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ΠΟΛΥ ΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:
Οἱ «αἱμοδότες» καί ἡ ἐ λπίδα
τοῦ Ἔθνους μας !

Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Ἀναστασίου καί
Γεωργίας ΨΑ Χ Ο ΥΛ Α , μέ 7 παιδιά, γεννημένα
ἀπό 2010 ἕως 2019, Ν. Ἀττικῆς, βλ. σελ. 14.
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ καί ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.
Μιά ἐκρηκτική σχέση…!
Παρ’ ὅλες τίς ζοφερές μελέτες πανεπιστημιακῶν ἀναλυτῶν, τίς πομπώδεις δηλώσεις
τῶν πολιτικῶν καί τά πάρα πολλά δημοσιεύματα μέ πηχυαίους τίτλους, στά ἔντυπα
καί ἠλεκτρονικά ΜΜΕ, σχετικά μέ τό δημογραφικό κατήφορο, στόν ὁποῖο ἐδῶ καί
πολλά χρόνια διολισθαίνει ἡ Χώρα μας, λίγοι πραγματικά ἔχουν κατανοήσει τήν καταστροφή πού ἔχει ἤδη συντελεστεῖ καί συνεχίζει νά συντελεῖται. Ὅλοι
μας ὑφιστάμεθα τά ἀρνητικά οἰκονομικά καί ἀσφαλιστικά ἀποτελέσματα ἀπό τήν ἔκρηξη τῆς βόμβας πού λέγεται Δημογραφικό πρόβλημα, περισσότερο σάν ἀποτέλεσμα τῆς οἰκονομική κρίσης, δίχως νά μᾶς ἀπασχολεῖ τό γεγονός ὅτι ἡ Πατρίδα μας σβήνει δημογραφικά.
Ἦρθε ὅμως ἡ ὥρα νά κατανοήσουμε ὅτι σέ μία Χώρα πού γερνᾶ,
πού τήν τελευταία 10ετία οἱ θάνατοι ὑπερτεροῦν τῶν γεννήσεων1 καί
οἱ ἡλικιωμένοι εἶναι ἡ πλειοψηφία, σχεδόν νομοτελειακά θά συμβεῖ
ἡ κατάρρευση τοῦ Ἀσφαλιστικοῦ καί αὐτό θά ἔχει σάν ἀποτέλεσμα,
στό ἄμεσο μέλλον, τήν αὔξηση τῶν εἰσφορῶν καί τοῦ ὁρίου ἡλικίας
συνταξιοδότησης.
Στήν Ἀναλογιστική Μελέτη,2 πού συνοδεύει τήν πρόσφατη ἀσφαλιστική «μεταρρύθμιση», τό σενάριο σχετικά μέ τήν αὔξηση τοῦ γενικοῦ
ὁρίου ἡλικίας συνταξιοδότησης χαρακτηρίζεται ἀπό τούς δημοσιογράφους ὡς «ἐφιαλτικό».3 Καί αὐτό στηρίζεται σέ διάταξη τοῦ προηγούμενου νόμου (πού διατηρήθηκε), ὁ ὁποῖος «προβλέπει ὅτι τά ὅρια ἡλικίας
συνταξιοδότησης τῶν ἀσφαλισμένων θά ἀνακαθορίζονται σύμφωνα μέ
τή μεταβολή τοῦ προσδόκιμου ζωῆς τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Χώρας».
Συγκεκριμένα, τά ὅρια ἡλικίας συνταξιοδότησης θά διαμορφωθοῦν ὡς ἑξῆς: Στά 68 ἔτη τό 2024, στά 69 ἔτη τό 2036, στά 70 ἔτη τό
2045 καί στά 72 ἔτη τό 2066.
Δικαιολογώντας αὐτό τό σενάριο ἡ ἴδια ἀναλογιστική μελέτη, ἀναφέρεται στήν ὑπολογιζόμενη μείωση τοῦ πληθυσμοῦ, ἀπό 10,729 ἑκατομμύρια
1. 2011–2019 : γεννήσεις 838.300, θάνατοι 1.062.962. Ἀρνητικό ἰσοζύγιο (ὑπέρ
τῶν θανάτων) 224.662.
2. «Ἀναλογιστική Μελέτη Συνταξιοδοτικοῦ Συστήματος Κύριας καί Ἐπικουρικῆς
Ἀσφάλισης», Ἐθνική Ἀναλογιστική Ἀρχή, Φεβρουάριος 2020, βλ. www.protothema.
gr/files/2020-02-19/analogistiki-meleti.pdf
3. www.kathimerini.gr/1067056/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/ay3hsh-orioyhlikias-sta-68-to-2024

Α Ν Α ΚΟΙΝ ΩΣ Η : Παρακαλοῦμε θερμά τούς Φίλους–Δωρητές μας νά
ἀποφεύγουν, ὅσο εἶναι δυνατόν, τήν ἀποστολή τῶν δωρεῶν τους μέσῳ
τῶν ΕΛ.ΤΑ. καί νά προτιμοῦν τήν κατάθεση στούς τραπεζικούς λογαριασμούς μας (βλ. σ. 2). Κι αὐτό γιατί σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις (ἕως καί 3 μηνῶν), στήν ἀπόδοση τῶν ἐπιταγῶν ἀπό τά ΕΛ.ΤΑ.
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τό 2018 σέ 8,453 ἑκατομμύρια τό 2070. Ταυτόχρονα, τό προσδόκιμο ζωῆς
ἀναμένεται νά αὐξηθεῖ. Γιά δέ τούς ἄντρες ἀπό τά 79 ἔτη τό 2018, σέ 86,3
ἔτη τό 2070, ἐνῶ γιά τίς γυναῖκες, ἀπό 84,1 ἔτη τό 2018, σέ 90,1 ἔτη τό 2070.
Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι, σύμφωνα μέ ἔρευνα τοῦ «Ἐργαστηρίου Δημογραφικῶν καί Κοινωνικῶν Ἀναλύσεων» (ΕΔΚΑ)4 τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τό 22% τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι ἡλικίας ἄνω τῶν 65 ἐτῶν, ἐνῶ οἱ κάτοικοι ἡλικίας ἄνω τῶν 85 ἀντιστοιχοῦν στό 3,5% τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ.
Τήν ἴδια ὥρα, ὁ ἀριθμός τῶν ἀτόμων ἡλικίας ἕως 14 ἐτῶν ὑπολείπεται – γιά πρώτη φορά στή δημογραφική ἱστορία τῆς Χώρας – κατά
800.000 ἄτομα σέ σχέση μέ τόν ἀριθμό τῶν ἀτόμων ἄνω τῶν 65 ἐτῶν.
• Τό 2035, τό ποσοστό τῶν ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 65 ἐτῶν, ἀναμένεται νά κυμανθεῖ στό 27,5%, ἐνῶ τό ἀντίστοιχο ποσοστό γιά τούς
ἡλικιωμένους ἄνω τῶν 85 ἐτῶν θά διαμορφώνεται στό 4,3%. Τήν ἴδια
ὥρα, τά ποσοστά τῶν νέων, ἡλικίας 0‒14 καί 0‒18 ἐτῶν, θά κυμαίνονται
ἀπό 11,0% ἕως 12,4% καί ἀπό 15,8% ἕως 14,2%, ἀντίστοιχα.
• Τό 2050, τό ποσοστό τῶν ἀτόμων ἄνω τῶν 65 ἐτῶν καί τῶν ἄνω
τῶν 85 ἐτῶν ἀναμένεται νά διαμορφωθεῖ ἀπό 33,1% ἕως 30,3% γιά τούς
πρώτους καί ἀπό 6,5% ἕως 4,9% γιά τούς δεύτερους, ἐνῶ τά ποσοστά
τῶν νέων (0‒14 ἐτῶν καί 0‒18 ἐτῶν) ἀπό 14,8% ἕως 12,0% γιά τούς πρώτους καί ἀπό 19% ἕως 15,4% γιά τούς δεύτερους.
Τό 2018, σύμφωνα μέ τά ὑπάρχοντα διαθέσιμα στοιχεῖα τοῦ ΕΦΚΑ,
ἡ ἀναλογία ἐργαζομένων (εἴτε αὐτοί εἶναι μισθωτοί, εἴτε ἐπαγγελματίες,
ἀγρότες κλπ.) πρός τούς συνταξιούχους ἦταν μόνο 1,3 πρός 1.5 Ἐάν
λάβουμε ὑπόψη μας ὅτι ἡ ἐλάχιστη ἀναλογία γιά ἕνα ὑγιές καί βιώσιμο ἀσφαλιστικό σύστημα εἶναι 4 ἐργαζόμενοι πρός 1 συνταξιοῦχο,
μποροῦμε νά ἀναλογισθοῦμε πού ὁδηγεῖ ἡ ἔλλειψη ἀνθρώπινου παραγωγικοῦ δυναμικοῦ. «Ἡ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ ἀναμένεται νά εἶναι
ἰδιαίτερα γρήγορη στήν Ἑλλάδα, τήν Κορέα, τήν Πολωνία, τήν Πορτογαλία, τή Σλοβακία, τή Σλοβενία καί τήν Ἱσπανία…», προειδοποιεῖ ὁ διεθνής «Ὀργανισμός Οἰκονομικῆς Συνεργασίας καί Ἀνάπτυξης» (ΟΟΣΑ).6
4. https://www.makthes.gr/gerasmenos-o-plithysmos-tis-elladas-225619
5. www.capital.gr/oikonomia/3267806/stoixeia-sok-apo-ton-efka-1-3-pros-1-i-analogia-

ergazomenon-suntaxiouxon
6. https://m.naftemporiki.gr/story/1537356

Ἡμερ-ωρολόγιο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

l Γιά
Πολυτέκνους:

α) Νομοῦ Ἀττικῆς: Τρίτη καί Παρασκευή 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.
β) Ἐπαρχίας: Δευτέρα καί Πέμπτη 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.
Γιά τήν καλύτερη ἐξυπηρέτησή σας, παρακαλοῦμε θερμά νά προηγεῖται
τηλεφώνημα.

l Γιά
Φίλους – Δωρητές:
Καθημερινά 7.30 π.μ. – 8.00 μ.μ. καί Σάββατο 7.30 π.μ. – 2.00 μ.μ.

l Γραφεῖο
Ε ὑρέσεως εργασίας, γιά Πολυτέκνους καί τά τέκνα τους: Τρίτη καί

Πέμπτη 7.30 π.μ. – 3.00 μ.μ.,  210.38.08.826 ( Ὑπεύθ.: Στέφανος Σωτηρίου).
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Βλέπουμε, λοιπόν, πόσο συνδέονται τά δύο αὐτά σοβαρά προβλήματα,
τό Δημογραφικό καί τό Ἀσφαλιστικό. Ὅσο ἀδιαφοροῦμε γιά τό πρῶτο
τόσο τό δεύτερο θά ἐπιδεινώνεται, ὥσπου νά καταρρεύσει. Ἤδη ἀπό τό
«μακρινό» 2008 σημειώναμε τά ἑξῆς: «Ἡ ὑπογεννητικότητα μᾶς ἀφορᾶ
ὅλους. Εἶναι μία βραδυφλεγής βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους–Ἔθνους
μας, ἡ ὁποία ἐκδικεῖται τήν ἀδιαφορία μας».7 Ἡ βόμβα, ὅμως, αὐτή ἔχει,
ὅπως προείπαμε, ἤδη ἐκραγεῖ!
Τά πρόσφατα μέτρα, πού ἔλαβε ἡ Κυβέρνηση, κινοῦνται σέ θετικό
πλαίσιο. Ὅμως, ἀπό μόνα τους δέν ἐπαρκοῦν, ὥστε νά ἀναστραφεῖ τό
δυσοίωνο κλίμα. Θά πρέπει ἄμεσα νά δοθοῦν κίνητρα, τόσο οἰκονομικά
ὅσο καί διαρθρωτικά, σέ ὅλα τά ζευγάρια πού ἐπιθυμοῦν νά ἀποκτήσουν νέο παιδί, μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση στήν πολυτεκνία. Ἐπιπλέον, τά
μέτρα αὐτά θά πρέπει νά ἔχουν μακροχρόνιο σχεδιασμό, μέ ὄντως δημογραφική στόχευση καί ὄχι νά ἀποβλέπουν σέ πρόσκαιρα πολιτικά‒κομ
ματικά ὀφέλη. Παράλληλα, θά πρέπει νά ἐπεκτείνονται καθ’ ὅλη τήν
ἡλικία τῶν παιδιῶν μέχρι τήν ἐνηλικίωσή τους.
Ὅπως χαρακτηριστικά ἔλεγε ὁ ἅγιος Ἱερέας π. Δημήτριος Γκαγκαστάθης († 1975): «Ἐάν ἡ Ἑλλάδα δέν ρίξει βλέμμα πρός τούς Πολυτέκνους καί δέν νοιαστεῖ ἡ Πολιτεία γιά κάθε παιδί πού γεννιέται, δέν
πρόκειται νά γίνει τίποτα»!
Πρέπει νά κατανοήσουμε ὅλοι μας καί ἰδιαίτερα οἱ πολιτικοί μας,
ὅτι χωρίς παιδιά ἡ Χώρα μας σέ λίγα χρόνια θά πάψει νά ὑφίσταται,
τουλάχιστον ὡς τόπος ὅπου θά κατοικοῦν Ἕλληνες…!
Ι. Γ. Θ.
7. «Δημογραφικό καί Ἀσφαλιστικό», Ε.Π.Ο., ἀρ. τ. 120/2008, σελ. 17.

