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•  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οἱ Φίλοι-Δωρητές μας, ἀφοῦ καταθέσουν τή Δωρεά τους στήν 
Τράπεζα, νά μᾶς ἀποστέλλουν τήν ἀπόδειξη τῆς καταθέσεως (σέ φωτοαντίγρα-
φο), ἐπειδή οἱ Τράπεζες δέν ἐνημερώνουν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ: Ἡ βόμβα στά θεμέλια  
τῆς Πατρίδος μας ἔχει ἤδη ἐκραγεῖ...!

Ἐδῶ καί πολλά χρόνια ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. μέ ἄρθρα τοῦ μακαριστοῦ ἱδρυ-
τοῦ της π. Νικοδήμου (Μπιλάλη), ἀλλά καί ἄλλων καταξιωμένων δημο-
γράφων, ὅπως τοῦ μακαριστοῦ Καθηγ. Γεωργίου Τζιαφέτα, τοῦ Καθηγ. 
Μανόλη Δρεττάκη κ.ἄ., ἔκρουε τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τό μεγά-
λο δημογραφικό κατήφορο τῆς Πατρίδας μας. Εἴμαστε ἀπό τούς πρώ-
τους, ἐάν ὄχι οἱ πρῶτοι, πού ἐπισημάναμε τόν κίνδυνο νά καταστοῦμε 
μειοψηφία στήν ἴδια μας τή Χώρα. Παράλληλα ἐπισημάναμε τό μεγά-
λο κίνδυνο τῆς κατάρρευσης τοῦ Ἀσφαλιστικοῦ μας Συστήματος ἐξ αἰτί-
ας τῆς μεγάλης ὑπογεννητικότητας καί τῆς ἀνατροπῆς τοῦ συσχετισμοῦ 
τῶν ἐργαζομένων καί τῶν συνταξιούχων (ἤδη τό 2014 ἡ ἀναλογία ἐργα-
ζομένων – συνταξιούχων ἔχει πέσει κάτω ἀπό τό 1,3, μέ τήν προοπτική 
νά εἶναι ἀρνητική).

Ἦρθε καί ἡ κρίση καί ἐπιτάχυνε τόν ἤδη «προαναγγελθέντα θάνατο», 
πού εἶναι πιά ἁπτός καί καταγεγραμμένος μέ ἀμείλικτους ἀριθμούς.

• Σύμφωνα μέ τά ἐπίσημα 
στοιχεῖα τῆς «Ἑλληνικῆς Στατι-
στικῆς Ἀρχῆς» ἤδη ἀπό τό 2011 
κατέστη ὁρατός ὁ δημογραφι-
κός κατήφορος ἀκόμη καί ἀπό 
αὐτούς πού ἀρνοῦνταν νά τόν 
δοῦν. Γιά πρώτη φορά στή σύγ-
χρονη ἱστορία τῆς Χώρας μας 
οἱ θάνατοι (111.099) ἦσαν πε-
ρισσότεροι ἀπό τίς γεννήσεις 
(106.428) κατά 4.469. 

• Τό δέ 2012 ἡ διαφορά αὐτή 
ἐκτινάχθηκε στίς 16.297 (περί-
που τετραπλασιάσθηκε, θάνατοι = 116.668, γεννήσεις = 100.371). Αὔξηση εἴχα-
με καί τά ἑπόμενα ἔτη.

• 2013: θάνατοι = 111.794, γεννήσεις = 94.134 (17.660 περισσότεροι θάνατοι).
• 2014: θάνατοι = 113.740, γεννήσεις = 92.148 (21.592 περισσότεροι θάνατοι). 
• Κι ἐρχόμαστε στό σήμερα (τά στοιχεῖα εἶναι ἕως καί τή 19η Ὀκτω-

βρίου 2015) : θάνατοι = 97.109, γεννήσεις = 73.381. Διαφορά ὑπέρ τῶν 
θανάτων: 23.728, μέ τάση μέχρι τό τέλος τοῦ ἔτους νά φτάσει ἡ δια-
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ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.
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φορά στίς 28.000 περίπου! (Πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι στά παραπά-
νω νούμερα συμπεριλαμβάνονται καί οἱ γεννήσεις τῶν ἀλλοδαπῶν, οἱ 
ὁποῖες σέ ποσοστό ἐπί τῶν συνολικῶν γεννήσεων ἦσαν 13,2 % τό 2013 
καί 14 % τό 2014).   

Τήν πενταετία 2011—2015 οἱ θάνατοι ὑπερέβησαν τίς γεννήσεις κατά 
88.000! Μποροῦμε νά ποῦμε παραστατικά, γιά νά δοῦμε τί σημαίνουν στήν 
πράξη ὅλοι αὐτοί οἱ ἀριθμοί, ὅτι μέσα σέ 5 μόνο χρόνια ἐξαφανίσθηκε μιά 
μεγάλη πόλη, ὅπως ἡ Καλαμάτα...!!!  

Τά νούμερα εἶναι ἀμείλικτα, ὅμως ἡ πραγματικότητα εἶναι πολύ χειρότε-
ρη καί ἐφιαλτική. Καί αὐτό γιατί ὁ δείκτης γονιμότητας (ἤ μᾶλλον ὑπογεννη-
τικότητας) εἶναι ἐδῶ καί χρόνια κάτω ἀπό τήν μονάδα, 0,9 καί τώρα, λόγῳ 
καί τῆς πρωτοφανοῦς κρίσης, ἴσως 0,8 καί χαμηλότερα, ἐάν λάβουμε ὑπόψη 
μας ὅτι ὁ μέσος ἡλικιακός ὅρος τεκνοποίησης τῆς Ἑλληνίδας ἔχει αὐξηθεῖ ἀπό 
τά 29,3 ἔτη, πού ἦταν τό 2001, σέ 31,6 ἔτη τό 2013. Γιά νά ὑπάρξει στοιχειώδης 
δημογραφική ἀναπλήρωση καί αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ ὁ δείκτης γονιμότητας 
(σέ ὅλη τήν ἀναπαραγωγική ἡλικία τῆς γυναίκας) θά πρέπει νά εἶναι τουλάχι-
στον πάνω ἀπό 2,1. Τά ἐπίσημα στοιχεῖα, πού δείχνουν τό δείκτη γιά τό 2013 
στό 1,30 εἶναι πλασματικά, καθώς δέν ἔχουν ληφθεῖ ὑπόψη οἱ γεννήσεις τῶν 
ἀλλοδαπῶν πού βρίσκονται στή Χώρα μας.

Ἡ Ἑλλάδα σταδιακά 
καί μέ γοργούς ρυθμούς, 
μεταβάλλεται σέ Χώρα Γε-
ρόντων. Σύμφωνα μέ τήν 
Eurostat τό 6% τοῦ πλη-
θυσμοῦ εἶναι ἄνω τῶν 80 
ἐτῶν,  ἐνῶ τό 2080 τό πο-
σοστό αὐτό προβλέπεται 
νά αὐξηθεῖ στό 13,5%, ἐνῶ 
στίς ἡλικίες ἄνω τῶν 65 

ἐτῶν τό ποσοστό ἀνέρχεται στό 20,5%, τό ὁποῖο ἀναμένεται νά αὐξη-
θεῖ στό 31% ἕως τό 2080. «Τά στοιχεῖα τῆς μή κερδοσκοπικῆς Ὀργάνωσης 
Help Age International, μέ ἕδρα τή Ν. Ὑόρκη, γιά τήν ποιότητα ζωῆς τῶν 
ἡλικιωμένων στήν Ἑλλάδα, δέν ἀφήνουν κανένα περιθώριο ἐφησυχασμοῦ. 
Ἡ Χώρα μας γηράσκει ἐπικίνδυνα καί παράλληλα μετατρέπεται σέ μία 
ἀπό τίς χειρότερες χῶρες, γιά νά ζοῦν οἱ ἄνθρωποι ἀπό τά 60 καί μετά» 
[σ.σ. κι ὄχι μόνο γι' αὐτές τίς ἡλικίες! Ἐφημ. «Καθημερινή», ἠλεκτρ. ἔκδο-
ση, www.kathimerini.gr (19.9.2015)]. 

Καί μετά ἀπό ὅλες αὐτές τίς ἀπογοητευτικές διαπιστώσεις θά ἀνέμενε κα-
νείς ἡ Πολιτεία νά ἐλαφρύνει τά βάρη τῶν ἡρωικῶν Πολυτέκνων, νά ἐνισχύσει 
γενικά τό θεσμό τῆς Οἰκογένειας, καθώς καί νά δώσει κίνητρα γιά τή γέννηση 
περισσοτέρων παιδιῶν. Καί ἀντί αὐτοῦ βλέπουμε ὁ ἱερός θεσμός τῆς Οἰκογέ-
νειας νά ἀπαξιώνεται καί νά πολεμεῖται (βλ. Σύμφωνο Συμβίωσης), τά παιδιά 
νά θεωροῦνται γιά τό Κράτος «τεκμήρια» (!) καί νά φορολογοῦνται, νά κα-
ταργοῦνται ἤ νά περιορίζονται τά ἐναπομείναντα «προνόμια» τῶν Πολυτέ-
κνων (ὅπως οἱ μετεγγραφές, οἱ κατ’ ἐξαίρεση διορισμοί κλπ.). Σχεδόν πάντοτε 
ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ἦταν, ὅπως προσφυῶς τήν εἶχε χαρακτηρίσει ὁ μακα-
ριστός π. Νικόδημος, ἡ «μητρυιά τῶν Πολυτέκνων», ὅμως δυστυχῶς τά τε-
λευταῖα χρόνια τῆς κρίσης τείνει νά γίνει ὁ «ἐξολοθρευτής» τους...! 

τοῦ πληθυσμοῦ στήν 
Ἑλλάδα σήμερα εἶναι 

0-14 ἐτῶν.

τοῦ ἑλληνικοῦ  
πληθυσμοῦ σήμερα 

εἶναι ἄνω τῶν 60 ἐτῶν.

τοῦ ἑλληνικοῦ  
πληθυσμοῦ θά εἶναι  

ἄνω τῶν 60 ἐτῶν τό 2030.

