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Ἡ «Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση–Ἐξέταση»
καί ἡ σχέση της μέ τήν Ἔκτρωση!1
Ἡ «Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση» («Preimplantation Genetic Diagnosis»–PGD) καί ἡ «Προεμφυτευτική Γενετική Ἐξέταση» («Preimplantation
Genetic Screening»–PGS) πραγματοποιοῦνται κατά τή διάρκεια τῆς ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης, πρίν ἀπό τή μεταφορά τοῦ ἐμβρύου στή μήτρα, ὥστε
νά ἐπιλέγονται ἔμβρυα χωρίς γονιδιακές (PGD) ἤ χρωμοσωμικές παρεκκλίσεις (PGS). Ἀκόμα καί οἱ ὑπέρμαχοι τῆς μεθόδου αὐτῆς ἀναφέρουν ὅτι: «...ὁ
ὅρος “διάγνωση” στήν PGD εἶναι κατά κυριολεξία ἀτυχής, διότι τό ἐξεταζόμενο ἔμβρυο οὔτε συμπτώματα ἐκδηλώνει, οὔτε πάσχει (ἀκόμη) ἀπό τό νόσημα. Ἑπομένως, PGD καί PGS πρέπει νά νοοῦνται μέθοδοι ἀνίχνευσης γενετικῶν χαρακτηριστικῶν ἤ μέθοδοι ἐπιλογῆς ὠαρίων ἤ ἐμβρύων, καί ὄχι
στήν κυριολεξία “διαγνωστικές” ἐξετάσεις».2
Σύμφωνα, λοιπόν, μέ αὐτά πού
ἀναφέρουν οἱ πιστοποιημένες γιά τίς
ἐξετάσεις αὐτές Κλινικές, διαφημίζοντας τά «προϊόντα» τους: «... Ἡ τεχνική περιλαμβάνει τή βιοψία ἐμβρύων πού βρίσκονται στό στάδιο τῶν
6–10 κυττάρων... Μέ τή χρήση εἰδικῆς
μικροπιπέτας3 , γίνεται ἀναρρόφηση
ἑνός ἤ δύο τέτοιων κυττάρων, ἀντιπροσωπευτικῶν τοῦ ἐμβρύου ἀπό τό
ὁποῖο προῆλθαν. Τό γενετικό ὑλικό
ἀπό αὐτά τά κύτταρα ἀναλύεται ἐπιτρέποντας τήν ἀνίχνευση γενετικῶν
ἀνωμαλιῶν... Μετά τήν ἀνάλυση, μόνο τά φυσιολογικά ἔμβρυα ἐπιλέγονται γιά τή μεταφορά (ἤ τήν κατάψυξή τους), πού θά γίνει τήν 4η ἤ 5η
ἡμέρα μετά τήν ὠοληψία».4
1. Ἀφορμή γιά νά γραφεῖ αὐτό τό ἄρθρο ἀποτέλεσε τό ἑξῆς περιστατικό:
Πρόσφατα ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. δέχθηκε τήν ἐπίσκεψη ἑνός Πολυτέκνου ζεύγους, ὁ γιός
καί ἡ νύφη τοῦ ὁποίου εἶναι φορεῖς γενετικῆς νόσου. Ζήτησαν οἰκονομική βοήθεια, προκειμένου νά ὑποβληθεῖ ἡ νύφη τους σέ συγκεκριμένη δαπανηρή ἐξέταση, «ἀπαραίτητη» γιά νά ἀποκλεισθεῖ ἡ πιθανότητα ἀπόκτησης ἀσθενοῦς παιδιοῦ. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ζήτησε τή γνώμη μιᾶς εὐσεβοῦς γυναικολόγου, συνεργάτιδός της,
ἡ ὁποία ἀποφάνθηκε ὅτι πρόκειται γιά τήν «Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση» πού πραγματοποιεῖται μόνο σέ ἐξειδικευμένες Κλινικές Ἐξωσωματικῆς Γονιμοποίησης. Μέ αὐτή ἐλέγχονται τά ἔμβρυα πού προῆλθαν ἀπό τή διαδικασία τῆς
ἐξωσωματικῆς, γιά τό ἐνδεχόμενο ὕπαρξης γενετικῶν προβλημάτων, πρίν ἐμφυτευθοῦν στή μήτρα ἤ καταψυχθοῦν. Στή συνέχεια μᾶς περιέγραψε ἐν συντομίᾳ
πῶς διεξάγεται ἡ ἐξέταση καί μᾶς ἐξήγησε τό προφανές, ὅτι ἡ καταστροφή τῶν
«ἐλαττωματικῶν» ἐμβρύων εἶναι ἔκτρωση καί μάλιστα πολλαπλή! Ἐρευνήσαμε
διεξοδικά τό θέμα ἐνημερώνοντας τήν Oἰκογένεια ὥστε νά γνωρίζει τή φύση καί
τό σκοπό αὐτῆς τῆς ἐξέτασης.
2. Καζλαρής Χάρης, PhD Βιοχημικός–Κλινικός Ἐμβρυολόγος, «Προεμφυτευτική
γενετική διάγνωση (PGD) καί προεμφυτευτικός γενετικός ἔλεγχος (PGS): εἰδικές
ἐξετάσεις ἤ ἐφαρμογές ρουτίνας;», Ἀθήνα 2012, σελ. 3.
3. Μικροπιπέτα: ἐργαλεῖο πού χρησιμοποιεῖται στό ἐργαστήριο γιά τή μεταφορά
καί μέτρηση τοῦ ὄγκου ἑνός ὑγροῦ.
4. www.embryoland.gr/gr/pages/methods/proemfutikos-elegxos.asp
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Ἡ «Προεμφυτευτική Γενετική Ἐξέταση» εἶναι μία ἐξέταση μέ καθαρά
εὐγονικά χαρακτηριστικά,5 ἀφοῦ ὅταν ἀνιχνεύονται ἔμβρυα, πού δέν ἀνταποκρίνονται στά «στάνταρ» καί στά «πρότυπα» τῆς ἀπρόσωπης καί εὐδαιμονικῆς ζωῆς μας, τά «ἀποκλείουμε». Ἀπό τί ἄραγε; Μά, ἀπό τί ἄλλο, παρά
ἀπό τό ἀναφαίρετο δικαίωμά τους στή ζωή! Ἰδού, λοιπόν, πόσο «πολιτισμένα» περιγράφουν τή διαδικασία αὐτή οἱ εἰδικοί, πού τήν ὑποστηρίζουν καί
τήν ἐφαρμόζουν: «Ἀναζητοῦνται συγκεκριμένες γονιδιακές μεταλλάξεις... ἤ
ἀριθμητικές/δομικές χρωμοσωμικές ἀνωμαλίες... πού εἶναι ὑπεύθυνες γιά τήν
ἐμφάνιση στό ἔμβρυο γνωστῶν συγγενῶν καί κληρονομικῶν νοσημάτων. Τά
προσβεβλημένα ἔμβρυα ἀπομονώνονται καί ἀποκλείονται ἀπό τήν ἐμβρυο
μεταφορά. Στή μήτρα μεταφέρονται ἐπιλεκτικά μόνον τά ὑγιή...».6
Τά ἀδιαμφισβήτητα βιοηθικά διλήμματα πού ἀνακύπτουν ἀπό αὐτές τίς
πρακτικές, δέν μποροῦν νά τά παρακάμψουν ἀκόμη καί οἱ ὑπέρμαχοί τους:
«Ἐτησίως, πολλές γεννήσεις παιδιῶν μέ κάθε λογής ἐλαττώματα ἤ νοσήματα θά ἦταν δυνατόν νά ἀποφεύγονται μέσῳ τῆς PGD, σέ συνδυασμό μέ ἐξωσωματική γονιμοποίηση. Τότε ὅμως, θά ἄνοιγε ἕνας παράλληλος δρόμος
γιά τόν ὑποχρεωτικό ἔλεγχο τῶν ἐμβρύων μέ γνωστή γενετική ἀνωμαλία, μάλιστα δέ μέ λογικοφανή οἰκονομικά ἐπιχειρήματα: λ.χ., τό Κράτος
θά μποροῦσε νά θεσπίσει διατάξεις γιά τόν ὑποχρεωτικό ἔλεγχο τῆς τεκνοποίησης τῶν ὑγιῶν φορέων τῆς β-μεσογειακῆς ἀναιμίας,7 μέ τό ἐπιχείρημα
5. «Ὁ εὐγονισμός ἤ εὐγενισμός ἤ Εὐγονική [ἀγγλικά eugenism, ἀπό τήν ἑλληνική λέξη εὐγενής] εἶναι ἐπιστήμη καί κλάδος τῆς Βιολογίας πού συνεργάζεται μέ τή
Γενετική, μελετᾶ τίς μεθόδους βελτίωσης καί ἐπιδιώκει νά βελτιώσει βιολογικά, σωματικά, ἠθικά καί πνευματικά τό ἀνθρώπινο γένος, ἀλλά καί γενικότερα, ἡ μελέτη
τῆς βελτίωσης τοῦ ἀνθρώπου μέ γενετικές μεθόδους. Ὑποστηρίζει τήν προγραμματισμένη διατήρηση καί τόν ἐξευγενισμό μίας φυλῆς καί γενικά τοῦ ἀνθρώπινου γένους μέ τήν ὑπόδειξη μέτρων γιά τή βελτίωση τῶν σωματικῶν ἰδιοτήτων μιᾶς φυλῆς
καί σκοπός της εἶναι ἡ αὔξηση τῆς ἀναλογίας τῶν ἀτόμων μέ ἀνώτερα κληρονομικά
προσόντα». (http://el.metapedia.org/). Δέν πρέπει νά μᾶς διαφεύγει τό γεγονός ὅτι τήν
εὐγονική στήν ἀρχαιότητα ἐφήρμοζαν οἱ Σπαρτιάτες μέ τόν Καιάδα, ἐνῶ στή νεώτερη ἱστορία μεταξύ ἄλλων οἱ Ναζιστές, ἀλλά καί κάποια «πολιτισμένα» κράτη, ὅπως
οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς, ἡ Σουηδία κ.ἄ.
«Ἡ θέση τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς ἀπέναντι στήν εὐγονική ἰδεολογία εἶναι σαφής.
