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Ἥμισυς αἰώνας ζωῆς καί δράσεως τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
(1969 – 2019)

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

Ἐφέτος, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, φθάσα-
με αἰσίως στόν 50ο χρόνο ἀπό τήν ἔναρξη τῆς 
δράσεως τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Κατά τήν πρώτη δεκα-
ετία δέν εἴχαμε ἐκδώσει ἔντυπο ἀναφορικά μέ 
τή δράση τοῦ Συλλόγου μας. Τά δημοσιεύματα 
πού ἀφοροῦσαν θέματα τῆς Ἑνώσεώς μας γίνο-
νταν μέσῳ τῆς ἀγωνιστικῆς χριστιανικῆς ἐφη-
μερίδας «Ὀρθόδοξος Τύπος». Οἱ οἰκονομικές 
ἐνισχύσεις τοῦ Συλλόγου προήρχοντο ἀρχικά 
ἀπό τά ἴδια τά ἱδρυτικά μέλη, καθώς καί ἀπό 
τίς οἰκογένειές τους. Ἐπί σειρά ἐτῶν προσέφε-
ραν ἐκτός ἀπό μεγάλα χρηματικά ποσά, ἀκάματο ἐθελοντική ἐργασία 
ὑπέρ τῶν ἐμπερίστατων ἀδελφῶν ἡρώων Πολυτέκνων. 

Ὁ γράφων τό παρόν καί Πρόεδρος τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. μαζί μέ τόν ἀεί-
μνηστο π. Νικόδημο Μπιλάλη († 2014), ἀγωνισθήκαμε μέ ὅλη μας τήν 
ψυχή ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων, ἐνημερώνοντας μέ ἐμπεριστατωμένο τρό-
πο γιά τό ἀποτρόπαιο αὐτό ἔγκλημα καί ταυτόχρονα βοηθώντας ὅσες 
ἄγαμες ἤ ἔγγαμες ἀντιμετώπιζαν τόν πειρασμό μιᾶς ἔκτρωσης. Τό περι-
οδικό μας στάθηκε τό πολυτιμότερο ἐργαλεῖο μας γιά τό σκοπό αὐτό. 

Τό πρῶτο τεῦχος του κυκλοφόρησε τό 1977 καί γνωστοποιοῦσε στό 
ἀναγνωστικό κοινό τί εἴμεθα, τί κάνουμε καί τί ζητοῦμε. Ἔκτοτε κυ-
κλοφορεῖ ἀνά τρίμηνο, δωρεάν, ἁπανταχοῦ γῆς, ὅπου ὑπάρχουν Ἕλλη-
νες. Εἶναι δέ συγκινητική ἡ ἀνταπόκριση τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ὁμογέ-
νειας πού διακρίνει στήν ἀφυπνιστική δράση μας τήν ἀγωνία καί τήν 
προσπάθεια γιά τό μεῖζον θέμα τῆς ὑπογεννητικότητας καί ἀνταποκρί-
νεται μέ ἀγάπη καί θυσία. Τούς εὐχαριστοῦμε ὅλους θερμά.

Μέ πενιχρά μέσα καί ἐλάχιστους συνεργάτες ἀρχικά, φθάσαμε στό σή-
μερα μέ 2.000 οἰκογένειες ἐγγεγραμμένες στό ἐνεργό ἀρχεῖο μας (ἐνῶ στίς 
10.000 ἀνέρχονται οἱ Οἰκογένειες πού ἔχουν βοηθηθεῖ ἀπό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. 
ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της), ἔχοντας παράλληλα συγκροτήσει ἕνα ἀξιόμαχο 
δίκτυο ἐθελοντῶν-δωρητῶν-συνεργατῶν πού μᾶς στηρίζει ἀφιλοκερδῶς.
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Ἡ μικρή καί φτωχή Π.Ε.ΦΙ.Π. 
ἀγωνίζεται σέ πεῖσμα τῶν καιρῶν νά 
εἶναι ἕνας ἀποτελεσματικός Σταθμός 
Πρώτων Βοηθειῶν, ὅπως χαρακτηρι-
στικά τήν ἀποκαλοῦσε ὁ μακαριστός  
π. Νικόδημος Μπιλάλης. Πραγμα-
τικά, καθημερινά προσπαθοῦμε νά 
παραστεκόμασθε στίς ἔκτακτες ἀνά-
γκες τῶν ἡρώων ἀδελφῶν μας Πολυ-
τέκνων, πάντοτε βέβαια χάρη στήν 
ἀρωγή τῶν Δωρητῶν–Φίλων μας.

Δέν ὑπερηφανεύεται ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., 
διότι πιστεύει ὅτι τό εὐλογημένο 

ἔργο της εἶναι τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας. Ἐμεῖς ἁπλά γινόμα-
σθε τό μέσον γιά τήν πραγμάτωσή του.

Ἐγώ προσωπικά, ὡς πρόεδρος, συγχαίρω καί εὐχαριστῶ τά Μέλη 
τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς Συνεργάτες 
τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., ἀλλά κυρίως ὅλους τούς Δωρητές, ἐπωνύμους καί ἀνω-
νύμους, γιά τήν ἐπί μακρόν διακονία καί στήριξή τους στό ἔργο αὐτό, 
πού οὐσιαστικά εἶναι καί δικό τους ἔργο. Ἐπιθυμῶ, ὁλοκληρώνοντας 
καί ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς 25ης Μαρτίου, τῆς Ἐθνικῆς μας Ἐπετείου, νά 
εὐχηθῶ ὁ Καλός Θεός μας νά εὐλογήσει ἄλλη μιά φορά τό Ἔθνος μας, 
ἀποτρέποντας τόν ἀφανισμό μας καί ὁδηγώντας μας, ὅπως τότε, στήν 
Ἐθνική μας Παλλιγγενεσία.

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
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Ο  Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ
Σεβασμ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου & Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου

Ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
εἶναι Δεσποτικο-θεομητορική Ἑορτή. Αὐτό ση-
μαίνει ὅτι εἶναι Δεσποτική ἐπειδή ἀναφέρεται 
στόν Δεσπότη Χριστό, ὁ ὁποῖος συνελήφθη στήν 
γαστέρα τῆς Θεοτόκου, καί Θεομητορική ἑορ-
τή ἐπειδή ἀναφέρεται στό πρόσωπο ἐκεῖνο πού 
συνετέλεσε στήν σύλληψη καί τήν ἐνανθρώπη-
ση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τήν Παναγία.

Ἡ Θεοτόκος Μαρία ἔχει μεγάλη ἀξία καί 
σπουδαία θέση στήν Ἐκκλησία, ἀκριβῶς γιατί 
ἦταν τό πρόσωπο ἐκεῖνο πού περίμεναν ὅλες 
οἱ γενεές, καί αὐτή ἔδωσε στόν Λόγο τοῦ Θεοῦ 
τήν ἀνθρώπινη φύση. Ἔτσι, τό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου συνδέεται στε-
νά μέ τό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Καί ἡ ἀξία τῆς Παναγίας δέν ὀφείλε-
ται μόνον στίς ἀρετές της, ἀλλά κυρίως στόν καρπό τῆς κοιλίας της. Γι’ 
αὐτό, ἡ Θεοτοκολογία συνδέεται στενώτατα μέ τήν Χριστολογία. Ὅταν 
κάνουμε λόγο γιά τόν Χριστό δέν μποροῦμε νά ἀγνοήσουμε αὐτήν πού 
τοῦ ἔδωσε σάρκα, καί ὅταν κάνουμε λόγο γιά τήν Παναγία, ἀναφερό-
μαστε ταυτόχρονα καί στόν Χριστό, γιατί ἀπό Αὐτόν ἀντλεῖ Χάρη καί 
ἀξία. Αὐτό φαίνεται καθαρά στήν ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν, στήν 
ὁποία ὑμνεῖται ἡ Θεοτόκος, ἀλλά πάντοτε ἐν συνδυασμῷ μέ τό ὅτι εἶναι 
μητέρα τοῦ Χριστοῦ: «Χαῖρε ὅτι ὑπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαῖρε 
ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζοντα πάντα».

Αὐτός ὁ σύνδεσμος Χριστολογίας καί Θεοτοκολογίας φαίνεται καί στήν 
ζωή τῶν ἁγίων. Ἕνα χαρακτηριστικό γνώρισμα τῶν ἁγίων, πού εἶναι 
τά πραγματικά μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ὅτι ἀγαποῦν τήν 
Παναγία. Εἶναι ἀδύνατον νά ὑπάρχη ἅγιος ὁ ὁποῖος δέν τήν ἀγαπᾶ.

α .́ Τί σημαίνει Εὐαγγελισμός
Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου εἶναι ἡ ἀρχή ὅλων τῶν Δεσποτικῶν 

ἑορτῶν. Στό ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς ψάλλουμε: «σήμερον τῆς σωτηρί-
ας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον καὶ τοῦ ἀπ’ αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις...». 
Τό περιεχόμενο τῆς ἑορτῆς ἀναφέρεται στό γεγονός κατά τό ὁποῖο ὁ 
ἀρχάγγελος Γαβριήλ – ὁ ἄγγελος ἐκεῖνος μέ τόν ὁποῖο συνδέονται ὅλα 
τά γεγονότα πού ἔχουν σχέση μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ – ἐπι-
σκέφθηκε μέ ἐντολή τοῦ Θεοῦ τήν Παναγία καί τήν πληροφόρησε ὅτι 
ἔφθασε ὁ καιρός τῆς σαρκώσεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, καί ὅτι αὐτή θά 
γίνη ἡ μητέρα Του. (Βλ. Λουκᾶ α΄ 26–56).

Ἡ λέξη «εὐαγγελισμός» ἀποτελεῖται ἀπό δύο ἐπί μέρους λέξεις, ἤτοι 
εὖ καί ἀγγελία, καί δηλώνει τήν καλή εἴδηση, τήν καλή ἀγγελία. Πρό-
κειται γιά τήν πληροφορία πού δόθηκε διά τοῦ ἀρχαγγέλου ὅτι ὁ Λό-
γος τοῦ Θεοῦ θά ἐνανθρωπήση γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Οὐσι-
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αστικά πρόκειται γιά τήν ἐκπλήρωση τῆς ὑποσχέσεως τοῦ Θεοῦ, πού 
δόθηκε μετά τήν πτώση τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας (βλ. Γεν. γ΄ 15), ἡ ὁποία 
λέγεται πρωτευαγγέλιο. Γι’ αὐτό, ἡ πληροφορία τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ 
Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ μεγαλύτερη εἴδηση μέσα στήν ἱστορία.

Κατά τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή1, τό εὐαγγέλιο τοῦ Θεοῦ εἶναι 
πρεσβεία τοῦ Θεοῦ καί παράκληση στούς ἀνθρώπους διά τοῦ σαρκωθέ-
ντος Υἱοῦ Του. Παράλληλα εἶναι καί ἡ καταλλαγή τῶν ἀνθρώπων μέ τόν 
Πατέρα, ὁ Ὁποῖος δίνει ὡς μισθό τήν ἀγέννητη θέωση σέ αὐτούς πού ὑπα-
κούουν στόν Χριστό. Ἡ θέωση λέγεται ἀγέννητη γιατί δέν γεννᾶται, ἀλλά 
φανερώνεται στούς ἀξίους. Ἑπομένως, ἡ θέωση πού προσφέρεται διά τοῦ 
ἐνανθρωπήσαντος Χριστοῦ δέν εἶναι γέννηση, ἀλλά φανέρωση διά τῆς ἐνυ-
ποστάτου ἐλλάμψεως σέ αὐτούς πού εἶναι ἄξιοι αὐτῆς τῆς ἀποκαλύψεως.

