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• Ὁ εὐλαβέστατος Ἱερομό-
ναχος π. ΜΑΡΚΟΣ (Μανώλης,
† 16.4.2010). Βλ. «Φιλοπολυ-
τεκνικό Μνημόσυνό» του, 

σελ. 16—18.

• Οἰκογ. Ἀναργύρου καί ∆ή-
μητρας Μαργαρώνη, μέ 7 παι-
διά-ἀγόρια, γεννημ. 1995—
2009, Ν. Ἀττικῆς, σελ. 11.

Τί ε�ναι 	 λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»; σ. 27.
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Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθῆ μέ:
• ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979)·

•  ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση ῾Ι. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ καί 
Ἱ. Μη τροπόλ. Ἐκκλησίας Ἑλλάδος, Κύπρου·

• ΕΠΑΙΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. ΑΘΗΝΩΝ (2001)·

• ΕΠΑΙΝΟΥΣ πολλῶν Δημοσ. &  Ἰδιωτ. Φορέων.

• ΕΘΝΙΚΗ (Ὑποκατ/μα ὁδ. Σόλωνος 75) ἀριθμός 151/296047-89.
• ΕΜΠΟΡΙΚΗ (Κεντρικό, ὁδ. Σοφοκλέους 11) ἀριθμός 1 8950804 .
• ΑΓΡΟΤΙΚΗ (Κατ/μα ὁδ. Πανεπιστημίου 23) ἀριθμός 002 01 085180 21.
• ALPHA BANK (Κεντρικό, ὁδ. Σταδίου) ἀριθμός 101002002080906.

Καί σέ ὅλα τά  Ὑποκαταστήματα τῶν ἀνωτέρω Τραπεζῶν τῆς Χώρας.

•  Οἱ ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό ΣωματεYο φοροαπαλλάσσονται 100% μέ κατάθεση στό 
ΣωματεYο καί μέχρι τό ἀθροιστικό ποσό τῶν 300 € κατ᾽ ἔτος. Ἐπιπλέον ποσά πρέπει νά 
κατατίθενται σέ Τράπεζα  ὑπέρ τοῦ Σωματείου. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες.

•  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ὅσοι Φίλοι-Δωρητές δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ο ν τ α ι  ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ τίς 
Τραπεζικές Καταθέσεις, ἀποστέλλοντας τήν ἀπόδειξη τῆς καταθέσεως (σέ φωτοαντίγραφο), 
ἐπειδή αὐτό ἐξυπηρετεY πολύ τό ΓραφεYο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:
• Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί μή 
κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λει τουρ-
 γεY 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 καί 3 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα 
χηρῶν, ἀναπήρων, ἀσθενῶν, φυ λα κι-
σμένων, διαζευγμένων, ἀλλά καί ΑΓΑ-
ΜΩΝ μητέρων καί γενικά ΕΓΚΥΩΝ, 
οἱ ὁποYες πιέζον ται γιά ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. 
σ. 21—23), γίνονται κατ᾽ ἐξαίρεση δε-
κτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ἔγκυρα: πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς 
καταστάσεως, ὑγείας-Κρατικοῦ Νοσο-
κομείου κ.λπ., καθώς καί οἰκογενειακή 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή).

Δ Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε-
Π Α Ρ Α Λ Α Μ Β Α Ν Ο Υ Μ Ε :

• ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ: 
τρόφιμα, ἱματισμό καινουργῆ ἤ σέ καλή 
καί καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα 
καί ἔπιπλα, οἰκιακά σκεύη κ.λπ., βιβλία, 
σχολικά εἴδη, παιχνίδια, ἀλλά καί ΟΙΚΙ-
ΕΣ ἤ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ὅπως καί παντός εἴδους 
ΔΩΡΕΑ χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώων Πο-
λυτέκνων Ἀδελφῶν μας, πού ἀξίζουν τήν 
ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυση ὅλων μας.

• ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ
κυρ ίως  (βλ. ἑπομ. Τραπεζ. Λογαρ/μούς 
καί ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ. 30–31).

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

Ἐκδότης: Ἀντώνιος Ε. Ἀντωνίου, τ. Διευθ. 
Ἐμπορικῆς Τραπέζης, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ἡ Ε.Π.Ο. συντάσσεται ἀπό Ἐπιτροπή.
Διευθυντής Συντάξ.: Ἁγιορείτης Μοναχός 
Νικόδημος (Μπιλάλης, πτ. Θεολ.-Φιλολ.),

Ἀντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ἐκτύπωση: «ΟΜΗΡΟΣ» Ε.Π.Ε., 

Κορωπί Ἀττικῆς.  210-66.23.778.

ΤριμηνιαYο δημοσιογραφικό ὄργανο
τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων

τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 1721.

Ἔτος 33ο, ἀρ. φύλλου 128.
Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010.
Ἀκαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.

 210-38.38.496, 210-38.22.586,
FAX: 210-38.39.509.

Ι Σ ΤΟ ΣΕΛ Ι ΔΑ : www.pefip.gr
e-mail: pefip@otenet.gr
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«Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμηση τῶν 
πελαργῶν, πού  εἶναι πτηνά μονογαμι-

κά, φιλότεκνα, πο λύτε κνα, φιλό-
στοργα, ἀλλά καί φι λογο νικά, 

τιμῶντα ἰσόβια τούς γονε�ς. Γι’ αὐτό 
ὑ πῆρ χαν προστατευτικοί «πε λαργικοί 
νόμοι», ἐνῶ ἡ τι μή-εὐ γνω μοσύνη πρός 

τούς γο νε�ς λέγεται «ἀντιπελάργωσις», ὅπως ἀναφέρει ὁ Μέγας 
Βασίλειος (PG 29, 176C). Εἶναι τό σύμβολο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

«Τὸ πελαργίζειν ἐ στὶ φιλο τεκνε�ν καὶ φιλογονε�ν».

Ἡ Ε.Π.Ο. ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ 
σέ ὅσους τή ζητήσουν, ἀλλά καί 
διανέμεται Δ Ω Ρ Ε Α Ν διά μέσου 
τῶν Ἱ. Ναῶν, μέ εὐλογία-ἄδεια 
τῆς Ἐκκλησίας μας. Δεκτές οἱ 
προαιρετικές Εἰσφορές-Δωρεές.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.
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ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ Π.Ε.ΦΙ.Π.
  Γιά ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ: καθημερινά,
7.30΄–3.30΄πρωί καί 5–8.30΄μ.μ., 
ἐκτός ἀπογεύματος Σαββάτου καί 
Κυριακῆς.

  Γιά Πολυτέκνους Α Τ Τ Ι Κ Η Σ: 
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί 10–2.

  Γιά Πολυτέκνους Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Σ: 
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 10–2. 
Παράκληση νά προηγεYται τηλεφώνημα.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΛειτουργεY 
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 7.30΄–3.00΄. 

210-38.08.826. Ὑπεύθ. Στέφ. Σωτηρίου.

Tά �νδιαφέροντα Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε Ν Α  σ� α�τό τό ΤΕΥΧΟΣ
• �κτωβριανά ΜΗΝΥΜΑΤΑ..., σ. 3 • Τό ο#κογενειακό-φιλοπολυτε-

κνικό «πιστεύω» μας, σ. 4 • ...« Δ υ σ τ υ χ 0 ς ,  Ε Π Τ Ω Χ Ε Υ Σ Α Μ Ε Ν »! 
σ. 6 • Ο5 �πίκαιροι Στίχοι το8 Γ. Σουρ:, σ. 6 • ;πάρχουν <πελπιστικά... 
ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ! σ. 8 • > μικρός Λουκ@ς καί A Νεοφανής Ρ0σος Cγιος 
Λουκ@ς, σ. 9 • ...ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φίλων Πολυτέκνων καί Πολυτέκνων 
– GραHες ο#κογεν. φωτογραφίες, σ. 10–15 καί 29, 32 • Φιλοπολυτεκνι-
κό Μνημόσυνο N ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ  π .  Μ Α Ρ ΚΟΥ  (Μανώλη), σ. 16–18. 
• ΑΦΘΑΡΣΙΑ 5. Λειψάνου το8 Ρώσου Uγίου Vλεξάνδρου, σ. 19 • Βιβλι-
οπαρουσιάσεις, σ. 20 • Φάκελος: ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ, σ. 21–23 •  Zχι, νά μή 
χωρίσουμε! σ. 24 • Π.Ε.ΦΙ.Π. Κύπρου, σ. 24 • ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ..., σ. 25 
• [ ≈ποπτη «Κάρτα το8 Πολίτη», σ. 26–27 • Γράμματα Πολυτέκνων καί 
Φίλων Πολυτέκνων, σ. 28–29 • Πνευματική ΔΟΣΟΛΗΨΙΑ καί _λική..., 
σ. 30 • `ρχονται ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! Πρίν καί μετά ΧΡΙΣΤΟΝ, σ. 31.

Α΄.
Ἀνέκαθεν ἡ 1η Ὀκτωβρίου εἶ χε 

ὁρισθῆ στό Ἐκκλησιαστικό Ἡμερο-
λόγιο ὡς Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης-
Προ στα σίας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου, ὡς «Ὑ περ μάχου Στρατηγοῦ» τῆς 
Ἑλ λη νορθοδοξίας. Καί ἀκριβῶς, στόν 
Ἀμυντικό Πόλεμο τῶν Ἑλληνορ θο δό ξων 
κατά τῶν ἄδικα ἐπιτεθέντων Ἰταλῶν 
ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ὑπῆρξε καί ὀ-
φθαλμοφανῶς Σκέπη καί Προστάτισ-

σα τῶν Στρατιωτῶν μας, ὅ πως τήν 
ἔβλεπαν Ἀξιωματικοί καί Στρατιῶτες 
καί ὁμολογοῦσαν, ἀλλά καί κατέγρα-
ψαν τό ΓΕΓΟΝΟΣ, τό ὁποῖον ἀκόμη 
καί οἱ ἡττώμενοι Ἰταλοί ἔβλεπαν ἐνίοτε 
καί ὁμολογοῦσαν!*

Γἰ  αὐτό καί ἡ Ἱ. Σύνο δος τῆς Ἐκ-
κλησίας τῆς Ἑλ λάδος ὀρθά τήν 21η 
Ὀκτωβρίου 1952 μετέθεσε τήν Ἑορτή 
τῆς Ἁ γίας Σκέπης ἀπό τήν 1η στήν 
28η Ὀκτωβρίου, μέ εἰδική ὡραία ἱ. Ἀ-

Ὀκτωβριανά ΜΗΝΥΜΑΤΑ
• 1η καί 28η: Ἁγίας Σκέπης — Ἔπος 1940.
•  1η (1969): Γενέθλια Π.Ε.ΦΙ.Π. καί «Ἡμέρα 
Γ΄ Ἡλικίας» (τῶν ὑπερήφανων Γηρατειῶν).

• 31η: «Ἡμ. Ἀποταμιεύσεως»; (ἐκ-ταμιεύσεως;).

* Βλ. μεταξύ ἄλλων Ἐφημ. «Ἐλεύθερο Βῆμα», 23.1.1941, καί σύγχρονο ἄρθρο 
Ἀποστ. Ν. Μπουρνέλη, Ἀναπλ. Καθηγ. Α.Ε.Α.Η. Κρήτης, «Ἡ Σκέπη καί Προστασία 
τῆς Θεοτόκου», στό Περιοδ. «Ἄγκυρα Ἐλπίδος» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης 
καί Σητείας, τεῦχος 58, Ὀκτ. 2010, σ. 21.
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κολουθία τοῦ μακαριστοῦ Ἁγιορείτη 
Μοναχοῦ καί Μεγάλου Ὑμνογράφου 
Γερασίμου Μικραγιαννανίτη. Ἔτσι 
ἔκτοτε ἑορτάζεται ὡς ∆ιπλή Ἑορτή, 
Ἐθνικοθρησκευτική, ὅπως καί ἡ 25η 
Μαρτίου.

Ἰδού πῶς ἐκφραστικότατα ἀποτυ-
πώνει αὐτό τό Ἑλληνορθόδοξο ΘΑΥ-
ΜΑ τοῦ 1940 τό ἑπόμενο ὀλιγόστιχο 
Ποίημα:

28η Ὀκτωβρίου 1940.
Νύχτα Ὀκτώβρη!
Ἀναρριγοῦν Βωμοί κι Ἡρώων 

Τάφοι.
Στέκει περήφαν᾽ ἡ Ἑλλάδα
κι ἡ Ἱστορία γράφει:

Σέ κάθε βία τοῦ ἐχθροῦ
κληρονομιά της τό ᾽χει
ἡ Ἑλλάδα, ὅσο ἀνήμπορη,
πάντα νά λέει τό ΟΧΙ!

Τό μέγα νόημα καί παγκόσμιο μή-
νυμα τοῦ ἡρωικοῦ «ΟΧΙ» τοῦ Ἔπους 
τοῦ 1940, πρίν ἑβδομῆντα (70) χρόνια 
ἀπό σήμερα (1940–2010),

— κατέπληξε τήν Οἰκουμένη, ἐχ-
θρούς καί φίλους · 

— ἀνανέωσε τή Μαραθώνια Νίκη 
τῶν ὀλίγων καί τότε Ἑλλήνων κατά 
τῶν πολλαπλασίων Περσῶν τό 490 
π.Χ., πρίν 500 χρόνια ἀπό σήμερα· 

— ἀνανέωσε τήν Ἡρωική Ἐπα-
νάσταση καί Ἐθνική Παλιγγενεσία 
τοῦ 1821 κατά τῶν βαρβάρων Τούρ-
κων κατακτητῶν ἐπί μία 400ετία, μέ 
τό αἰώνιο Ἑλληνικό Σύνθημα: «Ὑπέρ 
Πίστεως  καί Πατρίδος»!

***
Ἀλλά δυστυχῶς θά κλείσουμε ἐδῶ 

τή μικρή, μεγαλοσήμαντη καί χρεωστι-
κή ἀναφορά μας στήν 70ή Ἐπέτειο τοῦ 
Ἡρωικοῦ Ἔπους τοῦ 1940 καταγγέλ-

Τό ο#κογενειακό-φιλοπολυτεκνικό «πιστεύω» μας.
• [ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ εaναι A πρωταρχικός καί <ναντικατάστατος φυσικός 

δεσμός καί bθικοκοινωνικός θεσμός, ¬που A dνθρωπος βιώνει καί δι-
δάσκεται ¬λες τίς Vξίες καί μάλιστα τό α#ώνιο <ξιολογικό-πολιτιστικό-
eλληνορθόδοξο τρίπτυχο: Ο#κογένεια-Πατρίδα-Θρησκεία �ρθοδοξία 
(κατά χρονολογική προτερότητα).

• Γιατί A dνθρωπος εaναι πρ0τα «ο�κογενειακόν �ν» καί «κοινωνικόν» 
(Μ. Βασίλειος) καί fπειτα «πολιτικόν» (Vριστοτέλης), καί δέν εaναι φυσι-
ολογικό gν, ¬ταν <ποκόπτεται <πό τή γονική καί προσωπική του ΟΙΚΟ-
ΓΕΝΕΙΑ, κυριευμένος <πό τόν �γωισμό-<τομισμό του.

• Α�τή δηλαδή h <ποκοπή <πό τήν Ο#κογένεια καί τή Συγγένεια (πα-
τριά-πατρίδα) στερεH καί στερεύει τόν iνθρωπο <πό τά θεμελιώδη καί 
<ναγκαHα ΣΥΝ: συν-τροφιά-συντροφικότητα, συν-αλληλία καί κοινωνία-
κοινωνικότητα, συν-δημιουργία-συνεργασία, συν-εννόηση-συμ-φωνία, 
<λλά καί <ληθινή συμ-πάθεια, «χαίρειν μετά χαιρόντων καί κλαίειν μετά 
κλαιόντων», Ρωμ. 12, 15). Φυσικά, συν-ισταμένη ¬λων α�τ0ν τ0ν ΣΥΝ- 
εaναι h ΑΓΑΠΗ, h Aποία εaναι πολυδύναμη Vρετή, θεμέλιο καί jροφή-
σκεπή καί κόσμημα το8 <ληθινο8 <νθρωπίνου προσώπου. `τσι μόνο A 
ο#κογενειακός <νθρωπισμός, ¬πως διαχρονικά φωτίζεται καί τρέφεται 
<πό τήν lλληνορθοδοξία μας, εaναι A <ληθινός ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ!

• mδιαίτερα ΣΗΜΕΡΑ, πού A θεσμός τ:ς Ο#κογενείας γενικά διέρχεται με-
γάλη κρίση καί στήν Πατρίδα μας, πρωτοφαν: στήν 5στορία της (μέ �τήσιο 
μέσο ¬ρο γεννητικότητας 1 περίπου παιδί καί λιγότερο (0,8...), καί μέ ποσο-
στό διαζυγίων μέχρι καί 50%), τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-
ΘΑΥΜΑ εaναι h Πολύτεκνη καί μάλιστα ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΗ Ο#κογένεια.

Γι� α�τό A bθικός καί _λικός στηριγμός της εaναι σκοπός τ:ς Π.Ε.ΦΙ.Π., 
<λλά καί ΧΡΕΟΣ κάθε lλληνορθοδόξου, μέ συνείδηση ¬τι εaναι πλασμέ-
νος « κ α τ�  ε � κ ό ν α  κ α ί  κ α θ�  � μ ο ί ω σ ι ν  Θ ε ο � »  Τριαδικο8 (κοινω-
νίας Προσώπων)!
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λοντας καί ἀποδοκιμάζοντας μέ βαθειά 
λύπη καί ὀργή ἕνα ἀνθελληνορθόδοξο 
«μήνυμα» τοῦ τέως Ὑπουργοῦ Παι-
δείας καί Θρησκευμάτων κ. Εὐριπίδη 
ΣΤΥΛΙΑ ΝΙ∆Η πρός τούς Μαθητές 
τῶν Σχολείων γιά τόν προπερσινό 
Ἑορτασμό τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.

Στό σχετικό «∆ελτίον Τύπου» τῆς 
24ης Ὀκτωβρίου 2008 τοῦ τότε... 
Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευ-
μάτων τό «μήνυμα» τοῦ κ. Ὑπουργοῦ 
περιελάμβανε μεταξύ ἄλλων καί τά 
ἑξῆς ἀπαράδεκτα: 

«...Ἀπορρίπτοντας τήν αὐ τ ο -
παγ ίδευση  μέσα σέ παραληρή -
ματα  ἐθνικοῦ μεγαλείου καί κενά 
πατ ρ ι δ ολ αγ ν ι κ ά  σ υ ν θ ή μ α -
τ α , χρέος μας εἶναι νά  πρ ο σ - 
αρμόσουμ ε  τήν πολύτιμη παρα-
καταθήκη τῶν προγόνων μας στίς 
ἀνάγκες καί τίς ἀπαιτήσεις τ ῆ ς 
σύνθε τη ς  πραγματ ικ ό τη  τα ς
πού  β ιώνουμ ε ... Σέ μιά ἐ ποχή 
πού ἔχουμε ἐπιλέξει ὑπεύθυ να νά 
συνδέσουμε τό μέλλον μας μέ τό 
μέλλον μιᾶς ἰσχυρῆς Ἑνωμέ νης 
Εὐρώπης, ἡ ἀνάμνηση τῶν ἡ ρω ι -
κῶν γεγονότων τοῦ 1940 δέν ἀπο-
σκοπεῖ στό νά  διαιωνίσει  ἐθνικά
μ ίση  καί φυλετικές ἐχθρότη τες...»!

Οὔτε πολύ οὔτε λίγο ὁ κ. Ὑπουργός 
«συμβουλεύει» τούς Μαθητές νά «προσ -
αρμόσουν» τόν Ἑορτασμό καί τό 
μέλλον τους ὑποτασσόμενοι στίς 
«ἐντολές» τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης, 
πού ἀπορρίπτει τή Χριστιανική Πα-
ράδοσή της καί ὡς πρός τά Ἑλληνικά 
Ἐθνικά Θέματα ὑποστηρίζει τήν 
ἐπεκτατική πολιτική τῆς Τουρκί-
ας καί τῶν Σκοπίων! Σάν νά μήν 
ἔφθανε ἡ παραποίηση καί διαστρο-
φή τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας τῆς κας 
Ρεπούση (καί τῆς «διαδόχου» της κας 
∆ραγώνα), ἐτόλμησε νά χαρακτηρί-
σει τόν ὀφειλόμενο Ἑλληνορθόδοξο 
Ἑορτασμό μέ ἐθνικό ἐνθουσιασμό 
ὡς «αὐτοπαγίδευση», «παραληρή-
ματα» (=... ψευδαισθήσεις, ὑστερίες) 
καί «κενά (= κούφια) πατριδολαγνι-

κά συνθήματα» (λάγνος = ὁ προκλη-
τικά ἐρωτιάρης)! Καί μήν ξεχνᾶμε πώς 
ἀκολούθησαν καί ἀκολουθοῦν καί χει-
ρότερα ἀπό τήν ἀνθελληνορθόδοξη 
πλέον Πολιτεία. 

