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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.

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

• Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ  Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ
μέ 4 ἤ 3 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα χηρῶν, 
ἀναπήρων, ἀσθενῶν, ἀλλά καί ΑΓΑΜΩΝ 
μητέρων καί γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οἱ ὁποῖες 
πιέζον ται γιά ΕΚ ΤΡΩΣΗ (βλ. σελ. 5), γίνο-
νται κατ᾽ ἐξαίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ἔγκυρα: Πιστοποιητικό 
Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως, ὑγείας–Κρα-
τικοῦ Νοσοκομείου κλπ., καθώς καί οἰκογε-
νειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή).

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ
• ΔΩΡΕΕΣ–ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ: 
τρόφιμα, ἱματισμό καινουργῆ ἤ σέ καλή 
καί καθαρή κατάσταση (κυρίως γιά παι-
διά, ἐφήβους καί νέους), κλινοσκεπάσμα-
τα, οἰκιακά σκεύη, βιβλία, σχολικά εἴδη, 
παιχνίδια κλπ., χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώ-
ων Πολυτέκνων ἀδελφῶν μας.
• ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ:
3 βλ. Τραπεζικούς Λογαριασμούς μας καί 
ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμή (σελ. 14–15).
3 Οἱ Δωρητές μας, κυρίως τοῦ ἐξωτερικοῦ, 
μποροῦν νά ἀποστείλουν χρηματική δωρεά 
καί μέσῳ PayPal (βλ. www.pefip.gr).

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

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

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

Κορωπί Ἀττικῆς  21066.30.990.

Τριμηνιαῖο δημοσιογραφικό ὄργανο 
τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων 

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

Ἔτος 43ο, ἀρ. φύλλου 171 
Ἰούλιος–Αὔγουστος–Σεπτέμβριος 2021
Ἀκαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.
 21038.38.496, 21038.22.586, 

FAX: 21038.39.509.

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

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

μονογαμικά, φιλότεκνα, πο 
λύτε κνα, φιλόστοργα, ἀλλά 

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

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

«Τὸ πελαργίζειν ἐ στὶ φιλο τεκνεῖν  
καὶ φιλογονεῖν».

Ἡ Ε.Π.Ο. ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ 
σέ ὅσους τή ζητήσουν. Δεκτές οἱ προ
αιρετικές Εἰσφορές–Δωρεές.            
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ  
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ:

• Τετράδια θεμάτων (2θεμα, 3θεμα, 4θε
μα) • τετράδια 30φ.–50φ.–80φ.–100φ., ἁπλά, 
χρωματιστά, ἀντιγραφῆς, μαθηματικῶν, μου
σικῆς • τσάντες • μολύβια • γόμες • στυλό 
• ξύστρες • μαρκαδόρους • ξυλομπογιές  
• χαρτί φωτοτυπικοῦ (πακέτο) • εὑρετήρια 
• χάρακες–γεωμετρικά ὄργανα • μπλόκ ζω
γραφικῆς • τέμπερες • διορθωτικά • ντο
σιέ • κόλλες (στίκ καί ὑγρές) • διαφάνειες  
• φόρμες γυμναστικῆς • ἀθλητικά παπούτσια  
• καί... ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἔχουμε ξεχάσει.

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ...!
Ἡ νέα σχολική χρονιά, πηγή προσμονῆς καί χαρᾶς γιά 

τούς μικρούς μας φίλους, ξεκίνησε. Ὅπως κάθε χρόνο, ἀπό 
τή στήλη αὐτή, κάνουμε ἔκκληση στούς Φίλους Ἀναγνῶστες 
νά συνδράμουν στό ἔργο τῆς ἀρωγῆς τῶν Πολυτέκνων Οἰκο

γενειῶν, πού ἰδιαίτερα τό μήνα αὐτό δοκιμάζονται ἀπό τό πρόσθετο 
βάρος τῆς ἀγορᾶς τῶν σχολικῶν εἰδῶν! Ἄν μιᾶς μέσης Οἰκογένειας ὁ 
προϋπολογισμός ἐπιβαρύνεται αἰσθητά ἀπό τά ἔξοδα αὐτά, εἶναι εὔκο
λο νά φανταστοῦμε πόσο – ἀναλογικά– δυσβάστακτο καθίσταται τό κό
στος αὐτό γιά μιά Ὑπερπολύτεκνη καί Πολύτεκνη Οἰκογένεια.

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί φέτος, παρά τίς δυσκολίες πού ἔχουν 
ἐνσκήψει στή Χώρα μας, θά συμπαρασταθοῦμε στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ 
στίς ἀγαπητές μας Πολύτεκνες Οἰκογένειες. Εἶναι πολύ σημαντικό γιά 
ὅλους μας νά στηρίξουμε τά παιδιά στήν προσπάθειά τους γιά πρόοδο 
καί προκοπή. Ἔτσι παίρνουμε κι ἐμεῖς μερίδιο ἀπό τή χαρά τους καί τά 
καμαρώνουμε βλέποντάς τα νά προχωροῦν καί νά διακρίνονται, παρά 
τίς ἀντιξοότητες πού ἀντιμετωπίζουν.

Μέ δεδομένο τό κόστος τῆς προσπάθει
ας, ἀλλά καί τήν ἀμέριστη δική σας ἀγάπη 
καί ὑποστήριξη, ἀγαπητοί μας Ἀναγνῶ στες, 
εὐχαριστώντας ἐκ τῶν προτέρων, εὐελπι
στοῦμε καί ἀναμένουμε τήν πολύτιμη βοή
θειά σας. Καλή σχολική χρονιά!

Ἕνα ἐλάχιστο δεῖγμα ἀπό τά σχολικά πού 
ἑτοιμάσαμε γιά τούς μικρούς μας Φίλους στήν 
ἔναρξη τῆς περσινῆς σχολικῆς χρονιᾶς. Μέ τή 
βοήθειά σας ἐλπίζουμε ὅτι καί φέτος θά ἀντα
ποκριθοῦμε στίς ἑκατοντάδες ἐκκλήσεις τῶν Πο
λυτέκνων Οἰκογενειῶν καί θά μοιράσουμε χαμό
γελα στά πολλά–πολλά χαριτωμένα παιδιά τους!

Ἀκολουθεῖστε τή σελίδα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. στό Facebook:
https://www.facebook.com/pefip
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Caterina Scorsone: 
Ἡ κόρη της γεννήθηκε μέ σύνδρομο Down  

καί εἶναι ὑπέροχη, ὅπως ὅλα τά παιδιά!
Στήν Ἑλλάδα, ὅπως καί τήν Κύπρο, δυστυχῶς, τά παιδιά μέ τρισωμία 

21 ἤ ὅπως εἶναι γνωστό μέ σύνδρομο Down ἀντιμετωπίζονται ὡς «παιδιά 
ἑνός κατώτερου Θεοῦ». Μάλιστα, ὅταν διαγιγνώσκονται, ἀπό τήν ἐμβρυϊκή 
ἤδη ἡλικία, μέ μεγάλη ἤ μικρή πιθανότητα (γιατί γιά πιθανότητες πρόκειται 
καί ὄχι γιά 100% ἀκρίβεια) νά πάσχουν, ἡ ἄμεση καί πολλές φορές πιεστι
κή ἀντίδραση τῶν γιατρῶν εἶναι νά προτείνουν στούς γονεῖς τήν ἔκτρωση. 

Ὅμως, τόσο στή Χώρα μας, ὅσο καί στό ἐξωτερικό ὑπάρχουν ἀκόμα 
μητέρες πού σέβονται τήν ἱερότητα καί τή μοναδικότητα τῆς ζωῆς καί 
δέν προχωροῦν σέ ἔκτρωση, ἀλλά φέρνουν στόν κόσμο τά ἀθῶα μωράκια 
τους. Καί τότε μένουν ἔκθαμβες γιά τήν ἄπλετη ἀγάπη, τή χαρά καί τό 
φῶς πού τούς ἀνταποδίδουν. Μιά τέτοια περίπτωση παρουσιάζουμε ἐδῶ.

