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Μά πῶς ἀντέχουν! Πῶς τά βγάζουν πέρα...!
Ἀρκετά συχνά ἀκοῦμε αὐτή τήν ἐρώτη-

ση, ἤ καλύτερα ἀπορία, πού διατυπώνουν 
πολλοί συνάνθρωποί μας (ἄλλοι μέ καλό 
λογισμό καί ἄλλοι, δυστυχῶς ἀρκετοί, μέ 
κακό) ὅταν γνωρίζουν ἤ συναντοῦν μιά 
Ὑπερπολύτεκνη ἤ Πολύτεκνη Οἰκογένεια. 
Κάποιοι, μάλιστα, πού ἔχουν παιδιά, ὅμως 
λίγα, λένε: «Ἐμεῖς 1-2 ἔχουμε καί δυσκολευόμαστε, κι αὐτοί μέ τόσα παι-
διά, πῶς τά καταφέρνουν;»!

Κατά ἀρχάς θέλουμε νά διευκρινίσουμε ὅτι οἱ ἀδελφοί μας Ὑπερπολύ-
τεκνοι καί Πολύτεκνοι, ὅσοι τουλάχιστον εἶναι συνειδητά πιστοί ὀρθόδο-
ξοι χριστιανοί (γι’ αὐτούς ὁ λόγος μας στό παρόν ἄρθρο), δέν εἶναι οὔτε 
ἅγιοι, οὔτε «σοῦπερ ἥρωες»! Εἶναι κι αὐτοί, ὅπως ὅλοι μας, ἀγωνιζόμενοι‧ 
μέ τίς ἀρετές καί τά ἐλαττώματά τους, μέ τίς καλές καί τίς κακές στιγμές 
τους. Πολλές φορές «γονατίζουν» ἀπό τά προβλήματα, τά βάσανα, ἀλλά 
καί τήν κούραση τόσο τή σωματική, ὅσο καί τήν ψυχική. 

Αὐτό ὅμως πού τούς κάνει νά συνεχίζουν τόν ἀγώνα τους εἶναι ἡ πί-
στη–ἐμπιστοσύνη τους στόν Πανάγαθο Θεό καί ἡ ἀγάπη τους στά μονα-
δικά καί ἀνεπανάληπτα ἔμψυχα δῶρα Του, τά χαριτωμένα παιδιά τους. 
Ὅταν πολλές φορές ρωτᾶμε τούς Πολυτέκνους, «Πόσα παιδιά θά κάνετε;», 
ἡ ἀπάντηση τῶν περισσοτέρων εἶναι: «Ὅσα μᾶς δώσει ὁ Θεός!». 

Αὐτή ἡ ἀπάντηση δέν δίνεται δίχως σκέψη καί συναίσθηση τοῦ τί λένε, 
ἀλλά μέ πραγματική ταπείνωση καί ἐμπιστοσύνη στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. 
Ἄλλωστε, ὁ Ἴδιος ὁ Δεσπότης Χριστός μᾶς προτρέπει νά ἔχουμε ἀπόλυτη 
ἐμπιστοσύνη στήν Πρόνοιά Του, λέγοντας: «Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε 
τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε... 
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι 
χρῄζετε τούτων ἁπάντων. Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν 
δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν». (Ματθ. 6, 25–33). 

Καί ἡ πίστη τους αὐτή, ὅταν σάν ἄνθρωποι «γονατίζουν» καί φθάνουν στά 
ὅριά τους, «ὑποχρεώνει», ὅπως τόσο χαριτωμένα ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος,∗1τόν 
Πανάγαθο Θεό μας νά βοηθήσει, νά κάνει θαύματα. Σέ πολλά ἀπό αὐτά τά 
θαύματα εἴμαστε μάρτυρες, ὡς Φίλοι τῶν Πολυτέκνων. Τά ζοῦμε μαζί τους, χαι-
ρόμαστε καί δοξάζουμε τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό καί τούς Ἁγίους Του μαζί τους!

Ἄρα, λοιπόν, ὅταν βλέπουμε μιά Ὑπερπολύτεκνη ἤ Πολύτεκνη Οἰκογένεια μή 
διερωτώμαστε: «Πῶς ἀντέχουν!» ἤ «Πῶς τά βγάζουν πέρα!», καί ὁπωσδήποτε μήν 
τό κάνουμε εἰρωνικά ἤ μέ χλευαστική διάθεση. Εἶναι μεγάλη ἁμαρτία αὐτά πού 
εὐλογεῖ ὁ Θεός κι ἐμεῖς δέν ἔχουμε τήν πίστη ἤ τή δύναμη νά τά δεχθοῦμε 
ἤ νά τά καταλάβουμε, νά τά εἰρωνευόμαστε! Κι ἄν θέλουμε πραγματικά νά 
βοηθήσουμε..., ἕνας καλός λόγος, ἕνα χαμόγελο, μιά προσευχή ἤ κάποια ὑλική 

* «Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐμπιστεύεται τόν ἑαυτό του στό Θεό, δέχεται συνέχεια ἀπό τό 
Θεό βενζίνη “σοῦπερ” καί τό πνευματικό του ὄχημα δέν σταματάει ποτέ – τρέχει συνέ-
χεια... Ὅταν ἀναθέτουμε τό μέλλον μας στό Θεό, Τόν ὑποχρεώνουμε νά μᾶς βοηθήση».  
(Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Β ,́ Πνευματική Ἀφύπνιση, ἔκδ. Ἱ. Ἡσυχαστηρίου 
«Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου», Σουρωτή Θεσ/νίκης 2014, σελ. 270–272).
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ἐνίσχυση εἶναι πάντα εὐπρόσδεκτα ἀπό τό Θεό, γιατί σέ τελική ἀνάλυση σέ 
Αὐτόν τά προσφέρουμε ὡς δάνειο, «Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν» (Παρ. 19, 17).  

Προκειμένου νά κατανοήσουμε καλύτερα ὅσα προαναφέραμε, κλείνουμε 
μ’ ἕνα χαρακτηριστικό γεγονός, ἕνα θαῦμα πού ἔγινε ἀπό τόν Ὅσιο Δαυΐδ 
τόν ἐν Εὐβοίᾳ, μέ τίς προσευχές τοῦ συγχρόνου Ἁγίου Ἰακώβου (Τσαλίκη, 
† 22 Νοεμβρίου), σέ μία Ὑπερπολύτεκνη μητέρα, ἡ ὁποία πρίν τή γέννηση 
τοῦ 9ου παιδιοῦ της εἶχε ἀνθρωπίνως «δειλιάσει»: 

«Παπποῦ, τρέξε»!
Ἤμουν ἔγκυος στό ἔνατο (9ο) παιδί μας, 

στό τέλος τοῦ ὀγδόου μήνα, ὅταν ἀνεβήκαμε 
στό Μοναστήρι νά ἐξομολογηθοῦμε καί νά 
πάρουμε τήν εὐλογία τοῦ γέροντος Ἰακώβου.

Τόν τελευταῖο καιρό ἕνας πολύ ἔντονος 
πειρασμός δειλίας γιά τή γέννα εἶχε κατα-
κυριεύσει τήν ψυχή μου.

Τοῦ φανέρωσα τόν πειρασμό μου καί ἐ-
κεῖνος, χωρίς νά προσπαθήσει νά ἀλλάξει μέ 
νουθεσίες τό λογισμό μου, εἶπε μόνο δυό κου-
βέντες, ἀλλά μέ τόση παρρησία, πού ἐντυπώ-
θηκαν μέσα μου καί, μέ τή Χάρη πού πλούσια 
ἀνέβλυζε, πῆραν τελείως τόν πειρασμό μου.

«Πρεσβυτέρα μου, μή στεναχωρεῖσαι· μόλις 
ξεκινήσουν οἱ πρῶτοι πόνοι, θά μέ πάρεις τη-
λέφωνο, κι ἐγώ θά πάω στόν παπποῦ (στόν 
ὅσιο Δαυΐδ) καί θά τοῦ πῶ:

“Παπποῦ, ἡ πρεσβυτέρα εἶναι κουρασμένη, μήν κάθεσαι ἐκεῖ, τρέξε 
καί βάλε τά δυό σου χέρια (κι ἔκανε παράλληλα τήν ἀντίστοιχη κίνηση) 
καί βγάλε τό μωρό”»!

Ἔφυγα πετώντας. Ἔφτασε ἡ ὥρα τῆς γέννας. Ξεκίνησαν τά προειδο-
ποιητικά συμπτώματα. Εἰδοποίησα τό Γέροντα καί πῆγα στό μαιευτήριο.

Σέ λίγη ὥρα ἔνιωσα ἕναν δυνατότερο πόνο, βούρκωσαν τά μάτια μου 
καί παραπονέθηκα νοερῶς στόν Γέροντα, λέγοντάς του ὅτι δέν πρέπει νά 
μέ ξεχάσει, γιατί μοῦ τό ὑποσχέθηκε.

Καί τό θαῦμα τοῦ Θεοῦ, μέ τήν εὐχή τοῦ πατρός Ἰακώβου καί μέ τά χέ-
ρια τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ, πραγματοποιήθηκε σέ μένα τήν ἀνάξια, ἄν κι ἔδειξα 
ὀλιγοπιστία καί ἀνυπομονησία. Εἶχα ὄντως τήν αἴσθηση ὅτι τελείως ἀπρό-
σμενα (καί γιά τόν ἴδιο τό γιατρό) κάποια χέρια ἔβγαλαν τό μωρό μου.

Ὅταν πέρασαν οἱ σαράντα ἡμέρες καί πήγαμε νά μᾶς διαβάσει τήν 
εὐχή τοῦ σαραντισμοῦ, ἡ πρώτη του κουβέντα ἦταν:

«Δέν ἦλθε ὁ παππούς, δέν ἔβαλε τά δυό του χέρια, πρεσβυτέρα  μου;»!

Μαρτυρία Ὑπερπολύτεκνης πρεσβυτέρας
Μαρίας Ἰωάννου Χατζηθανάση, μέ 9 παιδιά.

[Πηγή: «Ὁ Γέρων Ἰάκωβος (Διηγήσεις–Νουθεσίες–Μαρτυρίες)», ἐκδ. «Ἑνωμέ-
νη Ρωμηοσύνη», Θεσ/νίκη 2017, σελ. 208–209. Πρόκειται γιά ἕνα ἐξαιρετικό καί 
πολύ ὠφέλιμο βιβλίο, τό ὁποῖο συνιστοῦμε θερμά. Γιά παραγγελίες: τηλ. Θεσ/νί-
κης 2310.552.207, Ἀθήνας 210.69.30.355, e-mail: sales@enromiosini.gr].
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• News-
bomb.gr (8.3. 
2017) : Στοι-
χεῖα «σόκ» ἀ- 
 πό τήν Euro-
stat γιά τήν 
ὑπογεννητι-
κότητα στήν Ἑλλάδα.

Ἀπό τά λίγα αὐτά ἄρθρα καί δε-
κάδες ἄλλα, μπορεῖ πανεύκολα κά-
ποιος νά ἀντιληφθεῖ ὅτι τό πρόβλη-
μα εἶναι πολύ σημαντικό καί βαίνει 
ἐπιδεινούμενο. Στόν παρακάτω χάρ-
τη (βλ. σ. 6) μπορεῖτε νά δεῖτε τήν 
μελέτη πού ἔκανε ὁ Jakub Marian, 
Τσέχος γλωσσολόγος καί μαθηματι-
κός, «ὁ ὁποῖος συλλέγει στατιστικά 
στοιχεῖα καί τά μετατρέπει σέ χάρ-
τες πού τά ἀπεικονίζουν. Στό μεγα-
λύτερο μέρος τῆς Ε.Ε. τά στοιχεῖα 
δείχνουν ὅτι τά ποσοστά γονιμό-
τητος δέν ἐπαρκοῦν κἄν γιά τήν 
ἀντικατάσταση τοῦ πληθυσμοῦ. Μέ 
ἄλλα λόγια, ἡ Εὐρώπη ἐκτός τοῦ ὅτι 
γερνᾶ, δέν κάνει καί ἀρκετά παιδιά 
γιά νά ἀντικαταστήσει τόν πληθυ-
σμό της. Εἰδικά γιά τήν Ἑλλάδα, 
τά πράγματα εἶναι μᾶλλον ἄσχημα, 
καθώς σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα τῆς 
Eurostat, τά ὁποῖα ὁ Marian ἀπει-
κονίζει, ἡ γονιμότητα κινεῖται με-
ταξύ ἑνός καί 1,28 παιδιῶν, ὅταν ὁ 
ἐλάχιστος ἀριθμός παιδιῶν γιά ἀντι-
κατάσταση τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι 2,1 
παιδιά» (topontiki.gr 6/4/2017, jakub-
marian.com/).

Τόν χάρτη τόν δημιούργησε τόν 
Ἀπρίλιο τοῦ 2017 χρησιμοποιώντας 
στοιχεῖα τοῦ 2015. Μέ κόκκινο εἶναι 
οἱ χῶρες μέ πρόβλημα ὑπογεννητι-

Ἡ ἐπέκταση τῆς πολυτεκνίας ὡς πρόταση 
ἀμβλύνσεως τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος

Εὐσταθίου Ἀδαμόπουλου 
Οἰκονομολόγου Msc, Ἐκπαιδευτικοῦ, 

Ἀναπληρωτοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τῆς ΑΣΠΕ

Ἡ κατάσταση σήμερα
Μπαράζ μελετῶν καί δημιοσιευ-

μάτων τά τελευταῖα χρόνια παρου-
σιάζουν τή δημογραφική γήρανση 
τοῦ πληθυσμοῦ στήν Εὐρώπη, ὅσο 
καί στήν Ἑλλάδα. Ἐνδεικτικές περι-
πτώσεις πρόσφατων τέτοιων δημοσι-
ευμάτων εἶναι τά κατωτέρω:

• Iefimerida.gr (4.11.2017): Δυσοί-
ωνες προβλέψεις: Μείωση καί γή-
ρανση τοῦ πληθυσμοῦ μέ γρήγορους 
ρυθμούς τά ἑπόμενα 35 χρόνια, δεί-
χνει ὁ καθηγητής Δημογραφίας τοῦ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βύρωνας 
Κοτζαμάνης σέ σχετική μελέτη του.