Πλήν ὅμως «εἰς μάτην». ∆ιότι «αὕτη 
ἐστίν ἡ Νίκη ἡ νικήσασα τόν κό-
σμον, ἡ Πίστις ἡμῶν»! (Ά  Ἰωάν. 5, 4). 
Ὅλοι οἱ διαχρονικά πολεμήσαντες τήν 
Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ ἡττήθηκαν 
καί ἐξέλιπαν (ἱ. Χρυσόστομος). Για-
τί «καί πύλαι ᾍδου οὐ κατισχύσου-
σιν Αὐτῆς»! (Ματθ. 16, 18. Καί ὁ θά-
νατος καί αἱ ὀργανωμέναι δυνάμεις 
τοῦ κακοῦ δέν θά ὑπερισχύσουν καί 
δέν θά κατανικήσουν τήν Ἐκκλησίαν, 
ἡ ὁποία εἶναι αἰώνιος καί ἀθάνατος. 
Ἑρμηνεία Καθηγ. Π. Τρεμπέλα).

Β΄.
 Ὅσο γιά τήν 1η Ὀκτωβρίου 1969, 

ὡς Γενέθλια Ἡμέρα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., 
παραπέμπουμε, ἐκτός τῶν πρώτων 
τευχῶν τοῦ Περιοδικοῦ μας (1978–
1980), στό πρόσφατο ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
στά 40ΧΡΟΝΑ  Π.Ε.ΦΙ.Π., (τεῦχος 
ἀρ. 124, ∆εκέμβρ. 2009, σελ. 3 καί 
ἑξῆς), ὅπου γίνεται «ἀναδρομική ἐνη-
μέρωση».

Ἡ ἡμερομηνία βέβαια ὑπῆρξε συμ-
βατική καί περιστασιακή, ἀλλά καί 
τόσο ἐπίκαιρη μέ τήν ταυτόχρονη 
«Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Γ΄ Ἡλικίας», 
τῶν «ὑπερήφανων Γηρατειῶν» (65 
καί ἄνω ἐτῶν), πράγμα πού τότε δέν 
γνωρίζαμε καί δέν φανταζόμαστε, 
ὅτι δηλαδή τόσο σύντομα ἡ Πατρί-
δα μας θά καταντοῦσε «Γηροκομεῖο 
“ἡ Ἑλλάδα”»!

Ἀλλά κι ἄν μεγαλούργησε τό 1940 
ἡ Πατρίδα μας κι ἄντεξε κι ἀντέχει 
ἀκόμη καί, σύν Θεῷ, θ᾽ ἀντέξει, αὐτό 
τό ὀφείλει καί θά τό ὀφείλει στόν 
θεοπατροπαράδοτο δεσμό καί θε-
σμό τοῦ Γάμου-Οἰ κογενείας, ὡς 
Ἑλληνορθόδοξης Ζω ῆς καί Παραδό-
σεως, μάλιστα ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ. Για-
τί, ὅπως ἔχουμε ἀποδείξει σέ ἱστορική 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ μας (στό τεῦχος 
ἀρ. 24/1984, σ. 14 κἑξ.), σέ ὅλους 
τούς Ἀπελευθερωτικούς Ἀγῶνες 
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Εἶναι ἡ παροιμιώδης πλέ-
ον φράση, πού εἶπε πρίν 117 
χρόνια, τό 1893, ὁ ἱκανός 
καί ἀκέραιος πολιτικός καί 
Πρωθυπουργός Χαρίλα-
ος ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ (1832—
1896).

Ἀλλά τότε εἶχαν προηγηθῆ, 
ὅπως καί ἐπακολούθησαν 

Ἐ θνικοί Ἀγῶνες γιά τήν 
ἀπελευθέρωση ὑποδούλων 
ἀκόμη τμημάτων τῆς Πα-
τρίδας μας. ∆έν ἦταν συνέ-
πεια καί ἀποτέλεσμα ἡ τότε 
οἰκονομική κρίση τῆς παν-
θομολογούμενης τελευταίας 
διαφθορᾶς καί φαυλοκρατί-
ας, μέ συμμετοχή δυστυχῶς 

Τῆς Ἠθικῆς Κρίσεως ΑΞΙΩΝ συνέπεια εἶναι

ἡ Οἰκονομική Κρίση καί Πτώχευση.
«∆υστυχῶς ,  ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕΝ»!

τοῦ Ἔθνους-Γένους μας ὑπερεῖχαν 
ἀριθμητικά καί διοικητικά οἱ Πολύ-
τεκνοι καί τά Παιδιά τῶν Πολυτέ-
κνων, τῶν ὁποίων οἱ Οἰκογένειες ἦσαν 
ἡ μεγάλη πλειονότητα σ᾽ ὁλόκληρη τή 
Χώρα. Ἔτσι, ἡ ἐπιστρατευμένη γενιά 
τοῦ 1940 ἀποτελεῖτο ἀπό Στρατιῶτες 
γεννημένους ἀπό τό 1910 καί μετά 
καί οἱ πλεῖστοι ἦσαν Παιδιά Πολυ-
τέκνων. Γἰ  αὐτά τά Παιδιά ἔχει εἰπεῖ 
ὁ Στρατάρχης Ἀλέξανδρος Παπάγος 
τόν ἱστορικό λόγο: 

«Οἱ Πολύτεκνοι χαρίζουν στό 
Κράτος τούς πιό σκληραγωγημένους 
καί πειθαρχικούς στρατιῶτες»!

Γ΄.
Ἀλλά καί τό «κλείσιμο» τοῦ 

Ὀκτωβρίου, ἡ 31η, ὡς «Παγκόσμια Ἡ-

μέ ρα Ἀποταμιεύσεως», ποιός φαντα-
ζόταν πρίν κάποια χρόνια ὅτι οἱ δῆθεν 
θριαμβικές «Ἀλλαγές» θά ὁδηγοῦσαν 
στό κλείσιμο τῶν Ταμείων, τήν ἐκ-τα-
μίευση, τό ἄδειασμά τους;... 

Ἀλλά καί ποιός ἐπίσης θά φανταζό-
ταν ὅτι οἱ ξεχασμένοι ἴσως Στίχοι τοῦ 
γνωστοῦ σατιρικοῦ-σκωπτικοῦ Ποιητῆ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥ ΡΗ (1853—1919), πού 
ἔγρα ψε στήν περίφη-
μη ἐφη μερίδα του 
«Ρω μηός» πρίν ἕ ναν 
αἰώνα καί πλέον, θά 
ἀποδει κνύ ον ταν προ-
φητικοί καί ἐ πίκαιροι 
καί γιά ΣΗΜΕΡΑ, 
ἀλλά καί γιά... αὔριο;

Ποιός εἶδε κράτος λιγοστό,
σ᾽ ὅλη τή γῆ μοναδικό,
ἑκατό νά ἐξοδεύῃ 
καί πενῆντα νά μαζεύῃ;

Νά τρέφῃ ὅλους τούς ἀργούς,
νά ᾽χῃ ἑπτά Πρωθυπουργούς,
ταμεῖο δίχως χρήματα
καί δόξης τόσα μνήματα;

Νά ᾽χῃ κλητῆρες γιά φρουρά
καί νά σέ κλέβουν φανερά.
Κι ἐνῶ αὐτοί σέ κλέβουνε,
τόν κλέφτη νά γυρεύουνε;

Ὅλα σ᾽ αὐτή τή γῆ μασκαρευτῆκαν
ὀνείρατα, ἐλπίδες καί σκοποί,

οἱ μοῦρες μας μουτσοῦνες ἐγινῆκαν,
δέν ξέρουμε τί λέγεται ντροπή.

Σπαθί ἀντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι ὅλα τά ξέρει.
Κι ἀπό προσπάππου κι ἀπό παπποῦ
συγχρόνως μποῦφος καί ἀλεπού.

Θέλει ἀκόμα — κι αὐτό εἶναι ὡραῖο—
νά παριστάνῃ τόν Εὐρωπαῖο.
Στά δυό φορώντας τά πόδια πού ᾽χει
στό ᾽να λουστρίνι, στ᾽ ἄλλο τσαρούχι.

∆υστυχία σου, Ἑλλάς,
μέ τά τέκνα πού γεννᾶς!
Ὦ Ἑλλάς, ἡρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;

Οἱ ἐπίκαιροι Στίχοι τοῦ Γ. Σουρῆ.

6
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* Στήν ἀρχαία Ἀθήνα οἱ ἄγαμοι, ἄν δέν ἔκαναν νόμιμο γάμο μεταξύ 25–35 ἐτῶν, 
ὑποχρεώνονταν νά πληρώνουν εἰδικό «φόρο ἀγαμίας καί ὀψιγαμίας», ἀνάλογα μέ τήν 
περιουσία-εἰσόδημά τους!

** Σέ πρόσφατο Μήνυμά της πρός τήν Α.Σ.Π.Ε. ἡ κα Ἀλέκα Παπαρήγα, ἀντί γιά 25.500 € 
ὡς ἐτήσιο ἀφορολόγητο εἰσόδημα γιά τούς Πολυτέκνους καί 1.500 € γιά κάθε παιδί τους, προ-
τείνει 50.000 € ἀφορολόγητο καί 5.000 € γιά κάθε παιδί — ἔστω καί ὡς... λόγια ἀνέξοδα. 

καί εὐθύνη τῶν ἀνέκαθεν ἐξωτερικῶν 
ἀσπόνδων «φίλων» μας. Καί εἶναι οἱ 
ἴδιοι, μέ πρωτοποροῦντας καί τούς 
Ἀμερικανούς πλέον, πού καί σήμερα 
κάνουν «κουμάντο» τίς ὑποχείριες καί 
ἐνδοτικές Ἑλληνικές Κυβερνήσεις, μά-
λιστα μετά τή λεγομένη «μεταπολίτευ-
ση», ὥστε νά ὁδηγήσουν τήν Πατρίδα 
μας σέ πρωτοφανῆ ΠΤΩΧΕΥΣΗ!

Καί βέβαια δέν εἶναι ἀμέτοχο καί ἀ-
νεύ θυνο καί μεγάλο μέρος τῆς Ἑλληνικῆς 
Κοινωνίας, ἡ ὁποία ἀκολούθησε καί 
ἀκολουθεῖ τή χωρίς Ἠθικές Ἀρχές 
καί Ἀξίες πλειονότητα τῶν Ἑλλήνων 
πολιτικῶν, μέ ἄμεση καί ἀναπόφευκτη 
συνέπεια καί τήν πρωτοφανῆ σημερινή 
οἰκονομική κρίση.

***
Ἀλλά δέν χρειάζεται ἐδῶ νά τήν 

περιγράψουμε καί ἀναλύσουμε, μάλι-
στα ὡς Συλλογική Προσπάθεια «Πρώ-
των Βοηθειῶν Ἀπόρων Πολυτέκνων 
Ἑλλάδας», μέ ἠθική καί ὑλική στήρι-
ξή τους ∆ΩΡΕΑΝ. Πρῶτοι καί περισ-
σότερο ἀπ᾽ ὅλους οἱ Ὑπερπολύτεκνοι 
καί Πολύτεκνοι ζοῦν «στό πετσί» τους 
τίς συνέπειες τῆς κρίσεως, ὅταν μάλι-
στα πολλοί εἶναι ἄστεγοι (σέ ἐνοίκιο) 
ἤ ἔχουν μεγάλα δάνεια πού τά 
χρωστοῦν, ἐνῶ πλήττονται καί ἀπό 
τήν ἀνεργία, τή μεγάλη ἀκρίβεια καί 
τά πολλά ἔξοδα σπουδῶν τῶν πολλῶν 
παιδιῶν τους. Γιατί, παρά τή «∆ωρεάν 
Παιδεία», μόνο γιά τά «ἐπιβεβλημένα» 
Φροντιστήρια, γενικά καί εἰδικά γιά 
τά ὑποχρεωτικά Ἀγγλικά καί ἀπό τό 
∆ημοτικό, μέ ἀγοραζόμενα βιβλία καί 
Φροντιστήρια ἐπίσης, δέν ἐπαρκεῖ ἕνας 
μισθός, ἄν ὑπάρχει.

Ἄν λοιπόν θρηνολογοῦν ἤ «κινδυ-
νολο γοῦν» οἱ ἄγαμοι-ἐργένηδες καί οἱ 
ἄτεκνοι καί ἑκούσια ὀλιγότεκνοι (μέ 1 
ἤ τό πολύ 2 παιδιά), τί νά εἰποῦν οἱ 

Πολύτεκνοι μέ 4, 5, 7, ἀλλά καί 8–10 
παιδιά; Οἱ ἴδιοι τό ξέρουν καί τό γνω-
ρίζει μαζί τους καί ἡ μικρή καί φτωχή 
Π.Ε.ΦΙ.Π. (οἱ Φίλοι τῶν Πολυτέκνων), 
πού ἀγωνίζεται νά τούς συμπαρίστα-
ται ἤδη ἐπί 42 χρόνια (1969).

Γιατί τό Ἑλληνικό Κράτος ὑπῆρξε γἰ  
αὐτούς ἀνέκαθεν καί ἐξακολουθητικά 
ὄχι ἡ στοργική Μητέρα, ἀλλά ἡ κακή 
Μητρυιά! Ἤδη μάλιστα περιόρισε καί 
περιορίζει καί τά μέ ἀγῶνες ἐλάχιστα 
κεκτημένα «δικαιώματά» τους, ἐνῶ 
τούς φορολογεῖ ἀναλογικά περισσό-
τερο καί ἀπό ἕναν ἄγαμο!* Γιά κάθε 
παιδί ἀναγνωρίζει ΜΟΝΟ 1.500 € τό 
χρόνο ἀφορολόγητο εἰσόδημα,** πού 
φυσικά δέν φθάνει οὔτε γιά τό γάλα 
τους καί τίς πάνες τῶν μικροτέρων. 
Τά ὑπόλοιπα ἔξοδα κάθε παιδιοῦ πῶς 
βγαίνουν; Θέλετε ἀπάντηση;

— Ἄς εἶχαν «μυαλό», νά μήν τά 
ἔκαναν... ἀπαντᾶ ἔμμεσα καί ἄμεσα 
ἡ... Μητρυιά, ἀλλά καί ἡ ἀφιλότεκνη 
Ἑλληνική Κοινωνία γενικά. Ὅσο γιά 
τό ∆ημογραφικό, τό λύνουν οἱ μετα-
νάστες!...

***
Ἀλλ̓  ὁ ἀείμνηστος Χαρίλ. Τρι-

κούπης εἶπε κι ἕναν ἄλλο σημαντι-
κό λόγο:

«Ἡ Ἑλλάδα θέλει νά ζήσει καί 
ΘΑ ΖΗΣΗ»!

Καί δέν ἐννοοῦσε τά... ἀνύπαρκτα 
καί τότε οἰκονομικά μέσα, ἀλλά τίς 
Αἰώνιες Ἑλληνορθόδοξες Ἀξίες της, 
στίς ὁποῖες ἀνέκαθεν στηρίχθηκαν καί 
στηρίζονται καί οἱ Ἑλληνορθόδοξοι 
Πολύτεκνοι, μέ πρώτη χωροχρονικά 
Ἀξία-Ὑπεραξία τήν Ἑλληνορθόδοξη 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ὡς ἱερό «μυστήρι-
ον μέγα... εἰς Χριστόν καί εἰς τήν 
Ἐκκλησίαν» (Ἐφεσ. 5, 32). Γιατί οἱ 
Αἰώνιες Ἑλληνορθόδοξες Ἀξίες δέν 
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εἶναι δολλάρια ἤ εὐρώ, πού σχεδόν 
καθημερινά ἐκπίπτουν (ξεπέφτουν 
καί παλιώνουν). Εἶναι Ἀξίες Ζωῆς 
διαχρονικές, Αἰώνιες!

Γἰ  αὐτό καί ἡ διαφορά τοῦ πι-
στεύοντος στόν Ἀληθινό Θεό Ἑλλη-
νορθοδόξου καί Πολυτέκνου μέ τόν 
ἀδιάφορο-ἄπιστο καί ἄθεο Νεοέλληνα 
εἶναι ἀνυπολόγιστη, χαώδης! Πρῶτα 
καί κύρια ἀσφαλῶς πνευματική, ἀλλά 
κα ί  ὑλ ι κή : «Ἔστι δέ πορισμός μέ-
γας ἡ εὐσέβεια μετά αὐταρκείας» 
(Ά  Τιμοθ. 6, 6). ∆ηλαδή (κατά τήν 
ἑρμηνεία τοῦ ἀειμνήστου Καθηγ. Παν. 
Τρεμπέλα): «Πράγματι δέ ἡ εὐσέβεια 
εἶναι πηγή μεγάλου πλουτισμοῦ, ὅταν 
συνοδεύεται ἀπό ὀλιγάρκειαν, καί ὄχι 
ἀπό αἰσχροκερδῆ πλεονεξίαν»!

Ἀντίθετα, ὁ ἄπιστος-ἄθεος εἶναι 
πλεονέκτης, αἰχροκερδής καί ἄδικος, 
σπάταλος καί ἄσωτος, ἐνῶ ὁ πιστός 
καί εὐσεβής εἶναι λιτός καί ὀλιγαρκής, 
ἐργατικός καί δίκαιος, ἀγαπῶν καί 
ἐλεήμων, στηριζόμενος πρῶτα καί κύρια 

στήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγαθή  
Πρόνοιά Του. Ἡ μέ πίστη καί ἀγάπη 
αὐταπάρνηση καί αὐτοθυσία του γιά  
ὅσα παιδιά τοῦ χαρίσει ὁ ∆ημιουργός 
ἀνταμείβεται θαυματουργικά.

Πιστεύει καί ζεῖ τό μέγα λόγο τοῦ 
Θε ανθρώπου Χριστοῦ: «Ζητεῖτε (δέ) 
πρῶτον  τήν  Βασιλείαν  τοῦ  Θε -
οῦ  καί τήν δικαιοσύνην Αὐτοῦ (= τήν 
Ἀρετή γενικά) καί ταῦτα πάντα (= τά 
ὑλικά) προστεθήσεται ὑμῖν» (= θά σᾶς 
δοθοῦν. Ματθ. 6, 33). Πιστεύει καί ζεῖ 
τό «...πλοῦτον δέ καί πενίαν μή μοι 
δῷς (= μή μοῦ δώσεις), σύνταξον δέ 
μοι (= δῶσε μου) τά  δ έον τα  κα ί 
τά  αὐτάρκη» (=τά ἀπαραίτητα καί 
ἀρκετά πρός συντήρησή μου. Παροιμ. 
Σολομ. 24, 22ε-8).

Καί γἰ  αὐτό βλέπει καί ζεῖ στήν 
πράξη τό: «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν 
καί ἐπείνασαν, οἱ δέ ἐ κ ζητοῦν τ ε ς 
τόν  Κύρ ιον  οὐκ ἐλαττωθήσονται 
(=δέν θά στερηθοῦν) παντός ἀγαθοῦ»! 
(Ἀκολουθία ἱ. Ἀρτοκλασίας, ἀπό 
Ψαλμ. 33, 11).

;πάρχουν <πελπιστικά... ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ!...
          dραγε τά γνωρίζουμε καί τά σκεφτόμαστε;

Κάθε τρία δευτερόλεπτα-3΄΄ ≤να παιδί πεθαίνει <πό τήν 
πείνα! 

Τό 50% το8 παγκόσμιου πληθυσμο8 fχει �τήσιο κατά κε-
φαλή ε#σόδημα πού δέν _περβαίνει τά 500 δολλάρια!!!

Τό 20% το8 παγκόσμιου πληθυσμο8, πού ζεH στίς λεγόμε-
νες <ναπτυγμένες χ0ρες, καταναλώνει τό 86% τ0ν <γαθ0ν 
πού παράγονται σέ παγκόσμια κλίμακα.

Τό σύνολο τ0ν �τησίων δαπαν0ν γιά � ξ ο π λ ι σ μ ο ύ ς  εaναι 
800 δισ. δολλάρια (800.000.000.000 $)!

> �τήσιος τζίρος <γορ@ς ναρκωτικ0ν στήν Ε�ρώπη εaναι 
400 δισ. δολλάρια, γιά ποτά 100 δισ. δολλάρια, γιά τροφές 
κατοικιδίων ζώων 20 δισ. δολλάρια, γιά... κολόνιες 12 δισ. 
δολλάρια καί γιά ΚΑΠΝΙΣΜΑ... <νυπολόγιστα!

Τό 1% το8 παγκόσμιου πληθυσμο8 fχει �τήσιο ε#σόδημα 
¬σο εaναι τό �τήσιο ε#σόδημα το8 57% το8 παγκόσμιου 
πληθυσμο8!!!

Καί ≈στερα μιλ@με καί γράφουμε γιά ο#κονομική κρίση, πού 
εaναι _πόκριση-_ποκρισία γνωστ0ν-<γνώστων κλεπτ0ν, κερδο-
σκόπων, τοκογλύφων κ.i., <λλ� Gστόσο � π ι β α λ λ ο μ έ ν η !
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ΑΚΟΥΣΑΤΕ μήπως γιά τά «ἀναγκαῖα μέτρα», πού ἔχουν ληφθῆ ἤ θά 
ληφθοῦν, καί γιά μείωση τοῦ μισθοῦ καί τοῦ ἀριθμοῦ τῶν 300 Βουλευτῶν, 
ὅπως καί τῶν κρατομισθίων ὑπαλλήλων στά πολιτικά Γραφεῖα τους Ἀθήνας 
καί Ἐπαρχίας; Πόσο σοφός εἶναι ὁ Λαός μας, πού λέγει: «Τό ψάρι βρομάει 
ἀπ᾽ τό κεφάλι»!