Tά παιδιά μέ σύνδρομο Down 
δέν εἶναι τά ἀδύναμα παιδιά τῆς 
οἰ κογένειας. Εἶναι ἁπλῶς παιδιά, 
ὅπως εἶναι ὅλα τά ὑπόλοιπα. Καί ἡ 
διά σημη Καναδή ἠθοποιός Caterina 
Scorsone*, ὡς μαμά μιᾶς κόρης μέ 
σύνδρομο Down, μᾶς τό ἐπιβεβαιώ
νει, λέγοντας σέ μιά συνέντευξή της 
γιά τήν ἀξιαγάπητη κορούλα της 
Pippa: «Ὁ μόνος τρόπος νά μήν ἐντο
πίσεις τήν τελειότητα, εἶναι νά τήν 
ψάχνεις κάπου ἀλλοῦ».

Ἡ πρωταγωνίστρια τῆς δημοφι-
λοῦς τηλεοπτικῆς σειρᾶς «Grey’s 
Anatomy» ἔχει τρεῖς (3) κόρες, τήν 
9χρονη Eliza, τήν 2χρονη Lucky καί 
τήν 5χρονη Pippa. Πέντε χρόνια πού 

ἄλλαξαν τή φιλοσοφία της περί μητρότητας. Μιλώντας, λοιπόν, γιά τήν 
Pippa, ἡ Caterina Scorsone ἀνέφερε ὅτι δέν θά μποροῦσε νά εἶναι πιό 
χαρούμενη μαμά καί συμπλήρωσε ὅτι «ἡ διαφορετικότητά της ἔχει συμ
πληρώσει τή ζωή μου καί τήν οἰκογένειά μας». Ὡστόσο, παραδέχεται 
πώς τά συν αισθήματά της ἦταν διαφορετικά στήν ἀρχή. «Ὅταν γεννή
θηκε ἡ κόρη μου, φοβόμουν. Δέν ἤξερα τίποτα γιά τήν τρισωμία 21, τό 
ὄνομα μιᾶς ἀκολουθίας ἑνός τρίτου ἀντιγράφου τοῦ 21ου χρωμοσώμα
τος, γνωστότερο ὡς σύνδρομο Down. Δέν ἤξερα τίποτα. Τό μόνο πού 
ἤξερα γιά τό σύνδρομο αὐτό ἦταν ὅτι οἱ ἄνθρωποι τό ἀντιμετώπιζαν 

* Ἡ ἠθοποιός γεννήθηκε τό 1981 καί μεγάλωσε σέ Πολύτεκνη Οἰκογένεια μέ 5 
παιδιά. Μετά τή γέννηση τῆς κόρης της Pippa ἐπικεντρώθηκε μέ ζῆλο στήν ὑπο
στήριξη τῶν δικαιωμάτων ὅσων ἔχουν γνωστικές διαφορές καί ἀναπηρίες.
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μέ φόβο. Ὁπότε σκέφτηκα ὅτι πρέπει νά τό ἀντιμετωπίσω καί ἐγώ μέ 
τόν ἴδιο τρόπο».

«Ἡ κόρη μου εἶναι τέλεια, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι»!
«Ὁ χειρότερος ἐχθρός τῆς διαφορετικότητας εἶναι ἡ προκατάληψη. Ἐάν 

ὁριοθετεῖς τή σκέψη τοῦ μυαλοῦ σου ἀπέναντι σέ ὅ,τι διαφορετικό ἔρχεται 
στή ζωή σου, τότε δέν θά μάθεις ποτέ τί ἔχει νά σοῦ προσφέρει πραγμα
τικά». Καί ἡ Caterina Scorsone ἄλλαξε γρήγορα τή νοοτροπία της. Ἀπο
δέχθηκε τή διαφορετικότητα τῆς Pippa, ὡς μιά ἰδιαίτερη προσωπικότητα.  
«Ἄνοιξε μιά πόρτα στή ζωή μου πρός τό καλύτερο», ἀνέφερε ἡ ἠθοποιός 
γιά τήν κόρη της. «Ξαφνικά ἔγινε ξεκάθαρο», λέει, καί προσθέτει: «Δέν 
ὑπάρχει πρότυπο ἀνθρώπου. Κανείς δέν γεννήθηκε τέλειος. Οἱ μετρή-
σεις τῆς τελειότητας εἶναι ὑποκειμενικές ἀνάλογα μέ τό ἄτομο πού τίς 
μετράει. Ἡ κόρη μου εἶναι τέλεια, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι».

Σέ μιά ἄλλη συνέντευξή της εἶχε δηλώσει: «Πολλοί γονεῖς ὅταν μα
θαίνουν ὅτι τό νέο μωρό τους ἔχει σύνδρομο Down, ἀνησυχοῦν γιά τό 
ἀντίκτυπο πού θά ἔχει αὐτό στά ἄλλα τους παιδιά. Μακάρι νά μπο
ροῦσα νά δείξω σέ ὅλους τή χαρά, τή γλυκύτητα καί τήν ἀγάπη μέ τά 
ὁποῖα ἔχει γεμίσει ἡ οἰκογένειά μας ἀπό τότε πού γεννήθηκε ἡ Pippa... 
Ἦταν πραγματικά τό μεγαλύτερο δῶρο πού θά μποροῦσα νά κάνω 
στήν ἀδελφή της...».

Ἡ Caterina Scorsone, ἔκανε αὐτό πού πολλοί διστάζουν νά κάνουν καί 
μόνο κερδισμένη βγῆκε. «Ἡ γέννηση ἑνός μωροῦ μέ σύνδρομο Down 
εἶναι κάτι πού πρέπει νά ἀποτελεῖ λόγο χαρᾶς παρά φόβου», ἀνέφερε 
μεταξύ ἄλλων στό τέλος τῆς συνέντευξής της.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — καί τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας νέες, ἀλλά καί γενικά τούς 
ΝΕΟΥΣ —, ὥστε νά μήν καταλήξουν ΠΟΤΕ στήν τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ (οὔτε τή χειρουργική οὔτε 
τή φαρμακευτική, ἔστω κάποιων ὡρῶν καί ἡμερῶν, μέ ὁποιαδή
ποτε μορφή ἀντισυλληπτικῶν: «χάπι ἑπόμενης ἡμέρας» κ.λπ., ὅπως 
καί μέ «σπιράλ», πού δέν ἐπιτρέπουν στό ἔμβρυο νά ἐμφυτευτεῖ 
στή μήτρα τῆς μητέρας καί ἀποβάλλεται). Συν υπεύθυνοι εἶναι 
καί οἱ ἄνδρες–σύζυγοι, ἀλλά καί «σύντροφοι» (ὅταν συναινοῦν), 
ὅπως καί οἱ ἰατροί, οἱ φαρμακοποιοί καί οἱ λοιποί συνεργοῦντες...

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», ἀλλά καί ΕΓΓΑΜΗ, πού 
ἀντιμετωπίζει πειρασμό ἤ κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ, ἄς μή δυσκολευθεῖ 
νά ἐπικοινωνήσει μέ τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συστεγάζεται καί συ
νεργάζεται 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 ΑΝΩΝΥΜΙΑ εἶναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ ἐπίσης καί ἀποφυγή ἀπό τά 
«Κέν τρα Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΣΜΟΥ», πού συνιστοῦν ἀντι
σύλληψη, ἀλλά καί ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά ἀπό τέτοια κέν τρα, πού δυσ
τυχῶς προπαγανδίζονται καί διαφημίζονται πιεστικά. Ἐνημερωθεῖτε 
ὑπεύθυνα καί ἀπό τήν ἱστοσελίδα: www.afistemenaziso.gr. Ζητῆστε 
μας σχετικά ἔντυπα, πού διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, ὅπως καί κάθε παρεχο
μένη 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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Μιά θλιβερή διαφημιστική ἐκστρατεία: 

«Ἕνας Πλανήτης, Ἕνα Παιδί»!
Τό ποῦ ὁδηγεῖται ἡ κοινωνία 

μας γίνεται καθημερινά ὅλο καί πιό 
ἐμφανές ! Ἡ κατρακύλα, δυστυχῶς, 
δέν βλέπουμε νά σταματᾶ πουθενά. 
Ἐνημερωθήκαμε ἀπό τό διαδίκτυο 
γιά μιά ἀπαράδεκτη διαφημιστική 
ἐκστρατεία πού πραγματοποιήθηκε 
στήν Ἀμερική καί τόν Καναδά (μέ
χρι στιγμῆς), μέ τό σύνθημα: «One 
Planet, One Child» («Ἕνας Πλανή-
της, Ἕνα Παιδί»), ἀπό τόν Ὀργανι
σμό World Population Balance (www.
worldpopulationbalance.org). 

