Τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ
εναι  λληνορθόδοξη περπολύτεκνη Ο!κογένεια!

• Μικρό ΑΦΙΕΡΩΜΑ στό μέγα ΕΠΟΣ-ΘΑΥΜΑ το* 1940
(σ. 5—7). • Σπάνια περ-υπερπολύτεκνη 3μερικανή
Ο!κογένεια μέ... 20 ΠΑΙΔΙΑ! (σ. 16) • Mία σύγχρονη
«Μάρτυρας» τ>ς Μητρότητας! (σ. 16).

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ περπολύτεκνης Ο!κογενείας λληνορθοδόξων ΑΚΡΙΤΩΝ, πού Cγιναν ΓΟΝΕΙΣ... 14 φορές!
Fσα πολλά, τόση πολλή / Cχουνε χάρη καί τιμή!

Εναι  ε!κονιζόμενη Ο!κογένεια το* ζεύγους Νικήτα καί Μαρίας ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ, 48 καί 46 NτOν Pντίστοιχα, NνO τά 13 παιδιά εναι λικίας Pπό 24 μέχρι 2 NτOν,
μέ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟ τό 14ο! R Ο!κογένεια ζεS καί εTτυχεS στή Ν>σο ΛΕΡΟ, ¬που
U κ. Νικήτας εναι ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ-Διευθυντής το* ΙΚΑ. Μέ τήν εTσεβ> σύζυγό του
Μαρία γνωρίσθηκαν καί νυμφεύθηκαν Wς φοιτητές, NκεSνος τ>ς Xατρικ>ς κι Nκείνη
τ>ς Βιολογίας, πού Nγκατέλειψε χάρη τ>ς μητρότητας! (ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 3).
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ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΔΟΣΗ
Π.Ε.ΦΙ.Π.

«Τὸ πελαργίζειν ἐστὶ φιλοτεκνεν καὶ φιλογονεν».
«Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμηση τῶν
πελαργῶν, πού εἶναι πτηνά μονογαμικά, φιλότεκνα, πολύτεκνα, φιλόστοργα, ἀλλά καί φιλογονικά,
τιμῶντα ἰσόβια τούς γονες. Γι’ αὐτό
ὑπῆρχαν προστατευτικοί «πελαργικοί
νόμοι», ἐνῶ ἡ τιμή-εὐγνωμοσύνη πρός
τούς γονες λέγεται «ἀντιπελάργωσις», ὅπως ἀναφέρει ὁ Μέγας
Βασίλειος (PG 29, 176C). Εἶναι τό σύμβολο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

ΤριμηνιαEο δημοσιογραφικό ὄργανο
τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων
τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 1721.

Ἔτος 33ο, ἀρ. φύλλου 132.
Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011.
Ἀκαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.
210-38.38.496, 210-38.22.586,
FAX: 210-38.39.509.
Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι Δ Α : www.pefip.gr
e-mail: pefip@otenet.gr

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: «ROTO PRINT»,
Κορωπί Ἀττικῆς.
210-66.23.778.
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.

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθῆ μέ:

• ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979)·
῾Ι. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ καί
• ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση
῾Ι. Μητροπόλ. Ἐκκλησίας Ἑλλάδος, Κύπρου·
• ΕΠΑΙΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. ΑΘΗΝΩΝ (2001)·
• ΕΠΑΙΝΟΥΣ πολλῶν Δημοσ. & Ἰδιωτ. Φορέων.
Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:

• Φιλανθρωπικός,

κοινωφελής καί μή
κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεE ὡς «Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ἀπόρων Ὑπερπολυτέκνων-Πολυτέκνων Ἑλλάδος», ἀπό ὅλη τή Χώρα, μέ πέντε (5)
ΠΑΙΔΙΑ καί ἄνω, ἀνήλικα ἤ σπουδάζοντα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
μέ 4 καί 3 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα
χηρῶν, ἀναπήρων, ἀσθενῶν, φυ λα κισμένων, διαζευγμένων, ἀλλά καί ΑΓΑΜΩΝ μητέρων καί γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οἱ
ὁποEες πιέζονται γιά Ε Κ Τ Ρ Ω Σ Η ( β λ .
σ . 1 2 ) , γίνονται κατ᾽ ἐξαίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ἔγκυρα: πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς
καταστάσεως, ὑγείας-Κρατικοῦ Νοσοκομείου κ.λπ., καθώς καί οἰκογενειακή
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή).

•

Δ Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε-

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:
• 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 ΟΙΚΙΕΣ ἤ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ὅπως καί παντός εἴδους
ΔΩΡΕΑ χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώων Πολυτέκνων Ἀδελφῶν μας, πού ἀξίζουν τήν
ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυση ὅλων μας.
• Δ Ω Ρ Ε Ε Σ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ
κ υ ρ ί ω ς (βλ. ἑπομ. Τραπεζ. Λογαρ/μούς
καί ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ. 14-15).

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.
ΕΘΝΙΚΗ ( Ὑποκατ/μα ὁδ. Σόλωνος 75) ἀριθμός 1 5 1 / 2 9 6 0 4 7 - 8 9 .
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (Κεντρικό, ὁδ. Σοφοκλέους 11) ἀριθμός 1 8 9 5 0 8 0 4 .
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.
ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό ΣωματεEο φοροαπαλλάσσονται 20% μέ κατάθεση στό
• Οἱ
ΣωματεEο 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 ἐξυπηρετεE πολύ τό ΓραφεEο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Μ Ε .
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Γιά τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Κύπρου βλ. σελ. 12.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ τοῦ παρόντος ΤΕΥΧΟΥΣ.
Πλούσιο σέ νέα καί πολύ ἐνδιαφέρουσα ΥΛΗ καί τό παρόν τεῦχος. Μέ
αὐτό, σύν Θεῷ καί τῇ Ἀγάπῃ τῶν ἁπανταχοῦ Φίλων τῶν Πολυτέκνων, τό
Περιοδικό μας εἰσέρχεται στό 34ο ἔτος ἀπό τῆς ἐκδόσεώς του (Νοέμβριος
1978). Ἀντίστοιχα ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. εἰσέρχεται στό 43ο ἔτος τῆς φιλοπολυτεκνικῆς
δράσεώς της ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της (1ης Ὀκτωβρίου 1969). Καί, παρά τίς
«ἐπιβαλλόμενες» καί γνωστές σέ ὅλους μας δυσκολίες, ὑπακούοντας στήν
Ἐντολή «ἀ γ ω ν ί ζ ε σ θ ε τόν καλόν ἀγῶνα...» (Α΄ Τιμοθ. 6, 12), ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ἀγωνιζόμενοι μαζί Σας φιλοπολυτεκνικά.
Σ᾽ αὐτό λοιπόν τό τεῦχος Ὀκτωβρίου—∆εκεμβρίου ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ
νά μή σταθοῦμε θαυμαστές καί προσκυνητές στό μεγάλο καί ἡρωικό ΕΠΟΣ καί
ΘΑΥΜΑ τοῦ 1940, στήν ἀθάνατη 71η Ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου!
Παρουσιάζουμε σύντομα καί διαγραμματικά μερικά, ἀλλ᾽ ἐνδεικτικά καί διδακτικότατα περιστατικά, «σχεδόν ἄγνωστα ἤ σκόπιμα ἀποσιωπώμενα», ὅπως
γράφουμε. Εἶναι στίς σελ. 5—7. Θερμή παράκληση: μήν τά «ἀντιπαρέλθετε»
καί τά «χάσετε»!
Καί φυσικά, προσέξτε «τήν Κ Α Ρ∆ Ι Α τοῦ Περιοδικοῦ μας», τά «Ὡραῖα
καί Ἡρωικά»-συγκινητικά Γράμματα Πολυτέκνων καί Φίλων (σ. 8—9).
Ἐξάλλου ΠΡΟΣΕΞΤΕ στίς σελ. 10—11 τά «Ὀλιγόλογα, ἀλλ᾽ Ἀξιόλογα...»
καί ἀκριβῶς «Ἀξιοπρόσεκτα». Εἶναι εὐκολοδιάβαστα.
ΤΕΛΟΣ διαβάστε (ἤ καλύτερα μ ε λ ε τ ῆ σ τ ε) τό Ἄρθρο τῶν σελ. 13—14,
ὡς τό θερμόμετρο καί κριτήριο τῆς φιλοπολυτεκνικῆς Πνοῆς καί Γραμμῆς τοῦ
ταπεινοῦ καί κοινοῦ — καί δικοῦ Σας — Ἔργου.
Τά ἄλλα, Εἰκόνες-Φωτογραφίες κλπ., ἀπολαῦστε τα καί ∆ΕΧΘΗΤΕ τίς
θερμές Ἑόρτιες ΕΥΧΕΣ μας (σ. 15, ὅπου μία ἀριστοτεχνική-χρυσοκέντητη
ἱ. Εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου).
Καλή Ἀνάγνωση, ἀλλά καί καλή ἀξιοποίηση τοῦ τεύχους: ∆ανεῖστε το,
«∆ῶστε το καί σ᾽ ἄλλους» καί χρησιμοποιῆστε το μέ ἱεραποστολικό ζῆλο,
«...ἵνα πολύν καρπόν φέρῃ» (Ἰωάν. 12, 24). ΑΜΗΝ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ πό σελ. 1—πρωτεξώφυλλο: Ο#κογένεια ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ.
Ε-ναι ξιοθαύμαστο ¬τι 0 κ. Νικήτας, γιός 5περπολυτέκνων, 6σπούδασε τήν
8ατρική 6ργαζόμενος ;ς νυκτερινός «ποκλειστικός νοσοκόμος» καί ;ς πτυχιο>χος
?ταν @δη 3τεκνος! Dθελε νά ε#δικευθE ;ς Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, γιά νά μήν
κάνει Gκτρώσεις, λλά καί νά πείθει γιά τήν ποφυγή τους. Τελικά ¬μως ε#δικεύθηκε
;ς Παιδίατρος καί 6πέτυχε καί 6πιτυγχάνει τό θεάρεστο σκοπό του. Πείθει τά μονότεκνα @ Hλιγότεκνα ζεύγη νά μήν ποφεύγουν τήν εIλογημένη παιδοποιία, μάλιστα μέ τό σπάνιο γιά Gπιστήμονα-8ατρό παράδειγμά του.
Εἴχαμε πρωτοπαρουσιάσει τήν 6ξαιρετική αIτή Ο#κογένεια στό τε>χος 96/2002,
μέ 10 τότε παιδιά, λλά χωρίς κάποιες 6ξηγήσεις. Gγράφαμε μόνο: « Oνας ληθινός
Pκρίτας ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ! Rραγε κάποιοι φυγότεκνοι θά τόν μιμηθο>ν;». Καί ΤΩΡΑ, μαθαίνοντας ¬τι κυοφορεUται τό 14ο παιδί τους, 6κρίναμε καλό νά παρουσιάσουμε καί
πάλι τήν περίπτωση, ;ς σπάνιο ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ πλέον, λλά καί γιατί 0 1ος γιός Νικόλαος, φοιτητής Πολυτεχνείου, @δη νυμφεύθηκε κόρη 5περπολυτέκνων (μάλιστα
X φωτογραφία ε-ναι πό τό γάμο). Pλλά καί X 1η κόρη Pσημίνα, πτυχιο>χος Πανεπιστημίου, Zχει «λογοδοθE» μέ γιό 5περπολυτέκνων. Τούς εIχόμαστε νά ζήσουν
εIτυχεUς καί νά μιμηθο>ν τούς εIσεβεUς γονεUς τους καί στήν [περπολυτεκνία, μέ τή
Χάρη καί ΕIλογία το> Θεο>, πού εἴθε νά σκεπάζει γονεUς, τέκνα καί τέκνα τέκνων.

ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ Π.Ε.ΦΙ.Π.
z Γιά ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ: καθημερινά,

z Γιά Πολυτέκνους Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Σ:
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 10–2.
7.30΄–3.30΄πρωί καί 5–8.30΄μ.μ.,
Παράκληση νά προηγεEται τηλεφώνημα.
ἐκτός ἀπογεύματος Σαββάτου καί
Κυριακῆς.
z ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΛειτουργεE
z Γιά Πολυτέκνους Α Τ Τ Ι Κ Η Σ:
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 7.30΄–3.00΄.
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί 10–2.
210-38.08.826. Ὑπεύθ. Στέφ. Σωτηρίου.
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ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΤΕ! («Τῶν Ἑλλήνων παῖδες, ἴτε»).*
Φαῦλοι κι ἄφρονες πολιτικοί,
«δεξιοί», «προοδευτικοί»,
ἀχρείων συναπάντημα,
ἔφεραν αὐτή τή Χώρα
στό γκρεμό, στήν κατηφόρα,
σέ φρικτό κατάντημα.

Καί κατά τῆς Ἐκκλησίας,
Χριστοῦ καί Ὀρθοδοξίας,
βάλλουν καί ἀσχημονοῦν.
Τό Θρήσκευμα μολύνουν
κι ἀπ᾽ τίς ταυτότητες τό σβήνουν.
Τήν Πίστη μας τή λοιδοροῦν.

Κατέστρεψαν τή Γλώσσα
τήν Ἑλληνική, τή ζῶσα,
αἰώνων τό ἀπαύγασμα ·
τήν ἔκαμαν γλώσσα φρικτή,
μέ μονοτονική γραφή,
τήν ἔστησαν στ᾽ ἀπόσπασμα.

Καί ἡ πνευματική ἡγεσία
ἔγινε χωρίς οὐσία.
Ἀδρανοποιημένη
τά συμβαίνοντα θεωρεῖ
καί καθεύδει καί οἰκουρεῖ,
ἄπραγη καί στείρα μένει.

Κινδυνεύουν ἡ Ἐθνική
Συνείδηση καί οἱ Θεσμοί,
τά Ὅσια καί τά Ἱερά.
Βάλλονται οἱ Παραδόσεις,
τῶν ἠθῶν αἰώνων γνώσεις,
Ἀξίες καί Ἰδανικά!

∆έν βλέπουν, δέν διαβάζουν
γιά μᾶς τί ἑτοιμάζουν;
Νά ξυπνήσουν εἶναι ὥρα,
πολιτικοί, θρησκευτικοί
καί γραμμάτων οἱ ταγοί,
ἄμεσα, ἐδῶ καί τώρα.

Τό Σύμβολό μας τό Ἱερό,
τή Σημαία μέ τό Σταυρό,
βάρβαρα τήν εὐτελίζουν.
Τήν καίει στούς δρόμους
ἡ ἀναρχία,
ἀδιαφορεῖ ἡ Ἀστυνομία
καί οἱ Ἕλληνες κωφεύουν.

Γιατί εἶν᾽ ὅλα σχεδιασμένα,
ὁ Κίσσιγκερ τά ᾽χει εἰπωμένα,
ἀνθέλληνας ὁ μισερός:
ἀπ᾽ τό χάρτη ἡ Ἑλλάς νά σβήσει
κι ἄβουλη νά καταντήσει,
νά χαθῆ ὁ Ἑλληνισμός!

Ἐπικίνδυνη ἡ κατάσταση,
ψυχῶν
χρειάζεται ἐπανάσταση.
Τήν ἔνδοξή μας Ἱστορία,
«Τῶν
Ἑλλήνων
Παῖδες, Ἴτε»,
τούς ἀγῶνες, τή θυσία,
τήν
Ἑλλάδα
μας
γλιτῶστε,
ἀσύστολα παραποιοῦν.
Γαλανόλευκη
ὑψῶστε.
Ἡ «Νέα Τάξη» ἀπαιτεῖ
Ἕλληνες, ἀντισταθῆτε!
τό παρελθόν νά ξεχασθῆ,
Ἠλίας Χρ. Παππᾶς
ὅλα νά ἰσοπεδωθοῦν.
* Ἀπό τήν Ἐφημ. «Πυροβολητής», φ. 37, Ἀπρ.-Ἰούν. 2011, σ. 13.
Τό ἴτε, τοῦ ρ. εἶμι, σημαίνει: πορεύεσθε, ἀντιστέκεσθε.
Ἡ ὑ π έ ρ β α σ η τῆς πολλαπλῆς κ ρ ί σ ε ω ς ἀπαιτεῖ ἀντίσταση μέ ἐμμονή στίς
Ἑλληνορθόδοξες Ἀξίες καί Παραδόσεις μας, πού εἶναι ἀληθινές καί αἰώνιες!
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Τό κλασικό αὐτό βιβλίο τοῦ θρυλικοῦ καί αἰωνοβίου
ἀγωνιστῆ, ὡς Ἱεροκήρυκα καί Ἱεράρχη, Σεβασμ. Μητροπολίτη πρ. Φλωρίνης κυροῦ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ († 2010), δέν χρειάζεται ἐδῶ βιβλιοπαρουσίαση. Τό
ὡραῖο ἐξώφυλλό του καί ὁ σαφής τίτλος του «ΕΘΝΙΚΑΙ
ΕΠΕΤΕΙΟΙ» εἰσάγουν εὔγλωττα στό ἑλληνορθόδοξο περιεχόμενό του. Καί αὐτό εἶναι πηγαῖο, βασισμένο στίς
αὐθεντικές ἱστορικές πηγές, ἐνθουσιαστικό, ἀλλά καί
ἀναβαπτιστικό. Τό ἀναφέρουμε ὡς συνδεόμενο ἔμμεσα
καί ἄμεσα μέ τά θιγόμενα θέματα τῶν σελίδων 4 καί
5—7 τοῦ παρόντος τεύχους. Τό συνιστοῦμε θερμά.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ στό βιβλιοπωλεῖο «Σταυρός» — ὁδ.
Ζωοδ. Πηγῆς 44, 102 10 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-38.26.100.

«Περασμένα μεγαλεῖα / καί διηγώντας τα νά κλαῖς»!

