοναχός π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ
(1932 —†4. 6. 2014)
Συνεχίζουμε ἐδῶ, ἀπό τό προηγούμενο τεῦχος 143/Σεπτ. 2014 * τοῦ Περιοδικοῦ, τό Φιλοπολυτεκνικό μας Μνημόσυνο στόν Ἱδρυτή καί Α΄ Ἀντιπρόεδρο
τοῦ Συλλόγου μας μακαριστό Ἁγιορείτη Μοναχό π. Νικόδημο (Μπιλάλη), ὡς ἠθικό χρέος, ἀλλά καί υἱική ὀφειλή πρός τό «Γέροντα
τῶν Πολυτέκνων» καί πατέρα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ὁ π. Νικόδημος ἦταν γόνος Ὑπερπολύτεκνης
Οἰκογενείας, τό 2ο ἀπό τά 17 παιδιά τῆς οἰκογενείας του (μέ ἐπιζήσαντα τά 10).
• Ἀρχικά παραθέτουμε ἕνα σύντομο, ἀλλά
καρδιακό κείμενο τοῦ Προέδρου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
(ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της μέχρι καί σήμερα), κ.
Ἀντωνίου Ε. Ἀντωνίου, στενοῦ συνεργάτη τοῦ
Γέροντος ἐπί 46 ἔτη.
• Ἐν συνεχείᾳ ἀκολουθεῖ ἕνα ἐξαίρετο κείμενο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, τό ὁποῖο δημοσίευσε λίγες ἡμέρες μετά
τήν κοίμηση τοῦ Γέροντος. Ὁ Σεβασμιώτατος
συνδεόταν μέ τόν π. Νικόδημο πρό πολλῶν
ἐτῶν, ὅταν ἦταν ἀκόμη Ἀρχιμανδρίτης.
Λόγῳ τῆς στενότητος χώρου τοῦ μικροῦ αὐτοῦ Περιοδικοῦ θά συνεχίσουμε στό
ἑπόμενο τεῦχος τό Φιλοπολυτεκνικό μας Μνημόσυνο στό μακαριστό Γέροντά μας.

Ὁ ἀοίδημος Ἁγιορείτης Μοναχός π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
καί ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων».
Τοῦ Ἀντωνίου Εὐαγγ. Ἀντωνίου, Προέδρου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ὅπως καί ν’ ἀρχίσω, ὅ,τι κι ἄν εἰπῶ διά τόν ἀείμνηστο Γέροντά μας ἁγιορείτη Μοναχό ΝΙΚΟΔΗΜΟ (Μπιλάλη), θά εἶναι ἐλάχιστο. Ἔχουν γραφῆ
σέ ὅλο τόν Τύπο, θρησκευτικό καί κοσμικό, πολιτικό καί κοινωνικό, ἀπό ἐκλεκτούς ὀξυγράφους καλάμους, πάρα πολλά καί θαυμαστά γιά τό μακαριστό Γέροντά μας.
Ἐκοιμήθη αἰφνιδίως, λόγῳ ἀτυχήματος, τήν 4η
Ἰουνίου 2014, στήν ἔρημο τῆς Καψάλας τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Τά ἔντυπα καί οἱ ἐπιστολές πού ἐλάβαμε καί
ἀναφέρονται στόν ἀείμνηστο γέροντα ΝΙΚΟΔΗΜΟ, εἶναι δεκάδες. Ἔγραψαν Μητροπολίτες τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μας, Καθηγούμενοι Ἱερῶν

* Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά προμηθευθῆ τό προηγούμενο τεῦχος 143/Σεπτ. 2014, τό
ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στόν ἀείμνηστο π. Νικόδημο (Μπιλάλη), δύναται νά ἐπικοινωνήσει μέ τά Γραφεῖα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί θά τό ἀποστείλουμε Δωρεάν. Περιέχει
τή Συνοπτική Βιογραφία τοῦ Γέροντος.
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Μονῶν, Ἐπιστήμονες, Πανεπιστημιακοί, Θεολόγοι καί Φιλόλογοι, Ἐκδότες καί Δημοσιογράφοι Ἐφημερίδων καί Περιοδικῶν, Πρόεδροι Πολυτεκνικῶν Συλλόγων καί πολλῶν ἄλλων. Ἔγραψαν Δωρητές τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.,
ἀλλά καί Πολύτεκνοι, μητέρες καί πατέρες.
Διερωτῶμαι ἐγώ, πού τόν ἔζησα πιό πολύ ἀπό κάθε ἄλλον, σάν στενός
συνεργάτης του, ἐπί 46 ὁλόκληρα χρόνια, τί νά προσθέσω;
Ὁ Θεός τόν ἐπέλεξε γιά τό μεγάλο αὐτό ἔργο καί τόν ἐφώτιζε. Ἵδρυσε
τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀνεπίσημα τό 1969 καί ἐπίσημα τό 1972. Συνέλαβε τήν ἰδέα
ὁ Ἁγιορείτης ἀείμνηστος Μοναχός Νικόδημος νά ἐκδώσει ἔντυπο-περιοδικό. Ἡ κυκλοφορία τοῦ Περιοδικοῦ ξεκίνησε μέ ἀρχικό τίτλο «Φίλοι τῶν
Πολυτέκνων», στή συνέχεια μετονομάσθηκε σέ «Πολύτεκνη Οἰκογένεια»,
ἐνῶ ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια φέρει τόν τίτλο «Ἑλληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ». Μέ τήν ἄδεια καί εὐλογία τῆς μητρός Ἐκκλησίας
(Ἱεραρχίας, Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῶν ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπων καί
Ἱ. Μητροπόλεων) κυκλοφορεῖται μέσῳ Ἱερῶν Ναῶν, Μονῶν, Ἱδρυμάτων
κλπ. Ἀποστέλλεται καί εἰς τό Ἐξωτερικό, ἁπανταχοῦ Γῆς, ὅπου ὑπάρχει
Ἕλληνας Ὀρθόδοξος Χριστιανός, πάντοτε Δωρεάν. Ὁ ἀείμνηστος ἔλεγε
καί ἔγραφε: «Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» (Ματθ. 10, 8).
Λαμβάνω πολλά ἐρωτήματα προφορικά καί γραπτά ἀπό Φίλους πού
ἀνησυχοῦν ἄν θά συνεχίσει αὐτό τό ἔργο ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. χωρίς τόν ἀείμνηστο Γέροντά μας ΝΙΚΟΔΗΜΟ.
Ἀπαντῶ. Τό ἔργο αὐτό ἦτο ἀναμφίβολα ἰδέα καί πρωτοβουλία τοῦ
ἀειμνήστου Ἁγιορείτου Μοναχοῦ π. Νικοδήμου. Ἔγινε ὅμως, ὀργανώθηκε, ἀνδρώθηκε καί λειτουργεῖ μέ ἐπιλεγμένα πρόσωπα τῇ ὑποδείξει τοῦ
ἀειμνήστου Γέροντος.
Τό ἐννεαμελές νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο ἀποτελεῖται ἀπό Μέλη
πεπειραμένα, ἐπίλεκτα καί μέ μακρά πεῖρα σ’ αὐτό τό Φιλανθρωπικό Σωματεῖο, τήν Π.Ε.ΦΙ.Π., μέ πνεῦμα προσφορᾶς καί θυσίας. Δύο ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι κληρικοί, ὁ ἕνας Ἀρχιμανδρίτης καί πνευματικός-ἐξομολόγος καί
ὁ ἕτερος ἔγγαμος, εὐλαβής Ἱερέας.
Συνεχίζουμε, ἀγκαλιάζουμε καί στηρίζουμε ἠθικά καί ὑλικά τίς Ἄπορες Πολύτεκνες Οἰκογένειες τῆς Πατρίδος μας. Εἶναι
οἱ εὐλογημένοι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, πού
ἔχοντας ὡς κανόνα: «Ὅσα παιδιά μᾶς δώσει ὁ Θεός» δέχονται εὐχαρίστως τήν εὐλογία τῆς τεκνογονίας.
Προχωροῦμε μαζί μέ τούς Δωρητές μας,
διότι τό ἔργο αὐτό εἶναι εὐλογημένο ἀπό
τόν Κύριο. Δέν εἶναι ἔργο προσωπικό,
ἀλλά συλλογικό καί Ἑλληνοχριστιανικό.
Τό Περιοδικό τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., «Ελληνορ
θόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»,
συνεχίζει νά κυκλοφορεῖται σέ πολλές χιλιάδες φύλλα κάθε τεῦχος καί ν' ἀποστέλλεται Δωρεάν εἰς ὅλη τήν Ἑλλάδα καί εἰς
ὅλον τόν Κόσμο, ὅπου εὑρίσκεται ἑλληνορθόδοξη ψυχή. Χαίρεται ὁ ἑλληνισμός καί
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τό διαβάζει ὡς εἶδος εὐαγγελισμοῦ. Μιλάει γιά Παράδοση, Ἀρχές, Ἀξίες
καί Ἱστορία, γιά Ρίζες, μέ τίς ὁποῖες ἐνδυναμώνεται καί χαλυβδώνεται τό
Ἔθνος. Μιλάει γιά ἀγάπη πραγματική, πού ἀπαιτεῖ θυσίες μέ ἔργα, ὄχι
μέ λόγια, πρός τό συνάνθρωπο, τόν οἱονδήποτε συνάνθρωπο, μέ προτεραιότητα τόν πλησίον. Γι’ αὐτό τό Περιοδικό μας θαυματουργεῖ ἀνά τήν
Ὑφήλιο, διότι διδάσκει ὀρθά, ὄχι πλανεμένα καί μέ σκοπιμότητες. Πλῆθος
οἱ ἐπιστολές πού λαμβάνουμε ἀπό πάσης φύσεως καί τάξεως ἀνθρώπους,
οἱ ὁποῖοι περιβάλλουν τό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. μέ ἐμπιστοσύνη ἀδιάσειστη
καί ἀκλόνητη.
Κάθε εὐλογημένη πρωτοβουλία πού φωτίζει ὁ Θεός καί ξεκινάει ὕστερα
τήν κατευθύνει Ἐκεῖνος, ὁ νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας. Εἶναι καί δικό
μας καί δικό σας ἔργο, τῶν ὑπευθύνων, τῶν ἐργαζομένων, ἀλλά καί τῶν συν
εργαζομένων, ὅλων τῶν Φίλων τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Πολλές δεκάδες χιλιάδες κόσμου
συμπαρίστανται παντοιοτρόπως καί μέ χαρά στήν εὐόδωση αὐτοῦ τοῦ εὐλογημένου σκοποῦ, τήν ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυση πρός τίς ἄπορες Ὑπερπολύτεκνες καί Πολύτεκνες Οἰκογένειες, ἀκόμη καί πρός τίς ἄπορες ἄγαμες μητέρες πρός ἀποφυγή ἐκτρώσεων.
Εὐχαριστοῦμε ἐκ βάθους ψυχῆς ὅλους ὅσοι συμμετέχουν καί βοηθοῦν τό
εὐλογημένο ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τούς παρακαλοῦμε θερμά ὅπως προσ
εύχονται ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Γέροντός μας Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Νικοδήμου.

