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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: «Δίχως λουλούδια καί παιδιά,
ποιά θά 'χε ὁ κόσμος ὀμορφιά ;» ! (Βλ. σελ. 20).

Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Ἀθανασίου καί Καλλιόπης ΚΟΥ ΤΛ Α , μέ 7 παιδιά, γεννημένα ἀπό
2000 ἕως 2016, Νομός Πιερίας, βλ. σελ. 11.
ΤΕΥΧΟΣ
1 7 3 / 2022

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΔΟΣΗ
Π.Ε.ΦΙ.Π.

Τριμηνιαῖο δημοσιογραφικό ὄργανο
τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων
τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Ἔτος 44ο, ἀρ. φύλλου 173
Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2022
Ἀκαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.
 210-38.38.496, 210-38.22.586,
FAX: 210-38.39.509.
Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι Δ Α : w w w. p e f i p . g r
e-mail: info@pefip.gr

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:

• Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί μή κερ-

δοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεῖ ὡς
«Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ἀπόρων Ὑ
περπολυτέκνων–Πολυτέκνων Ἑλλάδος», ἀπό
ὅλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ καί ἄνω,
ἀνήλικα ἤ σπουδάζοντα.

• ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

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  210-66.30.990.

μέ 4 ἤ 3 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα χηρῶν,
ἀναπήρων, ἀσθενῶν, ἀλλά καί ΑΓΑΜΩΝ
μητέρων καί γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οἱ ὁποῖες
πιέζονται γιά ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. σελ. 10), γίνονται κατ᾽ ἐξαίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ἔγκυρα: Πιστοποιητικό
Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως, ὑγείας–Κρατικοῦ Νοσοκομείου κλπ., καθώς καί οἰκογενειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή).

Ἡ Ε.Π.Ο. ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ
σέ ὅσους τή ζητήσουν. Δεκτές οἱ προ
αιρετικές Εἰσφορές–Δωρεές.

• ΔΩΡΕΕΣ–ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ:

«Τὸ πελαργίζειν ἐστὶ φιλοτεκνεῖν
καὶ φιλογονεῖν».
«Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμηση
τῶν πελαργῶν, πού εἶναι πτηνά
μονογαμικά, φιλότεκνα, πολύτεκνα, φιλόστοργα, ἀλλά
καί φιλογονικά! Γι' αὐτό ἡ τι
μή–εὐγνωμοσύνη πρός τούς
γονεῖς λέγεται «ἀντιπελάργωσις» (Ἅγιος Βα
σίλειος ὁ Μέγας, PG 29, 176C). Εἶναι τό σύμβολο
τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ
τρόφιμα, ἱματισμό καινουργῆ ἤ σέ καλή
καί καθαρή κατάσταση (κυρίως γιά παιδιά, ἐφήβους καί νέους), κλινοσκεπάσματα, οἰκιακά σκεύη, βιβλία, σχολικά εἴδη,
παιχνίδια κλπ., χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώων Πολυτέκνων ἀδελφῶν μας.

• ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ:
3 βλ. Τραπεζικούς Λογαριασμούς μας καί

ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμή.
3 Οἱ Δωρητές μας, κυρίως τοῦ ἐξωτερικοῦ,
μποροῦν νά ἀποστείλουν χρηματική δωρεά
καί μέσῳ PayPal (βλ. www.pefip.gr).

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Ι ΚΟ Ι ΛΟ ΓΑ ΡΙ Α ΣΜ Ο Ι ΤΗΣ Π . Ε .ΦΙ . Π .
• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): G R 4 6 0 110 1510 0 0 0 0 1512 9 6 0 47 8 9
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΒIC): E TH NG R A A
• Τ ΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (IBAN): GR1701710 020 0 0 6 0 020108518 01
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΒIC): PI R BG R A A
• A LPHA BANK (IBAN): G R 3 2 0 14 0 10 10 10 10 0 2 0 0 2 0 8 0 9 0 6
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΒIC): CR BAG R A A

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

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθεῖ μέ: • ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ • ΕΥΛΟΓΙΑ–Σύσταση
τῆς Ἐκκλησίας Ἑλλάδος καί Κύπρου • ΕΠΑΙΝΟ Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν κ.ἄ.
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Ἡ ἀκρίβεια δέν «κτυπᾶ τήν πόρτα»
τῶν νοικοκυριῶν, ἀλλά εἶναι ἤδη μέσα…
Οἱ ἀδελφοί μας Πολύτεκνοι στενάζουν…!
Ὅλοι, λίγο ἤ πολύ, βιώνου
με τά ἀποτελέσματα τῆς ἐνερ
γειακῆς κρίσης, πού μαστίζει
τούς τελευταίους μῆνες τήν Πα
τρίδα μας καί ὅλο τόν Κόσμο.
Μία κρίση πού, δυστυχῶς, δέν
προβλέπεται ὅτι θά ξεπεραστεῖ
σύντομα.
Τό συνακόλουθο κύμα τῆς
ἀκρίβειας βαίνει ἀνεξέλεγκτο.
Ἤδη ὁ πληθωρισμός κατέγρα
ψε ρεκόρ 25ετίας στό 7,2% γιά τόν Φεβρουάριο. Σύμφωνα μέ τήν ἐτήσια
ἔρευνα τῆς Γενικῆς Συνομοσπονδίας Βιοτεχνῶν καί Ἐμπόρων Ἑλλάδος
(ΓΣΕΒΕΕ): «στό 43,6% τῶν νοικοκυριῶν, τό μηνιαῖο εἰσόδημα ἐπαρκεῖ κατά μέσο ὅρο γιά 19 μέρες, τό 80,1% τῶν νοικοκυριῶν δέν μπο
ρεῖ νά ἀποταμιεύσει, ἐνῶ τό 45,1 τῶν νοικοκυριῶν ἐκφράζει τήν ἀπαι
σιοδοξία του σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν οἰκονομική κατάσταση στό μέλλον…».
Σύμφωνα μέ ἀνακοίνωση τῆς ΕΛ.ΣΤΑΤ., τό φετινό Φεβρουάριο σέ
σχέση μέ τόν ἀντίστοιχο τοῦ 2021 καταγράφονται αὐξήσεις τῶν δεικτῶν
κατά μέσο ὅρο 7,1% στήν ὁμάδα «Διατροφή καί μή ἀλκοολοῦχα ποτά»,
δηλ. στά βασικά εἴδη διατροφῆς (π.χ. ψωμί, δημητριακά, κρέατα, γα
λακτομικά, αὐγά, ἔλαια, φροῦτα, λαχανικά κλπ.).
Καί ἡ κατάσταση ἐπιδεινώνεται ἀσφυκτικά μέ τίς ἀπανωτές αὐξήσεις
στά καύσιμα καί στούς λογαριασμούς τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος. Σύμ
φωνα μέ δημοσιεύματα: «Τό Μάρτιο τοῦ 2021, ἡ κάθε μεγαβατώρα κό
στιζε 52 €. Πρίν ἀπό λίγες μέρες, στίς 24 Φεβρουαρίου 2022, ὅταν ξεκί
νησε ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία, ἡ τιμή εἶχε διαμορφωθεῖ στά 235,50 €
ἀνά μεγαβατώρα. Πλέον ἔχει ἀγγίξει τά 427 € ἀνά μεγαβατώρα, μέ πολ

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. – 6.00 μ.μ. καί Σάββατο 7.30 π.μ. – 2.00 μ.μ.

l ΓΡΑΦΕῖΟ
ΕΥΡΈΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ, 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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λούς νά θεωροῦν δεδομένο ὅτι τό ἑπόμενο διάστημα θά ἀκολουθήσουν
καί νέες αὐξήσεις» (www.athensmagazine.gr, 10. 3. 22).
Μέσα σέ ὅλο αὐτό τό δυσμενές κλίμα, οἱ ἀδελφοί μας Πολύτεκνοι
στενάζουν και ἀσφυκτιοῦν οἰκονομικά, φτάνοντας στό ὅριο τῆς ἐπιβί
ωσης. Ἐάν γιά μία μέση οἰκογένεια μέ 4 μέλη (γονεῖς καί 2 παιδιά) τό
μηνιαῖο εἰσόδημα ἐπαρκεῖ, κατά μέσο ὅρο, μόνο γιά 19 ἡμέρες, σέ πό
σες ἡμέρες ἄραγε ἐξανεμίζεται τό μηνιαῖο εἰσόδημα μιᾶς μέσης Πολύτε
κνης Οἰκογένειας μέ 7 μέλη (γονεῖς καί 5 παιδιά); Καί τί συμβαίνει στίς
μεγαλύτερες Οἰκογένειες (μέ 6, 7, 8, 9, 10… παιδιά);
Ἐνδεικτικά δημοσιεύουμε (ἀνώνυμα φυσικά) τούς λογαριασμούς
ρεύματος Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν, ἔτσι ὥστε νά καταδειχθεῖ καί
πρακτικά τό μεγάλο βάρος πού καλοῦνται οἱ ἡρωϊκές αὐτές Οἰκογένειες νά σηκώσουν. Εἶναι περιττό, νομίζουμε, νά σημειώσουμε ὅτι στήν
πλειοψηφία τους ἀδυνατοῦν νά ἐξοφλήσουν ἐμπρόθεσμα τόν λογαρια
σμό καί ἕνα μέρος του καθίσταται ληξιπρόθεσμο...!
Σκανάρετε
watt-volt.gr
Ἡ Πολιτεία, ἡ διαχρονική μητρυιά τῶν Πολυτέκνων,
καί πάλι ἀνακοινώ
info@watt-volt.gr
νει
μέτρα «ἀσπιρίνες», μέ μόνο κριτήριο τό εἰσοδηματικό.
εδώ και Ἐνῶ θά ἔπρεπε
νά
ὑπάρχει εἰδική ρύθμιση γιά τίς Ὑπερπολύτεκνες
καί Πολύτεκνες Οἰκο
εξοφλήστε
Εξυπηρέτηση πελατών: 183 83
1
γένειες,
ἀνάλογα
μέ
τόν
ἀριθμό
τῶν
προστατευομένων
Kαθημερινές, Σάββατο και αργίες
εύκολα! μελῶν τους. Δέν
από τις 09.00 π.μ. - 21.00 μ.μ.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΣ

1314,50€

ΚΟΤΖΑΜ

Ἐκκαθαριστικός
4μή
ΠΛΗΡΩΜΗ
ΕΩΣ λογαριασμός
Ἐκκαθαριστικός λογαριασμός 4μή
09/03/2022
νου Ὑπερπολύτεκνης
Οἰκογένειας (μέ 8 νου Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογένειας ΠΡΕΒΕΖ
(μέ
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
μικρά παιδιά) μέ ληξιπρόθεσμη ὀφειλή. 10 παιδιά).
14451 Μ

1. «Ἀντισυνταγματική κρίθηκε ἡ κατάργηση τό 2018 τοῦ εἰδικοῦ τιμολοΣτο σύνολο του λογαριασμού έχει
γίου
ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας οἰκιακῆς χρήσης τῶν Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν μέ
ενσωματωθεί: Επιδότηση από το
τήν
ταυτόχρονη
ἔνταξή τους στήν ἑνιαία ρύθμιση ἐκπτώσεων
-57,45 € γιά τά “εὐάλωτα
Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης
νοικοκυριά”.
»Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 430/2022
ἀπόφασή
της ἔκρινε
ὅτι ἀπό τίς ἐπιταγές τοῦ ἄρθρου 21 τοῦ ΣυντάγματοςΚΩΔΙΚΟΣ
ἀπορ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ρέει
ὁ
«στοιχειώδης
ἀπαγορευτικός
κανόνας,
δεσμευτικός
γιά
τόν
κοινό
νομο
ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ:
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:
0,00 €
449391337
θέτη,
σύμφωνα μέ 7-13378280-04-3
τόν ὁποῖο
δέν
εἶναι
συνταγματικῶς
ἀνεκτός
ὁ
περιορισμός
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
Α.Φ.Μ.:
7399045
069366012
ἤΗΜΕΡ.
ἡ ὑποβάθμιση
στούς πολυτέκνουςΝ.ΙΩΝΙΑΣ
εἰδικῆς φροντίδας χωρίς
ΕΚΔΟΣΗΣ: τῆς παρεχόμενης
15/02/2022 Δ.Ο.Υ.:
Προσοχή! ΕΙΔΟΠΟΙΗΣ
ἀποχρῶντα
λόγο».
ΗΜΕΡ. ΛΗΞ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
09/03/2022 ΑΡ. ΣΥΜΒ.:
wh-169798
gkotzabasakis@yahoo.gr
σας, αγνοήστε το πα
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
18 , 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ,
ΑΤΤΙΚΗ
ΔΙΕΥΘ.
ΠΑΡΟΧΗΣ:
»Σύμφωνα
μέ τούς
συμβούλους
Ἐπικρατείας,
δέν εἶναι ἐπιτρεπτό νά ταυτίζε
παρακαλούμε να εξο
ται ἡ εἰδική, κατά τό Σύνταγμα, προστασία τῶν πολύτεκνων οἰκογενειῶνηλεκτροδότησή
μέ τήν
σας
εντολή
χρέωσης του
πρόνοια τῆς
πολιτείας
γιά
τίς
οἰκονομικά
ἤ
κοινωνικά
εὐπαθεῖς
ὁμάδες
τοῦ
πλη
HOME ENERGY NIGHT
Έναντι
τον Κωδικό Ηλεκτρο
θυσμοῦ. (www.cnn.gr/oikonomia/story/303264/ste-antisyntagmatiki-i-katargisi-toy-ei
dikoy-timologioy-ilektrikis-energeias-gia-toys-polyteknoys). Περιμένουμε νά δοῦμε
πότε θά ἐφαρμόσει ἡ Πολιτεία τή δίκαιη αὐτή ἀπόφαση. Ἐκτός ἐάν καί αὐτή
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΡΟΦΙΛ Κ
παραπεμφθεῖ
στίςΧΡΕΩΣΕΩΝ
καλένδες.
Η ανάλυση αφορά αποκλειστικά το διάστημα από 29/12/2021 έως