Ἡ καλή ἀγγελία, τό εὐαγγέλιο, ὁ εὐαγγελισμός εἶναι διόρθωση τῶν 
γεγονότων πού ἔγιναν στήν ἀρχή τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου, στόν 
αἰσθητό Παράδεισο τῆς Ἐδέμ. Ἐκεῖ ἀπό γυναίκα ἄρχισε ἡ πτώση καί 
τά ἀποτελέσματά της, ἐδῶ ἀπό γυναίκα ἄρχισαν ὅλα τά ἀγαθά. Ἔτσι, 
ἡ Παναγία εἶναι ἡ νέα Εὔα. Ἐκεῖ ὑπῆρχε ὁ αἰσθητός Παράδεισος, ἐδῶ 
ἡ Ἐκκλησία. Ἐκεῖ ὁ Ἀδάμ, ἐδῶ ὁ Χριστός. Ἐκεῖ ἡ Εὔα, ἐδῶ ἡ Μαρία. 
Ἐκεῖ ὁ ὄφις, ἐδῶ ὁ Γαβριήλ. Ἐκεῖ ὁ ψιθυρισμός τοῦ δράκοντος–ὄφεως 
στήν Εὔα, ἐδῶ ὁ χαιρετισμός τοῦ ἀγγέλου στήν Μαρία (Ἰωσήφ Βρυέννι-
ος2). Μέ αὐτόν τόν τρόπο διορθώθηκε τό σφάλμα τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας.

β .́ Ἡ θέωση τῆς Παναγίας
Ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἀπεκάλεσε τήν Παναγία «κεχαριτωμένη». Τῆς 

εἶπε: «Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, εὐλογημένη σὺ ἐν γυ-
ναιξίν» (Λουκ. α΄ 28–29). Ἡ Παναγία ἀποκαλεῖται «κεχαριτωμένη» καί 
χαρακτηρίζεται «εὐλογημένη», ἀφοῦ ὁ Θεός εἶναι μαζί της.

Κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, καί ἄλλους ἁγίους Πατέρας, ἡ 
Παναγία εἶχε ἤδη χαριτωθῆ, καί δέν χαριτώθηκε τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγε-
λισμοῦ. Παραμένοντας μέσα στά Ἅγια τῶν Ἁγίων τοῦ Ναοῦ ἔφθασε στά 
ἅγια τῶν ἁγίων τῆς πνευματικῆς ζωῆς, πού εἶναι ἡ θέωση. Ἐάν τό προαύ-
λιο τοῦ Ναοῦ προοριζόταν γιά τούς προσηλύτους καί ἐάν ὁ κυρίως Ναός 
γιά τούς ἱερεῖς, τά Ἅγια τῶν Ἁγίων προορίζονταν γιά τόν ἀρχιερέα. Ἐκεῖ 
εἰσῆλθε ἡ Παναγία, δεῖγμα ὅτι ἔφθασε στήν θέωση. Εἶναι γνωστόν ὅτι 
στήν χριστιανική ἐποχή ὁ νάρθηκας προοριζόταν γιά τούς κατηχουμένους 
καί τούς ἀκαθάρτους, ὁ κυρίως ναός γιά τούς φωτισθέντας, τά μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας, καί τά Ἅγια τῶν Ἁγίων γι’ αὐτούς πού ἔφθασαν στήν θέωση.

Ἔτσι, ἡ Παναγία εἶχε φθάσει στήν θέωση καί πρίν ἀκόμη δεχθῆ 
τήν ἐπίσκεψη τοῦ ἀρχαγγέλου. Γιά τόν σκοπό αὐτό χρησιμοποίησε μία 
εἰδική μέθοδο Θεογνωσίας καί Θεοκοινωνίας, ὅπως ἑρμηνεύει θαυμά-
σια καί θεόπνευστα ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς3. Πρόκειται γιά τήν 
ἡσυχία, τήν ἡσυχαστική ὁδό. Κατάλαβε ἡ Παναγία ὅτι δέν μπορεῖ κα-
νείς νά φθάση στόν Θεό μέ τήν λογική, τήν αἴσθηση, τήν φαντασία καί 
τήν ἀνθρώπινη δόξα, ἀλλά διά τοῦ νοῦ. Ἔτσι νέκρωσε ὅλες τίς δυνά-
μεις τῆς ψυχῆς πού προέρχονται ἀπό τήν αἴσθηση, καί διά τῆς νοερᾶς 
προσευχῆς ἐνεργοποίησε τόν νοῦ. Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἔφθασε στήν 
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ἔλλαμψη καί τήν θέωση. Καί γι’ αὐτό ἀξιώθη-
κε νά γίνη Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, νά δώση τήν 
σάρκα της στόν Χριστό. Δέν εἶχε ἁπλῶς ἀρετές, 
ἀλλά τήν θεοποιό Χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Παναγία εἶχε τό πλήρωμα τῆς Χάριτος τοῦ 
Θεοῦ, συγκριτικά μέ τούς ἀνθρώπους. Βέβαια, ὁ 
Χριστός, ὡς Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἔχει ὅλο τό πλήρω-
μα τῶν Χαρίτων, ἀλλά καί ἡ Παναγία ἔλαβε τό 
πλήρωμα τῆς Χάριτος ἀπό τό πλήρωμα τῶν Χα-
ρίτων τοῦ Υἱοῦ της. Γι’ αὐτόν τόν λόγο σέ σχέ-
ση μέ τόν Χριστό εἶναι κατώτερη, ἀφοῦ ὁ Χρι-
στός εἶχε τήν Χάρη κατά φύσιν, ἐνῶ ἡ Παναγία 
κατά μετοχήν, σέ σχέση ὅμως μέ τούς ἀνθρώπους 
εἶναι ἀνώτερη.

Ἡ Παναγία εἶχε τό πλήρωμα τῆς Χάριτος, ἐκ τοῦ πληρώματος τῶν 
Χαρίτων τοῦ Υἱοῦ της, πρό τῆς συλλήψεως, κατά τήν σύλληψη καί 
μετά τήν σύλληψη. Πρό τῆς συλλήψεως τό πλήρωμα τῆς Χάριτος 
ἦταν τέλειο, κατά τήν σύλληψη ἦταν τελειότερο καί μετά τήν σύλ-
ληψη ἦταν τελειότατο (ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης4). Μέ αὐτόν τόν 
τρόπο ἡ Παναγία ἦταν παρθένος κατά τό σῶμα καί παρθένος κατά τήν 
ψυχή. Καί αὐτή ἡ σωματική της παρθενία εἶναι ἀνώτερη καί τελειότερη 
ἀπό τήν ψυχική παρθενία τῶν ἁγίων, πού ἐπιτυγχάνεται μέ τήν ἐνέρ-
γεια τοῦ Παναγίου Πνεύματος...

(Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί 
Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, «Οἱ Δεσποτικές Ἑορτές», ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Γενεθλίου Θεο-
τόκου – Πελαγίας, 42013, σελ. 23–26).1 

Σημειώσεις Συντάξεως:
1. Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Ἅπαντα, Πρὸς Θαλάσσιον τὸν ὁσιώτατον 

πρεσβύτερον καὶ ἡγούμενον, Περὶ Διαφόρων ἀπόρων τῆς θείας Γραφῆς, PG 90, 637.
2. Ἰωσήφ Βρυέννιου, Μοναχοῦ, Τὰ Εὑρεθέντα, τόμ. Β ,́ Λόγος πρῶτος, Εἰς τὸν 

Εὐαγγελισμόν, Λειψία 1768, σελ. 61. 
3. Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία ΝΓ ,́ Εἰς τὴν πρὸς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων Εἴσο-

δον καὶ τὸν ἐν αὐτοῖς θεοειδῆ Βίον τῆς Πανυπεράγνου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου 
καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, ΕΠΕ, τόμ. 11ος, σελ. 328.

4. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἑορτοδρόμιον, ἤτοι ἑρμηνεία εἰς τοὺς ᾈσμα-
τικοὺς Κανόνας τῶν Δεσποτικῶν καὶ Θεομητορικῶν Ἑορτῶν, Ἑρμηνεία εἰς τὴν Δ΄ ᾨδὴ 
τοῦ Κανόνος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσ/νίκη 1987, σελ. 413. 

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος στά Προλεγόμενα τοῦ Κανόνος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἀγαλλό-
μενος ἀναφωνεῖ: «Εὐαγγελισμός, ἀδελφοί, καὶ ποῖος νὰ μὴ χαρῇ εἰς τοιοῦτον κοσμο-
χαρμόσυνον μήνυμα; Εὐαγγελισμός, καὶ ποῖος ὀρθόδοξος νὰ μὴ εὐφρανθῇ κατὰ τὴν 
καρδίαν; Τριπλασιάζω τὴν φωνήν, Εὐαγγελισμός, καὶ τίς νὰ μὴ λάβῃ εἰς τὴν ψυχήν 
του πνευματικὸν ἐνθουσιασμόν, καὶ πανευφρόσυνον ἀγαλλίασιν; Ἐπειδὴ δὲ ὁ Εὐαγ-
γελισμὸς οὗτος δὲν δίδει καλὰ μηνύματα διὰ μάταια πράγματα: ἤτοι διὰ φθαρτὰς 
ἡδονάς, διὰ προσκαίρους δόξας, καὶ διὰ ρέοντα πλοῦτον, ἀλλὰ φέρει εἰς ἡμᾶς χαρο-
ποιὰ καὶ οὐράνια εὐαγγέλια διὰ τήν σύλληψιν τοῦ Θεοῦ Λόγου, διὰ τὴν ἀνεκλάλη-
τον χαρὰν τῆς Θεοτόκου, διὰ τὴν ἀνάπλασιν ὅλου τοῦ Κόσμου, καὶ διὰ τὴν αἰώνιον 
σωτηρίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων‧ τούτου χάριν, πῶς δὲν χρεωστεῖ κάθε Χρι-
στιανὸς νὰ λάβῃ, ὄχι ἁπλῆν ἢ διπλῆν, ἀλλὰ τριπλῆν καὶ πολλαπλάσιον τὴν χαράν; 
Ἢ πῶς δὲν πρέπει νὰ σκιρτήση τῷ πνεύματι κάθε ὀρθόδοξος, χαρὰν ἰδική του τὴν 
χαρὰν τῆς Θεοτόκου νομίζων;...» (Ἁγίου Νικοδήμου, Ἑορτοδρόμιον, ἔ.ἀ., σελ. 377). 
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Ἐλεημοσύνη: ἡ ἔμπρακτη ἐφαρμογή τῆς ἀγάπης!
«Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες, ἤδη τὸ Πάσχα, ἡ χαρ-

μόσυνος ἡμέρα, ἡ πάσης εὐφροσύνης καὶ θυμη-
δίας, τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως κατὰ πε-
ρίοδον τοῦ χρόνου παραγινομένης ἀεὶ μᾶλλον 
δὲ καθ’ ἑκάστην καὶ ἀεννάως γινομένης ἐν τοῖς 
εἰδόσι τὸ μυστήριον ταύτης, χαρᾶς καὶ ἀγαλλι-
άσεως ἀφάτου ἐπλήρωσε τὰς καρδίας ἡμῶν, λύ-
σασα ἐπὶ τὸ αὐτὸ τῆς πανσέπτου νηστείας τὸν 
κόπον ἢ μᾶλλον εἰπεῖν, τελειώσασα καὶ ἅμα 
παρακαλέσασα ἡμῶν τὰς ψυχάς, διὸ καὶ πρὸς 
ἀνάπαυσιν καὶ εὐχαριστίαν πάντας ὁμοῦ τοὺς 
πιστοὺς προσκαλεσαμένη, ὡς ὁρᾶτε, διῆλθεν» 
(Ὅσιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, Κατηχήσεις 
καὶ Εὐχαριστίαι, Λόγος ΙΓ΄).*1

Ὅμως, δυστυχῶς, ἐνῶ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ οἱ πλείονες (= περισσό-
τεροι) μὲν τῶν ἀνθρώπων πιστεύουσιν, ὀλίγοι δὲ λίαν (= πολύ λίγοι) 
εἰσὶν οἱ καὶ ταύτην βλέποντες καθαρῶς» (ἔ. ἀ.), καί αὐτό συμβαίνει γιατί 
μᾶς διαφεύγει τό μυστικό της νόημα. Τό δέ μυστικό νόημα τῆς Ἐναν-
θρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ, τῆς Σταυρικῆς Του θυσίας καί βεβαίως τῆς 
Ἀναστάσεώς Του, ἀνακεφαλαιώνεται στήν ἄπειρη Ἀγάπη Του πρός 
τό πλάσμα Του, τόν ἄνθρωπο: «οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κό-
σμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων 
εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ̓  ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰωάν. 3, 16). «Ταύτης 
(τῆς ἀγάπης) ἕνεκα ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, δι’ 
ἣν ἐνανθρωπήσας, πάντα ὑπέμεινεν ἑκουσίως τὰ ζωοποιὰ πάθη, ἵνα τὸ 
οἰκεῖον (= δικό Του) πλάσμα, τὸν ἄνθρωπον, τῶν δεσμῶν ἐλευθερώσῃ 
τοῦ ᾅδου καὶ ἀναλαβὼν εἰς οὐρανοὺς ἀναγάγῃ» (ἔ. ἀ.).

