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Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθῆ μέ:
• ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ·

• ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση ῾Ι. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ καί  
῾Ι. Μη τροπόλ. Ἐκκλησίας  Ἑλλάδος, Κύπρου·

• ΕΠΑΙΝΟΥΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
καί πολλῶν Δημοσίων καί  Ἰδιωτικῶν Φορέων.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:
• Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί μή κερ-
δοσκοπικός Σύλλογος, πού λει τουρ γεῖ ὡς 
«Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙ ΩΝ ἀ πό ρων Ὑ-
περ  πολυτέκνων–Πολυ τέκνων Ἑλ λά δος», ἀπό 
ὅλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ καί 
ἄνω, ἀνήλικα ἤ σπου δάζοντα.

• Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ  Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ
μέ 4 καί 3 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα χηρῶν, 
ἀναπήρων, ἀσθενῶν, φυ λα κι σμένων, ἀλλά 
καί ΑΓΑΜΩΝ μητέρων καί γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οἱ 
ὁποῖες πιέζον ται γιά ΕΚ ΤΡΩΣΗ (βλ. σελ. 13, 
17), γίνονται κατ᾽ ἐξαίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟ-
ΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ἔγκυρα: πιστοποιητι-
κό οἰκογενειακῆς καταστάσεως, ὑγείας-Κρα-
τικοῦ Νοσοκομείου κλπ., καθώς καί οἰκογε-
νειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή).

Δ Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε- 
Π Α Ρ Α Λ Α Μ Β Α Ν Ο Υ Μ Ε :

• ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ: 
τρόφιμα, ἱματισμό καινουργῆ ἤ σέ καλή καί 
καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα καί 
ἔπιπλα, οἰκιακά σκεύη κλπ., βιβλία, σχο-
λικά εἴδη, παιχνίδια, ἀλλά καί ΟΙΚΙΕΣ ἤ 
ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ὅπως καί παντός εἴδους ΔΩ-
ΡΕΑ χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώων Πολυτέ-
κνων Ἀδελφῶν μας, πού ἀξίζουν τήν ἠθική 
καί ὑλική ἐνίσχυση ὅλων μας.

• ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 
κυ ρίως (βλ. ἑπομένους Τραπεζ. Λογαρ/μούς 
καί ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ. 22–23).

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α΄ Ἀθηνῶν.
Ἰδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ἱδρυτής: π. Νικόδημος Μπιλάλης († 2014).
Ἐκδότης: Ἀντώνιος Ε. Ἀντωνίου, τ. Διευθυντής 

Ἐμπορικῆς Τραπέζης, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ἡ Ε.Π.Ο. συντάσσεται ἀπό Ἐπιτροπή.

Διευθυντής Συντάξεως: Ἰωάννης Γ. Θαλασσινός, 
μαθηματικός-συγγραφέας, Διευθυντής Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ἐκτύπωση: «DIAMOND PRINT»,  
Μάνδρα Ἀττικῆς  210-55.52.250.

Τριμηνιαῖο δημοσιογραφικό ὄργανο 
τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων 

τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Ἔτος 39ο, ἀρ. φύλλου 153. 
Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2017.
Ἀκαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.
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«Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμηση 
τῶν πελαργῶν, πού εἶναι πτηνά 

μονογαμικά, φιλότεκνα, πο-
λύτε κνα, φιλόστοργα, ἀλλά 

καί φι λογο νικά, τιμῶντα ἰ σό βια 
τούς γονεῖς! Γι' αὐτό  ἡ  τι μή-

εὐ  γνωμο σύνη πρός τούς γο νεῖς λέγεται «ἀντι-
πελάργωσις», (Μέγας Βασίλειος, PG 29, 176C).  
Εἶναι τό σύμβολο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. 

«Τὸ πελαργίζειν ἐ στὶ φιλο τεκνεῖν  
καὶ φιλογονεῖν».

Ἡ Ε.Π.Ο. ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σέ 
ὅσους τή ζητήσουν, ἀλλά καί διανέμεται 
ΔΩΡΕΑΝ διά μέσου τῶν Ἱ. Ναῶν, μέ 
εὐλογία-ἄδεια τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Δεκτές οἱ προαιρετικές Εἰσφορές-Δωρεές.

•  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): GR46011015100000 15129604789 
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΒIC): ETHNGR A A 

•  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (IBAN): GR170171002000 6002010851801 
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΒIC): PIRBGR A A 

•  ALPHA BANK (IBAN): GR3201401010 101002002080906 
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΒIC): CRBAGR A A 

•  Οἱ ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματεῖο φοροαπαλλάσσονται 10%, μέ κατάθεση 
σέ τραπεζικό λογαριασμό τοῦ Σωματείου. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες.

•  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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Ἡ «μικρή καί πτωχή» Π.Ε.ΦΙ.Π. καί ἡ Πρόνοια  
τοῦ Παναγάθου Θεοῦ!

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

Tί εἶναι ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. καί ποιό εἶναι τό ἔργο της, 
πιστεύουμε ὅτι εἶναι γνωστά στούς ἀγαπητούς 
Ἀναγνῶστες μας. Γιά χάρη, ὅμως, τῶν νεωτέρων 
θά τά περιγράψουμε ἐν συντομίᾳ. 

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. εἶναι Φιλανθρωπικό–Κοινωφελές Σω-
ματεῖο (Νομικό Πρόσωπο Ἰδιωτικοῦ Δικαίου), πού 
σκοπό ἔχει τήν ἠθική καί ὑλική συμπαράσταση 
τῶν δοκιμαζομένων καί ἀγωνιζομένων Ὑπερπο-
λυτέκνων καί Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν τῆς Πα-
τρίδος μας. Κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς τοῦ Συλ-
λόγου μας (ἀπό τό 1969 μέχρι καί σήμερα) ἔχουν 
ἀπευθυνθεῖ στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. πάνω ἀπό 10.000 Οἰκο-
γένειες καί στό ἐνεργό Μητρῶο μας περιλαμβάνονται περίπου 2.000.

Ἡ προσφορά τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. στούς Πολυτέκνους συνίσταται:
• Σέ ΧΡΗΜΑΤΑ, ἤτοι: – Ἔκτακτα καί τακτικά βοηθήματα – Πληρωμή ἐνοι-

κίων – Πρόληψη ἐξώσεων, διακοπῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, νεροῦ, τηλεφώνου 
– Ἀποφυλακίσεις καί πρόληψη πλειστηριασμῶν γιά χρέη καί δάνεια ληξιπρό-
θεσμα – Μαθητικά καί σπουδαστικά βοηθήματα-ὑποτροφίες σέ παιδιά Πολυτέ-
κνων – Εὕρεση ἐργασίας σέ Πολυτέκνους καί παιδιά Πολυτέκνων.

• Σέ ΕΙΔΗ, ἤτοι: – Ρουχισμός-ὑποδήματα, καινουργῆ ἤ σέ καλή κατάσταση 
– Οἰκιακά σκεύη καί συσκευές – Ἒπιπλα – Σχολικά κλπ.

• Τό σπουδαιότερο ὅμως ἔργο μας εἶναι ἡ πρόληψη τῶν φονικῶν Ἐκτρώ-
σεων. Ἐνισχύουμε ἠθικά καί ὑλικά ἄγαμες καί ἄλλες γυναῖκες πού πιέζονται γιά 
ἔκτρωση, προκειμένου να κρατήσουν τό παιδί τους. Παράλληλο καί ἐπίσης σημα-
ντικό ἔργο μας εἶναι ἡ ἐνημέρωση γιά τό Δημογραφικό Πρόβλημα, τόν Ὀρθό δοξο 
Γάμο καί τήν εὐλογημένη ἀπό τό Θεό τεκνογονία. (Περισσότερα γιά τό ἔργο τῆς 
Π.Ε.ΦΙ.Π. μποροῦν οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά βροῦν στήν ἱστοσελίδα μας: www.pefip.gr).

Οἱ Πολύτεκνοι ἀδελφοί μας ἀποτελοῦν τή Σπονδυλική Στήλη τοῦ Ἔθνους 
μας καί εἶναι πραγματικά οἱ Αἱμοδότες του. Ἀξίζουν κάθε βοήθεια καί ὑπο-
στήριξη ἀπ’ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως στήν ἐποχή μας, πού διώκονται ποι-
κιλοτρόπως.

Οἱ ἀνάγκες, ὅμως, εἶναι πολύ μεγάλες καί οἱ ἐκκλήσεις γιά βοήθεια, 
λόγῳ καί τῆς μεγάλης οἰκονομικῆς (καί ὄχι μόνο) κρίσεως, ἔχουν πολ-
λαπλασιαστεῖ. Οἱ δυνάμεις, ὅμως, τῆς «μικρῆς καί πτωχῆς» Π.Ε.ΦΙ.Π., ὅπως 
χαρακτηριστικά τήν ὀνόμαζε ὁ μακαριστός Ἱδρυτής της π. Νικόδημος Μπι-
λάλης, εἶναι περιορισμένες. 

ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.
l  Γιά ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ: 

 Καθημερινά: 7.30΄ π.μ.—8.00΄ μ.μ. 
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.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
Λειτουργεῖ: ΤΡΙΤΗ καί ΠΕΜΠΤΗ 
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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Ὅμως, δέν ἀπελπιζόμαστε καί συνεχί-
ζουμε τόν ἀγώνα μας ἔχοντας τήν ἐλπίδα 
μας στόν Πανάγαθο Θεό μας. Καί ὁ Φιλάν-
θρωπος Κύριος δέν μᾶς ἐγκαταλείπει. Ἡ ἀγα-
θή Του Πρόνοια πάντα μᾶς ἐνισχύει καί ἀνα-
πληρεῖ τίς δικές μας ἀνθρώπινες ἀδυναμίες. 

Πολλές φορές, ἐκεῖ πού ἔχουμε «γονατί-
σει», ἔρχεται ὁ Θεός, μέσῳ τῶν ἀνθρώπων 
Του, τῶν ἀγαπητῶν μας Φίλων τῶν Πολυτέ-
κνων καί Ἀναγνωστῶν τοῦ Περιοδικοῦ μας, 
καί μᾶς δίδει μιά ἀνάσα, προκειμένου νά 
βοηθήσουμε, μέ τή σειρά μας, τούς Ἥρωες 
ἀδελφούς μας Πολυτέκνους. Σύνθημά μας, 
πού μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἐφαρμόζουμε, 
εἶναι ἡ Ἐντολή Του: «Δωρεὰν ἐλάβετε, δω-
ρεὰν δότε» (Ματθ. 10, 8).

Γι’ αὐτό, μετά τόν Πανάγαθο Θεό, εὐχα-
ριστοῦμε, καί ἀπό τή θέση αὐτή, ὅλους ΕΣΑΣ, τούς ἀγαπητούς μας Φίλους 
τῶν Πολυτέκνων καί τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., καί εὐχόμαστε μέσα ἀπό τήν καρδιά 
μας νά ἀξιωθεῖτε, ὅπως ὁ Κορνήλιος τῶν «Πράξεων τῶν Ἀποστόλων», τῆς 
τοῦ ἐλεήμονος Θεοῦ εὐαρεσκείας καί σωτηρίας: «… αἱ προσευχαί σου καὶ 
αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. 
10, 4).∗ Ἀμήν. 

* «Διαβάζουμε στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ὅτι ὁ Θεός εἶπε: “Αἱ προσευχαί σου 
καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν ὡς μνημόσυνον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ”. Εἰσακούσθηκαν 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί οἱ προσευχές καί οἱ ἐλεημοσύνες. Σάν νά ἔχουν κάποια φωνή, 
σάν νά ἔχουν κάποιον ἦχο. Καί οἱ μέν προσευχές, ὅταν λέγωνται μέ τά χείλη, ἔχουν 
ἦχο · ἡ ἐλεημοσύνη ὅμως τί ἦχο νά ἔχη;

»Κι ὅμως ἡ ἐλεημοσύνη ἔχει δικό της ἦχο. Διότι εἶναι τά “εὐχαριστῶ” πρός τόν Θεό, 
τά ὁποῖα ἀπευθύνουν οἱ ἄνθρωποι, πού εὐεργετοῦνται. Καί ὅλα αὐτά τά “εὐχαριστῶ” 
ὁ Θεός τά καταγράφει στό βιβλίο Του γιά τόν ἐλεήμονα ἄνθρωπο. Βέβαια δέν θά μᾶς 
σώσουν τά ἔργα μας. Δέν ὑπάρχει σωτηρία ἐξ ἔργων. Ἀλλοίμονο ἄν πιστεύουμε κάτι 
τέτοιο! Μᾶς σώζει μόνο τό Αἷμα τοῦ Κυρίου μας. Μᾶς σώζει ἡ θυσία Του. Μᾶς σώζει τό 
ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Τά ἔργα μας ὅμως εἶναι καρποί τῆς πίστεως, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος πού 
πιστεύει καί δέν ἔχει ἔργα εἶναι δένδρο ἄκαρπο. Καί τό δένδρο τό ἄκαρπο “ἐκκόπτεται καὶ 
εἰς πῦρ βάλλεται” (Λουκ. 3, 9). Τά καλά μας ἔργα συνηγοροῦν ὅτι ὄντως ἀποδεχτήκαμε 
τόν Χριστὸ ὡς Σωτῆρα καί Λυτρωτή». (Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου. «Χριστῷ 
τῷ Θεῷ παραθώμεθα», ἐκδ. Ἱ. Ἡσυχ. Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζῆνος, σελ. 64).

ΤΡιεΤεσ ιεΡΟ ΜΝΗΜΟσΥΝΟ 
ΑΓιΟΡειΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ  

ΓεΡ. ΝιΚΟΔΗΜΟΥ ΜΠιΛΑΛΗ 
(1932— † 4. 6. 2014).

Τό ἱερό Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος 
ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ (Μπιλάλη), Ἱδρυτοῦ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., 
θά τελεσθεῖ τό Σάββατο 10 Ἰουνίου, 7.00΄–10.00΄ 
π.μ., στόν ἔναντι τῶν Γραφείων τοῦ Συλλόγου 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.
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ΕΜΦΥΛΕΣ (ἤ «ΕΚΦΥΛΕΣ»;) ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ!
Σάλος ἔχει δημιουργηθεῖ τούς τελευταίους μῆνες ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ 

Ὑπουργείου Παιδείας νά ἐπιβάλει καί μάλιστα ὑποχρεωτικά1 τή διεξα-
γωγή στά Γυμνάσια τῆς Χώρας «Θεματικῆς Ἑβδομάδας» μέ γενικό τίτλο: 
«Σῶμα καί Ταυτότητα».  

Σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες τοῦ «Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς» τοῦ 
Ὑπουργείου Παιδείας: «Ἡ ὑλοποίηση τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδας ἀφορᾶ ὅλα 
τά Γυμνάσια τῆς χώρας. Κατά τή διάρκεια 
τῆς ἑβδομάδας αὐτῆς θά διοργανωθοῦν σέ 
κάθε σχολεῖο ἐνημερωτικές δράσεις καί δρα-
στηριότητες στούς ἑξῆς βασικούς ἄξονες: α) 
“Διατροφή καί ποιότητα ζωῆς”, β) “Πρόληψη 
ἐθισμοῦ καί ἐξαρτήσεων” καί γ) “Ἔμφυλες 
ταυτότητες”.  Τό σχολεῖο λαμβάνει μέριμνα 
ὥστε οἱ δραστηριότητες πού θά ἀναπτύξει 
στό πλαίσιο τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδας νά 
καλύπτουν καί τούς τρεῖς βασικούς ἄξονες. Ὡστόσο ὁ Σύλλογος Διδασκόντων 
ἔχει τή δυνατότητα νά ἐπιλέξει σέ ποιές ἀπό τίς ἐπιμέρους θεματικές κάθε 
ἄξονα θά ἐπικεντρωθεῖ, καθώς καί τό χρόνο πού θά ἀφιερώσει στήν κάθε 
θεματική». Οἱ ἔντονες ἐνστάσεις καί διαμαρτυρίες2 ἀφοροῦν στό τρίτο σκέ-
λος αὐτῆς τῆς ἑβδομάδας, πού ἀφορᾶ τίς «Ἔμφυλες ταυτότητες». [Τό σκέ-
λος αὐτό χωρίζεται στίς ἑξῆς τέσσερις (4) ὑποενότητες: «• Σωματικές ἀλλαγές 
στήν ἐφηβεία  • Βιολογικό καί κοινωνικό φύλο (!) • Ἀποδομώντας τά ἔμφυ
λα στερεότυπα (!) • Ἀνθρώπινα δικαιώματα καί δικαιώματα τῶν γυναικῶν].

Ἐρωτᾶμε κι ἐμεῖς τούς ὑπευθύνους, μαζί μέ τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ καί τούς Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς του: 

«Πάνω σέ ποιά ἔγκυρη ἐπιστημονική βάση κινοῦνται αὐτές οἱ πρω
τοβουλίες; Ἀπό πότε μία θεωρία περί διαφορᾶς μεταξύ βιολογικοῦ καί 
κοινωνικοῦ φύλου εἶναι ἐπιστημονικά ἀποδεδειγμένη ὥστε νά τή διδάσκε-
ται ὁ ἀνήλικος μαθητής; Ποῦ εἶναι οἱ ἁρμόδιοι ἐπιστήμονες, παιδοψυχο-
λόγοι, κοινωνιολόγοι, νά πιστοποιήσουν τόν τρόπο, τό περιεχόμενο καί 
τή δια δικασία; Ποιοί θά τά διδάξουν αὐτά καί μέ ποιά κριτήρια στά παι-
διά; Τί εἴδους ἀνατριχιαστικά πειράματα εἶναι αὐτά σέ βάρος ἀνηλίκων 
μαθητῶν; Ρωτήθηκαν μήπως οἱ ὑπεύθυνοι γονεῖς, ἄν θέλουν τά ἀνήλικα 
παιδιά τους νά ἀποδομήσουν τίς “ἔμφυλες ταυτότητες” καί ποιοί εἶναι 
αὐτοί πού θά τούς τίς ἀποδομήσουν; Μέ τί θά τίς ἀντικαταστήσουν;».3

1. Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι, ἐνῶ ἡ παρουσία τῶν μαθητῶν στή «Θεματική ἑβδομά-
δα», σύμφωνα μέ δήλωση τοῦ Ὑπουργοῦ, εἶναι ὑποχρεωτική, ἡ παρουσία τους στίς 
σχολικές ἐκδηλώσεις γιά τούς Ἁγίους Τρεῖς Ἱεράρχες (σύμφωνα μέ τίς φετινές ὁδη-
γίες τοῦ Ὑπουργείου) ἦταν προαιρετική! Τά σχόλια νομίζουμε ὅτι εἶναι περιττά!…

2. Ἔντονα ἀντέδρασαν: • οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Αἰ τω   λίας 
κ. Κοσμᾶς, Σιατίστης κ. Παῦλος, Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, Γλυφάδος κ. Παῦλος, Φλω-
ρίνης κ. Θεόκλητος, Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, Κυθήρων κ. Σεραφείμ, Καλαβρύτων κ. 
Ἀμβρόσιος κ.ἄ., • Δημοτικά Συμβούλια, ὅπως αὐτό τοῦ Δήμου Κορινθίων • Τοπικοί 
Σύλλογοι Γονέων-Κηδεμόνων καί Ἐκπαιδευτικῶν  • Ὀρ θό δοξοι Σύλλογοι καί Σω-
ματεῖα, ὅπως Σύλλογοι τῆς Λάρισας, τῆς Θεσ/νίκης κ.ἀ. • Πολλοί Ἐκπαιδευτικοί τῆς 
στοιχειώδους καί μέσης ἐκπαιδεύσεως καί πανεπιστημιακοί. (Βλ. http://aktines.blogspot.
gr/2017/03/blog-post_62.html).

3. http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_959.html.
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Γράφει σχετικά ὁ σεβαστός π. Βασίλειος Βολουδάκης:  «Παρακάµπτουµε 
τά δύο πρῶτα ζητήµατα τῆς Ὑπουργικῆς τριπλέτας, τά ὁποῖα ἐτέθησαν 
σάν “προπετάσµατα καπνοῦ” γιά νά µή φανῆ πολύ χτυπητά τό “τρίτο καί 
φαρµακερό”, τό ἐπαίσχυντο ζήτηµα, τῶν λεγομένων “Ἔµφυλων Ταυτοτή-
των”(!) – ἀλήθεια, ὑπάρχουν καί ἄφυλες ταυτότητες; – τοῦ ὁποίου ὑπο
γραμμίζουμε τήν ἐπικινδυνότητα, δεδομένου ὅτι ἐπιδιώκει νά διδάξη 
στούς µαθητές καί στίς µαθήτριες, ὄχι μόνο νά ἀποδέχονται ὡς ἀπολύτως 
φυσιολογικές τίς τυχόν διαστροφές καί σεξουαλικές ἀνωμαλίες τῶν συμ
μαθητῶν καί συμμαθητριῶν τους, ἀλλά νά ἀµφισβητοῦν καί αὐτό ἀκό
μη τό δικό τους βιολογικό φῦλο (!), ἀναζητώντας κάποιο ἄλλο φῦλο, πού 
τυχόν θά τούς… ταιριάζει περισσότερο! Ὁ κ. Ὑπουργός εἰσηγεῖται πρός 
διδασκαλίαν τῶν μαθητῶν καί ὄχι πρός ἀποφυγήν, ὅτι κάλλιστα, κάθε 
φυσιολογικός ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἔχη ταυτόχρονα δύο φῦλα (!). Ἕνα 
βιολογικό, ἀπό γεννησιμιοῦ του καί ἕνα κοινωνικό, ἀπό ἐπιλογή του!».4

Πίσω ἀπό ὅλη αὐτή τήν «ἐναγώνια» προσπάθεια τοῦ Ὑπουργείου νά 
«δια φωτίσει» τά παιδιά μας καί μάλιστα στήν εὐαίσθητη ἡλικία τῶν 12-14 
ἐτῶν, γιά τό «δικαίωμα στή (σεξουαλική) διαφορετικότητα», μήπως ὑποκρύ-
πτεται ἡ «δημιουργία-κατασκευή» καί ἡ «ἀποδοχή» τοῦ «οὐδέτερου» φύλου 
(οὔτε ἀγόρι, οὔτε κορίτσι) ἤ τοῦ «δικαιώματος» τῶν παιδιῶν νά (αὐτο)προσ-
διορίζουν τά ἴδια ἤ οἱ γονεῖς τους τό τί φύλο  θέλουν νά εἶναι; Ἤδη στό 
ἐξωτερικό, ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια, ἔχουν ξεκινήσει διαμάχες γιά τά «δικαιώ-
ματα» τῶν παιδιῶν τοῦ «οὐδέτερου» φύλου ἤ διαφορετικοῦ φύλου ἀπ’ αὐτό 
πού γεννήθηκαν (διεμφυλικά!!!).5 Τραγικό τό παράδειγμα ἑνός ἀγοριοῦ πού 

4. π. Βασ. Βολουδάκης, «Τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, οἱ “ΕΜΦΥΛΕΣ/ΕΚΦΥ-
ΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ”, καί ἡ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ!», περιοδ. Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 
Νικολάου Πευκακίων-Ἀθήνα: «’Eνοριακή Εὐλογία», ἀρ. τ. 175, Μάρτιος 2017, σελ. 
99–101, βλ. καί www.agnikolaos.gr/images/stories/ee/2017/175.pdf

5. «Ὁμοφυλοφιλία: Δέν ὑπάρχει “οὐδέτερο φύλο”, λέει Νευροεπιστήμονας. Τά πρό-
τυπα συμπεριφορᾶς στούς ἄνδρες καί στίς γυναῖκες ἔχουν βιολογική προέλευση καί ἡ 
μανία τοῦ “οὐδέτερου φύλου” εἶναι μάταιη ἔναντι τῆς πραγματικότητας, λέει ἡ Dr Debra 
W. Soh, νευροεπιστήμονας καί ἐρευνήτρια σέ θέματα σέξ στό Πανεπιστήμιο τοῦ Γιόρκ 
στό Τορόντο… ἡ ἐπιστημονική πραγματικότητα εἶναι ὅτι εἶναι μάταιο νά ἀντιμετωπί
ζεις τά παιδιά ὡς λευκές πλάκες χωρίς προκαθορισμένα χαρακτηριστικά. Ἡ βιολο
γία παίζει ρόλο..». (www.orthodoxia.online, 10. 2. 2017). Πόσο σοφά δημιούργησε ὁ Πα-
νάγαθος Θεός τόν ἄνθρωπο!  «… καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ 
ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς» (Γεν. 1, 27), ἴσους, ἀλλά ὄχι ὅμοιους.  

Συγκλονιστική εἶναι ἡ περίπτωση ἑνός ἀγοριοῦ πού ἐξαναγκάστηκε νά μεγαλώ-
σει ὡς κορίτσι. Λόγῳ κάποιου ἰατρικοῦ ἀτυχήματος στά γεννητικά του ὄργανα, οἱ 
γονεῖς του «ἀπευθύνθηκαν σέ ἕναν ψυχολόγο, τόν John Money τοῦ Πανεπιστημίου 
Johns Hopkins στή Βαλτιμόρη, ὁ ὁποῖος ἦταν πεπεισμένος ὅτι τά ἀγόρια θά μπο-
ροῦσαν νά ἐκπαιδευτοῦν γιά νά γίνουν κορίτσια. Ὁ ψυχολόγος ὑποστήριζε τήν θε-
ωρία ὅτι ἡ ἐκπαίδευση καί τό γύρω περιβάλλον καθορίζουν τήν ταυτότητα τοῦ φύ
λου τῶν παιδιῶν,  παρά οἱ βιολογικοί παράγοντες καί τό DNA. Ἰσχυριζόταν ὅτι ὁ 
κάθε ἄνθρωπος γεννιέται μέ οὐδέτερο φύλο καί αὐτό προσδιορίζεται καθώς μεγα
λώνουμε πρός τήν ταυτότητα τῆς γυναίκας ἤ τοῦ ἄνδρα…»! Ἔτσι, στήν τρυφερή 
ἡλικία τῶν 21 μηνῶν προέβησαν σέ ἐπέμβαση «ἀλλαγῆς» φύλου. Παρόλα αὐτά, κι 
ἐνῶ μεγάλωσε ὡς «κορίτσι», χωρίς νά γνωρίζει ὅτι ἦταν ἀγόρι, ὑποσυνείδητα δέν δέ-
χθηκε ποτέ νά συμπεριφέρεται κοριτσίστικα. Ὅταν ἔμαθε τήν ἀλήθεια, σέ ἡλικία 30 
ἐτῶν, προσπάθησε μέ τή βοήθεια ἑνός καθηγητῆ ἀνατομίας, τοῦ Dr Milton Diamond, 
νά ἐπανέλθει στή φυσιολογική του κατάσταση καί νά ζήσει ὅπως ὁ Θεός τόν ἔπλα-
σε, ὡς ἄντρας. Ἀξίζει νά προσεχθεῖ ἡ τραγική αὐτή περίπτωση ἀπό ὅλους ὅσους δια-
τείνονται ὅτι «Ἄντρας/γυναίκα δέν γεννιέσαι… γίνεσαι (!)» (σύνθημα τῶν ὀργανωτῶν 
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ἀποφάσισε ὅτι εἶναι κορίτσι (!) καί χρησιμοποιοῦσε τίς τουαλέτες τῶν κο-
ριτσιῶν στό σχολεῖο του. Διαβάζουμε στό σχετικό ρεπορτάζ: 

«Ἡ Τζέσικα Ντέρλινγκ, πού ἔχει γεννηθεῖ ἀγόρι, διαμαρτυρήθηκε ὅταν 
ἡ διευθύντρια τοῦ γυμνασίου Χάντς Ἴστ στήν μικρή κοινότητα Μίλφορντ 
Στέισον τῆς εἶπε ὅτι θά τῆς ἐπιβάλει 24ωρη ἀποβολή διότι χρησιμοποίη
σε τά ἀποχωρητήρια γιά τά κορίτσια καί τήν ἀπείλησε μέ λήψη περαιτέ-
ρω μέτρων ἐάν συνεχίσει.

»Ἡ μητέρα τῆς διεμφυλικῆς (!) μαθήτριας, Τζούντι Ντουάιερ ἐνημερώθηκε 
ἀπό τή διεύθυνση τοῦ Γυμνασίου ὅτι ἡ νεαρή ἀντιμετωπίζει ὁριστική ἀπο-
βολή ἀπό τό γυμνάσιο ἐάν συνεχίσει νά τό πράττει. Ἡ Ντουάιερ δήλωσε 
“σοκαρισμένη καί πληγωμένη” ἀπό τήν ἀπόφαση. Ὡστόσο τό περιφερεια
κό σχολικό συμβούλιο ἀκύρωσε τήν ἀπόφαση ἀποβολῆς τῆς μαθήτριας.

»Ἡ διεμφυλική μαθήτρια δήλωσε στίς κάμερες ὅτι σοκαρίσθηκε ἀπό 
τήν σεξιστική (!) διάκριση τῆς διεύθυνσης τοῦ σχολείου της καί θέλει νά 
ζεῖ μιά φυσιολογική ζωή σάν μαθήτρια. Ἡ μητέρα της ἔκανε ἔκκληση νά 
ἐξεταστεῖ τό θέμα, ὥστε νά μήν γίνονται διακρίσεις γιά φυλομεταβατικά 
παιδιά (!). Μιά φίλη τῆς μαθήτριας εἶπε ὅτι τά ἄλλα κορίτσια διαμαρτύρο-
νταν συνεχῶς, διότι ἡ Τζέσικα χρησιμοποιοῦσε τά ἀποχωρητήρια τῶν κορι-
τσιῶν...».6 Αὐτά τά πρότυπα θέλουμε νά προβάλουμε στά παιδιά μας;… Καί 
μή νομίσει κανείς ὅτι ὅλα αὐτά γίνο-
νται μακριά ἀπό ἐμᾶς καί δέν πρό-
κειται νά ἔρθουν καί στή Χώρα μας ! 

