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Τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ
ε�ναι � �λληνορθόδοξη Πολύτεκνη Ο�κογένεια!

• ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ¬τι ) ν*ν ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΚΑΔΗ-
ΜΙΑΣ 0θην1ν κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,
5μότιμος Καθηγητής 0στρονομίας, ε�ναι: 
γιός 9περπολυτέκνων, Πολύτεκνος ) ἴδιος, 
?λ λά καί εAτυχής παππούς, μέ ≤να γιό του 
9περ πολύτεκνο, μέ 9-Dννέα παιδιά; Βλ. σ. 4.

• 0πό τά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ το* τεύχους 
ΠΡΟΣΕΞΤΕ �διαίτερα τά «ΟΛΙΓΟΛΟΓΑ, ?λλ' 
ΑΞΙΟΛΟΓΑ», τά Γράμματα Φίλων καί Πολυ-
τέκνων, τή Γερμανική  0ποζημίωση... κ.M.  

Ο�κογ. Μιχαήλ- 0θανασίας ΡΟΥΝΑΚΗ, Ν. 0ττικNς, βλ. σ. 16.
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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.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:
• Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί μή 
κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λει τουρ-
 γεE 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, ἀλλά 
καί ΑΓΑΜΩΝ μητέρων καί γενικά ΕΓΚΥ-
ΩΝ, οἱ ὁποEες πιέζον ται γιά Ε Κ Τ Ρ Ω Σ Η 
( β λ .  σ ε λ .  21 ) , γίνονται κατ᾽ ἐξαίρεση 
δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ-
ΚΑ 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. 22-23).

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: «DIAMOND PRINT», 

Μάνδρα Ἀττικῆς.  210-55.52.250.

ΤριμηνιαEο δημοσιογραφικό ὄργανο
τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων

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

Ἔτος 34ο, ἀρ. φύλλου 133.
Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2012.
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.

• 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 ΣωματεEο φοροαπαλλάσσονται 10% μέ κατάθεση στό 
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.  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.



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 προηγεEται τηλεφώνημα.

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

210-38.08.826. Ὑπεύθ. Στέφ. Σωτηρίου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ κάθε φορά 
κάποιες ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Φίλων Πο-
λυτέκνων Οἰκογενειῶν ἤ Φίλων τῶν 
Πολυτέκνων-Συνεργατῶν, κρίνουμε 
ἀναγκαῖο νά ἐξηγοῦμε, ὅσο αὐτό 
εἶναι δυνατό, καί τή μοναδ ικότη -
τά  τους. Καί αὐτό χρειάζεται, γιατί 
συνήθως γιά πρώτη φορά καί σπάνια 
γιά δεύτερη γίνεται ἡ παρουσίασή 
τους ἀπό τό Περιοδικό μας.

Καί ἀκριβῶς, κάθε περίπτωση 
ἔχει τίς ἰ δ ι α ιτ ε ρ ό τη τ έ ς  της, μά-
λιστα στό μέγα θέμα τῆς ΑΓΑΠΗΣ , 
ἔκφραση-ἐκφράσεις τῆς ὁποίας εἶναι 
ἡ δημιουργία Οἰκογένειας γενικά καί 
εἰδικά Πολύτεκνης-Ὑπερπολύτεκνης 
Οἰκογένειας, ὡς «μοναδικῆς» κοινω-
νίας προσώπων-«εἰκόνων Θεοῦ»!

ΑΛΛΑ πῶς νά παρουσιάσεις καί 
νά περιγράψεις τά... μοναδικά καί 
ἀνέκφραστα καί ἀπερίγραπτα; Αὐτά, 
ὡς ἔκφραση-ἐκφράσεις τῆς μεγίστης 
Ἀρετῆς τῆς ΑΓΑΠΗΣ, ἀνήκουν στή 
χώρα τοῦ «Μυστηρίου»! «Ὅ (=τό 
ὁποῖο) καί νοούμενον ἄφραστον μένει 

καί θεωρούμενον οὐ (=δέν) καταλαμβά-
νεται», ὅπως λέγεται σ᾽ ἕνα Τροπάριο 
γιά τή θεία Σύλληψη-Ἐνανθρώπηση. 
(Βλ. Παρακλητική, Ἦχος Γ ,́ Μικρός 
Ἑσπερινός Σαββάτου). 

Πρῶτα καί κύρια λοιπόν τό «Μυ-
στήριον» βιώνεται· τό ζεῖς καί τό 
νοιώθεις ἐσωτερικά, καρδιακά, ἀλλά 
καί μοναδικά, ἀνεπανάληπτα καί γἰ  
αὐτό... ἀνέκφραστα, ἀπερίγραπτα! 
Καί τέτοια βιώματα εἶναι ἡ μητρι-
κή ἀγάπη, ἡ πατρική στοργή, ἡ 
ἀδελφική ἀγάπη, ἡ οἰκογενειακή 
εὐτυχία. Ἀλλά καί ἡ ἀνάλογη 
ἔκφραση Ἀγάπης σ᾽ αὐτά τά μονα-
δικά φαινόμενα-γεγονότα, τά ὁποῖα, 
σύν Θεῷ καί τῇ Ἀγάπῃ τῶν Φίλων-
Συνεργατῶν τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., ἔχει 
ταχθῆ νά ὑπηρετεῖ, ὅσο καί ὅπως 
τό μπορεῖ, αὐτό τό μικρό —καί ἴσως 
μοναδικό στό εἶδος του— ΠΕΡΙΟ-
∆ΙΚΟ.

∆εχθῆτε το, μελετῆστε το, 
ἀπο λαῦστε το, διαδῶστε το.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Προσέ ξ τ ε  τα . . . 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ.
Εἰδικά γιά ὅσους γράφουν, ἀποστέλλοντας καί τίς εὐγενικές τους ∆ΩΡΕΕΣ, 

ἀλλά καί ἐκφράζοντας τήν «ἐπιθυμία» τους αὐτές νά σταλοῦν σέ συγκεκρι-
μένες Οἰκογένειες (πού συνήθως οἰκογ. φωτογραφίες τους δημοσιεύονται στά 
τελευταῖα τεύχη τοῦ Περιοδικοῦ), ΕΞΗΓΟΥΜΕ :  Γιά τίς ἴδιες Οἰκογένειες 
ἐκφράζουν ἐπιθυμία καί ἄλλοι Φίλοι. Τίς ἴδιες ὅμως Οἰκογένειες βοηθεῖ καί 
ἡ ἴδια ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., τόσο πρίν τή δημοσίευση, ὅσο καί μετά, ἐνῶ ὑπάρχουν 
πάρα πολλές, οἱ περισσότερες, πού δέν ἔχουν ἤ δέν θέλουν νά στείλουν φω-
τογραφία τους γιά δημοσίευση, μολονότι ἔχουν πολλή ἀνάγκη.

Ἄς ἐμπιστεύονται λοιπόν οἱ Φίλοι μας ∆ωρητές στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. γιά τό 
ΠΟΥ καί ΠΩΣ θά διατεθῆ ἡ εὐγενική ∆ωρεά τους, πού, σύν Θεῷ, ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π.
διαχειρίζεται μέ διάκριση καί δικαιοσύνη. Καί γἰ  αὐτό ζητοῦμε τήν κατα-
νόηση καί ἐμπιστοσύνη τῶν Φίλων μας, ἐνῶ εὐχαριστοῦμε γἰ  αὐτές καί τήν 
ἔμπρακτη Ἀγάπη τους.
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«ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ὅτι ὁ νῦν Πρόε-
δρος τῆς ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ Ἀθηνῶν... 
εἶναι: γιός Ὑπερπολυτέκνων, Πο λύ τε-
κνος ὁ ἴδιος, ἀλλά καί εὐτυχής παπ-
πούς, μ᾽ ἕνα γιό του 
Ὑπερπολύτεκνο, μέ 9 
(ἐννέα) παιδιά;».

Ἄραγε γιατί ἀρχί-
σα με μ᾽ αὐτά τά λόγια 
τήν τιμητική ἀσφαλῶς 
γιά τό φιλοπολυτεκνικό 
αὐτό Περιοδικό μας πα-
ρουσίαση τοῦ σεβαστοῦ 
καί ἀγαπητοῦ Προέδρου 
τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 
Ἐλλογιμ. κ. ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΥ ΚΟΝ ΤΟΠΟΥΛΟΥ;

Πρῶτα βέβαια, για-
τί ἡ τριπλή πολυτεκνι-
κή ἰδιότητά του (γο-
νική, προσωπική καί 
πατρική) εἶναι μᾶλλον ἄγνωστη ἤ 
ἀποσιωπώμενη σκόπιμα, μάλιστα σή-
μερα, ὅπως καί ἡ Πρωταξία-Ὑπεραξία 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Καί ὅμως, αὐτή εἶναι 
ἡ πρωταρχική πηγή χαρᾶς καί χάρι-
τος! «Ἀπό τῆς Ἑστίας (=Οἰκογενείας) 
ἡ χάρις, ἐντεῦθεν τό τῶν ἀγαθῶν 
ἐργαστήριον», ὅπως γράφει ὁ ἅγιος 
γόνος Ἁγίων Γονέων καί Ἐπίσκοπος 
Νύσσης Γρηγόριος, μικρότερος καί 
ἰσάξιος ἀδελφός τοῦ Ἁγίου καί Με-
γάλου Βασιλείου (10 ἀδέλφια, ἀπό τά 
ὁποῖα τά 5 εἶναι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας 
μας, ὅπως καί οἱ δύο Γονεῖς τους, Βα-
σίλειος καί Ἐμμέλεια, καί ἡ μάμμη 
τους Μακρίνα)!