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, ὅπως 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!). Συνυπεύθυνοι 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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Ἡ ἀφίσα πού ἐνόχλησε καί… λογοκρίθηκε!
Στίς 13 Ἰανουαρίου 2020, τό Κίνημα ὑπέρ τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου
παιδιοῦ «Ἀφῆστε με νά ζήσω!» προέβη σέ διαφημιστική καμπάνια σέ
κάποιους σταθμούς τοῦ ΜΕΤΡΟ.
Συγκεκριμένα ἀναρτήθηκε ἡ παρατιθέμενη ἀφίσα τοῦ Κινήματος
σέ περιορισμένο ἀριθμό πλαισίων.
Ἡ ἀφίσα δέχτηκε ἔντονη λογοκρισία καί μετά ἀπό λίγες ὧρες, μέ
πολιτική ἀπόφαση, ἀποσύρθηκε!
Οἱ ἀντιδράσεις συγκεκριμένων κύκλων, πού αὐτοπροσδιορίζονται ὡς «προοδευτικοί» καί
μάλιστα ἀρκετοί ἐξ αὐτῶν κόπτονται γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τή δημοκρατία, ἦταν
ἔντονες, μέχρι καί ἐπιθετικές. Καί
τό ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ ἀντιδημοκρατική και ἀντισυνταγματική φίμωση, ὄχι τοῦ «Ἀφῆστε με
νά ζήσω!», ἀλλά τοῦ δικαιώματος τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ νά
ἀκουστεῖ ἡ «φωνή» του καί νά
ζήσει. Καταστρατήγησαν, ἐπίσης, μέ τήν ἐνέργειά τους αὐτή, τό δικαίωμα ὅσων γυναικῶν ἐπιθυμοῦσαν νά ἐνημερωθοῦν. Ὁ διωγμός τῆς
ἐλεύθερης διακίνησης τῶν ἰδεῶν, σέ ὅλο τό μεγαλεῖο του…!
Ἀπό τήν ἵδρυσή της ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀγωνίζεται ὑπέρ τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ καί βεβαίως ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων. Ἄλλωστε, ὡς φιλοπολυτεκνικό Σωματεῖο, πῶς θά ἦταν ποτέ δυνατόν νά εἴμαστε ὑπέρ
τῆς ἔκτρωσης καί ὄχι ὑπέρ τῆς ζωῆς; Καί ὁ ἀγώνας αὐτός δέν εἶναι μόνο
θεωρητικός, ἀλλά ἐπεκτείνεται καί στήν πράξη, μέ τήν παροχή, ἐπί σειρά ἐτῶν, ὑλικῆς καί ἠθικῆς βοήθειας σέ ἑκατοντάδες γυναῖκες πού ἐπιθυμοῦν ἐλεύθερα νά κρατήσουν τό παιδί τους. Αὐτή της τή δράση συνεχίζει ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. συμμετέχοντας ἐνεργά, ὡς ἕνα ἀπό τά 20 Ὀρθόδοξα
Χριστιανικά Σωματεῖα τῶν Ἀθηνῶν, στό Κίνημα «Ἀφῆστε με νά ζήσω!».
Κλείνοντας τή σύντομη ἀναφορά μας στό φλέγον αὐτό θέμα, παραθέτουμε τό ἐμπεριστατωμένο Δελτίο Τύπου, πού ἐξέδωσε τό Κίνημα, ὡς ἀπάντηση στή λογοκρισία τῆς ἀφίσας του.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
14 Ἰανουαρίου 2020.
Τό Κίνημα «Ἀφῆστε με νά ζήσω!» δημιουργήθηκε πρίν 2 χρόνια
περίπου ἀπό 19 Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα καί μέ τήν ὑποστήριξη τῆς Ἀνωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ἑλλάδος, μέ σκοπό
νά ἐνημερώνει μέ κάθε νόμιμο καί δημοκρατικό τρόπο τούς συμπολί6

τες μας γιά τό θαῦμα τῆς Ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ, σύμφωνα μέ
τά ἐπιστημονικά δεδομένα καί τήν Ὀρθόδοξη παράδοσή μας, ἀλλά καί
νά βοηθᾶ ὅσες γυναῖκες πιέζονται γιά ἔκτρωση καί ἐπιθυμοῦν νά κρατήσουν τό παιδί τους.
Στά πλαίσια αὐτῆς τῆς ἐνημέρωσης προβήκαμε σέ διαφημιστική καμπάνια σέ κάποιους σταθμούς τοῦ ΜΕΤΡΟ, μέ ἀποκλειστικό σκοπό τήν
ἐνημέρωση γιά τή μοναδική καί ἀνεπανάληπτη ἀνθρώπινη ζωή, πού φιλοξενεῖται στήν κοιλιά τῆς μητέρας, προβάλλοντας ἀποκλειστικά ἐπιστημονικές πληροφορίες γιά τήν ἐνδομήτρια ζωή τοῦ ἐμβρύου.
Μέ μεγάλη μας ἔκπληξη, ὅμως, βρεθήκαμε μπροστά σέ μία πρωτοφανή ἀντίδραση, πού σάν κύριο ἐπιχείρημά της εἶχε τό «δικαίωμα τῆς
γυναίκας στήν ἔκτρωση». Εἶναι ἄξιο ἀπορίας πῶς, ἀπό αὐτά πού ἀναφέρονται στήν ἀφίσα, καταστρατηγοῦνται τά «δικαιώματα» τῶν γυναικών ἤ, ὅπως ἀνέφερε τό δελτίο τύπου τοῦ Ὑπουργοῦ Μεταφορῶν καί
Ὑποδομῶν κ. Κώστα Καραμανλῆ, ἡ ἀφίσα «στρέφεται ἐναντίον ἑνός
ἀπολύτως κατοχυρωμένου καί ἀναμφισβήτητου δικαιώματος τῶν γυναικῶν». Σέ αὐτό μόνο αὐτοί πού τά συνδύασαν μποροῦν νά ἀπαντήσουν. Στήν οὐσία, ὅμως, πρόκειται γιά μία προσπάθεια ἐνημέρωσης
ὅτι τό ἀγέννητο παιδί εἶναι ἐν ζωῇ ἄνθρωπος καί ὡς ἐκ τούτου ἔχει κι
αὐτό δικαιώματα καί ἀξιώσεις προστασίας του.
Ἔπρεπε ὅμως ὁ ἀξιότιμος κ. Ὑπουργός, προτοῦ προβεῖ στήν ἀπαράδεκτη δημοκρατικά καί ἀντισυνταγματική παρέμβασή του στή διοίκηση τῆς ΣΤΑΣΥ, πού εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τό κατέβασμα τῆς ἀφίσας
τήν ἴδια ἡμέρα τῆς ἀνάρτησής της, ἀλλά καί ἡ ἴδια ἡ διοίκηση νά ἀποδείξουν μέ ἐπιχειρήματα, ποῦ ἡ ἀφίσα ἀναφέρεται στήν ἔκτρωση καί
πῶς «στρέφεται» ἐναντίον ὁποιουδήποτε «δικαιώματος» τῶν γυναικῶν!
Ἄραγε ὁ κ. Ὑπουργός εἶδε πραγματικά τήν ἀφίσα; Τήν διάβασε;
Ἀναρωτιόμαστε, λοιπόν: Δέν ἔχουμε σάν πολίτες αὐτῆς τῆς Χώρας,
ἀλλά καί σάν συλλογικές ὀντότητες τό δικαίωμα νά ἐκφράζουμε ἐλεύθερα τήν ἄποψή μας; Ἀπό πότε ὑπάρχει λογοκρισία στήν Ἑλλάδα καί
δέν τό γνωρίζουμε;
Ὁ κ. Ὑπουργός καί ὅλοι ὅσοι πολιτικοί καί ἐπώνυμοι διατείνονται ὅτι
σέβονται τό δημοκρατικό μας Πολίτευμα, δέν ἔχουν ὑπόψη τους τό «Διεθνές Σύμφωνο γιά τά Ἀτομικά καί Πολιτικά Δικαιώματα» (ἄρθ. 19),
πού ἔχει νομοθετικά κυρωθεῖ ἀπό τήν Ἑλληνική Βουλή, ἤ τήν «Εὐρωπαϊκή Σύμβαση γιά τήν Προάσπιση τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου καί τῶν Θεμελιωδῶν Ἐλευθεριῶν» (ἄρθ. 10); Καί τό σπουδαιότερο. Γνωρίζουν, ἄραγε, τί ὁρίζει τό Σύνταγμα τῆς Χώρας (ἄρθ. 14) πού
ὑπηρετοῦν, γιά τή λογοκρισία; Τούς τό ὑπενθυμίζουμε:
«Καθένας μπορεῖ νά ἐκφράζει καί νά διαδίδει προφορικά, γραπτά καί διά τοῦ τύπου τούς στοχασμούς του τηρώντας τούς νόμους
τοῦ Κράτους».
Ἡ δέ θέση τοῦ κ. Ὑπουργοῦ ὅτι: «Οἱ καμπάνιες πού γίνονται στούς
δημόσιους χώρους δέν πρέπει νά διχάζουν τήν κοινή γνώμη οὔτε
ἀσφαλῶς νά προσβάλουν γυναῖκες πού ἔχουν ἀναγκαστεῖ νά κάνουν
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μία τέτοια δύσκολη ἐπιλογή στή ζωή τους», ἀναφορικά μέ τή δική μας
καμπάνια εἶναι παντελῶς ἄστοχη, ἀλλά καί ἐκτός ἀπό τό νομικό μας
πλαίσιο. Κι αὐτό, γιατί τό θέμα της δέν ἦταν ἡ ἔκτρωση, οὔτε ἡ καταδίκη καί προσβολή κανενός ἀνθρώπου, ἀλλά, ὅπως προείπαμε, ἡ ἐνημέρωση γιά τό θαῦμα τῆς ζωῆς καί ἡ προβολή ἐπιστημονικῶν πληροφοριῶν γιά τίς λειτουργίες τοῦ ἐμβρύου. Ἄλλωστε, κι ἄλλες καμπάνιες,
κατά τό παρελθόν, εἶχαν διχάσει τήν κοινή γνώμη, δέν εἴδαμε ὅμως καμμία νά κατεβαίνει καί μάλιστα μέ πολιτική παρέμβαση!
Καί ἐπειδή κάποιες ἱστοσελίδες ἀναφέρουν ὅτι δῆθεν εἶναι παραπλανητικές οἱ πληροφορίες τῆς ἀφίσας καί δέν ἔχουν ἐπιστημονική ἀκρίβεια, παραπέμπουμε στήν ἱστοσελίδα μας www.afistemenaziso.gr, ὅπου
ὑπάρχουν ὅλες οἱ ἐπιστημονικές πληροφορίες γι’ αὐτά τά θέματα, πάντα μέ βιβλιογραφικές ἀναφορές.
Κάποια στιγμή στή Χώρα μας, πού ἡ ὑπογεννητικότητα ἔχει φτάσει, ἴσως, σέ μή ἀναστρέψιμα ἐπίπεδα, πού οἱ ἐκτρώσεις ὑπερβαίνουν
τίς 150.000 (κάποιοι τίς ἀνεβάζουν στίς 300.000) καί οἱ 40.000 καί πλέον ἀπό αὐτές γίνονται ἀπό ἀνήλικα κορίτσια, πρέπει νά εἴμαστε σέ
θέση νά συζητήσουμε μέ ὡριμότητα καί ἐπιχειρήματα γι’ αὐτό τό σοβαρό θέμα. Ἕνα θέμα, στό ὁποῖο προεκλογικά εἶχε ἀναφερθεῖ καί ὁ
ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός μέ ἀφορμή τό πόρισμα τῆς Διακομματικῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τό Δημογραφικό: «Θά πῶ μόνο τό ἑξῆς:
ἐκτιμῶνται (οἱ ἐκτρώσεις) σέ 150.000 ἐτησίως… Ἔστω καί τό 10% νά
ἀποφεύγαμε θά εἴχαμε 10% νέες γεννήσεις. Ἄρα καί αὐτό τό ζήτημα
πρέπει νά μᾶς ἀπασχολήσει οὐσιαστικά».
Ὅμως, πῶς θά ἀποφευχθοῦν, ὅταν «ἀπαγορεύεται» νά μιλήσουμε
καί νά ἐνημερώσουμε δημόσια γιά τό ἀγέννητο παιδί, τό θαῦμα τῆς
ζωῆς καί τήν ἐπιλογή της; Ὑπάρχει κανείς πού εἶναι ἐνάντια στή ζωή
καί δέν θαυμάζει αὐτό τό μεγάλο μυστήριο; Ἄς τό ἀναρωτηθοῦμε ὅλοι.
Ἐπειδή, ὅμως, ἔχει κι ὁ Θεός τά δικά του σχέδια, πραγματικά εὐχαριστοῦμε τό Ὑπουργεῖο διότι κατόρθωσε μέ τήν λογοκρισία πού ἐπέβαλε νά φτάσει τό μήνυμα τῆς ἀφίσας ὄχι μόνο στούς ἐπιβάτες τοῦ ΜΕΤΡΟ, ἀλλά ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη ὅλης τῆς Ἑλλάδας. Τό γεγονός ὅτι ἀπό
χθές συζητᾶ ὅλη ἡ κοινωνία γιά τό θέμα τῆς προστασίας τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ, τό ὀφείλουμε στήν ἀπαγόρευση ἔκφρασης δημοσίου λόγου γιά ἕνα ζήτημα τό ὁποῖο σέ ἄλλα κράτη ἀποτελεῖ ἀντικείμενο ἐπιστημονικῶν συνεδρίων καί θεσμικοῦ διαλόγου.
Εὐχαριστοῦμε ἐγκαρδίως γιά τίς χιλιάδες τῶν μηνυμάτων ὑποστηρικτικῶν τοῦ Κινήματος πού γράφτηκαν στό διαδίκτυο καί κάλυψαν τό
σκοτάδι τῶν καθεστωτικῶν ΜΜΕ καί πολιτικῶν προσώπων. Ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἀδιαμφισβήτητα εἶναι ὑπέρ
τῆς ΖΩΗΣ καί κλείνει τά αὐτιά της στίς φωνές τῶν «δικαιωματιστῶν»
καί τοῦ ἱερατείου τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας!
Χθές ὅλη ἡ Χώρα φώναξε: ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ!
(Πηγή: www.afistemenaziso.gr/texts/epikairotita/deltio-typou-tou-kinimatos-afiste-mena-ziso-gia-tin-afisa-sto-metro).
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Ἡ δύναμη τῆς συγγνώμης...!
Ὁ μακαριστός π. Δημήτριος Γκαγκαστάθης (1902 – † 29 Ἰανουαρίου 1975)
ὑπῆρξε μία ἁγιασμένη μορφή, πού μέ τίς
προσευχές καί τίς συμβουλές του βοήθησε
πολλές Οἰκογένειες, ἀφοῦ ἔζησε ὡς ἔγγαμος Ἱερέας μέσα στόν κόσμο (μάλιστα, ὁ
ἴδιος ἦταν Ὑπερπολύτεκνος μέ 9 παιδιά).
Ὁ ἀείμνηστος Γέροντας συμβούλευε
κάθε νέο ζευγάρι:
«Μάθετε ἀπό τήν ἀρχή τῆς γνωριμίας
σας καί μάλιστα τοῦ Γάμου, ἀπό τήν πρώτη νύκτα τοῦ Γάμου σας, νά κάνετε μαζί
τήν πρώτη προσευχή, τό πρῶτο Ἀπόδειπνο. Καί ἀφοῦ τελειώσει τό Ἀπόδειπνο
– ὅπως γίνεται στά μοναστήρια – νά κάνετε μία μετάνοια ὁ ἕνας στόν ἄλλον καί
νά ζητήσετε συγγνώμη».
Τόν ρώτησε κάποιος: «Κι ἄν δέν ἔχουμε καμία διαφωνία, γέροντα,
γιατί νά τό κάνουμε αὐτό;». Κι αὐτός τοῦ ἀπάντησε:
«Νά τό κάνετε ὑποχρεωτικά, γιατί ἔτσι θά μάθετε νά ζητᾶτε ὁ ἕνας
ἀπό τόν ἄλλο συγγνώμη. Διότι, ὅταν θά ἔρθει τό πρόβλημα, κι ὅταν
πλέον θά ἔρθει ὁ ἴδιος ὁ διάβολος γιά νά γεμίσει τόν νοῦ μέ τίς δικές
του ἀναρίθμητες πληροφορίες, τίς ἀλλοτριωμένες πληροφορίες, τότε
βλέποντας τούς δυό συζύγους νά κάνουν μετάνοια καί νά ὑπακούουν
ὁ ἕνας στόν ἄλλον, ἐπειδή δέν μπορεῖ νά σταθεῖ σέ μία τέτοια ταπεινοφροσύνη, ἀσφαλῶς θά φύγει, γιατί σιχαίνεται τούς ἀνθρώπους αὐτούς
οἱ ὁποῖοι ἔχουν ταπεινοφροσύνη καί ἔχουν αὐτό τό φρόνημα τῶν μετανοιῶν. Πραγματικά, μία τέτοια κατάσταση, ὅταν ἀπό τήν ἀρχή λειτουργήσει, μπορεῖ νά διαφυλάξει τό νοῦ, τόν ἡγεμόνα νοῦ καί τῶν δυό
ἀνθρώπων ἀπό τήν παραπληροφόρηση, ὥστε νά μήν κατέβουν οἱ πληροφορίες στή συνέχεια στήν καρδιά καί πλέον τραυματίσουν τήν ἀγάπη».