Ἤδη ὀργανώνονται εἰδικά συν-
έδρια καί σεμινάρια μέ τίς «εὐλογί-
ες» τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί 
μάλιστα σέ σχολικό χῶρο. Πρόσφα-
το χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι 
ἡ διοργάνωση διήμερου συνεδρίου 
(10-11 Μαρτίου 2017) στό 66ο Δημο-
τικό Σχολεῖο Ἀθηνῶν (ἐκτός ὡρῶν λειτουργίας τοῦ σχολείου), ἀπό τή «Μή 
Κυβερνητική Ὀργάνωση» (ΜΚΟ) «Πολύχρωμο Σχολεῖο»7 καί τό Σύλλογο 
Διδασκόντων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, μέ θέμα: «Καλές Πρακτικές γιά τή 

τοῦ περσινοῦ «Athens Pride», τῆς παρέλασης δηλ. «ὑπερηφανείας» τῶν ὁμοφυλοφί-
λων). Ὁ τίτλος τοῦ σχετικοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ἄρθρου εἶναι χαρακτηριστικός: «Γεννιέ-
σαι ἤ γίνεσαι; Τό ἀγόρι πού ἐξαναγκάστηκε νά μεγαλώσει ὡς κορίτσι»!  (Βλ. www.
tideon.org/index.php/2012-01-20-15-27-29/2012-02-28-20-52-17/8512-2016-08-01-21-54-24).  

6. www.newsbomb.gr/kosmos/news/story/296934/salo-prokalese-se-sholeio-mia-
diemfyliki-mathitria#ixzz4bCn1qrlH

7. Ὅπως ἀναφέρουν στήν ἱστοσελίδα τους: «Τό “Πολύχρωμο Σχολεῖο” εἶναι μία 
ἐθελοντική μή κερδοσκοπική συλλογικότητα ἐπιστημόνων πού δημιουργήθηκε τό φθι-
νόπωρο τοῦ 2009 μέ ἀρχική ὀνομασία “Ὁμοφοβία καί Τρανσφοβία στήν Ἐκπαίδευ-
ση”...»! Αὐτή τήν «πολυχρωμία» θέλουν νά φέρουν στά σχολεῖα μας; Tήν «πολυχρω-
μία» τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί τῆς σεξουαλικῆς παρεκτροπῆς; 

Κι ὅμως, μέ τέτοιες ΜΚΟ συνεργάζεται τό Ὑπουργεῖο Παιδείας γιά τή «διαφώ-
τιση» τῶν παιδιῶν μας, ὅπως καί μέ τήν ΜΚΟ «Ἀντιγόνη», ἡ ὁποία ἔχει κατηγορη-
θεῖ ὅτι χρηματοδοτεῖται ἀπό τόν περιβόητο κερδοσκόπο καί ἀνθέλληνα George Soros 
(Σόρος), μέσῳ τῆς διεθνοῦς Ὀργάνωσης «Εὐρωπαϊκό Δίκτυο Ἐνάντια στό Ρατσισμό» 
(«European Network Against Racism»–ENAR), καθώς καί γιά τή σκανδαλώδη ἐπιχο-
ρήγησή της μέ πακτωλό χρημάτων ἀπό τό Ἑλληνικό Κράτος (www.zougla.gr/greece/
article/parti-ekatomirion-me-sfragida-mko)! 

Οὔτε ἀγόρι οὔτε κορίτσι !!!
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διαμόρφωση ἐνταξιακοῦ (συμπεριληπτικοῦ) σχολικοῦ πλαισίου πάνω σέ 
θέματα σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ, ταυτότητας φύλου, ἔκφρασης φύ-
λου καί χαρακτηριστικῶν φύλου». Διαβάζουμε σχετικά στήν ἐφημ. «Δη-
μοκρατία» (Σάββατο, 11. 3. 2017, σελ. 1 καί 15): 

«Τί ἄλλο θά δοῦμε! Σεμινάριο ὑπέρ τῶν γκέι μέσα σέ δημοτικό ἀπό 
ἄντρες μέ… γόβες.

»ΣΧΟΛΕΙΑ ὁμοφυλοφιλίας ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 
»Παρακμιακό συνέδριο-φιέστα γιά δασκάλους 

καί καθηγητές ἀπό ὁμάδα ἐκπαιδευτικῶν μέ στό-
χο τήν προώθηση τῆς “διαφορετικότητας”. Διαφή-
μισε μέ ἐγκύκλιο τήν ἐκδήλωση-ντροπή ὁ Γενικός 
Γραμματέας Ἰωάννης Παντής». 

Βέβαια, σύμφωνα μέ τή θεματική ἑβδομάδα, στά 
πλαίσια τῆς «ἀποδόμησης τῶν ἔμφυλων στερεοτύ-
πων», δέν θά ἔπρεπε νά μᾶς ἐνοχλεῖ τό «θέαμα» τοῦ 
ἄντρα μέ τίς γόβες...! Καί γιά νά μήν μείνουμε μόνο 
στίς παράξενες «στυλιστικές» ἐπιλογές κάποιων ἀπό 
τούς συμμετέχοντες, καί σπεύσουν νά μᾶς κατηγορή-
σουν γιά «ρατσισμό»8, ἀλλά καί στήν «ἀσάφεια» τῶν 
λέξεων στό θέμα τοῦ συνεδρίου («καλές πρακτικές», 
«συμπεριληπτικοῦ» κλπ.), παραθέτουμε, ἀπό τό «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-
ΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ σέ ζητήματα Σεξουαλι-
κοῦ Προσανατολισμοῦ, Ταυτότητας Φύλου καί Χαρακτηριστικῶν Φύλου», πού 
διαθέτει σέ ἠλεκτρονική μορφή ἡ ἐν λόγῳ ΜΚΟ «Πολύχρωμο Σχολεῖο», ἕνα μι-
κρό ἀπόσπασμα ἀπό τί ἀκριβῶς ἔχουν ὑπόψη τους νά περάσουν στά παιδιά 
μας (οἱ ἔντονες ὑπογραμμίσεις εἶναι δικές μας) :

«Προσωπική ἔκφραση καί χρήση γλώσσας.
»– Σεβαστεῖτε τήν ταυτότητα φύλου τῶν παιδιῶν κάθε στιγμή. Πάντα νά 

ἀπευθύνεστε στά παιδιά χρησιμοποιώντας τό ὄνομα τῆς ἀρεσκείας τους (καί 
τήν ἀντωνυμία φύλου) καί ἐπιτρέψτε σ’ αὐτά νά ντύνονται ἀνάλογα μέ τίς 
ἐπιλογές τους (στά πλαίσια τῆς εὐπρέπειας) καθώς καί νά κάνουν χρήση τῆς 
τουαλέτας, στήν ὁποία αἰσθάνονται πιό ἄνετα (σ.σ.: σᾶς θυμίζει κάτι αὐτό!). 
Ἐνθαρρύνετε καί προάγετε ρητά μιά συμπεριληπτική στάση ἀπέναντι στόν 

Δέν εἶναι πιστεύουμε τυχαία «… ἡ χρηματοδότηση τοῦ Athens Pride (παρέλα-
ση τῶν ὁμοφυλοφίλων στήν Ἀθήνα), μέ τό ποσό τῶν 26.000 δολαρίων, σέ συνεργα-
σία μέ μία ἀπό τίς ὀργανώσεις τῆς κοινότητας τῶν ὁμοφυλοφίλων, λεσβιῶν, ἀμφι-
φυλοφίλων καί διεμφυλικῶν», ἀπό τούς «Ὀργανισμούς Ἀνοικτῆς Κοινωνίας» («Open 
Society Foundations») τοῦ «φιλάνθρωπου» George Soros, «στόχος ἦταν νά προωθή-
σουν τήν ἀτζέντα τῆς ΛΟΑΤ κοινότητας…» (Ἐφημ. «Δημοκρατία», 19. 8. 2016, www.
dimokratianews.gr/content/65662/shedio-alosis-tis-ellados-me-kerkoptorta-idryma-soros).

8. Ἐννοεῖται ὅτι, ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί, εἴμαστε ἐνάντια σέ κάθε μορφή ρατσι-
σμοῦ. Ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος νά ἀκολουθήσει στή ζωή του ὅ,τι θέλει, ἀρκεῖ 
νά μήν ἐνοχλεῖ καί βλάπτει τούς ἄλλους. Αὐτό, βέβαια, δέν σημαίνει ὅτι οἱ ὑπόλοιποι 
πρέπει νά συμφωνοῦμε καί μάλιστα νά διδάσκουμε τά παιδιά μας τή «διαφορετικότητα» 
τοῦ ὁποιουδήποτε. Ἀγαπᾶμε καί συμπονᾶμε τόν ἄνθρωπο, στηλιτεύουμε ὅμως τήν ἁμαρ-
τία καί τά ψυχοκτόνα πάθη. Ἔτσι, μέ αὐτή τή θέση καί πεποίθηση, δέν μποροῦμε ποτέ 
νά δεχθοῦμε, ὡς φυσικό τό ἀφύσικο καί ὡς νόμιμο τό παράνομο (ἐνάντια στόν αἰώνιο 
πνευματικό Νόμο τοῦ Θεοῦ). [Βλ. ἀφιέρωμά μας στήν ὁμοφυλοφιλία καί στό «Σύμφωνο 
Συμβίωσης» σέ προηγούμενο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας (Ε.Π.Ο, ἀρ. τεύχ. 151/2016, σελ. 
5–7 καί 10–12 — http://pefip.gr/wp-content/uploads/2016/09/ΠΕΦΙΠ-15111.pdf)].
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τρόπο πού ἐκφράζεται τό κάθε παιδί. Αὐτό θά εἶναι ἕνα ξεκάθαρο μήνυμα πρός 
τά τράνς παιδιά, πού δέν ταυτίζονται μέ τά κυρίαρχα πρότυπα φύλου, ὅτι τό 
περιβάλλον τούς ἐκτιμᾶ καί τούς ἀποδίδει ἴση ἀξία μέ τά ὑπόλοιπα παιδιά. 

»Ἐπιπλέον συμβουλές.
»– Ἀποφεύγετε νά χωρίζετε ἤ νά ὁμαδοποιεῖτε τά παιδιά μέ βάση τό 

φύλο. Ἐπιλέξτε ἄλλους τρόπους ὁμαδοποίησης, ἄν χρειαστεῖ, ὅπως ἀριθ-
μούς ἤ χρώματα τά ὁποῖα δέν στηρίζουν ἔμφυλους διαχωρισμούς.

»– Χρησιμοποιεῖτε συμπεριληπτική γλώσσα. Χαιρετᾶτε τήν τάξη μέ 
τρόπο ὅπως “καλημέρα παιδιά” ἀντί γιά “καλημέρα ἀγόρια καί κορίτσια”. 
Προτιμᾶτε τίς λέξεις “γονεῖς/γονέας” καί/ἤ “κηδεμόνας”, ἀπό “μητέρα” 
καί “πατέρας”,9 ἔτσι ὥστε νά ἀπευθύνεστε καί σέ ἕνα εὖρος διαφορε
τικῶν μορφῶν οἰκογένειας. 

»– Ὅπου εἶναι δυνατόν, ἀποφεύγετε νά περιλαμβάνετε τό φύλο ὡς κα
τηγορία σέ ἐρωτηματολόγια ἤ αἰτήσεις. Ὅταν κάτι τέτοιο ἀπαιτεῖται, 
προτιμῆστε νά δώσετε μιά ἀκόμα ἐπιλογή ὡς κατηγορία γιά συμπλή
ρωση μέ τήν ὀνομασία “ἄλλο”». (Ἄραγε, ποιό «ἄλλο»; Ἀσφαλῶς ἐννοοῦν 
τό λεγόμενο «οὐδέτερο» ἤ «τρίτο» φύλο)!  

Ἀπευθύνουμε ἔκκληση στούς ὑπευθύνους νά ἀναλογιστοῦν τίς τραγικές 
συνέπειες πού θά ἔχει ἡ ἐπιβολή αὐτῶν τῶν προβληματικῶν καί ψυχοπαθο-
λογικῶν πρακτικῶν στήν ψυχοσύνθεση τῶν νέων παιδιῶν–μαθητῶν μας (μό-
λις 12-14 ἐτῶν) καί νά ἀποσύρουν τό ἐν λόγῳ πρόγραμμα, ὡς πρός τό σκέλος 
«ἔμφυλες ταυτότητες». Ταυτόχρονα, ὅμως, ὅλοι μας, γονεῖς καί ἐκπαιδευτικοί, 
καλούμαστε νά ἀρθοῦμε στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί νά ἀντιδράσουμε μέ 
ὅλα τά νόμιμα μέσα στήν προσπάθεια τῆς ἀντισυνταγματικῆς «ἐπιβολῆς» 
ὁποιασδήποτε μορφῆς «σεξουαλικῆς» διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν μας, 
μέ τήν ὁποία, σάν Ὀρθόδοξοι καί Ἕλληνες, διαφωνοῦμε. Δέν πρέπει νά 
ξεχνᾶμε ὅτι ἐνώπιον τοῦ Νόμου, ἄλλα καί, τό σπουδαιότερο, ἔναντι τοῦ Θεοῦ, 
ἐμεῖς οἱ γονεῖς εἴμαστε ὑπεύθυνοι καί ἐμεῖς θά λογοδοτήσουμε γιά τή δια
παιδαγώγηση τῶν παιδιῶν μας καί ὄχι τό Κράτος ἤ τό Σχολεῖο.

Γι’ αὐτό, ὅποιος γονέας/κηδεμόνας ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νά «κατεβάσει» 
ἀπό τό διαδίκτυο ἔντυπη «Δήλωση Ἀπαλλαγῆς» τοῦ παιδιοῦ του ἀπό 
τόν ἄξονα τῆς θεματικῆς ἑβδομάδος, πού ἀφορᾶ τίς «ἔμφυλες ταυτότη
τες», νά τή συμπληρώσει καί νά τήν καταθέσει στή διεύθυνση τοῦ Σχο
λείου. Προσοχή! Σύμφωνα μέ ἔγκριτους νομικούς, εἶναι παράνομη ἡ ἄρνη-
ση τοῦ διευθυντῆ τοῦ Σχολείου νά παραλάβει τή δήλωση.10 

9. Βλ. σχετική παρουσίαση στό Περιοδικό μας (Ε.Π.Ο., ἀρ. τ. 151/2016, σελ. 16) 
τῆς «Εὐρωπαϊκῆς Πρωτοβουλίας  Πολιτῶν» μέ τίτλο: «Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά», 
ὅπου μέ τή συλλογή ὑπογραφῶν ὑποστηρίζαμε τό αὐτονόητο, τό φυσιολογικό Γάμο 
καί τήν παραδοσιακή Οἰκογένεια.    

10. Βλ. www.tideon.org/index.php/2012-02-03-08-08-55/2012-02-28-20-15-23/9847-
2017-02-18-14-27-06, ἐδῶ μποροῦν καί οἱ ἐκπαιδευτικοί νά βροῦν καί τήν ἀντίστοι
χη «Δήλωση Διδασκόντων γιά τό Βιβλίο Πρακτικῶν τοῦ Γυμνασίου», καθώς καί 
ἄλλα σχετικά ἐνδιαφέροντα ἄρθρα. 

Συνιστοῦμε θερμά τήν παρακολούθηση τοῦ Βίντεο τῆς θαυμάσιας Ἡμερίδας, πού δι
οργανώθηκε στήν Κατερίνη (4. 3. 2017), μέ θέμα: «Ἔμφυλες ταυτότητες ὡς διδασκαλία 
στά παιδιά μας»  (https://youtu.be/k0209R_QzBg), μέ ὁμιλητές τούς Διονύσιο Μακρή, Δημο-
σιογράφο, Δημήτριο Νατσιό, Δάσκαλο, καί  Ἀπόστολο Χατζητόλιο, Ἰατρό, καθηγ. ΑΠΘ.