Παρά τό γεγονός ὅτι θεωρεῖ σημαντικό τό θεραπευτικό ρόλο τῆς ἰατρικῆς καί γενικότερα τῆς ἐπιστήμης, ἀντιμετωπίζει τήν ἀσθένεια θετικά. Πρῶτον, σύμφωνα μέ τή χριστιανική ἠθική, οἱ θλίψεις εἶναι δυνατόν νά ὠφελήσουν τόν ἄνθρωπο πνευματικά. Δεύτερον, ἡ Ἐκκλησία ἀγκαλιάζει τόν ἀσθενή, τόν ἀνάπηρο, τόν μή φυσιολογικό, καθώς
καί αὐτός εἶναι θεῖο δημιούργημα μέ αἰώνια προοπτική. Ἀπό τή θεολογική σκοπιά, κάθε
ἄνθρωπος ἀπό τή στιγμή τῆς σύλληψής του εἶναι ἄξιος σεβασμοῦ καί ἴσης μεταχείρισης
ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἡλικία ἤ τά φυσικά χαρακτηριστικά του. Οἱ γενετικές ἐπεμβάσεις
φαίνεται νά ὁδηγοῦν στή μηχανοποίηση καί ἀντικειμενοποίηση τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ
αὐτός ἀντιμετωπίζεται ὡς ἕνα ἀντικείμενο, τό ὁποῖο τό μεταλλάσουμε κατά βούληση.
Αὐτό συμβαίνει λόγῳ τῆς μονοδιάστατης εὐγονικῆς θεώρησης, ἡ ὁποία δίνει βαρύτητα
στή σωματική καί ὄχι στήν πνευματική ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου». (Μπαρμπούτη Ἀλεξάνδρα, «Ἡ ἠθική θεώρηση τῆς εὐγονικῆς», Θεσ/νίκη 2008, σελ. 124).
6. www.eugonia.com.gr/exelixeis-stin-exosomatiki/embryologikes/proemfyteytikigenetiki-diagnosi/
7. «Μέ τήν εἰσαγωγή τῆς προγεννητικῆς ἐξέτασης, ἡ Κύπρος πέτυχε τή μείωση τῶν
πιθανοτήτων γέννησης παιδιῶν μέ θαλασσαιμία, ἐνῶ τά τελευταῖα 14 χρόνια γεννήθηκαν μόνο 51 παιδιά μέ τή νόσο ἔναντι τῶν 414 παιδιῶν πού ἀναμενόταν νά γεννηθοῦν, χωρίς τό συγκεκριμένο προγεννητικό ἔλεγχο». (www.reporter.com.cy/health/
article/67806/). Καυχῶνται γιά τή μή γέννηση παιδιῶν, πού θά «ἔπασχαν» ἀπό μεσο5

ὅτι τό οἰκονομικό καί κοινωνικό κόστος
τῶν μεταγγίσεων γιά τούς πάσχοντες ὁμοζυγῶτες εἶναι πολύ μεγαλύτερο ἀπό τό κόστος τοῦ γενικευμένου προεμφυτευτικοῦ
ἐλέγχου κατά τήν τεκνοποίηση τῶν ὑγιῶν
φορέων. Δέν ἀπέχουμε πολύ ἀπό τήν εὐγονική τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα... ἤ ἀπό
τή λογική τῆς ἀπόρριψης τῶν δύσμορφων
παιδιῶν στόν Καιάδα».8
Ὅμως, ἐκτός τῶν ἀνωτέρω, ἡ διαδικασία
δέν εἶναι ἀπολύτως «ἀσφαλής». Μεταφέρουμε τήν ἀπάντηση τῶν εἰδημόνων στό ἐρώτημα: «πόσο ἀσφαλής εἶναι αὐτή ἡ ἐξέταση»:
«Ὅσο κι ἄν οἱ μέθοδοι εἶναι τελειοποιημένες καί θεαματικές, τό ἐνδεχόμενο ἀποτυχίας τῆς διάγνωσης ὑπάρχει (ἀνάλογα μέ τίς μεθόδους, ὁ κίνδυνος εἶναι ἕως 5–10%), γιά ποικίλους λόγους... Δύο εἴδη σφαλμάτων εἶναι
πιθανά: ψευδῶς ἀρνητικό ἀποτέλεσμα (πού ὁδηγεῖ στή μεταφορά ἑνός μή
ὑγιοῦς ἐμβρύου) ἤ ψευδῶς θετικό ἀποτέλεσμα (πού ὁδηγεῖ στήν ἀπόρριψη ἑνός ὑγιοῦς ἐμβρύου)...».9
Ἐάν λάβουμε ὑπόψη μας ὅτι γονιμοποιοῦνται συνήθως 4–5 ὠάρια, τότε
μιλᾶμε γιά ἰσάριθμα ἔμβρυα μέ ἀθάνατη καί μοναδική ψυχή. Ἐάν ὑπάρχει ἕνα ποσοστό 50% κάποια ἀπό αὐτά νά ἔχουν γενετική «ἀνωμαλία»,
τότε στατιστικά 2 ἔμβρυα ἀπορρίπτονται, μέ ἄλλα λόγια θανατώνονται!10
Ἐνῶ ἀπό τά ὑπόλοιπα «φυσιολογικά» κάποια ἤ ὅλα θά ἐμφυτευθοῦν στή
μήτρα καί κάποια θά καταψυχθοῦν γιά νά εἶναι «φρέσκα»11 γιά μελλοντική χρήση (ὅταν καί ἐάν κάποτε τά χρησιμοποιήσουν, ἀλλιῶς καί αὐτά
μετά τήν πάροδο κάποιων ἐτῶν θά καταστραφοῦν).12 Πρόκειται γιά χιγειακή ἀναιμία (θαλασσαιμία), χωρίς ὅμως νά ἀναφέρουν τί ἀπέγιναν αὐτά τά ἀθῶα
ἔμβρυα πού δέν τά ἄφησαν νά γεννηθοῦν φονεύοντάς τα!
8. Καζλαρής Χάρης, «Προεμφυτευτική γενετική...», ἔνθα ἀνωτ., σελ. 6.
9. Καζλαρής Χάρης, «Προεμφυτευτική γενετική...», ἔνθα ἀνωτ., σελ. 9.
10. Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε ὅτι μόνο τό 2014, πού ἔχουμε ἐπίσημα στοιχεῖα, πραγματοποιήθηκαν στήν Ἑλλάδα 14.000 κύκλοι ἐξωσωματικῆς. Κι ἐνῶ σύμφωνα μέ τόν
Κώδικα Δεοντολογίας Ἰατρικῶς Ὑποβοηθούμενης Ἀναπαραγωγῆς (ΦΕΚ 293/Τεῦχος
Β΄/7. 2. 2017), γιά νά ἀποφευχθοῦν πολύδυμες κυήσεις, ἐμφυτεύονται 1 ἤ 2 ἔμβρυα (ὅταν
βεβαίως ἐφαρμόζεται ὁ Κώδικας), συνήθως γονιμοποιοῦνται πάνω ἀπό 4–5 ὠάρια. Τί
γίνονται ὅλα ὅσα δέν ἐμφυτεύονται; Τό ἀναφέραμε ἤδη, τά ἀδύνατα ἤ «μή φυσιολογικά» καταστρέφονται ἤ χρησιμοποιοῦνται σέ πειράματα καί τά ὑπόλοιπα καταψύχονται,
ἐάν βεβαίως αὐτό ἐπιθυμοῦν οἱ γονεῖς τους, ἀλλιῶς κι αὐτά καταλήγουν στόν Καιάδα!!!
11. «Τά ἔμβρυα δέν ἔχουν ὅλα τήν ἴδια ἱκανότητα νά ἀνταπεξέλθουν στόν κύκλο κατάψυξης–ἀπόψυξης. Κατά μέσον ὅρο, ἕνα ποσοστό τῆς τάξης τοῦ 20–30%
τῶν ἐμβρύων αὐτῶν καταστρέφονται κατά τή διαδικασία αὐτή... Τά κατεψυγμένα
ἔμβρυα ἔχουν τή χαμηλότερη πιθανότητα νά ἐμφυτευθοῦν σέ σχέση μέ τά νωπά. Γιά
τό λόγο αὐτό καταψύχουμε μόνο τά καλύτερης ποιότητας ἔμβρυα...». (www.biodimi
ourgia.gr/index.php/el/services/katapsiksi-emvryon). Προσέξτε τήν ὁρολογία: «νωπά»
(δηλαδή «φρέσκα»!), «καλύτερης ποιότητας», σάν νά ἀναφέρονται σέ τρόφιμα!!!
12. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος σέ εἰσήγησή του στήν
Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (6.2.2005) ἀναφερόμενος στό νομοσχέδιο γιά τήν
«Ἰατρική Ὑποβοήθηση στήν Ἀνθρώπινη Ἀναπαραγωγή», σημείωνε καί τά ἑξῆς: «Τό τρίτο
σημεῖο ἔχει σχέση μέ τό λεγόμενο “πλεονάζον γεννητικό ὑλικό” καί τό λεγόμενο “κρυοσυντηρημένο γεννητικό ὑλικό”, τό ὁποῖο, ὅταν δέν ἐμφυτεύεται σέ ἄλλο σῶμα, χρησιμοποι6

λιάδες ἐκτρώσεις, οἱ ὁποῖες δέν συμπεριλαμβάνονται στίς καταγεγραμμένες 400.000 καί πλέον πού γίνονται κάθε χρόνο στήν ὁλοένα συρρικνούμενη πληθυσμιακά Χώρα μας.13
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, διά τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων,
διατρανώνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀθάνατη ψυχή ἀπό τήν πρώτη στιγμή
τῆς συλλήψεώς του. Δέν ὑπάρχει οὔτε ἀπειροελάχιστη χρονική στιγμή πού
τό σῶμα ὑπάρχει χωρίς τήν ψυχή καί τό ἀντίστροφο. «Ἅμα δὲ τὸ σῶμα
καὶ ἡ ψυχὴ πέπλασται‧ οὐ τὸ μὲν πρῶτον, τὸ δὲ ὕστερον».14 Γι’ αὐτό καί
κάθε «καταστροφή» ἐμβρύου, σέ ὁποιοδήποτε στάδιο καί γιά ὁποιονδήποτε λόγο, εἶναι ἔκτρωση καί ἄρα φόνος!