408/02/2022 (41 ημέρες)

Δείτε την ιστορικ
με τη μορφή ρά
σμούς σας είναι

εἶναι δίκαιο καί ἀναλογικό τήν ἴδια ἐπιδότηση, γιά τό ρεῦμα ἤ τά καύσιμα,
νά ἔχει, π.χ. ἕνας ἄγαμος μέ ἕναν Ὑπερπολύτεκνο…2
Μέσα σέ αὐτό τό ζοφερό κλίμα, οἱ ἀδελφοί μας Πολύτεκνοι προσ
φεύγουν στήν ταπεινή Π.Ε.ΦΙ.Π., ὡς μία σανίδα σωτηρίας. «Δέν θέλω
νά γίνομαι γραφική», μᾶς ἔγραφε πρίν λίγες ἡμέρες μιά Πολύτεκνη
μητέρα μέ 5 παιδιά, καί συνέχιζε: «Τά χρήματά μας δέν φτάνουν γιά
τίποτα. Θέλουμε νά προμηθευτοῦμε λίγα βασικά εἴδη… ἀφῆστε πού
λόγῳ ΔΕΗ ξεμείναμε ἀπό χρήματα τελείως. Ἐάν καί ἐφόσον μπορεῖτε
νά μᾶς βοηθήσετε, θά σᾶς εἴμαστε εὐγνώμονες…» (10. 3. 2022).
Βεβαίως, ἀμέσως ἀνταποκριθήκαμε στήν ἔκκληση τῆς ἀξιοπρεποῦς
πολύτεκνης μητέρας, ὅπως προσπαθοῦμε νά κάνουμε γιά ὅλους τούς
Πολυτέκνους πού κτυπᾶνε τήν πόρτα τοῦ Συλλόγου μας. Τίποτα, ὅμως
δέν θα μπορούσαμε νά κάνουμε χωρίς τή δική σας βοήθεια, ἀγαπητοί
μας Ἀναγνῶστες καί Φίλοι. Τό ταπεινό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. εἶναι δικό
σας ἔργο. Εἶστε οἱ κυρηναῖοι πού βοηθᾶτε ἀνιδιοτελῶς, ὅσο δύναται ὁ
καθένας, τίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες τῆς Πατρίδας μας.
Γι’ αὐτό, γιά ἄλλη μιά φορά, ἀπευθυνόμαστε σέ ἐσᾶς, καί κάνουμε
ἔκκληση στήν ἀγάπη σας, καί σᾶς παρακαλοῦμε νά μήν ξεχάσετε, ἐν
ὄψει μάλιστα τοῦ Ἁγίου Πάσχα, τούς ἀδελφούς μας Πολυτέκνους καί
τά ἀξιαγάπητα παιδιά τους. Βοηθῆστε μας γιά νά μποροῦμε νά τούς
βοηθᾶμε ὅσο γίνεται περισσότερο…!

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΣ:
1.048,26 €

Ἐκκαθαριστικός λογαριασμός 4μή
νου Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογένειας (μέ
8 παιδιά).

Ἐκκαθαριστικός λογαριασμός 4μή
νου Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογένειας (μέ
11 παιδιά).

2. «Κραυγή ἀπόγνωσης καί ἀπογοήτευσης ἀπό τίς χιλιάδες Οἰκογένειες Πολυτέκνων σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα! (Ὑπερπολύτεκνη) Οἰκογένεια μέ δέκα (10) παιδιά ἔστειλε ἐπιστολή στόν Πρωθυπουργό καί στούς Ὑπουργούς Οἰκονομικῶν καί
Ἐνέργειας. Μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει: “Ὁ τελευταῖος ἐκκαθαριστικός λογαριασμός τοῦ ρεύματος ἦταν 1.229,46 € καί δέ σᾶς κρύβω ὅτι μᾶς πανικόβαλε. Γιά
νά πληρωθεῖ πρέπει νά δώσουμε ὅλο σχεδόν τόν μισθό τοῦ συζύγου μου. Στήν
πραγματικότητα μᾶς ἀπομένουν 120 € γιά ὅλα τά ὑπόλοιπα ἔξοδα”.
»Ἡ οἰκογένεια αὐτή ΔΕΝ ὑπάγεται στό Κοινωνικό Οἰκιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ),
ἐπειδή διέθετε ἕνα 9-θέσιο αὐτοκίνητο μέ 1.968 κυβικά, ὁπότε τό Κράτος θεωροῦσε
ὅτι ἐμπίπτει στό τεκμήριο πολυτελοῦς διαβίωσης! Καί ὅταν τό 9-θέσιο βγῆκε ἀπό
τό τεκμήριο λόγῳ 10-ἐτίας, ἡ οἰκογένεια αὐτή, πού βασίζεται σέ ἕνα (1) μισθό γιά
νά ζήσουν δώδεκα (12) ἄτομα, τότε καί πάλι ἐξαιρέθηκε ἀπό τό ΚΟΤ ἐπειδή στό
μισθό τοῦ πατέρα προστέθηκε τό οἰκογενειακό ἐπίδομα, πού λαμβάνει ὡς οἰκο
νομικά ἀσθενέστερη οἰκογένεια! Τό ἐτήσιο εἰσόδημα 31.500 εὐρώ, δηλαδή κατά
τό κεφαλήν ἐτήσιο εἰσόδημα 2.625 εὐρώ (μαζί μέ τό οἰκογενειακό ἐπίδομα) δέν
εἶναι ἀρκετά χαμηλό γιά νά ὑπαχθεῖ στό ΚΟΤ!!!». (www.aspe.gr/information/29-α
νακοινώσεις-ασπε/3837-δελτίο-τύπου-για-την-ακρίβεια-που-πλήττει-ιδιαίτερα-τηνπολύτεκνη-οικογένεια – Δελτίο Τύπου ΑΣΠΕ (14. 3. 2022)].
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Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΤΗΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ
Τίποτε δέν ὑπάρχει ὡραιότερο,
τίποτε δέν ὑπάρχει ὑγιεινότερο ἀπό
τήν ψυχή ἐκείνη πού τρέφεται μέ τήν
ἐλεημοσύνη· (γιατί αὐτή) εἶναι ἀνώ
τερη ἀπό κάθε ἀσθένεια, ἀπό κάθε
πείνα, ἀπό κάθε ἀνωμαλία καί δύ
σκολη κατάσταση· κανένας δέν θά
μπορέσει αὐτή νά τή νικήσει. Ἀλλά
ὅπως ἀκριβῶς ἕνα ἀδαμάντινο σῶμα
δέν μπορεῖ ὁ σίδηρος νά τό χαράξει,
οὔτε τίποτε ἄλλο, ἔτσι καί ἡ ψυχή,
πού ἔχει στερεοποιηθεῖ ἀπό τήν ἐλεη
μοσύνη, τίποτε ἀπολύτως δέν θά μπο
ρέσει νά τήν κυριεύσει.
Διότι πές μου, τί θά μπορέσει ποτέ
νά τή νικήσει; Φτώχεια; Δέν εἶναι αὐτό
δυνατόν· διότι φυλάσσεται μέσα στά
βασιλικά ταμεῖα. Μήπως ὅμως ληστής
καί διαρρήκτης; Ἀλλά ἐκείνους τούς
τοίχους κανένας δέν μπορεῖ νά τούς διαρρήξει. Μήπως σκουλήκια; Ἀλλά
ὁ θησαυρός αὐτός εἶναι ἀνώτερος καί ἀπό αὐτή τήν καταστροφή. Μή
πως ὅμως ἡ μοχθηρία καί ὁ φθόνος; Ἀλλά οὔτε ἀπό αὐτά καταβάλ
λεται. Ἀλλά μήπως συκοφαντίες καί ἐπιβουλές; Οὔτε αὐτό· διότι εἶναι
ἀσύλητος ὁ θησαυρός αὐτός.
… Δέν ὑπάρχει ἁμάρτημα πού νά μή μπορεῖ νά τό καθαρίσει ἡ ἐλεημοσύνη, πού νά μή μπορεῖ νά τό σβήσει· ὁποιαδήποτε ἁμαρτία εἶναι
κατώτερη ἀπό τήν ἐλεημοσύνη· αὐτή εἶναι φάρμακο κατάλληλο γιά
κάθε τραῦμα. Τί ὑπάρχει χειρότερο ἀπό τόν τελώνη; Ἀποτελεῖ ἀφορμή
ὁποιασδήποτε ἀδικίας· ἀλλά ὅλη αὐτήν τήν ἀδικία τήν ἔπλυνε καί τήν
καθάρισε ὁ Ζακχαῖος. Βλέπε πόση σημασία δίνει ὁ Χριστός σέ αὐτή
(τήν ἐλεημοσύνη), πού ἔσπευσε νά ἔχει γλωσσόκομο1, καί νά μαζεύουν
αὐτά πού τούς ἔδιναν (τά ὁποῖα μοίραζαν ἐλεημοσύνη στούς φτωχούς)…
Ἐμπρός, λοιπόν, ἄς ἀναφέρουμε τώρα ὅλα τά εἴδη τῆς ἐλεημοσύνης. Μπορεῖς νά βοηθήσεις μέ χρήματα; Μή διστάζεις. Μπορεῖς μέ προ
στασία; Μήν πεῖς, ἀφοῦ δέν ὑπάρχουν χρήματα, αὐτό δέν εἶναι τίποτα·
καί αὐτό εἶναι πάρα πολύ σπουδαῖο, σάν ἀκριβῶς νά ἔχεις δώσει χρή
ματα, ἔτσι νά αἰσθάνεσαι. Μπορεῖς μέ θεραπεία; Καί αὐτό κάνε. Γιά
παράδειγμα, εἶσαι γιατρός ὡς πρός τήν ἐπιστήμη; Φρόντισε ἀσθενεῖς·
1. Μικρό σκεῦος ἤ κιβώτιο γιά φύλαξη χρημάτων.
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καί αὐτό εἶναι σπουδαῖο. Μπορεῖς μέ συμβουλή; Αὐτό εἶναι πολύ πιό
ἀνώτερο ἀπό ὅλα, ἤ καί τόσο μεγαλύτερη, ὅσο καί μεγαλύτερο εἶναι
καί τό κέρδος πού ἔχει· διότι δέν ἀπαλλάσσεις ἀπό πείνα, ἀλλά ἀπό
θάνατο φοβερό.
Ἀπό αὐτό τό εἶδος τῆς ἐλεημοσύνης, ἦταν γεμάτοι μέ ἀφθονία οἱ Ἀπό
στολοι· γι’ αὐτό τή διανομή τῶν χρημάτων τήν ἀνέθεσαν σέ αὐτούς πού
τούς συνόδευαν, ἐνῶ αὐτοί οἱ ἴδιοι προσέφεραν τή βοήθειά τους μέ τούς
λόγους τους. Ἤ νομίζεις ὅτι εἶναι μικρή ἐλεημοσύνη τό νά μπορέσεις νά
ἀπαλλάξεις ἀπό τήν ἀσθένεια μιά ψυχή πού βρίσκεται σέ δυσχέρεια,
πού διατρέχει τόν μέχρι θανάτου κίνδυνο καί κατακαίγεται ὁλόκληρη;
Γιά παράδειγμα, βλέπεις φίλο πού εἶναι κυριευμένος ἀπό φιλαργυρία;
Βοήθησε αὐτόν τόν ἄνθρωπο. Πνίγεται (ἀπό αὐτό τό πάθος); Σβῆσε τή
φλόγα του. Τί λοιπόν, ἄν δέν πείθεται; Ἐσύ κάνε ὅ,τι ἐξαρτᾶται ἀπό
ἐσένα, καί μή δείξεις ἀδιαφορία. Εἶδες αὐτόν νά συσφίγγεται ἀπό δε
σμά; Διότι δεσμά πράγματι εἶναι τά χρήματα. Πήγαινε σέ αὐτόν, ἐπι
σκέψου τον, παρηγόρησέ τον, προσπάθησε νά τόν ἐλευθερώσεις ἀπό
τά δεσμά· ἄν δέν θέλει, αὐτός θά εἶναι αἴτιος…
Ἄκουσε περί τῆς μακαρίας Θέκλας.2 Ἐκείνη γιά νά δεῖ τόν Παῦλο
ἔδωσε καί τά χρυσαφικά της,3 ἐνῶ ἐσύ γιά νά δεῖς τό Χριστό, οὔτε μιά
δραχμή δέ δίνεις, ἀλλά θαυμάζεις μέν ἐκεῖνα πού ἔχουν γίνει ἀπό ἐκείνη,
ὅμως δέν τή μιμεῖσαι. Δέν ἀκοῦς πῶς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μακαρίζει τούς
ἐλεήμονες; «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» (Ματθ.
5, 7). Ποιό τό κέρδος ἀπό τά πολυτελῆ
ἐνδύματα (καί γενικά ἀπό τά μή ἀπα
ραίτητα ὑλικά ἀγαθά); Μέχρι πότε θά
καταγοητευόμαστε ἀπό αὐτή τή στολή;
Ἄς ἐνδυθοῦμε τή δόξα τοῦ Χριστοῦ,
ἄς περιβληθοῦμε τό κάλλος ἐκεῖνο, ὥστε
καί ἐδῶ νά λάβουμε τόν ἔπαινο, καί
ἐκεῖ νά τύχουμε τά αἰώνια ἀγαθά, μέ
τή χάρη καί φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μαζί μέ Τόν ὁποῖο
στόν Πατέρα καί συγχρόνως στό Ἅγιο
Πνεῦμα, ἀνήκει ἡ δόξα, ἡ δύναμη καί ἡ τιμή, τώρα καί πάντοτε καί
στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
(Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, Ὁμιλία ΚΕ΄ (ἀπόσπασμα), P.G. 60, 196–198).
2. Ἡ ἰσαπόστολος Ἁγία Θέκλα (+ 24/9) καταγόταν ἀπό τό Ἰκόνιο τῆς Μ. Ἀσί
ας, ἀπό εἰδωλολατρική οἰκογένεια. Μετεστράφη στή χριστιανική πίστη χάρη στά
κηρύγματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Πολλές φορές ὑπέστη μαρτύρια, ἀλλά ἡ πί
στη της στό Χριστό τήν ἔσωσε. Ἀπό τήν Ἀντιόχεια μετέβη στά Μύρα τῆς Λυκίας
γιά νά συναντήσει τόν Ἀπόστολο Παῦλο καί ἀπό ἐκεῖ στή Σελεύκεια, στό ὄρος
Καλαμῶν, ὅπου καί ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ σέ ἡλικία ἐνενήντα (90) ἐτῶν.
3. Ἡ Ἁγία δωροδόκησε τόν δεσμοφύλακα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου μέ χρυ
σαφικά της, προκειμένου νά τήν ἀφήσει νά τόν ἐπισκεφθεῖ στή φυλακή γιά νά
ἀκούσει τή διδασκαλία του.
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Πολυγονιδιακή Προεμφυτευτική
Διαλογή Ἐμβρύων
Ἐμμανουήλ Παναγόπουλου,
Ἄμ. Ἐπ. Καθηγητῆ Χειρουργικῆς, τ. Συντ/στῆ Δ/ντῆ ΕΣΥ