«Ἔφυγε ὁ “Φίλος τῶν Πολυτέκνων”,
Ἁγιορείτης Μοναχός π. Νικόδημος Μπιλάλης».
Τοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου.

Ἔφυγε γιά τόν οὐρανό μέ τραγικό θάνατο ὁ Φίλος τῶν Πολυτέκνων, ὁ λόγιος καί ἀγωνιστής Μοναχός π. Νικόδημος Μπιλάλης, πέφτοντας ἀπό τή στέγη
τοῦ κελλιοῦ του, στήν ἐρημική τοποθεσία «Καψάλα»
τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ὁ π. Νικόδημος ἦταν 82 ἐτῶν, ἀλλά ἡ ψυχή του
ἦταν νεανική καί τό φρόνημά του γενναῖο. Ἦταν ἀπό
τούς πεπαιδευμένους Μοναχούς τοῦ Ἁγίου Ὄρους μέ
πλούσιο συγγραφικό ἔργο καί μεγάλη πνευματική καί
κοινωνική προσφορά.
Ὑπῆρξε γόνος τῆς μεγάλης Οἰκογενείας «Μπιλάλη», πού ἀνέδειξε στήν
Ἐκκλησία τρεῖς Ἀρχιμανδρίτες ἀδελφούς, τόν π. Σπυρίδωνα, συγγραφέα
τοῦ μνημειώδους ἔργου «Ὀρθοδοξία καί Παπισμός», τόν π. Εὐστάθιο, Ἱεροκήρυκα Καρδίτσης, καί τόν π. Εὐσέβιο, ἀδελφό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη, καθώς ἐπίσης Μοναχούς καί ἄλλους ἐκλεκτούς πιστούς ἐπιστήμονες, ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων ἦταν καί ὁ π. Νικόδημος.
Θεολόγος καί Φιλόλογος μέ πλούσια κατάρτιση καί λαμπρό μέλλον προτίμησε τόν μονήρη βίο. Ὡς Μοναχός, μέ ἀνησυχία γιά τήν πορεία τῆς Ἑλληνικῆς Οἰκογενείας, ἵδρυσε τό Σύλλογο «Φίλοι τῶν Πολυτέκνων» γιά τήν
ἐνίσχυση τῶν Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν καί ἐξέδωσε τό Περιοδικό «Φί10

λοι τῶν Πολυτέκνων» (σ. σ. σημερινός τίτλος: «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη
Οἰκογένεια»), μέ τό ὁποῖο προέβαλλε τήν Πολύτεκνη Ἑλληνική Οἰκογένεια.
Ἔχοντας ἰδιαίτερη ἀγάπη στόν Ὅσιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη ἐξέδωσε
καί διέδωσε πολλά ἔργα του καί καθιέρωσε τήν Ἀγρυπνία τῆς Ἑορτῆς του
(† 14η Ἰουλίου) στήν Ἱερά Μονή Πετράκη, ἡ ὁποία εἶναι γιά τήν Πρωτεύουσα ἕνα μεγάλο πνευματικό γεγονός. Ἀνοικοδόμησε μέ προσωπική ἐργασία καί συνδρομές τόν πρῶτο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου στό Ἅγιον Ὄρος, στό χῶρο τοῦ κελλίου ὅπου κοιμήθηκε ὁ Ἅγιος,
καί τόν ἐγνώρισε στό εὐρύ Ἑλληνορθόδοξο κοινό.
Ὁ μακαριστός π. Νικόδημος δύναται νά χαρακτηρισθῆ ὡς «πεπυρακτωμένος σίδηρος» τῆς κατά Χριστόν ζωῆς, τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ καί τῆς ἀκριβοῦς Ὀρθοδόξου Πίστεως.
Ὑπῆρξε πρότυπο Μοναχοῦ, πού συνεδύασε τήν βίωση τοῦ Μοναχικοῦ ἰδεώδους καί τήν κοινωνική καί πνευματική προσφορά.
Ὑπῆρξε θεοδίδακτος. Ἄς εἶναι τώρα θεοδόξαστος.
† Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τό 6μηνο ἱ. Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
(Μπιλάλη) θά τελεσθῆ τό Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, 7.00—9.30 π.μ.,
στόν ἔναντι τῶν Γραφείων τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς,
ὁδ. Ἀκαδημίας, Ἀθήνα.
Παρακαλοῦνται οἱ γνωρίζοντες τό Γέροντα, καθώς καί οἱ Φίλοι
τῶν Πολυτέκνων καί οἱ Πολύτεκνοι νά παραστοῦν, γιά νά συμπροσ
ευχηθοῦμε ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του.

2. Βασιλική Στ. Ζουγανέλη
(1939—† 9. 7. 2014)
Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἡ Ὑπερ-πολυτε
Μέ τή νεογέν-
κνότερη Ἑλληνίδα Μητέρα, μακαριστή
νητη 19ηΒασιλική Ζουγανέλη, τό γένος Μαρινάκη,
Ἀνδριανή.
σέ ἡλικία 75 ἐτῶν. Παντρεύτηκε τό 1957 τόν
εὐσεβή κ. Σταῦρο καί ἀπέκτησαν 19 τέκνα
(γεννημ. 1958—1982). Ἐν ζωῇ βρίσκονται
16, ὅλα ἔγγαμα (3 ἔχουν ἀποβιώσει), μέ συνολικά 50 ἐγγόνια καί 12 δισέγγονα!
Ἡ Οἰκογένεια Ζουγανέλη συμπεριελήφθη τό 1984 στό Βιβλίο Γκίνες, ὡς ἡ Πολύτεκνη Οἰκογένεια μέ τά περισσότερα παιδιά παγκοσμίως (ἀπό τόν ἴδιο πατέρα καί
τήν ἴδια μητέρα). Ἐνῶ τό 2008 ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολος
Παπούλιας τίμησε τήν Οἰκογένεια, ἐπιβραβεύοντας καί ἀναγνωρίζοντας
τήν κοινωνική προσφορά της στή Χώρα μας.
Ἡ κα Βασιλική ὑπῆρξε γόνος Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας μέ 9 παιδιά (ἐνῶ ὁ σύζυγός της ἀπό 13 παιδιά-ἀδέλφια). Ὅταν μετά τή γέννηση τοῦ
Συνέχεια στή σελ. 17.
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ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΠΙΚΟΙ

Α΄. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
«Αὐτή ἡ κίνηση ἀλληλεγγύης καί συμπαράστασης ἐκ μέρους σας,
ἐδῶ καί χρόνια, μᾶς θυμίζει πώς δέν εἴμαστε μόνοι».
Ἀγαπητοί «Φίλοι τῶν Πολυτέκνων», χαίρετε!
Μέ χαρά λάβαμε τό δέμα πού μᾶς ἀποστείλατε καί γιά τό ὁποῖο σᾶς
εὐχαριστοῦμε θερμά. Αὐτή ἡ κίνηση ἀλληλεγγύης καί συμπαράστασης
ἐκ μέρους σας, ἐδῶ καί χρόνια, μᾶς θυμίζει πώς δέν εἴμαστε μόνοι. Στήν
προσπάθειά μας νά ἀναθρέψουμε τά παιδιά μας, στίς δύσκολες συνθῆκες
διαβίωσης πού ἐπικρατοῦν στή Χώρα μας, ἡ παρουσία σας ἀποτελεῖ πάντοτε ἕνα φῶς ἐλπίδας κι ἕνα ἀποκούμπι ἀνάπαυσης.
... Νά ξέρετε πώς ἡ βοήθεια πού μᾶς προσφέρετε δέν περιορίζεται στό
ὑλικό κομμάτι — τό ὁποῖο ἀσφαλῶς καί κρίνεται ἀπαραίτητο —, ἀλλά παίρνει διαστάσεις πνευματικές, προσφέροντάς μας κουράγιο γιά νά συνεχίσουμε νά ἀνεβαίνουμε τό ἀνηφορικό μονοπάτι τῆς ζωῆς. Εὐχαριστοῦμε
ἐκ βάθους ψυχῆς καί καρδίας.
Μέ βαθύ σεβασμό καί εἰλικρινή ἐν Χριστῷ ἀγάπη
Ν. Ἕβρου, 22. 10. 2014.
Οἰκογ. Πέτρου καί Ἑλένης Ἀποστολίδη.