Ὅσο καί ἐάν αὐτό σέ κάποιους ἀκούγεται σκληρό, ἄς ἀναλογισθοῦν μόνο
πόσο σκληρό εἶναι τό νά μήν ἀντικρύσει τό φῶς, νά μή γεννηθεῖ ἕνας ἄνθρωπος καί μάλιστα γιά τό «καλό» τῶν γονιῶν του, τῆς κοινωνίας καί... τό δικό
του! Καί ἐάν ἀκόμη ἐπιμένουν, ἄς κοιτάξουν στά μάτια ἕναν συνάνθρωπό
μας μέ σύνδρομο down ἤ μέ μεσογειακή ἀναιμία ἤ μέ ὁποιαδήποτε «ἀναπηρία» καί ἄς τοῦ ποῦν ὅτι κακῶς γεννήθηκε! Καί ἄν κι αὐτό ἔχουν τό θράσος νά τό ποῦν, στήν ἄλλη ζωή, τήν αἰώνια καί ἀληθινή, πῶς θά ἀντικρύσουν ὅλα αὐτά τά ἀθῶα θύματα τῆς σκληρότητας καί τῆς ὑποκρισίας μας;
Βέβαια, ἡ εὐσπλαγχνία καί τό ἔλεος τοῦ Παναγάθου Θεοῦ μας εἶναι ἄπειρα, μέ τήν προϋπόθεση νά μετανοήσουμε εἰλικρινά καί, μέ ὅποιον τρόπο
εῖται γιά θεραπευτικούς ἤ ἐρευνητικούς σκοπούς ἤ καταστρέφεται. Ὁπότε, σέ αὐτήν τήν
περίπτωση, ἀκριβῶς ἐπειδή τό γονιμοποιημένο ὠάριο, ἤτοι τό ἔμβρυο, γιά τήν ὀρθόδοξη θεολογία εἶναι ἄνθρωπος, σημαίνει ὅτι ἡ πράξη αὐτή συγκαταλέγεται στήν κατηγορία τοῦ φόνου συγκεκριμένου ἀνθρώπου...». Καί συνεχίζει παρακάτω, ἀναφερόμενος στή χρήση γονιμοποιημένων ὠαρίων (ἐμβρύων) γιά ἐρευνητικούς ἤ θεραπευτικούς
σκοπούς: «Γιά τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία τό γονιμοποιημένο ὠάριο εἶναι ἔμβρυο – καί
ἑπομένως ἄνθρωπος πού ἔχει ψυχή καί σῶμα –, γιατί ὁ ἄνθρωπος “ἅμα τῇ συλλήψει
ἐμψύχωται” καί οἱ λειτουργίες τῆς ψυχῆς θά ἐκδηλωθοῦν ἀνάλογα μέ τήν σωματική ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου. Ὁπότε, τό ἔμβρυο, τόν ἄνθρωπο, δέν μποροῦμε νά τό ὀνομάσουμε
ἁπλῶς γεννητικό ἤ γενετικό ὑλικό, τό ὁποῖο μάλιστα μποροῦμε νά χρησιμοποιήσουμε γιά
ἐρευνητικούς καί θεραπευτικούς σκοπούς. Ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά θεωρηθῆ πειραματόζωο». [Σεβασμ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος (Βλάχος),
«Ὑποβοηθούμενη Ἀναπαραγωγή», http://alopsis.gr (12. 1. 2006)].
13. Βλ. σχετικό ἄρθρο στό Περιοδικό μας, μέ τίτλο: «1986–2016: 30 χρόνια ἀπό
τήν ψήφιση τοῦ ἐθνοκτόνου–«ἐκτρωτικοῦ» νόμου. Καί ἡ ἐμβρυοκτονία συνεχίζεται...!», Ε.Π.Ο., ἀρ. τ. 149/2016, σελ. 3–11 (http://pefip.gr/wp-content/uploads/2016/04/
WEB-ΣΕΛΙΔΕΣ-149.pdf).
14. Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, «Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως»,
ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσ/νίκη 1976, σελ. 150. — «Δέν νοεῖται, σέ ζῶντα ἄνθρωπο, νά ὑπάρχει σῶμα ἄνευ ψυχῆς, οὔτε ψυχή ἄνευ σώματος. Λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός:
“Τὴν ψυχήν, οὔτε γὰρ προϋφίσταται τοῦ σώματος, οὔτε μεθυφίσταται, ἀλλ᾽ ἅμα τῇ
τούτου γενέσει κτίζεται καὶ αὐτή”. Δηλ., ἡ ψυχή, οὔτε προϋπάρχει τοῦ σώματος, οὔτε
ὑπάρχει μετά ἀπό αὐτό, ἀλλά ταυτόχρονα μέ τήν γένεση τοῦ σώματος κτίζεται καί
ἡ ψυχή. Καί γράφει ὁ ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης: “Οὔτε γὰρ σῶμα πρὸ τῆς ψυχῆς
ὑφίστατο, οὔτε ψυχή πρὸ τοῦ σώματος”, δηλ. ὅτι ἡ ψυχή καί τό σῶμα κτίζονται ταυτόχρονα... Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέγει, συγκεκριμένα, κάτι πού εἶναι πάρα
πολύ καταπληκτικό καί πάρα πολύ χρήσιμο, καί ἔχει βέβαια σχέση καί μέ τό θέμα τῶν
ἐκτρώσεων... Λέγει, αὐτός ὁ βαθύτατος θεολόγος ὅτι ἡ ψυχή εἶναι ἐξ ἀρχῆς τελεία, δέν
μπορεῖ ὅμως, ἄν καί εἶναι τελεία ἡ ψυχή, νά ἐκδηλώσει τίς ἐνέργειές της λόγῳ τοῦ μή
ἀνεπτυγμένου σωματικοῦ στοιχείου. Οἱ ἐνέργειές της δηλ., μοιραίως, ἀναγκαστικά, ἐμφανίζονται σταδιακά, πῶς; Μέ τήν πρόοδο τῆς σωματικῆς ἀναπτύξεως...». (Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Κατερέλος, «Ὀρθόδοξη Ἀνθρωπολογία – Ἐκτρώσεις», http://pefip.gr/?page_id=1357).
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εἶναι δυνατόν, νά προσπαθήσουμε νά «ἐπανορθώσουμε» τό κακό πού κάναμε.
Κατά τούς Ἁγίους Πατέρες μας, τόσο τούς παλαιούς ὅσο καί τούς συγχρόνους,15 ἡ ἔκτρωση μπορεῖ νά «θεραπευθεῖ» πνευματικά, μόνο μέ βαθιά καί
15. «Εἶναι χαρακτηριστικός ὁ κανόνας ταπείνωσης, πού ζητοῦσε ὁ σύγχρονος Ἅγιος
Γεώργιος Καρσλίδης († 4 Νοεμβρίου), μέ πίκρα κι ὄχι μέ ἠθικιστικό μίσος, ἀπό τίς μητέρες πού εἶχαν κάνει ἔκτρωση ἤ μαῖες πού εἶχαν συνεργήσει σέ ἔκτρωση (τό ἀναγνώριζε
καί τούς τό ἀποκάλυπτε ὁ ἴδιος μέ τό διορατικό του χάρισμα): νά ζητιανέψουν γιά ἑφτά
μέρες σέ ἑφτά χωριά (μία μέρα σέ κάθε χωριό) καί, ὅ,τι συγκεντρώσουν ἀπό τίς ἐλεημοσύνες, νά τό δώσουν στούς φτωχούς» (www.oodegr.com/oode/synaxaristis/gewrg_karslidis_1.
htm) καί μάλιστα νά ντύσουν ὀρφανά καί πτωχά παιδιά. Μία φορά, διηγεῖται κάποιος,
«ἐκεῖ πού καθόμασταν (μέ τόν Ὅσιο) ἔξω ἀπό τό κελλί του, εἶπε σέ μιά γυναίκα: “Σκότωσε ἐκείνη τή μύγα. Μπορεῖς νά τῆς δώσεις ζωή ;”. “Ὄχι Γέροντα”, εἶπε ἐκείνη. “Τότε
πῶς σκότωσες ἕνα, δύο, τρία... ἑφτά παιδιά;”. “Δέν μποροῦσα νά τά ζήσω, πάτερ”. “Νερόβραστο φαγητό ἄς τά τάιζες κι ἄς τά κρατοῦσες”»! (Χατζόπουλος Γεώργιος, «Θαύματα
καί Προφητεῖες τοῦ Ὁσίου Πατρός Γεωργίου Καρσλίδη», τόμ. β΄, Δράμα 1983, σελ. 50).
Ὁ δέ νεοφανής Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης († 2 Δεκεμβρίου), γιά τό
θέμα τῆς ἐξωσωματικῆς, δίδασκε:
«Ὁ ὀργανισμός μας ἔχει μνήμη, τά κύτταρά μας, οἱ ἱστοί μας, ὅλα. Ἡ ψυχή εἶναι
παντοῦ, σ’ ὅλο τό σῶμα.
(Ἐρώτηση): — Ἄν κόψεις ἕνα κομματάκι δάχτυλο καί τό πετάξεις, πετᾶς καί λίγη ψυχή;
— Ὄχι, ἀλλά ὡστόσο καί στήν ἄκρη τοῦ δαχτύλου σου ἔχεις ψυχή. Ἦλθαν γυναικολόγοι καί μοῦ εἶπαν, πώς θ’ ἀρχίσουν πειράματα κι αὐτοί γιά τό παιδί τοῦ
“σωλήνα”. Τούς εἶπα νά μήν τό κάνουν αὐτό, εἶναι πολύ κακό. Ἡ γονιμοποίηση
εἶναι μυστήριο. Ὅλα τά μέρη τῆς ὕπαρξης τοῦ ἀνθρώπου λαμβάνουν μέρος στήν συν
ουσία. Ἔχει σημασία αὐτό. Τί παιδί θά βγεῖ; Ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ψυχική διάθεση
τῶν δύο, ἀπό τήν ἀγάπη τους. Αὐτά ἐπιδροῦν στά νευρικά κύτταρα, στήν κατάσταση
τῶν ὀργάνων, στό σπέρμα, στό ὠάριο, στήν σύλληψη. Ἐγώ τούς τό εἶπα: Ἔχω πληροφορία, ὅτι θά γίνει μεγάλο κακό μέ τό παιδί τοῦ σωλήνα...». (Κωστάκου Ἄννα,
«Συνομιλώντας μέ τόν Γέροντα Πορφύριο», ἐκδ. Ἱ. Ἡσυχαστηρίου «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος», Μήλεσι 2012, σελ. 98–99).
