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ΔΩΡΕΑΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚ Α ΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979)

ΕΚΔΟΣΗ 
Π.Ε.ΦΙ.Π.

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 
172/2021

Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Θωμᾶ καί Εἰρήνης 
ΤΣΙΓΚ Α, μέ 9 παιδιά γεννημένα ἀπό 2002 ἕως 
2020, Νομός Εὐβοίας, βλ. σελ. 13.

Κάθε παιδί εἶναι ἕνα ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ λουλούδι  Κάθε παιδί εἶναι ἕνα ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ λουλούδι  
κι ὅλα μαζί κάνουν τόν κόσμο μαςκι ὅλα μαζί κάνουν τόν κόσμο μας

ἕναν ΥΠΕΡΟΧΟ κῆπο!ἕναν ΥΠΕΡΟΧΟ κῆπο!



•  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): GR46011015100000 15129604789 
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΒIC): ETHNGR A A 

•  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (IBAN): GR170171002000 6002010851801 
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΒIC): PIRBGR A A 

•  ALPHA BANK (IBAN): GR3201401010 101002002080906 
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΒIC): CRBAGR A A 

•  Οἱ ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματεῖο φοροαπαλλάσσονται 10%, ΜΟΝΟ μέ 
κατάθεση σέ τραπεζικό λογαριασμό τοῦ Σωματείου. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει πληροφορίες.

•  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οἱ Φίλοι–Δωρητές μας, ἀφοῦ καταθέσουν τή Δωρεά τους στήν 
Τράπεζα, νά μᾶς ἀποστέλλουν τήν ἀπόδειξη τῆς καταθέσεως (μέ Email ἤ Fax), 
ἐπειδή οἱ Τράπεζες δέν ἐνημερώνουν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθεῖ μέ: • ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ • ΕΥΛΟΓΙΑ–Σύσταση 
τῆς Ἐκκλησίας Ἑλλάδος καί Κύπρου • ΕΠΑΙΝΟ Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν κ.ἄ.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:
• Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί μή κερ-
δοσκοπικός Σύλλογος, πού λει τουρ γεῖ ὡς 
«Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙ ΩΝ ἀ πό ρων Ὑ
περ  πολυτέκνων–Πολυ τέκνων Ἑλ λά δος», ἀπό 
ὅλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ καί ἄνω, 
ἀνήλικα ἤ σπου δάζοντα.

• Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ  Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ
μέ 4 ἤ 3 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα χηρῶν, 
ἀναπήρων, ἀσθενῶν, ἀλλά καί ΑΓΑΜΩΝ 
μητέρων καί γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οἱ ὁποῖες 
πιέζον ται γιά ΕΚ ΤΡΩΣΗ (βλ. σελ. 7), γίνο-
νται κατ᾽ ἐξαίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ἔγκυρα: Πιστοποιητικό 
Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως, ὑγείας–Κρα-
τικοῦ Νοσοκομείου κλπ., καθώς καί οἰκογε-
νειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή).

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ
• ΔΩΡΕΕΣ–ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ: 
τρόφιμα, ἱματισμό καινουργῆ ἤ σέ καλή 
καί καθαρή κατάσταση (κυρίως γιά παι-
διά, ἐφήβους καί νέους), κλινοσκεπάσμα-
τα, οἰκιακά σκεύη, βιβλία, σχολικά εἴδη, 
παιχνίδια κλπ., χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώ-
ων Πολυτέκνων ἀδελφῶν μας.
• ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ:
3 βλ. Τραπεζικούς Λογαριασμούς μας καί 
ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμή (σελ. 22–23).
3 Οἱ Δωρητές μας, κυρίως τοῦ ἐξωτερικοῦ, 
μποροῦν νά ἀποστείλουν χρηματική δωρεά 
καί μέσῳ PayPal (βλ. www.pefip.gr).

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α΄ Ἀθηνῶν.
Ἰδιοκτήτης–ἐκδότης: Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ἱδρυτής: π. Νικόδημος Μπιλάλης († 2014).
Ἡ Ε.Π.Ο. συντάσσεται ἀπό Ἐπιτροπή.

Διευθυντής Συντάξεως: Ἰωάννης Γ. Θαλασσινός,  
μαθηματικός–συγγραφέας, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ἐκτύπωση: «Leridis printing solutions»,  

Κορωπί Ἀττικῆς  21066.30.990.

Τριμηνιαῖο δημοσιογραφικό ὄργανο 
τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων 

τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Ἔτος 43ο, ἀρ. φύλλου 172 
Ὀκτώβριος–Νοέμβριος–Δεκέμβριος 2021
Ἀκαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.
 21038.38.496, 21038.22.586, 

FAX: 21038.39.509.

Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι Δ Α : www.pefip.gr
e-mail:  info@pefip.gr

«Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμηση 
τῶν πελαργῶν, πού εἶναι πτηνά 

μονογαμικά, φιλότεκνα, πο 
λύτε κνα, φιλόστοργα, ἀλλά 

καί φι λογο νικά! Γι' αὐτό ἡ τι
μή–εὐγνωμοσύνη πρός τούς  

γονεῖς λέγεται «ἀντιπελάργωσις» (Ἅγιος Βασί
λειος ὁ Μέγας, PG 29, 176C). Εἶναι τό σύμβολο 
τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. 

«Τὸ πελαργίζειν ἐ στὶ φιλο τεκνεῖν  
καὶ φιλογονεῖν».

Ἡ Ε.Π.Ο. ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ 
σέ ὅσους τή ζητήσουν. Δεκτές οἱ προ
αιρετικές Εἰσφορές–Δωρεές.            
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Ἡ ἐνδημία τῆς ἀγάπης σέ καιρούς πανδημίας…!
Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος († 9 Νοεμβρίου) μιλώντας 

γιά τήν ἐλεημοσύνη ἀναφέρει: «Ἡ ἐλεημοσύνη 
εἶναι πράξη ἀγαθῆς προαιρέσεως. Ἡ ἐλεημοσύνη 
εἶναι ὑπαγόρευση ἀγαθῆς καρδίας, πού ἀγαπά-
ει τόν πλησίον της. Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι δικαιο-
σύνη, πού ἀποδίδει τά ὀφειλόμενα σέ ὅσους τά 
ἔχουν ἀνάγκη. Γιατί ὅποιος ἔχει λάβει τά ἀγαθά 
ἀπό τόν Θεό, γίνεται διαχειριστής καί οἰκονό-
μος αὐτῶν. Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἐντολή τοῦ Θε-
οῦ,1 τῆς ὁποίας τήν ἐκπλήρωση ζητάει ὁ Θεός 
περισσότερο ἀπό θυσίες καί ὁλοκαυτώματα2… 
Ἡ ἐλεημοσύνη θά καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν καί 
θά σώσει ἀπό τόν θάνατο».3

Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη, πού ὀφείλουμε νά δείχνουμε πρός 
τούς ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ καί δικούς μας, τούς «ἐλαχίστους». Πάντοτε οἱ 
ἐμπερίστατοι ἀδελφοί μας χρειάζονται τή βοήθειά μας, ἀλλά σέ περιόδους 
κρίσεων οἱ ἀνάγκες τους καθίστανται πιό ἐπιτακτικές καί δυσβάστακτες. 
Μάλιστα τώρα, κατά τή διάρκεια τῆς παρατεταμένης ὑγειονομικῆς κρίσε
ως, ἡ ὁποία ταλανίζει τήν κοινωνία μας, διακριτικά, ταπεινά καί σιωπηλά 
οἱ Πολύτεκνοι ἀδελφοί μας κρούουν τή θύρα τῆς ψυχῆς μας, τή συνείδησή 
μας καί περιμένουν τήν ἀγάπη μας. Πρωτίστως ὅμως, Αὐτός πού στέκεται 
καί κτυπᾶ τήν πόρτα τῆς ψυχῆς μας καί περιμένει… εἶναι ὁ Δεσπότης Χρι
στός μας! «Ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω»4…

Καί περιμένει ὑπομονετικά, ὄχι γιά νά τοῦ χαρίσουμε κάτι, ἀλλά νά 
τοῦ δανείσουμε! Γιατί «δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν»5…! Κι ὁ Θεός ξε
πληρώνει τά «χρέη» Του μέ εὐλογίες τόσο ὑλικές, ὅσο, τό σπουδαιότερο,

1. «μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.» (Ματθ. 5, 7).
2. «Πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν· ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν…» (Ματθ. 9, 13).
3. Ἁγίου Νεκταρίου (Κεφαλᾶ), Ἅπαντα, τόμ. Ε ,́ σελ. 362.
4. Ἀποκάλυψη 3, 20).
5. Παροιμ. 17, 17).

Ἡμερωρολόγιο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
l  Γιά ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ: 

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 ΦΙΛΟΥΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ:  
Καθημερινά 7.30 π.μ. – 8.00 μ.μ. καί Σάββατο 7.30 π.μ. – 2.00 μ.μ.

l  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, γιά Πολυτέκνους καί τά τέκνα τους: Τρίτη καί  
Πέμπτη 8.00 π.μ.–3.00 μ.μ.,  210.38.08.826 ( Ὑπεύθυνος: Στέφανος Σωτηρίου).
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πνευματικές. Ἑκατονταπλάσια μᾶς 
ἐπιστρέφει αὐτά πού προσφέρουμε 
μέ ἀγάπη στούς ἀδελφούς μας.6

«Εἶναι μεγάλα τά φτερά τῆς ἐλεη-
μοσύνης», γράφει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης 
ὁ Χρυσόστομος καί συνεχίζει, «δια-
σχίζει τόν ἀέρα, ξεπερνᾶ τή σελήνη, 
ὑπερβαίνει τίς ἀκτῖνες τοῦ Ἥλιου καί 
ἀνεβαίνει ἀκόμη καί στίς ἀψῖδες τοῦ 
οὐρανοῦ. Ἀλλ’ οὔτε ἐκεῖ σταματᾶ. Ξε-
περνᾶ τόν οὐρανό, προσπερνᾶ καί τό 
πλῆθος τῶν Ἀγγέλων καί τούς χορούς 
τῶν Ἀρχαγγέλων καί ὅλες τίς ἀνώ-
τερες πνευματικές δυνάμεις καί στέ-
κεται δίπλα στόν ἴδιο τό θρόνο τοῦ 
Οὐράνιου Βασιλιᾶ… Ὥστε, λοιπόν, 
ὅσες ἄλλες ἁμαρτίες ἔχεις, ἡ ἐλεημο-

σύνη σου τίς ἰσοφαρίζει ὅλες…».7

Ἄς μήν ὁμοιάσουμε, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, στόν Ἱερέα καί στό Λευΐτη 
τῆς παραβολῆς τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη,8 ἄς μήν «ἀντιπαρέλθωμεν» τούς 
πληγωμένους ἀδελφούς μας. Ἰδιαίτερα τώρα, ἐν μέσῳ τοῦ σαρανταημέ
ρου καί τῆς προετοιμασίας μας γιά νά ὑποδεχθοῦμε τό νεογέννητο Σω
τήρα μας Χριστό, ἄς εἴμαστε οἰκτίρμονες, ὅπως εἶναι ὁ Ἅγιος Θεός μας!9 

Μήν κάνουμε τή νηστεία μας «στείρα», ὅπως χαρακτηριστικά λέει 
καί πάλι ὁ ἱερός Χρυσόστομος, «δέν σέ ἀνεβάζει μόνη της στόν οὐρα-
νό ἡ νηστεία, ἄν δέν συντροφεύεται ἀπό τήν ἀδελφή της, τήν ἐλεη-
μοσύνη…». 

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., ὅπως γνωρίζετε, ἐδῶ καί 52 χρόνια στέκεται ἀρωγός 
στίς Ὑπερπολύτεκνες καί Πολύτεκνες Οἰκογένειες τῆς Πατρίδος μας. 
Προσπαθοῦμε μέ τίς μικρές μας δυνάμεις νά τίς διακονοῦμε καί νά ἐλα
φραίνουμε τά μεγάλα βάρη, πού ἡ ἀδιαφορία τῆς μητρυιᾶς τους Πολι
τείας καθημερινά τούς προσθέτει. Οἱ μόνοι «κυρηναῖοι», πού στηρίζουν 
τήν προσπάθειά μας ὅλα αὐτά τά χρόνια, εἶστε ΕΣΕΙΣ, ἀγαπητοί μας 
Ἀναγνῶστες, οἱ ἁπανταχοῦ Φίλοι τῶν Πολυτέκνων. 

Σᾶς καλοῦμε, λοιπόν, τή δύσκολη αὐτή περίοδο πού διανύουμε, ἐν 
μέσῳ πανδημίας, νά κάνουμε τήν ἀγάπη νά ἐνδημήσει (= νά κατοική
σει) στίς ψυχές μας καί στήν ἀδιάφορη κοινωνία μας, συνεχίζοντας νά 
ἐνισχύουμε τούς ἥρωες ἀδελφούς μας Πολυτέκνους. 