Καί αὐτήν, τήν ἀγάπη, μᾶς καλεῖ νά ἔχουμε μεταξύ μας, ἐάν θέλουμε νά 
γίνουμε μέτοχοι τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεώς Του‧ «ἐντολὴν καινὴν δίδωμι 
ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε 
ἀλλήλους» (Ἰωάν. 13, 34). Ἄλλωστε, εἶναι μεγάλη ὑποκρισία νά λέμε ἤ νά 
θεωροῦμε ὅτι ἀγαπᾶμε τό Θεό, πού δέν βλέπουμε, καί νά μήν ἀγαπᾶμε τόν 
συνάνθρωπό μας, πού βλέπουμε! «Ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ὃν 
ἑώρακε, τὸν Θεόν, ὃν οὐχ ἑώρακε, πῶς δύναται ἀγαπᾶν;» (Ά  Ἰωάν. 4, 20).

Ἔμπρακτη ἐφαρμογή τῆς ἐντολῆς τῆς ἀγάπης εἶναι ἡ ἀρετή τῆς ἐλε-
ημοσύνης. «Ἀγάπη τὴν ἐλεημοσύνη φιλεῖ...» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος, PG 60, 776). Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τήν παρομοιάζουν μέ πνευματική τέχνη 

* «Ἀδελφοί καί πατέρες, ἦρθε τό Πάσχα, ἡ χαρμόσυνη μέρα τῆς Ἀναστάσεως 
τοῦ Χριστοῦ, ἡ αἰτία κάθε εὐφροσύνης καί ἀγαλλιάσεως, πού ἔρχεται μία φορά 
τόν χρόνο ἤ μᾶλλον ἔρχεται καθημερινά καί συνεχῶς σ᾿ ἐκείνους πού κατανο-
οῦν τό μυστικό της νόημα. Ἦρθε καί γέμισε τίς καρδιές μας χαρά καί ἀγαλλί-
αση λύνοντας τόν κόπο τῆς πάνσεπτης νηστείας καί τελειοποιώντας καί παρη-
γορώντας τίς ψυχές μας». (Μετάφραση ἀπό τό βιβλίο: «Σταυροαναστάσιμα», 
ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Συμεών Νέου Θεολόγου, Τ.Κ. 190 14 ‒ Κάλαμος Ἀττικῆς).
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καί μάλιστα ὡς τήν πιό ἀγαθή καί ἀνώτερη ἀπ’ ὅλες: «εὔδηλον ὅτι καὶ τέ-
χνη καὶ τεχνῶν ἁπασῶν αὕτη ἀμείνων... Ὅτι τέχνη τίς ἐστιν ἡ ἐλεημοσύνη, 
ἐν οὐρανῷ τὸ ἐργαστήριον ἔχουσα, καὶ διδάσκαλον οὐκ ἄνθρωπον, ἀλλὰ 
Θεόν» («εἶναι προφανές ὅτι αὐτή εἶναι καλύτερη ἀπ’ ὅλες τίς τέχνες... Ὅτι 
ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι μιά τέχνη πού ἔχει τό ἐργαστήριο στόν οὐρανό κι ἔχει 
διδάσκαλο τό Θεό κι ὄχι ἄνθρωπο»‧ Ἅγ. Ἰω. Χρυσόστομος, P.G. 58, 522). 

Οὐρανοδίδακτη, λοιπόν, τέχνη ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ ὁποία «οὐ ὑποδήματα 
ἡμῖν ἐργάζεται, οὐδὲ ἱμάτια ὑφαίνει, οὐδὲ οἰκίας οἰκοδομεῖ τὰς πηλίνας‧ 
ἀλλὰ ζωὴν αἰώνιον προξενεῖ, καὶ τῶν τοῦ θανάτου χειρῶν ἐξαρπάζει, 
καὶ ἑκατέρᾳ τῇ ζωῇ λαμπροὺς ἀποφαίνει, καὶ οἰκοδομεῖ τὰς μονὰς ἐν 
οὐρανοῖς, καὶ τὰς σκηνὰς ἐκείνας τὰς αἰωνίους...» (ἔ. ἀ., P.G. 58, 522). 

Καί τώρα πού φθάσαμε στό τέρμα τῆς νηστείας καί ἐνατενίζουμε τό 
ἀνέσπερο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ, ἄς ἐξετάσουμε τόν ἑαυτό μας 
ἐάν τό μισθό τῆς νηστείας τόν ἐπενδύσαμε μέ τήν ἐλεημοσύνη στήν 
πνευματική τράπεζα τοῦ Οὐρανοῦ, γιατί ἐάν δέν φροντίσαμε νά τό κά-
νουμε, ἄδικα κοπιάσαμε: «κἂν νηστεύῃς χωρὶς ἐλεημοσύνης, οὐδὲ νηστείᾳ 
τὸ πρᾶγμα λογίζεται...» (ἔ. ἀ., P.G. 58, 710). Ἔστω καί ἀπό τό ὑστέρη-
μά μας, πρέπει να μοιραζόμαστε τά ὑλικά ἀγαθά, πού ὁ Θεός μᾶς παρέ-
χει, μέ τούς «ἐλαχίστους» ἀδελφούς Του, ὥστε νά μήν εἴμαστε ὑπόλογοι 
ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως, ἀλλά νά ἀξιωθοῦμε ν’ ἀκούσουμε τή γλυκυτάτη Του 
φωνή νά μᾶς λέει: «δεῦτε, οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσα-
τε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου‧ ἐπείνασα 
γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ 
συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ 
με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με...» (Ματθ. 25, 34–36).

Καί μόνο ἡ ἐξοικονόμηση κάποιων χρημάτων ἀπό τή νηστεία καί ἡ προσ  - 
φορά τους στούς ἔχοντες ἀνάγκη, πολλαπλασιάζει τόν πνευματικό μι-
σθό τῆς νηστείας μας. Ἀπό τούς πρωτοχριστιανικούς αἰῶνες, καθώς μᾶς 
πληροφορεῖ ὁ Ἅγιος Ἀριστείδης ὁ Ἀπολογητής (2ο αἰ. μ.Χ.), οἱ Χριστιανοί, 
ὅταν μάθαιναν ὅτι κάποιοι δέν εἶχαν τά ἀπαραίτητα, νήστευαν 2‒3 ἡμέρες 
καί αὐτά πού ἐξοικονομοῦσαν τά ἔστελναν σ’ αὐτούς: «εἰ δέ τις δοῦλος 
ἐστιν ἢ πένης νηστεύουσιν ἡµέρας β΄ ἢ καὶ γ΄ καὶ ὅτι µέλλουσιν ἑαυ-
τοῖς τιθέναι πέµπουσιν ἐκεῖνοις...» (Ἁγίου Ἀριστείδου, Ἀπολογία 15, 7–8,  
ΒΕΠΕΣ 3, 149, 19). Αὐτό τό εὐλογημένο «τυπικό» προτείνουν πολλοί πνευ-
ματικοί πατέρες καί ἐφαρμόζουν, τό κατά δύναμη,  ἀκόμη καί σήμερα, 
πολλοί συνειδητά πιστοί ἀδελφοί μας, καθ’ ὅλη τήν Ἁγία Τεσσαρακοστή. 

Τό «κέρδος» τους, ἀπ’ αὐτή τήν προσφορά ἀγάπης, εἶναι ἀνυπολόγι-
στο καί ἡ «ἐπένδυση» αἰώνια, γιατί τελικός ἀποδέκτης τῆς ἐλεημοσύνης 
εἶναι ὁ Χριστός: «Χριστὸν ἐνδύεις πτωχὸν ἐνδύων» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Χρυσόστομος, PG 49, 333), ὁ Ὁποῖος δέχεται τή δική μας «δωρεά» στόν 
συνάνθρωπό μας, ὡς «δάνειο» πρός τόν Ἴδιο: «ὁ ἐλεῶν πτωχὸν δανεί-
ζει Θεῷ» (Παροιμ. 19, 17) ! Κι ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης 
ὁ Ἐλεήμων: «Ἐπειδὴ ὁ Θεὸς λαμβάνει δανεικὸν ἐκεῖνο, ὁποῦ δίδεις 
τοῦ πτωχοῦ, ἀνάγκῃ εἶναι νὰ σοῦ τὸ πληρώσῃ ἕναν καιρὸν μὲ πολλὴν 
ὠφέλειαν, καὶ μὴ βαρυκαρδῇς ἐὰν βραδύνῃ, ὅτι ὅσον ἀργήσει, τόσον 
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περισσότερον ὄφελος λαμβάνεις...» (Ἀγαπίου Μοναχοῦ, Παράδεισος, 
Βενετία 1840, σελ. 148). 

Δέν πρέπει νά λησμονοῦμε, ὅτι ὅσο καί ἄν πιστεύουμε, δίχως ἔργα 
ἀγάπης, δίχως ἐλεημοσύνη, δέν πρόκειται νά γίνουμε τέκνα τοῦ Θεοῦ: 
«Ἄνευ γὰρ ἔργων, μὴ πλανᾶσθε, οὐδὲν ἡμᾶς ἡ πίστις μόνη ὠφελήσει · 
νεκρὰ γάρ ἐστι, νεκροὶ δέ ζωῆς οὐ γίνονται μέτοχοι, εἰ μὴ πρότερον 
διὰ τῆς τῶν ἐντολῶν ἐργασίας ταύτην ζητήσουσιν. Ἐν γὰρ τῇ ἐργασίᾳ 
τούτῃ ἀναφύεται (= φυτρώνει) ὥσπερ τις πολύχους (= γόνιμος) καρπὸς 
ἐντὸς ἡμῶν ἡ ἀγάπη, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ πρὸς τὸν πλησίον συμπάθεια, 
ἡ πραότης, ἡ ταπείνωσις, ἡ ὑπομονὴ τῶν πειρασμῶν, ἡ ἁγνεία, ἡ κα-
θαρότης τῆς καρδίας, δι’ ἧς καταξιούμεθα ὁρᾶν τὸν Θεόν...» (Ὅσιος 
Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, Κατηχήσεις καὶ Εὐχαριστίαι, Λόγος Η ,́ 165).

Ἐλεημοσύνη, ὅμως, δέν λογίζεται μόνο ἡ προσφορά ὑλικῶν ἀγαθῶν. 
Ἐλεημοσύνη λογίζεται κι ἕνας καλός λόγος, μιά σωματική διακονία, μιά 
προσευχή, μιά συγγνώμη, ἕνα δάκρυ, ἕνας λόγος Θεοῦ: «Οὐ μόνον διὰ 
μεταδόσεως χρημάτων ἡ διάθεσις τῆς ἀγάπης γνωρίζεται, ἀλλὰ πολλῷ 
μᾶλλον διὰ μεταδόσεως λόγου Θεοῦ καὶ σωματικῆς δια κονίας» (Ὅσι-
ος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, P.G. 90, 965). 

Βέβαια, γιά νά εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη «εὐάρεστη τῷ Κυρίῳ» πρέπει νά γίνε-
ται μέ ταπείνωση, ἀλλιῶς, ἀλίμονο, ὁμοιάζει μ’ ἐκείνη τῶν φαρισαίων καί κα-
τάκριση προξενεῖ στίς ψυχές μας. Μόνο ὁ συνδυασμός ταπεινοφροσύνης καί 
ἐλεημοσύνης μπορεῖ νά μᾶς ὁδηγήσει στή σωτηρία. «Ζηλώσωμεν τοίνυν τὴν 
ἀρετὴν ταύτην, καὶ μάλιστα πάντων τὴν ταπεινοφροσύνην καὶ ἐλεημοσύνην, 
ὦν ἄνευ σωθῆναι οὐκ ἔνι» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, P.G. 58, 486).