Καί ὅμως, ὁ Χαρίλ. Τρικούπης (βλ. σ. 6) ἔπεισε τή Βουλή νά μειώσει τόν 
ἀριθμό τῶν Βουλευτῶν ἀπό 240 σέ 150, μολονότι ἦταν μειοψηφῶν. Ἀλλά καί 
ὁ πρῶτος χρονικά, ἀλλά καί οὐσιαστικά Κυβερνήτης τῆς ἐλεύθερης  Ἑλλάδας 
Ἰωάννης Καποδίστριας (πού ἦταν ἀπό 8 ἀδέλφια καί ἰατρός καί εἶχε 2 
ἀδελφές Μοναχές), ὑπῆρξε ἑκούσια ἄμισθος χάρη τῆς πτωχῆς Πατρίδας! Μά-
λιστα κάποιοι Πολύτεκνοι, ἀλλά καί Φίλοι Πολυτέκνων μᾶς ζήτησαν νά ξα-
ναδημοσιεύσουμε τή συγκινητική ὁμολογία του: 

«... Ἀρνοῦμαι νά ἐγγίσω μέχρι καί τοῦ ὀβολοῦ τά δημόσια χρήματα, ἐνῶ 
εὑρισκόμεθα εἰς τό μέσον ἐρειπίων καί ἀνθρώπων βυθισμένων εἰς ἐσχάτην 
πενίαν»! (Ἀπό ἀγόρευσή του στή ∆΄ Ἐθνοσυνέλευση τοῦ Ἄργους τό 1829. 
Βλ. προηγούμενο τεῦχος ἀρ. 127, Σεπτ. 2010, σ. 31).

Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τίς Προσευχές Σας.
Γνωρισθήκαμε μέ τό 

τεῦχος ἀρ. 125 (Μάρτι-
ος 2010, σ. 13). Γεννήθη-
κα στή Θεσσαλονίκη στίς 
11 Ἰουνίου 2007 καί χει-
ρουργήθηκα στήν καρ-
διά μου 3 φορές, ἐνῶ ἀπό 
μιά ἐπιπλοκή παραμένω 
ἀκίνητος καί ἀμίλητος, 
μέ ἐλάχιστη βελτίωση.

Τόσο οἱ εὐσεβεῖς Παπ-
πούς μου Σωτήριος καί 
Γιαγιά μου Ἑλένη Λυσί-
κατου, παλαιοί Ἀναγνῶστες αὐτοῦ 
τοῦ Περιοδικοῦ καί θερμοί Φίλοι 
τῶν Πολυτέκνων, ὅσο καί οἱ ἐπίσης 
εὐσεβεῖς Γονεῖς μου Ἀριστείδης καί 

Ἄννα Μπιτζένη, Σᾶς εὐ-
χαριστοῦν θερμά γιά 
τίς Προσευχές Σας γιά 
μένα.

Σᾶς παρακαλοῦμε νά 
τίς συνεχίσετε, ὥστε νά γί -
νει σέ μένα τό θέλη μα
τοῦ Παναγάθου Θε οῦ,
μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Ρώ -
σου Ἰατροῦ καί Νεοφα-
νοῦς Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ 
Θαυματουργοῦ, Ἀρ χιε-
πισκόπου Συμφερουπό-

λεως Κριμαίας (†11.6.1961), τοῦ 
Ὁποίου φέρω τό Ὄνομα.

Καί πάλι Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά.

Εaμαι A ΛΟΥΚΑΣ...

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπικλή-
σεως τῶν πρεσβειῶν τοῦ Νεοφανοῦς 
Ρώσου Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ 
καί Θαυματουργοῦ (1877–1961), 
ἐκρίναμε καλό νά παραθέσουμε καί 
τή Βιογραφία του, πού συνέγραψε 
ὁ Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ἀντωνόπουλος, 
βραβευμένη ἀπό τήν «Ἑλληνική 
Ἑταιρεία Χριστιανικῶν Γραμμάτων», 
Ἐκδόσεων «Ἀκρίτας», σελίδες 445. 

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ: Στοά Βιβλίου, Πε-
σμαζόγλου 5 — 104 65 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 
210-32.47.678). Κυκλοφορεῖται ἤδη σέ 
19η ἔκδοση, μέ σύνολο ἀντιτύπων 
72.000. Στήν Ἑλλάδα ἔχουν ἀν-
εγερθῆ Ἱ. Ναοί ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ 
Ἁγίου καί τελοῦνται πολλά Θαύμα-
τα. Συνιστοῦμε τό ἔργο θερμά.

9
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ΕΠΙΚΟΙΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ

Ἀντί ἄλλης εἰσαγωγῆς σ᾽ αὐτή τή γνώριμη καί κεντρική Στήλη τοῦ 
Περιοδικοῦ μας, παραθέτουμε τό ἑπόμενο «ζωντανό» περιστατικό 
ἀπό τήν ἱστορία τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Εἶναι ἕνας

∆ιάλογος μ᾽ ἕναν τυπογράφο.
— Τόσα πολλά παιδιά!, Ἐγώ ἔχω 3 

καί δύσκολα τά φέρνω βόλτα. Οἱ γονεῖς 
αὐτῶν τῶν παιδιῶν εἶναι ΕΓΚΛΗΜΑ -
Τ ΙΕΣ ! Γιατί καί τώρα βέβαια τά ἀθῶα 
αὐτά παιδιά εἶναι δυστυχισμένα, ἀλλά, 
καί σάν μεγαλώσουν, θά δυστυχοῦν καί 
ἴσως γίνουν ἀλῆτες καί κακοποιοί...

Ἦταν γύρω στό 1985, ὅταν ἀλλάξα-
με τυπογραφεῖο, ἀφήνοντας τό λεγόμε-
νο ἐπίπεδο, γιά νά χρησιμοποιήσουμε 
ταχυπιεστήριο κυλινδρικό. Ὅταν ἐδεί -
ξαμε τό Περιοδικό καί ὁ τυπογράφος εἶ -
δε τίς οἰκογενειακές φωτογραφίες τῶν Πο -
λυτέκνων τοῦ δείγματος, ἀντέδρασε αὐ-
θόρμητα μέ τόν προηγούμενο τρόπο:

«... Οἱ γονεῖς αὐτῶν τῶν παιδιῶν 
εἶναι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ!...».

— Συγγνώμη, ἀπάντησε ὁ ἐκπρό-
σωπος τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἄν, ὅ μή γένοιτο, 
ἀρρωστήσει βαριά ἕνα παιδί σας καί 
σᾶς εἰποῦν οἱ ἐδῶ γιατροί ὅτι μόνο στό 
ἐξωτερικό ὑπάρχει ἐλπίδα θεραπείας 
του, ἐνῶ δέν ἔχετε ἀσφαλιστική κάλυ-
ψη γιά τό ἐξωτερικό οὔτε τά ἀναγκαῖα 
χρήματα, τί θά κάμετε;

— Λάθος παράδειγμα! Σᾶς παρακαλῶ, 
μή μοῦ λέτε τέτοια πράγματα γιά τά 
παιδιά μου. Ὅ,τι ἔχω καί δέν ἔχω θά τά 
πουλήσω, γιά νά σώσω τό παιδί μου.

— Πολύ καλά, μπράβο σας! Ἀλλά γιά 
τά ἄλλα δυό παιδιά σας δέν θά γίνετε 
ἐγκληματίας ἀφήνοντάς τα στούς δρό-
μους; (Μάλιστα ἦταν καί... χωρισμένος).

— Σᾶς εἶπα. Λάθος παράδειγμα. Μή 
μοῦ γρουσουζιάζετε τά παιδιά μου, πού 
εἶναι ἡ ζωή μου...

Παρόμοια περιστατικά ὑπάρχουν 
πολλά, πού βέβαια δέν εἶναι δυνατό νά 
παρουσιασθοῦν ἀναλυτικά ἐδῶ. Τά παρου-
σιάζουμε στό Περιοδικό ἐπί 32 χρόνια...

Τελικά ἐγίναμε φίλοι μέ τόν τυπο-
γράφο καί συνεχίσαμε νά τυπώνουμε 
ἐκεῖ τό Περιοδικό, γιά τό ὁποῖο κάθε 
φορά ἐξέφραζε πλέον τό θαυμασμό του, 
τυπικά τουλάχιστο, λέγοντας ὅτι οἱ Πο-
λύτεκνοι εἶναι σύγχρονοι ἥρωες!

Μέ βεβαιότητα ἀπό τήν πολυετῆ 
πείρα μας καταθέτουμε τή μαρτυρία 
μας ὅτι δέν γνωρίσαμε Πολυτέκνους 
πού μετάνοιωσαν γιατί δέχθηκαν ὅσα 
παιδιά τούς ἔδωσε ὁ Θεός. Ἀντίθετα, 
ὁμολογοῦν ὅτι εἶδαν καί βλέπουν Θαύ-
ματα κατά τήν κυοφορία, ἀνατροφή 
καί ἀποκατάστασή τους!

***
Ἀλλά τό πρόβλημα δέν εἶναι πῶς βλέ-

πουν κάποιοι «ἀμφισβητίες» τήν πολυ-
τεκνική ἰδιότητα κάποιων γονέων, πού 
τήν πιστεύουν καί τήν τολμοῦν. Οὔτε 
πῶς τούς βλέπει καί τούς ἀντιμετωπίζει ἡ 
Κοινωνία γενικά καί εἰδικά ἡ ὑπεύθυνη 
Πολιτεία, πού θά ἤθελε νά μήν τήν προ-
βληματίζουν...

Τό πρόβλημα εἶναι βαθύτερο, ὀντο-
λογικό. Εἶναι πρωταρχικά καί τελικά 
θέμα Πίστεως. Γιατί «Πολύτεκνος», 
μπορεῖ νά γίνει κάποιος καί περιστα-
σιακά καί συμπτωματικά, χωρίς αὐτό 
νά εἶναι τό «πιστεύω» του καί τό βί-
ωμά του, μάλιστα καί τῶν δύο συζύ-
γων «ἐκ συμφώνου» (Α΄ Κορινθ. 7, 5), 
ἀκόμη καί ἐντός τοῦ Ὀρθοδόξου Γά-
μου, ὡς «κατ᾽ οἶκον ἐκκλησίας» (Ρωμ. 
16, 5· βλ. καί σ. 4 τοῦ παρόντος: «Τό 
οἰκογενειακό-φιλοπολυτεκνικό “πι-
στεύω” μας»).

Ὡστόσο, ἐνῶ «χωρίς (δέ) πίστεως, 
ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι...» (Ἑβρ. 11,6 
— «Θεῷ καί ἀνθρώποις»), ὅμως «οὐ 
(γάρ)  πάντων  ἡ  π ίστ ις» !  (Β΄ Θεσ -
σαλ. 3,2). ∆έν εἶναι γιά ὅλους γενικά 
ἡ πίστη ὡς κάτι δεδομένο, ἀλλά χαρί-
ζεται καί γίνεται ἀποδεκτή μόνο ἀπό 
τούς ἔχοντας εὐθεῖα καί εἰλικρινῆ δι-
άθεση καί συνείδηση.

Καί αὐτό συμβαίνει καί φαίνεται κα-
θαρά στούς συνειδητά Ὀρθοδόξους Πο-
λυτέκνους, ὅπως τούς γνωρίζει καί τούς 
παρουσιάζει αὐτό τό Περιοδικό, ὅπου 
καί παραπέμπουμε τούς ἀγνοοῦντας 
μέ τό γνωστό τρίπτυχο: «Θέμα-Θέαμα-
Θαῦμα», ὄντως Θεοῦ θεῖο Θαῦμα! 

10 ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,  �ρ. 128, Δεκέμβριος 2010
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ΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

sπως θά πρόσεξαν ο5 Φίλοι Vναγν0στες, στό πρωτε-
ξώφυλλο παρουσιάζουμε τήν Aσιακή Μορ φή το8 σχε-
τικά πρόσφατα κοιμηθέντος μακαριστο8 Nερομονάχου 
π. ΜΑΡΚΟΥ (Μανώλη, † 16.4.2010), <λλά καί μαζί τήν 
eπτάκλωνη, πρός τό παρόν, ;περ πολύτεκνη Ο#κογένεια 
Vναργύρου καί Δήμητρας Μαρ γαρώνη. Γιατί  A πατέρας 
κ. Vνάργυρος, γιός Πολυτέκνων A ἴδιος, fχει καί <δελφή 
;περπολύτεκνη, τήν κα Ο�ρανία Μιχ. Χαβατζόγλου (iνω 
δεξιά), τ:ς Ο#κογενείας τ:ς Aποίας uταν Πνευματικός A 
π. Μάρκος, A AποHος �βάπτισε τήν 8η-Φιλοθέη. (Βλ. καί 
τε8χος 124, Δεκ. 2009, σελ. 1 καί 27). 

Vλλά καί h κα Δήμητρα Μαργαρώνη (iνω <ριστερά) 
fχει <δελφή Πολύτεκνη, τήν κα  dννα Βασ. Καφετζ:, μέ 
4 κόρες, πρός τό παρόν. ;πάρχει λοιπόν �δ0 μιά συγ-
γένεια πολυτεκνική κατά παράδοση, πού πιστεύουμε 
κι ε�χόμαστε νά συνεχίζεται!

 mδού καί τό Μήνυμα τ:ς κας Δήμητρας (Μαργαρώ-
νη) γιά τούς νέους καί jλιγοτέκνους: «Μέσα �πό τήν 
πολυτεκνία � Θεός στέλνει τόσες ε!λογίες, πού δέν 
μπορο�με νά τίς φαντασθο�με. Προσωπικά &χω δύσκολες 'γκυμοσύνες, �λλά 
μετά &ρχεται μεγάλη ε!λογία )ς �νταμοιβή γιά τίς δυσκολίες καί τίς θυσίες 
μας. Καί α!τό τό ζο�με καθημερινά»!

Μέ τή Χάρη το8 Θεο8 καί ο5 δύο ; περπολύτεκνες Ο# κο γένειες εaναι 
gντως συνειδητές καί <γωνιζόμενες  lλληνορθόδοξες Ο#κογένειες, <ληθινές 
«κατ� ο0κον 'κκλησίαι» (Κολασ. 4, 15). Καί <κριβ0ς, τέτοιες ε�χόμαστε νά 
παραμένουν <νατρέφοντας τά θεοφιλ: τους τέκνα «'ν παιδεί1 καί νουθεσί1 
Κυρίου» (vφεσ. 6, 4).

Δέν εaναι λοιπόν... σ ύ μ π τ ω σ η  h ο#κογενειακή-συγγενική πολυτεκνι-
κή παράδοση. Vντίθετα, εaναι fκφραση το8 βιώματος, τ:ς προσωπικ:ς 
�μπειρίας, καί ταυτόχρονα τ:ς συνειδητ:ς πίστεως καί θείας ε�λογίας Gς 
ο#κογενειακ:ς �μπειρίας <νεξίτηλης!

vξάλλου h ≈παρξη Πνευματικο8 Gς ο#κογενειακο8 Συμβούλου καί 
vξομολόγου φωτίζει καί �μπεδώνει τά βιώματα τ:ς ο#κογενειακ:ς παραδό-
σεως μέ τά θεHα καί α#ώνια διδάγματα τ:ς vκκλησιαστικ:ς �ρθόδοξης Πα-
ραδόσεως. Γίνεται πλέον ≤νας «�γκεντρισμός»-μπόλιασμα τ:ς ο#κογενειακ:ς 
πολυτεκνικ:ς παραδόσεως στήν  vκκλησιαστική  �ρθόδοξη Παράδοση, 
πού εaναι πολυτεκνική.  `τσι ≤νας <ληθινός  �ρθόδοξος κατά πίστη, πρό-
θεση καί προσπάθεια εaναι καί Πολύτεκνος, �άν A Θεός τό �πιτρέψει.

vξήγηση φωτογραφι0ν πρωτεξωφύλλου (σ. 1).
Ο#κογ. Vναργύρου καί Δήμητρας Μαργαρώνη, 
μέ 7 παιδιά-<γόρια, γεν. 1995—2009, Ν. Vττικ:ς.

Ο#κογ. Μιχαήλ καί Ο�ρανίας Χαβατζόγλου, 
μέ 8 παιδιά, γεν. 1992—2009, Ν. Vττικ:ς.

> π. Μάρκος <ναγινώσκει τήν 
5. Vκολουθία το8 Βαπτίσματος.

11
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Ο#κογ. mωάν. καί Μαρίας Παναγιω-
τοπούλου, μέ 6 παιδιά, γεν. 1997—
2008, Ν. Μεσσηνίας. Καί τά ≤ξι
(6) παιδιά μέ Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Κ Ε Σ !

Τήν Ο#κογένεια �γνωρίσαμε, 
¬ταν διέμενε στό Ν. Vττικ:ς, ¬που 
καί γεννήθηκαν καί τά 6 παιδιά. [ 
<ναφορά �δ0 γίνεται γιά δύο λό-
γους: α) γιά τή θερμή πίστη τ0ν 
γονέων καί μάλιστα το8 πατέρα, 
μέ τόν AποHο εἴχαμε περισσότερο 
�πικοινωνία· καί β) γιά τήν <πόφαση 
καί θέληση νά «�παναπατρισθο8ν», 
νά φύγουν <πό τήν... προβληματική 
πρωτεύουσα καί νά π@νε στή γενέ-
τειρά τους καί νά μεγαλώσουν �κεH 
τά χαριτωμένα παιδιά τους.

dς �πανέλθουμε ¬μως στό θέμα 
τ0ν καισαρικ0ν, γιά τίς AποHες 
fκαναν ο5 πιστοί γονεHς _πακοή 
στούς «�πιμέντοντας» #ατρούς, 
<λλά καί χάρη στήν πίστη τους δέν 
<πέφυγαν τήν ε�λογία τ:ς τεκνογο-
νίας Gς μεγαλοδωρε@ς το8 Θεο8. 
Καί <κριβ0ς, εaναι χαρακτηριστικό 
¬τι στήν 6η καισαρική στό Vρεταίειο 
ΝοσοκομεHο Vθην0ν, πού παρακο-
λούθησαν 30 περίπου #ατροί (Καθη-
γητές καί φοιτητές), A �κτελ0ν τήν 

καισαρική #ατρός κ. Δημήτριος Χασιάκος (Πολύτεκνος A ἴδιος μέ 4 παιδιά) 
Aμολόγησε ¬τι h τομή fγινε σάν νά uταν h 1η! Ο5 προηγούμενες, iν καί συ-
χνές, δέν �δημιούργησαν προβλήματα.

Καί iς μή φαντασθ: κάποιος ¬τι τό ζε8γος fφθασε στίς 6 καισαρικές <πό 
κάποια «<δυναμία», gχι! vπροχώρησε <πό πίστη καί �μπιστοσύνη στό Θεό. 
Διότι τό ζε8γος ζο8σε καί ζεH καί μέ �γκράτεια, <λλά καί δέν θέλησε τή φυγο-
τεκνία οwτε τήν xμαρτωλή <ντισύλληψη καί φυσικά ποτέ τή φονική fκτρωση! 
Μάλιστα τό ζε8γος εaχε τήν ε�λογία νά γνωρίσει καί νά fχει Gς Πνευματικό 
στήν Vττική γιά ≤να διάστημα τό μακαριστό π. Μάρκο (βλ. σ. 11 καί σ. 16—
18). vξάλλου στή γενέτειρα βρέθηκε τακτική �ργασία γιά τόν πατέρα, <λλά 
καί ≤να <γρόκτημα, πού τούς παρέχει <ρκετή βοήθεια στά κηπευτικά κ.i. mδού 
¬τι «το2ς �γαπ3σι τόν Θεόν πάντα συνεργε2 ε�ς �γαθόν»! (Ρωμ. 8, 28).

Ε�χόμαστε h ε�λογία το8 Θεο8 νά εaναι πλούσια στή ζωή τους καί νά 
τούς μοιάσουν τά χαριτωμένα παιδιά τους, πού πρέπει νά δοξάζουν τό 
Θεό, διότι τούς �χάρισε ε�σεβεHς γονεHς.

ΕΠΙΚΟΙΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ

;περε8γε σας 
γιά τόν �παναπα-
τρισμό σας!

Τό μήνυμα το8 �παναπατρισμο8 στήν vπαρχία γενικά μπορεH νά 
καταστ: <ναγκαHο <πό τή σημερινή καί... α�ριανή ο#κονομική κρίση, πού 
εaναι jξεHα καί θά jξύνεται Gς <στικό φαινόμενο στίς μεγαλουπόλεις. Γι� 
α�τό iς τό σκεφθο8ν σοβαρά ο5 Πολύτεκνοι, καθώς πολλά <γροκτήματα 
(�λαι0νες, <μπελ0νες κλπ.) fχουν �γκαταλειφθ: καί στά jλίγα καλλιερ-
γούμενα δουλεύουν... μετανάστες. [ <γροτική ζωή εaναι h φυσική ζωή, 
τήν Aποία A σοφός Σωκράτης �γκωμιάζει στόν «Ο#κονομικό» (ο#κο-νο-
μία) το8 Ξενοφώντα» (vκδόσεις «Πάπυρος» κ.i.).12
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Ο#κογένεια Χαραλ. καί Φιλέ-
νιας Καπλανίδη, μέ 5 παιδιά, 
γεν. 2003—2009, Ν. Vττικ:ς.