Οἱ ἀναπαραγωγικές τεχνολογίες καί ἰδιαίτε
ρα ἡ ἐξωσωματική γονιμοποίηση, τά τελευταῖα
χρόνια ἔχει γίνει μιά ἑδραιωμένη ἰατρική πράξη,
πού ἔχει βοηθήσει πολλά ζευγάρια μέ προβλή
ματα γονιμότητας νά ἀποκτήσουν παιδιά. Ταυ
τόχρονα ὅμως ἡ ἐξωσωματική γονιμοποίηση ἔχει
δημιουργήσει καί πολλά βιοηθικά ζητήματα καί
διλήμματα. Στό κείμενο πού ἀκολουθεῖ ἐξετάζε
ται ἕνα καινούργιο βιοηθικό ζήτημα πού σχετί
ζεται μέ τή διαδικασία τῆς ἐξωσωματικῆς γονι
μοποίησης καί συγκεκριμένα μέ τήν ἐπιλογή τῶν
πρός ἐμφύτευση ἐμβρύων.
Τά τελευταῖα χρόνια ἔχει ἀρχίσει μιά συζήτηση γιά τήν πολυγονι
διακή διαλογή τῶν ἐμβρύων πρίν ἀπό τήν ἐμφύτευσή τους στή μήτρα.
Ἡ συζήτηση ἐντάθηκε πρόσφατα μετά τή γέννηση τό Μάιο τοῦ 2020
τῆς Aurea, ἑνός κοριτσιοῦ πού γεννήθηκε μέ τή διαδικασία τῆς ἐξωσω
ματικῆς γονιμοποίησης. Ἡ ἰδιαιτερότητα τῆς περίπτωσης ἔγκειται στό
γεγονός ὅτι τό ἔμβρυο Aurea ἐπιλέχθηκε πρός ἐμφύτευση μεταξύ τεσ
σάρων γονιμοποιημένων ὠαρίων μέ τή διαδικασία τῆς πολυγονιδιακῆς
διαλογῆς, μέ στόχο τή βελτιστοποίηση τῆς προοπτικῆς τῆς ὑγείας της.
Ὁ πατέρας τοῦ κοριτσιοῦ Smigrodski, ἰατρός νευρολόγος μέ διδακτορι
κό στή γενετική τοῦ ἀνθρώπου, δήλωσε ὅτι ἐπέλεξε τήν πολυγονιδιακή
διαλογή γιά νά δώσει στό παιδί του τίς καλύτερες γενετικές πιθανότη
τες μή ἀνάπτυξης συνήθων προβλημάτων ὑγείας στήν ἐνήλικη ζωή της.
Εἶναι γνωστό ὅτι στή διαδικασία τῆς ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης
καί πρίν τό δημιουργηθέν ἔμβρυο ἐμφυτευθεῖ στή μήτρα γίνεται ἕνας γε
νετικός ἔλεγχος, ὁ προεμφυτευτικός ἔλεγχος, πού ἀποσκοπεῖ στήν ἀνί
χνευση ὕπαρξης χρωμοσωμικῶν προβλημάτων καί παραλλαγῶν σέ εἰδι
κά γονίδια πού συνδέονται μέ κάποιες ἀσθένειες, ὅπως π.χ. ἡ κυστική
ἴνωση. Οἱ καταστάσεις αὐτές στήν πλειονότητά τους εἶναι μονογονιδια
κές, δηλ. ὀφείλονται σέ μεταλλάξεις ἑνός μόνο γονιδίου καί εἶναι δυσά
ρεστες, ἀλλά εὐτυχῶς σπάνιες. Ἀντίθετα ὑπάρχουν πολλά συνηθισμένα
προβλήματα ὑγείας, ὅπως καρδιακά νοσήματα, ὁ σακχαρώδης διαβήτης
τύπου 2, διάφορα νεοπλάσματα καί ἄλλα, πού θεωροῦνται πολυγονι
διακῆς αἰτιολογίας καί δημιουργοῦνται ἀπό σύνθετες ἀλληλεπιδράσεις
ἀρκετῶν ἕως πολλῶν γονιδίων καί ὁδηγοῦν στήν ἀνάπτυξη γενετικῆς
προδιάθεσης γιά τήν ἐμφάνιση τῶν ὡς ἄνω προβλημάτων ὑγείας.
Ἐκτεταμένες ἔρευνες συσχέτισης μεγάλου ἀριθμοῦ γονιδιωμάτων μέ
νοσηρές καταστάσεις ὁδήγησαν στήν πρόταση τῆς πολυγονιδιακῆς δια
λογῆς (polygenic screening) τῶν ἐμβρύων πρίν ἀπό τήν ἐμφύτευσή τους
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στή μήτρα. Ἔτσι τό γενετικό προφίλ
τοῦ ἐμβρύου βαθμολογεῖται μέ ἕνα
σκόρ κινδύνου (polygenic risk score),
πού δηλώνει τό μέγεθος τῆς πιθανό
τητας ἐμφάνισης κάποιας συγκεκρι
μένης νοσηρῆς κατάστασης. Ἡ ὡς
ἄνω βαθμολογία κινδύνου βασίζε
ται στήν ὕπαρξη παραλλαγῶν πολ
λαπλῶν κοινῶν γονιδίων, παραλ
λαγῶν ἀπό τίς ὁποῖες κάθε μία ἔχει
πολύ μικρό ἀποτέλεσμα, ἀλλά ὅλες μαζί σωρευτικά δημιουργοῦν ὑψη
λές ἤ χαμηλές πιθανότητες ἀνάπτυξης κοινῶν νοσηρῶν καταστάσεων.
Βεβαίως γνωρίζουμε ὅτι γιά τήν ἀνάπτυξη μιᾶς νοσηρῆς κατάστασης
δέν ἀρκεῖ ἡ γενετική προδιάθεση. Ἀπαιτεῖται ἡ δράση καί ἄλλων πα
ραγόντων, ὅπως τό περιβάλλον, ἡ διατροφή καί οἱ συνήθειες τῆς ζωῆς.
Ἔτσι ἡ βαθμολόγηση τοῦ κινδύνου εἶναι πιθανολογική καί ὄχι καθοριστική. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἕνα ἄτομο μέ ὑψηλό κίνδυνο μπορεῖ νά μήν
ἐμφανίσει τή νοσηρή κατάσταση καί ἕνα ἄλλο ἄτομο μέ χαμηλό κίν
δυνο νά τήν ἐμφανίσει. Ἡ πρόταση βεβαίως εἶναι νά ἐπιλέγονται πρός
ἐμφύτευση ἐκεῖνα τά ἔμβρυα μέ τό χαμηλότερο σκόρ κινδύνου ἀνάπτυ
ξης κάποιου ἤ κάποιων ἐκ τῶν συνήθων νοσημάτων τῆς ἐνήλικης ζωῆς.
Οἱ ἐπιστημονικές συζητήσεις ἔχουν προχωρήσει ἕνα βῆμα πιό πέρα.
Κατά τούς γενετιστές, ὄχι μόνο ὁ κίνδυνος ἐμφάνισης νόσου ἀλλά καί
ἡ πλειονότητα τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ ἀνθρώπου, περιλαμβανομένων
καί τῶν φυσικῶν χαρακτηριστικῶν, ὅπως ἡ ἐμφάνιση, τό ἀνάστημα, ἡ
σωματική διάπλαση, ἡ εὐφυΐα καί ἄλλα χαρακτηριστικά, ἐπηρεάζονται
ἀπό τίς σωρευτικές διαφορές τῶν γονιδιακῶν παραλλαγῶν πού ὑπάρ
χουν στό γονιδίωμα ἑνός συγκεκριμένου ἀνθρώπου. Βέβαια στήν τελι
κή εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου ἐπιδροῦν καί ἄλλοι παράγοντες ἐκτός τῶν γε
νετικῶν, ὅπως παράγοντες τοῦ περιβάλλοντος, παράγοντες ἀνατροφῆς
καί οἱ ἰδιορρυθμίες στήν ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβρύου. Μέ αὐτά τά δεδομένα
πολλοί ἐπιστήμονες συζητοῦν τήν ἐφαρμογή τῆς πολυγονιδιακῆς δια
λογῆς στήν ἐπιλογή πρός ἐμφύτευση ἐκείνων τῶν ἐμβρύων πού θά ἐμφα
νίσουν τά ἐπιθυμητά στούς γονεῖς τους χαρακτηριστικά.
Εἶναι ἐμφανές ὅτι ἡ πολυγονιδιακή διαλογή ἐμβρύων πρός ἐμφύτευση δημιουργεῖ βιοηθικά ζητήματα. Ἡ πολυγονιδιακή διαλογή θά δη
μιουργήσει κατηγορίες ἐμβρύων πού θά χαρακτηρίζονται ἀντίστοιχα ὡς
ἀποδεκτά, περισσότερο ἀποδεκτά, μέτρια ἀποδεκτά, λιγότερο ἀποδεκτά
καί μή ἀποδεκτά, μέ βάση τίς πιθανολογικές προβλέψεις τοῦ μεγέθους
κινδύνου γιά τήν ἐμφάνιση νοσηρῶν καταστάσεων ἤ τίς πιθανολογικές
προβλέψεις τῆς ἐμφάνισης ἤ μή τῶν ἐπιθυμητῶν φυσικῶν χαρακτηρι
στικῶν. Ἡ πολυγονιδιακή διαλογή σημαίνει ἀπόρριψη ἤ καταστροφή καί σίγουρα μή μεταφορά στή μήτρα ἐκείνων τῶν ἐμβρύων πού
θά θεωρηθοῦν γενετικά ἀνεπαρκή μέ βάση τίς πιό πάνω προβλέψεις.
Τό ἐρώτημα εἶναι: Πόσο ἠθική εἶναι ἡ ἀπόρριψη ἑνός ἐμβρύου
πρίν ἀπό τήν ἐμφύτευσή του στή μήτρα βάσει μιᾶς πιθανολογικῆς
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ἐκτίμησης τοῦ γενετικοῦ του προφίλ γιά ὑψηλό κίνδυνο ἐμφάνισης
κάποιας ἐκ τῶν νοσηρῶν καταστάσεων τῆς ἐνήλικης ζωῆς;
Κλειδί γιά τή βιοηθική ἐκτίμηση τῆς πολυγονιδιακῆς διαλογῆς εἶναι τό
status τοῦ ἐμβρύου στήν ἀρχή τῆς ζωῆς του. Τό ἔμβρυο στήν ἀρχή τῆς
ζωῆς του δέν εἶναι μόνο μία βιολογική ὀντότητα μέ γενετική μοναδικότητα οὔτε ἕνας ἐν δυνάμει ἄνθρωπος. Εἶναι μία ψυχοσωματική ὀντότητα, μία ἔμψυχη ἀνθρώπινη ὕπαρξη «ἐξ ἄκρας συλλήψεως», ἕνας ἄνθρωπος σέ πρώιμο στάδιο αὐτο-εξέλιξης. Ἡ κατηγοριοποίηση τοῦ ἐμβρύου μέ
βάση πιθανολογικές γενετικές προβλέψεις ἀποτελεῖ προσβολή τοῦ ἀνθρώπι
νου προσώπου καί τό ἔμβρυο εἶναι ἀνθρώπινο πρόσωπο. Εἶναι ἕνας νέος,
διαφορετικός ἀπό τούς γονεῖς του καί μοναδικός ἄνθρωπος μέ δικαιώμα
τα στή ζωή, τά ὁποῖα δέν ἔχει κανένας τό δικαίωμα νά τοῦ τά στερήσει.
Ἡ πολυγονιδιακή διαλογή τῶν ἐμβρύων εἶναι μία τεχνο-εὐγονική.
Βεβαίως εἶναι μία εὐγονική διαφορετική ἐκείνης πού ταλαιπώρησε
τήν Εὐρώπη πρίν ἀπό ὀγδόντα καί κάτι χρόνια καί πού τελικά καταδικάστηκε ἀπό τό Δικαστήριο τῆς Νυρεμβέργης. Δυστυχῶς, σήμερα ἡ
τεχνο-εὐγονική τῆς πολυγονιδιακῆς διαλογῆς ὄχι μόνο δέν καταδικάζεται, ἀλλά θεωρεῖται καί θετική προσφορά πρός τήν κοινωνία, γιατί
μέ αὐτήν ἀποδίδονται στήν κοινωνία ὑγιέστερα παιδιά καί παιδιά μέ
ἐπιθυμητά χαρακτηριστικά, μέ κόστος βεβαίως τήν ἀπόρριψη πολλῶν,
ἀλλά δύσκολα μετρήσιμων ἀνθρώπινων ζωῶν.
(Πηγή: Περιοδικό «Ἡ Δράση μας», ἀρ. τεύχ. 595, Φεβρ. 2022, σελ. 63–65).