Ταχύτατη 
δημογραφική 

γήρανση

Ἡ Ἑλλάδα εἶναι 5η σέ ταχύτητα 
δημογραφικῆς γήρανσης 
παγκοσμίως μετά τίς Ἰαπωνία, 
Νότια Κορέα,  Ἰσπανία καί 
Πορτογαλία. Ἐπίσης ἔχει τόν 3ο 
χαμηλότερο δείκτη γεννήσεων 
στήν Ε.Ε. (9 τοις χιλίοις)

τοῦ ἑλληνικοῦ  
πληθυσμοῦ θά εἶναι ἄνω  

τῶν 60 ἐτῶν τό 2050.
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Μήνυμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας  
γιά τήν Ἑορτή τῶν Πολυτέκνων (5.11.2015). 

«Οἱ Πολιτειακοί Θεσμοί, καθένας στό πλαίσιο τῶν 
ἁρμοδιοτήτων τους, ὀφείλουν νά συνειδητοποιοῦν, 
διαρκῶς κι ἐμπράκτως, ὅτι ἡ προστασία τῆς Πολύ-
τεκνης Οἰκογένειας συνιστᾶ συνταγματικῶς κατο-
χυρωμένη ὑποχρέωσή τους. Συγκεκριμένα, κατά τίς 
διατάξεις τοῦ ἄρθρου 21 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος, οἱ 
Πολύτεκνες Οἰκογένειες “ἔχουν δικαίωμα εἰδικῆς 
φροντίδας ἀπό τό Κράτος”. Τό χρέος αὐτό καθίστα-
ται σήμερα τόσο περισσότερο ἐπιτακτικό, θεσμικῶς 
καί πολιτικῶς, ὅσον ἀποτελεῖ αὐτονόητη καί αὐταπόδεικτη πλέον ἀλή-
θεια τό ὅτι ἕνας ἀπό τούς βασικούς παράγοντες, λόγῳ τῆς εὐεργετικῆς 
ἐπιρροῆς τῶν ὁποίων δέν ἔχει ἐπέλθει στήν Χώρα μας ρήξη τοῦ κοινω-
νικοῦ ἱστοῦ ἐξαιτίας τῆς βαθειᾶς, μακρᾶς κι ἐπώδυνης οἰκονομικῆς κρί-
σης, εἶναι ἡ Οἰκογένεια, κυρίως δέ ἡ Πολύτεκνη Οἰκογένεια».

Σχόλιο Συντάξεως:
Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα μέ τόν ἐ

ξο χώτατο κ. Πρόεδρο, ὅμως, δυ-
στυχῶς, οἱ Πολιτικοί καί οἱ Πολιτει-
ακοί Θεσμοί δέν «συνειδητοποιοῦν» 
ὅτι ἡ ἀπαξίωση καί ἡ πολεμική, 
οὐσιαστικά, τῶν Πολυτέκνων, ἀλλά 
καί τῆς Οἰκογενείας γενικά, ἐκτός 
ἀπό ἀντισυνταγματική εἶναι καί 
ἐθνοκτόνα. Κρούομε γιά ἄλλη μία 
φορά τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου καί 
καλοῦμε τήν Κυβέρνηση, ἀλλά καί 
ὅλα τά Κόμματα νά ἀσκήσουν μία 
ἐθνική πολιτική ἐνίσχυσης τοῦ Θε-

σμοῦ τῆς Οἰκογενείας καί ἰδιαίτε-
ρα τῆς Πολύτεκνης καί νά ἐπεν-
δύσουν στή γέννηση παιδιῶν, πού 
εἶναι τό μέλλον τῆς Χώρας μας. 

Ἡ πρόφαση ὅτι λόγῳ τῆς κρίσης 
δέν ὑπάρχουν χρήματα δέν εὐστα-
θεῖ, δεδομένου ὅτι δαπανῶνται τε-
ράστια ποσά σέ ἥσσονος σημασί-
ας σκοπούς. Μόνο γιά τούς ἥρωες 
τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδας Πο-
λυτέκνους δέν ὑπάρχουν, πού δι-
καιοῦνται, ἐάν μή τί ἄλλο, τή συν
ταγματικά κατοχυρωμένη «εἰδική 
φροντίδα ἀπό τό Κράτος».

«Ὅμως τό Δημογραφικό Πρόβλημα δέν εἶναι μόνο πολιτικό καί κοινω-
νικό, ἀλλά καί προσωπικό. Ἀνεξάρτητα ἀπό τίς διαθέσεις τῆς Κοινωνί-
ας, ὁ καθένας κρίνεται ἀπό τή δική του βιοτή. Ἐδῶ ἡ ἀλλαγή νοοτροπί-
ας εἶναι εὐκολότερη. Ὅποιος ἀγαπᾶ τό Θεό καί τόν πλησίον, αὐτός εἶναι 
ἕτοιμος νά γίνεται συνδημιουργός τοῦ Θεοῦ, καλλιεργώντας τό χάρισμα 
τῆς ζωῆς» (Ἀπόστολος Β. Νικολαΐδης, Καθηγ. Πανεπ. Ἀθηνῶν, Περιοδ. «Ἡ 
Δράση μας», ἀρ. τεύχ. 527, Μάρτιος 2015, σελ. 138).

Γι' αὐτό ἄς ἀντιδράσουμε ὅσο εἶναι καιρός, μέ τόν προσωπικό μας ἀγώνα 
ἐνάντια στή φυγοτεκνία καί τή φιληδονία τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλά καί μέ τή «λο-
γία»* ὑπέρ τῶν συγχρόνων ἡρώων Πολυτέκνων. Ἄς βοηθήσουμε, λοιπόν, ὅσο 
μποροῦμε τούς χειμαζομένους ἀδελφούς μας Πολυτέκνους μέσῳ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., 
πού συμπάσχει καί συναγωνίζεται μαζί τους ἐδῶ καί 46 χρόνια, γιατί αὐτοί, 
μέ τά πολλά ἀξιαγάπητα παιδιά τους, εἶναι ἡ ἐλπίδα τοῦ Ἔθνους μας. 

* Λογία = Ἡ συλλογή χρημάτων γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς. Καθιερώθηκε ἀπό τήν 
πρωτοχριστιανική Ἐκκλησία γιά τήν ἐνίσχυση τῆς χειμαζομένης Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων.
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Πολύτεκνες Οἰκογένειες...
Ὁ ἀντίποδας στόν ἠθικό καί δημογραφικό κατήφορο!

Τοῦ κ. Ἀντωνίου Ἀντωνίου, Προέδρου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

Τό ὑπ’ ἀρ. 1 πρόβλημα τῆς Πατρίδας μας ἦτο 
καί εἶναι ἡ ὑπογεννητικότητα. Ἡ Χώρα μας εἶναι 
τρίτη (3η) στήν Εὐρώπη, μαζί μέ τήν Ἰταλία, στήν 
ὑπογεννητικότητα, μετά τή Γερμανία καί τήν Πορ-
τογαλία. Ἡ πραγματικότητα εἶναι τραγική. Τό 1 ἤ 
2 παιδιά (ἤ ἀκόμη καί κανένα) ἀποτελεῖ τόν κα-
νόνα τῶν γεννήσεων ἀνά Ἑλληνίδα κατά τίς τε-
λευταῖες δεκαετίες.

Οἱ Τρίτεκνοι καί οἱ Πολύτεκνοι μειώνονται 
συνεχῶς. Γιά νά διατηρήσει ἕνα Κράτος–Ἔθνος 
τόν πληθυσμό του, πρέπει οἱ  Γεννήσεις νά ἀνέρ-
χονται σέ 3 τέκνα τουλάχιστον κατά οἰκογένεια, 
διότι πολλά ζεύγη εἶναι ἀκουσίως ἤ ἑκουσίως 

ἄκληρα, ἐνῶ πολλοί παραμένουν ἄγαμοι. Τά ἐπίσημα στοιχεῖα τῶν ἁρμο-
δίων Ὑπηρεσιῶν τοῦ Κράτους δείχνουν τή συνεχή μείωση τῶν γεννήσε-
ων, ἐνῶ παρατηρεῖται μεγάλη αὔξηση τῶν θανάτων (βλ. σχετικό ἄρθρο μας 
στό παρόν τεῦχος, σελ. 3). 

Γίνεται συστηματικός ἐκμαυλισμός τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας. Φοβερή 
ἡ διαφθορά. Παραμερίσθηκαν οἱ Ἀξίες. Χλευάζεται ἡ Ἠθική. Περιγε-
λοῦνται οἱ ἡρωίδες Πολύτεκνες μητέρες, ἐπειδή δέν προβαίνουν σέ ἐκτρώ-
σεις! Προβάλλονται ἀναισχύντως ἡ ἀνηθικότητα, ἡ ὁμοφυλοφιλία, τά 
Σόδομα καί τά Γόμορα. Ποιός θά φωνάξει δυνατά: ΦΤΑΝεΙ, ωΣ εΔω! 
Ὑπάρχει ἀντίποδας στόν ἠθικό καί δημογραφικό αὐτόν κατήφορο; 

Ναί, εἶναι οἱ εὐλογημένες Πολύτεκνες Οἰκογένειες. Μπαίνεις μέσα 
στό σπίτι τους καί μοσχοβολάει. Θά ἰδεῖς τό κανδηλάκι νά ἀνάβει ἡμέρα 
καί νύκτα ἐμπρός στίς Εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων. 
Θά παρατηρήσεις εὐπρέπεια καί τάξη στό νοικοκυριό τους. Θά φωτισθεῖς 
ἀπό τά λαμπερά προσωπάκια τῶν παιδιῶν. Θά ἀκούσεις ὡραιότατη ἑλλη-
νική καί χριστιανική φρασεολογία. Θά ἰδεῖς τόν ἀλτρουισμό μεταξύ τῶν 
παιδιῶνἀδελφῶν. Θά αἰσθανθεῖς ζωντάνια ἠθική καί σωματική, θά δια-
πιστώσεις εἰλικρίνεια. Τά λέγω αὐτά, ὄχι σάν φιλολογία, ἀλλά ἀπό προ-
σωπική μακρόχρονη ἐμπειρία. 