• huffingtonpost.gr (30.9.2017) : 
Ρεκόρ γηράνσεως τοῦ πληθυσμοῦ 
καί ὑπογεννητικότητος ὁδηγοῦν σέ 
μείωση τοῦ πληθυσμοῦ στήν Ἑλλά-
δα μέχρι τό 2050. Ἑλληνική Γερο-
ντολογική καί Γηριατρική Ἑταιρεία 
μέ ἀφορμή τήν 1η Ὀκτωβρίου, Παγ-
κόσμια Ἡμέρα τῶν Ἡλικιωμένων.

• Euro2day.gr (29.7.2017) : «Βόμ-
βα» στίς συντάξεις ἡ γήρανση τοῦ 
πληθυσμοῦ. Καμπανάκι ἀπό τό 
Γραφεῖο Προϋπολογισμοῦ καί γιά 
τό ἀσφαλιστικό. Ἡ γήρανση τοῦ 
πληθυσμοῦ κινδυνεύει νά τινάξει 
στόν ἀέρα τίς συντάξεις καί τό 
πρόγραμμα δημοσιονομικῆς προ-
σαρμογῆς.

• New York Times (16.4.2017): Af-
ter Economic Crisis, Low Birthrates 
Challenge Southern Europe (Μετά τήν 
οἰκονομική κρίση, ὁ χαμηλός δεί-
κτης γονιμότητος ἀποτελεῖ τήν ἑπό-
μενη μεγάλη πρόκληση τῆς Νότιας 
Εὐρώπης. Γίνονται ἐκτενεῖς ἀναφο-
ρές στήν Ἑλλάδα).
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κότητας. Ἀντιλαμβάνεται κανείς ὅτι 
μετά 2 χρόνια, ὁ ἴδιος χάρτης θά 
ἔχει γίνει πιό κόκκινος καί ὄχι πιό 
πράσινος. Δυστυχῶς ἡ Ἑλλάδα μας 
βρίσκεται στό κόκκινο κυριολεκτι-
κά καί μεταφορικά. 

Κίνδυνοι ὑπογεννητικότητας 
καί ἡ πολυτεκνία ὡς προοπτική

Οἱ κίνδυνοι ἀπό αὐτή τήν κατά-
σταση εἶναι ἀναρίθμητοι: Οἰκονομι-
κές συνέπειες, ἀποβιομηχάνιση τῆς 
χώρας, μείωση τοῦ ΑΕΠ, φτωχο-
ποίηση τοῦ πληθυσμοῦ, ἐπιπτώσεις 
στήν κοινωνική σύνθεση τοῦ πληθυ-
σμοῦ, ἐπιπτώσεις στήν ψυχολογική 
κατάσταση τῶν νέων, τῶν γονέων 
καί τῶν γερόντων, συνέπειες στήν 
ἄμυνα καί στήν ἐθνική ἀσφάλεια, 
στήν ἀπασχόληση καί τήν ἀνεργία 
κ.ο.κ. Ἐπίσης πρέπει νά ἐπισημάνου-
με ὅτι ὅσο βαθαίνει ἡ πληγή, τόσο 
πιό δύσκολη θά εἶναι καί ἡ ἀνάτα-
ξη αὐτῆς τῆς δραματικῆς πραγματι-
κότητας. Ἡ ἀνάπτυξη πού εὐαγγε-
λίζονται οἱ κυβερνῶντες θά μείνει 
γράμμα κενό ἤ ἁπλά δέν θά ἀφορᾶ 
τόν ἁπλό πολίτη.

Ἕνα πρόσθετο πρόβλημα στήν 
προσπάθεια ἐπιλύσεως τοῦ δημο-
γραφικοῦ ἀποτελεῖ καί ἡ ὀπτική γω-
νία, ἀπό τήν ὁποία τό προσεγγίζει 
ἡ ἑκάστοτε διακυβέρνηση. Ἐάν θε-
ωρεῖ πώς τό πρόβλημα τῆς μειώσε-
ως τοῦ πληθυσμοῦ «λύνεται» μέ τήν 
ἀθρόα ἑλληνοποίηση ὅσων περνώ-
ντας ἀπό τήν Ἑλλάδα «εἶδαν φῶς 
καί μπῆκαν», δέν ἔχουμε κάποια 
προοπτική ὡς ἔθνος. Πρέπει ὁπωσ-
δήποτε ἡ Διακυβέρνηση νά ἀγωνιᾶ 
καί γιά τήν πληθυσμιακή σύνθεση 
ἐτούτου ἐδῶ τοῦ τόπου καί ὄχι μέ 
ἐλαφριά τήν καρδία νά βλέπει τό 
θέμα αὐστηρά ὡς στατιστικό μέγε-
θος, πού λύνεται μέ τήν βελτίωση 
τοῦ ἰσοζυγίου τῶν «εἰσαγωγῶν» ἔνα-
ντι τῶν «ἐξαγωγῶν», εἴτε πρός «τά 
ἄνω», εἴτε πρός τό ἐξωτερικό (brain 
drain) τοῦ πληθυσμοῦ.

Ἡ πολυτεκνία καί ἡ ἐπέκτασή της 
σαφῶς καί ἀποτελοῦν τρόπο ἀνα-
σχέσεως αὐτῆς τῆς ὀλισθηρῆς κατα-
στάσεως. Βεβαίως πρέπει νά ξεκινή-
σουμε ἀπό τά βασικά. Σήμερα μιλᾶμε 
γιά ζευγάρια πού δέν παντρεύονται, 
καί νά παντρευτοῦν δέν κάνουν παι-

διά. Εἶναι σημαντικό, λοι-
πόν, κάθε ζευγάρι ἀπό τή 
θέση στήν ὁποία βρίσκεται, 
νά δεῖ μπροστά του ποιό 
εἶναι τό ἑπόμενο βῆμα πού 
πρέπει νά κάνει καί νά τό 
κάνει. Ὅποιοι εἶναι ἀνύ-
παντροι νά παντρευτοῦν, 
ὅποιοι δέν ἔχουν παιδιά νά 
κάνουν τουλάχιστον ἕνα, οἱ 
ἄλλοι δύο κ.ο.κ. Ἔτσι πλη-
σιάζοντας τήν πολυτεκνία, 
νά ὠθηθοῦν καί μέ τή βο-
ήθεια καταλλήλων μέτρων 
καί νά γίνουν πολύτεκνοι 
καί φυσικά καί ὑπερπολύ-
τεκνοι.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι τό 
θέμα τῶν παιδιῶν πρωτί-
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στως θέλει ψυχή καί πνεῦμα αὐτο-
θυσίας καί δευτερευόντως ὅλα τά 
ἄλλα μέτρα, στά ὁποῖα θά ἀναφερ-
θοῦμε κατωτέρω. Κι αὐτό τό λέμε, 
γιατί δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ Ἑλλά-
δα εἶχε πληθυσμιακή ἔκρηξη ἀμέ-
σως μετά τόν πόλεμο καί μέσα σέ 
συνθῆκες ἔνδειας δημιούργησε τήν 
γενιά, ἡ ὁποία στίς μέρες μας συ-
μπληρώνει τά 70 ἔτη ζωῆς. 

Ἡ πολυτεκνία εἶναι εὐλογία γιά 
τήν οἰκογένεια πού τήν βιώνει. Παι-
δικές φωνές ἀκούγονται διαρκῶς στό 
σπίτι, δημιουργώντας κλίμα εὐχάρι-
στου τιτιβίσματος. Μουσικές, διαβά-
σματα, κατανομή ἐργασιῶν, ἀνάληψη 
εὐθυνῶν, χωρίς νά χάνεται ἡ παιδικό-
τητα, καλλιέργεια φρονήματος ἀλλη-
λοβοηθείας καί ἀλληλοϋποστηρίξεως, 
χαρές, γιορτές, ἀσθένειες, ἐπιτυχίες, 
ἀποτυχίες, συνθέτουν τήν καθημερι-
νότητα μιᾶς πολύτεκνης οἰκογένειας. 
Μιᾶς οἰκογένειας, ἡ ὁποία στό τέλος 
κάθε μέρας κάνοντας τόν ἀπολογισμό 
της βλέπει πόσα πολλά πράγματα πέ-
τυχε καί μέ εὐγνωμοσύνη πρός τόν 
Θεό βάζει τελεία στήν ἡμέρα πού πέ-
ρασε καί περιμένει τή νέα ἡμέρα γιά 
νέα πρόοδο καί δημιουργία. Ἔτσι ἡ 
ζωή ἀποκτᾶ νόημα καί ἡ δημιουργία 
τέκνων εἶναι κάτι φυσιολογικό καί 
αὐταπόδεικτο.

Στό πλαίσιο αὐτό, ναί, ἡ ἐπέκτα-
ση τῆς πολυτεκνίας συνιστᾶ κεντρι-
κό μοχλό στήν ἀνακοπή τοῦ κατήφο-
ρου τῆς ὑπογεννητικότητας. Ὅπως 

προείπαμε, οἱ ἄτεκνες οἰκογένειες οἱ 
ἔχουσες ἕνα ἤ δύο παιδιά, πρέπει καί 
αὐτές νά κάνουν ἕνα βῆμα, πρέπει κι 
αὐτές νά τυγχάνουν τῆς προνοίας καί 
τῆς ὑποστηρίξεως τοῦ κράτους καί 
ὅλων μας, ἡ προοπτική ὅμως τῆς πο-
λυτεκνίας ἀπό κοσμική πλευρά, πρέ-
πει μέ τά κατάλληλα μέτρα νά κα-
ταστεῖ δελεαστικός στόχος γιά ὅσο 
τό δυνατόν περισσοτέρους Ἕλληνες.

....................................................................
(Ἀκουλουθεῖ ἡ πρόταση τοῦ συγγραφέα 

σχετικά μέ τό ποιά μέτρα ἐνισχύσεως τῆς 
γεννητικότητας καί τῆς πολυτεκνίας πρέ-
πει νά ληφθοῦν. Λόγῳ ὅμως ἔλλειψης χώ-
ρου παραλείπονται. Ὁλόκληρο τό ἄρθρο 
θά ἀναρτηθεῖ στήν ἱστοσελίδα μας). 

Συμπέρασμα
«Σύν Θεῷ καί χείρᾳ κίνει». Θά 

εἴμαστε ἀναπολόγητοι ἐάν ὁ καθένας 
ἀπό τή θέση του δέν κάνει αὐτό πού 
μπορεῖ νά κάνει. Τά ἀφήνουμε ὅλα 
στόν Θεό, ἀλλά κάνουμε κι αὐτό πού 
μᾶς πρέπει. Οἱ παπποῦδες, οἱ γονεῖς, 
οἱ ἐκπαιδευτικοί, οἱ ἐπιχειρηματίες/
βιομήχανοι/ἔμποροι/ἐφοπλιστές, οἱ 
Ἱερεῖς, οἱ Ἐπίσκοποι, οἱ Δήμαρχοι, 
οἱ βουλευτές, ὁ καθείς ἀπό τό πό-
στο του φέρει μερίδιο εὐθύνης. Πρέ-
πει νά τό ἀναλάβουμε καί ὅλοι μαζί, 
νά βγάλουμε αὐτή τήν δόλια Χώρα 
ἀπό τό τέλμα στό ὁποῖο ἔχει πέσει.

(Περιοδ. «Ἐρῶ», Ἰούλ.–Σεπτ. 2018, 
τεῦχ. 35, σελ. 60–65. Ὅλο τό τεῦχος 
εἶναι ἀφιερωμένο στό Δημογραφικό 

Πρόβλημα – www.enromiosini.gr).
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Ἡ ἔρευνα σέ ζῶντα ἀνθρώπινα ἔμβρυα
Ἐμμανουήλ Παναγόπουλου, Ἄμ. Ἐπ. Καθηγητῆ 

Χειρουργικῆς, τ. Συντ/στῆ Δ/ντῆ ΕΣΥ

Σχόλια μέ ἀφορμή μία βράβευση
Στίς 15 Μαΐου 2018, στόν ἱστότοπο PRO-

NEWS ἀναρτήθηκε ἡ ἀκόλουθη εἴδηση: «Τό 
Βραβεῖο Ἀριστείας Κλινικοῦ–Ἐργαστηριακοῦ 
Ἔργου καί Ἐφαρμογῆς Καινοτόμων Μεθόδων 
καί Τεχνικῶν ἀπονέμεται στήν ἐπίκουρη Κα-
θηγήτρια Ἐμβρυολογίας–Γενετικῆς στήν Ὑπο-
βοηθούμενη Ἀναπαραγωγή τοῦ Τμήματος Ἰα-
τρικῆς τοῦ ΑΠΘ Αἰκατερίνη Χατζημελέτη. Ἡ 
τιμώμενη πραγματοποίησε γιά πρώτη φορά 

παγκοσμίως ἐφαρμογή κυτταροσκελετικῆς ἀνάλυσης φρέσκων ἀνθρώπινων 
ἐμβρύων σέ ὅλα τά στάδια τῆς προεμφυτευτικῆς ἀνάπτυξης καί ἐφαρμογή 
γιά πρώτη φορά παγκοσμίως κυτταροσκελετικῆς ἀνάλυσης ἀνθρωπίνων 
ἐμβρύων μετά ἀπό κατάψυξη μέ τή μέθοδο τῆς ὑαλοποίησης*...