Ὁ Ἅγιος μέ τή φώτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀπό τότε εἶχε «δεῖ» τίς πνευματικές καί σωματικές ἐπιπτώσεις τῆς ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης. Κι ἐρχόμαστε στό
σήμερα, 40 χρόνια μετά τή γέννηση τοῦ πρώτου μωροῦ τοῦ «σωλήνα» (25. 7. 1978),
ὅπου, σύμφωνα μέ μελέτες, ὑπάρχουν σοβαρές ἐνδείξεις ὅτι τά παιδιά πού προέρχονται ἀπό ἐξωσωματική γονιμοποίηση ἔχουν μεγαλύτερη πιθανότητα νά γεννηθοῦν ἤ
νά ἐκδηλώσουν κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς τους τά παρακάτω:
«Ἐγκεφαλική παράλυση: Ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι τά ποσοστά τῆς ἐγκεφαλικῆς
παράλυσης εἶναι ὑψηλότερα (περίπου διπλάσια σύμφωνα μέ ἔρευνα τοῦ Παν/μίου
τοῦ Aarhus στή Δανία) μεταξύ τῶν παιδιῶν πού προῆλθαν ἀπό ἐξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) σέ σύγκριση μέ ἐκεῖνα πού προέρχονται ἀπό φυσική σύλληψη...
Μεταβολές γονιδιώματος: Τό DNA τῶν ἐμβρύων πού συλλαμβάνονται μέ ἐξωσωματική γονιμοποίηση διαφέρει ἀπό ἐκεῖνο τῶν ὑπόλοιπων παιδιῶν (Ἔρευνα Σαπιέντσα). Οἱ ἐπιστήμονες ἐντόπισαν διαφορές στό 10% τῶν γονιδίων πού μελέτησαν. Τό γεγονός αὐτό, ὑπογραμμίζουν, δίνει μία λογική ἐξήγηση γιατί τά μωρά ἀπό
ἐξωσωματική τείνουν νά ἀντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο γέννησης μέ πολύ
μικρό βάρος, προβλήματα ὑγείας καί σπάνιες μεταβολικές διαταραχές... Ἄλλοι
ἐπιφανεῖς γενετιστές προειδοποιοῦν ὅτι τά μωρά πού προέρχονται ἀπό ἐξωσωματική γονιμοποίηση κινδυνεύουν νά ἐμφανίσουν σοβαρές παθήσεις (διαβήτη, ὑπέρταση, καρκίνο) κατά τήν ἐνήλικη ζωή.. Καταγράφηκε διπλασιασμός τῶν ἀποβολῶν, τριπλασιασμός τῶν ὄψιμων ἐμβρυϊκῶν θανάτων, πενταπλασιασμός τῆς
ἐξωμήτριας κύησης, ὑπερδιπλασιασμός τῆς πιθανότητας γέννησης λιποβαροῦς
βρέφους (<2.500gr), διπλάσιες πιθανότητες γιά ἐμφάνιση συγγενῶν ἀνωμαλιῶν
καί 17πλάσιες πιθανότητες ἐκτοπικῆς ἐγκυμοσύνης μέ κατεψυγμένα ἔμβρυα».
(Χάλδα–Σκαρλάτου Παναγιώτα, Βιολόγος, Γενετική καί Μοριακή Βιολογία, MSc
Biology, «Οἱ Κίνδυνοι τῆς Ἐξωσωματικῆς Γονιμοποίησης, πού κανείς δέ θά σᾶς
τούς πεῖ!», www.pentapostagma.gr).
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εἰλικρινή μετάνοια καί ἐξομολόγηση, μέ ταπείνωση καί διά βίου ἐλεημοσύνη,
ἰδιαιτέρως σέ ὀρφανά παιδιά καί σέ παιδιά Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν. Καί
τέλος, ὅταν αὐτό εἶναι ἐφικτό, μέ τήν ἀποδοχή καί τή γέννηση, ἀπό δῶ καί
στό ἑξῆς, ὅσων παιδιῶν δώσει ὁ Ζωοδότης Κύριός μας. Οἱ δέ γιατροί, μαῖες,
γενετιστές κλπ., πού ἐμπλέκονται, ἄς σταματήσουν τήν ἐμβρυοκτονία καί ἄς
γίνουν πρεσβευτές καί προστάτες τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Τό κάθε ἀπειλούμενο
ἀνυπεράσπιστο ἔμβρυο, σιωπηλά κραυγάζει: «Ἀφῆστε με νά ζήσω!»16.
Ἰωάννης Γ. Θαλασσινός,
Ἀντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.
Στό φλέγον θέμα τῆς Ἐξωσωματικῆς Γονιμοποίησης εἴχαμε ἀφιερώσει τό ὑπ' ἀριθμ.
90/2001 τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας, μέ τίτλο: «Ἐξωσωματική Γονιμοποίηση καί Προγεννητικός Ἔλεγχος. Ναί ἤ Ὄχι;», βλ. http://pefip.gr/wp-content/uploads/2015/04/90.2001.compressed.
pdf‧ ἀξίζει νά τό διαβάσετε στό Διαδίκτυο ἤ νά ζητήσετε νά σᾶς τό ἀποστείλουμε δωρεάν.
16. Βλ. σελ. 22 τοῦ παρόντος.

ΞΕΡΕΤΕ τί εἶναι καί τί προσφέρει ὁ ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π.
(«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδιοῦ») ;

info@pefip.gr
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Τό Ὀχάιο τῶν ΗΠΑ ἀπαγορεύει τήν ἔκτρωση
σέ παιδιά μέ σύνδρομο Down!
Σχόλιο Συντάξεως .

Ἀναδημοσιεύουμε1 τό ἄρθρο αὐτό
θέλοντας νά δώσουμε μιά νότα ἐλπίδας καί αἰσιοδοξίας. Ἡ νίκη αὐτή τῶν
ὑποστηρικτῶν τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καταδεικνύει τό γεγονός ὅτι μόνο μέ συν
τονισμένες ἐνέργειες εἶναι δυνατόν νά
ἀλλάξει κάτι πρός τό καλύτερο. Γιατί
ἐδῶ δέν διακυβεύονται οἰκονομικά μεγέθη: μισθοί, συντάξεις, ἐπιδόματα (πού
κι αὐτά εἶναι πολύ σημαντικά), ἀλλά τό
πολύτιμο δῶρο τῆς ζωῆς, ἀφοῦ ἑκατομμύρια ἀθῶες ψυχές θανατώνονται παγ
κοσμίως ! Ἄς ἑνώσουμε, λοιπόν, ὅλοι
τίς δυνάμεις μας καί, μέ τή βοήθεια τοῦ
Θεοῦ, τοῦ Δημιουργοῦ τῆς ζωῆς, ἄς δια
τρανώσουμε, στεντορείᾳ τῇ φωνῇ, ὅτι
ἡ ἀνθρώπινη ζωή, ἀπό τή σύλληψή της, εἶναι ἱερή, ἀνεπανάληπτη, μοναδική καί σεβαστή.2
Νομοσχέδιο γιά τήν ἀπαγόρευση διακρίσεων σέ παιδιά μέ σύνδρομο
Down (Down Syndrome Non-Discrimination Act) πέρασε ἀπό τή Γερουσία
καί τήν Κυβέρνηση τῆς Πολιτείας τοῦ Ὀχάιο στίς ΗΠΑ καί βρίσκεται πλέον στό γραφεῖο τοῦ Κυβερνήτη John Kasich γιά ὑπογραφή. «Διάγνωση μέ
σύνδρομο Down δέν μπορεῖ νά σημαίνει θανατική ποινή […] Κάθε πολίτης τοῦ Ὀχάιο ἔχει δικαίωμα στή ζωή, ἀνεξάρτητα ἀπό τόν ἀριθμό τῶν
χρωμοσωμάτων του», δήλωσε ὁ Mike Gonidakis, πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ «Ὀχάιο–Δικαίωμα στή ζωή».
Τό 90% τῶν παιδιῶν μέ διαγνωσμένο σύνδρομο Down ὑποβάλλονται
σέ ἔκτρωση, ὅμως ἡ ἀμνιοκέντηση (ἤ ἀμνιοπαρακέντηση) πού γίνεται στήν
ἔγκυο, προκειμένου νά βγεῖ ἡ διάγνωση περί συνδρόμου Down, εἶναι ἐξαιρετικά ἐπισφαλής, ἀφοῦ δίνει λανθασμένα ἀποτελέσματα στό 50% τῶν
περιπτώσεων, ὅπως ἀναφέρει τό NBC news (https://goo.gl/boc3U6), ἐνῶ τό
Ἀμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων καί Γυναικολόγων σέ ἀνακοίνωσή του
τονίζει ὅτι καμία ἀπό τίς σχετικές αἱματολογικές ἐξετάσεις (MaterniT21)
δέν μπορεῖ νά δώσει ἀκριβή ἀπάντηση γιά τήν ὕπαρξη ἤ μή συνδρόμου Down στό ἔμβρυο καί προτείνει τήν ἀπάλειψη τῶν ὅρων «θετικό» καί
«ἀρνητικό» στό τέστ, χαρακτηρίζοντας ἀνακριβεῖς τίς σχετικές διαγνώσεις
1. Τό ἄρθρο δημοσιεύθηκε στήν ἱστοσελίδα http://stalagmaties.blogspot.gr/2018/01/
down.html (3. 1. 2018) καί τή ἐπιμέλειά του εἶχε ὁ Nick Delfakis.