Πρόκειται γιά ἕναν διεθνή Ὀρ
γανισμό, πού προωθεῖ τή συνειδητή 
ἀτεκνία («childfree»–«ἐ λεύ θεροι» 
ἀπό παιδί) ἤ, ἔστω, τήν ἀ πό κτη 
ση ἑνός καί μόνο παιδιοῦ («one 
and only child») καί τήν ἀντισύλ
ληψη. 

Καί οἱ λόγοι πού ἐπικαλοῦνται; Ὁ κίνδυνος ἀπό τήν κλιματική 
ἀλλαγή !... Ἰσχυρίζονται ὅτι μειώνοντας τόν πληθυσμό τοῦ Πλανή
τη, θά μειω θεῖ τό ἀποτύπωμα ἄνθρακα, πού ἀφήνουν οἱ ἄνθρωποι 
κατά τή διάρ κεια τῆς ζωῆς τους, κι ἔτσι θά «σωθεῖ» ἡ Γῆ ! Μάλιστα, 
δημοσιεύουν μελέτες σχετικά μέ τήν ἐξοικονόμηση πόρων πού αὐτό 
θά ἐπιφέρει.

Ἡ παράνοια τοῦ ἄκρατου ἐγωϊσμοῦ σέ ὅλο τό μεγαλεῖο της ! Βέ
βαια, οὔτε λόγος γιά μείωση τῶν βιομηχανικῶν ρύπων πού ἐκπέμπουν 
τά ἀνεπτυγμένα καί ἀναπτυσσόμενα Κράτη, μολύνοντας ἀνεπανόρθω
τα τόν Πλανήτη μας. Οὔτε λόγος γιά δίκαιη κατανομή τοῦ παγκόσμιου 
πλούτου, πού τόν νέμονται, στή συντριπτική πλειοψηφία του, κάποιες 
ἑκατοντάδες οἰκογένειες ἀνά τόν κόσμο. Οὔτε λόγος τά πλούσια κρά
τη νά βοηθήσουν οὐσιαστικά τά ἀσθενέστερα, ἀντί νά καταληστεύουν 
τίς πλουτοπαραγωγικές πηγές τους.

Καί ἴσως κάποιοι ἀναγνῶστες μας, διαβάζοντας γι’ αὐτή τήν καμπά
νια, μπορεῖ νά ἰσχυριστοῦν ὅτι αὐτά γίνονται στήν Ἀμερική… Ἐμεῖς, 
δυστυχῶς, δέν χρειαζόμαστε καμπάνιες γιά νά καταδικάσουμε τό 
Ἔθνος μας στή δημογραφική ἐξαφάνιση ! Ἤδη ἐδῶ καί ἀρκετά χρό
νια, στή μαστιζόμενη ἀπό τήν ὑπογεννητικότητα Χώρα μας, ἡ πλειο
ψηφία ἐπιλέγει νά γεννᾶ  μόνο ἕνα (1) παιδί ἤ τό πολύ δύο (2). Γι’ 
ἄλλη μιά χρονιά, τό 2020, οἱ θάνατοι στή Χώρα μας ἦταν περισσό-

«Τό πιό ὡραῖο (!) δῶρο πού μπορεῖς 
νά κάνεις στό πρῶτο σου παιδί, εἶναι νά 
μήν κάνεις ἄλλο»… (τό μήνυμα μιᾶς ἀπό 
τίς ἀφίσες τους, σέ στάση λεωφορείων).
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τεροι κατά 46.234 ἀπό τίς γεννήσεις. Ἕνας δημογραφικός κατήφο
ρος εἶναι σέ ἐξέλιξη…! 

Ἄς εὐχηθοῦμε, νά μᾶς φωτίσει ὁ Θεός, πρίν εἶναι πολύ ἀργά (ἐάν 
δέν εἶναι ἤδη), ν’ ἀλλάξουμε πορεία καί νά ἐπιστρέψουμε στήν πατρο
παράδοτη ἀγάπη μας, ὡς Ἕλληνες, στήν Οἰκογένεια, τά παιδιά, ὅσα 
δώσει ὁ Πανάγαθος, καί τήν εὐλογημένη τεκνογονία.

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

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

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

l  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, γιά Πολυτέκνους καί τά τέκνα τους: Τρίτη καί  
Πέμπτη 8.00 π.μ.–3.00 μ.μ.,  210.38.08.826 ( Ὑπεύθυνος: Στέφανος Σωτηρίου).

Τό δημογραφικό ρολόι μετράει ἀντίστροφα...!
Κι ἐνῶ στό ἐξωτερικό συμβαίνουν τά ἀνωτέρω θλιβερά, στή Χώρα μας, 

πού μαστίζεται ἀπό τήν ὑπογεννητικότητα, τά πράγματα εἶναι πολύ σοβα
ρά. Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἔναρξης τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, προβληματιζόμενοι 
παρατηροῦμε τά δεδομένα, ὅπως ἀναφέρονται σέ δημοσιεύματα: «τό παρά
πλευρο συμπέρασμα πού προκύπτει ἀπό τή σύγκριση τοῦ σημερινοῦ πλη
θυσμοῦ στήν πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση καί τοῦ ἐκτιμώμενου πραγματικοῦ 
κατά τή δεκαετία τοῦ 1960, εἶναι ὅτι ὁ δημογραφικός “Ἡρώδης” κατά τά 
τελευταῖα 55–60 χρόνια “ἀφάνισε” πάνω ἀπό 1.000.000 μαθητές στά Νηπια
γωγεῖα καί τά Δημοτικά, δηλαδή οἱ μαθητές 
αὐτοί μειώθηκαν κατά 1.000.000»! (Δημή
τρης Στεργίου, www.ot.gr, 15.7.21).

Μάλιστα, πρίν λίγες ἡμέρες ἀνακοι
νώθηκε, ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, 
τό κλείσιμο σαράντα (40) σχολείων στήν 
Περιφέρεια Ἠπείρου, ἐνῶ ἄλλα τριάντα 
ὀκτώ (38) δέν θά λειτουργήσουν στήν 
Περιφέρεια Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί 
Θράκης. Μιλᾶμε γιά δεκάδες Νηπιαγωγεῖα καί Δημοτικά Σχολεῖα πού 
ἐρημώνουν. Κι ἐνῶ συμβαίνουν αὐτά, οἱ κυβερνῶντες, σχεδόν διαχρονικά, 
συνεχίζουν τήν ἀντιοικογενειακή τους πολιτική, καταργώντας ἐπιδόμα
τα, καί προωθώντας τίς ἐκτρώσεις καί ὁ,τιδήποτε ἀρνητικό πού ἐνισχύ
ει καί ἐπιταχύνει τό δημογραφικό μας κατήφορο. Ἀλλά, ὅπως δυστυχῶς 
δήλωσε καί ἡ κα Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἡ λύση (!) δέν εἶναι ἄλλη 
ἀπό τήν ἀντικατάσταση τῶν Ἑλλήνων ἀπό... τούς μετανάστες (Ἐφημ. 
«Δημοκρατία», 4.6.21, σελ. 5). Ἀλίμονο στό Ἔθνος μας...!



ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΑΣ

• «Στήν Πολύτεκνη Οἰκογένεια ὑπάρχει ἡ ἀτμόσφαιρα
τῆς θυσίας καί τῆς ἀγάπης...».