Τή νέα καί zραία α�τή Ο#κογέ-
νεια γνωρίσαμε πρόσφατα, μέ 
αἴ τημά της νά τ:ς συστήσουμε 
γνωστό μας #ατρό-γυναικολόγο, 
γιατί δυστυχ0ς τέσσερα (4) παι-
δάκια τους δέν �πέζησαν, �ν0 
δύο <πό τά �πιζ0ντα, 2δυμα, 
γεννήθηκαν μέ καισαρική, �ν0 
θά προτιμο8σαν φυσιολογική 
γέννα.

`γραψαν ≤να GραHο γράμμα, 
τό AποHο ¬μως δέν �κρίναμε 
δημοσιεύσιμο α�τούσιο γιά 
κάποιες λεπτομέρειες περιτ-
τές.  sμως �ντυπωσιάζει h φι-
λοτεκνία καί φιλοπολυτεκνία 
τους, <λλά καί h πίστη τους, 
¬πως καί τό ¬τι fχουν Πνευμα-
τικό Gς καθοδηγό τους.

Τούς συστήσαμε πιστό καί 
φιλοπολύτεκνο #ατρό, �ν0 γιά 
τίς καισαρικές κρίναμε σκόπι-
μο νά μεταφέρουμε �δ0 καί 
τήν iποψη το8 >μοτ. Καθηγ. 
Πανεπ. Vθην0ν κ. Παν. Δημα-
κάκου, γιο8 ;περπολυτέκνων 
(<πό 9 <δ.) καί ;περπολυτέκνου 
το8 #δίου (μέ 7 παιδιά), μεγά-
λου Vγγειολόγου-Χειρουργο8, 
A AποHος σέ γενικότερο βιβλίο 
του, <ναφερόμενος στά αἴτια τ:ς 
_πογεννητικότητας, γράφει τά 
eξ:ς γιά τίς καισαρικές:

«...Σύμφωνα μέ τόν Παγκόσμιο 5ργανισμό 6γείας, � ε!ρωπαϊκός μέσος 
¬ρος τ3ν καισαρικ3ν τομ3ν ε0ναι 17,8%. < =λλάδα �ναφέρεται μέ ποσοστό 
24%, 'ν3 στήν πραγματικότητα ≤νας στούς δύο τοκετούς ε0ναι χειρουργικός, 
μέ καισαρική τομή, καί � πραγματικός μέσος ¬ρος κυμαίνεται �πό 48–52%, 
-σως καί τριπλάσιος το� �ναγκαίου».

Δυστυχ0ς, τόσο ο5 #ατροί, γιά χρονική, <λλά καί ο#κονομική ε�κολία 
τους, <λλά καί ο5 «σύγχρονες» γυναHκες προτιμο8ν τίς καισαρικές, πού 
εaναι βασική α#τία τ:ς jλιγοτεκνίας καί _πογεννητικότητας.

sπως λέγει A ποιητής Vνδρ. Κάλβος (1792—1867), «θέλει τόλμην C 
'λευθερία»! Καί <κριβ0ς, hρωική τόλμη, πού �μπνέει h θερμή πίστη, δια-
θέτουν καί �πιδεικνύουν ο5 lλληνορθόδοξοι Πολύτεκνοι. Εaναι α�τό πού 
h Π.Ε.ΦΙ.Π. ψηλαφώντας το �πί 42 χρόνια τό χαρακτηρίζει «Θέμα-Θέαμα-
Θα8μα»!

ΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,  �ρ. 128, Δεκέμβριος 2010  13
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14 ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,  �ρ. 128, Δεκέμβριος 2010

Ο#κογένεια Nερ. Νεκταρίου καί Ε�αγγελίας Σαββίδη, μέ 7 παιδιά 
(γεννημένα <πό 1996 ≤ως 2010), Ν. {μαθίας. (Vπό τή φωτογραφία 
λείπει h 7η κόρη-Α#κατερίνη, πού uταν κυοφορούμενη, ¬ταν uλθε 

στά χέρια μας h Gραία α�τή φωτογραφία).
Τήν Gραία λοιπόν α�τή ο#κογενειακή φωτογραφία μ@ς fδωσε A ε#-

κονιζόμενος δεξιά Μοναχός π. Κύριλλος (Γρηγοριάτης-Uγιορείτης), A AποHος 
_πηρετεH στό Κλιμάκιο τ:ς �ρθόδοξης vξωτερικ:ς Nεραποστολ:ς Λουλου-
μπάσι το8 Κονγκό (Ζαΐρ). Ε_ρισκόμενος στήν lλλάδα �πισκέφθηκε τή Βέ-
ροια, ¬που A <ριστερά ε#κονιζόμενος Nερεύς π. Νεκτάριος �φημερεύει, <λλά 
καί �ργάζεται γιά τήν �ρθόδοξη vξωτερική Nεραποστολή, πού εaναι «τά  Dγια 
τ3ν Eγίων» τ:ς �ρθοδοξίας! > <ριστερά ε#κονιζόμενος Κονγκολέζος εaναι 
�ρθόδοξος, jνομαζόμενος Τάραχος. (Φέρει δηλαδή τό gνομα το8 Uγίου 
Μάρτυρα Ταράχου, πού h 5. Μνήμη του τιμ@ται τή 12η �κτωβρίου, μαζί 
μέ τήν 5. Μνήμη δύο iλλων Uγίων Μαρτύρων, Πρόβου καί Vνδρονίκου, 
πού �μαρτύρησαν γιά τή Χριστιανική τους Πίστη τό 296 μ.Χ., ¬ταν ΡωμαHος 
α�τοκράτορας uταν A φρικτός Χριστιανοδιώκτης Διοκλητιανός).

Χαιρόμαστε γιά τή «φωτογραφική» α�τή γνωριμία μέ τό σεβαστό π. Νε-
κτάριο, τόν AποHο συγχαίρουμε, μαζί μέ τή σεμνή Πρεσβυτέρα, γιά τά χα-
ριτωμένα παιδιά τους. vμάθαμε ¬τι καί A ἴδιος, ποντιακ:ς καταγωγ:ς, εaναι 
υ5ός ;περπολυτέκνων, μέ 6 παιδιά-<δέλφια. Μάλιστα σέ τρεHς (3) fγγαμες 
καί ε�σεβεHς <δελφές του fχει χαρίσει A Πανάγαθος 4 παιδιά στήν κάθε μία, 
πρός τό παρόν. Καί βέβαια, �πί πλέον τ:ς φυσικ:ς _περπολυτεκνίας του, 
Gς Πνευματικός Πατέρας A π. Νεκτάριος εaναι _περ-υπερπολύτεκνος!

Θέλουμε νά πιστεύουμε ¬τι δέν θά τόν στενοχωρήσουμε γι� α�τή τή μι-
κρή ο#κογενειακή «<ποκάλυψη», πού �τολμήσαμε χάρη τ:ς �σωτερικ:ς καί 
�ξωτερικ:ς Nεραποστολ:ς. Καί <κριβ0ς, το8 ε�χόμαστε πλούσια καρποφο-
ρία καί ε�λογία <πό τόν Δωρεοδότη Κύριο στήν 5ερή <ποστολή του.

Καί μέ τήν ε�καιρία α�τή xπλά <ναφέρουμε ¬τι ≤νας �ρθόδοξος Πο-
λύτεκνος καί μάλιστα ;περπολύτεκνος Nερεύς καί σιωπ0ν καί βλεπόμε-
νος μόνο (βλ. καί σ. 16 το8 παρόντος) <σκεH τήν <ποτελεσματικότερη 
Nεραποστολή!

Γι� α�τό στή συνέχεια θά παρουσιάσουμε καί iλλες δύο Nερατικές Πο-
λύτεκνες Ο#κογένειες, πού μ@ς συνέστησε παλαίμαχος ~δη Πολύτεκνος 
Nερεύς.

ΕΠΙΚΟΙΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ

...Χάρη καί τ:ς �ρθόδοξης 
vξωτερικ:ς Nεραποστολ:ς.

14
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Ο#κογένεια Nερ. Δημητρίου-Βασιλικ:ς Ζήση, μέ 6 παιδιά, ¬λα μικρά 
καί χαριτωμένα, γεννημένα <πό 2005 ≤ως 2010, Ν. Α#τωλοακαρνανίας.

Vπό fκπληξη σέ fκπληξη περιπίπτει h Στήλη α�τή μέ τίς gντως ε�λογημένες 
καί <ξιοθαύμαστες Nερατικές Ο#κογένειες, h τελευταία τ0ν Aποίων fχει τό 
πρ0το κοριτσάκι, τή Σοφία, 5 �τ0ν, γιατί — �ξηγο8με — τά δυό <γοράκια 
(mωάννης καί Νεκτάριος) εaναι 2δυμα (2007).

> π. Δημήτριος εaναι <πό 3 <δέλφια καί φιλόλογος, �ν0 h Πρεσβυτέρα 
εaναι <πό 5 <δέλφια καί... μου-
σικός, χωρίς βέβαια «iσκηση 
�παγγέλματος» τυπικο8, χάρη 
το8 _περφυσικο8 <ξιώματος 
τ:ς Μητέρας!

Vλλ� �άν ο5  NερεHς-Πολύτεκνοι 
<σκο8ν σιωπηρή Nεραποστολή 
στό μικρό ~ ε�ρύ ποίμνιό τους, 
π0ς νά �ννοήσουμε, νά κα-
τανοήσουμε καί νά περιγρά-
ψουμε τό _περφυσικό <ξίωμα 
μι@ς Μητέρας Πολύτεκνης-
;περπολύτεκνης Πρεσβυτέ-
ρας Gς σιωπηρ:ς, <λλά με-
γάλης καί <ποτελεσματικ:ς  
Nεραποστόλου; Εaναι gντως 
<ξιοτίμητες καί <ξιομίμητες. 
Vξιομίμητες #διαίτερα <πό τίς 
ε�σεβεHς καί σεμνές νέες κοπέ-
λες, πού... «δυσκολεύονται» νά 
γίνουν Πρεσβυτέρες.

Συνέχεια στίς σελ. 28–29.

Ο#κογ. Nερ. Ε�αγγέ λου-Ε� -
αγγελίας Vρώνη, μέ 6 παιδιά,
γεν. 2000–2009, Ν. Λευκάδας.

> σεβαστός π. Ε�άγγε-
λος εaναι θεολόγος καί Γεν. 
Vρχιερατικός vπίτρο πος τ:ς N. 
Μητροπόλεως, <λλά καί συν-
εργάτης τ:ς Π.Ε.ΦΙ.Π. στή δι-
ανομή το8 Περιοδικο8 της 
στούς N. Ναούς τ:ς Λευκά-
δας, συνεργασία γιά τήν Aποία 
τόν ε�χαριστο8με #διαίτερα. 
> ἴδιος fμεινε jρφανός πολύ 
μικρός κι fτσι δέν εaναι γιός 
Πολυτέκνων, ¬πως <ξιώθηκε 
νά γίνει χάρη καί στή σεμνή 
Πρεσβυτέρα, h Aποία εaνα κόρη Πολυτέκνων, ;περπολύτεκνη, <λλά καί 
θεολόγος-καθηγήτρια, μουσικός καί xγιογράφος! 

Τιμή καί ε�λογία γιά τή Λευκάδα h ≈παρξη καί παρουσία τους, ¬πως 
καί γιά τή Μητέρα vκκλησία καί τή Μητέρα Πατρίδα lλλάδα, πού τά παιδιά 
τ0ν Πολυτέκνων κρατο8ν καί θά κρατήσουν gρθια καί �ρθόδοξη. Χαιρό-
μαστε γιά τή γνωριμία καί ε�χόμαστε κάθε ε�λογία παρά Κυρίου καί πρό 
πάντων νά τούς μοιάσουν τά χαριτωμένα παιδιά τους.

ΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
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Α .́ 
Ἀναφέρεται περί τοῦ Μεγάλου Ἁ-

γίου Ἀντωνίου ὅτι τόν ἐπισκέπτονταν 
στήν Ἔρημο κάθε χρόνο τρεῖς Μονα-
χοί καί οἱ δύο συνομιλοῦσαν μαζί Του, 
ἐνῶ ὁ ἕνας παρέμενε σιωπηλός βλέπο-
ντας καί ἀκούοντας τόν Ἅγιο. Ἔτσι 
μιά φορά ὁ Ἅγιος τοῦ εἶπε: «Ἀδελφέ, 
τόσες φορές ἐσύ οὔτε ἐρώτησες οὔτε 
εἶ πες κάτι. Τότε γι-
ατί ἔρχεσαι;». Καί 
ἐκεῖνος ἀπάντησε 
μέ τόν προηγού-
μενο καί πολυσή-
μαντο λόγο: «Μοῦ 
ἀρκεῖ μόνο τό ὅτι 
σέ  βλ έπω , Πά-
τερ»!

∆έν μᾶς εἶναι 
γνωστοί οἱ λό-
γοι τῶν δύο συνο-
μιλητῶν τοῦ Ἁγίου 
οὔτε οἱ ἀπαντήσεις 
τοῦ ἰδίου. Ἔμεινε 
ὅμως καί θά μείνει 
γνωστή καί θαυ-
μαστή ἡ ὀλιγόλογη 
ἀ πάντηση τοῦ βλέ-
  πον τος καί ἀκού-
οντος, ἀλλά σιω-
πῶντος Μοναχοῦ,1 
πού ἰσχύει ἀκριβῶς καί γιά ὅσους 
ἀξιώθηκαν νά γνωρίσουν προσωπι-
κά τό μακαριστό π. Μάρκο. 

Καί μόνο βλεπόμενος καί ἀκουό-
μενος ἐνέπνεε τόν ἰδιαίτερο σεβασμό, 
ὄχι μόνο σέ ὅσους τόν ἐγνώριζαν, ἀλλά 
καί σέ ὅσους τόν ἔβλεπαν γιά πρώτη 
φορά, χωρίς ἰδιαίτερη γνωριμία. Μόνη 
ἡ Μορφή του καί τό ἐπιβλητικό του 

παράστημα ἐπιβεβαίωναν τό γνωστό 
γνωμικό τοῦ ποιητῆ Μενάνδρου: «Ἦ 
χαρίεν ἔστ᾽ ἄνθρωπος, ἄν ἄνθρωπος 
ᾖ»! 2 (= Πράγματι, εἶναι πολύ χαριτω-
μένο πράγμα ὁ ἄνθρωπος, ὅταν εἶναι 
ἀληθινός ἄνθρωπος!).

Εἶναι αὐτό πού ἀναλυτικότερα 
καί παραστατικό τερα λέγει ὁ Σοφός 
Σειράχ: «Ἀ πό ὁράσεως ἐπιγνω σθή-

σεται ἀνήρ καί 
ἀπό ἀπαντήσεως 
προσώπου ἐπιγνω-
σθήσεται νοήμων. 
Στολισμός ἀνδρός 
(=τό ἔνδυμα) καί 
γέλως ὀδόντων  
(= τό μειδίαμα) καί 
βήματα ἀνθρώπου 
(=τό βάδισμα) ἀ-
ναγγέλλει τά περί 
αὐτοῦ»! (Σοφ. Σει-
ράχ 19, 29—30).

Β .́ 
Στό παρελθόν 

διάστημα ἀπό τῆς
φαινομενικά «πρό -
ωρης», ἀλλ̓  ὁσια-
κῆς κοιμήσεως τοῦ 
π. Μάρκου ἔχουν 
εὐτυχῶς γραφῆ ἀ -
πό πολλούς καί εἰ -

δή μονες πολλά βιογραφικά καί πνευ-
ματικά στοιχεῖα γιά τό σεπτό Πρό-
σωπο καί τό πολύπλευρο Ἔργο του, 
τόσο στή γνωστή Ἐφημερίδα «ΟΡΘΟ-
∆ΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ»3 (τῆς ὁποίας ὑπῆρξε 
ἡ ψυχή), ὅσο καί σέ πολλά θρησκευ-
τικά καί ἄλλα ἔντυπα. 

Ἔτσι ἐδῶ δέν θά παραθέσουμε 
βιογραφικά καί ἄλλα στοιχεῖα παρά 

1. Βλ. «Ἀποφθέγματα Ἁγίων Γερόντων», κζ ,́ J. Migne PG 85, 84D.
2. Μενάνδρου (342—291 π.Χ.) παρά Στοβαίῳ 5, 11.
3. ∆ιεύθυνση: Κάνιγγος 10 — 106 77 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-38.16.206.

ΦΙΛΟΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ 

Ἱερομονάχου π. ΜΑΡΚΟΥ (
«Ἀρκεῖ μοι μόνον τό
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μόνο ἐνδεικτικά χαρακτηριστικά 
του ὡς προτύπου ὄντως Ὀρθοδόξου 
Κληρικοῦ καί Ἀγωνιστοῦ ὑπέρ τῆς 
ἁπανταχοῦ Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας. 

Μόνο γιά τούς τυχόν ἀγνοοῦντας 
θά ἀναφέρουμε ὅτι ὡς φοιτητής Θε-
ολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν ἐγνώρισε 
τό 1958 τό μακαριστό Γέροντά του 
καί Ἡγούμενο τότε τῆς Ἱ. Μονῆς Πε-
τράκη, τόν ἀείμνηστο Ἀρ χιμανδρίτη 
Χαράλαμπο Βασι-
λόπουλο († 1982), 
καί ἔγινε τό 1965 
ὑποτακτικός του
στήν ἴδια Ἱ. Μο νή, 
ὡς Μοναχός καί Ἱε-
ροδιάκονος εὐλα βέ-
στατος.

Ἐκεῖ ὅμως ὅπου ἡ
παρουσία του καί ἡ
διακονία του ὡς Ἱ ε-
ρομονάχου Λει τουρ-
γοῦ καί Πνευμα τι-
κοῦ-Ἐξομο λόγου ἀ -
φῆκαν κυριολεκτικά
«ἐποχήν» ἦταν ὁ ἀπό-
μακρος Ἱ. Ναός Ἁγίου 
Γεωργίου ∆ιονύσου 
Ἀττικῆς ἐπί μία 26ετία (1984—2010). 
Καί ἐνῶ, ὡς φαίνεται, τοποθετήθηκε 
ἐκεῖ ὡς «ἐξόριστος» γιά τούς ὑπέρ τῆς 
Ὀρθοδοξίας ἀγῶνες του, ἀνέδειξε τήν 
πολύ μικρή αὐτή Ἐνορία πολυπληθῆ, 
κτίσας καί μεγαλοπρεπῆ νέο Ἱ. Ναό τοῦ 
Ἁγίου ∆ιονυσίου, Ἐπισκόπου Αἰγίνης. 

Ἔτσι ἐπαληθεύθηκε καί στό πρό-
σωπο τοῦ π. Μάρκου ὁ λόγος τοῦ 
Ἁγίου καί Μεγάλου Βασιλείου περί 
τοῦ ὁμοψύχου Του Ἁγίου Γρηγορί-
ου τοῦ Θεολόγου ὡς ἐπισκόπου τῆς 
μικρῆς Ἐπισκοπῆς Σασίμων Καπ-
παδοκίας: «...μή ἐκ τοῦ τόπου σε-
μνυνόμενος, ἀλλά τόν τόπον σεμνύ-
νων ἀφ᾽ ἑαυτοῦ.» (Μ. Βασ. Ἐπιστ. 

98, PG 32, 496· σεμνύνω = καθιστῶ 
μεγαλοπρεπῆ).

Γ΄.
Πιστεύουμε καί εὐχόμαστε ὁ «Ὀρ-

θόδοξος Τύπος» νά ἐκδώσει σύντομα 
σέ βιβλίο-τόμο ὅσα ἔχουν γραφῆ καί 
δημοσιευθῆ μετά τήν ὁσιακή κοίμησή 
του, ἐνῶ θά ἀναμένουμε καί τή γενική 
καί συστηματική Βιογραφία του πρός 
ὠφέλεια καί οἰκοδομή πολλῶν.

Γἰ  αὐτό ἐδῶ θά ἀναφερθοῦμε στή 
γνωριμία καί συνεργασία του μέ τήν 
«Παν ελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πο-
 λυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.) ἀπό τῆς ἱδρύ-
σεώς της μέχρι καί τῆς κοιμήσεώς 
του. Ἔτσι τό παρόν Φιλοπολυτεκνι-
κό Μνημόσυνό του εἶναι κυριολεκτι-
κά ὀφε ιλ ε τ ι κ ό , ὀφειλή καί χρέος 
εὐγνωμοσύνης. ∆ιότι ὁ σεβαστός καί 
ἀγαπητός π. Μάρκος:

α) ὑπῆρξε μέλος καί τῆς πρωταρ-
χικῆς «Ὁμάδας Φιλοπολυτέκνων», 
πού ἄτυπα ἱδρύθηκε τήν 1η Ὀκτωβρίου 
1969, μέ τή Βάπτιση 4 ἀγοριῶν τῆς 
πρώτης Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας, 
στήν Ἱ. Μονή Πετράκη·

Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο

(Μανώλη, 1937—† 16.4.2010).
ό βλέπειν σε, Πάτερ»!