Τήν ἡμερίδα συνδιοργάνωσαν οἱ φορεῖς: Ἕνωση Γονέων καί Κηδεμόνων Δήμου Κα-
τερίνης, Ἕνωση Θεολόγων Νομοῦ Πιερίας, Σύλλογος Πολυτέκνων Νομοῦ Πιερίας, «Ἑνω-
μένη Ρωμιοσύνη», Σχολή Γονέων Κατερίνης, ΓΕΧΑ Κατερίνης, Ἱεραποστολικός Σύλλογος 
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Κλείνουμε τό φλέγον καί ἐπεῖγον αὐτό θέμα μέ τήν ἐμπεριστατωμένη 
ΑἴτησηἘπιστολή, πού ἀπέστειλε πρός τόν Ὑπουργό Παιδείας κ. Κων.
Γαβρόγλου, ὁ Ὁµότιµος Καθηγητής Νομικῆς τοῦ Πανεπιστηµίου Στρασ
βούργου (πρ. Καθηγητής Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης) καί 
ἀντεπιστέλλον Μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν κ. Νικήτας Ἀλιπράντης, 
μέ θέμα τή λεγόμενη «θεματική ἑβδο μάδα». Μέ αὐτή ζητᾶ ἀπό τόν Ὑ-
πουργό νά ἀποσύρει τή σχετική διάταξη, παραθέτοντας τούς λόγους γιά 
τούς ὁποίους αὐτό εἶναι ἀναγκαῖο (τήν αἴτηση αὐτή συνυπογράφουν καί 
ἄλλοι Πανεπιστημιακοί, καί ὄχι μόνο, καί βέβαια ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π.) :

«Αἴτηση ἀνάκλησης τῆς Ὑπουργικῆς Ἐγκυκλίου (ἀρ. πρωτ. Φ20.1/220482/
Δ2, 23-12-2016) μέ θέμα: Ὑλοποίηση στά Γυμνάσια Θεματικῆς Ἑβδομάδας 
μέ τίτλο: “Σῶμα καί ταυτότητα”, ὡς πρός τόν ἄξονα “Ἔμφυλες ταυτότητες”.

»Οἱ ὑπογράφοντες καθηγητές Πανεπιστημίων, ἄνθρωποι τῶν γραμ-
μάτων καί γονεῖς λάβαμε γνώση τῆς ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας 
πού περιλαμβάνει καί “διαφωτιστικά” μαθήματα γιά τήν σεξουαλικότητα. 
Ἔχοντας γνωρίσει τόν “Διαφωτισμό” τῆς Δύσης καί τό σημερινό ὑπαρ-
ξιακό κενό της, πού παίρνει ὁποιεσδήποτε κατευθύνσεις, γιατί δέν ἔχει 
πυξίδα, διαμαρτυρόμαστε γιά τό δῆθεν προοδευτικό κείμενο πού οὐδε-
τεροποιεῖ τήν διάκριση τῶν φύλων, μέ γνωστά ἀλλ’ ἐκπληκτικά αἴολα 
“συνθήματα”, ὅπως “βιολογικό καί κοινωνικό φύλο” [βλ. τῆς Simone de 
Beauvoir “ἡ γυναίκα δέν γεννιέται, γίνεται” (κοινωνικά)], “ἀποδομώντας 
τά ἔμφυλα στερεότυπα” (!), “Φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός καί 
ἀνθρώπινα δικαιώματα”, “Ὁμοφοβία καί τρανσφοβία στήν κοινωνία καί 
τό σχολεῖο”! Ἐπειδή ὑπάρχει κίνδυνος νά προωθηθοῦν διαστροφικές 
τάσεις στά νεαρά ἄτομα, ζητοῦμε ἐπειγόντως νά ἀνακληθεῖ ἡ ἐγκύκλι
ος καί ἑπομένως νά ἀποσυρθεῖ ἀπό τήν διακίνησή της στά σχολεῖα.

»Ἐπίσης θεωροῦμε πώς ὁ διαχρονικός συνολικός ἑλληνικός πολιτι
σμός ἀναδεικνύει τό ἀπερίγραπτο κάλλος καί τήν μοναδικῆς σημασίας 
σχέση ἀνδρός καί γυναικός ὡς ἔρως προσώπων καί ὄχι ὡς βιολογικῶν 
σεξιστικῶν ἀντικειμένων. Ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα ἀποτελοῦν τά δύο 
ἥμισυ τῆς καθόλου ἀνθρωπίνης φύσεως καί μόνον ἡ καθολική, σωμα
τική, ψυχική, πνευματική ἕνωση τοῦ ἀνδρός καί τῆς γυναικός καθιστᾶ 
ὁλόκληρο τόν ἄνθρωπο καί δημιουργεῖ κοινωνία προσώπων καί πο
λιτῶν ἐλευθέρων. Οἱ ὁμοφυλικές σχέσεις, ὅσο καί ἄν ὑποχρεούμεθα νά 
τίς σεβαστοῦμε ὡς ἐλεύθερη ἐπιλογή συμπολιτῶν μας, ὅμως ὡς ἐπιστή-
μονες γνωρίζουμε πώς ἀδυνατοῦν νά πραγματοποιήσουν τήν ἀνθρώπινη 
φύση στήν πληρότητα τῆς προσωπικῆς ἑτερότητας καί ἐγκλωβίζουν κυρι-
ολεκτικῶς τήν ἀνθρώπινη ψυχή στήν πραγματική “ὁμοφοβία”, “ρατσισμό”, 
ἀνδρῶν ἤ γυναικῶν πού ἐπιλέγουν νά περιοριστοῦν στή μισή ἀνθρώπινη 
φύση. Γι’ αὐτό ἀρνούμεθα τά παιδιά μας νά γίνονται ἀντικείμενο ὁμο
φυλοφιλικῆς προπαγάνδας ἀπό τή νεαρή τους ἡλικία, ἀντίθετα μέ τή 
φυσιολογική τους πνευματική καί ψυχοσωματική ἀνάπτυξη. Κανείς 
δέν δικαιοῦται νά ἐπεμβαίνει μέ πρόσφατα ἰδεολογήματα στό χῶρο 
τῆς παιδικῆς ψυχῆς καί ψυχολογίας, ἐρήμην μάλιστα τῶν γονέων.

«Κυριακή». Ἡ ἐκδήλωση ἐτέθη ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερί-
νης καί Πλαταμῶνος. Εὐχόμαστε νά διοργανωθοῦν ἀντίστοιχες ἡμερίδες σέ ὅλες τίς μεγά-
λες πόλεις τῆς Χώρας καί, μάλιστα, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας.
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»Συμπερασματικά, ὡς γονεῖς, δέν δεχόμαστε τήν ἰσοπέδωση τῶν σεξουα
λικῶν ἐπιλογῶν καί ἐπικαλούμεθα τήν “Εὐρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
τοῦ Ἀνθρώπου” (ΕΣΔΑ), πού, ἀναγνωρίζοντας τήν ἐλευθερία τῆς ἐκπαίδευ
σης, δίνει τό δικαίωμα στούς γονεῖς νά ἐξασφαλίζουν τήν ἐκπαίδευση καί 
τή διδασκαλία τῶν παιδιῶν τους σύμφωνα μέ τίς πεποιθήσεις τους, δηλα
δή μέ τίς βιοθεωρητικές ἀντιλήψεις τους, πού ἀνήκουν στό πεδίο τῶν φι
λοσοφικῶν πεποιθήσεων (ἄρθρο 2 τοῦ Πρώτου Πρωτοκόλλου τῆς ΕΣΔΑ).

»Κατά συνέπεια, δηλώνουμε ὅτι, ἄν δέν ἀνακληθεῖ ἄμεσα τό ἀναφερ
θέν τρίτο τμῆμα τῆς ἐγκυκλίου, θά ἀπαιτήσουμε, σύμφωνα μέ τήν νομο-
λογία τοῦ “Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου” (ΕΔΔΑ, 
π.χ. ὑπόθεση Folgero11), ἔγκαιρη ἀπαλλαγή τῶν παιδιῶν μας ἀπό τή σχε
τική διδασκαλία τῆς θεματικῆς ἑβδομάδας, καί ἐλπίζουμε νά μήν ὑπάρ
ξει ἀπό τούς ἐκπαιδευτικούς ἀντίρρηση στό αἴτημα ἀπαλλαγῆς· σέ ἀντί
θετη περίπτωση, θά ἀναγκασθοῦμε νά καταφύγουμε στή δικαιοσύνη, 
ζητώντας τήν ἄμεση ἀναστολή ἐφαρμογῆς τοῦ κειμένου, ἐπικαλούμενοι 
τήν ἄμεση ἐφαρμοστικότητα (self executing12) τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΕΔΔΑ».

(Πηγή: www.vimaorthodoxias.gr/nea/thematiki-evdomada-katakeravnoni-ton-gavroglou-
o-kathigitis-n-alimprantis/ καί Ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», ἀρ.  φ. 2.154/24. 2. 17, σελ. 1).

11. Ἀπόφαση τοῦ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΥ», τῆς 20ῆς Ἰουνίου 2007 (ὑπόθεση Folgero καί ἄλλοι κατά Νορβηγίας), πού 
ἀφοροῦσε τή διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. Τό Εὐρωπαϊκό Δικαστή-
ριο ἔκανε δεκτό τό αἴτημά τους καί ὑποχρέωσε τή Νορβηγία, νά χορηγεῖ στούς ἀλλό-
θρησκους μαθητές ὁλική καί ὄχι μερική ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα.

12. self executing = αὐτο-εκτέλεση ἑνός νόμου, συνθήκης ἤ ρήτρας σέ πράξη ἤ 
σύμβαση, πού ἔρχεται αὐτομάτως σέ ἰσχύ (ἐκτελεῖται αὐτόματα) σέ μία συγκεκρι-
μένη στιγμή, χωρίς νά ἀπαιτεῖται νέα νομοθεσία ἤ ἄλλα μέτρα γιά τήν ἐπιβολή της. 

Οἰκογ. Παναγιώτη καί Πωλίνας 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, μέ 5 παιδιά, γεν. 
1998–2009, Ἐπαρχία Λευκωσίας.

Ὁ πατέρας ἐργάζεται ἐποχιακά, παρά 
τό σοβαρό πρόβλημα πού ἔχει στό δεξί 
του χέρι, ἀπό τήν ἡλικία τῶν 15 ἐτῶν, 
μετά ἀπό ἀτύχημα. Ἐπίσης σοβαρό θέμα 
ὑγείας ἔχει καί ἕνα παιδί τους. Ἡ μητέρα 
κατάγεται ἀπό Πολύτεκνη προσφυγική 
Οἰκογένεια (4 παιδιά). Οἱ ἀνάγκες εἶναι 
μεγάλες, καθώς οἱ ὑποχρεώσεις καί τά 
χρέη «τρέχουν». 

Παρακαλοῦνται καί προσκαλοῦνται οἱ ἁπανταχοῦ Κύπριοι Φίλοι τῶν Πο-
λυτέκνων νά μήν λησμονοῦν τίς ἡρωικές Πολύτεκνες Οἰκογένειες τῆς Κύπρου 
μας. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. Κύπρου κάνει καί θά κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιά νά τίς βοηθήσει.

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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Βράβευση Ὑπερπολυτέκνου Οἰκογενείας μέ 12 παιδιά!
Στίς 28 Νοεμβρίου 2016, ὁ Σύλλογος Πολυτέκνων Νομοῦ Ἰωαννίνων 

διοργάνωσε στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήμου Ἰωαννίνων μιά σημαντική 
Ἐκδήλωση. Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ μέ ἐπιστολή του ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλ-
λόγου κ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος (Πολύτεκνος μέ 5 παιδιά, μαθηματι-
κός · στή φωτογραφία 3ος ἀπό ἀριστερά), στό πρῶτο μέρος τῆς ἐκδήλωσης 
πραγματοποιήθηκε ὁμιλία τοῦ σεβαστοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἁγιορείτικης 
Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, Γέροντος Ἐφραίμ, μέ θέμα: «Ὁ Μοναχισμός: 
χθές – σήμερα – αὔριο». Στό δεύτερο μέρος βραβεύτηκαν μέ χρηματικό 
ποσό καί «εὐλογία» ἀπό τή Μονή, παιδιά Πολυτέκνων-ἀριστοῦχοι μαθη-
τές  Γυμνασίου-Λυκείου καί ἐπιτυχόντες στά ΑΕΙ καί ΤΕΙ, καθώς καί εἴκο-
σι (20) Οἰκογένειες–Μέλη τοῦ Συλλόγου. (Τά βραβεῖα ἦταν χορηγία τῆς Ἱ. 
Μονῆς Βατοπαιδίου καί ἐπιχειρήσεων τῆς πόλης).

Προλογίζοντας τό σεβαστό Γέροντα ὁ κ. Μπαλωμένος ἐπεσήμανε:
«Ἡ Πολύτεκνη Οἰκογένεια προσφέρει σήμερα πολύτιμες ὑπηρεσίες σέ 

διάφορους τομεῖς. Ἀποτελεῖ τόν ἰσχυρότερο μοχλό γιά τή λύση τοῦ Δημο-
γραφικοῦ Προβλήματος. Καί στό χῶρο τοῦ Μοναχισμοῦ καί τῆς Ἐκκλησί-
ας γενικότερα ἔδωσε ἐξαιρετικά καί πετυχημένα στελέχη. Γνωρίζω ἀρκετά 
παιδιά Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν-Μελῶν τοῦ Συλλόγου μας, πού ὑπηρετοῦν 
τόν Τριαδικό Θεό μας, εἴτε ὡς Μοναχοί, εἴτε ὡς Κληρικοί.

»Ὁ μακαριστός “Γέροντας τῶν Πολυτέκνων”, ὁ ἀείμνηστος Ἁγιορεί
της Μοναχός π. Νικόδημος Μπιλάλης, Ἱδρυτής καί Ά  Ἀντιπρόεδρος τῆς 
Π.Ε.ΦΙ.Π., ὁ ὁποῖος μετά πάθους ἀγωνιζόταν γιά τήν Ἑλληνορθόδοξη Πολύ-
τεκνη Οἰκογένεια, μετά ἀπό ἔρευνα1 πού ἔκανε, κατέληξε στό συμπέρασμα 
ὅτι: “ἡ πλειοψηφία τῶν Μοναχῶν καί τῶν Ἱερέων προέρχονται ἀπό Πολύ-
τεκνες Οἰκογένειες”. Ἐξάλλου καί ὁ Ποιμενάρχης μας (Σεβασμ. Μητροπο
λίτης Ἰωαννίνων κ.κ. Μάξιμος) εἶναι τέκνο Πολύτεκνης Οἰκογένειας…».

Μία ἀπό τίς ἀξιοθαύμαστες Οἰκογένειες, πού βραβεύτηκαν ἀπό τό Γέ-
ροντα Ἐφραίμ2, ἦταν καί ἡ Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Ἀποστόλου καί 
Ἰωάννας ΣΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, μέ δώδεκα (12) παιδιά. Τήν ὡραία αὐτή οἰκο-

1.  Ἀποκαλυπτικό πόρισμα ἔρευνας τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.. Βλ. σχετικό ἄρθρο τοῦ π. Νι-
κοδήμου, μέ τίτλο: «ΠΟΣΟΣΤΟ 70-80% οἱ Κληρικοί καί Μοναχοί ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕ-
ΚΝΩΝ!», περιοδ. «ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ Οἰκογένεια», ἀρ. τ. 67/1995, σελ. 3–4. 