Στό ἡρωικό ΕΠΟΣ καί ΘΑΥΜΑ τοῦ 1940:
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΠΙΣΘΕΝ
σχεδόν «ἄγνωστες» ἤ σκόπιμα «ἀποσιωπώμενες»...
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Ἡ ἀναφορά μας αὐτή ἐδῶ γίνεται κυρίως μέ ἀφορμή τή
ΜΑΤΑΙΩΣΗ τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΣ στή Θεσσαλονίκη, ἀλλά καί
σέ ἄλλες πόλεις, μάλιστα μέ ἐπεισόδια. Γιατί γιά τό ἡρωικό ΕΠΟΣ ἤ μᾶλλον
ΘΑΥΜΑ τοῦ 1940, πρωτοφανές γιά τή χρονική συγκυρία τῆς ἐποχῆς, ἀλλά
καί μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο πλέον στήν Παγκόσμια Ἱστορία, ἔχουμε κάμει ὀφειλετικές ἀναφορές σέ πολλά προηγούμενα τεύχη τοῦ Περιοδικοῦ μας.
Κι ἕνας ἄλλος λόγος, οὐσιαστικός καί διδακτικότατος, εἶναι ἡ ∆ΥΝΑΜΗ μέ
τήν ὁποία ἐθριάμβευσε τότε, τό 1940, ἡ μικρή καί πτωχή ὑλικά Ἑλλάδα!
Γιατί καί τή σημερινή πολύπλευρη ΚΡΙΣΗ πρῶτα καί κύρια μέ αὐτή τή ∆ΥΝΑΜΗ μποροῦμε καί πρέπει νά τήν ὑπερβοῦμε. Εἶναι τό « Ε Ν Τ ΟΥ Τ Ω ι
Ν Ι Κ Α », δηλαδή μέ τήν παντοδύναμη ∆ύναμη τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἐσταυρωμένου
καί Ἀναστημένου Θεανθρώπου Χριστοῦ. Αὐτό ἦταν τό βαθύ πίστευμα καί βίωμα Λαοῦ καί Στρατοῦ, μάλιστα ἀποτυπωμένο ὡς ἱερό ὅραμα-θέαμα-σύμβολο τῆς τετιμημένης καί πανένδοξης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ!
Α΄.
Ἀναφέρουμε πρῶτο, ὡς ἐνδεικτικό
καί σημαντικό, τό ἑπόμενο ΓΕΓΟΝΟΣ. Μετά τή μεταμεσονύκτια (3.00΄)
ἀνακοίνωση τοῦ Ἰταλοῦ Πρεσβευτῆ
Γκράτσι στόν τότε Ἕλληνα Πρωθυπουργό Ἰωάννη Μεταξᾶ γιά τήν ἰταλική
ἐπίθεση, ὁ Πρωθυπουργός ἀπάντησε:
«Λοιπόν, πόλεμος!». Καί κάλεσε ἄμεσα
τήν Πολιτική καί Στρατιωτική Ἡγεσία
(3.30΄—4.00΄ πρωινή), ἡ ὁποία ὁμόφωνα
ἀποφάσισε τό πατροπαράδοτο καί ἡρωικό «ΟΧΙ!», πού ἐξαγγέλθηκε μέ τό
πρῶτο πολεμικό ∆ιάγγελμα.
Καί ἀκριβῶς, πρίν τό ὑπογράψει
πρῶτος ὁ Πρωθυπουργός ἔ κ α μ ε τ ό
Σ η μ ε ῖ ο ν τ ο ῦ Σ τ α υ ρ ο ῦ ! Καί τό
ἴδιο ἔκαμαν καί οἱ λοιποί συνυπογράψαντες, ὁ Βασιλεύς Γεώργιος Β΄,
ὁ Στρατάρχης Ἀλέξανδρος Παπάγος, οἱ Ὑπουργοί καί οἱ Ἀρχηγοί
τῶν Ἐνόπλων ∆υνάμεων!
Ἀλλά τό ΓΕΓΟΝΟΣ αὐτό δυστυχῶς
ἀποσιωπᾶται συνήθως καί μάλιστα ἀπό
τούς «ἄλλοθεν» ἐντεταλμένους δημοσιογράφους μετά τή Μεταπολίτευση.
Β΄.
Καί τό ἴδιο ἀποσιωπῶνται καί τά
ὁρατά καί ἐπανειλημμένα Θαύματα
τῆς Παρουσίας καί Προστασίας τῆς
«Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ» Παναγίας
μας ὡς Ἁγίας Σκέπης. Εὐτυχῶς ὅμως,

πολλά ἀπ᾽ αὐτά ἔχουν καταγράψει καί
παραδώσει οἱ αὐτόπτες Ἀξιωματικοί
καί Στρατιῶτες.
Μάλιστα μέ φροντίδα τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἑλλάδος Χρυσάνθου καί
πολλῶν Κληρικῶν ἐστάλησαν εἰδικά
δέματα μέ τήν ἱ. Εἰκόνα τῆς Παναγίας, στήν Ὁποία ὀπισθογραφόταν:
«...Νικηταί ὑπό τήν σκέπην τῆς Παναγίας»! Καί Αὐτή τήν ἔφερναν στήν
τσέπη τους, στήν καρδιά ὡς φυλακτό, οἱ μαχόμενοι Στρατιῶτες. Καί
τό ἴδιο ἔφεραν καί μικροῦ σχήματος
ἱ. Εὐαγγέλιο-Καινή ∆ιαθήκη. (Μάλιστα ἀναφέρεται περιστατικό ἐχθρικοῦ
βλήματος, πού κτύπησε στήν καρδιά Ἕλληνα Στρατιώτη, ἀλλά τό ἱ.
Εὐαγγέλιο, ὡ ς ἀ σ π ί δ α , τό κράτησε ἀνενέργητο: καρφώθηκε μόνο στό
ἐξώφυλλο!).
Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας ἐγκρίνει καί εὐλογεῖ
τόν ἀμυντικό πόλεμο ὡς δίκαιο καί
ἱερό. Εἰδικά μάλιστα γιά τό ΘΑΥΜΑ τοῦ 1940 ἡ Ἱ. Σύνοδος τό 1952
ὅρισε μετάθεση τῆς Θεομητορικῆς
Ἑορτῆς ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ἀπό τήν
1η Ὀκτωβρίου στήν 28η Ὀκτωβρίου.
Μεταφέρουμε, ὡς ἐνδεικτικό καί
ἐπίκαιρο, τό Μεγαλυνάριον:
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«Σκέπη Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
ὑπάρχεις, Παρθένε,
πάντας σκέπουσα τούς πιστούς ·
διό τῇ Σῇ Σκέπῃ
Ἑλλάς πᾶσα προστρέχει
καί πίστει μεγαλύνει
τήν προστασίαν Σου»!
Γ΄.

Πρώτη καί πρωτοστατοῦσα
στόν Ἀγώνα ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
Ἤδη ἀπό τήν 4η ἡμέρα τοῦ Πολέμου, τήν 31η Ὀκτωβρίου 1940,
ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ὑπό τήν προεδρία τοῦ τότε
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσάνθου
(Φιλιππίδη, πρώην Μητροπολίτη Τραπεζούντας), ἐξέδωσε μιάν ἱστορική
Ἐγκύκλιό της. Μέ αὐτή ἔκανε γνωστή τήν ἵδρυση « Π ρ ο ν ο ί α ς σ τ ρ α τ ε υ ο μ έ ν ω ν. . . » , γιά «τήν περίθαλψιν καί πάσης φύσεως βοήθειαν τῶν
οἰκογενειῶν τῶν ὑπό τῆς Πατρίδος
κληθέντων ὑπό τά ὅπλα μαχητῶν».
Ἀνήγγειλε ἐπίσης τή διενέργεια
Ἐ ρ ά ν ο υ , καθώς καί Μαθητικῶν
Συσσιτίων, πού συνεχίσθηκαν καί
κατά τήν Κατοχή (ἀλλά καί συνεχίζονται καί κατά τή σύγχρονη κρίσηκατοχή). Μάλιστα ὡς πρώτη προσφορά θά ἦταν τό ποσό τῶν 2.000 δρχ.
ἑκάστου Ἀρχιερέως ἀπό τό ἐπίδομα«μισθό» τοῦ Νοεμβρίου 1940!

Νῖκον Ἰ. Ἰωαννίδην νά ἐκδικηθῶσι
τόν θάνατο τοῦ ἀδελφοῦ των.
Κρατῶ εἰς ἐφεδρείαν ἄλλους τέσσαρας: Πάνον, Ἀθανάσιον, Γρηγόριον
καί Μενέλαον Ἰ. Ἰωαννίδην, κλάσεων 1917 καί νεωτέρων.
Παρακαλῶ κληθῶσιν ὀνομαστικῶς
καί οὗτοι εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἀνάγκης τῆς Πατρίδος ἤ τυχόν ἀπωλείας ἑτέρου τέκνου μου πρός ἐκδίκησιν ἐχθροῦ.
Γνωρίσατε Βασιλέα μας ὅτι ὕστατον ἐπιφώνημα θέλει εἶναι: “Ζήτω
ἡ Πατρίς”!».
Ε Λ Ε Ν Η Ι . Ι Ω Α Ν Ν Ι ∆ ΟΥ
Κυπαρισσία, 2 Φεβρουαρίου 1941.

∆΄.

«Σύμβολο “Ἑλληνίδας Μάννας”
τοῦ Ἔπους τοῦ 1940»:
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Ἡ κυπαρισσένια Μορφή τῆς Κυπαρισσιώτισσας Ὑπερπολύτεκνης χήρας Μάννας (9 ἀγοριῶν καί 1 κόρης)
ΕΛΕΝΗΣ ΙΩΑΝ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ!
«Πρός
Τόν Πρόεδρο τῆς Κυβερνήσεως
Κύριον Ἀλέξανδρον Κορυζῆν.
Ὁ υἱός μου Εὐάγγελος Ἰ. Ἰωαννίδης ἀπωλέσθη εἰς τάς ἐπιχειρήσεις
τῆς Κλεισούρας.
Παρήγγειλα εἰς τούς τέσσαρας ἤδη ὑπηρετοῦντας υἱούς μου:
Χρῖστον, Κώσταν, Γεώργιον καί

Τό Rγαλμά της σέ ε#δικό πάρκο τEς Κυπαρισσίας.

Ε΄.