Ἰδού, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, στό πρόσωπο τῶν ἀναγκεμένων 
ἀδελφῶν μας Πολυτέκνων, πού ἡρωικά ἀνθίστανται στόν εὐδαιμονι-

σμό καί στήν φυγοτεκνία τῆς ἐποχῆς μας, βρί-
σκεται ὁ φιλάνθρωπος Δεσπότης μας Χριστός. 
Ἐνισχύοντάς τους, μέ ὁποιονδήποτε τρόπο καί 
μέσο, «Χριστὸν ἐπισκεψώμεθα, Χριστὸν θερα-
πεύσωμεν, Χριστὸν θρέψωμεν, Χριστὸν ἐνδύ-
σωμεν, Χριστὸν συναγάγωμεν, Χριστὸν τιμή-
σωμεν...» (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Λόγος 
14oς, Περὶ Φιλοπτωχείας, PG 35, 909).  

Κλείνουμε τή σύντομη ἀναφορά μας στή με-
γάλη καί θεοδίδακτη ἀρετή τῆς Ἐλεημοσύνης, μέ 
τήν εὐχή, νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Πανάγαθος Θεός νά 
Τόν ἀγαπήσουμε «ἐξ ὅλης τῆς καρδίας μας καὶ ἐξ 
ὅλης τῆς ψυχῆς μας καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας μας 
καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος μας» καί «τὸν πλησίον μας 
ὡς ἑαυτόν» (Μάρκ. 12, 30–31). Κι ἔτσι ἐλεοῦντες 
καί «ἀγαπῶντες ἀλλήλους» (Ἰωάν. 13, 34), νά τύ-
χουμε καί τοῦ δικοῦ Του μεγάλου ἐλέους, κατά 
τούς ἀδιάψευστους λόγους Του: «Μακάριοι οἱ 
ἐλεήμονες ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσον ται» (Ματθ. 5, 7).

'Ι. Γ. Θ. 
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Τό καντήλι τῆς Παναγίας
καί ἡ χήρα μέ τά πέντε παιδιά!

Ἦταν παραμονή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, 24 Μαρ-
τίου τοῦ 1942, καί ἤμασταν στή Δράμα, στήν 
ἰδιαιτέρα μου πατρίδα. Ἡ ξένη κατοχή ἦταν 
βουλγάρικη. Οἱ στερήσεις, οἱ ἀρρώστιες καί ἡ 
πείνα εἶχαν πάρει τρομακτικές διαστάσεις καί 
ὁ θάνατος θέριζε κάθε μέρα μικρούς καί μεγά-
λους καί ἰδιαιτέρως τά παιδιά.

Μεταξύ τῶν συγγενῶν μου εἶχα καί μία μακρι-
νή θεία, χήρα μέ πέντε παιδιά. Τόν ἄνδρα της τόν 
εἶχαν σκοτώσει οἱ κατακτητές πρίν ἀπό ἕξι μῆνες 
στίς σφαγές τῆς 29ης Σεπτεμβρίου τοῦ 1941.

Ἀπό τρόφιμα τῆς εἶχαν ἀπομείνει ἕνα δάκτυλο 
ἐλαιόλαδο καί μία χούφτα καλαμποκάλευρο. Ἐκεῖνο, λοιπόν, τό ἀπό-
γευμα σκέφθηκε ὅτι αὔριο, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, εἶχε ἔστω καί κάτι λίγο 
γιά τροφή στά παιδιά: ἑκατό δράμια ἀλευράκι κι ἕνα δάκτυλο λαδάκι.

Ξαφνικά τά μάτια της ἔπεσαν πάνω στό σβησμένο καντήλι, πού ἦταν 
κρεμασμένο μπροστά στό εἰκονοστάσι.

Καί τότε μπῆκε στό δίλημμα: Τό λαδάκι στά νηστικά παιδιά της ἤ 
στό εἰκονοστάσι μέ τήν εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ;...

Ἀποφασιστικά ὅμως ἔκαμε τόν σταυρό της καί εἶπε στήν Παναγία:
«Παναγία μου! Ἐγώ θά Σοῦ ἀνάψω τό καντήλι, γιατί ἡ μέρα πού ξη-

μερώνει εἶναι πολύ μεγάλη γιά τήν πίστη μας, ἀλλά καί Σύ ὅμως ἀνά-
λαβε νά μοῦ θρέψης τά παιδιά».

Πῆρε τό λιγοστό λαδάκι καί μ’ αὐτό ἄναψε τό καντήλι τῆς Πανα-
γιᾶς. Τό ἱλαρό του φῶς φώτισε τό φτωχικό σπίτι καί ἡ καρδιά της γέ-
μισε ἀπό γαλήνη. Αὐτό τούς συνόδευσε στή βραδινή τους προσευχή καί 
στόν ὕπνο τους ὅλο ἐκεῖνο τό ἀξέχαστο βράδυ.

Τήν ἄλλη μέρα, μετά τή Θεία Λειτουργία, ἡ θεία μου ἄνοιξε τό ντου-
λάπι, γιά νά πάρει τό λιγοστό ἀλεύρι, καί ἔμεινε ἄφωνη. Τί βλέπει; Τό 
«λαδερό» γεμάτο λάδι μέχρι πάνω, καί δυό σακοῦλες γεμάτες ἀλεύρι καί 
μακαρόνια!… Σταυροκοπήθηκε ἡ γυναίκα πολλές φορές, δοξάζοντας καί 
εὐχαριστώντας τόν Θεό καί τήν Παναγία γιά τό μεγάλο θαῦμα, ἀλλά 
δέν εἶπε σέ κανέναν τίποτα.

Γιά δυό χρόνια οὔτε τό λάδι ἄδειαζε ἀπό τό μπουκάλι, οὔτε καί τό 
ἀλεύρι «σώθηκε» ποτέ, παρά τήν καθημερινή τους χρήση γιά ἕξι στό-
ματα, γιά ἀνταλλαγή μέ ἄλλα τρόφιμα καί γιά κρυφή ἐλεημοσύνη.

Ἀλλά καί τό καντήλι παρέμεινε ἀπό τότε μέρα–νύχτα ἀναμμένο, μαρ-
τυρώντας μέ τό ἄσβεστο φῶς του τή ζωντανή πίστη αὐτῆς τῆς εὐλογη-
μένης γυναίκας.

(Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Στεφάνου Ἀναγνωστοπούλου, 
«Ἐμπειρίες κατά τήν Θεία Λειτουργία», Πειραιάς 2003, σελ. 61).



ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΑΣ

Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Στεφάνου καί Παναγιώτας ΘΕΟΦΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, μέ 7 παιδιά, γεννημένα ἀπό 2007 ἕως 2016, Ν. Θεσ/νίκης.

Ἄλλη μία ἀξιέπαινη Οἰκογένεια, πού γνωρίσαμε σχετικά πρόσφατα. Ἐργά-
ζεται ὁ πατέρας ὡς τραυματιοφορέας, ἐνῶ ἀσχολοῦνται καί μέ γεωργικές ἐργα-
σίες. Ἐκτός ἀπό τά πολλά καθημερινά τους ἔξοδα, ἔχουν κι ἕνα ἐπισκευαστικό 
δάνειο, τό ὁποῖο δυσκολεύονται νά ἀποπληρώσουν. 

Ἀγωνίζονται μέ ἀξιοπρέπεια νά μεγαλώσουν τά μικρά παιδιά τους, ἔχοντες 
τήν ἐλπίδα τους στόν Πανάγαθο Θεό μας, τόν χορηγό «πάσης δόσεως ἀγαθῆς». 
Τί κι ἄν τούς λείπουν τά ὑλικά πλούτη; Ἡ ἐμπιστοσύνη τους στόν Κύριο τούς 
χάρισε τόν ἀληθινό πλοῦτο, τά εὐλογημένα βλαστάρια τους! 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
• Μᾶς γράφει φοιτήτρια, κόρη Πολυτέκνων...

«Ἀγαπητοί Φίλοι τῶν Πολυτέκνων χαίρετε.
Ὀνομάζομαι Θεοδώρα καί εἶμαι φοιτήτρια στό Τμῆμα Νοσηλευτικῆς καί σᾶς γρά-

φω γιά νά σᾶς πῶ ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ γιά τή βοήθεια, χρηματική ἀλλά καί σέ 
εἴδη, πού ἔχετε προσφέρει στήν Οἰκογένειά μας μέχρι τώρα.

Συγκεκριμένα σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τή βοήθειά σας, γιά τά ἐξέταστρα τῆς Βυζα-
ντινῆς μουσικῆς τῆς ἀδελφῆς μου, καθώς καί γιά τό ξεκίνημα τῆς νέας σχολικῆς καί 
ἀκαδημαϊκῆς μας χρονιᾶς, ἀλλά καί γιά τίς προηγούμενες συνεισφορές σας.

Σέ λίγους μῆνες ἡ μικρότερη ἀδελφή μου θά δώσει γιά τό πτυχίο Lower στά Ἀγγλι-
κά. Σέ περίπτωση πού τά οἰκονομικά σας τό ἐπιτρέπουν, θά θέλαμε μιά μικρή βοήθεια.

Καί πάλι σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τή μεγάλη στήριξη πού παρέχετε στήν Οἰκογέ-
νειά μας καί ζητᾶμε ταπεινά συγνώμη πού γιά ἄλλη μιά φορά σᾶς φέρνουμε σε δύ-
σκολη θέση...» (Θ. Σ., Ν. Αἰτωλ/νίας, 2. 11. 2018).

Σχόλιο Συντάξεως: 
Τό γράμμα αὐτό, τῆς ἀγαπητῆς μας 

φοι τήτριας, εἶναι ἕνα ἀπό τά πολλά πού 
λαμβάνουμε ἀπό Πολύτεκνες Οἰκογένει-

ες. Γιά εὐνόητους λόγους δέν δημοσιεύ-
ουμε τά στοιχεῖα τους, ὅμως οἱ ἀνάγκες 
εἶναι ἐπιτακτικές καί μέ «ὀνοματεπώνυ-
μο» (π.χ. Ἐφορία, ΔΕΗ, δίδακτρα κλπ.) ! 
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ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Ρουμάνικη Πολύτεκνη Οἰκογένεια Πέτρου καί Χριστιάνας ΝΤΡΟΖΝΤ, 
μέ 5 παιδιά, γεννημένα ἀπό 2006 ἕως 2018, Ν. Ἀττικῆς.

Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς βρίσκονται στήν Ἑλλάδα ἐδῶ καί 18 χρόνια καί ὅλα τά 
ἀξιαγάπητα παιδιά τους ἔχουν γεννηθεῖ στή Χώρα μας. Ἔχουν ἐκκλησιαστική 
ζωή καί πνευματικός τους εἶναι ὁ σεβαστός π. Ἐπιφάνιος Ξυγκῶρος, ἐφημέρι-
ος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τριῶν Ἱεραρχῶν ὁδ. Μενάνδρου, Ἀθήνα. 

Ἐργάζεται μόνο ὁ πατέρας ὡς οἰκοδόμος, ἐνῶ διαμένουν σέ σπίτι πού τούς πα-
ραχώρησε δωρεάν Φίλος–Δωρητής τοῦ Συλλόγου μας, πού ἐκοιμήθη πρόσφατα. 

Ἀξίζουν κάθε ἠθική καί ὑλική συμπαράσταση, τήν ὁποία ὡς Π.Ε.ΦΙ.Π., μέ τή συν-
δρομή τῶν ἁπανταχοῦ Φίλων τῶν Πολυτέκνων, ἔχουμε χρέος νά τούς παρέχουμε. 

• «10μελής εἶναι ἡ Οἰκογένειά μου, φανταστεῖτε τό μέγεθος  
τῶν ἐξόδων καί τῶν ὑποχρεώσεων...»!

«Ἀγαπητή Π.Ε.ΦΙ.Π. 
Ὁ λόγος πού σᾶς γράφω εἶναι τό οἰκονομικό πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζει ἡ 

Οἰκογένειά μου αὐτή τήν χρονική περίοδο. Ζητῶ νά μέ συγχωρέσετε, γιατί γνωρί-
ζω ὅτι ὑπάρχουν ἄλλοι ἀδελφοί μας Πολύτεκνοι πού ἴσως βρίσκονται σέ χειρότε-
ρη κατάσταση...

