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50χρονα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. (1969—2019)
Ἡ ἄτυπη ἵδρυση τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔλαβε χώρα τήν 1η Ὀκτωβρίου 1969. Ἀφορμή γιά
νά συσταθεῖ ἡ πρώτη Φιλοπολυτεκνική Ὁμάδα, πού σάν ἀποτέλεσμα εἶχε τή νομική
ἀναγνώριση τοῦ Συλλόγου (1972), ἦταν ἡ γνωριμία τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ Συλλόγου, μακαριστοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ π. Νικοδήμου Μπιλάλη († 4. 6. 2014) μέ τήν Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Κων/νου καί Μαρίας Μανδελένη (μέ 9 τότε παιδιά, πού τελικά
ἔφθασαν τά 15). Ἡ γνωριμία ἔγινε κατά τή Βάπτιση 4 παιδιῶν τῆς Οἰκογενείας στήν
Ἱ. Μονή Πετράκη στήν Ἀθήνα, ὅπου τυχαῖα παρέστη ὁ π. Νικόδημος.
Ἔκτοτε καί μέχρι σήμερα, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τήν εὐλογία συγχρόνων Ἁγίων, ὅπως τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου κ.ἄ., ἀλλά καί τήν ἀνεκτίμητη βοήθεια
τῶν ἁπανταχοῦ Φίλων τῶν Πολυτέκνων, ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. μεγάλωσε καί «πλούτισε», ὄχι
βεβαίως ὑλικῶς, ἀλλά γνωρίζοντας καί ἐνισχύοντας περίπου 10.000 Οἰκογένειες
καί τόν ἀνεκτίμητο θησαυρό τους, τά ἀξιαγάπητα παιδιά τους. Σήμερα στό ἐνεργό
Μητρῶο τοῦ Συλλόγου μας ὑπάρχουν περίπου 2.000 Οἰκογένειες.
Κάνοντας, λοιπόν, ἀναφορά στήν ἐπέτειο αὐτή, δέν εἶναι δυνατόν νά μήν σταθοῦμε καί νά μήν ἐπαινέσουμε τήν ἔμπονη καί κοπιώδη, ἀλλά ταυτόχρονα ὡραία
καί εὐγενική διακονία ὅλων τῶν Συνεργατῶν καί Συνδρομητῶν τῆς «μικρῆς καί
πτωχῆς» Π.Ε.ΦΙ.Π. Σέ ὅλους αὐτούς ἀφιερώνουμε τά παρακάτω ἀξιόλογα καί συγ
κινητικά κείμενα.

Εὐχές ἀπό τόν Ἀντιπρόεδρο τῆς Α.Σ.Π.Ε.
Σεβαστέ καί ἀγαπητέ μου φίλε Πρόεδρε κ. Ἀντωνίου,
μέ τή συμπλήρωση πενήντα χρόνων ἀπό τήν ἵδρυση τῆς
Π.Ε.ΦΙ.Π. δεχθεῖτε τίς ἐγκάρδιες εὐχές μου γιά μακροημέρευση, ὑγεία καί εὐτυχία.
Σέ μιά ἐποχή πού κανείς δέν εἶχε προβλέψει τό δημογραφικό κατήφορο πού ὁδήγησαν τή Χώρα μας οἱ ἄφρονες πολιτικοί μας, μέ τήν ἀπαράδεκτη ἀντιπολυτεκνική
πολιτική τους, πρίν ἀπό πενήντα ἀκριβῶς χρόνια, ἐσεῖς,
μαζί μέ τόν μακαριστό συμπατριώτη μου Ἁγιορείτη Μοναχό Νικόδημο Μπιλάλη, πού ὑπῆρξε μία ἀπό τίς σημαντικότερες σύγχρονες
μορφές τῆς ἑλληνορθοδοξίας, εἴχατε τήν πρωτοβουλία καί τήν ἔμπνευση νά
ἱδρύσετε ἕνα σωματεῖο πού εἶχε καί συνεχίζει νά ἔχει σκοπό τή φροντίδα καί
τήν προστασία Ὑπερπολυτέκνων Οἰκογενειῶν στήν Πατρίδα μας...
Ἡ βοήθεια πρός τούς Πολυτέκνους καί κυρίως τούς Ὑπερπολυτέκνους ἐκ μέρους τῆς Ἑνώσεως, τῆς ὁποίας σήμερα καί ἀπό τῆς συστάσεώς της προεδρεύετε,
ἔχει προσφέρει σημαντικά καί ἔχει βοηθήσει ἀποτελεσματικά τίς Ὑπερπολύτεκνες Οἰκογένειες καί ἔχει δώσει χέρι βοηθείας στίς Οἰκογένειες αὐτές πού θυσιάζουν κάθε εὐμάρεια γιά νά δημιουργήσουν μεγάλες Οἰκογένειες καί νά ἀναπληρώσουν τό καθῆκον καί τό χρέος ἄλλων συμπολιτῶν, πού δέν τολμοῦν ἀκόμη
καί νά κάνουν Οἰκογένεια, πόσο μᾶλλον νά γίνουν Πολύτεκνοι.
Θέλω ἀπό τή θέση τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Ἀνωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ἑλλάδος, νά σᾶς συγχαρῶ γιά τό λαμπρό ἔργο πού γιά μισό καί
πλέον αἰώνα ἐπιτελεῖτε τόσο προσωπικά ἐσεῖς, ὅσο καί οἱ συνεργάτες σας μέ
σθένος, δύναμη, αὐταπάρνηση καί ἀγάπη πρός τούς στυλοβάτες τοῦ Ἔθνους
καί τῆς Ὀρθοδοξίας.
Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα εὔχομαι Καλή Ἀνάσταση, ὁ Θεός
νά φωτίζει μέ τό Ἀναστάσιμο Φῶς τά διαβήματά σας καί τό ἔργο σας...
Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης
Ἐπιτ. Δικηγόρος, Ἀντιπρόεδρος Ἀνωτ. Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ἑλλάδος.
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Μηνύματα ἐλπίδας: Οἱ Φίλοι τῆς Οἰκογένειας
Τοῦ Γεωργίου Διον. Κούβελα, συντ. Καθηγητοῦ Μ. Ε. – συγγραφέως.
Διάβασα σέ Ἀθηναϊκή Ἐφημερίδα ὅτι ὁ Πρωθυπουργός τῆς Οὐγγαρίας κ. Ὄρμπαν ἀνακοίνωσε σειρά οἰκονομικῶν μέτρων γιά τή στήριξη τῆς Οἰκογένειας. Μερικά
ἀπό αὐτά εἶναι: ἰσόβια φοροαπαλλαγή γιά τίς πολύτεκνες
γυναῖκες, προίκα 31.000 εὐρώ, ἄτοκο δάνειο γιά κάθε
παιδί πού γεννιέται, στίς ἀνύπαντρες κάτω τῶν 40 ἐτῶν.
Δυστυχῶς στήν Πατρίδα μας ἡ Οἰκογένεια δέν στηρίζεται ἀπό τήν Πολιτεία. Ἰδίως οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες ὑποφέρουν. Τό κράτος ἀντί νά τίς βοηθήσει, μείωσε καί
ἔκοψε κάποια ἐπιδόματα πού ἔπαιρναν. Αὐτό καταγγέλουν οἱ Ἑνώσεις τῶν Πολυτέκνων. Ἐπακόλουθο εἶναι νά λιγοστεύουν οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες στήν Ἑλλάδα. Ἕνα ἤ δύο παιδιά καί σπάνια τρία. Τή
στιγμή πού οἱ μουσουλμάνοι, καί αὐτοί πού εἶναι στή Χώρα μας, κάνουν πολλά παιδιά. Τό σύνθημα ἔδωσε ὁ ἴδιος ὁ Ἐρντογάν. Εἶπε: «Νά γεννᾶτε πάνω
ἀπό πέντε παιδιά». Γνωρίζει ὅτι οἱ καλομαθημένοι Εὐρωπαῖοι δέν τεκνοποιοῦν. Ἔτσι οἱ μουσουλμανικές μειονότητες στήν Εὐρώπη θά γίνουν πλειονότητες καί θά ἁλώσουν τήν Εὐρώπη.
Τό Δημογραφικό, λοιπόν, εἶναι σοβαρότατο πρόβλημα. Τό ὑπ’ ἀριθμ. ἕνα
πρόβλημα τῆς Χώρας μας. Ὁ ἑλληνικός πληθυσμός συνεχῶς μειώνεται. Οἱ κοινωνιολόγοι κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Σέ 30 χρόνια, λένε, ὁ μουσουλμανικός πληθυσμός τῆς Ἑλλάδας θά πλησιάζει τόν ὀρθόδοξο. Τό πάθημα
τῆς Σερβίας πού ἔχασε τό Κοσσυφοπέδιο, θά πρέπει νά μᾶς γίνει μάθημα. Δυσ
τυχῶς οἱ πολιτικοί μας περί ἄλλα τυρβάζουν.
Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει καί ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία συμπαραστέκεται στά
προβλήματα τῆς Οἰκογένειας. Μέ τά φιλόπτωχα ταμεῖα, τά συσσίτια, τό ἐπίδομα γιά τό τρίτο παιδί στή Θράκη τοῦ μακαριστοῦ Χριστόδουλου κλπ. Μεγάλη καί οὐσιαστική εἶναι ἡ βοήθεια πού προσφέρει στήν Οἰκογένεια καί μάλιστα τήν Πολύτεκνη ἡ γνωστή ἀνά τήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο «Πανελλήνια
Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων», πού ἵδρυσε πρίν ἀπό 50 χρόνια ὁ μακαριστός Ἁγιορείτης Μοναχός Νικόδημος Μπιλάλης (στίς 4 Ἰουνίου συμπληρώθηκαν πέντε χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία του).
Μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο τῶν 50 χρόνων ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ἑνώσεως
αὐτῆς, ὁ σημερινός Πρόεδρος καί ἀπό τά ἱδρυτικά της μέλη Ἀντώνιος Ἀντωνίου, ἕνας παλαίμαχος καί θαλερός πρεσβευτής, δημοσίευσε στό Περιοδικό τῆς Ἑνώσεως «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια» ἕνα ἐνδιαφέρον
ἄρθρο. Σέ αὐτό, ἀφοῦ συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ τούς συνεργάτες, ἐθελοντές,
δωρητές κλπ., ὑπογραμμίζει τήν προσφορά τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Γράφει: «Εἶναι συγκινητική ἡ ἀνταπόκριση τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ὁμογένειας, πού διακρίνει στήν ἀφυπνιστική δράση μας τήν ἀγωνία καί τήν προσπάθεια γιά τό μεῖζον θέμα τῆς ὑπογεννητικότητας καί ἀνταποκρίνεται μέ ἀγάπη καί θυσία» (Ε.Π.Ο., ἀρ. τ. 161, σ. 3).
Συγχαίρουμε θερμά τήν «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων»
(Π.Ε.ΦΙ.Π.) γιά τό λαμπρό ἔργο πού ἐπιτελεῖ ἐπί 50 συνεχή χρόνια καί εὐχόμαστε ὅπως ὁ Ἅγιος Θεός εὐλογεῖ καί στηρίζει τή θεοφιλή αὐτή προσπάθεια.
(Πηγή: Ἐφημ. «Μεσσηνιακός Λόγος», Καλαμάτα, 6. 6. 2019).
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Ἡ δημογραφική βόμβα ἀπειλεῖ
νά τινάξει στόν ἀέρα τήν ἀνάπτυξη