6. «Ὁτιδήποτε δίνεται γιά τό Θεό, μᾶς ἐπιστρέφεται ἀπό Αὐτόν ἑκατό φο-
ρές παραπάνω...» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων).

7.  Ἀρκεῖ, βέβαια, νά συνοδεύεται ἀπό μετάνοια καί νά γίνεται μέ καλοσύνη, 
χαρά καί γλυκύτητα, «ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδία, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ 
ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Β΄ Κορινθ. 9, 7). 

8.  Λουκ. 10, 25–37.
9.  «Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί» (Λουκ. 6, 36).      
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Ὅταν «ἐξαναγκάζεις» τό Θεό…

Ἡ ἀληθινή πίστη Πολυτέκνου  
στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ!

Νά σοῦ πῶ, παιδάκι μου, γιά νά δεῖς 
τί δύναμη ἔχει ἡ πίστη καί νά μή μεμψι
μοιρεῖς ὅτι οἱ μέρες μας εἶναι δύσκολες, 
δουλειές δέν ὑπάρχουν καί τί θά γίνου
με αὔριο ἔτσι πού πᾶμε…

Μέ τά λόγια αὐτά ἄρχισε ὁ γέροντας 
Πνευματικός νά διηγεῖται στό πνευματι
κοπαίδι του μιά προσωπική του ἐμπει
ρία ἀπό κάποιον θεοφοβούμενο ἄνθρω
πο παλαιά στή Μυτιλήνη.

— Πού λές, Μιχάλη τόν λέγανε. Τόν 
ἤξερα ἐγώ προσωπικά. Στή Μυτιλήνη 
ζοῦσε, σ’ ἕνα κεφαλοχώρι. Ἄνθρωπος τί
μιος, ἐργάτης, μέ φόβο Θεοῦ πάνω του. 
Οἰκοδόμος ἦταν. Μεροδούλιμεροφάι. 
Ὅλη τή μέρα στή δουλειά, καί τό βρά
δυ στό σπίτι, στήν οἰκογένειά του. Εἶχε 
γυναίκα καί ὀχτώ παιδιά. Οὔτε ἕνα, οὔτε 
δύο. Ὀχτώ τοῦ Θεοῦ τά εἶχε. Ἡ γυναίκα του δέν ἐργαζόταν. Καί νά 
’θελε, ποῦ νά εὐκαιρήσει μέ ὀχτώ παιδιά; Ἕνα ἡμερομίσθιο, καί μ’ αὐτό, 
μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τά ’βγαζαν πέρα. Δέν τούς ἄφηνε ὁ Θεός.

Δέν τούς ἄφηνε ὁ Θεός, γιατί ἐκεῖνοι δέν Τόν ἄφηναν. Κατάλαβες; 
Ἦταν θεοσεβούμενη οἰκογένεια ἡ οἰκογένεια τοῦ κυρΜιχάλη, παιδί 
μου. Ἀπό τήν ἐκκλησία δέν ἔλειπαν Κυριακές, γιορτές, καί στή ζωή 
τους ἦταν πολύ προσεκτικοί. Καί μέ ἐλεημοσύνες ἐπιπλέον, ὅσο μπο
ροῦσαν. Τί νά μποροῦσαν δηλαδή; ἀπ’ τό ὑστέρημά τους οἱ ἄνθρωποι… 
Κυλοῦσε ἡ ζωή τους ἥσυχα, κι αὐτοί δόξαζαν τόν Θεό.

Κάποτε ὅμως ἦρθαν μέρες δύσκολες. Ἀναδουλειές στό νησί. Ἄρχισε 
νά στενεύεται ὁ κυρΜιχάλης. Πῶς νά τά καταφέρνει δέκα στόματα νά 
τρέφει καθημερινά; Κι ἡ καημένη ἡ γυναίκα ἀπό τήν ἄλλη πιό πολύ δυ
σκολευόταν. Ξέρεις τί ’ναι νά ξημερώνει, καί νά μήν ξέρει ἡ μάνα ἄν θά 
βρεῖ νά ταΐσει τά μικρά της; Μαρτύριο σωστό γιά τή μητρική καρδιά.

Καί ἔφτασε κι ἡ μέρα πού δέν εἶχε τίποτε στό σπίτι νά δώσει στά παι
διά. Ἀδειανά ὅλα τά ράφια. Κοίταξε χλωμή, πανιασμένη τόν ἄντρα της:

— Ἄν σήμερα δέν φέρεις κάτι στό σπίτι, τοῦ ’κανε, νά ξέρεις, τά παι
διά θά μείνουν νηστικά. Οὔτε ψίχουλο δέν ὑπάρχει.

Ἔφυγε ὁ Μιχάλης γιά τήν πιάτσα, μπάς καί βρεῖ τίποτε. Στό δρό
μο περνοῦσε ἔξω ἀπ’ τόν κοιμητηριακό Ναό τοῦ χωριοῦ. Κοντοστά
θηκε μιά στιγμή κι ἀμέσως τό ἀποφάσισε. Ἄλλαξε τό πρόγραμμά του.

— Δέν θά πάω στήν πλατεία. Θά μπῶ ἐδῶ.
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Μπῆκε στήν ἐκκλησιά. Ἔκανε τό σταυρό του. Ἄναψε τό κερί καί 
κατευθύνθηκε μπροστά στό τέμπλο. Ἔπεσε στά γόνατα, σήκωσε τά χέ
ρια του καί παρακάλεσε:

— Ὀχτώ τά ἔχω, Χριστέ μου. Δικά Σου εἶναι, Ἐσύ μοῦ τά ’δωσες. 
Ἐσύ πού μοῦ τά ’δωσες, φρόντισε νά τά θρέψεις. Δέν ἔχουν τίποτε γιά 
σήμερα νά φᾶνε.

Ἔμεινε λίγη ὥρα ἔτσι γονατισμένος καί τέλος ξαναμίλησε:
— Ἐγώ δέν φεύγω ἀπό ᾿δῶ, Χριστέ μου, ἄν δέν μοῦ φέρεις νά ταΐ

σω τά παιδιά μου, πού δέν εἶναι δικά μου· δικά Σου εἶναι.
Εἶπε, καί κατευθύνθηκε στό ἀναλόγιο. Πῆρε τό Ψαλτήρι κι ἄρχισε 

νά διαβάζει.
Δέν θά ’χε περάσει μισή ὥρα, κι ἀπέξω ἀκούστηκαν συνομιλίες. Στήν 

ἀρχή δέν ἔδωσε σημασία. Μετά διέκρινε τή φωνή τοῦ παπᾶ τους. Μι
λοῦσε μέ κάποιον ἄγνωστο. Ἔπιασε μιά λέξη, ἄν ἄκουγε καλά…

— Ἕναν οἰκοδόμο πρέπει νά βρεῖς…
Πετάχτηκε ἔξω.
— ΠαπαΓιάννη, τήν εὐχή σου.
— Νά τος! φώναξε ὁ παπάς. Τόν ξέρεις τόν Μιχάλη;
Κι ἀμέσως πρός τόν Μιχάλη:
— Μιχάλη, τόν γνωρίζεις τόν κύριο;
— Ὄχι, ἀπάντησε ἐκεῖνος.
— Εἶναι τοῦ Γρηγόρη τοῦ…, μακαρίτης τώρα, ἀπ’ τόν ἀπάνω μαχα

λά. Μᾶς ἦρθε χθές ἀπ’ τήν Ἀμερική, χρόνια τώρα ἐκεῖ, δυό δεκαετίες 
κοντά. Τόν θυμᾶσαι;

— Ἅμα λές, παπά μου, δυό δεκαετίες, ἐγώ ἀκόμα δέν ἤμουν ἐδῶ. Μετά 
ἐγκαταστάθηκα στό χωριό. Τόν πατέρα του τόν μακαρίτη τόν ἔχω ἀκουστά.

— Κύριε Μιχάλη, εἶστε οἰκοδόμος;
— Ναί, παιδί μου.
— Ἐνδιαφέρομαι νά φτιάξω τόν τάφο τῶν γονέων μου. Θέλω νά χτίσω 

κάτι ὡραῖο, ἐπίσημο, σάν τύμβο. Σάν εἰκονοστάσι. Νά χωράει κανείς νά 
μπεῖ μέσα, ν’ ἀνάψει τό κερί, τό καντήλι. Κατάλαβες; Ξέρεις ἀπό τέτοια;

— Πῶς δέν ξέρω, παλληκάρι μου. Ἔχω φτιάξει κι ἄλλοτε.
— Πόσα θέλεις νά μοῦ τό φτιάξεις;
Κοντοστάθηκε ὁ κυρΜιχάλης. «Νά πῶ ἑκατό χιλιάδες δραχμές», πῆρε 

νά σκέφτεται, «μήν τοῦ φανοῦν πολλά. Νά πῶ ἑβδομήντα;».
— Διακόσιες χιλιάδες σοῦ φτάνουν;
— …
— Ἔ, δέν διαθέτω περισσότερα. Δέχεσαι;
— Δέχομαι.
— Πάρ᾿ τα.
Καί τοῦ ἔδωσε στό χέρι φάκελλο φουσκωμένο.
Μέ τρεμάμενα χέρια ὁ κυρΜιχάλης ὁ οἰκοδόμος ξαναμπῆκε στήν 

ἐκκλησιά. Ἔπεσε στά γόνατα μπροστά στό τέμπλο καί ἔκλαψε. Ὥρα 
πολλή. Κάποτε σηκώθηκε καί ξεκίνησε γιά τό σπίτι του. Στή γυναίκα 
του καί τά ὀχτώ παιδιά του. Τοῦ Θεοῦ ὅλα.
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— Κατάλαβες, παιδί μου; κατέληξε ὁ γέροντας Πνευματικός. Αὐτός 
ὁ ἄνθρωπος μέ τήν πίστη του, τήν προσευχή του, ἔτσι πού τήν ἔκανε, 
πῶς νά ποῦμε… τόν ἐξανάγκασε τόν Θεό. Ἔτσι δέν εἶναι; Γιατί ἡ πίστη, 
ἡ ἀληθινή, ἡ ἀκράδαντη, αὐτό κάνει. Ἐξαναγκάζει τό Θεό. Συμφωνεῖς;

(Πηγή: http://arpati.blogspot.com/2016/02/blogpost_283.html#more).

Ἀντί σχολίου...
«Γιά πολλούς πού ζοῦν κοσμικά ἡ οἰκογέ

νεια σήμερα δέν ἔχει νόημα. Γι’ αὐτό ἤ δέν 
παντρεύονται ἤ παντρεύονται καί δέν κάνουν 
παιδιά ἤ σκοτώνουν τά παιδιά μέ τίς ἐκτρώ
σεις, καί ἔτσι μόνοι τους ἐξαφανίζουν τό σόι 
τους. Δηλαδή μόνοι τους καταστρέφονται, δέν 
τούς καταστρέφει ὁ Θεός. Ἐνῶ οἱ πιστοί, πού 
τηροῦν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, δέχονται τήν 
Θεία Χάρη, γιατί ὁ Θεός εἶναι ὑποχρεωμένος 
κατά κάποιον τρόπο νά τούς βοηθάει στά δύ-
σκολα χρόνια πού ζοῦμε». 

(Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Οἰκογενειακή 
Ζωή, τόμ. 4ος, ἐκδ. Ἱ. Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστής 
Ἰωάνννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή–Βασιλικά Θεσ/νί
κης 202020, σ. 67).

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — καί τῆς ἐφηβικῆς 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 ὁποιαδή
ποτε μορφή ἀντισυλληπτικῶν: «χάπι ἑπόμενης ἡμέρας» κ.λπ., ὅπως 
καί μέ «σπιράλ», πού δέν ἐπιτρέπουν στό ἔμβρυο νά ἐμφυτευτεῖ 
στή μήτρα τῆς μητέρας καί ἀποβάλλεται). Συν υπεύθυνοι εἶναι 
καί οἱ ἄνδρες–σύζυγοι, ἀλλά καί «σύντροφοι» (ὅταν συναινοῦν), 
ὅπως καί οἱ ἰατροί, οἱ φαρμακοποιοί καί οἱ λοιποί συνεργοῦντες...

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», ἀλλά καί ΕΓΓΑΜΗ, πού 
ἀντιμετωπίζει πειρασμό ἤ κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ, ἄς μή δυσκολευθεῖ 
νά ἐπικοινωνήσει μέ τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συστεγάζεται καί συνερ
γάζεται μέ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅσους γνωρίζουν ἐγκύους, πού 
κινδυνεύουν νά ὁδηγηθοῦν σέ ἔκτρωση. Γράψτε ἤ τηλεφωνεῖστε μας. Ἡ Α
ΝΩΝΥΜΙΑ εἶναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ ἐπίσης καί ἀποφυγή ἀπό τά «Κέν
τρα Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΣΜΟΥ», πού συνιστοῦν ἀντισύλλη
ψη, ἀλλά καί ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά ἀπό τέτοια κέν τρα, πού δυσ τυχῶς 
προπαγανδίζονται καί διαφημίζονται πιεστικά. Ἐνημερωθεῖτε ὑπεύθυνα 
καί ἀπό τήν ἱστοσελίδα: www.afistemenaziso.gr. Ζητῆστε μας σχετικά 
ἔντυπα, πού διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, ὅπως καί κάθε παρεχομένη βοήθεια γί
νεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθεῖτε καί ἔμπειρο Πνευματικό.

Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: 21038.38.496, 21038.22.586, FAX: 21038.39.509. 
Email: info@pefip.gr .

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



Μητέρα μέ… 22 παιδιά: 

«Ἡ πολυτέλειά μας εἶναι τά παιδιά μας. Τά χρήματα 
δέν μποροῦν νά ἀγοράσουν αὐτό πού ἔχουμε»!

Πιθανόν νά νομίζετε πώς, ἐάν μία μαμά 
ἔχει ἤδη 21 παιδιά, ἡ εἴδηση πώς εἶναι 
ἔγκυος στό 22ο δέν θά τήν ἐνθουσιάσει 
τόσο πολύ.

Ὡστόσο ἡ Sue, μητέρα 22 παιδιῶν, μᾶς 
ἐπιβεβαιώνει πώς ὅταν ἄκουσε στόν ὑπέρηχο 
τήν καρδούλα τῆς μικρότερης κόρης της, 
ἔνιωσε τό συγκλονιστικό συναίσθημα πού 

εἶχε αἰσθανθεῖ καί στά προηγούμενα 21 παιδιά της.
Ἡ 45χρονη μητέρα πού ζεῖ στό Ἡνωμένο Βασίλειο, ἔχει ἤδη 22 

παιδιά… Πρόσφατα, ἔφερε στόν κόσμο, μαζί μέ τόν 50χρονο σύζυγό 
της Noel, τό 22ο παιδί τους.

«Τό πρῶτο ὑπερηχογράφημα εἶναι πάντα πολύ συναρπαστικό», λέει 
ἡ εὐτυχισμένη μαμά. «Ἡ στιγμή πού βλέπεις τήν καρδούλα τοῦ μωροῦ 
σου νά τρεμοπαίζει στήν ὀθόνη τοῦ γυναικολόγου, εἶναι πάντα μαγική. 
Δέν ἔχει καμία σημασία ἄν εἶναι τό 1ο ἤ τό 22ο παιδί σου»!

Πῶς εἶναι, ὅμως, νά ζεῖς μέ 22 παιδιά;
Αὐτή ἡ ὑπέροχη οἰκογένεια πού κυριολεκτικά λατρεύει τά παιδιά της, 

ἐξομολογεῖται πώς τίποτα στόν κόσμο δέν μπορεῖ νά ἀντικαταστήσει 
τήν εὐτυχία πού ζοῦν.

Ἡ θαυμαστή Βρετανική Ὑπερυπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Noel καί Sue 
Radford, μέ 22 παιδιά (1989 – 2020) καί μέ 7, μέχρις στιγμῆς, ἐγγόνια (ἀπό τή 
φωτογραφία λείπουν κάποιοι). Ἡ Οἰκογένεια κατέχει καί διαχειρίζεται ἕνα 
ἀρτοποιεῖο στή Βρετανική παραθαλάσσια πόλη Heysham. 
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«Ἡ πολυτέλειά μας εἶναι τά παιδιά μας. Τά χρήματα δέν μποροῦν 
νά ἀγοράσουν αὐτό πού ἔχουμε», λέει συγκινημένος ὁ μπαμπάς τῆς 
οἰκογένειας. Ὡστόσο, μέ 22 παιδιά ἡ ὥρα τοῦ ὕπνου εἶναι ἕνας ἀγώνας 
δρόμου, εἰδικά ὅταν τά 9 εἶναι μικρότερα ἀπό 10 ἐτῶν καί κάτω.

Πρίν ἀπό τήν πανδημία, ἡ οἰκογένεια τηροῦσε ἕνα αὐστηρό πρόγραμμα, 
ὥστε νά ὑπάρχει τάξη. Τόν τελευταῖο χρόνο, ὅμως, τά πράγματα εἶναι 
πιό δύσκολα, ἀφοῦ τά πιό μικρά παιδιά δυσκολεύονται νά εἶναι ὅλη 
μέρα στό σπίτι.

«Ἀκόμα καί τώρα, ὅμως, τά καταφέρνουμε. Κρατᾶμε τά ὅρια καί 
σκεφτόμαστε διαρκῶς τρόπους γιά νά κρατᾶμε τά παιδιά ἀπασχολημένα 
καί χαρούμενα», συμπληρώνει ἡ πολύτεκνη μαμά.

Ἐμεῖς τούς εὐχόμαστε μέσα ἀπό τήν καρδιά μας νά εἶναι πάντα 
ἀγαπημένοι, ἑνωμένοι καί εὐτυχισμένοι!

(Πηγή: www.newsitamea.gr/2021/05/21/mitera22paidiaipolyteleiamas
tapaidiamastachrimatamporoynnaagorasoynpoyechoyme/).

Οἱ νέοι κι ἐμεῖς...
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου 

Ὁμότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Εἶναι πολλά καί θλιβερά τά ὅσα συμβαί
νουν καί πάλι, σέ διάφορα ἐκπαιδευτικά ἱδρύ
ματα τῆς πατρίδας μας. Οἱ ἀπό χρόνια «καθι-
ερωμένες» πιά καταλήψεις, συμπληρώνονται 
καί μέ ἀποκαρδιωτικές βιαιότητες μέσα καί 
γύρω ἀπό τούς ἀντίστοιχους χώρους. Συχνά, 
ἐμεῖς οἱ  «μεγάλοι», πού προβληματιζόμαστε 
γι' αὐτές τίς συμπεριφορές τῆς σύγχρονης νε
ολαίας, καταλήγουμε σέ διαπιστώσεις ἀρνητι
κές καί ἀνησυχητικές, συγχρόνως, μέ τό τελι
κό συμπέρασμα νά συνοψίζεται στό ὅτι  «οἱ 
σημερινοί νέοι εἶναι ἀνεύθυνοι, ἀπαιτητικοί, 
φυγόπονοι, χωρίς ἰδανικά, δέν ξέρουν τί ση-
μαίνει ὑποχρέωση...» καί ἄλλα παρόμοια.

Σταθήκαμε, ὅμως, ποτέ –ὅταν μᾶς παρασύρει αὐτή ἡ διάθεση κριτικῆς– 
νά ἀναρωτηθοῦμε τί δίνουμε ἐμεῖς σήμερα στούς νέους μας; Ἐμεῖς, πού 
προϋπήρξαμε καί καθορίσαμε γι' αὐτούς προτεραιότητες, στόχους καί κα
νόνες ζωῆς. Ἐμεῖς, πού νομοτελειακά διαμορφώσαμε –ἤ μήπως «παραμορ
φώσαμε»– τό περιβάλλον μέσα στό ὁποῖο ζοῦν καί μεγαλώνουν αὐτοί οἱ 
νέοι. Καί ὅταν λέω «περιβάλλον», δέν ἐννοῶ, βεβαίως, μόνο τό φυσικό. 
Ἐννοῶ τό εὐρύτερο καί πολυδιάστατο περιβάλλον, δηλαδή τό οἰκογενει
ακό, τό σχολικό, τό κοινωνικό, τό ἐργασιακό, τό πνευματικό καί τήν ὅλη 
περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα, μέσα στούς ἤχους καί τίς ἐκκωφαντικές σιωπές 
τῆς ὁποίας καλλιεργοῦνται καί καρποφοροῦν ἤ... μαραίνονται οἱ νέοι μας. 
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Ὅταν, λοιπόν, 
ἀπαιτοῦμε ἀπό τά 
νέα παιδιά μας νά κά-
νουν αὐτό πού ἐμεῖς 
θεωροῦμε σωστό καί 
τά κατακρίνουμε, 
ὅταν διαπιστώνουμε 
τό ἀντίθετο, μήπως 
ἔχουμε χρέος νά ἀνα-
ρωτηθοῦμε πρῶτα –

καί νά ἀπαντήσουμε χωρίς ὑπεκφυγές– ἄν ἔχουμε κάνει ἐμεῖς ὅ,τι 
εἶναι σωστό γι' αὐτά τά παιδιά;

Ἀρχίζοντας ἀπό τό πρῶτο καί πιό στενό καί σημαντικό περιβάλλον 
τοῦ κάθε ἀνθρώπου, τήν οἰκογένεια, νομίζω ὅτι δέν ὑπάρχει ἡ παραμικρή 
ἀμφιβολία πώς ἀποτελεῖ τήν «πρώτη πηγή ἀξιῶν» γιά κάθε ἄνθρωπο.

Ἄν στή συνέχεια, ἐξετάσουμε καί τά ἄλλα περιβάλλοντα στά ὁποῖα 
ζοῦν καί μεγαλώνουν τά παιδιά μας, τά σχολεῖα, τά ἱδρύματα τριτο
βάθμιας ἐκπαίδευσης, τή θεώρηση τῆς ζωῆς πού προβάλλουν τά Μέσα 
Μαζικῆς Ἐνημέρωσης καί δικτύωσης, πρέπει καί πάλι νά ἀναρωτη
θοῦμε  «τί πρότυπα δίνουμε ἐμεῖς οἱ μεγάλοι στούς νέους». Ποιά δείγ
ματα νοοτροπίας ἔχουν ἀπό τούς δασκάλους, τούς καθηγητές τους, 
κάποιους πολιτικούς ἡγέτες πού πρεσβεύουν ὅτι «ἡ ἀριστεία εἶναι ρε-
τσινιά» καί ἀπό ὅσους διαμορφώνουν τήν κοινή γνώμη καί τίς κοι
νωνικές ἐπιδιώξεις;

Ὁ Ἴψεν στούς Βρυκόλακες λέει ὅτι «οἱ νέοι ἔχουν ἀνάγκη ἀπό ἕνα 
ζευγάρι μεταχειρισμένα, ἔστω, ἰδανικά». Καί ὁ Ἄγγελος Τερζάκης, 
πού ἔχει καταθέσει τήν ἀγωνία του γι' αὐτή τήν ἄδεια ἀπό οὐσιαστικό 
νόημα ζωή τῶν νέων, στό μυθιστόρημά του Δίχως Θεό γράφει συγκε
κριμένα ὅτι: «Οἱ νέοι δέν μποροῦν πιά ν' ἀκοῦν κηρύγματα, φιλολο-
γίες, θεωρητικές νουθεσίες καί αὐτάρεσκα ἀφηγηματικά βιογραφικά 
στοιχεῖα τῶν μεγάλων, πού συνήθως ξεκινοῦν μέ τό “ἐγώ στήν ἡλικία 
σου”. Οἱ νέοι ἔχουν ἀνάγκη ἀπό κανόνες πού πηγάζουν ἀπό μιά στά-
ση ζωῆς, καί ὄχι μόνο. Κανόνες πού πηγάζουν ἀπό μιά πράξη ζωῆς».

Καί στό σημεῖο αὐτό ἀρχίζουν οἱ αἰχμηρές ἐρωτήσεις:
Τί πράξη ζωῆς δείχνουμε σήμερα ἐμεῖς οἱ μεγάλοι στά παιδιά μας, 

σέ μιά ἀποπνευματικοποιημένη κοινωνία, μέ ἔντονα τά σημάδια τοῦ 
ἀτομισμοῦ, τῆς ὑποβάθμισης τῶν ἀξιῶν, τῆς ψευτιᾶς, τῆς ἐπιθετικότη
τας, τῆς ἀναξιοκρατίας καί τοῦ ξενιτεμοῦ; Μέ ποιά πίστη καί μέ ποιά 
ψυχική δύναμη τά ὁπλίσαμε, γιά νά σταθοῦν ἀπέναντι στίς δοκιμασίες 
καί στούς πειρασμούς τῶν εὔκολων –ἀλλά ἀνέντιμων– λύσεων, ἤ ἀκό
μη καί στούς ἐμπόρους τοῦ λευκοῦ θανάτου, πού ὑπόσχονται ψεύτι
κους παραδείσους;

Πότε προσπαθήσαμε, μέ πράξεις, νά ξαναδώσουμε στίς λέξεις μέ τό 
μεγάλο νόημα τήν ἀληθινή σημασία καί ἀξία τους; Λέξεις ὅπως: ἦθος, 
ἀλήθεια, συνείδηση, συνέπεια, εὐθύνη, ἀξιοπρέπεια, δημιουργία, ἀλλη-
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λεγγύη, φιλότιμο, ἀγάπη, πού ἐδῶ καί χρό
νια, διαστρεβλώθηκαν καί ἔγιναν προδότες 
τοῦ ἑαυτοῦ τους.

