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•  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.

Ι Σ ΤΟ ΣΕΛ Ι ΔΑ : www.pefip.gr
e-mail: info@pefip.gr

«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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ἩΓενική Συνέλευση τοῦ Συλλόγου «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩ-
ΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.), τῆς 9ης 

Σεπτεμβρίου 2020, μετὰ ἀπὸ εἰσήγηση τοῦ Διοικητικοῦ Συμ-
βουλίου, ἀναγνωρίζοντας τὴν πολυετή, ἀναντικατάστατη καὶ 
ἀνιδιοτελὴ προσφορά τοῦ ἱδρυτικοῦ Μέλους καὶ Προέδρου, 
ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ Συλλόγου ἕως καὶ σήμερα,

κ .  Α ΝΤΩ ΝΙ ΟΥ ΕΥ. Α ΝΤΩ ΝΙ ΟΥ,
ὁμοφώνως τὸν ἀναγόρευσε ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟ τοῦ Συλ-
λόγου, ἐκφράζοντας τὴ μεγάλη εὐγνωμοσύνη καὶ τὸ βαθὺ σε-
βασμὸ ὅλων τῶν Μελῶν πρὸς τὸ πρόσωπό του.

Γιὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

 Ὁ Πρόεδρος Ὁ Γεν. Γραμματέας 
 Ἰωάννης Γ. Θαλασσινός Ἀθανάσιος Β. Παπαβαρσάμης

Τιμή στήν ἱστορία σημαίνει:
σταθερό παρόν, εὐοίωνο μέλλον!
Μετά ἀπό 51 ἔτη συνεχοῦς παρουσίας στό πη-

δάλιο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της ἕως σή-
μερα, ἀποχώρησε οἰκειοθελῶς ἀπό τό Διοικητικό 
Συμβούλιο, λόγῳ τοῦ προκεχωρημένου τῆς ἡλικί-
ας του, ὁ σεβαστός Πρόεδρος, κ. Ἀντώνιος Εὐ. 
Ἀντωνίου. Τό 1969, συνεπικουρούμενος ἀπό τήν 
ἐκλεκτή μακαριστή σύζυγό του Μαρία († 2019), 
σέ συνεργασία μέ τόν ἀείμνηστο Ἁγιορείτη Μονα-
χό π. Νικόδημο Μπιλάλη († 2014), ἵδρυσαν ἄτυ-

πα τήν Π.Ε.ΦΙ.Π., ἡ ὁποία ἀπέκτησε τή νομική της σύσταση τό 1972.
Ἡ Γενική Συνέλευση τοῦ Συλλόγου, ὡς ἐλάχιστη ἀναγνώριση τῆς 

ἀναντικατάστατης θυσιαστικῆς προσφορᾶς του στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τούς 
ἀδελφούς μας Πολυτέκνους, ὁμοφώνως τόν ἀναγόρευσε ΕΠΙΤΙΜΟ Πρό-
εδρο. Ὁ σεβασμός καί ἡ εὐγνωμοσύνη ὅλων μας πρός τό πρόσωπό του 
εἶναι ἀπεριόριστη. Γεγονός πού, ἔστω καί ἀμυδρά, ἀντικατοπτρίζεται 
στήν τιμητική πλακέτα, πού τοῦ ἐπιδόθηκε. 

Ἐμεῖς οἱ νεώτεροι, θεωροῦμε τούς ἑαυτούς μας πολύ εὐλογημένους, 
πού εἴχαμε ὡς ὁδηγούς καί πρότυπα τέτοιες προσωπικότητες μέ πίστη, 
ὀρθόδοξο ἦθος, ὅραμα, ἀγάπη καί αὐταπάρνηση, ὅπως ὁ μακαριστός π. 
Νικόδημος καί ὁ σεβαστός κ. Ἀντωνίου. Εἴμαστε, ὅμως, πεπεισμένοι ὅτι 
ἀκολουθώντας τήν παρακαταθήκη τους, τιμώντας οὐσιαστικά τήν ἱστο-
ρία τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θά συνεχίσουμε τό δύσκολο, 
ἀλλά ταυτόχρονα εὐλογημένο ἔργο, πού αὐτοί, μαζί μέ τούς κατά και-
ρούς ἐκλεκτούς συνεργάτες τους, θεμελίωσαν καί ἑδραίωσαν. Μόνο ἔτσι 
τό σταθερό παρόν τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. θά ὁδηγήσει σ’ ἕνα εὐοίωνο μέλλον, 
πρός δόξαν Θεοῦ καί ἐπ' ὠφελείᾳ τῶν ἡρώων ἀδελφῶν μας Πολυτέκνων. 

Κλείνουμε τή σύντομη αὐτή τιμητική ἀναφορά μας μέ τήν εὐχή, ὁ 
Πανάγαθος Θεός νά χαρίζει στόν κ. Ἀντωνίου τήν κατ’ ἄμφω ὑγεία γιά 
πολλά ἀκόμη ἔτη.
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Ὅταν ἡ τηλεκπαίδευση ἀκυρώνει... τή «δωρεάν» παιδεία!1

Μέ τό δεύτερο «κύμα» τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ καί ἐνῶ σύμφωνα 
μέ διεθνεῖς μελέτες ἔχει ἀποδειχτεῖ ὅτι τά παιδιά πολύ δύσκολα κολλᾶνε 
καί δέν μεταφέρουν εὔκολα τόν ἰό, ἡ Κυβέρνηση ἀποφάσισε νά (ξανα)
κλείσει τά σχολεῖα, μέ τήν αἰτιολογία ὅτι παρατηρεῖται «συνωστισμός» 
κατά τή μεταφορά τῶν παιδιῶν ἀπό τούς γονεῖς τους. 

Ἔκλεισαν, λοιπόν, τά σχολεῖα ὑποχρεωτικά, μέ ἐντολή τῆς Κυβέρ-
νησης καί ἐπιβλήθηκε ἡ τηλεκπαίδευση… Ἐκτός ἀπό τίς παιδαγωγικές 
καί ψυχοσωματικές ἐπιπτώσεις πού συνεπάγεται ἡ ἀναστολή τῆς φυ-
σικῆς παρουσίας τῶν παιδιῶν στό σχολεῖο, ὑπάρχουν καί οἱ πρακτικές 
ἐπιπτώσεις πού ἔχει ἡ ἐπιβολή τῆς τηλεκπαίδευσης στίς Οἰκογένει-
ες καί, μάλιστα, στίς Ὑπερπολύτεκνες καί Πολύτεκνες.

1. Θεωρεῖται αὐτονόητη ἡ σύνδεση μέ τό Διαδίκτυο! 
Πολλές Οἰκογένειες, εἴτε γιά οἰκονομικούς εἴτε γιά παιδαγωγικούς λό-

γους, δέν διαθέτουν διαδίκτυο στό 
σπίτι τους. Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, 
ὅμως, τίς ὑποχρεώνει νά τό ἐντά-
ξουν στή ζωή τους, στή ζωή τῶν 
μικρῶν παιδιῶν τους. Ἀκόμη καί 
ἄν παρακάμψουμε τούς σοβαρό-
τατους παιδαγωγικούς λόγους, διε
ρωτήθηκε κανείς, πῶς θά ἐξοικονο-
μήσουν οἱ γονεῖς τά χρήματα γιά 
νά καλύψουν ἕνα ἐπιπλέον μηνιαῖο 

ἔξοδο; Καί δέν ἀναφερόμαστε στά δωρεάν megabytes, πού προσφέρουν οἱ 
Ἑταιρεῖες γιά τίς ὧρες τῆς τηλεκπαίδευσης, ἀλλά στό πάγιο τῆς σύνδεσης.2 

1. Ἀφορμή γιά νά ἀσχοληθοῦμε μέ αὐτό τό θέμα ὑπῆρξαν οἱ ἐναγώνιες ἐκκλή-
σεις πολλῶν Πολυτέκνων γονέων πρός τήν Π.Ε.ΦΙ.Π., γιά χορήγηση ἠλεκτρονικῶν 
συσκευῶν, προκειμένου νά ἀνταποκριθοῦν ὅλα τά παιδιά τους στήν ὑποχρεωτι-
κή τηλεκπαίδευση. Ἐνδεικτικά, καί γιά νά κατανοήσουμε, ἔστω καί λίγο, τήν κα-
τάσταση, πού «ἀνέξοδα» τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἐπέβαλε, δημοσιεύουμε ἕνα μι-
κρό ἀπόσπασμα ἀπό τό email πού μᾶς ἀπέστειλε Ὑπερπολύτεκνος πατέρας (γιά 
εὐνόητους λόγους διατηρεῖται ἡ ἀνωνυμία): 

«Δέν εἶναι εὔκολο νά φανταστεῖ κανείς, πῶς ζοῦνε ἕντεκα (11) ἄτομα σέ τέσ-
σερα ὑπνοδωμάτια καί μία κουζίνα, ὅπου ἀπό τίς 8:00 ἕως τίς 17:30 γίνονται μα-
θήματα διαδικτυακά καί μετά ἕως τά ξημερώματα γίνονται οἱ μαθητικές καί φοι-
τητικές ἐργασίες, οἱ πληρωμές λογαριασμῶν, ἀπαντήσεις σέ ἐπείγοντα μηνύματα 
καί ἐκκρεμότητες ἀπό τήν ἐργασία κλπ. Δέν εἶναι ὅλα τά laptops πού ἔχουμε λει-
τουργικά, τό παλαιότερο εἶναι πλέον δεκαετίας, ἁπλῶς δίνουν τήν παρουσία στό 
μάθημα, ἀλλά τά πλῆκτρα δέν δουλεύουν καί δέν ἔχουν τά (κατάλληλα) Office  
γιά νά γίνουν οἱ ἐργασίες. Τά μικρότερα πρέπει νά παραμένουν συνεχῶς ἥσυχα, 
διότι δέν ὑπάρχει χῶρος γιά νά παίξουν, ἡ ἔξοδος σέ παιδική χαρά ἀπαγορεύε-
ται καί γενικότερα δέν ὑπάρχει χῶρος νά ἀνασάνει κανείς…»

2. Τό Ὑπουργεῖο διατείνεται ὅτι τά παιδιά, πού δέν ἔχουν ἠλεκτρονική πρό-
σβαση στήν τηλεκπαίδευση, μποροῦν νά συμμετάσχουν μέσῳ σταθεροῦ τηλεφώ-
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2. Ἀπαιτεῖται ἡ ὕπαρξη πολλῶν ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν (ὑπολο-
γιστῶν – σταθερῶν ἤ λάπτοπ –, τάμπλετ).

 Ἄς ἐξετάσουμε γιά παράδειγμα μιά Πολύτεκνη Οἰκογένεια πού ἔχει 
5 παιδιά στήν ἐκπαίδευση: 1 φοιτητή, 1 μαθητή στό Λύκειο, 2 στό Δη-
μοτικό καί 1 στό Νήπιο, καί ὁ ἕνας, τουλάχιστον, γονέας εἶναι σέ καθε-
στώς τηλεργασίας. (Μήν σᾶς φανεῖ ὑπερβολικό αὐτό τό παράδειγμα, γιατί 
ὑπάρχουν πολλές Οἰκογένειες μέ περισσότερους μαθητές). Ἡ συγκεκριμέ-
νη, λοιπόν, Οἰκογένεια χρειάζεται τουλάχιστον 3 (τρεῖς) ἠλεκτρονικές 
συσκευές, πού νά εἶναι ἱκανές νά ὑποστηρίξουν αὐτή τή διαδικασία. 

Ἄς δοῦμε τώρα τό κόστος αὐτῶν τῶν συσκευῶν:  
• Οἱ 3 ὑπολογιστές κοστίζουν περίπου 1.500 €∙ • τά 3 λάπτοπ πε-

ρίπου τό ἴδιο, 1.500 €∙ • ἐνῶ τά 3 τάμπλετ γύρω στά 600 €.  
Κι αὐτά τά ποσά ἀπαιτοῦνται μόνο γιά 3 συσκευές. Σκεφτεῖτε τώρα 

πόσα μηχανήματα χρειάζονται καί πόσο ἀνεβαίνει τό κόστος γιά τίς 
Οἰκογένειες οἱ ὁποῖες ἔχουν περισσότερα παιδιά–μαθητές ἤ ἔχουν 
μαθητές πού παρακολουθοῦν τά μαθήματα ταυτόχρονα!3

Κι ἄν δέν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα κάποιοι ἀδελφοί μας Πολύτεκνοι 
νά ἀγοράσουν ἤ νά δανειστοῦν κατάλληλες συσκευές γιά ὅλα τά παι-
διά τους;4 Τί προτείνει τό Ὑπουργεῖο Παιδείας σέ αὐτές τίς περιπτώ-
σεις; Πολύ ἁπλά, «ἀξιοκρατικά» καί «δημοκρατικά», τιμωρεῖ τά παι-
διά–μαθητές βάζοντάς τους ἀπουσίες ! Τί νά ποῦμε…! 