Μέ τούς θανάτους νά ξεπερνοῦν τίς
γεννήσεις, ἑκατοντάδες χιλιάδες νέους
καί μορφωμένους νά ἔχουν μεταναστεύσει, καί τήν Ἑλλάδα νά ἔχει ἕναν ἀπό
τούς πιό γηρασμένους πληθυσμούς στήν
Εὐρώπη, ἡ χώρα τίς ἐρχόμενες δεκαετίες δέν θά μπορεῖ νά παράγει ἐπαρκή
πλοῦτο γιά τούς πολίτες της.
Καθώς βγαίνουμε ἀπό τή 10ετή κρίση καί οἱ προσδοκίες ὅτι ἡ οἰκονομία
βρίσκεται στήν ἀρχή ἑνός ἀνοδικοῦ κύκλου ἔχουν αὐξηθεῖ, κοινός τόπος εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται σέ δημογραφικό ἀδιέξοδο πού δέν πλήττει μόνο τόν πληθυσμό της, ἀλλά ὑπονομεύει καί
τήν οἰκονομική της ἀνάκαμψη.
Ἄν σκεφτεῖ κανείς πώς μιά αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ κατά 100.000 ὁδηγεῖ σέ
ἄνοδο κατά 3% τοῦ κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ἐνῶ μιά αὔξηση τῶν ἡλικιωμένων
(ἄνω τῶν 65 ἐτῶν) κατά περίπου 50.000 ὁδηγεῖ σέ μείωση τοῦ κατά κεφαλήν
ΑΕΠ κατά περίπου 15%, τότε τό μέλλον φαντάζει ζοφερό, καθώς στό ἀρνητικό
σενάριο ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδας ἀναμένεται νά μειωθεῖ τό 2035 ὥς 1,4 ἑκατ.
καί τό 2050 ὥς καί 2,5 ἑκατ., ἐνῶ οἱ ἄνω τῶν 65 ἐτῶν ἀναμένεται νά ἀποτελοῦν
τό 27,9% καί τό 33,1% τοῦ πληθυσμοῦ ἀντίστοιχα, ἀπό τό 20,9% σήμερα, ὅπως
ἀναφέρεται στό ρεπορτάζ τοῦ Τάσου Μαντικίδη στό «Βῆμα τῆς Κυριακῆς».
Ὁ δείκτης γονιμότητας
Ἡ μέση Ἑλληνίδα πλέον δέν γεννᾶ δύο παιδιά, πού στατιστικά ἀπαιτοῦνται, ὥστε νά φέρει στή ζωή μία κόρη πού θά τήν ἀντικαταστήσει.
Ὁ δείκτης γονιμότητας1*τῆς μέσης Ἑλληνίδας ἔχει πέσει στά 1,3 παιδιά,
ὅταν τή δεκαετία τοῦ 1960 βρισκόταν στά 2,3 παιδιά ἀνά γυναίκα, πάνω ἀπό
τό ὅριο ἀντικατάστασης γενεῶν (2,1 παιδιά ἀνά γυναίκα)...
Σήμερα, ζοῦμε πολύ περισσότερα χρόνια, εἴμαστε πιό γερασμένοι, κάνουμε λιγότερα παιδιά καί λιγότερους γάμους, χωρίζουμε πιό εὔκολα, ἡ δομή τῶν
νοικοκυριῶν καί τῶν οἰκογενειῶν μας ἔχει ἀλλάξει ριζικά, ἐνῶ οἱ δημογραφικές ἐξελίξεις ὁδηγοῦν ἄμεσα τίς ἑπόμενες δεκαετίες σέ μιά ἐπιτάχυνση τῆς γήρανσης καί σέ μία μείωση, μικρότερη ἤ μεγαλύτερη, τοῦ πληθυσμοῦ μας.
1. Δείκτης γονιμότητας: Ὁ μέσος ὅρος τῶν γεννήσεων πού ἀντιστοιχοῦν σέ 1.000
γυναῖκες ἀναπαραγωγικῆς ἡλικίας, ἀνάμεσα στά 15 καί 50 ἔτη.
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Οἱ ἀριθμοί
Σύμφωνα μέ ἔρευνα τοῦ Ἐργαστηρίου Δημογραφικῶν καί Κοινωνικῶν
Ἀναλύσεων τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ὁ πληθυσμός τῆς χώρας τό 2035
θά κυμαίνεται, ἀνάλογα μέ τίς προβολές διαφόρων σεναρίων, ἀπό 10,4 έως 9,5
ἑκατ. σημειώνοντας μείωση ἀπό 0,44 ἕως καί 1,4 ἑκατ. σέ σχέση μέ σήμερα, ἐνῶ
τό 2050 θά κυμαίνεται ἀπό 10 ἕως 8,3 ἑκατ. σημειώνοντας μείωση ἀπό 0,8 ἕως
καί 2,5 ἑκατ. ἀντίστοιχα.
Παράλληλα τό 2035 τό ποσοστό τοῦ πληθυσμοῦ πού θά ξεπερνᾶ τά 65 ἔτη
καί αὐτῶν πού θά ξεπερνοῦν τά 85 ἔτη ἀπό τό 20,9% καί 3% σήμερα ἀναμένεται νά αὐξηθοῦν στό 27,2%–27,9% γιά τούς πρώτους καί στό 4,1%–4,5% γιά
τούς δεύτερους.
Παράλληλα, τό 2050 τό ποσοστό τοῦ πληθυσμοῦ πού θά ξεπερνᾶ τά 65 ἔτη
ἀναμένεται νά αὐξηθεῖ στό 30,3%–33,1% καί αὐτῶν πού ξεπερνᾶ τά 85 ἔτη νά
φθάσει τό 4,9%–6,5% ἀντίστοιχα.
Ἡ συρρίκνωση τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ πού καταγράφεται σέ ὅλα τά σενάρια καί ἡ συνεχιζόμενη γήρανσή του προφανῶς ἀναμένεται νά ἔχουν ἄμεση ἐπίπτωση καί στόν πληθυσμό ἐργάσιμης ἡλικίας, ὁ ὁποῖος φθίνει συνεχῶς.
Εἰδικότερα, τό ποσοστό τοῦ πληθυσμοῦ μεταξύ 15–64 ἐτῶν ἀπό τό 65%
σήμερα θά μειωθεῖ στό 60%–61% τό 2035 καί στό 54% ἕως 56,5% τό 2050. Ἡ
μείωση ἐπιταχύνεται σέ ὅλα τά σενάρια μετά τό 2030, ἡ ἐπιτάχυνση δέ αὐτή
ὀφείλεται κυρίως σέ δύο λόγους: 1) στήν προοδευτική εἴσοδο στήν ὁμάδα τοῦ
πληθυσμοῦ ἐργάσιμης ἡλικίας τῶν ὀλιγοπληθῶν γενεῶν πού γεννήθηκαν μετά
τό 2010 καί 2) στήν προοδευτική ἔξοδο ἀπό τήν ὁμάδα αὐτή τῶν πολυπληθέστερων γενεῶν τῶν ἐτῶν 1955–1975.
Ἡ μείωση αὐτή θά μειώσει σέ σχέση μέ σήμερα καί τόν οἰκονομικά ἐνεργό
πληθυσμό κατά 0,5–1 ἑκατ. τό 2035 καί κατά 1,1–1,7 ἑκατ. τό 2050.
Ἄλλαξε δραματικά τό μεταπολεμικό τοπίο
Σύμφωνα μέ τήν ἔρευνα, γιά πρώτη φορά στή δημογραφική ἱστορία μας ὁ
πληθυσμός τῶν ἀτόμων ἡλικίας 0-14 ἐτῶν ἀπό τά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1990
ὑπολείπεται αὐτοῦ τῶν 65 ἐτῶν καί ἄνω (τό 2018 οἱ 65 ἐτῶν καί ἄνω ἦταν
κατά 800.000 περισσότεροι ἀπό τά ἄτομα 0–14 ἐτῶν).
Ἡ μείωση τῆς γαμηλιότητας 2**καί τῆς γεννητικότητας/γονιμότητας, ἡ
αὔξηση τῶν ἐκτός γάμου γεννήσεων καί τῶν διαζυγίων καί ἡ ἀνάδειξη νέων
μορφῶν συμβίωσης εἶχαν σημαντικές ἐπιπτώσεις. Π.χ. ἐξαφανίστηκαν σχεδόν
οἱ διευρυμένες Οἰκογένειες, οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες καί προφανῶς καί τά
πολυμελή νοικοκυριά.
Ἡ μικρή σέ μέγεθος πυρηνική Οἰκογένεια πού προκύπτει ἀπό γάμο εἶναι
μέν κυρίαρχη ἀκόμη, ἀλλά τό ποσοστό τῶν ζευγαριῶν πού συμβιώνουν χωρίς
γάμο αὐξάνεται σταθερά, ὅπως καί ὁ ἀριθμός τῶν μονογονεϊκῶν Οἰκογενειῶν
καί ὁ ἀριθμός τῶν ἄτεκνων ἀτόμων (>20% σχεδόν τῶν γυναικῶν πού γεννήθηκαν στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 δέν θά ἀποκτήσουν ἕνα παιδί).
Αὐξάνεται τέλος καί ἡ μέση ἡλικία ὅσων γυναικῶν ἔχουν ἀποκτήσει ἕνα
πρῶτο παιδί (>31 έτη). 3***
(Πηγή: www.in.gr/2019/08/18/greece/dimografiko-yponomeyei-kai-tin-anaptyksi).