Πηγές: www.lifesitenews.com/news/good-news-ohio-is-about-to-ban-aborting-downsyndrome-babies καί www.liveaction.org/news/ohio-house-vote-bill-banning-abortion-syndrome/
2. Γι' αὐτό εἶναι ἐπιβεβλημένη ἡ παρουσία μας στήν Ἡμερίδα «Ὑπέρ τῆς Ζωῆς
καί ἐναντίον τῶν Ἐκτρώσεων», πού διοργανώνουν τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῶν Ἀθηνῶν, στίς 6 Μαΐου 2018, στό Πολεμικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν. Βλ. σελ. 22
τοῦ παρόντος.
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(https://goo.gl/HLbSes). Ἡ ἀποτυχία ἦταν τέτοια πού τό Ἀμερικανικό Κολέγιο Ἰατρικῆς Γενετικῆς καί Γονιδιωματικῆς ἀφαίρεσε τόν ὅρο «διάγνωση» ἀπό τίς σχετικές ἐξετάσεις καί πλέον τίς χαρακτηρίζει ὡς «προγεννητικό ἔλεγχο» (https://goo.gl/WqBocU). Τό φαινόμενο προκάλεσε μέχρι καί
διαμαρτυρία στόν ΟΗΕ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Νόμου καί Δικαιοσύνης (https://goo.gl/6Xau1C), ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ὁποίου δήλωσε ὅτι: «Ἡ συστηματική ἐξόντωση τῶν προσβεβλημένων [μέ σύνδρομο Down] παιδιῶν
πρίν – ἤ ἀκόμα καί κατά τή γέννηση – εἶναι μία σύγχρονη μορφή εὐγονικῆς καί ρατσισμοῦ. Αὐτά τά παιδιά μποροῦν νά ζήσουν μία εὐτυχισμένη ζωή. Τά παιδιά καί οἱ ἐνήλικες μέ σύνδρομο Down ἀντιμετωπίζονται
καί θεωροῦνται ὡς ἀποτυχία ἀπό τό σύστημα ὑγείας καί τήν κοινωνία
καί τό πιό σημαντικό: στό ὄνομα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἐπιλογῆς, τά παιδιά ἐπιλέγονται καί ἀπορρίπτονται γιά λόγους γενετικῆς καί ἐμφάνισης.
Αὐτές οἱ ἀπαράδεκτες διακρίσεις πρέπει νά σταματήσουν», κατέληξε, προτρέποντας τό Συμβούλιο τοῦ ΟΗΕ «νά ἀναγνωρίσει καί νά θυμηθεῖ τήν
ἐγγενή ἀξιοπρέπεια κάθε ἀνθρώπινου προσώπου, ἀπό τή σύλληψη μέχρι
τό θάνατο, πρίν οἱ ἐπαγγελματίες γιατροί ἐξαλείψουν ἄλλη μία ὁμάδα
ἀθώων παιδιῶν» (https://goo.gl/QQKcdb). Οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν δέν εἶναι
ἐνημερωμένοι γιά τήν ἐπιστημονική πρόοδο πού ἔχει ἐπιτευχθεῖ καί ἐπιτρέπει πλέον σέ ἄτομα μέ σύνδρομο Down νά ἔχουν μία πετυχημένη ζωή,
μέ ἰσότιμη ἐκπαίδευση μέ τούς συνομηλίκους τους, ἐνῶ πολλοί ζοῦν μόνοι
τους, παντρεύονται καί ἐργάζονται.
Παρά τά ἀδιάσειστα ἐπιστημονικά στοιχεῖα γιά τίς λανθασμένες διαγνώσεις παιδιῶν μέ σύνδρομο Down καί τίς καθολικές διαμαρτυρίες σέ παγκόσμια κλίμακα γιά τή σχεδόν χιτλερική μέθοδο ἐξόντωσής τους, ἐνῶ θά
περίμενε κανείς οἱ λεγόμενες «ὀργανώσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων» νά στηρίξουν τά ἄτομα αὐτά, συμβαίνει ἀκριβῶς τό ἀντίθετο: ἡ ὀργάνωση Planned
Parenthood3 («Σχεδιασμένη Γονεϊκότητα» – προσεκτικά σχεδιασμένη, ὅπως
φαίνεται…), γνωστή γιά τή φανατική καί ἀδιάκριτη ὑποστήριξη τῶν ἐκτρώσεων, ὀργάνωσε διαμαρτυρία στό Ὀχάιο γιά τό Νόμο αὐτό (παρά τό γεγονός ὅτι πέρασαν τροποποιήσεις πού ἐπιτρέπουν στήν ἔγκυο νά μήν ἀποκαλύψει τό λόγο τῆς ἄμβλωσης καί δέν τιμωροῦν αὐτήν, παρά μόνο τούς
γιατρούς πού θά παραβαίνουν τό Νόμο), ἀποφεύγοντας, ὡστόσο, νά ἐκφραστεῖ εὐθέως ἐναντίον τῶν παιδιῶν μέ σύνδρομο Down καί δηλώνοντας ὅτι
«ὁ Νόμος δέν βοηθάει καθόλου αὐτά τά ἄτομα», ἐνῶ ἡ γνωστή καί μή ἐξαιρετέα Ἀμερικανική Ἕνωση γιά τίς Πολιτικές Ἐλευθερίες (ACLU) ἐξετάζει
τήν πιθανότητα νά προσφύγει δικαστικά κατά τοῦ Νόμου…!4
3. Ἡ Planned Parenthood εἶναι ἡ μεγαλύτερη ὀργάνωση τῆς Ἀμερικῆς, ἀλλά καί
παγκοσμίως πού ὑποστηρίζει τόν ἔλεγχο τῶν γεννήσεων, τό λεγόμενο «οἰκογενειακό
προγραμματισμό» καί τίς ἐκτρώσεις. Μάλιστα, στίς κλινικές της πραγματοποιοῦνται
ἑκατομμύρια ἐκτρώσεις ἐτησίως! Πρίν λίγα χρόνια ἀποκαλύφθηκε ὅτι «πωλοῦσαν τά
ὄργανα τῶν ἐκτρωμένων ἐμβρύων» (http://nea.allnewz.gr/?p=16518). Πραγματοποιοῦν
ἐκτρώσεις καί σέ προχωρημένη ἐγκυμοσύνη (μέ τήν πρόκληση τοκετοῦ) καί ἐγκαταλείπουν τά μωρά, ἐάν γεννηθοῦν ζωντανά, νά πεθάνουν. Χαρακτηριστική ἡ περίπτωση
τῆς Gianna Jessen, ἡ ὁποία, παρά τήν ἔκτρωση πού ἔκανε ἡ μητέρα της σέ ἀνάλογη
κλινική, στόν 8ο μήνα τῆς ἐγκυμοσύνης, αὐτή ἐπέζησε κι ἔγινε πολέμιος τῶν ἐκτρώσεων καί ὑπερασπιστής τῆς ζωῆς (https://youtu.be/Ea40spYqY0E).
4. Γιά τήν ἀντιμετώπιση (!) αὐτῶν τῶν ἀξιαγάπητων παιδιῶν στήν Κύπρο, βλέπε
σελ. 5, ὑποσημείωση 7.
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Μακεδονικός Ἀγώνας 1904 –1908.
Οἱ πολυαίματοι ἀγῶνες τοῦ Ἑλληνισμοῦ
στόν ἱερό Ἀγώνα γιά τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία, τό 1821, ἔφεραν κάποια εὐλογημένη ὥρα
γλυκεῖς καρπούς, τήν ἐλευθερία καί ἀπελευθέρωση ἀπό τόν ζυγό τῆς δουλείας τετρακοσίων
χρόνων. Ἀνέπνευσαν οἱ ταλαίπωροι Ἕλληνες.
Ὅμως, δυστυχῶς, ὄχι ὅλοι. Τό ἐλεύθερο Ἑλληνικό Κράτος, ἀσφυκτιοῦσε μέσα στά περιορισμένα ὅρια πού, τό 1830, τοῦ ἔθεσαν: μιά νοητή
γραμμή από τόν Παγασητικό μέχρι τόν Ἀμβρακικό κόλπο. Κι ἄν δέν ἀγωνίσθηκαν, κι ἄν δέν
θυσιάστηκαν στόν κοινό ἀγώνα καί οἱ Ἕλληνες πάνω ἀπό τήν ἄσπλαγχνη αὐτή γραμμή, οἱ
Ὁ πρωτεργάτης τοῦ Μακεδο- Μακεδόνες! Κόπηκε στή μέση ὁ Ἑλληνισμός.
νικοῦ Ἀγώνα Παῦλος Μελᾶς
Πῶς θά ἔβλεπαν, ἀλήθεια, οἱ ἀλύτρωτοι
(1870 –1904).
Ἕλληνες τούς ἐλεύθερους; Πῶς πάλι οἱ ἐλεύθεροι Ἕλληνες, τούς ὑπόδουλους ἀκόμη; Ὅταν μάλιστα χωρίζονταν οἰκογένειες καί συγγενεῖς. Γιατί πολλές οἰκογένειες ἀγωνιστῶν τοῦ '21 ἀναγκάστηκαν νά φύγουν ἀπό τίς βορείως τῆς γραμμῆς τῶν συνόρων πατρίδες
τους, προκειμένου νά ἀποφύγουν τήν τουρκική ὠμότητα ὄντας, γνωστοί
ἀντίπαλοι, ἀφήνοντας πίσω τους ἀγαπημένα συγγενικά πρόσωπα. Μετοίκιζαν στά ἐλεύθερα ἑλληνικά μέρη, μέ τά ὁποῖα γειτόνευαν, στή Σκιάθο,
Ἀταλάντη, Λαμία, Βόρεια Εὔβοια, Νέα Πέλλα... μέ στραμμένα ὅμως τά
βλέμματα καί τήν καρδιά στούς τόπους πού εἶχαν ἀφήσει καί μέ τή λαχτάρα νά ἀγωνισθοῦν γιά τήν ἀπελευθέρωσή τους.
Ἔτσι ὑπῆρξαν πολλά ἐπανασταστικά κινήματα κατά τῶν Τούρκων,
πού ἔδειχναν τήν ἰσχυρή αὐτή θέληση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Πρωτοστάτησαν
μάλιστα στήν κίνηση αὐτή ἀγωνιστές τοῦ '21, ὅπως ὁ Μακρυγιάννης, ὁ
Τσάμης Καρατάσος κ.ἄ. πού ἔβλεπαν ἀδικαίωτους τούς ἀγῶνες τους. Φυσιολογική συνέχεια ἐκείνου τοῦ ξεσηκωμοῦ τους κατά τῶν Τούρκων ἦταν
καί τοῦτος ὁ Ἀγώνας.