Δώσαμε στά παιδιά μας ἕνα ὅραμα κι ἕνα 
οὐσιαστικό ἰδανικό; Ὅπως, π.χ. τό νά χαρα
κτηριζόμαστε ἀπό τήν ἑλληνοχριστιανική μας 
ταυτότητα, κάνοντας πράξη ζωῆς αὐτό πού 
οἱ ἔννοιες Χριστιανισμός καί Ἑλληνισμός ση
μαίνουν, παραμένοντας θεματοφύλακες τῶν 
ἰδιαιτεροτήτων μέ τίς ὁποῖες μᾶς προικίζει, 
ἀλλά, καί μᾶς βαραίνει αὐτός ὁ συνδυασμός;

Εἶναι καίρια αὐτά καί ἄλλα σχετικά ἐρω
τήματα καί, σίγουρα, οἱ ἀπαντήσεις μπορεῖ, ἄπειρες φορές νά μᾶς βα
σανίζουν. Πιστεύω, ὅμως, ὅτι, συνειδητοποιώντας τήν εὐθύνη μας 
βαθιά στήν καρδιά μας, θά βροῦμε τόν δρόμο γιά τή δική τους καρ-
διά, ἐμπνέοντας τήν ἐμπιστοσύνη καί τόν σεβασμό τους.

Κλείνοντας, ἔχω χρέος, ὡστόσο νά παραδεχθῶ ὅτι ὑπάρχουν σήμε
ρα νέοι πού μέ τό ἦθος, τόν μόχθο καί τίς ἐπιτυχίες τους, ἀξίζουν τόν 
θαυμασμό μας. 

Μέ τό χέρι, λοιπόν, στήν καρδιά, ἄς κάνουμε ἐμεῖς «οἱ μεγάλοι» τήν 
αὐτοκριτική μας, ἄς παραδεχθοῦμε τά λάθη μας κι ἄς προσπαθήσου
με, ὅσο καί ὅπως μποροῦμε, νά δείξουμε στούς νέους μας ἕναν δρόμο 
πού φωτίζεται ἀπό τό ἀληθινό νόημα τῆς ἀρετῆς, τῆς δημιουργίας καί 
τῆς ἀγάπης, τόσο πρός τούς συνανθρώπους μας, ὅσο καί πρός τήν πα
τρίδα μας. Διότι, ὅπως θά τονίζουν ἐσαεί οἱ γνωστοί ἐμβληματικοί καί 
ἀξεπέραστοι στίχοι τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ

«...Χρωστᾶμε σ' ὅσους ἦρθαν, 
πέρασαν, θά 'ρθοῦνε, θά περάσουν. 

Κριτές, θά μᾶς δικάσουν, 
οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί».

(Πηγή: Περιοδικό «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ», ἐκδ. «Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας», 
τεῦχος 563/2021, σελ. 262–263).

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΤΟΥ 
(παρακαλοῦμε προσέξτε το ἰδιαίτερα)

Λόγῳ τοῦ ὑψιλοῦ κόστους τῶν ταχυδρομικῶν, ἀλλά γενι
κά καί τῆς κρίσης ἐπιβάλλεται ἡ προώθηση τοῦ Περιοδικοῦ 
μας καί μέ ἄλλους τρόπους, ἐκτός ἀπό τήν ταχυδρόμησή του. 
Καί ὁ πιό εὔκολος καί ἀνέξοδος τρόπος εἶναι ἡ ἀποστολή του 
μέσῳ ἠλεκ τρονικοῦ ταχυδρομείου (email). Κάποιοι Φίλοι–Ἀναγνῶστες μᾶς 
ἔχουν ἤδη ἀποστείλει τό email τους, ὅμως, δυστυχῶς, εἶναι σχετικά λίγοι. 

Γι’ αὐτό καί σᾶς παρακαλοῦμε ἰδιαίτερα, ἀγαπητοί μας Φίλοι, νά κά
νετε τόν κόπο νά μᾶς γνωστοποιήσετε τήν ἠλεκτρονική σας διεύθυνση, 
στέλνοντας ἕνα μήνυμα στό email τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.: info@pefip.gr (εἶναι εὔκο
λο, γρήγορο καί δέν κοστίζει). Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά. 



ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΑΣ

• «Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας...»!
Τόν παρελθόντα Σεπτέμβριο τελέσθηκε τό Μυστήριο τοῦ Γάμου τοῦ 7ου παιδιοῦ, 

Δαυίδ, τῆς Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας Μιχαήλ καί Χριστίνας ΚΑΡΑΒΟΛΟΥ (μέ 9 
παιδιά, γεννημ. 1985–2001) καί τοῦ 1ου παιδιοῦ, Ἑλένης, τῆς ἐπίσης Ὑπερπολύτεκνης 

Οἰκογενείας Ἀναργύρου 
καί Χριστίνας ΠΑΠΑ-
ΔΟΠΟΥΛΟΥ (μέ 9 παι-
διά, γεννημ. 1999–2017).  

Ἀριστερά παρουσιά-
ζουμε τήν ὡραία φωτο-
γραφία μέ τούς νεονύμ-
φους ἀνάμεσα στούς 
γονεῖς καί τά ἀδέλφια τῆς 
νύφης. Στή συνέχεια πα-
ραθέτουμε ἕνα ἀπόσπα-
σμα ἀπό τήν ἐπιστολή τῆς 
οἰκογενείας τοῦ γαμπροῦ:

«Μέ ἀφορμή τό γάμο τοῦ γιοῦ μας Δαυίδ, θέλουμε ταπεινά νά δείξουμε τήν 
εὐλογία τοῦ Θεοῦ στίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες. Νά κρατήσουμε ζωντανή τήν 
ἐλπίδα καί τήν ἐμπιστοσύνη τῆς στήριξής μας στό Θεό, διότι μόνο ἔτσι θά ἔχου-
με εἰρήνη καί χαρά μέσα στήν ψυχήν μας. Νά δοξολογοῦμε τό Θεό στήν πορεία 
τῆς ζωῆς μας καί κυρίως στίς δυσκολίες της, ἔτσι θά ἀντλοῦμε τή θεία χάρη πε-
ρισσότερο καί θά νιώθουμε πιό δυνατοί καί ἱκανοί νά συνεχίσουμε πρός τόν στό-
χο μας πού εἶναι ὁ Χριστός. 

»Μέ ἐκτίμηση καί εὐγνωμοσύνη γιά τήν στήριξή σας, Οἰκογένεια Μιχαήλ 
Καραβόλου». (12.11.2021).

Χαίρουμε καί συγχαίρουμε τούς ἀγαπητούς νεονύμφους, καί τούς εὐχόμαστε νά 
εἶναι πάντα εὐλογημένοι καί νά ἀξιωθοῦν «ἰδεῖν τέκνα τέκνων» (Εὐχή Ἀκολουθίας τοῦ 
Γάμου), ἀλλά καί νά μοιάσουν στούς εὐλαβεῖς γονεῖς τους στήν πίστη καί, Θεοῦ θέλο-
ντος, στήν πολυτεκνία. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι τέτοιες μεγάλες Οἰκογένειες χρειάζονται 
στήριξη ἀπό ὅλους μας καί ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., ἀλλά και οἱ ἁπανταχοῦ Φίλοι μας, μέ τή βοή
θεια τοῦ Θεοῦ, θά εἶναι τό κατά δύναμη κοντά τους. 

• Μία νέα συνειδητή Πολύτεκνη Οἰκογένεια.
Δωρητής τοῦ Συλλό-

γου μας πρόσφατα μᾶς 
συνέστησε τήν ὡραία 
αὐτή Οἰκογένεια. Χαρή-
καμε ἰδιαίτερα πού τήν 
γνωρίσαμε, γιατί πρό-
κειται γιά μιά ἐκλεκτή 
Οἰκογένεια μέ συνειδητή 
πνευματική ζωή. 

Δυσκολίες ὑπάρχουν, 
ἀλλά ἡ ἀκράδαντη πίστη 
τους στή θεία Πρόνοια 
θαυματουργεῖ καί οἰκονο-
μεῖ τά ἐλλείποντα.

Συγχαίρουμε τούς 
ἥρωες γονεῖς καί τούς 

εὐχόμαστε νά χαίρονται τά χαριτωμένα βλαστάρια τους.

Πολύτεκνη Οἰκογένεια  Ἀθανασίου καί Φανῆς ΒΑΡΗ, 
μέ 5 παιδιά, γεννημ. ἀπό 2004 ἕως 2020, Ν. Θεσ/νίκης.
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• «Ἔθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν στεφάνους ἐκ λίθων τιμίων...»!
Τήν εὐλογημένη Ὑ

περπολύτεκνη Ἱερατι-
κή Οἰκογένεια ΝΤΑΛΑ 
εἴχαμε δημοσιεύσει σέ 
προηγούμενο τεῦχος 
τοῦ Περιοδικοῦ μας 
(ἀρ. τ. 108/2005, ἐξώ-
φυλλο καί σελ. 20–
21), μέ 9 παιδιά τότε. 

Τώρα, μέ ἰδιαίτε-
ρη συγ  κίνηση προβάλ-
λουμε τή φωτογραφία 
ἀπό τό γάμο τοῦ 2ου 
παιδιοῦ, Ἀναστασίου.

 Ὁ π. Θεόδωρος, τέκνο καί αὐτός Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογένειας μέ 7 παιδιά, μέ 
τήν πρεσβυτέρα του Ἰωάννα, γόνο τρίτεκνης Οἰκογένειας, δημιούργησαν μιά παρα-
δειγματική καί ἀξιομίμητη Οἰκογένεια. Μεγάλες οἱ προσπάθειές τους νά μεγαλώσουν 
τά παιδιά τους «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» καί νά τούς παρέχουν τά ἀπαραί-
τητα ἀγαθά, ὑλικά καί πνευματικά. 

Τά παιδιά τους, πτυχιοῦχοι, σπουδαστές καί μαθητές, ἀκολουθώντας τό παρά-
δειγμα τῶν ἡρώων γονέων τους, ἀγωνίζονται τόν «καλόν ἀγώνα», ἀντιμετωπίζο-
ντας κάθε δυσκολία μέ πίστη στήν ἀγάπη καί τήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐλπίδα καί 
ἡ πίστη τους στόν Δωρεοδότη Κύριό μας δυναμώνει τίς ψυχές τους, ὥστε νά πο-
ρεύονται μέ χαρά καί αἰσιοδοξία στή ζωή. Κι αὐτό ἀντικατοπτρίζεται στά χαρούμε-
να πρόσωπά τους.

Νά ζήσουν οἱ νεόνυμφοι, νά εὐτυχήσουν καί, ἄν θέλει ὁ Θεός, νά γίνουν Πολύτεκνοι !

Ὑπερπολύτεκνη Ἱερατική Οἰκογένεια π. Θεοδώρου καί Ἰω-
άννας ΝΤΑΛΑ, 11 παιδιά, γεννημ. 1993–2010, Ν. Αἰτωλ/νίας.

Συνέχεια ἀπό τό ἐξώφυλλο.
• Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογέ-

νεια Θωμᾶ καί Εἰρήνης ΤΣΙΓΚΑ, 
μέ 9 παιδιά γεννημένα ἀπό 2002 
ἕως 2020, Νομός Εὐβοίας.

Τήν Οἰκογένεια Τσίγκα εἴχαμε 
τή χαρά νά παρουσιάσουμε στό 
Περιοδικό μας ὅταν εἶχαν 7 παιδιά 
(ἀρ. τεύχους 157/2018, σελ. 13).

Τώρα, μέ ἀφορμή τό Μυστήριο 
τῆς Βαπτίσεως τοῦ 9ου παιδιοῦ 
(Παναγιώτη) μᾶς ἀπέστειλαν τήν 
ὑπέροχη φωτογραφία πού δημο-
σιεύουμε καί τό ἀκόλουθο συγκι-
νητικό συνοδευτικό κείμενο: 

«Εὐχαριστοῦμε πρῶτα ἀπό ὅλα τόν Θεό πού μᾶς ἀξίωσε νά συνοδεύσουμε 
αὐτά τά τέκνα στή ζωή τους. Εἴμασθε εὐγνώμονες. Ἔχουμε ἀφήσει τά πάντα στά 
χέρια τοῦ Χριστοῦ μας. Ἡ Παναγία μᾶς προστατεύει σέ κάθε δυσκολία μας. Τό 
μόνο πού πρέπει ἐμεῖς νά κάνουμε εἶναι νά προσευχόμαστε καί νά κοινωνᾶμε 
τό Χριστό. Γιά ὅποια δυσκολία καί νά μᾶς ἔρθει, λέμε πώς ἐπιτρέπει ὁ Θεός, καί 
προχωρᾶμε. Γιά ὅλα τά ἄλλα κανονίζει ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός…

»Συγχαρητήρια ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας γιά τό θεάρεστο ἔργο πού κά-
νετε». (9.9.2021).
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• Πολύτεκνη Οἰκογένεια συμπαρίσταται στίς…  
Πολύτεκνες Οἰκογένειες!