Οἱ πάμπολλες ἐπισκέψεις, μετά τῆς συζύγου καί τῶν τέκνων μου, στίς 
Πολύτεκνες Οἰκογένειες, μέ ἐδίδαξαν πολλά, τά ὁποῖα οὔτε στό Πανεπι-
στήμιο ἔμαθα ποτέ. Καταγράφω ἕνα μόνο περιστατικό, μεταξύ τῶν πάμ
πολλων πού μοῦ ἔχουν συμβεῖ. 

Ἦτο δεκαετία τοῦ 19701980. Εὑρισκόμενος ἐντός καί εἰς τό μέσον πε-
ρίπου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Ἀναργύρων Ἡλιουπόλεως, ὁ ὁποῖος ἦτο ἀσφυ-
κτικά γεμᾶτος, μέσα καί ἔξω, κατά τόν Ἑσπερινό τῆς Πανηγύρεώς του, 
αἰσθάνθηκα πίσω μου ἕνα χέρι νά μέ σφίγγει δυνατά. Λέγω στόν ἄνθρωπο: 
«Θέλετε κάτι, σᾶς συμβαίνει κάτι»; Καί μοῦ ἀποκρίνετε: «Ναί, πᾶρτε αὐτά 
τά χρήματα. Εἶναι τό μισό ἐφάπαξ μου. Τό δίδω γιά τούς ἀπόρους Πολυ-

ΑΦ Ι Ε ΡΩΜΑ  

ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ

ΓΡΑΦ
ΙΚΟ
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Σημαντική εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου  
Μητροπολίτου Γουμενίσσης κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

γιά τό Δημογραφικό Πρόβλημα.
Στήν πρόσφατη Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας 

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (7 Ὀκτωβρί-
ου 2015) ὁ σεβασμ. Μητροπολίτης Γουμε-
νίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. 
Δημήτριος ἀνέγνωσε τήν εἰσήγησή του γιά 
τό φλέγον θέμα τοῦ Δημογραφικοῦ. Ὁ σε-
βασμιώτατος στήν ἐμπνευσμένη ὁμιλία του 
ἀνέλυσε τίς «παραμέτρους καί τίς αἰτίες τοῦ 
προβλήματος». Κατόπιν τό ἐνέταξε στά πλαί-
σια τοῦ «παγκοσμίου σκηνικοῦ», χαρακτηρί-
ζοντάς το ὡς «πρόκληση γιά μᾶς», τονίζοντας 
ἰδιαίτερα τόν «ἐκδυτικισμό» τῆς κοινωνίας 
μας, τή διαρκή «ἐθνομείωση» καί τό «με
ταναστευτικό». Ἀνέδειξε δέ μέ σαφήνεια τίς 
«ὄψεις τοῦ ἑλλαδικοῦ Δημογραφικοῦ» Προ-
βλήματος. Προχωρώντας στήν οὐσία τῆς εἰσηγήσεώς του ἀναφέρθηκε στίς 
«ὄψεις ποιμαντικῆς ἀντιμετωπίσεως» τοῦ Δημογραφικοῦ Προβλήματος, 
στήν «εὐθύνη τῆς Ἱεραρχίας» καί κατέληξε στή διατύπωση συγκεκριμέ-
νων «προτάσεων», τόσο πρός τήν Πολιτεία, ὅσο καί πρός τήν Ἐκκλη-
σία, τονίζοντας ἰδιαίτερα τήν ἀπαραίτητη καί ἀναντικατάστατη «ποι-
μαντική Της συνδρομή». 

Λόγῳ τῆς ἔκτασης τῆς Εἰσηγήσεως δέν εἶναι δυνατόν νά τήν παραθέ-
σουμε στό σύνολό της. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά τήν ἀναγνώσουν 

τέκνους». «Ὄχι ἐδῶ –τοῦ ἀπαντῶ–, βᾶλτε τα στήν τσέπη σας καί ὅταν τε-
λειώσει ὁ Ἑσπερινός θά συζητήσουμε ἔξω». Μετά τόν Ἑσπερινό μοῦ λέγει:

«Ἔλαβα σήμερα τό ἐφάπαξ μου, ὕστερα ἀπό 35 χρόνια κοπιαστικῆς 
ἐργασίας μου στό Δημόσιο. Εἶχα τάξει τό μισό νά κρατήσω γιά τήν οἰκο-
γένειά μου (ἦτο Πολύτεκνος πατέρας 5 παιδιῶν) καί τό ἄλλο μισό νά τό 
δώσω γιά τά πτωχά παιδάκια τῶν Πολυτέκνων».

Ἦτο καί γνωστός μου, διότι μερικά ἀπογεύματα ἤρχετο στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. 
καί προσέφερε ἐθελοντική ἐργασία, ὅπως καί πολλοί ἄλλοι ἄνδρες καί γυ-
ναῖκες. Ἀρνήθηκα νά λάβω τά χρήματα, τά ὁποῖα ἦταν ἕνα ἀρκετά σε-
βαστό ποσό. Στήν ἐπιμονή του τά ἐκράτησα καί τήν ἑπομένη, ἀπό τήν 
Π.Ε.ΦΙ.Π., τοῦ τά ἐπιστρέψαμε μέ ταχυδρομική ἐπιταγή, παρακρατώντας 
ἕνα συμβολικό ποσό, γιατί ἦταν ἄνθρωπος τοῦ μόχθου καί τά εἶχε ἀνάγκη.

Μόνο μέ τήν εὐλογημένη ἀπό τό Θεό συζυγία καί τήν ἐξ αὐτῆς τεκνο-
γονία ὑπάρχει ἐλπίδα ἡ Πατρίδα μας νά συνεχίσει νά ζεῖ. Καί μόνο μέ 
τήν ἐνίσχυση τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας καί μάλιστα τῆς Πολύ-
τεκνης, θά μπορέσουμε νά βγοῦμε ἀπό τήν κρίση, τήν οἰκονομική, ἀλλά 
πρωτίστως τήν ἠθική, καί νά σταματήσει ὁ δημογραφικός κατήφορος.  
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στό Διαδίκτυο: www.agioritikovima.gr (7 Ὀκτωβρίου 2015). Παραθέτουμε 
μόνο κάποιες ἀπό τίς ἐνδιαφέρουσες προτάσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου: 

«Ἐκτός ἀπό τήν ἐλπίδα τῆς ζωντανῆς πίστης τῶν ἡρωικῶν ἀνθρώ-
πων μας, χρειάζεται καί ἡ φιλάδελφη φροντίδα ἀπό τό ἐκκλησιαστικό 
σῶμα/σύνολο: ἐπιτέλους ἡ φροντίδα τῶν περισσοτέρων νά γίνει προσεγ-
γίσιμη ἐλπίδα γιά τούς λίγους ἥρωες Πολυτέκνους. Καί αὐτό σιγάσιγά 
θά γίνει μάθημα ζωῆς καί ἔμπνευση γιά ἀκόμη περισσοτέρους....  

»Προεκτείνοντας τήν παραπάνω σκέψη καί ἐπειδή πρέπει νά ἐνερ-
γοῦμε ἐξόχως πρακτικά προτείνουμε ἐπίσης: ὅλα τά Ἱδρύματα, μη-
δενός ἐξαιρουμένου, καθώς καί τά Προσκυνήματα, νά ἀποδίδουν 
φιλαδέλφως τό 10% τῶν ἐσόδων τους ὑπέρ τῆς ἐνισχύσεως τῶν τρι-
τέκνων καί πολυτέκνων Οἰκογενειῶν, καταξιώνοντας πλήρως τήν 
ἀποστολή τους στό ἱστορικό ἐκκλησιαστικό “παρόν” τοῦ γένους. 
Μήν μᾶς φανεῖ δύσκολο.

»Ἤδη, ἔχουμε ἀκμαία Ἁγιορείτικα μοναστήρια πού συνεργάζονται μέ 
τά Πολυτεκνικά Σωματεῖα. Ἐμψυχώνουν τήν προσφορά τους, ἐπιδοτοῦν 
τίς ἐκδηλώσεις τους (βραβεῖα καί χρηματικά ἔπαθλα σέ νέες πολύτεκνες ἤ 
ὑπερπολύτεκνες Οἰκογένειες).

»... Ἄλλωστε μέσα στό Ἐκκλησιαστικό Σῶμα δέν ὑπάρχουμε μόνοι 
μας, ἀλλά ὁ ἕνας κοινωνεῖ μέ τόν ἄλλο (αὐτός εἶναι ὁ τρόπος τῆς ὕπαρ-
ξής μας ἐν Χριστῷ), ὁ ἕνας συμπαραστέκεται στόν ἄλλο. Ὅλες αὐτές οἱ 
δράσεις καί ἐκδηλώσεις εἶναι μέσα στό Ἐκκλησιαστικό Σῶμα.

»Ὅπως καί οἱ “Φίλοι τῶν Πολυτέκνων” μέ τόν μακαριστό μοναχό 
Νικόδημο Μπιλάλη (πού ὅπως ἐλέχθη, ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Παΐσιος σέ μία 
καμπή κόπωσης τόν εἶχε προτρέψει νά μήν ἀφήσει αὐτό τό ἔργο! (Σ. σ. 
βλ. στό Περιοδικό μας «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια, ἀρ. τεύχ. 
147/2015, σελ. 1213).

»Ἐπιτροπή ἐξ Ἀρχιερέων νά ἐπισκεφθεῖ ὅλα τά κόμματα καί τούς πολι-
τειακούς θεσμούς, νά μεταφέρει τήν ἀγωνία τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν αὐτο-
καταστροφική πορεία τοῦ Γένους μας, νά ἐνημερώσει γιά τά ληφθέντα μέ-
τρα ἐκ μέρους της καί ἐν ταυτῷ νά ζητήσει τήν συντονισμένη προσπάθεια 
ὅλων τῶν ἁρμοδίων φορέων τῆς Πολιτείας, ὥστε νά προβλεφθεῖ ἡ δημι-
ουργία Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς γιά τήν προστασία καί τήν φροντίδα τῆς 
Πολύτεκνης Οἰκογένειας.