ΞΕΡΕΤΕ τί εἶναι καί τί προσφέρει ὁ ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π.
(«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδιοῦ»);
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). Συνυπεύθυνοι 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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», πού συνιστοῦν ἀντισύλλη
ψη, ἀλλά καί ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά ἀπό τέτοια κέντρα, πού δυστυχῶς
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: 210-38.38.496, 210-38.22.586, FAX: 210-38.39.509.
E-mail: info@pefip.gr .
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ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Συνέχεια ἀπό τό ἐξώφυλλο.

• Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογέ
νεια Ἀθανασίου καί Καλλιό
πης ΚΟΥ ΤΛ Α , μέ 7 παιδιά,
γεν. 2000–2016, Ν. Πιερίας.

«Ἀγαπητοί Φίλοι τῶν Πολυτέκνων σᾶς χαιρετοῦμε μέ πολλή
ἐκτίμηση καί ἀγάπη Θεοῦ γιά τό
ἔργο πού ἐπιτελεῖτε στήν κοινωνία καί στή δυσκολότερη ἐποχή
τῆς Πατρίδας μας.
Μέ τήν ἐπιστολή αὐτή θά θέλαμε νά σᾶς εὐχαριστήσουμε μέσα ἀπό τήν καρδιά μας, γιά τήν κίνηση ἀγάπης πρός
τήν οἰκογένειά μας. Μᾶς ἔχετε συγκινήσει βαθύτατα.
Σᾶς εὐχόμαστε ὁλοψύχως νά εἶστε καλά, καλή δύναμη καί κουράγιο στό ἱερό ἔργο
σας». (22. 12. 2021)

Σημ. Συντάξεως:
Τήν ἀξιόλογη αὐτή Οἰκογένεια
γνωρίσαμε πρόσφατα. Τά πέντε ἀπό
τά ἑπτά παιδιά τους εἶναι μαθητές,
ἐνῶ τά ἄλλα δύο σπουδάζουν, μάλι
στα, οἱ Σχολές τους εἶναι σέ διαφο
ρετικές πόλεις. Ἀπό τό Σεπτέμβριο
ἐργάζεται μόνο ὁ πατέρας μέ εὐνόη
τες τίς συνέπειες στήν ἐκπλήρωση τῶν
ἀναγκῶν τους. Σέ προηγούμενο γράμ
μα τους μᾶς ἔγραφαν: «Ἐναποθέτουμε
τίς ἐλπίδες μας στή βοήθειά σας. Σᾶς
παρακαλοῦμε θερμά νά μᾶς βοηθή
σετε νά ὀρθοποδήσουμε, νά σπουδά

σουμε καί νά μεγαλώσουμε τά ἀγγε
λούδια μας...». (9. 12. 2021)
Ὅπως εἶναι φυσικό, ἀμέσως ἀντα
ποκριθήκαμε στήν ἔκκληση τῆς ἀξι
οθαύμαστης αὐτῆς Οἰκογένειας. Θέ
λουμε νά γνωρίζουν ὅτι, ὅσο μᾶς
ἐπιτρέπουν οἱ φτωχές μας δυνάμεις,
θά εἴμαστε κοντά τους.
Κι αὐτό γίνεται ἐφικτό πάντα μέ
τή δική σας βοήθεια, ἀγαπητοί μας
Φίλοι τῶν Πολυτέκνων. Ἄλλωστε, δέν
πρέπει νά λησμονοῦμε, ὅτι: «Ἀδελφὸς
ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις
ὀχυρὰ καὶ ὑψηλή...» ! (Παρ. 18, 19).

• Πολύτεκνη Οἰκογένεια
Χρήστου καί Ὄλγας Σ Τ Ε Ρ Γ Ι Ο Υ, μέ 6 παιδιά, γεννημ.
2013–2021, Ν. Ἀττικῆς.

Μέ τήν προτροπή τοῦ πνευματικοῦ τους, π. Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Ἐλευθερίου ὁδοῦ Ἀχαρνῶν,
ἐπικοινώνησαν μαζί μας οἱ νέοι
γονεῖς. Εὐχαριστοῦμε πολύ τό
σεβαστό π. Θεμιστοκλῆ καί τόν
παρακαλοῦμε νά εὔχεται γιά τήν
εὐόδωση τοῦ ἔργου τῆς Ἑνώσεώς
μας. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀνέκαθεν ἐπεδίωκε τή συνεργασία μέ τούς σεβαστούς ἐφημερίους γιά τήν καλύτερη ἐπιτέλεση τοῦ ἔργου της.
Ἡ Οἰκογένεια εἶναι ἄξια κάθε
συμπαράστασης, καθώς ὅλα τά
παιδιά εἶναι μικρά, τά τελευταῖα ἀγοράκια εἶναι δίδυμα, καί ἡ ἐργασία τοῦ πατέρα δέν
ἐπαρκεῖ γιά τήν κάλυψη τῶν πολλῶν ἀναγκῶν τους. Γι’ αὐτό ἐπιβάλλεται νά σταθοῦμε
ἀρωγοί τους. Νά σᾶς ζήσουν, ἀγαπητοί φίλοι μας, τά ἀξιαγάπητα βλαστάρια σας.
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ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙ

Α΄. ΠΟΛΥΤΈΚΝΩΝ (χωρίς σχόλια...)

• «Εἴμαστε σέ πολύ δύσκολη οἰκονομική κατάσταση...»!

... Μετά τήν πανδημία ἔχουμε καί τόν πόλεμο νά ἀλλάζει τήν κατάσταση πρός τό χειρότερο... Οἱ λογαριασμοί μᾶς ἔχουν στραγγίξει οἰκονομικά. Δέν θέλω νά γίνομαι γραφική ἀλλά
εἴμαστε σέ πολύ δύσκολη οἰκονομική κατάσταση. Τά χρήματά μας δέν φτάνουν γιά τίποτα.
Θέλουμε νά προμηθευτοῦμε λίγα βασικά εἴδη στό σπίτι..., ἀφῆστε πού λόγῳ ΔΕΗ ξεμείναμε ἀπό χρήματα τελείως. Ἐάν καί ἐφόσον μπορέσετε ὁποιαδήποτε στιγμή νά μᾶς
βοηθήσετε μέ οἰκονομική βοήθεια θά σᾶς εἴμαστε εὐγνώμονες.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά ὅλη σας τή μέχρι τώρα στήριξη πού μᾶς ἔχετε προσφέρει. Νά
ξέρετε σᾶς ἐκτιμῶ πολύ καί δέν εἶναι προσωπική κολακεία. Ἡ συμπάθειά μου εἶναι ἀληθινή ἐξαρχῆς. Ἐπειδή μέ ἀγκαλιάσατε ἀπό τήν πρώτη στιγμή. Εὔχομαι καλή Σαρακοστή.
Μέ ἐκτίμηση
Ν. Ἀττικῆς, 10. 03. 2022.
Οἰκ. Δ. Μ. (μέ 5 παιδιά).

• «Εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς...»!

... Εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς γιά τήν πολύ εὐγενική προσφορά σας, ἡ ὁποία ἦρθε
τόσο ἀπρόσμενα καί ὄμορφα! Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά φωτίζει τά βήματά σας καί τά ἔργα
σας στή διακονία τῶν Πολυτέκνων Ἀδελφῶν μας. Καλά Χριστούγεννα καί εὐλογημένος ὁ
νέος χρόνος πού θά ἔρθει!
Μέ ἀγάπη
Ν. Ἀττικῆς, 14. 12. 2021.
Οἰκ. Κ. Β. (μέ 6 παιδιά).

• «Θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τήν Π.Ε.ΦΙ.Π...»!

... Θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. γιά τή συνέχεια τῆς οἰκονομικῆς στήριξης...
Πιστέψτε με, δέν μπορεῖτε ἴσως νά ἀντιληφθεῖτε πόσο δύσκολο εἶναι γιά ἕναν ἄνθρωπο μέ
στοιχειώδη ἀξιοπρέπεια νά βρίσκεται στή θέση νά χρειάζεται βοήθεια, γιά νά ἀνταπεξέλθει
στίς ἀνάγκες τῆς οἰκογενείας του... Ἡ ἠθική, ὅμως, στήριξη πού μᾶς παρέχετε εἶναι μεγαλύτερη ἀπό ὁποιαδήποτε οἰκονομική καί ὑλική βοήθεια, καί πιστεύω ὅτι γιά τόν Κύριό μας ἔχει
μεγαλύτερη ἀξία...
Μέ ἀγάπη
Ν. Ἀττικῆς, 18. 2. 2022.
Οἰκ. Α. Π. (μέ 9 παιδιά).

• Ὑπερπολύτεκνη Οἰκο
γένεια Παναγιώτη καί Ὄλγας
ΞΕΝΟΥ, μέ 7 παιδιά, γεννημένα ἀπό 2007 ἕως 2021, Ν.
Ἀττικῆς.

Ἰδιαίτερα μᾶς χαροποιεῖ ἡ
γνωριμία μέ νέες ἑλληνορθόδοξες Πολύτεκνες Οἰκογένειες, μέ
μικρά παιδιά, ὅπως ἡ παρουσια
ζόμενη ἐδῶ.
Καί οἱ δύο γονεῖς εἶναι ἀπό
Πολύτεκνες Οἰκογένειες, μέ 5 παιδιά. Ἐπικοινώνησαν οἱ ἴδιοι, σχετικά πρόσφατα, μέ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π., ζητώντας νά τούς συμπεριλάβουμε στά Μητρῶα μας.
Πτυχιοῦχος τῆς ΑΣΟΕ ὁ πατέρας καί Νοσηλευτικῆς ἡ μητέρα, ἀγωνίζονται νά προσφέρουν στά παιδιά τους ὄχι μόνο τά ἀπαραίτητα ὑλικά ἐφόδια, ἀλλά πρωτίστως τά πνευματικά. Ἀνύστακτη μέριμνά τους εἶναι ἡ «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» ἀνατροφή τῶν
παιδιῶν τους, «ἄχρις οὗ μορφωθῆ Χριστός» (Γαλ. 4, 19), στίς παιδικές ψυχές.
Ἡ Πατρίδα μας ἔχει, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ἀνάγκη ἀπό νέες Πολύτεκνες Οἰκογένειες μέ
ἦθος καί ἀξίες. Τούς εὐχόμαστε ὁ Πανάγαθος Θεός μας νά εὐλογεῖ καί νά στηρίζει τήν
«κατ' οἶκον ἐκκλησία» τους!
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ΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
• «Σᾶς εἴμαστε ὑπόχρεοι...»!

... Θά ἤθελα νά ξέρετε πώς σᾶς εἴμαστε ὑπόχρεοι γιά τό καλό πού μᾶς κάνετε.
Ἀλήθεια εἶναι πολύ συγκινητικό νά βλέπεις τήν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ νά ἐνσαρκώνεται στίς
πράξεις τῶν ἀνθρώπων.
Εὔχομαι ὁ καλός Θεός νά ἐκπληρώσει ὅλες τίς εὐχές σας πρός Ἐκεῖνον καί νά σᾶς
ὁδηγήσει ἀσφαλῶς στή Βασιλεία Του.
Εἰλικρινά εὐγνώμων
Ν. Κορινθίας, 22. 12. 2021.
Οἰκ. Ι. Τ. (μέ 4 παιδιά).