Δέν εἷναι ἡ πρώτη 
φορά πού ἔχουν ἔρθει 
σέ ἐπαφή μέ τό Σύλλο-
γό μας Πολύτεκνοι γο-
νεῖς, ὄχι γιά νά ζητή-
σουν βοήθεια γιά τήν 
οἰκογένειά τους, ἀλλά 
γιά νά προσφέρουν βο-
ήθεια…! Αὐτούς τούς 
ἀνθρώπους νιώθου-
με ἐπιτακτική τήν ἀνά-
γκη νά εὐχαριστήσου-
με ἰδιαίτερα καί νά τούς 

ἐκφράσουμε τά συναισθήματα συγκίνησης καί θαυμασμοῦ πού μᾶς διακατέχουν, 
ἄν καί γνωρίζουμε ὅτι πάντα θά προσκρούουμε στήν ταπεινοφροσύνη τους... 

Μέ αὐτόν τόν τρόπο γνωρίσαμε τήν ἀγαπητή κα Σοφία Μυλωνᾶ, πολύτεκνη 
μητέρα 4 παιδιῶν, ἡ ὁποία ἐδῶ καί χρόνια, μαζί μέ τόν ἐκλεκτό σύζυγό της κ. 
Σταμάτη, μᾶς τιμοῦν ἰδιαιτέρως μέ τίς εὐγενικές τους προσφορές, δίδοντας παρά-
δειγμα ἀγάπης σέ ὅλους μας καί θυμίζοντάς μας τό βιβλικό: «ἀδελφὸς ὑπὸ ἀδελ-
φοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρὰ καὶ ὑψηλή» (Παροιμ. 18, 19).

Ἰδιαίτερα ἐνθουσιασθήκαμε ὅταν μᾶς ἔστειλαν τήν ὄμορφη αὐτή οἰκογενειακή 
φωτογραφία ἀπό τή βάπτιση τῆς μικρῆς τους κόρης Παρασκευῆς. Τά πρό-
σωπα ὅλων λάμπουν ἀπό χαρά γιά τό εὐτυχές γεγονός! 

Εὐχόμαστε, ἀγαπητοί μας φίλοι, νά σᾶς ζήσει ἡ νεοφώτιστη κορούλα σας∙ τό δέ ἔλε-
ος τοῦ Κυρίου μας, νά σᾶς σκεπάζει «πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σας» (Ψαλμ. 22, 6).

Σημείωση Συντάξεως: 
Στή φωτογραφία διακρίνονται στό κέντρο οἱ γονεῖς (Σταμάτης καί Σοφία) 

καί τά 4 παιδιά τους, Δημήτρης, Χριστίνα, Δέσποινα καί ἡ Παρασκευή (στήν 
ἀγκαλιά τῆς μικρῆς νονᾶς της Κωνσταντίνας). Ἀριστερά καί δεξιά βρίσκονται 
οἱ γονεῖς τῆς νονᾶς, Βασίλειος καί Παρασκευή (Πολύτεκνοι μέ 4 παιδιά, ἐνῶ 
ἡ μητέρα προέρχεται ἀπό ἱερατική Οἰκογένεια μέ 6 παιδιά). Ἀπό τούς 8 ἱε
ρεῖς πού συμμετεῖχαν στό Μυστήριο διακρίνονται οἱ 5.

Στό κέντρο τῆς φωτογραφίας εἶναι ὁ πνευματικός τῆς Οἰκογένειας, ὁ σεβαστός 
π. Χαράλαμπος Ραμαντανάκης, Ὑπερπολύτεκνος καί ὁ ἴδιος μέ 11 παιδιά (γεν-
νημένα ἀπό 2001 ἕως 2020). Οἰκογενειακή φωτογραφία τους εἴχαμε παρουσιάσει 
στό ὀπισθόφυλλο τοῦ τεύχους 169/2021).

Οἱ ἐκλεκτοί γονεῖς, Θωμᾶς καί Εἰρήνη, ἀγωνίζονται μέ ἀξιοπρέπεια νά μεγα-
λώσουν τά χαριτωμένα παιδιά τους. Μάλιστα, τά δύο πρῶτα εἶναι φοιτητές σέ δι-
αφορετική πόλη ἀπό τήν ἑστία τους, ἐνῶ τά ἑπόμενα 5 εἶναι μαθητές καί 2 νήπια. 

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. θεωρεῖ τιμή της νά γνωρίζει τέτοιες Οἰκογένειες καί προσπαθεῖ μέ 
τίς μικρές της δυνάμεις νά ἐλαφραίνει τό καθημερινό τους φορτίο. Νά σᾶς ζήσουν, 
ἀγαπητοί μας φίλοι, τά ἀξιαγάπητα παιδιά σας καί νά σᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά τά 
δεῖτε νά προκόβουν.

Ἀκολουθεῖστε τή σελίδα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. στό Facebook:
https://www.facebook.com/pefip
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Πῶς ἕνα «κακό μωρό» γίνεται ἡ χαρά 

καί ἡ εὐλογία τῆς Οἰκογένειας!

Ἀγαπητοί Φίλοι τῶν Πολυτέκνων, χαίρετε!
Ὀνομάζομαι Ἀνθή Γκανάτσιου καί εἶμαι καθηγήτρια Ἀγγλικῶν στήν 

Β/θμια Ἐκπαίδευση. Μέ τό σύζυγό μου Παῦλο Κεμεντζετζίδη ἀποκτή
σαμε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἕξι (6) παιδιά, δύο κορίτσια καί τέσσερα 
ἀγόρια, γεννημένα ἀπό τό 2007 ὥς τό 2018. 

Ἐνῶ τά πέντε πρῶτα παιδιά μας γεννήθηκαν ὑγιέστατα μέ φυσιο
λογικό τοκετό, στήν ἐγκυμοσύνη τῆς τελευταίας μας κόρης, τῆς Σμα
ραγδῆς, στόν ὑπέρηχο β΄ ἐπιπέδου διαγνώστηκε ὅτι θά γεννιόταν μέ 
μηνιγγομυελοκήλη (ἄνοιγμα στή σπονδυλική στήλη), μέ νευρογενή κύ
στη, μέ σύνδρομο Arnold Chiari, ὑδροκέφαλο, καί πιθανότατα καί μέ 
σύνδρομο Down. Αὐτό σήμαινε ὅτι τό παιδί θά ἦταν τελείως παράλυ
το ἀπό τή μέση καί κάτω, θά εἶχε πλήρη ἀκράτεια οὔρων καί κοπρά
νων, ὅτι θά ἦταν γιά μιά ζωή καθηλωμένο σέ ἀναπηρικό καροτσάκι, 
φορώντας μονίμως μία πάνα, καί ὅτι θά ἦταν καί νοητικά ἀνάπηρο. 

Ὅλοι οἱ πανεπιστημιακοί γυναικολόγοι πού ἐπισκεφτήκαμε σέ δη
μόσια νοσοκομεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, ἐπέμεναν νά κάνουμε ἔκτρωση, 
χωρίς ἄλλη συζήτηση, γιατί μοῦ ἔλεγαν πώς ἄν τό ἄφηνα νά γεννηθεῖ, 
θά τό καταδίκαζα νά ζεῖ μέ νοητική καί σωματική ἀναπηρία. Καί μά
λιστα, κανείς ἀπό αὐτούς  δέν ἤθελε νά μέ ἀναλάβει.  

Ὁ νευροχειρουργός πού θά ἀναλάμβανε τήν ἐγχείρηση στή σπον
δυλική στήλη μετά τή γέννα σέ κρατικό νοσοκομεῖο τῆς Ἀθήνας (ἐφό
σον ἐμεῖς ἐπιμέναμε 
ὅτι δέν θά κάνουμε 
ἔκτρωση), ἰσχυρι
ζόταν ὅτι τό μωρό 
αὐτό «θά ἦταν ἕνα 
“κακό μωρό” καί 
ὅτι δέν θά ἔπρεπε 
νά γεννηθεῖ, γιατί 
θά ἦταν μιά “βαριά 
κληρονομιά” γιά τά 
ἀδέλφια του!».  

Ἀνθρωπίνως οἱ 
γιατροί δέν μᾶς ἄ
φηναν κανένα πε

Παραθέτουμε τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ἐπιστολῆς τῆς Πολύτεκνης 
μητέρας κας Ἀνθῆς Γκανάτσιου–Κεμεντζετζίδου, πού ἀποπνέει ἕνα 
μήνυμα ἐλπίδας καί ἀγάπης γιά τά ἀθῶα πλάσματα τοῦ Θεοῦ, πού 
μέ περισσή εὐκολία χαρακτηρίζονται ἀπό ἐκπροσώπους τῆς ἐπιστή
μης, «κακά μωρά, ἄχρηστα ἤ βαριά κληρονομιά» γιά τήν Οἰκογένεια. 
Ὅμως ἡ ἀγάπη καί ἡ πρόνοια τοῦ Κυρίου ἄλλα καταδεικνύουν...

ΦΑΚΕ
ΛΟΣ 

ΕΚΤΡ
ΩΣΕΙ

Σ

Πολύτεκνη Οἰκογένεια Παύλου καί Ἀνθῆς ΚΕΜΕΝ
ΤΖΕΤΖΙΔΗ, μέ 6 παιδιά, γεννημ. 2007–2018, Ν. Πέλλης.
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ριθώριο νά ἐλπίζουμε. Καί ὄχι μόνο δέν μᾶς συμπαραστέκονταν, ἀλλά 
μᾶς κατηγοροῦσαν κιόλας πού δέν τό εἴχαμε ἤδη «ρίξει» καί συνεχίζαμε 
τήν κύηση. Ἐμεῖς ὅμως, μέ τήν καθοδήγηση τοῦ Πνευματικοῦ μας, δέν 
σκεφτήκαμε οὔτε μιά στιγμή νά κάνουμε κάτι τέτοιο. Ἦταν ἀδιανόη-
το γιά μᾶς νά ἀφαιρέσουμε τή ζωή ἑνός παιδιοῦ, τό ὁποῖο τόσο πολύ 
θέλαμε καί προσευχηθήκαμε νά ἀποκτήσουμε. Ἀφοῦ ὁ Θεός τό ἔστειλε, 
τό θεωρήσαμε ἐξαρχῆς δῶρο δικό Του, ὅπως καί ὅλα τά παιδιά μας. 

Δέν θά κρύψω βέβαια ὅτι ἐγώ σάν μητέρα στεναχωριόμουν πάρα 
πολύ γιά τό πῶς θά καταφέρναμε νά ἀνταπεξέλθουμε σέ μιά τέτοια δυ
σκολία καί ἔφτασα ἀκόμα καί στήν ἀπόγνωση. Εἶχα φτάσει στό σημεῖο 
νά νιώθω ὅτι ὁ Θεός δέν μ’ ἀγαπάει, δέν ἀκούει τήν προσευχή μου καί 
δέν θέλει νά κάνει ἕνα θαῦμα – ἦταν βέβαια πολύ ἐγωιστικό ἐκ μέρους 
μου νά ὑποδεικνύω στόν Κύριο τί πρέπει νά κάνει. Μετά ἀπό πολλή 
προσευχή, ὅμως, καί τή συμπαράσταση τοῦ Πνευματικοῦ μας καί φυ
σικά τοῦ συζύγου μου, συνειδητοποίησα ὅτι αὐτό ἦταν τό θέλημα τοῦ 
Κυρίου καί ἔνιωθα πιό ἕτοιμη νά «ἄρω τόν σταυρό» μου, γιατί κι αὐτή 
ἡ περιπέτεια ἦταν στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία μας.  

Ἡ μόνη γιατρός πού μοῦ μίλησε ὀρθά καί μᾶς ἄνοιξε τό δρόμο ἦταν 
ἡ διευθύντρια ἑνός νεογνολογικοῦ τμήματος στή Θεσσαλονίκη, ἡ ὁποία 
μοῦ εἶπε: «Κορίτσι μου, οἱ ἐξετάσεις δείχνουν ὅτι τό μωρό θά ἔχει αὐτά 
τά προβλήματα. Ὅμως, τό τί πραγματικά συμβαίνει μέσα στήν κοιλιά 
σου μόνο ὁ Θεός τό ξέρει. Γι’ αὐτό προχώρα». Ἡ ἴδια γιατρός μᾶς πα
ρέπεμψε σέ κάποιον γυναικολόγο στήν Ἀθήνα στό νοσοκομεῖο «Ἀλε
ξάνδρα», ὁ ὁποῖος καί δέχθηκε νά μέ ἀναλάβει. Κι αὐτός, ὅμως, ἀπε
φάνθη: «Τό ξέρετε ὅτι τό μωρό σας θά εἶναι τελείως παράλυτο, θά ἔχει 
ἀκράτεια οὔρων καί κοπράνων καί θά εἶναι νοητικά καθυστερημένο». 
Ἔφυγα κλαίγοντας. 