2. Ἡ Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου καί ὁ σεβ. Καθηγούμενός της Γέρ. Ἐφραίμ εἶναι θερ-
μοί συμπαραστάτες τῶν ἡρωϊκῶν Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν καί, μάλιστα, μέ ἔργα καί 
ὄχι μόνο μέ λόγια. Γιά τήν ἱστορία ἀναφέρουμε ὅτι ὁ ἀείμνηστος π. Νικόδημος ἦταν 
«παραδελφός» τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ, εἶχαν δηλ. καρεῖ ἀπό τόν ἴδιο Γέροντα, τό μακα-
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γένεια εἴχαμε παρουσιάσει καί παλαιότερα στό Περιοδικό μας, ὅταν εἶχαν 
ἐννέα (9) παιδιά (μέ κυοφορούμενο τό 10ο), μέ ἀφορμή τήν τότε βράβευ-
σή τους (2011) γιά τό νεογέννητο παιδάκι τους.3

Ὁ κ. Ἀπόστολος εἶναι ἐκπαιδευτικός, καθηγητής-θεολόγος, ἐνῶ ἡ σύ-
ζυγός του, κα Ἰωάννα, νοσηλεύτρια. Πρόκειται γιά πρότυπα ὀρθοδόξων 
γονέων, μέ συνειδητή πνευματική-ἐκκλησιαστική ζωή! Θαυμαστό γεγονός 
εἶναι καί ἡ ὑπερπολύτεκνη «καταγωγή» τοῦ κ. Ἀποστόλου. Ὁ παππούς 
του ἦταν Ὑπερπολύτεκνος μέ δέκα (10) παιδιά (ἀπό τά ὁποῖα ἐπέζησαν 
τά ἕξι), ὅπως καί οἱ Γονεῖς του, Γεώργιος καί Αἰκατερίνη, μέ ἕξι (6) παι-
διά, ἀπό τά ὁποῖα τά δύο (2) ἔχουν ἀφιερωθεῖ στήν Ἐκκλησία (ὁ Ἀρχιμ. 
π. Χερουβείμ, θεολόγος, Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος Ἱ. Μ. Δρυϊνουπόλεως, 
καί ἡ κα Μαρία, Πρεσβυτέρα, σύζυγος τοῦ π. Χρίστου Ἀηδονόπουλου).

Κλείνουμε τή σύντομη παρουσίαση τῆς ἀξιόλογης αὐτῆς Οἰκογενείας, 
μέ τά λόγια-εὐχές, πού ἔγραφε τότε ὁ μακαριστός π. Νικόδημος:

«… ὁ Πανάγαθος τούς ἔχει εὐλογήσει καί τούς εὐλογεῖ, ἀλλά, ὅπως πι-
στεύουμε καί εὐχόμαστε, θά τούς εὐλογήσει καί στό μέλλον, τόσο στήν πα-
ροῦσα ζωή, ὅσο καί στή Μέλλουσα καί αἰωνία, πού πιστεύουν καί “νοιά-
ζονται”, μέ προοπτική τό προφητικό λόγιο: “Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, ἅ 
μοι ἔδωκεν ὁ Θεός” ! (Ἠσαΐου 8, 18)». 

Πράγματι, σέ τέτοιες ἀξιοθαύμαστες Οἰκογένειες ἔχει ἐφαρμογή ἡ δια-
πίστωση τοῦ Προέδρου τοῦ Συλλόγου, ἀγαπητοῦ κ. Μπαλωμένου: 

«Ἡ Πολυτεκνία, ὅταν συνδυάζεται μέ καλλιτεκνία, εἶναι πραγματι
κή εὐτυχία σέ αὐτόν τόν κόσμο. Εἶναι Θεῖο Δῶρο»!   

ριστό Γέρ. Ἰωσήφ Βατοπαιδινό († 2009), ὁ ὁποῖος ἀγαποῦσε πολύ τούς Πολυτέκνους 
καί τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. (μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του ἐνίσχυε σημαντικά τό Σύλλογό μας).    

3. Ε.Π.Ο., ἀρ. τ. 133/2012, σελ. 7–8 (http://pefip.gr/magazines/133_2012.pdf).

E-mail: info@pefip.gr
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ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ

• Ἀγαπητή Π.Ε.ΦΙ.Π.
... Διάβασα μία ἐπιστολή ἀναγνώστριας ἀπό τόν Καναδά, πού δημο-

σιεύσατε στό τεῦχος 152/2016 (σελ. 18), ἡ ὁποία ἀνέφερε ὅτι στίς φωτο-
γραφίες τοῦ Περιοδικοῦ οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες ἐμφανίζονται ἰδιαίτε-

• Ἀγαπητοί Φίλοι τῶν Πολυτέκνων, χαίρετε.
Σᾶς γράφω γιά νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τή βοήθεια πού προσφέρατε 

στήν Οἰκογένειά μου. Ἐπικοινώνησα μαζί σας γιά πρώτη φορά πρίν ἀπό 
δύο μῆνες περίπου καί σᾶς ἀνέφερα σχετικά μέ τήν Οἰκογένειά μου, κα-
θώς καί γιά τή βοήθεια πού χρειαζόμασταν.

Ἐγώ καί ὁ σύζυγός μου χαρήκαμε ὅταν ἀνταποκριθήκατε ἄμεσα στό 
αἴτημά μας. Τό δέμα, ἀλλά καί τό χρηματικό ποσό, πού ἀποστείλατε, μᾶς 
χάρισαν μιά ἀνακούφιση. Σᾶς εὐχαριστοῦμε ξανά καί εὐχόμαστε νά μᾶς 
προσφέρετε ἐξίσου μιά βοήθεια, εἴτε ὑλική εἴτε χρηματική, ὅταν θά σᾶς 
εἶναι εὔκολο. Ἡ στήριξή σας μᾶς εἶναι πολύτιμη καί μάλιστα πιό πολύ 
γιά τά παιδιά μας... 
 Σᾶς εὐχαριστῶ
Ν. Αἰτωλ/νίας, 12.12.2016. Γ. Σ. (4 π., 2008–2016).

• Ἀγαπητοί Φίλοι χαίρετε ἐν Κυρίῳ.
Γιά ἀκόμα μία φορά λάβαμε τό δέμα ἀγάπης πού μᾶς ἀποστείλατε καί 

γιά τό ὁποῖο σᾶς εὐχαριστοῦμε.
Ἤδη ἔχει ξεκινήσει τό ἅγιο Τριώδιο κι ἔτσι ἐπιθυμήσαμε μαζί μέ τίς 

εὐχαριστίες γιά τήν πάντα ἔμπρακτη παρουσία σας στή ζωή μας νά σᾶς 
εὐχηθοῦμε καλό ἀγώνα στό ἐπικείμενο στάδιο τῶν ἀρετῶν. Καλή καί θε-
άρεστη νηστεία, ὑλική καί πνευματική, μέ ὑγεία, κατάνυξη καί προκοπή 
στό τέλος τῆς προσωπικῆς φιλότιμης προσπάθειας.

Νά εἶστε πάντα καλά καί νά προοδεύετε μέ μεράκι κι αἰσιοδοξία στό 
ἑκάστοτε ἔργο σας.

 Μέ ἐκτίμηση κι ἀγάπη
Ν. Ἕβρου, 15.2.2017. Οἰκογ. Π. καί Ἑ. Ἀ. (5 π., 1987–2000).

Α .́ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
• Οἰκογ. Εὐαγγέλου καί Ἑλέ-

νης-Ζωῆς ΤΖΙΒΑ, μέ 5 παιδιά, 
γεν. 2002–2013, Ν. Βοιωτίας.

Πρόσφατα γνωρίσαμε αὐ-
τή τήν ὡραία Οἰκογένεια μέ τά 
5 χαριτωμένα κορίτσια. Δυσ-
τυχῶς καί οἱ δύο γονεῖς, πρός 
τό παρόν, εἶναι ἄνεργοι, ἐνῶ 
τά ἔξοδα  «τρέχουν» καί τούς 
πιέ ζουν ἀσφυκτικά. Δέν ἔχουν 
δικό τους σπίτι καί πληρώ-
νουν ἐνοίκιο. 

Ἀξίζουν τήν ἀγάπη, τή βο-
ήθεια καί τή συμπαράσταση 
ὅλων μας.
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ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 

Σχόλιο Συντάξεως. Ἡ ἀγαπητή 
ἐπιστολογράφος ἀναφέρεται στήν 
ἐπιστολή μιᾶς θερμῆς Φίλης τῶν Πο-
λυτέκνων, στήν ὁποία μᾶς μετέφερε 
μέ πόνο ψυχῆς τά ἀρνητικά σχόλια 
κάποιων γνωστῶν της σχετικά μέ τίς 
«καλοντυμένες» Οἰκογένειες, πού δη-
μοσιεύουμε στό Περιοδικό μας. Βέ-
βαια, σέ καμία περίπτωση, ἡ Φίλη 
μας δέν υἱοθετοῦσε τά σχόλια αὐτά. 

Πράγματι, τό νά βλέπουμε ἀξιο-
πρεπεῖς Οἰκογένειες ντυμένες μέ «κα-
λά» ροῦχα, αὐτό δέν σημαίνει ἀπαραί-
τητα ὅτι τά ἔχουν ἀγοράσει οἱ ἴδιες. 
Ὅπως εἴχαμε ἀναφέρει στό σχόλιό μας, 
τά περισσότερα, ἄν ὄχι ὅλα, εἶναι προ-
σφορά γνωστῶν ἤ συγγενῶν τους καί 

βεβαίως καί τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἐπιπροσθέ-
τως, ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ φωτο-
γραφίες πού δημοσιεύουμε προέρχο-
νται, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, ἀπό ἐπίσημες 
ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς τῶν Πολυτέκνων 
(γάμους, βαπτίσεις, βραβεύσεις κ.ἄ.).

Ἑπομένως, ὅπως γράφει καί ἡ ἐπι-
στολογράφος μας: «ἄς μή βιαζόμαστε 
νά βγάζουμε συμπεράσματα...»! 

(Πληροφοριακά ἀναφέρουμε ὅτι 
μόνο τό 2016 ἀποστείλαμε γύρω στά 
3.300 εἰκοσάκιλα δέματα, μέ ροῦχα, 
ὑποδήματα, κλπ., στίς Πολύτεκνες 
Οἰκογένειες τοῦ μητρώου μας. Καί 
ὅλα αὐτά εἶναι ἀπό προσφορές τῶν 
ἁπανταχοῦ Φίλων τῶν Πολυτέκνων, 
στήν Ἑλλάδα καί στό Ἐξ ωτερικό). 

ρα καλοντυμένες καί προκαλοῦν. Ἐπ' αὐτοῦ θά ἤθελα νά κάνω, μέ τήν 
ἄδειά σας, τή δική μου τοποθέτηση.

Ἔχουμε κι ἐμεῖς τό προνόμιο νά θεωρούμαστε καλοντυμένοι καί τά 4 παι-
διά μας (ἀπό 4 ἕως 12 ἐτῶν) συχνά φοροῦν ροῦχα ἐπώνυμα. Ἡ ἀλήθεια εἶναι 
ὅμως ὅτι δέν ἔχουμε ἀγοράσει κανένα ἀπό αὐτά τά ροῦχα. Δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρ-
χουν γύρω μας καλοί ἄνθρωποι, πού ὅταν δέν χρειάζονται πλέον τά ροῦχα 
πού φοροῦν οἱ ἴδιοι ἤ τά παιδιά τους, μᾶς τά δίνουν καί τά φορᾶμε ἐμεῖς... 
Ἑπομένως, ἄς μή βιαζόμαστε νά βγάζουμε συμπεράσματα...
 Μέ ἐκτίμηση
11.03.2017. Ἀντωνοπούλου-Γκίκα Πολυξένη 

• Ἀγαπητοί ἀδελφοί.
... Στυλοβάτες στήν στρατιά τῆς αἰώνιας νίκης τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ 

Ἑλληνισμοῦ ἀποτελοῦν οἱ ἡρωικοί Πολύτεκνοι καί Ὑπερπολύτεκνοι ἀδελ-
φοί μας, οἱ ὁποῖοι ἐφαρμόζουν τό θέλημα τοῦ Κυρίου μέ ἀταλάντευτη πί-
στη στή θεία Του Πρόνοια. Μάλιστα, τώρα πού ὁ λαός μας συρρικνώνε-
ται συνεχῶς ἐξαιτίας τῆς αἱμορραγίας τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος 
καί οἱ δυνάμεις τῆς διαστροφῆς στήν Πατρίδα μας ἀγωνίζονται γιά τήν 
ἔκφυλη ἀποδόμηση τῆς ψυχικῆς νομοτέλειας μέσα στό σύμπαν.

Ἀξίζει λοιπόν ἡ χρηματική προσφορά μας γι' αὐτές τίς πνευματικά ἀρχο-
ντικές καί ἐκλεκτές οἰκογένειες, ἡ ὁποία ἐπιθυμοῦμε νά διανεμηθεῖ ὅπως 
ἐσεῖς κρίνετε καλύτερα. Παρακαλοῦμε γιά τή διατήρηση τῆς ἀνωνυμίας μας.

 Μέ ἐκτίμηση
13.03.17. Ἠ. – Χ. Ἀ.

Β .́ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΩΝ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

• Συμπαθέστατή μου Π.Ε.ΦΙ.Π.
... Εἶμαι 83 ἐτῶν. Ἡ οἰκογένειά μου ἦταν Πολύτεκνη κι ἐγώ ἐπίσης. Ἔχω 

4 μεγάλα παιδιά, ζωή νά 'χουν...
Εἶμαι λοιπόν εἰς θέσιν νά ἐκτιμήσω τήν προσφορά σας. Μαζί μέ τήν 

ἠθική μου συμπαράσταση σᾶς στέλνω κάθε Χριστούγεννα καί Πάσχα 
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Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Ἰωάννου καί Παναγιώτας ΚΑΖΑΛΑ, μέ 
7 παιδιά (1 στόν Οὐρανό), γεν. ἀπό 2003 ἕως 2016, Νομός Ἀττικῆς.

Πρόκειται γιά μιά ὡ-
ραία καί χαριτωμένη 
Οἰκογένεια, πού ἀγω-
νίζεται «τὸν καλὸν ἀ
γῶνα» (Τιμοθ. Β΄ 4, 7) 
τῆς πολυτεκνίας καί πι-
στεύουμε καί τῆς καλλι-
τεκνίας. Ἔχουν συνει-
δητή πνευματική ζωή, 
ἐνῶ Πνευματικός τους 
εἶναι ὁ Σεβ. Πολύτεκνος 
(6 παιδιά) Ἱερέας  π. Γε-
ώργιος Ντόβολος (Ἐφη-
μέριος Ἱ. Ναοῦ Μετα-
μορφώσεως Βύρωνος). 

Προηγούμενος Πνευ- 
 ματικός τους ἦταν ὁ ὁ-
σιακῆς μνήμης Ἀρχιμ. 
π. Σάββας Ἀχιλλέως  
(† 2016), κτήτορας τοῦ 
Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου 

Καρέα, ὅπου καί ὁ τάφος του. Μάλιστα, τό τελευταῖο παιδί τους ἔλαβε τό ὄνο-
μα Σάββας, πρός τιμήν τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος (ἡ φωτογρ. ἀπό τή Βάπτιση).