»Νά ζητηθεῖ ἐπίσης ἡ σχετική νομοθεσία πού ἀφορᾶ στήν οἰκογένεια 
καί τούς πολυτέκνους, νά ἀποκαθαρθεῖ ἀπό τά ἀντικίνητρα πού ἔχουν 
θεσπισθεῖ τά τελευταῖα χρόνια καί νά ἀντικατασταθοῦν μέ μέτρα στο-
χευμένα καί ἐξορθολογισμένα, καί ὄχι ὁριζόντια, μέ σκοπό νά καταστεῖ 
τουλάχιστον φιλική-εὐνοϊκή πρός τήν δημιουργία πολύτεκνης οἰκογέ-
νειας, καί ὄχι ἐχθρική ὅπως κατέληξε σήμερα...». 

Ἤδη ἡ προσφορά τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας πρός τούς ἐμπερίστατους 
ἀδελφούς μας εἶναι πολύ σημαντική καί ἀναντικατάστατη. Ὅμως, αὐτές 
οἱ προτάσεις εἶναι ἰδιαίτερα ἀξιόλογες, γιατί στοχεύουν εἰδικά στή συ-
μπαράσταση τῶν Πολυτέκνων καί Τριτέκνων ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι καί 
πλήττονται ὅσο καμία ἄλλη κοινωνική ὁμάδα καί οἱ λόγοι εἶναι προφα-
νεῖς. εὐχόμασθε νά μελετηθοῦν ἐπισταμένως, ὅπως καί ὅλη ἡ εἰσήγη-
ση τοῦ Σεβασμιωτάτου, καί νά ὑλοποιηθοῦν.
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Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία εὐλογεῖ τήν Π.ε.ΦΙ.Π.
Ἡ Ἁγία Μητέρα μας Ἐκκλησία, ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. μέχρι 

καί σήμερα, ἔχει εὐλογήσει καί εὐλογεῖ τήν ταπεινή της προσπάθεια, εἴτε 
μέ τήν ἔκδοση Ἐγκυκλίων σχετικῶν μέ τό ἔργο της, εἴτε μέ τή σύσταση 
πρός τούς σεβαστούς ἹερεῖςἘφημερίους νά διευκολύνουν τή ΔΩΡΕΑΝ δι-
άθεση τοῦ Περιοδικοῦ μας μέσῳ τῶν Ἱερῶν Ναῶν. Σχετικές Ἐγκυκλίους 
ἔχουν κατά καιρούς ἐκδώσει ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, ἡ Διαρκής Ἱερά 
Σύνοδος, ὅλοι οἱ Ἀρχιεπίσκοποι Ἀθηνῶν (ἀπό τήν ἵδρυσή της μέχρι καί 
σήμερα), ἀλλά καί πολλοί Σεβασμ. Μητροπολίτες.

Πρόσφατα εἴχαμε τή χαρά νά λάβουμε μιά νέα Ἐγ
κύκλιο, τήν ὁποία παραθέτουμε. Πρόκειται γιά τό ἔν
θερμο Ἐγκύκλιο Σημείωμα τοῦ νέου Μητροπολίτου 
Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου (ἡ χειρο-
τονία του ἔγινε τήν 1η Ἰουνίου 2015, ἐνῶ ἡ ἐνθρόνισή 
του ἔλαβε χώρα τήν 22α Ἰουνίου). Ἀπευθύνεται στούς 
Σεβαστούς Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς του καί τούς προ-
τρέπει νά προωθοῦν τό Περιοδικό μας στούς πιστούς, 
χαρακτηρίζοντάς το «σημαντικό μέσο στηρίξεως τῆς 
ἑλληνορθοδόξου πολυτέκνου Οἰκογενείας…». 

Ὁ Σεβασμιώτατος εἶναι παλαιός καί θερμός Φίλος 
τῶν Πολυτέκνων, ἀλλά καί τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Μάλιστα, καί 
ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης συ-
νέβαλε στήν προώθηση τοῦ Περιοδικοῦ μας. Τόν εὐχα-
ριστοῦμε θερμά καί τοῦ εὐχόμασθε θεοφιλῆ διακονία, 
ὁ δέ Πανάγαθος Θεός νά τόν ἐνδυναμώνει στό δύσκο-
λο ποιμαντικό του ἔργο καί νά τόν ἀξιώσει νά ἀκο-
λουθήσει τά ἴχνη τοῦ μακαριστοῦ Γέροντά του Ἐπισκόπου Φλωρίνης κυ-
ροῦ Αὐγουστίνου (Καντιώτη). «Εἰς πολλὰ ἔτη Δέσποτα» !  
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Τό μικροσκοπικό μωρό πού γεννήθηκε χάρη 
στήν ἀγάπη τῆς μητέρας του !

Τήν πίεσαν νά τό «ρίξει» (νά κάνει Ἔκτρωση) ὅταν ἔσπασαν τά νερά 
της τήν 20ή ἑβδομάδα (μόλις 5 μηνῶν!), ἀλλά αὐτή τούς ἀγνόησε...

Ὅταν γεννήθηκε, ζύγιζε λιγότερο ἀπό 
700 γραμμάρια καί ἦταν μικρότερος σέ 
μῆκος ἀπό τήν παλάμη τοῦ πατέρα του! 
Πρόσφατα γιόρτασε τά πρῶτα του γενέθλια 
καί οἱ γονεῖς του ἔχουν κάθε λόγο νά εἶναι 
τρισευτυχισμένοι.

Ὁ λόγος γιά τό μικρό Τζέτ Μόρις (Jett 
Morris), πού ὅταν ἡ μητέρα του βρισκόταν 
στήν 20ή ἑβδομάδα κύησης τῆς ἔσπασαν τά 
νερά καί οἱ γιατροί τῆς συνέστησαν νά κά-
νει ἔκτρωση, λέγοντάς της ὅτι τό ἔμβρυο 
ἦταν «μή βιώσιμο».

Ἡ Μάιρι (Mhairi) Μόρις ὅμως, σέ μία 
πρωτοφανή ἐπίδειξη θάρρους καί ἀγάπης, τούς ἀγνόησε καί ἀποφάσισε 
νά συνεχίσει κανονικά τήν ἐγκυμοσύνη της. Καί γέννησε τό μωρό της 
5 ἑβδομάδες ἀργότερα, στήν 25η ἑβδομάδα τῆς κύησής της...

Πέντε λεπτά προθεσμία!
Ὅταν ἔσπασαν τά νερά τῆς κυρίας Μόρις καί πῆγε στήν κλινική, οἱ 

γιατροί τῆς ἔδωσαν πέντε λεπτά χρόνο γιά νά ἀποφασίσει, καί μάλιστα 
τήν εἶχαν βάλει πάνω στό φορεῖο πού θά τήν ὁδηγοῦσε στό χειρουργεῖο 
γιά τήν ἔκτρωση!

Ὡστόσο, ἐκείνη ἀρνήθηκε νά τό κάνει, μέ ἀποτέλεσμα τίς ἀμέσως ἑπό-
μενες ἡμέρες νά δέχεται καταιγισμό τηλεφωνημάτων ἀπό τίς νοσοκόμες, 
πού τήν πίεζαν νά κάνει ἔκτρωση...

Ἡ κα Μόρις ὅμως ἀρνήθηκε καί πάλι, καθώς ἦταν πεπεισμένη πώς τό 
μωρό της ἦταν ὑγιές, καί ἔτσι πέντε ἑβδομάδες ἀργότερα τό ἔφερε στή ζωή.

Ἡ μητέρα ἀφηγεῖται...
Ἡ ἴδια ἡ 34χρονη μητέρα ἀφηγεῖται τήν ἱστορία της: «Ὅταν ἔσπα-

σαν τά νερά μου, δέν ἀντιμετώπιζαν τόν Τζέτ ὡς μωρό, ἀλλά ὡς ἕνα 
“μή βιώσιμο ἔμβρυο”. Ἦταν πολύ ἀπογοητευτικό. Βρισκόμουν στή μο-
νάδα πρόωρων γεννήσεων καί κανείς ἀπό τούς παιδιάτρους δέν ἦρθε 
νά μοῦ πεῖ τίς ἐναλλακτικές λύσεις. Ἀλλά ἐγώ μόλις εἶχα κάνει ὑπέρη-
χο καί ὅλα ἦταν τέλεια... Ὁ γιατρός μοῦ εἶπε: “Πρέπει νά σέ πᾶμε στό 
χειρουργεῖο. Πρέπει νά σταματήσεις τήν κύηση, δέν μποροῦμε νά κά-
νουμε τίποτα”».

Καί συνεχίζει: «... Οἱ γιατροί δέν ἔδωσαν κἄν στόν Τζέτ μιά δεύτερη 
εὐκαιρία. Ὅταν ὁ γιατρός γύρισε νά μέ πάρει γιά τήν ἐπέμβαση, εἶχα ἤδη 
μιλήσει μέ τόν Πόλ (Paul), τό σύζυγό μου (36 ἐτῶν) καί τοῦ εἴπαμε ὅτι 
δέν θά κάνω τήν ἔκτρωση. Τότε ὁ γιατρός κοίταξε τό ρολόι του καί ἐμέ-
να ἐπίμονα, σάν νά μοῦ ἔλεγε ὅτι χάνει τόν χρόνο του. Τότε εἶπα στόν 
Πόλ: “Πρέπει νά φύγουμε ἀμέσως ἀπό ἐδῶ μέσα”».
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Ἔπειτα ἀπό αὐτό τό γεγονός, ἡ Μάιρι Μόρις καί ὁ σύζυγός της ἐπέ-
στρεψαν στό σπίτι τους, στό Σάσεξ. Δώδεκα ἡμέρες ἀργότερα, ὅμως, ἡ 
Μάιρι ἄρχισε νά αἱμορραγεῖ καί εἰσήχθη ἐσπευσμένα στό νοσοκομεῖο... 