Καί ἔπειτα, δεύτερος λόγος καί 
περισσότερο ἄγνωστος, εἶναι ἡ 
οἰκογενειακή εὐσέβεια τοῦ κ. Προέ-
δρου, ἐπίσης γονική, προσωπική καί 
κληρονομική (πρός τά παιδιά καί 
ἐγγόνια του). Ὅπως μᾶλλον ἀπό τήν 

ΠΡΩΤΗ Ἑλληνίδα Μαθηματικό Μη-
τέρα του Εὐφροσύνη († 1990) καλλι-
εργήθηκε ἡ σπάνια κλίση του στά Μα-
θηματικά (ἐπέτυχε, «κατά σύμπτωση», 

ὅπως λέγει, πρῶτος στό 
Πολυτεχνεῖο καί στή 
Μα θηματική Σχολή), ἔ-
τσι ἀπ᾽ αὐτή κυρίως, 
πού ἦταν εὐσεβέστατη, 
ἔλαβε τά πρῶτα σπέρ-
ματα Πίστεως καί Εὐ-
σεβείας. Μάλιστα μετά 
τό μαθηματικό πτυχίο ἔ-
λαβε καί πτυχίο Θεολο-
γίας! (Ἄγνωστο μᾶλλον 
καί αὐτό στούς πολ-
λούς, λόγῳ καί τῆς με-
τριοφροσύνης του). 

Νηπιόθεν δηλαδή καί
παιδιόθεν «οἶδε (=ἐ γνώ-
ρισε) τά Ἱερά Γράμμα-

τα τά δυνάμενα σοφίσαι εἰς σωτηρί-
αν» (Β΄ Τιμοθ. 3, 15). Καί τά ἐφύλαξε 
ὡς ἔφηβος καί ὥριμος, ἀλλά καί τά 
φυλάσσει ἰσόβια ὡς θησαυρό ἐπίγειο 
καί οὐράνιο! Γιά νά ἐπαληθεύεται στό 
πρόσωπό του ὡς μύθος καί πλάνη καί 
περισσότερο «ἀφροσύνη» τό διαδιδό-
μενο, ὅτι δῆθεν Πίστη καί Ἐπιστήμη 
εἶναι ἀντίθετα καί ἀσυμβίβαστα θέ-
ματα καί πράγματα. «Εἶπεν ἄφρων 
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός»! 
(Ψαλμ. 13,1). Καί ἀκριβῶς, σέ πρόσ-
φατη συνέν τευξή του (βλ. Περιοδι-
κό «ὁ Κόσμος τῆς Ἑλληνίδος», ἀρ. 
586, Φεβρ. 2012, σ. 34), σέ ἐρώτηση: 
«Παρατηρώντας τό Σύμπαν ἔχετε 
ἀπαντήσει στά μεγάλα φιλοσοφικά 
ἐρωτήματα, ὅπως στό ἐάν ὑπάρχει 
Θεός;», ἀπάντησε: 

«Τό ἐάν ὑπάρχει Θεός εἶναι θέμα 
προσωπικῆς πίστεως. Ἐγώ εἶμαι ἄν-
θρωπος τῆς Ἐκκλησίας.* Ἀλλά αὐτό 

Ὁ νῦν Πρόεδρος Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Ὁμότιμος Καθη-
γητής Ἀστρονομίας, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ.

* Μολονότι δέν τό λέγει ἐδῶ, ἐννοεῖ τή συνειδητή συμμετοχή του στά ἱερά Μυστή-
ριά Της, ὅπως ἡ ἱ. Ἐξομολόγηση καί ἡ θ. Κοινωνία. Μάλιστα μεταξύ τῶν Πνευματικῶν-
Ἐξομολόγων του ἦταν καί ὁ μακαριστός καί εὐλαβέστατος Γέρων ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ, ὁ 
Προορατικός!
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τό πράγμα δέν θά εἰπῶ ὅτι τό ἔβγαλα 
μέσα ἀπό κάποια ἐξίσωση»!

Ἄς ἔλθουμε ὅμως καί στά ἀναγκαῖα 
βιογραφικά, ὅσο γίνεται σύντομα. 

Γεννήθηκε στό Αἴγιο τό 1928. Προ-
τίμησε ἀπό τό Πολυτεχνεῖο τή Μαθη-
ματική Σχολή καί εἰδικεύθηκε στήν 
Ἀστρονομία. Ἀναγορεύθηκε διδάκτο-
ρας τό 1953 καί μόλις 28 ἐτῶν διορί-
σθηκε Καθηγητής Ἀστρονομίας στό 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1957—
1975) καί Ἀθηνῶν (1975—1996), ἐ -
νῶ μεταξύ 1962—1978 ἐδίδαξε ὡς Ἐ-
πισκέπτης Καθηγητής σέ ἀρκετά καί 
μεγάλα Πανεπιστήμια τῶν Η.Π.Α. καί 
τῆς Εὐρώπης. Τό ἐπιστημονικό του ἔρ-
γο ἀναφέρεται στούς τομεῖς τῆς Γα-
λαξιακῆς ∆υνα μικῆς, τῆς Γενικῆς 
Σχετικότητας καί τῆς Οὐράνιας Μη-
χανικῆς. Ἔχει δημοσιεύσει περί τίς 
280 ἐργασίες σέ ξένα Περιοδικά καί 
200 ἄλλα δημοσιεύματα, ἀλλά καί 
πολλά βιβλία διδακτικά καί ἄλλα. ∆ι-
ετέλεσε Γεν. ∆ιευθυντής τοῦ Ἐθνικοῦ 
Ἀστεροσκοπείου (Ἀθηνῶν), ∆ιευθύ-
νων Σύμβουλος, Πρόεδρος καί Γεν. 
Γραμ ματέας πολλῶν ἐπιστημονικῶν-
ἀστρονομικῶν Ἑταιρειῶν, ἐπίτιμος 
δι δάκτορας Πανεπιστημίων, μέ βρα-
βεύσεις καί ἄλλες διακρίσεις. Ὑπάρ-
χουν 5.000 ἀναφορές (citations) στά 
ἔργα του καί 330 δημοσιευμένες εὐχα-
ριστίες, ὥστε ν᾽ ἀποτελεῖ σπάνιο ἐπι-
στημονικό φαινόμενο!

Ἀλλ̓  ἄς ἐπανέλθουμε στήν οἰκογε-
νειακή καί προσωπική του εὐσέβεια. 
Εὐσεβής εἶναι καί ἡ Παιδίατρος σύζυ-
γός του Βάγια (Βαΐα), κόρη Πολυτέ-
κνων ἐπίσης, ἀλλά καί τά παιδιά τους, 
τρεῖς κόρες Ἰατροί (∆έσποινα, Ἰουλία, 
Ἐμμανουέλα) κι ἕνας γιός. Ἡ ∆έσποι-
να εἶναι Καθηγήτρια Παιδιατρικῆς στό 
Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, ἐνῶ ὁ γιός 
Ἰωάννης, Μηχανολόγος-Ἠλεκτρολόγος 
(Πολυτεχνείου) καί Ἀστροφυσικός, 
εἶναι καί Ὑπερπολύτεκνος μέ 9 χα-
ριτωμένα παιδιά, τά ὁποῖα οἱ εὐτυχεῖς 
παπ πούς καί γιαγιά χαίρονται καί ὑ-
περαγαποῦν ὡς «δύο φορές παιδιά 
τους»! Ἀλλά πάνω ἀπ᾽ ὅλα εἶναι τό 
παράδειγμα τοῦ κ. Προέδρου ὡς Ἑλ-
ληνορθοδόξου Ἐπιστήμονα! Μάλιστα 
ἤδη ὡς φοιτητής ὑπῆρξε μέλος ζωντα-
νό καί δρα στήριο τῆς «Χρι στιανικῆς 
Φοιτη τικῆς Ἑνώσεως» (Χ.Φ.Ε.), ἀλλά 
καί τῆς «Χριστιανικῆς Ἑνώ σεως Ἐ-
πι στημόνων» (Χ.Ε.Ε.), ὅπως οἱ προ-
κάτοχοί του εὐσεβεῖς Καθηγητές Ἀ-
στρονομίας Σταῦρος Πλακίδης καί 
∆ημήτριος Κωτσάκης, ἀλλά καί οἱ διά-
δοχοί του!

Εὐχόμαστε ταπεινά καλή καί καρ-
ποφόρα θητεία στήν Προεδρία τῆς 
Ἀκαδημίας μέ ὁμολογία τῆς Ἁγίας 
Ἑλληνορθοδοξίας μας.

Προτάσσονται ὡς ἀξιοπρόσεκτα καί εὐκολοδιάβαστα.

ΟΛΙΓΟΛΟΓΑ, ἀλλ̓  ΑΞΙΟΛΟΓΑ.
• O ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕ-

ΠΙΣΚΟΠΟΣ Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος 
Β΄ διαμαρτύρεται γιά τήν κρίση! 

«...Κίνδυνος κοινωνικῆς ἀνάφλεξης... 
Κατοχικά φαινόμενα... Ἀνεξέλεγκτες 
διαστάσεις...»! Φράσεις ἀπό τήν 
Ἐπιστολή του (3.2.2012) πρός τόν 
Πρωθυπουργό κ. Λουκᾶ Παπαδῆμο 
γιά τήν... ἐπιβληθεῖσα «κρίση».

Μεταξύ ἄλλων τονίζει ὁ Μακαρι-
ώτατος: «...Μπροστά σέ ὅλα αὐτά ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀξιοποιεῖ κάθε 

δυνατότητα ἀλληλεγγύης..., γιά νά δώσει 
ἕνα πιάτο φαΐ, ἕνα ροῦχο, μιά ἀνάσα 
ζωῆς στούς ἀπελπισμένους...». 

Καί αὐτοί φθάνουν πανελλήνια τίς 
250.000 καί βοηθοῦνται καθημερινά 
ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία τό 96% 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας της 
τό ἔχει προσφέρει κατά καιρούς στό 
Κράτος ἤ... καταπατήθηκε ἀπ᾽ αὐτό. 
Ἐνῶ καί τό ἐναπομένον 4% συνεχῶς 
ἐποφθαλμιᾶται, ἐπαπειλεῖται καί... δε-
σμεύεται ἀπό τό ἀδηφάγο καί σπάτα-
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λο Κράτος. (Ὑπενθυμίζουμε ἐδῶ ἁπλά 
τήν «ἐπιχείρηση» Τρίτση, ἀλλά καί τό 
δῆθεν «σκάνδαλο» Βατοπαιδίου).

• ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΙΑΣ 
καί «τό καλάθι τῆς νοικοκυ-
ρᾶς»... 

Σύμφωνα μέ ἔρευνα τῆς Ε.Σ.Α. 
(Ἑλλην. Στατιστ. Ἀρχῆς) τό 2010 τό 
20,1% τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, 
δηλ. 2 ἑκατομ. καί πλέον, ζεῖ —ὅσο 
καί ὅπως μπορεῖ νά ζεῖ— στό ὅριο 
τῆς φτώχιας, πού ὑπολογίζεται στό 
ἐτήσιο ποσό 7.178€ κατά ἄτομο. Καί 
φυσικά, γιά πολλούς τό 2011 καί 2012 
εἶναι μικρότερο τοῦ ποσοῦ τῶν 5.000 
€! Οἱ «ἄνευ προηγουμένου» περικο-
πές τῶν χαμηλοσυν ταξιούχων, ἄν πλη-
ρώνουν ἐνοίκιο, μέ κοινόχρηστα κ.ἄ., 
δέν ἀφήνουν περιθ-όρια φτώχιας, 
ἀλλά πείνας καί χρεῶν, μέ κατάρ-
γηση πλέον καί τοῦ «καλαθιοῦ τῆς 
νοικοκυρᾶς», ἤτοι μέ «κατοχικά φαινό-
μενα» καί «ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις», 
ὅπως γράφει διαμαρτυρόμενος ὁ Μα-
καρ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος Β .́ 
(Βλ. ἀνωτέρω).

• ΤΟ ΟΡΙΟ ΦΤΩΧΙΑΣ, μά-
λιστα τῶν Πολυτέκνων καί ἰδιαί-
τερα τῶν ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, 
ὅταν εἶναι καί ΑΝΕΡΓΟΙ... 

Ἐξαρχῆς βέβαια (1969 καί ἑξῆς) ἡ 
Π.Ε.ΦΙ.Π. ἐγνώρισε καί γνωρίζει πολ-
λή φτώχια, χωρίς κάποια... ὅρια. Εἶναι 
οἱ περιπτώσεις πού χαρακτηρίζουμε 
«ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ» (βλ. σ. 
2 τοῦ Περιοδικοῦ). Καί μόνο γἰ  αὐτές 
τίς περιπτώσεις θά ἔπρεπε καί πρέ-
πει νά ὑπάρχει ἡ ταπεινή καί φτωχή 
Π.Ε.ΦΙ.Π. ὡς «ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ 
ΒΟΗΘΕΙΩΝ Ἀπόρων Πολυτέκνων», 
πού μέ τή σημερινή κρίση ἔχουν 
ὑπερπληθυνθῆ. Μεταξύ αὐτῶν εἶναι καί 
οἱ Ἑλληνορθόδοξοι Βορειοηπειρῶτες 
καί ᾽Ορθόδοξοι Βαλκάνιοι, πού καί 
αὐτοί καταφεύγουν στήν Π.Ε.ΦΙ.Π., 
συχνά μέ τά μικρά παιδιά τους. Καί 
ἀκριβῶς, χάρη τῶν μικρῶν παιδιῶν, 
ἔχεις δέν ἔχεις, πρέπει νά δώσεις... 
ΚΑΤΙ ΤΙ ἀπό τό ΤΙΠΟΤΕ.

• ΩΣΤΟΣΟ ΖΟΥΜΕ ΕΝΑ 
ΘΑΥΜΑ συνεχιζόμενο! 

Ὁ Πανάγαθος οἰκονομεῖ καί εὐ-
λο γεῖ καί τό ἐλάχιστο, πού γίνε-
ται πολύ καί «ὑπεραρκεῖ» γιά «τόν 
ἄρτον τόν ἐπιούσιον», τόν καθημε-
ρινό. Καί ἀκριβῶς, ἀ π ο ρ ο ῦ μ ε 
πῶς  ἡ ἀπορ ί α -φτώχια γίνεται... 
ε ὐπορ ί α -ἐπάρκεια! Καί, ὅπως οἱ... 
ἄποροι Πολύτεκνοι λένε τό «Ἔχει ὁ 
Θεός!», τό ἴδιο κι ἐμεῖς ὡς «Φίλοι τῶν 
Πολυτέκνων». Ἐπαναλαμβάνουμε τό 
«Ἔχει ὁ Θεός!», μέ τό ἐρώτημα-σχό-
λιο: «ΠΟΣΑ ἔχει ὁ Θεός!,». Φυσικά, 
ΑΠΕΙΡΑ ! Φωτίζει καί ἐνεργοποιεῖ 
τούς ὅπου Γῆς Φιλοπτώχους-Φιλοπο-
λυτέκνους καί μέ τά θεοκίνητα Χέρια 
τους τρέφει καί χορταίνει καί τούς 
«ἐκζητοῦντας Αὐτόν» Πολυτέκνους, 
ὅπως τρέφει τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ, 
μέ μύριους ὅσους τρόπους!

Γιατί τά ΘΑΥΜΑΤΑ τά ζοῦμε, τά 
βιώνουμε μόνο μέ τά μάτια τῆς Πί-
στεως. «Μόνον πίστευε» (Μάρκ. 5, 
36), ἔλεγε ὁ Θεάνθρωπος Κύριος πρίν 
ἀπό τά Θαύματά Του. Ἤ τό «εἰ δύ-
νασαι πιστεῦσαι, πάντα  δυνατά τῷ 
πιστεύοντι»! (Μάρκ. 9, 23. ∆ηλαδή: 
ἐάν μπορεῖς νά πιστεύσεις, ΟΛΑ —
ναί, ὅλα— εἶναι δυνατά, κατορθωτά σ᾽ 
αὐτόν πού πιστεύει, μέ πίστη ἁπλή καί 
εἰλικρινῆ). Ἀρκεῖ βέβαια νά μήν εἶναι 
ἀργός-τεμπέλης ἤ ὑποκριτής...

• Η ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΟ-
ΛΥΤΕΚΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ διά μέσου τῆς 
Π.Ε.ΦΙ.Π. 

Τό λίγο ἤ πολύ, καί στό ποσοστό 
πού μπόρεσε καί μπορεῖ ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. 
στά 43 χρόνια τῆς ὑπάρξεως καί δρά-
σεώς της, δέν ἀποτιμᾶται τόσο πο-
σοτικά, ὅσο ποιοτικά, πνευματικά, 
πρῶτα καί κύρια ὡς μετάδοση-διάδο-
ση τοῦ Φιλοπολυτεκνικοῦ Πνεύμα-
τος διά μέσου αὐτοῦ τοῦ Περιοδικοῦ 
της. Ἡ κυκλοφορία του ἐπί 35 περί-
που χρόνια καί σέ ἑκατοντάδες χι-
λιάδες τεύχη, μάλιστα πρίν τά Χρι-
στούγεννα καί τό Πάσχα (ἤδη ἀπό 
τό 1980 σέ 500.000 καί ἄνω καί πάν-
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τοτε ∆ΩΡΕΑΝ), ἐδημιούργησε καί 
δημιουργεῖ σιωπηρά, ἀλλά πραγμα-
τικά ἕνα ἄγνωστης ἐκτάσεως Φιλο-
πολυτεκνικό Ἔργο σέ ὁλόκληρη τήν 
Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο, ἀλλά καί τήν 
Ὁμογένεια τοῦ Ἐξωτερικοῦ.

Γιατί, μέ τήν εὐλογία-ἄδεια τῆς 
Ἑλλαδικῆς καί Κυπριακῆς Ἱεραρχίας, 
ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ, αὐτό τό Περιοδι-
κό, σέ κάποια ποσότητα, σέ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ Ι. ΝΑΟΥΣ ΚΑΙ Ι. ΜΟΝΕΣ, τιθέ-
μενο στά Παγκάρια τῶν εἰσόδων τους 
γιά προαιρετική του παραλαβή ∆Ω-
ΡΕΑΝ, ὅπως καί σέ δεκάδες χιλιάδες 
Συνδρομητές, ἐπίσης ∆ΩΡΕΑΝ.

Τό σκεπτικό ἦταν καί εἶναι ὅτι, ὄχι 
μόνο οἱ τακτικά ἐκκλησιαζόμενοι, ἀλλά 
καί οἱ ἁπλά εἰσερχόμενοι νά κάμουν 

ἕνα Σταυρό-Προσκύνημα, ὡς διερχό-
μενοι, θά τό πάρουν, ὅσοι τό πάρουν, 
καί κάποια φορά θά ἐπηρεασθοῦν, θά 
γίνουν ἀργά ἤ γρήγορα... Φιλοπολύτε-
κνοι. Καί ὄχι γιά νά ἐπικοινωνήσουν 
μέ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π., ἀποστέλλοντας μιά 
ἐπιταγούλα ἤ κάποια πράγματα, ἀλλά 
γνωρίζοντας οἱ ἴδιοι καί βοηθώντας 
Πολυτέκνους τῆς γειτονιᾶς, τοῦ χω-
ριοῦ ἤ τῆς πόλεώς τους, ἄμεσα ἤ 
ἔμμεσα ἤ καί μυστικά.

Παίρνοντας ὅμως τό Περιοδικό καί 
μεταφέροντάς το στό σπίτι τους ἤ στή 
δουλειά τους, θά τό ἰδοῦν, θά τό ξεφυλ-
λήσουν καί κάποιοι ἄλλοι... Κι ἔτσι θά 
διαδίδεται τό ζητούμενο καί πρωτεῦον 
Φιλοπολυτεκνικό Πνεῦμα καί Ἔργο.