2. Δείκτης γαμηλιότητας: Ἡ ἀναλογία γάμων ἀνά 1.000 κατοίκους ὁρισμένης
περιοχῆς σ' ἕνα χρόνο.
3. Σημ. Συντ.: Τό 2017 ἡ μέση ἡλικία ὅσων γυναικῶν ἀπέκτησαν τό πρῶτο τους παιδί ἦταν τά 31,45 ἔτη, ὅταν πρίν 9 ἔτη, τό 2008 ἦταν τά 28,8 ἔτη. Ἄραγε σήμερα, τό 2019,
πόσο θά ἔχει αὐξηθεῖ ἡ μέση ἡλικία ὅπου οἱ γυναῖκες ἀποκτοῦν τό πρῶτο τους παιδί;
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Παραινετική ἔκκληση γιά τό
Δημογραφικό Πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος.
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ΄.
Ἡ Πατρίδα μας, ὡς εἶναι γνωστόν,
Ὁ Σεβ. μέ τήν
ἀντιμετωπίζει ἕνα ἐξόχως σοβαρό
Πολύτεκνη Οἰκοπρόβλημα καί αὐτό εἶναι τό δημογραγέ νεια Ἰώβ καί
φικό ζήτημα.
Σωτηρίας ἈλεξοἩ ὑπογεννητικότητα, ὅπως καπούλου (6 παιταγράφεται ἀπό τίς στατιστικές, ἔχει
διά, γεν. 2008 –
2016, Ν. Ἀττικῆς).
ὁδηγήσει στή σταδιακή σοβαρότατη
μείωση τοῦ πληθυσμοῦ. Ἡ Ἑλλάδα
καθίσταται χώρα γερόντων καί οἱ θάνατοι ἤδη ὑπερβαίνουν τίς γεννήσεις.
Παρουσιάζεται μείωση μαθητῶν καί
μαθητριῶν στά σχολεῖα καί πολλά ἐξ
αὐτῶν κλείνουν λόγῳ ἔλλειψης μαθητόκοσμου καί τό ἴδιο φαινόμενο παρατηρεῖται καί στόν ἀριθμό τῶν ὑπό
στράτευση νέων. Στήν περιφέρεια τῆς
Μητρόπολής μου διαπιστώνω ἔκδηλα
τό δημογραφικό πρόβλημα, ἀνησυχῶ
καί ἐρωτῶ: Ποῦ πᾶμε;
«Ἡ Πολύτεκνη Οἰκογένεια ἐπισκέἜπειτα οἱ ἀπαράδεκτες ἐκτρώσεις
φτηκε
τόν Σεβασμιώτατο στό Ἐπισκοδημιουργοῦν ἕνα ἐπιπρόσθετο μέγα
πεῖο μέ τήν εὐκαιρία τοῦ “κοινωνικοῦ
πρόβλημα στό ὅλο ζήτημα. Συνάμα τουρισμοῦ” στή Μάνη, μέ μοναδικό σκοἀρνητικά νομοθετήματα καί μή ἐνθαρ- πό νά πάρει τήν εὐχή του.
ρυντικά γιά τόν ἱερό θεσμό τῆς Οἰκο»Ὁ Σεβ. τούς καλοδέχτηκε, μοίρασε
γένειας καί τῶν Πολυτέκνων ἐπιτεί- δῶρα στά 6 παιδιά τους καί τούς συνεχάρη γιά τόν ἀγώνα τους καί τήν πίστη
νουν τό πρόβλημα.
Ὅταν ἄλλες χῶρες προσέχουν τά τους στό Θεό.
»Τέτοιες Οἰκογένειες δίνουν πολλά
μέγιστα τό δημογραφικό ζήτημα, ἐμεῖς, διδάγματα
στή σύγχρονη κοινωνία μας».
εἶναι δυνατόν ν' ἀδιαφοροῦμε γιά τό
(Δελτίο Τύπου Ἱερᾶς Μητροπόλεως
μέλλον τοῦ τόπου μας καί τοῦ ἑλληνι- Μάνης, Ἰούλιος 2019).
σμοῦ γενικότερα, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες πού
ἔχουμε μακραίωνη ἱστορία, μεγάλο πολιτισμό καί πίστη στήν χριστιανική ὀρθόδοξη διδασκαλία;
Ἡ Ἐκκλησία, πάντοτε ὡς φιλόστοργη μητέρα μέ τίς προσευχές της καί τά
ποικίλα προγράμματά της, στέκεται δίπλα σέ κάθε ζεῦγος καί μεριμνᾶ συνε
χῶς γιά τήν Οἰκογένεια καί θεωρεῖ τά παιδιά δῶρο καί εὐλογία Θεοῦ. Ὡστόσο
καί τό κράτος, ὡς συντεταγμένη πολιτεία ὀφείλει, ὅλως ἰδιαιτέρως, νά προσέ
ξει τό δημογραφικό ζήτημα.
Πρόκειται γιά ἕνα ἐθνικό καί πρωταρχικό θέμα. Εἰδικότερα, τό ἄρθρο 21
παρ. 1 καί 2 τοῦ Συντάγματος τυγχάνει ἀναγκαιότατο, τό δέ πνεῦμα τοῦ συν
ταγματικοῦ νομοθέτη εἶναι ἐξαιρετικά ἐξυπηρετικό γιά τή θέσπιση τῶν ἀναγκαίων νόμων πρός πραγματική υἱοθέτηση τοῦ ὅλου περιεχομένου τοῦ παραπάνω ἄρθρου.
Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά ὁδηγηθεῖ εἰς ἀλκήν, καί ἡ Οἰκογένεια νά τύχει κάθε
ἐνίσχυσης.
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ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΑΣ

•

ΕΠΙΚΟΙ

Ἀγαπητοί Φίλοι μας.
Σᾶς γράφουμε γιατί αἰσθανόμαστε
τήν ἀνάγκη νά σᾶς εὐχαριστήσουμε
θερμά καί ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς
μας γιά τήν πολύτιμη βοήθειά σας...
Σᾶς εἴμαστε εὐγνώμονες καί εὐχαριστοῦμε γιά τή στήριξή σας τόσο
τήν ὑλική, ὅσο καί τήν πνευματική.
Ἔχει μεγάλη σημασία γιά ἐμᾶς
νά νιώθουμε ὅτι ἡ ἀπόκτηση μιᾶς
μεγάλης οἰκογένειας εἶναι κάτι σημαντικό καί γιά κάποιον ἄλλο, πέρα
ἀπό ἐμᾶς τούς ἴδιους τούς γονεῖς...
Ὁ Θεός νά σᾶς ἔχει πάντα καλά
νά προσφέρετε ἀγάπη καί συμπαράσταση σέ ὅλους ὅσους ἔχουν ἀνάγκη, ἀλλά καί ὄχι μόνο.
Μέ ἐκτίμηση
Βασίλης - Μαριάννα Ἀργυροῦ
(7 παιδιά, γεν. 2011—2019)
ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Τή χαριτωμένη αὐτή Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια
γνωρίσαμε πρόσφατα. Ἐργάζεται ὁ ἀγωνιστής πατέρας, ἐνῶ, ὅπως εἶναι φυσικό,
ἡ μητέρα, πού εἶναι καί μωρομάνα, ἀσχολεῖται μέ τήν πιό δύσκολη, ἀπαιτητική,
ἀλλά ταυτόχρονα καί τήν πιό ὡραία
«ἐργασία», μέ τήν ἀνατροφή τῶν ἀξιαγάπητων παιδιῶν τους.

Εὖγε, ἀγαπητοί μας φίλοι. Εὐχόμαστε νά ζεῖτε πάντα τή χαρά καί χάρη
τῆς Πολυτεκνίας καί νά εἶστε βέβαιοι ὅτι
«ἡ ἀπόκτηση μιᾶς μεγάλης οἰκογένειας»,
μάλιστα ὅταν εἶναι συνειδητή, εἶναι ὄχι
ἁπλῶς «κάτι σημαντικό», ἀλλά κάτι ἀνεκτίμητο, μιά ἰδιαίτερη καί μεγάλη εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Νά χαίρεστε τά «βλαστάρια σας»!

Πολύτεκνη Οἰκογένεια Νικολάου καί Πελαγίας ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ, μέ 5
παιδιά, γεννημένα ἀπό 2008 ἕως 2014, Ν. Ἀττικῆς.

Ἐδῶ ὁ πατέρας προέρχεται ἀπό Πολύτεκνη Οἰκογένεια (μέ 4 παιδιά–ἀδέλφια) καί
ἡ μητέρα ἀπό τρίτεκνη. Καί σ’ αὐτή τήν περίπτωση ἐργάζεται μόνο ὁ πατέρας, ἐνῶ
ἡ μητέρα εἶναι «ἄνεργη», ὅμως ὄχι ἄεργη, γιατί ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν τους (μάλιστα τά δύο τελευταῖα εἶναι δίδυμα) εἶναι «δουλειά» ὑπεύθυνη, πλήρους, εἰκοσιτετράωρης ἀπασχόλησης,
ὅπως εἶναι καί γιά ὅλες
τίς μανοῦλες, ἰδιαίτερα
ὅμως γιά τίς Πολύτεκνες
καί Ὑπερπολύτεκνες...!
Συνεχίστε, ἀγαπητοί
μας φίλοι, τόν «καλόν
ἀγώνα σας» καί ἡ Π.Ε.
ΦΙ.Π., μέ τή βοήθεια τοῦ
Θεοῦ καί τῶν ἁπανταχοῦ Φίλων–Δωρητῶν
της, θά εἶναι τό κατά δύναμη κοντά σας, συμ
παραστάτης στόν ἀγώνα σας.
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ΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
•

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί μας, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!
Ἐλπίζω καί εὔχομαι τό γράμμα μας νά βρίσκει ὅλα τά ἐκλεκτά μέλη τοῦ
Συλλόγου σας μέ ὑγεία ψυχική καί σωματική!...
Θερμά εὐχαριστοῦμε γιά ὅλη τή στήριξή σας, οἰκονομική, ὑλική καί πνευματική... Ὁ Κύριος νά σᾶς ἀνταποδίδει κάθε καλό καί στήν Αἰώνια Βασιλεία Του
μεγάλο μισθό!
Σέ ὅλους ὅσους στηρίζουν τό Σύλλογό σας καί σέ σᾶς τούς ἀγαπημένους
μας Ἀδελφούς εὐχόμαστε ὁλόψυχα Καλή Ἀνάσταση!
Μέ πολλή ἐκτίμηση καί ἀγάπη Χριστοῦ
Ν. Φθιώτιδας, 24. 4. 2019.
Μ. καί Γ. Μπ. (7 παιδιά)

•

Καλημέρα σας ἐν Χριστῷ ἀδελφοί μέλη τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
Εὔχομαι κι ἐτοῦτες τίς Ἅγιες ἡμέρες πού ἔρχονται νά θυμηθεῖτε τά τέσσερα
ἀγγελούδια μας καί νά μᾶς βοηθήσετε νά ψωνίσουμε γιά τό πασχαλινό τραπέζι, ὥστε ἡ Οἰκογένειά μας νά περάσει μέ ἀξιοπρέπεια τίς Ἅγιες ἡμέρες τοῦ
Πάσχα. (Σημ. Συντ.: Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἀνταποκριθήκαμε ἄμεσα στό αἴτημά τους).
Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ γιά ὅσα μᾶς ἔχετε προσφέρει... Συγχαρητήρια γιά
τό θεάρεστο ἔργο σας.
Μέ σεβασμό
Ν. Ἀττικῆς, 16. 4. 2019.
Μ. Ρ. (4 παιδιά)
ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Ὑπενθυμίζουμε στούς Ἀναγνῶστες μας ὅτι οἱ ἐπιστολές καί οἱ φωτογραφίες τῶν ἀδελφῶν
μας Πολυτέκνων πού δημοσιεύουμε στό
Περιοδικό μας εἶναι ἐνδεικτικές. Δέν
εἶναι δυνατόν νά τίς δημοσιεύσουμε ὅλες,
λόγῳ περιορισμένου χώρου, ἀλλά ἐπιπροσθέτως πολλές Οἰκογένειες ἐπιθυμοῦν ἀνωνυμία. Γι’ αὐτό παρακαλοῦμε
θερμά τούς Φίλους–Δωρητές μας νά μήν

ἐπιμένουν νά βοηθοῦν μόνο τίς παρουσιαζόμενες στό Περιοδικό Οἰκογένειες,
γιατί ἔτσι ἀδικοῦνται οἱ μή δημοσιευό
μενες Οἰκογένειες, πού ἀποτελοῦν τή
συντριπτική πλειοψηφία.
Ἄς ἔχετε, ἀγαπητοί μας Φίλοι, ἐμπιστοσύνη στήν Π.Ε.ΦΙ.Π., πού, μέ τή βοή
θεια τοῦ Θεοῦ, ἐπί 50 χρόνια διακονεῖ
τήν Πολύτεκνη Οἰκογένεια καί μάλιστα
τήν Ὑπερπολύτεκνη.