Β΄. ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΈΚΝΩΝ
• «Θαυμάζω τούς ἀνθρώπους μέ τά πολλά παιδιά...»!
Κυρίες καί κύριοι τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., σᾶς χαιρετῶ.
Θά ἤθελα νά σᾶς συγχαρῶ γιά τό θεάρεστο ἔργο πού κάνετε.
Κάθε φορά πού λαμβάνω τό Περιοδικό σας τό διαβάζω λεπτομερῶς καί θαυμάζω
αὐτούς τούς ἀνθρώπους μέ τά πολλά παιδιά. Ὑποθέτω θά εἶναι πολύ εὐτυχισμένοι καί
μπράβο τους.
Ἐλπίζω καί εὔχομαι αὐτό τό δέμα νά φανεῖ σέ κάποιους χρήσιμο.
Νά εἶστε ὅλοι καλά καί μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ νά ξεπεράσουμε τίς δύσκολες ἡμέρες
καί ὅλος ὁ κόσμος νά εἶναι εὐτυχισμένος.
Ἐάν νομίζετε ὅτι θά βοηθήσουν αὐτά σέ κάποιους συνανθρώπους μας, στεῖλτε ἕνα μήνυμα παρακαλῶ, ἔχω κάτι ἀκόμη νά σᾶς στείλω.
Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ
Ν. Δωδεκανήσου, 20. 7. 2021.
Γιῶργος Βατῆς

• Οἰκογένεια Πέτρου καί Μαρίας Π Ε Τ Σ Η , μέ 6 παιδιά, γεν.
2004‒2016, Ν. Φλωρίνης.

Σχετικά πρόσφατα ἐπικοινώνησε
μαζί μας ἡ πολύτεκνη μητέρα ἀπό τήν
ἀκριτική Φλώρινα, ζητώντας μέ πολλή διάκριση νά συμπεριληφθεῖ στό
Μητρῶο τῆς Ἑνώσεώς μας, πράγμα
πού δεχθήκαμε μέ πολλή χαρά.
Γράφει χαρακτηριστικά: «Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν ἄμεση ἀνταπόκρισή σας. Βέβαια, ὡς οἰκογένεια ἀντιμετωπίζουμε οἰκονομικές δυσκολίες,
ἀλλά δέν πειράζει… Ἴσως ὑπάρχουν
οἰκογένειες πού ἔχουν πιό πολλή ἀνάγκη ἀπό ἐμᾶς. Μᾶς φθάνει ἡ ἀγάπη
πού εἰσπράξαμε διαβάζοντας τό μήνυμά σας… Αὐτό μᾶς φθάνει, ἕνα Κύριε ἐλέησον πεῖτε γιά ἐμᾶς καί ἀνάψτε
ἕνα κεράκι στήν Ἐκκλησία. Σᾶς εὐχαριστοῦμε…» (8. 1. 2022).
Τό πνευματικό ὑπόβαθρο τῶν γονέων καί ἡ ἀκράδαντη πίστη τους
στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ εἶναι τά κλειδιά γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ποικίλων δυσκολιῶν τους. Σέ ἐμᾶς ἐναπόκειται ἡ ἔμπρακτη
ἐφαρμογή τῆς ἀγάπης στό πρόσωπό τους.
Νά σᾶς ζήσουν καί νά χαίρεστε, ἀγαπητοί μας φίλοι, τά ἀξιαγάπητα παιδιά σας !
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ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

• «Θεωρῶ τό ἔργο σας θεάρεστον, ἱερόν...»!

... Μετά πολλῆς χαρᾶς λαβοῦσαι τήν ἐπιστολή σας ἐπιθυμοῦμεν νά σᾶς εὐχαριστήσωμεν γιά τίς θερμές εὐχές σας πρός τήν ταπεινότητά μου, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἀδελφότητος.
Ὄντως χρειάζεται δύναμις Πνεύματος Ἁγίου διά τό ἐπίπονον αὐτό ἔργον, ὥστε μέ ταπεινοφροσύνην, σύνεσιν καί αὐταπάρνησιν νά καθοδηγοῦνται αἱ ψυχαί πρός τήν θέωσιν.
Ἔχουσα τήν εὐλογίαν νά προέρχωμαι ἀπό οἰκογένειαν ὑπερπολύτεκνον, θεωρῶ τό ἔργο σας θεάρεστον, ἱερόν καί θεσπέσιον, ἔργον μεγάλης ἀξίας διά τήν
Ἐκκλησίαν καί τήν Πατρίδα. Διαθέτουσα ἄμεσον γνῶσιν καί ἐμπειρίαν τῶν ἀναγκῶν
τῆς πολυτέκνου οἰκογενείας, πιστεύω ὅτι πάντες ὀφείλομεν – ἰδίως σήμερα – νά συνδράμωμε τήν κοιτίδα αὐτήν τῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦ Θεοῦ.
Εὐχόμεναι ὁ Παράκλητος νά σᾶς φωτίζῃ – διά πρεσβειῶν τοῦ Τιμίου Προδρόμου –
εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν πρός δόξαν Χριστοῦ, διατελοῦμεν
Μετά τιμῆς ἐξαιρέτου
Ἡ Καθηγουμένη
Ν. Ἀττικῆς, 15. 11. 2021.
Μακρίνα μοναχή & αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί.

Σημ. Συντάξεως: Τήν ὡραία αὐτή
ἐπιστολή μᾶς ἀπέστειλε ἡ σεβαστή Κα
θηγουμένη, ὡς ἀπάντηση στή δική μας
συγχαρητήρια ἐπιστολή ἐπί τῇ ἀναλήψει
τῶν νέων της ὑψηλῶν καθηκόντων στήν
ἡγουμενία τῆς Ἱ. Κοινοβιακῆς Μονῆς
Ἁγίου Ἰωάννου Μακρυνοῦ στά Μέγαρα.
Ἡ σεβαστή Γερόντισσα εἶναι ἐκλε
κτός γόνος (6η ἀπό 11 παιδιά) τῆς Ὑπερπολυτέκνου Οἰκογενείας Ἀθανασίου καί
Κλεοπάτρας Καλύβα, ἀπό τήν Πάτρα.

Εὐχόμαστε στή σεβαστή Καθηγουμέ
νη, καί ἀπό αὐτή τή θέση, ὁ Δεσπότης
Χριστός μας, διά πρεσβειῶν τοῦ Τιμί
ου καί ἐνδόξου Προφήτου καί Βαπτι
στοῦ Ἰωάννου, προστάτου καί ἐφόρου
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς των, ἀλλά καί γενικά
τοῦ Μοναχικοῦ τάγματος, νά τῆς χα
ρίζει μακροχρόνια καί εὐκλεή διακο
νία, πρός δόξαν Θεοῦ. Ἡ εὐχή τῆς μα
καριστῆς προκατόχου καί συνονόματής
της, Μακρίνας μοναχῆς, νά τή στηρίζει.

• Οἰκογένεια Ἰωάννη
καί Τατιάνας ΓΑ Κ Ι ΚΟΥ, μέ
5 παιδιά, γεννημ. ἀπό 2013
ἕως 2021, Ν. Ἀττικῆς.

Μιά εὐλαβή Πολύτεκνη Οἰκογένεια σᾶς παρουσιάζουμε, ἀγαπητοί
μας ἀναγνῶστες, πού, ἀντίθετα μέ
τό «πνεῦμα» τῆς ἐποχῆς μας, ἐπιλέγει τήν εὐλογία τῆς Πολυτεκνίας!
Ὁ πατέρας ὑπηρετεῖ ὡς ἱεροψάλτης, ἐνῶ ἡ μητέρα παρότι πτυχιοῦχος ΤΕΙ, Τμῆμα Ἐπισκεπτῶν
Ὑγείας, ἀσχολεῖται μέ τή φροντίδα
τῶν μικρῶν παιδιῶν τους.
Οἱ ἀνάγκες πολλές, ἀλλά ἡ
πίστη τους στό Θεό καί ἡ ἀγάπη
περισσεύουν!
Εὖγε σας, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί! Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. θά βρίσκεται, τό
κατά δύναμη, στό πλευρό σας.

Ἀκολουθεῖστε τή σελίδα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. στό Facebook:
https://www.facebook.com/pefip
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Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου
Εὐαγγέλου Τσουκάρα, Θεολόγου–Φιλολόγου
Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, κατά
τούς ὑμνογράφους καί τoύς Ἁγί
ους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, βρί
σκεται ὑπεράνω τῶν Ἀγγέλων καί
πάντων τῶν Ἁγίων: εἶναι ἡ βα
σίλισσα τῶν Ἀγγέλων καί Κυρία
καί Δέσποινα ὅλου τοῦ κόσμου.
Εἶναι ἡ μητέρα τοῦ Θεοῦ. Στή θε
ομητορική φιλολογία (ὑμνογραφία
καί πεζογραφία) βρίσκουμε ἀπέ
ραντο λειμώνα, γεμάτο ἄνθη, μέ
τά ὁποῖα ἡ πίστη καί ἡ εὐλάβεια
τῶν χριστιανῶν στεφανώνουν τό
πανάγιο πρόσωπό Της καί γεραί
ρουν τό ὑπερύμνητον ὄνομά Της,
ζητώντας παράλληλα τήν ἱκεσία
καί τήν πρεσβεία Της πρός τόν
Χριστό γιά ἔλεος καί ψυχική σω
τηρία. Ὅπως γλαφυρά περιγράφει
ὁ γνήσιος Ἕλληνας καί Ὀρθόδο
ξος λογοτέχνης Φώτης Κόντογλου: «Ἐσύ Θεοτόκε, τιμήθηκες περισσό
τερον ἀπό ὅλους καί ἀξιώθηκες νά δανείσεις σάρκα ἀπό τήν σάρκα
σου εἰς τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ καί διά τοῦτο ἐξαιρέτως λέγεσαι Παναγία
καί Ὑπεραγία καί, παρότι εἶσαι ἄνθρωπος γεννημένος ἀπό ἀνθρώπους,
εἶσαι, ὅμως, κατά τά λόγια τοῦ ἀγγέλου “τιμιωτέρα τῶν Χερουβείμ καί
ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ”».
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στό λόγο του γιά τήν ἑορτή τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ* ἀναφέρει τούς λόγους γιά τούς ὁποίους στάλθηκε πρός
τήν Παρθένο Μαρία ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ: «Στάλθηκε ὁ Γαβριήλ,
γιά νά ἀποκαλύψει τήν παγκόσμια σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Στάλ
θηκε ὁ Γαβριήλ, νά φέρει στόν Ἀδάμ τή βέβαιη ἀποκατάστασή του.
Στάλθηκε ὁ Γαβριήλ, στήν παρθένο, γιά νά μεταβάλει τήν ἀτιμία τοῦ
γυναικείου φίλου σέ τιμή. Στάλθηκε ὁ Γαβριήλ, γιά νά προετοιμάσει
τόν νυμφικό θάλαμο, ὥστε νά εἶναι ἀντάξιος γιά τόν ἀμόλυντο Νυμ
* Σημ. Συντ.: «Ἀπεστάλη Γαβριὴλ τὴν παγκόσμιον μηνῦσαι σωτηρίαν‧ ἀπεστάλη
Γαβριήλ, φέρων τῷ Ἀδὰμ ὑπογραφὴν ἀνακλήσεως‧ ἀπεστάλη Γαβριὴλ πρὸς παρθένον,
ἵνα τὴν ἀτιμίαν τοῦ θήλεος εἰς τιμὴν μεταβάλῃ‧ ἀπεστάλη Γαβριήλ, ἄξιον εὐτρεπίσαι
τῷ καθαρῷ νυμφίῳ τὸν θάλαμον‧ ἀπεστάλη Γαβριὴλ νυμφεύσασθαι τὸ πλάσμα τῷ
πλάσαντι‧ ἀπεστάλη Γαβριὴλ πρὸς τὸ ἔμψυχον τοῦ βασιλέως τῶν ἀγγέλων παλάτιον‧
ἀπεστάλη Γαβριὴλ πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην μὲν τῷ Ἰωσήφ, τηρουμένην δὲ τῷ
Υἱῷ…» (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ὁμιλία εἰς τὸν Εὐαγγελισμόν τῆς ὑπερενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, P.G. 50, 791).
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φίο. Στάλθηκε ὁ Γαβριήλ, γιά νά συντελέσει νά νυμφευθεῖ τό πλάσμα
μέ τόν Πλάστη. Στάλθηκε ὁ Γαβριήλ, στό ἔμψυχο παλάτι τοῦ βασιλιᾶ
τῶν ἀγγέλων. Στάλθηκε ὁ Γαβριήλ στήν παρθένο, πού ἦταν ἀρραβω
νιασμένη μέ τόν Ἰωσήφ, ἀλλά πού προοριζόταν γιά τόν Ἰησοῦ, τόν
Υἱό τοῦ Θεοῦ».
Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου εἶναι εὐαγγελισμός τοῦ ἀνθρωπίνου
γένους, πληροφορία ὅτι ἐνηνθρώπησε ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. Αὐτή
ἡ παγκόσμια ἑορτή πρέπει νά συντελέσει στήν προσωπική ἑορτή, στόν
προσωπικό εὐαγγελισμό. Πρέπει νά δεχθοῦμε τά προοίμια τῆς σωτηρί
ας μας, πού εἶναι ἡ μεγαλύτερη εἴδηση στή ζωή μας.
Φέτος ἑορτάζουμε τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ ’21 (1821–
2021). Γιορτάζουμε τόν Εὐαγγελισμό τῆς ἐλευθερίας τῆς Ἑλλάδας. Εἴμα
στε Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξοι. Γένος τιμημένο μέ δόξα. Γένος φωτισμέ
νο μέ τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία. Ποιό εἶναι τό καθῆκον μας; Νά
ἀκολουθοῦμε τίς σοφές διδασκαλίες τῶν ἀρχαίων προγόνων μας συνυ
φασμένες μέ τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Νά παραδειγματιζόμαστε ἀπό
τή γενναιοψυχία τῶν ἡρώων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821.
Νά ζοῦμε ἑλληνοχριστιανικά.
(Πηγή: https://enromiosini.gr/arthrografia/o-eyaggelismos-tis-theotokoy).