Τό ζήτημα δέν εἶναι κομματικό, οὔτε κἄν πολιτικό, ἀλλά πρακτικό 
καί φλέγον. Ἀφορᾶ χιλιάδες Οἰκογένειες κι ὄχι μόνο Πολύτεκνες, πού 
ἀγωνιοῦν γιά τά παιδιά τους. Εἶναι ἀπαράδεκτο τήν ὑποχρέωσή του 
τό Κράτος νά τήν μετακυλᾶ στούς γονεῖς…! 

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., μέ τίς μικρές της δυνάμεις, ἔχει σταθεῖ καί στέκεται 
στό πλευρό τῶν ἡρωικῶν Ὑπερπολυτέκνων καί Πολυτέκνων Οἰκογε-

νου! Εἶναι δυνατόν ὅμως νά παρακολουθοῦν ἀπό σταθερό τηλέφωνο, χωρίς νά 
βλέπουν τόν δάσκαλο–καθηγητή τους καί τί ἀκριβῶς δείχνει στήν ὀθόνη; Εἰκό-
να ἔχουν τ’ ἄλλα παιδιά καί πάλι δυσκολεύονται νά παρακολουθήσουν. Αὐτό 
δέν καθιστᾶ τήν ἐκπαίδευσή τους ἐλλιπή καί δέν προξενεῖ διάκριση ἔναντι τῶν 
εὐπαθῶν καί οἰκονομικά ἀσθενέστερων μαθητῶν;  

3. Ἡ κα Κεραμέως πρότεινε ὅποιοι δέν ἔχουν ὑπολογιστές ἤ τάμπλετ νά χρη-
σιμοποιοῦν κινητά–smartphones, θεωρώντας αὐτονόητο ὅτι τά παιδιά (ἤ οἱ γονεῖς 
τους) ἔχουν τέτοια κινητά. Ἐκτός αὐτοῦ, πῶς εἶναι δυνατόν νά κάνουν μάθημα 
τόσες ὧρες τά παιδιά, εἰδικά τά μικρότερα, μέσα ἀπό τή μικρή ὀθόνη ἑνός κινη-
τοῦ; Κι ἄς μήν ἐπεκταθοῦμε στίς ἐπιπτώσεις πού θά ἔχει στήν ὑγεία, ἰδιαίτε-
ρα τῶν μικρῶν παιδιῶν, ἡ ἔκθεσή τους τόσες ὧρες στήν ἀκτινοβολία ὄχι μόνο 
τῶν κινητῶν, ἀλλά καί τῶν ἄλλων ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν.  

4. Οἱ συσκευές πού τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἔχει διαθέσει σέ κάποια σχολεῖα 
τῆς Χώρας γιά νά χορηγηθοῦν (καί αὐτές δανεικές) σέ μαθητές εὐπαθῶν ὁμάδων, 
εἶναι δυστυχῶς πολύ λίγες συγκριτικά μέ τούς δικαιούχους. Ἐνδεικτικά, ὅπως μᾶς 
πληροφόρησε μιά Ὑπερπολύτεκνη μητέρα 6 παιδιῶν, ἀπό ἐπαρχιακή πόλη, δό-
θηκε στό σχολεῖο τῶν παιδιῶν της, ἀπό τό Ὑπουργεῖο, ΜΟΝΟ ΕΝΑ (1) τάμπλετ 
γιά τούς μαθητές τῶν εὐπαθῶν ὁμάδων... καί, βέβαια, δέν εἶναι μόνο ἕνας μαθη-
τής, στό συγκεκριμένο σχολεῖο, πού ἔχει ἀνάγκη!
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νειῶν καί σ’ αὐτό τό πρόβλημα. Μέχρι σήμερα ἔχουμε βοηθήσει πολ-
λές Οἰκογένειες νά προμηθευτοῦν ὑπολογιστές καί τάμπλετ. Ὅμως, οἱ 
ἀνάγκες εἶναι πολλές καί, ὅπως φαίνεται, τά lockdowns θά συνε-
χιστοῦν κυλιόμενα. 

Συστρατευόμενοι, λοιπόν, μέ τήν «Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυ-
τέκνων Ἑλλάδος» (ΑΣΠΕ)5, καλοῦμε τήν Πολιτεία νά ἀποκαταστή-
σει ἄμεσα αὐτή τήν κατάφορη ἀδικία, παρέχοντας σέ ὅλα τά παιδιά 
εὐπαθῶν ὁμάδων, καί ἰδιαίτερα τῶν Πολυτέκνων, δωρεάν πρόσβαση 
στό Internet, ἀλλά καί δωρεάν ἠλεκτρονικές συσκευές (ἔστω καί δα-
νεικές). 

Ἐπειδή, ὅμως, ἔχουμε συνηθίσει ἡ Πολιτεία, σχεδόν διαχρονικά, ἀ
δια φορώντας γιά τό ὀξύ δημογραφικό πρόβλημα τῆς Χώρας μας,6 νά 
συμ περιφέρεται ὡς «Μητρυιά» τῶν Πολυτέκνων, ἀπευθυνόμαστε στήν 
ἀγάπη σας, ἀγαπητοί μας Φίλοι–Ἀναγνῶστες, καί ζητᾶμε νά μᾶς βοη-
θήσετε, ὥστε νά καλύψουμε τίς ἀνάγκες γιά ἠλεκτρονικές συσκευές 
καί ἄλλων Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν τοῦ μητρώου μας. Ἄς δώσουμε 
στά ἀξιοθαύμαστα παιδιά τῶν Πολυτέκνων μιά ἴση εὐκαιρία στήν 
(τηλε-)εκπαίδευση.   

5. Σχετικές ἐπιστολές, ἀπέστειλε πρόσφατα ἡ ΑΣΠΕ (10. 11. 2020) στήν Ὑπουρ-
γό Παιδείας καί τόν Ὑπουργό Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης.

6. 2019: Θάνατοι = 124.965. Γεννήσεις = 83.763. Οἱ θάνατοι ὑπερτεροῦν τῶν γεν-
νήσεων κατά 41.202 (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ).

Ἡ Πατρίδα μας βρίσκεται σέ ἔντονο καθοδικό ρυθμό μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ 
της ἀπό τό 2011, ὅταν καταγράφηκε ἀρνητικό ἰσοζύγιο γεννήσεων γιά πρώτη φορά 
μετά τήν περίοδο τῆς Κατοχῆς! Τό μέλλον προβλέπεται, ἀπό τούς εἰδικούς, δυσοί-
ωνο. Ἡ βαθιά γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ τίς ἑπόμενες δεκαετίες εἶναι μαθηματικά 
βέβαιη, καθώς τό 36% τῶν κατοίκων τῆς Ἑλλάδος τό 2050 θά εἶναι ἄνω τῶν 65 
ἐτῶν. Τό ποσοστό αὐτό ἀποτελεῖ ρεκόρ γιά τή Χώρα μας, ἄν ληφθεῖ ὑπόψη ὅτι 
τή δεκαετία τοῦ ’70 ἦταν μόλις 6% καί στίς ἡμέρες μας ὑπολογίζεται στό 18–20%.

Καί ἐνῶ ἡ Χώρα μας μαστίζεται ἀπό τήν ὑπογεννητικότητα, ἡ Κυβέρνηση, ἀντί 
τουλάχιστον νά ἐπαναφέρει τά καταργηθέντα ἐπί προηγουμένων κυβερνήσεων μέ-
τρα στήριξης τῶν Πολυτέκνων, μειώνει καί τά ἐλάχιστα ἐναπομείναντα. Μέ νομο-
σχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, πού δόθηκε σέ διαβούλευση, μειώνεται ἀπό 
15% σέ 10% ἡ μοριοδότηση τῶν Πολυτέκνων καί τῶν τέκνων τους στίς προσλή-
ψεις στό Δημόσιο. 

Δυστυχῶς, ἐν μέσῳ ὑγειονομικῆς, οἰκονομικῆς καί δημογραφικῆς κρίσης, ἀντί τό 
Κράτος νά τιμᾶ καί νά ἐνισχύει τούς ἥρωες Πολυτέκνους, τούς ἀπαξιώνει!  

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 ΕὑΡΕςΕΩς ΕΡΓΑςΙΑς, γιά Πολυτέκνους καί τά τέκνα τους: τρίτη καί  
Πέμπτη 7.30 π.μ. – 3.00 μ.μ.,  210.38.08.826 ( ὑπεύθ.: ςτέφανος ςωτηρίου).
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Οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀνά τήν 
Ὑφήλιο κατά τῶν Ἐκτρώσεων!

Εἶναι πολύ ἐνθαρρυντικό τό 
γεγονός ὅτι οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησί-
ες ἀνά τόν Κόσμο, ἀγωνίζονται κατά 
τῶν Ἐκτρώσεων καί ὑπερασπίζονται 
τή ζωή τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ. Μόλις 
πέρυσι, μέ Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά 
ἀπό αἴτημα τοῦ Κινήματος «Ἀφῆστε 
με νά ζήσω!» (www.afistemenaziso.gr), 
στό ὁποῖο συμμετέχει καί ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., 
ἑορτάσθηκε γιά πρώτη φορά ἡ «Ἡμέ-
ρα γιά τήν προστασία τοῦ ἀγέννητου 
παιδιοῦ». Σύμφωνα μέ τήν ἀπόφαση 
αὐτή, καθιερώθηκε ὁ ἑορτασμός νά πρα-
γματοποιεῖται κάθε πρώτη Κυριακή μετά τά Χριστούγεννα, πού ἐφέτος 
εἶναι ἡ Κυριακή 27 Δεκεμβρίου.

Ὅμως, δέν εἶναι μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, πού ἐνημε-
ρώνει ὑπεύθυνα τόν πιστό Λαό καί ὄχι μόνο, σχετικά μέ τήν ἱερότητα τοῦ 
ἀνθρωπίνου προσώπου ἀπό τήν πρωταρχική στιγμή τῆς συλλήψεώς του, 
ἀλλά καί γιά τά ὀλέθρια ἀποτελέσματα τῶν Ἐκτρώσεων.*1Ἐνδεικτικά ἀνα-
φέρουμε κάποιες ἀξιέπαινες προσπάθειες ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

* Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα πού ἔδωσε στή δημοσιότητα ἡ ἀνεξάρτητη ὑπηρεσία 
Worldometers (www.worldometers.info), περισσότερα ἀπό 42 ἑκατομμύρια ἀγέννητα 
μωρά δέν μπόρεσαν νά δοῦν τό φῶς τό 2019. Σύμφωνα μέ τήν ἔρευνα, ὁ ἀριθμός 
αὐτός ἀντιστοιχεῖ στό 41% τοῦ συνόλου τῶν θανάτων, καθιστώντας τήν ἄμβλωση 
πρώτη αἰτία θανάτου στόν κόσμο. Εἰδικότερα, τό ἕνα τέταρτο (1/4) τῶν κυήσεων 
(22%) τερματίστηκαν μέ ἄμβλωση τό 2019 καί γιά κάθε 33 γεννήσεις, δέκα ἀγέν-
νητα μωρά ἀποβλήθηκαν βίαια. Μάλιστα, σύμφωνα μέ τόν «Παγκόσμιο Ὀργανισμό 

ΦΑΚΕ
ΛΟΣ 

ΕΚΤΡ
ΩΣΕΙ

Σ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΤΟΥ 
(παρακαλοῦμε προσέξτε το ἰδιαίτερα)

Λόγῳ τῆς συνεχιζόμενης ὑγειονομικῆς κρίσης ἐπιβάλλε-
ται ἡ προώθηση τοῦ Περιοδικοῦ μας καί μέ ἄλλους τρό-
πους, ἐκτός ἀπό τήν ταχυδρόμησή του. Καί ὁ πιό εὔκολος 
καί χωρίς ἔξοδα τρόπος εἶναι ἡ ἀποστολή του μέσῳ ἠλεκ-
τρονικοῦ ταχυδρομείου (e-mail). 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. 