«Νιώθουμε πολύ εὐλογημέ-
νοι καί δοξάζουμε κάθε μέρα 
τόν Πανάγαθο Θεό, ὁ Ὁποῖος 
ἀγαπάει καί φροντίζει ἰδιαίτερα 
τούς Πολυτέκνους. Στήν Πο-
λύτεκνη Οἰκογένεια ὑπάρχει ἡ 
ἀτμόσφαιρα θυσίας καί ἀγά-
πης. Οἱ δυσκολίες εἶναι πολ-
λές, ἀλλά δέν μᾶς ἀφήνει ποτέ 
ὁ Θεός. 

Ὁ σύζυγός μου εἶναι ψυ-
κτικός κι ἐγώ ἀσχολοῦμαι κα-
θημερινά μέ τή φροντίδα τῶν 
μικρῶν παιδιῶν μας. Μένουμε 
σ' ἕνα σπιτάκι μέ ἐνοίκιο, οἱ 
ἀνάγκες εἶναι πολλές καί καθη-
μερινές... Ὁποιαδήποτε βοή
θεια ἀπό ἐσᾶς θά ἦταν μεγά-
λη χαρά γιά ἐμᾶς. 

Τό ἔργο σας εἶναι μεγάλο 
καί δύσκολο καί θέλουμε νά 
σᾶς εὐχαριστήσουμε πολύ γιά 
ὅλα. Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας 
καί ἡ Παναγία μας νά σᾶς σκε-
πάζει...». (24.8.2021).

Σχόλιο Συντάξεως: Πρό
κειται γιά μιά ἀξιοθαύμα
στη Πολύτεκνη Οἰκογένεια. 

Τά χαριτωμένα παιδάκια τους εἶναι ὅλα μικρά, τό μεγαλύτερο πηγαίνει 
Β΄ Δημοτικοῦ καί τό μικρότερο εἶναι μόλις 8 μηνῶν. Ὁ πατέρας δέν ἔχει 
μόνιμη ἐργασία, ἀλλά κάνει μεροκάματα ὅπου βρεῖ, ἐνῶ ἡ μητέρα μεγα
λώνει τά βλαστάρια τους. Ὅπως μᾶς γράφουν, δέν ἔχουν δικό τους σπίτι, 
ἀλλά μένουν μέ ἐνοίκιο.

Παρ' ὅλες, ὅμως, τίς δυσκολίες εἶναι χαρούμενοι καί δοξάζουν τό Θεό 
γιά τίς εὐλογίες Του καί πρωτίστως γιά τή μεγαλύτερη ἀπ' ὅλες, πού 
εἶναι τ' ἀξιαγάπητα παιδιά τους! Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπό τή Βάπτι
ση τῆς μικρότερης κόρης τους, ἡ ὁποία ἔλαβε τό ὄνομα Παϊσία, πρός 
τιμήν τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Ὁ Ἅγιος, τόν ὁποῖο εἴχαμε 
τήν εὐλογία νά γνωρίσουμε, ἀγαποῦσε πολύ τούς Πολυτέκνους, ἀλλά 
καί τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἄλλωστε, αὐτός εἶχε δώσει τήν εὐλογία του στόν μα
καριστό Ἱδρυτή τοῦ Συλλόγου μας π. Νικόδημο γιά τήν ἵδρυση καί τή 
συνέχιση τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

Νά χαίρεστε, ἀγαπητοί φίλοι, τήν εὐλογημένη «κατ' οἶκον ἐκκλησία» 
σας. Ἐμεῖς, ὡς Π.Ε.ΦΙ.Π., ἀλλά πιστεύουμε καί οἱ Φίλοι Δωρητές μας θά 
εἴμαστε, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, πάντοτε δίπλα σας. 

Πολύτεκνη Οἰκογένεια Παύλου καί Ἑλένης ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, μέ 5 παιδιά, γεννημένα ἀπό 2014 
ἕως 2021, Ν. Αἰτωλ/νίας.
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ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Συνέχεια ἀπό τό ἐξώφυλλο.
• Ἡ οἰκογενειακή παράδοση τῆς Πολυτεκνίας συνεχίζεται…!

Αἰσθανόμαστε μεγάλη χαρά ὅταν βλέπουμε 
παιδιά Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν νά δημιουργοῦν 
τίς δικές τους Πολύτεκνες Οἰκογένειες. Καί αὐτό 
στήν ἐποχή μας προσ λαμβάνει ἰδιαίτερη ἀξία, 
γιατί τό πνεῦμα τῆς κοινωνίας μας εἶναι σέ γε-
νικές γραμμές ἐχθρικό πρός τήν Πολυτεκνία. Τό 
θυσιαστικό παράδειγμα, ὅμως, τῶν γονέων τους 
καί οἱ ὡραῖες ἀναμνήσεις τους ἀπό τίς μεγάλες 
Οἰκογένειές τους, ἀλλά καί ἡ ἀγάπη τους στά παι-
διά, τούς ὁδηγοῦν νά ἀψηφίσουν τίς «σειρῆνες» 
καί νά εἰσέλθουν στό δύσκολο, ἀλλά ταυτόχρο-
να ὑπέροχο καί θαυμαστό «στάδιο» τῆς Πολυτε-
κνίας. Αὐτό συμβαίνει καί μέ τήν ἐδῶ παρουσια
ζόμενη Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια.

Ὁ πατέρας εἶναι τό 8ο ἀπό τά 9 παιδιά τῆς 
Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας Ἀθανασίου καί 
Ἰλιάδας Μπιρμπίλη (μέ 28 ἐγγόνια, ἕως τώρα), 
τήν ὁποία ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τή χαρά νά γνωρί-
ζει ἀπό τό 1981. Ἐνῶ καί ἡ μητέρα προέρχεται 
ἀπό Πολύτεκνη Οἰκογένεια μέ 4 κόρες.

Πρόκειται γιά μιά ὡραία Οἰκογένεια μέ μι-
κρά παιδιά, πού τή χαρακτηρίζει ἡ βαθιά πίστη 
στό Θεό καί ἡ συνειδητή ἐκκλησιαστική ζωή. 

Ὅσο ὑπάρχουν τέτοιες εὐλογημένες Οἰκογένειες στήν Πατρίδα μας, τίποτα δέν ἔχει 
χαθεῖ... κι ἄς εἶναι μειοψηφία. Γιατί, ὅπως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει: «οὐκ οἴδατε 
ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ ;» (Α΄ Κορ. 5, 6)! 

Ἡ φωτογραφία ἀπό τήν πρόσφατη Βάπτιση τοῦ τελευταίου παιδιοῦ τους, πού τό 
ὀνόμασαν Παϊσία, πρός τιμήν τοῦ μεγάλου συγχρόνου Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.

Νά σᾶς ζήσουν, ἀγαπητοί μας φίλοι, τά ἀξιαγάπητα παιδιά σας, νά σᾶς χαρίζει 
ὁ Πανάγαθος Θεός μας «εὐλογίες πνευματικές» καί νά σᾶς ἀξιώσει «ἰδεῖν τέκνα τέ-
κνων» (Ἀκολουθία τοῦ Γάμου)!

Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Νικο-
λάου καί Ἰωάννας ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, μέ 6 
παιδιά, γεν. 2011–2020, Ν. Μαγνησίας.

Πολύτεκνη Οἰκογένεια Νικολάου καί 
Δήμητρας ΒΕΛΕΝΤΖ Α, μέ 5 παιδιά, γεν-
νημένα ἀπό 2010 ἕως 2021, Ν. Ἀττικῆς.

• «Δίχως λουλούδια καί παιδιά, ποιά θά 'χε ὁ κόσμος ὀμορφιά;» 
Σάν ἕνα «μπουκέτο» ὄμορφα λουλούδια εἶναι καί τά χαριτωμένα παιδιά τῆς φω-

τογραφίας στήν ἀγκαλιά τῶν εὐτυχισμένων γονιῶν τους.
Τήν Οἰκογένεια γνωρίσαμε πρόσφατα, 

μόλις πρίν λίγους μῆνες. Ἐργάζεται μόνο 
ὁ πατέρας, ἐνῶ ἡ μητέρα ἀσχολεῖται μέ 
τήν ἀνατροφή τῶν μικρῶν παιδιῶν τους. 
Διαμένουν μέ ἐνοίκιο καί οἱ καθημερινές 
ἀνάγκες τους εἶναι μεγάλες. 