ΣΤΗΛΗ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ
Οἰκογ. Ἀντωνίου καί
Μαρίας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ,
μέ 8 παιδιά, γεννημένα ἀπό
1994 ἕως 2007, ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

Καί οἱ δύο γονεῖς εἶναι τέκνα Ὑπερπολυτέκνων Οἰκογενειῶν μέ 9 παιδιά. Συνταξιοῦχος
ὁ πατέρας, λόγῳ σοβαροῦ προβλήματος ὑγείας, ἐνῶ ἡ μητέρα
ἀσκεῖ τήν κατ’ οἶκον διακονία.
Ἡ Οἰκογένεια ἔχει στενή σχέση μέ τήν Ἐκκλησία. Τρία ἀπό
τά παιδιά τους σπουδάζουν καί
δύο εἶναι ἀκόμα μαθητές. Καί
ἐδῶ ὑπάρχει ἀνάγκη βοηθείας, κυρίως λόγῳ τῆς ἀσθενείας τοῦ πατέρα.
Παρακαλοῦμε καί προσκαλοῦμε τούς ἁπανταχοῦ Κυπρίους ἀδελφούς μας νά
συνδράμουν παντοιοτρόπως τίς ἐναπομείνασες Πολύτεκνες Οἰκογένειες τοῦ μαρτυρικοῦ νησιοῦ, πού μαστίζεται τόσο ἀπό τήν ὑπογεννητικότητα.

«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, 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 .
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Στρατής Μυριβήλης*:

Ποῦ ὀφείλει τήν ὕπαρξή της ἡ Ἑλληνική Φυλή...!
Πρός τήν Παναγία, πρός τήν Ὑπέρ
μαχο Στρατηγό, ἀποτείνεται τό θαυμάσιο
βυζαντινό τροπάρι «Τῇ ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ», πού στήν πραγματικότητα εἶναι ὁ
ἐθνικός ὕμνος τοῦ ἀγωνιστικοῦ Βυζαντί
ου. Καί σάν ἐθνικό μας ὕμνο ἔπρεπε νά τό
κρατήσει καί ἡ ἀπελευθερωμένη Ἑλλάδα
τοῦ ’21, ἄν οἱ λόγιοι καί οἱ πολιτικοί τῆς
ἐποχῆς ἐκείνης εἶχαν τήν ὀξυδέρκεια νά
καταλάβουν τή σημασία πού παίρνει ἡ
Παράδοση στή ζωή τῶν Ἐθνῶν καί δέν
ἔβλεπαν τήν κλασική Ἑλλάδα νά ἑνώνεται
ἠθικά καί ἱστορικά μέ τό ἀπελευθερωμένο
Ἔθνος, δίχως τήν ἔνδοξη καί μεγαλόπρε
πη περίοδο τῆς Βυζαντινῆς χιλιετίας πού
μεσολάβησε καί σφυρηλάτησε τή νέα μας
Ἑλληνοχριστιανική συνείδηση. Δεῖτε ὅμως.
Αὐτό πού δέν ἔκαμε τό μεταεπαναστατικό
κράτος τό ἔκαμε μόνος του ὁ Ἑλληνικός Λαός. Ἔτσι κάθε φορά πού ἕνα
μεγάλο γεγονός τρικυμίζει τήν ψυχή μας, τό βυζαντινὸ τροπάρι αὐθόρμητα
ἀνεβαίνει στά χείλη μας καί σμίγει μέ τούς στίχους τοῦ Σολωμοῦ. Καί πάλι
αὐθόρμητα κάθε φορά πού ἕνα ὑπόδουλο τμῆμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἑνώνε
ται μέ τήν ἑνιαία ἐλεύθερη Πατρίδα, ὁ Ἑλληνικός Λαός ἀλληλοχαιρετᾶται
μέ τή θρησκευτικὴ φράση «Χριστός Ἀνέστη». Καί προχτές ἀκόμα, ὅταν ἡ
Ἑλλάδα ἔκαμε τό θαῦμα τοῦ ’40–41, οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες ἔβλεπαν τήν
Ὑπέρμαχον τοῦ Βυζαντίου νά πολεμᾶ ἐπί κεφαλῆς των τούς κτηνώδεις
ἐπιδρομεῖς. Πῆγα καί τούς εἶδα, ἐκεῖ στά χιονισμένα βουνά τῆς Ἀλβανίας,
αὐτούς τούς νεαρούς ἥρωες τῶν ἡμερῶν μας καί ὅλοι εἶχαν κρεμασμένη
στό στῆθος, στόν ὀρθοστάτη τοῦ παγωμένου τους ἀντίσκηνου τήν εἰκό
να τῆς Βυζαντινῆς Ὑπερμάχου. Σάν νά ἦταν ὄχι πολεμιστές τοῦ Γεωργίου
τοῦ Β΄, ἀλλά τοῦ Τσιμισκῆ, τοῦ Βασιλείου τοῦ Βουλγαροκτόνου ἤ τοῦ τε
λευταίου Παλαιολόγου. Ὡς αὐτό τό σημεῖο, ἡ Ἐθνική μας ὑπόσταση εἶναι
ζυμωμένη μέ τήν Ὀρθοδοξία τῆς Πόλης. Καί ἦταν πολύ φυσικό.
…Συμπέρασμα ἀδιάσειστο. Ἄν ὑπάρχουμε σήμερα σάν Ἑλληνική
φυλή εἶναι γιατί κρατηθήκαμε ἀπό τά ἄμφια τῆς θρησκείας μας ὅλα
αὐτά τά χρόνια»!
(Πηγή: Στρατῆς Μυριβήλης, Οἱ Παραδόσεις τοῦ γένους καί ἡ δύναμη τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, βλ. https://cmkon.gr/home.php?action=view1&category=/arthrogra
fia/Stratis_Myribilis&hr=1&language=GR).
* Στρατής Μυριβήλης (1880 – † 1969)∙ τό πραγματικό του ὄνομα ἦταν Εὐστρά
τιος Σταματόπουλος. Ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς ἐπιφανέστερους Ἕλληνες πεζογράφους
τῆς γενιᾶς τοῦ ’30. Ἦταν τό μεγαλύτερο ἀπό τά 5 παιδιά τῆς Οἰκογενείας του.
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Ἁγίου Ἐφραίμ Κατουνακιώτου1