Νέα ὅμως ἀπειλή παρουσιάστηκε, νέος ἐχθρός, ὕπουλος μάλιστα. Καί
αὐτοί ἦταν οἱ Βούλγαροι. Τό 1870 μέ τή συνθήκη τοῦ Ἁγίου Στεφάνου πῆραν
θάρρος. Εὐνοοῦνταν στό στόχο τους νά ἱδρύσουν τή Μεγάλη Βουλγαρία
τῶν ὀνείρων τους, καί ἄρχισαν ἀνείπωτη τρομοκρατία σέ βάρος τῶν κατοίκων τῆς Μακεδονίας καί φοβερό προσηλυτισμό, γιά νά τούς ἐντάξουν
στά σχέδιά τους. Τότε φάνηκε ὁ μεγάλος κίνδυνος: νά ἐκβουλγαρισθεῖ ἡ
Μακεδονία. Τότε μεγάλωσαν οἱ ἀνησυχίες στούς Ἕλληνες πατριῶτες τοῦ
ἐλεύθερου ἑλληνικοῦ Κρατιδίου.
Ὅμως, ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση δέν τολμοῦσε νά ἐνεργοποιηθεῖ, κάτω
ἀπό τίς συνέπειες τοῦ ἀτυχοῦς πολέμου τοῦ 1897. Ἀλλά τότε ἦρθε ἡ ὥρα
τῶν ἡρώων. Ἄρχισαν νά δραστηριοποιοῦνται φλογεροί Ἕλληνες, ἀπό ὅλα
τά μέρη τῆς Ἑλλάδος, ὀργανώνοντας διάφορα κινήματα.
Κι ἔτσι φθάσαμε στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα, ὅπου γίνεται ἐθνική συν
είδηση πλέον ἡ ἀνάγκη γιά ἔνοπλη ἀντίδραση.
Τυπικά ὁ Μακεδονικός Ἀγώνας ἄρχισε τό 1904. Γύρω ἀπό αὐτόν συσπειρώθηκαν καί ἔδρασαν Ἕλληνες τοῦ ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ Κράτους σέ συνεργασία μέ τούς Ἕλληνες τῆς Μακεδονίας, καί Ἕλληνες ὑπόδουλων ἀκόμη
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ἑλληνικῶν περιοχῶν, ὅπως τῆς Κρήτης! Μέ ἕναν κλεφτοπόλεμο, ἀνταρτοπόλεμο θά ἔλεγε κανείς, ἀλλά καί μέ τή δημιουργία πολιτιστικῶν καί ἐκπαιδευτικῶν συλλόγων, πού βασικός σκοπός τους ἦταν ἡ ἐνίσχυση τῶν Ἑλλήνων
τῆς Μακεδονίας στό νά κρατήσουν μέ κάθε θυσία ὄρθια τήν ἐθνική συνείδησή τους, γιά νά περισωθεῖ καί ἡ γῆ τῶν πατέρων τους. Καί τό πέτυχαν.
Φέτος συμπληρώνονται ἑκατόν δέκα χρόνια ἀπό τή λήξη τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα (1908). Ἱστορικοί εἶπαν γι' αὐτόν ὅτι ἦταν ὁ τρίτος μεγάλος ἀγώνας τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέσα στόν εἰκοστό αἰώνα. Πέτυχε ἐκεῖνο πού
χρειαζόταν ἀπόλυτα ἐκείνη τήν ἱστορική στιγμή –ἦταν καί δύσκολο– τή
διατήρηση τῆς ἑλληνικότητας τῆς Μακεδονίας μας. Μεγάλη του προσφορά, ὅτι ἑτοίμασε τό ἔδαφος γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας μας
κατά τούς ἔνδοξους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-13).
Φέτος, στά ἑκατόν δέκα χρόνια ἀπό τή λήξη τοῦ Ἀγώνα, ἡ Μακεδονική
γῆ καί πάλι κινδυνεύει! Ὕπουλοι ἐχθροί της σήμερα διεκδικοῦν τό ὄνομά
της. Τό ὄνομα, ὅμως γιά ἕνα πράγμα ἤ ἕνα πρόσωπο εἶναι ἡ ταυτότητά του.
Ἔτσι καί γιά τή Μακεδονία μας. Ἡ ὀνομασία της δηλώνει τήν ὕπαρξή
της ἐδῶ καί 4.000 χρόνια, τή θέση της ἀκέραια στό χάρτη, τόν ἀκτινοβόλο πολιτισμό της, τήν ἔνδοξη ἱστορία της, τόν πλοῦτο της πάνω καί κάτω
ἀπό τό ἔδαφος. Γι' αὐτό καί τό ὄνομά της δέν τό διαπραγματευόμαστε!...
Φιλίστωρ
(Πηγή: Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Περιοδικό «Πρός τή ΝΙΚΗ», τ. 817, Μάρτιος 2018, σ. 94–95).

Συμμετοχή τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. στό συλλαλητήριο γιά τή Μακεδονία.
Στίς 4 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στήν Πλ. Συντάγματος μεγαλειῶδες συλλαλητήριο γιά τή Μακεδονία. Ἁπλοί πολίτες, ἐκπρόσωποι τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καί τῆς Ἐκκλησίας ἔδωσαν τό «παρών». Ἄνθρωποι πού ἁπλά
ὑπακούοντας στή φωνή τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεώς τους ἐξέφρασαν αὐθόρμητα
τήν ἀντίθεσή τους στούς χειρισμούς τῆς νῦν ἐθνομηδενιστικῆς κυβέρνησής μας
γιά τό Μακεδονικό ζήτημα.
Ἄνθρωποι πού ἀποκαλέσθηκαν ἀπό τόν πρωθυπουργό τῆς Χώρας «ὄχλος
ἑτερόκλητος» ἔστειλαν ἕνα ἀποφασιστικό μήνυμα πού εὐχόμαστε νά γίνει ἕνα
ἐθνικό πρόταγμα καί ἀφετηρία γιά ἑνότητα, περίσκεψη, ἀγώνα.
Τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ
Π.Ε.ΦΙ.Π., συμμετεῖχαν ἐνεργά στό συλλαλητήριο ἐνῶ χαιρετισμό ἀπηύθυνε ὁ
ἐκπρόσωπός τους κ. Νικόδημος Καλλιντέρης, ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε:
«Μπροστά στό μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, συγκεντρωθήκαμε σήμερα ὅλη ἡ Ἑλλάδα μαζί μέ τούς Ἀπόδημους ἀδελφούς μας γιά νά διατρανώσουμε τήν ἱστορική ἀλήθεια. Τήν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας πού
κάποιοι, κάπηλοι, διεκδικοῦν τό
ὄνομά της». Ἐνῶ στή συνέχεια
τόνισε: «Ἡ Πατρίδα μας εἶναι ἡ
Χώρα τοῦ φωτός, τῆς σοφίας καί
τῆς Ὀρθοδοξίας, πού γεννᾶ εὐεργέτες, ἥρωες καί Ἁγίους. Γι' αὐτό
δέν θά ἐπιτρέψουμε νά μεταλλάξουν τό λαό μας καί νά καταντήσουν τήν Πατρίδα μας χώρα διεφθαρμένων ἀνθρώπων».
Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί
εἶναι Ἑλλάδα!
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Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἐνάντια
στήν ἀποποινικοποίηση τῶν Ἐκτρώσεων
Στίς 19 Μαρτίου θά ἐξετασθεῖ
κατ’ ἄρθρον ἡ πρόταση νόμου γιά
τήν τροποποίηση τοῦ Ποινικοῦ
Κώδικα καί τήν ἀποποινικοποίηση τῶν ἀμβλώσεων ἕως τή 12η
ἑβδομάδα κύησης (καί σέ κάποιες
περιπτώσεις –μετά ἀπό βιασμό,
αἱμομιξία, σεξουαλική κακοποίηση ἀνήλικης– ἕως τή 17η ἑβδομάδα). Στή συνέχεια κι ἀφοῦ δια
μορφωθεῖ τό τελικό κείμενο, θά παραπεμφθεῖ στήν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς,
ἡ ὁποία θά ἔχει καί τόν τελικό λόγο.
Κάθετα ἀντίθετη μέ τήν ἀποποινικοποίηση τῶν ἀμβλώσεων καί τή σχετική πρόταση νόμου, πού κατέθεσαν τά κοινοβουλευτικά κόμματα, δηλώνει
ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Σχετικό Ὑπόμνημα ἀπέστειλε ἡ Ἱερά Σύνοδος
πρός τή Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων, τό ὁποῖο ὑπογράφει ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ὡς Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς. Σέ αὐτό ἡ Ἱ. Σύνοδος ἐξηγεῖ ὅτι: «ὁ κύριος λόγος γιά τόν ὁποῖο ἡ
Ἐκκλησία ἐπιμένει στή θέση ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὑφίσταται ὡς ψυχοσωματική
ὀντότητα ἀπό τή στιγμή τῆς σύλληψης, εἶναι τό γεγονός ὅτι χωρίς τή χρήση
ἄλλων γεννητικῶν κυττάρων καί χωρίς καμία ἄλλη ἐξωτερική παρέμβαση,
τό ζυγωτό μπορεῖ νά ἐξελιχθεῖ σταδιακά σέ πλήρη ἀνθρώπινο ὀργανισμό».
Τήν ἴδια ὥρα, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἐμμένει στή θέση της ὅτι ἡ
ἄμβλωση ἰσοδυναμεῖ μέ φόνο, ἀναφέροντας χαρακτηριστικά ὅτι «οὐδέποτε ἀμφιταλαντεύτηκε, καμία φορά, στό νά καταδικάσει τήν ἄμβλωση
ὡς φόνο». Δέν μπορεῖ νά δεχθεῖ τήν ἔκτρωση οὔτε στίς περιπτώσεις πού
ἀφοροῦν σέ θέματα ὅπως: τή διάγνωση σοβαρῆς ἀνωμαλίας τοῦ ἐμβρύου,
τήν περίπτωση σεξουαλικῆς κακοποίησης ἤ αἱμομιξίας καί αὐτή τῆς ὑπάρξεως ἀναπότρεπτου κινδύνου γιά τή ζωή τῆς ἐγκύου.