• «Ἡ ἔγκυος γυναῖκα χρειάζεται  
συμπαράσταση, ὄχι ἔκτρωση»! 

• «Ἀγαπᾶμε καί τούς δύο» 
(τή μητέρα καί τό μωρό)!
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 Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας 
ἔχει ἀναλάβει ἐδῶ καί χρόνια ἐκστρατεία 
γιά τήν πρόληψη τῶν ἐκτρώσεων. Μόνο μέ 
τό Πρόγραμμά της, μέ τήν ἐπωνυμία «Save 
the Life» («Σῶσε τή Ζωή»), σώθηκε, μέχρι 
τώρα, ἡ ζωή 11.132 παιδιῶν πού κινδύνευαν 
ἀπό ἔκτρωση! Ἐπιπλέον ἡ Ἐκκλησία ἔχει 

ἀνοίξει 75 ἐκκλησιαστικά καταφύγια γιά γυναῖκες σέ κρίση καί 211 κέ-
ντρα ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας σέ Οἰκογένειες μέ μικρά παιδιά.
 Πρόσφατα, μέ πρωτοβουλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σλο-

βακίας, περισσότεροι ἀπό 50.000 ἄνθρωποι βγῆκαν στούς δρόμους τῆς 
πρωτεύουσας, συμμετέχοντας στήν «Πορεία Ζωῆς», προκειμένου νά ὑ
περασπιστοῦν τά δικαιώματα τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ. 
 Τόν περασμένο Ὀκτώβριο, ἡ Ἱερά Ἑλληνορθόδοξη Ἀρχιεπισκο-

πή τῆς Αὐστραλίας, συνεχίζοντας τούς ἀγῶνες της, μέ προερξάρχοντα 
τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Μακάριο, πρωτοστατεῖ στή μεγάλη 
ἐκστρατεία ἐναντίον τῆς ψήφισης προωθούμενου νομοσχεδίου γιά τήν 
περαιτέρω ἀπελευθέρωση τῶν ἐκτρώσεων, πού ἔχει εἰσαχθεῖ πρός συ-
ζήτηση στή Βουλή τῆς Πολιτείας Νοτίου Αὐστραλίας. Ἡ Ἀρχιεπισκοπι-
κή Περιφέρεια Ἀδελαΐδος ἀνέλαβε πρωτεύοντα ρόλο στήν ἐκστρατεία 
ἐναντίον τῆς ψηφίσεως τοῦ νομοσχεδίου μέ ἔκδοση εἰδικῆς Ἐγκυκλί-
ου καί συλλογή ὑπογραφῶν διαμαρτυρίας.
 Καί ἄλλες τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ὅπως ἡ Ἐκκλησία τῆς 

Σερβίας, τῆς Ρουμανίας, τῆς Γεωργίας (ὁ Πατριάρχης της βαπτίζει κάθε 
παιδί πού σώζεται ἀπό ἔκτρωση), τῆς Κύπρου, ἀγωνίζονται μέ πολλούς 
τρόπους ὑπέρ τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ καί ἐναντίον τῶν ἐκτρώ-
σεων. 
 Τέλος, μεταφέρουμε, λόγῳ ἐπικαιρότητος (19. 11. 20), ἀλλά καί σπου-

δαιότητος τό ἀνακοινωθέν πού ἐξέδωσαν οἱ Ὀρθόδοξοι Ἱεράρχες τῆς 
Ἀργεντινῆς κατά τοῦ πρόσφατου νομοσχεδίου ὑπέρ τῆς ἀπελευθέρωσης 
τῶν ἐκτρώσεων, πού προωθεῖ ἡ κυβέρνηση τῆς Χώρας.

Ἡ Ὀρθοδοξία ὑπέρ τῆς ζωῆς!
Οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῆς Ἀργεντινῆς εἶναι ὑπέρ τῆς ζωῆς καί, 

κατά συνέπεια, ἐναντίον τῆς ἄμβλωσης, ὡς αὐθαίρετης, ἀτομικιστικῆς 
καί μονομεροῦς δράσης γιά τήν ἀναστολή τῆς πορείας μιᾶς νέας ζωῆς, 
ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τό δοτήρα πάσης ζωῆς Θεό.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουμε ὅτι ἡ ζωή μας δέν εἶναι ἕνα 
ἁπλό φυσικό ἀτύχημα ἀλλά ἕνα πολύτιμο δῶρο ἀπό τό Θεό. Ὅπως 

Ὑγείας» (Π.Ο.Υ.), κάθε χρόνο στόν κόσμο πραγματοποιοῦνται περίπου 40–50 ἑκα-
τομμύρια ἐκτρώσεις. Αὐτό ἀντιστοιχεῖ σέ περίπου 125.000 ἐκτρώσεις τήν ἡμέρα…!

Οἱ Ἑλληνίδες, δυστυχῶς, «ἐκτινάσσουν» τό μέσο ὅρο τῶν ἐκτρώσεων στήν Εὐρώπη, 
καθώς τό 22% αὐτῶν ἔχει προχωρήσει, ἔστω καί μία φορά, σέ διακοπή κύησης, ὅταν 
στήν ὑπόλοιπη Εὐρώπη τό ἀντίστοιχο ποσοστό ἀφορᾶ μόνο στό 2% τῶν γυναικῶν.
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ὁμολογοῦμε στήν Ἁγία Ἀναφορά στή Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰω-
άννου τοῦ Χρυσοστόμου «σὺ ἐκ τοῦ μὴ ὄντως εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς πα-
ρήγαγες» ἡ κάθε ζωή ἔχει τό χάρισμα γιά τήν αἰώνια ζωή. Εἶναι ὁ ἴδι-
ος ὁ Θεός πού μᾶς καλεῖ νά γίνουμε ζωντανά σημεῖα τῆς ἄνευ ὅρων 
ἀγάπης του, μιά ἀγάπη πού δέν μποροῦμε κἄν νά τήν φανταστοῦμε 
ἤ νά καταλάβουμε, μιά ἀγάπη πού ἀποκαλύπτεται τέλεια στόν Ἰη-
σοῦ Χριστό καί πού ἐκφράζεται στή ζωή κάθε δημιουργήματός του.

Δέν ἔχουμε καμία ἀμφιβολία ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ζωή ξεκινᾶ τή στιγμή τῆς 
σύλληψης. Πιστεύουμε καί ἐπιβεβαιώνουμε ὅτι ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς εἶναι 
ἐπιθυμητός ἀπό τόν Θεό σύμφωνα μέ τό ἀπ’ αἰώνων σχέδιό του καί, γι’ 
αὐτό, δέν μποροῦμε νά δεχτοῦμε μέ κανέναν τρόπο τήν θέση ὅτι ἡ ἀνθρώ-
πινη ζωή εἶναι φυσικό ἀτύχημα, ἤ ὅτι κάθε πλάσμα στή μήτρα τῆς μητέ-
ρας του δέν ἔχει τήν ἴδια ἀξιοπρέπεια, ὅπως ὁ κάθε ἄνθρωπος – καθώς 
καί τό δικαίωμα στή ζωή, μάλιστα – ἐπειδή τό ἐξελικτικό του ἐπίπεδο δέν 
τοῦ τό ἐπιτρέπει ἀκόμα. Γιά τή θεολογική μας Παράδοση ἀπό τή στιγμή 
τῆς σύλληψής του ὁ ἄνθρωπος – καί γιά πάντα – εἶναι πρόσωπο, πλήρης 
ἄνθρωπος, δηλαδή ἕνα πολυδιάστατο ὄν ἐν σχέσει μέ ὅλη τή δημιουρ-
γία, δημιουργημένο κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καί δεκτικό νά φτάσει στήν ὁμοίω-
ση τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ.

Μέ τή δραματική ὑγειονομική κατάσταση τήν ὁποία ζοῦμε τόσο στή 
χώρα μας, ὅσο καί σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο λόγῳ τῆς πανδημικῆς νό-
σου Covid 19, καί ἔχοντας ἤδη χάσει ἑκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώ-
πων, θέλουμε νά ἐπισημάνουμε τήν ἀνησυχία καί τήν εὐθύνη μας 
γιά τήν ἀνθρώπινη ζωή καί γιά τήν προστασία καί φροντίδα κάθε 
ἀνθρώπου ἀπό τή σύλληψή του καί μέχρι τό τέλος τῆς ὕπαρξής του.

Παρομοίως, μᾶς ἐκπλήσσει τό γεγονός ὅτι σέ αὐτό τό δραματικό καί 
εὐαίσθητο πλαίσιο, στό ὁποῖο ζοῦμε σήμερα, ἀποτελεῖ προτεραιότητα 
ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ λεγόμενου «νόμου τῆς ἐθελοντικῆς διακοπῆς τῆς 
ἐγκυμοσύνης» στήν Ἐθνική Βουλή.

Εὐελπιστοῦμε ὅτι οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Ἔθνους μας στή Βουλή θά ἀφι-
ερώσουν ὅλες τίς ἱκανότητες καί ἠθικές τους πεποιθήσεις στήν προώθη-
ση καί τή θέσπιση νόμων πού εὐνοοῦν τή ζωή ὅλων τῶν πολιτῶν αὐτῆς 
τῆς χώρας, δηλαδή, πού θά ὑποστηρίζουν καί θά στηρίζουν τή μητρό-
τητα καί τήν παιδική ἡλικία, θά στηρίζουν τήν οἰκογένεια ὡς τό οὐσι-
αστικό περιβάλλον γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς ζωῆς τοῦ νέου ἀνθρώπου, θά 
βελτιώνουν τή δημόσια ὑγεία, θά ὑποστηρίζουν τήν ἀξιοπρεπή ἐργασία, 
τήν ἐκπαίδευση τῶν νέων καί θά βοηθοῦν ὅσους ἐπιθυμοῦν νά προκό-
πτουν καί νά ἐργαστοῦν μέ ἀξιοπρέπεια, μέ τήν πεποίθηση, ὅτι ἡ ζωή 
μας δέν εἶναι τυχαία, ἀλλά ἱερό δῶρο ἀπό τό Θεό.

Οἱ Ὀρθόδοξοι Ἱεράρχες τῆς Ἀργεντινῆς:
• Μητροπολίτης Ἰωσήφ, Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο • Μητροπολί-

της Ἰάκωβος, Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας • Ἐπίσκοπος Ἰωάννης, Ὑπερό-
ριος Ρωσσική Ἐκκλησία • Ἐπίσκοπος Κύριλλος, Πατριαρχεῖο Σερβίας.
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Ἡ «παππόμαμμος πατρομητροτεκνία»…!
Στόν Συναξαριστή τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου ὑπάρχει ἡ 

θαυμαστή περίπτωση μιᾶς Οἰκογένειας Μαρτύρων, τῶν ὁποίων δέν ἔχουν 
δια σωθεῖ τά ὀνόματα. Πρόκειται γιά τόν πάππο (παπ πού) καί τή μάμμη 

(γιαγιά), τόν πατέρα καί τή μητέρα καί τά δύο τέκνα 
τους, πού μαρτύρησαν διά ξίφους. Γράφει σχετικά ὁ 
Ἅγιος Νικόδημος:

«Τῷ αὐτῷ μηνὶ Θ΄ (9η Μαρτίου)… Oἱ Ἅγιοι Mάρ-
τυρες Πάππος καὶ Mάμμη, πατὴρ καὶ μήτηρ καὶ 
δύω τέκνα, ξίφει τελειοῦνται. 

Στίχος: Διὰ ξίφους ἤθλησε συγγενὲς γένος,
ἡ παππόμαμμος πατρομητροτεκνία».

Αὐτή ἡ θαυμάσια πλοκή τῶν λέξεων, στή φράση 
«παππόμαμμος πατρομητροτεκνία», ἀπό τόν Ἅγιο 

Νικόδημο, νομίζουμε ὅτι περικλείει τήν οὐσία ἑνός θαλεροῦ οἰκογενει-
ακοῦ δένδρου: κορμός οἱ γονεῖς, κλάδοι τά παιδιά, ἀλλά καί ρίζες ὁ 
παππούς καί ἡ γιαγιά! 