Δέν θέλω νά σᾶς κουράσω, 10μελής εἶναι ἡ Οἰκογένειά μου, φανταστεῖτε τό μέ-
γεθος τῶν ἐξόδων καί τῶν ὑποχρεώσεων. Οἱ μισθοί μικροί, τά ἀγαθά περιορισμένα. 
Ἐάν μπορεῖτε νά μᾶς βοηθήσετε μέ τό λογαριασμό τῆς ΔΕΗ, ὅ,τι μπορεῖτε, ἄς εἶναι 
εὐλογημένο...» (Φ. Κ., Πελοπόννησος, 8. 2. 2019).

Σχόλιο Συντάξεως: 
Πολύ μᾶς συγκινοῦν τέτοιες ἐπιστολές, 

ὅπου Πολύτεκνοι, μέ διάκριση καί συστο-

λή, μᾶς παρουσιάζουν τά προβλήματά 
τους καί ζητοῦν τή βοήθεια τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. 
Προσ παθοῦμε, μέ τίς μικρές μας δυνά-

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιά νά ἐλα-
φρύνει τά δυσβάστακτα βάρη τους, γι' 
αὐτό καί περιμένει ἀπό τούς ἁπανταχοῦ 

Φίλους τῶν Πολυτέκνων νά σταθοῦν δί-
πλα της, συμπαραστάτες, ὡς σύγχρονοι 
«Κυρηναῖοι»...
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 

Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Αἰκατερίνης ΞΥΝΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 
(ἐγκαταλελειμμένη), μέ 8 παιδιά, γεν. ἀπό 2001 ἕως 2015, Ν. Ἀττικῆς.

Τήν Οἰκογένεια μᾶς συνέ
στησε ἡ κουμπάρα της κα Μα
ρία Παλιάκη–Χατζηθανάση, 
Ὑπερπολύτεκνη μέ 9 παιδιά. 

Δυστυχῶς ὁ πατέρας τούς 
ἔχει ἐγκαταλείψει καί ἡ ἡρωί-
δα μητέρα παλεύει μόνη της 
νά μεγαλώσει τά παιδιά της. 
Ἐργάζεται ὡς μικροπωλήτρια, 
ὅμως τά ἔξοδα εἶναι δυσ βά
στακτα (ἐκτός τῶν ἄλλων μέ-
νουν μέ ἐνοίκιο). Ὅλα τά παι-
διά εἶναι μαθητές (λείπουν 2 
ἀπό τή φωτογραφία). 

Ἡ ἐγκατάλειψη, δυστυχῶς, 
ἰδιαίτερα τά τελευταῖα χρόνια 
τείνει νά γίνει «ἐπιδημία» μέ 
θύματα πάντα τά ἀθῶα παιδιά!

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀναμένει τή βο-
ήθεια τῶν Φίλων–Δωρητῶν 
της γιά νά ἔλθει ἀρωγός τους.
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μεις, νά ἀνταποκρινόμαστε στίς ἐκκλή-
σεις τους γιά βοήθεια. Δυστυχῶς, ζοῦμε 
σέ ἐποχές πού ἡ Πολιτεία, ὄχι μόνο δέν 
στηρίζει τίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες, 
ἀλλά διάκειται ἐχθρικά πρός αὐτές, σέ 
σημεῖο πού ἡ ὕπαρξη πολλῶν παιδιῶν 
ἀποτελεῖ «τεκμήριο» γιά τήν ἐφορία καί 
τό πολυτεκνικό αὐτοκίνητο (ὅπου ὑπάρ-
χει) θεωρεῖται εἶδος «πολυτελείας»...!

Ἔχει ὅμως ὁ Θεός, ἀγαπητοί μας 
ἀδελφοί, καί πάντα θά εὐλογεῖ τόν ἀγώ-
να σας, ἀποστέλλοντας πρός βοήθειά 
σας τούς ἀνθρώπους Του. 

Ἄς μήν χάσουμε, λοιπόν, τήν εὐκαι-
ρία νά γίνουμε κι ἐμεῖς τά «χέρια» τοῦ 
Θεοῦ, βοηθώντας τίς ἡρωικές Πολύτε-
κνες Οἰκογένειες τῆς Πατρίδας μας, τούς 
«ἐλαχίστους» ἀδελφούς τοῦ Κυρίου μας!

• «Ἡ μόνη μου ἐλπίδα εἶναι αὐτό τό γράμμα μου σ' ἐσᾶς...»!
«Σᾶς ζητῶ χίλια συγνώμη γιά τήν ἐνόχληση. Ξέρω ὅτι ἡ ἐποχή εἶναι δύσκο-

λη, μέ τήν κρίση πού ὑπάρχει. Δέν βρίσκω δουλειά κι ὁ μικρός μου γιός, πού 
ἔχει σοβαρό πρόβλημα ὑγείας, δέν ἔχει περάσει ἀκόμα ἀπό ἐπιτροπή. Παράλ-
ληλα ἔχω καί τόν ἄντρα μου στό νοσοκομεῖο.

Χρωστάω στό μπακάλικο, ἐνῶ ἀδυνατῶ νά πληρώσω παλαιότερα δάνεια. 
Δέν μπορῶ νά τά βγάλω πέρα μόνη μου, ὅσο κι ἄν προσπαθῶ. Ἡ μόνη μου 
ἐλπίδα εἶναι αὐτό τό γράμμα μου σ' ἐσᾶς. Ἐάν μπορεῖτε βοηθῆστε με...» (Ε. Μ., 
Ν. Λέσβου, 19. 9. 2018).

Σχόλιο Συντάξεως: 
Ἄλλη μιά ἐνδεικτική ἐπιστολή Πο-

λύτεκνης μητέρας (μέ 4 παιδιά), ἀπό 
τίς πολλές πού μᾶς συγκλονίζουν. Ἀμέ-
σως ἀνταποκριθήκαμε, τό κατά δύναμη, 
στήν ἐναγώνια αἴτησή της, ὅμως τά προ-
βλήματα εἶναι δυσεπίλυτα καί τό Κρά-
τος ἀπουσιάζει...! Μόνο ἐπιτροπές, πο-
ρίσματα καί συζητήσεις στή Βουλή γιά 

τό δημογραφικό  πρόβλημα ξέρουν νά 
κάνουν. Μόνο ἀνέξοδες προτάσεις καί 
πολλά «θά»...!

Ἐμεῖς κι ἐσεῖς, ὅμως ἀγαπητοί μας 
Ἀναγνῶστες, ἄς μή μείνουμε στά λόγια, 
ἀλλά νά κάνουμε πράξη τήν ἐν τολή τοῦ 
Κυρίου μας: «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον 
σου ὡς σεαυτόν» (Μάρκ. 12. 31), μάλιστα 
ἐν ὄψει τῆς μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα.
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Δῶστε στά παιδιά σας χριστιανική ἀγωγή...!
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ὅπως δέν θά μπορέσουμε νά δικαιολογη-
θοῦμε γιά τά προσωπικά μας ἁμαρτήματα, τό 
ἴδιο καί γι’ αὐτά τῶν παιδιῶν μας. Καί εἶναι λο-
γικό. Γιατί ἄν ἡ κακία ἦταν ἔμφυτη, θά ὑπῆρχε 
δικαιολογία. Εἶναι γνωστό, ὅμως, ὅτι μέ τή θέλη-
σή μας ἀκολουθοῦμε εἴτε τό δρό μο τῆς ἁμαρτίας 
εἴτε τό δρόμο τῆς ἀρετῆς. Πῶς θά δι καιολογηθεῖ 
ἑπομένως ὁ γονιός, πού ἄφησε τό πιό ἀγαπημένο 
του πλάσμα, τό παιδί του, νά παραστρατήσει;

Ἄν τά παιδιά ἀνατραφοῦν μέ καλές συνήθει-
ες, δύ σκολα ἀλλάζουν συμπεριφορά ὅταν με-
γαλώσουν. Για τί ἡ παιδική ψυχή εἶναι σάν τό 
κάτασπρο, τό ὁλοκά θαρο πανί, πού, ἄν τό βά-
ψουμε μέ κάποιο χρῶμα, βά φεται τόσο καλά, 
ὥστε, ὅσες φορές κι ἄν θελήσουμε νά τό ξαναβάψουμε, πάντα φαίνε-
ται ἡ ἀρχική βαφή. Ἔτσι, λοιπόν, εἶναι καί τά μικρά παιδιά. Ὅταν συ-
νηθίσουν στό καλό, δύσκολα ἀλλάζουν.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει μία παροιμία, πού τήν ἔχει δανει-
στεῖ ἀπό τόν ποιητή Μένανδρο: «Φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κα-
καί»1 (δηλαδή: «Οἱ κακές συναναστροφές χαλᾶνε τόν καλό χαρακτή-
ρα», Ά  Κορ. 15, 33). Ἄς μήν ἀποροῦμε, πῶς μερικοί γίνονται κλέ φτες ἤ 
ἀκόλαστοι ἤ βλάσφημοι. Τά παιδιά πού ἀπό μικρά στεροῦνται τή χρι-
στιανική ἀγωγή, συνηθίζουν στό κακό καί μέ τήν πρώτη ἀφορμή ξε-
στρατίζουν. Γι’ αὐτό ὁ Ἀπόστολος συμβουλεύει: «Παιδιά, νά ὑπακοῦτε 
στούς γονεῖς σας, σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου· αὐτό ἄλλωστε 
εἶναι τό σωστό. Τίμα τόν πατέρα σου καί τή μητέρα σου (αὐτή εἶναι ἡ 
μόνη ἐντολή πού πε ριέχει ὑπόσχεση), γιά νά εὐτυχήσεις καί νά ζήσεις 
πολλά χρόνια πάνω στή γῆ. Κι ἐσεῖς, πατέρες, μή φέρεστε στά παιδιά 
σας ἔτσι πού νά τά ἐξοργίζετε, ἀλλά νά τά ἀνατρέφετε δίνοντάς τους 
ἀγωγή καί συμβουλές πού ἐμπνέονται ἀπό τήν πίστη στόν Κύριο» (Ἐφ. 
6, 1–4).2 Καί ὁ σοφός Σολομών λέει: «Τό παιδί, πού ἔχει παιδαγωγηθεῖ, 
θά εἶναι σοφό» (Παροιμ. 10, 4α).3 Καί «ὁ γονιός πού δέν χρησιμοποιεῖ 

1. Ἡ φράση τοῦ Μενάνδρου (342–292 π.Χ.), γιά τήν ὁποία γίνεται λόγος, εἶναι τό: «φθεί-
ρουσιν ἤθη χρησθ’ ὁμιλίαι κακαί» καί προέρχεται ἀπό τό ἔργο του «Γνῶμαι Μονόστιχοι».

2. «Τὰ τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ‧ τοῦτο γάρ ἐστι δίκαιον. 
Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα, ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ, ἵνα εὖ 
σοι γένηται καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ οἱ πατέρες μὴ παροργίζετε τὰ 
τέκνα ὑμῶν, ἀλλ̓  ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφεσ. 6, 1–4).

3. «υἱὸς πεπαιδευμένος σοφὸς ἔσται, τῷ δὲ ἄφρονι διακόνῳ χρήσεται» (Παροιμ. 10, 4α).
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τήν παιδαγωγική ράβδο γιά νά τιμωρήσει τό γιό του, εἶναι σάν νά τόν 
μισεῖ· ὅποιος ὅμως τόν ἀγαπάει, τόν ἀνατρέφει μέ ἐπιμέλεια (μέ στορ-
γή, ἀλλά καί αὐστηρότητα)» (Παροιμ. 13, 24).4

Μέ ἀρετή, λοιπόν, νά πλουτίζετε τά παιδιά σας καί ὄχι μέ ἀγαθά 
πρόσκαιρα. Μήν τούς ἀφήνετε πλούτη, ἀλλά παίδευση καί ἀρετή. 
Ἔτσι δέν θά στηρίζονται στήν κληρονομιά ὑλικῶν ἀγαθῶν, καί θά ἐπι-
δοθοῦν στή μόρφωση τοῦ νοῦ καί στήν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς. Αὐτός 
εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος γιά τήν ὑπέρβαση τῆς φτώχειας καί ὅλων τῶν 
προβλημάτων τῆς ζωῆς. Καί ἄν ὁ καθένας μας φροντίσει νά καλλιεργή-
σει ἔτσι τά παιδιά του, τε λικά ὅλοι, ἀπό γενιά σέ γενιά, θά βρεθοῦμε 
ἕτοιμοι κατά τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί θά ἀμειφθοῦμε ἀπό τόν 
δίκαιο Κύριό μας. Ἔτσι εἶναι. Ἄν ἀναθρέ ψεις καλά τό παιδί σου καί 
τό κάνεις νά ἔχει εὐσέβεια καί ἀγάπη, ἄν κι ἐκεῖνο κάνει τό ἴδιο στά 
δικά του παιδιά κ.ο.κ., θά σχηματιστεῖ μία ἁλυσίδα εὐλογημένη χάρη 
σ’ ἐσένα, πού ἔγινες ἡ ρίζα ὅλου τοῦ καλοῦ.