Στήν ἐρευνήτρια δωρήθηκαν γιά ἐρευνητικούς σκοπούς 110 ἀνθρώπινες 
βλαστοκύστεις (ἔμβρυα στήν 5η μετά τή γονιμοποίηση ἡμέρα)...».

Ἡ ἔρευνα σέ ζῶντα ἀνθρώπινα ἔμβρυα ὁπωσδήποτε δημιουργεῖ πολ-
λά ἐρωτήματα καί ζητήματα νομικά, δεοντολογικά, βιοηθικά καί θεολογι-
κά. Τά αὐστηρά νομικά ζητήματα καλύπτονται ἀπό τό ἄρθρο 11 τοῦ νό-
μου 3305 τοῦ 2005 καί ἀπό τά ἄρθρα 13 καί 14 τοῦ Κώδικα Δεοντολογίας 
Ἰατρικῶς Ὑποβοηθουμένης Ἀναπαραγωγῆς τῆς Ἐθνικῆς Ἀρχῆς Ἰατρικῶς 
Ὑποβοηθουμένης Ἀναπαραγωγῆς. Βεβαίως ὁ νόμος ἀπαιτεῖ τήν συναίνε-
ση τῶν δοτῶν τῶν ἐμβρύων μετά ἀπό ἐνημέρωσή τους γιά τούς στόχους 
τῆς ἔρευνας. Τό ἐρώτημα εἶναι: Τί εἴδους ἐνημέρωση καί μέ ποιόν τρόπο 
αὐτή δίνεται στούς δότες ὥστε νά ἐξασφαλιστεῖ ἡ συναίνεσή τους; Μάλι-
στα στό ἄρθρο 14 τοῦ Κώδικα Δεοντολογίας ἀπαιτεῖται ἡ ἔγγραφη συ-
ναίνεση καί τῶν δύο γονέων, ἡ ὁποία, πρῶτον, παραχωρεῖ τά πλεονάζο-
ντα ἔμβρυα κατά προτεραιότητα σέ ἄλλο πρόσωπο πού ἐπιλέγει ὁ ἰατρός 
γιά ἐρευνητικούς σκοπούς, καί δεύτερον, ἀποδέχεται τήν καταστροφή τῶν 
ἐμβρύων, καθιστώντας ἔτσι τούς γονεῖς συνυπεύθυνους καί συνένοχους 
τῆς καταστροφῆς τῶν ζώντων ἐμβρύων τους. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται 
ὅτι ἡ ἔρευνα σέ ζῶντα ἀνθρώπινα ἔμβρυα εἶναι, ὑπό προϋποθέσεις νόμι-
μη. Εἶναι ὅμως καί ἠθική;

Τά βιοηθικά–βιολογικά ζητήματα πού συνδέονται μέ τήν ἔρευνα σέ 
ἀνθρώπινα ἔμβρυα εἶναι καί τά σπουδαιότερα. Τό βασικότερο ζήτη-
μα εἶναι ὁ καθορισμός τῆς ὑπόστασης τοῦ ἀνθρωπίνου ἐμβρύου στήν 
ἀρχή τῆς ζωῆς του. Τί ἀκριβῶς εἶναι τό ἀνθρώπινο ἔμβρυο στήν ἀρχή 
τῆς ζωῆς του; Εἶναι μιά ζῶσα βιολογική ὀντότητα; Εἶναι ἕνας ἐν δυνά-

* Ἡ μέθοδος ταχείας κρυοσυντήρησης ὠαρίων καί ἐμβρύων πού ἀλλιῶς ὀνομάζε-
ται ὑαλοποίηση (Vitrification) ἀποτελεῖ μιά σχετικά πρόσφατη μέθοδο σέ ἀντίθεση 
μέ τήν παραδοσιακά χρησιμοποιούμενη προοδευτική ἐλεγχόμενη κατάψυξη. Ὁ γρή-
γορος ρυθμός ψύξης μειώνει σημαντικά τή δημιουργία κρυστάλλων.
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μει ἄνθρωπος ἤ μία ἔμψυχη 
ἀνθρώπινη ὕπαρξη σέ ἀρχικό 
στάδιο ἀνάπτυξης; Στίς δυτι-
κές κοινωνίες, στίς ὁποῖες πε-
ρισσεύει ἡ ὑποκρισία, οἱ νο-
μοθεσίες τους ἐπιτρέπουν τήν 
ἔρευνα σέ ἀνθρώπινα ἔμβρυα 
μέχρι τήν 14η ἡμέρα ἀπό τή 
γονιμοποίηση, ἐνῶ ὑποστηρί-
ζουν τήν προστασία τους μετά 
τήν 14η ἡμέρα. Ὅμως οἱ ἴδιες 
δυτικές νομοθεσίες ἐπιτρέπουν τήν ἔκτρωση, δηλαδή τή θανάτωση τοῦ 
ἐμβρύου, σέ πολύ μεταγενέστερο στάδιο ἀνάπτυξης, τότε πού ἡ ἀνθρώ-
πινη ἰδιότητα τοῦ ἐμβρύου δέν ἀμφισβητεῖται ἀπό κανέναν. Ὁ ὁρισμός 
τῆς 14ης ἡμέρας ὡς νομικοῦ ὁρίου γιά τόν πειραματισμό στά ἀνθρώ-
πινα ἔμβρυα εἶναι ἐν πολλοῖς αὐθαίρετος καί στηρίζεται στούς ἰσχυρι-
σμούς κάποιων συγχρόνων βιολόγων πού ὑποστηρίζουν ὅτι τό ἔμβρυο 
στά ἀρχικά στάδια ἀνάπτυξής του δέν διαθέτει ἀναπτυξιακή ἀτομικό-
τητα, χαρακτηρίζοντάς το πρό-ἔμβρυο γιά τίς 2-3 πρῶτες ἑβδομάδες. 
Κατ’ αὐτούς τό πρό-ἔμβρυο δέν εἶναι ἀνθρώπινη ὕπαρξη μέ ἀτομικότη-
τα καί ἄρα μέ πλήρη δικαιώματα προστασίας τῆς ζωῆς του, ἀλλά ἕνα 
«βιολογικό ὑπόστρωμα» μέ γενετική μοναδικότητα, χωρίς ἀναπτυξιακή 
ἀτομικότητα, πού ὅμως ἀποκτᾶ τήν ἀνθρώπινη ἀτομικότητα μετά τήν 
ἐμφύτευσή του στή μήτρα.

Ὅμως, σέ ἀντίθεση μέ τά παραπάνω, ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ σύλληψη 
ἀναμφίβολα δημιουργεῖ ἕνα νέο καί πλήρη, ἄν καί ἀνώριμο, ὀργανισμό 
πού κατέχει ὅλες τίς γενετικές πληροφορίες καί τά ἐπιγενετικά θεμέλια 
γιά μία αὐτο-διευθυνόμενη ἀνάπτυξη. Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβρύου χαρακτη-
ρίζεται ἀπό μία κανονική, προβλέψιμη καί σύνθετη ἀλληλουχία γεγονό-
των, καί δέν ὑπάρχει κάποια εἰδική στιγμή πού ἡ ἀνθρώπινη ζωή γίνεται 
πιό ἄξια σεβασμοῦ καί ἀπόκτησης ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἡ ἀξία της 
εἶναι ἐγγενής. Τό ἔμβρυο στήν ἀρχή τῆς ζωῆς του δέν εἶναι ἕνας ἐν δυ-
νάμει ἄνθρωπος, ἀλλά ἕνας ἄνθρωπος ἐν ἐξελίξει καί μάλιστα ἔμψυχος 
σέ πρώιμο στάδιο ἀνάπτυξης.

Στό ζήτημα τῆς ἀρχῆς τῆς ζωῆς ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει σαφή τοπο-
θέτηση. Πρεσβεύει τήν «ἐξ ἄκρας συλλήψεως» ἐμψύχωση τοῦ ἀνθρωπίνου 
ἐμβρύου. Τό ταυτόχρονο τῆς δημιουργίας τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς ὑπο-
στηρίζει τόσο ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης1 ὅσο καί ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ 
Σιναΐτης2. Τό κύτταρο πού προκύπτει ἀπό τή συνένωση σπερματοζωαρίου 
καί ὠαρίου, τό ζυγωτό, εἶναι ἔμψυχη ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι μιά ψυχοσωματική ὀντότητα καί ὁλότητα. Ἡ συμφυΐα αὐτή σώμα-
τος καί ψυχῆς εἶναι ἕνα μυστήριο. Ἀρχίζει ἀπό τή σύλληψη, ὅπου, κατά 
τήν ἔκφραση τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, «ἡ ψυχὴ συνκτίζεται 
γηίνῳ σώματι» κατά τρόπο μυστικό, μή πλήρως κατανοητό καί μή ἐπιδε-
χόμενο ἐπιστημονικῆς ἔρευνας. Μάλιστα ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος 

1. Γρηγορίου Νύσσης, Περὶ ψυχῆς καὶ Ἀναστάσεως, PG 46, 125.
2. Ἀναστασίου Σιναΐτου, Ἐρωτήσεις καί Ἀποκρίσεις, Ἐρωτ. 91η, PG 89, 724.
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στό βιβλίο του «Ἔπη Θεολο-
γικά»3 ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ψυχή 
εἶναι τελεία καί ὅταν ἀκόμη 
βρίσκεται στό ἔμβρυο, δέν μπο-
ρεῖ ὅμως νά φανερώσει ὅλη της 
τήν ἐνέργεια λόγῳ τῆς σωμα-
τικῆς ἀτέλειας τοῦ ἐμβρύου. 
Ἔτσι ἡ ψυχή στήν ἀρχή σιω - 
πᾶ, μετά ἀκοῦμε τήν ἄτονη 
φωνή της καί μετά τήν ὁλοκλή-

ρωση τοῦ σώματος ἀφήνει νά ξεχύνεται ὅλη ἡ δύναμη, ἡ σοφία, ἡ σύνεση 
καί ἡ ἀρετή της. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας θέτουν ὡς προϋπόθεση 
τῆς βιολογικῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου τήν ὕπαρξη ψυχῆς ἐντός τοῦ σώμα-
τος. Ἡ ψυχή εἶναι ἡ ζωοποιητική τοῦ σώματος δύναμη. Ὁ Ἅγιος Γρηγό-
ριος ὁ Παλαμᾶς 4,5 θεωρεῖ ὅτι ἡ λογική καί ἡ νοερά φύση τῆς ψυχῆς ἔχει 
ὄχι μόνο οὐσία της τή ζωή, ἐξαιτίας τῆς ὁποίας παραμένει ἀθάνατος, μή 
ἐπιδεχόμενη διαφθορά, ἀλλά καί τήν ἐνέργεια, πού ζωοποιεῖ τό συνημμέ-
νο σῶμα, γι’ αυτό καί λέγεται ζωή του. Τήν ἴδια γνώμη ἔχει καί ὁ Ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός 6. Ἡ ζωοποιητική δύναμη τῆς ψυχῆς ἐνεργεῖ δι-
αμέσου τῶν σωματικῶν ὀργάνων. Κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τό Σιναΐτη7 
καί τόν Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης 8 ἡ ψυχή δείχνει τίς κινήσεις της ἐνεργώ-
ντας καί κινώντας τά τοῦ σώματος μέλη καί ὄργανα, τό καθένα πρός τή 
δική του ἐνέργεια. Σύμφωνα λοιπόν μέ τίς πιό πάνω θέσεις τῶν Πατέ-
ρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ψυχή ὑπάρχει ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς 
σύλληψης, παραμένει στό σῶμα, ἀσκώντας τήν ζωοποιό της ἐνέργεια, 
μέχρι τή στιγμή πού ἡ ἀναχώρησή της ἀπό αὐτό σηματοδοτεῖ τόν θά-
νατο τοῦ σώματος. Ἑπομένως, δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει ζωή χωρίς τήν 
ὕπαρξη ψυχῆς στό σῶμα, εἴτε αὐτό εἶναι τό μονοκύτταρο σῶμα τοῦ 
ζυγωτοῦ εἴτε τό πολυκύτταρο σῶμα τοῦ ἐνήλικα. Θά πρέπει πάντως νά 
σημειωθεῖ ὅτι ἅπαξ καί δημιουργεῖται ἕνα ἀνθρώπινο ἔμβρυο, αὐτό εἶναι 
προορισμένο νά ζήσει στήν αἰωνιότητα, γιατί ἡ ψυχή του οὔτε καταστρέ-
φεται οὔτε χάνεται, ὅπως μαρτυρεῖ καί ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης: 
«καὶ γὰρ καὶ ἐκ τῶν ἐμβρύων ἢ ἐκτρωμάτων, αἱ ψυχαὶ οὐ θανατοῦνται, 
οὐδὲ ἀπόλλυνται, ἀλλὰ σὺν ἡμῖν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἀναστάσει ἐπισυ-
νάγονται τῇ ἀρρήτῳ ἐνεργείᾳ καὶ παν τοδυνάμῳ τοῦ Θεοῦ»9.

Εἶναι σίγουρο ὅτι τά καθ’ οἱονδήποτε τρόπο καταστραφέντα ἀνθρώ-
πινα ἔμβρυα θά συναντήσουν στήν αἰωνιότητα καί τούς γονεῖς τους καί 
τούς καταστροφεῖς τους.