Τό θαυμαστό εἶναι ὅτι ἡ κα Παναγιώτα ἔχει κάνει 6 καισαρικές. Ἐργάζεται 
μόνο ὁ πατέρας καί διαμένουν σέ οἰκία μόλις 69 τ.μ. Ὅμως, παρά τίς δυ-
σκολίες, ἔχουν τήν ἐλπίδα τους στόν Πανάγαθο Θεό. Ἀκολουθοῦν μέ πίστη 
τό λόγο Του: «Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ... καὶ ταῦτα πάντα 
προστεθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. 6, 33)! Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. θά εἶναι πάντα δίπλα τους.

Σχόλιο Συντάξεως. Εἶναι σημαντι-
κό νά γνωρίζουν οἱ Φίλοι-Ἀναγνῶστες 
μας ὅτι οἱ Οἰκογένειες πού παρουσιά-
ζονται στό Περιοδικό μας, καθώς καί 
ἐπιστολές τους, εἶναι ἐνδεικτικές. Στό 
ἐνεργό Μητρῶο τοῦ Συλλόγου μας 
περιλαμβάνονται περίπου στίς 2.000 
Οἰκογένειες. 

Γιά ὅλες αὐτές τίς Οἰκογένειες ἡ 
Π.Ε.ΦΙ.Π. διαθέτει τά στοιχεῖα καί 
τά δικαιολογητικά πού χρειάζονται. 

Ταυτόχρονα γνωρίζει τίς ἀνάγκες 
τῆς κάθε Οἰκογενείας καί προσπα-
θεῖ μέ τίς μικρές της δυνάμεις νά 
ἐλαφραίνει τό βαρύ φορτίο τους.  

Εὐχαριστοῦ με λοιπόν θερμά ὅ
λους τούς Φίλους, πού ὅλα αὐ τά τά 
χρόνια ἐμπιστεύονται τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. 
καί ἐνισχύουν τούς ἥρωες Πολυτέκνους 
μέσῳ αὐτῆς. Θέλουμε νά τούς διαβε-
βαιώσουμε ὅτι ἡ κάθε προσφορά τους 
«πιάνει τόπο καί ἀξίζει τόν κόπο».

καί τή χρηματική, καθώς καί δέματα μέ ὅ,τι φίλοι-γνωστοί μοῦ δίνουν 
γιά σᾶς.

Ἔλαβα τό γράμμα πού μοῦ στείλατε καί μέ εὐχαριστεῖτε γιά τά δέματα πού 
σᾶς ἔστειλα. Οἱ εὐχαριστίες ἀνήκουν σέ σᾶς πού προσφέρετε ἀσταμάτητα, 
σέ κείνους πού μοῦ δίνουν γιά νά σᾶς τά στείλω καθώς καί εἰς τή Μεταφορι-
κή Σαντορίνης «Χάλαρης», ὁ ὁποῖος ἀμέσως μέ γέλιο καί χαρά μεταφέρει ὅ,τι 
εἶναι γιά σᾶς, χωρίς ποτέ νά πάρει οὔτε ἕνα εὐρώ! Νά τόν εὐλογεῖ ὁ Κύριος!...

Συγχαρητήρια γιά τήν προσφορά σας. Καλό κουράγιο. Ὁ Θεός μαζί σας!
 Μέ ἀγάπη καί ἐκτίμηση

Θήρα Κυκλάδων, 20.01.2017. Μαρίκα Κ. Ἀργυροῦ
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ΕΚΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ... «ΥΓΕΙΑΣ»!
(Ἕνα ἀληθινό περιστατικό).

Τό κατωτέρω περιστατικό, πού μᾶς γνωστοποίησε μία φίλη–ἀναγνώ-
στρια τοῦ Περιοδικοῦ μας, ἀναφέρεται σέ Ἔκτρωση, τήν ὁποία ἀποφά-
σισε ἕνα φιλικό της ζευγάρι λόγῳ «ὑγείας» τοῦ ἐμβρύου. Περιγράφει τίς 
καταστροφικές συνέπειες τῆς ἔκτρωσης στήν προσωπική καί τήν οἰκογε-
νειακή τους ζωή. Ἡ ἔκτρωση ἔχει τρομακτικές ἐπιπτώσεις καί ἐπιφέρει 
τόν πνευματικό θάνατο, ἐάν δέν ὑπάρξει ἡ λυτρωτική μετάνοια.1 

Διαβάζω σ’ ἕνα ἠλεκτρονικό μπλόγκ 
τό ἑξῆς μήνυμα:

«Γειά σας. Ὁ σύζυγός μου καί ἐγώ 
ἔχουμε καί οἱ δυό τό στῖγμα τῆς Με-
σογειακῆς Ἀναιμίας. Πρίν ἀπό 4 μῆνες 
ἔμεινα ἔγκυος καί ἀμέσως κάναμε λήψη 
χοριακῶν λαχνῶν (τροφοβλάστη). Ἀνα-
γκαστήκαμε νά κάνουμε διακοπή κύησης τήν 13η ἑβδομάδα. Ἔχω με-
γάλη στεναχώρια καί ἀγωνία γιά τό μέλλον. Ὑπάρχει περίπτωση καί ἡ 
ἑπόμενη ἐγκυμοσύνη μου νά ἔχει πρόβλημα;». 

Τό δραματικό αὐτό μήνυμα φέρνει στήν μνήμη μου ἐκείνη τήν εἰκοσάχρο-
νη λεπτή γυναίκα, πού ἔχοντας ἀποκτήσει ἕνα ὑγιές πρῶτο παιδί ἔμεινε ἔγκυ-
ος στό δεύτερο. Ὁ σύζυγός της καί αὐτή εἶχαν τό στῖγμα τῆς «Μεσογει
ακῆς Ἀναιμίας». Οἱ πρῶτες ἐξετάσεις δέν εἶχαν δείξει κάτι ἀνησυχητικό. Γιά 
κάθε περίπτωση ὅμως, ὁ γιατρός τῆς πρότεινε νά γίνει ἀμνιοπαρακέντηση 
ἀργότερα στό «δεύτερο τρίμηνο τῆς ἐγκυμοσύνης»! Καί ὄντως ἡ ἐξέταση 
ἔγινε ὅταν τό ἔμβρυο ἦταν πεντέμισυ μηνῶν. Ἡ διάγνωση ἦταν θετική γιά 
μεσογειακή ἀναιμία μέ μία πιθανότητα ἄνω τοῦ πενήντα τῆς ἑκατό. Ὁ για
τρός ἐπιμένοντας μέ μεγάλη θέρμη καί μονοδρομώντας τή σκέψη τῆς νε
αρῆς μητέρας τῆς ὅρισε ἀμέσως ραντεβού γιά νά ὑποβληθεῖ σέ ἄμβλωση.2

Ἡ νεαρή κοπέλα ἦταν καταρρακωμένη καί δέν εἶχε τό κουράγιο νά ἀντι-
σταθεῖ. Ἡ οἰκογένεια διχάστηκε. Οἱ μισοί πρότειναν νά γεννηθεῖ τό παιδί 

1. Βλ. ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ, γιά τό σοβαρό αὐτό θέμα, στό Περιοδικό μας, Ε.Π.Ο., 
149/2016, σελ. 3–11 — http://pefip.gr/wp-content/uploads/2016/04/WEB-ΣΕΛΙΔΕΣ-149.pdf).

2. Προσέξτε πῶς ἔχουν «σταματήσει σχεδόν» τή γέννηση παιδιῶν μέ Μεσογεια-
κή Ἀναιμία στήν Κύπρο καί τήν Ἑλλάδα. Μήπως βρέθηκε ἡ θεραπεία τῆς «νόσου» 
καί δέν τό γνωρίζαμε; Διαβάζουμε ἀπό «παιδιατρική» ἱστοσελίδα (www.paidiatros.
com/asthenies/ syxnesarrosties/thalassaemia) τά ἑξῆς φοβερά:

«Ἡ μεσογειακή ἀναιμία... ἀποτελοῦσε ἕνα σημαντικό πρόβλημα, τόσο γιά τήν Κύπρο, 
ὅσο καί γιά τήν Ἑλλάδα. Εὐτυχῶς, μέ τό σχεδιασμό εἰδικῶν προγραμμάτων στίς δυό 
αὐτές χῶρες, σταμάτησαν σχεδόν οἱ γεννήσεις παιδιῶν μέ Μεσογειακή ἀναιμία... 

»Ἡ ὑποχρεωτική ἐξέταση γιά τή μεσογειακή ἀναιμία πρίν τό γάμο, ἔδωσε τή δυνατότητα 
στόν κάθε ἕνα ἀπό ἐμᾶς νά ξέρει ἄν εἶναι φορέας ἤ ὄχι. Ἔτσι, ἄν σέ ἕνα ζευγάρι εἶναι καί 
οἱ δυό φορεῖς, μποροῦν νά προχωρήσουν στήν ἀπόκτηση παιδιῶν, κάνοντας ὅμως προγεν-
νητικό ἔλεγχο. Μέ τόν ἔλεγχο αὐτό, γνωρίζουν τήν κατάσταση τοῦ ἐμβρύου καί ἄν πά
σχει ἀπό μεσογειακή ἀναιμία τούς δίνεται ἡ δυνατότητα νά διακόψουν τήν κύηση. Μέ 
τόν τρόπο αὐτό, ἔχει σχεδόν ἐξαφανιστεῖ ἡ ἀρρώστια ἀπό τίς καινούριες γεννήσεις...»!

Ἰδού, λοιπόν, ἡ «θεραπεία» τοῦ «προβλήματος»..., ἡ ΕΚΤΡΩΣΗ τῶν ἀθώων μωρῶν! 
Κατά τ’ ἄλλα ὁ «Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας» ἔχει καθιερώσει τήν 8η Μαΐου, ὡς 
«Παγκόσμια Ἡμέρα Θαλασσαιμίας (Μεσογειακῆς Ἀναιμίας)». Τί ὑποκρισία Θεέ μου...!
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καί νά τό ἀναλάβουν ἐκεῖνοι, οἱ ἄλλοι μισοί δέν 
πῆραν θέση. Ὁ πατέρας τοῦ παιδιοῦ ἦταν χαρα
κτήρας ἀδύναμος. Εἶχε μία χαλαρή πίστη στό 
Θεό. Ἡ μητέρα δέν εἶχε πνευματική παιδεία, πί
στευε μόνο στήν ἐπιστήμη. Τό πρωί μιᾶς Πέμπτης 
βρέθηκαν στό κανονισμένο ραντεβού ὅπου ἔζησαν 
μιά φριχτή ἐμπειρία μέσα στό ἀποστειρωμένο περι-
βάλλον τοῦ «χειρουργείου». Τήν ἄλλη μέρα, καθώς 
ἔφευγαν ἀπό τό νοσοκομεῖο, κάλεσαν τόν πατέρα 
καί τοῦ ἔδωσαν καί μία ἀπόδειξη ἐξόδων γιά τήν 
ταφή τοῦ ἐμβρύου, ἀβάπτιστο καί ἀκήδευτο φυ
σικά! Ἡ ἐπιστήμη εἶχε «θριαμβεύσει»...! 

Τό ζευγάρι αὐτό εἶχε μία τραγική πορεία. Με ταξύ τους δημιουργήθηκε 
ἀποξένωση. Ὁ ἄνδρας στράφηκε στό ἀλκοόλ, ὥσπου ἐξαρτήθηκε ὁλοκλη-
ρωτικά ἀπό αὐτό. Καυγάδες ξεσποῦσαν κάθε τόσο, πού τόν ἔκαναν ὅλο 
καί πιό ἀπωθητικό στή σύζυγο. Παράλληλα, μέσα σ’ αὐτή τήν ἀρρωστη-
μένη ἀτμόσφαιρα, μεγάλωνε τό πανέμορφο κοριτσάκι τους, ὥσπου ἔφτα-
σε στήν ἐφηβεία. Καί μιά ἡμέρα, ὅταν ἡ σύζυγος ἔλειπε, μεθυσμένος ὁ σύ-
ζυγος καί μή ἔχοντας κανένα φρένο πιά στό θολωμένο του μυαλό καί στή 
γεμάτη τύψεις καρδιά του κακοποίησε σεξουαλικά τήν κόρη του. Ἀκολού-
θησαν δικαστήρια, πόνος πολύς, μία τραγωδία.

Ἡ ἱστορία αὐτή ἀποτελεῖ μία ἀκόμη ἐπιβεβαίωση τῶν ὅσων ἀναφέρει 
ὁ Ἅγιος Παΐσιος γιά τίς ἐπιπτώσεις τῶν ἐκτρώσεων στούς ἴδιους τούς γο-
νεῖς καί στ’ ἄλλα παιδιά. 

Ἡ Μεσογειακή Ἀναιμία εἶναι μία διαδεδομένη νόσος σέ μεγάλο μέρος 
τοῦ πληθυσμοῦ... Σήμερα ἰατρικές μελέτες ἔχουν δείξει ὅτι οἱ φορεῖς τοῦ 
στίγματος τῆς «Μεσογειακῆς Ἀναιμίας» (ἀλλιῶς «θαλασσαιμία») ἔχουν αὐξη-
μένη προστασία ἀπό τήν ἐλονοσία. Μήπως πίσω ἀπό τήν «ἀσθένεια» αὐτή 
κρύβεται μία μεγάλη εὐκαιρία; Ἐξάλλου, σήμερα βρισκόμαστε πολύ κοντά 
στήν ὁλοκληρωτική θεραπεία αὐτῆς τῆς «νόσου» καί ἡ διάρκεια ζωῆς 
τῶν ἀτόμων πού πάσχουν ἀπό «θαλασσαιμία» ἔχει ἐπεκταθεῖ ριζικά...

Ἡ «λύση» τῆς ἄμβλωσης ἀνήκει στό χῶρο τῆς ἐπιστημονικοφανοῦς «εὐγο
νικῆς»3, πού δέν εἶναι παρά ἕνας σύγχρονος Καιάδας. Σύμφωνα μέ τόν ἐμπνευ-

3. «... Ἐφόσον ἡ γενετική ἐπιστήμη δέν ἔχει προσφέρει κάποιες ἀξιοσημείωτες θεραπεῖες 
γιά τίς γενετικές ἀσθένειες τῶν ἐμβρύων, ἡ κοινωνική πίεση γιά τήν ἄμβλωση ἑνός γενετι-
κά ἀσθενοῦς ἐμβρύου θά εἶναι πολύ ἔντονη καί ἀρκετά συχνή (Hubbard and Wald 1999). 
Τό γεγονός αὐτό ὅμως καλύπτει τό πρόβλημα, ἀλλά δέν τό ἀντιμετωπίζει. Ὁ τερματισμός 
τῆς ζωῆς ἑνός ἐμβρύου μέ γενετική ἀσθένεια προσβάλλει τούς ἀνθρώπους πού ἤδη πά
σχουν ἀπό τήν ἴδια ἤ ἄλλη γενετική νόσο. Ἐντοπίζοντας ὅμως τό “πρόβλημα” στό ἔμβρυο, 
ἡ κοινωνική διάσταση τῆς εὐγονικῆς συγκαλύπτεται ἀπό τήν ἐπιστήμη (Turnbull 2000).

»Ἡ εὐγονική ἀπειλή, ἀπό φαντασίωση, ἀργά, ἀλλά σταθερά, γίνεται ἐπιστημο
νική ἀπειλή. Ἡ πιθανότητα ὀλίσθησης σέ μία εὐγονική πολιτική καί σέ πρακτι
κές πού ὁδηγοῦν σέ διαχωρισμούς μεταξύ “ἄξιας καί ἀνάξιας ζωῆς” τίθεται καί 
μέ τήν γενίκευση τοῦ προγεννητικοῦ ἐλέγχου...