Εἶναι πολύ σημαντικό ὅτι ἡ Ἐκκλησία δεσμεύεται, σέ ὁποιαδήποτε περίπτωση, «... νά ἀναλάβει ὅλα τά ἔξοδα καί τή φιλοξενία τῆς ἐγκύου σέ
ἀσφαλές μέρος, μακριά ἀπό τή δημοσιότητα, καί ἀφοῦ αὐτή γεννήσει τό
παιδί, ἄν τό ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νά ἐπιλέξει εἴτε νά τό κρατήσει εἴτε νά τό
δώσει, μερίμνῃ τῆς Ἐκκλησίας, γιά υἱοθεσία».
Συμπερασματικά ἀναφέρεται «ὅτι γιά τήν Ἐκκλησία ἡ ἀνθρώπινη ζωή
ξεκινᾶ μέ τή γονιμοποίηση καί ἀπαιτεῖ πλήρη σεβασμό καί προστασία
ἀπό τή στιγμή αὐτή καί μετέπειτα. Ἀπό τή Βιβλική ἐποχή μέχρι σήμερα ἡ
ἔκτρωση θεωρεῖται ὡς ἡ ἠθικά καταδικαστέα πράξη τῆς θανάτωσης μιᾶς
ἀθώας ὕπαρξης, πού δημιουργεῖ ταυτόχρονα μεγάλα ψυχικά τραύματα σ’
αὐτήν πού τή διαπράττει». Καλεῖ τούς Βουλευτές νά σεβαστοῦν τή γνώμη
τῆς Ἐκκλησίας καί τίς πεποιθήσεις τοῦ πιστοῦ λαοῦ καί νά μή γίνουν «αἴτιοι
τῆς διευκόλυνσης ἤ τῆς δικαίωσης τοῦ φόνου ἀνυπεράσπιστων ἀνθρώπων».
Εἴθε νά εἰσακουσθεῖ ἡ φωνή τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, γιατί διαφορετικά, γεγονός πού ἀπευχόμασθε, νέα δεινά θά ἐπισωρευθοῦν στήν Κύπρο
μας. Τό αἷμα τῶν ἀθώων ἐκτρωμένων ἐμβρύων, ὡς «φωνὴ αἵματος βοᾷ»
(Γεν. 4, 10) πρός τό Θεό, τό Δημιουργό τῆς Ζωῆς!
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Ἐπείγουσα ἐνημέρωση γιά τίς ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΕΣ
Ἀπό τίς ἀρχές Νοεμβρίου 2017
ἕως καί σήμερα τά «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ» (ΕΛ.ΤΑ.), λόγῳ
δικοῦ τους μηχανογραφικοῦ προβλήματος, ἐνῶ μᾶς ἀποδίδουν τά
χρήματα ἀπό τίς ταχυπληρωμές
τῆς ἑβδομάδος (ἡ ἀπόδοση γίνεται ὁμαδικά κάθε Δευτέρα), δέν
μᾶς ἀποδίδουν ὅλα τά Ἔντυπα τῶν Ἐπιταγῶν, τά ὁποῖα ἐσεῖς στέλνετε, μέ τά στοιχεῖα σας, ὅπως συνέβαινε μέχρι πέρυσι τόν Ὀκτώβριο. Αὐτό
ἔχει σάν ἀποτέλεσμα γιά σημαντικό ἀριθμό ἐπιταγῶν νά μήν γνωρίζουμε ποιοί τίς ἔχουν στείλει. Συνεπῶς, δέν μποροῦμε νά ἐκδώσουμε καί νά
ἀποστείλουμε τή σχετική Ἀπόδειξη Εἰσπράξεως σέ αὐτούς τούς Δωρητές,
ἀφοῦ, ὅπως προαναφέραμε, δέν γνωρίζουμε τά στοιχεῖα τους!
Ἔτσι, ἐάν κάποιοι ἀπό τούς Δωρητές μας ἔχουν ἀποστείλει τή Δωρεά
τους μέσῳ τῆς ἐπιταγῆς τῆς Ταχυπληρωμῆς καί δέν ἔχουν λάβει τήν ἀπόδειξή τους ἤ ὅσοι ἀποστείλουν ταχυπληρωμή, στό ἑξῆς, καί δέν λάβουν
τήν ἀπόδειξή τους μέσα σέ εὔλογο χρονικό διάστημα (1–2 μῆνες), παρακαλοῦνται νά ἐπικοινωνήσουν μέ τό Σύλλογό μας. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση
εἶναι νά ἔχουν κρατήσει τή σχετική ἀπόδειξη–ἀπόκομμα, πού τούς δόθη-
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κε ἀπό τό Ταχυδρομεῖο ὅταν κατέθεσαν τήν Ἐπιταγή (ἡ ἀπόδειξη αὐτή
ἀποδεικνύει τήν ἀποστολή τῶν χρημάτων).
Παράλληλα, συνιστοῦμε, σέ ὅσους τό ἐπιθυμοῦν, νά προτιμοῦν τήν
κατάθεση στούς Τραπεζικούς Λογαριασμούς τοῦ Συλλόγου μας (βλ. σελ.
2), μέ τήν προϋπόθεση: α) νά κρατοῦν τό παραστατικό τῆς κατάθεσης, καί
β) νά μᾶς ἐνημερώσουν γι’ αὐτή.
Ζητοῦμε συγγνώμη ἀπό ὅσους Δωρητές μας ὑφίστανται αὐτή την ταλαιπωρία, ἄν καί εὐθύνονται γι’ αὐτή ἐξ’ ὁλοκλήρου τά ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ, πού, παρά τίς διαβεβαιώσεις τους, δέν ἔχουν ἀκόμη ἀποκαταστήσει τό
πρόβλημα. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀπό τήν πρώτη στιγμή, μέ προσωπική ἐπικοινωνία, ἀλλά
καί ἐγγράφως ἔχει ἐπισημάνει στούς ὑπευθύνους τή σοβαρότητα τοῦ προβλήματος καί ἔχει διαμαρτυρηθεῖ ἐντόνως καί ἐξωδίκως. Μάλιστα, ἐπιφυλασσόμασθε γιά περαιτέρω νομικές ἐνέργειες, ἐάν δέν ἐπιλυθεῖ τό ζήτημα σύντομα.
Συνέχεια ἀπό τό ἐξώφυλλο.

Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Παναγιώτου
καί Μαρίας ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, μέ 11 παιδιά, γεν. 2001–2017, Νομός Ἀττικῆς.

Ὁ κ. Παναγιώτης εἶναι Συνταγματάρχης Μηχανικοῦ καί πτυχιοῦχος τῆς
Φιλοσοφικῆς Σχολῆς (Τμῆμα Ἱστορίας–Ἀρχαιολογίας). Μαζί μέ τήν ἐκλεκτή σύζυγό του κα Μαρία δημιούργησαν, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, μιά πραγματικά «κατ' οἶκον ἐκκλησία». Διάγουν συνειδητό ἐκκλησιαστικό βίο μέ
τήν καθοδήγηση τοῦ Πνευματικοῦ τους, σεβαστοῦ π. Παύλου Παυλίδη. Ἡ
ἡρωίδα μητέρα παραμένει στό σπίτι ἀσχολούμενη μέ τήν ἀνατροφή τῶν
πολλῶν ἀξιαγάπητων παιδιῶν τους.
Τήν Οἰκογένεια παρουσίασε πρόσφατα ἡ ἐκπομπή «Μέ ἀρετή καί τόλμη» (ΕΡΤ1, 21.2.2018). Συγκλονίζει ἡ ὁμολογία τοῦ σεμνοῦ πατέρα: «Ἀποφασίσαμε νά κάνουμε παιδιά, γιατί τά θεωροῦμε δῶρα Θεοῦ. Θεωρήσαμε ὅτι δέν μπορούσαμε νά ἀρνηθοῦμε...»!
Οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες, ὅταν ἔχουν ἐμπιστοσύνη στήν Πρόνοια τοῦ
Θεοῦ, βιώνουν καθημερινά μικρά καί μεγάλα θαύματα. Ἀλλά καί μόνο ἡ
ὕπαρξή τους εἶναι ἕνα μεγάλο θαῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Παναγάθου Θεοῦ.
Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. αἰσθάνεται ἰδιαίτερη τιμή καί χαρά γιά τή γνωριμία καί
εὔχεται στούς ἀγαπητούς ἀδελφούς της κάθε προκοπή, μέ ἀκλόνητη πίστη
στήν Ἑλληνορθοδοξία μας.
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ΒΙΒ ΛΙΟΠ Α ΡΟΥΣΙΑΣε ισ
• Ἔχουμε τή χαρά στό παρόν τεῦχος νά παρουσιάσουμε ἕνα ἀξιόλογο βιβλίο γιά τούς μικρούς μας φίλους καί ὄχι μόνο. Ἡ κα Σταυρούλα
Ζώρζου, ὀδοντίατρος ἀπό τό Κερατσίνι, πολυσχιδής καί πολυτάλαντη συγγραφέας καί μουσικοσυνθέτης, εἶναι ἡ δημιουργός τοῦ ἔργου «Τό
λιοντάρι τῆς Ρούμελης» (σ.σ. 48), ἐνῶ τήν ὡραία
εἰκονογράφηση ἐπιμελήθηκε ἡ κα Πέγκυ Φούρκα. Τό βιβλίο κατέκτησε πρόσφατα τό 1ο Βραβεῖο παιδικοῦ ἱστορικοῦ βιβλίου ἀπό τήν Ἕνωση Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν.
Ἡ κα Ζώρζου μᾶς προσκαλεῖ νά γνωρίσουμε
τή ζωή καί τή δράση τοῦ μεγάλου μας ἥρωα Γεωργίου Καραϊσκάκη, πού ἔδωσε τά πάντα στόν
ἀγώνα τῆς ἀπελευθέρωσης τοῦ Ἔθνους. Ὅπως ἀναφέρεται στό ὀπισθόφυλλο: «Μᾶς περιμένει μιά ἱστορία σάν παραμύθι κι ἕνα CD μέ τραγούδια, πού θά μᾶς πᾶνε σάν ὄνειρο ἐκεῖ... στό ἡρωικό 1821»!