Λόγοι γιά τήν παιδαγωγική τῆς Οἰκογένειας
Εἶναι πολλά πράγματα, τά ὁποῖα ὁ
ἄνθρωπος δέν τά γνωρίζει, ἤ, ἄν τά γνω
ρίζει, τά καταφρονεῖ. Εἶναι ἕνα θέμα, τό
ὁποῖο διδάσκει κανένας στά παιδιά. Ἐάν
δέν τό ἔχει γευθεῖ, εἴτε πικρό εἶναι, εἴτε
γλυκό, ἐάν δέν τό ’χει γευθεῖ, τά παιδιά
δέν πληροφοροῦνται.
Θέλουμε νά ποῦμε στά παιδιά τώρα:
«Παιδιά, μή φεύγετε ἀπό τήν Ἐκκλησία.
Νά πηγαίνετε κάθε Κυριακή στήν Ἐκκλη
σία. Νά ἐκκλησιάζεστε. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι
τό ταμεῖον τῆς Χάριτος». Ἀπό κεῖ πηγάζει
ὅλη ἡ εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου. Τήν εἰρήνη,
τήν ἀγάπη ἀπό τήν Ἐκκλησία θά τά πάρεις. Οὔτε στά παιχνίδια οὔτε μέσα στήν
κοινωνία θά τά βρεῖς αὐτά, ὅσο μέσα στήν Ἐκκλησία.
Ἐάν ἐσύ, αὐτόν τόν λόγο, τόν ὁποῖον λές, δέν τόν ἔχεις σέ πράξη,
τά παιδιά δέν πληροφοροῦνται. Ὄχι. Πρέπει ἐσύ πρῶτος νά πᾶς στήν
Ἐκκλησία, νά γευθεῖς τήν γλυκύτητα τῆς Ἐκκλησίας, οὕτως ὥστε, ὅταν
τό πεῖς στά παιδιά, ἀπό μέσα «ἐρεύγεσαι» (= φανερώνεις, ἀποκαλύπτεις,
βλ. Ματθ. 13, 35). Αὐτό, τό ὁποῖον ἔχεις, τό λές καί στά παιδιά. Ὁπό
τε τά παιδιά πληροφοροῦνται.
Διότι αὐτό, τό ὁποῖον ἔχεις, τό μεταδίδεις· βγαίνει μία ἀκτίνα Χάριτος ἀπό μέσα σου καί μεταδίδεται, στά παιδιά. Τά παιδιά, τά ὁποῖα
εἶναι βαπτισμένα καί σύ βαπτισμένος πληροφοροῦνται. Ὅταν ὅμως ἐσύ
ἐκεῖνο, τό ὁποῖον λές, δέν τό κάνεις, τά παιδιά δέν πληροφοροῦνται, δι
ότι ἀπό μέσα σου δέν βγαίνει Χάρις. Εἴτε τό ἄκουσες, εἴτε τό εἶδες, εἴτε
τό καταφρόνησες. Καί τά παιδιά δέν πληροφοροῦνται. Ὅταν ὅμως ἐσύ
ὁ ἴδιος τό ἔχεις αὐτό, τό ὁποῖον λές, τότες τά παιδιά πληροφοροῦνται
καί ἀκοῦνε. Μεταδίδεις, λέει, ἀπό τήν περιουσία σου, μεταδίδεις, τρό
πον τινά, ἀπό αὐτό τό ὁποῖον ἔχεις καί τό ζεῖς καί τό τρῶς. Αὐτό με
ταδίδεις καί στά παιδιά. Τά παιδιά πληροφοροῦνται.
Γιατί οἱ ἅγιοι Πατέρες ἔφτασαν στό σημεῖο νά μή φοβοῦνται τά ἄγρια
θηρία; Διότι ἐγέμισε ἡ ψυχή τους ἀπό ἁγιότητα, ἀπό Χάρη. Τά θηρία,
τρόπον τινά, κατά μία μυστική πληροφορία πληροφοροῦνται καί, ὅταν
ἔρχονται κοντά σου, δέν σέ ἐνοχλοῦν. Ἐάν ὅμως ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἁμαρ
τωλός, καί τά θηρία ὁρμοῦν ἀπάνω του. Ἡ ἁγιοσύνη, τήν ὁποία ἔχει ὁ
ἄνθρωπος, μεταδίδεται στά θηρία. Καί τά θηρία ἡμερεύουνε. Δηλαδή,
1. Ὁ σύγχρονος (1912 – † 27. 2. 1998) αὐτός Ἅγιος ὑπῆρξε τέκνο Πολύτεκνης
Οἰκογένειας μέ 4 παιδιά. Ἡ ἁγιοκατάταξή του ἔλαβε χώρα πρίν 2 χρόνια, στίς 9
Μαρτίου 2020, ἡ δέ ἱερά μνήμη του τιμᾶται στίς 27 Φεβρουαρίου.
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ὅπως ὁ Ἀδάμ ἦταν στόν Παράδεισο καί
τά ἄγρια θηρία τόν πλησίαζαν, τό φίδι, τό
λιοντάρι, ἡ ἀρκούδα καί δέν τόν πείραζαν,
κατά τοιοῦτον τρόπον ἔρχεται ὁ σημερι
νός ἄνθρωπος, ὁ Ἅγιος, καί δέν τόν πειρά
ζουν τά θηρία. Ἐάν πάει ἕνας ἁμαρτωλός,
ὁρμοῦν ἐπάνω τά θηρία νά τόν κατασπα
ράξουνε. Διότι ἡ Χάρις πού ἔχει μέσα ὁ
ἄνθρωπος μεταδίδεται καί στά θηρία.
Ἔτσι τό ἑρμηνεύουν οἱ ἅγιοι Πατέρες.
Τώρα, εἶναι ἄλλα πράγματα, τά ὁποῖα
θέλουμε νά διδάξουμε στά παιδιά. Πολ
λές φορές ἔρχονται ἐδῶ διάφοροι ἄνθρω
ποι καί μᾶς λένε: «Πές μας, Γέροντα, ἕναν
λόγον Θεοῦ», ὅπως ἐσεῖς τώρα. Τούς
ἀπαντῶ: «Βρέ παιδιά, ἐγώ εἶμαι ἀγράμ
ματος. Ἕνα Γυμνάσιο ἔβγαλα τό ’30. Ἀπό τό ’30 ἦλθα ἐδῶ. Τί ξέρω τί
γίνεται στόν κόσμο; Ἀλλά τί μέ δίδαξε ἡ πείρα, διότι πολλά γράμματα
λαμβάνω ἀπό γυναικοῦλες πού λέν τόν πόνο τους».
Ἔρχεται μία Κυριακή. Πάρ’ τή γυναικούλα σου, πάρ’ τά παιδάκια σου.
Πήγαινε στήν Ἐκκλησία. Καί μετά ἀπ’ τήν Ἐκκλησία, ὅταν θά πᾶς στό σπί
τι σου, θά δεῖς· μία εἰρήνη βασιλεύει στό σπίτι, μία ἀγάπη ὅλη τήν ἡμέρα,
ἀλλά καί ὅλη τήν ἑβδομάδα. Τήν ἄλλη Κυριακή, μή πηγαίνεις στήν Ἐκκλη
σία. Θά δεῖς ὅλη τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς μαλώματα, γκρίνια μέ τά παι
διά, φωνές, ἀντάρες, ὅλη τήν ἑβδομάδα. Τώρα διάλεξε ποιός δρόμος σοῦ
ἀρέσει. Ποιό εἶναι τό δικό σου συμφέρον. Νά ζεῖς εἰρηνικά. Καί τά παιδάκια κατόπιν παίρνουν τή Χάρη ἀπ’ τήν Ἐκκλησία καί εἶναι εἰρηνικά.
Ἐδῶ ἦρθε ἕνας πρωτoδίκης καί λέει:
«Ἔχω τώρα μία βδομάδα πού ἐξέδωσα ἕνα διαζύγιο».
«Γιατί;», τοῦ λέω.
«Γιατί εἴχανε καμιά δεκαπενταριά μέρες ἕνα ἀνδρόγυνο πού παντρεύ
τηκε καί ἤθελε ἡ γυναίκα κάτι κεφτεδάκια νά κάνει καί εἶπε ὁ ἄνδρας
της: “κάνε κι αὐτό”. Διαφώνησαν λοιπόν καί χώρισαν».
«Δέ μοῦ λές; Πηγαίνανε στήν Ἐκκλησία;».
«Ὄχι», μοῦ ἀπαντᾶ.
«Ἔ, νά τά ἀποτελέσματα τῆς Ἐκκλησίας. Νά τά ἀποτελέσματα τῆς
Ἐκκλησίας». Ἐάν πήγαιναν στήν Ἐκκλησία, οὔτε πολιτικό γάμο θά ζητού
σανε, οὔτε ναρκωτικά θά ζητούσανε, οὔτε μέ μαλώματα θά ζούσανε. Διό
τι ἡ Ἐκκλησία εἶναι πηγή τῆς Χάριτος. Ὅπου πηγάζει ἡ Χάρις ἐκεῖ εἶναι
ὄντως ἄκρα εἰρήνη, ἄκρα γαλήνη, ἀγάπη, ἀδελφοσύνη, ὅλα. Ἐνῶ, ὅταν
δέν πηγαίνουν στήν Ἐκκλησία, θέλουν ὅλα, καί τό ’να καί τ’ ἄλλο, ὅλα.
Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος πηγαίνει, στήν Ἐκκλησία, κάνει ἔκτρωση; Ἦλθε
κάποιος καί μοῦ λέει:
«Ἀρραβώνιασα τό κορίτσι μου μέ κάποιον. Ἔμεινε ἔγκυος. “Δέν τή
θέλω”, λέει ὁ γαμπρός. “Δέν τή θέλεις; Τώρα τί θά κάνουμε;”». Λέει ὁ
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ἄνδρας στή γυναίκα του∙ «Πάρ’ την καί πήγαινε στήν Ἀθήνα καί κάνε
ἔκτρωση. Θά μᾶς πάρει ἡ ντροπή τοῦ κόσμου».
Ἔ, τήν πῆρε ἡ γυναίκα καί πήγανε στήν Ἀθήνα. Μόλις πῆγε νά κοι
μηθεῖ, βλέπει τόν ἅγιο Νεκτάριο μέ τό μπαστούνι του.
«Βρέ σύ, τό σκέφθηκες καλά αὐτό τό ὁποῖο θέλεις νά κάνεις; Τό βλέ
πεις αὐτό;». Ἔντρομη σήκωσε τό κορίτσι. «Ἐλᾶτε, ἐλᾶτε»…
Γύρισαν στό χωριό. «Τήν παίρνω», λέει ὁ γαμπρός. Ὁ ἅγιος Νεκτάριος
ἐνήργησε καί τήν πῆρε. Βλέπεις, δηλαδή, ἡ ἔκτρωση εἶναι ἀπαίσιο πράγμα. Ἡ μητέρα νά σκοτώνει τό παιδάκι της. Ναί, ἀλλά ὅταν δέν πάει στήν
Ἐκκλησία, τό σκοτώνει! Ὅταν πάει ὅμως, δέν τό σκοτώνει. Ζοῦνε εἰρηνικά
καί ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα. Αὐτά εἶναι τά ἀποτελέσματα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀλλ’ ὅταν ὅμως καί ὁ δάσκαλος καί ἡ δασκάλα πηγαίνουνε στήν
Ἐκκλησία, τά παιδάκια ἀκοῦνε, πληροφοροῦνται, κατά πνευματικόν
τρόπον. Ὅταν δέν πᾶνε στήν Ἐκκλησία;
Βρέ σύ, δέν πᾶς στήν Ἐκκλησία κι ἔρχεσαι ἐσύ νά διδάξεις ἐμένα
Ἐκκλησία;
Γιατί δέν ἔχει τίποτε μέσα του. Τό ἄκουσε, τό διάβασε. Γι’ αὐτό τό
λέει στά παιδιά κι αὐτά οὔτε κἄν πληροφοροῦνται. Ἔτσι εἶναι. Τά πε
ρισσότερα πράγματα ἔτσι εἶναι. Γι’ αὐτό σοῦ λέει τώρα· νά πάω στό
Ἅγιον Ὄρος, νά πάω σέ πνευματικούς ἀνθρώπους νά μοῦ ποῦνε. Κατ’
αὐτόν τόν τρόπο λύνονται τά προβλήματα...».
(Πηγή: https://agiazoni.gr/ λόγοι-γιὰ-τὴν-παιδαγωγική-τῆς-οἰκογ/).

Διαδικτυακές ἐκπομπές τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ὅπως εἴχαμε ἀνακοινώσει στό προηγούμενο τεῦχος, ἀπό
τίς ἀρχές Ὀκτωβρίου ξεκίνησε στό κανάλι μας στό YouTube,
μία ἑβδομαδιαία σειρά διαδικτυακῶν ἐκπομπῶν, μέ τίτλο:
«Οἰκογένεια…: “Δίχως λουλούδια καί παιδιά, ποιά θά ’χε ὁ
κόσμος ὀμορφιά;”»!
Ἀπό τήν πρώτη στιγμή οἱ ἐκπομπές (μέχρι στιγμῆς ἔχουν γυριστεῖ 28
ἐπεισόδια καί συνεχίζουμε...) ἀγκαλιάστηκαν μέ ἐνθουσιασμό καί αὐτό
ἀποτυπώνεται καί στά ἑκατοντάδες σχόλια πού λαμβάνουμε. Ἐνδεικτι
κά παραθέτουμε κάποια: • «Εἶστε πολύ εὐχάριστη παρέα. Σᾶς εὐχαρι
στοῦμε γιά ὅλα!». • «Τόσο ἀξιέπαινη προσπάθεια! Μπράβο!». • «Συγχα
ρητήρια...!». • «Πολύ ὡραία συντροφιά τά βιντεάκια σας. Εἶναι ἡλιαχτίδες
μέσα στήν ἀλλοφροσύνη τοῦ σημερινοῦ κόσμου νά βλέπεις κάποιες ψυ
χές νά προσπαθοῦν νά κρατήσουν τήν ΠIΣΤΗ καί τίς ΑΞIΕΣ μας !».
Τά θέματα τῶν ἐκπομπῶν εἶναι πολύ ὠφέλιμα, ἐνδιαφέροντα καί
ἀρκετές φορές πρωτότυπα. Ὅλοι οἱ συντελεστές, ἀπό τήν ἀγαπητή κα
Ἰωάννα Σκαρλάτου, πού τίς παρουσιάζει, ἕως τούς ὁμιλητές καί τούς
τεχνικούς, συμμετέχουν ἀφιλοκερδῶς. Τούς εὐχαριστοῦμε θερμά.
Σᾶς προσκαλοῦμε, ὅσοι δέν τό ἔχετε ἤδη κάνει, νά ἀφιερώσετε λίγο
χρόνο γιά νά ἐπισκεφθεῖτε τό κανάλι μας καί νά τίς παρακολουθήσε
τε. Μήν παραλείψετε νά κάνετε «like», νά πατήσετε «Ἐγγραφή», κα
θώς καί τό «καμπανάκι».
www.youtube.com/channel/ UClfzzk5zc1YiRCU8 gbFm6 lA
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Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ Ο ΥΣ Ι Α Σ ε ι σ
3 Ὅπως εἴχαμε ἀναφέρει σέ παλαιότερο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας
(ἀρ. τ. 156/2017, σελ. 21–22): «Ἀπό τό 2013 ἕως σήμερα (καί ἕπεται συνέ
χεια), ἕνας συγγραφικός καί ἐκδοτικός ἆθλος συντελεῖται. Ὁ σεβαστός
πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀντώνιος Μπιλάλης,* Δρ Φιλολογίας, ἀκολουθώ
ντας τήν οἰκογενειακή του παράδοση καί μάλιστα τοῦ ἀειμνήστου θεί
ου του π. Νικοδήμου Μπιλάλη (Ἱδρυτοῦ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.) ἔχει προβεῖ στήν
ἔκδοση τῶν κάτωθι πολυτίμων ἁγιοπατερικῶν ἔργων. Ὁ π. Ἀντώνιος ἔχει
τήν ἐπιμέλεια τῶν κειμένων καί τήν ἀπόδοσή τους στή Νέα Ἑλληνική».
Ἀναλυτικά τά ἔργα πού ἔχουν μέχρι σήμερα ἐκδοθεῖ, κατά χρονο
λογική σειρά, εἶναι τά κάτωθι:
1. Ἁγίου Νεκταρίου, «ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΛΟΓΙΩΝ», 4τομο (οἱ Α΄, Β΄ καί
Γ΄ τόμοι τό 2013 καί ὁ Δ΄ τόμος τό 2014). Ἀπάνθισμα ἀπό τή θύραθεν
καί ἐκκλησιαστική σοφία.
2. Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, «Κυριακοδρόμιο καί Ἑορτοδρόμιο.
ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΟΥ», 4τομο (οἱ Α΄, Β΄ καί Γ΄ τόμοι τό 2015 καί ὁ Δ΄
τόμος τό 2016).
3. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου «Συναξαριστής τῶν 12 μηνῶν
τοῦ Ἐνιαυτοῦ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΑΓΙΩΝ», 4τομο (2017).
4. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, «Ἑρμηνεία Βίβλου Ψαλμῶν.
ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΨΑΛΜΩΝ» 4τομο (2018).
5. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, «ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΩΔΩΝ. Ἑρμηνεία Ὠδῶν καί Ψαλμῶν – Κῆπος Χαρίτων» (2018). Ὠδές Α΄–Θ΄.
6. Ἁγίου Νεκταρίου, «ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΟΜΑΙΜΟΣ. Διδαχές» (2021).
7. «ΒΙΒΛΟΣ ΨΑΛΜΩΝ ΔΑΒΙΔ, ΚΛΕΙΣ – Ἁγίου Παϊσίου: Ψαλμοί
γιά κάθε περίπτωση» (2022). Τό βιβλίο αὐτό ὁ ἐπιμελητής ἔχει ἀφιε
ρώσει: † Ὑπέρ ἀναπαύσεως καί μακαρίας μνήμης Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Νικοδήμου (Μπιλάλη).
Γιά ἄλλη μιά φορά συγχαίρουμε τόν π. Ἀντώνιο γιά τό σπουδαῖο
συγγραφικό καί ἐκδοτικό του ἔργο, τό ὁποῖο καί συνιστοῦμε θερμά.
Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά τόν ἐνδυναμώνει καί νά τοῦ χαρίζει ἔτη πολλά,
* Ὁ φιλόσιος π. Ἀντώνιος μέ τή σεμνή Πρεσβυτέρα του Ἁγνή εἶναι Ὑπερπολύτεκνοι. Ἔφεραν στόν κόσμο καί ἀνέθρεψαν «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» 12 τέκνα (γεν. 1982–2000), μάλιστα, μέχρι σήμερα, ἔχουν 30 ἐγγόνια.
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ὥστε νά συνεχίσει τήν ψυχωφελή
του πνευματική δραστηριότητα.
Τά βιβλία διατίθενται ἀπό
τήν «Ἀποστολική Διακονία τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (Ἱστο
σελίδα: www.apostoliki-diakonia.
com.gr, E-mail: sellsbooks@apos
toliki-diakonia.gr) καί τά Ὀρθό
δοξα Χριστιανικά Βιβλιοπωλεῖα.