Tό μεγαλειῶδες παράδειγμα ἑνός
«Λεβεντόγερου-Γεροέλληνα»!
Μᾶς τό παραδίδει ὁ γνωστός λογοτέχνης καί Ἀκαδημαϊκός ΣΤΡΑΤΗΣ
ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ (Σ. Σταματόπουλος),
ὁ ὁποῖος τό 1960 ἐξεφώνησε στήν
Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τόν Πανηγυρικό Λόγο γιά τό Ἔπος τοῦ 1940. Τό
«κορυφαῖο» αὐτό περιστατικό τοῦ τό
διηγήθηκε γνωστός του ἰατρός τοῦ
Ε.Ε.Σ. καί εἶναι τό ἑπόμενο.
«...Εἶχε ὀργανωθῆ κατά τή διάρκεια
τοῦ Ἀγώνα Ὑπηρεσία Μεταγγίσεως
Αἵματος ἀπ᾽ τόν Ἑλληνικό Ἐρυθρό
Σταυρό. Ὁ κόσμος ἔκανε κάθε μέρα
οὐρά, γιά νά δώσει τό αἷμα του γιά
τούς τραυματίες μας. Ἦταν ἐκεῖ νέοι,
κοπέλες, γυναῖκες, μαθητές, παιδιά,
πού περίμεναν τή σειρά τους. Μιά
μέρα λοιπόν στή σειρά τῶν αἱμοδοτῶν
πού περίμεναν στεκόταν καί ἕνα γεροντάκι.
— Ἐσύ, παππούλη, τί θέλεις ἐδῶ;
τοῦ εἶπε ἐνοχλημένος ὁ γιατρός.
— Ἦρθα κι ἐγώ, γιατρέ, νά δώσω
αἷμα.
Ὁ γιατρός τόν κοίταξε μέ ἀπορία,
ἀλλά καί συγκίνηση. Ὁ γέρος παρεξήγησε τό δισταγμό του καί πρόσθεσε μέ πιό ζωηρή φωνή:
— Μή μέ βλέπεις ἔτσι, γιατρέ!
Εἶμαι γέρος, μά τό αἷμα μου εἶναι καθαρό καί ἀκόμα ποτές δέν ἀρρώστησα.
Εἶχα τρεῖς γιούς. Σκοτώθηκαν καί οἱ τρεῖς ἐκεῖ ἐπάνω.
Χαλάλι τῆς Πατρίδας! Ὅμως
μοῦ εἶπαν πώς οἱ δύο πῆγαν
ἀπό αἱμορραγία. Λοιπόν
εἶπα στή γυναίκα μου: θά
᾽ναι κι ἄλλοι πατεράδες, πού
μπορεῖ νά χάσουν τά παλληκάρια τους, γιατί δέν θά
ἔχουν οἱ γιατροί αἷμα νά
τούς δώσουν. Νά πάω νά
δώσω κι ἐγώ τό δικό μου.
— Ἄιντε, πήγαινε, γέρο,
μοῦ εἶπε, κι ἄς εἶναι γιά τήν
ψυχή τῶν παιδιῶν μας. Κι
ἐγώ σηκώθηκα καί ἦρθα»!

Καί σχολιάζει ὁ Ἀκαδημαϊκός Στρ.
Μυριβήλης τό περιστατικό:
«Αὐτά δέν εἶναι ἱστορίες. Εἶναι
Σ υ ν α ξ ά ρ ι α (Σ.σ. Βίοι Ἁγίων)...
∆έν ἔχουμε ἐδῶ κανόνα τῆς ἀρετῆς,
πού μᾶς παρέδωσε ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα.
∆έν εἶναι μόνο ἡ ἀρετή τῆς ἀνδρείας.
Εἶναι ἡ Ἀγάπη καί “αὕτη ἀπόγνωσιν
ἀναιρεῖ”. (Κλῑμαξ Ἰωάννου Σιναΐτου).
Ἀνδρείους μπορεῖ νά βγάζει κάθε πατρίδα. Ἁγίους ὅμως μόνο ἡ Ἑλλάδα»!
(Σ.σ. ὡς Ἑλληνορθόδοξη).
(«Πανηγυρικοί Λόγοι Ἀκαδημαϊκῶν», Ἀθήνα 1978, σελ. 322).
Ϛ΄.

Ἡ ἐθνική αὐτοσυστράτευση
τῶν ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ τοῦ 1940.
Μοναδικό ἱστορικό φαινόμενο ὑπῆρξε καί ἡ αὐθόρμητη αὐτοσυστράτευση
τῶν Ἑλληνίδων Γυναικῶν. Ἦσαν οἱ
Ἐθελόντριες «στρατευμένες» Γυναῖκες,
οἱ Ἠπειρώτισσες καί οἱ Ἑλληνίδες τῶν
μετόπισθεν. Οἱ πρῶτες μετέφεραν στήν
πλάτη τους στά δύσβατα καί χιονισμένα ἠπειρωτικά βουνά πολεμοφόδια καί ἄλλα ὑλικά στούς μαχομένους
Στρατιῶτες μας. Ἀλλά καί οἱ δεύτερες στά μετόπισθεν ὑπηρετοῦσαν ὡς
Ἐθελόντριες Νοσοκόμες τούς τραυματίες στά διάφορα Νοσοκομεῖα. Ἐνῶ
οἱ πλεῖστες ὑπόλοιπες ἁπανταχοῦ τῆς
Ἑλλάδας ἔπλεκαν μάλλινες φανέλλες
καί κάλτσες καί ἑτοίμαζαν ∆ΕΜΑΤΑ
7
γιά τούς Στρατιῶτες τοῦ Μετώπου!
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ.
Τό Rγαλμα στό Ζαγόρι.
«Κι ο^ μάννες τά κοφτά γκρεμνά
σάν Παναγιές τ_ νέβαιναν...
...κι ντροπατάγανε ψηλά, πέτρα
τήν πέτρα».
Ν. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ.
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ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΠΙΚΟΙ

«...Gλπίζουμε, bν θέλει 0 Θεός, νά ποκτήσουμε καί bλλα...»!

Pγαπητή Π.Ε.ΦΙ.Π., χαίρετε.
Σcς εIχαριστο>με πολύ γιά τό [πέροχο Περιοδικό, πού μcς στηρίζει
στό δύσκολο γώνα μας. ΕIχόμαστε νά ε-στε πάντα καλά καί νά συνεχίσετε τό θεάρεστο Zργο σας.
Εἴμαστε μιά ο#κογένεια μέ 5 παιδιά κι 6λπίζουμε, bν θέλει 0 Θεός, νά
ποκτήσουμε καί bλλα, ¬σα GκεUνος μcς δώσει. Προσωπικά πό μικρή
διάβαζα τό Περιοδικό σας καί ε-χα πάντα τήν 6πιθυμία νά γίνω πολύτεκνη @ κόμη καλύτερα [περπολύτεκνη. ΑIτό ¬μως 0 Θεός τό ξέρει, bν
θά γίνει.
Σcς στέλνουμε λίγα ρο>χα πού μcς περισσεύουν. Τά πιό πολλά ε-ναι
καινούρια (πό δeρα πού μcς Zκαναν καί δέν χρειάσθηκε νά τά χρησιμοποιήσουμε). Μερικά ε-ναι φορεμένα 6λάχιστες φορές καί σέ καλή κατάσταση...
Gστείλαμε μέσf PγροτικEς Τραπέζης κι ≤να 6λάχιστο ποσό χρημάτων.
Gλπίζουμε bλλη φορά νά μπορέσουμε νά στείλουμε περισσότερα...
Β. hλλάδα, 9.8.2011.
Μέ τιμή Ο#κ. Γ. καί Ε. Δ.
Υ.Γ. Παρακαλο>με γιά τήν νωνυμία. Τό γράμμα ε-ναι jπλά 6νημερωτικό.
ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Εὐχαριστοῦμε, ἀλλά καί συγχαίρουμε θερμά γιά
τό ὡραῖο γράμμα σας καί γιά τά δῶρα σας. Καί φυσικά, τό μεγαλύτερο ∆ΩΡΟ
σας εἶναι ἡ πολυτεκνία σας καί μάλιστα ἡ πρόθεση καί θέλησή σας καί γιά
ὑπερπολυτεκνία, «ἄν ὁ Θεός θέλει», ὅπως πολύ σωστά γράφετε.
Καί ἀκριβῶς, γι᾽ αὐτό δημοσιεύουμε τό γράμμα σας, γιά τήν ἀναγκαία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ καί πολλῶν ἄλλων, μάλιστα ἑκούσια ὀλιγοτέκνων ἤ καί ἀτέκνων, οἱ
ὁποῖοι δέν ἐμπιστεύονται ἔμπρακτα στήν Ἀγαθή καί Παντοδύναμη Πρόνοια τοῦ
∆ημιουργοῦ Θεοῦ.

«Pποτελο>ν παράδειγμα πρός μίμηση καί πηγή θάρρους...».
Σcς ποστέλλω, Zστω καί «κατόπιν kορτEς» (ν. μετά τό Πάσχα), ≤να
ταπεινό ποσό γιά τίς νάγκες τeν lρθοδόξων Χριστιανeν Πολυτέκνων.
ΑIτοί ο^ bνθρωποι (πρέπει νά) ποτελο>ν γιά 6μcς τούς [πολοίπους παράδειγμα πρός μίμηση καί πηγή θάρρους γιά τήν 6μπιστοσύνη τους στήν
8 Πρόνοια καί τήν Ο#κονομία το> Θεο>.

Ο#κογ. PγγελE-Pνδριάνας Πατέλη, μέ 8 παιδ., γεν. 1994—2011, Ν. Pχαΐας.
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ΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Θέλω νά σcς παρακαλέσω, bν ε-ναι 6φικτό φυσικά, νά μο> ποστείλετε
τά τεύχη 115 καί 126, διότι διαπίστωσα ¬τι λείπουν πό τή συλλογή μου.
(Σ.σ. Εγε πού τά φυλάσσετε).
Παράκληση γιά διατήρηση τEς νωνυμίας, ¬σον φορc τήν 6πιστολή
καί τά χρήματα...
Μακεδονία, 26.4.2011.
n τακτικός ναγνώστης Μ. 8.

«ΕIχαριστο>με πού [πάρχετε καί στηρίζετε...».
Pγαπητή Π.Ε.ΦΙ.Π., χαίρετε 6ν Κυρίf.
ΕIχαριστο>με πού [πάρχετε καί στηρίζετε τήν πραγματική Xρωική αIτή
μερίδα Χριστιανeν Γονέων. Rν μπορεUτε, κάνετε μιά δέηση καί γιά μcς.
Σcς θερμοπαρακαλe γιά νωνυμία.
U.S.A., 5.10.2011.
Μέ σεβασμό Σ. P.
ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Ὀλιγόλογο, ἀλλά καί μεστό, πλῆρες νοήματος... καί
βοηθήματος ($ 1.000) τό γράμμα σας. Ἡ αἰτουμένη «δέηση» δέν θά γίνει ἅπαξ,
ἀλλά 40νθήμερη στό προσεχές 40λείτουργο τῶν Χριστουγέννων.