Οἱ γονεῖς πού παραμελοῦν τήν καλή 
ἀνατροφή τῶν παιδιῶν τους, εἶναι χειρό-
τεροι κι ἀπό τούς παιδοκτόνους· γιατί οἱ 
πρῶτοι θανατώνουν τήν ἀθάνατη ψυχή, 
ἐνῶ οἱ δεύτεροι μόνο τό θνητό σῶμα. Γο-
νιός δέν εἶναι ἐκεῖνος πού ἁπλά γέννη-
σε ἕνα παι δί, μά ἐκεῖνος πού καί μετά τή 
γέννησή του τό ἀγα πάει. Κι ἄν ἡ ἀγάπη 
εἶναι ἀναγκαία ἐκεῖ ὅπου ὑπάρ χει ἀπό τή 
φύση, πολύ περισσότερο χρειάζεται ἐκεῖ 
ὅπου ὑπάρχει χάρη Θεοῦ. Ἄν δηλαδή πρέ-

πει ν’ ἀγα πάει κανείς τά φυσικά του παιδιά γιά νά λέγεται σω στός γο-
νιός, πόσο μᾶλλον τά χαρισματικά παιδιά, τά πνευματικά, τά βαπτισμέ-
να, φροντίζοντας νά μήν κο λαστοῦν.

Ἀλλά κι ἐσύ, παιδί μου, νά ὑπακοῦς τούς γονεῖς πού σέ γέννησαν. Γιά 
ὅσα σοῦ προσέφεραν, τίποτα δέν μπορεῖς νά τούς ἀνταποδώσεις, οὔτε 
νά τούς γεννή σεις, οὔτε νά μοχθήσεις γι’ αὐτούς, ὅσο ἐκεῖνοι γιά σέ να. 
Καί ὅταν ὁ πατέρας σου μαλώνει κάποιο ἀπό τ’ ἀδέλφια σου, πρέπει νά 
συμμερίζεσαι τό γονιό σου. Γιατί ἄν παίρνεις τό μέρος τοῦ ἀδελφοῦ σου, 
μολονό τι ἔσφαλε, θά γίνει χειρότερος. Ἔτσι βάζεις σέ κίνδυ νο καί τήν 
ψυχική σου σωτηρία, ἀφοῦ ὅποιος δέν ἀφήνει νά γιατρευτεῖ μία πληγή, 
ἔχει μεγαλύτερη εὐθύνη ἀπό κεῖνον πού τήν προκάλεσε, γι’ αὐτό καί τι-
μωρεῖται. Ἕνας τραυματισμός, βλέπεις, ἴσως νά μήν εἶναι ἄμεσα θανατηφό-
ρος, ἐνῶ ἡ παρεμπόδιση τῆς θε ραπείας μπορεῖ νά προκαλέσει τό θάνατο...

Ὁ προφήτης Δαβίδ λέει: «Ἀποκτῆστε τήν παιδεία (τοῦ Θεοῦ), γιά νά 
μήν ὀργιστεῖ ἐναντίον σας ὁ Κύρι ος» (Ψαλμ. 2, 12).5 Δῶστε στά παιδιά 
σας χριστιανική μόρφωση. Αὐτή εἶναι ἡ ὑποχρέωσή σας. Ἄν ἀδιαφορή-

4. «ὃς φείδεται τῆς βακτηρίας μισεῖ τὸν υἱὸν αὐτοῦ, ὁ δὲ ἀγαπῶν ἐπιμελῶς παι-
δεύει» (Παροιμ. 13, 24).

5. «δράξασθε παιδείας, μήποτε ὀργισθῇ Κύριος καὶ ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαί-
ας» (Ψαλμ. 2, 12).
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σετε, θά κολαστεῖτε, ἔστω κι ἄν ἔχετε ἄλλες ἀρετές. Νά τούς μάθετε τά 
μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τή δι καιοσύνη, τή σωφροσύνη, τήν ἀνδρεία 
τῆς ψυχῆς. Νά τά βοηθήσετε νά γνωρίσουν τόν ἑαυτό τους, γιατί μέσα 
ἀπό τήν αὐτογνωσία θά ὁδηγηθοῦν καί στή θεογνω σία. Ἄν δέν γνωρί-
σουν τό Θεό, τί θά τούς ὠφελήσουν ὅλα τ’ ἄλλα; Δέν ἀκοῦτε τόν Κύ-
ριο, πού λέει στό ἱερό Εὐαγγέλιο, πῶς, ἄν ὁ ἄνθρωπος κερδίσει ὁλό-
κληρο τόν κόσμο, χάσει ὅμως τήν ψυχή του, δέν ὠφελεῖται σέ τίποτα;

Καλλιεργῆστε, λοιπόν, πνευματικά τά παιδιά σας. Καλλιεργῆστε 
καί τόν ἑαυτό σας. Ἔτσι θά σωθεῖτε καί θά μπεῖτε στή βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν, μέ τή χάρη τοῦ Χριστοῦ μας. 

(Ἀπό τόν Ά  τόμο τοῦ 2τομου ἔργου: «Θέματα Ζωῆς», Ὁμιλίες Ἁγίου Ἰωάν-
νου τοῦ Χρυσοστόμου, Κεφάλαιο: «Ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν», ἐκδ. Ἱ. Μονῆς 
Παρακλήτου, Ὠρωπός 42003, σελ. 144–155).

Οἰκογένεια Βλαδίμηρου–Ἑ
λένης ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ, μέ 5 παι
διά, γεννημένα ἀπό 2012 ἕως 
2018, Ἐπαρχία Λεμεσοῦ.

Ἡ χαριτωμένη αὐτή Πολύτεκνη 
Οἰκογένεια ἔχει συνειδητή σχέση 
μέ τήν Μητέρα Ἐκκλησία μας, μά-
λιστα ὁ πατέρας εἶναι καί ἱεροψάλ-
της. Ἐργάζεται μόνο ὁ κ. Βλαδί-
μηρος, ὁ ὁποῖος προέρχεται ἀπό 
Πολύτεκνη Οἰκογένεια μέ 6 παιδιά. 
Ἡ μητέρα ἀσχολεῖται μέ τήν ἀνα-
τροφή τῶν πολλῶν καί μικρῶν χα-
ριτωμένων παιδιῶν τους. 

Δυστυχῶς, στήν Κύπρο, ὅ πως 
καί στήν Ἑλλάδα, ἡ ὑπογεννητι-
κότητα ἔχει φτάσει σέ ἐπικίνδυνα 
ἐπίπεδα, τά ὁποῖα, κατά τή γνώμη 
τῶν εἰδικῶν, εἶναι μή ἀναστρέψι-
μα. Σύμφωνα μέ τή Eurostat ἡ Κύπρος κατατάσσεται στήν 4η χαμηλότερη θέση 
σέ ποσοστά γονιμότητας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Γι' αὐτό καί εἶναι ἐπιτακτι-
κή ἀνάγκη ἐνίσχυσης, τόσο οἰκονομικῆς ὅσο καί ἠθικῆς, τῶν ἐναπομεινάντων 
Πολυτέκνων, ἀλλά καί κάθε ζεύγους πού ἐπιθυμεῖ νέο παιδί.

Παρακαλοῦμε, λοιπόν, καί προσκαλοῦμε τούς ἁπανταχοῦ Κυπρίους ἀδελφούς 
μας νά βοηθήσουν τήν «μικρή καί φτωχή» Π.Ε.ΦΙ.Π., ὥστε μέ τή σειρά της νά 
βοηθήσει κι αὐτή τέτοιες ὡραῖες καί θαυμαστές Οἰκογένειες.

ΣΤΗΛΗ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ
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Ἅγιος Σεραφείμ τῆς Βίριτσα* 1

Περιστατικά «πρόληψης καί θεραπείας» Ἐκτρώσεων...!
• Ὅταν ἡ περιοχή τῆς Βίριτσα βρισκόταν 

ὑπό (γερμανική) κατο χή μία γυναίκα ἔμεινε 
ἔγκυος καί ἤθελε νά κάνει ἔκτρωση. Στόν 
ἄνδρα της δέν εἶπε τίποτα καί περίμε νε τήν 
κατάλληλη στιγμή νά κάνει αὐτό πού εἶχε ἀπο-
φασίσει. Ἐπισκέφτηκε μία φορά τόν πατέρα 
Σεραφείμ καί ἐκεῖνος τῆς εἶπε:

– Φαντάσου τί γίνεται σήμερα. Κάποιες 
μητέρες, πού ὁμοιάζουν στήν ἀπανθρωπιά 
καί τήν σκληρότητά τους μέ τόν Ἡρώδη, 
σφάζουν τά δικά τους ἀθῶα παιδιά!

Κατάλαβε ἡ γυναίκα ὅτι ὁ Γέροντας τά 
ξέρει ὅλα, γονάτισε μπροστά του μέ δάκρυα 
στά μάτια καί ὁμο λόγησε τό σφάλμα της.

Ὅταν τό παιδί γεννήθηκε, καί ἦταν κορίτσι, ὁ πατήρ Σεραφείμ μό-
νος του διάλεξε γι’ αὐτό τό ὄνομα καί ὁ ἴδιος ὅρισε τούς ἀναδόχους.

• Ζοῦσε κάποτε στό Λένινγκραντ μία γυναίκα μαζί μέ τόν ἄνδρα 
της. Καί αὐτή καί ἐκεῖνος ἦταν γιατροί. Τόν καιρό τοῦ πολέμου ἦταν 
μαζί στό μέτωπο. Ὁ ἄν δρας της ἤθελε πάρα πολύ νά ἔχει παιδιά, ἐκεί-
νη ὅ μως δέν ἤθελε. Εἶχε κάνει 18 ἐκτρώσεις. Τελικά ὁ ἄν δρας της τήν 
ἄφησε καί βρῆκε ἄλλη γυναίκα.

Ὅταν αὐτή γύρισε μετά τόν πόλεμο στό Λένιν γκραντ δέν μπόρεσε 
νά βρεῖ δουλειά. Δέν εἶχε οὔτε σπίτι νά μείνει... Κυριολεκτικά βρέθηκε 
στό δρόμο. Ἦταν μέλος τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος καί ἀπευθυνό-
ταν σέ διάφορους ὀργανισμούς, ἀλλά κανείς πουθενά δέν τήν βοήθησε. 
Ἀπελπίστηκε τόσο πολύ πού σκέφτηκε νά αὐτοκτονήσει.

Μία μέρα, ἐνῶ περπατοῦσε στό δρόμο, συνάντησε μία φίλη της πού 
τήν εἶχε γνωρίσει τόν καιρό τοῦ πο λέμου. Ἐκείνη ἄρχισε νά τήν ρωτᾶ γιά 
τή ζωή της καί ὅταν ἔμαθε τά προβλήματά της τῆς εἶπε, ὅτι στήν Βίριτσα 
ζεῖ ἕνας γέρος πού βοηθάει πολλούς ἀνθρώπους καί προβλέπει τό μέλλον.

Ἡ γιατρός σκέφτηκε ὅτι πρόκειται γιά κάποιον μάγο καί ἀποφάσι-
σε νά τόν ἐπισκεφτεῖ, γιατί ἔτσι καί ἀλλιῶς δέν θά ἔχανε τίποτα. Στήν 
Βίριτσα βρῆκε τό σπίτι τοῦ Γέροντα. Ἐκεῖ τήν ρώτησαν:

– Θέλετε νά δεῖτε τόν παππούλη; Αὐτή, ὅταν τό ἄκουσε, ἐκνευρί-
στηκε πολύ. 

– Ποιόν παππούλη; Τρελή εἶμαι νά μπλέκομαι μέ παπάδες, καί βγῆκε 
ἔξω τρέχοντας.