(Περιοδ. «Ἡ Δράση μας», Ὀκτώβριος 2018, τεῦχ. 562, σελ. 307–309).

3. Γρηγορίου Θεολόγου, Ἔπη Θεολογικά, Βιβλ. Α ,́ Ἔπη Δογματικά, Ἢ Περὶ 
Ψυχῆς, PG 37, 453–454. 

4. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κεφάλαια Φυσικά, Θεολογικά κλπ., Φιλοκαλία, ἐκδ. ΑΣ-
ΤΗΡ, τόμος Δ ,́ κεφ. Λ ,́ σ. 143.

5. Γρηγορίου Παλαμᾶ, ὅπ. π., κεφ. ΛΗ ,́ σ. 146.
6. Ἱωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις Ὀρθοδόξου Πίστεως, Βιβλ. Β ,́ κεφ. 12, PG 94, 924.
7. Γρηγορίου Σιναΐτου, Κεφάλαια Πάνυ Ὠφέλιμα, Φιλοκαλία, τόμ. Δ ,́ κεφ. ΠΆ, 42.
8. Γρηγορίου Νύσσης, ὅπ. π., PG 46, 29.
9. Ἀναστασίου Σιναΐτου, ὅπ. π., PG 89, 725.
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THREE PARENT BABY (Μωρό ἀπό τρεῖς γονεῖς)!
Ὁποιαδήποτε παρέμβαση τοῦ 

ἀν θρώπου στή δημιουργία τοῦ Θε-
οῦ καί στούς νόμους πού Αὐτός ἔχει 
θέσει, ἀποβαίνει τελικά εἰς βάρος 
του. Αὐτό τό βιώνουμε καθημερινά 
μέ τά καταστροφικά ἀποτελέσματα 
τοῦ βιασμοῦ τῆς φύσεως.

Ὅμως, ἡ ἀλαζονική παρέμβα-
ση τοῦ ἀνθρώπου, μέσῳ τῆς «ἐπι-
στήμης», στήν ἴδια τή σύσταση τοῦ 

ἀνθρωπίνου γονιδιώματος1, καθίσταται ὕβρις ἐνώπιον τοῦ Δημιουργοῦ, 
ἀλλά καί ἠθικά ἐπιλήψιμη. Τείνει ἡ «ἐπιστήμη» τῆς γενετικῆς στίς ἡμέρες 
μας νά ἐξελιχθεῖ (ἐάν αὐτό δέν ἔχει ἤδη γίνει) σέ σύγχρονο Πύργο τῆς Βα-
βέλ, πολύ χειρότερο ἀπό τό βιβλικό, γιατί ἡ ἔπαρση τῶν γενετιστῶν–βιο-
λόγων δέν θά ἐπιφέρει σύγχυση τῶν γλωσσῶν, ἀλλά «σύγχυση» τῆς ἴδιας 
τῆς γονιδιακῆς ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπου! Μιά τέτοια πρακτική ἐπέμβα-
σης στό ἀνθρώπινο DNA ἐφαρμόζεται τελευταῖα καί στή Χώρα μας.

Πρόκειται γιά τήν «τεχνολογία» τῆς γενετικῆς: «Three Parent Baby» 
(«μωρό ἀπό τρεῖς γονεῖς»), πού μέ ὑπερηφάνεια διαφημίζεται ἀπό τά ΜΜΕ, 
ἀλλά καί ἀπό γνωστό Μαιευτήριο, στό ὁποῖο χορηγήθηκε «ἄδεια» ἀπό 
τήν «Ἐθνική Ἀρχή Ἰατρικῶς Ὑποβοηθούμενης Ἀναπαραγωγῆς», νά προ-
βεῖ στήν ἔρευνα καί στή συνέχεια στήν προκλινική καί κλινική ἐφαρμογή 
τῆς γενετικῆς παρέμβασης σέ ἔμβρυα. Ἡ τεχνική αὐτή ἐπιτρέπει σέ ἄτομα 
μέ σπάνιες γενετικές παθήσεις, πού κληρονομοῦνται μόνο ἀπό τή μητέρα, 
νά ἀποκτήσουν ὑγιή παιδιά. Μέ ποιό ὅμως κόστος;

Ἡ «τεχνική» αὐτή ἔχει δύο (2) ἐφαρμογές.
• Κατά τήν πρώτη, γονιμοποιοῦνται δυό ὠάρια μέ τό σπέρμα τοῦ πα-

τέρα, ἕνα τῆς μητέρας κι ἕνα τῆς δότριας (ἔχουμε δηλ. δύο ἔμβρυα), καί 
τό γενετικό ὑλικό τοῦ πρώτου ἐμβρύου μεταφέρεται στό δεύτερο, ἀφοῦ 
σέ αὐτό ἔχουν μείνει μόνο τά μιτοχόνδρια2! (Χρησιμοποιοῦνται δηλ. δύο 
ἔμβρυα γιά νά ἐμφυτευθεῖ τελικά τό ἕνα, καί αὐτό «ἀλλοιωμένο» γενετι-
κά, ἐνῶ τό ἄλλο καταστρέφεται!).

• Κατά τή δεύτερη, ἡ ὁποία ὀνομάζεται «Maternal Spindle Transfer» 
(«Μεταφορά Μητρικῆς Μιτωτικῆς Ἀτράκτου»), ἀφαιρεῖται ὁ πυρήνας ἀπό 
τό ὠάριο τῆς μητέρας (μέ τό προβληματικό μιτοχονδριακό DNA, τό ὁποῖο 
καί καταστρέφεται) καί ἐμφυτεύεται στό ὠάριο ὑγιοῦς δότριας, ἀφοῦ πρῶτα 
ἔχει ἀφαιρεθεῖ καἰ καταστραφεῖ ὁ δικός του πυρήνας. Στή συνέχεια αὐτό 
γονιμοποιεῖται μέ τό σπέρμα τοῦ πατέρα, μέ τή διαδικασία τῆς ἐξωσωμα-
τικῆς καί τό ἔμβρυο ἐμφυτεύεται στή μήτρα τῆς μητέρας.

Προκειμένου, λοιπόν, νά γεννηθοῦν «ὑγιή» κάποια παιδιά, οἱ ἐπιστή-
μονες παρεμβαίνουν στό γενετικό τους κώδικα, ἀφαιρώντας καί προσθέ-
τοντας γενετικό ὑλικό, ὄχι ἀπό δύο γονεῖς, ἀλλά καί ἀπό τρίτο πρόσωπο 
(γυναίκας), «δημιουργώντας» οὐσιαστικά παιδιά ἀπό τρεῖς βιολογικούς  

1. Τόσο στή μοριακή βιολογία, ὅσο καί στή γενετική, μέ τόν ὅρο γονιδίωμα  ἤ  γέ-
νωμα (genome) χαρακτηρίζεται τό σύνολο τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ πού βρίσκεται σ’ 
ἕνα κύτταρο ἤ φέρεται σ’ ἕνα ἄτομο.

2. Τά μιτοχόνδρια εἶναι ἡμιαυτόνομα ὀργανίδια καί διαθέτουν δικό τους DNA, τό 
μιτοχονδριακό. Ἡ ἐνέργεια τοῦ κυττάρου στήν οὐσία παράγεται ἀπό τά μιτοχόνδρια.

Συνέχεια στή σελ. 14.



«Ἀγαπητή Π.Ε.ΦΙ.Π. σᾶς συγχαίρουμε γιά τό ἔργο σας τόσο γιά τό ὑλι-
κό, ὅσο καί γιά τό πνευματικό. Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά  τό ἀνταποδώσει  σέ 
σᾶς, στούς Φίλους καί Δωρητές σας...

Ἡ Πολύτεκνη Οἰκογένεια ἔχει πολλή χαρά, ἀπέραντη αἰσιοδοξία, μεγά-
λη δύναμη, ὄρεξη γιά ζωή, λατρεύει τά παιδιά... στηρίζει τήν Πατρίδα καί 
τήν Ἐκκλησία. Δοξάζει τό Θεό γιά τό καθημερινό θαῦμα, ὑπηρετεῖ τίς Ἀξί-
ες ἐμπράκτως, τολμάει στά δύσκολα καί εἶναι φῶς. Ὅλα αὐτά γιατί ξέρει 
νά μάχεται μέ βοηθό καί συμπαραστάτη τήν Παναγία μας...». (22.11.2018).

ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ

• Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Ζαχαρία καί Δήμητρας Β Ε ΛΤ Σ Ι ΟΥ, 
μέ 12 παιδιά (λείπει 1), γεν. ἀπό 2001 ἕως 2018, Ν. Θεσσαλονίκης.

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. 
Γνωρίσαμε πρόσφατα τήν ἀξιο-

θαύμαστη αὐτή Ὑπερπολύτεκνη Οἰ-
κογένεια, ἀπό μιά συνέντευξη πού 
ἔδωσαν στά Μ.Μ.Ε. Ὁ ἀγωνιστής πα-
τέρας ἐργάζεται στό δῆμο, ὡς συνο-
δός ἀπορριμματοφόρου, ἐνῶ ἡ μητέρα 
ἀσχολεῖται μέ τά οἰκιακά καί μέ τήν 
ἀνατροφή τῶν πολλῶν χαριτωμένων 
παιδιῶν τους. 

Παρότι ἡ ἀνατροφή καί ἡ φρο-
ντίδα τῶν παιδιῶν εἶναι καθημερινός 
ἄθλος ἡ ἡρωίδα μητέρα σημειώνει ὅτι: 
«Δέν αἰσθάνομαι ὅτι κάνω κάτι πολύ 
δύσκολο. Ὅλοι βοηθοῦν ἀνάλογα μέ 
τήν ἡλικία καί τίς δυνατότητές τους».

«Οἱ ἀνάγκες εἶναι πολλές, ἀλλά 
δέν μᾶς πτοοῦν», ἀναφέρει ὁ πατέ-
ρας καί συνεχίζει λέγοντας: «Ὅλα πα-

λεύονται ἄν ὑπάρχει ὑγεία, ἄν εἶσαι 
καλά μέ τόν ἄνθρωπό σου καί δέν 
ἔχεις γκρίνια...». 

Ἡ πρωτότοκη, Εὐθυμία, εἶναι ἄρι-
στη μαθήτρια. Φοιτᾶ φέτος στήν Γ΄ 
Λυκείου καί ὄνειρό της εἶναι ἡ Νομι-
κή. Δέν πῆγε ποτέ φροντιστήριο, ἀλλά 
φέτος τῆς δόθηκε αὐτή ἡ δυνατότητα 
μέ ὑποτροφία. 

Ὅλη ἡ ζωή τους εἶναι ἕνα θαῦμα 
τοῦ Παναγάθου Θεοῦ. Ὅπως χαρα-
κτηριστικά λένε: «Ἄν ἔχεις πίστη ὁ 
Θεός εἶναι δίπλα σου. Καί δέν σέ βο-
ηθάει μέ τό νά σοῦ στείλει ἕνα σακί 
ἀλεύρι, ἀλλά στέλνοντας στό δρόμο 
σου καλούς ἀνθρώπους».

Εὖγε Φίλοι μας ! Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. καί 
οἱ ἁπανταχοῦ Φίλοι της θά εἶναι πά-
ντα στό πλευρό σας.
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ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 

• «Θαυμάζω τούς Πολυτέκνους...»!
Ἀγαπητοί Φίλοι τῶν Πολυτέκνων
... Θαυμάζω τούς Πολυτέκνους κυρίως γιατί συνειδητά ἄφησαν τό θέμα 

τῆς τεκνογονίας στά χέρια του Θεοῦ... Πῆρα καί τά Περιοδικά, τά ὁποῖα 
θά διανείμω στήν ἐνορία μας. 

Μπράβο σας, εἶμαι γιατρός καί χαίρομαι νά διαβάζω τήν ἀλήθεια καί 
μέ ἐπιστημονική τεκμηρίωση. Συγχαρητήρια στήν ἐκδοτική ὁμάδα!

Ἀγγλία, 26. 3. 2018. Δέσποινα Δεναξᾶ–Κύζα              
ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Μεγάλη 

χαρά καί ἱκανοποίηση, ἀλλά καί δύνα-
μη νά συνεχίζουμε, μᾶς ἔδωσε τό ἀνωτέ-
ρω ἠλεκτρονικό μήνυμα. Προσπαθοῦμε, 
κατά τό μέγιστο δυνατόν, ἡ ὕλη μας νά 
εἶναι τεκμηριωμένη, ἰδιαίτερα γιά τά θέ-
ματα πού ἀφοροῦν στίς ἐκτρώσεις, τήν 
τεκνογονία καί τά διάφορα βιοηθικά 
ζητήματα. Γι' αὐτό χαιρόμαστε ἰδιαίτε-

ρα ὅταν ἐπιστήμονες καί ἰδιαίτερα ἰα-
τροί μᾶς τό ἐπιβεβαιώνουν.

Εὐχαριστοῦμε τήν ἀγαπητή Φίλη 
ἰατρό κα Δεναξᾶ–Κύζα τόσο γιά τά 
ἐνθαρρυντικά της λόγια καί τήν ἔμπρα-
κτη ἀγάπη της, ὅσο καί γιά τήν προ-
ώθηση τοῦ Περιοδικοῦ μας στήν Ἐνο-
ρία της. Εὐχόμαστε νά τή μιμηθοῦν καί 
ἄλλοι Ἀδελφοί μας Ἀπόδημοι. 

• Ὑπερπολύτε-
κνη Ἱερατική Οἰκο-
γένεια π. Σωτηρίου 
καί Ἰωάννας Π ΡΑ-
Σ Ι Ν ΟΥ, μέ 7 παι-
διά, γεν. ἀπό 2005 
ἕως 2018, Ν. Δωδε-
κανήσου.