Οἱ παπποῦδες καί οἱ γιαγιάδες, ἐκτός ἀπ’ τό ὅτι παρέχουν ἕνα πρότυπο 
ὑγιοῦς σχέσης, δίνουν στά ἐγγόνια τους μιά αἴσθηση ἀσφάλειας καί προσ
τασίας, μιά σύνδεση μέ τήν Παράδοση καί μιά συντροφιά στό παιχνίδι 
καί στήν ἐξερεύνηση. Ὁ ρόλος τους εἶναι ἀπό τούς πιό σημαντικούς στή 
διαμόρφωση τῆς προσωπικότητας τῶν νεωτέρων γενεῶν, ἐπιδρώντας, ὡς 
ἐπί τό πλεῖστον, θετικά στή ζωή τῶν ἐγγονῶν τους, παρέχοντας φροντίδα 
καί φύλαξη καί δημιουργώντας βαθιές συναισθηματικές σχέσεις μαζί τους.

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 ἐμφυτευ-
τεῖ 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 δυσκολευ-
θεῖ νά ἐπικοινωνήσει μέ τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συστεγάζεται καί 
συνεργάζεται μέ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅσους γνωρίζουν ἐγκύ-
ους, πού κινδυνεύουν νά ὁδηγηθοῦν σέ ἔκτρωση. Γράψτε ἤ τηλεφωνεῖστε ἤ 
ἐπισκεφθεῖτε μας. Ἡ ΑΝΩΝΥΜΙΑ εἶναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ ἐπίσης καί 
ἀποφυγή ἀπό τά «Κέντρα Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΣΜΟΥ», πού 
συνιστοῦν ἀντισύλληψη, ἀλλά καί ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά ἀπό τέτοια κέν
τρα, πού δυστυχῶς προπαγανδίζονται καί διαφημίζονται πιεστικά... Ἐνη-
μερωθεῖτε ὑπεύθυνα καί ἀπό τήν ἱστοσελίδα: www. afistemenaziso.gr. 
Ζητῆστε μας σχετικά ἔντυπα, πού διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, ὅπως καί κάθε πα-
ρεχομένη βοήθεια γίνεται 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 Ἀγέννητου Παιδιοῦ») ;
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Τιμώντας, λοιπόν, τήν 3η ἡλικία, τούς παπποῦδες καί τίς γιαγιάδες 
καί τήν ἀναντικατάστατη προσφορά τους, δημοσιεύουμε τή θαυμαστή 
περίπτωση τῆς ἀπόδημης Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογένειας Δημητρίου 
καί Ἀγγελικῆς Βογδάνη, μέ 6 παιδιά καί 14 (μέχρι στιγμῆς) ἐγγόνια, 
ἀπό τή Μελβούρνη τῆς Αὐστραλίας.

Μᾶς τούς γνώρισε μέ ἐπιστολή της ἡ Γερόντισσα Συγκλητική, Κα-
θηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Αὐγουστίνου στήν ἀκριτική Φλώρι-
να, ἡ ὁποία μᾶς ἀπέστειλε καί τήν ὡραία οἰκογενειακή τους φωτογρα-
φία. Ἔγραφε σχετικά ἡ σεβαστή Γερόντισσα: 

«Τόν παρελθόντα Αὔγουστο ἐνημερωθήκαμε μέ ἰδιαίτερη συγ κίνηση 
καί ἱκανοποίηση, γιά τή διατράνωση τοῦ δικαιώματος στή ζωή τοῦ ἀθώου 
ἀγέννητου παιδιοῦ, πού ἐκφράστηκε μέ ἀγωνιστικό τρόπο ἀπό τήν Ὀρθό-
δοξη Ἑλληνική Ἐκκλησία τῆς Αὐστραλίας. Πολλές φορές ἔχουμε ἀναφερθεῖ 
στήν ὁμογένεια, γιατί μᾶς δίνει δύναμη καί κουράγιο ἡ σκέψη ὅτι συμπα-
τριῶτες μας στήν ἄλλη ἄκρη τῆς γῆς παλεύουν γιά τίς ἴδιες ἀξίες μ' ἐμᾶς, 
ὥστε ὅλοι νά παραμείνουμε αὐτό πού μᾶς δημιούργησε ὁ Θεός · ἄνθρωποι 
καί ὄχι ἀπάνθρωποι, ἐν δυνάμει θεοί καί ὄχι ἄλογα ζῶα.

»Μέσα σέ ἀντίξοα κοινωνικά περιβάλλοντα ὑπάρχουν ἀκόμη διπλά 
εὐλογημένες, τολμοῦμε νά ποῦμε, Οἰκογένειες πού, λειτουργώντας τό 
μυστήριο τῆς ἀγάπης καί τῆς θυσίας, τό Χριστιανικό Γάμο, στολίζουν 
τίς κοινωνίες ὅπου ζοῦν.

»Ἡ χαρά μας ἦταν μεγάλη ὅταν λάβαμε τή φωτογραφία τῆς Οἰκογέ-
νειας τοῦ Δημητρίου καί τῆς Ἀγγελικῆς Βογδάνη. Οἱ ἥρωες γονεῖς ἔχουν 
καταγωγή ἀπό τή Φλώρινα καί δημιούργησαν μιά ἐξαιρετική Οἰκογέ-
νεια μέ ἕξι παιδιά καί δεκατέσσερα ἐγγόνια. Μέ ἐφόδια τήν ἀγάπη καί 
τήν πίστη στό Θεό ἀγωνίζονται νά κρατήσουν τά πατροπαράδοτα ἰδα-
νικά τοῦ Ἔθνους μας...». 

Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα μέ τά λόγια τῆς σεβαστῆς Γερόντισσας. Μάλιστα, 
βλέποντας τή χαριτωμένη φωτογραφία τους μᾶς ἔρχονται αὐθόρμητα στό 
νοῦ τά λόγια τοῦ Προφητάνακτος Δαυΐδ: «μακάριος εἰ, καὶ καλῶς σοὶ 
ἔσται. Ἡ γυνή σου ὡς ἄμπελος εὐθηνοῦσα ἐν τοῖς κλίτεσι τῆς οἰκίας σου· 
οἱ υἱοί σου ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης σου» (Ψαλμ. 127, 3).

Εὐχόμαστε στόν παππού Δημήτρη καί στή γιαγιά Ἀγγελική νά χαί-
ρονται τήν εὐλογημένη καί θαλερή Οἰκογένειά τους, στά δέ παιδιά καί 
ἐγγόνια τους νά μιμηθοῦν τό ἀξιοθαύμαστο παράδειγμά τους. 



Ἀγαπητοί Φίλοι μας.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν πολύτιμη βοήθειά σας. Τό μεταχειρισμένο πολυτεκνικό 

αὐτοκίνητο, πού μέ τή βοήθειά σας ἀγοράσαμε, ἦταν γιά μᾶς ἀπαραίτητο.
Ἡ Πολυτεκνία εἶναι εὐλογία τοῦ Θεοῦ, εἶναι δῶρο. Μᾶς καλεῖ ὁ Κύριος σέ γιορτή, 

μᾶς δίνει παραδείγματα πρός μίμηση πού εἶναι τά παιδιά Του. Ἄν δέν γίνουμε σάν 
καί αὐτά δέν θά κληρονομήσουμε τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ...

Σᾶς εὐχαριστοῦμε καί πάλι γιά τή συμπαράσταση καί τήν οἰκονομική σας ἐνίσχυση...
Ν. Κιλκίς 16. 11. 2020. Οἰκ. Κιουρτσίδη 

ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΑΣ

• «Ἀφήσαμε τίς πολύβουες πόλεις καί ἤρθαμε  
νά ζήσουμε στό χωριό...»!

Ἀγαπητοί Φίλοι τῶν 
Πολυτέκνων, χαίρετε.

Σᾶς στέλνουμε τό μή - 
νυμά μας, ἀπό τό μικρό 
χωριό ὅπου ζοῦμε, 15  
χλμ. ἀπό τά σύνορα τῶν 
Σκοπίων. 

Ἀφήσαμε τίς πολύ-
βουες πόλεις καί μέ κοι-
νή ἀπόφαση ἤρθαμε νά 
ζήσουμε στό χωριό. Ἔ-
χουμε 30 κατσίκες, κό-
τες, κουνέλια καί σπέρ-
νουμε λίγα στρέμματα 
ἀπό τά ὁποῖα βγάζουμε 
σιτάρι ζέα γιά ψωμί καί 
γιά ζωοτροφή. Τό δά-
σος (πού εἶναι ἀρκετά 
μεγάλο) μᾶς προσφέρει 
καρπούς, μανιτάρια, σα-
λιγκάρια, ἄγρια χόρτα, 

τροφή γιά τά ζῶα καί ξύλα γιά νά ζεσταθοῦμε καί νά μαγειρέψουμε... Πιστεύουμε ὅτι 
ὄχι μόνο θά ἐπιβιώσουμε, ἀλλά θά ἔχουμε καί πιό καλή ποιότητα ζωῆς, ἀρκεῖ νά ψά-
χνουμε τόν Θεό.

Τό σπίτι ὅπου ζοῦμε ἀρχίσαμε νά τό χτίζουμε πρίν ἀπό 7 χρόνια μέ πολλή προ-
σωπική ἐργασία καί μεταχειρισμένα ὑλικά. Ἀκόμη δέν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ καί γι' αὐτό 
μένουμε στό ὑπόγειο. Δέν παραπονιόμαστε, γιατί δέν ἔχουμε νά πληρώνουμε ἐνοί-
κιο. Δόξα τῷ Θεῷ!

Θά θέλαμε νά σᾶς παρακαλέσουμε, ἐάν εἶναι δυνατόν, νά μᾶς βοηθήσετε νά ἀγο-
ράσουμε ἕνα πολυθέσιο πολυτεκνικό αὐτοκίνητο. Μᾶς εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο, 
ἐδῶ στό χωριό πού βρισκόμαστε. Δέν θέλουμε μεγάλου κυβισμοῦ, γιά νά μποροῦμε 
νά πληρώνουμε τέλη καί ἀσφάλεια... Μέ ἐκτίμηση

Ν. Κιλκίς, 20. 11. 2019. Οἰκογένεια Κων/νου–Σοφίας Κιουρτσίδη
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1ο Σχόλιο Συντάξεως: Ὅπως ἔχου-
με ξαναγράψει, γιά τίς μετακινήσεις τῶν 
ἀδελφῶν μας Πολυτέκνων εἶναι ἀπολύ-
τως ἀπαραίτητη ἡ ὕπαρξη ἑνός πολυτε-
κνικοῦπολυθέσιου αὐτοκινήτου. Καί ἡ 
ἀνάγκη αὐτή σέ καμία περίπτωση δέν 

εἶναι πολυτέλεια. Ἔτσι λοιπόν ἀντα-
ποκριθήκαμε στό αἴτημα τῆς ἀξιοθαύ-
μαστης αὐτῆς Οἰκογένειας καί τή βοη-
θήσαμε ὥστε τό «ὄνειρό» τους νά γίνει 
πραγματικότητα. Αὐτό ἀποτυπώνεται 
στό ἑπόμενο ὡραῖο γράμμα τους.

Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Κων/νου καί Σοφίας ΚΙΟΥΡ-
ΤΣΙΔΗ, μέ 7 παιδιά, γεννημ. ἀπό 2008 ἕως 2019, Ν. Κιλκίς.



Σεβαστοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί.
Θά ἤθελα νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τόν ἐνθουσιασμό καί τήν πνευματική στήριξη 

πού, Χάριτι Θεοῦ, ἐμπνέει τό Περιοδικό σας...
Ἡ ἐμπειρία μου μέ ὠθεῖ νά τολμήσω νά σᾶς πῶ, νά προτρέπετε τούς Πολυτέκνους 

ν' ἀσχολοῦνται μέ τή γῆ πού τίς πιό πολλές φορές, ἄν καί μέ σκληρή ἐργασία, ἀποδίδει 
περισσότερα ἀπ' ὅσα ζητάει. Ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης, «Κάθε χορ-
ταράκι, κάθε λουλούδι φαίνεται νά μᾶς ψιθυρίζει: “Ἐδῶ εἶναι ὁ Κύριος!”. Παρατηρῆστε τή 
σοφή κατασκευή τῶν φυτῶν καί ὁδηγηθεῖτε ἀπ' αὐτά στόν Θεό»...      Μέ τιμή

Ν. Λακωνίας, 14. 10. 2020.                                   Νεκταρία Συρμαλῆ 

ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
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2ο Σχόλιο Συντάξεως: Χαιρόμαστε 
ἰδιαίτερα ὅταν Πολύτεκνες Οἰκογένειες 
παίρνουν τή μεγάλη ἀπόφαση (ὅταν βε-
βαίως συντρέχουν οἱ στοιχειώδεις, τουλά-
χιστον, προϋποθέσεις) νά ἐγκαταλείψουν 
τίς μεγαλουπόλεις καί ἐγκαθίστανται 
στήν Ἐπαρχία καί μάλιστα σέ χωριό. 