»Ἡ ἐκκλησιαστική διδασκαλία, σεβόμενη τή φυσική ποικιλομορφία, τίς ἀτέλειες, 
ἀλλά καί τίς ἀναπηρίες, πρεσβεύει ὅτι ἡ ἀξία τοῦ κάθε ἀνθρώπινου προσώπου κρύβε
ται ὄχι στό “εἶναι”, ἀλλά στό “γίγνεσθαι”, στήν πορεία πρός τό καθ’ ὁμοίωση μέ τό 
Θεό. Θεωρεῖ ἐπίσης ὡς προσήκοντα στόχο τοῦ κάθε ἀνθρώπου τήν καθολική ὁλοκλή-
ρωση καί τελείωσή του. Μ’ αὐτόν τόν τρόπο ἀποφεύγεται κάθε ρατσιστική διάκρι
ση εὐγονικοῦ χαρακτήρα, ἐνῶ παράλληλα παρέχεται προτεραιότητα στό ἀνθρώπι
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στή τῆς «εὐγονικῆς», Φράνσις Γκάλτον (Francis Galton, πρώτου ξαδέλφου τοῦ 
Κάρολου Δαρβίνου): «Mποροῦμε νά ἐμποδίσουμε τήν ἀναπαραγωγή ἀτόμων 
μέ φυσικές ἤ πνευματικές ἀσθένειες, ὥστε νά ἀποτρέψουμε τή διαιώνιση τῶν 
ἀσθενειῶν ἀπό τούς ἀπογόνους τους». Οἱ ἀπάνθρωπες ἰδέες αὐτές βρῆκαν ὑπο-
στηρικτές στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα στήν Ἀμερική, ἐφαρμόστηκαν κατά κόρον 
ἀπό τούς Ναζί καί σήμερα συνεχίζουν νά ἐφαρμόζονται σέ ὅλο τόν «πολιτι-
σμένο» κόσμο μας. Ὅσα ζευγάρια ἔχουν τό στῖγμα προτρέπονται νά ἐφαρμό-
σουν τήν ἐξωσωματική γονιμοποίηση (ὅπου πραγματοποιοῦνται ἄλλα σκοτεινά 
«ἐπιτεύγματα» τῆς σύγχρονης «εὐγονικῆς»...) ἤ, στήν περίπτωση πού ἤδη κυο-
φορεῖται ἔμβρυο, προτρέπονται ἐπιστημονικοφανῶς στήν ἄμβλωση...

Ἐλισάβετ Κουλούρη

νο πρόσωπο». (Γεωργίου Κατσιμίγκα, Νοσηλευτοῦ ΠΕ & ΤΕ, Θεολόγου, Ὑποψήφιου 
Διδάκτορος Ἰατρικῆς, «Ἡ εὐγονική ὑπό τό πρῖσμα τῆς Ὀρθόδοξης διδασκαλίας», 
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/pastoral/katsimigas_evgoniki.html).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΡΙ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ
• Ἕνα μικρό, ἀλλά πολύ ὠφέλιμο βιβλίο (σ.σ. 

32) ἐξέδωσε ὁ σεβαστός Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος 
Ζιόμπολας, Α΄ Ἀντιπρόεδρος τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., σέ 
συνεργασία μέ τήν «Ἕνωση Ἐπιστημόνων Γυ-
ναικῶν», καί ἀφορᾶ τίς ὀλέθριες ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ. 
Ἀφορμή τῆς συγγραφῆς του ὑπῆρξε ἡ θλιβερή 
30η ἐπέτειος (1986–2016) ἀπό τήν ψήφιση τοῦ 
ἐμβρυοκτόνου καί ἐθνοκτόνου (ἄνομου) νόμου 
ὑπέρ τῶν Ἐκτρώσεων. (Πληροφορίες γιά τό βι-
βλίο στήν Π.Ε.ΦΙ.Π.).

• Στό ἀξιόλογο βιβλίο του «Περί Ἐκτρώσεων» 
(σ.σ. 175), ὁ σεβ. π. Ἰωάννης Κωστώφ, φυσικός, 
ἔχει συλ λέξει μεγάλο ἀριθμό κειμένων καί ἀπόψεων 
ἀπό πλού σια βιβλιογραφία. Ὅπως ὁ ἴδιος γράφει: 
«Σκε φτήκαμε νά συλλέξουμε βιβλικά χωρία, καθώς 
καί φωτεινές ἀπόψεις... κατά τῶν ἐκτρώσεων, πού 
θά ὑποβοηθήσουν ταλαντευόμενες ψυχοῦλες νά μήν 
προβοῦν στό μέγιστο ἁμάρτημα τῆς ἐκτρώσεως»! 
(Διατίθεται ἀπό τό συγγραφέα, τηλ. 697.846.1846).

Συνιστοῦμε θερμά καί τά δύο αὐτά βιβλία καί 
προτρέπουμε τίς γυναῖκες πού εἴτε αὐτοβούλως, 
εἴτε ὠθούμενες ἀπό τό «περιβάλλον» τους σκέ-
πτονται τήν Ἔκτρωση, νά τά προμηθευθοῦν καί 
νά τά μελετήσουν προσεκτικά, πρίν προβοῦν σέ 
«τερματισμό» τῆς ἐγκυμοσύνης τους, στή δολοφο-
νία δηλ. τοῦ ἀνυπεράσπιστου παιδιοῦ τους. 

Παράλληλα προτείνουμε σέ ὅσους τάσσονται 
ὑπέρ τῆς Ἔκτρωσης νά δοῦν τή συγκλονιστική ταινία-ντοκυμαντέρ «Σιω
πηλή Κραυγή», τοῦ μαιευτήρα–γυναικολόγου Bernar N. Nathanson. Σέ αὐτή 
παρουσιάζεται (μέσῳ ὑπερήχων) ὁ φόνος–Ἔκτρωση ἑνός ἐμβρύου 12 ἑβδο-
μάδων! Ἔτσι θά ἔχουν πλήρη εἰκόνα γιά τό τί διακυβεύεται : ὁ «τερματι-
σμός», μέ σκληρό καί ἀπάνθρωπο τρόπο, μιᾶς ἀνεπανάληπτης, ἀνεξάρτητης 
ζωῆς. Ὑπάρχει ἀναρτημένη στό διαδίκτυο (στό YouTube καί στήν ἱστοσελί-
δα μας: http://pefip.gr/?page_id=235). 
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Ἐπίκαιρο κείμενο τοῦ θρυλικοῦ Ἥρωα τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐπαναστάσεως Στρατηγοῦ Ἰωάννη Μακρυγιάννη  

(1797 – † 27η Ἀπριλίου 1864).

«Ὅταν μοῦ πειράζουν τήν Πατρίδα μου καί 
Θρησκεία μου, θά μιλήσω, θά ’νεργήσω  

κι’ ὅ,τι θέλουν ἄς μοῦ κάμουν»!1

Τότε, ἐκεῖ πού καθόμουν εἰς τό περιβόλι μου 
καί ἔτρωγα ψωμί, πονώντας ἀπό τίς πληγές, 
ὅπου ἔλαβα εἰς τόν ἀγώνα καί περισσότερο 
πονώντας διά τίς μέσα πληγές ὅπου δέχομαι 
διά τά σημερινά δεινά τῆς Πατρίδος, ἦλθαν 
δύο ἐπιτήδειοι, ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, μι-
σομαθεῖς καί ἄθρησκοι, καί μοῦ ξηγῶνται ἔτσι:

«– Πουλᾶς Ἑλλάδα, Μακρυγιάννη».
Ἐγώ, στήν ἄθλιαν κατάστασίν μου, τούς λέγω:
«– Ἀδελφοί, μέ ἀδικεῖτε. Ἑλλάδα δέν που-

λάω, νοικοκυραῖγοι μου. Τέτοιον ἀγαθόν πο-
λυτίμητον δέν ἔχω εἰς τήν πραμάτειαν μου. 
Μά καί νά τό ’χα, δέν τό ’δινα κανενός. Κι’ 
ἄν πουλιέται Ἑλλάδα, δέν ἀγοράζεται σήμε-
ρις, διότι κάνατε τόν κόσμον ἐσεῖς λογιώτα-
τοι, νά μήν θέλει νά ἀγοράσει κάτι τέτοιο».

Ἔφυγαν αὐτοί. Κι’ ἔκατσα σέ μίαν πέτραν μόνος καί ἔκλαιγα. Μισός 
ἄνθρωπος καταστάθηκα ἀπό τό ντουφέκι τοῦ Τούρκου, τσακίστηκα εἰς 
τίς περιστάσεις τοῦ ἀγώνα καί κυνηγιέμαι καί σήμερον. Κυνηγιῶνται καί 
ἄλλοι ἀγωνιστές πολύ καλύτεροί μου, διότι ἐγώ εἶμαι ὁ τελευταῖος καί ὁ 
χειρότερος. Καί οἱ πιό καλύτεροι ὅλων ἀφανίστηκαν.

Αὐτοί πού θυσίασαν ἀρετή καί πατριωτισμόν, γιά νά εἰπωθεῖ ἐλεύτε-
ρη ἡ Ἑλλάδα κι’ ἐχάθηκαν φαμελιές ὁλωσδιόλου, εἶπαν νά ζητήσουν ἕνα 
ἀποδειχτικόν πού νά λέγει ὅτι ἔτρεξαν κι’ αὐτοί εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς Πα-
τρίδος καί Τοῦρκο δέν ἄφηκαν ἀντουφέκιγο.

Πῆγε νά ’νεργήσει ἡ Κυβέρνηση καί βγῆκαν κάτι τσασίτες καί σπιγοῦνοι, 
πού δουλεύουν μίσος καί ἰδιοτέλεια, καί εἶπαν «ὄχι». Καί εἶπαν καί βρισιές 
παλιές διά τούς ἀγωνιστές. Γιά νά μήν πάρουν τό ἀποδειχτικόν, ἕνα χαρ-
τί πού δέν κάνει τίποτες γρόσια. Πατρίδα νά θυμᾶσαι ἐσύ αὐτούς ὅπου, 
διά τήν τιμήν καί τήν λευτερίαν σου, δέν λογάριασαν θάνατο καί βάσα-
να. Κι’ ἄν ἐσύ τούς λησμονήσεις, θά τούς θυμηθοῦν οἱ πέτρες καί τά χώ-
ματα, ὅπου ἔχυσαν αἵματα καί δάκρυα.

Θεέ, συχώρεσε τούς παντίδους2, πού θέλουν νά μᾶς πάρουν τόν ἀγέ-
ρα πού ἀναπνέομεν καί τήν τιμήν πού μέ ντουφέκι καί γιαταγάνι πήραμε. 

1.  Στρατηγοῦ Ἰω. Μακρυγιάννη, «Ἀπομνημονεύματα».
Πόσο ἐπίκαιρο καί ἀληθινό εἶναι αὐτό τό κείμενο τοῦ ἁγνοῦ ἥρωα τῆς Ἐπαναστά-

σεως! Μάλιστα, τήν περίοδο αὐτή, πού ἑορτάσαμε τήν ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς μας Πα-
λιγγενεσίας (25η Μαρτίου). Πηγάζει ἀπευθείας ἀπό τήν εὐαίσθητη καί πονεμένη του 
καρδιά καί ἀγγίζει μέ τήν ἁπλότητα καί ἀμεσότητά του κάθε ἑλληνική ὀρθόδοξη ψυχή. 
Οἱ καιροί εἶναι πολύ δύσκολοι! Ἀπροκάλυπτα «μᾶς πειράζουν τήν Πατρίδα μας καί 
τή Θρησκεία μας». Πρέπει ὅλοι μας νά ἀντιδράσουμε, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα 
τοῦ Στρατηγοῦ, καί «νά μιλήσουμε, νά ’νεργήσουμε κι ὅ,τι θέλουν ἄς μᾶς κάνουν»!  

2. παντίδος : κακοποιός, κλέφτης. 
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Ἐμεῖς τό χρέος, τό κατά δύναμιν, ἐπράξαμεν. Καί αὐτοί βγῆκαν σήμερον 
νά προκόψουν τήν Πατρίδα. Μᾶς γέμισαν φατρία καί διχόνοιαν. Καί τήν 
Πατρίδα δέν τήν θέλουν Μητέρα κοινή. Ἀμορόζα3 εἰς τά κρεβάτια τους 
τήν θέλουν. Γι’ αὐτό περνοῦν καί ρεθίζουν τόν κόσμον μέ τέχνες καί κα-
μώματα. Καί καζαντίσαν4 αὐτοί πουγγιά καί ἀγαθά καί ἀφήκαν τούς ἀγω-
νιστές, τίς χῆρες καί τά ὀρφανά εἰς τήν ἄκρην. Αὐτοί εἶναι οἱ ἀνθρώπινοι 
λύκοι, πού φέραν δυστυχήματα καί κίντυνον εἰς τόν τόπον. Ἄς ὄψονται…

Ρωμαίγικον δέν φτιάχνεται χωρίς οὖλλοι νά θυσιάσουν ἀρετήν καί 
πατριωτισμόν. Καί χωρίς νά πάψει ἡ μέσα, ἡ δική μας τυραγνία.

Καί βγῆκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνῆτες, Ἕλληνες, σπορά τῆς 
ἑβραιουργιᾶς, πού εἶπαν νά μᾶς σβήσουν τήν Ἁγία Πίστη, τήν Ὀρθο
δοξία, διότι ἡ Φραγκιά δέν μᾶς θέλει μέ τέτοιο ντῦμα Ὀρθόδοξον.  Καί 
ἐκάθησα καί ἔκλαιγα διά τά νέα παθήματα. Καί ἐπῆγα πάλιν εἰς τούς φί-
λους μου τούς Ἁγίους. Ἄναψα τά καντήλια καί ἐλιβάνισα λιβάνιν καλόν, 
ἁγιορείτικον. Καί σκουπίζοντας τά δάκρυά μου τούς εἶπα:

«Δέν βλέπετε πού θέλουν νά κάμουν τήν Ἑλλάδα παλιοψάθα; Βοη θεῖστε, 
διότι μᾶς παίρνουν, αὐτοί οἱ μισοέλληνες καί ἄθρησκοι, ὅ,τι πολυτίμητον τζι-
βαϊρικόν ἔχομεν. Φραγκεμένους μᾶς θέλουν τά τσογλάνια τοῦ τρισκατάρατου 
τοῦ Πάπα. Μήν ἀφήσετε, Ἅγιοί μου αὐτά τά γκιντί πουλημένα κριγιάτα5 τῆς 
τυραγνίας νά μασκαρέψουν καί νά ἀφανίσουν τούς Ἕλληνες, κάνοντας περισ-
σότερα κακά ἀπό αὐτά πού καταδέχθηκεν ὁ Τοῦρκος ὡς τίμιος ἐχθρός μας».

Ἕνας δικός μου ἀγωνιστής μοῦ ἔφερε καί μοῦ διάβασεν ἕνα παλαιόν 
χαρτί, πού ἔγραψεν ὁ κοντομερίτης μου Ἅγιος παπάς, ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτω
λός (1714 – † 24 Αὐγούστου 1779). Τόν ἐκρέμασαν 
εἰς ἕνα δέντρον Τοῦρκοι καί Ἑβραῖοι, διότι ἔτρε-
χεν ὁ εὐλογημένος παντοῦ καί ἐδίδασκεν Ἑλλά-
δα, Ὀρθοδοξία καί Γράμματα.