Σχόλιο Συντάξεως: Εὐχαριστοῦμε
τήν Οἰκογένεια γιά τά καλά της λόγια. Πρόκειται γιά μιά ὡραία ἑλληνορθόδοξη Οἰκογένεια μέ 5 παιδιά
(γεννημ. 1987—2000), ἀπό τά ὁποῖα
τά δύο πρῶτα εἶναι μεταπτυχιακοί
φοιτητές, ἡ ἑπόμενη φοιτήτρια, ἐνῶ
τά ὑπόλοιπα μαθητές. Εἴχαμε καί στό
παρελθόν δημοσιεύσει ἐπιστολή τους

μαζί μέ οἰκογενειακή τους φωτογραφία (Ε.Π.Ο., τ. 117/2008, σελ. 10-11).
Ἀφορμή γιά τή δημοσίευση κι
αὐτῆς τῆς ὡραίας ἐπιστολῆς τους,
ἐκτός τῶν ἄλλων, ὑπῆρξε ἡ ἀναφορά τους στό δέμα πού ἔλαβαν ἀπό
τήν Π.Ε.ΦΙ.Π.
Πρόκειται γιά ἕνα ἀπό τά 3.700
εἰκοσάκιλα δέματα (μέ ροῦχα, κλι-

Ὑπερπολύτεκνη Ἱερατική Οἰκογένεια π. Δημητρίου καί Γρηγορίας
ΠΟΥΛΟΥ, μέ 12 παιδιά, γεννημένα ἀπό 1993 ἕως 2014, Ν. Ἀργολίδος.
Ἡ Πρεσβυτέρα εἶναι ἡ 4η κόρη τῆς Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας Ἠλία καί Γεωργίας Μαρινάκη (μέ 6 παιδιά). Ὁ μακαριστός πατέρας της Ἠλίας († 2005) ἦταν
ἀδελφός τῆς ἤδη μακαριστῆς Ὑπερ-υπερ-πολύτεκνης Μητέρας Βασιλικῆς Στ. Ζουγανέλη († 2014, βλ. στό παρόν, σελ. 11 καί 17). Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, δεχόμενοι ὅσα παιδιά Αὐτός τούς χάρισε, ἔφθασαν αἰσίως τά 12 ! Ὁ π. Δημήτριος ὑπηρετεῖ ὡς Θεολόγος Καθηγητής
στή Μέση Ἐκπαίδευση, ἡ Πρεσβυτέρα ἀσχολεῖται μέ τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν, ἐνῶ τά δύο
πρῶτα παιδιά εἶναι φοιτητές.
Εὐχόμαστε στούς εὐτυχισμένους Γονεῖς νά χαίρονται τά
παιδιά τους καί νά τούς εὐλογήσει ὁ Κύριος, ὅπως «ἴδωσιν
υἱοὺς τῶν υἱῶν αὐτῶν, ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης αὐτῶν» (ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Γάμου, Β´ μεγάλη Εὐχή
εὐλογίας).
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νοσκεπάσματα, παιχνίδια, βιβλία
κλπ.), πού ἀποστέλλουμε στίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες τοῦ Μητρώου
μας. (Οἱ Οἰκογένειες τοῦ Λεκανοπεδίου τά παραλαμβάνουν οἱ ἴδιες ἀπό
τήν Ἀποθήκη μας, ἐνῶ στήν Ἐπαρχία τά ἀποστέλλουμε ταχυδρομικά).
Κατά μέσο ὅρο ἡ κάθε Οἰκογένεια
λαμβάνει 3—4 εἰκοσάκιλα δέματα
τό ἔτος.

Καί βέβαια, ὅλοι αὐτοί οἱ δεκάδες
τόνοι εἰδῶν, καινουργῶν ἤ μεταχειρισμένων σέ ἄριστη κατάσταση, εἶναι
προσφορές τῶν ἁπανταχοῦ Γῆς Φίλων τῶν Πολυτέκνων, τούς ὁποίους
καί ἀπό τή θέση αὐτή εὐχαριστοῦμε
θερμά. Θέλουμε νά γνωρίζουν ὅτι ἡ
ἀγάπη-προσφορά τους πρός τίς ἡρωικές Πολύτεκνες Οἰκογένειες ἀξίζει
τόν κόπο καί πιάνει τόπο!

«Ἀγώνας μεγάλος, ἀλλά μέ τή βοήθεια τοῦ Κυρίου
ἀντιμετωπίζονται ὅλα...»!
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί μας, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.
...Θερμά συλλυπούμαστε κι ἐμεῖς γιά τήν κοίμηση τοῦ ἀγαπημένου
μας π. Νικοδήμου, πατέρα ὅλων τῶν Πολυτέκνων καί γέροντα μεγάλο τῆς
ἐποχῆς μας... Ὁ Κύριος νά τόν ἀναπαύει κοντά Του καί νά τοῦ χαρίσει μεγάλο μισθό, ὡς ἀνταπόδοση στό μεγάλο ἔργο τοῦ Συλλόγου, πού ὁ ἴδιος
ἵδρυσε καί συνεχίζεται ἀπό τούς ἄξιους συνεργάτες του.
Ἀγώνας μεγάλος, ἀλλά μέ τή βοήθεια τοῦ Κυρίου ἀντιμετωπίζονται
ὅλα... Ἐχθές ἐλάβαμε καί τό δέμα πού μᾶς στείλατε καί θερμά σᾶς εὐχαριστοῦμε... Τά 7 παιδιά μας (γεννημ. 1994—2010) πᾶνε ὅλα σχολεῖο. Ὁ σύζυγος ἔχει ἕνα χρόνο ἄνεργος κι ἔχουμε δυσκολευτεῖ ἀρκετά...
Ὁ Πανάγαθος Πατέρας μας νά εἶναι πάντα μαζί σας, ἀλλά καί μέ τούς
ἁπανταχοῦ Φίλους τῶν Πολυτέκνων.
Μέ πολλή ἐκτίμηση καί ἀγάπη Χριστοῦ
Ν. Φθιώτιδας, 3. 10. 2014.
Γ. Μ.

Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Ἀνδρέα καί Πελαγίας ΤΣΟΥΡΟΥΔΙΑΚΑΚΗ, μέ 9 παιδιά, γεννημένα ἀπό 1995 ἕως 2014, Ν. Ἀττικῆς.
Καί ἐδῶ ὑπάρχει ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ. Ἡ θαυμάσια αὐτή Οἰκογένεια ἀπέκτησε
πρόσφατα τό 9ο παιδί της, ἀγοράκι, τό ὁποῖο κατά τή βάπτισή του ἔλαβε τό ὄνομα Ἀντώνιος. Εἶναι πιστή Οἰκογένεια ὑπό τήν πνευματική καθοδήγηση εὐλαβῶν
Ὑπερπολυτέκνων Ἱερέων. Ὁ πατέρας εἶναι Καθηγητής Φυσικός καί ἡ μητέρα
(ἀπό Πολύτεκνη Οἰκογένεια, 6 παιδιά) μεγαλώνει τά πολλά καί καλά παιδιά τους.
Ὁ μειωμένος μισθός τοῦ πατέρα δέν ἐπαρκεῖ γιά τίς πολλές ἀνάγκες τῆς μεγάλης αὐτῆς
Οἰκογενείας,
δεδομένου ὅτι ὑπάρχει καί
δάνειο. Μά ὅπως μᾶς γράφει ἡ ἡρωίδα
μητέρα: «...ὁ
Θεός εἶναι δίπλα μας καί
προνοεῖ γιά
ὅλα...»!
13
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Σχόλιο Συντάξεως: Ἐλάβαμε πάρα
πολλές συλλυπητήριες ἐπιστολές καί
τηλεφωνήματα ἀπό Πολυτέκνους,
ἀλλά καί Φίλους τῶν Πολυτέκνων,
γιά τήν ἀπροσδόκητη κοίμηση τοῦ
π. Νικοδήμου (Μπιλάλη, † 4. 6. 2014).
Ἐπίσης ἔγιναν πάρα πολλές δημοσιεύσεις στά ἔντυπα καί ἠλεκτρονικά
ΜΜΕ μέ ἀναφορές στό μεγάλο φιλανθρωπικό, ἐκκλησιαστικό καί ἐθνικό του ἔργο.
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπιστολῆς
τῆς Ὑπερπολύτεκνης αὐτῆς μητέρας