Τήν ὡραία αὐτή 
Οἰκογένεια γνωρί-
σαμε πρίν 8 χρό-
νια, ὅταν εἶχαν τότε 
5 παιδιά. Πρόσφα-
τα ἡ πρεσβυτέρα 
γέννησε τό 7ο παι-
δί τους, ἀγοράκι. 

Τόσο ὁ σεβαστός π. Σωτήριος, ὅσο καί ἡ πρεσβυτέρα προέρχονται 
ἀπό τρίτεκνες Οἰκογένειες. Αὐτοί ὅμως ὑπεραύξησαν τή χάρη τῆς τεκνο-
γονίας καί δημιούργησαν μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ μιά θαυμαστή Ὑπερ-
πολύτεκνη Οἰκογένεια! 

Ὁ μισθός τοῦ πατέρα ὡς ἱερέα εἶναι χαμηλός, ἐνῶ ἡ μητέρα δέν ἐργά-
ζεται, ἀλλά ἀσχολεῖται μέ τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. 

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. μέ τίς μικρές της δυνάμεις εἶναι καί θά εἶναι πάντα κοντά 
τους. Θεωροῦμε ἰδιαίτερη εὐλογία τίς Ἱερατικές Πολύτεκνες Οἰκογένει-
ες. Ἄλλωστε δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν Ἱερέων καί 
Μοναχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι Πολύτεκνοι ἤ προέρχονται ἀπό Πο-
λύτεκνες Οἰκογένειες.
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ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — καί τῆς ἐφηβικῆς καί προεφηβικῆς ἡλικίας νέες, 
ἀλλά καί γενικά τούς ΝΕΟΥΣ —, ὥστε νά μήν καταλήξουν ΠΟΤΕ στήν τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ (οὔτε 
τή χειρουργική οὔτε τή φαρμακευτική, ἔστω κάποιων ὡρῶν καί 
ἡμερῶν, μέ ὁποιαδήποτε μορφή ἀντισυλληπτικῶν: «χάπι ἑπόμενης 
ἡμέρας» κ.λπ., ὅπως καί μέ «σπιράλ», πού εἶναι πρώιμη ΕΚΤΡΩ-
ΣΗ–ΦΟΝΟΣ), ἀλλ' οὔτε καί στή ΣΤΕΙΡΩΣΗ. (Οἱ Ἱεροί Κανόνες 
τῆς Ἐκκλησίας μας «κανονίζουν» τήν ἔκτρωση μέ πολυετῆ στέ-
ρηση τῆς θ. Κοινωνίας καί τή στείρωση μέ 3ετῆ ἀφορισμό!). Συν-
υπεύθυνοι εἶναι καί οἱ ἄνδρες–σύζυγοι, ἀλλά καί «σύντροφοι», 
ὅπως καί οἱ ἰατροί, οἱ φαρμακοποιοί καί οἱ λοιποί συνεργοῦντες...

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», ἀλλά καί ΕΓΓΑΜΗ, πού 
ἀντιμετωπίζει πειρασμό ἤ κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ἤ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, ἄς μή δυ-
σκολευθεῖ νά ἐπικοινωνήσει μέ τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συστεγάζεται καί 
συνεργάζεται μέ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅσους γνωρίζουν 
ἐγκύους, πού κινδυνεύουν νά ὁδηγηθοῦν σέ ἔκτρωση. Γράψτε ἤ τηλεφω-
νεῖστε ἤ ἐπισκεφθεῖτε μας. Ἡ ΑΝΩΝΥΜΙΑ εἶναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ 
ἐπίσης καί ἀποφυγή ἀπό τά «Κέντρα Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ-
ΣΜΟΥ», πού συνιστοῦν ἀντισύλληψη, ἀλλά καί ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά ἀπό 
τέτοια κέντρα, πού δυστυχῶς προπαγανδίζονται καί διαφημίζονται πιεστι-
κά... Ζητῆστε μας σχετικά ἔντυπα, πού διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, ὅπως καί κάθε 
παρεχομένη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθεῖτε καί ἔμπειρο Πνευματικό.

Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: 210-38.38.496, 210-38.22.586, FAX: 210-38.39.509. E-mail: 

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

info@pefip.gr

γονεῖς ! Οἱ γενετιστές ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ συμμετοχή τῆς δότριας στό DNA 
τοῦ ἐμβρύου εἶναι πάρα πολύ μικρή (λιγότερο ἀπό 1%), ἀφοῦ τό μιτοχον-
δριακό DNA ἔχει μόνο 37 γονίδια, τά ὁποῖα εἶναι ὑπεύθυνα γιά τήν πα-
ραγωγή ἐνέργειας τοῦ κυττάρου, ἐνῶ τό DNA τοῦ πυρήνα ἔχει πάνω ἀπό 
20.000 γονίδια, στά ὁποῖα ὀφείλονται τά χαρακτηριστικά καί οἱ λειτουρ-
γίες τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. 

Ὅμως, ἀκόμα καί ἄν προσπεράσουμε τό γεγονός ὅτι ἡ ὅλη διαδικασία 
ἐφαρμόζεται στό ψυχρό ἐργαστηριακό τρυβλίο3 μέ τή μέθοδο τῆς ἐξωσωμα-
τικῆς (ὁ σύγχρονος Ἅγιος Πορφύριος εἶχε μέ ἔμφαση ἀποτρέψει γνωστούς 
του γυναικολόγους νά ἀσχοληθοῦν μέ αὐτή4), δέν μποροῦμε νά δεχθοῡμε γιά 
ὁποιονδήποτε λόγο (ὅσο «ἀνθρωπιστικός» καί ἄν ἀκούγεται) τήν καταστρο-
φή–θανάτωση ἐμβρύων, γιά νά γεννηθοῦν κάποια ἄλλα ὑγιή. Ἄλλωστε, ἄν 
αὐτό δέν εἶναι μιά σύγχρονη μορφή εὐγονικῆς, τότε τί ἄλλο μπορεῖ νά εἶναι!

Ὅμως, καί στίς δύο ἐφαρμογές, σύμφωνα μέ ἐρευνητές, ὑπάρχει πιθα-
νότητα κάποια ἐλαττωματικά μητρικά μιτοχόνδρια νά παραμείνουν στά 
κύτταρα τοῦ ἐμβρύου, καί κανείς δέν γνωρίζει ἄν αὐτά θά προκαλέσουν 
μελλοντικά προβλήματα. Ἡ ὕπαρξη μιτοχονδρίων ἀπό δύο πηγές μπορεῖ 
νά διαταράξει τήν κυτταρική λειτουργία τοῦ παιδιοῦ.

Ἐκτός, ὅμως, ἀπό τά προβλήματα πού ἐνδεχομένως αὐτή ἡ μέθοδος θά 
δημιουργήσει στά μωρά πού γεννήθηκαν καί θά γεννηθοῦν (ἡ μέθοδος 
εἶναι σχετικά νέα καί δέν γνωρίζουμε ποιές δυσλειτουργίες θά παρουσι-

3. Τό τρυβλίο καλλιέργειας Πέτρι εἶναι ἕνα ρηχό γυάλινο ἤ πλαστικό κυλινδρι-
κό πιάτο, πού χρησιμοποιεῖται ἀπό τούς βιολόγους γιά τήν καλλιέργεια κυττάρων.

4. Λέγοντάς τους κατά λέξη: «Τούς εἶπα νά μήν τό κάνουν αὐτό, εἶναι πολύ κακό». 
Βλ. σχετικά στό Περιοδικό μας Ε.Π.Ο., ἀρ. τ. 157/2018, σελ. 8 – http://pefip.gr/wp-
content/uploads/2018/03/ΠΕΦΙΠ-Νο-157-WEB.pdf

Συνέχεια ἀπό τή σελ. 11. TRHEE PARENT BABY...



ασθοῦν5), εἶναι μεγάλη ἡ ἀνησυχία τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας γιά τήν 
παρέμβαση στό γενετικό ὑλικό, πού θά περάσει ἀπό γενιά σέ γενιά, ἀφή-
νοντας μή ἀναστρέψιμα ἴχνη6. Ἔτσι δίδονται ἐνδεχομένως περιθώρια γιά 
τή μελλοντική δημιουργία «μωρῶν κατά παραγγελία»!

Καί διερωτώμαστε: Μήπως ὅλες αὐτές οἱ ἔρευνες, στίς ὁποῖες διατί-
θεται πακτωλός χρημάτων, τελικά ἐκεῖ ἀποβλέπουν; 

5. Τό πρῶτο παιδί πού «προῆλθε» ἀπό τήν τεχνική «Three parent baby» ἦταν ἀγό-
ρι καί γεννήθηκε στό Μεξικό τό 2016. Ἀπό τά 5 ἔμβρυα πού γονιμοποιήθηκαν, ἐπέ-
ζησε τό 1.  Ἐπιλέχθηκε τό Μεξικό λόγῳ τῆς ἐλαστικῆς νομοθεσίας του, πού ἐπέτρεπε 
αὐτές τίς ἀμφιλεγόμενες πρακτικές, οἱ ὁποῖες ἀπαγορεύονταν στά περισσότερα κρά-
τη. Ἔκτοτε ἐφαρμόστηκε στήν Οὐκρανία καί μόλις πέρυσι ἐγκρίθηκε στήν Ἀγγλία 
καί, δυστυχῶς, στήν Ἐλλάδα. 

6. Ἡ προσπάθεια τῶν ἐμπλεκομένων ἰατρῶν νά ἀπενοχοποιήσουν αὐτές τίς πρα-
κτικές, λέγοντας ὅτι: «Εἶναι πολύ σημαντικό νά γίνει ὁ διαχωρισμός τοῦ ὁρισμοῦ γο-
νέα – ἀτόμου, ὥστε νά ὑπάρχει ξεκάθαρη ἡ γνώση τῆς τεχνικῆς», ἁπλῶς ἐπιβεβαιώ-
νουν τίς ἀνησυχίες μας ! Πῶς γίνεται νά ἐμπλέκεται καί τρίτο «ἄτομο» στήν ἱερή 
διαδικασία τῆς γέννησης καί μάλιστα γενετικά καί νά εἶναι θέμα «ὁρισμοῦ» καί 
ὄχι οὐσίας ἡ ἐμπλοκή του;

Συνέχεια ἀπό τό ἐξώφυλλο.

«Δίχως λουλούδια καί παιδιά, 
ποιά θά 'χε ὁ κόσμος ὀμορφιά;»!

Πολύτεκνη Οἰκογένεια 
Νικολάου καί Κυριακῆς 
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, μέ 6 παι-
διά, γεννημ. ἀπό 2010 
ἕως 2018, Ν. Ἀττικῆς.

Τήν ὡραία αὐτή Οἰκο-
γένεια γνωρίσαμε πρό-
σφατα καί εἴχαμε τή χαρά 
νά παραστοῦμε στή Βά-
πτιση τοῦ 6ου παιδιοῦ 
τους, Ἰακώβου. Ἡ χαρά 
μας ἦταν διπλή, γιατί 
ἀνάδοχος τοῦ νεοφωτί-
στου ἦταν ἡ Λυδία Χρυ-
σανθοπούλου, κόρη τοῦ 
μακαριστοῦ π. Μιχαήλ 
Χρυσανθόπουλου καί 
τῆς πρεσβυτέρας Εἰρή-
νης (μέ 8 παιδιά). Ἡ ἄξια 
νονά εἶναι ἀπόφοιτη τοῦ 
Τμήματος Ἐκπαίδευσης καί Ἀγωγῆς στήν Προσχολική Ἡλικία τοῦ ΕΚΠΑ. 
Δίπλα της, στή φωτογραφία, βρίσκεται ὁ ἀρραβωνιαστικός της Ἀνδρέας 
Λεβεντάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός. 

Ὁ πατέρας τῆς Οἰκογενείας Νικόλαος εἶναι ἀπόφοιτος Τ.Ε.Ι. ἠλεκτρολο-
γίας καί ἐργάζεται ὡς συντηρητής ἀνελκυστήρων, ἐνῶ ἡ μητέρα Κυριακή 
εἶναι Νηπιαγωγός. Πρόκειται γιά εὐσεβή Οἰκογένεια μέ συνειδητή πνευματι-
κή ζωή. Τούς εὐχόμαστε κάθε εὐλογία παρά τοῦ δωρεοδότου Θεοῦ μας. Τά 
δέ χαριτωμένα βλαστάρια τους νά αὐξάνουν καί νά προοδεύουν ἐν Κυρίῳ!
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Ὅταν οἱ γιατροί καταπατοῦν τόν ὅρκο  
τοῦ Ἱπποκράτη, ἀλλά καί τῆς συνειδήσεως

Πρόσφατα ἕνα ζεῦγος Πολυτέκνων μοιρά-
σθηκε μαζί μας τήν ἐμπειρία του σχετικά μέ τήν 
ἀσφυκτική πίεση, ἀλλά καί τόν ἠθικό «ἐκβια-
σμό» πού δέχθηκε ἀπό τόν ἰατρό–γυναικολόγο. 
Συγκεκριμένα, ἐνῶ ἡ μητέρα ἦταν ἔγκυος στό 
6ο παιδί τους, κάποιες προγεννητικές ἐξετάσεις 
(ὑπερηχογραφικός καί βιοχημικός ἔλεγχος 1ου 
τριμήνου) «ἔδειξαν» αὐξημένη πιθανότητα τό 
μωρό νά εἶχε «σύνδρομο Down». Τονίζουμε τή 
λέξη «πιθανότητα», γιατί μόνο ψυχρές πιθανό-
τητες καί ποσοστά μποροῦν νά δείξουν αὐτές 
οἱ ἐξετάσεις καί ὄχι τήν οὐσία τοῦ θέματος, 
τήν ὕπαρξη δηλ. μιᾶς ἀνεξάρτητης καί μονα-
δικῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἡ ὁποία φιλοξενεῖται 
γιά 9 μῆνες στή μήτρα τῆς μητέρας. 