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. μέ τίς μικρές δυνάμεις της 
θά εἶναι κοντά τους, καί τό ἴδιο ἐλπίζουμε κι 
ἐσεῖς ἀγαπητοί Φίλοι μας Ἀναγνῶστες, γιατί 
«ἀδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς 
πόλις ὀχυρὰ καὶ ὑψηλή...» (Παροιμ. 18, 19)!
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«Ἡμέρα τοῦ Παιδιοῦ» σέ Ὀρθόδοξη Ἐνορία 
τοῦ Ἐξωτερικοῦ!

Πρόσφατα μέ email ὁ σεβα
στός π. Εὐάγγελος Ψάλλας, προ
ιστάμενος τῆς Ἐνορίας τῆς Ἁγί
ας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης καί 
τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορεί
του στήν πόλη Ohain (Lasne) τοῦ 
Βελγίου, μᾶς πληροφόρησε ὅτι 
κατέθεσαν ἕνα χρηματικό ποσό 
γιά τίς ἀνάγκες τῶν Πολυτέ
κνων Οἰκογενειῶν πού στηρίζει 
ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. Μᾶς προξένησε με
γάλη ἐντύπωση τό γεγονός ὅτι ἡ 

συγκεκριμένη ἐνορία ἔχει καθιερώσει τήν τελευταία Κυριακή τοῦ Ἰουνίου 
«Ἡμέρα Ἑορτῆς τῶν Παιδιῶν», τήν ὁποία ἐφέτος ἀφιέρωσε στήν Οἰκογέ
νεια. Μάλιστα, τά παιδιά τῆς Ἐνορίας, μαζί μέ ἄλλους ἐνορίτες, μέσῳ κά
ποιων δραστηριοτήτων, συγκέντρωσαν χρήματα, τά ὁποῖα προσέφεραν, ὅπως 
προείπαμε, γιά τά ἀξιαγάπητα παιδιά τῶν Πολυτέκνων τῆς Πατρίδος μας. 

Αὐτή ἡ θαυμάσια ἰδέα, πού ὑλοποίησε ἡ νεοσύστατη Ἐνορία (ἱδρύ
θηκε μόλις πρίν 3 χρόνια), εὐχόμαστε νά βρεῖ μιμητές καί σέ ἄλλες 
Ὀρθόδοξες Ἐνορίες τόσο στήν Ἑλλάδα, ὅσο καί στό ἐξωτερικό. Τα
πεινά προτείνουμε νά καθιερωθεῖ καί ἐτήσια «Ἑορτή τῆς Οἰκογένειας», 
μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση στήν Πολύτεκνη Οἰκογένεια. Ἔτσι, μέ τήν ἔμπρα
κτη ἐφαρμογή τῆς θεόσδοτης ἐντολῆς τῆς ἀγάπης,* θά ἐνισχύονται ὑλι
κά, ἀλλά καί ἠθικά οἱ «αἱμοδότες» τῆς Πατρίδος μας, ἡ ὁποία συνεχῶς 
φθίνει καί σβήνει δημογραφικά. Σέ 30 χρόνια, δυστυχῶς, δέν θά ὑπάρ
χουν στή Χώρα μας οὔτε 8 ἑκατομμύρια Ἕλληνες! 

Εὐχαριστοῦμε θερμά καί ἀπό αὐτή τή θέση τόν σεβαστό π. Εὐάγγε
λο, τά ἀγαπητά παιδιά τῆς Ἐνορίας του, ἀλλά καί ὅλους ὅσοι συνεισέ
φεραν. Εὐχόμαστε ἡ Ἁγία Εἰρήνη, ἀλλά καί ὁ Ἅγιος Παΐσιος νά τούς 
εὐλογοῦν καί νά τούς χαριτώνουν. 

∗ «αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα 
ὑμᾶς.» (Ὁ Κύριος, Ἰωάν. 15, 12).

Τό ἐσωτερικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Με
γαλομάρτυρος Εἰρήνης καί Ἁγίου Παϊσίου.

«Γιά νά αὐξηθῆ ἡ ἀγάπη, πρέπει νά τήν δώσης. 
Ὅποιος ὅμως δέν δίνει ἔστω καί τήν λίγη ἀγάπη πού 
ἔχει, εἶναι σάν νά ἔχη ἕνα ἁπλόχερο σπόρο, ἀλλά τόν 
κρατάει καί δέν τόν σπέρνει. Αὐτός εἶναι ὁ πονηρός 
δοῦλος πού ἔκρυψε τό τάλαντο (Ματθ. 25, 25). Ἀνά-
λογα μέ τήν ἀγάπη πού θά προσφέρης, θά ἔχης νά 
λάβης. Ἄν δέν δώσης ἀγάπη, δέν θά λάβης ἀγάπη».

(Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, «Λόγοι Ε .́ Πάθη καί Ἀρετές», 
ἐκδ. Ἱ. Ἡ. «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή, σελ. 110).
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Ἑλένη Ἰωαννίδη: 
Ἡ Ὑπερπολύτεκνη Μάνα τοῦ ἔπους τοῦ '40

Τοῦ Γ. Δ. Κούβελα

Ἡ ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 
1940 εἶναι μία ἀπό τίς λαμπρότερες 
σελίδες τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Κατά 
τίς ὧρες ἐκεῖνες, ὁ λαός μας στάθηκε 
ὄρθιος μπροστά στίς σιδερόφρακτες 
στρατιές τοῦ φασισμοῦ καί ἔγραψε μέ 
τήν αὐτοθυσία του καί τόν ἡρωισμό 
του τό ἀθάνατο ἔπος τοῦ '40 καί τῆς 
Ἐθνικῆς Ἀντίστασης.

Στόν ἀγώνα αὐτόν ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν δέν ὑστέρησε κανένας. Ἐπώ
νυμοι καί ἀνώνυμοι, μικροί καί μεγάλοι, ἄνδρες καί γυναῖκες, ὅλος ὁ λαός 
ἔτρεξε νά βοηθήσει. Ἀνάμεσα στίς γενναῖες Ἑλληνίδες ὑπῆρξε καί ἡ Μεσ
σήνια Ἑλένη Ἰωαννίδη, ἀπό τήν Κυπαρισσία. Πρόκειται γιά μία σπουδαία 
γυναικεία μορφή, μία ἀπό τίς ἡρωίδες τοῦ ἔπους τοῦ '40. Ἔδωσε ἕνα ὑπέ
ροχο παράδειγμα ἡρωισμοῦ στήν τότε ἀγωνιζόμενη Πατρίδα μας.

Εἶχε στείλει ἀπό τήν Κυπαρισσία, στίς 2 Φεβρουαρίου 1940, στόν 
τότε Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδας Ἀλέξανδρο Κορυζῆ*, τήν παρακάτω 
συγκινητική ἐπιστολή:

«Ὁ υἱός μου Εὐάγγελος Ἰ. Ἰωαννίδης ἀπωλέσθη εἰς τάς ἐπιχειρή
σεις τῆς Κλεισούρας. Παρήγγειλα εἰς τούς τέσσαρας ἤδη ὑπηρετοῦντας: 
Χρῆστον, Κώσταν, Γεώργιον καί Νίκον, νά ἐκδικηθῶσιν τόν θάνατον τοῦ 
ἀδελφοῦ των. Κρατῶ εἰς ἐφεδρείαν ἄλλους τέσσαρας: Πάνον, Ἀθανά
σιον, Γρηγόριον καί Μενέλαον Ἰωαννίδη, κλάσεων 1917 καί νεωτέρων. 