ΓΙ᾽ ΑΥΤΟ ἀπευθυνόμαστε καί «πάλιν καί πολλάκις» στούς Σεβαστούς 
Ἐφημερίους-Ἱερεῖς, στούς εὐσεβεῖς Ἐπιτρόπους καί στίς Κυρίες τῶν Φιλο-
πτώχων Ταμείων τῶν Ἱ. Ναῶν: ΝΑ ΤΟ ∆ΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ∆Ι∆ΟΥΝ. 
Ἀλλά καί δύο (2) φορές ἔστω τό χρόνο (πρίν ἀπό τά Χριστούγεννα καί τό 
Πάσχα) ΝΑ ΤΟ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ οἱ Σεβαστοί Ἱερεῖς μέ δυό τους λόγια ΑΥΤΟ 
ΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ, πού δέν εἶναι κερδοσκοπικό, ἀλλά ἑλληνορθόδοξα ΕΝΗ-
ΜΕΡΩΤΙΚΟ γιά τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ, τήν 
Ὑπερπολύτεκνη-Πολύτεκνη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

Πρώτη � Π.Ε.ΦΙ.Π. καί μετά �ρκετοί 
Τοπικοί Σύλλογοι Πολυτέκνων �νά τή 
Χώρα καθιέρωσαν κατά τίς #τήσιες Γε-
νικές Συνελεύσεις τους καί μιά  �ορτή-
Βράβευση τ�ν Πολυτέκνων Γονέ-
ων, πού �ξιώθηκαν &κε'νο τό )τος ν* 
�ποκτήσουν ΕΝΑ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ ΠΑΙ-

ΔΑΚΙ-ΑΔΕΛΦΑΚΙ! Καί α,τό κάνουμε 
�πό τήν ε/δική α,τή Στήλη παρουσιάζον-
τας μία σπάνια 'περπολύτεκνη Ο)-
κογένεια +πό τά /ρωικά Γιάννενα. 
Μαζί μέ 9λλες Πολύτεκνες Ο/κογένειες, 
�ξιώθηκε τό 2011 �π* τόν Πανάγαθο 
νά δεχθ? μ* ε,γνωμοσύνη καί χαρά 

Βραβεύθηκε / 2πέροχη α4τή Ο)κογένεια γιά τό 9ο!

Ο)κογ. 5ποστόλου-Γιαννούλας ΣΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, 
μέ 9 παιδιά, ;ν� +ναμένεται τό 10ο, Ν. >ωαννίνων.
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• ΟΜΙΛΕΙ Ο ΕΒΡΑΙΟΑΜΕΡΙ-
ΚΑΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ 
ΧΕΝ ΡΙ ΚΙΣΣΙΝΓΚΕΡ:

«Ὁ Ἑλληνικός Λαός εἶναι δυσκο-
λοκυβέρνητος. Καί γἰ  αὐτό πρέπει 
νά τόν πλήξουμε στίς πολιτιστι-
κές του ρίζες. Ἐννοῶ τή γλώσσα, 
τή θρησκεία, τά πνευματικά καί 
ἱστορικά του ἀποθέματα, ὥστε νά 
ἐξουδετερώσουμε κάθε δυνατότη-
τά του νά ἀναπτυχθῆ, νά διακριθῆ, 
νά ἐπικρατήσει, γιά νά μή μᾶς 
παρενοχλεῖ στήν Ἀνατολική Μεσό-
γειο, στή Μέση Ἀνατολή, σέ ὅλη 
αὐτή τή νευραλγική περιοχή μεγά-
λης στρατηγικῆς σημασίας γιά μᾶς, 
γιά τήν πολιτική τῶν Η.Π.Α.».

Ὁ φανατικός ἀν θ έ λληνα ς  Κίσ-
σινγκερ ὑπῆρξε Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν 
τῶν Η.Π.Α. καί τή φρικιαστική αὐτή 

δήλωσή του (πού βιώνουμε τελευταῖα 
ὡς πολλαπλή «κρίση») ἐδημοσίευσε ἡ 
τουρκική Ἐφημ. Turkish Daily (17 
Φεβρ. 1997), ἐνῶ στήν ἐχθρική του Πα-
τρίδα μας ἐδημοσιεύθηκε εὐρύτατα.

•  ΚΑΙ ΟΙ... «ΑΝΘΕΛΛΗ -
ΝΕΣ»-Γραικύλοι ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-
ἐ φαρ μοστές τῆς δηλώσεως... 

«Τήν Ἑλ λάδα πρέπει νά τήν κυ-
βερνήσει κάποιος πού νά μιλᾶ καλά 
ἑλληνικά, ἀλλά νά μήν εἶναι μέ τούς 
Ἕλληνες»!

«Αὐτή τήν “εὐχή” ἔκανε τό Πρα κτο-
ρεῖο Reuters (18.10.2011) καί πρίν πε ράσει 
μήνας πραγματοποιήθηκε ἤ μᾶλλον κά-
ποιοι φρόντισαν νά πραγματοποιηθῆ. 
Μετά τόν δῆθεν ἀφελῆ πρωθυπουρ-
γό-ἐντολοδόχο τῶν ξένων (σ. σ. ἐν. ὁ 
Γ. Παπανδρέου), μᾶς ἦλθε ὁ “σοβα-
ρός” καί “σοφός” Λουκᾶς Παπαδῆμος, 

ΤΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ, ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΗΘΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΑ . 

καί 9ο (@νατο) Παιδάκι-5δελφάκι. Τίς 
τίμησε καί τίς βράβευσε καί B Τοπι-
κός Σύλλογος Πολυτέκνων Cωαννίνων, 
πού Πρόεδρός του εDναι B φίλος καί 
Fπερπολύτεκνος κ. Κων. Μπαλωμέ-
νος, Μαθηματικός, ;πιμελητής καί 
&κδότης τοG σπουδαίου ΠεριοδικοG 
«Δημογραφικό ΒDμα» (τεGχος 76—
77, Cουλ.-Δεκ. 2011, σ. 77—78).

ΕDναι � προηγούμενη (σ. 7) Ο)κογέ-
νεια 5 ποστόλου καί Γιαννούλας ΣΟΥ-
ΤΟΠΟΥΛΟΥ, μέ 9 παιδιά, ;ν�, σύν 
ΘεF, κυοφορεGται καί +ναμένεται, μέ 
τό καλό, καί τό 10ο (δέκατο)!

Kλλά τό ε,χάριστο καί �ξιοδίδακτο 
&δL εDναι Mτι Nπάρχει Oρα'ο καί �ρωικό 
2περπολυτεκνικό παρελθόν, Mπως, 
σύν ΘεQ, Nπάρχει καί μέλλον... R 
παππούς τοG κ. Kποστόλου, Κονιτσι-
ώτης τήν καταγωγή καί διαμονή, Sταν 
Fπερπολύτεκνος, μέ δέκα (10) παι-
διά, �πό τά Bπο'α &πέζησαν ≤ξι (6). 
Καί B πατέρας τοG κ. Kποστόλου Γε-
ώργιος, &πίσης Κονιτσιώτης καί μετά 
Γιαννιώτης, μέ τήν ε,σεβ? σύζυγό του 
Α/κατερίνη, νοσηλεύτρια, �πέκτησαν 
≤ξι (6) παιδιά, �πό τά Bπο'α μάλιστα 
δύο (2) +φιερώθηκαν στήν Jκκλησία. 
ΕDναι B τρίτος (3ος) κατά σειρά, K π. Χε-

ρουβείμ, θεολόγος, Vερομόναχος καί 
Vεροκήρυκας στήν W. Μητρόπολη Κονί-
τσης, καί � ≤κτη (6η), � Μαρία, � Bποία 
εDναι Πρεσβυτέρα, μέ σύζυγο τόν Α/δεσ. 
π. Χρίστο 5ηδονόπουλο, #φημέριο 
&πίσης στήν 9νω W. Μητρόπολη.

#παγγελματικά B κ. Kπόστολος 
εDναι &κπαιδευτικός, καθηγητής-θεολό-
γος, &νL � σύζυγός του εDναι νοσηλεύ-
τρια, καί οV δύο μέ συνειδητή ζωή καί 
δράση Oς Xλληνορθόδοξοι, πρότυπα 
ο/κογενειαρχLν-γονέων! Καί B Πανάγα-
θος τούς )χει ε,λογήσει καί τούς ε,λογε', 
�λλά, Mπως πιστεύουμε καί ε,χόμαστε, 
θά τούς ε,λογήσει καί στό μέλλον, τόσο 
στήν παροGσα ζωή, Mσο καί στή Μέλ-
λουσα καί α/ωνία, πού πιστεύουν καί 
«νοιάζον ται», μέ προοπτική τό προφητι-
κό λόγιο: «�δού �γώ καί τά παιδία, � μοι 
�δωκεν � Θεός»! ([σαΐου 8, 18). 

Καί �κριβLς, ε,χόμαστε στούς σε-
μνούς Γονε'ς νά χαίρονται τά χαριτωμέ-
να παιδιά τους καί &κε'να νά χαίρονται 
&πίσης καί νά σέβονται τούς ε,σεβε'ς 
γονε'ς τους, �λλά καί νά τούς μοιάσουν. 
Καί ν* �ποτελοGν Mλοι μαζί μιά «κατ� 
ο�κον �κκλησίαν» (Πρός  #φεσ. 4, 15), 
ζων τανό καί πρότυπο μέλος τ?ς #νορίας 
καί Τοπικ?ς τους #κκλησίας. Kμήν.
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ὁ ἐκλεκτός τῶν Ἀγορῶν, δηλαδή τῶν 
μεγαλοτραπεζιτῶν διε θνῶν τοκογλύφων. 
Προτεστάντης τό θρήσκευμα —κα-
θώς διαβάζουμε— (σ. σ. δηλ. αἱρετικός) 
καί προβεβλημένο μέλος τῆς διαβόητης 
“Τριμεροῦς Ἐπιτροπῆς τῶν Ροκφέλλερ 
καί Κίσσινγκερ...”». (Σ. σ. ἀλλά καί μέ-
λος τῆς μυστικῆς-«σκοτεινῆς» Λέσχης 
Μπίλντερμπεργκ)!

Τά ἀνωτέρω μεταφέρουμε ἀπό τό 
ἀξιόλογο (καί ἀξιοσύστατο) διμηνιαῖο 
Περιοδικό «Παρακαταθήκη» (τεῦχος 
80, Σεπτ. — Ὀκτώβρ. 2011, σ. 1). Εἶναι 
τό πρῶτο μέρος τοῦ κυρίου ἄρθρου μέ 
τόν τίτλο «Ἔπεσαν οἱ μάσκες». — ∆ιεύ-
θυνση «Παρακαταθήκης»: Τ.Θ. 18407 — 
540 03 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ.-fax: 2310-
462.462. Βλ. καί www.orthodoxnet.gr.