Βασιζόμενος, λοιπόν, ὁ γυναικολόγος της σέ αὐτά τά ποσοστά, συνέστη-
σε περαιτέρω ἐξετάσεις (ἀμνιοπαρακέντηση κλπ.), μέ τελικό σκοπό, ἐάν καί 
αὐτές «δείξουν» τά ἴδια ἀποτελέσματα, νά κάνουν ἔκτρωση (ἤ, ὅπως ὡραι-
οποιημένα λένε, νά προβοῦν σέ διακοπή κυήσεως).

Οἱ γονεῖς, πιστεύοντας στήν ἱερότητα τῆς ζωῆς, τήν ὁποία δημιουργεῖ 
ὁ Πανάγαθος Θεός μέ τή σύμπραξη τῶν γονέων, καί μή θέλοντες νά προ-
βοῦν σέ καμιά ἐνέργεια, ἡ ὁποία μποροῦσε νά βλάψει τό μωρό τους, ἀρνή-
θηκαν νά κάνουν τίς ἐξετάσεις. Τότε ὁ γιατρός τους, ὄχι μόνο ἄρχισε νά 
τούς πιέζει φορτικά, ἀλλά τούς ἀπείλησε ὅτι ἐάν δέν τίς κάνουν, δέν θά 
ἀναλάμβανε τή γέννα. Πράγμα πού τελικά ἔκανε, σέ ἀντίθεση μέ τόν ἰα-
τρικό ὅρκο, πού ἔχει δώσει, ἀλλά καί τή συνείδησή του, πού δέν ἐπιτρέ-
πουν σέ γιατρό νά ἐγκαταλείψει τόν ἀσθενή του. Ἀλλά σέ ἀντίθεση καί 
μέ τήν ἰσχύουσα δεοντολογία, ἡ ὁποία σέβεται τή θέληση τῶν γονέων. 
Καί αὐτό ἀποτυπώνεται στό καταληκτι-
κό σχόλιο τῆς ἐξέτασης πού εἶχαν κάνει, 
ἡ ὁποία ἀναφέρει: 

«Ἐπισημαίνουμε ἡ ἐξέταση τῆς αὐχε-
νικῆς διαφάνειας... ἀποτελεῖ screening 
test... Ἄν οἱ γονεῖς ἐπιθυμοῦν τόν ἀπο-
κλεισμό τοῦ Σ. Down... ὁ μόνος ἀσφαλής 
(!)∗1τρόπος εἶναι ἡ ἐπιλογή ἐπεμβατικῆς 
ἐξέτασης (... ἀμνιοπαρακέντηση)».    

∗ Ἀποσιωπᾶται τό γεγονός ὅτι ἡ ἐπεμβατική ἐξέταση πού συνιστᾶται, ἡ ἀμνιο-
παρακέντηση, δέν εἶναι 100% ἀσφαλής. Σύμφωνα μέ τούς ὑποστηρικτές τῆς ἐξέτα-
σης, ὑπάρχει αὐξημένος ὁ κίνδυνος ἀποβολῆς ἀπό 0,5 ἕως 2%, ὅπως καί κίνδυνος 
τραυματισμοῦ τοῦ ἐμβρύου. Κι ἐνῶ ὑποστηρίζουν ὅτι ἔχει 100% διαγνωστική ἐπι-
τυχία, γνωρίζουμε περιπτώσεις, ὅπου ἀποδεδειγμένα ἔχει γίνει λάθος «διάγνωση» 
καί τό μωρό, πού παρά τήν πίεση τῶν γιατρῶν δέν «ἔριξαν» οἱ γονεῖς του, γεννή-
θηκε ὑγιέστατο! 
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Ἔτσι τό ζεῦγος ἀναγκάστηκε νά βρεῖ ἄλλο γιατρό, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο 
σεβάστηκε τήν ἐπιθυμία τους, ἀλλά εἶναι καί κατά τῶν ἐκτρώσεων (ναί, 
δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρχουν καί τέτοιοι γιατροί, πού τιμοῦν τόν ὅρκο τοῦ 
Ἱπποκράτη). 

Τό ἀποτέλεσμα τό βλέπετε στή διπλανή φωτογραφία. Γεννήθηκε ἕνα 
ὑγιέστατο ἀγοράκι. Γιά ἄλλη μιά φορά (κι ἔχουμε πάρα πολλές παρόμοι-
ες περιπτώσεις) διαψεύσθηκαν τά «ποσοστά καί οἱ πιθανότητες» καί θρι-
άμβευσε ἡ πίστη στό Θεό καί ἡ ἀγάπη στή ζωή, πού μόνο Αὐτός δημιουρ-
γεῖ. Κι ὅμως, αὐτό τό χαριτωμένο παιδάκι, δέν θά ἐρχόταν στή ζωή ἐάν οἱ 
γονεῖς του ἀκολουθοῦσαν τίς «συμβουλές» τοῦ γιατροῦ. Ἀλλά, καί μέ κά-
ποιο «πρόβλημα» ἄν γεννιόταν, πάλι θά ἦταν τό παιδί τους, τό σπλάγχνο 
τους, καί θά τό ἀγαποῦσαν ἀπροϋπόθετα, ὅπως ἀγαπᾶνε ὅλα τά παιδιά 
τους. Γιατί δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε, ὅτι δέν ὑπάρχουν «ἐλαττωματικοί» ἤ 
«ἀνεπιθύμητοι» ἄνθρωποι, μόνο ἄνθρωποι χωρίς ἀγάπη...!  

Τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας προειδοποιεῖ...!
Μήνυμα–προειδοποίηση τοῦ 

Ὑπουργείου Ὑγείας πρός τούς 
καπνιστές σέ πακέτο τσιγάρων: 
«Τό κάπνισμα μπορεῖ νά σκοτώ
σει τό ἀγέννητο παιδί σας».

 Ἐνῶ πολύ σωστά παραδέ-
χονται ὅτι τό κυοφορού μενο εἶναι 
παιδί πού χρειάζεται προστασία, 
ταυ τόχρο  να δίνουν τό «δικαίω-
μα» στή μητέρα του (μέ τόν ἐκτρω-
τικό νόμο 1609/1986) νά τό «ξε-
φορτωθεῖ» κάνοντας ἔκτρωση. Τί 
ὑποκρισία...! Τί παραλογισμός...!

Τό ἐάν, δηλαδή, τό ἀγέννητο 
παιδί εἶναι ἄνθρωπος μοναδικός 
καί ἀνεπανάληπτος καί πρέπει 
νά τόν προστατεύουμε, δέν εἶ-
ναι ἕνα ἀντικειμενικό καί ἀδιαμ -
φισβήτητο γενονός, ἀλλά  ἐπα-
φίεται στήν κρίση τῆς ἴδιας τῆς μητέρας του, ἡ ὁποία, μέ τήν παρότρυνση 
καί τήν πίεση, τίς περισσότερες φορές, τῶν γιατρῶν καί τοῦ περιβάλλοντός 
της, μπορεῖ κατά βούληση νά προβαίνει σέ ἔκτρωση. 

Ὅμως, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀλλά καί ἡ σύγχρονη Ἐμβρυολογία συμ-
βουλεύουν καί προειδοποιοῦν ὅσες σκέπτονται τήν ἔκτρωση: 

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Τό κάπνισμα μ π ο ρ ε ῖ  νά σκοτώσει τό ἀγέννητο παι-
δί σας. Ἡ ἔκτρωση, ὅμως, π άν τ α  σκοτώνει τό ἀγέννητο παιδί σας»!

Προτοῦ, λοιπόν, πάρετε κυριολεκτικά μία ἀπόφαση ζωῆς καί θα-
νάτου, ἐνημερωθεῖτε ὑπεύθυνα: www.afistemenaziso.gr καί www.pefip.
gr (ὅπου θά βρεῖτε, ἐκτός ἀπό πληροφορίες, οὐσιαστική βοήθεια, ἠθι-
κή καί ὑλική).



18

Μαρία Χατζηθανάση–Σοφικίτη (1976 – †21.6.2018)
Πρίν λίγους μῆνες, σάν κεραυνό ἐν αἰθρίᾳ, 

ἀκούσαμε τήν εἴδηση τοῦ τραγικοῦ, ἀνθρωπίνως, 
θανάτου ἀπό τροχαῖο τῆς Ὑπερπολύτεκνης μητέ-
ρας 10 παιδιῶν Μαρίας Χατζηθανάση–Σοφικίτη, 
μαίας καί θεολόγου. Ἡ εἴδηση μᾱς συγκλόνισε!

Γνωρίζαμε ἐξ ἀκοῆς τήν Οἰκογένεια Σοφικί-
τη, ἀλλά καί τή σεβαστή ἱερατική Πολύτεκνη πα-
τρική Οἰκογένεια τῆς Μαρίας (π. Χριστοδούλου 
καί Εὐτυχίας Χατζηθανάση), ὅμως δέν εἴχαμε τή 
χαρά νά τούς γνωρίσουμε προσωπικά. Ὥσπου 
1–1,5 μήνα πρίν τό Πάσχα καί μέ ἀφορμή τό Κί-
νημα ὑπέρ τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ καί 
ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων «Ἀφῆστε με νά ζήσω!», 
στό ὁποῖο συμμετέχει ἐνεργά ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., μᾶς ἐπι-
σκέφθηκε ἡ Μαρία (σέ προχωρημένη ἐγκυμοσύνη 

στό 10ο παιδί της) προκειμένου νά μᾶς γνωρίσει καί νά μᾶς βοηθήσει στά 
πλαίσια τῶν σκοπῶν τοῦ κινήματος. Εἴχαμε λοιπόν τήν εὐκαιρία νά θαυ-
μάσουμε τήν ἁπλότητα, τήν πίστη καί τή δύναμή της, καθώς καί τή μεγάλη 
της ἀγάπη γιά τά παιδιά. Σεβόταν, καί μάλιστα ὡς μαία, ἀπεριόριστα τήν 
ἀνθρώπινη ζωή ἀπό τή σύλληψη. 

Ὁ θάνατος καί ἰδιαίτερα ὁ αἰφνίδιος εἶναι ἕνα μυστήριο. «Ἄγνωστοι 
αἱ βουλαὶ τοῦ Κυρίου» καί «τίς ἔγνω νοῦν Κυρίου;» (Ρωμ. 11, 32)!  Ὅμως 
γιά τούς πιστούς, ἔχουν ἰσχύ τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός 
τούς Θεσσαλονικεῖς: «Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν 
κεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα» 
(Ά  Θεσ. 4, 13). Ἡ ἐλπίδα στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, γεμίζει τίς ψυχές τῶν πιστῶν, 
πού ἀποχαιρετοῦν προσωρινά τούς κεκοιμημένους τους, μέ χαρμολύπη. Κι 
ἔτσι, τόσο ἡ ζωή ἐν Χριστῷ, ὅσο καί ὁ θάνατος, ἀποβαίνει πρός ὄφελος 
καί κέρδος πνευματικό καί «εἰς ζωὴν αἰώνιον» («τὸ δὲ χάρισμα τοῦ Θεοῦ 
εἶναι ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν», Ρωμ. 6, 23), ὅπως 
χαρακτηριστικά διακηρύσσει καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, λέγοντας:  «Ἐμοὶ 
γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος...» (Φιλιπ. 1, 21).

Αὐτή τή χαρμολύπη καί τήν ἀναστάσιμη ἐλπίδα βιώσαμε ὅλοι ὅσοι 
παρευρεθήκαμε στήν ἐξόδιο ἀκολουθία τῆς μακαριστῆς Μαρίας, ἡ ὁποία 
τελέσθηκε στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί Ἁγίου 
Πορφυρίου, στό Μήλεσι Ἀττικῆς. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἦταν πνευματικός 
τῆς πατρικῆς της Οἰκογενείας καί τῆς ἰδίας, καί μάλιστα, ὅταν ἦταν ἀκόμα 
ἐν ζωῇ, εἶχε μέ τίς προσευχές του θεραπεύσει θαυματουργικά τή Μαρία 
ἀπό καρκίνο σέ ἡλικία 13 ἐτῶν! 

Ὡς ὀφειλή λοιπόν καί ὡς σταυροαναστάσιμη μαρτυρία, ὅπως ἦταν καί 
ἡ κηδεία της καί ὡς «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», μεταφέρουμε ἕνα 
ἀπόσπασμα ἀπό τό ἐξαιρετικό κείμενο τοῦ φίλου Πολυτέκνου κ. Γεωργίου 
Τσακαλίδη (5 παιδιά), ὁ ὁποῖος παρευρέθηκε στήν κηδεία.  

Μνημονεύουμε τή μακαριστή κι εὐχόμαστε ὁ Παντογνώστης καί Κύριος 
τῆς ζωῆς Ἰησοῦς Χριστός, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τοῦ 

Φ Ι Λ Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Κ Ν Ι Κ Ο  Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο
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Ἁγίου Πορφυρίου, νά ἀναπαύει τή δούλη Του Μαρία ἐν Χώρᾳ ζώντων, 
νά τήν συναριθμήσει μεταξύ τῶν Ἁγίων Του καί νά χαρίζει στό σεμνό 
σύζυγό της κ. Σπυρίδωνα (Ἀξιωματικό τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας), 
στά ἐκλεκτά παιδιά της, στούς γονεῖς καί λοιπούς συγγενεῖς της, τήν ἐξ 
ὕψους παρηγορία Του. Αἰωνία της ἡ μνήμη!