Πολύτεκνη Οἰκογένεια Νικολάου καί Εὐρύκλειας ΜΠΟΥΡΔ ΑΜΗ
μέ 6 παιδιά, γεννημένα ἀπό 1995 ἕως 2013, Ν. Ἀττικῆς.

Ἀπό τρίτεκνη Οἰκογένεια ὁ πατέρας καί ἀπό Πολύτεκνη ἡ μητέρα (4 παιδιά–ἀδέλφια). Οἱ ἴδιοι αὔξησαν τόν «πλοῦτο» τους καί ἀπέκτησαν 6 παιδιά καί μάλιστα ὅλα
ἀγόρια (τά δύο τελευταῖα δίδυμα). Ἀγωνιστές τῆς ζωῆς,
πού ἔχουν δώσει στήν Πατρίδα 6 παλικάρια, τά ὁποῖα θά
τήν ὑπηρετήσουν ὡς στρατιῶτες, ἀλλά καί σάν ἐνεργοί
πολίτες. Ὅμως, ἡ «μητρυιά»
τῶν Πολυτέκνων, ἡ ἑλληνική
Πολιτεία, ἀντί νά ἀναγνωρίζει τήν προσφορά τους, τούς
φορολογεῖ καί θεωρεῖ τά παιδιά... «τεκμήρια διαβίωσης»!
Μήν ἀποκάμετε ἀδελφοί
μας. Ὁ Πανάγαθος Θεός μας
θά σᾶς προστατεύει καί θά
σᾶς εὐλογεῖ. Εἶναι τιμή μας
πού σᾶς γνωρίζουμε!
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Ἡμέρα «ἀγέννητου παιδιοῦ»
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ εἰδική Ἐγκύκλιο (9. 7.
2019) ἐνημέρωσε τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί τίς ἀνά τήν Ἑλλάδα Ἱερές Μητροπόλεις ὅτι καθιέρωσε «τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν, ὡς Ἡμέραν ἀφιερωμένην εἰς τήν προστασίαν τῆς ζωῆς τοῦ
Ἀγεννήτου Παιδιοῦ».
Τό Κίνημα «Ἀφῆστε με νά
Ζήσω!»*, πού εἶχε ἀναλάβει τή
σχετική πρωτοβουλία, γνωστοποίησε εὐρύτερα τήν ἀπόφαση
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μέ ἀνάλογο
Δελτίο Τύπου, στό ὁποῖο τονίζει:
«Τό κίνημά μας, πιστό στό
Λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καί στήν
Παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκ
κλησίας μας, διακηρύττει τήν
ἀλήθεια ὅτι τό ἀγέννητο παιδί
εἶναι ἄνθρωπος, εἰκόνα Θεοῦ,
ἐξ ἄκρας συλλήψεως, καί ἀγωνίζεται γιά τήν προστασία τῆς
ζωῆς του χωρίς ὅρους καί προ
υποθέσεις.
»Δοξάζουμε τόν Πανάγαθο
Θεό καί εὐχαριστοῦμε θερμά
τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (...) γιά τήν ἱστορική αὐτή ἀπόφαση. Μέ τήν καθιέρωση τῆς Ἡμέρας ὑπέρ τῆς
Ζωῆς τοῦ Ἀγέννητου Παιδιοῦ,
ἀποδίδεται τιμή στό παιδί ἀπό
τήν πρώτη κιόλας στιγμή τῆς
ὕπαρξής του, στιγμή κατά τήν
ὁποία, ἐνῶ εἶναι μόνο ἕνα μονοκύτταρο ἔμβρυο, εἶναι ἤδη
ἄνθρωπος μέ αἰώνια ἀξία καί
προοπτική, καί τίθεται ὑπό τήν προστατευτική ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας μας.
»Προτρέπουμε ὅλους ὅσους κατανοοῦν πώς κάθε ἀνθρώπινη ζωή δημιουργεῖται ἀπό τόν Θεό, μέ τή συγκατάθεση καί τή συνέργεια τῶν γονέων του, νά
τιμήσουν τήν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας μας, νά σταθοῦν συμπαραστάτες στό
“Ἀφῆστε με νά Ζήσω!” καί στό ἀγέννητο παιδί, προστατεύοντας καί ἀγαπώντας το ἀπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή ὡς δῶρο Θεοῦ καί πηγή εὐλογίας καί
χαρᾶς» (ἱστολόγιο «Ἀκτῖνες» 25. 7. 2019).
* Τό Κίνημα «Ἀφῆστε με νά Ζήσω!» δημιουργήθηκε πρίν 2 χρόνια ἀπό 20 Χριστιανικά Σωματεῖα καί Φορεῖς τῶν Ἀθηνῶν (μεταξύ τους καί ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π.) Σκοπός
του εἶναι ἡ προώθηση τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἀπό τή σύλληψή της, καί ἡ
προάσπιση τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀγεννήτου παιδιοῦ. Ἐνῶ παράλληλος σκοπός εἶναι
καί ἡ ἀποτροπή τῶν Ἐκτρώσεων μέσῳ τῆς σωστῆς ἐνημέρωσης.
Ὁλόκληρο τό Δελτίο Τύπου, ἀλλά καί πλούσιο ὑλικό μπορεῖτε νά βρεῖτε στήν
ἱστοσελίδα τοῦ Κινήματος: www.afistemenaziso.gr
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Ἐδῶ καί πολλά χρόνια ἀπό τίς στῆλες τοῦ Περιοδικοῦ μας κατά καιρούς
ἔχει στηλιτευθεῖ τό ἀνόσιο ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων. Ἡ πρόσφατη ἀπόφαση
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου βάζει τά πράγματα στή θέση τους, ὥστε τουλάχιστον τά
πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας νά πληροφορηθοῦν ὑπεύθυνα ἀπέναντι στό ἀνοσιούργημα τῶν ἐκτρώσεων.
Ἀτέλειωτο ποτάμι αἵματος
Ἡ παραπάνω εἴδηση, μόλις ἔγινε γνωστή, προκάλεσε ἔκρηξη ἀντιδράσεων πολιτικῶν κομμάτων καί δημοσιογράφων ὁρισμένης μερίδας τοῦ Τύπου.
Ἐκεῖνο πού κάνει ἐντύπωση στίς περισσότερες ἀπό αὐτές τίς ἀντιδράσεις εἶναι τό ὕφος τοῦ λόγου. Μιλοῦν γιά «θρίαμβο τοῦ σκοταδισμοῦ» καί
«ἀπόλυτη δικαίωση τῶν πιό ἀντιδραστικῶν ἐκκλησιαστικῶν καί παρεκκλησιαστικῶν κύκλων». Ἐξανίστανται καί διαμαρτύρονται, διότι ἡ Σύνοδος «ὡς
ἀγέννητο παιδί ὁρίζει τό ἔμβρυο καί ἡ στόχευση εἶναι νά ἀμφισβητηθεῖ πλέον εὐθέως τό δικαίωμα στήν ἄμβλωση». Πρόκειται, γράφουν, γιά ἀπόφαση
«κατά τῶν γυναικῶν, πού ἀνοίγει τόν δρόμο γιά εὐθεία πλέον ἀμφισβήτηση στό δικαίωμα τῆς αὐτοδιάθεσης τῶν σωμάτων μας» («Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν», 26. 7. 2019).
Τό θυμωμένο ὕφος δέν ἀφήνει καμία ἀμφιβολία ὅτι ἀποτελεῖ βίαιη ἀντίδραση ἔνοχης συνειδήσεως. Γι’ αὐτό καί δέν μπορεῖ νά διακρίνει κανείς οὔτε
στοιχειώδη λογική σ’ αὐτή τήν ἀντίδραση.
Τό ἐπιχείρημα πού μονίμως καί ἐπιμόνως προβάλλεται ἀπό αὐτές τίς γυναῖκες εἶναι αὐτό τῆς «αὐτοδιάθεσης τῶν σωμάτων μας». Καί ἀδυνατοῦν νά
σκεφθοῦν μέ τήν πιό ἁπλή λογική · ὅτι δηλαδή τό ἔμβρυο, πού μέ τόση βαρβαρότητα φονεύουν, δέν εἶναι μέλος τοῦ σώματός τους. Τό ἔμβρυο εἶναι
ἄλλο σῶμα, δέν τούς ἀνήκει, δέν συμπεριλαμβάνεται στά ὄργανα τοῦ σώματός τους.
(Πηγή: Περιοδικό «Ο ΣΩΤΗΡ», ἀρ. φύλ. 2205, 1 καί 15. 9. 2019, σ. 372).