Στό δρόμο παρέλυσαν τά πόδια της καί δέν μπόρε σε νά περπατήσει. Κά-
θισε στήν ἄκρη τοῦ δρόμου καί ξέσπασε σέ κλάματα. Καταριόταν ὅλους καί 
ὅλα, ἀκόμα καί αὐτή τή φίλη της πού τήν ἔστειλε σ’ αὐτόν τόν παπά. Ἔβριζε 
ἀλλά δέν μπόρεσε νά σηκωθεῖ καί νά σταθεῖ ὄρθια, τά πόδια δέν ὑπάκουαν.

* Ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τῆς Βίριτσα (1866 – † 3 Ἀπριλίου 1949) εἶναι ἕνας μεγάλος 
Ρῶσος Ἅγιος. Ἦταν προικισμένος μέ τά χαρίσματα τῆς προόρασης καί τῆς θεραπεί-
ας, ἀλλά καί μετά τήν κοίμησή του ἐνεργεῖ πολλά θαύματα. 



Ἀπό τό σπίτι τοῦ Γέροντα βγῆκε μία γυναίκα καί τῆς εἶπε:
– Σᾶς ζητάει ὁ γέροντας.
Αὐτή ἀρνήθηκε κατηγορηματικά νά μπεῖ μέσα. Τότε ἡ γυναίκα τήν 

πλησίασε, λέγοντάς της ξανά:
– Τό ὄνομά σας εἶναι Ν., εἶστε ὀφθαλμίατρος, μό λις γυρίσατε ἀπό τή 

Γερμανία, σᾶς ζητάει ὁ Γέροντας.
Χωρίς νά καταλάβει πῶς, ἡ γυναίκα αὐτή σηκώθη κε καί σάν νά τήν 

ὁδηγοῦσε κάποια δύναμη πῆγε στό σπίτι τοῦ Γέροντα.
Ὅταν μπῆκε μέσα στό κελί του εἶδε ἕναν γέρο μοναχό ξαπλωμένο 

πάνω στό κρεβάτι. Αὐτός τῆς εἶπε, ὅτι γιά ὅλα τά δεινά φταίει αὐτή 
ἡ ἴδια, ἐπειδή εἶχε σκοτώσει τά παιδιά της. Κατάλαβε ἡ γυναίκα ὅτι 
ὁ γέροντας γνωρίζει ὅλη τή ζωή της καί ἔπεσε κλαίγοντας στά γόνατα 
μπροστά στό κρεβάτι του. Ἐκεῖνος ἀμέσως τήν παρηγόρησε λέγοντας:

– Πήγαινε στό Σμόλνι, θά σέ διορίσουν ὑπεύθυνη σέ μία κλινική τῆς 
Πετεργκώφ καί θά σοῦ δώσουν καί ἕνα δωμάτιο νά μένεις. Μετά θά 
ἐπιστρέψεις στό Λένινγκραντ καί θά μένεις ἐκεῖ. Θά μέ ἐπισκέπτεσαι 
ἐδῶ καί μετά θά ἐπισκέπτεσαι καί τόν τάφο μου.

– «Τί παραμύθια εἶναι αὐτά πού λέει», σκέφτηκε ἡ Ν.
– Δέν λέω παραμύθια. Ὅλα αὐτά πού λέω θά πραγ ματοποιηθοῦν, 

εἶπε ὁ Γέροντας, ἀπαντώντας στίς σκέψεις της.
Πραγματικά πῆγε στό Σμόλνι, ὅπου τή διόρισαν στήν κλινική τῆς Πε-

τεργκώφ καί τῆς ἔδωσαν δωμάτιo. Ἀργότερα γύρισε στό Λένινγκραντ. 
Ἔγινε πολύ πιστή, ἔφτασε σέ βαθιά γεράματα καί μέχρι τό τέλος τῆς 
ζωῆς της ἐπισκεπτόταν τακτικά τόν τάφο τοῦ Γέ ροντα στήν Βίριτσα.

(ΠΗΓΗ: www.impantokratoros.gr/bios_seraphim_viritsa.el.aspx).

Συνέχεια ἀπό τό ἐξώφυλλο.
Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Γεωργί-

ου καί Ντάνας ΤΣΟΥΚΑΛΑ, μέ 9 παι-
διά, γεν. 2003–2017, Νομός Ἀττικῆς.

«Εὐχόμαστε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά 
εἶστε καλά. 

Εὐχαριστοῦμε καί δοξάζουμε τό Θεό 
πού μᾶς ἔχει χαρίσει ἕνα τόσο ὄμορφο 
σταυρό, ὅπως αὐτό τῆς Πολυτεκνίας! 
Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά δώσει σέ ὅλες τίς 
Πολύτεκνες Οἰκογένειες δύναμη, ὑπομο-
νή καί χαρά στόν ἀγώνα τους.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τή στή-
ριξη καί κατανόησή σας στίς δύσκολές 
μας στιγμές.

Καλή δύναμη καί καλή συνέχεια στό ἔργο σας». (Οἰκ. Γ. καί Ν. Τσουκαλᾶ, 15.11.2018).
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Σχόλιο Συντάξεως: 
Ὄντως «ὄμορφος», ἀγαπητοί ἀδελ-

φοί μας, ὁ σταυρός τῆς Πολυτεκνίας, 
πού ὅμως ὁδηγεῖ στήν ἀνάσταση! Οἱ 
δυσκολίες εἶναι μεγάλες (λογαριασμοί, 
ἐνοίκια...), ὅμως ἀπείρως μεγαλύτερη 

εἶναι ἡ χαρά καί ἡ εὐλογία πού ἄπλε-
τα χαρίζει ὁ Κύριός μας σέ ὅσους ἀ γω-
νίζονται μέχρι τέλους τόν «καλόν ἀ - 
γῶνα» τῆς πίστεως. 

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. καί οἱ ἁπανταχοῦ Φί-
λοι μας θά εἶναι συμπαραστάτες σας.
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ΜΑΡΙΑ Ἀντ. ΑνΤωνΙΟΥ (1927 – † 2019).
Πλήρης ἡμερῶν, σέ ἡλικία 91 ἐτῶν, ἐκοιμήθη ἡ 

σεβαστή καί λίαν ἀγαπητή σέ ὅλους μας Μαρία 
Ἀντωνίου, τό γένος Κανάρη. Ἡ ἀείμνηστη Μαρία 
γεννήθηκε τό Δεκέμβριο τοῦ 1927 στό χωριό Καλ-
λιθέα (πρώην Μάμουλα) Χαλκίδος, ἀπό τούς 
εὐσεβεῖς Σταμάτιο (Δημοδιδάσκαλο) καί Εἰρήνη.

Ἐφοίτησε στό Δημοτικό Σχολεῖο τοῦ χω ριοῦ 
της καί στό ὀκτατάξιο Γυμνάσιο Χαλκίδος. Ἐν 
συν εχείᾳ εἰσῆλθε στήν Ράλλειο Ἀκαδημία Πει-
ραιῶς καί ὑπηρέτησε ὡς Δασκάλα σέ πολλά Σχο-
λεῖα στήν Εὔβοια, ἀλλά καί στήν Ἡλιούπολη 
Ἀττικῆς. Ὑπῆρξε πρότυπο δασκάλας καί παιδα-

γωγοῦ καί πολλοί ἀπό τούς μαθητές της τήν ἐνθυμοῦνται μέ εὐγνωμοσύνη.
Ἦταν σύζυγος τοῦ συνιδρυτοῦ, μέ τό μακαριστό π. Νικόδημο Μπιλά-

λη, τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί Προέδρου αὐτῆς ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της μέχρι σή-
μερα, κ. Ἀντωνίου Ε. Ἀντωνίου. Μαζί ἀπέκτησαν 2 κόρες καί 5 ἐγγό-
νια. Ἐκτός ἀπό τήν ἄριστη ἀνατροφή τῶν θυγατέρων καί τῶν ἐγγονῶν 
της ἀσχολήθηκε μέ ἀφοσίωση καί ἀγάπη καί μέ τό φιλανθρωπικό ἔργο. 

Πιστή στήν Ἁγία Ὀρθοδοξία μας προσέφερε ἐπί σειρά ἐτῶν ὑπηρεσίες 
στή μαχητική Ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος», ὅπως καί στούς Συλλόγους: 
α) «Οἱ Φίλοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους», β) «Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης» καί 
γ) «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.) καί ἄλλους.

Στό Σύλλογό μας, Π.Ε.ΦΙ.Π., προσέφερε ἀκάματο προσωπική ἐργασία, 
ἀλλά καί οἰκονομική ἐνίσχυση, πάντοτε ἀφανῶς καί μέ ταπείνωση. Πολλές 
οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες, ἀλλά καί οἱ ἀσθενεῖς, κατάκοιτοι καί ἄλλοι ἐνδε-
εῖς συνάνθρωποί μας, πού βοηθοῦσε οἰκονομικά μέχρι τέλους τῆς ζωῆς της. 

Ἦταν ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς, τοῦ ἀνελλιποῦς ἐκκλησιασμοῦ καί 
τῆς μυστηριακῆς ζωῆς (συχνή Ἐξομολόγηση καί θ. Κοινωνία). Τήν χαρα-
κτήριζε ἡ πραότητα, ἡ εὐγένεια καί τό πνεῦμα προσφορᾶς καί θυσίας.

Τήν Παρασκευή, 25 Ἰανουαρίου, αἰσθάνθηκε μία ἀδιαθεσία, λόγῳ 
χρονίου καρδιολογικοῦ προβλήματος, καί ἐντός ὀλίγου παρέδωσε τό 
πνεῦμα της στόν Κύριόν μας ὑποβασταζομένη ἀπό τό σύζυγό της. Λίγες 
ἡμέρες πρό τῆς κοιμήσεώς της ἐκοινώνησε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων 
ἀπό τόν προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας της, Ἁγίας Τριάδος Ἀργυρουπόλεως. 

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐψάλη στόν ὡς ἄνω Ἱερό Ναό τό Σάββατο 26 Ἰανου-
αρίου μέ τή συμμετοχή πολλῶν Ἱερέων καί πλήθους κόσμου. Παρέστη σύσ-
σωμο τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί πολλοί ἐκ τῶν Συνεργατῶν. 

Ἡ μακαριστή Μαρία «τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισται, τὸν δρόμον 
τετέλεκε, τὴν πίστιν τετήρηκε...» (Β΄ Τιμ. 4, 7)· εὐχόμαστε ὁ ἀγωνοθέτης 
Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά τῆς χαρίσει καί τόν στέφανο τῆς δικαι-
οσύνης Του, στούς δέ οἰκείους της νά χαρίζει τήν ἐξ ὕψους παρηγορία 
Του. Αἰωνία της ἡ μνήμη!
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Σέ διάστημα μόλις λίγων μηνῶν οἱ ἐκλεκτές ἐκδόσεις «Ὀρθοδόξου Τύ-
που» (Κάνιγγος 10, 106 77 Ἀθήνα, τηλ. 210.38.16.206) ἐξέδωσαν τίς βιο-
γραφίες τῶν μακαριστῶν προμάχων τῆς Ὀρθοδοξίας καί πολεμίων τῶν 
αἱρέσεων, Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου (2018) καί Ἱερομ. Μάρ-
κου Μανώλη (2019). Τίς συνιστοῦμε θερμά, καθώς ἀπό τή μελέτη τους 
θά προκύψει πολλαπλή ὠφέλεια.

• Ὁ μακαριστός π. Χαράλαμπος Βασιλόπου-
λος (1910 – † 1982), τή βιογραφία τοῦ ὁποίου 
(σ.σ. 384) συνέγραψε ὁ ἐγγονός ἀπό ἀδελφό του 
κ. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, ὑπῆρξε Ἱδρυτής 
τῆς «Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως» (Π.Ο.Ε.) 
καί τῆς ἀγωνιστικῆς ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύ-
πος». Ὁ Γέροντας ὑπηρέτησε ὡς λαϊκός θεολόγος 
καί ὡς Ἱερομόναχος καί Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη μέ αὐταπάρνηση τήν 
Ἁγία μας Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα. Διώχθηκε 
πολλές φορές γιά τήν ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξη πίστη 
του καί τήν ἀνυποχώρητη στάση του στήν ἀντιμε-
τώπιση τῶν ποικιλωνύμων αἱρέσεων. Ἦταν πνευ-
ματικός πατέρας χιλιάδων ψυχῶν, πού μέχρι καί σήμερα μαρτυροῦν γιά 
τήν ὁσιότητα τοῦ βίου του. 