Σύντομο σχόλιο περί Διαζυγίων…!
Νά ἕνας «κανόνας», πού θά μποροῦσαν νά ὁρίζουν οἱ Πνευματικοί
στά ζευγάρια. «Κανόνας» πολύ βοηθητικός στόν πνευματικό τους ἀγώνα
καί σίγουρα ἀποτρεπτικός τῶν διαζυγίων, πού στήν ἐποχή μας ἔχουν
γίνει «μόδα» καί μάλιστα μεταξύ τῶν χριστιανῶν.
Τά στατιστικά στοιχεῖα, δυστυχῶς, εἶναι ἀμείλικτα: «Στίς 19.190 ἔφτασαν τά διαζύγια τό 2017, ἔναντι 13.163 τό 2008 (αὔξηση 45,8%). Σύμφωνα μέ τά τελευταῖα διαθέσιμα στοιχεῖα, ἡ ἀναλογία γάμων καί διαζυγίων
ἀνά 1.000 κατοίκους τό 2017 ἦταν 4,7 καί 1,8 ἀντιστοίχως. Ἡ ἀναλογία
γάμων καί διαζυγίων ἀνά 1.000 κατοίκους τό 2008 ἦταν 4,8 καί 1,2 ἀντί9

στοιχα». (Πηγή: «Ἑλληνική
Στατιστική Ἀρχή»).
Ἐξίσου θλιβερό, ὅμως,
εἶναι ὅτι ἀπό τούς 47.428
γάμους, τό 2018, μόνο οἱ
23.010 ἦταν θρησκευτικοί,
ἐνῶ οἱ πολιτικοί ἀνῆλθαν
στούς 24.418 καί τά «σύμφωνα συμβίωσης» στά 6.369! (Κάπως παρήγορο εἶναι ὅτι οἱ θρησκευτικοί γάμοι πού τελοῦνται μετά ἀπό πολιτικούς δέν καταγράφονται στίς ἐπίσημες στατιστικές).
Γιά τό «Θλιβερό ΔΙΑΖΥΓΙΟ» ἔχουμε ἀφιερώσει δύο (2) παλαιότερα
τεύχη τοῦ Περιοδικοῦ μας (τ. 110 & 111/2006), πού δυστυχῶς παραμένουν
ἀκόμη «ἐπίκαιρα» (ὅποιος ἐπιθυμεῖ μπορεῖ νά ζητήσει νά τοῦ τά ἀποστείλλουμε ἤ νά τά διαβάσει στό Διαδίκτυο: http://pefip.gr/?page_id=454).
Ὅμως, παρ’ ὅλη τή θλιβερή πραγματικότητα, ὡς Ἑλληνορθόδοξοι
καί Φίλοι τῶν ὡραίων καί ἡρωικῶν Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν, δέν δικαιούμαστε νά εἴμαστε ἀπαισιόδοξοι καί ἀπέλπιδες. «Ζῇ Κύριος ὁ
Θεός» (Βασιλ. Γ΄ 17, 1), ὁ εὐλογήσας, ἁγιάσας καί ἀναδείξας τόν Γάμο
σέ Μέγα Μυστήριο: «Τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς
Χριστὸν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν» (Ἐφεσ. 5, 32). Καί ὅπως ἡ Ἐκκλησία,
ὡς Σῶμα τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, εἶναι Ἁγία καί ἀκατάλυτη–αἰώνια,
«καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν Αὐτῆς» (Ματθ. 16, 18), ἔτσι καί «ἡ
κατ’ οἶκον ἐκκλησία» (Ρωμ. 16, 4), ἡ Χριστιανική Ὀρθόδοξη Οἰκογένεια, θά ὑπάρχει, ἕως συντελείας τῶν αἰώνων, ὡς δένδρο θαλερό καί
καρποφόρο (Ψαλμ. 127), ὡς ἑστία ζωῆς, χάριτος καί χαρᾶς: «Ἀπὸ τῆς
ἑστίας (= οἰκογενείας) ἡ χάρις∙ ἐνταῦθα τὸ τῶν ἀγαθῶν ἐργαστήριον»
(Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, Περὶ παρθενίας, P.G. 46, 405C).

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ: μιά πράξη ἀληθινῆς ἀγάπης
πού δέν κοστίζει, ἀλλά σώζει ζωές.
«Ὥσπερ πελεκὰν τετρωμένος τὴν πλευράν σου,
Λόγε, σοὺς θανόντας παῖδας ἐζώωσας ἐπιστάξας ζωτικοὺς αὐτοῖς κρουνούς» (Ἐγκώμιο β΄ στάση).
Ὁ ὑμνογράφος τῆς Μ. Παρασκευῆς μέ μιά θαυμαστή
εἰκόνα ἀπό τή φύση, παραλληλίζει τή Σταυρική Θυσία τοῦ Κυρίου μας μέ
τή θυσιαστική πράξη τοῦ πελεκάνου πού δίνει τό αἷμα του στά μικρά του
ὅταν κινδυνεύουν νά χαθοῦν. Ἐμπνεόμενοι ἀπό τόν Ἀρχηγό τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἐνθυμούμενοι τό «λύτρον τῆς σωτηρίας» γιά τήν αἰώνια Ζωή
μας, ἄς Τόν μιμηθοῦμε: ἄς προσφέρουμε κι ἐμεῖς μέ τή σειρά μας λίγο ἀπό
τό δικό μας αἷμα, ὡς μιά μικρή θυσία γιά τόν συνάνθρωπό μας !
Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. κάνει ἔκκληση στούς Φίλους τῶν Πολυτέκνων, ἀλλά καί
στούς Πολυτέκνους καί τά παιδιά τους, σέ ὅσους δύνανται, νά γραφοῦν
στόν κατάλογο ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ, πού διατηρεῖ. Οἱ ἀνάγκες εἶναι αὐξημένες καί δυσκολευόμαστε νά ἀνταποκριθοῦμε ἐπαρκῶς.
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ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΗ Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογένειας:

«Θέ λουμε νά παρακα λέσουμε θερμά…»!