Βουβό ἐγκώμιο Πολυτεκνίας!
Δρ Γεωργίου Τσακαλίδη,  

Θεολόγου–Θρησκειοπαιδαγωγοῦ, Ἐφόρου ΑΣΠΕ.

Συμμετεῖχα μέ τόν Πρόεδρο τῆς «Ἀνωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέ-
κνων Ἑλλάδος», τούς δυό ἐξ Ἀθηνῶν Ἀντιπροέδρους καί τρεῖς γενικούς 
συμβούλους στήν κηδεία τῆς Μαρίας Χατζηθανάση. Ἡ Μαρία ἦταν θεολό-
γος καί διπλωματοῦχος μαία μέ ἐμπειρία ὄχι μόνο στήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί 
στό ἐξωτερικό. Ἦταν συνεπής καί στήν ἐπιστήμη τῆς Θεολογίας, τήν ὁποία 
σπούδασε μέ πολλή πίστη καί ἀγάπη καί τή μετέδιδε μέ ὅλη της τήν ψυχή 
στούς μαθητές καί στίς μαθήτριές της. Ἦταν συνεπής καί στήν ἐπιστήμη τῆς 
μαιευτικῆς, γιατί ἔταξε τόν ἑαυτό της στήν ὑπηρεσία τῆς ζωῆς καί ὄχι τῆς 
θανάτωσης τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ... Ἦταν δέ ὑπέρμαχος τοῦ φυσικοῦ το-
κετοῦ. Ἡ ἴδια ἔφερε στόν κόσμο ὅσα παιδιά τῆς χάρισε ὁ Θεός: δέκα ὑπέ-
ροχα βλαστάρια, ἀληθινά ἀγγελούδια. Ἔζησε βέβαια σέ οἰκογένεια μέ ζω-
ντανό παράδειγμα πίστης. Ὁ Ὀφθαλμίατρος Ἱερέας πατέρας της ἔφερε στόν 
κόσμο πέντε (5) παιδιά, ὁ θεῖος της, π. Ἰωάννης Χατζηθανάσης ἐννιά (9)...  

Τήν Τετάρτη, 20 Ἰουνίου, ἡ Μαρία μέ τά δέκα παιδιά (τό μικρότερο μόλις 
δύο μηνῶν) δέν παρέλειψε νά ξεγεννήσει νεαρή φίλη της (καί αὐτή Ὑπερπο-
λύτεκνη μέ 10 παιδιά). Παρέμεινε μαζί της ὅλη τή νύχτα γιά ἀποφυγή τυχόν 
ἐπιπλοκῶν. Ἐπιστρέφοντας (τήν ἑπόμενη ἡμέρα) στό σπίτι της εἶχε τροχαῖο 
ἀτύχημα, πού τῆς στέρησε τή ζωή. Πρίν ἀπό δύο ἑβδομάδες ἔλεγε στά μεγα-
λύτερα παιδιά της: «Ἄν μέ σκοτώσει κάποια νταλίκα τί θά πεῖτε στά μικρό-
τερα ἀδέλφια σας; Ὅτι ἡ μαμά σκοτώθηκε ἤ ὅτι ἀναχώρησε στόν οὐρανό;».

Ἡ κηδεία της θύμιζε ἀναστάσιμη ἀκολουθία. Ὑπῆρξε πάνδημη (περισσότε-
ροι ἀπό 2.500 οἱ συμμετέχοντες)... Ἡ πλειονότητα νέοι καί παιδιά, ἀνίψια της, 
μαθητές καί μαθήτριές της, ἐγκυμονοῦσες 
γυναῖκες, πού τήν ὑπεραγαποῦσαν. Ξεπρο-
βόδησαν μέ δάκρυα στά μάτια τή νεαρή, 
ἐνσυνείδητα χριστιανή καί ὑπερπολύτεκνη 
μητέρα... Τά παιδιά της περικύκλωσαν τό 
φέρετρό της λευκοφορεμένα. Ὁ μεγαλύτε-
ρος γιός διάβασε τόν Ἀπόστολο. Στίς συλ-
λυπητήριες εὐχές τοῦ κόσμου ἀπαντοῦσαν 
ὅλοι τους: «Χριστός ἀνέστη!».

Τῆς Ἀκολουθίας προέστησαν δύο Ἀρ-
χιερεῖς, ὁ Μεσογαίας Νικόλαος καί ὁ Κηφισίας Κύριλλος. Ἀνέμενε κανείς 
νά ἀκουσθοῦν ἐπικήδειοι λόγοι γιά τήν ὑ ποδειγματική αὐτή μητέρα. Δέν 
ἀκούσθηκαν. Ἴσως ἦταν ἐπιθυμία τῶν οἰκείων της. Πάντως καί χωρίς 
ἐπικήδειο ἡ κηδεία τῆς Μαρίας ὑπῆρξε ἕνα βουβό ἐγκώμιο καί μία βουβή 
διαφήμιση τῆς πολυτεκνίας. Ἴσως ἦταν καλύτερα ἔτσι. Νά ἐγκωμιάζεται 
ἡ πολυτεκνία ὄχι μέ λόγια, ἀλλά μέ τό ζωντανό παράδειγμα... Ὁ Θεός νά 
σταλάξει βάλσαμο παρηγοριᾶς στίς καρδιές τοῦ συζύγου, τῶν παιδιῶν της, 
τῶν γονέων καί τῶν ἀδελφῶν της...!        (Πηγή: www.prlogos.gr – 27. 6. 2018).
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣεισ
• Τό εἰκονιζόμενο βιβλίο (σ.σ. 200) εἶναι 

ἔργο τοῦ κ. Ἀθανασίου Ρακοβαλῆ, φυσικοῦ, 
ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπί σειρά ἐτῶν στενή ἐπικοι-
νωνία μέ τόν Ἅγιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη. 

Ὅπως ὁ συγγραφέας χαρακτηριστικά ση-
μειώνει: «Κίνητρο γιά νά γράψω αὐτό τό βι-
βλίο ἦταν οἱ φίλοι τῶν παιδικῶν καί νεανικῶν 
μου χρόνων. Νιώθω ὅτι “τούς τό χρωστάω”. 
Μέ πολλή συμπάθεια τούς τό ἀφιερώνω. Νιώ-
θω, ὅμως, καί ὑποχρέωση νά μεταφέρω τίς 
σοφές συμβουλές του καί τά θαυμαστά γεγο-
νότα πού συνέβησαν στούς ἀνθρώπους πού 
ἀμφιβάλλουν γιά τόν Χριστό, πού δέν εἶναι 
καί “τόσο πολύ τῆς Ἐκκλησίας”». Κι ἐμεῖς συ-
μπληρώνουμε, ὅτι εἶναι ἐξίσου ὠφέλιμο καί γι' 
αὐτούς πού (θεωροῦν ὅτι) «εἶναι τῆς Ἐκκλη-
σίας», καί γι' αὐτό τό συνιστοῦμε θερμά! 

Διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ. Ἄν, ὅμως, θέλει κάποιος νά βοηθήσει αὐτή τήν 
πνευματική προσπάθεια, ὡς χορηγός, ἤ νά παραγγείλει ἀντίτυπα μέ σκο-
πό νά τά διαθέσει δωρεάν, ἄς ἐπικοινωνήσει μέ τό συγγραφέα (τηλ. 
697.93.82.090, e-mail: raksaki@yahoo.gr). 

• ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ... ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ!
Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης 

λάβαμε μία σειρά ἀπό τρεῖς (3) μουσικούς δίσκους–CDs μέ ΝΕΑ ΤΡΑΓΟΥ-
ΔΙΑ ἀφιερωμένα στούς ΑΓΙΟΥΣ μας, σέ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ μορφές, 
σέ ΗΡΩΕΣ τῆς Πατρίδος μας, καί σέ ἱστορικές μνῆμες, ἐνορχηστρωμέ-
να μέ παραδοσιακά ὄργανα, πού ἀποδίδονται χορωδιακά. Σέ κάθε δίσκο 
ἐμπεριέχεται καί βιβλιαράκι μέ τούς στίχους τῶν τραγουδιῶν.

Παρουσιάζοντας αὐτό τό ἐξαίρετο ἔργο, ὁ ἀγωνιστής Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως κ. Ἀνδρέας σημειώνει: 

«Οἱ μουσικοί δίσκοι πού ἡ ἀκριτική Μητρόπολή μας ἔθεσε ἤδη σέ κυκλοφο-
ρία ἔχουν γραφεῖ ἀπό νέους ἀνθρώπους μέ μεράκι καί ταλέντο. Ἔρχονται σέ 
καιρούς ὑποτονικούς ὡς πρός τά ζητήματα τῆς Πίστεως. Ἀρκετοί, λόγιοι ἐπι-
φανεῖς, καθηγητές στήν Ἐκπαίδευση καί πολι-
τικοί ὅλων τῶν παρατάξεων, ἄν δέν πολεμοῦν 
φανερά, ὅμως στέκονται ἀντίθετοι καί κρυφοί 
πολέμιοι τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὅλα ὅσα βλέπουμε 
καί ἀκοῦμε, αὐτό μαρτυροῦν: Ὅτι ἔχουμε πό-
λεμο. Ὄχι, βέβαια, μέ τάνκς καί μέ κανόνια, 
ἀλλά μέ παρωχημένες ἰδεολογίες–ἰδεοληψίες, 
ποὺ ἔντεχνα περνᾶνε στήν κοινωνία καί ἀνά-
μεσα στούς νέους...

» Γιά τόν λόγο αὐτό, κάποιοι νέοι τῆς 
Ἐπαρχίας μας, μιμούμενοι τόν Ρήγα Φεραῖο, 
πού μέ τόν “Θούριο” καί ἄλλα τραγούδια του, 



δέν ἄφηνε νά σβήσῃ ἀπ’ τίς καρδιές ἡ ἐλπί-
δα γιά “τό ποθούμενο”, θέλουν μέ τοῦτα τά 
cds νά τονώσουν τό φρόνημα τό ἀγωνιστι-
κό στόν Ἑλληνικὸ Λαό. Διότι εἶναι ἀλήθεια, 
πώς ἡ οἰκονομική κρίση ἔχει τίς δυσάρεστες 
συνέπειές της καί στήν ψυχική διάθεση τῶν 
συμπατριωτῶν μας. Οἱ νέοι, λοιπόν, μέ τόν 
δυναμισμό καί τήν αἰσιοδοξία πού τούς δια-
κρίνει, πιστεύουν ὅτι μέ τήν χάρη τοῦ Κυρί-
ου Ἰησοῦ Χριστοῦ φέρνουν μέ τά cds αὐτά, 
τό μήνυμα τοῦ Γέροντα Καλόγερου πού ἔλε-
γε στό “Κρυφό Σχολειό”: “Μή σκιάζεστε τά 
σκότη. Τῆς λευτεριᾶς τό φεγγοβόλο ἀστέρι 
τῆς νύχτας τό ξημέρωμα θά φέρῃ”. 

»Ἑπομένως, ἔχετε θάρρος. Ψηλά οἱ ση-
μαῖες τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἑλλάδας. Ἔρχε-
ται, φθάνει ἡ πνευματική λευτεριὰ τῶν καρ-
διῶν μας. Δόξα τῷ Θεῷ!». 

Παραθέτουμε φωτογραφικά τά θαυμά-
σια αὐτά CDs καί τά συνιστοῦμε θερμά, 
ἰδιαίτερα στούς νέους καί στούς ἐκπαιδευ-
τικούς. Γιά παραγγελίες: τηλ. 26550.22882 
καί 26550.25029.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ...
Πολλές Οἰκογένειες Πολυτέκνων ἀπευθύνονται στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. καθημερινά 

καταθέτοντας τόν πόνο, τό παράπονο, ἀλλά καί τίς δυσκολίες τους, εἴτε αὐτές 
εἶναι οἰκονομικές εἴτε ἄλλης φύσεως. Καί ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. μέ τίς μικρές της δυνά-
μεις προσπαθεῖ, ὅσο γίνεται ἀνθρωπίνως, νά ἀνταποκριθεῖ. Κάποια αἰτήματα 
ὅμως, πολλές φορές ὑπερβαίνουν τίς δυνατότητές μας. Γι’ αὐτό κι ἐμεῖς προσ
τρέχουμε πρῶτα καί κύρια στόν δωρεοδότη Θεό κι ἔπειτα σέ ὅλους ἐσᾶς, τούς 
ἁπανταχοῦ Φίλους τῶν Πολυτέκνων καί τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. 

Ἔτσι, παραθέτουμε στή συνέχεια ἐνδεικτικά τά πρόσφατα αἰτήματα, δύο (2) Ὑπερ-
πολυτέκνων Οἰκογενειῶν, τῶν ὁποίων γιά εὐνόητους λόγους δέν ἀναφέρουμε τά 
στοιχεῖα τους (εἶναι ὅμως στή διάθεση ὅσων μποροῦν οὐσιαστικά να βοηθήσουν). 

• Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια, 8μελής, εὐσεβής καί μέ ἦ
θος, ζητᾶ νά ἐνοικιάσει  ἕνα διαμέρισμα μέ 3 ἤ 4 ὑπνο-
δωμάτια στίς περιοχές: ΒΥΡΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟ-
ΛΕΩΣ (μέ λογικό ἐνοίκιο ἤ ἐάν ὑπάρχει δυνατότητα δωρεάν 
παραχώρησης). 