ΣΗΜ. ΣΥΝΤ. Μέλη καί πάντως συμ-
μετέχοντες στή Μπίλντερμπεργκ ὑπῆρξαν 
καί εἶναι καί οἱ Ἕλληνες Πολιτικοί: Γιά-
γκος Πεσμαντζόγλου, Στέφ. Μάνος, Κων. 
Σημίτης, Γερ. Ἀρσένης, Γ. Ἀ. Παπανδρέου, 
Κ. Καραμανλῆς, Θ. Πάγκαλος, Ἄννα ∆ια-
μαντοπούλου, ∆ώρα Μπακογιάννη, ἀλλά 
καί Κ. Καρρᾶς, Ἀλ. Παπαχελλᾶς κ.ἄ.

• «ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝ-
ΤΑΓΜΑΤΟΣ» χαρακτηρίζει τούς 
Κυ βερνῶντες ὁ πρώην Πρόε-
δρος τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Β. Α.
Κόκκινος, μέ Ἐπιστολή του στήν 
Ἐφημ. Ἀθηνῶν «ΕΣΤΙΑ» (3.2.12). 

Μεταφέρουμε ἐδῶ τό πρῶτο καί 
τό τελευταῖο μέρος τῆς ἐκτενοῦς 
Ἐπιστολῆς του.

«Ἡ αὐθαιρεσία καί ὁ ἐτσιθελισμός 
δέν εἶναι συνήθεια μόνον τῶν πε-
ρισσοτέρων ἐξουσιαστῶν, ἀλλά καί 
ἐνδημικό φαινόμενο ἐκείνων πού κρα-
τοῦν οἱανδήποτε σφραγίδα. Ἀκό μη 
καί αὐτή τῶν πνευματικῶν Συλλό-
γων. ∆εῖγμα καί τοῦτο τῆς γενικῆς 
ἀναρχίας καί ἠθικῆς πτώσεως, πού 
ἐ πέφερε στήν ἑλληνική κοινωνία ὁ 
ἰδιότυπος σοσιαλ-αρπακτικός καπι-
ταλισμός τοῦ ΠΑΣΟΚ, πάντοτε μέ τό 
δάνειο δικολαβικό ἀξίωμα πώς “τό 
νόμιμο εἶναι καί ἠθικό”...».

«...Περαιτέρω κατά τό Σύνταγμα 
(ἄρθρ. 21, παρ. 2, 3 καί 5) τό Κράτος 
ὀφείλει εἰδική φροντίδα γιά τίς πο-

λύτεκνες οἰκογένειες, εἰδική μέριμνα 
προστασίας τῆς νεότητος, τοῦ γήρα-
τος καί τῆς ἀναπηρίας, ὡς καί περί-
θαλψη τῶν ἀπόρων. Ἀντί τούτων περι-
κόπτει τά ἐπιδόματα πολυτέκνων καί 
στερεῖ φάρμακα ἀπό τούς γέροντες 
καί τούς ἀναπήρους. Τέλος τό Κρά-
τος ὀφείλει σχεδιασμό καί ἐφαρμογή 
δημογραφικῆς πολιτικῆς, γιά τή δια-
τήρηση καί ἀνάπτυξη τῆς Ἑλληνικῆς 
Φυλῆς. Ἀντί αὐτῆς ὅμως ὑποθάλπει τίς 
ἀμβλώσεις, μέ τό νά πληρώνει τά ἔξοδα 
δύο τούτων σέ κάθε ἄπορη μητέρα. Ἐνῶ 
παραλλήλως μεθοδεύει τή μείωση τοῦ 
λαοῦ καί τή διάλυση τῆς Χώρας διά 
τῆς προωθήσεως τῆς ἀντικαταστάσεως 
τῶν Ἑλλήνων ἀπό τούς μετανάστες. Οἱ 
παραβάτες τοῦ Συντάγματος θά εἶναι 
ἀτιμώρητοι; Ἕως πότε;».

Καί ἐρωτᾶμε κι ἐμεῖς: «Ἕως πότε;».

• ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ! ΕΚΤ ΟΣ 
Υ  ΠΟΥΡ ΓΕΙΟΥ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
—«...δ ι ά  β ί ου ;»— ἡ κα Ἄννα 
∆ια μαν τοπούλου.

∆υστυχῶς, ἄλλαξε-ἀνέτρεψε πολλά 
καί σημαν τικά, ὅπως τόν ἑλ ληνικότατο 
ὅρο-τίτλο «Παιδείας» τοῦ Ὑπουργείου 
μέ τό σύγχρονο... δῆ θεν «διά βίου μά-
θησης», ὥστε νά δικαιολογεῖται καί ἡ 
ἀλλαγή τοῦ βαπτιστικοῦ της ὀνόματος 
«Ἄννα», πού σημαίνει «Χάρη-Χαριτω-
μένη» (ἄραγε τό πίστεψε καί τό βίω-
σε ποτέ;) σέ Ἄχαρη ἤ Ἀχάριστη!... 
Πο λέμησε μέ πάθος καί πεῖσμα τό 
Ἑλληνορθόδοξο Μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν, κατά παράβαση τοῦ Συν-
τάγματος, καί προχώρησε ὥς τήν 
«κατάργηση» τῆς Ἑορτῆς τῶν Προ-
στατῶν τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς Παι-
δείας, τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν 
καί Οἰκου μενικῶν ∆ιδασκάλων!

Ἄραγε διάβασε κι ἔμαθε ποτέ ὅτι 
ὁ μέγας φιλόσοφος Πλάτωνας τό περί 
Θεοῦ θέμα ὀνομάζει «μέγιστον μάθη-
μα», ἐνῶ ὁ ἐπίσης μέγας Ἀριστοτέλης 
χαρακτηρίζει τήν ἀπιστία-ἀθεΐα «μα-
νίαν» (=τρέλα);

Παραλείπουμε ὡστόσο ἐδῶ τά 
ἀν θελληνικά δρώμενα τῆς κας ∆ρα-
γώ να καί ἄλλων παρατρεχάμενων, 
ἀναφέροντας ἐπίκαιρα ὅτι ὁ διάδοχός 
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της καί πρώην Πρύτανης Πανεπιστημί-
ου Ἀθηνῶν κ. Γ. Μπαμπινιώτης ἔχει δη-
μοσιεύσει σπουδαῖο ἄρθρο του γιά τήν 
Ἑλληνοχριστιανική Παιδεία καί τή με-
γάλη συμβολή σ  ̓αὐτή τῶν Ἁγίων Τριῶν 
Ἱεραρχῶν. (Βλ. Ε.Π.Ο, ἀρ. 101/2004, σ. 
5—7), στό ὁποῖο καί παραπέμπουμε, μά-
λιστα στά ἐπιλογικά λόγια του:

«...Εἶναι τραγικό σφάλμα νά μή 
διδάσκονται στά Σχολεῖα μας ἐπι-
λεγμένα ἀποσπάσματα τῶν κειμένων 
τῶν μεγάλων αὐτῶν μυσταγωγῶν τῆς 
Παιδείας μας»! 

Καί εὐχόμαστε τό θεμελιῶδες Ὑ-
πουργεῖο Παιδείας νά μή γίνεται, ἔστω 
μελλοντικά, ὄρ γανο πολιτικοῦ κόμ-
ματος, ἀλλά νά ὁ ρί ζεται Ὑπουργός 
ἀπό ∆ιακομματική, Ἀκαδημαϊκή καί 
Ἱεροσυνοδική Ἐ πιτροπή.

• ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ 
Ι∆ΙΑ (πρώην) γιά τήν πεισματι-
κή πολεμική της κατά τῶν συγ-
χρόνων ἡρώων Πολυτέκνων. 

Συνέχισε τή διαχρονική πολιτική τοῦ 
Κόμματός της. ∆ηλαδή ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ 
ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ τῶν ἀξιέπαινων 
παιδιῶν τῶν Πολυτέκνων σέ Α.Ε.Ι. καί 
Τ.Ε.Ι. πλησίον τῆς Οἰκογενείας τους. Τά 
«ἔστελνε» μακριά, ὥστε νά φοιτοῦν 2—
3 ἀδέλφια σέ διαφορετικές πόλεις, πού 
σημαίνει ἔξοδα 3—4 σπιτιῶν ἀπό Πο-
λυτέκνους Γονεῖς, πράγμα δυσκολότατο 
ἤ καί ἀδύνατο. Καί ἐνῶ τό «Συμβούλιο 
τῆς Ἐπικρατείας» (ΣτΕ) ἔκρινε παρά-
νομη αὐτή τήν κατάργηση, ἡ πρώην 
συνέχιζε τήν παρανομία, ὡς παράνομη, 
καί «πῆρε στό λαιμό» της 100ντάδες 
Πολύτεκνες Οἰκογένειες! Κρίμα της!

Ἐξάλλου κατάργησε δικαιότατο 
νόμο τῆς πρώην Ὑπουργοῦ κας Γιαν-
νάκου —«τό καλό νά λέγεται», παρά 
τά λάθη καί ἐκείνης— νά διορίζονται οἱ 
Πολύτεκνοι μέ 4 παιδιά καί ἄνω, μά-
λιστα ὡς πτυχιοῦχοι-ἐκπαιδευτικοί, 
ἐκτός Α.Σ.Ε.Π., προτιμώμενοι τῶν 
ἀτέκνων καί ὀλιγοτέκνων. Τί δικαι-
ότερο αὐτοῦ; 

Καί ὡστόσο τό ἔπαιξε καί... «πα-
τριώτισσα»(!) λέγοντας τό... διαβολι-
κό: «Γιά νά σωθῆ ἡ Χώρα, ἐγώ θά 
συνεργαστῶ καί μέ τό ∆ιάβολο»! (∆ή-

λωσή της στή ΝΕΤ, 18.9.2011). Καί τέ-
τοια διαβολική δήλωση εἶχε κάμει καί 
ἡ δῆθεν πατριώτισσα κα ∆ώρα Μπακο-
γιάννη-Μητσοτάκη στό δημοσιογρά-
 φο κ. Ν. Χατζηνικολάου (19.10.2011).