Σέ 4.000 ὑπολογίσθηκαν οἱ τιμήσαντες τήν κηδεία του. ∆ιακρίνονται οἱ 
Κληρικοί π. Βασ. Βολουδάκης (ἀριστ.) καί π. Θεόκλητος Μαλεβίτης (κέντρο).
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β) ὑπῆρξε ἱδρυτικό μέλος τῆς Π.Ε.-
 ΦΙ.Π. (1971) καί μέλος τοῦ ∆ιοικητ. 
Συμβουλίου της ·

γ) ὡς ὑπεύθυνος τοῦ «Ὀρθοδόξου 
Τύπου» ὑπῆρξε αὐτός πού ἐδημο-
σίευε καί προέβαλλε τά πρῶτα δη-
μοσιεύματα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. (ρεπορ-
τάζ, Ἀνακοινώσεις, Ἀπο λογισμούς 
καί οἰκογενειακές φωτογραφίες 
Ὑπερπολυτέκνων). Καί αὐτά ἐπί μία 
10ετία, ὅταν ἀκόμη ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. δέν 
ἐξέδιδε τό Περιοδικό της ·

δ) ὡς Ὁμιλητής καί Πνευματικός 
ἐπίστευε καί ἐδίδασκε τή θεοπατρο-
παράδοτη ἁγιογραφική, 
ἱεροκανονική καί ἁγιο-
πατερική διδασκαλία 
περί τοῦ Ὀρθοδόξου 
Γάμου-Οἰκογενείας, μέ 
πρῶτο καί κύριο σκο-
πό τήν «πρωτευλογία» 
καί «πρωτεντολή» τοῦ 
∆ημιουργοῦ τῆς Ζωῆς 
«αὐξάνεσθε καί πλη-
θύνεσθε...» (Γενέσ. 1, 
28), χωρίς ἀποφυγή 
τῆς εὐλογημένης παιδοποιίας (μέ 
ἁμαρτωλούς τρόπους). Καί τέλος 

ε) ὡς Ἐφημέριος καί Πνευματικός 
στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Γεωργίου ∆ιονύ-
σου καί γενικά διέθετε 100ντάδες 
τεύχη τοῦ Περιοδικοῦ αὐτοῦ καθ᾽ 
ὅλο τό ἔτος, ἐνῶ ὡς Ἐνορία καί προ-
σωπικά ἐστήριζε ἠθικά καί ὑλικά 
δεκάδες Πολύτεκνες Οἰκογένειες 
καί ἐκτός τῆς Ἐνορίας. (Βλ. σ. 11).

∆ .́ 
Κλείνοντας ἐδῶ τό ὀφειλετικό αὐτό 

Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ π. Μάρ-
κου θά ἀναφέρουμε τό κυριότερο χα-
ρακτηριστικό τῆς ζωῆς του, πού ἦταν 
ἡ πηγή καί δύναμη τοῦ ὅλου ἔργου του. 
Καί αὐτό ἦταν τό σπάνιο φιλακόλου-
θο καί λειτουργικό του παράδειγμα 
ὡς ἔ ρ γ ο  ζωῆ ς  καθημ ε ρ ινῆ ς ! 
Ἦταν ἀληθινά «ὅλος —καί ὅλως— 
ἱερωμένος Θεῷ» (= ὁλόκληρος καί 
ὁλοκληρωτικά ἀφιερωμένος στό Θεό) 
μέ τήν ἐκκλησιαστική Προσ ευχή στόν 
Ἱ. Ναό (Μεσονυκτικό, Ὄρθρο, θ. Λει-

τουργία, Ἑσπερινό καί 
Ἀπόδειπνο, μέ Χαιρε-
τισμούς τῆς Παναγίας)
καθημερ ινά , ἀφ᾽ ὅ-
του ἔγινε Μοναχός καί 
Κληρικός, ἐφ᾽ ὅρου ζω-
ῆς! Καί αὐτό, παρ᾽ ὅλο 
πού τό καθημερινό του 
πρόγραμμα ἦταν πολύ 
καί βαρύ. Ὑπῆρξε ἕνας 
νέος Ἅ γιος Νικόλαος 
Πλανᾶς (†2.3.1932)! 

Καί ἀκριβῶς, αὐτό τό προσω-
πικό του παράδειγμα (μέ τήρηση 
καί τῶν Νηστειῶν καί μή κρεω-
φαγίας), ὑπῆρξε ὅ,τι ἁγιότερο καί 
μεγαλύτερο ἀφῆκε ὡς ἀληθινός 
Ὀρθόδοξος Κληρικός, μάλιστα ζῶν 
καί δρῶν μέσα στό σύγχρονο κό-
σμο, ὡς ἀγώνισμα καί ἄθλημα τῶν 
Ἱερομονάχων καί Μοναχῶν, ἀλλά 
καί τῶν χιλιάδων πνευματικῶν του 
τέκνων.

Στό μεταξύ τήν 28η Αὐγούστου 2010 «ἐκοιμήθη 
ἐν Κυρίῳ» ὁ ὑπεραιωνόβιος, πασίγνωστος καί ἀ-
νε πανάληπτος, ὁ Πρύτανης τῶν Ἱεροκηρύκων, ὁ 
ἀκάματος καί ἀκαταμάχητος Ἀγωνιστής τῆς Ἑλ-
ληνορθοδοξίας, ὁ πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης 
κυρός ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (Καντιώτης, 1907—2010), ὁ 
ὁποῖος ἦταν θερμός ἐπίσης Φίλος τῶν Πολυτέκνων. 

Περί αὐτοῦ ὅμως τό ὀφειλόμενο Φιλοπολυτεκνικό 
Μνημόσυνο θά γίνει, σύν Θεῷ, στό ἑπόμενο.

Ὁ Τάφος τοῦ Γέροντα δεξιά τῆς 
εἰσόδου τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου.

Αἰωνία Σου ἡ Μνήμη, Πολυσέβαστε καί Ἀγαπητέ π. Μάρκε. 
                             Tήν εὐχή Σου νά ἔχουμε.                   Μ .Ν.Μ .
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«...Τό νεκρό, ἀλλά 
χαριτωμένο σῶμα τοῦ
με γάλου Ἀσκητῆ δέν ἔ-
χει χάσει τό φυσικό του
χρῶμα οὔτε τήν ἐλαστι-
κότητά του καί διατηρεῖ 
ἀκόμη καί τούς μῦς, τό 
λίπος καί τόν ὑποδόριο 
ἱστό... Τά πέλματα δια-
 τηροῦν σταγόνες ἀπό 
εὐῶ  δες μύρο, τό ὁποῖο 
συχνά εἶναι τόσο πο-
λύ, πού σέ κάποια ση-
μεῖα παρασύρει τήν 
ἐ πιδερμίδα!... Ὁ Ἡγούμενος μᾶς πλη-
ροφορεῖ ὅτι πρίν ἀπό λίγο καιρό ὁ 
Ἅγιος σήκωσε μέ τά Χέρια Του ἕνα 
βρέφος, πού ἔπεσε ἀπό τή μητέρα 
του στή Λάρνακα, καί τό ἔβαλε στήν 
ἀγκαλιά της μπρός στά ἔκπληκτα μά-
τια Μοναχῶν καί Προσκυνητῶν...» 
(ἔ. ἀ., σ. 7—8).

Καί αὐτά ἔπειτα ἀπό... 477 χρό-
νια ἀπό τήν ὁσιακή Κοίμησή Του 
(† 30 Αὐγούστου 1533)!

Ἡ μακρινή καταγωγή τοῦ Ἁγίου 
ἦταν φινλανδική, ἀλλά γεννήθηκε ὡς 
καρπός προσευχῆς τῶν εὐλαβῶν καί 
Πολυτέκνων γονέων Του στό χωριό 
Μαντέρα τῆς Βορειοδυτικῆς Ρωσίας 
καί βαπτίσθηκε μέ τό ὄνομα Ἀμώς, 
ἐπειδή γεννήθηκε στή Μνήμη τοῦ 
Ἁγίου Προφήτη (†15 Ἰουνίου). 

Ἀπό μικρός ἦταν 
ἐγκρατής, ἁπλός καί φι-
λόπτωχος, τρεφόμενος
μόνο μέ ψωμί καί προσ -
ευχόμενος μέ ἀγρυ-
πνίες... Κοντά στόν πο -
ταμό Σβίρ ἄκουσε μία
φωνή: «Πήγαινε στή
Μονή Βαλαάμ νά ἀγω-
νισθῆς καί ἀργότερα 
θά ἐπιστρέψεις ἐδῶ καί 
θά κτίσεις Μοναστήρι 
καί πολλοί θά σωθοῦν 
ἀπό σένα...». 

Ὅταν ἐπέστρεψε στό Σβίρ, ἀξιώ-
θηκε νά ἰδεῖ ὀφθαλμοφανῶς Τρεῖς 
Ὁμοίους Ἀγγέλους, τήν Ἁγία Τρι-
άδα, ὅπως ὁ Πατριάρχης Ἀβραάμ! 
Ἔκτισε τή Μονή Του μέ Ἱ. Ναό τῆς 
Ἁγίας Τριάδος, καθώς καί Ἱ. Ναό τῆς 
Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου, ἔπειτα ἀπό ἐμφάνισή Της σέ 
Αὐτόν. Ὑπηρετοῦσε τούς πολλούς Μο-
ναχούς, πού εἶχαν συγκεντρωθῆ, μέ 
πολλή ταπείνωση καί πρίν κοιμηθῆ, 
ἀφοῦ τούς ὑποσχέθηκε ὅτι θά τούς 
προστατεύει στίς πνευματικές καί σω-
ματικές ἀνάγκες τους, πρόσθεσε: 

«Νά δέσετε τό ἁμαρτωλό σῶμα 
μου ἀπό τά πόδια μέ σχοινί, νά τό 
ρίψετε ἐπάνω στά βρύα (=μοῦσκλα) 
καί νά τό τσαλαπατήσετε μέ τά πό-
δια σας»! 

Ἡ ἰδιαίτερη (μοναδική;) ΑΦΘΑΡΣΙΑ  τοῦ ἱ. Λειψάνου
τοῦ Ρώσου Ἁγίου Ἀλεξάνδρου τοῦ Σβίρ (1448—1533)*.

* Ὁ σύντομος καί ἐκπληκτικός Βίος τοῦ Ἁγίου δημοσιεύεται στό νέο Περιοδικό 
τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» (τεῦχος 3, Σεπτ. 2010, σ. 7—11), τό ὁποῖο παρουσιάζου-
με στήν ἑπομένη σελ. 20 καί συνιστοῦμε θερμά γιά τήν πολλή καί ἐνδιαφέρουσα ὕλη 
του. Ἡ παρουσίαση στό ἀνωτέρω Περιοδικό γίνεται ἀπό τή Μοναστική Συνοδία τοῦ 
Κελλίου «Ἅγιος Νικόλαος» Μπουραζέρη, Καρυές Ἁγίου Ὄρους. Ἐδῶ παρατίθεται σέ 
περιληπτική διασκευή.

Ὁ «Ἄφθαρτος» Ἅγιος Ἀλέξανδρος.
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Τό «Κέντρο Ἑνότητος καί Μελέ της-
Προβολῆς τῶν Ἀξιῶν μας» ἡ «Ἑνωμένη 
Ρωμηοσύνη» ἐκδίδει τό τριμηνιαῖο Πε-
ριοδικό μέ τό συντμημένο τίτλο «᾽ερῶ», 
πού καί ὡς ρῆμα σημαίνει ἐράω-ῶ 
(= ἀγαπῶ), ἀλλά καί (θά) λέγω (μέλ. 
ἐρῶ). Κυκλοφορεῖται ἤδη τό 3ο τεῦχος 
(Ἰουλίου-Σεπτεμβρίου 2010), μέ πλούσια 
ἀρθρογραφία. Εἶναι σχήματος 16Χ23 
ἑκ., τετράχρωμης ἐκτυπώσεως καί πολυ-
σέλιδο (80—100+). Ἡ τιμή τοῦ τεύχους 
εἶναι 4 €. Ἐτήσια συνδρομή ἐσωτερικοῦ 
20 € καί ἐξωτερικοῦ 40 €. 

∆ιεύθ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Μοναστη-
ρίου 225, 546 28 ΜΕΝΕΜΕΝΗ, τηλ. 
2310-552.207 καί FAX: 2310-552.209. Καί 
διεύθ. ΑΘΗΝΑΣ: Λουκᾶ Μπέλλου 3, 
Ἀμπελόκηποι, 115 24 Ἀθήνα, τηλ. & 
FAX: 210-69.30.355.

Παράλληλα ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύ-
νη» ἐκδίδει καί διάφορα βιβλία, μεταξύ 
τῶν ὁποίων καί τό εἰκονιζόμενο γιά τό 
μακαριστό Γέροντα ΠΑΪΣΙΟ, Ἁγιορείτη 
(† 1994), τό ὁποῖο διέθεσε ∆ΩΡΕΑΝ, 
μαζί μέ σχετικό CD.

20 ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,  �ρ. 128, Δεκέμβριος 2010

Τόσο ἦταν ταπεινός, γιά νά ὑψωθῆ 
ἀπό τόν Ὕψιστο, πού λέγει: «Ὅστις 
ταπεινώσει ἑαυτόν ὑψωθήσεται» 
(Ματθ. 23, 12. Ἀνάλογο περιστατικό 
ἀναφέρεται στό Βίο τοῦ Ἁγιορείτου 
Ὁσίου Θεοφίλου τοῦ Μυροβλήτου, 
† 8η Ἰουλίου).

Τό ἱ. Λείψανο τοῦ ταπεινοῦ Ἁγίου 
Ἀλεξάνδρου ἔμεινε ἄφθαρτο, μυρο-
βλύζον καί πηγή θαυμάτων, μέχρις 
ὅτου ἐπικράτησε ὁ ἄθεος Κομμουνι-
σμός στή Ρωσία. Τότε τό «ἀπήγαγαν» 
καί τό ἔκλεισαν στό «ἐπιστημονικό 

ἐργαστήριο» τῆς Ἀκαδημίας Πολέ-
μου Πετρουπόλεως, γιά... πειραματι-
σμούς καί στή συνέχεια τό πέταξαν 
σέ μιά ἀποθήκη...

Ἀλλ̓ «οὐ φέρει τό μυστήριον ἔρευ-
ναν · πίστει μόνῃ τοῦτο δοξάζεται»! 
Ἤδη τό ἱ. Λείψανο ἔχει ἐπιστραφῆ 
στήν Ἱ. Μονή τοῦ Ἁγίου ἀπό τό 
1998, ὅπου καί πάλι μυροβλύζει καί 
θαυματουργεῖ. «Θαυμαστός ὁ Θεός 
ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ» (Ψαλμ. 67, 36), 
«πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν»!

[Εἴχαμε στοιχειοθετήσει καί σελιδοποιήσει τό ἀνωτέρω κείμενο, ὅταν ἀνακαλύψαμε 
ἐκτενέστερο Βίο τοῦ Ἁγίου στό Ρωσοαμερικανικό Περιοδικό «The Orthodox Word» 
(= Ὁ Ὀρθόδοξος Λόγος, ἀρ. 236—237, Αὔγουστος 2004, www.theorthodoxword.
com/back%20articles/OW%20PDFs/236/A%20Brief%20Life%20of%20St%20Alex
ander%20of%20Svir.pdf)· καί Πέτρου Μπότση, «Ἡ Θηβαΐδα τοῦ Βορρᾶ», Ἀθήνα 
2000, σελ. 143—178· ἀλλά καί στό Internet: http://dosambr.wordpress.com/2009/02/25/
%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE
%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%83-%CF%83%CE%B2%CE%B9
%CF%81/. Καί τέλος: Ἀρχιμ. Νεκταρίου Ἀντωνοπούλου, «Ρωσία—Φινλανδία, Ταξιδι-
ωτικό Χρονικό», σελ. 380—385, Ἐκδόσεις «Ἀκρίτας», Ἀθήνα 2004]. 20
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«Μητέρα, ἀπόψε εἶδα ἕνα ὄνειρο 
καί δέν φεύγει ἀπό τό μυαλό μου. 
Ἤμουν στό σπίτι καί μπῆκε ἕνας νε-
αρός, 2-3 χρόνια μικρότερός μου, καί 
μοῦ εἶπε: Εἴμαστε ἀδέλφια. Ἀλλ̓ ἐμένα 
ἡ μητέρα μας δέν μέ ἄφησε νά εἶμαι 
μαζί σου σήμερα. ∆έν μέ ἄφησε νά 
παίξω ποτέ μαζί σας, νά γελάσω καί νά 
κλάψω. Τότε ἐγώ τοῦ ἀπάντησα ὅτι δέν 
ἔχω ἀδελφό. Μόνο μιά ἀδελφή 2 χρό-
νια μεγαλύτερη. Αὐτός ὅμως ἐπέμενε 
καί μοῦ εἶπε νά σέ ρωτήσω τί ἔκανες 
κάποιο πρωινό τοῦ Μαρτίου καί νά 
σοῦ πῶ ὅτι, ὅπως μεγαλώσαμε ἐμεῖς, 
θά μεγάλωνε κι αὐτός».

Ἡ μητέρα, ὅταν ἄκουσε αὐτά, λι-
ποθύμησε! Καί, ὅταν 
συνῆλθε, ὁμολόγησε στά 
παιδιά της τί εἶχε κάνει 
ἐκεῖνο τό πρωινό...

Ὅτι δηλαδή, ὅταν 
ἔμεινε ἔγκυος στό 3ο 
«παιδί» τους, τό συζή-
τησαν μέ τόν ἄνδρα της, 

τήν ἀδελφή της καί μιά φίλη, ὅπως γί-
νεται συνήθως, καί ἀποφάσισαν νά μή 
γεννηθῆ αὐτό τό παιδί. Ἔτσι προχώ-
ρησαν στήν ἔκτρωσή του. 

Ἡ μητέρα αἰσθανόταν ἄσχημα καί
γιά χρόνια ὁ Πνευματικός δέν τῆς
ἐπέτρεπε τή θεία Κοινωνία. Ἀλλά 
καί συχνά, ὅταν τό θυμόταν, μελαγ-
χολοῦσε καί ἔκλαιε γιά πολλά χρό-
νια, ὁπότε συνέβη τό προηγούμενο 
ὄνειρο στό γιό της... 

Εἶναι τό μόνο θανάσιμο ἁμάρ-
τημα, πού καί ἐξομολογούμενο μέ
ταπείνωση καί εἰλικρίνεια, συγχω-
ρεῖται ἀσφαλῶς, ἀλλά ∆ΕΝ ΛΗΣΜΟ-
ΝΕΙΤΑΙ. Παραμένουν καί ἐ παν-

έρχονται οἱ τύψεις ἰσό -
βια! Καί γίνεται αὐτό,
γιά νά μήν ἐπαναλαμβά-
νεται, ἀλλά καί διηγού-
μενο νά προφυλάσσει
καί σωφρονίζει τούς «ἀ -
γνο οῦντας» καί ὀλιγο-
πίστους.

Ὄνειρο γιοῦ... 20οῦς γιά ΕΚΤΡΩΣΗ «ἀδελφοῦ» 
μετά ἀπό αὐτόν... πρίν 17 χρόνια!

Ὁ πρῶτος: «... Ὅταν βλέπω μιά 
γυναίκα νά πονάει, νά κλαίει, νά 
ὑποφέρει γιά ἕνα μεγάλο πρόβλημα 
πού τή βασανίζει καί νά σπαράζει κυ-
ριολεκτικά, τῆς κάνω μιά ἐρώτηση:

— Μήπως ἔχεις κάνει στή ζωή 
σου ἔκτρωση; 

Ἔ λοιπόν, τό 90% μοῦ ἀπαντᾶ 
«ναί». Βλέπω δηλαδή ὅτι πίσω ἀπό κά-
θε πόνο κρύβεται μιά παλιά ἁμαρτία 
τοῦ ἀνθρώπου. Καί ἐπιτρέπει αὐτό τόν 
πόνο ὁ Θεός, ὄχι γιά ἐκδίκηση, ὄχι γιά 
τιμωρία. Ὁ Θεός δέν τιμωρεῖ, ὁ πατέ-
ρας δέν τιμωρεῖ. Τό ἐπιτρέπει γιά τό 
καλό τοῦ παιδιοῦ του. Ἴσως μέχρις 
ἐκείνη τή στιγμή νά μήν αἰσθάνθηκε 

αὐτή ἡ γυναίκα τί μεγάλο ἔγκλημα 
εἶναι ἡ ἔκτρωση καί ἐπιτρέπει τώρα ὁ 
Θεός νά τῆς συμβῆ αὐτή ἡ δοκιμασία, 
γιά νά ἔρθει σέ συναίσθηση...».