Νίκησε τίς πιθανότητες !
Ἐκεῖ οἱ γιατροί προειδοποίησαν τό ζευγάρι ὅτι ὁ γιός τους πιθανότατα θά 

γεννιόταν μέ ἐγκεφαλική βλάβη καί ὅτι ἴσως ἔχανε τή ζωή του κατά τή γέν-
να, ἀφοῦ οἱ πνεύμονές του δέν ἦταν 
ἀρκούντως ἀνεπτυγμένοι.

Παρ’ ὅλα αὐτά ὁ Τζέτ διέψευ-
σε τίς πιθανότητες καί γεννήθηκε 
στίς 6 Δεκεμβρίου 2013. Ἀ μέσως 
ὁδηγήθηκε σέ θερμοκοιτίδα, γιατί 
ζύγιζε λιγότερο ἀπό 700 γραμμάρια. 
Ὁ μικρός ὑπέφερε ἀπό πνευμονοπά-
θεια καί ἴκτερο, ὡστόσο γρήγορα ξε-
πέρασε τά προβλήματά του, ὅταν 
ἀναπτύχθηκαν οἱ πνεύμονες καί τά 
ὑπόλοιπα ζωτικά ὄργανά του. 

Σέ λίγες ἡμέρες ὁ μικρός ἀγωνι-
στής θά ἑορτάσει τά δεύτερα γενέθλιά του. 

[Πηγή: www.iefimerida.gr (7.1.2015)].

Ὁ μικρός Τζέτ στά 
πρῶτα του γενέθλια.

Σχόλιο Συντάξεως.

Φανταστεῖτε οἱ γονεῖς νά ὑπέκυπταν 
στίς πιέσεις τῶν γιατρῶν καί νά εἶχαν 
κάνει Ἔκτρωση. Δέν θά ἔβλεπαν ποτέ 
τό ἀγγελούδι τους καί δέν θά τό κρα-
τοῦσαν στά χέρια τους! Ἀλλά ἀκόμη 
κι ἄν ὁ μικρός Τζέτ εἶχε χάσει τή μάχη 
γιά τή ζωή, δέν θά ἦταν πιό γλυκός 
ὁ πόνος τῶν γονιῶν του, ἐφόσον, θά 
εἶχαν κάνει ὅ,τι περνοῦσε ἀπό τό χέρι 
τους γιά τή ζωή τοῦ παιδιοῦ τους καί 
δέν θά τό εἶχαν σκοτώσει;

Οἱ γιατροί ἔχουν ὁρκισθεῖ νά κά-
νουν ὅ,τι εἶναι ἀνθρωπίνως δυνα-
τόν γιά νά σώσουν μιά ἀνθρώπινη 
ζωή. Κι ἐνῶ κατά κανόνα, αὐτό τό 
πράττουν στούς ἀσθενεῖς κάθε ἡλι-
κίας, δυστυχῶς, τίς περισσότερες φο-
ρές «ἀδιαφοροῦν» γιά τά ἀγέννητα 
μωρά καί ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ προ-
βαίνουν σέ «διακοπή τῆς ἐγκυμοσύ-
νης»– Ἔκτρωση. Μάλιστα, ἡ «βιομη-
χανία» τῶν Ἐκτρώσεων εἶναι ἀπό τίς 
πιό «ἐπικερδεῖς ἐπιχειρήσεις», εἰδικά 
τώρα, στήν ἐποχή τῆς κρίσης. Στό 
πλαίσιο τῆς ὑλιστικῆς εὐδαιμονίας 

τά ἀθῶα καί ἀνυπεράσπιστα ἀγέννη-
τα παιδιά γίνονται θυσία στό βωμό 
τοῦ σύγχρονου Βάαλ...!

Σύμφωνα μέ πρόσφατες μελέτες 
εἴμαστε ἡ πρώτη Χώρα στήν εὐρώ-
πη στίς Ἐκτρώσεις... εἶναι θλιβερό 
τό γεγονός ὅτι στήν Πατρίδα μας 
οἱ Ἐκτρώσεις ἔχουν ξεπεράσει τίς 
400.000 τό χρόνο. Μεγάλος ἀριθμός 
τους ἀφορᾶ ἀνήλικες κοπέλες, ἐνῶ 
ἕνα στά τέσσερα κορίτσια ἡλικίας 
14 ἕως 17 ἐτῶν ἔχει κάνει Ἔκτρω-
ση... (Οἱ περισσότερες Ἐκτρώσεις 
ἀπό ἀνήλικες γίνονται ἐν ἀγνοίᾳ τῶν 
γονέων τους καί φυσικά δέν κατα-
γράφονται)! 

Μάλιστα, μόνο μέσα στό 2014 πω-
λήθηκαν στή Χώρα μας 2.000.000 (!) 
χάπια τῆς «ἑπόμενης μέρας», τά 
ὁποῖα σημειωτέον εἶναι εΚΤΡωΤΙ-
ΚΑ καί ὄχι ἀντισυλληπτικά, ὅπως 
παραπλανητικά διαφημίζεται. Καί 
αὐτό γιατί προκαλοῦν ἀποβολή τοῦ 
ἤδη γονιμοποιημένου ὠαρίου. Πό-
σες καί πόσοι ἀλήθεια τό γνωρί-
ζουν αὐτό ;   
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Σχόλιο Συντάξεως.
Αὐτή τήν ὡραία Οἰκογένεια τήν γνω

ρίσα με σχετικά πρόσφατα. Πνευματι-

κός τους εἶναι ὁ σεβαστός Ἱερομόνα-
χος π. Λεόντιος, ἀδελφός τῆς Ἱ. Μονῆς 
Ἁγίων Αὐγουστίνου καί Σεραφείμ τοῦ 

Σαρώφ, στό Τρίκορ-
φο Φωκίδος. Ἡγούμε-
νος τῆς Μονῆς εἶναι ὁ 
σεβ. Ἀρχιμ. π. Νεκτά-
ριος (Μουλατσιώτης), 
Πνευματικός καί συμ
παραστάτης πολλῶν 
Πολυτέκνων Οἰκογε-
νειῶν.

Ἐργάζεται μόνο ὁ 
πατέρας ὡς κτηνοτρό-
φος. Ἔχει λίγα ζῶα, 
τά ὁποῖα ἐκτρέφει σέ 
ὀρεινό χωριό τῆς Ναυ-

ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ

Α .́ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
• Ἀγαπητοί φίλοι τῶν Πολυτέκνων, χαίρετε!
Λάβαμε το δέμα μέ εἴδη ρουχισμοῦ, τό ὁποῖο μᾶς ἀποστείλατε. Εὐχαρι-

στοῦμε θερμά πού ποτέ δέν ξεχνᾶτε τήν οἰκογένειά μας. 
Τό ἐνδιαφέρον σας πού πηγάζει ἀπό τήν ἀνιδιοτελή ἀγάπη πρός κάθε 

ἔργο ἀγαθό κι εὐάρεστο ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μᾶς συγκινεῖ καί μᾶς εὐφραί-
νει. Εἴθε ὁ Πανάγαθος Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ καί βοηθάει στό δρόμο τοῦ 
ἁγιασμοῦ καί τῆς σωτηρίας. 

Ἀπό καρδιᾶς σᾶς εὐχόμαστε εὐλογημένη Σαρακοστή τῶν Χριστουγέν-
νων μέ πίστη καί αἰσιοδοξία, ὑπομονή κι ἐπιμονή σέ κάθε προσπάθεια.
 Μέ ἐκτίμηση, σεβασμό κι ἀγάπη
Ν. Ἕβρου, 14. 11.2015. Οἰκογένεια Πέτρου καί Ἑλένης Ἀποστολίδη 
 (μέ 5 παιδιά, γεν. 1987—2000)

Σχόλιο Συντάξεως. 
Ἐπιστολή καί ὡραία οἰκογενειακή 

φωτογραφία τους εἴχαμε δημοσιεύσει πα-
λαιότερα (Ε.Π.Ο., τ. 117/2008, σελ. 1011). 
Τά 2 μεγαλύτερα παιδιά εἶναι ἀπόφοι-
τοι Ἀνωτάτων Σχολῶν καί κάτοχοι με-
ταπτυχιακῶν διπλωμάτων, ἐνῶ τά ἑπό-
μενα 2 εἶναι φοιτητές καί τό μικρότερο 

μαθητής. Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς, δυστυχῶς, 
αὐτή τήν περίοδο εἶναι ἄνεργοι. Πρό-
κειται γιά καλή καί ἀξιοπρεπή Οἰκογέ-
νεια ἄξια πολλῶν συγχαρητηρίων. Ἡ 
Π.Ε.ΦΙ.Π. χαίρεται πού γνωρίζει τέτοιες 
Οἰκογένειες καί πάντοτε θά προσπαθεῖ, 
στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων της, νά τούς 
συμπαρίσταται.

• Ἀγαπητοί μας ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τή βοήθεια, τήν ὁποία μᾶς ἀποστέλλετε, 

καθώς καί γιά τήν «ἀρχοντική ἀγάπη» μέ τήν ὁποία μᾶς περιβάλλετε, ἀπό 
τήν ἀρχή τῆς γνωριμίας μας καί ἡ ὁποία ἦταν μία ἀπό τούς τρόπους πού 
ὑποδείκνυε ὁ ἀγαπημένος μας Ἅγιος Παΐσιος († 12η Ἰουλίου)...

Σᾶς εὐχόμαστε νά ἔχετε πλούσια τή Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ σέ κάθε ἔκφανση τοῦ βίου σας.
Ν. Ἀχαΐας, 28.8.2015. Οἰκογ. Παναγιώτη–Ἀδαμαντίας Βασιλόγιαννου  
 (μέ 5 παιδιά, γεν. 1996—2012, Ν. Ἀχαΐας) 
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Οἰκογένεια Περικλῆ καί Πασχαλίνας ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗ, μέ 5 παιδιά,  
γεννημένα ἀπό 2004 ἕως 2012, Ν. Θεσ/νίκης.