• ΑΝΗΚΟΥΣΤΗ «ΥΒΡΙΣ»-
βλασφημία κατά τοῦ Τιμίου Σταυ -
ροῦ σέ «εἰκαστική» Ἔκ θε ση  στό 
Μουσεῖο Μπενάκη (ὁδ. Πει  ραι-
ῶς), τό 2003, γιά τήν Πολιτι στική 
Ὀλυμπιά δα καί ὑπό τήν αἱγίδα 
τοῦ Ὑ πουρ γείου Πολι τι σμοῦ, Ὑ-
πουργός τοῦ ὁποίου ἦταν ὁ κ. 
Εὐάγγελος Βενιζέλος!

Ἀναρτήθηκε αἰσχρότατος πίνα-
κας Βέλγου ψευτοκαλλιτέχνη μέ εἰκο-
νιζόμενο τόν Τίμιο Σταυρό, στόν ὁ ποῖ-
ον «ἐκσπερμάτιζε» ἀνδρικό γεννη τικό 
μόριο! (Ζητοῦμε συγγνώμη ἀπό τούς 
Ἀναγνῶστες μας γιά τήν ἀναφορά αὐ-
τή). Ὑπουργός Πολιτισμοῦ ἦταν τό τε 
ὁ κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος, ὁ ὁ ποῖ-
ος μετά τή δημοσίευση τοῦ θέματος 
καί πολλές διαμαρτυρίες, ἐδ έχ θηκ ε 
ἀρχικά νά ἐκτεθῆ μέν ὁ αἰσχρότατος πί-
νακας, ἀλλά σέ ἰδιαίτερο χῶρο καί μέ 
«εἰδική σήμανση»!... Μετά ὅμως τήν κα-
τακραυγή, πού ἐκ δη λώ θηκε, μάλιστα τοῦ 
μακαρίτη πολιτικοῦ Μιλτιάδη Ἔβερτ, 
διέταξε τήν ἀ πομάκρυνσή του, γιά τήν 
ὁποία ἀντέδρασε ὁ τότε Ὑπουργός τῶν 
Ἐξ ω τερικῶν κ. Γ. Ἀ. Παπανδρέου! 

Χρειάζονται μήπως σχόλια; Ἄν αὐ-
τά γίνονταν σέ μουσουλμανική χώρα, 
θά εὑρίσκονταν οἱ δῆθεν «πολιτισμέ-
νοι» πολιτικοί στή ζωή;... 

«∆όξα τῇ μακροθυμίᾳ Σου, Κύριε»!
Ἀλλά καί «οὗ (= ὅπου) ὕβρις, ἐκεῖ 

καί ἀτι μία»! (Παροιμ. Σολωμ. 11, 2).

• Η ΜΕΓΙΣΤΗ «ΚΡΙΣΗ» -
ΚΡΙΜΑ  τῆς... ὁμοφυλο φιλίας! 

Ἀντί νά κρύπτονται, ὅπως ἀνέ καθεν, 
«σηκώνουν κεφάλι», ὡς ἀναί σχυντοι-
ἀναιδεῖς! Πρῶτος καί χειρότερος ὁ πρώ-
ην Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος ΠΑ-
ΠΑΝ∆ΡΕΟΥ, πού, «ὡς μή ὤφειλε», ὡς 
Ὑπουργός Παιδείας εἶχε προσλάβει, δι-
ορισμένο ἰδιαίτερο καί σύμβουλο, τό 
δυστυχῆ πρόεδρο τῶν ὁμοφυλοφίλων 
Γρηγόρη Βαλλιανάτο. Μάλιστα τόν 
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πῆρε ἔπειτα καί στό Ὑπουργεῖο τῶν 
Ἐ ξω τερικῶν καί τόν τοποθέτησε, ὅ-
πως λέγεται, στό τμῆμα Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησιῶν τῆς Ὁμογένειας!!! 

Ἀλλά καί μία 20άδα «πρωτοκλα-
σάτων» βουλευτῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ, με-
ταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ κ. Βενιζέλος, 
ὡς ἀντιπολίτευση (Νοέμβριος 2008), 
ὑπέβαλε καί ὑπέγραψε «σχέδιο νόμου» 
νομιμοποιήσεως τοῦ σοδομισμοῦ καί 
γομορρισμοῦ. 

∆υστυχῶς, καί ὁ πρ. Πρω θυπουργός 
κ. Κ. Καραμανλῆς, σέ ντιμπέιτ μέ τόν 
κ. Κ. Σημίτη (τό 2000), ὑποστήριξε τήν 
ὁμο φυλοφιλία, τήν ὁποία ὁ κ. Κ. Ση-
μίτης, πρός τιμή του, τήν ἀπέρριψε! 
Ἐξάλλου ὁ  κ. Σ. Χατζηγάκης, Ὑπουρ-
γός ∆ικαιο σύνης (Ν.∆.), παρ᾽ ὀλίγο νά 
τή νομιμοποιήσει (τό 2008), μέ τό «Σύμ-
φωνο Συμβίωσης», ὅπως προ έβλεπε, 
ἀλλά δέν τό ἔκαμε δηλώνοντας ὅτι 
«ἡ ἑλληνική κοινωνία εἶναι σήμερα 
ἀνώριμη σέ αὐτό τό θέμα»! Φοβερό! 

Ἐπίσης καί ὁ ἐμπορευόμενος καί 
καταχρώμενος τόν ἱερότατο ὅρο «Ὀρ-
θόδοξος», ὁ Πρόεδρος τοῦ ΛΑ.Ο.Σ. κ. 
Γ. Καρατζαφέρης, σέ ἱστο σελίδα του 
ὑποστήριξε τήν ὁμοφυλοφιλία, λέγον-
τας μάλιστα ὅτι στήν ἐφημερίδα του Α1 
καί στό τηλεοπτικό Κανάλι του ΤΗΛΕΑ-
ΣΤΥ ἔχει ὑπαλλήλους ὁμοφυλόφιλους, 
χωρίς νά ἔχει κανένα πρόβλημα!

Καί τέλος, ἐδῶ καί πρός τό παρόν, 
οἱ ∆ήμαρχοι Ἀθήνας καί Θεσσαλονί-
κης, κ. Καμίνης καί κ. Μπουτάρης, 
ἐτόλμησαν καί τολμοῦν καί δημόσιες 
παρελάσεις-γιορτές ὁμοφυλοφίλων 
«ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ ∆ήμου», ὅπως 
στήν Πλατεία Κλαυθμῶνος Ἀθηνῶν 
(4η Ἰουνίου 2011), μέ «Γκέι, Λεσβί-
ες, Ἀμφί καί Τράνς»!

Καί ὕστερα πολυλογοῦμε γιά τά 
αἴτια τῆς «κρίσεως», ὡς οἰκονομικῆς, 
ἐνῶ προηγεῖται καί ὑπερέχει ἡ βα-
θειά καί γενική διαφθορά!

• ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑ-
ΠΑΛΛΑΓΗ στούς παιδεραστές-
παιδοφίλους, ἡ δονοβλεψίες, 
κλε πτομανεῖς, πυρο μανεῖς καί 
ναρ κομανεῖς, ὡς ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ 
(ἀπό 20% ὥς καί 35%)!

«Ἡ ἀπόφαση δημοσιεύθηκε στήν 
Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως στίς 8 

Νοεμβρίου τοῦ 2011... Τήν ὑπογράφει 
ὁ Ὑπουργός Ἐργασίας καί Κοινωνικῆς 
Ἀσφάλισης Γιῶργος Κουτρουμά-
νης...»! 

Τή φρικτή καί αἰσχρή εἴδηση ἀ-
ναφέρει καί σχολιάζει ὁ δημοσιογρά-
φος κ. Νικ. Κωστόπουλος στήν Ἐφημ. 
«Ἐλεύθερη Ὥρα» (12.1.2012, σ. 9). «Ἡ 
ἑλληνική κοινωνία», ὅπως ἐξηγεῖ ὁ 
δημοσιογράφος, «ζεῖ ἕναν ἀτελείωτο 
ἐφιάλτη, μέ τήν Κυβέρνηση νά δίνει 
ρεσιτάλ ἀνηθικότητας!... Καί ἤδη 
ἔχει ξεσπάσει σάλος»!

Ἀσφαλῶς καί ἀναντίρρητα οἱ προη-
γούμενοι εἶναι ψυχοσωματικά ΑΝΑΠΗ-
ΡΟΙ, ἀλλά καί ὑπόχρεοι ψυχοθεραπεί-
ας... ΟΧΙ ὅμως καί ἄξιοι ἐπιδοτήσεων 
καί φοροαπαλλαγῶν! Γιατί «τήν ἴδια 
στιγμή», ὅπως ἀναφέρει ὁ κ. Ν.Κ., «οἱ 
πολύτεκνοι καί τρίτεκνοι βλέπουν τά 
ἐπιδόματά τους νά περικόπτονται δρα-
στικά καί τό ἐπίπεδο ζωῆς τους νά ἔχει 
πέσει κατακόρυφα»!

Ἀλλά πῶς ἀλλοιῶς οἱ διεφθαρμέ-
νοι πολιτικοί θά κερδίζουν ψήφους 
ἀπό τή διεφθαρμένη νεολαία; Τελικά 
ἀναγκάσθηκαν νά τήν ἀποσύρουν...

• ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΚΛΟΓΩΝ τό 
«δέος» καί τό «δέον» τῶν συν -
ει δη τῶν Ἑλληνορθοδόξων. 

∆υστυχῶς, τά δεσμά μας δέν εἶναι 
μόνο οἰκονομικά, ἀλλά καί συνταγ-
ματικά. Ὁ ἰσχύων ἐκλογικός νό-
μος εἶναι «κομμένος καί ραμμένος 
στά μέτρα» τοῦ μονοκομματισμοῦ, 
μέ ἀνάλογη πριμοδότηση τοῦ πρώ-
του Κόμματος. Ὡστόσο οἱ συνειδη-
τοί Ἑλληνορθόδοξοι, ἀλλά καί οἱ ἑλ-
ληνοπρεπεῖς καί πατριῶτες, πρέπει μέ 
« δέ ο ς »  (= φόβο ἱερό) ν᾽ ἀσκήσουν 
τό ἐκλογικό τους δικαίωμα-« δέ ον » 
(= καθῆκον, χρέος).