Καί ὁ δεύτερος: «...Ὅταν μοῦ ἀνα-
τέθηκε ἡ εὐθύνη τοῦ Ἐξομο λόγου, ἔ-
μενα ἔκπληκτος, ὅταν ἄ κουα γυναῖκες 
ἔ γ γαμ ε ς  νά κάνουν ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ 
σέ ποσοστό 80% (στίς 100 οἱ 80)! ∆η-
λαδή ὄχι μόνο οἱ νέες καί ἄγαμες, 
ὑπεύθυνες καί αὐτές, ἀλλά καί οἱ 
ἔγγαμες, μετά τό 1 ἤ 2 παιδιά, ἄν μεί-
νουν ἔγκυες, καταφεύγουν στό φοβερό 
ἔγκλημα τῆς ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ...»! ∆ηλα-
δή στή δυστυχέστερη δυστυχία τῆς 
ζωῆς...

Ὁμολογίες δύο Πνευματικῶν γιά τό μέγα 
ἔγκλημα τῆς ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ!

Φάκελος: ΕΚΤΡΩΣΕ Ι Σ
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Στό πλέον ἔγκυρο καί μέ μεγαλύτε-
ρη κυκλοφορία ἰατρικό περιοδικό «New 
England Journal of Medicine» (τοῦ ἔτους 
2009, vol. 360, σελ. 236—243, τεῦχος 
15ης Ἰανουαρίου) δημοσιεύθηκε μελέ-
τη, ἡ ὁποία ἀφοροῦσε σέ γυναῖκες 
στίς ὁποῖες ἐφαρμόσθηκε ἡ τεχνική 
τῆς «in vitro γονιμοποιήσεως» (IVF). 
Τά δεδομένα εἶναι τά ἑξῆς:

α) Ἐμελετήθησαν ἕξι χιλιάδες ἑκατόν 
ἑξῆντα τέσσερις (6.164) γυναῖκες. 

β) Ὁ μέσος ἀριθμός κύκλων (τεχνη-
τῆς-φαρμακευτικῆς διεγέρσεως τῶν ὠο-
θηκῶν γιά παραγωγή ὠαρίων) ἦταν 
2,15, δηλ. σέ μερικές γυναῖκες ἔγινε μία 
προσπάθεια, ἐνῶ σέ ἄλλες περισσότε-
ρες, μέχρι καί ἕξι φορές.

γ) Ἡ ἐπιτυχής ἔκβαση-γέννηση 
παιδιοῦ μέ τή μέθοδο αὐτή (κατά τήν 
ὁποία ἐχρησιμοποιήθηκαν «φρέσκα» 
ἔμβρυα, ὄχι κατεψυγμένα οὔτε δανει-
κά ὠάρια, ἀφοῦ ἐπαναλήφθηκε ἕξι 
φορές!) ἦταν γενικά μεταξύ 51—72%. 
Εἰδικότερα, γιά γυναῖκες μικρότερες 
τῶν 35 ἐτῶν τά ἀντίστοιχα ποσοστά 
«ἐπιτυχίας» (μετά  ἕ ξ ι  πάντοτε  κύ -
κλου ς ) ἦσαν μεταξύ 65%—86%. Γιά 
γυναῖκες μεγαλύτερες τῶν 40 ἐτῶν τά 
ἀντίστοιχα ποσοστά ἦσαν μεταξύ 23—
42%.

Ἀλλά σέ κάθε μία προσπάθεια 
«ἀπόλλυν ται», ἤτοι ἀποβάλλονται ἤ 

ἐκτρώνονται 3—4 ἤ καί περισσότε-
ρα ἔμβρυα. Ἔτσι ὁ συνολικός ἀριθμός 
τῶν «καταστρεφομένων» ἐμβρύων, 
προκειμένου νά ἐπιτευχθῆ ἡ γέννηση 
1 (ἑνός) τέκνου, εἶναι 3—4Χ6, ἤτοι 18—
24 ἔμβρυα! 

Πρίν μία 10ετία περίπου ἡ ἀναλογία 
ἦ ταν 1 πρός 9, δηλ. γιά τή γέννηση 1 
(ἑνός) παιδιοῦ φονεύονταν 9 (ἤ 90 γιά 
10)! Μάλιστα οἱ ὑπογόνιμες γυναῖκες 
ἤ στεῖρες, πού κατέφευγαν στήν 
ἐξωσωματική γονιμοποίηση, εἶχαν στό 
παθητικό τους ἔκτρωση-ἐκτρώσεις σέ 
ποσοστό 90% (στίς 100 οἱ 90)! 

Ὑπάρχουν ἀκόμη στίς γεννήσεις 
«IVF» καί οἱ «συγγενεῖς διαμαρτίες» 
(διαπλάσεις ἐλαττωματικές) ἤ ἀναπηρίες 
κ.ἄ.

Ἄς μήν καυχῶνται λοιπόν οἱ εἰδικοί 
γιατροί, καθώς καί οἱ καταφεύγοντες 
στήν ἐξωσωματική γονιμοποίηση, 
ὅταν γιά 1 παιδί φονεύονται 18—24 
ἐμψυχωμένα ἔμβρυα, πού εἶναι ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΙ-«Εἰκόνες Θεοῦ» ἀθάνατες «ἐξ 
ἄκρας συλλήψεως» (= ἀπό τήν πρωταρ-
χική στιγμή τῆς συλλήψεώς τους).

Γἰ  αὐτό οἱ Ὀρθόδοξοι Πνευματι-
κοί καί μαζί τους καί ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ∆ΕΝ 
συνιστοῦν τήν ἐξωσωματική γονιμο-
ποίηση, γιά τήν ὁποία παραπέμπουμε 
στό Εἰδικό ΑΦΙΕΡΩΜΑ τ. 90/2001 (πού 
διαθέτουμε δωρεάν).

Ἐξωσωματική γονιμοποίηση καί... ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ!

Ο ΝΕΟΣ

22 ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,  �ρ. 128, Δεκέμβριος 2010

ΗΡΩΔΗΣ...
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Μεθύσι ὁλόγυρά μου τῆς ζωῆς. Ἀνάσταση!
Κι ὅμως, μία λόγχη φῶς μέ ταξιδεύει ἀπρόσμενα στόν κῆπο τῆς ἀγωνίας,
ὅπου «βάπτεται κάλαμος ἀποφάσεως».
Τό νιόφυτρο μπουμπούκι δέν θά λουλουδίσει ποτέ!
Ἀπ᾽ τό κουκούλι ἡ πεταλούδα δέν θά βγῆ στή γιορτή τῆς Ἄνοιξης.
Καί τό φτωχό χελιδόνι δέν θά τιτιβίσει στά γαλανά τά πλάτη τ᾽ οὐρανοῦ.
Τούτη ἡ Γεσθημανή εἶναι σιωπηλή σάν τό θάνατο.
Καί μονάχα ἕνα θρόισμα μυστικό, σάν τό βουβό πόνο τῆς Παναγιᾶς,
κεντάει τίς ἄδειες στιγμές.
Εἶναι τραγούδι ἀπόκοσμο τοῦ Παιδιοῦ πού δέν θά γεννηθῆ ποτέ!

Σωπα ίνω  κ ι  ἀφουγ κ ρά ζ ομα ι :
«...Θεέ μου, σύρε τό δοξάρι τῆς συμπόνιας στίς ἀνθρώπινες Χορδές,
γιά ν᾽ ἀκουσθῆ ἡ ἀδύναμη φωνή μου:                               Χάνομα ι !
Βάρβαρα εἰσβάλλουν στή φωλιά μου. Ποῦ νά κουρνιάσω;
Ἡ ἀτσάλινη ρομφαία βηματίζει ἀπειλητικά ἐναντίον μου.  Τρομά ζω !
Ἀλλά κι ἡ παγερή καταχνιά τοῦ καταψύκτη πιό σκληρή κι ἀπ᾽ τό θάνατο.

Κρυώνω !
Περνῶ τά σύνορα τῆς ὀδύνης. Ἡ ψυχή μου ἀδειάζει... Ἡ φωνή μου σβήνει...

Πεθα ίνω !
Ἦλθα, τραγούδι ἀπ᾽ τ᾽ ἄπειρο, νά γλυκάνω μιά ἄδεια ἀγκαλιά καί μέ φίμωσαν.
Κρατοῦσα στά μάτια τήν Ἀνατολή καί μέ βύθισαν στό πιό ἀποτρόπαιο σκοτάδι.
Ἅπλωσα δειλά τό χέρι στήν ἀγάπη καί μέ πλήγωσαν θανάσιμα —παράξενο 
— ὅσοι τραγουδοῦσαν τή ζωή, τήν ἐλπίδα, τό δίκαιο...

Βασιλική Γούρη

ῼ∆Η γιά τό Παιδί πού δέν γεννήθηκε ποτέ!
(1ο Πανελλήνιο Βραβεῖο τῆς «Ἕνωσης Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν»).

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — καί τῆς ἐφηβικῆς καί προεφηβικῆς ἡλικίας νέες, ἀλλά 
καί γενικά τούς ΝΕΟΥΣ—, ὥστε νά μήν καταλήξουν ΠΟΤΕ στήν τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ, οὔτε τή χει-
ρουργική οὔτε τή φαρμακευτική, ἔστω κάποιων ὡρῶν καί ἡμερῶν, 
μέ ὁποιαδήποτε μορφή ἀντισυλληπτικῶν: «χάπι ἑπομένης ἡμέρας» 
κ.λπ., ὅπως καί μέ «σπιράλ», πού εἶναι πρώιμη ΕΚΤΡΩΣΗ-ΦΟΝΟΣ, 
ἀλλ̓  οὔτε καί μέ ΣΤΕΙΡΩΣΗ. (Οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας –
ΚΔ́  Ἀποστολ. κ.ἄ.– «κανονίζουν» τήν ἔκτρωση μέ πολυετῆ στέρηση 
τῆς θ. Κοινωνίας καί τή στείρωση μέ 3ετῆ ἀφορισμό!). Συνυπεύθυ-
νοι εἶναι καί οἱ ἄνδρες-σύζυγοι, ἀλλά καί «σύντροφοι», ὅπως καί οἱ 
ἰατροί, οἱ φαρμακοποιοί καί οἱ λοιποί συνεργοῦντες...

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», ἀλλά καί ΕΓΓΑΜΗ, πού 
ἀντιμετωπίζει πειρασμό ἤ κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ἤ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, ἄς 
μή δυσκολευθῆ 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 γνωρί-
ζουν ἐγκύους, πού κινδυνεύουν νά ὁδηγηθοῦν σέ ἔκτρωση. Γράψτε ἤ 
τηλεφωνῆστε ἤ ἐπισκεφθῆτε μας. ῾Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ εἶναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟ-
ΧΗ ἐπίσης καί ἀποφυγή ἀπό τά «Κέντρα Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΙΣΜΟΥ», πού συνιστοῦν ἀντισύλληψη, ἀλλά καί ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά 
ἀπό τέτοια κέν τρα, πού δυστυχῶς προπαγανδίζονται καί διαφημίζον-
ται πιεστικά... Ζητῆστε μας σχετικά ἔντυπα, πού διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, 
ὅπως καί κάθε παρεχομένη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθῆτε 
καί ἔμπειρο Πνευματικό.

Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: 210-38.38.496, 38.22.586, FAX: 38.39.509.

ΞΕΡΕΤΕ τί εἶναι καί τί προσφέρει ὁ ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π.
(«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδιοῦ»);
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Ὄχι, íÜ �ή ÷ùñßóïõìå!
Ìïῦ åἶðåò íÜ ÷ùñßóïõìå,
óïῦ åἶðá ðþò äÝí ðñÝðåé,
ãéáôß ὁ Èåüò ìᾶò âëÝðåé
êáß åἶíáé óÜí í’ ἀñíéüìáóôå
ôÞí Ðßóôç êáß ÷áíüìáóôå.
Ἄí öýãåéò ἀð’ ôü óðßôé ìáò,
ὅðùò æçôåῖ ôü ðÜèïò óïõ,
áὐôü èÜ ’íáé ôü ëÜèïò óïõ
ãéÜ ὅëïõò êáß ãéÜ óÝíá...
Îå÷íᾶò ðþò ἔ÷ïõìå ðáéäéÜ,
ðïý åἶí’ ἀíèñῶðïé ìÝ êáñäéÜ,
êáß èÝëïõí êáß ôÜ äõü öôåñÜ
óôüí êüóìï íÜ ðåôÜîïõíå;

Ὁ ÷ùñéóìüò óÜí ìá÷áéñéÜ
èÜ ’íáé êáß èÜ ôÜ óöÜîïõíå
ôÜ äÜêñõá êáß ïἱ ðëçãÝò,
ἄí ãßíç áὐôü, ðïý ôþñá èÝò.
Ãé’ áὐôü ó’ áὐôü ôü ÷ùñéóìü
ðïôÝ ìáò íÜ ìÞ öôÜóïõìå.
Ἄò ìåßíïõìå ãéÜ ôÜ ðáéäéÜ
ὅëïé ìáæß, ìéÜ óõíôñïöéÜ...
Ἄò êÜíïõìå ὑðïìïíÞ
êé ὅðùò óôü ôÝëïò èÜ öáíῆ,
èÜ ’÷ïõìå ðÜíôá âïçèü
ôÞí ÐáíáãéÜ êáß ôü ×ñéóôü.

Ð. Ì. ÓÙÔÇÑ×ÏÓ

Ἄχ, αὐτά τά ∆ΙΑΖΥΓΙΑ!...
Μετά τίς φονικές Ἐκτρώσεις (βλ. σελ. 21–23), τά θλιβερά ∆ιαζύγια, σέ ποσο-

στό 50% καί ἄνω, εἶναι ἡ μεγαλύτερη πληγή γιά τόν ἱερό θεσμό τῆς Οἰκογενείας. 
Ἔχουμε ἐκδώσει γἰ  αὐτά δύο (2) Εἰδικά ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ, πού διαθέτουμε ∆ΩΡΕ-
ΑΝ σ᾽ ὅποιον τά ζητήσει. Εἶναι καί αὐτά, τά ∆ιαζύγια, συνέπεια καί ἀποτέλεσμα 
τῆς ἠθικῆς κρίσεως καί ἐγκαταλείψεως τῶν Ἑλληνορθοδόξων ΑΞΙΩΝ ὡς θεμελί-
ων τῆς Ζωῆς. Μεγάλη εἶναι ἡ εὐθύνη γἰ  αὐτά τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί τῶν 
Μίντια (ΜΜΕ), πού προβάλλουν συνεχῶς τόν ἐλεύθερο ἔρωτα καί... ὡραιοποιοῦν 
τό ∆ιαζύγιο καί τίς «ἐλεύθερες συμβιώσεις», χωρίς νόμιμο καί Ὀρθόδοξο Γάμο. 
Τουλάχιστο ἄς προσέχουν πολύ οἱ Ἑλληνορθόδοξοι καί τά παιδιά τους. Γιατί 
δυστυχῶς τά παιδιά τῶν διαζευγμένων ξεπερνοῦν σέ διαζύγια τούς γονεῖς τους 
καί φθάνουν σέ ποσοστό 70—80%! ∆ύστυχη Ἑλλάδα, ποῦ κατάντησες!

Ο#κογ. Νίκης Χριστοφ. mωάννου, μέ 5 παιδιά, γεν. 1993—2010, Λεμεσός.
Γιά τήν vκκλησία καί τήν Κοινωνία h φυσιολογική Ο#κογένεια καί μάλιστα h Πο-

λύτεκνη πρέπει νά εaναι eνωμένη #σόβια στό 5. Μυστήριο το8 Γάμου, μέ τό φυσικό 
καί bθικό δεσμό τ:ς <γάπης. Δυστυχ0ς ¬μως _πάρχουν καί ο5 περιπτώσεις... χ ω -
ρ ι σ μ έ ν ω ν  Ο#κογενει0ν, ¬πως h ε#κονιζομένη �δ0.

Θύματα εaναι h σεμνή μητέρα καί 
τά 5 <θ0α παιδιά-<δέλφια, πού A θύ-
της «σύζυγος-πατέρας» �γκατέλειψε... 
κι fκαμε iλλο «γάμο», παράνομο! 

Vλλ� �άν h μητέρα καί τά παιδιά
μείνουν eνωμένοι καί <λληλοβο-
ηθούμενοι, A Πανάγαθος θά εaναι 
Προστάτης τους, ¬πως τ0ν χηρ0ν 
καί jρφαν0ν (Ψαλμ. 145, 9). �στόσο 
εaναι καί δικό μας χρέος, τ0ν Κυπρί-
ων Φίλων τ0ν Πολυτέκνων, h κάθε 
δυνατή προστασία καί βοήθεια. Τήν 
<ξίζουν καί πρέπει νά τήν fχουν, μά-
λιστα iμεσα, γιά τήν �ξόφληση χρέ-
ους καί τρεχόντων �ξόδων.

«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
ΛειτουργεY ὡς αὐτοτελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέζης 8 – Κάτω Πολεμίδια, Ἅγ. Ἰωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, 
τηλ. 25-567.933. Πρόεδρος: Ἀνδρέας Μαυρουδῆς, θεολόγ.-καθηγ. Ὧρες ἐπικοινωνίας 6–11 μ.μ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ:
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/μα Παπαφλέσσα 1, Ἅγ. Ἰωάννης-Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ. 0341-01-031847.
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ὑποκ/μα Πάφου 2, Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ.: 022-21017153.
  Ἡ Ε.Π.Ο. ἔχει τήν εὐλογία-σύσταση τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κύπρου.
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Ἀσφαλῶς , ὄχι πλέον σέ κλει-
στούς χώρους. Σκέφθηκαν ὅμως οἱ ἀν-
ευθυνοϋπεύθυνοι πόσο ἐργάσιμο χρόνο 
θά δαπανοῦν οἱ καπνιστές ἐργαζόμενοι, 
γιά νά καπνίζουν σέ ἀνοικτούς χώρους, 
βγαίνοντας ἀπ᾽ τά Γραφεῖα ἤ τά Κα-
ταστήματα κλπ.;

ΚΑΠΝΙΣΜΑ: περιττή καί βλαβερή 
ἀσωτία καί σπατάλη ἀνυπολόγιστης 
οἰκονομικῆς ἀξίας (δισεκατομμύρια
καί τρισεκατομμύρια) σέ παγκόσμια
κλίμακα, πού γίνεται... καπνός-ἄχρη-
στος!

Ὡς πρός τήν ὑγεία, ἐπιδρώντας 
βλα βερά στό αἷμα μειώνει σημαντι-
κά τήν ἀνοσοποιητική δύναμη τοῦ 
ὀργανισμοῦ καί αὐξάνει τή δυνατότη-
τα καρκίνου κατά 40%! Γἰ  αὐτό καί οἱ 
ἐγκυμονοῦσες πού καπνίζουν γεννοῦν 
παιδάκια ὀλιγοβαρῆ καί μέ προδιάθεση 
ἀναιμίας. Ἀκόμη τό κάπνισμα προδι-
αθέτει γιά στειρότητα, ἰδιαίτερα τούς 
ἄνδρες.

 Εἶναι ΠΑΘΟΣ  βλαβερότατο στήν 
ὑγεία, ὄχι μόνο τοῦ σώματος, ἀλλά καί 
τῆς ΨΥΧΗΣ. Ὁ σοφότατος Ἅγιος Νικό-
δημος ὁ Ἁγιορείτης (1749–1809) τό χαρα-
κτηρίζει «λ ι βάν ι  τοῦ  ∆ια βόλου» ! 
Καί ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ὁ Θαυματουρ-
γός τό χαρακτηρίζει «πορνε ία  τ οῦ 
στόματο ς » , μάλιστα πλειστάκις τῆς 
ἡμέρας, πράγμα πού εἶναι δύσκολο καί 
ἀδύνατο γιά τή σωματική πορνεία...

Καί νά σκεφθῆ κανείς ὅτι οἱ σημε-
ρινοί νέοι-μαθητές καί οἱ γυναῖκες εἶναι 

«θεριακλῆδες» (τουρκ. tyrakli, ὀπιομανής 
καί γενικά φανατικός καπνιστής) περισ-
σότερο καί ἀπό τούς ἄνδρες!... Ἔτσι, ἄν 
σ᾽ ἕνα σπίτι καπνίζουν 3-5 ἄτομα, φαν-
τάζεσθε πόσα χρήματα γίνονται... κα-
πνός τήν ἡμέρα, τό μήνα, τό χρόνο καί 
ἐπί πολλά χρόνια, μάλιστα σέ παγκό-
σμια κλίμακα;

Ἰδού ἀπερίγραπτη φτώχεια ὑλική, 
ἀλλά καί πνευματική, συνδυαζόμε-
νη καί μέ τά παντοειδῆ ἀλκοόλ καί 
καφεοειδῆ, μέ πιθανή κατάληξη καί 
τά... ναρκωτικά!

Γἰ  αὐτό τονίζουμε καί ἐπαναλαμβά-
νουμε: ὑπάρχει μεγαλύτερη οἰκονομική 
κρίση-σπατάλη ἀπό τό δαιμονιῶδες 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ–ἀέρα καπνιστό-κοπανι-
στό; 

Ναί, γιά μέγα καί φρικτό ∆αιμόνιο 
πρόκειται... Καί ἄς μήν παρεξηγηθοῦν 
τά ἐλάχιστα αὐτά λόγια μας, μάλιστα 
συγκριτικά μέ τό μέγιστο ΚΙΝ∆ΥΝΟ...