Τό σπίτι πού διαμένουν δέν ἐπαρκεῖ γιά τίς ἀνάγκες τους καί ἡ ἀνεύρεση 
μεγαλύτερου εἶναι δύσκολη, καθώς οἱ ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων εἶναι ἀπρόθυμοι νά 
τά ἐνοικιάσουν σέ Πολύτεκνες Οἰκογένειες!

• Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια, 9μελής, ζητᾶ, ἐάν κάποιος 
ἔχει πολυτεκνικό αὐτοκίνητο καί δέν τό χρειάζεται πιά, 
νά τούς τό δωρήσει  γιά τίς μετακινήσεις τους. 

Οἱ μετακινήσεις μιᾶς Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογένειας εἶναι 
μεγάλο πρόβλημα καί δέν μποροῦν νά γίνονται μέ συμβατικό Ι.Χ., ἔτσι ἡ ὕπαρ-
ξη ἑνός πολυτεκνικοῦ αὐτοκινήτου δέν πρέπει νά θεωρεῖται «πολυτέλεια», ἀλλά 
ἕνα ἀπαραίτητο «ἐργαλεῖο». 
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ...
τά «Ἅγια τῶν Ἁγίων» τῆς Ἐκκλησίας μας!

«... ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας,
 ὅτι λευκαί εἰσι πρὸς θερισμὸν ἤδη» (Ἰωάν. 4, 35).

Τόν προσφυή αὐτό χαρακτη-
ρισμό ἀπέδιδε στό εὐαγγελικό 
καί μέγιστο ἔργο τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς ὁ μα-
καριστός γέροντας καί ἱδρυτής τῆς 
Π.Ε.ΦΙ.Π., Ἁγιορείτης Μοναχός π. 
Νικόδημος Μπιλάλης. Στήριζε, μά-
λιστα, ἀρκετά ἱεραποστολικά κλι-
μάκια, θεωρώντας το ὡς ἰδιαίτε-
ρη εὐλογία.

Ἕνα ἀπό αὐτά τά κλιμάκια βρίσκεται στό Λουμπουμπάσι τῆς Λα-
ϊκῆς Δημοκρατίας τοῦ  Κονγκό, στήν Ἀφρική. Ὑπεύθυνος καί ψυχή τοῦ 
κλιμακίου εἶναι ὁ Ἁγιορείτης Μοναχός π. Κύριλλος Γρηγοριάτης (ἀδελ-
φός τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, υἱός πολυτέκνων, ἀπό 5 ἀδέλφια), μα-
θητής τοῦ μακαριστοῦ Ἱεραποστόλου π. Κοσμᾶ Γρηγοριάτου (1942 – † 
1989). Ὑπάγεται ἐκκλησιαστικά στό Σεβασμ. Μητροπολίτη Κατάγκας κ. 
Μελέτιο (ἐπίσης Γρηγοριάτη). Στό ποίμνιο τοῦ κλιμακίου ἀνήκουν μέχρι 
σήμερα πάνω ἀπό 1.500 ψυχές, ἐνῶ κάθε χρόνο βαπτίζονται 50–60 κατη-
χούμενοι ἀδελφοί μας. Μάλιστα, ἡ πλειοψηφία τῶν Ἱερέων, ἀλλά καί τῶν 
λαϊκῶν εἶναι Πολύτεκνοι (ὅπως ὁ π. Χαρίτων, ὁ Ἱερέας μέ τά ἄμφια, στό 
μέσον τῆς ἀνωτέρω φωτογραφίας, ὁ ὁποῖος ἔχει 8 παιδιά).

Τό ἔργο τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Κλιμακίου εἶναι σπουδαῖο καί πολύπλευρο. 
Ἔχουν κτιστεῖ καί κτίζονται ἐκκλησίες, σχολεῖα, ὀρφανοτροφεῖο (ἀξίζει νά 
σημειωθεῖ ὅτι πολλά παιδιά, λόγῳ τῆς μεγάλης φτώχιας, ἐγκαταλείπονται 
στά σκουπίδια). Ἔχουν δημιουργήσει μιά μικρή φάρμα καί τά ἔσοδα ἀπό 

τήν πώληση τῶν προϊόντων της 
προορίζονται γιά τή συντήρη-
ση τοῦ ὀρφανοτροφείου.

Ἀνάμεσα στίς πολλές προ-
σπάθειες συγκαταλέγεται καί 
αὐτή τῆς ἀποπερατώσεως τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Αἰκατερί-
νης καί Ἁγίου Στεφάνου στό 
Λουμπουμπάσι (βλ. φωτογρα-
φία ἄνωθεν). Ἡ βοήθεια, ὅμως, 
ἀπό τήν Ἑλλάδα, λόγῳ τῆς οἰ-
κονομικῆς κρίσεως, ἔχει μειωθεῖ 
δραματικά, κι ἔτσι ἀδυνατοῦν 
νά τόν ὁλοκληρώσουν. Γιά τό 
σκοπό αὐτό ὑπολείπονται πε-
ρίπου 60.000 εὐρώ.    

Στό μέσον, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Κατά-
γκας κ. Μελέτιος. Δεύτερος ἀπό ἀριστερά του, ὁ 
Ἱεραπόστολος π. Κύριλλος Γρηγοριάτης. Οἱ νεα-
ροί ὀρθόδοξοι ἀδελφοί μας, ὅλοι παιδιά πολυτέ-
κνων, σπούδασαν μέ ὑποτροφίες τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεως Κατάγκας καί τώρα βοηθοῦν ἐθελοντικά 
τήν Ἱεραποστολή. 

Ἱερός Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης 
καί Ἁγίου Στεφάνου, Λουμπουμπάσι



Οἱ ἀνάγκες τεράστιες, ἡ ἔνδεια και ἡ ἀνέχεια σέ ὁριακό σημεῖο. Ὑπάρ-
χει ὅμως καί μεγάλη πνευματική «πείνα καί δίψα» ἀπό τούς ἀδελφούς μας 
τούς Ἀφρικανούς γιά τήν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν Ὀρθόδοξη 
Πίστη. Ὅμως, δυστυχῶς, «ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι...» 
(Λουκ. 10, 2)! Αὐτούς, λοιπόν, τούς λίγους ἐργάτες τῆς Ἱεραποστολῆς, ἄς 
τούς βοηθήσουμε ὅσο μποροῦμε ὑλικά, ἀλλά καί πνευματικά, προσευ-
χόμενοι στόν Κύριο καί Ἐντολέα τῆς Ἱεραποστολῆς, Δεσπότη Χριστό, νά 
τούς στηρίζει καί νά φανερώσει καί ἄλλους μιμητές καί διαδόχους. 

Ὅποιοι ἀπό τούς φίλους–ἀναγνῶστες ἐπιθυμοῦν νά βοηθήσουν, μπο-
ροῦν νά ἀποστείλουν τή δωρεά τους Ὑπέρ τῆς Ἱεραποστολῆς διά μέσου 
τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Οἱ Ἱεραπόστολοι καί οἱ νεοφώτιστοι Ἀδελφοί μας Ἀφρικα-
νοί προκαταβολικά ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ.  

Πολύτεκνη Οἰκογένεια Εὐγενίου καί Γεωργίας ΚΥΡΙΑΚΟΥ, μέ 6 παιδιά, 
γεννημ. 1998–2008, Ἐπαρχία Λευκωσίας.

Ἔχουμε τή χαρά νά παρουσι-
άσουμε μιά ἀγωνιζόμενη Πολύ-
τεκνη Οἰκογένεια πού στούς χα-
λεπούς καιρούς μας ἀψηφᾶ τό 
πνεῦμα τοῦ καταναλωτικοῦ καί 
φυγότεκνου βίου καί ἀντιτάσσει 
τή φιλοτεκνία καί τή δημιουρ-
γία μιᾶς «κατ' οἶκον ἐκκλησίας». 
Οἱ ἀνάγκες τους πολλές, ὅμως 
παλεύουν μέ τιμιότητα νά τίς 
καλύψουν. Διαμένουν σέ ὀρει-
νό χωριό τῆς Λευκωσίας, ἐνῶ 
ἡ ἐργασία τους βρίσκεται στήν 
πόλη, κι αὐτό ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τά ἔξοδα τῆς καθημερινῆς μετακίνη-
σής τους νά εἶναι μεγάλα. Ὁ πρῶτος γιός Χρῆστος εἶναι φοιτητής, ἐνῶ τά 
ὑπόλοιπα παιδιά μαθητές. 

Εὐχόμαστε στούς εὐσεβεῖς γονεῖς καί στά χαριτωμένα παιδιά τους νά προ-
κόπτουν στή ζωή τους καί νά ἔχουν κάθε εὐλογία τοῦ δωρεοδότου Θεοῦ μας. 

Τέλος ἀπευθύνουμε ἔκκληση στούς ἁπανταχοῦ Κυπρίους ἀδελφούς μας 
νά μήν λησμονοῦν τούς ἐναπομείναντες Πολυτέκνους. Οἱ ἡρωικές Πολύτε-
κνες Οἰκογένειες εἶναι οἱ αἱμοδότες τῆς Κύπρου μας, ἡ ὁποία κατέχει δυσ-
τυχῶς τήν ἀρνητική παγκόσμια πρωτιά στήν ὑπογεννητικότητα, μέ γέννη-
ση κατά μέσο ὅρο ΜΟΝΟ ἑνός (1) παιδιοῦ ἀπό κάθε γυναίκα!

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  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/μα Ὀρφανίδη, Κάτω Πολεμίδια-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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Οἱ ἑόρτιες εὐχές μας
Κανὼν Χριστουγέννων

ᾨδὴ α .́ Ἦχος α΄ (β΄τροπάριο).

Ἰ δὼν ὁ Κτίστης ὀλλύμενον, τὸν ἄν
θρωπον χερσὶν ὃν ἐποίησε, κλίνας 

οὐρανοὺς κατέρχεται· τοῦτον δὲ ἐκ 
Παρθένου, θείας ἁγνῆς, ὅλον οὐσι
οῦται, ἀληθείᾳ σαρκωθείς· ὅτι δεδό
ξασται.

(Μετάφραση: Βλέποντας ὁ Κύρι
ος ὅτι ὁ πλασμένος μέ τά χέρια Του 
ἄνθρωπος χάνεται, ἀφήνοντας τούς 
οὐρανούς κατέρχεται (στή γῆ) καί ἀπό 
τή θεία καί ἁγνή Παρθένο ἑνώνεται  
ἐξ ὁλοκλήρου καί κατ̓  οὐσίαν μέ αὐ
τόν, σαρκούμενος ἀληθῶς· γἰ  αὐτό εἶ
ναι δοξασμένος).

 «... Oὔτε ἄγγελος, οὔτε ἄνθρωπος, 
ἀλλά αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, νικημέ-
νος ἀπό τήν ἀγάπη Του γιά μᾶς, θέ-
λησε νά μᾶς σώσει καί νά μᾶς ἀνα-

πλάσει, μέ τό νά γεννηθεῖ τέλειος ἄνθρωπος..., μένοντας ὅμως συγχρόνως 
ἀναλλοίωτα Θεός» (Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς). Γι’ αὐτό ἡ ἡμέρα τῶν 
Χριστουγέννων δέν θά μποροῦσε νά μήν εἶναι ἡ πιό λαμπρή, πιό θαυμα-
στή, ἀλλά καί πιό σημαντική γιά τό μυστήριο καί τό νόημά της, καθώς 
σηματοδοτεῖ τήν ἀρχή τῆς σωτηρίας ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, 
ἀλλά καί ὁλοκλήρου τῆς κτίσεως. Σωτηρία, ὅμως, πού ἐξαρτᾶται καί ἀπό 
τή δική μας ἐλεύθερη ἀποδοχή τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καί πῶς ἀλλιῶς θά 
μπορέσουμε νά ἀποδεχθοῦμε καί νά βιώσουμε αὐτή τήν Ἀγάπη, παρά 
μόνο μέ τή συμμετοχή μας στ' ἁγιαστικά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας 
(ἱερά Ἐξομολόγηση καί θεία Κοινωνία), προσφέροντας ταυτόχρονα, κατά 
τά μέτρα μας, ἀγάπη στό συνάθρωπό μας, στόν πλησίον μας. Δέν φτάνει 
μόνο νά πιστεύουμε, ἀλλά πρέπει καί νά πράττουμε ἔργα ἀγάπης, γιατί 
«ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστιν» (Ἰακ. 2, 20).

Ἄς μήν ξεχάσουμε αὐτά τά Χριστούγεννα, ἀγαπητοί, τούς ἐμπερί-
στατους ἀδελφούς μας τούς «ἐλαχίστους», ἄς μήν ἀντιπαρέλθουμε τούς 
ἀδελφούς τοῦ Κυρίου μας, καί ἰδιαίτερα τούς Πολυτέκνους. Ἔτσι θά 
κάνουμε Χριστούγεννα μαζί μέ τό Χριστό!

Σᾶς εὐχόμαστε, λοιπόν, καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα καί 
εὐτυχισμένο τό Νέον Ἔτος 2019, καί σᾶς ἀπευθύνουμε τόν πιό χαρ-
μόσυνο χαιρετισμό, τόν ὁποῖο μπορεῖ νά ἀπευθύνει κανείς σέ ὅλα τά 
ὄντα καί τήν κτίση, τό «Χριστός ἐγεννήθη!», ἐνῶ παράλληλα κατά τήν 
ἔκφραση τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς: «ἀπό τά χριστο-νοσταλγικά 
βάθη τῶν ὄντων καί τῆς κτίσεως ἄς ἀντηχήσει ἡ συγκινητική ἀπάντη-
ση: “Ἀληθῶς ἐγεννήθη!”». 