Καί πάντως ΜΑΚΡΙΑ ἀπό διε-
φθαρμένους, ἀνηθίκους, ἀπίστους 
καί ἀντιχρίστους δῆθεν πολιτικούς 
καί πολιτευομένους! Ὑπάρχουν Ἑλ-
ληνορθόδοξοι ὑποψήφιοι, πού μπο-
ροῦν καί πρέπει ν᾽ ἀνακαλύψουν καί 
νά γνωρίσουν, συμβουλευόμενοι συν-
ανθρώπους τους τῆς Ἐκκλησίας, μά-
λιστα Ἱερεῖς-Πνευματικούς. 
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ΕΠΙΚΟΙΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ

«Τό Περιοδικό σας... γεμίζει τήν ψυχή μας»!
...Τό Περιοδικό σας εOναι πολύ ;ποικοδομητικό. ΣPς ε4χαριστοQμε πού 

συνεχίζετε καί μPς τό στέλνετε. ΜPς χρειάζεται. Γεμίζει τήν ψυχή μας καί 
μPς δίνει δύναμη στόν +γώνα τDς ζωDς τ�ν παιδι�ν μας... Τό @ργο σας εOναι 
μεγάλο, πολύ μεγάλο. JμεGς θαυμάζουμε, χαιρόμαστε καί παρακαλοQμε K 
Θεός νά σPς δίνει ¬λα τά καλά... 

Καναδάς, 20.1.2012. (Β. Α.).

Σημ. Συντ. Κι ἐμεῖς εὐχαριστοῦμε θερμά —καί γιά τήν ὑλική σας συμπα-
ράσταση— καί ἀντευχόμαστε ὁ Πανάγαθος νά χαρίζει δύναμη καί χάρη ψυ-
χοσωματική στήν Οἰκογένειά σας. Καί καλό, ἔστω μερικό, ἐπαναπατρισμό... 
Τά ὀνόματά σας μνημονεύονται, κατά τήν ἐπιθυμία σας.

«5κτινοβολοQν Χριστό καί �λλάδα»!
5γαπητή Π.Ε.ΦΙ.Π., καλή χρονιά.
Ε4χαριστοQμε γιά τόν +γώνα πού κάνετε ;δ� καί τόσα χρόνια στηρίζον-

τας τίς RραGες καί /ρωικές Πολύτεκνες Ο)κογένειες, πού +κτινοβολοQν 
Χριστό καί  �λλάδα. S Θεός νά ε4λογεG τό @ργο σας.

Κατέθεσα στό Λογαριασμό σας τDς JθνικDς Τράπεζας τό ποσό τ�ν 1.000€ 
γιά τίς +νάγκες τ�ν +δελφ�ν μας Πολυτέκνων... 

Δυτική Μακεδονία, 10.1.2012. (Η. Α.).

 Σημ. Συντ. Ὁ ἀγώνας εἶναι καί πρέπει νά εἶναι κοινός καί συνεχιζόμε-
νος, μάλιστα κατά τήν πολλαπλή καί ἐπιβεβλημένη «κρίση», πού... βιώ νουμε, 
ἐνῶ ἐπιδεινώνεται! Ἀλλ̓  ὡς Ἑλληνορθόδοξοι πρέπει νά πιστεύουμε καί νά 
ὁμολογοῦμε τό μεγάλο ἀποστολικό λόγο: «Μείζων (=μεγαλύτερος ἄπειρα) ἐστίν 
ὁ ἐν ὑμῖν (= ὁ Θεός μας)  ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ» (= παρά ὁ τοῦ παρόντος ἀπίστου 
καί ἀθέου κόσμου Ἄρχοντας-∆ιάβολος καί τά ὄργανά του. Ά  Ἰωάν. 4,4).

Γράφει �λληνοαυστραλός Φίλος (Δωρητής +πό τό 1988).
Σέ ὡραῖο Γράμμα του (πρίν ἀπ᾽ τά Χριστούγεννα, 21.12.11), μέ τίς Ἑόρ-

τιες Εὐχές του, πού συνόδευε καί Ἐπιταγή του τῶν $ 1.000 (= 796 €), μᾶς 
ἔγραφε:

«...ΣPς εUχομαι ε4λογημένα Χριστούγεννα καί K Νεογεννηθείς Χρι-
στός νά σPς δίνει δύναμη γιά τό 2012 καί νά φωτίζει τούς Νεοέλληνες νά 
κάνουν πολλά παιδιά καί νά πάψουν νά Vναι +τομιστές. Νά καταλάβουν 
πώς τό κενό πού @χουν μέσα τους καί στή ζωή τους δέν γεμίζει μέ κοσμι-
κές (σ.σ. = _μαρτωλές) χαρές οUτε καί 2ποσχέσεις πολιτικ�ν, +λλά μόνο 
μέ τόν Χριστό...»!

Ἄλλ̓  ὅταν σέ ἰδιαίτερο Εὐχαριστήριο Γράμμα μας πρός τούς Φίλους-∆ω-
ρητές εὐχαριστώντας ἐξηγούσαμε πόσο «ἀξίζει τόν κόπο καί πιάνει τόπο» 
∆ωρεά σάν τή δική τους, ἰδιαίτερα τώρα, μέ τήν πολλαπλή κρίση, πού 
ἔπληξε καί πλήττει περισσότερο ἄλλων τάξεων τούς ἡρωικούς Πολυτέκνους, 
μάλιστα ἀστέγους καί ἀνέργους, ἀνταπάντησε ὁ Φίλος, μέ νέο Γράμμα του 
(28.2.2012). Καί, ἐνῶ εἶχε στείλει $ 1.000 (=796 €), συνόδευε τό νέο Γράμμα 
του μέ νέα Ἐπιταγή τῶν $ 2.000 (= 1.575 €), εὐχόμενος «καλή Σαρακοστή 
καί δύναμη στό ἔργο μας» (τό κοινό ἀσφαλῶς),  Ἰδού τό ὡραῖο καί συγκι-
νητικό νέο Γράμμα του:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ μόνο �ποσπάσματα Γραμμάτων a Συνεντεύξεών τους μετα-
φέρουμε &δL, γιατί εDναι πολλά καί συνεχLς �νανεούμενα. (ΟV πλήρεις δι-
ευθύνσεις τους φυλάσσονται στό Kρχε'ο τ?ς Π.Ε.ΦΙ.Π.).
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ΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
«...Κατάγομαι +πό τή Μακεδονία μας καί, ¬ταν διαβάζω τό Περιοδικό 

σας, πάντα συγκινοQμαι. 5λλά τώρα μέ τήν )διαίτερη ;πιστολή σας κατά-
λαβα καλύτερα πόσο μεγάλη +νάγκη 2πάρχει. ΓιV α4τό κατά δύναμη σPς 
στέλνω μιά Jπιταγή τ�ν $ 2.000 γιά τά 2περαυξημένα @ξοδα τοQ Ταχυδρο-
μείου καί Τυπογραφείου, Yστε νά μήν πάψετε νά τυπώνετε καί +ποστέλλετε 
τήν “�λληνορθόδοξη Πολύτεκνη Ο)κογένεια”. S καλός Θεός νά λυπηθD 
τήν �λλάδα μας καί νά φωτίζει ¬λους μας...». (Β. Μ.).

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Φυσικά, μᾶς συγκίνησε καί μᾶς συγκινεῖ, ἀλλά 
καί μᾶς στηρίζει ἰδιαίτερα τό γνήσιο ἑλληνορθόδοξο αὐτό παράδειγμα τοῦ 
Συμπατριώτη μας Μακεδόνα καί Ἑλληνοαυστραλοῦ. Καί, δόξα τῷ Θεῷ, ἔχει 
πολλούς μιμητές, εἰδικά γιά τήν ἡρωική τάξη τῶν Πολυτέκνων. Καί ἀκριβῶς, 
πιστεύουμε καί προσευχόμαστε ὁ Πανάγαθος νά λυπηθῆ καί νά παρατείνει 
τό Ἔλεός Του γιά τήν Ἑλλάδα μας, φωτίζοντας καί ἐνισχύοντας καί τούς 
ἀγαπημένους Ὁμογενεῖς-᾽Αποδήμους ὅπου Γῆς. Καί εἶναι αὐτοί ἀριθμητικά 
σχεδόν μιά Νέα Ἑλλάδα (περί τά 7–8.000.000), ἐνῶ καί ἐπαγγελματικά καί 
ἐπιστημονικά πολλοί πρωτεύουν στίς νέες (προσωρινές, εὐχόμαστε) πατρίδες 
τους. Μόνο τό ΓΕΓΟΝΟΣ ὅτι πρώτη στήν Οἰκουμένη Ναυτιλιακή ∆ύναμη 
εἶναι ἡ Ἑλληνική, μολονότι δέν κυματίζει σέ ὅλα τά καράβια της ἡ πάνσε-
πτη καί πάντιμη Ἑλληνική Σημαία μας, αὐτό καί μόνο σημαίνει πάρα πολλά 
καί παρέχει ἐλπίδες ὑπερβάσεως τῶν ὁποιωνδήποτε κρίσεων καί ἐπικρίσεων. 
Ὑπάρχει ἄλλωστε —καί πρέπει νά παραμένει «ἀκοίμητο Καντήλι»— τό μέγα 
παράδειγμα τῶν Ἡμεδαπῶν καί Ἀποδήμων μας ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ, 
μέ τή μεγάλη Ἑλληνική Ψυχή, πού εἶναι καί θά εἶναι ΠΝΕΥΜΑ καί ὄχι 
χρῆμα καί ὕλη...