ΕΠΙΚΟΙ

θέλουμε νά τούς εὐχαριστήσουμε
ὅλους καί νά τούς παρακαλέσουμε
νά προσεύχονται ὑπέρ ἀναπαύσεως
τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα
καί ὑπέρ ἐνισχύσεως καί φωτισμοῦ
τῶν συνεχιστῶν-συνεργατῶν του.
Ἡ Οἰκογένεια, λόγῳ καί τῆς ἀνεργίας, ἔχει ἀνάγκη βοηθείας, ἀλλά μέ
τή «βοήθεια τοῦ Κυρίου...», ὅπως μᾶς
γράφουν, καί τῶν ἁπανταχοῦ Φίλων
τῶν Πολυτέκνων καί τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
«ἀντιμετωπίζονται ὅλα», ἔστω καί μέ
«δυσκολίες»!

«Εἶμαι ἀπελπισμένη, δέν ξέρω τί νά κάνω. Οἱ μοναδικοί πού μᾶς
βοηθᾶτε εἶστε ἐσεῖς...».
Ἀγαπητοί «Φίλοι τῶν Πολυτέκνων» γειά σας.
Σᾶς γράφω καί πάλι γιά τά προβλήματά μου. Εἶμαι μητέρα 6 παιδιῶν
(γεννημ. 1997—2009) καί ἄνεργη, τό ἴδιο καί ὁ σύζυγός μου. Προσπαθῶ
νά τά φέρω βόλτα. Ὁ λογαριασμός τοῦ ρεύματος ἔφτασε στά ὕψη, τό ἴδιο
καί τοῦ νεροῦ... Εἶμαι ἀπελπισμένη, δέν ξέρω τί νά κάνω. Οἱ μοναδικοί
πού μᾶς βοηθᾶτε εἶστε ἐσεῖς καί κάποιοι γείτονες μερικές φορές μᾶς φέρνουν λίγα τρόφιμα. Τό ξέρω ὅτι σᾶς κουράζω, συγχωρεῖστε με, κι ἄν μπορεῖτε βοηθεῖστε μας.
Σᾶς εὐχαριστῶ γιά ὅ,τι κάνετε γιά μᾶς καί γιά ὅ,τι θά κάνετε.
Ν. Ἀχαΐας, 1. 9. 2014.
Ἀλ. Ἀ.

Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Παναγιώτη καί Δέσποινας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, μέ 7 παιδιά, γεννημένα ἀπό 1993 ἕως 2012, Ν. Λαρίσης.
Ἀξιοθαύμαστη καί εὐλαβής Οἰκογένεια. Ὁ πατέρας εἶναι Ὑπαξιωματικός τοῦ
Στρατοῦ, ἐνῶ ἡ μητέρα νοικοκυρά (ἀπό Πολύτ. Οἰκογ., 4 παιδιά). Εἴχαμε δημοσιεύσει
στό παρελθόν μία ὡραία ἐπιστολή τους (Ε.Π.Ο., τ. 120/2008, σελ. 8). Τότε ἔγραφε ὁ
πατέρας: «... ἡ παρουσίαση Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν διά μέσου τοῦ Περιοδικοῦ
σας εἶναι μία σημαντική Προσφορά, γιατί, δυστυχῶς, ἡ σύγχρονη κοινωνία... θέλει τήν ἑλληνική οἰκογένεια ὀλιγομελή...». Πράγματι, ἡ Πολυτεκνία καί μάλιστα ἡ
Ὑπερπολυτεκνία στήν ἄτεκνη
ἤ ὀλιγότεκνη ἐποχή μας εἶναι
ΟΜΟΛΟΓ ΙΑ καί ἔτσι πρέπει
νά τή βλέπουν ὅλοι οἱ ἀδελφοί
μας Πολύτεκνοι, ὅταν δυσκολεύονται ἤ, μᾶλλον, «ντρέπονται» νά μᾶς στείλουν οἰκογενειακή τους φωτογραφία.
Κι ἐδῶ ὁ μισθός τοῦ πατέρα δέν ἐπαρκεῖ... δεδομένου ὅτι ὑπάρχει μείωση μισθοῦ καί δάνεια... Ἔχει ὅμως
ὁ Πανάγαθος Θεός!
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ΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Σχόλιο Συντάξεως: Τά 6 παιδιά
τῆς Ὑπερπολύτεκνης αὐτῆς Οἰκογενείας εἶναι ὅλα μαθητές καί ἡ μακροχρόνια ἀνεργία τόσο τοῦ πατέρα,
ὅσο καί τῆς μητέρας τούς ἔχει πλήξει μέχρι «ἀπελπισίας», ὅπως ἄλλωστε καί πάνω ἀπό 1,5 ἑκατομμύρια
συμπολίτες μας (σύμφωνα μέ στοιχεῖα
τῆς ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά τό δεύτερο τρίμηνο τοῦ 2014 ὁ ἀριθμός τῶν ἀνέργων ἀνῆλθε σέ 1.280.101, κι αὐτός ὁ
ἀριθμός εἶναι ὁ ἐπίσημος, ἐνῶ ὁ πραγματικός εἶναι πολύ μεγαλύτερος).
Ὅμως, ἡ ἀνεργία καί γενικά ἡ
οἰκονομική κρίση πλήττει δυσανάλογα τίς πολυμελεῖς Οἰκογένειες σέ σχέ-

ση μέ τούς ἀγάμους ἤ ἀτέκνους. Ἄλλο
1 ἤ 2 ἤ 3 πιάτα στό καθημερινό τραπέζι κι ἄλλο 7, 8, 9, 10,... 12,... 15,...!
Γι’ αὐτό καί οἱ Πολύτεκνοι ἀδελφοί
μας ἔχουν, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ἀνάγκη
τή βοήθειά μας.
Δέν πρέπει ὅμως νά «ἀπελπιζόμαστε», ἀλλά νά ἐλπίζουμε στή βοήθεια τοῦ Παναγάθου Θεοῦ μας, ὁ
Ὁποῖος εἶναι «ὁ δοτὴρ πάντων τῶν
ἀγαθῶν». Ἄλλωστε, δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι, «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν
καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν
Κύριον, οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς
ἀγαθοῦ» (ἱερά Ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας).

Β΄. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (ΑΠΟΔΗΜΩΝ)
«Διαβάζουμε μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον τό Περιοδικό σας καί τό
δίνουμε καί σέ ἄλλους νά τό διαβάσουν...».
Ἀγαπητοί ἀδελφοί τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Σᾶς χαιρετοῦμε καί σᾶς στέλνουμε μία
μικρή βοήθεια γιά τίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες.
Τό πακέτο περιέχει λίγα χρήματα, σχολικά εἴδη καί ροῦχα, καινούργια
καί μεταχειρισμένα (σέ καλή κατάσταση).
Διαβάζουμε μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον τό Περιοδικό σας καί τό δίνουμε
καί σέ ἄλλους νά τό διαβάσουν. Τά θέματα γιά τά ὁποῖα γράφετε εἶναι διδακτικά καί ἐνημερωτικά καί οἱ φωτογραφίες τῶν Πολυτέκνων μᾶς συγκινοῦν καί παρηγοροῦν ταυτόχρονα.
Ὁ Θεός νά σᾶς δίνει πάντα δύναμη καί ὑπομονή γιά τό ὠφέλιμο καί
μεγάλο ἔργο σας.
Μέ πολλή ἐκτίμηση
Γερμανία, 15. 5. 2014.
Κων. καί Μαγδ. Γρηγοριάδη.