«Τά παιδιά ε-ναι X χαρά το> κόσμου».
Pγαπητά Μέλη το> Συλλόγου «ο^ Φίλοι τeν Πολυτέκνων», εIχόμαστε
¬πως 0 καλός Θεός σcς Zχει ¬λους σας πάντα καλά. Ο^ [πηρεσίες πού
προσφέρετε στίς Πολύτεκνες Ο#κογένειες ε-ναι νεκτίμητες. Τά παιδιά ε-ναι
X χαρά το> κόσμου... GκεUνοι πού 6θελοντικά τά στερο>νται δέν θά καταλάβουν τί Zχασαν στή ζωή τους.
Σcς στέλνουμε καί 6μεUς λίγα ψίχουλα ($ 500), γιά νά συμβάλουμε λιγάκι
στό Zργο σας. Σcς εIχαριστο>με καί σcς χαιρετο>με μέ γάπη Χριστο>
Καναδάς, 17.5.2011.
Κώστας καί Μαρία Λαμπροπούλου

«Πάν τα μέ συμβούλευε νά μήν ξε χ νe τούς Πολυτέκ νους»!
Pγαπητοί «Φίλοι τeν Πολυτέκνων», παρακαλe δεχθEτε τή μικρή ο#κονομική
βοήθειά μου στή Μνήμη τEς Μητέρας μου ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, πού πάντα μέ συμβούλευε νά μήν ξεχνe τούς Πολυτέκνους.
Βέροια, 14.11.11.
Μέ 6κτίμηση Σταμ. Κωνσταντούδης
ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά ἀναπαύει τή φιλοπολύτεκνη
μητέρα σας Παναγιώτα, ἡ ὁποία ἤδη μνημονεύεται σέ τελούμενο 40λείτουργο.
«Μή κρίνετε κατ ψιν...» (8ωάν. 7, 24), δηλαδή πό τήν tχι φωτεινή-καθαρή φωτογραφία, πού ε-ναι τραβηγμένη μέ κινητό... Γιατί X «δικαία κρίσις»
ε-ναι ¬τι στήν παρο>σα ο#κογένεια [πάρχει «Φeς Χριστο>» καί καθαρότητα
kλληνορθόδοξη! Καί ο^ δύο γονεUς ε-ναι τέκνα 5περπολυτέκνων, 2ος πό 6 0
πατέρας καί 8η πό 11 X μητέρα, πού τυπικά ?ταν Pλβανίδα, λλά kλληνικEς
καταγωγEς. uλθε στήν hλλάδα τό 1992, ¬που καί βαπτίσθηκε-φωτίσθηκε κι
Zγινε «φωτεινή», πιστή σύζυγος καί στοργική μητέρα, κατά τή μαρτυρία το>
Πνευματικο> τEς ο#κογενείας, πού ε-ναι γνωστός στήν Π.Ε.ΦΙ.Π.
Τό νεογέννητο 8ο (σαράντιστο) θά λάβει τό tνομα Βασίλειος, vστε μέ
τούς γιούς Γρηγόριο καί Χρυσόστομο νά συμπληρωθE X τριάδα τeν wγίων
xεραρχeν (30 8ανουαρίου), ¬πως ε-πε X εIσεβής μητέρα. (Τά παιδιά θά ?σαν
14 — bν καί ε-ναι..., βλ. σ. 11 το> παρόντος— μαζί μέ 6 ποβληθέντα κούσια).
Καί ¬μως, οyτε πέφυγαν οyτε ποφεύγουν τά παιδιά, γιά τά 0ποUα X προοπτική τους ε-ναι X Hρθόδοξη: « zσα μcς χαρίσει 0 Θεός»! Ε{γε σας!
Gργάζεται μόνο 0 πατέρας καί φυσικά κάποιες νάγκες μένουν κάλυπτες (δάνειο γιά τό σπίτι, φροντιστήρια κλπ.). Καλύπτονται πό τήν [πομονή καί τή ζωντανή πίστη καί 6λπίδα, πού... θαυματουργο>ν! (Βλ. σ. 13—14 το> παρόντος).
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ΟΛ Ι Γ ΟΛ Ο ΓΑ , ἀλλ᾽ ΑΞΙΟΛΟΓΑ-ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΑ.
• Προηγεῖται ἡ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ κρίση τῆς οἰκονομικῆς.
Ἡ ἑλληνική δημογραφική-πληθυσμιακή κρίση ἐκδηλώθηκε ἔντονα κατά τή
δεκαετία 1960—1970, μέ τήν ἐξωτερική μετανάστευση 850.000 περίπου Ἑλλήνων
παραγωγικῆς ἡλικίας 20—40 ἐτῶν. Ἔκτοτε δυστυχῶς συνεχίσθηκε καί συνεχίζεται ὁ δημογραφικός κατήφορος, διότι δέν ἐλήφθησαν οὔτε λαμβάνονται
μέτρα δημογραφικῆς ἐνισχύσεως. Τό ἀντίθετο γίνεται... (σκόπιμα;).
Ἔτσι ἀντί, κατά διεθνῆ δημογραφικό νόμο, ν᾽ ἀντιστοιχοῦν σέ κάθε Ἑλληνίδα 16—46 ἐτῶν τουλάχιστο 2,2 παιδιά (ὅπως συνέβαινε στήν Ἑλλάδα μέχρι
τό 1981), ἤδη τό 2010 ὁ ἐτήσιος μέσος ὅρος γεννητικότητας κατέπεσε κάτω τῆς
ΜΟΝΑ∆ΑΣ: 0,9 ἤ καί 0,8, καί ὄχι 1,28, ὅπως γράφεται καί λέγεται. Γιατί
ἀπό τίς 100.000 περίπου γεννήσεις τό 2010, τῶν Ἑλληνίδων εἶναι 70.000 καί
οἱ 30.000 εἶναι τῶν ἀλλοδαπῶν γυναικῶν. Ἀλλά τό 1961 οἱ γεννήσεις τῶν
Ἑλληνίδων ἦσαν 150.716, ὁπότε στήν 50ετία ἔχουμε μείωση τῶν γεννήσεων
κατά 56 % ! Ἐξάλλου τελευταῖα οἱ θάνατοι ὑπερβαίνουν πλέον τίς γεννήσεις
τό χρόνο, ὥστε ὁ ἐγκυρότερος σύγχρονος δημογράφος Μανώλης ∆ρεττάκης
νά γράψει: «Περισσότερα τά φέρετρα ἀπό τίς κούνιες»!

• Ἐπιδείνωση δημογραφική ἀπό τούς μετανάστες ἀλλοδαπούς.
Ἡ ἀνεξέλεγκτη εἰσαγωγή τους, πού φθάνει τά 2.500.000 τουλάχιστο — καί
ὄχι τό 1.000.000 —, ἐπιδείνωσε τό Ἑλληνικό ∆ημογραφικό Πρόβλημα.
Σχεδόν ὅλα τά χρήματά τους οἱ μετανάστες καί λαθρομετανάστες τά ἀποστέλλουν στίς πατρίδες τους, ἐνῶ ἡ ἰατροφαρμακευτική τους περίθαλψη
στά ∆ημόσια Νοσοκομεῖα δωρεάν ἤ σχεδόν δωρεάν, ὅπως καί ἡ ἐκπαίδευση
τῶν παιδιῶν τους στά ∆ημόσια Νηπιαγωγεῖα καί Σχολεῖα κοστίζουν πολλά
ἑκατομμύρια καί δισεκατομμύρια.
Ἐξάλλου ἡ ἑλληνοποίησή τους (!), γιά λόγους ψηφοθηρικούς, ἤδη ἐγκυμονεῖ
κινδύνους δημογραφικούς, πού στό ἐγγύς μέλλον θά αὐξηθοῦν, μέ ἀλλοίωση
τοῦ Ἑλληνικοῦ Πληθυσμοῦ. Ἡ τελευταία ΑΠΟΓΡΑΦΗ (2011) ἔδειξε μείωση τῶν γηγενῶν Ἑλλήνων, πού στή 10ετία 2001—2011 ἐγγίζει τό 1.000.000!
Οἱ γηγενεῖς Ἕλληνες εἴμαστε-δέν εἴμαστε 8—8.500.000, ἀφαιρουμένων τῶν
ἀλλοδαπῶν, πού δυστυχῶς ἀπογράφονται ὡς Ἕλληνες!

• Κύριος στόχος πολεμικῆς ἡ Πολύτεκνη Οἰκογένεια.
Φυσικά, ἰδιαίτερα πολεμήθηκε καί πολεμεῖται ἡ Πολύτεκνη καί μάλιστα ἡ
Ὑπερπολύτεκνη Ἑλληνορθόδοξη Οἰκογένεια, χάρη τῆς ὁποίας ἱδρύθηκε τό 1969
ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. («Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων»), πού λειτουργεῖ
ὡς «Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Πολυτέκνων» ἀπό ὅλη τή Χώρα.
Ἔπειτα ἀπό δικαίους ἀγῶνες τῶν Πολυτεκνικῶν Συλλόγων (110 ἀνά τήν
Ἑλλάδα) καί τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., τά ἐπιτευχθέντα λίγα καί σταγονομετρικά πολυτεκνικά δικαιώματα ἐπί ΠΑΣΟΚρατίας καταργήθηκαν καί καταργοῦνται.
Ἀποκορύφωμα ἡ τελευταία διετία, μάλιστα ἀπό τήν Ὑπουργό Παιδείας καί
τούς Ὑπουργούς Οἰκονομικῶν. Καταργήθηκε ὁ δικαιότατος νόμος τοῦ διορισμοῦ
ἐκτός ΑΣΕΠ τῶν Πολυτέκνων μέ 4 παιδιά καί ἄνω, ὅπως καί ὁ δικαιότατος
ἐπίσης νόμος τῶν μετεγγραφῶν τῶν φοιτητῶν-παιδιῶν Πολυτέκνων στίς Σχολές
ἐγγύς τῆς κατοικίας τους. Καταργήθηκαν ἀκόμη καί οἱ μικρές φοροαπαλλαγές,
ὥστε οἱ Πολύτεκνοι νά πληρώνουν ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ καί ἀπό τούς ἀγάμους!
Ἐξάλλου κόβονται τά ψιχουλικά ἐπιδοματάκια καί ἡ πολεμική συνεχίζεται...