Ἀγαπητοί.
Σᾶς γράφουμε γιά νά ζητήσουμε τή βοήθειά
σας, ὅσο αὐτό μπορεῖ νά εἶναι δυνατόν. Εἴμαστε μία Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια μέ ἑπτά
(7) μικρά παιδάκια (γεννημ. ἀπό τό 2011
ἕως τό 2019 – τό μεγαλύτερο εἶναι 8 ἐτῶν).
Τό 2008 ξεκινήσαμε νά χτίζουμε ἕνα σπίτι, μέ ὅσα χρήματα εἴχαμε καί παίρνοντας
ἕνα δάνειο ἀνάλογο μέ τά τότε εἰσοδήματά
μας (εἴχαμε καί οἱ δύο δουλειά στόν ἰδιωτικό
τομέα). Δυστυχῶς ὅμως, τά πράγματα δέν
πῆγαν ὅπως τά περιμέναμε καί δέν μπορέσαμε νά τό ὁλοκληρώσουμε. Ἀποκτήσαμε τά παιδιά, μεσολάβησε ἡ κρίση, χάσαμε
τίς δουλειές μας (γιά ἕνα χρονικό διάστημα
εἴχαμε μείνει χωρίς δουλειά)…
Αὐτή τή στιγμή φιλοξενούμαστε προσωρινά σέ ὑπάρχον παλαιό σπίτι (τοῦ 1978,
ἀσυντήρητο) ἐντός τοῦ ἰδίου οἰκοπέδου, τό ὁποῖο ὅμως δέν μᾶς ἀνήκει καί γιά διάφορους λόγους θά πρέπει νά τό ἐλευθερώσουμε ἄμεσα!
Ὅπως καταλαβαίνετε, εἴμαστε σέ πολύ δύσκολη οἰκονομική κατάσταση, μιᾶς
καί μέχρι πρότινος ἐργαζόταν μόνο ὁ ἕνας ἀπό τούς δυό μας καί μάλιστα μέ σύμβαση
καί ὄχι κάπου σταθερά καί μόνιμα. Πολύ πρόσφατα διοριστήκαμε καί οἱ δύο ὡς ἐργάτες καθαριότητας (δημοτικοί ὑπάλληλοι). Εἶναι θέση χαμηλῶν οἰκονομικῶν ἀπολαβῶν,
ὡστόσο πλέον θά εἶναι κάτι μόνιμο καί σταθερό, πράγμα πού εἶναι πολύ σημαντικό
γιά τήν ἐπιβίωση τήν οἰκογενείας μας.
Θέλουμε νά παρακαλέσουμε θερμά, ἐάν ὑπάρχει κάποια δυνατότητα βοήθειας
ἀπό μέρους σας, ὥστε νά μπορέσουμε νά ὁλοκληρώσουμε τό σπίτι καί νά μεταφερθοῦμε σ’ αὐτό, ὥστε νά στεγάσουμε τήν πολυμελή οἰκογένειά μας μέ ἀσφάλεια.
Ἡ ὁποιαδήποτε συμμετοχή ἀπό μέρους σας γιά ἐμᾶς θά εἶναι παρά πολύ σημαντική! Θά εἴμαστε πραγματικά εὐγνώμονες γιά ὁποιαδήποτε βοήθεια. Εὐχαριστοῦμε
ἐκ τῶν προτέρων γιά ὅλα...
Ν. Ἀττικῆς, 11. 3. 2020.
Οἰκ. Βασιλείου καί Μαριάννας Ἀργυροῦ

Σχόλιο Συντάξεως:
Τήν Οἰκογενειακή φωτογραφία καί
σύντομη ἐπιστολή τῆς ὡραίας αὐτῆς
Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογένειας, εἴχαμε
δημοσιεύσει σέ περσινό τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας (ἀρ. τ. 163/2019, σελ. 1 &
8). Λόγῳ, ὅμως, τῆς ἔκτακτης ἀνάγκης
τους, δημοσιεύουμε τήν ἀνωτέρω ἐπιστολή τους, ἡ ὁποία εἶναι μιά ΕΚ Κ Λ Η Σ Η
πρός τήν Π.Ε.ΦΙ.Π., πού ἀπευθύνεται καί
στήν ἀγάπη τῶν ἁπανταχοῦ Φίλων τῶν
Πολυτέκνων.
Ἡ ἀνάγκη αὐτονόητη καί κατεπείγουσα: ἡ στέγαση τῆς πολυμελοῦς Οἰκογενείας τους. Ὅσο καλυπτόταν αὐτή ἡ
ἀνάγκη, δέν μᾶς εἶχαν θέσει κἄν τό θέμα.
Τώρα, ὅμως, πρέπει νά ἀποχωρήσουν ἀπό
τό παλαιό σπίτι, πού φιλοξενοῦνται, καί ἡ

μοναδική τους διέξοδος γιά στέγαση εἶναι
ἡ ἡμιτελής κατοικία πού τούς ἀνήκει. Τό
κόστος ἀποπερατώσεώς της ἀνέρχεται
περίπου στά 15.000 €.
Ἄς βάλουμε ὅλοι ἕνα χεράκι, ἀγαπητοί ἀδελφοί καί φίλοι. «Ἀδελφὸς ὑπὸ
ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρὰ
καὶ ὑψηλή» (Παροιμ. 18, 19). Μόνος
του, ὁ καθένας μας εἶναι ἀνίσχυρος,
ὅλοι μαζί, ὅμως, μποροῦμε, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νά κάνουμε θαύματα.
Ἡ Πολιτεία, δυστυχῶς, εἶναι ἀπούσα, οἱ πλούσιοι καί οἱ «ἰσχυροί» (ἰδιῶτες
καί Ὀργανισμοί, πού προσέφυγαν) κι
αὐτοί ἀπόντες καί κωφεύοντες. Μόνο
ἡ τοπική Ἐκκλησία, ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., ἀλλά
καί ὅλοι ἐσεῖς τούς ἔχουμε ἀπομείνει.
Ἄς μήν διαψεύσουμε τίς ἐλπίδες τους!
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ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙ

• «Μᾶς παρηγορεῖ καί μᾶς ἐνισχύει ἡ δική σας σκέψη
καί συναντίληψη...»!

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Σᾶς εὐχόμεθα καλή καί εὐλογημένη χρονιά!
«Τὸ πελαργίζειν ἐστι φιλοτεκνεῖν καὶ φιλογονεῖν», γράφετε στό ἐξαίρετο Περιοδικό
σας καί τό κάνετε πράξη μέ τήν τόσο οὐσιαστική καί ἀδιάκοπη προσφορά σας πρός
τίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες. Τό «ἀντιπελαργίζειν», τό νά ἐκφράζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας ἀπέναντι σ' αὐτή τήν προσφορά, ἀποτελεῖ συνεχή καί ὀφειλόμενη ὑποχρέωση ἡμῶν τῶν εὐεργετουμένων.
Πολλές φορές μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά σᾶς εὐχαριστήσουμε διά ζώσης ἤ τηλεφωνικά γιά τήν εἰκοσαετή στήριξή σας στήν Ὑπερπολύτεκνη–10μελή Οἰκογένειά μας (2 γονεῖς + 8 παιδιά, γεν. 1989–2002). Ἀκόμη καί τώρα ἐξακολουθεῖτε
νά μᾶς ἔχετε στήν φροντίδα σας, κατανοώντας τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουν
οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες στά δύσκολα χρόνια τῆς κρίσης καί τῆς ἀνεργίας. Ὅταν
τό Κράτος μᾶς διώκει ἀπηνῶς, καθώς μᾶς ἔχει κόψει τά πολυτεκνικά ἐπιδόματα
καί μᾶς φορολογεῖ ἀγρίως, μᾶς παρηγορεῖ καί μᾶς ἐνισχύει ἡ δική σας σκέψη καί
συνα ντίληψη.
Γι' αὐτό αἰσθανόμαστε ἐπιτακτικό τό χρέος νά σᾶς ἐκφράσουμε καί «διά μέλανος
καί χάρτου» τίς ἐγκάρδιες εὐχαριστίες μας. Προσευχόμαστε θερμά στόν Οὐράνιο Πα-

Πολύτεκνη Οἰκογένεια Χρήστου καί Ἰωάννας ΤΟΥΦΑ, μέ 6 παιδιά,
γεννημένα ἀπό 2007 ἕως 2020, Ν. Ἠμαθίας.

Πρόκειται γιά μιά
ὡραία Οἰκογένεια, πού
ἔχει στενή σχέση μέ
τήν ἐκκλησία. Ἐργάζεται μόνο ὁ πατέρας ἐποχιακά, ἐνῶ ἡ μητέρα, ἡ
ὁποία γέννησε πρόσφατα, μεγαλώνει τά ἀξιαγάπητα βλαστάρια τους.
Μᾶς γράφουν στό
σύντομο e-mail τους,
πού μᾶς ἔστειλαν μαζί
μέ τήν ὡραία οἰκογενειακή φωτογραφία τους:
«Εὐχαριστοῦμε πολύ
γιά τήν ἀγάπη καί τήν
ὑποστήριξη πού μᾶς
δείχνετε. Ὁ Θεός καί ἡ
Ὑπεραγία Θεοτόκος νά
σᾶς δίνει δύναμη γιά νά συνεχίσετε τό ἔργο σας.» (13. 3. 2020).
Χαιρόμαστε πάντοτε ὅταν γνωρίζουμε Οἰκογένειες, πού ἀγωνίζονται τόν «καλόν
ἀγώνα» τῆς πίστεως, ἀλλά καί τῆς «ἐν Κυρίῳ» ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν τους. Σέ αὐτούς
τούς δύσκολους καιρούς πού διανύουμε, ἔχουμε ἀνάγκη σάν Ἔθνος τέτοιες Οἰκογένειες.
Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, θά εἶναι πάντοτε κοντά σας, συνοδοιπόρος καί
συμβοηθός σας στό δύσκολο, ἀλλά ταυτόχρονα ὡραῖο ἀγώνα σας!
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ΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
τέρα, τό Δημιουργό καί Προνοητή ὅλων μας, νά δίδει φωτισμό, δύναμη καί ὑγεία, σ'
ἐσᾶς, στούς συνεργάτες σας καί σ' ὅλους τούς Φίλους τῶν Πολυτέκνων καί νά σᾶς χαρίζει «ἀντὶ τῶν ἐπιγείων τὰ ἐπουράνια, ἀντὶ τῶν φθαρτῶν τὰ ἄφθαρτα, ἀντὶ τῶν προσ
καίρων τὰ αἰώνια» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, P.G. 61, 775).
Μέ εὐγνωμοσύνη καί πολλή ἐν Χριστῷ ἀγάπη.
Ν. Μεσσηνίας, 23. 1. 2020.
Οἰκογένεια Ἱερέως Εὐαγγέλου καί Μαρίας ΣΙΜΟΥ

Σχόλιο Σύνταξης: Σᾶς εὐχαριστοῦμε,
σεβαστέ πάτερ Εὐάγγελε γιά τά καλά σας
λόγια. Ὅλες ὅμως οἱ εὐχές καί οἱ εὐχαριστίες σας ἀφοροῦν στούς ἁπανταχοῦ Φίλους τῶν Πολυτέκνων, πού ὅλα αὐτά τά
χρόνια, προσφέρουν, πολλές φορές ἀπό τό
ὑστέρημά τους, τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης
τους, γιά τούς ἀδελφούς μας Πολυτέκνους.
Σᾶς παρακαλοῦμε νά εὔχεσθε στό
Ἱερό Θυσιαστήριο ὑπέρ ὅλων αὐτῶν,
«τῶν ἐλεούντων καί διακονούντων» τίς
ἀξιοθαύμαστες Πολύτεκνες Οἰκογένειες
τῆς Πατρίδος μας.

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. προσπαθεῖ μέ τίς μικρές
της δυνάμεις νά στέκεται δίπλα στίς ἡρωικές Πολύτεκνες Οἰκογένειες καί ἰδιαίτερα στίς Ὑπερπολύτεκνες. Γνωρίζουμε ἐκ
πείρας ὅτι οἱ ὑποχρεώσεις καί τά ἔξοδα
εἶναι ὑπέρογκα, ἰδιαίτερα στήν ἐποχή
μας, πού ἡ Πολύτεκνη Οἰκογένεια, ὅπως
σημειώνει ὁ π. Εὐάγγελος στήν ἐπιστολή του, «διώκεται ἀπηνῶς»!
Ἄς προσπαθήσουμε, λοιπόν, ὅλοι
μαζί, ὡς ἄλλοι «κυρηναῖοι», νά ἐλαφρύνουμε τόν θεοφιλή σταυρό τους.

Πολύτεκνη Οἰκογένεια Γρηγορίου καί Οὐρανίας ΦΡΑΝΤΖΗ, μέ 6 παιδιά, γεννημένα ἀπό 2009 ἕως 2019, Ν. Κυκλάδων.

Τήν Οἰκογένεια μᾶς συνέστησε στενή συνεργάτιδα
τοῦ Συλλόγου μας στό νησί
καί θερμή φίλη τῶν Πολυτέκνων. Ὁ πατέρας, ἀπό
Πολύτεκνη Οἰκογένεια μέ
4 παιδιά-ἀδέλφια, ἐργάζεται ὡς δημοτικός ὑπάλληλος, ἐνῶ ἡ μητέρα, ἀπό τρίτεκνη Οἰκογένεια, δίνει τόν
καθημερινό, ἀλλά κι εὐχάριστο ἀγώνα ν' ἀναθρέψει
τά γλυκύτατα παιδιά τους!
Εὖγε ἀγαπητοί μας ἀ
δελφοί! Εὐχόμαστε τά παιδιά σας νά γίνουν καλοί
Χριστιανοί καί νά σᾶς ἀκολουθήσουν στήν εὐλογημένη ὁδό τῆς Πολυτεκνίας.
Τά χαμογελαστά πρόσωπά σας ἄς γίνουν ἔμπνευση καί παράδειγμα καί γι'
ἄλλους νέους τῆς Πατρίδας μας, πού συχνά ἀποφεύγουν τή μεγάλη εὐθύνη, ἀλλά καί τήν ἀκόμη μεγαλύτερη
χαρά τῆς δημιουργίας οἰκογένειας καί μάλιστα Πολύτεκνης!
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ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

• Γράμμα συνδρομητοῦ τοῦ Περιοδικοῦ μας.