Ἡ Οἰκογένεια Κιουρτσίδη συνειδητά 
πῆρε αὐτή τήν ἀπόφαση καί, φυσικά, 
ὅπως μᾶς γράφουν δέν τό μετάνιωσαν.

Μάλιστα, πρόσφατα, λάβαμε ἐπι-
στολή Φίλης–Δωρήτριας τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., 
ἀπό τήν Ἐπαρχία, ἡ ὁποία παλαιότερα 
διέμενε στήν Ἀθήνα. Μέ πολύ γλαφυ-
ρό τρόπο μᾶς συνιστᾶ νά προτρέπου-
με τούς ἀδελφούς μας Πολυτέκνους νά 
ἀσχολοῦνται μέ τή γῆ.

Ἐπειδή ἡ ὡραία ἐπιστολή της ἔρχε-
ται πρός ἐπίρρωση τῶν ἀνωτέρων πα-
ραθέτουμε ἕνα ἀπόσπασμά της.  

Σχόλιο Συντάξεως:  Τήν ὡραία αὐτή 
Οἰκογένεια εἴχαμε παρουσιάσει καί στό 
παρελθόν (ἀρ. τ. 155/2017). Τήν παρου-
σιάζουμε πάλι, γιατί μᾶς συγκίνησε ἡ 
μεστή νοήματος ἐπιστολή τῆς μητέρας. 
Παράλληλα, θέλουμε νά δώσουμε στούς 
Ἀναγνῶστες μας μία μικρή γεύση ἀπό τήν 
περιβόητη τηλεκπαίδευση (βλ. στό παρόν, 

σελ. 4). Στή φωτογραφία τά 3 ἀπό τά 8 
παιδιά–μαθητές (ἡ μικρή παρακολουθεῖ) 
κατά τή διάρκεια τῶν μαθημάτων!...

Ὅμως, ὁ Πανάγαθος Θεός, πού εἶναι 
δίκαιος, στέλνει πάντα τίς εὐλογίες Του 
«τήν κατάλληλη στιγμή». Καλή δύναμη 
ἀδελφοί μας. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. θά στέκεται, 
τό κατά δύναμη, ἀρωγός στόν ἀγώνα σας.

«...Ἀπό μικρή μέ 
θυμᾶμαι νά διαβάζω 
χαρούμενη τό Περιο - 
δικό σας καί νά με-
τράω ἕνα–ἕνα τά 
παι διά πού εἶχε ἡ κά- 
θε Οἰκογένεια. Δέν 
φανταζόμουν ὅμως 
ποτέ ὅτι μιά μέρα 
θά βρισκόμουν κι 
ἐγώ μέ τήν Οἰκογέ-
νειά μου μέσα σέ 
αὐτές τίς σελίδες!

Ἡ πολυτεκνία εἶ - 
ναι μεγάλη εὐλογία μοῦ ἔλεγαν κάποτε καί εἶχαν 
δίκιο! Μέ τό σύζυγό μου τό διαπιστώνουμε καθη-
μερινά, βλέποντας τίς εὐλογίες πού ἔρχονται πάντα 
τήν κατάλληλη στιγμή. Ἡ πολύτιμη βοήθειά σας, τό 
ἐνδιαφέρον καί ἡ συνεχής ἐπικοινωνία σας, πού μᾶς 
συγκινεῖ ἰδιαίτερα, ἀποδεικνύει τήν μέριμνα Τοῦ Θεοῦ 
στίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες...».

Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Ἀλεξάνδρου–Μαρίας ΠΑΓΚΑΛΗ, 
μέ 8 παιδιά, γεννημ. ἀπό 2004 ἕως 2016, Ν. Ἀττικῆς.

«Ἡ πολυτεκνία εἶναι μεγάλη εὐλογία...»!



Ζητοῦν τή συνδρομή μας... Ἀπευθύνονται στήν ἀγάπη μας!
Ἄλλη μιά Ὑπερ-

πολύτεκνη Οἰκογέ-
νεια, πού ἀγωνίζεται 
μέ ἀξιοπρέπεια νά 
ἐξασφαλίσει τά πρός 
τό ζῆν. Ὁ κ. Γιῶργος 
εἶναι τέκνο Πολύτε-
κνης Οἰκογένειας μέ 5 
παιδιά–ἀδέλφια, ἐνῶ 
ἡ κα Εἰρήνη τρίτεκνης. 
Μόνιμη ἐργασία ἔχει 
μόνο ἡ μητέρα, ἐνῶ 
ὁ πατέρας κάνει κά-

ποια μεροκάματα σέ Λαϊκές Ἀγορές. 
Πρόσφατα παρουσιάσθηκε μιά εὐκαιρία νά ἀγοράσει ἕνα φορτηγό (σέ προ-

νομιακή τιμή), ὥστε δουλεύοντάς το νά ἔχει ἕνα σταθερό εἰσόδημα. Γιατί, ὅπως 
εἶναι αὐτονόητο, ὁ μισθός τῆς συζύγου του καί τό δικό του εὐκαιριακό μεροκάμα-
το δέν ἐπαρκοῦν γιά μιά ἐννεαμελή (9μελή) Οἰκογένεια καί μάλιστα μέ μωρό (ὁ 
μεγαλύτερος γιός ὑπηρετεῖ τή θητεία του καί ἡ πρώτη κόρη σπουδάζει Μαιευτι-
κή). Παρ’ ὅλη, ὅμως, τή συμφέρουσα τιμή του, τό ποσό πού ἀπαιτεῖται (γιά τό 
φορτηγό, τήν καρότσα καί τήν ἄδεια) εἶναι ἀπαγορευτικό γιά τήν Οἰκογένεια.

Ἀπευθύνονται, λοιπόν, διά μέσου τοῦ Περιοδικοῦ μας, στούς ἁπανταχοῦ Φίλους 
τῶν Πολυτέκνων, ζητώντας τή συνδρομή τους, ὥστε νά ἐπιλυθεῖ τό ἐργασι-
ακό πρόβλημα τοῦ πατέρα. Κι ἐμεῖς μέ τή σειρά μας, ἀγαπητοί μας Φίλοι, κά-
νουμε ἔκκληση στήν ἀγάπη σας νά συνεισφέρετε στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ, ὥστε 
νά μή χαθεῖ αὐτή ἡ εὐκαιρία. 

Ὅταν βοηθᾶμε τούς ἀδελφούς μας Πολυτέκνους νά βροῦν ἐργασία ἤ ὅταν τούς 
παρέχουμε τή δυνατότητα νά κάνουν κάποια δική τους, τότε ἡ βοήθειά μας καθίσταται 
οὐσιαστικότερη καί μέ μακροχρόνια θετικά ἀποτελέσματα. Ἄς κάνουμε, λοιπόν, ἀδελ-
φοί μας, ὅ,τι εἶναι δυνατόν καί γι’ αὐτή τήν ἄξια κάθε συμπαράστασης Οἰκογένεια. 

Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Γεωργίου καί Εἰρήνης  
ΤΣΙΣΤΡΑΚΗ, μέ 7 παιδιά, γεννημ. 2001 – 2020, Ν. Ἀττικῆς.

Συνέχεια ἀπό τό ἐξώφυλλο.
Ἱερατική Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια π. Νικολάου καί Κλεοπά-

τρας ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, μέ 7 παιδιά, γεν. 2005–2017, Ν. Ἠμαθίας.
«Ἀγαπητοί Ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ. 
Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν ἀγάπη 

καί τή στήριξή σας. Τά παιδιά ἐνθουσιάστη-
καν ἀπό τά σχολικά πού μᾶς στείλατε καί σᾶς 
εὐχαριστοῦνε πολύ. Ἦταν ἀκριβῶς ὅ,τι χρει-
άζονταν. Πολλές εὐχαριστίες καί σέ ὅλους 
ὅσοι στηρίζουν τό θεάρεστο ἔργο σας...

Εἴθε ἐφέτος νά ζήσουμε ἀληθινά Χρι-
στούγεννα, Χριστούγεννα μέ Χριστό στήν 
ψυχή!...» (20. 11. 2020).  
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Σχόλιο Συντάξεως: 
Ἡ χαρά πού νιώθουν τά παιδιά 

τῶν ἀδελφῶν μας Πολυτέκνων, ὅταν 
λαμβάνουν τά δῶρα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., 
μᾶς «ἀποζημιώνει» στό ἑκατοντα-
πλάσιο. Τό ἴδιο πιστεύουμε ὅτι θά 
αἰσθάνεστε κι ἐσεῖς ἀγαπητοί μας 

Ἀναγνῶστες, βλέποντας τά χαριτω-
μένα προσωπάκια τους στίς ὡραῖες 
οἰκογενειακές τους φωτογραφίες. 

Νά χαίρεσθε τά βλαστάρια σας, σε  
βαστέ π. Νικόλαε καί ἀγαπητή Πρε-
σβυτέρα, καί νά τά δεῖτε ὅπως ὁ Θεός 
ἐπιθυμεῖ!



• «Πῦρ φλογιζόμενον ἀποσβέσει ὕδωρ, καὶ ἐλεημοσύνη ἐξιλάσεται (=ἐξιλεώ-
νει) ἁμαρτίας∙… ἐλεημοσύνη διαμένει εἰς τὸν αἰῶνα» (Σοφία Σειράχ 3, 30 καί 40, 17).

«Θά εἶναι καταπληκτικό νά βρεθοῦν ἐλεήμονες συνάνθρωποί μας»!
(ΕΚΚΛΗΣΗ Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογένειας).

Γιά τήν ὡραία αὐ - 
τή Οἰκογένεια εἴχαμε 
γράψει πρίν ἀπό 2 
χρόνια (ἀρ. τεύχ. 159/ 
2018), ὅταν εἶχαν 7 
παιδιά καί ἐγκυμο-
νοῦσε ἡ σύζυγος τό 
8ο. Ἡ νέα ἀναφορά 
μας γίνεται γιά δύο, 
κυρίως, λό γους:

• Ὁ πρῶτος εἶ-
ναι ἡ ἔκφραση τῆς 
χαρᾶς μας, πού ἡ ἀ- 
 ξιοθαύμαστη Οἰκο- 
γένεια «αὐξάνεται καὶ 
πληθύνεται», δεχόμε- 
νη κάθε νέο παιδί, ὡς 
εὐλογία τοῦ Ζωοδό-

του Θεοῦ (πρίν λίγους μῆνες ἀπέκτησαν τό 9ο παιδάκι τους)!
• Ὁ δεύτερος λόγος εἶναι ἡ ἄμεση ἀνάγκη τῆς Οἰκογένειας νά μετα-

στεγασθοῦν ἀπό τό σπίτι πού μένουν καί πού δέν ἐπαρκεῖ γιά τίς ἀνά-
γκες τους, σέ μεγαλύτερο. Καί ἤδη, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, βρέθηκε τέτοια 
οἰκία, ἡ ὁποία ὅμως χρήζει σημαντικῆς ἀνακαίνισης, πρωτίστως γιά λό-
γους ἀσφαλείας καί λειτουργικότητας.

Γράφει σχετικά σέ e-mail του ὁ πατέρας:
«Τό σπίτι αὐτό μᾶς φανερώθηκε ἀπό τό Θεό, ἀλλά ἔχει ἀνάγκη ἐργασιῶν, 

γιά νά γίνει ἀσφαλές καί λειτουργικό. Χρειάζεται ἠλεκτρολογικές καί ὑδραυ-
λικές ἐργασίες, μόνωση, ἀλλαγή παραθύρων κ.ἄ.», καί καταλήγει ἐκφράζοντας 
τήν εὐχή: «Θά εἶναι καταπληκτικό νά βρεθοῦν ἐλεήμονες συνάνθρωποί 
μας νά μᾶς βοηθήσουν…»!

Σύμφωνα μέ τόν προϋπολογισμό τοῦ ἔργου, πού μᾶς ἀπέστειλαν, ἀπαι-
τοῦνται περίπου 24.000 € γιά ὅλες τίς ἐργασίες. 