«Θαυμάζω τούς ἥρωες Πολυτέκνους καί τίς μεγάλες αὐτές
ψυχοῦλες... πού δίνουν ἀπό τό ὑστέρημά τους στήν Π.Ε.ΦΙ.Π.».
Ἀγαπητοί «Φίλοι τῶν Πολυτέκνων», καλή Σαρακοστή...
Ὅ,τι καί νά σᾶς γράψω δέν εἶναι ἀρκετά γιά τό μεγάλο ἔργο σας, πού
θαυμάζω. Δοξάζω τό Θεό, πού σᾶς δίνει δύναμη νά ἀντιμετωπίζετε τήν
κάθε περίπτωση μέ διάκριση...
Θαυμάζω τούς ἥρωες Πολυτέκνους καί τίς μεγάλες αὐτές ψυχοῦλες,
πού, ὅπως γράφετε κατά καιρούς, ἀφιερώνουν πολλά καί δίνουν ἀπό τό
ὑστέρημά τους στήν Π.Ε.ΦΙ.Π.
Σᾶς ἐσωκλείω ἕνα ποσό, πού ἔμασα ἀπό τούς δικούς μου ἀνθρώπους.
Εὔχεσθε ὑπέρ ἡμῶν.
Μέ πολλή ἐκτίμηση καί ἀγάπη Χριστοῦ
Καναδάς, 11. 3. 2014.
Ἀλίκη Βακαλοπούλου.
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Σχόλιο Συντάξεως (καί στίς 2 ἐπιστολές Φίλων Ἀποδήμων): Χαιρόμαστε ἰδιαίτερα ὅταν λαμβάνουμε τέτοιες
ὡραῖες ἐπιστολές Δωρητῶν μας Ἀποδήμων. Κι ἐμᾶς, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί,
τά γραφόμενά σας «μᾶς συγκινοῦν καί
παρηγοροῦν», μά περισσότερο μᾶς
συγκινεῖ ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη σας πρός
τούς ἀδελφούς μας Πολυτέκνους καί
τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Τό ἔργο πού θαυμάζετε εἶναι καί δικό σας ἔργο, γιατί χωρίς τή δική σας βοήθεια δέν θά μπορούσαμε νά κάνουμε τίποτα.
Εἶναι παρήγορο τό γεγονός ὅτι ἀρκετοί ἀπόδημοι ἀδελφοί μας δέν ξεχνᾶνε

τίς ρίζες τους καί τή μητέρα ΠατρίδαἙλλάδα καί μάλιστα τούς αἱμοδότες
τοῦ Ἔθνους μας Πολυτέκνους.
Θά ἦταν εὐχῆς ἔργο ὅλοι οἱ Φίλοι
μας Ἀπόδημοι, οἱ Συνδρομητές τοῦ
Περιοδικοῦ μας, θά πρέπει νά μιμηθοῦν τό παράδειγμα τῶν ἐπιστολογράφων μας καί, ἀφοῦ διαβάσουν
τό Περιοδικό μας, νά «τό δίδουν καί
σέ ἄλλους νά τό διαβάσουν», ἀλλά
καί νά προτρέπουν τούς «δικούς τους
ἀνθρώπους», συγγενεῖς καί φίλους, νά
γίνουν κι αὐτοί ἔμπρακτα «Φίλοι τῶν
Πολυτέκνων», ὑποστηρίζοντας τό ἱερό
ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

ΣΤΗΛΗ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ
Οἰκογένεια Κων.-Νικολέτας Χαραλάμπους, 8 παιδιά (ἀπό τή φωτογραφία λείπει 1), γεννημένα 1999—2010, Ἐπαρχία Λεμεσοῦ, Κύπρος.
Πρόκειται γιά μία ὡ
ραία Οἰκογένεια μέ Πολυτεκνική παράδοση (ὁ
πατέρας ἀπό 5 ἀδέλφια
καί ἡ μητέρα ἀπό 4). Οἱ
ἴδιοι «ξεπέρασαν» τούς
γονεῖς τους κι ἀπέκτησαν 8 χαριτωμένα παιδιά. Εἶναι εὐσεβεῖς καί
φιλότιμοι. Ὁ πατέρας
ἀγωνίζεται γιά τό μεροκάματο πουλώντας ἀγροτικά προϊόντα στίς λαικές ἀγορές, ἐνῶ ἡ μητέρα στό σπίτι μεγαλώνει
τά πολλά καί μικρά παιδιά τους. Δέν ἔχουν δικό τους σπίτι, βρῆκαν ὅμως ἕνα ἐγκαταλελειμμένο, τό ὁποῖο ἐπιδιόρθωσαν μέ τή βοήθεια τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Κύπρου καί μένουν ἐκεῖ. Ὑπάρχουν μεγάλες ἀνάγκες.
Εὐχόμαστε οἱ ἁπανταχοῦ Ἑλληνοκύπριοι ἀδελφοί μας νά μήν ξεχνοῦν τίς ἡρωικές Ὑπερπολύτεκνες καί Πολύτεκνες Οἰκογένειες τῆς Κύπρου μας. Ἰδιαίτερα σ᾽ αὐτήν τή δύσκολη ἐποχή τῆς κρίσεως, πού δημογραφικά ἡ Κύπρος μας φθίνει ἐπικίνδυνα.

«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
Λειτουργεῖ ὡς αὐτοτελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέζης 8 – Κάτω Πολεμίδια, Ἅγ. Ἰωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ,
τηλ. 25-567.933. Πρόεδρος: Ἀνδρέας Μαυρουδῆς, θεολόγ.-καθηγ. Ὧρες ἐπικοινωνίας 6–11 μ.μ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ:
l ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/μα Παπαφλέσσα 1, Ἅγ. Ἰωάννης-Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ. 0341-01-031847.
l λαϊκη τραπεζα, Ὑποκ/μα Πάφου 2, Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ.: 022-21017153.
l ἡ Ε.Π.Ο. ἔχει τήν εὐλογία-σύσταση τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κύπρου.
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ΦΙΛΟΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Συνέχεια ἀπό τή σελ. 11.

4ου παιδιοῦ οἱ γιατροί τῆς συνέστησαν νά μή μείνει ξανά ἔγκυος, γιατί
κινδύνευε ἡ ζωή της, αὐτή τούς ἀγνόησε καί μέ πίστη στό Θεό καί ἐμπιστοσύνη στό Πανάγιο Θέλημά Του γέννησε ἄλλα 15 παιδιά!
Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. γνωρίζει τήν Οἰκογένεια ἀπό τό 1972, ὁ δέ Πρόεδρός της
κ. Ἀντώνιος Ἀντωνίου ἔχει ἀναδεχθῆ τό 14ο παιδί της, Νικόδημο. Μάλιστα, ὅταν τό 1972 ἐπισκέφτηκε γιά πρώτη φορά τήν Οἰκογένεια τοῦ ἔκανε ἐντύπωση ὅτι ἐνῶ τότε ἦσαν 13 ἄτομα (11 παιδιά + 2 γονεῖς) στήν τραπεζαρία ἀντί γιά 13 καθίσματα εἶχε 20. Ρώτησε σχετικά τήν κα Βασιλική
καί αὐτή ἀπάντησε: «Μερικές φορές ἔρχονται μαζί μέ τά παιδιά μου κι
ἄλλα παιδιά, γειτονόπουλα... πεινασμένα καί τρῶμε μαζί». Ἦταν εὐλαβής,
πολύ ἐλεήμων καί εἶχε μεγάλη πίστη στό Θεό.
Στήν κηδεία της τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. ἐκπροσώπησε ὁ Α΄ Ἀντιπρόεδρός της Ἀρχιμ.
π. Νεκτάριος Ζιόμπολας, ὁ ὁποῖος προεξῆρχε τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας, καθώς καί ἡ Γεν. Γραμματέας της κα Εὐαγγελία Τσαγκαρλῆ-Διαμάντη, ἡ ὁποία
ἔχει ἀναδεχθῆ τήν τελευταία (19η) κόρη τῆς Οἰκογενείας, Ἀνδριανή.
Προσευχόμαστε ὁ Πανάγαθος Θεός νά ἀναπαύει τήν ἡρωίδα Μητέρα κα
Βασιλική «ἐν σκηναῖς δικαίων», ἐνῶ στόν ἀγωνιστή σύζυγό της κ. Σταῦρο
καί στά πολλά παιδιά καί ἐγγόνια-δισέγγονά τους εὐχόμαστε νά ζήσουν νά
τή θυμοῦνται καί νά τήν ἔχουν πάντα ὡς παράδειγμα. Τό ὄνομά της ἤδη
ἐδόθη στό Ἅγιον Ὄρος γιά μνημόνευση σέ 40λείτουργο.
Αἰωνία σου ἡ μνήμη μακαριστή ἀδελφή Βασιλική.
Ἡ Οἰκογένεια Ζουγανέλη στή Βάπτιση τῆς 18ης κόρης τους Σολομονῆς,
τό 1981. Ἔνθετη (κάτω δεξιά) ἡ 19η-Ἀνδριανή (γεν. 1982). Στό κέντρο ἡ
μακαριστή κα Βασιλική, ἐνῶ 1ος ἀπό δεξιά ὁ κ. Σταῦρος.