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

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 ΕΚΤΡΩΣΗ–ΦΟΝΟΣ), ἀλλ' οὔτε καί στή ΣΤΕΙΡΩΣΗ. (Οἱ Ἱεροί Κανόνες
τῆς Ἐκκλησίας μας «κανονίζουν» τήν ἔκτρωση μέ πολυετῆ στέρηση 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 δυσκολευθεῖ 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 τηλεφωνεῖστε 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 πιεστικά... 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: info@pefip.gr
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Ἡμέρα προστασίας τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ
Τῆς Ρόης Δ. Παντελίδου, Καθηγήτριας Ἀστικοῦ Δικαίου
τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Δημοκρ. Πανεπιστημίου Θράκης.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καθιέρωσε ἡμέρα προστασίας τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ. Ἡ εἴδηση προκάλεσε πολλές
ἀντιδράσεις. Ἄς μοῦ ἐπιτραποῦν ὁρισμένες παρατηρήσεις,
μέ βάση τήν ἰσχύουσα νομοθεσία πού ἐνδιαφέρεται καί
φροντίζει τό παιδί.
1. Ἡ ἄμβλωση εἶναι ἀξιόποινη πράξη τόσο στόν παλαιό ὅσο καί στόν νέο Ποινικό Κώδικα. Ὑπάγεται ὡς «διακοπή τῆς κύησης» στό κεφάλαιο «Ἐγκλήματα κατά τῆς
ζωῆς καί προσβολές τοῦ ἐμβρύου» (ἄρθρα 299–315). Ἐάν
συντρέχουν ὅμως ὁρισμένες ἐξαιρέσεις πού προβλέπει ὁ
ἴδιος νόμος (ἄρθρο 304), ἡ ἄμβλωση δέν θεωρεῖται ἄδικη πράξη καί μένει
ἀτιμώρητη. Γιά παράδειγμα, ὅταν ὑπάρχουν ἰατρικῶς βεβαιωμένες «ἐνδείξεις σοβαρῆς ἀνωμαλίας τοῦ ἐμβρύου πού ἐπάγονται τή γέννηση παθολογικοῦ νεογνοῦ». Τίς περισσότερες ἀντιδράσεις ἀπό τίς ἐξαιρέσεις πού δέν θεωροῦν τήν ἄμβλωση ἄδικη, συγκεντρώνει εὐλόγως ἡ δυνατότητα διακοπῆς
τῆς κύησης χωρίς οὐδεμία αἰτιολογία, ὅταν δέν ἔχουν συμπληρωθεῖ δώδεκα
ἑβδομάδες κύησης.
2. Ἡ ἀνθρώπινη ζωή, πρίν ἤ μετά ἀπό τή γέννηση, προστατεύεται ἀπό τό
δίκαιό μας. Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, τό παιδί, ἀνήλικο, ἀλλά καί ἀγέννητο, ἡ ἀνθρώπινη ζωή καί ἡ διαφύλαξη τοῦ δικαιώματος κάθε ἀνθρώπου νά ἀντικρύσει
τό φῶς τοῦ ἥλιου, προστατεύεται ἀπό τό Σύνταγμα, κατά τό ὁποῖο, ὁ σεβασμός καί ἡ προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελοῦν τήν πρωταρχική
ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας (ἄρθρο 2 §1). Ἀνάλογη προστασία προβλέπεται
ἀπό τό ἄρθρο 5 §1 γιά τήν ἐλεύθερη ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας, ἀλλά
καί ἀπό τό ἄρθρο 21 γιά τήν προστασία τῆς Οἰκογένειας καί τῆς παιδικῆς
ἡλικίας. Ὅταν δέν μπορεῖ νά ὑπερασπισθεῖ κάποιος τόν ἑαυτό του, ἡ προστασία ἐπιβάλλεται νά εἶναι μεγαλύτερη.
3. Ἡ προστασία τῆς ἀγέννητης ζωῆς φαίνεται καί ἀπό τό ἑξῆς παράδειγμα: Ἐάν τό κυοφορούμενο ἔμβρυο χάσει τόν πατέρα του σέ αὐτοκινητικό
ἀτύχημα, δικαιοῦται νά ζητήσει ἀποζημίωση ἀπό αὐτόν πού προκάλεσε τό
θάνατο καί φυσικά ἀπό τήν ἀσφαλιστική του ἑταιρεία, ὄχι μόνον περιουσιακή, ἀλλά καί ψυχική ὀδύνη, διότι θά μεγαλώσει χωρίς πατέρα.
4. Ἡ προστασία τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ δέν ἀναφέρεται μόνον στήν ἀποφυγή τῆς ἄμβλωσης. Εἶναι ἡ προστασία τῆς ζωῆς πού κυοφορεῖται ἀπό βίαιες
πράξεις καί χειροδικίες τοῦ συντρόφου
τῆς ἐγκύου, ἀπό τήν ψυχολογική πίεση
γιά νά διακόψει αὐτή τήν ἐγκυμοσύνη,
ἀπό τήν ἐγκατάλειψη, ἀπό τήν ἰατρική
ἔρευνα στό ἔμβρυο. Εἶναι ἡ προστασία
τῆς ζωῆς πού δέν ἔχει ἄλλο μέσο προστασίας. Εἶναι ἡ προσφορά ἀκόμη καί
μιᾶς πάνας στή μάνα πού θέλει νά κρατήσει τό παιδί της.
5. Ἐάν μιά γυναίκα πού θέλει νά
ἀποκτήσει παιδί συμφωνήσει μέ μιά
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ἄλλη γυναίκαι νά κυοφορήσει γι’ αὐτή, πρόκειται γιά τή λεγόμενη «παρένθετη» μητρότητα, πού ἐπιτρέπεται στό δίκαιό μας ὑπό προϋποθέσεις, ὅπως
ἡ προηγούμενη δικαστική ἄδεια. Δέν εἶναι τοῦ παρόντος νά συζητηθοῦν τά
προβλήματα βιοηθικῆς πού ἀναφύονται. Θέλω ὅμως νά τονίσω τά ἑξής: Ἐάν
ἡ πρώτη γυναίκα, ἡ κοινωνική μητέρα, ὅπως ἀποκαλεῖται, μετανιώσει, δέν
μπορεῖ νά ἐπιβάλει στήν δεύτερη ἤ “κυοφόρο” νά ὑποβληθεῖ σέ ἄμβλωση.
Ἐάν, ἀντιστρόφως, ἡ κυοφόρος ἀποφασίσει νά ὑποβληθεῖ σέ ἄμβλωση, ἡ
πρώτη μπορεῖ νά ἀπαιτήσει ἀποζημίωση. Βλέπουμε λοιπόν ὅτι καί στίς δύο
περιπτώσεις προστατεύεται τό παιδί πού θά γεννηθεῖ.
6. Ἐάν ἕνας γιατρός δέν ἐπιθυμεῖ νά διενεργήσει τήν ἄμβλωση, μπορεῖ
νά ἐπικαλεσθεῖ τούς κανόνες καί τίς ἀρχές τῆς ἠθικῆς συνείδησής του καί νά
ἀρνηθεῖ νά ἐφαρμόσει ἤ νά συμπράξει στή διαδικασία διακοπῆς τῆς ζωῆς. Τό
δικαίωμα αὐτό τό ἔχει ἀπό τόν Κώδικα Ἰατρικῆς Δεοντολογίας (ἄρθρο 31).
Δέν ἀπουσιάζει συνεπῶς ἡ προστασία τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ ἀπό τό
δίκαιό μας. Ἡ καθιέρωση τῆς εἰδικῆς ἡμέρας ἀπό τήν Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τιμητική συνισταμένη αὐτῆς τῆς προστασίας. Ἀκόμη περισσότερο,
ἐπισημαίνει τήν ἀνάγκη νά ἐντατικοποιηθεῖ ἡ προσπάθεια γιά νά γεννηθεῖ καί νά ζήσει ἕνας ἀπροστάτευτος ἄνθρωπος.
(Πηγή: Ἐφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», ἠλεκτρ. ἔκδοση, 2. 8. 2019,
www.tovima.gr/2019/08/02/opinions/imera-prostasias-tou-agennitou-paidiou).