»Παρακαλῶ κληθῶσιν ὀνομαστικῶς καί οὗτοι, εἰς πάσαν περίπτω
σιν ἀνάγκης τῆς Πατρίδος ἤ τυχόν ἀπωλείας ἑτέρου τέκνου μου πρός 
ἐκδίκησιν ἐχθροῦ. Ὕστατον ἐπιφώνημα θέλει εἶναι: Ζήτω ἡ Πατρίς!».

...Ἡ γενναία Ἑλληνίδα, μάνα δέκα παιδιῶν, ἡ Ἑλένη Ἰωαννίδη, ἔστει
λε τήν ἐπιστολή στόν τότε Πρωθυπουργό, ὅταν ἐπισήμως τήν πληρο
φόρησαν γιά τόν θάνατο τοῦ παιδιοῦ της. Τιμώντας ἡ Πατρίδα τό πα
ράδειγμα τῆς ἄξιας αὐτῆς Ἑλληνίδας, ἔστησε τό ἄγαλμά της στόν τόπο 
ὅπου ἔζησε, τήν Κυπαρισσία Μεσσηνίας, στήν ὁδό Δημάρχου Ἀθανα
σίου Ἰωαννίδη, ὁ ὁποῖος ἦταν γιός της. Μιλώντας στά ἀποκαλυπτήρια 
ὁ ἐγγονός τῆς Ἑλένης Ἰωαννίδη, ὁ Παῦλος Ἰωαννίδης, εἶπε μεταξύ τῶν 
ἄλλων: «Ἡ γιαγιά μου εἶναι ἐκείνη πού προσέφερε θυσία στήν πατρίδα, 
ἐκτός ἀπό τό παιδί της, τόν Βαγγέλη, πού σκοτώθηκε στίς ἐπιχειρήσεις 

* Ὁ Ἀλέξανδρος Κορυζῆς (1885–1941) ἦταν Νομικός, Οἰκονομολόγος καί διε
τέλεσε Πρωθυπουργός τῆς Χώρας γιά 80 ἡμέρες μόνο, ἀπό τόν θάνατο τοῦ Ἰωάν
νη Μεταξᾶ μέχρι καί τήν 1η ἡμέρα τῆς Γερμανικῆς Εἰσβολῆς. Χαρακτηρίστη-
κε Πρωθυπουργός τοῦ 2ου «Ὄχι» τῆς Ἑλλάδας στόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
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τῆς Κλεισούρας, καί τά ὑπόλοιπα 
ὀκτώ ἀγόρια της, νά ἐκδικηθοῦν 
τόν θάνατο τοῦ ἀδελφοῦ τους. Ἡ 
τιμή εἶναι μεγάλη, ἀνήκει, ὅμως, 
σέ ὅλες τίς μάνες πού, μέ τόν 
ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο, στήριξαν 
καί στηρίζουν τίς οἰκογένειες, τίς 
κοινωνίες καί κατ' ἐπέκταση τήν 
πατρίδα... Ἡ γιαγιά μου, Ἑλέ-
νη Ἰωαννίδη, δημιούργησε μιά 
πολυμελή οἰκογένεια μέ δέκα (10) παιδιά, τριάντα δύο (32) ἐγγόνια, 
πενῆντα πέντε (55) δισέγγονα καί τριάντα ὀκτώ (38) τρισέγγονα. Πο
ρεύτηκε μέ ἀγάπη γιά τήν ἐργασία καί τή ζωή. Ἐξόφλησε τό χρέος της, 
πνευματικά καί ὑλικά, δίδοντας πάντα τό παράδειγμα». Καί κατέληξε ὁ 
ἐγγονός της: «Στήν ἁπλότητα τοῦ τρόπου καί τοῦ χαρακτῆρα της κρυ
βόταν μιά μεγάλη καρδιά. Πιστεύουμε ὅτι τιμώντας τούς ἄξιους, τιμᾶμε 
τούς ἴδιους τούς ἑαυτούς μας καί τό βαθύτερο ἠθικό νόημα τῆς ζωῆς». 
(Ἐφημερίδα Ἐλευθερία Καλαμάτας, 30.3.2009).

Τιμή καί δόξα στίς Ἑλληνίδες ὅλων τῶν ἐποχῶν, πού δείχνουν τόν 
δρόμο τῆς ἀγάπης καί τοῦ καθήκοντος. Ὑποκλινόμαστε ἐνώπιόν τους. 

(ΠΗΓΗ: Περιοδικό «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ», τ. 552, Ὀκτώβριος 2020, σελ. 236–237).

Ἡρωικό Ἔπος τοῦ 1940 !

Ἱ. Μνημόσυνο π. Νικοδήμου Μπιλάλη (1932 – † 4.6.2014)
Μέσα σέ κλίμα κατάνυξης τελέσθηκε τό Σάββα

το, 5 Ἰουνίου 2021, στόν Ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς 
(ὁδ. Ἀκαδημίας, Ἀθήνα), τό 7ετές Ἱερό Μνημόσυνο 
τοῦ μακαριστοῦ Ἱδρυτῆ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., ἀλλά καί τοῦ 
ἀδελφοῦ Συλλόγου «Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορεί
της», τοῦ ἁγιορείτου μοναχοῦ π. Νικοδήμου Μπιλάλη. 

Οἱ δύο Σύλλογοι κάθε χρόνο τιμοῦν τόν ἀείμνηστο 
Γέροντα, αἰσθανόμενοι βαθειά εὐγνωμοσύνη γιά τήν 

ἀνεκτίμητη προσφορά του. Χιλιάδες εἶναι οἱ Πολύτεκνοι ἀδελφοί μας 
πού εὐεργετήθηκαν ἀπό αὐτόν, 
ὑλικά, ἀλλά πρωτίστως πνευματι
κά. Ἑκατοντάδες παιδιά σώθηκαν 
ἀπό ἔκτρωση καί πολύ περισσότε
ρα γεννήθηκαν μέ τίς παραινέσεις 
καί τίς προσευχές του.

Προσευχόμαστε ὁ Πανάγαθος 
Θεός μας νά τόν ἀναπαύει «ἐν 
χώρᾳ ζώντων» κι ἐμᾶς νά μᾶς ἐλε
ήσει, ὥστε νά φανοῦμε, ἔστω καί 
στό ἐλάχιστο, ἀντάξιοι συνεχιστές 
τῆς πνευματικῆς κληρονομιᾶς πού 
μᾶς ἄφησε. Αἰωνία του ἡ μνήμη!

Παιδιά Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν πού 
παρευρέθηκαν στό Μνημόσυνο.
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v Μέ μεγάλη χαρά σᾶς παρουσιάζουμε 
ἕναν ἐξαιρετικό Συλλογικό καί Ἀφιερωμα
τικό στίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες Τόμο μέ 
τίτλο: «Μιά ἀγκαλιά γεμάτη ΠΑΙΔΙΑ». 
Τό πρωτότυπο αὐτό βιβλίο προλογίζει ὁ 
σεβασμιώτατος μητροπολίτης Αἰτωλίας καί 
Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, ἐνῶ τήν εἰσαγω
γή ὑπογράφει ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου 
μας κ. Ἰωάννης Θαλασσινός.

Εἴκοσι μία (21) βιωματικές διηγήσεις, 
προσωπικές καταθέσεις ψυχῶν πού προσεγ
γίζουν τήν πολυτεκνία «ὡς μεγάλο δῶρο 
τοῦ Θεοῦ, πού μέσα ἀπό δοκιμασίες καί 
δυσκολίες, ὁδηγεῖ στήν Ἀνάσταση». Χωρίς 
φόβο γιά τή ζωή, «μέ τά μάτια χαμηλά καί 
τήν καρδιά ψηλά», ἐπιλέγουν τήν προσφο
ρά τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης ὅταν ἡ περιρ
ρέουσα ἀτμόσφαιρα διαλαλεῖ τή φιληδονία καί τόν ἀτομισμό.