Οἱ ΠΑΝΤΕΣ λοιπόν καί πάντως 
οἱ τυχόν καπνίζοντες Ἑλληνορθόδοξοι, 
ΚΟΨΤΕ  τό  κάπν ισμα , σκεπτόμε νοι 
τουλάχιστο πόσα παιδάκια πεθαίνουν
 καθημερινά  ἀπό τήν ΠΕΙΝΑ (βλ. σ. 8) 
καί ΑΡΡΩΣΤΙΑ, ἰδιαίτερα στήν Ἀφρική 
καί Λατινική Ἀμερική. (Ὑπάρχει μάλιστα 
ἐκεῖ καί Ὀρθόδοξη Ἐξωτερική ΙΕΡΑ-
ΠΟΣΤΟΛΗ, πού δέν πρέπει νά ξεχνοῦν 
οἱ καπνίζοντες Ἑλληνορθόδοξοι). Ναί, 
δέν θά μποροῦσαν τόσα... ἀμύθητα 
χρήματα νά προσφέρονται ΕΛΕΗΜΟ-
ΣΥΝΗ;

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ὡς... ἀμύθητη ΣΠΑΤΑΛΗ!
Ὄχι μόνο «βλάπτει σοβαρά τήν ὑγεία», ἀλλά καί ἐπιτείνει τήν 
οἰκονομική κρίση σέ παγκόσμια κλίμακα ΠΡΩΤΟΦΑΝΩΣ !

25

Τό 3ο αὐτό βι-
βλίο (ἐκδ. «ΑΚΡΙ-
ΤΑΣ», βλ. σ. 9) εἶναι 
διηγηματικό, ἀπό τή 
φιλόλογο Νικολέττα 
Σκάλκου-∆ιαμαντί-
δη, καί στό τέλος πα-
ρατίθενται παραπο-
μπές στό Internet καί 
διάφορες «γνῶμες» 
εἰδικῶν. ∆ιαβάζεται 
εὐχάρι στα.
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«Μέ ἱερή ἀγανάκτηση ὑψώνω φωνή 
διαμαρτυρίας καί λέγω μία καί μόνη 
λέξη, πού χαρακτηρίζει τά τελευταῖα 
δραματικά καί ἀπαράδεκτα γεγονότα 
στόν χῶρο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας: 
ΝΤΡΟΠΗ!

Καί ἐξηγοῦμαι. Τίς ἡμέρες αὐτές ἔγινε 
ἡ ἀπόταξη ἀπό τό τιμημένο Σῶμα τῆς 
ΕΛ.ΑΣ. γενναίου καί ἱκανοῦ ἀστυνομικοῦ 
μέ πολλές τιμητικές διακρίσεις. Παράλ-
ληλα ἔχει κινηθῆ ἡ διαδικασία ἀποτάξεως 
καί ἄλλων δύο ἀστυνομικῶν στήν περι-
οχή τῆς Θεσσαλονίκης. Ὁ λόγος; Ὁ λό-
γος εἶναι ὅτι οἱ ἐν λόγῳ ἀστυνομικοί 
ἀρνήθηκαν νά πάρουν τήν «Κάρτα τοῦ 
Πολίτη» γιά λόγους συνειδήσεως.

Ἄριστα ἔπραξαν τά γενναῖα αὐτά 
Ἑλληνόπουλα. Ἀπό τήν ἀκριτική μου 
Ἐπαρχία τά συγχαίρω ἐγκαρδίως καί 
τά ἀσπάζομαι πατρικῶς, γιατί ἔγιναν 
διδάσκαλοι καί παράδειγμα γιά ὅλους 
μας.

Σέ καιρούς κατά τούς ὁποίους κά-
ποιοι νεαροί ἀρνοῦνται νά ὑπηρετήσουν 
τή στρατιωτική τους θητεία γιά λόγους 
δῆθεν «συνειδήσεως», ἐνῶ τούς λεγομέ-
νους «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» ἡ Πολι-
τεία τούς ἔχει στά «ὤπα-ὤπα» καί τούς 
βάζει νά ὑπηρετοῦν, χωρίς στρατιωτική 
ἐνδυμασία, σέ διάφορες ὑπηρεσίες, ἀπ᾽ 
ὅπου μποροῦν εὔκολα καί ἄνετα νά 
ἀσκοῦν τήν προπαγάνδα καί τόν προση-
λυτισμό τους, εἶναι ἀδιανόητο νά διώκο-

νται Ἑλληνόπουλα 
καί Χριστιανό-
πουλα, ἐπειδή θέ-
λουν νά τιμοῦν τό
Χριστό καί τήν Ἑλ -
λάδα. Αὐτόν τόν 
διωγμό μόνο ἡ λέ -
ξη ΝΤΡΟΠΗ μπο -
ρεῖ νά τόν χαρα-
κτηρίσῃ.

Ὅταν ὁ Πρω-
θυπουργός τῆς Χώ-
ρας ὀνομάζει τήν Ἑλλάδα «διεφθαρμέ-
νη» κι ὅταν ἀκοῦμε συνεχῶς γιά «μί ζες»
 καί «λαδώματα», γιά σπατάλες καί γιά 
διασπάθιση τοῦ δημοσίου χρήματος, 
ὅταν γίνεται συνεχής πολεμική κατά τῶν 
Χριστιανικῶν Ἀρχῶν, τῆς Ἐκκλησίας 
καί τῆς Ἱστορίας, εἶναι αἰτία χαρᾶς με-
γάλης καί αἰσιοδοξίας γιά τήν πορεία 
τοῦ Ἔθνους ἡ στάση τῶν γενναίων 
αὐτῶν ἀστυνομικῶν. ∆όξα τῷ Θεῷ!

Γενναῖα Ἑλληνόπουλα, μή φοβᾶστε! 
Ψηλά οἱ καρδιές! Ὁ Χριστός καί ἡ 
Ἑλλάδα πάντοτε νικοῦν, ὅπως μᾶς τό 
θύμησε ἡ μεγάλη Ἐπέτειος τοῦ θρυλικοῦ 
«ΟΧΙ». Εἴμαστε στό πλευρό σας. Νά ᾽χετε 
πάντα κατά νοῦν τό θεόπνευστο λόγο: 
«∆ιήλθομεν διά πυρός καί ὕδατος καί 
ἐξήγαγες ὑμᾶς εἰς ἀναψυχήν» (Ψαλμ. 
65, 12). Ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα σᾶς θαυ-
μάζει καί σᾶς καμαρώνει. Ὁ Χριστός 
μαζί σας».

Τοῦ Ἀκριτικοῦ καί Ἀγωνιστῆ Μητροπολίτη Κονίτσης κ. Ἀνδρέα

ΘΑΡΡΑΛΕΑ ∆ΗΛΩΣΗ-∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
γιά τήν «ὕποπτη» ἠλεκτρονική «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» καί τήν 

ἀπόταξη ἱκανοῦ Ἀστυνομικοῦ, πού ὀρθά ἀρνήθηκε τήν παραλαβή της!

ΣΧΟΛΙΟ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ . 
Ἐκφράζουμε ταπεινά καί εἰλικρινά τό σεβασμό καί τό θαυμασμό μας, ὄχι μόνο γιά τήν 

ἀνωτέρω «θαρραλέα ∆ήλωση-∆ιαμαρτυρία» τοῦ Σεβασμ. κ. Ἀνδρέα (Τρεμπέλα, ἀνεψιοῦ 
τοῦ ἀειμνήστου Καθηγητῆ Παν. Τρεμπέλα), ἀλλά καί γιά τίς καθ᾽ ὅλο τό ἔτος συχνές ∆η-
λώσεις-Ἀνακοινώσεις του, ἰδιαίτερα γιά τά Ἐθνικά Θέματα: Βορειοηπειρωτικό, Μακε-
δονικό, Κυπριακό κ.ἄ. ∆ιαδέχθηκε σ᾽ αὐτό ἀντάξια τό μακαριστό προκάτοχό του κυρό 
Σεβαστιανό, ἀλλά καί τόν ἀνεπανάληπτο Σεβασμ. πρώην Φλωρίνης κυρό Αὐγουστίνο 
(Καντιώτη, βλ. σ. 18). Συνεχίστε, Σεβασμιώτατε, κατά τό ἁγιογραφικό παράγγελμα: 

«Ἕως θανάτου ἀγών ισα ι  περί τῆς Ἀληθείας καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει 
ὑπέρ σοῦ»! (Σοφ. Σειράχ 4, 28). ∆ιότι

— «Μεγάλη ἡ Ἀλήθεια καί ὑπε ρ ισχύ ε ι»! (Ά  Ἔσδρα 4, 41).
— «Γνώσεσθε τήν Ἀλήθειαν καί ἡ  Ἀλήθ ε ια  ἐλ ευ θ ε ρώσε ι  ὑμᾶ ς » !

(Ἰωάν. 8, 32).26

(∆ελτίο Τύπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἀρ. Πρωτ. 81/28.10.2010).
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ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,  �ρ. 128, Δεκέμβριος 2010  27

«... πολύς ἡμῖν ὁ λόγος καί δυσερμήνευτος» περί αὐτῆς (Ἑβρ. 5, 11).

Τί εἶναι ἡ λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»;
1. Τό βέβαιο πάντως εἶναι ὅτι, 

ὡς ἠλεκτρονική καί συνδεομένη ἀ-
φανῶς ἤ ἐμφανῶς μέ τόν ἀριθμό τοῦ 
Ἀντιχρίστου 666 (Ἀποκαλ. κεφ. 13, 
18) εἶναι ΥΠΟΠΤΗ (!), καθώς μά-
λιστα προβάλλεται ὡς ὑποχρεωτική! 
Εἰδικές ἠλεκτρονικές-ἐπιστημονικές 
μελέτες ἀποδεικνύουν ὅτι στό πρό-
τυπο ΕΑΝ-13, μέ βάση τό ὁποῖο θά 
ἐκδίδεται ὁ «μοναδικός κωδικός πε-
λάτη», ὑπάρχει μέ συμβολικό τρό-
πο ἡ παρουσία τοῦ ἀριθμοῦ 666. 
Ἄλλωστε τό ἠλεκτρονικό μεγαθήριο 
τῶν Βρυξελλῶν, ὅπου ἀνάγονται καί 
ὑπάγονται ὅλα τά διεθνῆ ἠλεκτρονικά 
∆ίκτυα, λειτουργεῖ μέ τόν ἀριθμό 666, 
ὁ ὁποῖος καί ἐξωτερικά ἀναγράφεται 
στό κτήριο-μεγαθήριο!

2. Τό θέμα ὅμως δέν εἶναι μόνο 
πολιτικό, ἀλλ̓  ἔχει καί θρησκευτι-
κή διάσταση, ἐφόσον ρητά στό θεό-
πνευστο καί προφητικό βιβλίο τῆς ἱ. 
Ἀποκαλύψεως ὁ ἀριθμός 666 (χξϚ΄) 
ἀναφέρεται ὡς «ἀριθμός τοῦ θηρίου» 
(ἔ. ἀ.), πού εἶναι ὁ Ἀντίχριστος.

3. Ἐάν ἡ θρησκευτική διάσταση, 
σαφῶς ἁγιογραφική-ἀποκαλυπτική, 
δέν ἐνδιαφέρει τήν αἱρετική γενικά 
∆ύση (καί τήν ἀποχριστιανοποιημένη 
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση), αὐτό εἶναι 
ἀδιανόητο καί ἀδύνατο γιά τήν Ἁγία 
Ὀρθοδοξία μας καί συγ κεκριμένα γιά τήν 
Ἑλληνορθοδοξία καί τόν κατά μεγίστη 
πλειοψηφία Ὀρθόδοξο Ἑλληνικό Λαό. 
Ἡ πρόσφατη ἔκφραση τῆς θελήσεώς του 
μέ 3.000.000 καί πλέον ὑπογραφές, γιά 
νά παραμένει στίς Ἀστυνομικές Ταυτότη-
τες τό «Ὀρθόδοξος Χριστιανός», ἔστω 
καί ἄν ἐξαπατήθηκε ἀπό τό Ἑλληνικό 
Κράτος, εἶναι ἐνδεικτικό καί βέβαιο 
γιά τήν ἀρνητική του στάση καί στήν 
ὕποπτη  «Κάρτα τοῦ Πολίτη», τήν 
ὁποία ἡ παροῦσα Κυβέρνηση θέλει 
νά τήν ἐπιβάλει, ἀρχίζοντας ἀπό 
τούς Ἀστυνομικούς. 

Ἀντίθετα, στήν Ἀγγλία ἡ λαϊκή 
ἀντίδραση ἐματαίωσε τήν ἔκδοσή 
της, τουλάχιστο πρός τό παρόν.

4. Ἤδη πολλοί Ἑλληνορθόδοξοι 
Κληρικοί καί λαϊκοί ἔχουν κυκλοφο-
ρήσει ἐνημερωτικά κείμενά τους, πού 
ἔχουν δημοσιευθῆ στά τελευταῖα φύλ-
λα τῆς γνωστῆς Ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύ-
πος», ἐνῶ ἔχουν καταχωρισθῆ καί στό 
ΙΝΤΕΡΝΕΤ (www.orthros.org/Greek/
Keimena/K_HKartaΤouPoliti.htm 
καί www.egolpion.com/karta-politi.
el.aspx). Συνιστοῦμε τήν ἀνάγνωσή 
τους.

5. Τέλος καί ἡ ∆. Ἱ. Σύνοδος σέ
Ἀνακοίνωσή Της τῆς 17.11.2010 
ἀναφέρει ὅτι σέ κοινή Συνεδρίαση στό 
Συνοδικό Μέγαρο ἀπό Συνοδικούς, 
στελέχη τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως 
καί εἰδικούς Ἐπιστήμονες ἐξετάσθηκε 
τό θέμα τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη».

Ἀπό τίς ἁρμόδιες Κρατικές Ὑπη-
ρεσίες θά δοθῆ στίς ἀρχές τοῦ 2011 
πρός δημόσια διαβούλευση σχέ-
διο κειμένου μέ τίς τεχνικές καί νο-
μικές προϋποθέσεις γιά τήν ἔκδοση 
τῆς «Κάρτας». Ἀπό τήν πλευρά 
τῶν Συνοδικῶν τονίσθηκε ὅτι «ἡ 
Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νά δι-
αφυλάττει τήν ἐλευθερία τοῦ προ-
σώπου καί νά ὑπερασπίζεται τήν 
ἀκεραιότητα τῆς Πίστεως. Γἰ  αὐτό 
ἡ “Κάρτα τοῦ Πολίτη” δέν πρέπει νά 
περιέχει κατ᾽ οὐδένα τρόπο ἐμφανῆ 
ἤ ἀφανῆ τόν ἀριθμό 666».

Τά στελέχη τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερ-
νήσεως ἐδήλωσαν ὅτι συμφωνοῦν μέ 
τίς παρατηρήσεις τῶν Συνοδικῶν καί 
θά τίς λάβουν ὑπ᾽ ὄψη τους, ἐνῶ ἡ Ἱ. 
Σύνοδος «συνιστᾶ στόν εὐαγῆ Ἱερό 
Κλῆρο, στούς Μοναχούς καί στούς 
πιστούς νά ἀναμένουν τήν τελική 
θέση Της».

Ἤδη ἔχουν συγκεντρωθῆ χιλι-
άδες ὑπογραφές ἀρνουμένων τήν 
παραλαβή τῆς «Κάρτας τοῦ Πολί-
τη», πού, ἄν ἐπιμείνει ἡ Κυβέρνη-
ση, θά δημιουργήσει μέγα πρόβλη-
μα. Γἰ  αὐτό μαζί μέ τήν ἀναγκαία 
ἐπαγρύπνηση  νά προσευχόμαστε: 
«ὁ Θεός νά βάλει τό Χέρι Του». 27
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• Vγαπητή «Π.Ο.»
Σ@ς γράφω γιά νά Σ@ς ε�χαριστήσω γιά τή συμπαράστασή Σας στήν 

ο#κογένειά μας. Εἴμαστε μία 6μελής ο#κογένεια, πού ζο8με <πό τήν κτη-
νοτροφία. Ο5 δυσκολίες πολλές, <λλά, δόξα τ� Θε�, παλεύουμε νά με-
γαλώσουμε τά παιδιά μας (Θωμ@ς 16, Vλέξανδρος 13, Μιχάλης 13, Μάρ-
κος 11 χρον0ν). [ δική Σας <γάπη μ@ς δίνει κουράγιο στόν <γώνα μας. 
Πιστέψτε μας ¬τι h βοήθειά Σας εaναι #διαίτερα σημαντική γιά �μ@ς καί ¬τι 
πραγματικά πιάνουν τόπο ¬σα κατά καιρούς μ@ς στέλνετε. 

Ε�χόμαστε A Θεός νά Σ@ς χαριτώνει καί νά Σ@ς δίνει δύναμη νά συνε-
χίζετε τό θεάρεστο fργο Σας πρός τήν Πατρίδα καί τό Γένος μας. Καλή καί 
ε�λογημένη Σαρακοστή. Μέ <γάπη Χριστο8,

Ν. Κοζάνης, 15.9.10. Ο#κογ. mωάννου-Τριανταφυλλι@ς Κακούλη

• Vγαπητή Π.Ε.ΦΙ.Π., καλή δύναμη στό θεάρεστο fργο σας καί μέ πιό 
πολλά καί πιό καλά <ποτελέσματα στήν προσπάθειά σας γιά τή στήριξη 
τ:ς πολύτεκνης ο#κογένειας...

Μ@ς <ξίωσε καί μ@ς A Θεός νά εἴμαστε Πολύτεκνοι, μέ 6 παιδιά καί 
18 �γγόνια πρός τό παρόν. Τό τελευταHο παιδί μας, A Κωνσταντίνος, εaναι 
iγαμος <κόμη. Ε�χηθ:τε, παρακαλο8με, σύντομα νά γίνει fγγαμος καί νά 
�πιτύχει στό γάμο του.

Σ@ς �μβάζουμε τήν �ντολή τ:ς vμπορικ:ς Τραπέζης, μέ τήν Aποία σ@ς 
στείλαμε eκατό (100) ε�ρώ. vάν εaναι εwκολο, μ@ς στέλνετε τή σχετική 
<πόδειξη. Μέ πολύ σεβασμό καί �κτίμηση

Ν. �βρου, 26.9.2010. Νικόλαος καί vριφίλη Κιηγμ@

• Vγαπητή Π.Ε.ΦΙ.Π., χαίρετε �ν Κυρί� πάντοτε. Πρώτη φορά σ@ς γρά-
φω, �ν0 διαβάζουμε τό Περιοδικό σας �δ0 καί πολλά χρόνια.

Εaμαι κι �γώ πολύτεκνη, μέ πέντε παιδιά, καί γιαγιά μέ ≤να �γγόνι <πό 
τό πρ0το μου παιδί. Εwχομαι A Θεός νά τά φωτίσει ν� <ποκτήσουν ¬λα 
πολύτεκνες ο#κογένειες. Εἴμαστε καθηγητές μέ τόν σύζυγό μου, Φυσικός 
καί Θεολόγος <ντίστοιχα. E�χαριστο8με πολύ γιά τήν ¬λη στήριξη πού 
παρέχετε στήν Πολύτεκνη Ο#κογένεια. Δεχθ:τε, παρακαλ0, καί τή μικρή 
προσφορά μας. Μέ �κτίμηση

Ν. Θεσσαλονίκης, 29.9.2010. Φανή Παπαδοπούλου

• Vγαπητοί Φίλοι τ0ν Πολυτέκνων, χαίρετε �ν Κυρί�.
Σ@ς ε�χαριστ0 πάρα πολύ πού συνεχίζετε καί μ@ς στέλνετε τό ο#κοδομητικό 

Περιοδικό σας. Πάντα iξιοι! > Θεός νά σ@ς χαρίζει _γεία ψυχ:ς καί σώ-
ματος, ζ:λο καί <γάπη.

Ξέρετε πόση δύναμη μ@ς δίνετε διά μέσου το8 Περιοδικο8 μέ τίς hρωικές 
ο#κογένειες τ0ν Πολυτέκνων; dξιος A μισθός σας καί A μισθός τους! Θαυμά-
ζουμε γιά ¬λα τά μεγαλεHα το8 Θεο8, γιά τά AποHα συγκινούμεθα πολύ.

Δεχθ:τε τή μικρή μας προσφορά τ0ν 200 $ καί εwχεσθε γιά �μ@ς �δ0 
στό �ξωτερικό. Κι �μεHς παρακαλο8με A Θεός νά μ@ς στηρίζει ¬λους στήν 
�ρθοδοξία καί νά μ@ς χαρίζει πίστη δυνατή. 