Ἡ Σμαραγδή μας γεννήθηκε στίς 20.3.2018 στό 
«Ἀλεξάνδρα» μέ καισαρική τομή, καί, ὦ τοῦ θαύ
ματος, οἱ ἴδιοι οἱ γυναικολόγοι ἐκείνη τή στιγμή 
μπροστά μου ἀναφώνησαν: «Μά τό μωρό εἶναι 
πολύ καλύτερα ἀπ’ ὅ,τι περιμέναμε!». Πόσο ἀνα
κουφίστηκα ὅταν εἶδα τό ὄμορφο προσωπάκι της, 
γιατί μοῦ προέλεγαν ὅτι θά ἦταν παραμορφωμέ
νο. Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας ἔγινε ἡ ἐπέμβα
ση στή σπονδυλική της στήλη.  Ἀκολούθησε τό 
δεύτερο θαῦμα, ὅταν ἡ Σμαραγδή μας λίγες μέρες 
μετά ἄρχισε νά κουνάει καί τά δυό της ποδαράκια!  

Βέβαια, σέ ὅλο αὐτόν τόν ἀγώνα, πρίν καί 
μετά τή γέννα, δέν σταματήσαμε νά προσευχόμα

στε στήν Παναγία τήν Ἐλευθερώτρια καί ἐπικαλεστήκαμε τή βοήθεια 
πολλῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, πού μᾶς ἔδειξαν ἐμφανῶς τήν ἀγά
πη τους καί τή θαυματουργή ἐπέμβασή τους. Μά πιό θαυμαστή ἦταν ἡ 
ἐπέμβαση τοῦ Ὁσίου Δαυίδ στήν Εὔβοια. 
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Σέ ἐπίσκεψή μας στήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Δαυίδ στίς 28. 10. 2019, ὁ 
Ἡγούμενος ἀκούμπησε τήν ἁγία κάρα πολύ ἐπισταμένα σέ ὅλα τά ση
μεῖα τῶν ποδιῶν της, στά γόνατα, στίς γάμπες, στίς πατοῦσες, στά δα
χτυλάκια, παντοῦ. Ὥς ἐκείνη τή στιγμή ἡ Σμαραγδή εἶχε κίνηση στά 
πόδια της καί μπουσουλοῦσε. Τήν ὥρα πού ἔσκυψα νά πάρω τήν εὐχή 
του καί νά τόν εὐχαριστήσω, ἐκεῖνος πρός μεγάλη μου ἔκπληξη μοῦ 
λέει: «Αὐτή, θά τρέχετε καί δέν θά τή φτάνετε!». Δέν περιγράφεται ἡ 
ἀναπάντεχη χαρά καί ἐλπίδα πού μᾶς ἔδωσε. 

Ἀπό τότε μέχρι σήμερα (Ἰούλιος 2021) ἡ Σμαραγδή, μέ τή χάρη τοῦ 
Ἁγίου, ἔχει κάνει καταπληκτική πρόοδο. Περπατάει κρατώντας κάποιον 
ἀπό τό χέρι, ἀνεβοκατεβαίνει τίς σκάλες μόνη της, κάθεται καί σηκώ
νεται χωρίς δυσκολία! Κάνει δηλαδή κινήσεις πού γιά τά φυσιολογικά 
παιδιά θεωροῦνται δεδομένες, ἀλλά γιά τή Σμαραγδή εἶναι ἕνα θαῦμα, 
ἄν ἀναλογιστοῦμε τίς δυσοίωνες προβλέψεις τῶν γιατρῶν πού τήν εἶχαν 
«καταδικάσει» σέ μόνιμη ἀναπηρία!  

Σήμερα ἡ Σμαραγδή μας εἶναι τριῶν ἐτῶν, καί ἡ χαρά πού μᾶς 
δίνει ἀπό τή γέννησή της μέχρι τώρα, δέν περιγράφεται. Εὐχαρι-
στοῦμε τόν Θεό πού μᾶς τή χάρισε. Ὅχι μόνο δέν εἶναι ἕνα «κακό 
παιδί», ὅπως μᾶς εἶχε πεῖ ὁ γιατρός, ἀλλά εἶναι ἕνα παιδί χαριέ-
στατο, ἔξυπνο, μιλάει, παίζει μέ τά ἀδέλφια της πού τήν ὑπερα-
γαποῦν, καί δέν ἔχει καμία σχέση μέ τό παιδί πού μᾶς περιέγρα-
φαν οἱ γιατροί ὅτι θά γεννηθεῖ! 

Πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι ὁ Θεός εὐδόκησε νά γίνει τό θαῦμα 
μετά τή γέννησή της καί ὄχι κατά τή διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης (ὅπως 
ἐμεῖς παρακαλούσαμε νά γίνει), ὥστε νά ἀγωνιστοῦμε κι ἐμεῖς, ὅλη 
ἡ οἰκογένεια, μέ τήν προσευχή, ἀλλά καί γιατί ἔτσι εἶδαν καί πί
στεψαν στό θαῦμα καί οἱ γιατροί αὐτοί πού μέ τόση μεγάλη, σκαν
δαλώδη ἴσως, ἐπιμονή μᾶς ἔλεγαν νά κάνουμε ἔκτρωση, λές καί θά 
κουβαλοῦσαν... οἱ ἴδιοι τόν σταυρό αὐτό! Εἰδικά ὁ νευροχειρουργός 
ὁμολόγησε μόνος του τό θαῦμα καί μάλιστα χάρηκε πού διαψεύστη
καν οἱ προβλέψεις του.  

Ἀναλογίζομαι συχνά μέ λύπη πόσα παιδάκια πετιοῦνται στά σκου
πίδια προτοῦ προλάβουν νά ἀντικρίσουν τό φῶς τῆς ζωῆς, μέ τίς προ
τροπές τῶν γιατρῶν, γιατί «τό παιδί θά ἔχει αὐτό ἤ ἐκεῖνο τό πρόβλη
μα». Ἀφῆστε τό παιδί νά γεννηθεῖ! Κάθε παιδί εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ. 
Καί ἄν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔχει γιά μᾶς μιά δοκιμασία, σίγουρα θά μᾶς 
δώσει καί τή δύναμη νά τή σηκώσουμε! 

Εὐχόμαστε καί προτρέπουμε ὅλους τούς γονεῖς πού ἀντιμετωπίζουν 
προβλήματα ὑγείας, καί ὄχι μόνο, μέ τά παιδιά τους, νά προστρέχουν 
μέ πίστη στήν Παναγία μας καί στούς Ἁγί
ους, νά ἐναποθέτουν τίς ἀγωνίες καί τίς 
ἐλπίδες τους σ’ αὐτούς, κι ἐκεῖνοι θά τούς 
τό ἀνταποδώσουν μέ ὅ,τι εἶναι καλύτερο 
γιά τή σωτηρία τους. Γιατί «ζεῖ Κύριος ὁ 
Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ!» (18.7.2021).
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Ἡ στείρωση τῆς Ἑλλάδος…!
τοῦ Σαράντου Ἰ. Καργάκου, ἱστορικοῦ–συγγραφέα (†)*

Ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς συγγραφικῆς μου 
δράσης εἶχα ἐπισημάνει ὅτι ἕνα ἀπό τά σοβαρώ
τερα προβλήματα τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ ὑπογεννη
τικότητα. Μάλιστα σ’ ἕνα ἑξάτομο ἔργο μου πού 
προοριζόταν ὡς βοήθημα στήν ἔκθεση γιά τούς 
ὑποψηφίους τῶν ἀνωτάτων σχολῶν εἶχα συμπερι
λάβει καί ἕνα δοκίμιο γιά τήν ὑπογεννητικότητα. 
Ἐκείνη τήν ἐποχή, ὅπως γράφω, σέ κάθε ἑλληνι
κή οἰκογένεια ἀντιστοιχοῦσε 1,2 παιδί. Καί ἐπι

λογικά σημείωνα: ἄν δέν ἀλλάξουν τά πρότυπα καί οἱ ἀξίες τῆς ζωῆς, 
δέν θά περάσει καιρός ὅπου ὁ ἀριθμός τῶν κατ’ ἔτος θνησκόντων θά 
εἶναι μεγαλύτερος ἀπό τόν ἀριθμό τῶν γεννήσεων.

Καί τό χειρότερο: τό πληθυσμιακό κενό θά τό καλύψει ξένος πληθυ
σμός, ὁπότε μαζί μέ τήν πληθυσμιακή ἀλλαγή θά ἔχουμε πολλά δυσάρε
στα ἐπακόλουθα. Καί ὁ καιρός αὐτός ἦλθε. Στήν πλατεία τῆς γειτονιᾶς 
μου, πού κάποτε ἔπαιζαν δέκα παιδιά, σήμερα δέν βλέπω κανένα, βλέ
πω μόνο καλά ἀναθρεμμένα σκυλιά. Ἀφορμή γιά νά γράψω τό ἄρθρο 
αὐτό στάθηκε μιά ἐπιστολή πού ἔγραψε κατά τά ἔτη 19081910 στήν 
ἐφημερίδα «Ἐμπρός» ὁ σπουδαῖος λογοτέχνης μας Ζαχαρίας Παπαντω
νίου ὑπό τόν τίτλο «Ἡ στείρωσις τῆς Γαλλίας». Τό ἄρθρο αὐτό συμπε
ριλήφθηκε μαζί μέ ἄλλα ἄρθρα στό βιβλίο του «Παρισινά Γράμματα» 
(σελ. 98–101). Τό ἄρθρο ξεκινᾶ μέ τήν ἀκόλουθη διαπίστωση:

«Οἱ Γάλλοι δέν κάνουν παιδιά. (...) Τά γύρω ἔθνη γεννοβολοῦν ἀφθό
νως. Ἡ Γερμανία, ὁ ἐχθρός της, παιδοποιεῖ χωρίς καμμίαν κούρασιν καί 
στενοχώριαν. Ἡ Γαλλία στειρεύει εἰς βαθμόν, ὁ ὁποῖος, ὑπό τήν ἔποψιν 
τοῦ ἐθνικοῦ ἀνταγωνισμοῦ εἶναι αὐτοκτονία. Ὁ Μόλτκε (σημ.: ὁ νικητής 
τῶν Γάλλων στόν πόλεμο τοῦ 1869), κρίνων τήν στασιμότητα τοῦ γαλλικοῦ 
πληθυσμοῦ ὁμολογεῖ: “Κάθε ἡμέραν ἡ Γαλλία χάνει μίαν μεγάλην μάχην”».

Ἄν λάβουμε ὑπόψη μας πώς ὅ,τι γιά τούς Γάλλους ἦταν ἡ Γερμανία 
εἶναι γιά μᾶς ἡ Τουρκία, ἀντιλαμβάνεται κανείς τί μπορεῖ νά σκέπτε
ται ἕνας Τοῦρκος Μόλτκε. Τό 1919 ὁ τουρκικός πληθυσμός Ἀνατολικῆς 
Θράκης καί Μικρασίας ἦταν 13 ἑκ. καί ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδος ἦταν 
7,5 ἑκ. Σήμερα ἐμεῖς μόλις ὑπερβαίνουμε τά 11 ἑκ., ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι καλ
πάζουν γιά νά φθάσουν τά 90 ἑκ. Κανονικά, καί ἐφόσον ἔχουμε ὕπου
λους γείτονες στό Βορρᾶ καί συμμάχους ἐχθρικώτερους τῶν ἐχθρῶν 
μας, θά ἔπρεπε νά ἔχουμε ὀργάνωση πολιτική, κοινωνική, στρατιωτική, 
τύπου Ἰσραήλ. Κυρίως νά φέρνουμε Ἕλληνες ἀπό ἔξω καί ὄχι νά τούς 
διώχνουμε πρός τά ἔξω.

* 1937–† 2019· διαπρεπής φιλόλογος, δοκιμιογράφος, ἱστορικός καί συγ
γραφέας. Συνέγραψε σειρά βιβλίων ἱστορικοῦ καί γλωσσολογικοῦ περιεχο
μένου καί πληθώρα ἄρθρων σέ διάφορα περιοδικά.
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Ἄς δοῦμε ὅμως τί 
γράφει ὁ Παπαντωνίου 
πρό 110 ἐτῶν γιά τούς 
Γάλλους. Κατά ἕνα φι
λόσοφο, λέγει, οἱ Γάλ
λοι ἔχασαν τό ἔνστικτο 
τῆς παιδοποιίας. Κάπο
τε εἶχαν ὡς κανόνα ζωῆς 
τό ἀξίωμα, ὅτι ὁ ἄνθρω
πος ἐκπληρώνει τήν ἀπο
στολή του «ἄν κάμῃ τρία 
κεφαλαιώδη πράγματα: 
δηλαδή νά γράψῃ ἕνα 
βιβλίον, νά φυτέψῃ ἕνα 
δένδρον καί νά κάμῃ ἕνα 
παιδί. Οἱ Γάλλοι εὑρῆκαν 
πολλά τά καθήκοντα ταῦτα καί τά ἠλάττωσαν. Γράφουν ἕνα βιβλίον 
εὐκόλως, ἀλλ’ οὔτε δένδρον φυτεύουν, οὔτε παιδιά (γεννοῦν), εὑρίσκουν 
δέ ὅτι δέν ὑπάρχει κανείς λόγος νά θεωρηθοῦν διά ταῦτα ἐλλιπεῖς». Οἱ 
λόγοι πού κάνουν τούς Γάλλους νά ἀποφεύγουν τήν τεκνοποιία, κατά 
τόν Παπαντωνίου, εἶναι πολλοί, καί κατά πρῶτον ἡ ροπή πού ἔχουν οἱ 
ἀπόγονοι τοῦ Ὀβελίξ πρός τήν καλοζωία.