Ἡ ἀξιοπρεπής στέγαση εἶναι ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα προβλήματα πού ἀντι-
μετωπίζουν πολλές Πολύτεκνες Οἰκογένειες καί πόσο μᾶλλον οἱ Ὑπερπολύ-
τεκνες. Γι’ αὐτό ἀπευθύνουμε, μαζί με την Οἰκογένεια, ΕΚΚ ΛΗΣΗ πρός τούς 
ἀγαπητούς μας Φίλους–Ἀναγνῶστες, νά σπεύσουν, ὡς ἄλλοι «Κυρηναῖοι», νά 
προσφέρουν ὅ,τι δύναται ὁ καθένας, ὥστε ἕνα ἀκόμη «θαῦμα»*1νά συντελε-
σθεῖ καί ἡ Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια μέ τά μικρά χαριτωμένα παιδιά της 
νά στεγασθεῖ σέ ἕνα ἀσφαλές καί ἀξιοπρεπές σπίτι.

* Ἀναφερόμαστε στήν παρόμοια περίπτωση τῆς Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογένειας Βα-
σιλείου καί Μαριάννας Ἀργυροῦ (μέ 7 παιδιά). Τήν ἔκκλησή τους γιά ἀποπεράτωση τῆς 
οἰκίας τους δημοσιεύσαμε τό Πάσχα (ἀρ. τ. 165/2020) καί τό «θαῦμα», μέ τή βοήθεια τοῦ 
Θεοῦ καί τήν ἀρωγή πολλῶν δωρητῶν τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., συντελέσθηκε μόλις λίγους μῆνες 
ἀργότερα. Ἡ Οἰκογένεια ἐγκαταστάθηκε στό νέο της σπίτι. Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!

Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Παντελῆ–Εὐδοξίας ΧΑΣΑΠΗ, 
μέ 9 παιδιά, γεννημ. ἀπό 2008 ἕως 2020, Νομός Ἀττικῆς.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣεισ
• «Μονάχα δυό λέξεις»

Ἔχουμε τή χαρά νά σᾶς παρουσιάσουμε ἕνα ἐφηβι-
κό–νεανικό μυθιστόρημα πού φιλοδοξεῖ –καί τό πετυ-
χαίνει– ν’ ἀγγίξει τήν πάντα ξεχωριστή καί ἰδιαίτερη 
ἡλικία τῆς πρώτης νιότης.

Ἡ συγγραφέας του, κα Μαρία Ξανθάκη (Πολύ-
τεκνη μητέρα 5 παιδιῶν), προσλαμβάνει μέ περισσή 
εὐαισθησία τήν ἀγω-
νία τῆς νεανικῆς καί 

ἐφηβικῆς ψυχῆς ν’ ἀνακαλύ-
ψει, νά ταξιδέψει, νά ζήσει, ν’ ἀγωνιστεῖ, 
δίνοντας νόημα καί οὐσία στή ζωή της.

Ὁ πόνος, ἡ ἀπόρριψη, ἡ ἀκύρωση 
τῶν ἐπιθυμιῶν, ἀκόμη καί ἡ ἐκπλήρω-
σή τους, ἔρχονται νά ταράξουν, νά προ-
βληματίσουν καί νά σμιλέψουν τελικά 
ψυχές πού ἀκούραστα ἀναζητοῦν, δι-
αμορφώνουν, δημιουργοῦν τό μέλλον 
μέ αἰσιοδοξία. Οἱ δρόμοι ποικίλουν, ὁ 
στόχος ὅμως εἶναι ὁ ἴδιος: ἡ θυσιαστική 
ἀγάπη τῆς εὐθύνης καί τῆς ἐλευθερίας, 
πού πηγάζει ἀπό τήν ὄντως Ἀγάπη τοῦ 
Πανάγαθου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας!

Τό συνιστοῦμε θερμά. Κυκλοφο-
ρεῖται ἀπό τίς ἐκδόσεις «Ἔαρ» (κεν
τρική διάθεση: βιβλιοπωλεῖο «Ὁ Σωτήρ», ὁδ. Σόλωνος 100, Τ.Κ. 106 80 
Ἀθήνα, τηλ. 210.3624349, ἱστοσελίδα: www.earbooks.com).

•  «Tό Πέμπτο Ζάλο»
Ἡ ἱστορία τῆς Κρητικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1770 

(ἐφέτος ἑορτάζουμε τά 250 χρόνια ἀπό τήν ἔναρξή της, 
ἡ ὁποία ξεκίνησε ἀπό τά Σφακιά) ξεδιπλώνεται στίς 
48 σελίδες τοῦ ἐφηβικοῦ βιβλίου: «Τό Πέμπτο Ζάλο». 
Ἀρχηγός της, ὁ περίφημος Δασκαλογιάννης (Ἰωάν-
νης Βλάχος, γιός Πολυτέκνων ἀπό 5 παιδιά–ἀδέλφια 
καί Πολύτεκνος ὁ ἴδιος μέ 6 παιδιά), πού μέ θάρρος 
ἀπαράμιλλο, στρατηγική ἱκανότητα καί ἀξιοθαύμα-

στη ἀγάπη γιά τήν Πατρίδα του ἐνέπνευσε ὅλους τούς Κρη-
τικούς «δίνοντας τό πρῶτο σκίρτημα στήν κρητική ψυχή γιά ἐλευθε-
ρία, ἀνάβοντας τή σπίθα τῆς μεγάλης Ἐπανάστασης πού ἀκολούθησε 
γιά τό Ἔθνος, τό 1821».

Τό βιβλίο ἀναπτύσσεται σέ μορφή κόμικ καί ἐξιστορεῖ τά σημαντι-
κότερα γεγονότα τῶν ἐτῶν 1769–1770. Ἔχει βραβευθεῖ στό Διαγωνισμό 
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Παιδικοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ βιβλί-
ου, πού συνδιοργάνωσαν ἡ Ἱερά Μητρόπο-
λη Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ καί 
οἱ ἐκδόσεις «Νάμα» τήν Κυριακή 23. 2. 2020.

Πρόκειται γιά τό δεύτερο ἔργο τοῦ 17χρο-
νου συγγραφέα Γιώργου Λελεδάκη (1ος ἀπό 
τά 5 παιδιά τῆς Πολύτεκνης Οἰκογένειας Γε-
ωργίου–Εὐαγγελίας Λελεδάκη). Τήν ἐξαιρε-
τικά παραστατική εἰκονογράφηση ἔχει ἐπι-
μεληθεῖ ὁ κ. Σπύρος Ζαχαρόπουλος.

Τό συνιστοῦμε καί αὐτό ἐπίσης θερμά. 
Κυκλοφορεῖται ἀπό τίς ἐκδόσεις «Νάμα» 
(ὁδ. Ἱπποκράτους 44, Τ.Κ. 106 80 Ἀθήνα, τηλ. 
210.3611000, ἱστοσελίδα: https://namabooks.gr).

• Φωτεινές ὑποθῆκες Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821. 
«Γιά Θρησκεία καί Πατρίδα»!

Μέ τή συμπλήρωση 200 χρόνων ἀπό 
τή γενική ἐξέγερση τῶν πανελλήνων τοῦ 
1821, ἐναντίον τῆς ἀπάνθρωπης τουρκικῆς 
τυραννίας, οἱ ἐκλεκτές ἐκδόσεις «Ὀρθόδο-
ξος Κυψέλη» ἀφιερώνουν τό ἡμερολόγιό 
τους τοῦ 2021 στούς ἀγῶνες τῶν ὑπέρ Πί-
στεως καί Πατρίδος θυσιασθέντων ἀγω-
νιστῶν προγόνων μας, πού μᾶς παρέδω-
σαν τό πολύτιμο ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας 
(διαστάσεις: 13 ἑκ. Χ 10 ἑκ., 160 σελίδες).

Ὅπως διαβάζουμε στήν ὡραία εἰσα
γωγή του: «Στό ἡμερολόγιο αὐτό θά 
βρεῖ τε μιά πλούσια συλλογή θέσεων, 
ὑ ποθηκῶν καί διδακτικῶν μηνυμάτων 
τῶν πρωταγωνιστῶν τοῦ 1821, πού μᾶς 
δείχνουν τόν δρόμο τῆς φιλοθεΐας καί 
φιλοπατρίας, πού πρέπει καί ἐμεῖς νά ἀκολουθήσουμε γιά νά ἔχουμε 
τήν συμμαχία καί προστασία τοῦ παντοδυνάμου καί Δικαίου Θεοῦ καί 
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ… Ἄς παραδειγματιστοῦμε ἀπό τή θεοσέ-
βεια καί φιλοπατρία τῶν προγόνων μας, μιμούμενοι αὐτῶν τίς ἀρετές».  

Πρόκειται γιά ἕνα πολύ ὠφέλιμο καί οἰκονομικό δῶρο, πού ὅλοι 
πρέπει νά προσφέρουμε, πρῶτα στόν ἑαυτό μας κι ἔπειτα στ’ ἀγαπη-
μένα μας πρόσωπα. Τό συνιστοῦμε θερμά. 

(Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»: ὁδ. Σπαρτάκου 6, Τ.Κ. 566 26 
ΣΥΚΙΕΣ Θεσ/νίκης, τηλ. 2310.212659, email: info@othodoxoskypseli.gr).

Ἀκολουθεῖστε τή σελίδα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. στό Facebook:
https://www.facebook.com/pefip



Τό ὀξύ Δημογραφικό Πρόβλημα τῆς Κύπρου...!
Ὁ δείκτης γονιμότητας στήν Κύπρο ἔπε-

σε μετά τό 1995 κάτω ἀπό τό ἐπίπεδο ἀνα-
νέωσης τῶν γενεῶν, πού εἶναι 2,1 παιδιά 
ἀνά γυναίκα, καί ἀπό τό 2005 μόλις 1,32 
παιδιά ἀνά γυναίκα. Ἄν ἡ τάση αὐτή συ-
νεχιστεῖ, ὁ πληθυσμός τῆς Κύπρου θά μπεῖ 
σέ τροχιά μείωσης τήν ἑπομένη δεκαετία. 
Ταυτόχρονα κυριαρχεῖ ἡ ἀπόφαση τῶν γυ-
ναικῶν νά ἐπικεντρώνονται στήν ἐπαγγελ-

ματική σταδιοδρομία καί τήν καριέρα, μέ συνέπεια νά κάνουν τό πρῶτο 
παιδί σέ μεγάλη ἡλικία. Οἱ γεννήσεις τοῦ 1ου παιδιοῦ ἀποτελοῦν τό 46,6% 
τῶν συν ολικῶν ἐτήσιων γεννήσεων, τοῦ 2ου τό 36,9%, τοῦ 3ου τό 12,7% 
καί τοῦ 4ου καί ἄνω μόλις τό 3,8%.

Ἡ Κύπρος, ὅπως καί ἡ Ἑλλάδα, συρρικνώνεται συνεχῶς…! Πότε ἔπρε-
πε νά  ληφθοῦν οἰκονομικά καί θεσμικά μέτρα, ἐνίσχυσης τῶν γεννήσεων 
καί τῶν πολυμελῶν Οἰκογενειῶν; Ἡ ἀπάντηση εἶναι: Χθές…! Ἄς ἐλπίσου-
με ὅτι οἱ πολιτικές ἡγεσίες θά ἀφυπνιστοῦν καί θά λάβουν ἄμεσα γενναῖα 
μέτρα, ἔστω καί τήν ὕστατη στιγμή!

Πολύτεκνη Οἰκογένεια 
Ἀλεξάνδρου – Χαρίκλειας 
ΚΟΥΜΟΥΡΟΥ, μέ 5 παιδιά, 
γεν. 2003 – 2009, Ἐπαρχία 
Λεμεσοῦ.

Καί οἱ δύο γονεῖς προέρ-
χονται ἀπό Πολύτεκνες Οἰκο-
γένειες μέ 4 παιδιά–ἀδέλφια. 
Μέ τήν οἰκονομική κρίση ὁ 
πατέρας ἔμεινε γιά ἕνα διά-
στημα ἄνεργος. Προκειμένου 
νά ζήσει τά χαριτωμένα παι-
διά του καί νά τούς ἐξασφα-
λίσει τά ἀπαραίτητα, ἀσχολή-

θηκε μέ τή γεωργία καί τήν κτηνοτροφία. Ἡ Οἰκογένεια θρησκεύει συνειδητά.
Τά χαριτωμένα παιδιά τους εἶναι ὅλα μαθητές. Οἱ ἀνάγκες καί οἱ δυσκολίες τῆς 

καθημερινότητας εἶναι πολλές. Ὅμως ὁ Πανάγαθος Θεός δέν θά τούς ἀφήσει καί 
θά στέλνει τίς εὐλογίες Του. 