Τήν ὡραία αὐτή Οἰκογένεια, μέ τά χαριτωμένα 5 ἀγοράκια, τή γνωρίσαμε 
μόλις ἐφέτος. Σέ ἐπιστολή της μᾶς ἔγραφε ἡ μητέρα: 

«Σᾶς εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ γιά τό ἐνδιαφέρον, πού δείχνετε γιά τήν Οἰκο-
γένειά μας... Θά ἤθελα νά σᾶς ἐνημερώσω ὅτι ὁ πατέρας πάσχει ἀπό σοβαρή 
ἀσθένεια, ἡ ὁποία τοῦ προξενεῖ πόνους στά χέρια καί στά πόδια, γεγονός πού 
τόν δυσκολεύει στήν ἐργασία. Αὐτή τήν περίοδο ἡ δουλειά του εἶναι νά κόβει 
ξύλα, νά τά φορτώνει καί νά τά στοιβάζει. Ἐλπίζουμε ὁ Θεός νά βοηθήσει νά 
ὑπάρχει δουλειά καί γιά τούς ἑπόμενους μῆνες...» (28. 9. 2015). 

Εἶναι ἀξιοθαύμαστη ἡ ἐργατικότητα καί ἡ αὐτοθυσία τοῦ πατέρα, 
πού δέν τό βάζει κάτω κι ἀγωνίζεται μέ ἀξιοπρέπεια νά κερδίζει τόν ἐπιούσιο 
γιά τήν Οἰκογένειά του. 
Ἡ μητέρα προσ λήφθηκε 
πρόσφατα σέ Παιδικό 
Σταθμό, δυστυχῶς ὅμως 
μέ ὀλιγόμηνη σύμβαση.

Πρόκειται γιά εὐσε-
βή Οἰκογένεια, πού ἀξί-
ζει κάθε βοήθεια καί θά 
κάνουμε καί γι’ αὐτή ὅ,τι 
μποροῦμε. Χρειαζόμαστε, 
ὅμως, βοήθεια καί συμπα-
ράσταση ἀπό τούς Φίλους 
μας, τούς «κυρηναίους» 
τοῦ ἔργου μας, προκειμέ-
νου νά ἐλαφρύνουμε τό 
σταυρό τῶν ἀδελφῶν μας 
Πολυτέκνων. 

ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 

Β .́ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
• Ἀγαπητοί μας Φίλοι τῶν Πολυτέκνων.
Σᾶς εὐχόμαστε ὁλοψύχως νά εἶστε πάντα καλά, γιά νά μπορεῖτε νά ἐπι-

τελεῖτε τό τόσο ὡραῖο φιλανθρωπικό ἔργο γιά τούς ἥρωες Πολυτέκνους, 
πού τό Ἑλληνικό Κράτος δυστυχῶς τούς φέρεται σάν μητρυιά...

Ὁ Θεός νά φωτίσει τούς ἄρχοντες νά σκέπτονται γιά τό καλό τῆς Ἑλλά-
δας καί ὄχι γιά τό ἄτομό τους. 

Σᾶς στέλνω τό μικρό αὐτό  ποσό, ὅπως ἔκανε ὁ σύζυγός μου, πού 
δυστυχῶς ἀπεβίωσε. Νά τόν μνημονεύετε σᾶς παρακαλῶ, τό ὄνομά του 
εἶναι Ἀνέστης... 
 Σᾶς εὐχαριστῶ
Αὐστραλία, 23. 10.2015. Βασιλική Παππᾶ

πακτίας, ἐνῶ ἡ μητέρα, ἡ ὁποία εἶναι 
κόρη Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας μέ 
8 παιδιά, δυστυχῶς εἶναι ἄνεργη.

Τά ἔσοδα ἀπό τήν ἐργασία τοῦ πα-
τέρα δέν ἐπαρκοῦν. Ὑπάρχει μεγάλη 
ἀνάγκη νά βρεθεῖ μία μόνιμη ἐργασία 

στήν περιοχή τῶν Πατρῶν, ἤ νά τούς 
παραχωρηθοῦν κάποια χωράφια στήν 
Πάτρα ἤ στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς 
Ἀχαΐας. Μέχρι νά γίνει, ὅμως, κάποιο 
ἀπό τά δύο, κάθε βοήθεια εἶναι ἀπα-
ραίτητη καί εὐπρόσδεκτη.



14

• Ἀγαπητοί Φίλοι τῶν Πολυτέκνων.
Σᾶς χαιρετοῦμε μέ πολλή ἐκτίμηση καί ἀγάπη Θεοῦ γιά τό σημαντικότε-

ρο ἔργο πού ἐπιτελεῖτε στή σημερινή κοινωνία καί στή δυσκολότερη ἐπο-
χή τῆς Πατρίδας μας. Καί ἐμεῖς, ἡ μικρή Ὁμάδα τῶν Φίλων Πολυτέκνων 
(πού ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπό μιά συζήτηση πού εἶχα κάνει μέ τόν Μητρ. 
Αὐγουστῖνο Καντιώτη, ὅταν ζοῦσε) ἐδῶ, στή μακρινή Αὐστραλία νοιώθου-
με καί πονοῦμε καί τό κατά δύναμη προσφέρουμε. 

Φέτος καταφέραμε νά συγκεντρώσουμε καί νά σᾶς ἀποστείλουμε αὐτή 
τήν ἐλάχιστη βοήθεια (ρουχισμό καί χρήματα). 

Σᾶς εὐχόμαστε καλή δύναμη καί κουράγιο στό ἱερό ἔργο σας...
 Μέ πολλή ἀγάπη, γιά τήν Ὁμάδα Φιλοπολυτέκνων, 
Αὐστραλία, 30.6.2015. Ἄννα Κλάδου

Σχόλιο Συντάξεως.
Εὐχαριστοῦμε μέσα ἀπό τήν καρ-

διά μας τούς ἀγαπητούς μας ἀδελφούς 
Ἀποδήμους, ἁπανταχοῦ Γῆς, πού δέν ξε-
χνοῦν τήν Πατρίδα καί μάλιστα πονᾶνε 
καί ἀγωνιοῦν γι' αὐτή περισσότερο καί 
ἀπό ἐμᾶς, πού ζοῦμε σ’ αὐτή. 

Εἶναι ἐξίσου συγκινητική ἡ ἀγάπη 
πού δείχνουν στούς ἀδελφούς μας Πο-
λυτέκνους, οἱ ὁποῖοι, ἰδιαίτερα στά χρό-
νια τῆς κρίσης, δοκιμάζονται περισσό-
τερο ἀπό κάθε ἄλλη κοινωνική ὁμάδα.

Τούς εὐχόμαστε νά ἐπιστρέψουν κά-
ποτε στήν Πατρίδα καί προσευχόμαστε 

ὁ Πανάγαθος Θεός νά τούς χαρίζει ὑγεία 
καί μακροημέρευση. Τά ὀνόματα πού 
μᾶς ἀποστέλλουν μνημονεύονται, ἰδιαί-
τερα κατά τήν περίοδο τῆς Σαρακοστῆς 
τῶν Χριστουγέννων, πού τελοῦμε ἱ. Σα-
ρανταλείτουργο.

Τέλος, τούς προτρέπουμε νά μιμη-
θοῦν τό παράδειγμα τῶν Φίλων μας 
ἀ πό τήν Αὐστραλία (βλ. ἐπιστολή ἀνω-
τέρω), ὅ που δημιούργησαν μιά «Ὁμά-
δα Φιλοπολυτέκνων» καί συλλογικά 
πιά συγκεντρώνουν καί μᾶς ἀποστέλ-
λουν, μέ θαυμαστή συχνότητα, ρουχι-
σμό καί χρήματα.

Οἰκογένεια Νικολάου καί Γκόλφως ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, μέ 5 παιδιά,  
γεννημμένα ἀπό 2000 ἕως 2014, Ν. Ἀττικῆς.

Πρόκειται γιά μία εὐσεβή καί ὡραία Οἰκογένεια. Πνευματικός τους εἶναι ὁ 
σεβαστός π. Ἀπόστολος Θεολόγου, θεολόγος καί Ἐφημ. τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Βαρ-
βάρας Ἄνω Πατησίων, Ἀθήνα, πού εἶναι Πνευματικός πατέρας πολλῶν Πολυ-
τέκνων Οἰκογενειῶν. 

Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπό τή Βάπτιση τοῦ 5ου παιδιοῦ τους, ἡ ὁποία τελέ-
σθηκε στίς 15 Μαΐου 2015. Ὁ νεοφώτιστος ἔλαβε τό ὄνομα Σταῦρος, ἐνῶ ἡ 
σύλληψή του ἔγινε μετά ἀπό προσευχή στόν Ἅγιο Ἰούδα τό Θαδδαῖο (†19η 

Ἰουνίου). Εἶναι ἐλπιδοφόρο 
τό γεγονός ὅτι ἐνῶ οἱ σύγ-
χρονοι Ἕλληνες ἀποφεύγουν 
τά παιδιά, οἱ ἀδελφοί μας 
Πολύτεκνοι προσεύχονται 
νά τούς χαρίσει ὁ Ζωοδό-
της Θεός ἕναν ἀκόμη ἀνε
πα νάληπτο καί μοναδικό 
ἄν θρωπο.

Νά χαίρεστε τά βλαστάρια 
σας ἀδελφοί μας. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., 
μέ τή βοήθεια τῶν ἁπαντα-
χοῦ Φίλων της/σας, θά εἶναι 
τό κατά δύναμιν κοντά σας, 
συμπαραστάτης στόν καλό 
ἀγώνα σας.
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Ἕνα παράδειγμα ἀγάπης πρός μίμηση...!
Ἕνα εὐσεβές ζεῦγος, τό ὁποῖο ἐπιθυμεῖ ἀνωνυμία, θερμοί Φίλοι τῶν Πο-

λυτέκνων, ἐκτός ἀπό τίς συχνές καί γενναῖες δωρεές του ὑπέρ τῶν χειμαζομέ-
νων ἀδελφῶν μας Ὑπερπολυτέκνων καί Πολυτέκνων, πού ἐνισχύει ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., 
μᾶς ξάφνιασε εὐχάριστα μέ μία σπάνια (ἔχει ξανασυμβεῖ ἄλλη μιά φορά) γιά 
τό Σύλλογό μας κίνηση ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης. 