Ἔγραφεν ὁ μακάριος ἐκεῖνος ὅτι: «Ἕνας ἄνθρω
πος νά μέ ὑβρίσει, νά φονεύσει τόν πατέρα μου, 
τήν μητέρα μου, τόν ἀδελφόν μου καί ὕστερα τό 
μάτι νά μοῦ βγάλει, ἔχω χρέος σάν χριστιανός νά 
τόν συγχωρήσω. Τό νά ὑβρίσει τόν Χριστόν μου 
καί τήν Παναγία μου, δέν θέλω νά τόν βλέπω».

Τό χαρτί τοῦ πατέρα Κοσμᾶ ἔβαλα καί μοῦ τό 
ἐκαθαρόγραψαν. Καί τό ἐκράτησα ὡς Ἅγιον Φυλα-
χτόν, πού λέγει μεγάλην ἀλήθειαν. Θά πῶ νά μοῦ 
γράψουν καλλιγραφικά καί τόν ἄλλον ἀθάνατον 
λόγον του, «τόν Πάπαν νά καταρᾶσθε ὡς αἴτιον». Θέλω νά τό βλέπω κο-
ντά στά ’κονίσματά μου, διότι τελευταίως κάποιοι δικοί μας ἀνάξιοι λέ-
γουν ὅτι ἄν τά φτιάξουμε μέ τόν δικέρατον Πάπαν, θά ὀλιγοστέψουν οἱ 
κίντυνοι, τά βάσανα καί ἡ φτώχεια μας, τρομάρα τους.

Καί εἶπαν οἱ ἄθρησκοι πού ἐβάλαμεν εἰς τόν σβέρκο μας νά μή μανθά
νουν τά παιδιά μας Χριστόν καί Παναγίαν, διότι θά μᾶς παρεξηγήσουν 
οἱ ἰσχυροί. Καί βγῆκαν ἀκόμη νά ’ποτάξουν τήν Ἐκκλησίαν, διότι ἔχει πολ-
λήν δύναμη καί τήν φοβοῦνται. Καί εἶπαν λόγια ἄπρεπα διά τούς παπάδες.

3. ἀμορόζα : ἐρωμένη.
4. καζαντίζω : ἀποκτῶ περιουσία, πλουτίζω.
5. τζιβαϊρικόν : τό πολύτιμο κόσμημα. — τσογλάνι: νεαρό ἄτομο κακῆς διαγωγῆς. 

— γκιντί: ὀνειδιστικό ἐπιφώνημα (τουρκ.), οὐαί, γιούχα, (σέ κάποια λεξικά) χαμερ-
πής, κάθαρμα — κριγιάτα : κρέατα.
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 Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογ. Ἰωάννου–
Εἰρήνης ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, μέ 10 παι-
διά, γεν. 1996 – 2014, Ν. Ἀττικῆς.

Ὅπως ἀναφέραμε καί στό ἐξώφυλλο, 
πρόκειται γιά μιά ἀξιοθαύμαστη στρατιω-
τική Οἰκογένεια. Ὁ κ. Ἰωάννης εἶναι Πλω-
τάρχης τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, ἐνῶ ἡ 
1η κόρη, Χριστίνα, εἶναι δευτεροετής φοι-
τήτρια στή Σχολή Εὐελπίδων (Σ.Σ.Ε.) καί 
ἡ 2η, Εἰρήνη, πρωτοετής φοιτήτρια στή 
Σχολή Μονίμων Ὑπαξιωματικῶν  Ναυτι-

κοῦ (Σ.Μ.Υ.Ν.). Ἡ μητέρα, κα Εἰρήνη ἔχει ὑπερπολυτεκνικές ρίζες, ἀφοῦ ἡ πα-
τρική της Οἰκογένεια, Ἀναργύρου καί Εἰρήνης Φουστέρη, ἔχει 18 παιδιά!  

Πρόκειται γιά μιά πραγματικά Ἑλληνορθόδοξη Οἰκογένεια, Πνευματικός τους 
εἶναι ὁ συνταξιοῦχος πλέον, σεβαστός π. Ἰωάννης Ἀρβανίτης (Ἱ. Μ. Γλυφάδος). 
Εὐχόμαστε ὁ Πανάγαθος Θεός μας νά τούς εὐλογεῖ, νά χαρίζει στά χαριτωμέ-
να βλαστάρια τους ὑγεία, πρόοδο καί νά «προκόπτουν σοφίᾳ, καὶ ἡλικίᾳ, καὶ 
χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις» (Λουκ. 2, 52)!

Ἐμεῖς, μέ σκιάν μας τόν Τίμιον Σταυρόν, ἐπολεμήσαμεν ὁλοῦθε, σέ 
κάστρα, σέ ντερβένια, σέ μπογάζια καί σέ ταμπούργια6. Καί αὐτός ὁ 
Σταυρός μᾶς ἔσωσε. Μᾶς ἔδωσε τήν νίκη καί ἔχασε (ὁδήγησε σέ ἥττα) 
τόν ἄπιστον Τοῦρκον. Τόση μικρότητα στόν Σταυρό, τόν σωτήρα μας!

Καί βρίζουν οἱ πουλημένοι εἰς τούς ξένους καί τούς παπάδες μας, τούς 
ζυγίζουν ἄναντρους καί ἀπόλεμους. 

Ἐμεῖς τούς παπάδες τούς εἴχαμε μαζί εἰς κάθε μετερίζι, εἰς κάθε πόνον 
καί δυστυχίαν. Ὄχι μόνον διά νά βλογᾶνε τά ὅπλα τά ἱερά, ἀλλά καί αὐτοί 
μέ ντουφέκι καί γιαταγάνι, πολεμώντας σάν λεοντάρια. Ντροπή Ἕλληνες!

6. ντερβένι : στενό. — μπογάζι: θαλάσσιο πέρασμα.  — ταμπούργι-ταμπούρι : χα-
ράκωμα, ὀχύρωμα, προμαχώνας.

Πατριαρχική Σχολή Ἱεροσολύμων (Γυμνάσιο-Λύκειο).
Τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων παρέχει δωρεάν φοίτηση 

σέ ὅσους μαθητές ἐπιθυμοῦν νά φοιτήσουν στό Γυμνάσιο-
Λύκειο τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς στά Ἱεροσόλυμα.

Στό Γενικό Γυμνάσιο-Λύκειο διδάσκονται ἀπό Καθηγη-
τές τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὅλα τά μαθήματα, 
ὅπως ὁρίζει τό ἀναλυτικό πρόγραμμα τοῦ ΥΠΕΠΘ (τουλάχι-
στον 2 ξένες γλῶσσες, Μουσική, Η/Υ, Ἁγιογραφία, Γυμναστι-
κή, Ἀθλητικές Δραστηριότητες κ.ἄ.). Τά τμήματα εἶναι ὀλιγο-
μελῆ. Τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων στηρίζει ἰδιαίτερα τά 

παιδιά τῶν  Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν. Καλύπτει ὅλα τά ἔξοδα, ὅπως μετάβα-
ση, διαμονή, δίδακτρα, σίτιση, περίθαλψη καί ὅ,τι ἄλλο χρειάζονται ὡς παιδιά, 
ὡς μαθητές καί ἀργότερα ὡς φοιτητές.

Οἱ ἀπόφοιτοι Λυκείου ἀποκτοῦν τό δικαίωμα τῶν Ὁμογενῶν γιά τήν εἰσα-
γωγή τους στά Πανεπιστήμια. Οἱ μαθητές προέρχονται ἀπό τήν Ἑλλάδα, τήν 
Κύπρο καί τήν Ὁμογένεια καί διακρίνονται γιά τό Ὀρθόδοξο ἦθος τους. Οἱ θέ-
σεις εἶναι περιορισμένες.

Ὅσοι ἀπό τούς γονεῖς, καί μάλιστα οἱ Πολύτεκνοι, ἐπιθυμοῦν τά παιδιά τους 
νά φοιτήσουν στό Γυμνάσιο-Λύκειο τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς παρακαλοῦνται νά 
ἐπικοινωνήσουν μέ τήν Ὑπεύθυνη Ἐπικοινωνίας: Καθηγήτρια κα Μαριάνθη Μαλ-
τεζοπούλου, τηλ. 210.98.58.896 καί 697.670.1319, e-mail: mmaltezopoulou@gmail.
com. Ἤ μέ τή Σχολή: Greek Orthodox College, P.O. Box 14055, Jerusalem 91140, 
Israel, tηλ. +972/2/6719773, Fax: +972/2/6722587, e-mail: agiasion30@yahoo.com.

Συνέχεια ἀπό τό Ἐξώφυλλο.



«Μὴ ἀποστρέψεις τὸ πρόσωπόν Σου ἀπὸ τοῦ παιδός 
Σου, ὅτι θλίβομαι, ταχὺ ἐπάκουσόν μου. Πρόσχες τῇ 

ψυχῇ μου καὶ λύτρωσαι αὐτήν». 
Στούς κατανυκτικούς Ἑσπερινούς τῆς Με-

γάλης Τεσσαρακοστῆς ψάλλουμε τό ἀνω-
τέρω Προκείμενο (Ψαλμός 68, 18–19). Μέ 
αὐτό παρακαλοῦμε τόν Παν άγαθο Θεό μας 
νά μήν ἀποστρέψει τό πρόσωπό Του ἀπό 
ἐμᾶς τά παιδιά Του, γιατί εἴμαστε θλιμμέ-
νοι κι ἔχουμε ἀποκάμει ἀπό τίς ἁμαρτί ες 
μας. Ταυτόχρονα, Τόν παρακαλοῦμε νά δώσει 
προσοχή στήν πληγωμένη ψυχή μας καί νά σπεύσει νά τή λυτρώσει.

Τί συγκινητικά, ἀλήθεια, λόγια! Καί πόσο μᾶς ἀγγίζουν, κάθε φορά πού 
τ’ ἀκοῦμε! Πόσες φορές δακρύσαμε ἀκούγοντάς τα κι ἔγιναν καί δική μας 
προσευχή πρός τό φιλάνθρωπο Δεσπότη μας Χριστό!

Ὅμως, ἐάν ἐξετάσουμε προσεκτικά τή δική μας συμπεριφορά, τίς περισσότε-
ρες τουλάχιστον φορές, ἀπέναντι στούς ἀδελφούς μας – καί ἀδελφούς τοῦ 
Κυρίου μας – τούς «ἐλαχίστους», ἡ προσευχή μας αὐτή ὁμοιάζει μέ τήν ἀνάλγητη 
συμπεριφορά τοῦ χρεώστη καί ἀγνώμονος δούλου τῆς γνωστῆς παραβολῆς 
«τῶν μυρίων ταλάντων» (Ματθ. 18, 23–35). Καί ἡ συμπεριφορά μας αὐτή, 
ἐκτός ἀπό τή σκληροκαρδία μας ἀπέναντι στά λάθη καί τίς ἀδυναμίες τοῦ 
ἀδελφοῦ μας, ἐπεκτείνεται καί στήν «ἀποστροφή» στίς ὑλικές του ἀνάγκες.

Στό πρόσωπο ὅμως τοῦ ἀδελφοῦ μας τοῦ ἐλαχίστου εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός 
«ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ» (Μάρκ. 16, 12), ὁ Ὁποῖος, ἐκείνη τή στιγμή, ἁπλώνοντας τό 
Πανάχραντο Χέρι Του εἶναι σάν νά μᾶς λέει: «Μὴ ἀποστρέψεις τὸ πρόσωπόν 
σου» ἀπό τοῦ ἀδελφοῦ σου… Κι ἄν ἐμεῖς δέν δώσουμε σημασία στόν ἀδελφό 
μας, τό συνδοῦλο μας καί δέν τόν ἐλεήσουμε..., τότε καί πάλι ὁ Δεσπότης 
Χριστός, «θλιμμένος» γιά τή σκληροκαρδία μας, δίκαια θά μᾶς πεῖ: «δοῦλε 
πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με. Οὐκ 
ἔδει καὶ ἐλεῆσαι σὲ (= δέν θά ἔπρεπε κι ἐσύ νά ἐλεήσεις) τὸν συνδουλόν 
σου, ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα (= ὅπως κι ἐγώ σέ ἐλέησα);» (Ματθ. 18, 32).

Δέν πρέπει νά λησμονοῦμε, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, ὅτι ἡ ἀγάπη θά «κα-
λύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν»* μας, «Θεῷ γὰρ δανείζει ὁ παρέχων τῷ πένητι». 
(Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος, PG 60, 717). Γι’ αὐτό ἄς μήν ἀποστρεφόμαστε 
τούς ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας, ὅπως εἶναι καί πολλοί ἀδελφοί μας Πο
λύτεκνοι καί τά ἀξιαγάπητα παιδιά τους, πού μέσῳ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί 
τοῦ Περιοδικοῦ μας προσφεύγουν στήν ἀγάπη σας. 

Εἴθε, «τὴν ἐλεημοσύνην μετὰ δαψιλείας (= ἀφθονίας) ἐργαζόμε-
νοι...»* *, νά ἀξιωθοῦμε κι ἐμεῖς, κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως, τοῦ μεγάλου 
Ἐλέους τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ μας. Ἄλλωστε, κανένας δέν θά μπορεῖ νά 
μᾶς βοηθήσει κατά τή φοβερά ἐκείνη ἡμέρα, ὅπως ἡ μετάνοια καί ἡ ἐλεημο-
σύνη: «… Οὐδὲν γὰρ ἀδελφὸς δύναται βοηθῆσαι ἡμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ φοβερᾷ 
ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὡς ἡ μετάνοια καὶ ἡ ἐλεημοσύνη...». (P.G. 60, 720). 

Καλή, λαμπροφόρα καί εὐλογημένη Ἀνάσταση! 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ !

* «πρὸ πάντων δὲ τὴν εἰς ἑαυτοὺς (= τή μεταξύ σας) ἀγάπην ἐκτενῆ (= ἔνθερ-
μη) ἔχοντες, ὅτι ἡ ἀγάπη καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν» (Ά  Καθ. Ἐπιστ. Πέτρου 4, 8).

** Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, P.G. 53, 69.
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Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (4 ΑΣΤΕΡΙΑ)  
ΣΤΗΝ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΑΛΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» 

Τό Πρόγραμμα ἐκπονήθηκε ἀπό 
τό Τμῆμα Πολιτικῆς Ἐπιστήμης 
& Διεθνῶν Σχέσεων τοῦ Πανεπι-
στημίου Πε λο ποννήσου σέ συν
εργασία μέ καθηγητές ἀπό:
• τό University College–Lon don  
• τό Οἰκονομικό Πανεπ. Ἀθηνῶν  
• τό Καποδιστριακό Πα νε π. Ἀθη
νῶν • τό Ἀριστοτέλειο Πανεπ. 
Θεσσαλονίκης • τό Χαροκόπειο 
Πανεπ. • τό Πανεπ. Πειραιῶς καί 

• τό Πανεπ. Αἰγαίου. Καθώς καί ἐρευνητές ἀπό: • τό «Ἐθνικό Κέντρο Κοι
νωνικῶν Ἐρευνῶν» καί • τό «Ἰνστιτοῦτο Διεθνῶν Οἰκονομικῶν Σχέσεων».

Ἀπό τούς 157 συμμετέχοντες Μ.Κ.Ο. καί Συλλόγους, ΜΟΝΟ οἱ 22 βαθ-
μολογήθηκαν μέ τήν ἀνώτερη βαθμολογία (4 *), μεταξύ τῶν ὁποίων καί 
ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π.