Ὅπως χαρακτηριστικά συμπεραίνει ὁ Ὑπερπολύτεκνος πατέρας καί 
ἀγαπητός μας φίλος κ. Στρατῆς Παλιάκης «μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός νά ζή
σουμε τήν πολυτεκνία καί μέσῳ αὐτῆς τήν καλλιτεκνία. Γιατί ὅπως ἡ 
πολυτεκνία εἶναι δῶρο Θεοῦ καί ὄχι δικό μας κατόρθωμα, ἔτσι καί ἡ 
καλλιτεκνία ἦρθε ὡς ἐνθάρρυνση, δῶρο τοῦ Θεοῦ πρός δόξαν Του!».

Διατίθεται ἀπό τίς ἐκλεκτές ἐκδόσεις «Ἔαρ» (ὁδ. Μαυρο μιχάλη 32, 
10680 Ἀθήνα, τηλ. 210.36.38.621, ἱστοσελίδα: www.earbooks.com). Μέ-
ρος τῶν ἐσόδων θά διατεθεῖ ὑπέρ τοῦ ἔργου τοῦ Συλλόγου μας καί γι' 
αὐτό εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις, ἀλλά καί τούς ἐκλεκτούς συγ
γραφεῖς, πού ἀφιλοκερδῶς συμμετεῖχαν. Τό συνιστοῦμε θερμά!

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ ΟΥΣ Ι ΑΣ ε ι σ

v Τό παρουσιαζόμενο ἐδῶ ὠφέλιμο 
ἔργο εἶναι ἕνα πόνημα πού ἀναφέρεται σέ 
δύο Ἐγκωμιαστικούς Λόγους στόν Ἅγιο 
τῆς συγγνώμης, τόν Ἅγιο Διο νύσιο Ζα-
κύνθου. Ὁ πρῶτος λόγος, ὁ ὁποῖος ἐκδί-
δεται γιά πρώτη φορά, ἔχει συντεθεῖ ἀπό 
τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη (1749 – 
† 14.7.1809), ἐνῶ ὁ δεύτερος εἶναι ἔργο 
τοῦ λογίου ἐπισκόπου Μύρων Λυκίας, 
Ἰωάννη τοῦ Λινδίου (; – †1796). 

Ἐντυπωσιάζει τόν ἀναγνώστη ὁ προ
σεγμένος λόγος, ἡ περίτεχνη δομή, ὁ πλοῦ
τος τῶν ἐκφραστικῶν μέσων, ἐνῶ παράλ
ληλα ἐξαίρεται ἡ βαθειά θεολογική γνώση, 
ἡ συνείδηση τῆς ὀρθοδόξου πνευματικῆς 
παραδόσεως καί ἡ σοφία τοῦ Εὐαγγελίου. 
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Ὅλα αὐτά συνθέτουν δύο μοναδικά κείμενα ἀφιερωμένα στόν μεγάλο 
Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, Διονύσιο.

Στό βιβλίο περιέχονται παραπομπές καί σχόλια διευκρινιστικά γιά 
τήν κατανόηση, καθώς καί ἐπεξηγηματικό λεξιλόγιο. Εἶναι ἔγχρωμο, ἐνῶ 
τό σύνολο τῶν σελίδων του ἀνέρχεται στίς 128. Εἶναι ἔκδοση τοῦ συ
στεγαζομένου μέ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Συλλόγου «Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιο
ρείτης»* (ὁδ. Ἀκαδημίας 78Δ, 106 78 Ἀθήνα, τηλ. 210.38.08.826).

Τά ἔσοδα ἀπό τήν πώληση τοῦ βιβλίου θά διατεθοῦν ἐξ ὁλοκλήρου 
ὑπέρ τῶν σκοπῶν τοῦ Συλλόγου «Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης».

* Ὁ Σύλλογος εἶναι μή κερδοσκοπικό, κοινωφελές Σωματεῖο, πού ἱδρύθηκε 
τό 1971 ἀπό τόν μακαριστό Ἁγιορείτη Μοναχό π. Νικόδημο Μπιλάλη († 2014).

Οἱ σκοπoί του, σύμφωνα μέ τό Καταστατικό, εἶναι:
«α) Ἡ τιμή καί προβολή τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός καί Διδασκάλου ἡμῶν Νικοδήμου 

τοῦ Ἁγιορείτου∙ β) ἡ διάδοση καί προβολή τῆς ὀρθοδόξου πατερικῆς διδασκαλίας 
καί εἰδικώτερον τοῦ μοναχικοῦ ἰδεώδους, μάλιστα δέ τοῦ Ἁγιορειτικοῦ Μοναχισμοῦ∙  
γ) ἡ ἐπί τῇ βάσει τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί Παραδόσεως διδασκαλία καί οἰκοδομή∙ 
καί δ) ἡ ἐν τῷ πνεύματι τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης ἄσκησις τῆς φιλανθρωπίας».

Στά πλαίσια τῆς δράσης του ὁ Σύλλογος : • Ἀνήγειρε τόν πρῶτο Ἱερό Ναό 
τοῦ Ἁγίου στό Ἅγιον Ὄρος, στό Κελλίον τῶν «Σκουρταίων» στίς Καρυές, ὅπου 
καί ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου. • Ἀναστήλωσε τό ἐρημοκάλυβο τοῦ Ἁγίου στήν Καψάλα 
Ἁγίου Ὄρους, στήν περιοχή «Ραχώνι τοῦ Θεωνᾶ». • Ἐξέδωσε τόν «Πρωτότυπο 
Βίο τοῦ Ἁγίου» σέ πάνω ἀπό 120.000 ἀντίτυπα (μέχρι στιγμῆς ἔχουν γίνει 11 ἐπανεκ
δόσεις), τόν ὁποῖο ἐξαρχῆς διανέμει δωρεάν. • Ἐκτύπωσε καί διανέμει δωρεάν τήν 
ἱερή Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου σέ χιλιάδες ἀντίτυπα. • Διαθέτει πρός διάδοση τῶν ψυ
χοσωτήριων ἔργων τοῦ Ἁγίου, τά κυκλοφορούμενα, ἀπό διαφόρους Ἐκδοτικούς 
Οἴκους, ἱερά Συγγράμματά του, μέ βιβλιοπωλική ἔκπτωση χωρίς κανένα οἰκονο
μικό ὄφελος . • Τιμᾶ πανηγυρικά, ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του, στίς 14 Ἰουλίου, τήν 
ἱερή Μνήμη τοῦ Ἁγίου μέ Ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἀσωμάτων Πετράκη (Ἀθή
να). • Ἔχει ἐκδόσει διάφορα βιβλία πνευματικοῦ–ὁμολογιακοῦ περιεχομένου. 

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

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

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

ΔΩΡΕΆΝ ΜΆΘΉΜΆΤΆ ΒΥΖΆΝΤΙΝΉΣ ΜΟΥΣΙΚΉΣ
Ἡ ἀναγνωρισμένη ἀπό τό Κράτος Σχολή Βυζαντινῆς καί Πα-

ραδοσιακῆς Μουσικῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς  Ζωοδόχου Πηγῆς 
ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀκαδημίας 67 στήν Ἀθήνα, προσφέρει σέ παιδιά 
Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν τή δυνατότητα νά παρακολουθή
σουν ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Οἱ ἐγγραφές ξεκινοῦν 
τήν 9η 9.2021. Ὅσοι καί ὅσες ἐπιθυμοῦν νά ἐγγραφοῦν, παρακαλοῦνται 
νά ἔρθουν σέ τηλεφωνική συνεννόηση μέ τή γραμματεία τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

Εὐχαριστοῦμε ὁλόψυχα τή διεύθυνση τῆς Σχολῆς γιά τήν ἔμπρακτη 
βοήθεια καί στήριξη στίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες.
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Ἡ «σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» ὑποχρεωτικά στά σχολεῖα μας! 
Συνέχεια ἀπό τό ὀπισθόφυλλο.
ἀπό τήν ἀναπαραγωγική λειτουργία καί τίς μή παραδοσιακές μορφές οἰκογέ-
νειας (π.χ. ὁμόφυλες). 