Ἀγαπητή Π.Ε.ΦΙ.Π.
Κατ' ἀρχήν θά ἤθελα νά σᾶς συγχαρῶ γιά τόν ἀγώνα πού διεξάγετε ὑπέρ τῶν
ἡρωικῶν Πολυτέκνων καί ὑπέρ τῆς χώρας μας. Ὁ ἀγώνας τελικά ὠφελεῖ τά μέγιστα τήν Ἑλλάδα μας καί ἐμᾶς τούς ἴδιους, τόν καθένα μας χωριστά, σέ πολλαπλά
ἐπίπεδα, πού δέν εἶναι δύσκολο νά κατανοήσουμε.
Ἔπειδή θεωρῶ πολύ σημαντικό τό Περιοδικό σας, τόσο γιά τά καλά τεκμηριωμένα ἐπιστημονικά ἄρθρα του, ὅσο καί γιά τήν διαρκή ὑπενθύμιση τοῦ ἡρωισμοῦ
αὐτῶν τῶν ψυχῶν, πού γιά μένα εἶναι καί ἔλεγχος συγχρόνως, γιά νά μήν βαραίνει ἡ καρδιά μου γιά τίποτα, ἀλλά μᾶλλον νά γίνεται κάθε δυσκολία αἰτία ΜΟΝΟ
δοξολογίας τοῦ Κυρίου μας, θά ἤθελα λοιπόν νά δηλώσω τή νέα μου διεύθυνση,
προκειμένου νά συνεχίσετε νά μοῦ τό ἀποστέλλεται...		
Σ. Π.

Σχόλιο Σύνταξης :
Ἡ «μοναδικότητα» τοῦ Περιοδικοῦ μας δέν συνίσταται στήν πολυτελή ἔκδοση καί στό ἀκριβό χαρτί,
ἀλλά πρωτίστως στήν παρουσίαση
τῆς εὐλογημένης Πολύτεκνης Οἰκογένειας, ὡς τό μεγαλύτερο «ΘΕΜΑ–ΘΕΑΜΑ–ΘΑΥΜΑ»! Ἡ ἐναγώνια προσπάθειά μας εἶναι, μέ τή βοήθεια τοῦ
Θεοῦ, νά προβάλλουμε τήν αἰώνια
διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας γιά
τόν Γάμο, τήν τεκνογονία, τήν Οἰκο-

γένεια, ἀλλά καί νά ἐνημερώσουμε
γιά τίς φονικές ἐκτρώσεις καί τό δημογραφικό πρόβλημα.
Παρακαλοῦμε λοιπόν θερμά τούς
ἀγαπητούς Ἀναγνῶστες μας νά διαδίδουν τό Περιοδικό στό συγγενικό καί
φιλικό τους περιβάλλον. Μποροῦν, ἐάν
τό ἐπιθυμοῦν, νά μᾶς ζητοῦν νά τούς
ἀποστέλλουμε, πάντα δωρεάν, ὅσα
τεύχη κρίνουν σκόπιμο, ὥστε νά τά
διαθέτουν, ἀφοῦ πρῶτα ἐνημερώνουν
τούς γνωστούς τους γιά τό ἔργο μας.

Συνέχεια ἀπό τό ἐξώφυλλο.

Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Ἀναστασίου καί Γεωργίας ΨΑΧΟΥΛΑ,
μέ 7 παιδιά, γεννημένα ἀπό 2010 ἕως 2019, Ν. Ἀττικῆς.

Τή χαριτωμένη Οἰκογένεια γνωρίσαμε πρίν λίγους
μῆνες. Εἶναι Οἰκογένεια μέ
συνειδητή ἐκκλησιαστική
ζωή. Οἱ γονεῖς, ἄν καί δέν
προέρχονται ἀπό Πολύτεκνες Οἰκογένειες, μέ τήν κοινή τους ἀγάπη γιά τά παιδιά
καί τήν ὑπακοή τους στό θέλημα τοῦ Θεοῦ δημιούργησαν μιά «κατ' οἶκον ἐκκλη
σία».
Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπό
τή βάπτιση τῆς μικρῆς τους
κόρης Φιλοθέης. Ὁ πατέρας
εἶναι ἱεροψάλτης, ἐνῶ ἡ μητέρα εἶναι ἀφοσιωμένη στήν
ἀνατροφή τῶν πολλῶν χαριτωμένων παιδιῶν τους.
Τούς εὐχόμαστε καλή
πρόοδο καί προκοπή καί ὁ Πανάγαθος Θεός μας νά τούς χαρίζει ὑγεία, μακροημέρευση καί κάθε εὐλογία.
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Πόση τῆς ἐλεημοσύνης ἡ δύναμη…!
(†) Νικηφόρου Θεοτόκη, Ἀρχιεπ. Ἀστραχανίου καί Σταυρουπόλεως.*1

...Πεπληρωμένοι εἰσὶν (= γεμάτες εἶναι) αἱ θεῖαι
Γραφαὶ νομοθετημάτων, προτροπῶν, παραδειγμάτων, ὑποσχέσεων, βραβείων, ἀνταποδόσεων τῆς
ἐλεημοσύνης∙ ἐξ αὐτῶν δὲ πάντων συμπεραίνεται,
μᾶλλον δὲ αἰσθητῶς φαίνεται τῆς ἐλεημοσύνης ἡ
χάρις καὶ ἡ δύναμις∙ καὶ ὅτι μὲν νενομοθετημένη ἐστὶν ἡ ἐλεημοσύνη, οὐδεὶς ἀμφιβάλλει, ἀκούων τὸν Κύριον, λέγοντα∙ «Πλὴν τὰ ἐνόντα (= ἀπό
τά ὑπάρχοντά σας) δότε ἐλεημοσύνην» (Λουκ. 11,
41). «Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην» (Λουκ. 12,
33). Ποία νομοθεσία ἢ σαφεστέρα, ἢ ἐμφαντικωτέρα ταύτης τῆς νομοθεσίας; Βλέπε δέ, καὶ πόση ἐστὶν ἡ χάρις αὐτῆς καὶ ἡ δύναμις.
Ἡ ἐλεημοσύνη ἔχει πτέρυγας, δι’ ὧν (= μέ τίς ὁποῖες) ἀναβαίνει εἰς τὸν
οὐρανόν, καὶ ἵσταται (= στέκεται) διὰ παντὸς ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ
Θεοῦ, ἵνα βλέπων καὶ μνημονεύων αὐτῆς ὁ Θεὸς ἐλεῇ ἡμᾶς. Τοῦτο ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὁ Θεὸς ὅταν ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ πρὸς τὸν Κορνήλιον τὸν ἑκατοντάρχην, ἵνα (= γιά νά) ἀναγγείλῃ πρὸς αὐτὸν ταῦτα∙
«Αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον
«Διώκετε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. 10, 4). Τῆς ἐλεητὴν ἀγάπην» μοσύνης ἡ χάρις ὑπερβαίνει τὴν χάριν πά(Κορινθ. σης θυσίας∙ πᾶν ἀγαθὸν ἔργον δι’ ἀγάπην
14, 1) Θεοῦ γινόμενον, θυσία ἐστὶν εἰς τὸν Θεὸν
προσφερομένη. Θυσία ἐστὶ καὶ ἡ ἀγάπη καὶ
ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ ὑπακοὴ καἰ ἡ νηστεία καὶ ἡ προσευχὴ καὶ τῆς
ψυχῆς ἡ κατάνυξις, κατὰ τό, «Θυσία τῷ Θεῷ
πνεῦμα συντετριμμένον» (Ψαλμ. 50, 19), καὶ
πᾶσα ἄλλη ἀγαθοεργία∙ ἡ ἐλεημοσύνη ὅμως προτιμωτέρα ἐστὶ πασῶν
τῶν θυσιῶν. Θέλει ὁ Θεὸς τὰς θυσίας, θέλει τὰ καλὰ ἔργα, ἐπειδὴ Αὐτὸς
καὶ τὰς θυσίας ἐνομοθέτησε, καὶ τῶν καλῶν ἔργων ἐστὶν ἡ πηγή. Ἵνα δὲ
πληροφορήσῃ, ὅτι προτιμᾷ τὴν ἐλεημοσύνην πασῶν τῶν ἄλλων θυσιῶν,
εἶπε, «Πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν∙ ἔλεον θέλω, καὶ οὐ θυσίαν» (Ματθ.
9, 13). Προτιμῶ, λέγει, τὸν ἔλεον καὶ αὐτῆς τῆς θυσίας.
Ἡ ἐλεημοσύνη οὐκ ἔστι (= δέν εἶναι) δωρεά, ὥς τινες (= ὅπως κάποιοι)
νομίζουσιν, ἀλλ’ ἔστι δάνειον∙ εἰς τοῦτο δὲ τὸ δάνεισμα ὁ μὲν ἐλεῶν δανείζει, ὁ δὲ πτωχὸς δανείζεται, ὁ δὲ Θεὸς γίνεται ἐγγυητὴς τοῦ δανείσματος∙ ἀνέλαβε, λέγει ὁ Θεός, φροντίδα διὰ τὸν πτωχὸν, τὸν ἀσθενῆ, εἴτι
δ’ ἂν ἐξοδιάσῃς (= γιά ὅ,τι ξοδεύσεις) ὑπὲρ αὐτοῦ, ἐγὼ ἀνταποδώσω σοι,
∗ Τό παρόν κείμενο εἶναι ἀπόσπασμα ἀπό τή θαυμάσια Ὁμιλία τοῦ Διδασκάλου
τοῦ Γένους Νικηφόρου Θεοτόκη (1731–1800) στόν «Ἀπόστολο» (Πράξεις τῶν Ἀποστόλων) τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου, βλ. Νικηφόρου Θεοτόκου, Κυριακοδρόμιον,
τόμ. 1ος, Ἐν Ἀθήναις 1840, σελ. 49–50). Ἡ γλώσσα τοῦ κειμένου εἶναι κατανοητή, γι’
αὐτό καί παραθέσαμε, σέ παρένθεση, τή μετάφραση λίγων μόνο λέξεων–φράσεων.
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ὅταν ἔλθω πάλιν εἰς τὸν κόσμον, ἵνα κρίνω ζῶντας καὶ νεκρούς. «Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ∙ καὶ ὅ,τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με
ἀποδώσω σοι» (Λουκ. 10, 35)∙ ἀκούεις; Ἐγώ, λέγει, ἀποδώσω σοι.
Ποῖον ἄλλον ἐγγυητὴν εὑρίσκεις ἢ πιστότερον, ἢ πλουσιώτερον,
ἢ ἀληθέστερον τοῦ Θεοῦ; Ἐπειδὴ ὅμως οὐχ ὁ ἐγγυητής, ἀλλ’ ὅστις
(= ὅποιος) δανείζεται, ἐκεῖνος κυρίως καὶ καθ’ αὑτὸ χρεωστεῖ τὴν ἀνταπόδοσιν, διὰ τοῦτο ὁ πανυπεράγαθος Θεός, ἵνα προτρέψῃ ἡμᾶς περισσότερον εἰς τῆς ἐλεημοσύνης τὸ ἔργον, γίνεται ἀντὶ ἐγγυητοῦ,
δανειζόμενος, ὅθεν ὡς χρεώστης ὑπόσχεται τὴν ἀνταπόδοσιν, λέγων∙
«Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν, κατὰ δὲ τὸ δόμα αὐτοῦ ἀνταποδώσει
αὐτῷ» (= «Ὅποιος ἐλεεῖ τόν πτωχόν δανείζει τό Θεό, ἀνάλογα δέ μέ
τήν ἐλεημοσύνη του θά λάβει καί ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ τήν ἀνταπόδοση»∙ Παροιμίαι Σολωμ. 19, 17).
Ὢ τοῦ παραδόξου πράγματος ∙ ἡ ἐλεημοσύνη ἀναποδίζει (= ἀναποδογυρίζει) πάντας τοὺς νόμους ∙ κατὰ τοὺς νόμους τῆς φύσεως, τῆς τάξεως, τοῦ λόγου, τὰ χρέη τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεόν εἰσιν ἄπειρα ∙
ἡ δὲ ἐλεημοσύνη ποιεῖ τὸν Θεὸν χρεώστην τοῦ ἀνθρώπου. Βλέπεις,
πόση τῆς ἐλεημοσύνης ἡ δύναμις;…

ΣΤΗΛΗ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ
Οἰκογένεια Νικολάου καί Τατιάνας ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, μέ 6 παιδιά, γεν.
2010–2018, Ἐπαρχία Λευκωσίας.