Εὐχόμαστε οἱ ἁπανταχοῦ Ἑλληνοκύπριοι ἀδελφοί μας νά ἀδράξουν τήν «εὐκαι-
ρία» καί νά γίνουν «τά χέρια» τοῦ Θεοῦ, στηρίζοντας τίς ἐλάχιστες ἐναπομείνασες 
Πολύτεκνες Οἰκογένειες τῆς Κύπρου μας, ὅπως ἡ παρουσιαζόμενη ἐδῶ Οἰκογένεια.

ςτηλη 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, θεολόγ.καθηγ. Ὧρες ἐπικοινωνίας 13:00–23:00.

τΡΑΠΕΖΙκΟΙ λΟΓΑΡΙΑςΜΟΙ Π.Ε.ΦΙ.Π. κυΠΡΟυ:
l  τΡΑΠΕΖΑ κυΠΡΟυ (IBAN): CY13002003410000000103184700.
l  τΡΑΠΕΖΑ κυΠΡΟυ (IBAN): CY61002001950000357010237969.
    κΩΔ. SWIFT τΡΑΠΕΖΑς κυΠΡΟυ (ΒΙC). BCYPCY2N.
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Ἁγιοκατάταξη συγχρόνων Ἁγιορειτῶν Πατέρων…

Ἅγιοι τέκνα Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν
Ἡ εὐσεβής Οἰκογένεια καί μάλιστα ἡ Πολύτεκνη, ἦταν, εἶναι καί θά 

εἶναι πάντα τό εὐλογημένο φυτώριο, ἀπ’ ὅπου ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία 
ἀντλεῖ θαλερά «νεόφυτα ἐλαιῶν» (Ψαλμ. 127, 3). Δέν εἶναι καθόλου 
τυχαῖο τό γεγονός ὅτι πλειάδα παλαιοτέρων, ἀλλά καί συγχρόνων Ἁγί-
ων ἦσαν τέκνα Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν ἤ ὑπῆρξαν οἱ ἴδιοι Πολύτε-
κνοι γονεῖς, ὡς ἔγγαμοι. 

Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά, ἀπό τούς παλαιοτέρους, τήν Ὑπερπολύτεκνη 
πατρική Οἰκογένεια τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Βασιλείου (10μελής, μέ 
συνολικά 8 Ἁγίους, † β΄ Κυριακή τοῦ Ἰανουαρίου), καθώς καί τήν Πο-
λύτεκνη πατρική Οἰκογένεια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ (7με-
λής, ὅλοι Ἅγιοι, † 18 Δεκεμβρίου). Ἀπό τούς νεωτέρους ἀναφέρουμε, 
καί πάλι ἐνδεικτικά, τούς Ὁσίους: Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη (τέκνο Ὑπερ-
πολύτεκνης Οἰκογενείας μέ 10 παιδιά, † 12 Ἰουλίου), Ἰάκωβο Τσαλίκη 
(τέκνο Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας μέ 9 παιδιά, † 22 Νοεμβρίου) καί 
Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη  (τέκνο Πολύτεκνης Οἰκογενείας μέ 5 παι-
διά, † 2 Δεκεμβρίου). 

Πρίν ἀπό λίγα χρόνια ξεκινήσαμε τήν καταγραφή Ἁγίων Πολυτέ-
κνων ἤ τέκνα Πολυτέκνων καί, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, δημιουργήσα-
με στήν ἱστοσελίδα μας (www.pefip.gr) ἕνα μηνιαῖο «Συναξαριστή Πο-
λυτέκνων Ἁγίων». Ἐκεῖ ἀναφέρουμε τά ἑξῆς:

«Στή σελίδα αὐτή θά προσθέτουμε, μέ ἑορτολογική σειρά, ἀρχίζοντας 
ἀπό τούς Προστάτες μας Ἁγίους Μακκαβαίους (7 ἀδέλφια, † 1 Αὐγού-
στου), τούς Ἁγίους πού ἔχουν σχέση, εἴτε μέ τήν Πολύτεκνη Οἰκογένεια 
εἴτε μέ τό ἱερό Μυστήριο τοῦ Γάμου καί τήν Οἰκογένεια». Μάλιστα, 
κάνουμε ἔκκληση σέ ὅσους γνωρίζουν καί ἄλλους πολυτέκνους Ἁγίους 
νά μᾶς τούς γνωστοποιήσουν. 

Ὡς ἐπιβεβαίωση τῶν ἀνωτέρω, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο προ-
χώρησε στήν  ἁγιοκατάταξη τεσσάρων (4) συγχρόνων Ἁγιορειτῶν Πα-
τέρων, οἱ ὁποῖοι κατάγονταν ἀπό Πο-
λύτεκνες Οἰκογένειες (τοῦ μέν πρώτου 
ἡ ἁγιοκατάταξη ἔγινε στίς 27. 11. 2019, 
ἐνῶ τῶν ἄλλων τριῶν στίς 9. 3. 2020). Γι’ 
αὐτούς κάνουμε παρακάτω μιά σύντο-
μη ἀναφορά:

1) Ὅσιος ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ὁ Σιμωνο-
πετρίτης (1871–1957, τέκνο Πολύτεκνης 
Οἰκογενείας μέ 5 παιδιά). Ἡ ἱερή Μνή-
μη του ὁρίσθηκε νά τιμᾶται στίς 9 Μαΐου, 
ἡμερομηνία κατά τήν ὁποία ἔγινε ἡ ἀνακο-
μιδή τῶν ἱερῶν Λειψάνων του (9. 5. 1965). 

Ὡς ἐπιστέγασμα τῶν συνεχῶν πνευ-
ματικῶν ἀγώνων του προικίσθηκε ἀπό 
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τό Θεό μέ τά χαρίσματα τῆς διάκρισης, διόρασης, προόρασης. Ἀξι-
ώθηκε νά λειτουργεῖ μέ Ἀγγέλους καί νά μήν πατᾶ στή γῆ ὅταν λει-
τουργοῦσε. Τά πνευματικά του τέκνα μιλοῦν μέ ἱερή συγκίνηση γιά 
θαύματα τῆς πύρι νης προσευχῆς του. Ὁ θάνατος τόν βρῆκε προσευ-
χόμενο κι εὐχαριστοῦντα τόν Θεό γιά τό μεγάλο δῶρο τῶν πυκνῶν 
ἀσθενειῶν του.

Ἀνεπαύθη ἐν Κυρίῳ στίς 6 Ἰανουαρίου τοῦ 1957. Χιλιάδες πιστοί 
συμμετεῖχαν στήν κηδεία του, διηγούμενοι μετά δακρύων πολλά θαυ-
μαστά γεγονότα τοῦ βίου του. Ἐτάφη πίσω ἀπό τό ἅγιο Βῆμα τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναλήψεως, μετοχίου τῆς Ἀθωνικῆς Μονῆς Σίμωνος 
Πέτρας, στό Βύρωνα Ἀθηνῶν.

Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος πλ. α .́ Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τῶν ἐν Ἄθῳ πατέρων τὸ ἐγκαλλώπισμα, καὶ τοῦ σεπτοῦ κοινοβί-
ου, Σίμωνος Πέτρας βλαστός, ἀνεδείχθης ἐπ’ ἐσχάτων Ἱερώνυμε, 

σὺ γὰρ ἀνῖσχες ὡς φωστήρ, ἐν τῷ ἄστει Ἀθηνῶν, φωτίζων πιστῶν τὰ 
πλήθη· καὶ νῦν μὴ παύσῃ πρεσβεύων, ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἀνυμνούντων σε.

2) Ὅσιος ΙΩΣΗΦ ὁ Ἡσυχαστής ἤ 
Σπηλαιώτης (1898–1959, τέκνο Ὑπερπο-
λύτεκνης Οἰκογενείας μέ 7 παιδιά). Ἡ ἱ. 
Μνήμη του ἑορτάζεται στίς 16 Αὐγούστου.

Ὅλη ἡ ζωή τοῦ Γέροντος Ἰωσήφ θυμίζει 
τούς παλαιούς ἀσκητές τῆς ἐρήμου. Ἦταν 
ἀνδρεῖος πολεμιστής ἐναντίον τῶν παθῶν 
καί βίαζε τόν ἑαυτό του σέ ἀφάνταστο βαθ-
μό. Ἀπέκτησε ἀξιοθαύμαστη καθαρότητα 
καί ἁγνότητα ψυχῆς καί σώματος καί εἶχε 
ὡς παράδειγμα πάντα τήν Παναγία μας, 
τήν ὁποία ἀγαποῦσε καί τιμοῦσε ὑπερβαλ-
λόντως. Μάλιστα, ἡ Παναγία ἐκπλήρωσε 
τήν ὑπόσχεσή Της, μέ τήν τελευταία δω-
ρεά Της, νά παραλάβει τήν ψυχή του τήν 
ἡμέρα τῆς Κοιμήσεώς Της. 

Διῆλθε ὅλα τά στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί βίωσε ἁγιοπνευματι-
κές καταστάσεις. Ἦταν ἔμπειρος, διακριτικός καί ἀπλανής πνευματικός 
ὁδηγός. Ἡ ζωή του καί ἡ διδασκαλία του εἶναι μία ὀρθόδοξη ἐμπειρι-
κή θεολογία. Ὑπολογίζεται ὅτι ἀπό τή «ρίζα» του προέρχονται, ἄμεσα 
ἤ ἔμμεσα, περισσότεροι ἀπό 1.000 μοναχοί καί μοναχές.

Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος δ .́ «Ταχὺ προκατάλαβε».

Τοῦ Ἄθωνος βλάστημα καὶ μοναστῶν καλλονή, ἀσκήσεως πρό-
μαχος καὶ ἡσυχίας λιμήν, ἐδείχθης Πατὴρ ἡμῶν, ἔδειξας βιοτῇ 

σου, τοὺς τῆς Χάριτος τρόπους, ἔσωσας τῇ εὐχῇ σου τοὺς πιστῶς σε 
αἰτοῦντας· διὸ πρέσβευε τῷ Κυρίῳ, Ἰωσὴφ Πατὴρ ἡμῶν Ὅσιε.
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3) Ὅσιος ΕΦΡΑΙΜ ὁ Κατουνακιώτης 
(1912–1998, τέκνο Πολύτεκνης Οἰκογε-
νείας μέ 4 παιδιά). Ἡ ἱερή Μνήμη του 
τιμᾶται στίς 27 Φεβρουαρίου.

Ὁ παπαἘφραίμ γνώρισε, τόν ξακου-
στό στό Ἅγιον Ὄρος, Ἅγιο Ἰωσήφ τόν 
Ἡσυχαστή καί συνδέθηκε πνευματικά μαζί 
του. Ὁ Γέροντας Ἰωσήφ μέ τή σειρά του, 
ἄσκησε καταλυτική ἐπίδραση στήν πορεία 
τοῦ νεαροῦ μοναχοῦ στήν πνευματική ζωή. 

Ὁ μακαριστός γέροντας τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., 
π. Νικόδημος (Μπιλάλης), διατηροῦσε 
πνευματική ἐπικοινωνία μέ τόν Ὅσιο, κι 
ὅταν κοιμήθηκε ἔγραψε, μεταξύ ἄλλων, 
τά ἑξῆς ἐγκωμιαστικά: 

«Γέροντας Ἐφραίμ Κατουνακιώτης: Ὁ ἐρημίτης τῆς χαρμολύπης… 
Μιά μορφή ἀνδρεία, ἕνας ἀσκητής ἀνυποχώρητος καί ἀσυμβίβαστος 
σέ αὐστηρότητα γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά καί μιά ψυχή εὐγενική καί 
φιλάνθρωπη γιά τούς ἀδελφούς του. Ἕνας χερουβικός Λειτουργός τοῦ 
Θεοῦ καί μεσίτης τῶν ἀδελφῶν του, μέ ἀκατάπαυστες καί δακρύβρεκτες 
προσευχές. Ἕνα ζωντανό ἐκφράγισμα τῆς μοναχικῆς τριάδος: ἁγνείας, 
ὑπακοῆς, ἀκτημοσύνης… Ἕνας νηπτικός καί μυστικός Ἁγιορείτης, ἕνας 
συνεχιστής τῆς παραδόσεως τῶν μεγάλων τοῦ Μοναχισμοῦ…».

Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος πλ. α .́ Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Προσευχῆς ἀενάου λαμπτὴρ νεόφωτε, Κατουνακίων οἰκῆτορ, Ἁγί-
ου Ὄρους πυρσέ, ὁ φωτίσας ἀρετῶν σου τοῖς πυρσεύμασι πά-

ντας, θειότατε Ἐφραίμ, καὶ εἰς ὕψος ἐπαρθεὶς θεώσεως ἀπαθείᾳ καὶ 
νήψει, μὴ διαλείπῃς Χριστὸν ἡμῖν καθιλεούμενος.