Πρίν ἀπό τή Βάπτιση τῆς θυγατέρας τους ἐνη-
μέρωσαν τούς συγγενεῖς, φίλους καί γνωστούς 
ὅτι δέν θά δεχθοῦν, ὅπως συνηθίζεται, δῶρα 
γιά τό μωρό, ἀλλά ὅ,τι ποσό ἤθελε ὁ καθένας 
νά διαθέσει γιά δῶρο, νά τό προσφέρει στήν 
Π.ε.ΦΙ.Π. γιά τ’ ἀξιαγάπητα παιδιά τῶν Πο-
λυτέκνων, δίνοντάς τους ταυτόχρονα καί τόν 
Τραπεζικό Λογαριασμό μας. 

Ἔκριναν ὅτι, δόξα τῷ Θεῷ, εἶχαν ὅ,τι χρειαζό-
ταν γιά τό δικό τους παιδί, ἐνῶ πολλοί ἥρωες Πο-
λύτεκνοι γονεῖς δέν ἔχουν τή δυνατότητα νά προσ
φέρουν στά πολλά παιδιά τους ἀρκετές φορές καί 

τά ἀναγκαῖα. Κι αὐτό ὄχι ἀπό τεμπελιά καί ἀδιαφορία, ὅπως πολλοί ἄκριτα καί 
ἀδιάκριτα κατηγοροῦν τούς Πολυτέκνους, ἀλλά ἀπό ἀντικειμενικές δυσκολίες, 
ὅπως ἀνεργία, χρέη, ἀσθένειες κλπ.

Οἱ καλεσμένοι ἀνταποκρίθηκαν γενναιόδωρα στήν ἔκκληση καί προ-
τροπή τοῦ ζεύγους καί συγκεντρώθηκε ἕνα σεβαστό ποσό, πού ἀνακούφι-
σε ἀρκετούς ἀδελφούς μας Πολυτέκνους.

Θέλουμε καί ἀπό αὐτή τή θέση νά εὐχαριστήσουμε θερμά, τόσο τό εὐσε-
βές ζεῦγος, ἀλλά καί ὅλους ὅσοι ἀπό τούς καλεσμένους τους ἀνταποκρίθηκαν. 

Μεγάλη ἡ εὐλογία γιά τούς Γονεῖς, ἀλλά καί γιά τή νεοφώτιστη, γιατί ση-
μάδευσαν τό σημαντικότερο γεγονός τῆς ζωῆς της, τήν εἴσοδό της στήν Ἁγία 
μας Ἐκκλησία, μέ μιά πράξη ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης (βλ. καί Διδαχή τοῦ 
Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στή συνέχεια). 

Εὐχόμαστε στή νεοφώτιστη Πορφυρία (ἔλαβε τό ὄνομά της πρός τιμή τοῦ 
νεοφανοῦς Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, † 2α Δεκεμβρίου) νά «προ-
κόπτει σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις» (Λουκ. 2, 
52) καί στούς Γονεῖς της νά τή χαίρονται καί νά τή δοῦν ὅπως θέλει ὁ Παν
άγαθος Θεός.

«Καί ἄν θέλῃς νά ζήσῃ τό παιδίον (σου), ἐγώ 
νά σέ εἴπω πῶς νά κάμῃς · νά κάμῃς τοῦ παιδιοῦ 
σου ἕνα φόρεμα καί ἄλλο ἕνα ἐκείνου τοῦ πτω-
χοῦ παιδιοῦ · καί διά τό χατήρι ἐκείνου τοῦ πτω-
χοῦ παιδιοῦ χαρίζει ὁ Θεός τήν ζωήν τοῦ παιδιοῦ 
σου. Καί νά ἀγαπᾷς τά πτωχά τά παιδιά καλύ-
τερα ἀπό τά ἐδικά σου...».

(Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, 1717― † 24 Αὐγ. 1779, Δι-
δαχή Δ .́ Ἀπό τό βιβλίο τοῦ (†) Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου 
Καντιώ του, Μητροπολίτου Φλωρίνης, «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙ-
ΤΩΛΟΣ, “Προφητεῖες καί Διδαχές”», ἐκδ. «Ὁ Σταυρός», 
Ἀθήνα 201131, σελ. 244).
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Δυό φωτεινά καί ἐλπιδοφόρα παραδείγματα 
ἀπό μιά Πολύτεκνη Οἰκογένεια...!

Μέ χαρά, ἀλλά καί ὑπερηφάνια διαβάσαμε σέ δυό ἐκδόσεις τοῦ δια-
δικτυακοῦ περιοδικοῦ «Νῆσος ΠΑΤΜΟΣ» (www.nissospatmos.com, τεύ-
χη 8ο/ Ἰούνιος καί 9ο/ Ἰούλιος 2015) δύο ἀναφορές στά ἄξια παιδιά τῆς 
Πολύτεκνης Οἰκογενείας Παναγιώτη καί Τριανταφυλλιᾶς Ψαλλιδάκη, 
ἀπό τήν ἱερή νῆσο Πάτμο. 

Ἡ Οἰκογένεια ἔχει πέντε (5) παιδιά, γεννημένα ἀπό τό 1998 ἕως τό 
2014, καί εἶναι γνωστή στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀπό τό 2009. Πρόκειται γιά Οἰκο-
γένεια μέ ἦθος καί εὐσέβεια. Ἐργάζεται μόνο ὁ πατέρας, ὁ ὁποῖος μέ τόν 
τίμιο ἱδρώτα του ἀγωνίζεται νά συντηρήσει τήν Οἰκογένειά του.
• Ἡ πρώτη δημοσίευση, τήν ὁποία καί προτάσσουμε, λόγῳ τῆς βα-

ρύτητας τῆς πράξης, ἄν καί χρονικά μεταγενέστερη, ἀφορᾶ τό 2ο παιδί 
τῆς Οἰκογενείας (καί 1ο γιό), Νικόλαο (γεννημ. τό 2000) κι ἔχει ὡς ἑξῆς: 

«ΝΙΚΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ. Ἕνα φωτεινό παράδειγμα στίς μαῦρες 
μέρες μας.

»... Ἕνας 15χρονος Πατμιο-κρητικός, ὁ Νίκος Ψαλ-
λιδάκης, βρῆκε μία γυναικεία τσάντα καί χωρίς δεύ-
τερη σκέψη τήν παρέδωσε στήν Ἀστυνομία. Ἡ τσά
ντα περιεῖχε 2.000 εὐρώ σέ μετρητά, καί πιστωτικές 
κάρτες. Ἡ Γαλλίδα (τουρίστρια) πού ἔχασε τήν τσά-
ντα δέν πίστευε στ’ αὐτιά της καί στά μάτια της  ὅταν 
κλήθηκε νά παραλάβει τήν τσάντα καί τό ἀνέγγιχτο 
περιεχόμενό της. “Στό Παρίσι, παραδέχθηκε, δέν θά 
τήν ἔβρισκα ποτέ”!

»Πραγματικά ἀξίζουν συγχαρητήρια στό 15χρονο Νικόλα, μέλος μιᾶς Πο
λύτεκνης, γνωστῆς γιά τό ἦθος της, Οἰκογένειας. Ἡ Οἰκογένεια Ψαλλιδά-
κη πραγματικά ἀνατρέπει τόν (ἀρνητικό) μύθο πού κάποιοι θέλουν νά καλλι-
εργοῦν γιά τούς  Ἕλληνες... Ἡ πράξη τοῦ Νικόλα ἀποκτᾶ ἀκόμη μεγαλύτερη 
ἀξία ἀφοῦ ὁ ἴδιος ἀντιλαμβάνεται καί ζεῖ καθημερινά τίς δυσκολίες ἐπιβίωσης 
μιᾶς Πολύτεκνης Οἰκογενείας στήν Ἑλλάδα σήμερα». (τεῦχ. 9ο/2015, σελ. 5).
• Ἡ δεύτερη δημοσίευση ἀναφέρεται στό 1ο παιδί (καί 1η κόρη) τῆς 

Οἰκογενείας, Ἄννα Μαρία (γεννημ. 1998) καί ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Ἄννα Μαρία Ψαλλιδάκη. Μισή Κρητικιά, μισή Πάτμια καί 

ἐξαιρετική παλαίστρια.
» Ἕνα μεγάλο ταλέντο τῆς γυναικείας πάλης στήν Πάτμο... Πέρυσι τόν  

Ἰούνιο κατέκτησε τήν 1η θέση στό Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Ἐλευθέρας Πάλης. 
Τό Φεβρουάριο συμμετεῖχε στήν πρώτη καί δεύτερη προκριματική φάση τοῦ 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος στήν Ἀθήνα καί τή Θεσσαλονίκη, ὅπου κατέλα-
βε τήν 4η καί τήν 1η θέση ἀντίστοιχα. Τό Μάρτιο κατέκτησε τό χάλκινο με
τάλλιο στό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ὅπου καί προκρίθηκε γιά τό Εὐρωπαϊ
κό Πρωτάθλημα, πού θά διεξαχθεῖ στή Μαδρίτη...» (τεῦχ. 8ο/2015, σελ. 30).
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Οἰκογένεια Ἀνδρέα καί Εὐαγγελίας ΒΑΡΔΑΚΗ, μέ 5 παιδιά,  
γεννημένα ἀπό 2011 ἕως 2015, Ἐπαρχία Ἀμμοχώστου.

Ἡ Πολύτεκνη αὐτή Κυπριακή Οἰκογέ-
νεια ἔχει πολυτεκνικές ρίζες καί κατα-
βολές. Ὁ πατέρας εἶναι ἀπό Πολύτεκνη 
Οἰκογένεια μέ 4 παιδιάἀδέλφια καί ἡ μη-
τέρα μέ 5. Τό θαυμαστό εἶναι ὅτι ἀπό τό 
2010 πού τελέσθηκε ὁ Γάμος τους μέχρι 
καί σήμερα ἔχουν κάθε χρόνο καί ἄλλο 
παιδί. Καί τά 5 βλαστάρια τους εἶναι νή-
πια. Εἶναι εὐσεβεῖς κι ἔχουν Πνευματικό 
τους τό σεβαστό π. Γεώργιο Χατζηδά-
μου, Ἐφημέριο στό χωριό Σωτήρα. 