Διατίθεται ἀπό τίς Ἐκδόσεις «Ἔαρ» (Μαυρομιχάλη 32, 106 80 Ἀθήνα,
τηλ. 210.36.38.621). Τό συνιστοῦμε θερμά!
• Ἕνα σπουδαῖο βιβλίο προτείνουμε στούς
Ἀναγνῶστες μας, πού ἔχει τόν πρωτότυπο τίτλο:
«Μαμάδες... στήν Ἀνάσταση». Συγγραφεῖς του
εἶναι ἡ κα Ἰωάννα Σκαρλάτου, θεολόγος καί δημοσιογράφος (κόρη Πολύτεκνης Οἰκογενείας), καί
ἡ κα Νικολέττα Σκάλκου-Διαμαντίδη, φιλόλογος–
ἐκπαιδευτικός (Πολύτεκνη μέ 4 παιδιά).
Οἱ συγγραφεῖς παρουσιάζουν ἐννέα (9) αὐτοτελεῖς ἀληθινές ἱστορίες μητέρων, πού βίωσαν
ἐπίπονες ψυχικές καταστάσεις, ὅπως τήν ἀπώλεια τοῦ συζύγου ἤ τοῦ παιδιοῦ τους, τήν κατάθλιψη, τήν ἀπόρριψη, τήν ἐγκατάλειψη, τό δια
ζύγιο, τήν ἔκτρωση...! Μαμάδες πού μέ πίστη,
ἐλπίδα, μετάνοια καί συγχώρηση «μεταφέρουν
καρτερικά τό σταυρό τους, ἀναζητώντας παρηγοριά στήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου»!
Τό βιβλίο πού προλογίζει ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, κυκλοφορεῖται ἀπό τήν «Ἑλληνοεκδοτική» (Ἱπποκράτους
82, 106 80 Ἀθήνα, 210.36.13.676. Τό συνιστοῦμε ἐπίσης θερμά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ
Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. σᾶς προσκαλεῖ στίς 18 Ἀπριλίου 2018 καί ὥρα 6 μ.μ.
στά γραφεῖα της (ὁδ. Ἀκαδημίας 78Δ, Ἀθήνα, 3ος ὄροφος) στήν ὁμιλία
τῆς συγγραφέως κας Ἰωάννας Σκαρλάτου, μέ θέμα: «Ἐφηβικά προσωπεῖα καί παιχνίδια ρόλων στό διαδίκτυο».
Μᾶς ἀφορᾶ ὅλους, ἰδιαιτέρως γονεῖς, ἐφήβους καί ἐκπαιδευτικούς.
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Τά Σωματεῖα (ἀλφαβητικά):
• «Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος» (Α.Σ.Π.Ε.)
• «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» (Ε.ΡΩ.) • Ἕνωση Ἐπιστημόνων Γυναικῶν»
• «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν» • «Μητέρες Ἐπιστήμονες Πολύτεκνες»
• «Μουσική Συντροφιά» • «Πανελλήνιος Ἕνωσις Γονέων “Ἡ Χριστιανική Ἀγωγή”» (ΓΕΧΑ) • «Πανελλήνια Ἕνωση Γυναικῶν» • «Πανελλήνια
Ἕνωση Θεολόγων» (Π.Ε.Θ.) • «Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις» (Π.Ο.Ε.)
• «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.) • Σύλλογος
«Ὁ Μέγας Βασίλειος», Τομέας Ἐπιστημόνων • «Σύνδεσμος Ὀρθοδόξων Γυναικῶν Εὐρώπης» • «Χριστιανική Ἕνωσις Ἐπιστημόνων» (Χ.Ε.Ε.).
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ΟΙ ΕΟΡΤΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ

«Μαθόντες οὖν τῆς ἐλεημοσύνης τὸ κέρδος...»!

Γιά ἄλλη μιά χρονιά διαβήκαμε, ἀγαπητοί μας
ἀδελφοί, τήν «ἔρημο» τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί φθάσαμε αἰσίως ἕνα βῆμα πρίν
ἀπό τή Γῆ τῆς ἐπαγγελίας, τό Ἅγιο καί πανσεβάσμιο
Πάσχα. Γιά ἄλλη μιά χρονιά μᾶς ἀξίωσε ὁ Δεσπότης Χριστός νά διαβοῦμε ἐκ τοῦ θανάτου πρός τή
Ζωή καί χαρμοσύνως, σέ λίγες ἡμέρες, νά ψάλλουμε τόν παιάνα τῆς Ἀναστάσεως, τό Χριστός Ἀνέστη!
Ὅμως, ἔχουμε κατάλληλη στολή γιά νά παραστοῦμε στή χαρά τοῦ Κυρίου μας; Εἶναι ἡ ψυχή μας
λουσμένη καί καθαρή ἀπό τίς ἁμαρτίες καί τά πάθη;
Ἔχουμε φροντίσει νά εἶναι γεμᾶτες οἱ λαμπάδες τῆς
ψυχῆς μας ἀπό «ἔλαιον» ἤ μήπως θά μείνουμε ἔξω
τοῦ Νυμφῶνος Χριστοῦ, ὅπως οἱ μωρές παρθένες;
Ἔστω, λοιπόν, καί τήν ἐνδεκάτη, ὑπάρχει ἀκόμη χρόνος νά καθαρίσουμε τήν ψυχή μας, μέ τή
μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση, ἀπό κάθε πνευματικό ρύπο, καί νά γεμίσουμε τό ταμεῖο τῆς ψυχῆς μας μέ τούς πνευματικούς θησαυρούς τῆς ἀγάπης
καί τῆς ἐλεημοσύνης.
Τί δύναμη ἔχει ἀλήθεια ἡ ἐλεημοσύνη! Tί παρρησία μπροστά στό θρόνο τοῦ Θεοῦ! Δίνοντας ὑλικά καί φθαρτά, κερδίζουμε αἰώνια καί ἀθάνατα.
Ἐλεώντας τούς πτωχούς ἀδελφούς μας, οὐσιαστικά δανείζουμε στόν Ἴδιο
τό Θεό: «Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν» (Παρ. ιθ´ 17).
Ἀκόμη καί ἡ νηστεία, πού κατά δύναμη κάνουμε, ἰδιαίτερα αὐτή τήν περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, ἔχει ἀποτελέσματα καί εἶναι εὐπρόσδεκτη ἀπό
τόν ἀγωνοθέτη Κύριό μας, ὅταν συνοδεύεται ἀπό τήν ἐλεημοσύνη: «τίς ἡ ἀνάγκη, τὸ σῶμα ξηραίνειν (μέ τή νηστεία), καὶ πεινῶντας μὴ τρέφειν; τίς ἡ ὠφέλεια, τὰ μέλη συντρίβειν, καὶ χήρας μὴ ἐλεεῖν καὶ ὀρφανούς;... Οὐδὲν ὄφελος
τοῖς ἀνθρώποις, ὄνομα μόνον Χριστιανῶν ἐπιφέρεσθαι, ἔργα δὲ ἀγαθὰ μὴ κεκτημένοις...» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, PG 60, 717).
Μέ μιά πολύ εὔστοχη παρομοίωση ὁ ἱ. Χρυσόστομος περιγράφει τη δύναμη
τῆς ἐλεημοσύνης. Ὅπως ὁ ἥλιος, μᾶς λέει, ὅταν πέσει πάνω στόν πάγο τόν
λυώνει, ἔτσι καί ἡ ἐλεημοσύνη, πέφτοντας πάνω σέ πάρα πολλές ἁμαρτίες
μας, τίς ἀφανίζει: «Οὐχ οὕτως ἥλιος εἰς πάγος ἐλθὼν λύει αὐτό, ὡς ἐλεημοσύνη
ἐμπεσοῦσα εἰς πλῆθος ἁμαρτιῶν ἀφανίζει αὐτάς» (PG 48, 1061).
Κι ἀκόμα περισσότερη, ὅμως, εἶναι ἡ δύναμη τῆς ἐλεημοσύνης. Ἔχει
δύναμη βαπτίσματος, σημειώνει χαρακτηριστικά ὁ ἱ. Χρυσόστομος, διότι μᾶς
καθαρίζει ἀπό τά πλημμελήματά μας ὅπως τό Ἅγιο Βάπτισμα:
«Ἡ γὰρ ἐλεημοσύνη βαπτίσματος ἁγίου δύναμιν ἔχει· καὶ ὥσπερ τὸ ἅγιον
λουτρὸν ἀποκαθαίρει τῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα, οὕτω καὶ ἡ ἐλεημοσύνη
καθαίρει τῶν ἐλεούντων τὰ τῆς ψυχῆς πλημμελήματα» (PG 60, 750).
Ἐκπληκτικός ὁ λόγος καί συνάμα παρήγορος. Ἄς τρέξουμε λοιπόν, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἄς βιαστοῦμε νά ἀγοράσουμε μέ τήν ἐλεημοσύνη τή σωτηρία μας.
«Πάρεστι γὰρ ὁ Θεὸς ὁ τῶν βραβείων χορηγός, ὀλίγα χρήματα παρὰ τῶν φιλοπενήτων ὑποδεχόμενος, καὶ βασιλείαν οὐρανῶν αὐτοῖς χαριζόμενος» (PG 60, 747).
«Μαθόντες οὖν τῆς ἐλεημοσύνης τὸ κέρδος, ἀδελφοί, ποιήσωμεν ἐλεημοσύνην, ἵνα καὶ τοῦ νυμφῶνος ἐπιτύχωμεν, καὶ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἀπολαύσωμεν». Ἔτσι, μέ λαμπροφόρο τό ἔνδυμα τῆς ψυχῆς μας, καθαρισμένο μέ
τή μετάνοια καί τήν ἐλεημοσύνη, νά ἀξιωθοῦμε νά δοῦμε τό ἀνέσπερο Φῶς
τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ· καί οὕτω βοήσωμεν:
Χ ρ ι σ τ ό ς Ἀν έ σ τ η ! — Ἀ λ η θ ῶ ς Ἀν έ σ τ η !
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