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Τό ἄρθρο αὐτό, τῆς ἔγκριτης νομικοῦ καί Καθηγήτριας Πανεπιστημίου, κας Ρόης Παντελίδου, εἶναι πολύ σημαντικό καί
ἐμπεριστατωμένο. Μέ εὐσύνοπτο καί κατανοητό τρόπο, ἀναλύει μέ βάση
τήν ἰσχύουσα νομοθεσία πῶς προστατεύεται ἡ ζωή τοῦ ἀγεννήτου παιδιοῦ. Δυστυχῶς, ἡ νομοθεσία μας στό θέμα αὐτό εἶναι ἀντιφατική. Ἐνῶ παρατηροῦμε ὅτι ὁρισμένες διατάξεις τοῦ Π.Κ. προστατεύουν τήν ἀνθρώπινη
ζωή, ταυτόχρονα ὁ νόμος 1609/1986 περί «τεχνητῆς διακοπῆς τῆς ἐγκυμοσύνης...», ἐπιτρέπει τήν ἔκτρωση ὑπό προϋποθέσεις (περισσότερα μπορεῖτε νά
διαβάσετε στό ἄρθρο μας, μέ τίτλο: «1986–2016: Θλιβερή ἐπέτειος ἀπό τήν
ψήφιση τοῦ ἐμβρυοκτόνου–“Ἐκτρωτικοῦ” νόμου!», Ε.Π.Ο., ἀρ. τ. 149/2016, σ.
3–11‧ βλ. http://pefip.gr/wp-content/uploads/2016/04/WEB-ΣΕΛΙΔΕΣ-149.pdf ).
Ὅμως, στήν πρόσφατη ἀλλαγή τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, πού ψήφισε λίγες
μόνο ἡμέρες πρίν τίς ἐκλογές ἡ κυβερνητική πλειοψηφία, ὁ νόμος περί ἐκτρώσεων ἔγινε, γιά τήν περίπτωση «ἔνδειξης σοβαρῆς ἀνωμαλίας τοῦ ἔμβρύου...»,
δυστυχῶς, πιό ἐλαστικός (ὅσο δέν πάει!). Στόν προηγούμενο Π.Κ. ἐπιτρεπόταν ἡ ἔκτρωση ἕως τήν 24η ἑβδομάδα τῆς κύησης (γεγονός φυσικά ἀπαράδεκτο), ἐνῶ στό νέο Π.Κ. ἐπιτρέπεται ἡ ἔκτρωση χωρίς ὅριο, δηλ. ἀκόμη
καί στόν 9ο μήνα, μέχρι καί πρίν τή γέννηση...!
Πᾶμε ἀπό τό κακό στό χειρότερο. Ὁ Θεός νά βάλει τό Χέρι Του...! Ἀλλά
στό φλέγον αὐτό θέμα θά ἐπανέλθουμε.
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Χαιρετισμός καί βράβευση ἀπό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ μέ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ τό 2018!
Μέ πολλή χαρά ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀνταποκρίθηκε στό κάλεσμα τῆς «Ἐθνικῆς Ὀργάνωσης Πολυτέκνων Ἀθηνῶν» καί συμμετεῖχε στήν ὡραία ἐκδήλωσή της, στήν ὁποία βραβεύτηκαν ὅσες Πολύτεκνες Μητέρες τοῦ Συλλόγου ἀπέκτησαν παιδί μέσα στό 2018.
Παραθέτουμε τό Δελτίο Τύπου τῆς Ε.Ο.Π.Α., καθώς καί τό χαιρετισμό τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.,
πού ἀπηύθυνε ἐκ μέρους τοῦ Δ.Σ. της ὁ Ἀντιπρόεδρος κ. Ἰωάννης Θαλασσινός.
Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι πρίν 20 χρόνια (1998) τά νεογέννητα πού εἶχαν βραβευθεῖ σέ ἀνάλογη ἐκδήλωση τῆς Ε.Ο.Π.Α. ἦταν 190, ἐνῶ τοῦ 2018 μόνο 16. Ἐλπίζουμε
ὅτι οἱ Ἕλληνες γρήγορα θά «ξυπνήσουμε», ὥστε αὐτός ὁ δημογραφικός κατήφορος
νά ἀναστραφεῖ, ἀλλιῶς θά σβήσουμε σάν Ἔθνος!

Δελτίο Τύπου τῆς Ε.Ο.Π.Α.

Τίς μητέρες καί οἰκογένειες μέλη τῆς Ε.Ο.Π.Α., πού ἀπέκτησαν παιδί ἐντός
τοῦ 2018, συγκέντρωσε καί φέτος ἡ Ἐθνική Ὀργάνωση Πολυτέκνων Ἀθηνῶν,
ἀνήμερα τῆς Γιορτῆς τῆς Μητέρας, τήν Κυριακή 12 Μαΐου 2019 καί ὥρα 11.30,
στήν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ ξενοδοχείου «OSCAR», γιά νά ἀπονείμει
ἕνα τιμητικό βραβεῖο σέ ὅσους γονεῖς, ἀψηφώντας τή σοβαρή δημοσιονομική καί ἀξιακή κρίση, πού βιώνει ἡ ἑλληνική κοινωνία, ἀποφάσισαν νά ἀποκτήσουν τήν πολυτεκνική ἰδιότητα, ἀποκτώντας τό τέταρτο τέκνο τους, ἀλλά
καί ὅσους, ὄντας ἤδη μέλη μας, μεγάλωσαν σέ ἀριθμό παιδιῶν τίς εὐλογημένες
οἰκογένειες, πού ἔχουν δημιουργήσει.
Ἀπό νωρίς, ἡ αἴθουσα πλημμύρισε ἀπό χαρούμενες παιδικές φωνές καί πολύτεκνους γονεῖς, πού μέ περηφάνια ἔφτασαν μέ τίς οἰκογένειές τους, ἀνταποκρινόμενοι στό κάλεσμα τῆς Ὀργάνωσης νά συμμετέχουν στή σεμνή καί λιτή
τελετή, πού μέ ἀγάπη καί μεράκι διοργανώσαμε πρός τιμήν τους. Φέτος οἱ 16
μητέρες πού βραβεύτηκαν, ἀριθμός πού δείχνει τή συνεχιζόμενη ἐπιδείνωση
στήν πορεία τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ καί ἀνάγει τό δημογραφικό πρόβλημα στό ὑπ. ἀριθμόν 1 πρόβλημα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, παρέλαβαν ἀπό τόν
Πρόεδρο κ. Ἀπόστολο Κατωπόδη καί τά μέλη τοῦ Δ.Σ., τόν τιμητικό ἔπαινο
πού εἴχαμε ἑτοιμάσει.
Ἰδιαίτερη μνεία ὀφείλουμε φέτος στό γεγονός ὅτι ἡ καθιερωμένη συμβολική οἰκονομική ἐνίσχυση, πού χορηγήθηκε στίς νέες μητέρες, ὡς ἐλάχιστο δεῖγμα
εὐγνωμοσύνης γιά τήν προσφορά τους στήν Κοινωνία καί τό Ἔθνος, προσ
φέρθηκε εὐγενικά ἀπό τήν «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.
ΦΙ.Π.), τήν ὁποία εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τή χορηγία της, μέ σκοπό τήν ἐνίσχυση τῶν οἰκογενειῶν – μελῶν μας στούς χαλεπούς καιρούς πού διανύουμε...

Χαιρετισμός τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί Φίλοι, Πολύτεκνοι Γονεῖς, Χριστός Ἀνέστη!
Σᾶς συγχαίρουμε θερμά γιά τή μεγάλη χάρη καί χαρά τῆς Πολυτεκνίας.
Ὅλοι οἱ Γονεῖς, πού δέχονται τή δωρεά τῆς εὐλογημένης ἀπό τό Θεό τεκνογονίας, εἶναι ἄξιοι τιμῆς, ἔστω καί ἄν δέν εἶναι πολύτεκνοι. Ἀρκεῖ μόνο νά μήν
ἐμποδίζουν τά παιδιά, μέ ἀντίθετους στό θέλημα τοῦ Θεοῦ τρόπους. Καί ἄν
αὐτή ἡ μεγάλη τιμή γίνεται σέ ὅσους ἔχουν 1 ἤ 2 ἤ 3 παιδιά, φανταστεῖτε πόσο
εὐλογημένοι εἶστε ἐσεῑς, οἱ Πολύτεκνοι καί οἱ Ὑπερπολύτεκνοι!
Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἡ τεκνογονία καί μάλιστα ὁ ἀριθμός
τῶν παιδιῶν πού θά ἀποκτήσουμε δέν εἶναι, ἤ τουλάχιστον δέν πρέπει νά
εἶναι, δική μας ἐπιλογή. Ὁ Πανάγαθος Θεός δημιουργεῖ τόν κάθε ἄνθρωπο
καί τοῦ δωρίζει τήν ἀθάνατη ψυχή ἐξ ἄκρας συλλήψεως, ἀπό τήν πρώτη στιγ14