• Ὁ μέγας ἀριθμός ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ στήν Ἑλλάδα!
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Στήν Ἑλλάδα ὁ ἐτήσιος ἀριθμός τῶν ἐκτρώσεων ὑπολογίζεται στίς 300—
400.000 (γιατί οἱ περισσότερες δέν δηλώνονται). Κατά τόν Καθηγητή Μαιευτικῆς
Ἄρη Ἀντζακλῆ στό Μαιευτήριο «Ἀλεξάνδρα» Ἀθηνῶν, ποσοστό 57% γίνονται ἀπό γυναῖκες ΕΓΓΑΜΕΣ, 38,5% ἀπό ἄγαμες καί 4,5% ἀπό διαζευγμέ-

νες καί χῆρες. Ἐξάλλου οἱ ἐκτρώσεις ἐφήβων κοριτσιῶν κάτω τῶν 18 ἐτῶν
ὑπολογίζονται σέ 50—60.000 τό χρόνο τουλάχιστο (γιατί δέν δηλώνονται
ἐπίσης). Καί ἀπ᾽ αὐτές ποσοστό 9% γίνονται ἀπό Ἑλληνίδες, ἐνῶ 21% ἀπό
ἀλλοδαπές. Ἔτσι οἱ ἐκτρώσεις εἶναι τριπλάσιες ἀπό τίς γεννήσεις!

• ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟΣ ὁ παγκόσμιος ἀριθμός τῶν ἐκτρώσεων!
Μέχρι τό 1994, κατά προσέγγιση πάντοτε, οἱ ἐκτρώσεις σέ παγκόσμια κλίμακα ὑπολογίζονταν στά 150—200.000.000 τό χρόνο. Ἀλλά τό 1994 ἀνακοινώθηκε
ἀπό τόν ΟΗΕ στό Κάιρο τῆς Αἰγύπτου ὡς παγκόσμιος ἀριθμός ἐκτρώσεων τό
χρόνο ὁ φρικιαστικός ἀριθμός τῶν... 500.000.000 (πεντακοσίων ἑκατομμυρίων)!
«Φρῖξον, Ἥλιε, καί στέναξον, Γῆ!» γιά τά ποτάμια ἀθώου αἵματος ΕΜΨΥΧΩΜΕΝΩΝ Ἀνθρωπίνων Ἐμβρύων «ἐξ ἄκρας συλλήψεως», ἤτοι ἀπό τήν
πρωταρχική στιγμή γονιμοποιήσεως (σπερματοζωαρίου καί ὡαρίου).

• Κατάσταση καί θέση τῶν ἐκτρωμένων Ἐμβρύων.
Κατά τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί Παράδοση τά ἐκτρωμένα Ἔμβρυα,
ὡς ἔμψυχα, μέ ΨΥΧΗ ἀσώματη, ἀθάνατη καί αἰώνια, ἀλλά ἀβάπτιστα,
ὑπάρχουν ὡς «τυφλά» καί κατά τή Μέλλουσα Κρίση θά ζητήσουν τό λόγο
ἀπό τούς φονεῖς γονεῖς τους, ἐάν ἐκεῖνοι δέν ἔχουν μετανοήσει εἰλικρινά,
ἐξομολογηθῆ καί συγχωρηθῆ. Ὡστόσο ὡς ἀθῶα δέν θά τιμωροῦνται, ἀλλ᾽
οὔτε καί θά παρηγοροῦνται, μέχρι τή ∆ευτέρα Παρουσία τοῦ Θεανθρώπου
Χριστοῦ. Τότε καί ἐκεῖνα θά ἀναστηθοῦν σέ ἡλικία ὥριμη, 33 ἐτῶν, «εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφεσ. 4, 13), καθώς καί πάντες οἱ νεκροί ἀπό τοῦ Ἀδάμ μέχρι τή Συντέλεια τοῦ Κόσμου. «Καί οἱ νεκροί
ἐκ τῶν μνημάτων ἐξαναστήσονται καί ἡλικία μία πάντες γενήσονται...»
(Στιχηρό Αἴνων Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεω). Τότε λοιπόν καί τά ἐκτρωμένα
Ἔμβρυα «ἐκλάμψουσιν (=θά λάμψουν) ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ Βασιλείᾳ τοῦ Πατρός αὐτῶν», ὅπως ὅλοι οἱ ∆ίκαιοι (Ματθ. 13, 43). Καί τό ἴδιο ἰσχύει καί
γιά τά ἀποβληθέντα ἀκούσια ἤ καί μέ κάποια εὐθύνη τῶν μητέρων τους
Ἔμβρυα, ὡς ἀβάπτιστα ἐπίσης.

• Οἱ λεγόμενες «ἀποβολές» στίς ἐξωσωματικές γονιμοποιήσεις.
Αὐτές δέν θεωροῦνται καί δέν εἶναι συνήθεις καί ἀνεύθυνες ἀποβολές, ἀλλά
ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ! Γιατί ἐμφυτεύονται 3—5 ἔμβρυα ἐμψυχωμένα, ἀπό τά ὁποῖα
δυστυχῶς ἐκτρώνονται τά 3—4 καί «κρατοῦνται» 1—2, ἐνῶ συνηθέστατα
ἀποβάλλονται ΟΛΑ καί πάντως σέ ποσοστό 70—90%. Μάλιστα εἰδικοί ἰατροί
ἀναφέρουν ὅτι οἱ «στεῖρες» γυναῖκες, πού καταφεύγουν σέ ἐξωσωματική γονιμοποίηση, ἔχουν ὡς αἰτία τῆς «στειρώσεώς» τους προηγουμένη ἔκτρωση
ἤ καί ἐκτρώσεις σέ ποσοστό 90%! Γιατί μετά ἀπό ἔκτρωση συμβαίνει στείρωση σέ ποσοστό 35—40%.

• Οἱ ἐκτρώσεις στή σύγχρονη Ρωσία!
Ἀναφέρεται ὅτι καθημερινά στή Ρωσία γίνονται 4.000 (τέσσερεις χιλιάδες)
ἐκτρώσεις, πού σημαίνει 1.460.000 τό χρόνο. Ἀλλ᾽ ὅμως ἡ Ὀρθόδοξη Ρωσική
Ἐκκλησία ἔκαμε «τρίωρη δέηση κατά τῶν ἐκτρώσεων» στήν Ἁγία Πετρούπολη,
καθώς καί σέ δεκάδες ἄλλες ρωσικές πόλεις. (Πηγή: Ἐκκλησιαστικό Πρακτορεῖο
«Ρομφαία» καί ἀναφορά στήν Ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», 28.1.2011, σ. 4).
Καί στήν Ἑλλάδα ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά ὁρίσει Εἰδική Ἡμέρα ∆εήσεων κατά τῶν Ἐκτρώσεων σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς, εἰ δυνατόν, κατά τήν
29η ∆εκεμβρίου, Μνήμη τῆς σφαγῆς τῶν Ἁγίων Νηπίων ἀπό τόν Ἡρώδη.
Ὁ Πανάγαθος Θεός νά βάλει τό Χέρι Του καί νά φωτίσει τούς ἐνεχομένους
σέ ἐκτρώσεις νά μετανοήσουν καί ν᾽ ἀποφασίσουν καί νά εἰποῦν τό ἱερότατο
καί ἡρωικότατο: « ΟΧ Ι ! Π ο τ έ π λ έ ο ν » ! Γιατί ἡ ἔκτρωση εἶναι ΦΟΝΟΣ
φρικιαστικός Ἐμψυχωμένων Ἀνθρωπίνων Ἐμβρύων «κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽
ὁμοίωσιν» τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ (Γενέσ. 1, 26) «ἐξ ἄκρας συλλήψεως»!
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Παρατίθενται ὡς σχετικά καί συμπληρωματικά τῶν σελ. 10—11.
Τό 1ο τό εἴχαμε βιβλιοπαρουσιάσει στό τεῦχος 129/2011, σελ. 23, καί τά
2/3 τοῦ περιεχομένου του εἶναι δανεισμένα ἀπό συγκλονιστικά περιστατικά
τοῦ Περιοδικοῦ μας. Τό ἴδιο ἰσχύει σ᾽ ἕνα ποσοστό καί γιά τό 2ο, ἐνῶ τό 3ο
εἶναι ἀπομαγνητοφωνημένα τμήματα σχετικῶν Ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου. Τό 1ο καί τό 2ο διατίθενται ∆ΩΡΕΑΝ.
Ζητῆστε τα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» — Σπαρτάκου 6,
566 26 ΣΥΚΙΕΣ Θεσ/νίκης, τηλ. 2310.21.26.59. Κι ἄν ὄχι γιά σᾶς προσωπικά,
12 προμηθευτῆτε τα γιά τά παιδιά σας, τούς γνωστούς καί φίλους σας.