• Διδάσκουν τήν ἀμφισβήτηση τῶν θεσμῶν, τῶν οἰκογενειακῶν καί παρα-
δοσιακῶν ἀξιῶν, τῆς θρησκευτικῆς πίστης καί προωθοῦν τόν ἀκτιβισμό ὑπέρ 
τῶν σεξουαλικῶν δικαιωμάτων.

• Ὑποστηρίζουν τήν περιφρόνηση τῆς ἀνθρώπινης ἀγέννητης ζωῆς, τῆς σε-
ξουαλικῆς κανονικότητας, τῆς σεξουαλικῆς ἐγκράτειας καί τῆς συζυγικῆς πίστης.

• Ὑποβαθμίζουν τό δικαίωμα τῶν γονέων νά δώσουν στά παιδιά τους ἀγω-
γή σύμφωνα μέ τίς οἰκογενειακές τους ἀρχές.

Τά ἐν λόγῳ προγράμματα στρέφονται στήν πραγματικότητα  
ἐναντίον τῶν παιδιῶν μας.

Τελικά τά παιδιά μέσα ἀπό τή διαδικασία τῶν σεξουαλικῶν πειραμα-
τισμῶν, τήν ἀντισύλληψη καί τήν ἄμβλωση, ξεκομμένα ἀπό τούς γονεῖς καί 
χωρίς πνευματικά ἐρείσματα, βγαίνουν στήν ἐνήλικη ζωή πληγωμένα καί 
ἀδύναμα νά συνάψουν μία σταθερή ἑτερόφυλη σχέση καί νά δημιουργή-
σουν οἰκογένεια.

Ὅμως ὑπάρχει ἀνάγκη γιά Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση!
Ἡ σεξουαλική ἀγωγή εἶναι ἡ ἐπιστήμη τῆς ζωῆς καί τῶν ἀξιῶν της, συνδυα

σμένων μέ τήν ἀνθρώπινη βιολογία τῆς ἀναπαραγωγῆς. Εἶναι ἀναμενόμενο τό 
θέμα νά ἀπασχολεῖ τά παιδιά καί νά ζητοῦν ἀπαντήσεις, ἰδιαίτερα στίς μέρες 
μας μέ τά πολλαπλά ἐρεθίσματα ἀπό τό περιβάλλον τους. Ἀποτελεῖ ὑποχρέ-
ωση τῶν γονέων νά τά διαπαιδαγωγήσουν καί σ' αὐτό τό θέμα. 
Ἐάν δέν ἀναλάβουν ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ, θά προλάβουν μέ καταστροφικά 

ἀποτελέσματα αὐτά τά σχολικά προγράμματα. 
Οἱ θέσεις μας:
• Τά παιδιά ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
• Τά καταλληλότερα ἄτομα γιά νά τήν προσφέρουν εἶναι οἱ γονεῖς, για-

τί τά ἀγαποῦν ἀληθινά, γνωρίζουν τίς ἀνάγκες τους καί θά τούς δώσουν τήν 
ἀγωγή πού θά τά κάνει εὐτυχισμένα.

Οἱ γονεῖς γνωρίζουν ὅτι :
Ἡ σεξουαλική δραστηριότητα προσφέρει χαρά, 

πληρότητα καί ἀσφάλεια μόνο ὅταν συνοδεύει μιά 
σταθερή σχέση ἀγάπης, δηλαδή μόνο μέσα στόν 
χριστιανικό γάμο.

Στό πλαίσιο τῆς ἔγκυρης ἐνημέρωσης, τό 
Κίνημα «Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά» προέβη 
στήν ἔκδοση ἑνός βιβλίου. Συγγραφέας εἶναι 
ἡ ἰατρός κα Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη καί 
ἔχει τόν τίτλο: «Καλύτερα ἕνα χρόνο νωρί-
τερα, παρά πέντε λεπτά ἀργότερα» καί ὑπό
τιτλο: «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση. Ὑπάρ-
χει τρόπος…» (ἐκδ. «Ἔαρ», www.earbooks.
com, σ.σ. 120). Ἀξίζει νά τό προμηθευτεῖτε.



Ἡ «σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» 
ὑποχρεωτικά στά σχολεῖα μας ! 

'Από τή νέα σχολική χρονιά, 
σύμφωνα μέ νόμο πού δυστυχῶς 
ψηφίστηκε ἀπό τήν Ἑλληνική 
Βουλή, ἡ «σεξουαλική διαπαιδα-
γώγηση» ἐντάχθηκε στήν ἐκπαί-
δευση, ἀπό τό Νηπιαγωγεῖο ἀκό-
μη, ὡς ὑποχρεωτική.

Ἔχοντας καί στό παρελθόν ἀ
σχο ληθεῖ μέ τά ἀπαράδεκτα αὐ τά 
προγράμματα (βλ. Ε.Π.Ο., τ. 164/ 
2019, σελ. 7–9), πού κατά τά προη
γούμενα ἔτη διδάσκονταν πιλοτι-
κά, ἐκφράζουμε μαζί μέ τό Κίνημα 
«Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά» 
(Μum, Dad and Kids), τήν ἔντονη 
ἀντίθεσή μας γιά τό περιεχόμενό 
τους, ἀλλά καί γιά τήν ὑποχρεωτι-
κότητα. Παρακάτω παραθέτουμε 
τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἐνημε- 
ρωτικοῦ φυλλαδίου, πού ἐξέδω-
σε τό Κίνημα καί διατίθεται 

δω ρεάν, ἀλλά καί σέ ἠλεκτρονική μορφή στήν ἱστοσελίδα του (www.
mumdadandkids.gr), ὅπου ὑπάρχει πλούσιο σχετικό ὑλικό.

Προσκαλοῦμε καί παρακαλοῦμε τούς γονεῖς καί τούς ἐκπαιδευτι-
κούς νά ἐνημερωθοῦν γιά τά ἐπιζήμια αὐτά προγράμματα, τά ὁποῖα 
θά μολύνουν χιλιάδες ἀθῶες παιδικές ψυχές, καί νά ἀντιδράσουν μέ 
κάθε νόμιμο τρόπο, πρίν εἶναι πολύ ἀργά!

... Τήν 11η Ἰουνίου 2020 ψηφίστηκε τό πολυνομοσχέδιο γιά τήν Παιδεία, τό 
ὁποῖο προβλέπει τή σταδιακή ἔνταξη σχολικῶν προγραμμάτων σεξουαλικῆς 
διαπαιδαγώγησης ἀπό τό Νηπιαγωγεῖο ἕως καί τό Γυμνάσιο. Τά προγράμμα-
τα αὐτά ὑποτίθεται πώς προωθοῦν μέ ἐπιστημονικό τρόπο τή σεξουαλική καί 
ἀναπαραγωγική ὑγεία, τήν καταπολέμηση τῆς ἔμφυλης βίας καί τῆς σεξουαλικῆς 
ἐκμετάλλευσης, τήν πρόληψη τῆς ἀνεπιθύμητης ἐγκυμοσύνης, τῶν ἐκτρώσεων, 
τῶν σεξουαλικῶς μεταδιδομένων νοσημάτων καί τοῦ ἐκφοβισμοῦ ἐξαιτίας τῆς 
διαφορετικότητας.

Στήν πραγματικότητα, κανένας ἀπό τούς στόχους αὐτούς δέν ἐπιτεύ-
χθηκε στίς χῶρες ὅπου ἐφαρμόστηκαν. Ἀντ' αὐτῶν, καί μέ τήν ὑποστήρι-
ξη παγκόσμιων ὀργανισμῶν ὅπως ὁ Π.Ο.Υ. καί ἡ UNESCO, τά προγράμματα 
αὐτά προωθοῦν τά λεγόμενα «σεξουαλικά δικαιώματα». Δηλαδή:

• Ἐνισχύουν τή σεξουαλικοποίηση τῶν παιδιῶν ἀπό τή νηπιακή ἡλικία, τίς 
μή κανονικές σεξουαλικές συμπεριφορές, τήν ἀποσύνδεση τῆς σεξουαλικῆς 

Συνέχεια στή σελ. 15.