Ἀνδριανή,
ἡ 19η
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Μητέρα ἔγκυος στό 10ο παιδί της ἀρνεῖται
θεραπεία καρκίνου καί Ἔκτρωση...!
Ἀπό τή δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ἡ μητρότητα ἦταν καί εἶναι
ἱερή, γιατί διαιωνίζει τό θαῦμα τῆς
ζωῆς καί ἐμπεριέχει τήν ἀπροϋ
πόθετη ἀγάπη καί θυσία. Στήν
ἀνθρώπινη ἱστορία πάμπολλα εἶ
ναι τά παραδείγματα αὐτοθυσίας μητέρων γιά τή σωτηρία τῶν
παιδιῶν τους. Κι ἐνῶ ὅλοι θαυμάζουμε καί μακαρίζουμε αὐτές τίς
ἡρωίδες μητέρες, ὅταν τίθεται σέ
ἐγκυμονοῦσα γυναίκα τό δίλημμα νά ζήσει αὐτή ἤ τό ἀγέννητο
παιδί της, τότε τά πράγματα δέν
εἶναι τόσο ἁπλά.
Καί ἀναφερόμαστε στίς περιπτώσεις πού κινδυνεύει ἡ ζωή τῆς
ἐγκυμονούσας μητέρας καί οἱ γιατροί συνιστοῦν ἔκτρωση, προκειμένου νά «σώσουν» τή ζωή της.
Τό τραγικό δίλημμα, στό ὁποῖο ὑποβάλλουν τούς γονεῖς καί ἰδιαίτερα τή
μέλλουσα μητέρα, εἶναι οὐσιαστικά τό ἑξῆς: Γιά νά ζήσεις ἐσύ θά πρέπει
νά σκοτώσουμε τό παιδί σου...!
Καί ἀναρωτιόμαστε, γιατί; Μήπως ἐπειδή δέν βλέπουμε τό κυοφορούμενο ἔμβρυο;… Καί ὅμως, εἶναι κι αὐτό πρόσωπο μοναδικό, ἀνεπανάληπτο, μέ ψυχή ζῶσα «ἐξ ἄκρας συλλήψεως», ὅπως διδάσκει καί πιστεύει
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Ὑπάρχουν ὅμως, καί πάντα θά ὑπάρχουν, περιπτώσεις Μητέρων πού
δέν ὑποκύπτουν σ’ αὐτό τό φοβερό δίλημμα. Ὑπερισχύει ἡ βαθιά πίστη
στό Θεό καί ἡ θυσιαστική ἀγάπη τους καί ἐπιλέγουν ὅ,τι τό μητρικό φίλτρο τούς ὁρίζει. Νά σώσουν τή ζωή τοῦ ἀνυπεράσπιστου παιδιοῦ τους.
Μία τέτοια πρόσφατη περίπτωση μᾶς ἔγινε γνωστή ἀπό τό διαδίκτυο.
Πρόκειται γιά τήν Ἀμερικανίδα κα Donielle Wilde, μητέρα 9 (ἐννέα) παιδιῶν (5 ἀγόρια καί 4 κόρες, ὅλα κάτω τῶν 12 ἐτῶν) καί ἔγκυος στό 10ο.*
Ἡ Donielle εἶχε στό παρελθόν, πρίν 9 ἔτη, καρκίνο στό στῆθος, τόν
ὁποῖο εἶχε ἀντιμετωπίσει. Ὅταν στήν 9η ἑβδομάδα τῆς ἐγκυμοσύνης της
(στό 10ο παιδί) ἔκανε ὑπέρηχο, ὁ γιατρός της ἀνακάλυψε ὅτι ὁ καρκίνος
εἶχε ἐπανέλθει. Σύντομα ἔγινε ἐπέμβαση καί ἀφαιρέθηκε ἕνας ὄγκος 5 ἑκ.,
ὁ ὁποῖος ἦταν θετικός γιά καρκίνο 4ου σταδίου. Δυστυχῶς, μετά ἀπό ἐξε* Ἔχουμε δημοσιεύσει στό παρελθόν καί ἄλλες περιπτώσεις ἡρωίδων Μητέρων, πού
θυσιάσθηκαν γιά νά σώσουν τή ζωή τοῦ ἀγεννήτου παιδιοῦ τους. Τό θυσιαστικό παράδειγμά τους εἶναι ἐσαεί ἔλεγχος καί κάλεσμα σέ μετάνοια ὅλων ὅσες ἀποποιοῦνται
τό ἱερό δῶρο τῆς μητρότητας καί «διακόπτουν» τήν ἐγκυμοσύνη τους σκοτώνοντας
τό σπλάγχνο τους. (Βλ. Ε.Π.Ο., τ. 132/2011, σελ.16, καί τ. 134—135/2012, σελ. 17—18).
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τάσεις διεπίστωσαν ὅτι εἶχε κάνει μετάσταση καί στούς
δύο πνεύμονες.
Οἱ θεράποντες γιατροί παρουσίασαν στήν ἴδια καί τό
σύζυγό της Keith δύο ἐπιλογές:
ΕΠΙΛΟΓΗ 1η: Ἔκτρωση, ἐγχείρηση καί ἀμέσως χημειοθεραπεία. «Μᾶς ἐξήγησαν, περιγράφει ἡ ἴδια, ὅτι ὁ
πλακούντας παράγει τόσες πολλές ὁρμόνες, πού ἦταν σάν
λίπασμα γι’ αὐτόν τόν τύπο καρκίνου. Χωρίς δισταγμό,
ἀρνηθήκαμε. Ποτέ δέν θά σκότωνα τό παιδί μου γιά
νά ζήσω περισσότερο».
ΕΠΙΛΟΓΗ 2η: Νά ξεκινήσει χημειοθεραπεία κατά τή διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης. «Μοῦ εἶπαν», συνεχίζει ἡ μητέρα, «ὅτι ἡ χημειοθεραπεία εἶναι
σχετικά ἀσφαλής κατά τή διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης, ὅμως ὅποτε δίνεις
χημικά στό σῶμα σου, βάζεις τό παιδί σου σέ κίνδυνο καί μπορεῖ νά ὑπάρξει καί περίπτωση ἀποβολῆς. Δέν εἴμαστε διαθέσιμοι νά ρισκάρουμε τή
ζωή τοῦ παιδιοῦ μας».
Κι ἔτσι ἡ μητέρα, μέ τή σύμφωνη γνώμη τοῦ συζύγου της, ἀκολούθησε μία 3η ΕΠΙΛΟΓΗ, πού ὅμως δέν τήν ὑπέδειξαν οἱ γιατροί, γιατί ὅπως
ἡ ἴδια λέει, «δέν βλέπουν τό ἔμβρυο σάν πρόσωπο...», ἀλλά τήν ὑπαγόρευσε ἡ βαθιά της πίστη στό Θεό καί ἡ μεγάλη ἀγάπη της πρός τό ἀγέννητο παιδί της.
«Ὅταν, πρῶτα ὁ Θεός, θά γεννηθῆ τό παιδί, τότε θά ξεκινήσω ἀμέσως
χημειοθεραπεῖες καί ὅ,τι ἄλλο χρειασθῆ», δήλωσε ἡ Donielle. Θά περιμένει
4 μῆνες, μέχρι νά γεννηθεῖ τό μωρό της, ἄλλωστε, ἐάν δέν εἶχε μείνει ἔγκυος
δέν θά γνώριζε γιά τόν καρκίνο καί ἴσως μάθαινε γι’ αὐτόν μετά ἀπό μῆνες.
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Ἤδη διανύει τή 18η ἑβδομάδα τῆς ἐγκυμοσύνης της καί σέ λίγες ἡμέρες
θά γεννήσει τό κοριτσάκι της μέ καισαρική, στό ὁποῖο θά δώσουν τό συμβολικό ὄνομα Σύλβια-Ἐλπίδα (Sylvia-Hope). Ὁ σύζυγός της καί τά 9 παιδιά τους, ἀλλά καί ὅλη ἡ τοπική κοινωνία, βρίσκονται κοντά της, τή στηρίζουν καί προσεύχονται γι' αὐτήν καί τό ἀγέννητο μωρό της.*
Tό ὅτι εἶναι ἀμερικανίδα καί ἑτερόδοξη θά πρέπει νά μᾶς ἐλέγχει, γιατι, δυστυχῶς, στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας οἱ Ἐκτρώσεις ἔχουν ξεπεράσει τίς 350.000 ἐτησίως ! * * Πόσο, στ’ ἀλήθεια, εἶναι θλιβερό...!

* «Ἐπί τοῦ πιεστηρίου»: Εἴχαμε ἤδη κλείσει τήν ὕλη μας ὅταν
εἴδαμε στό διαδίκτυο ὅτι ἡ Donielle γέννησε στίς 6 Νοεμβρίου μέ
καισαρική. Μητέρα καί μωρό εἶναι σέ πολύ καλή κατάσταση. Τό
θαυμαστό εἶναι ὅτι, μέχρι τώρα, ὅλα τά δείγματα ἱστῶν, πού ἔχουν
ἐξετασθῆ, ἦταν ἀρνητικά γιά καρκίνο. Σέ λίγες ἡμέρες θά κάνει
μαγνητική τομογραφία. Εὐχόμαστε ὅλα νά πᾶνε καλά καί ὁ ΠανάΣύλβια-Ἐλπίδα
γαθος Θεός νά κάνει τό Θαῦμα Του.
* * Σύμφωνα μέ τελευταία ἔρευνα (2011) τῆς Eurostat, τό 22% τῶν Ἑλληνίδων
δηλώνει πώς ἔχει κάνει τουλάχιστον μία ἔκτρωση, ἐνῶ τό 10% τῶν γυναικῶν πού
κάνουν ἔκτρωση εἶναι μόλις ἐφηβικῆς ἡλικίας. Ἡ Ἑλλάδα καταλαμβάνει τήν πρώτη θέση πανευρωπαϊκά στίς Ἐκτρώσεις... καί τήν τρίτη θέση στήν Ὑφήλιο. Κι
αὐτό τό 2011..., σκέπτεται κανείς τί συμβαίνει σήμερα, τό 2014 !!!