3 Ἔχουμε τήν τιμή στό παρόν τεῦχος νά
παρουσιάσουμε τό νέο ψυχωφελές βιβλίο τοῦ
ἀρχιμ. π. Ἐπιφανίου Χατζηγιάγκου:* «Ἡ
Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ζωή». Τό ἔργο αὐτό
συνιστᾶ ἑρμηνεία τῆς ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλίας
τοῦ Κυρίου μας μέ ἁπλό καί κατανοητό τρό
πο, ἐνῶ ἀναλύεται ἡ ὀρθοπραξία στή χριστια
νική ζωή. Ὅπως μᾶς διαφωτίζει ὁ συγγραφέας,
ἀπευθύνεται σέ κάθε πιστό πού θέλει νά γνω
ρίσει καλύτερα τό νόμο τοῦ Θεοῦ, ὅπως μᾶς
τόν ἀποκάλυψε στήν τέλειά του μορφή ὁ Κύ
ριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ἡ ἐπί τοῦ Ὄρους
ὁμιλία χαρακτηρίζεται ὡς τό διαμάντι τῆς θεί
ας διδασκαλίας. Μέσα σ' αὐτήν περιέχεται ὁ
τέλειος ἠθικός νόμος τῆς Καινῆς Διαθήκης καί σκιαγραφεῖται ὁ καινός ἐν
Χριστῷ ἄνθρωπος, ὁ κατ' εἰκόνα Θεοῦ πλασθείς.
Τό παρόν πόνημα χαιρετίζει καί εὐλογεῖ ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης
Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας κ. Θεόκλητος. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι τά ἔσοδα
ἀπό τήν πώληση τοῦ βιβλίου θά διατεθοῦν γιά τήν Ἐξωτερική Ἰεραποστολή.
Τό βιβλίο, τό ὁποῖο συνιστοῦμε θερμά, κυκλοφορεῖται ἀπό τίς ἐκδό
σεις «ΚΥΠΡΗΣ» (τηλ. 210.85.49.020, Ε-mail: skypris@otenet.gr), ἀλλά καί
ἀπό τόν συγγραφέα (τηλ. 697.96.89.890, Ε-mail: epifanioshad@gmail.com).
* Ὁ σεβαστός π. Ἐπιφάνιος εἶναι προϊστάμενος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης, φίλος καί δωρητής τοῦ Συλλόγου μας.

3 Ἡ βραβευμένη συγγραφέας–ποιήτρια κα Σταυρούλα Κάτσου–Καντάνη, συνέγραψε καί εἰκονογράφησε ἕνα πρωτότυπο παιδικό–νεανικό βι
βλίο, μέ τίτλο: «Ταξιδεύοντας μ' ἕναν Ἄγγελο στή Θεία Λειτουργία». Ἡ
ἐμπειρία της ὡς πολύτεκνης μητέρας (ἔχει 4 παιδιά, ἐνῶ προέρχεται ἀπό
Πολύτεκνη Οἰκογένεια μέ 6 παιδιά), ἐκπαιδευτικοῦ (θεολόγος) καί κατηχή
τριας, γιά τήν οὐσιαστική γνωριμία καί βίωση τῆς θείας Λειτουργίας ἀπό
τά παιδιά καί τούς νέους, συνέβαλαν στή δημιουργία τοῦ βιβλίου.
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Ἡ θ. Λειτουργία ξεδιπλώνεται μέσα ἀπό
τά ἁγνά μάτια ἑνός μικροῦ κοριτσιοῦ, πού
μέ ὁδηγό τό φύλακα Ἄγγελό του, ἀφήνε
ται στή γνώση καί τή μέθεξη τοῦ θείου
δώρου τῆς λατρείας.
Ἡ δημιουργός ἐκφραστικά ἀναφέρει:
«Εὔχομαι ὁ Κύριος, μέσῳ τῶν ἁγίων Του
Ἀγγέλων, νά ἀνοίξει τίς καρδιές τῶν μικρῶν
Του φίλων, ὥστε ὄχι μόνο νά Τόν γνωρί
σουν, ἀλλά καί νά γεμίσουν ἀπό τόν πόθο
τῆς συχνῆς συνάντησης καί ἕνωσης μαζί Του,
μέσα ἀπό τήν τακτική συμμετοχή στή μυστα
γωγία τῆς θείας Λειτουργίας καί τοῦ Μυστη
ρίου τῶν Μυστηρίων, τή Θεία Εὐχαριστία...».
Τό βιβλίο συνοδεύεται ἀπό CD πού περιέχει ἀφήγηση καί ὕμνους ἀπό
παιδική βυζαντινή χορωδία. Μάλιστα, τήν προσπάθεια χαιρετίζει καί εὐλογεῖ
ὁ μακαριστός πλέον Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυρός Κοσμάς.
Κυκλοφορεῖται καί διατίθεται ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μελωδός», τοῦ Συνδέσμου γιά τή διάδοση τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως στό Ἀγρίνιο
(τηλ.: 26413.05123, e-mail: panastasiosk@gmail.com, καί τηλ. συγγραφέ
ως: 26410.34374, 6981.063.247). Τό συνιστοῦμε θερμά.

ΟΙ ΕΟ Ρ ΤΙ ΕΣ ΕΥ ΧΕΣ ΜΑΣ
«Σήμερον καταλύεται τοῦ διαβόλου ἡ τυραννίς · σήμερον τὰ δεσμὰ τοῦ θανάτου ἐλύθη, τοῦ ᾅδου τὸ νῖκος ἠφάνισται... Ἑορτάσωμεν τοίνυν (= λοιπόν) τὴν ἑορτὴν ταύτην
ἐν ᾗ ἀνέστη ὁ Κύριος. Ἀνέστη γάρ, καὶ τὴν οἰκουμένην
ἑαυτῷ συνανέστησε...» (Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος).
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας εἶναι ὁ θεμέλιος λίθος τῆς
Πίστεώς μας, ἡ τιμή καί ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ νίκη τῆς
δικαιοσύνης καί τῆς ἀλήθειας κατά τῆς ἀδικίας καί τοῦ ψεύ
δους. Ἡ λύτρωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους εἶναι ἡ εὐεργετική
πραγματικότητα, πού ἀνατέλλει μέ τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως.
Ποιά θά εἶναι ὅμως ἡ ἀπολογία μας; Ἕως πότε θά προσ
βάλλουμε τόν Θεό καί Πατέρα μας διαγράφοντάς Τον ἀπό τή ζωή μας;
Ἕως πότε θά παραμένουμε ἀμετανόητοι καί αὐτοκαταστροφικοί;
Στήν ἐποχή μας πού ἡ ἁμαρτία περίσσεψε καί ἡ ἀγάπη τῶν ἀνθρώ
πων ἐψυχράνθη, πού οἱ πόλεμοι καί οἱ ἀκαταστασίες μεταξύ τῶν ἐθνῶν
χύνουν αἷμα ἀδελφικό, ἡ μόνη σωτηρία εἶναι νά μετανοήσουμε καί νά
κλίνουμε τά γόνατα στόν Ἀναστάντα Κύριό μας, ὥστε νά δείξει καί
πάλι τό ἔλεός Του. Ἄς προσευχηθοῦμε, λοιπόν, ἀγαπητοί μας Φίλοι,
ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου καί συγχρόνως ἄς ἀναφωνή
σουμε μέ στεντόρεια τή φωνή :

ΧΡΙΣΤΟΣ Α ΝΕΣΤ Η ! - Α Λ ΗΘΩΣ Α ΝΕΣΤ Η !
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ΦΙΛΟΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
κυρός ΚΟΣ Μ Α Σ (1945 – † 3. 1. 2022).
Μέ μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε τήν εἰς
Κύριον ἐκδημία τοῦ Σεβασμιωτάτου κυροῦ
Κοσμᾶ. Ὁ μακαριστός ὑπῆρξε ἕνας ἅγιος Ἱεράρχης, πού τόν διέκρινε ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον, ἡ ταπείνωση, τό ὁμολογιακό πνεῦμα καί
οἱ ἀγῶνες ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας.
Οἱ ρίζες τῆς πατρικῆς του Οἰκογενείας ἀνάγονται στό ἡρωικό Σούλι τῆς Ἠπείρου, μέ τήν
ἱερωσύνη «κληρονομική» καί ἀδιάκοπη, ἀπό
τούς προεπαναστατικούς χρόνους ἕως σήμερα.* Ὁ ἴδιος γεννήθηκε τό 1945 στή Σκουτεσιά
δα Ἀγρινίου, καί ἦταν ὁ 5ος ἀπό τά 6 παιδιά
τοῦ π. Εὐστρατίου Παπαχρήστου καί τῆς πρεσβυτέρας του Θεοδοσίας.* *
Ὑπῆρξε πτυχιοῦχος τῆς Παντείου καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
Τό 1974, σέ ἡλικία 30 ἐτῶν, ἔγινε Μοναχός, Ἱεροδιάκονος καί Ἱερομόναχος. Ὡς Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱ. Μ. Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας ὑπηρέτησε
ἕως τό 2005, ὅπου, μετά ἀπό «ἀπαίτηση» τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ἐκλέχθηκε
Μητροπολίτης της. Ἔκτοτε, ὡς Ἀρχιερέας καί γιά 16 συναπτά ἔτη, διακόνησε τό λαό τοῦ Θεοῦ μέ αὐταπάρνηση πλήρη προσφορᾶς καί ἔργων.
Προτεραιότητά του ἦταν ἐξαρχῆς ἡ πνευματική καλλιέργεια καί ἡ κατά
Θεόν πρόοδος τοῦ ποιμνίου του, καί κυρίως ἡ χριστιανική ἀγωγή τῆς νεό
τητος. Στήν ἀνάπτυξη τοῦ κατηχητικοῦ καί κηρυκτικοῦ ἔργου ἐπεστράτευσε ὅλες του τίς δυνάμεις ἀναδειχθείς δεινός κήρυκας τοῦ θείου λόγου,
γιά τήν εὐρύτερη διάδοση τοῦ ὁποίου ἵδρυσε Ραδιοφωνικό Σταθμό. Ὡς
πνευματικός πατέρας ἀνέπαυσε ἀναρίθμητες ψυχές στό μυστήριο τῆς μετανοίας καί τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως.
Παράλληλα μέ τό πολύπλευρο ποιμαντικό του ἔργο ἀνέπτυξε πλούσια κοινωνική καί φιλανθρωπική δραστηριότητα ἱδρύοντας Σχολές Γονέων, Σχολές Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολή Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας, Χριστιανικό Βιβλιοπωλεῖο, Κοινωνικά Παντοπωλεῖα. Στήριξε ἔμπρακτα τούς
ἐνδεεῖς, τούς ἀνέργους καί τίς ἄπορες Πολύτεκνες Οἰκογένειες. Πολλοί
εὐλαβεῖς νέοι, πού ἔλαβαν τήν ἱερωσύνη ἀπό τά τίμια χέρια του, ἀποτέλεσαν τούς πολύτιμους συνεργάτες του. Ταυτόχρονα ἐπιδόθηκε στή
συγγραφή θεολογικῶν ἄρθρων καί πατερικῶν μελετῶν ὑπερασπιζόμενος μέ σθένος τήν Ἁγία μας Ὀρθοδοξία.
Κλείνοντας τό μικρό μας ὀφειλετικό μνημόσυνο στόν ἅγιο Ἱεράρχη, εὐχόμαστε ὁ Μέγας Ἀρχιερέας Ἰησοῦς Χριστός νά τόν ἀναπαύει ἐν
Χώρᾳ ζώντων καί νά παρηγορεῖ τούς κατά σάρκας συγγενεῖς του, ἀλλά
καί ὅλα τά πνευματικά του τέκνα. Εἴθε ὁ διάδοχός του νά ἐμπνέεται
ἀπό τίς ἴδιες ἀξίες καί νά κοσμεῖται μέ τίς ἴδιες ἀρετές πρός δόξαν Θεοῦ.
† ΚΟΣΜΑ, τοῦ Σεβασμιωτάτου καί Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου,
ΑΙΩΝΊΑ Η ΜΝΉΜΗ !
* Βλ. Ε.Π.Ο., ἀρ. τ. 108/2005, σελ. 32. Περιέχει γενεολογικές ἀναφορές καί φωτογραφίες.
* * Δύο (2) ἀπό τά 6 παιδιά τοῦ π. Εὐστρατίου ἀξιώθηκαν τῆς Ἱερωσύνης. Μάλιστα
ὁ 1ος γιός εἶναι ὁ σεβαστός π. Χρῆστος, μέ 12 παιδιά (9 ἐν ζωῇ καί 3 στόν Οὐρανό), ὁ
ὁποῖος εἶναι θερμός Φίλος καί συνεργάτης τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