• Ἡ ἕτερη βιογραφία, ἡ ὁποία εἶναι καρπός συλ-
λογικῆς προσπάθειας (σ.σ. 407), ἀφορᾶ τόν ἀείμνη-
στο π. Μάρκο Μανώλη (1937 – † 2010), πνευματικό 
ἀνάστημα τοῦ π. Χαραλάμπους καί διάδοχό του, 
μετά τήν κοίμησή του, στήν πνευματική καθοδήγηση 
τόσο τῆς Π.Ο.Ε., ὅσο καί τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου». 
Ὁ π. Μάρκος ἀκολούθησε μέ εὐλάβεια καί συνέ-
πεια τά βήματα τοῦ Γέροντός του στόν ἀγώνα γιά 
τήν ὑπεράσπιση τῆς ἁπανταχοῦ Ἁγίας Ὀρθοδοξίας 
μας, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑποστεῖ καί ὁ ἴδιος διώξεις. 
Ὑπῆρξε πρότυπο Ὀρθοδόξου Κληρικοῦ, φιλακό-
λουθος στό ἔπακρον, τελοῦσε καθημερινά τή θεία 
Λειτουργία καί ὅλες τίς ἱ. Ἀκολουθίες. Ἀνέπτυξε 
πλούσια φιλανθρωπική καί ποιμαντική δράση στίς φυλακές, στά ψυχια-
τρεῖα, ὀρφανοτροφεῖα καί στόν τομέα τῆς νεότητας, ἐνῶ ἐκδαπανήθηκε 
κυριολεκτικά στήν ἐπιτέλεση τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως.

 Ἦταν ἱδρυτικό μέλος τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί συμμετεῖχε στά πρῶτα Διοι-
κητικά της Συμβούλια. Ἀγαποῦσε ἰδιαιτέρως τίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες 
καί μάλιστα παρεῖχε γιά μία 10ετία, ὅταν ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. δέν ἐξέδιδε τότε 
Περιοδικό, εἰδική στήλη στόν «Ὀρθόδοξο Τύπο», στήν ὁποία ἀρθρογρα-
φοῦσε ὁ π. Νικόδημος Μπιλάλης, προβάλλοντας τό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. 
(Βλ. «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο» γιά τόν π. Μάρκο στό Περιοδικό 
μας Ε.Π.Ο., ἀρ. τ. 128/2010, σελ. 16–18). 
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Θέμα: «Εὐχαριστήριο γιά ἀποστολή Περιοδικοῦ»

Ἀγαπητοί Φίλοι,
Ἔλαβα μέ χαρά τό ὡραῖο Περιοδικό σας «Ἑλληνορθόδοξη 

Πολύτεκνη Οἰκογένεια».
Σᾶς εὐχαριστῶ καί σᾶς συγχαίρω. Σήμερα ἡ Ἑλλάδα μας 

χρειάζεται πάρα πολύ τά παιδιά μας. Σβήνει καί χάνεται.
Συγχαρητήρια εἰς ἐσᾶς πού προάγετε τίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες. 

Δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει ἡ Ἑλλάδα μας χωρίς σωστές, ἀληθινές 
Οἰκογένειες.

Καλή δύναμη νά ἔχετε στό ὡραῖο ἔργο σας.

ΕΥΛΟΓΙΑ τοῦ Σεβασμ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης  
στό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

Σχόλιο Συντάξεως. 
Εὐχαριστοῦ με θερμά τόν Σεβα-

σμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο γιά τίς 
εὐχές καί εὐλογίες του. Πράγμα-
τι οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες ἀνέ-
καθεν ὑπῆρξαν καί εἶναι οἱ «αἱμο-
δότες» τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας, 
ἀλλά καί τῆς Πατρίδας μας. Σύμ-
φωνα μέ παλαιότερες μελέτες τοῦ 
μακαριστοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. 
Ἁγιορείτου Μοναχοῦ π. Νικοδήμου 
Μπιλάλη, τό 80% τῶν Ἱερέων καί 
Μοναχῶν εἶναι Πολύτεκνοι ἤ τέκνα 
Πολυτέκνων. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά 
τούς Ἥρωες τῶν ἀπελευθερωτικῶν 
ἀγώνων τοῦ Ἔθνους μας. 

Εἶναι λοιπόν πολύ σημαντικό καί 
συνάμα ἐνθαρρυντικό, τόσο γιά τήν 

«μικρή καί φτωχή» Π.Ε.ΦΙ.Π. ὅ σο καί 
γιά τούς συγχρόνους ἥ ρω ες τῆς Πα-
τρίδας καί τῆς Πίστεως, ἀδελφούς 
μας Πολυτέκνους, νά ἀναγνωρίζε-
ται ἀπό τούς πνευματικούς Πατέ-
ρες καί ταγούς τῆς Ἐκκλησίας μας 
ἡ προσφορά αὐτή.  

Στήν ἰδιαιτέρως ἐχθρική πρός τό 
θεσμό τῆς Οἰκογένειας ἐποχή μας, 
ὅπου ἡ γέννηση πολλῶν παιδιῶν, 
«ὅσων δώσει ὁ Θεός», λοιδορεῖται, 
οἱ εὐχές καί ἡ εὐ - 
λογία τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου κ. Εἰ-
ρηναίου μᾶς δί νει 
δύναμη νά συν - 
εχίζουμε τόν «κα - 
λόν ἀγῶνα» !



«Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν...». 
Πίστη ζωντανή καί ἀνανεούμενη!

Ὅταν ὁ Σέρβος Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος 
Ἅγιος νικόλαος Βελιμίροβιτς († 5 Μαρ-
τίου), βρισκόταν φυλακισμένος στό Ντα-
χάου, τόν πλησίασαν κάποιοι ἄθεοι δε-
σμοφύλακες καί τοῦ εἶπαν κοροϊδευτικά: 

– Πιστεύεις ἐσύ ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός 
εἶναι Θεός;

– Ὄχι, τούς ἀπάντησε.
Τότε ἄρχιζαν νά γελοῦν καί νά τόν 

ξαναρωτοῦν.
– Δηλαδή ἐσύ δεν πιστεύεις πλέον;
–Δέν πιστεύω πλέον, ἀλλά ΓνωΡΙ-

Ζω!, φώναξε μέ ὅλη τή δύναμή του κι 
ἐκεῖνοι ἐξαγριωμένοι ἔφυγαν αὐτοστιγμεῖ. 

Πράγματι. «Πίστις ἐστὶν ἐλπιζομέ-
νων ὑπόστασις (= ὕπαρξη πραγματική), 
πραγμάτων ἔλεγχος (= ἀπόδειξη καί βε-
βαίωση) οὐ βλεπομένων» (Πρός Ἑβρ. 11, 1. Ἡ συνέχεια γιά τά θαύμα-
τα τῆς Πίστεως).

Ὁμολογοῦντες καθημερινά στό ἱ. Σύμβολον τῆς Πίστεως, ὡς Συμβό-
λαιο Ζωῆς, τό τελευταῖο Ἄρθρο του («Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν 
καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος»), νά «πατάει ὁ νοῦς μας» καί νά συν-
ειδητοποιεῖ τό Μέγα Μυστήριο τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου Χρι-
στοῦ. Γιατί Αὐτός, ὡς «πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν Ἀναστὰς καὶ Ζωὴν 
Αἰώνιον χαριζόμενος», εἶναι ἡ μόνη ἐγγύηση καί τῆς δικῆς μας ἀναστά-
σεως μετά τό σύντομο ἤ βραδύτερο, ἀλλά βεβαιότατο σωματικό μας θά-
νατο. Γιατί τότε... «πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα...». Τότε τά ἐπίγεια 
«πάντα ἐξηφάνισται» (Ἐξόδιος Ἀκολουθία). Τότε μόνα τά «ἐλπιζόμενα 
(ὡς) ὑφιστάμενα» (= ὑπάρχοντα) καί «ἐλεγχόμενα» (= ἀποδεικνυόμενα) 
μέ τή Ζωντανή Πίστη, μόνα αὐτά βοηθοῦν καί εἰσάγουν στή Μέλλου-
σα καί Αἰώνια Ζωή τῆς Ἀναστάσεως.

Μέ αὐτή λοιπόν τή Ζωντανή Πίστη καί Ζωή
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ

νά ὑποδεχθοῦμε καί νά ἑορτάσουμε καί ἐφέτος τήν κοσμοχαρμόσυνη 
ΑΝΑΣΤΑΣΗ τοῦ Θεανθρώπου Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά ζή-
σουμε τό ὑπόλοιπο τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας ἀναστημένοι καί κήρυκες τῆς 
Ἀναστάσεως.

Ἔτι δέ, εὐχόμαστε ὁ Ἀναστάς Κύριος νά δώσει μετάνοια καί ἀνά-
σταση καί στήν πονεμένη καί σταυρωμένη Πατρίδα μας Ἑλλάδα, ὥστε 
νά ὀρθοποδήσει καί νά ὀρθοδοξεῖ πάντοτε, χωρίς μεταπτώσεις καί κα-
ταπτώσεις, πού δυστυχῶς ἐγνωρίσαμε καί ζοῦμε τελευταῖα.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ !
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Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Δημητρίου καί Δήμητρας  
ΑΡΔ ΑΜΗ, μέ 7 παιδιά, γεν. ἀπό 1996 ἕως 2011, Ν. Ἀττικῆς.

Πρόκειται γιά μιά συνειδητά Ἑλληνορθόδοξη Οἰκογένεια. Πνευμα-
τικός τους εἶναι ὁ σεβαστός π. Ἰωάννης Κωστώφ, φυσικός, θεολόγος 
καί συγγραφέας πολλῶν πνευματικῶν καί ἀπολογητικῶν βιβλίων.

 Ἐργάζονται καί οἱ δύο γονεῖς γιά νά μπορέσουν νά ἀνταπεξέλθουν 
στά τρέχοντα ἔξοδα (λογαριασμούς, ἐνοίκιο κλπ.), ἀλλά καί σέ παλαι-
ότερα δάνεια. Τά προβλήματα πολλά, ὅμως ἡ πίστη τους στό δωρε-
οδότη Κύριο καί Θεό μας πάντοτε ὑπερισχύει. «Πάντα δυνατὰ τῷ πι-
στεύοντι» (Μάρκ. 9, 23), φίλοι μας· τό ζεῖτε καί τό ζοῦμε καθημερινά!

Ὑπερπολύτεκνη Οἰ κογένεια Μάρκου–Ἀλεξάνδρου καί Γε-
ωργίας ΑΜΠΕΛΙΔΗ, μέ 7 παιδιά, γεν. 2006–2018, Ν. Ἀττικῆς. 

Τήν ὡραία αὐτή Οἰκογένεια γνωρίσαμε ἀπό συνεργάτη μας. Ἦταν 
πνευματικά παιδιά τοῦ μακαριστοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρη-
γορίου, Ἁγίου Ὄρους, π. Γεωργίου Καψάνη († 2014), ἐνῶ τώρα πνευμα-
τικός τους εἶναι ὁ σεβαστός π. Γεώργιος Ρουσάκης (ἰατρός, θεολόγος). 

Ἐργάζεται μόνο ὁ πατέ-
ρας ἐποχιακά, ἐνῶ ἡ μη-
τέρα ἀσχολεῖται μέ τήν 
ἀνατροφή τῶν μικρῶν 
παιδιῶν τους. Ὁ ἀγώνας 
τους δύσκολος καί οἱ ἀνά-
γκες πολλές, ὅμως ἡ Χά-
ρις τοῦ Θεοῦ καί ἡ χαρά 
τῆς πολυτεκνίας, πού εἶναι 
δικό Του δῶρο, «τὰ ἐλλεί-
ποντα ἀναπληροῖ» !

Εὖγε, φίλοι μας! Σᾶς εὐ
χόμαστε νά χαίρεστε καί 
νά καμαρώνετε τά χαρι-
τωμένα παιδιά σας.