μή τῆς γονιμοποιήσεως, κι ἐμεῖς, οἱ γονεῖς, εἴμαστε οἱ συνεργοί Του. Ἄλλωστε, δέν εἴμαστε ποτέ σίγουροι ἐάν καί πόσα παιδιά θά μᾶς χαρίσει. Αὐτό γιά
τό ὁποῖο, ὅμως, θά πρέπει νά εἴμαστε ἀπόλυτα βέβαιοι εἶναι ὅτι θά μᾶς δώσει
τόσα, ὅσα εἶναι «...πρὸς τὸ συμφέρον» τῆς ψυχῆς μας.
Στό ἐρώτημα, λοιπόν: «Πόσα παιδιά θά κάνουμε»; Ἡ ἀπάντηση θά πρέπει
νά εἶναι: «Ὅσα ὁ Πανάγαθος Θεός μᾶς δώσει»! Κάθε ἄλλη ἐπιλογή εἶναι ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν τεκνογονία, πού πηγάζει ἀπό τήν «ἔννομο συζυγία», χωρίς ἀριθμητικούς περιορισμούς
καί «οἰκογενειακούς προγραμματισμούς»! Αὐτό, ἄλλωστε, εὔχεται καί ὁ Ἱερέας στό Μυστήριο τοῦ Γάμου, λέγοντας σέ μία ἀπό τίς εὐχές: «...ὁ διὰ τὴν ἄφραστόν Σου δωρεὰν καὶ πολλὴν ἀγαθότητα παραγενόμενος ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας καὶ τὸν ἐκεῖσε γάμον εὐλογήσας, ἵνα φανερώσῃς ὅτι Σὸν θέλημά ἐστιν ἡ
ἔννομος συζυγία καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς παιδοποιΐα» (Α΄ Εὐχή Ἀκολουθίας τοῦ Γάμου).
Γι’ αὐτό, ὅσοι σύζυγοι, ὅπως ἐσεῖς, τιμοῦν τό Γάμο τους, ἐμπιστεύονται τό
Θεό, μένουν στήν εὐλογία Του καί τήν ἐπικαλοῦνται, εἶναι καί ἀληθινά πλούσιοι, μέ τό μέγα πλοῦτο τῶν παιδιῶν τους, πού τούς ἔδωσε καί τούς δίνει ὁ Θεός...
Πιστεύουμε ὅτι ἀπό ὅλες τίς πολυτεκνικές ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, ἡ ὡραιότερη εἶναι ἡ ἀφιερωμένη στά Νεογέννητα παιδιά τῶν Πολυτέκνων, ὅπως ἡ σημερινή. Καί αὐτό, γιατί τό χρῶμα καί τό μήνυμα τῆς Ἑορτῆς «φύσει καί θέσει» εἶναι
χαροποιό καί ἐλπιδοφόρο, ὡς μήνυμα Νέας Ζωῆς, ἀλλά καί Ἡρωισμοῦ, ἀληθινῆς
ἀρετῆς καί τόλμης. Ὁ ἐρχομός στόν Κόσμο κάθε νέου ἀνθρώπου εἶναι ἀληθινά ἕνα
ἀνεπανάληπτο, χαρούμενο καί μέγα γεγονός. Αὐτή τή μεγάλη χαρά τονίζει ἐμφαντικά ὁ Ἴδιος ὁ Δημιουργός καί Θεάνθρωπος, λέγοντας: «...ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ, λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς· ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει
τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον» (Ἰωάν. 16, 21).
Καί εἶναι σημαντικότατο τό γεγονός ὅτι ὁ Κύριος παραλληλίζει τή γέννηση ἑνός παιδιοῦ, κάθε παιδιοῦ, μέ τήν Ἀνάστασή Του. Γιατί πραγματικά, τά
παιδιά σημαίνουν τήν ἀνάσταση καί τή συνέχεια τῆς ζωῆς, ὡς προσωρινή νίκη
κατά τοῦ θανάτου, ὁ ὁποῖος θά καταργηθῆ μέ τήν Καθολική Ἀνάσταση ὅλων
τῶν ἀνθρώπων, χάρη στήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ!...
Κλείνοντας, εὔχομαι καί πάλι νά σᾶς ζήσει τό νεογέννητο μέσα στό 2018
μωράκι σας, καθώς καί ὅλα τά χαριτωμένα παιδιά σας. Νά τά χαίρεστε καί
νά τά καμαρώνετε «ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης σας...» (Ψαλμός
127, 3), νά αὐξάνονται καί νά προοδεύουν, «πληρούμενα σοφίας καὶ χάριτος»
(Λουκ. 2, 40) παρά Θεοῦ. Γιατί τά παιδιά εἶναι ἡ ὀμορφιά τοῦ Κόσμου, ἀλλά
καί ἡ ἐλπίδα καί τό μέλλον τῆς γηράσκουσας Πατρίδας μας!...
Ἰωάννης Γ. Θαλασσινός, Α΄ Ἀντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.
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Τώρα πού ἄνοιξαν τά Σχολεῖα...
Κάθε χρόνο μέσῳ τοῦ τεύχους Σεπτεμβρίου τοῦ Περιοδικοῦ μας κάνουμε ἔκκληση πρός τούς ἀγαπητούς Φίλους
τῶν Πολυτέκνων καί τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., γιά
τή συλλογή ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ἤ προσ
φορά χρημάτων γιά τήν ἀγορά τους.
Κάθε φορά ἐπιμένουμε στό γεγονός
ὅτι εἶναι πολύ σημαντικό νά βοηθήσουμε τά παιδιά τῶν Πολυτέκνων νά
μορφωθοῦν καί νά σπουδάσουν. Γιατί ἄν τό κόστος τῆς «δωρεάν» παιδείας μας γιά ἕνα ἤ δύο παιδιά εἶναι γιά
πολλούς γονεῖς μεγάλο, ὅταν μάλιστα
χρειάζονται φροντιστήρια ἤ σπουδές σέ ἄλλη πόλη, τότε εὔκολα μποροῦμε νά φανταστοῦμε (ἀλήθεια μποροῦμε;), πόσο περισσότερο δυσβάστακτα καθίστανται αὐτά τά ἔξοδα γιά
τούς ἥρωες Πολυτέκνους, μέ τούς 3, 4, 5, 6... μαθητές/μαθήτριες;
Καί ὅλα αὐτά ἐάν ἀναλογισθοῦμε τή θλιβερή πραγματικότητα πού ἐπικρατεῖ στή Χώρα μας. Διαβάσαμε σχετικά: «Στό 11,3% τοῦ (μηνιαίου) μισθοῡ τό κόστος τῶν σχολικῶν..., ὅταν ἀντίστοιχα ἕνας Σουηδός ἤ ἕνας
Ἑλβετός γονιός χρειάζεται νά δαπανήσει μόλις τό 3% τοῦ μισθοῦ του...»!
Κι ὅμως, παρά τή μεγάλη κρίση, παρά τήν ἀφιλότεκνη καί μάλιστα
ἀφιλοπολύτεκνη κοινωνία, εἰς πεῖσμα τῶν ἀντιξοοτήτων καί τῶν δυσκολιῶν, ἑκατοντάδες παιδιά Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν κάθε χρονιά, μέ ἐφόδια
μόνο τή φιλομάθεια καί τήν ἐπιμέλειά τους, προοδεύουν καί ἀριστεύουν
στίς σπουδές τους καί βεβαίως εἰσέρχονται στά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά
Ἱδρύματα τῆς Χώρας μας, πολλές φορές μέ ἄριστα. Αὐτό ἀποτελεῖ ἀναμφισβήτητα μιά ἀκόμη εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί μιά πρόσκληση πρός ὅλους
ἐμᾶς νά γίνουμε τό χέρι Του.
Γι’ αὐτό κάνουμε ΕΚΚΛΗΣΗ καί παρακαλοῦμε θερμά ὅλους τούς δυναμένους Φίλους–Ἀναγνῶστες μας νά μή λησμονήσουν κι ἐφέτος τά ἀξια
γάπητα παιδιά / μαθητές τῶν Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν. Ἀποστέλλοντας
εἴτε σχολικά εἴδη, εἴτε χρήματα γιά τήν ἀγορά τους, ἄς ἐλαφρύνουμε,
ὅσο μπορεῖ ὁ καθένας μας , τούς ἥρωες Πολυτέκνους ἀδελφούς μας καί ἄς
δώσουμε λίγη χαρά στά ἀξιέπαινα παιδιά τους.