ΞΕΡΕΤΕ τί εἶναι καί τί προσφέρει ὁ ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π.
(«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδιοῦ»);
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 χειρουργική 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, ἀλλ᾽ οὔτε καί μέ
ΣΤΕΙΡΩΣΗ. (Οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας –ΚΔ΄ Ἀποστολ. κ.ἄ.–
«κανονίζουν» τήν ἔκτρωση μέ πολυετῆ στέρηση τῆς θ. Κοινωνίας καί
τή στείρωση μέ 3ετῆ ἀφορισμό!). Συνυπεύθυνοι εἶναι καί οἱ ἄνδρεςσύζυγοι, 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 γνωρίζουν ἐγκύους,
πού κινδυνεύουν νά ὁδηγηθοῦν σέ ἔκτρωση. Γράψτε ἤ τηλεφωνῆστε ἤ
ἐπισκεφθῆτε μας. ῾Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ εἶναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ ἐπίσης καί
ἀποφυγή ἀπό τά «Κέντρα Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», πού
συνιστοῦν ἀντισύλληψη, ἀλλά καί ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά ἀπό τέτοια κέντρα, πού δυστυχῶς διαφημίζον ται πιεστικά...
ΖΗΤΗΣΤΕ 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.

«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
ΛειτουργεE 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:
z ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/μα Παπαφλέσσα 1, Ἅγ. Ἰωάννης-Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ. 0341-01-031847.
z ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ὑποκ/μα Πάφου 2, Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ.: 022-21017153.
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z Ἡ Ε.Π.Ο. ἔχει τήν εὐλογία-σύσταση τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κύπρου.

Ἡ σύγχρονη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ὡς ἀποτέλεσμα
ἠθικῆς καί πολιτικῆς κρίσεως, καί τά Θαύματα τῆς
ἔμπρακτης Πίστεως ὡς ΑΓΑΠΗΣ-ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ.
Α΄.
Οἱ πιστεύοντες στό Φιλάνθρωπο
Θεό καί ἐμπιστευόμενοι στήν ἀγαθή
Πρόνοιά Του γνωρίζουν ἀπό προσωπικές ἐμπειρίες ὅτι ἡ ὡραία φράση τῆς
ἱερῆς Ἀκολουθίας τῆς
Ἀρτοκλασίας: «...οἱ δέ
ἐκζητοῦντες τόν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται
παντός ἀγαθοῦ» (Ψαλμ.
33, 11) εἶναι πραγματικό
καί ἐπαναλαμβανόμενο
ΓΕΓΟΝΟΣ-ΠΙΣΤΕΩΣ!
Γι᾽ αὐτό ὁ Θεάνθρωπος καί Φιλάνθρωπος
Κύριος πρίν ἀπό τά
Θαύματά Του ἐρωτοῦσε καί ζητοῦσε τήν ὁμολογία τῆς πίστεως:
«πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι;»
(Ματθ. 9, 28. Πρίν ἀπό τό θαῦμα τῆς
θεραπείας τῶν δύο τυφλῶν. Ἀλλά καί
πρίν ἀπ᾽ αὐτό τό Θαῦμα εἶπε στήν
ἀσθενῆ γυναίκα πού ἐθεράπευσε: «ἡ
πίστις σου σέσωκέ σε»! Στίχ. 22).
Πρῶτος Ἐκεῖνος κατά τήν πρώτη παρουσία Του στή Γῆ «διῆλθεν
εὐεργετῶν καί ἰώμενος (= θεραπεύων) πάντας» (Πράξ. 10, 38), ἀλλά καί
εἶπε τό Μέγα Λόγο: «μακάριόν ἐστι
μᾶλλον δ ι δ ό ν α ι ἤ (=παρά) λαμβάνειν»! (Πράξ. 20, 35. Βλ. καί σελ.
14 τοῦ παρόντος τό ρητό αὐτό, πού
ἐπαναλαμβάνεται σέ κάθε τεῦχος, ὡς
«σῆμα κατατεθέν» ἤ διαρκές ΜΗΝΥΜΑ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.—Περιοδικοῦ).
Β΄.
Φυσικά, ἐδῶ ἐννοοῦμε τούς ἀναγκεμένους Ὑπερπολυτέκνους καί Πολυτέκνους, πού ἡ «ἐπιβαλλόμενη» ἔξωθεν
καί ἔσωθεν κρίση ἔχει πλήξει καί πλήττει πολύ, μάλιστα τούς ἀστέγους καί
ἀνέργους καί χρεωμένους...
ΠΡΟΣΟΧΗ ὅμως! Ἄς μήν παρασυρθοῦν κάποιοι... νά σκεφθοῦν ἤ καί

νά ξεστομίσουν τόν ὀλιγόπιστο καί
βλάσφημο λόγο: «...ἄς μήν ἔκαναν
πολλά παιδιά...».
ΟΧΙ! ∆έν τά «ἔκαμαν» αὐτοί. Ὁ ∆ημιουργός Θεός τούς τά ἔδωσε καί αὐτοί ὡς
πιστοί δέν τά ἐμπόδισαν
καί ἀπέφυγαν (μέ φονικές ἐκτρώσεις καί
ἁμαρτωλή ἀντισύλληψη,
ὅπως δυστυχῶς κάνουν
πολλοί...). Ἀντίθετα, τά
ἐδέχθηκαν, τά δέχονται
καί θά τά δέχονται μέ
εὐγνωμοσύνη καί πίστη-ἐμπιστοσύνη στήν
ἀγαθή καί παντοδύναμη Πρόνοιά Του, ἡ
ὁποία τούς οἰκονομεῖ
καί θά τούς οἰκονομεῖ
πάντοτε! Τό εἴδαμε αὐτό
στήν ἀρχή τοῦ παρόντος ἄρθρου (Α΄): «...Οἱ δέ ἐκζητοῦντες
τόν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ» τελικά, ἔστω καί ἄν κάποτε... δοκιμάζονται. Αὐτή εἶναι καί ἡ
διαβεβαίωση τοῦ Ἰδίου τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ: «Ζητεῖτε πρῶτον τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην
Αὐτοῦ (ἐν. τήν Ἀρετή γενικά) καί ταῦτα
πάντα (ἐν. τά ἀναγκαῖα) προστεθήσεται
ὑμῖν» (= θά σᾶς δοθοῦν. Ματθ. 6, 33 —
στήν Ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία Του).
Ἀντίθετα, οἱ θεωρούμενοι «πλούσιοι», ὡς ἄσπλαγχνοι καί «ἄφρονες»...,
πτωχεύουν καί πεινοῦν πνευματικά
καί ὑλικά καί ἐδῶ καί Ἐκεῖ, ὅπου
θ᾽ ἀκούσουν ἀμετάκλητα τό «πορεύεσθε ἀπ᾽ Ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι...·
ἐπείνασα γάρ καί οὐκ ἐδώκατέ μοι
φαγεῖν...» («Εὐαγγέλιον Κρίσεως»,
Ματθ. 25, 41–42). «Ἐπείνασα...» στό
πρόσωπο τῶν πτωχῶν ἀδελφῶν Μου!
Γιατί ἀκριβῶς ἐμπιστεύεται ὁ Φιλάνθρωπος Κύριος τούς ἀδυνάτους καί
πτωχούς στούς συνανθρώπους τους
ὡς ἀδελφούς Του!
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Ο#κογ. Χρίστου-Μαρίνας ΚανταρτζE, 7 παιδ., γεν. 1998—2011, Ν. PττικEς.
Μακεδόνας 0 πατέρας καί πό 7 δέλφια (¬πως καί X μητέρα του Gλισάβετ
?ταν πό 8 δέλφια). | Μυτιληνιά καί νέα μητέρα ε-ναι πό 2 δέλφια, λλ_
@δη [περπολύτεκνη καί μάλιστα μέ τό 7ο μόλις νεογέννητο. Καί κριβeς,
μολονότι μένουν στό 6νοίκιο, [πάρχουν κάποια χρέη καί 0 μεροκαματιάρης πατέρας δέν Zχει μόνιμη 6ργασία (τώρα [πάρχει μιά 8μηνη σύμβαση),
γαπο>ν τά παιδιά ;ς δeρα το> Θεο> καί δέν τά ποφεύγουν. Τό «Zχει 0
Θεός» ε-ναι τό «πιστεύω» τους καί, «δόξα τ} Θε}», GκεUνος τούς ο#κονομεU καί
θά τούς ο#κονομεU, ¬σο 6μπιστεύονται σ_ ΑIτόν καί ζο>ν kλληνορθόδοξα.