Ὁ πατέρας εἶναι ὑδραυλικός, ἀλλά 
δυστυχῶς ἐδῶ καί καιρό δέν ἔχει ἐργα-
σία. Ὑπάρχει μεγάλο χρέος σέ στεγαστι-
κό δάνειο. Τά παιδιά εἶναι ὅλα μικρά 
καί οἱ ἀνάγκες μεγάλες καί ἐπιτακτι-
κές, ἡ δέ ἀνεργία τοῦ πατέρα ἐπιτεί-
νει τή δύσκολη κατάσταση. 

Κάνουμε ἔκκληση στούς ἀδελφούς 
μας Κυπρίους, ἁπανταχοῦ Γῆς, νά μή 
λησμονοῦν τίς ἐναπομείνασες Πολύ-

τεκνες Οἰκογένειες τῆς Κύπρου μας. Γιατί, σύμφωνα μέ πρόσφατες μελέτες 
(Πανεπ. Λευκωσίας), τό Δημογραφικό Πρόβλημα τῆς Κύπρου εἶναι τεράστιο!

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. αἰσθάνεται ὑπερήφανη πού γνωρί-
ζει τέτοιες Οἰκογένειες, μέ πίστη, ἦθος, τιμιότητα 
καί ἐπιτυχίες. Ὑπερήφανοι πρέπει νά αἰσθάνονται 
καί οἱ Γονεῖς τους, ἀλλά καί τά ὑπόλοιπα ἀδέλφια 
τους. Εἶναι πραγματικά παρήγορο κι ἐλπιδοφόρο, 
σέ μία ἐποχή, ὅπου οἱ ἀξίες καί οἱ ἀρετές παραθεω-
ροῦνται καί ὑποτιμῶνται ἀπό πολλούς συνανθρώ-
πους μας, τό γεγονός ὅτι ἡ πλειονότητα τῶν Πολυ-
τέκνων ἀδελφῶν μας παραμένει πιστή στίς ἠθικές 
Ἀξίες τῆς φυλῆς μας.

Παράδειγμα πρός μίμηση, γιά ὅλους μας, πρέπει 
νά εἶναι τό ἦθος καί ἡ τιμιότητα τοῦ μικροῦ Νικόλα, ἀλλά καί οἱ ἐπιτυχί-
ες τῆς ἀδελφῆς του Ἄννας Μαρίας στόν ὑγιή ἀθλητισμό καί στήν εὐγενῆ 
ἅμιλλα, πού πρέπει νά τόν χαρακτηρίζει. Εὖγε σας, ἀγαπητά μας παιδιά!  

ΣΤΗΛΗ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ

«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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ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ...
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E-mail: pefip@otenet.gr
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Συνέχεια ἀπό τό ἐξώφυλλο.

εΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘεΑΜΑ-ΘεΜΑ-ΘΑΥΜΑ...!
«Τήν Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Λουκᾶ Σταυρούπο-

λης, ἡ Οἰκογένεια Βασιλειάδη βάπτισε τό ἑνδέκατο (11ο) παιδί τους καί τοῦ 
ἔδωσε τό ὄνομα τοῦ νεοφανοῦς Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου († 12η Ἰουλίου).

»Ὁ Ἱ. Ναός ἦταν κατάμεστος καί ἕνα πλῆθος ἀπό παιδάκια παρακολουθοῦσε 
μέ εὐλάβεια τό Μυστήριο τῆς Βάπτισης...» (Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως). 

Ἐκτός ἀπό τήν ὄντως θαυμαστή Ὑπερπολυτεκνία τῆς Οἰκογενείας Κων/νου καί 
Τατιάνας Βασιλειάδη (μέ 11 παιδιά, γεννημ. 1992—2015, Ν. Θεσ/νίκης · ἡ 1η κόρη Σο-
φία εἶναι ἔγγαμη μέ τόν Ἀναστάσιο Λασπίτη), θαυμαστή καί ἀξιομνημόνευτη εἶναι ἡ 
κουμπαριά τους μέ τήν ἐπίσης Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Ἀλεξάνδρου καί Ἀρί-
στης Καϊσίδη (μέ 6 παιδιά, γεννημ. 1999—2008, Ν. Θεσ/νίκης). Ἀνάδοχος ἦταν ἡ 1η 
κόρη τῆς Οἰκογενείας, Ἄννα (στή φωτογρ. κρατᾶ στήν ἀγκαλιά της τό μικρό Παΐσιο).

Καί οἱ δυό αὐτές χαριτωμένες Οἰκογένειες διακρίνονται γιά τήν εὐσέβεια, τήν 
πίστη καί τό ἦθος τους. Πνευματικός τῆς Οἰκογενείας Βασιλειάδη εἶναι ὁ σεβα-
στός π. Βασίλειος Βύρλιος (Ὑπερπολύτεκνος μέ 6 παιδιά), Προϊστάμενος τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Λουκᾶ. Ἐπιπλέον, ὅπως μας γράφει ὁ κ. Βασιλειάδης, εἶναι 
ἀξιοσημείωτο τό γεγονός ὅτι καί οἱ ἄλλοι Ἐφημέριοι τοῦ Ναοῦ εἶναι Πολύτε-
κνοι: ὁ π. Θεόδωρος Μαστορέκας (μέ 8 παιδιά) καί ὁ νέος π. Νικόλαος Ἀναγνώ-
στου (μέ 3 παιδιά). Ἡ δέ Οἰκογένεια Καϊσίδη ἔχει Πνευματικό τό σεβ. Ἁγιορείτη 
Ἱερομόναχου π. Ἀρτέμιο (Ἱ. Κελλίον Ἁγίου Νικολάου, Καρυές Ἁγίου Ὄρους).

Σέ ἐπιστολή του ὁ κ. Βασιλειάδης σημειώνει: «Ἡ Πολυτεκνία εἶναι δῶρο τοῦ 
Θεοῦ καί ὁ Θεός μᾶς κάνει συνδημιουργούς Του. Γι’ αὐτό λέω στούς νέους 
ἀνθρώπους νά παντρεύονται καί νά κάνουν πολλά παιδιά, χωρίς νά φοβοῦνται 
τή ζωή καί χωρίς νά τούς πνίγει ἡ λογική. Νά ἔχουν ἐμπιστοσύνη στό Θεό, 
ὅπως τό βρέφος στή μητέρα...» (5. 8. 2015).

Πράγματι, ἡ ἐμπιστοσύνη στό θέλημα τοῦ Παναγάθου Θεοῦ μᾶς γεμίζει χαρά 
καί μᾶς δίνει δύναμη καί ὑπομονή νά ἀντιμετωπίζουμε καί νά ξεπερνᾶμε τίς δυ-
σκολίες τῆς ζωῆς. Γιατί, ὅπως χαρακτηριστικά ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: 

«Ἡ ἐμπιστοσύνη στόν Θεό εἶναι μία συνεχής μυστική προσευχή, πού φέρνει ἀθό-
ρυβα τίς δυνάμεις τοῦ Θεοῦ ἐκεῖ πού χρειάζονται καί τήν ὥρα πού χρειάζονται». 

Κοινή φωτογραφία καί τῶν δύο Οἰκογενειῶν πρίν τό Μυστήριο τῆς Βαπτίσεως.



•«Μακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν» (ὁ Κύριος, Πράξ. 20, 35).

•«Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» (ὁ Κύριος, Ματθ. 10, 8).
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ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ Σ’ ΑΛΛΟΥΣ

Σχόλιο Συντάξεως. 
Τί νά πρωτοσχολιάσουμε γιά τήν 

ὡραία αὐτή Οἰκογένεια, τήν ὁποία γνω-
ρίσαμε πρόσφατα; Τό γεμάτο ἐλπίδα, 
πίστη καί σεμνότητα γράμμα της καί ἡ 
θαυμάσια οἰκογενειακή φωτογραφία της 
μιλᾶνε ἀπό μόνα τους καί τά λένε ὅλα.

Θά σταθοῦμε μόνο στό γεγονός ὅτι 
μᾶς παρακαλοῦν στήν ἐπιστολή τους 
νά μή δημοσιεύσουμε τή φωτογραφία. 
Μετά ὅμως ἀπό τήν ἐπικοινωνία μας 
μαζί τους, ἔδωσαν μέ χαρά τήν ἄδειά 
τους γιά τή δημοσίευση.

Ἐπ' εὐκαιρία θέλουμε νά παροτρύ-
νουμε ὅλους ὅσοι ἀπό τούς ἀδελφούς 

μας Πολυτέκνους ἀπό «ντροπή» ἤ «τα-
πείνωση» ἤ ἄλλο λόγο, διστάζουν νά 
ἀποστείλουν φωτογραφία ἤ δέν ἐπιθυ-
μοῦν τή δημοσίευσή της, νά τό ξανα-
σκεφτοῦν, λαμβάνοντας ὑπ' ὄψιν ὅτι 
τά παιδιά εἶναι εὐλογία καί τά χαρί-
ζει ὁ Θεός. Ἰδιαίτερα δέ ἡ Πολυτεκνία 
στήν ὑλιστική καί φυγότεκνη ἐποχή 
μας εἶναι ΟΜΟΛΟΓΙΑ, ἀλλά καί πα-
ράδειγμα πρός μίμηση.

Νά εἶστε καλά ἀγαπητοί μας ἀδελ-
φοί, νά χαίρεστε τά βλαστάρια σας καί 
νά προκόπτετε στήν ἀρετή καί σέ κάθε 
ἔργο ἀγαθό, δίνοντας «πάσας τὰς ἡμέ-
ρας τῆς ζωῆς ἡμῶν» τήν καλή ὁμολογία.