Ἐδῶ παρουσιάζουμε μιά ἀγωνιζόμενη Οἰκογένεια τῆς Κύπρου πού ἔρχεται ἀντιμέτωπη μέ πάμπολλες δυσκολίες τῆς καθημερινότητας. Διαμένουν σέ
παλαιό, μικρό καί ἀκατάλληλο σπίτι,
μέ ἐνοίκιο. Δυστυχῶς, δέν μποροῦν νά
βροῦν καλύτερο, γιατί λόγῳ τῶν πολλῶν
παιδιῶν τους, δέν τούς δέχονται σάν
ἐνοικιαστές! Ὁ πατέρας ἀντιμετωπίζει
τό πρόσθετο πρόβλημα τῆς ἀνεργίας,
ἐνῶ ἡ μητέρα ἀσχολεῖται μέ τήν ἀνατροφή τῶν χαριτωμένων παιδιῶν τους.
Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά τούς χαρίζει
ὑγεία, δύναμη καί ὑπομονή. Ἀπό τή
στήλη αὐτή προτρέπουμε καί παρακαλοῦμε τούς ἁπανταχοῦ Ἑλληνοκυπρίους νά στηρίζουν τίς ἡρωικές Πολύτεκνες Οἰκογένειες, πού τόσο ἔχει ἀνάγκη ἡ Κύπρος μας.

«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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Ὁ Μακεδονικός Ἀγώνας καί οἱ Πολύτεκνοι!
Σχόλιο Συντάξεως: Σέ παλαιότερη ἔρευνα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικοδήμου
Μπιλάλη, ἱδρυτοῦ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., εἶχε καταδειχτεῖ ὅτι: «οἱ Ἕλληνες Πολύτεκνοι
καί τά παιδιά τους ὑπῆρξαν (καί παραμένουν) οἱ πρῶτοι Ἐθνικοί Αἱμοδότες, ὡς
πρωταγωνιστές καί ἐθνομάρτυρες σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς Ἐθνικούς Ἀγῶνες»!
Σάν παράδειγμα εἶχε ἀναφερθεῖ τότε ὅτι κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 τό
μεγαλύτερο ποσοστό τῶν ἡρώων ἦσαν Πολύτεκνοι
ἤ τέκνα Πολυτέκνων. Μάλιστα, στό τεῦχος 24/1984 Παῦλος
(σελ. 14-17 καί 20-21) εἴχαμε δημοσιεύσει τούς γνω- Μελᾶς,
στότερους ἥρωες ὀνομαστικά, σημειώνοντας ταυτό- 1870 –
1904
χρονα πόσα παιδιά εἶχαν ἤ ἀπό πόσα ἀδέλφια ἦσαν.
Γι’ αὐτό καί χαρήκαμε ἰδιαίτερα ὅταν ἡ Εὐαγγελία Λάππα (μαθήτρια Α΄ Λυκείου καί κόρη Πολύτεκνης Οἰκογενείας μέ 5 παιδιά) μᾶς ἀπέστειλε μία
μελέτη της σχετικά μέ τόν Μακεδονικό Ἀγώνα καί
τούς Πολυτέκνους καί τά τέκνα Πολυτέκνων Ἀγωνιστῶν, πού συμμετεῖχαν σέ αὐτόν. Μάλιστα, ἡ
Εὐαγγελία βραβεύθηκε πρόσφατα (23. 2. 2020) στήν
ἐκδήλωση ἀπονομῆς Βραβείων Παιδικοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Βιβλίου, πού συνδιοργάνωσαν ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ καί οἱ Ἐκδόσεις «Νάμα». Εἰδικότερα τό πόνημά
της «Τό Ἡμερολόγιο τοῦ Μοναστηρίου», ἔλαβε τό 3ο βραβεῖο στήν εἰδική κατηγορία «Βιβλία Γνώσεων».
Συγχαίρουμε τή νεαρή ἐρευνήτρια–συγγραφέα καί τούς ἐκλεκτούς γονεῖς
της, τῆς εὐχόμαστε καλή πρόοδο καί τήν εὐχαριστοῦμε θερμά πού ἐμπιστεύθηκε στό Περιοδικό μας τήν ἔρευνά της (ἡ ὁποία συνεχίζεται).
Οἱ ἥρωες Μακεδονομάχοι ἔδωσαν τά πάντα καί πολλοί καί τή ζωή τους
γιά τήν Πατρίδα μας–Ἑλλάδα, γιά τή Μακεδονία μας! Καί ἦρθαν οἱ πολιτικοί, ἀνερυθρίαστα, νά παραδώσουν τό Ἑλληνικό ὄνομά της στούς Σλάβους
Σκοπιανούς…! Ὅσο, ὅμως, ὑπάρχουν νέοι ἄνθρωποι, Ἑλληνόπουλα, ὅπως ἡ
Εὐαγγελία, καί Οἰκογένειες, ὅπως ἡ δική της, τίποτα δέν χάθηκε καί οἱ ἐλπίδες μας γιά Ἐθνική δικαίωση, γιά ἱστορική δικαιοσύνη εἶναι ἀκόμη ζωντανές.

‣ Ἡ Μακεδονία ἀποτελεῖ τήν καρδιά τῆς Βαλκανικῆς Χερσονήσου,
γεγονός πού τῆς προσδίδει a priori μία ἐξέχουσα γεωστρατηγική καί πολιτική σημασία. Σέ βάθος τοῦ χρόνου, ἀποτέλεσε τόν τόπο σύγκρουσης
ἀντίρροπων ἐθνικῶν κινήσεων, ἐνῶ ἡ περίοδος τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα
ἀποτέλεσε μεγάλο σταθμό τῶν ἀμυντικῶν ἀγώνων τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.
Ἡ ἔναρξη τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος σηματοδοτεῖται τό 1870 μέ τή δημιουργία τῆς Βουλγαρικῆς Ἐξαρχίας καί μέχρι τό 1897 χαρακτηρίζεται
κυρίως ἀπό ἔντονη προπαγανδιστική δράση. Ὁ Ἀγώνας ἔλαβε τό ἔνδυμα
τῆς ἔνοπλης σύγκρουσης τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ τούς Βουλγάρους, ἀλλά καί
μέ τούς Τούρκους κατά τήν περίοδο 1904–1908, ἐνῶ στά χρόνια πού ἀκολούθησαν ἔλαβε καί ἄλλες μορφές, ἐκτός τῆς ἔνοπλης σύγκρουσης, κυρίως σέ πολιτικό καί διπλωματικό ἐπίπεδο (…).
Μέ τή διάλυση τῆς «Πανελληνίου Ὀργάνωσης» τόν Αὔγουστο τοῦ 1909,
θεωρητικά λήγει καί ὁ Μακεδονικός Ἀγώνας, ὁ ὁποῖος, παρά τίς θυσίες σέ
αἷμα καί χρῆμα, ἀποδείχθηκε πολύτιμος γιά τόν Ἑλληνισμό. Τά στελέχη
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τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ ἐπέδειξαν ἡγετικές καί
ὀργανωτικές ἱκανότητες καί, συνάμα, ἀπέκτησαν
ἐμπειρίες καί γνώσεις στό χῶρο τῆς Μακεδονίας, οἱ ὁποῖες θά ἐξαργυρωθοῦν ἀργότερα μέ τούς
Βαλκανικούς Πολέμους. Παράλληλα, ἀνέκτησαν
τό σεβασμό καί τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ἀνυψώνοντας τό πολεμικό φρόνημά
του, πού εἶχε καταρρακώσει ὁ πόλεμος τοῦ 1897.
(Πηγή: Σκαλτσογιάννης Γεώργιος, Ἱστορικός, Διεύθυνση Ἱστορίας Στρατοῦ, «Μακεδονικός Ἀγώνας»).

Ὅπως σέ κάθε περίοδο τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας ἔτσι καί στό Μακεδονικό Ἀγώνα, ἡ ἙλληΜητροπολίτης Γερμανός
νορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια ἐπιτέλεσε ἕνα
Καραβαγγέλης, 1866 – 1935
ἀπό τούς πιό σημαντικούς ρόλους. Αὐτή ἦταν πού
προίκισε μέ ἀνδρεία τούς Ἕλληνες ἀγωνιστές τοῦ Ἀγῶνος αὐτοῦ.
Ἡ ἔρευνα ἀφιερώνεται στήν κα Μαρία Τσακίρη, ἱστορικό – φιλόλογο
(1o Γυμνάσιο Σπάτων), στόν Συνταγματάρχη (ΜΧ) Παναγιώτη Σπυρόπουλο, Ἱστορικό τῆς Διεύθυνσης Ἱστορίας Στρατοῦ καί ὑπερπολύτεκνο μέ 11
παιδιά, καί στήν κα Ἰωάννα Σκαρλάτου–Μεταξᾶ, συγγραφέα–θεολόγο.
Ἔρευνα–Ἐπιμέλεια: Εὐαγγελία Λάππα.
[Σημ. Συντ.: Ἡ ἔρευνα, μέχρι στιγμῆς (γιατί συνεχίζεται) ἀνέδειξε 67 Πολύτεκνους Μακεδονομάχους, ὅμως σίγουρα εἶναι πολύ περισσότεροι, ἐάν λάβουμε ὑπ’ ὅψη μας ὅτι ἐκείνη τήν περιόδο ἕνα μεγάλο ποσοστό (πάνω ἀπό
70%) τῶν Ἑλλήνων ἦσαν Πολύτεκνοι.
Παρά τήν ἐπιθυμία μας νά δημοσιεύσουμε τόν κατάλογο μέ τά ὀνόματα
αὐτῶν τῶν ἡρώων, δυστυχῶς ὅμως, λόγῳ τῶν περιορισμένων σελίδων τοῦ
Περιοδικοῦ μας, αὐτό δέν κατέστη ἐφικτό. Θά παραθέσουμε, λοιπόν, κάποια
ἐνδιαφέροντα στατιστικά καί ἄλλα στοιχεῖα γιά τούς 67 Πολυτέκνους Μακεδονομάχους :
• 9 εἶχαν 4 παιδιά, 5 εἶχαν 5 παιδιά, 5 εἶχαν 6 παιδιά, 3 εἶχαν 7 παιδιά
καί 3 εἶχαν 8 παιδιά.
• 4 ἦταν τέκνα Πολυτέκνων (χωρίς βιβλιογραφική ἀναφορά τοῦ ἀριθμοῦ),
16 ἦταν ἀπό 4 ἀδέφια, 17 ἀπό 5 ἀδέλφια, 1 ἀπό 7 ἀδέλφια, 2 ἀπό 8 ἀδέλφια,
1 ἀπό 9 ἀδέλφια, 1 ἀπό 10 ἀδέλφια καί 1 ἀπό 11 ἀδέλφια.
Συγκινητικές καί ἄξιες ὑπόμνησης εἶναι καί οἱ περιπτώσεις τῶν Οἰκογενειῶν Ἀργυράκου, Ριβάρη καί Τάσου, τῶν ὁποίων θυσιάστηκαν γιά τήν Πατρίδα ὅλα τά παιδιά (καί τά 4), καθώς καί τῶν Οἰκογενειῶν Δογιάμα καί
Καραβίτη, τῶν ὁποίων θυσιάστηκαν τά 4 ἀπό τά 5 παιδιά. Ἐξάλλου, ἐπίσης
σημαντικό εἶναι τό γεγονός ὅτι μεταξύ τῶν Μακεδονομάχων ὑπῆρξαν καί 3
Ἀρχιερεῖς, ὅλοι τέκνα Ὑπερπολυτέκνων Οἰκογενειῶν, οἱ ἑξῆς: 1) Μητροπολίτης Καστοριᾶς Γερμανός Καραβαγγέλης, ἀπό 8 ἀδ., 2) Μητροπολίτης Γρεβενῶν Αἰμιλιανός Λαζαρίδης, ἀπό 9 ἀδ., καί 3) Μητροπολίτης Δράμας Χρυσόστομος Καλαφάτης, ἀπό 8 ἀδ.). Ἐπίσης, περιλαμβάνονται καί 3 Ἱερεῖς, οἱ
κάτωθι (ἀλφαβητικά): 1) Ἱερέας Γεώργιος Λαζόγκας, 4 π., 2) Ἱερέας Δημήτριος Οἰκονομίδης, 4 π., 3) Ἱερέας Δημήτριος Παπαδημητρίου, 7 π.
Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά δεῖ τόν πλήρη κατάλογο τῶν Πολυτέκνων Μακεδονομάχων, καθώς καί τή σχετική βιβλιογραφία, ἄς ἀνατρέξει στήν ἱστοσελίδα
μας: http://pefip.gr/?page_id=2940].
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Θεόδωρος Κολοκοτρώνης:

250 χρόνια ἀπό τή γέννησή του...

Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γεννήθηκε «εἰς τά 1770, Ἀπριλίου 3,
τήν Δευτέρα τῆς Λαμπρῆς... εἰς ἕνα
βουνό, εἰς ἕνα δέντρο ἀποκάτω, εἰς
τήν παλαιάν Μεσσηνίαν, ὀνομαζόμενον Ραμαβούνι», ὅπως ἀναφέρει
στά Ἀπομνημονεύματά του (ἐν Ἀθήναις 1846, σελ. 5). Ἦταν, γιός τοῦ καπετάνιου Κωνσταντῆ Κολοκοτρώνη
(1747–1780) ἀπό τό Λιμποβίσι Ἀρκαδίας, καί τῆς Γεωργίτσας Κωτσάκη,
κόρης προεστοῦ ἀπό τήν Ἁλωνίσταινα Ἀρκαδίας. Οἱ γονεῖς του ἀπέκτησαν 12 παιδιά.
Ἡ οἰκογένεια τῶν Κολοκοτρωναίων ἀπό τό 16ο αἰώνα, πού ἐμφανίζεται στό προσκήνιο τῆς ἱστορίας,
βρίσκεται σέ ἀδιάκοπο πόλεμο μέ
τούς Τούρκους. Μονάχα ἀπό τό 1762
ἕως τό 1806, 70 Κολοκοτρωναῖοι ἐξοντώθηκαν ἀπό τούς κατακτητές.
Τό 1780, ἦταν 10 ἐτῶν, ὅταν ὁ πατέρας του σκοτώθηκε ἀπό τούς
Τούρκους, γεγονός πού σημάδεψε τή ζωή του. Ὅταν ἦταν μόλις 13 ἐτῶν,
ἕνα συμβάν ἔγινε ἴσως ἀφορμή γιά νά ἐξελιχθεῖ ὁ φόβος καί ὁ τρόμος
τῶν Τούρκων κατακτητῶν. Μία μέρα πού εἶχε βρέξει πολύ, ἔμπαινε μέ
τό γαϊδουράκι του φορτωμένο ξύλα στήν Τρίπολη. Τό ζῶο γλίστρησε,
παραπάτησε σέ μία λακκούβα μέ νερά καί πιτσίλισε τά ροῦχα διερχομένων Τούρκων. Ἕνας ἀπό αὐτούς ἀγριεμένος τοῦ ἔδωσε δυό χαστούκια. Ὁ Κολοκοτρώνης, 13 ἐτῶν τότε, τόν κοίταξε μέ βουρκωμένα μάτια καί ὁρκίστηκε μέσα του: Αὐτό τό χαστούκι θά τό γυρνοῦσε. Στήν
Τρίπολη δέν θά γυρνοῦσε παρά τό 1821, ὡς στρατηγός τῶν Ἑλλήνων
πιά, πορθητής καί ἐκδικητής.
Στά 17 του ἔγινε ὁπλαρχηγός τοῦ Λεονταρίου καί στά 20 του νυμφεύτηκε τήν κόρη τοῦ τοπικοῦ προεστοῦ Αἰκατερίνη Καρούσου. Ὑπῆρξε
Ὑπερπολύτεκνος μέ 7 παιδιά.
Τό 1806, κατά τή διάρκεια τοῦ μεγάλου διωγμοῦ τῶν κλεφτῶν,
ἀπό τούς κατακτητές, κατόρθωσε νά διασωθεῖ καί νά καταφύγει στή
Ζάκυνθο, ὅπου κατατάχθηκε στόν ἀγγλικό στρατό κι ἔφθασε μέχρι τό
βαθμό τοῦ ταγματάρχη. Τό 1818 μυήθηκε στή Φιλική Ἑταιρεία καί στίς
ἀρχές τοῦ 1821 ἀποβιβάστηκε στή Μάνη, γιά νά λάβει μέρος στόν ἐπικείμενο Ἀγώνα.
Στίς 23 Μαρτίου τοῦ 1821 συμμετεῖχε στό ὑπό τόν Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη στρατιωτικό σῶμα, πού κατέλαβε τήν Καλαμάτα, σηματοδο19

τώντας τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης. Ἔλεγε σέ αὐτούς πού
τόν ρωτοῦσαν γιά τήν ἔκβαση τοῦ ἀγώνα:
«Εἶδα ἕνα ὄνειρο, ὅτι ὁ Θεός ὑπέγραφε ἕνα συμβόλαιο... τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος∙ καί ὁ Θεός τήν ὑπογραφή Του δέν τήν παίρνει πίσω».
Ἀμέσως μετά ἔβαλε σκοπό νά καταλάβει τήν Τριπολιτσά, τό διοικητικό κέντρο τῶν Ὀθωμανῶν στόν Μωριά, γιατί ἀλλιώτικα δέν θά μποροῦσε νά ἐπικρατήσει ἡ ἐπανάσταση, ὅπως πίστευε. Η νίκη τῶν Ἑλλήνων στό Βαλτέτσι (13 Μαΐου 1821) καί ἡ ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς (23
Σεπτεμβρίου 1821), πού ὀφείλονται ἀποκλειστικά καί μόνο στόν Κολοκοτρώνη, τόν ἐπέβαλαν ὡς ἀρχηγό τοῦ ἐπαναστατικοῦ στρατοῦ τῆς
Πελοποννήσου.
Στή μάχη τῶν Δερβενακίων (26–28 Ἰουλίου 1822), ὅπου καταστράφηκε ὁ στρατός του Δράμαλη, ἀναδείχθηκε ἡ στρατηγική του ἰδιοφυΐα
καί ἡ κυβέρνηση Κουντουριώτη τόν διόρισε ἀρχιστράτηγο τῶν ἐπαναστατικῶν δυνάμεων. Ἡ ἴδια, ὅμως, κυβέρνηση θά τόν φυλακίσει στήν
Ὕδρα, κατά τή διάρκεια τῶν ἐμφύλιων συρράξεων τῶν ἐτῶν 1823 καί
1824, ὅπου εἶχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Θά τόν ἀπελευθερώσει τόν Μάιο
τοῦ 1825, ὅταν ὁ Ἰμπραήμ ἀπειλοῦσε νά καταστείλει τήν ἐπανάσταση,
καί θά τοῦ ἀναθέσει ἐκ νέου τήν ἀρχιστρατηγία τοῦ Ἀγώνα. Δεινός
γνώστης τοῦ κλεφτοπολέμου θά κατορθώσει νά κρατήσει ζωντανή τήν
ἐπανάσταση μέχρι τή Ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου (7 Ὀκτωβρίου 1827).
Μετά τήν ἀπελευθέρωση ὑποστήριξε τόν Καποδίστρια ἀλλά καί ἀργότερα τήν ἐνθρόνιση τοῦ Ὄθωνα. Τό 1833 μετά τίς διαφωνίες του γιά
ἀσυδοσία τῆς ἀντιβασιλείας συνελήφθη καί φυλακίστηκε στό Ναύπλιο
κατηγορούμενος γιά ἐσχάτη προδοσία. Καταδικάστηκε σέ θάνατο ἀλλά
ὑπό τήν πίεση τῆς λαϊκῆς κατακραυγῆς, ἡ ποινή μετατράπηκε σέ 20ετή
φυλάκιση. Μετά τήν ἐνηλικίωσή του, ὁ Ὄθωνας τοῦ χάρισε τήν ποινή,
τόν διόρισε σύμβουλο τῆς Ἐπικρατείας καί τόν ὀνόμασε ἀντιστράτηγο.
Τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του ὑπαγόρευσε στόν λόγιο Γεώργιο Τερτσέτη τά ἀπομνημονεύματά του, πού κυκλοφόρησαν τό 1846
μέ τόν τίτλο: «Διήγησις συμβάντων τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς ἀπό τά 1770
ἕως τά 1836» καί τά ὁποῑα ἀποτελοῦν πολύτιμη πηγή γιά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση.
Πέθανε, ἀπό ἐγκεφαλικό ἐπεισόδιο, στίς 4 Φεβρουαρίου τοῡ 1843.
Κηδεύτηκε μέ κάθε ἐπισημότητα στήν Ἀθήνα. Τό φέρετρο μέ τόν νεκρό
ἀκολούθησε πομπή χιλιάδων λαοῦ σέ μία κατανυκτική διαδρομή πού
διῆλθε ἀπό τίς ὁδούς Ἑρμοῦ καί Αἰόλου γιά νά καταλήξει στόν τότε
Μητροπολιτικό Ναό τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, ὅπου καί τελέσθηκε ἡ νεκρώσιμη ἀκολουθία. Γύρω του βρίσκονταν ὅλοι οἱ ἐναπομείναντες ἐν ζωῇ
συμπολεμιστές του. Στά πόδια του εἶχε ἐναποτεθεῖ μία τουρκική σημαία, γιά νά συμβολίζει τίς μεγάλες του νίκες ἐπί τῶν Ὀθωμανῶν καθ’
ὅλη τή διάρκεια τῆς Ἐπανάστασης.
Ὁ Κολοκοτρώνης θεωροῦσε πάντα πώς οἱ Ἕλληνες ἔχουν χρέος νά
πολεμήσουν μόνοι τους γιά τήν ἀνεξαρτησία τους. Ἐξάλλου, ἀντιμετώπιζε μέ δυσπιστία τήν ἀνάμειξη τῶν ξένων δυνάμεων στίς ἐσωτερικές
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ὑποθέσεις τῆς Ἑλλάδας, πιστεύοντας πώς αὐτή γινόταν πρωτίστως γιά
τήν ἐξυπηρέτηση τῶν δικῶν τους συμφερόντων.
«Ὅ,τι κάμομε θά τό κάμομε μοναχοί καί δέν ἔχομε ἐλπίδα καμμία
ἀπό τούς ξένους», ἔλεγε, καί συμπλήρωνε: «… μή στηρίζεστε στούς ξένους, ἀλλά στόν ἑαυτό σας καί στόν Θεό», κρατώντας ἔτσι ὑψηλό τό
σθένος καί τό φρόνημα τῶν Ἑλλήνων.
(Πηγές: www.sansimera.gr, www.newsbeast.gr, http://ikivotos.gr).