 Μέ �κτίμηση σ@ς χαιρετο8με ο#κογενειακ0ς
Καναδάς, 5.10.2010. Vλίκη Βακαλοπούλου, Vντιόπη, Μαρία
 Vπόστολος, Παναγιώτα

• Vγαπητοί Vδελφοί, Φίλοι τ0ν Πολυτέκνων, χαίρετε �ν Κυρί�.
Θέλω μέσα <πό τά βάθη τ:ς καρδι@ς μου νά σ@ς συγχαρ0 καί νά σ@ς 

�κφράσω τό θαυμασμό μου γιά τό 5ερό καί θεάρεστο fργο σας, πού μέ 
τόση <γάπη προσφέρετε στούς <δελφούς Πολυτέκνους καί ≥ρωες γονεHς. 
Α�τοί θυσιάζουν ¬λη τους τή ζωή μεγαλώνοντας παιδάκια το8 Θεο8. Δέν 

ΕΠΙΚΟΙΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ
Συνέχεια <πό τή σελ. 15.
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{μπορεH h ο#κογενει α-
κή φωτογραφία νά μήν εa-
ναι πολύ φωτεινή, <λλά
Gστόσο h ἴδια h Ο#κογέ-
νεια εaναι... φ0ς καί �λπί-
δα. Καί ο5 δύο γονεHς Gς 
παιδιά μεγάλωσαν σέ N-
δρύ  ματα, χωρίς ¬μως «5-
δρυματικά συμπλέγμα-
τα». [ ε�σεβής μητέρα 
εaναι Aμόδοξη Σερβίδα 
καί uλθε στήν lλλάδα 
12ετής.  > πατέ ρας εaναι
<νθυποπλοίαρχος ( vμπο-
ρικο8 Ναυτικο8), <λλά 
τώρα εaναι iνεργος. 

Εaναι σύζυγοι πιστοί
καί <γαπημένοι καί <γα-
πο8ν τά χαριτωμένα παι-
διά τους, πού εaναι A πλο8 -
τος τους. Γιατί iλλα περι-
ουσιακά στοιχεHα δέν fχουν. Φυσικά _πάρχουν καί θά _πάρχουν <νάγκες, 
μάλιστα το8 �νοικίου (600 €). Πιστεύουν στήν Πρόνοια το8 Θεο8 καί τ0ν 
<νθρώπων το8 Θεο8, <λλά καί <γωνίζονται. Γι� α�τό καί Gς Φίλοι τ0ν Πολυ-
τέκνων πρέπει, σύν Θε�, νά εἴμαστε συναγωνιστές τους. Τό _περαξίζουν.

τά φονεύουν, ¬πως ο5 περισσότεροι, οwτε <σχολο8νται μέ τήν καλοπέ-
ραση καί τήν ε�χάριστη ζωή. Μοχθο8ν γιά «τόν Fρτον τόν 'πιούσιον» καί 
�μπιστεύονται στήν Πρόνοια το8 Θεο8.

Σ@ς εaχα στείλει καί δύο δέματα καί τώρα σ@ς στέλνω 300 $ γιά τούς 
fχοντας πολλήν <νάγκη κατά τήν κρίση σας. Ε�χαριστ0.

Σ@ς εwχομαι καλή Σαρακοστή, μέ _γεία καί ε#ρηνική ζωή.
 Μέ <γάπη Χριστο8
Καναδάς, 8.11.2010. Vθανασία Κ.

• Vγαπητοί Φίλοι τ:ς Π.Ε.ΦΙ.Π.
Εwχομαι A Κύριος, μέ τίς πρεσβεHες το8 Uγίου Νεκταρίου, πού θά 

eορτάσουμε σύντομα, νά σ@ς δίνει δύναμη στό δύσκολο fργο σας, ¬πως  
καί στούς  �ρθοδόξους Πολυτέκνους μέ τά πολλά παιδιά. Vκόμη νά φω-
τίζει τούς πολιτικούς μας κάθε <ποχρώσεως, γιατί μέ τά χάλια τ:ς lλλάδας 
μας ντρεπόμαστε �δ0 πού εἴμαστε  �λληνες.

vμεHς �δ0 στά ξένα <γωνιζόμαστε γιά τή γλώσσα μας, τόν πολιτισμό 
μας, τά ~θη καί fθιμά μας καί τήν �ρθοδοξία μας, �ν0 α�τοί �κεH, στό 
gνομα τ:ς «Νέας Τάξης Πραγμάτων», #σοπέδωσαν τά πάντα. Δηλητηριά-
ζουν τούς νέους, ζο8ν δίχως #δανικά, δίχως bθική καί Gς καλοπερασάκη-
δες ζο8ν μόνο γιά τά _λικά. > Θεός iς μ@ς λυπηθ:. 

Σ@ς �σωκλείω 700 $ Α�στραλίας γιά τήν �κτύπωση καί διανομή το8 
Περιοδικο8 ~ νά διατεθο8ν ¬πως κρίνετε. Σ@ς ε�χαριστ0 καί καλές 
lορτές.

 Μέ <γάπη Χριστο8
Α�στραλία, 5.11.10. Σ. Μυλωνόπουλος

ΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Ο#κογ. Γεωργίου-Ντάνας Τσουκαλ@, μέ 6 παι-
διά, γεννημ. <πό 2003 ≤ως 2010, Ν. Vττικ:ς.
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Πνευματική ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑ καί ὑλική.
• «Αἰτεῖτε καί δοθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. 7, 7), ἀλλά καί
• «∆ίδοτε καί δοθήσεται ὑμῖν» (Λουκᾶ 6, 38).

Α΄.
Καί στά δύο ἀνωτέρω ρητά-χωρία 

τῶν Κυριακῶν Λόγων ὑπάρχει συνέ-
χεια, ἡ ὁποία συμπληρώνει καί δια-
σαφηνίζει τό νόημά τους.

Ἔτσι στό πρῶτο χωρίο, πού ἀνήκει 
στήν Ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία τοῦ Θε-
ανθρώπου, ἡ συνέχεια εἶναι: «Ζητεῖτε 
καί εὑρήσετε, κρούετε καί ἀνοιγήσεται 
ὑμῖν · πᾶς γάρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καί 
ὁ ζητῶν εὑρίσκει καί τῷ κρούοντι 
ἀνοιγήσεται» (στίχ. 8).

Οἱ «αἰτήσεις καί ζη-
τήσεις καί κρούσεις» 
ἐννοοῦν τή μέ θερμή καί 
ἐπίμονη πίστη προσ -
ευχή, στήν ὁποία ἡ 
ἀπάντηση εἶναι βέβαιη, 
ἀρκεῖ τό αἰτούμενο-
ζητούμενο νά εἶναι ἀ-
γαθό καί ὠφέλιμο. Για-
τί συχνά ἰσχύει καί τό 
«αἰτεῖτε καί οὐ λαμ-
βάνετε, διότι κακῶς 
αἰτεῖσθε, ἵνα ἐν ταῖς 
ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανή-
σητε» (Ἐπιστ. Ἰακώβου 
Ἀδελφοθ. 4, 3).

Ἰδού καί ἡ συνέχεια στό δεύτε-
ρο ρητό-χωρίο: «Μέτρον καλόν, πε-
πιεσμένον καί σεσαλευμένον καί 
ὑπερεκχυνόμενον δώσουσιν εἰς τόν 
κόλπον ὑμῶν...» (στίχ. 38). Καί ἡ 
ἑρμηνεία τοῦ ἀειμνήστου Καθηγ. Παν. 
Τρεμπέλα: «∆ίδετε εἰς ἐκείνους πού 
ἔχουν ἀνάγκην βοηθείας, καί θά δοθῇ 
καί εἰς σᾶς βοήθεια ἀπό τόν Θεόν. 
Μέτρον καλόν, στοιβαγμένον καί κου-
νημένον, ὥστε νά μή μείνῃ διόλου 
χῶρος κενός εἰς τό δοχεῖον τῆς με-
τρήσεως, καί μέτρον πού θά πλεονάζῃ 
καί θά ξεχύνεται (ὅπως στά μέτρα τῶν 
σιτηρῶν), θά δοθῇ εἰς τήν ἀγκάλην 
σας ἀπό τήν Πρόνοιαν καί ∆ικαιο-
σύνην καί Ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ...». 
Ἤ, ὅπως σέ ἄλλη περίπτωση λέγει ὁ 
Θεάνθρωπος Κύριος, οἱ δίδοντες καί 
προσφέροντες θά λάβουν ἀνταμοιβή 

« ἑ κ ατ ον τ απλασ ί ο να » ! (Ματθ. 
19, 29 καί Μάρκ. 10, 30).

Β΄.
Ὡς δίδοντες καί προσφέροντες, μά-

λιστα αὐτοπροαίρετα καί ἀνιδιοτελῶς, 
ἐννοοῦνται ἐδῶ καί εἶναι οἱ ἁπανταχοῦ 
Φίλοι τῶν Πολυτέκνων, πού λαμβά-
νουν καί μελετοῦν αὐτό τό Περιοδικό 
μας. Σέ αὐτό ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. παρουσιάζει 
καί προβάλλει μέ ἀξιοπρέπεια τήν πί-
στη καί πιστότητα καί αὐτοθυσία τῶν 
συγχρόνων ὁμολογητῶν τῆς Πίστεως 

καί ἡρώων τῆς Πατρί-
δας Ὑπερπολυτέκνων καί 
Πολυτέκνων. Εἶναι αὐτοί 
πού δέχθηκαν καί δέ-
χονται τήν εὐλογημένη 
ἀπό τό Θεό παιδοποιία, 
ὅσα παιδιά τούς ἔδωσε 
καί τούς δίδει Ἐκεῖνος, 
χωρίς ὀλιγοπιστία καί 
ἁμαρτωλή φυγοτεκνία 
ἤ ὀλιγοτεκνία ἑκούσια 
(μέ ποικίλη ἁμαρτωλή 
ἀντισύλληψη, ἔκτρωση 
καί στείρωση ἤ διαζύγια, 
διαστάσεις, ἐγκαταλεί-
ψεις καί ἐκτός τοῦ Ὀρθο-

δόξου Γάμου «ἐλεύθερες συμβιώσεις»).
∆υστυχῶς, οἱ Ἑλληνικές Κυβερνή-

σεις, πιεζόμενες καί ἔξωθεν, ἐλάχιστα 
ψίχουλα, ὡς δῆθεν «πολυτεκνικά ἐπιδό-
ματα», προσφέρουν μετά τό 1991, τά 
ὁποῖα καί μέ διαφόρους τρόπους περι-
κόπτουν καί μέ τήν ἄδικη φορολογία 
περιορίζουν στό ἐλάχιστο. Ἀντίθετα, 
στίς λοιπές χῶρες τῆς Εὐρώπης (Ἀγγλία, 
Γαλλία, Γερμανία κ.ἄ.) τά πολυτεκνικά 
ἐπιδόματα εἶναι τετραπλάσια καί πλέ-
ον καί ἀρχίζουν ἀπό τό 1ο παιδί καί ὄχι 
ἀπό τό 4ο καί τελευταῖα ἀπό τό 3ο.

Γιά κάθε παιδί ἀπό τό 3ο στήν 
Ἑλλάδα δίδονται μόνο 44 € τό μήνα, 
ἐνῶ στίς προηγούμενες εὐρωπαϊκές 
χῶρες γιά τά 4 καί ἄνω παιδιά τά 
μηνιαῖα ἐπιδόματα φθάνουν ὁλόκληρο 
μισθό! (Ἀπό τό 1ο: 160 € καί γιά 
τά 4 ἄνω τῶν 640 €, γιατί ὑπάρχει 

«Μακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν» (ὁ Κύριος, Πράξ. 20, 35).
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Ὄχι μόνο ἡ Παγκόσμια Ἱστορία 
τῆς Ἀνθρωπότητας, ἀλλά καί ἡ προσω-
πική ἱστορία κάθε ἀνθρώπου μετά  τήν 
Ἐνανθρώπηση-Γέννηση τοῦ Μόνου Θε-
ανθρώπου Χριστοῦ ὡς Σωτήρα, χωρίζε-
ται ἀκριβῶς σέ περίοδο «πρό  καί μετά 
Χριστόν».

Ἡ κακή δυστυχῶς χρήση τοῦ μεγά-
λου δώρου τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου 
ἔγινε καί γίνεται τό  μέγα  δράμα 
του :  ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τό ∆ημιουρ-
γό Του καί ἡ ἔκπτωσή του σέ ἄγνοια, 
ἀπιστία καί ποικίλη ἁμαρτία-διαφθορά. 
Ἔτσι «πρό Χριστοῦ» κυριαρχοῦσε ἡ  πο -
λυθρησκ ία  καί  φιλοσοφική  πο -
λυγνωμ ία ,  ὥστε ἡ μία νά ἀναιρεῖ τήν 
ἄλλη καί ὁ θεόπλαστος ἄνθρωπος «κατ᾽ 
εἰκόνα καί ὁμοίωσίν» Του νά ἀγνοεῖ τόν 
Ἀληθινό Θεό, χωρίς ἐλπίδα σωτηρίας...

Ἀλλ̓  ὁ Πανάγαθος ∆ημιουργός εὐ-
δόκησε καί ἔγινε Ἄνθρωπος ἀναμάρ-

τητος, ὁ Μόνος Θεάνθρωπος, «ἵνα σώσῃ 
τόν ἄνθρωπον»· τόν κάθε ἄνθρωπο 
πού ἐλεύθερα θά ἐπίστευε καί θά 
μετανοοῦσε, δεχόμενος τό Εὐαγγέλιο 
τοῦ Χριστοῦ καί γενόμενος μέλος τοῦ 
Θεανθρωπίνου Σώματός Του, τῆς Ἁγίας 
Ἐκκλησίας Του.

Τό κάλεσμά Του: «∆εῦτε (= ἐλᾶτε) 
πρός Με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πε-
φορτισμένοι (ἀπό τίς ἁμαρτίες σας) 
κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (θά σᾶς συγ-
χωρήσω καί θά σᾶς χαρίσω «και-
νήν»-ἀναστημένη ζωή· Ματθ. 11, 28), 
ἰσχύει γιά ΟΛΟΥΣ: τούς ἀγνοοῦντας 
καί ἀπίστους, τούς πλανεμένους 
καί αἱρετικούς, ἀλλά καί γιά τούς 
ὀλιγοπίστους καί ἀδυνάτους Χριστι-
ανούς, πού ὡς ἀγωνιζόμενοι ζοῦν καί 
περιόδους καί διαστήματα... χωρίς Χρι-
στό!

Ἔρχονται ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Πρ ίν  καί μ ετά  ΧΡΙΣΤΟΝ...

ἀναλογική αὔξηση καί ἐπιδόματα κυ-
ήσεως, λοχείας, θηλασμοῦ κ.ἄ.).

Γ΄.

Ὅταν τό 1969 ἱδρύθηκε ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π.,
δέν ὑπῆρχε στήν Ἑλλάδα καί γιά 
χρόνια ἀκόμη κανένα πολυτεκνικό 
ἐπίδομα ἤ προνόμιο. Κι ἔγινε ἡ μικρή 
καί φτωχή Π.Ε.ΦΙ.Π. «Σταθμός Πρώ-
των Βοηθειῶν Ὑπερπολυτέκνων», 
ἀρχικά μέ 10 καί στή συνέχεια μέ 7 
καί ἤδη καί μέ 5 παιδιά καί ἄνω (βλ. 
σελ. 2 τοῦ παρόντος). Καί συνεχίζει 
γιά 42ο χρόνο, μέ τή βοήθεια πρῶτα 
τοῦ Θεοῦ καί τήν προαιρετική προσ-
φορά ἔπειτα τῶν ἁπανταχοῦ Φίλων 
καί Συνεργῶν της καί μέ Ἀρχή τό «∆ω-
ρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε»!

Ἀλλ̓ ἐάν ἡ προαιρετική αὐτή προσ-
φορά ἦταν καί ὥς τώρα ἀναγκαία, 
ἡ τελευταία οἰκονομική κρίση, πού
ἔπληξε καί πλήττει πρῶτα καί κύρια
τούς Πολυτέκνους, μάλιστα τούς ἀστέ-
γους καί ἀνέργους, ἡ προσφορά αὐτή 
εἶναι ΣΗΜΕΡΑ ἀναγ κ α ι ό τατη , 
ἀκόμα καί «ἐκ τοῦ ὑστερήματος» 
καί τῶν ὀλίγα ἐχόντων. 

Αὐτό τό νόημα ἔχει ἡ ἐσώκλειστη 
ἐδῶ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ , πού ἡ 
Π.Ε.ΦΙ.Π. περιμένει συμπληρωμένη, 
γιά νά μπορεῖ νά τήν ἀντιπροσφέρει 
σέ «πρῶτες βοήθειες», ἔστω, στούς 
ἀδελφούς Πολυτέκνους. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ὅλους θερμά 
καί ἀναδρομικά.

«Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» (ὁ Κύριος, Ματθ. 10, 8).

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕΕΥΧΟΜΑΣΤΕ
λοιπόν τά φετινά Χριστούγεννα νά δεχθοῦμε ΟΛΟΙ καί νά ἑορτάσουμε «τό 
μόνον καινόν ὑπό τόν Ἥλιον» Γεγονός τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως (Ἁγ. Ἰω. 
∆αμασκηνός), ὡς προσωπικό γεγονός ἀναγεννήσεως καί σωτηρίας· ἀλλά καί 
εὐαγγελισμοῦ-ἱεραποστολῆς στούς «ἐγγύς καί τούς μακράν» Ἀδελφούς-Συναν-
θρώπους μας. ΑΜΗΝ.

ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ καί ΠΟΛΛΑ καί ἱεραποστολικά καί γιά ὅλο τό Ἅγιο  ∆ωδε -
καήμερο  καί τό ΝΕΟ  ΕΤΟΣ  2 011 , μέ εἰρήνη, ὑγεία καί ἀγάπη. ΑΜΗΝ.
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Δ Ω Ρ Ε Α Ν ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ Σ’ ΑΛΛΟΥΣ

Οἰκογένεια Μιχαήλ καί Γλυκερίας Μπισχιτζῆ, μέ 7 παιδιά-
ἀγόρια, γεννημένα ἀπό 1994 ἕως 2010, Ν. Φθιώτιδας. 

(Θά ἦσαν 9, ἀλλά τά δύο «ἔφυγαν» μέ ἀκούσιες ἀποβολές).
Ἄν δέν ἦταν ὑπερβολή, γἰ  αὐτή τήν ὡραία Οἰκογένεια θά μπορούσαμε 

νά χρησιμοποιήσουμε τό ρητό-ἀπόφθεγμα πού χρησιμοποιοῦμε γιά τόν μα-
καριστό π. Μάρκο (Μανώλη), τό « ἀ ρ κ ε �  μο ι  μόνον  τό  βλ έπ ε ι ν  σ ε ,  Πά -
τ ε ρ »  (βλ. σ. 16—18).

Ἔτσι γιά καθέναν «ἀρκ ε @  μόνο  νά  βλ έ πε ι . . . »  αὐτή τήν  Ὑπερπολύτεκνη 
Οἰκογένεια, γιά νά καταλάβει, ὅσο μπορε@ νά καταλάβει, τί εἶναι καί τί ση-
μαίνει μιά σύγχρονη, ἀλλά καί παραδοσιακή Ἑλληνορθόδοξη Οἰκογένεια 
«ὡς κατ᾽ οἶκον ἐκκλησία»! (Κολασ. 4, 15). 

Χωρίς νά ὑποτιμοῦμε καθόλου τόν ἥρωα Πατέρα, ἐπειδή ἡ ἐπικοινωνία 
μας ἄρχισε καί συνεχίζεται μέ τή σεμνή καί ἡρωίδα Μητέρα, πιστεύουμε 
ὅτι περισσότερο σ᾽ αὐτῆς τή θερμή πίστη καί συνειδητή ἐκκλησιαστική ζωή 
ὀφείλεται αὐτό τό θέαμα-θαῦμα πού βλέπουμε (καί δέν τό... χορταίνουμε).

Ζοῦν βέβαια στήν ἐπαρχία ὡς μικροαγρότες καί ἀπό μόνα τά χέρια τοῦ 
οἰκοδόμου Πατέρα, πού προσβλήθηκαν τελευτα@α ἀπό περιαρθρίτιδα... Γρά-
φει σχετικά ἡ πιστή Μητέρα:

«Ὁ ἀγώνας εἶναι δύσκολος καί μεγάλος, ὅπως καί ὁ δικός σας, ἀλλά καί κάθε 
Χριστιανοῦ. Εὔχεσθε καί γιά μᾶς τούς ἐλαχίστους νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Κύριος νά μεγα-
λώσουμε ὅλα τά παιδιά πού μᾶς χάρισε ὅπως εἶναι Θέλημά Του καί νά ζήσουν γιά 
πάντα κοντά Του!...».

Γιά τή μικρή βοήθεια τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. σέ δέματα καί χρήματα γράφει πάντο-
τε μέ πολλή εὐγνωμοσύνη, χωρίς νά ζητε@, γιατί πιστεύει ὅτι ἡ ἀγαθή Πρό-
νοια τοῦ Θεοῦ θά οἰκονομε@ τίς ἀνάγκες τους. Μελετοῦν τήν Ἁγία Γραφή, 
ἀλλά καί τούς Βίους τῶν Ἁγίων καί ἀπό ἐκε@ ἐνισχύονται καθημερινά, μά-
λιστα γιά ν᾽ ἀνατρέφουν τά χαριτωμένα παιδιά τους «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ 
Κυρίου» (Ἐφεσ. 6, 4).

Νά προσθέσουμε ὅτι ἀξίζουν κάθε δυνατή βοήθεια, πού ἐδῶ πιάνει πραγ-
ματικά τόπο; 

Ὁ Θεός μαζί σας, Φίλοι μας, πάντοτε καί γιά πάντα!
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