Π Α ΡΑ Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ω Ν
εἰς τήν ΠΑΝΑΓΙΑΝ τήν «ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΑΝ».
Ὡς αἰώνιο Σύμβολο καί Προστάτιδα τῆς Μητρότητος οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἔχουμε τήν Παναγία μας, τήν
ὑπερευλογημένη Θεοτόκο. Ἰδιαιτέρως
θά πρέπει νά Τήν ἐπικαλοῦνται οἱ μητέρες καί οἱ ἐγκυμονοῦσες. Γι’ αὐτό καί
παρουσιάζουμε ἐδῶ μιά «πρωτότυπη»
Εὐχή πρός τήν Παναγία τήν «Ἐγκυμονοῦσαν», καθώς καί Αἴτηση-Εὐχή
ὑπέρ φωτίσεως τῶν «σκεπτομένων τήν
φοβεράν ἔκτρωσιν».
Συμπεριλαμβάνονται στόν «Παρακλητικό Κανόνα εἰς τήν Παναγίαν τήν
Ἐγκυμονοῦσαν», ὁ ὁποῖος εἶναι ποίημα τῆς σεβαστῆς Γερόντισσας Ἰσιδώρας Μοναχῆς, Καθηγουμένης τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Κυπαρισιωτίσσης καί Ἁγίου Ἱεροθέου Μεγάρων, δόκιμης ὑμνογράφου τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας. Τήν ἔκδοση τοῦ Παρακλητικοῦ
αὐτοῦ Κανόνα ἐπιμελήθηκε ὁ σεβαστός Πρωτ. π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου ὁδ. Ἀχαρνῶν, Ἀθήνα, ὅπου καί ἡ ὁμώνυμη ἱερά Εἰκόνα τοῦ ἐξωφύλλου, τῆς Παναγίας τῆς
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«Ἐγκυμονούσης» («ἧς ἡ ἑόρτιος σύναξις — ἐν τῷ Ναῷ τούτῳ — ἐπιτελεῖται τὴν 25ην Σεπτεμβρίου»).
Στόν ὡραῖο Πρόλογό του ὁ π. Θεμιστοκλῆς, σχολιάζοντας τήν ἱ. εἰκόνα
τῆς Παναγίας τῆς «Ἐγκυμονούσης», σημειώνει, μεταξύ ἄλλων, τά ἑξῆς: «...Ἡ
Παναγία μας φέρει ἐμφανῶς στή γαστέρα Της τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ
μας. “Ἅμα τῇ συλλήψει”, τέλειος ὁ Θεάνθρωπος. Τό ἴδιο ἄλλωστε συμβαίνει σέ κάθε γυναίκα πού κυοφορεῖ. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού γίνεται ἡ σύλληψη τό κυοφορούμενο θεωρεῖται, σύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδοξη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, τέλειος ἄνθρωπος. Γιά τό λόγο αὐτό
ἡ Ἔκτρωση θεωρεῖται μεγάλη ἁμαρτία καί λογίζεται φόνος...» (σελ. 6).
Συνιστοῦμε θερμά τόν Παρακλητικό αὐτόν Κανόνα σέ ὅλες τίς ἐγκυμονοῦσες γυναῖκες, ἀλλά καί στίς ἄτεκνες πού ἐπιθυμοῦν τήν ἀπόκτηση τέκνου.
Διαβάζοντας ἤ ψάλλοντάς τον νά προσεύχονται θερμά στήν Παναγία μας
τήν «Ἐγκυμονοῦσαν» ὅπως τύχουν τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ αἰτήματός τους.
Γιά ὅποιον ἐνδιαφέρεται νά τόν προμηθευθῆ, ὁ Παρακλητικός Κανόνας
διατίθεται ἀπό τόν π. Θεμιστοκλή, τηλ. 6936.71.66.05.

Προσευχή λεγομένη ὑπό γυναικῶν κυοφορουσῶν πρός
τήν ΠΑΝΑΓΙΑΝ τήν «ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΑΝ».

Ἐ πάντων Βασιλέα, παράστηθί μοι δέομαι τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ δώγκυμονοῦσα Δέσποινα, Μαρία Θεοτόκε, ἡ συλλαβοῦσα ἐν γαστρὶ τὸν

ρησαί μοι σύνεσιν καὶ τοῦ Θεοῦ τὸν φόβον, τὴν χάριν καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν
βοήθειάν σου, ἕως ἂν φθάσω εὐχερῶς εἰς τοκετοῦ τὴν ὥραν, εὐγνωμονοῦσα
τὸν Θεὸν τὸν δόντα μοι παιδίον, καὶ τοῦτο μετὰ γέννησιν ἀξιωσόν με φέρειν,
ἐν τῷ Ναῷ καὶ ὕστερον καλῶς ἀνατραφῆναι, ἵνα Θεὸν δοξολογῇ ἐν χείλεσιν
καρδίας, Αὐτῷ γὰρ πρέπει ἡ τιμὴ καὶ δόξα εἰς αἰῶνας. Ἀμήν.

Αἴτημα καὶ εὐχὴ ὑπὲρ τῶν σκεπτομένων τὴν φοβερὰν ἔκτρωσιν.

Ἔτοῦ γάμου συνελθουσῶν καὶ ἔχουσιν ἐν γαστρὶ καρπὸν παρανομίας. Ἄρτι

τι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν ἐξ ἀπροσεξίας καὶ ἀκρασίας καὶ ἀφροσύνης αὐτῶν, πρὸ

δὲ δι’ ἐντροπὴν καὶ ἔνδειαν τὴν φοβερὰν ἁμαρτίαν τῆς ἐκτρώσεως σκεπτομένων.
τι δεόμεθα καὶ ὑπὲρ τῶν μητέρων, τῶν εἰς τοῦ γάμου τὸ μυστήριον
ἐλθουσῶν καὶ ἐν νομίμῳ συζυγίᾳ εὑρισκομένων, αἷς ὁ Θεός, τὸ μέγα
δῶρο τῆς εὐτεκνίας καὶ καρπογονίας ἐχαρίσατο. Ἀλλὰ μετὰ τὸ ἀποκτῆσαι
αὐτὰς τέκνα τινά, μὴ θελουσῶν συνεχῖσαι τὸ ἔργον τοῦτο τῆς τεκνογονίας καὶ
παιδοποιΐας, προφασιζομένων τὴν ἀνθρωπίνην ἀδυναμίαν, ἢ τὴν πρὸς καιρὸν
κόπωσιν, ἢ ἔνδειαν καὶ πτωχείαν, ἢ φόρτον ἐργασίας καί ἄλλης ἀπαραιτήτου
ἀσχολίας. Καὶ τῇ προφάσει ταύτῃ, τὸ τῆς φιλαυτίας πάθος ἐπικαλύπτουσαι,
ἢ τὸ τῆς κενοδοξίας καὶ ραθυμίας καὶ χαυνότητος προβαίνουσι δὲ εἰς τὸ μέγα
καὶ φοβερὸν ἔγκλημα τῆς ἐκτρώσεως.*
ύλαττε αὐτὰς Κύριε, ἐκ τῆς ὀλεθρίου ταύτης βλάβης καὶ εἰς μετάνοιαν καὶ
καλὴν μεταστροφὴν ταύτας ὁδήγησον. Ἵνα ἐπιστρέφουσαι εἰς τὸν ἅγιόν
Σου νόμον, τό τοῦ φόνου ἀδιόρθωτον κακὸν ἀποφύγωσι. Μεταμελούμεναι δέ,
τὴν καλὴν διόρθωσιν ἐπιτύχωσι, καὶ τῆς ζωῆς τὸ δῶρον ἀξίως ἐκτιμήσωσι, ὃ
δέδωκας αὐταῖς τῇ ἀφάτῳ Σου φιλανθρωπίᾳ. Σὺ γὰρ εἶ τῆς ζωῆς ὁ Χορηγὸς
καὶ τὴν λατρείαν καὶ τὴν προσκύνησιν προσφέρομέν Σοι, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ
τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἔ

Φ

* Ἡ δεύτερη αὐτή αἴτηση δέν συμπεριλαμβάνεται στόν Παρακλητικό Κανόνα,
ἀλλά συνετέθη ἀπό τή σεβαστή Γερόντισσα Ἰσιδώρα μετά ἀπό παράκλησή μας.
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Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ ΟΥ Σ Ι Α Σ Η
Παρουσιάζουμε ἕνα πολύ ὡραῖο καί ὠφέλιμο βιβλίο μέ τίτλο: «Τό ἡμερολόγιο τοῦ Πέτρου», ἀπό τίς
Ἐκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ, καί τή σειρά «Ἄθως ΠΑΙΔΙΚΑ» (ὁδ. Ἀβέρωφ 2, 104 33 Ἀθήνα, τηλ. 210-52.38.305,
FAX 210-52.38.959. Ὁ ἱδρυτής τῶν ἐκδόσεων κ. Ἀθανάσιος Σταμούλης εἶναι Ὑπερπολύτεκνος μέ 8 παιδιά). Τό προβάλλουμε ὡς ἑλληνορθόδοξη πρόταση καί
ἀντιστάθμισμα στά διάφορα κακῆς ποιότητας ἀναγνώσματα πού κυκλοφοροῦν καί δηλητηριάζουν τίς εὐαίσθητες ψυχές τῶν παιδιῶν μας.
Συγγραφέας του εἶναι ἡ κα Σταυρούλα Σταμάτη,
ἐνῶ τήν καλαίσθητη εἰκονογράφησή του ἐπιμελήθηκε ὁ κ. Χρῆστος Γουσίδης. Κι ὅπως χαρακτηριστικά γράφει ὁ Ἐκδότης: «Μαθήματα ζωῆς περιλαμβάνει αὐτό τό εὐχάριστο
καί δροσερό βιβλίο πού ἀπευθύνεται σέ παιδιά καί ἐφήβους ἀπό 11 ἕως 15
ἐτῶν. Οἱ γονεῖς μιᾶς πολυμελοῦς Οἰκογένειας (Ὑπερπολύτεκνης, μέ 7 παιδιά) γνωρίζουν τόν ἅγιο Πορφύριο (Καυσοκαλυβίτη, † 2 Δεκεμβρίου) καί ἡ
ζωή τους χαριτώνεται ἀπό αὐτή τή γνωριμία. Καί ὅταν ἔρχονται μετακομίσεις καί ριζικές ἀλλαγές, τόσο οἱ γονεῖς ὅσο καί τά παιδιά προσπαθοῦν νά
τίς ἀντιμετωπίσουν μέ χαρά, θάρρος, κέφι γιά ζωή καί πολύ μεράκι. Τό βιβλίο ἐξιστορεῖ τά γεγονότα μέσα ἀπό τά μάτια τοῦ μεγαλύτερου γιοῦ, τοῦ
Πέτρου. Εἶναι πλούσιο σέ δράση, γεμάτο Ἑλλάδα (καί Ὀρθοδοξία)!…».
Τό συνιστοῦμε θερμά καί ἀνεπιφύλακτα ὡς ὠφέλιμο δῶρο γιά τά παιδιά ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν Χριστουγέννων καί τῶν μεγάλων Ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου
Δωδεκαημέρου.
Συνέχεια ἀπό τή σελ. 1 (ἐξώφυλλο).

Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Κων/νου καί Βασιλικῆς ΣΚΟΝΔΡΑ,
μέ 7 παιδιά, γεννημένα ἀπό 2005 ἕως 2014, Ν. Αἰτωλ/νίας.
Ὁ πατέρας εἶναι τέκνο Πολύτεκνης Οἰκογενείας (4 παιδιά), ἐνῶ ἡ μητέρα Ὑπερπολύτεκνης Ἱερατικῆς (Οἰκογ. Ἱερ. Δημοσθένους καί Ἰωάννας Δροσοπαναγιώτη, 6 παιδιά). Συνεχίζουν τήν πολυτεκνική παράδοση, δεχόμενοι μέ πίστη «ὅσα παιδιά τούς δώσει ὁ Πανάγαθος Θεός». Μάλιστα πρίν λίγους μῆνες ἡ
κα Βασιλική ἐγέννησε τό 7ο παιδί τους, τό ὁποῖο βάπτισαν, δίνοντάς του τό
ὄνομα Μαρία, εἰς τιμήν τῆς Παναγίας μας, τῆς Μητέρας ὅλων τῶν Χριστιανῶν.
Εἶναι εὐλαβεῖς καί μάλιστα ὁ πατέρας ἔχει στενή σχέση μέ τό Ἅγιον Ὄρος.
Πνευματικός τους εἶναι ὁ εὐλαβής Ὑπερπολύτεκνος Ἱερέας π. Γρηγόριος Παπακωστόπουλος (9 παιδιά, γεννημένα 1992—2007), τόν ὁποῖο γνωρίζει πολύ καλά ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., μάλιστα
εἴχαμε δημοσιεύσει τήν ὡραία Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένειά του στό Περιοδικό μας
(Ε.Π.Ο., τ. 95/Σεπτ. 2002, σελ. 1 καί 8).
Ὁ πατέρας εἶναι στρατιωτικός (Ὑπαξιωματικός) καί ἡ μητέρα στό σπίτι μεγαλώνει τά μικρά παιδιά τους. Μένουν
σέ δικό τους σπίτι, γιά τό ὁποῖο ὅμως
πληρώνουν δάνειο. Ὑπάρχουν ἀνάγκες,
ὅμως ὑπάρχει πίστη καί ἀγώνας πνευματικός, ἀλλά κι ἐλπίδα στόν Πανάγαθο Θεό
μας, τόν Δωρεοδότη πάντων τῶν ἀγαθῶν.
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ΟΙ ΕΟΡΤΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ
Οἱ Ἑόρτιες εὐχές φαίνονται ὡς μία
συνήθεια, ἀλλά δέν εἶναι. Ὅλοι τίς
θέλουν, τίς περιμένουν καί τίς ἀνταλλάσσουν, ἔστω κι ἄν δέν νοιώθουν
κάτι βαθύτερο. Ἔχουμε, δυστυχῶς,
οἱ περισσότεροι, ἀλλοιώσει τό νόημα
τῶν Ἑορτῶν. Καί εἶναι ὄντως τραγικό
νά ἑορτάζουμε τή θεία Ἐνανθρώπηση
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τήν τοῦ Χριστοῦ θεία Γέννηση,
δίχως ὅμως τό Χριστό. Νά ἑορτάζουμε τήν ἱ. μνήμη τοῦ
Ἁγίου καί Μεγάλου
Βασιλείου ἀντικαθιστώντας τον μέ τόν
Ἅι Βασίλη ἤ Santa
Claus, τόν εὐτραφή
παππού μέ τά κόκκινα (διαφημιστικό
κατασκεύασμα τῆς
πολυεθνικῆς CocaCola)...
Γιά μᾶς ὅμως
τούς Ὀρθοδόξους
Χριστιανούς, οἱ Μεγάλες Ἑορτές ἔχουν καί μεταφέρουν
τό μέγα Μήνυμα τῆς σωτηρίας μας
στό μοναδικό Πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. «Καὶ οὐκ ἔστιν ἐν
ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία ∙ οὐδὲ γὰρ
ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν
τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ
σωθῆναι ἡμᾶς» (Πράξ. 4, 12).
«Αὐτὸς ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς
θεοποιηθῶμεν» (Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ
Μέγας, PG 25, 192B). Μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ
Θεοῦ Πατρός «ἐν χρόνῳ καὶ τόπῳ,
ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς
Παρθένου» ἐπιτυγχάνεται ἡ σωτηρία

τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ κάθε ἀνθρώπου,
πού πιστεύει καί ζεῖ «ἐν Χριστῷ»
διά μέσου τῆς Ἁγίας Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας Του.
Ἀλλ’ ὅπως ὁ Θεάνθρωπος καί Μόνος Φιλάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός
συγκαταβέβηκε ἀπό ἄπειρη ἀγάπη στόν κάθε ἄνθρωπο-εἰκόνα Του,
ἔτσι θέλει καί ζητεῖ
ὁ κάθε ἄνθρωποςΧριστιανός νά συγ
καταβαίνει καί νά
ἐκδηλώνει τήν ἀγάπη του στόν κάθε
συνάνθρωπό του
καί ἰδιαίτερα στούς
ἀδυνάτους καί πτωχούς, ὅπως εἶναι οἱ
ἀναγκεμένοι ἀδελφοί μας Ὑπερπολύτεκνοι-Πολύτεκνοι. Γιατί αὐτούς
ὁ Κύριος τούς θεωρεῖ καί τούς ὀνομάζει «ἀδελφούς Του
ἐλαχίστους» καί τήν
ἔμπρακτη ἀγάπη
μας σ’ αὐτούς τή θεωρεῖ ὡς γενομένη στόν Ἴδιο: «Ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε
ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν Μου τῶν
ἐλαχίστων, Ἐμοὶ ἐποιήσατε»! (Ματθ.
25, 40).
Ε Υ ΧΟ Μ ΑΣ Τ Ε , λοιπόν, νά ἑορτάσουμε ΟΛΟΙ οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί — καί μάλιστα οἱ Ἑλληνορθόδοξοι
Πολύτεκνοι καί οἱ Φίλοι τῶν Πολυτέκνων — τά φετινά ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,
ἀλλά καί νά ὑποδεχθοῦμε τό ΝΕΟ
ΕΤΟΣ 2015, μέ Πίστη ἀκλόνητη, μέ
Μετάνοια-Ἐξομολόγηση εἰλικρινή, μέ
Ἀγάπη ἔμπρακτη καί μέ Ἐλπίδα βέβαιη γιά τή σωτηρία μας. Ἀμήν.

•«Μακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν» (ὁ Κύριος, Πράξ. 20, 35).
•«Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» (ὁ Κύριος, Ματθ. 10, 8).
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