Ρήσεις Θεοδώρου Κολοκοτρώνη
• Ὅταν ἀποφασίσαμε νά
κάμωμε τήν Ἐπανάσταση,
δέν ἐσυλλογισθήκαμε οὔτε
πόσοι εἴμεθα οὔτε πώς δέν
ἔχομε ἅρματα οὔτε ὅτι οἱ
Τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν τά κάστρα καί τάς πόλεις…
• Μία φορά ἐβαπτίστημεν μέ τό λάδι, βαπτιζόμεθα καί μία μέ τό αἷμα διά
τήν ἐλευθερίαν τῆς Πατρίδος μας.
• Τό Γένος μας καί
«Παναγία μου βοήθησε καί
ἄλλες φορές σταυρώθητούτη
τή φορά τούς Ἕλληνες
κε, ἀλλά ἰδού ζῶμεν.
νά ψυχωθοῦν».
• Εἶναι θέλημα Θεοῦ.
Εἶναι κοντά μας καί βοηθάει, γιατί πολεμᾶμε γιά τήν Πίστη μας,
γιά τήν Πατρίδα μας, γιά τούς γέρους γονιούς, γιά τά ἀδύνατα
παιδιά μας, γιά τήν ζωή μας, τήν λευτεριά μας… Καί ὅταν ὁ δίκαιος Θεός μᾶς βοηθάει, ποιός ἐχθρός ἠμπορεῖ νά μᾶς κάνει καλά;
• Κάποτε ρώτησαν τόν Κολοκοτρώνη: – Ἐσύ, στρατηγέ, εἶσαι
ἀγγλόφιλος; – Ὄχι, ἀποκρίθηκε ἐκεῖνος. – Εἶσαι τότε γαλλόφιλος;
– Οὔτε. – Ἔ, θά ΄σαι φαίνεται ρωσόφιλος. – Ὄχι, βέβαια. – Μά τί
εἶσαι τέλος πάντων;
Κι ὁ Γέρος τοῦ Μωριᾶ, μέ τή συνηθισμένη θυμοσοφία του, ἀπάντησε: – Ἐγώ εἶμαι Θεόφιλος. Γιατί σάν τό Θεό κανείς δέν ἀγαπάει τήν Ἑλλάδα.
• Σάν μία βροχή ἦρθε σέ ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας
καί ὅλοι, καί οἱ κληρικοί καί οἱ προεστοί καί οἱ καπεταναῖοι καί οἱ
γραμματισμένοι καί οἱ ἔμποροι, ὅλοι συμφωνήσαμε στόν ἴδιο σκοπό καί κάναμε τήν Ἐπανάσταση... Ἡ Ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας
δέν ὁμοιάζει μέ καμμίαν ἀπό ὅσας γίνονται τήν σήμερον εἰς τήν
Εὐρώπην. Τῆς Εὐρώπης αἱ ἐπαναστάσεις, ἐναντίον τῶν διοικήσεών
τους, εἶναι ἐμφύλιος πόλεμος∙ ὁ ἐδικός μας πόλεμος ἦτο πλέον δίκαιος. Ἦτον ἔθνος μέ ἄλλον ἔθνος.
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Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ ΟΥΣ Ι ΑΣ η
Οἱ ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»*1συμπληρώνουν φέτος τά 40 χρόνια
προσφορᾶς τους στό χῶρο τοῦ ψυχωφελοῦς ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ βιβλίου.
Εἶναι εὐλογημένη ἡ συγκυρία γιατί ἡ ἐπέτειος συμπίπτει μέ αὐτή τῶν 40 χρόνων
ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ γέροντος
Φιλοθέου Ζερβάκου († 8 Μαΐου 1980).
Μέ αὐτή τήν ἀφορμή, οἱ ἐκδόσεις μᾶς
παρουσιάζουν ἕνα τρίτομο ἀφιερωματικό ἔργο στόν ἀείμνηστο ὅσιο Γέροντα.
Ἀναφέρουμε περιληπτικά τά περιεχόμενα ἑκάστου τόμου:
• Α΄ τόμος: Σκιαγραφεῖται συνοπτικά ἡ προσωπικότητα τοῦ Ὁσίου, ἀναφέρονται οἱ περιοδεῖες του, περιγράφονται θαυμαστά γεγονότα τοῦ βίου του,
τά χαρίσματα καί πολλά θαύματά του.
• Β΄ τόμος: Παρατίθενται λόγοι πνευματικοί τοῦ Γέροντος πρός νουθεσία, παρηγορία καί στήριξη τῶν πιστῶν.
• Γ΄ τόμος: Περιέχονται ὁμολογιακά ἄρθρα, ἀναφορές σέ θέματα
Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεως, νουθεσίες ἁγιοπατερικῆς πνοῆς.
Τιμώντας τά 40 χρόνια λειτουργίας τους, ἀλλά καί τήν ἐπέτειο τῆς
ἐκδημίας τοῦ π. Φιλοθέου Ζερβάκου οἱ ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»
διοργανώνουν πνευματική ἐκδήλωση στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων, 3
Μαΐου 2020 καί ὥρα 5.00 μ.μ. Προσκαλοῦνται ὅσοι ἀπό τούς ὀρθοδόξους
Χριστιανούς ἔχουν τήν καλή διάθεση καί μποροῦν νά συμμετάσχουν.
Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἐκφράζει τά θερμά της συγχαρητήρια στούς συντελεστές
τῆς ἰδιαίτερα ἐπιμελημένης αὐτῆς ἔκδοσης καί τίς ἐγκάρδιες εὐχές της,
ὥστε τό ἔργο αὐτό ν' ἀποτελέσει γιά τούς πιστούς ἕνα «θησαυροφυλάκειο» πνευματικοῦ ἐφοδιασμοῦ. Στίς δέ ἐκλεκτές ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος
Κυψέλη», εὔχεται πάντοτε νά θάλλουν, προσφέροντας βιβλία ψυχωφελή ὡς μυρόπνοα ἄνθη στούς πιστούς ἀναγνῶστες.
Μέ τίς ταπεινές μας εὐχές δεχθεῖτε καί τίς θερμές μας εὐχαριστίες,
ἀφ' ἑνός γιά τή μακροχρόνια καί ἀγαστή μας συνεργασία, ἀφ' ἑτέρου
γιά τίς γενναιόδωρες προσφορές σας στό Σύλλογό μας, τόσο σέ ὠφέλιμα βιβλία γιά μεγάλους ὅσο καί σέ βιβλία γιά μικρά παιδιά.
Εἴθε, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, ὁ Κύριός μας νά εὐλογεῖ πάντοτε τό
θεάρεστο, ἱεραποστολικό ἔργο σας !
* Ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», ὁδ. Σπαρτάκου 6, 566 96 ΣΥΚΙΕΣ Θεσ/νίκης, τηλ.
2310.212659, FAX: 2310.207340, e-mail: info@orthodoxoskypseli.gr.
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ΟΙ ΕΟΡΤΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ
«Ἐξάρξατε λαοὶ ψαλμικῶς, ὑμνήσατε Χριστὸν ἐν χαρᾷ, Πάσχα
μέγα, ἐξανέτειλεν ἡμῖν ὁ ἀναστὰς ἐκ τάφου, Χριστὸς ὁ ζωοδότης»

(Α΄ ἀπόστιχο Ὄρθρου Δευτέρας μετά τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων).
Μεγάλη καί φοβερή ἡ ἑορτή τῆς
Ἀναστάσεως ! Τιμή καί δόξα, ἐλπίδα
καί χαρά γιά ὅλους τούς Χριστιανούς ὁ
Ἀναστημένος Κύριος. Αὐτός πού προσ
έλαβε τόν ἁμαρτωλό κόσμο ὁλόκληρο
γιά νά μᾶς τόν παραδώσει πίσω καινούργιο, ἁγιασμένο καί ἀθάνατο.
Ὁ μεγάλος Ἅγιος πατέρας καί λόγιος τῆς Ἐκκλησίας μας Νικόδημος ὁ
Ἁγιορείτης, μᾶς προτρέπει:
«Διὰ τοῦτο ἄναψαι ἀδελφὲ τὴν καρδίαν σου μὲ μίαν φλόγα ἀγάπης πρὸς
τὸν ἀναστάντα Χριστόν, εὐφραινόμενος
εἰς τήν εὐδαιμονίαν καὶ εἰς τὸ ἰδικόν
του καλὸν περισσότερον, παρὰ ὅπου
ἤθελες εὐφρανθῆ ἂν ἦτο ἰδικόν σου. Καὶ ἐπειδὴ σήμερον ἔγιναν καινούργια ὅλα τά πάντα, ὡς λέγει ὁ Παῦλος · “τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ πάντα” (Β΄ Κορ. 5, 17) · καινὸς ὁ τάφος · καιναὶ αἱ σινδόνες ·
καινὴ ἡ ἀνάστασις τοῦ Κυρίου · καινοὶ αἱ ἀναστάντες προπάτορες καὶ
δίκαιοι · καινὸς ὁ οὐρανός · καινὴ ἡ γῆ · ψάλλε καὶ ἐσὺ ἀκολούθως καινούργια ἄσματα, καθὼς σὲ προστάζει ὁ Δαβίδ · “ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα
καινόν” (Ψαλμ. ρμθ΄ 1). Καί συλλογίζου καινούργιους λογισμούς · κάμνε
ἔργα καινούργια · ζῆσαι ζωὴν καινούργιαν καὶ ἀξίαν τῆς τοῦ Χριστοῦ
καινῆς ἀναστάσεως · ἐσὺ ὅταν ἐβαπτίσθης, συναπέθανες καὶ συνεταφιάσθης μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸν εἰς τὴν ἁγίαν κολυμβήθραν καὶ συνανεστήθης
μαζὶ μὲ αὐτὸν καὶ ὑπεσχέθης νὰ ζήσῃς μίαν καινούργιαν ζωήν, ὡς λέγει
ὁ Παῦλος “συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον,
ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω
καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν” (Ρωμ. 6, 4)»*.1
Καταργώντας τό θάνατο μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριός μας, ἔδωσε
σέ ὅλους τούς Χριστιανούς τήν προοπτική τῆς Ἀναστάσεως. Ὅλοι οἱ
Χριστιανοί προσδοκᾶμε τήν Ἀνάσταση ὡς μελλοντικό καί βέβαιο γεγονός: «Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος».
Εὐχόμαστε σέ ὅλους τούς Ἀναγνῶστες μας, Πολυτέκνους καί Φίλους τῶν
Πολυτέκνων, νά ἑορτάσουν τά Ἅγια καί Σεπτά Πάθη καί τή Ζωηφόρο Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ πιστεύοντας καί ὁμολογώντας βαθύτατα τό
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
* Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Πνευματικὰ Γυμνάσματα, Μελέτη ΛΒ΄.
Εἰς τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, εἰς τὴν ὁποίαν χρεωστοῦμεν νὰ συγχαρῶμεν,
Ἐκδόσ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσ/νίκη 2004, σελ. 275.
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Ὅταν ἕνας ἰός «προσ-βάλλει» τήν ἀγάπη…!
Μέχρι τήν ὥρα πού γράφεται αὐτό τό ἄρθρο, ἀγαπητοί
Ἀναγνῶστες τοῦ Περιοδικοῦ μας,
δέν γνωρίζουμε ἐάν καί πῶς θα φτάσει στά χέρια σας τό νέο πασχαλιάτικο τεῦχος του. Ἐλπίζουμε, ὅμως,
στό ἔλεος καί στή βοήθεια τοῦ πανοικτίρμονος Θεοῦ μας, ὅτι θά ξεπεράσουμε καί αὐτή τή δυσκολία
καί θά μπορέσουμε γιά ἄλλη μιά
φορά νά ἀπευθυνθοῦμε στήν ἀγάπη σας. Ἄλλωστε, ἡ βοήθεια καί ἡ
εὐλογία τοῦ Θεοῦ κι ἔπειτα ἡ δική σας ἀγάπη καί ἐνίσχυση, εἶναι ἡ κινητήρια δύναμη πού μᾶς ἐνδυναμώνει καί μᾶς παρακινεῖ νά ξεπερνᾶμε κάθε
ἀντιξοότητα στόν ἀγώνα μας γιά τήν ἠθική καί ὑλική συμπαράσταση τῶν
ἡρωϊκῶν Ὑπερπολυτέκνων καί Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν τῆς Πατρίδος μας.
Ἐκτός ἀπό τό φόβο πού ἔχει ἐνσπείρει αὐτός ὁ ἰός γιά τήν ὑγεία μας,
ἀλλά καί τήν ὑγεία τῶν δικῶν μας ἀνθρώπων, δημιούργησε καί πολλά
οἰκονομικά προβλήματα σέ πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Ἰδιαίτερα,
ὅμως, προβλήματα καί δυσκολίες, ὅπως εἶναι φυσικό, προκάλεσε στούς
ἀδελφούς μας Πολυτέκνους, λόγῳ τῶν πολλῶν μελῶν τῶν Οἰκογενειῶν
τους, πού στή πλειοψηφία εἶναι παιδιά.
«Διώκετε τὴν ἀγάπην» (Κορινθ. 14, 1), μᾶς συμβουλεύει ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος, καί αὐτό γίνεται «παντὶ τρόπῳ συναντιλαμβανόμενοι (= βοηθών
τας)» τούς ἔχοντας ἀνάγκη (ὑλική ἤ πνευματική) ἀδελφούς μας. Μόνο ἔτσι
ἔχουμε κοινωνία μεταξύ μας, ἀλλά καί μέ τόν Θεό. «Τὸ συναντιλαμβάνεσθαι κοινωνία ἐστὶ εἰς τὸ Εὐαγγέλιον» (P.G. 72, 184), μᾶς πληροφορεῖ
ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ἐάν, ὅμως, ἕνας ἰός, γίνει ἀφορμή νά
χάσουμε αὐτή τήν κοινωνία, «προσβάλλοντας» τήν ἀγάπη, θά μᾶς προξενήσει μεγάλη ζημιά πνευματική, ἀκόμη καί ἐάν δέν νοσήσει τό σῶμα
μας. Γιατί τά πνευματικά «μικρόβια» καί οἱ «ἰοί» δέν προσβάλλουν τό
σῶμα, ἀλλά τήν ἀθάνατη ψυχή μας.
Εἶναι στό χέρι μας, λοιπόν, νά ἀποκτήσουμε «ἀνοσία» ἀπό κάθε πνευματικό ἰό καί νά θωρακίσουμε τήν ψυχή μας μέ τό «ἐμβόλιο» τῆς ἐλεημοσύνης καί τῆς ἀγάπης. Σᾶς παρακαλοῦμε, λοιπόν θερμά, ἀγαπητοί
Ἀναγνῶστες, νά μᾶς βοηθήσετε, ὥστε νά μπορέσουμε κι ἐμεῖς μέ τή
σειρά μας νά συνδράμουμε τούς ἀφανεῖς ἥρωες ἀδελφούς μας Πολυτέκνους καί τά ἀξιαγάπητα παιδιά τους.
«Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα∙ μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη» (Α΄ Κορινθ. 13, 13). Πιστεύουμε κι ἐλπίζουμε στόν Σωτήρα Χριστό μας, τόν «Ἰατρὸν τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν», καί
προσευχόμαστε: «τὴν νομὴν τοῦ λοιμοῦ ἀνάστηλον Κύριε, καὶ πάντας
τοὺς ἀσθενούντας ἀδελφοὺς ἡμῶν θεράπευσον». Ὅμως, «μείζων τούτων (τῆς πίστεως καί τῆς ἐλπίδος) ἡ ἀγάπη»! «Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν» (Α΄
Ἰωάν. 4, 8). Ἄς «διώκουμε», λοιπόν, τήν ἀγάπη, ἀγαπητοί ἀδελφοί, καί
ὁ Θεός τῆς ἀγάπης θά εἶναι μαζί μας!