 4) Ὅσιος ΔΑΝΙΗΛ ὁ Κατουνακιώ-
της (1846–1929, τέκνο Πολύτεκνης Οἰκο-
γενείας μέ τουλάχιστον 4 παιδιά, δέν 
ἀναφέρεται ὁ ἀκριβής ἀριθμός). Ἡ ἱερή 
Μνήμη του τιμᾶται στίς 7 Σεπτεμβρίου. 

Ἵδρυσε στά Κατουνάκια τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους ἀδελφότητα, ἡ ὁποία ὀνομάστηκε 
«Δανιηλαῖοι». Ἄσκησε τήν τέχνη τῆς ἁγιο-
γραφίας καί τήν παρέδωσε στήν ἀδελ-
φότητα, ἡ ὁποία τήν ἀσκεῖ μέχρι σή-
μερα. Ὅμως, περισσότερο ἔχουν μείνει 
ἱστορικές οἱ πραγματεῖες, οἱ μελέτες καί 
οἱ ἑκατοντάδες ἐπιστολές του, πού δια-
πραγματεύονται μέ σύνεση καί πατερι-
κή κατοχύρωση, σοβαρά πνευματικά καί 
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θεολογικά ζητήματα. Συνδεόταν πνευματικά μέ τόν Ἅγιο Νεκτάριο, μέ 
τόν ὅσιο Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο, μέ τόν λογοτέχνη Ἀλέξανδρο Μω-
ραϊτίδη (ἀργότερα Μοναχό Ἀνδρόνικο) καί μέ πολλά ἄλλα πνευματικά 
ἀναστήματα τῆς ἐποχῆς του. 

Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος πλ. α .́ Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Μετελθὼν πολιτείαν σεμνὴν ἐν Ἄθωνι, Κατουνακίων κοσμῆτορ, 
θεοειδὲς Δανιήλ, τὸ ἐκ πέτρας μέλι ἥδιστον παρήγαγες, τῆς ψυ-

χοτρόφου ἀρετῆς, ὥσπερ μέλισσα, σοφέ, ἀκάματος· ὅθεν πάντες, τῶν 
σῶν χαρίτων τρυγῶντες, ἀπεκδεχόμεθα σὴν εὔνοιαν.

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε, πρός τόν Σωτήρα Χριστό, ὑπέρ τοῦ 
Ἔθνους μας καί ἰδιαιτέρως ὑπέρ τῶν Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν. Ἀμήν.

Οἱ Ἑόρτιες Εὐχές μας

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Ε Τ Ε Χ Θ Η
Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς (†14 Ἰουνίου)

Ὁ Χριστός, ὁ Θεός, 
γεννήθηκε στή Γῆ ὡς 
ἄνθρωπος. Γιατί;

Γιά νά μᾶς ἐξηγήσει 
μέ τή Γέννησή Του τή 
γέννησή μας. Ὁ Θεός 
ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά 
γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεός.

Νά, μέσα σ' αὐτό 
περιλαμβάνεται ὅλο 
τό μυστήριο τῆς θαυ-
μαστῆς Γεννήσεως τοῦ 
Θεανθρώπου τήν ἡμέ-
ρα τῶν Χριστουγέν-
νων. Μέσα σ' αὐτό πε-
ριέχεται ὁλόκληρο τό 
Εὐαγγέλιό Του καί ὅλη 
ἡ Ἐκκλησία Του καί κάθε τί πού βρίσκεται μέσα σ' Αὐτήν. Ὅλα τά 
ἅγια Μυστήρια καί ὅλες οἱ ἅγιες ἀρετές καί μέσα σ' αὐτές ὅλες οἱ 
ἅγιες θεϊκές δυνάμεις.

Ἀπό τή Γέννηση τοῦ Σωτήρα Χριστοῦ στή Γῆ, ὅλο τό πλήρωμα 
τῆς Θεότητας, ὅλος ὁ Θεός βρίσκεται σωματικά παρών στόν δικό 
μας ἀνθρώπινο κόσμο, γιά νά γεμίσουμε ἐμεῖς μέ αὐτό τό πλήρωμα 
τῆς Θεότητας.
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Καί ἔτσι νά πραγματοποιήσουμε τό σκοπό πού ὁ Ἴδιος ὁ Θεός 
ἔθεσε γιά τό ἀνθρώπινο εἶναι μας, γιά τήν ἀνθρώπινη ζωή μας, γιά 
τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξή μας. Τόν μόνο ἀληθινό καί ἀθάνατο σκοπό 
καί γιά μένα καί γιά σένα καί γιά τόν κάθε ἄνθρωπο. Ὤ, πῶς ἐμεῖς 
τά ἄθλια ἀνθρώπινα ὄντα νά φθάσουμε σ' αὐτόν τόν ὕψιστο σκοπό;

Μέσῳ τῶν ἁγίων Μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ, πού ὑπάρχουν στήν 
Ἁγία Ἐκκλησία Του, καί μέσῳ τῶν ἁγίων ἀρετῶν, πού ὑπάρχουν μέσα 
σ' Αὐτήν. Ὅταν ζοῦμε μέσα σ' αὐτές τίς ἀρετές καί μέσῳ αὐτῶν ὁ 
καθένας ἀπό ἐμᾶς γεμίζει μέ ὅλες τίς θεϊκές δυνάμεις, πού εἶναι ἀνα-
γκαῖες γιά τόν ἄνθρωπο, ὥστε νά ζήσει ἐν Θεῷ καί μαζί μέ τόν Θεό, 
τόσο σ'  αὐτόν ὅσο καί στόν Ἄλλο κόσμο.

Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ καθένας γίνεται «Θεὸς κατὰ χάριν», κι αὐτό 
εἶναι κάτι πού μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ μόνο μέ τή βοήθεια τοῦ Κυ-
ρίου μας, τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, πού ἐλεεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους…

Ἡ ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ ἀρχίζει μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα καί 
ὁλοκληρώνεται μέ τή θέωση. Στό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος ντύ-
νεσαι τόν Ἴδιο τόν Χριστό. Στή Θεία Κοινωνία ὑποδέχεσαι ὁλό-
κληρο τόν Θεό. 

Νά, εἶσαι Χριστοφόρος χριστιανέ! Εἶσαι Θεοφόρος! Νά, ζεῖς, ὅπως 
ὁ μικρός «Θεὸς κατὰ χάριν». Νά, ζεῖς μέ τόν Χριστό καί γιά χάρη 
τοῦ Χριστοῦ, γιατί Αὐτός ὁ Χριστός εἶναι τό μόνο λογικό καί χαρ-
μόσυνο νόημα τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, καί γιά μένα καί γιά σένα 
καί γιά τόν κάθε ἄνθρωπο.

Γι' αὐτό: ὅλα γιά τόν Χριστό, τόν Χριστό νά μήν Τόν ἀνταλλά-
ξεις μέ τίποτε!

Ἄς εἶναι Αὐτός –ὁ θαυμαστός καί ἐλεήμονας πρός ὅλους τούς 
ἀνθρώπους– Κύριος καί Σωτήρας μας. «Αὐτός πρῶτος σέ ὅλα», μέσα 
σέ ὅλη τή ζωή μου, σέ ὅλη τή ζωή σου καί τή ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώ-
που, τή ζωή πού ἀρχίζει ἐδῶ στή Γῆ, γιά νά συνεχιστεῖ σέ ὁλόκληρη 
τήν αἰωνιότητα, σέ ὅλους τούς οὐράνιους θείους κόσμους.

Γι' αὐτό πάλι καί πολλές φορές ἐπαναλαμβάνω τή χαρμόσυνη φωνή 
καί τόν ἀγγελικό χαιρετισμό:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ ! 
Σχόλιο Συντάξεως: Κι ἄς ἀπαντήσουμε κι ἐμεῖς στόν χαιρετισμό 

τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καί τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου, μέ ὅλη τή δύναμη τῆς 
ψυχῆς μας, λέγοντας: ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ ὁ Κύριος! 

Σᾶς εὐχόμαστε, ἀγαπητοί Φίλοι–Ἀναγνῶστες μας, καλά, εὐλο-
γημένα καί θεάρεστα Χριστούγεννα καί εὐτυχισμένο τό Νέον 
Ἔτος 2021, μέ ὑγεία, ἀπαλλαγμένο ἀπό κάθε πειρασμό. Προπά-
ντων, ὅμως, μαζί μέ τόν Χριστό μας, γιατί, ὅπως ἔλεγε ἕνας ἄλλος 
μεγάλος, σύγχρονος πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Ἅγιος Νικόλα-
ος Βελιμίροβιτς († 5 Μαρτίου): «Δρόμος χωρίς Θεό δέν ἀντέχεται»!



Δύο Πολύτεκνες Οἰκογένειες 
μέ πνευματική συγγένεια!

1. Οἰκογένεια Κωνσταντίνου καί Μαριλένας ΒΕΡΙΓΑΚΗ, μέ 6 
παιδιά, γεννημ. ἀπό 2009 ἕως 2018, Ν. Ἀττικῆς.

Ὁ πατέρας, ὁ ὁποῖος εἶναι γνωστός στήν Ἕνωσή μας ὡς Φίλος 
τῶν Πολυτέκνων, ἐργάζεται στό ΕΚΑΒ ὡς διασώστης, ἐνῶ ἡ μητέ-
ρα εἶναι δασκάλα. Οἱ γονεῖς διακρίνονται γιά τή βαθιά τους εὐσέ-
βεια καί πίστη.

Ἡ ἐμπιστοσύνη τους στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί τό Ἅγιο Θέλη-
μά Του ἀποτελεῖ πυξίδα στό ἔγγαμο βίο τους. Καθημερινά βλέπουν 
θαύματα στή ζωή τους, ὅπως χαρακτηριστικά μᾶς ἀναφέρουν.

Εὖγε σας Φίλοι μας. Μακάρι τό παράδειγμά σας νά ἐμπνέει τούς 
σύγχρονους ὀλιγότεκνους νεοέλληνες πού περιφρονοῦν τήν εὐλογη-
μένη τεκνογονία.

2. Πολύτεκνη Οἰκογένεια Λουκᾶ καί Βασιλικῆς ΠΕΤΤΑ, μέ 5 
παιδιά, γεννημ. ἀπό 2012 ἕως 2020, Ν. Ἀττικῆς.

Ὁ κ. Λουκᾶς εἶναι τό 9ο ἀπό τά 12 παιδιά τοῦ ἱερατικοῦ ζεύγους 
π. Νικολάου καί Ἀνθῆς Πέττα (ἤδη μακαριστοί). Ἡ βαριά πνευμα-
τική παρακαταθήκη, πού κληρονόμησε ἀπό τούς ἀείμνηστους γονεῖς 
του, ἐπέδρασε καταλυτικά, ὥστε νά ἀκολουθήσει καί ἐκεῖνος τόν 
ἡρωικό δρόμο τῆς πολυτεκνίας. Ἀλλά τήν ἴδια ἀγάπη γιά τά πολ-
λά παιδιά ἐνεφύσησαν στά 3 παιδιά τους καί οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς τῆς 
κας Βασιλικῆς. 

Γράφουν σχετικά οἱ γονεῖς: «Ἡ πολυτεκνία εἶναι σίγουρα ἕνας 
δύσκολος καθημερινός ἀγώνας, ἀλλά ταυτόχρονα τόσο πανέμορ-
φος. Ἀξίζει τήν κάθε στιγμή»!

Ὁ πατέρας εἶναι ἀστυνομικός καί ἡ μητέρα νοσηλεύτρια, ἐνῶ καί 
οἱ δύο σπούδασαν Θεολογία. Θρησκεύουν συνειδητά καί ἀγωνίζονται 
νά ἀναθρέψουν τά παιδιά τους «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου». 
Πρόσφατα τελέσθηκε τό μυστήριο τῆς Βάπτισης τοῦ 5ου παιδιοῦ τους, 
Ἐλευθερίου, ἀπό ὅπου ἡ φωτογραφία.

Συγχαίρουμε τούς νέους γονεῖς καί τούς εὐχόμασθε νά χαίρονται 
τά παιδιά τους καί νά τά καμαρώνουν μέσα στήν Ἐκκλησία.

κ. Κων/νος
κα Μαριλένα

κα Βασιλική κ. Λουκᾶς