Γ΄.
Καί θά κλείσουμε τήν παροῦσα
ἀναφορά (καί παράκληση) ὑπενθυμίζοντας τούς λόγους τοῦ Κυρίου στούς
Μαθητές Του πρίν ἀπό τό μέγα Θαῦμα
τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε
(5) ἄρτων καί τῶν δύο (2) ἰχθύων,
τούς ὁποίους Ἐκεῖνος ΕΥΛΟΓΗΣΕ
καί ἐπλήθυναν τόσο, ὥστε ἐχόρτασαν
πέντε χιλιάδες (5.000) ἄνδρες, χωρίς τίς γυναῖκες καί τά παιδιά (πού
δέν θά ἦσαν 1.000 ἤ καί 2.000;), ἐνῶ
ἐπερίσσευσαν καί δώδεκα (12) κοφίνια πλήρη!
Ἀλλ᾽ ἐνῶ πρίν ἀπό τό Θαῦμα οἱ
Μαθητές εἶπαν στόν Κύριο: «ἀπόλυσον
τούς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τάς
κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα»
(γιατί ὁ τόπος ἦταν ἔρημος), ὁ Κύριος
τούς εἶπε: «∆ότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν»
(= ∆ῶστε τους ἐσεῖς νά φάγουν. Ματθ.
14, 16).
Καί αὐτό, ὡς Ἐντολή πλέον, ἰσχύει
καί θά ἰσχύει γιά ΟΛΟΥΣ τούς πιστούς
καί γιά ὅλες τίς ἐποχές καί... «κρί14 σεις». Ἀπό τό πολύ ἤ λίγο περίσσευ14«Μακάριόν

μα, ἀλλά καί ἀπό τό ὑστέρημά του
ὁ καθένας μπορεῖ καί πρέπει νά δίνει στούς ἀπόρους καί πτωχούς, μάλιστα στούς Πολυτέκνους. Καί ὁ Κύριος τό πολύ ἤ λίγο θά τό εὐλογεῖ
καί στόν προσφέροντα καί στόν
λαμβάνοντα, ὥστε καί οἱ δύο νά μή
στεροῦνται, ὡς πιστεύοντες τό «...οὐκ
ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ»!
Τό π ῶ ς ... δέν ἀνήκει σ᾽ αὐτούς,
ἀλλά στό Χορηγό τῆς Ζωῆς καί «παντός ἀγαθοῦ»: «...παρά δέ τῷ Θεῷ
πάντα δυνατά ἐστι», ὅπως καί σέ
κάθε ἀληθινό πιστό σ᾽ Ἐκεῖνον, ὁ
Ὁποῖος εἶπε καί λέγει: «εἰ δύνασαι
πιστεῦσαι, π ά ν τ α δ υ ν α τ ά τ ῷ π ι σ τ ε ύ ο ν τ ι » ! (Μάρκ. 9, 23).
Τό ζητούμενο λοιπόν εἶναι ἡ Π Ι Σ Τ Η ἡ ἔμπρακτη. Γιατί «χωρίς πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι» Θεῷ
καί ἀνθρώποις (Πρός Ἑβρ. 11, 6. Βλ.
ὁλόκληρη τή θαυμασιότατη περικοπή τοῦ 11ου κεφαλ. περί ΠΙΣΤΕΩΣ.
Ἀναγινώσκεται στούς Ἱ. Ναούς τήν
Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, μετά
τήν Πεντηκοστή).

ἐστι διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν» (ὁ Κύριος, Πράξ. 20, 35).

Ἡ Γέ ν ν η σ η
τοῦ Θεανθρώπου.
«Ἐφάνη ἐπί τῆς γῆς
γενόμενος ἄνθρωπος
ὁ Παντουργός ἀγαθοπρεπῶς
ἐκ παρθενικῆς καί ἀχράντου Σου
[γαστρός
καί ἡμᾶς ἐθέωσεν,
Εὐλογημένε Πάναγνε,
Θεοτόκε Πανάχραντε»!
(Μεσονυκτ. Κυριακῆς
Γ΄ Ἤχου, Ὠιδή ζ΄).
«Ὤ Πανύμνητε Μῆτερ,
ἡ τεκοῦσα τῶν πάντων Ἁγίων
Ἁγιώτατον Λόγον...»!
(Χαιρετισμοί, Ω).

ÅÕ×ÏÌÁÓÔÅ

σέ ὅλους τούς ΦΙΛΟΥΣ τά φετιΣ η μ ε ί ω σ η . Ἡ ὡραία ἱ. Εἰκόνα τῆς Γεννήνά Χριστούγεννα νά βιώσουμε τό
σεως τοῦ Θεανθρώπου εἶναι χ ρ υ σ ο κ έ ν τ η τ η !
Μέγα Μυστήριο τῆς Ἐνανθρω(ὄχι ζωγραφισμένη). Εἶναι ἔργο τῆς Ἱ. Μονῆς
πήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου μέ ἁπλή
Εὐαγγελισμοῦ Οἰνουσσῶν Χίου. Ὑπερεῦγε Σας!
καί καθαρή πίστη, ἀλλά καί μέ
συνειδητή ὁμολογία, ὅτι: «οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενί ἡ σωτηρία... ὑπό τόν
οὐρανόν..., ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς»! (Πράξ. 4, 12. ∆έν ὑπάρχει κανείς ἄλλος σωτήρας, διά μέσου τοῦ Ὁποίου ἠμποροῦμε νά σωθοῦμε ἀληθινά καί αἰώνια).
ÅÕ×ÏÌÁÓÔÅ ἀκόμη νά διέλθουμε καί τίς ὑπόλοιπες Ἑορτές τοῦ
Ἁγίου ∆ωδεκαημέρου, ἀλλά καί τό Νέο Ἔτος 2012 μέ ἀνανεωμένη Ἐλπίδα,
Ἀγάπη καί ἀληθινή Μετάνοια, πού εἶναι ἡ οὐσία τῆς Ἁγίας ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ μας.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καί ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ καί... Φιλοπολυτεκνικά!
Ὅπως γράφουμε στό πρῶτο ἀριστερό μέρος τῆς ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ,
αὐτή εἶναι προαιρετική, μολονότι πολύ ἀναγκαία τήν τελευταία αὐτή περίοδο τῆς πολλαπλῆς «κρίσεως», πού ἔχει πλήξει καί πλήττει ἰδιαίτερα τούς
ἡρωικούς Πολυτέκνους. ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ μάλιστα νά συμ-πληρωνόταν ὄχι
μόνο προσωπικά, ἀλλά συλλογικά, μαζί μέ γνωστούς καί φίλους. Τό νά ζητοῦμε — καί νά
«ἐπαιτοῦμε» μέ ἀξιοπρέπεια —
χάρη τῆς Ἀγάπης-Ἐλεημοσύνης
δέν εἶναι ὑποτιμητικό, ἀλλά
καί τιμητικό! Πολλοί Ἅγιοι ἐπωλοῦντο ὡς δοῦλοι χάρη πτωχῶν ἀδελφῶν τους!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ προκαταβολικά εὐχόμενοι πολλαπλάσια
ἀνταπόδοση ἀπό τόν Πανάγαθο
Κύριο καί Σωτήρα μας.

«Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» (ὁ Κύριος, Ματθ. 10, 8).
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Ατοί δέν κάνουν ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ οτε ποικιλότροπη ΦΥΓΟΤΕΚΝΙΑ!
Ατήν τήν $ξιοθαύμαστη *περ-υπερπολύτεκνη ο+κογένεια το. ετυχισμένου
ζεύγους Jim Bob καί Michelle Duggar, 3μερικαν4ν $πό την Πολιτεία 3ρκάνσας,
τήν εἴχαμε παρουσιάσει στό τε.χος $ρ. 116/2007, ¬ταν τά παιδιά >σαν 17. Καί
ΤΩΡΑ, πού μάθαμε ¬τι κυοφορε@ται τό 20ό (!), τήν παρουσιάζουμε πάλι Eς
σπάνιο παράδειγμα φιλοτεκνίας-*περπολυτεκνίας, μάλιστα χάρη τ4ν Fκούσια
Gλιγοτέκνων (1—2) καί τ4ν $τέκνων Iλλήνων-Iλληνίδων... K χαρακτηρισμός
μας, Eς «$ξιοθαύμαστης» ο+κογένειας, καθιστL περιττά Nλλα σχόλια.
3πό τήν Eραία φωτογραφία λείπουν τά 2 πρ4τα παιδιά-$δέλφια καί φυσικά τό
κυοφορούμενο 20ό. Τό ΜΗΝΥΜΑ τους, ζωντανό καί μεγαλόφωνο, εQναι: ΟΧΙ στίς
φονικές ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ καί τήν ποικιλότροπη ΑΠΟΦΥΓΗ τTς ελογημένης παιδοποιίας!
Καί ατό εQναι καί τό διαρκές ΜΗΝΥΜΑ τTς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί το. Περιοδικο. της.

Μία «Μάρτυρας» τTς ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ!

U
Stacie
Crimm
(† 11.9.11)
K
$δελφός
της
Ray
Phillips.

U Vρωίδα Stacie Crimm, 3μερικανίδα $πό τήν Yκλαχόμα,
Zς τά 41 χρόνια της νομιζόταν στείρα. Καί τότε συνέλαβε φυσιολογικά ]μβρυο-θTλυ, ^ν4 V ἴδια προσβλήθηκε
$πό καρκίνο, πού $παιτο.σε χημειοθεραπεία. 3λλά δέν τή
δέχθηκε, γιατί θά φονευόταν τό ]μβρυο, προτιμώντας τή
ζωή ΕΚΕΙΝΟΥ, πού τό πTραν μέ καισαρική 5μηνο. ΕΚΕΙΝΗ
*πέκυψε στή θανατηφόρα $σθένειά της, Eς «Μάρτυρας»
τTς Μητρότητας, 23 Vμέρες μετά τόν τοκετό. jτσι χάρηκε
τό μωράκι της μόνο μία φορά στήν kντατική! Τό *γιέστατο
πλέον κοριτσάκι της Dottie Mae τό πTρε καί τό $νατρέφει
n $δελφός της Ray Phillips μαζί μέ τά 4 δικά του παιδιά!
Παρόμοια Vρωικά παραδείγμα kγκύων Iλληνίδων,
καί $λλοδαπ4ν ]χουμε $ναφέρει σέ προηγούμενα τεύχη. wποκλινόμαστε ^νώπιόν τους καί σέ κάθε jγκυο
λέμε: «Σκέψου τό σπλάγχνο σου!» (βλ. σ. 12), πού εQναι
xνθρωπος $νεξάρτητος, μέ ψυχή $θάνατη, «κατ εκόνα
Θεο », καί zπλά φιλοξενε@ται στό σ4μα σου, Eς «ναόν
το Θεο », κατά τό θε@ο καί α+ώνιο Νόμο το. Δημιουργο.
Θεο.! (Πηγή: Internet).

Δ Ω Ρ Ε Α Ν
Τό μωράκι Dottie Mae.

ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ Σ’ ΑΛΛΟΥΣ