«Οἱ σύζυγοι εἶναι ἐνθουσιασμένοι ὅτι ἔχουν ὅλα τά χρήσιμα διά τήν 
καλοπέρασιν αὐτῶν τῶν δύο καί, ὅσον ἀφορᾶ τό παιδί, δέν αἰσθάνο
νται τήν ἔλλειψίν του. Τό παιδί τό κατατάσσουν εἰς τά μέσα τῆς κα
κοπεράσεως. Κατόπιν μαθηματικοῦ ὑπολογισμοῦ, ἐσκέφθησαν ὅτι δέν 
πρέπει νά τό κάμουν. Διότι ἄν τό κάνουν ἡ περιουσία των θά μοι
ρασθῇ εἰς τρία, αἱ δαπάναι των θά διπλασιασθοῦν καί θά κακοπερά
σουν καί οἱ τρεῖς».

Καί παρακάτω: «Τά πλούσια ἔθνη, ὅπως ἡ Γαλλία, ἐσυνήθισαν 
νά λογαριάζουν τήν ζωήν ὄχι ὡς φυσικήν καί οἰκονομικήν κατά
στασιν».

«Εἰς τόν οἰκονομικόν τομέα, προσθέτει ὁ Παπαντωνίου, πρέπει νά 
προσθέσωμεν καί ἄλλους λόγους τῆς ἐλαττώσεως τοῦ γαλλικοῦ πληθυ
σμοῦ. Οἱ περισσότεροι Γάλλοι, ἀφοῦ ἔκοψαν κάθε δεσμόν μέ τήν ἐκκλη
σίαν, ἀπηλλάγησαν ἑπομένως ἀπό τήν προσταγήν τῆς παιδοποιίας».

Προσθέτει ἀκόμη καί κάτι ἄλλο ὁ Ρουμελιώτης συγγραφέας γιά 
τούς Γάλλους: «Ἔχουν αὐτοκίνητον διότι τό θεωροῦν φθηνόν· δέν 
ἔχουν παιδί, διότι τό θεωροῦν ἀκριβόν». Ὅσο γιά μᾶς, ὁ κύριος λό
γος, πέρα ἀπό τή διασκέδαση, ἦταν τό πάθος τῆς καριέρας. Εἶχα μα
θήτριες σάν τά κρύα νερά, σταδιοδρόμησαν ἐπαγγελματικά ἀλλά στά 
στερνά τους ἔμειναν, κατά τή φράση τοῦ Παπαδιαμάντη, «μαῦρα κού
τσουρα». Γιά παρηγοριά καί συντροφιά δέν ὑπάρχει κανείς, ἴσως κά
ποιο σκυλάκι... κανίς!

(Πηγή: Ἐφημ. «Δημοκρατία», 14. 05. 2018 – https://www.sarantoskargakos.gr/).
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Πολύτεκνοι ἥρωες τοῦ 1821, 
μία διαφορετική προσέγγιση τῆς ἱστορίας.

Πρόκειται γιά μία πολυτελή ἔκδοση (σκληρό
δετη τετραχρωμία) τῆς Ἀνωτάτης Συνομοσπονδίας 
Πολυτέκνων Ἑλλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) γιά τά διακόσια 
χρόνια ἀπό τήν ἐθνική μας παλιγγενεσία. Ἡ ἔκδο
ση δέν εἶχε κανένα χορηγό. Χρηματοδοτήθηκε ἀπό 
τήν ἴδια τήν Α.Σ.Π.Ε. 

Συγγραφέας τοῦ βιβλίου εἶναι ὁ Δρ Τσακαλίδης Γε-
ώργιος, ἔφορος τῆς Α.Σ.Π.Ε. Ὁ συγγραφέας ἐρεύνησε 
μέσα ἀπό ἱστορικές πηγές ἀγωνιστές τοῦ 1821, κοινό 

γνώρισμα τῶν ὁποίων ὑπῆρξε ἡ πολυτεκνία ἤ μᾶλλον τό τρίπτυχο: φιλοθε
ΐα, φιλοπατρία, φιλοτεκνία. Ἐρεύνησε ὄχι μόνο πολύ γνωστούς, ἀλλά καί 
λιγότερο γνωστούς ἤ καί ἐντελῶς ἄγνωστους ἀγωνιστές, πού ἔχουν ὅμως 
νά διδάξουν μέ τήν ἀφοσίωσή τους στό τρίπτυχο αὐτό. Μέ ἐξαίρεση τόν 
Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη καί τόν Ὀδυσσέα Ἀνδροῦτσο, (συγγραφέας τοῦ κε
φαλαίου τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ φιλόλογος κα Ἀλουμανή Κωνσταντίνα) ὅλοι 
οἱ ἄλλοι παρουσιαζόμενοι στό βιβλίο ἀγωνιστές εἶναι ἐλάχιστα γνωστοί 
στό ἑλληνικό ἀναγνωστικό κοινό. Ἡ ἔρευνα τῶν πηγῶν ἔφερε στό φῶς 
ἄγνωστες πτυχές τῶν ἡρώων αὐτῶν, πού σχετίζονται μέ τήν οἰκογενειακή 
τους ζωή, τή συνοχή τῶν μελῶν τῶν οἰκογενειῶν τους, τίς μεγάλες θυσίες 
πού ὑπέστησαν κατά τούς ἀγῶνες τους γιά ἀποτίναξη τοῦ τουρκικοῦ ζυ
γοῦ, ἀλλά καί τήν μικρόψυχη ἀντιμετώπιση καί τήν ἀδικία πού τούς ἐπε
φύλαξε ἡ νεοσυσταθεῖσα ἑλληνική πολιτεία, ἡ γραφειοκρατία τῆς ὁποίας 
τούς ταλαιπώρησε γιά δεκαετίες ὁλόκληρες. 

Ἡ περιγραφή δέν ἐξαντλεῖται στά 
κατορθώματά τους στά πεδία τῶν 
μαχῶν. Συμπεριλαμβάνει καί στοι
χεῖα πού ἀναδεικνύουν τούς περι
γραφόμενους ἥρωες ὡς δυνητικά 
πρότυπα στήν ἑλληνική νεολαία. 
Αὐτό εἶναι πού διαφοροποιεῖ τούς 
«πολύτεκνους ἥρωες τοῦ 1821» ἀπό 
ἐγχειρίδια ἱστορίας πού διδάσκο
νταν ἄλλοτε στά ἑλληνικά σχολεῖα. 

Ὁ συγγραφέας δέν προσπαθεῖ νά 
ὡραιοποιήσει καταστάσεις πού ἀντιμε
τώπιζε ὁ ἀγώνας τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά 
φέρνει στό φῶς καί ἀδυναμίες καί μι
κρότητες πού ἔδειξαν θεσμικοί παρά
γοντες τῆς χώρας μας, πού ἔφεραν σέ 
πολύ δύσκολη θέση τούς ἀγωνιστές. Ἡ 
δημοσίευση ἐπιστολῶν καί κειμένων, 
μέσα στά ὁποῖα καθρεπτίζεται ὁ χα



ρακτήρας τῶν ἡρώων, ὅπως αὐτῶν τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψη
λάντη πρός τή μητέρα του καί τῆς μητέρας του πρός αὐτόν ἤ τοῦ Ἀγγελῆ 
Γάτσου πρός τόν Ἰωάννη Καποδίστρια, ἤ τοῦ Ἰωάννου Βλάχου πρός τόν 
θεῖο του, ἡ χρήση δημοτικῶν τραγουδιῶν πού ἀφιέρωσε σ’ αὐτούς ἡ λαϊκή 
μοῦσα, καθιστοῦν τήν ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου πολύ ἑλκυστική. 

Εὐελπιστοῦμε ὅτι τό βιβλίο θά τύχει εὐρείας ὑποδοχῆς ἀπό τό ἑλλη
νικό ἀναγνωστικό κοινό, θά συμβάλει στή διόρθωση ἐσφαλμένων ἀντι
λήψεων καί θά συντελέσει στήν προβολή τῶν προσώπων τῶν ἡρώων 
ὡς προτύπων στή σύγχρονη ἑλληνική νεολαία. 

Χρῆστος Κωνσταντινίδης, δημοσιογράφος
(Πηγή: Ἐφημ. «Κοζάνη», https://efkozani.gr/polyteknoiiroestoy1821miadiaforetiki

proseggisitisistorias/).

Σημείωση Συντάξεως: Ὁ συγγραφέας, ἀγαπητός κ. Γεώργιος Τσακα
λίδης, εἶναι φίλος καί συνεργάτης τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ἐδῶ καί πολλά ἔτη. Εἶναι, 
μάλιστα, ἐκλεκτός γόνος ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας (10ος ἀπό 12 παι
διά) καί Πολύτεκνος ὁ ἴδιος μέ 5 παιδιά καί 10, μέχρι στιγμῆς, ἐγγόνια. 

Τόν συγχαίρουμε θερμά γιά τή συγγραφή τοῦ παρόντος βιβλίου, τό 
ὁποῖο συνιστοῦμε ἀνεπιφύλακτα. Κυκλοφορεῖται καί διατίθεται ἀπό 
τήν Α.Σ.Π.Ε., τηλ. 210.32.32.513, 210.32.43.408, email: info@aspe.org.gr.

ΣΤΗΛΗ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥΣΤΗΛΗ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ

«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
Λειτουργεῖ ὡς αὐτοτελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέζης 8 – Κάτω Πολεμίδια, Ἅγ. Ἰωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, 
τηλ. 25567.933. Πρόεδρος: Ἀνδρέας Μαυρουδῆς, θεολόγος–καθηγητής. Ὧρες ἐπικοινωνίας 13:00–23:00.

ΝΕΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ:
l  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): CY97 0050 0282 0002 8201 9263 1901.
    ΚΩΔ. SWIFT ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΒΙC): HEBACY2N.

Σημείωση :  Οἱ γνωστοί παλαιοί λογαριασμοί τοῦ Συλλόγου θά ἰσχύουν μέχρι 31.12.2021.

Ἐδῶ παρουσιάζουμε τήν 
δοκιμαζόμενη καί ἀγωνιζόμε
νη Κυπριακή Πολύτεκνη Οἰκο
γένεια Ἠλία καί Παναγιώτας 
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ μέ 6 παιδιά, 
γεννημένα ἀπό 2006 ἕως 2013. 

Οἱ γονεῖς, παιδιά Πολυτέ
κνων Οἰκογενειῶν καί αὐτοί, 
ἐνάντια στό ἀφιλότεκνο πνεῦμα 
τῆς ἐποχῆς μας δημιούργη
σαν μιά μεγάλη Οἰκογένεια.

Οἱ ἀνάγκες πολλές, ἀλλά 
σέ μιά μεγάλη Οἰκογένεια δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἀπελπισία. Ἐλπίζουν 
στό Θεό πού πάντα δίνει τήν εὐλογία Του. Καλοῦμε τούς ἀδελφούς μας 
Ἑλληνοκυπρίους νά συνδράμουν τούς ἐλαχίστους, δυστυχῶς, ἐναπομεί
ναντες ἥρωες Πολυτέκνους τῆς μαρτυρικῆς Κύπρου.
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Δύο ἐκλεκτά Ἡμερολόγια τοῦ 2022 πού οἰκοδομοῦν...! 
• Οἱ ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυ

ψέλη» ἐξέδωσαν τό ἡμερολόγιο τοῦ 
2022, πού εἶναι ἀφιερωμένο στούς 
ἐσχάτους χρόνους (σύνολο σελ. 192).

Ἐκτός ἀπό τό ἡμερολόγιο–ἑορτολό
γιο παρατίθενται παρήγορα καί ἐλπι
δοφόρα ἀποσπάσματα κειμένων ἀπό 
ὁμιλίες ἤ σχόλια συγχρόνων ἁγίων πα
τέρων γιά τά ἔσχατα. Σκοπός τοῦ ἡμε
ρολογίου εἶναι νά ἀφυπνίσει τό πλήρω
μα τῆς Ἐκκλησίας καί νά τό ἐνισχύσει 
μέ τά κατάλληλα  πνευματικά ἐφόδια. 

Μέ ἄξονα τή μετάνοια, τήν ταπεί
νωση, τήν ἀγάπη καί τήν ἐλπίδα οἱ 
πιστοί καλοῦνται μένοντας ἀσάλευτοι 
στήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί μέ ὁδηγό 
τήν Ἁγία Γραφή καί τήν πατερική δι

δασκαλία νά διέλθουν αὐτή τή δύσκολη περίοδο μέ ἀγωνιστικότητα.
Διατίθεται ἀπό τίς ἐκδόσεις: ὁδ. Σπαρτάκου 6, 566 26 Συκιές Θεσ/νί

κης, τηλ. 2310.21.26.59. Τό συνιστοῦμε θερμά!

• Μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση 100 
ἐτῶν ἀπό τή Μικρασιατική κατα-
στροφή (1922–2022), οἱ ἐκδόσεις τοῦ 
«Ὀρθοδόξου Τύπου» μᾶς προσφέ
ρουν ἐφέτος ἕνα ἡμερολόγιο ἀφιε
ρωμένο στό θλιβερό αὐτό γεγονός.

Μέ συνοπτική καί συνάμα με
στή ἀναφορά σέ ἱστορικά γεγονό
τα, μέσῳ κυρίως τῶν πηγῶν, ὑπεν
θυμίζει ἀλήθειες, λάθη, διαπιστώσεις 
καί ἐξάγει πολύτιμα συμπεράσματα 
γιά τούς σύγχρονους Ἕλληνες. Εἶναι 
ἀπαραίτητο, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, νά μήν 
ξεχνᾶμε τήν ἱστορία μας, γιατί ὅπως 
ἔχει λεχθεῖ: «Λαός πού ξεχνᾶ τήν ἱστο
ρία του εἶναι καταδικασμένος νά τήν 
ξαναζήσει…»!

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά τό 
προμηθευτοῦν ἀπό τίς ἐκδόσεις: ὁδ. 
Κάνιγγος 10, Τ.Κ. 106 77, Ἀθήνα, τηλ. 

210.38.16.206. Τό συνιστοῦμε καί αὐτό ἀνεπιφύλακτα!

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ ΟΥΣ Ι ΑΣ ε ι σ



«Τί γὰρ μεῖζον τοῦ γενέσθαι τὸν Θεὸν ἄνθρωπον;»*

Στά πλαίσια τοῦ κοσμοσωτηρίου 
γεγονότος τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ 
μας παραθέτουμε ἕνα μικρό ἀπόσπασμα 
τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, 
ἀπό τήν Ἑρμηνεία του «εἰς τὸν πεζὸν 
Κανόνα τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως». Ση
μειώνει, λοιπόν, ἐκεῖ ὁ Ἅγιος μέ τό γλα
φυρό, θεολογικό του λόγο: 

«Εἶτα λέγει (τό τροπάριο τοῦ Κανό
να), ὅτι ὁ Χριστός, ἤτοι ὁ Θεάνθρω-
πος, ἐφάνη ἐπάνω εἰς τὴν γῆν. Λοιπόν 
ἐσεῖς οἱ ἐν τῇ γῇ ἄνθρωποι ὑψωθῆτε 
ἀπὸ τὰ γήϊνα, φρονοῦντες τὰ ὑψηλὰ καὶ μετεωριζόμενοι (= αἰωρούμενοι) μὲ 
τὰ πτερὰ τῆς Πράξεως καί τῆς Θεωρίας· διὰ τοῦτο γὰρ κατέβη ὁ Θεός εἰς τὴν 
γῆν, ἵνα οἱ ἐν τῇ γῇ ἀναβῶσιν εἰς τοὺς Οὐρανούς...» (Ἁγίου Νικοδήμου, Ἑορ-
τοδρόμιον, τόμ. Ά, σελ. 151). 

«… οὐσιώθη (ὁ Χριστός) ὅλον τὸν ἄνθρωπον τέλειον τὸν ἐκ σώματος καὶ ψυχῆς 
καὶ νοῦ συναπαρτιζόμενον, καὶ ἥνωσεν αὐτὸν τῇ ἑαυτοῦ ὑπερθέῳ ὑποστάσει· ἵνα 
μὲ τὸ ὅμοιον σώσῃ τὸ ὅμοιον∙ ἤτοι μὲ τὸ σῶμα ὅπου προσέλαβε, σώσῃ τὸ ἰδικόν 
μας σῶμα∙ μὲ τὴν ψυχὴν τὴν ἑαυτοῦ, σώσῃ τὴν ἰδικήν μας ψυχήν∙ καὶ μὲ τὸν 
ἑαυτοῦ νοῦν, σώσῃ τὸν ἰδικόν μας νοῦν. Διότι ἂν ὁ Κύριος δὲν ἐπροσλάμβανε 
ψυχὴν καὶ νοῦν, ἤθελαν μείνῃ βέβαια ἀνιάτρευτα (= ἀνίατα), ἡ ἰδική μας ψυχή, 
καὶ ὁ νοῦς·... Πάντα λοιπὸν τὰ φυσικὰ ἰδιώματα καὶ συστατικὰ τῆς ἀνθρωπίνης 
φύσεως ὁ Κύριος ἔλαβε χωρὶς μόνης ἁμαρτίας (= ἐκτός μόνο ἀπό τήν ἁμαρτία)· 
αὕτη γὰρ οὐ συστατική ἐστι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως (= διότι αὐτή, δηλ. ἡ ἁμαρτία, 
δέν εἶναι συστατικό τῆς ἀνθρώπινης φύσης), ἀλλὰ φθαρτική, ὡς παρὰ φύσιν οὖσα  
(= ἀλλά τήν φθείρει, ἐπειδή εἶναι παρά φύση)...» (ὅ. ἀ., σελ. 155).

Αὐτή, λοιπόν, ἡ σωτήριος ἑκούσια κένωση** τοῦ Χριστοῦ μας ὁρίζει γιά ὅλους 
μας καί τόν τρόπο τῆς ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη εἶναι κένωση, εἶναι θυσία. Δέν πρέπει 
νά ἐπιδιώκουμε νά πάρουμε ἀπό τόν ἄλλο, ἀλλά νά προσπαθοῦμε νά δίνουμε, νά 
προσφέρουμε τό καλύτερο ἀπό τόν ἑαυτό μας…! Μόνο ἔτσι θά ἀξιωθοῦμε νά βιώ
σουμε, κατά χάρη, τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας καί νά τήν ἑορτάσουμε ἀληθινά! 

Ἄς εὐχηθοῦμε, λοιπόν, ἀγαπητοί μας Φίλοι–Ἀναγνῶστες, μέ τή βοήθεια τοῦ 
Θεοῦ, αὐτές τίς Ἅγιες Ἡμέρες, νά μείνουμε μέσα στήν ἀγάπη, νά δώσουμε ἁπλόχε
ρα ἀγάπη, γιατί «ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ» (Ά  
Ἰωάν. 4, 16).

Καλά, εὐλογημένα καί θεάρεστα Χριστούγεννα∙ 
Χριστούγεννα μέ τήν Ἀγάπη, μέ τό Χριστό μας…!

* «Τί γὰρ μεῖζον τοῦ γενέσθαι τὸν Θεὸν ἄνθρωπον; …» (= «Διότι τί μεγαλύτε
ρο ὑπάρχει ἀπό τό νά γίνει ὁ Θεός ἄνθρωπος;…»· Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, 
Ἔκθεσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, κεφ. 45ο).

** Ἡ κένωση τοῦ Χριστοῦ συνίσταται κυρίως στό ὅτι προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη 
φύση, καί μάλιστα θνητή καί παθητή. Τό ὅτι ὁ ἄκτιστος Θεός προσέλαβε τό κτιστό 
τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καί τό κτιστό ἑνώθηκε μέ τό ἄκτιστο, αὐτό εἶναι καί λέγε
ται κένωση καί πτωχεία τοῦ Χριστοῦ.
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ΝΈΑ σειρά διαδικτυακῶν ἐκπομπῶν τῆς Π.Έ.ΦΙ.Π.
Μέ πολύ χαρά ἀνακοινώνουμε ὅτι ἀπό τίς ἀρχές Ὀκτωβρίου ξεκίνη-

σε, στό κανάλι μας στό YouTube, μία νέα ἑβδομαδιαία σειρά διαδικτυ-
ακῶν ἐκπομπῶν, μέ τίτλο: «Οἰκογένεια…: “Δίχως λουλούδια καί παι-
διά, ποιά θά ’χε ὁ κόσμος ὀμορφιά;”»!

Τίς ἐκπομπές παρουσιάζει ἡ ἀγα-
πητή φίλη κα Ἰωάννα Σκαρλάτου, 
Ἐκπαιδευτικός, Δημοσιογράφος, Σύμ
βουλος Ψυχικῆς Ὑγείας Παιδιῶν καί 
Ἐφήβων καί Συγγραφέας. Οἱ διαφο-
ρετικοί κάθε φορά ἀξιόλογοι καλε-
σμένοι της, μᾶς δίνουν πολύτιμες 
συμβουλές γιά θέματα πού ἀφοροῦν 
τήν Οἰκογένεια καί τό παιδί.

Ἡ εἰκονοληψία–μοντάζ, ἀλλά καί ἡ πρωτότυπη μουσική τῶν τίτλων 
εἶναι τοῦ συνεργάτη μας κ. Γεωργίου Ἀβραμίδη. 

Μέχρι στιγμῆς ἔχουν ἀνεβεῖ στό κανάλι μας 11 ἐπεισόδια καί, Θεοῦ 
θέλοντος, θά ἀκολουθήσουν καί ἄλλα, ἕνα κάθε ἑβδομάδα (ἀνεβαίνουν 
κάθε Τετάρτη στίς 12 μ.μ.). 

Τό ἤδη ἀναρτημένο πρόγραμμα ἐκπομπῶν ἔχει διαμορφωθεῖ ὡς ἑξῆς :
• Ἐπεισόδιο 1ο: «Πρόληψη καί ἀντιμετώπιση τῶν παιδικῶν ἰώσεων», 

μέ τήν Παιδίατρο κα Κατερίνα Πανταζῆ. • Ἐπεισόδιο 2ο: «Ἐπιχείρη-
ση: Διάβασμα στό σπίτι», μέ τή Φιλόλογο, Συγγραφέα, MSc Συμβουλευ-
τικῆς καί Ἐπαγγελματικοῦ Προσανατολισμοῦ κα Ρουμπίνη Τσακανίκα–
Λευθεριώτη. • Ἐπεισόδιο 3ο: «Ἀτυχήματα στό σπίτι!», μέ τό Γενικό 
Χειρουργό κ. Παντελή Πανέρη. • Ἐπεισόδιο 4ο: «Vbac – Φυσιολογι-
κός Τοκετός μετά ἀπό Καισαρική Τομή», μέ τή Μαία κα Ἀναστασία 
Χαρίτου. • Ἐπεισόδιο 5ο: «28η Ὀκτωβρίου 1940!» (Ἐπετειακό ἐπεισό-
διο), μέ τή Φιλόλογο, Συγγραφέα καί Πολύτεκνη κα Μαρία Ξανθάκη.  
• Ἐπεισόδιο 6ο: «Θυμός!», μέ τόν Ἐκπαιδευτικό, Ψυχολόγο κ. Γεώργιο 
Μπουμπούση. • Ἐπεισόδιο 7ο: «Πρῶτες Βοήθειες», μέ τήν Παιδοχει-
ρουργό κα Μαρία Γιοβάνη. • Ἐπεισόδιο 8ο: «Νηστεία», μέ τή Συγγρα-
φέα καί Πολύτεκνη κα Νικολέττα Σκάλκου–Διαμαντίδη. • Ἐπεισόδιο 
9ο: «Παιδικά τίκ!», μέ τήν κα Ἰωάννα Σκαρλάτου. • Ἐπεισόδιο 10ο: 
«Ἅγιος Πορφύριος», μέ τή Συγγραφέα καί Πολύτεκνη κα Ἀδαμαντία 
Ἀλατάρη. • Ἐπεισόδιο 11ο: «Μουσική», μέ τή μουσικοπαιδαγωγό κα Έὐ
τυχία Τσεσμελῆ. • Καί, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, σ υ ν ε χ ί ζ ο υ μ ε…!

Εὐχαριστοῦμε θερμά ὅλους τούς συντελεστές, καθώς καί τούς ἐκλε-
κτούς καλεσμένους μας γιά τήν ἀφιλοκερδή συμμετοχή τους ! Ὁμοίως 
εὐχαριστοῦμε  ὅλους ὅσοι ἀγκάλιασαν μέ θέρμη τήν προσπάθειά μας.  

Προτρέπουμε καί παρακαλοῦμε τούς ἀγαπητούς Φίλους–Ἀναγνῶστες 
μας νά ἀφιερώσετε λίγο ἀπό τό χρόνο σας καί νά μπεῖτε στό κανάλι 
μας, γιά νά παρακολουθήσετε τίς ἐκπομπές μας. Κάντε «Like» καί μήν 
παραλείψετε νά πατήσετε «Ἐγγραφή» καί τό «καμπανάκι». 

Γιά τό κανάλι μας, κάντε ἀναζήτηση στό YouTube μέ τή λέξη  
ΠΈΦΙΠ ἤ πληκτρολογεῖστε τήν παρακάτω ἠλεκτρονική διεύθυνση: 

www.youtube.com/channel/UClfzzk5zc1YiRCU8gbFm6lA