Τέσσερα (4) παιδιά σέ 3 1/2 χρόνια μέ καισαρικές!
...Εἴμαστε μιά ο)κογένεια μέ 4 

παιδιά /λικίας 3 1/2 ;τ�ν μέχρι 
καί 11 μην�ν. Καί σPς τό γράφου-
με, γιά νά γνωρίσουνε πολλοί ¬τι 
μέσα σέ 31/2 χρόνια ;γγάμου βίου 
+ποκτήσαμε τά 4 παιδιά μέ καισα-
ρική τομή χάρη στήν πίστη μας καί 
στή δύναμη τοQ ΧριστοQ καί τDς 
Παναγίας μας καί τήν ε4χή τοQ 
ΠνευματικοQ μας.

Φυσικά, ;γώ @χω σταματή-
σει νά ;ργάζομαι Rς καθηγήτρια 
Γερμανικ�ν. 5λλά, δόξα τF ΘεF, 
τά καταφέρνουμε καλά μέ τήν 
;ργασία τοQ συζύγου μου Πανα-
γιώτη Rς α4τοκινητιστD.

ΓιV α4τό θέλουμε νά στείλου-
με ≤να μήνυμα πρός τούς νέους 
γονεGς _ α4τούς πού μένουν στό 
1 _ 2 παιδιά, χωρίς _ μέ καισαρι-
κή τομή, γιατί κάποιοι γιατροί τούς 
+παγορεύουν νά κάνουν `λλα παι-
διά. Καί σέ μένα +πό τόν τρίτο τοκετό οa γιατροί μοQ πρότειναν νά κάνω 
στείρωση, +παγορεύοντας νά τεκνοποιήσω `λλη φορά... bμως / Πίστη 
μας κάνει Θαύματα!

Καλή καί δημιουργική νέα χρονιά. Μέ ;κτίμηση
Ν. 5ττικDς, 3.2.2012. Μαρία Στριλάκου-ΛακατD

S Σεβ. Γέροντας π. cνθιμος Δρίτσας εOναι Κα-
θηγούμενος τDς  d. Μ. Παναγίας Γαλακτοτροφού-
σης Ν. Δάφνης Μεγάρων.
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ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ.
...Θά ἔχετε ἴσως προσέξει ὅτι θεω-

ροῦμε καί ὁμολογοῦμε ὅτι «τό μεγαλύτε-
ρο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ 
εἶναι ἡ Ὑπερπολύτεκνη-Πολύτεκνη 
Οἰκογένεια» (βλ. σ. 1, ἄνω). Καί αὐτό 
ἴσχυε, ἰσχύει καί θά ἰσχύει πάντοτε! 

Βέβαια, τό θέμα τῶν καισαρικῶν 
εἶναι πολύ συζητήσιμο καί γἰ  αὐτό στό 
Περιοδικό μας ἔχουμε γράψει ἀρκετές 
φορές. Ὑπάρχουν περιπτώσεις 5, 7, 8, 9 
καισαρικῶν σέ μιά μητέρα! Ὑπάρχουν 
καί γιατροί (γνωστοί στήν Π.Ε.ΦΙ.Π.),
πού, μετά 4—5 κ.λπ. καισαρικές, ξε-
γεννοῦν φυσιολογικά τίς γυναῖκες μέ 
τίς προηγούμενες καισαρικές!

∆υστυχῶς, στήν Ἑλλάδα ὁ μέσος 
ὅρος καισαρικῶν ὑπερβαίνει κατά 
πολύ τό μέσο ὅρο γενικά στίς ἄλλες 
εὐρωπαϊκές χῶρες. Ὑποστηρίζεται 
ἀπό ἰατρούς ὅτι ἴσως τό 75—80% τῶν 
καισαρικῶν στήν Ἑλλάδα εἶναι ὄχι 
ἀναγκαῖες, ἀλλ̓  ἐπιθυμία-ἐπιβολή τῶν 
γιατρῶν (γιά νά κερδίζουν χρόνο καί 
χρήματα), ἀλλά καί τῶν γυναικῶν (γιά 
ν᾽ ἀποφεύγουν τούς πόνους, ἀλλά καί 
τήν μελλοντική τεκνοποίηση)...

Ταπεινά εὐχόμασθε ὑγεία, μακροη-
μέρευση καί «Ὅσα δώσει ὁ Θεός»! Χω-
ρίς ἀποφυγή, ἁμαρτωλή ἀντισύλληψη 
καί ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ καί, εἰ δυνατόν, καί 
χωρίς... καισαρικές.

«SμολογοQμε ¬τι α)σθανθήκαμε τό Χέρι τοQ ΘεοQ νά μPς στηρίζει...»!
5γαπητοί Φίλοι τDς Π.Ε.ΦΙ.Π., χαίρετε.
Εἴχαμε τήν ε4λογία +πό τό Θεό νV +ποκτήσουμε ≤ξι (6) παιδιά 2γιD, 

γεννημένα +πό τό 1998 Yς τό 2006. Δοξάζουμε τόν Κύριό μας καθημερι-
νά γιV α4τό. Jγώ εOμαι )διωτικός 2πάλληλος (νυχτοφύλακας σέ ΜουσεGο) 
καί / σύζυγός μου εOναι συντηρήτρια aερ�ν Ε)κόνων, ;ν� διαθέτει καί μιά 
ο ) κ ο τ ε χ ν ί α ,  πού κατασκευάζει 2φαντά στόν +ργαλειό! Τό κύριο ¬μως 
@ργο της εOναι / φροντίδα καί τό μεγάλωμα τ�ν παιδι�ν μας.

5ντιμετωπίσαμε παλαιότερα, +λλά καί τώρα +ντιμετωπίζουμε δυσκολί-
ες πολλές. bπως ¬λοι οa Πολύτεκνοι KμολογοQν, κι ;μεGς KμολογοQμε ¬τι 
α)σθανθήκαμε τό Χέρι τοQ ΘεοQ νά μPς στηρίζει, νά μPς παρηγορεG καί νά 
μPς ;νισχύει. bμως ε4χαριστοQμε καί σPς γιά ¬λα ¬σα μPς @χετε προσφέ-
ρει, πνευματικά, fθικά καί 2λικά.    Μέ πολλή ;κτίμηση

Ν. 5ττικDς, 9.2.2012. gλίας καί Κατερίνα Πολίτη 

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Χαιρόμα-
στε εἰλικρινά, ἀλλά καί συγχαίρουμε 
γιά τήν «κατ᾽ οἶκον ἐκκλησίαν» σας, 
ἀλλά καί γιά τήν οἰκιακή οἰκονομία 
σας, μέ πρωτεργάτη τήν ἄξια σύζυγο 
καί Μητέρα κα Αἰκατερίνη. Ἀσφαλῶς, 
θά βοηθεῖτε καί σεῖς ὁ ἴδιος, ἀφοῦ 
ὡς νυχτοφύλακας θά ἔχετε κάποιο 

ἡμερήσιο χρόνο. Ἀλλά νά μάθουν 
νά βοηθοῦν καί τά παιδιά, παράλλη-
λα μέ τή μελέτη τους. ∆ηλαδή μέ τήν 
ἀλληλοβοήθεια μεταξύ τους στά μα-
θήματα, ἀλλά καί στά οἰκιακά. 

Εὖγε καί ὑπερεῦγε σας καί γιατί οἱ 
δυό σας γονεῖς, ἄν καί σεῖς μοναχο-
παίδι καί ἡ σύζυγος μ᾽ ἕναν ἀδελφό, 

δεχθήκατε τήν εὐλογία τῆς 
πολυτεκνίας, τήν ὁποία εἴθε 
νά δεχθοῦν, σύν Θεῷ, καί τά 
παιδιά σας!

Ἡ Πολύτεκνη Οἰκογένεια 
εἶναι παράδειγμα ἀδελφο-
σύνης καί κοινοκτημοσύ-
νης καί ἀκριβῶς ὑπόδειγμα 
καί γιά τήν κοινωνία γενι-
κά, μάλιστα τή χριστιανική, 
ὅπως στούς ἀποστολικούς 
χρόνους, ὅταν καί ὅπου 
«εἶχον ἅπαντα κ ο ιν ά » ! 
(Πράξ. 2, 44). 

ΕΠΙΚΟΙΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ

Ο)κογ. gλία-Α)κατερίνης Πολίτη.
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ΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
«...Δρόμος πρός τή σωτηρία, τή δική μας καί τ�ν παιδι�ν μας»!
hνομάζομαι Χαράλαμπος ΜαντPς καί εOμαι πατέρας 6 παιδι�ν, γεννη-

μένων +πό τό 1994 Yς τό 2007. ΕOναι χαρά μου μεγάλη πού K Θεός +ξίωσε 
;μένα καί τή σύζυγό μου Γαρυφαλλιά νά @χουμε α4τά τά παιδιά. ΕOναι ¬,τι 
πιό θεάρεστο καί καλύτερο μπορεG νά συμβαίνει σέ ≤να ζεQγος, ¬ταν μάλι-
στα καί οa δύο σύζυγοι εἴμαστε παιδιά πολυτέκνων, +πό 6 καί 5 +δέλφια 
+ντίστοιχα. ΕOναι ε4λογία ΘεοQ. ΕOναι δρόμος πρός τή σωτηρία, τή δική 
μας καί τ�ν παιδι�ν μας. k σωματική κούραση δέν εOναι τίποτα μπροστά 
στήν ψυχική ε4χαρίστηση.

Βέβαια, +ντιμετωπίζουμε τελευταGα καθημερινές σχεδόν δυσκολίες, 
+λλά μέ τή βοήθεια τοQ ΘεοQ πάντα τά καταφέρνουμε. ΓιV α4τό εUχομαι 
σέ ¬λους νά @χουν πάντα Πίστη, Jλπίδα καί 5γάπη...

Ν. 5ττικDς, 16.3.2012.

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Τήν ὡ ραί α 
αὐτή Οἰκογένεια γνωρίσαμε πρόσφατα, 
καθώς οἱ δυσκολίες ἔχουν αὐξηθῆ ἀπό 
τά τρέχοντα χρέη, ὅπως τό ἐνοίκιο, 
τό ἠλεκτρικό καί τό νερό, ἀλλά καί 
τό «καθημερινό». Καί αὐτά, γιατί ὁ 
μόνος ἐργαζόμενος πατέ ρας (στή Χα-
λυβουργική) δέν ἔ χει πληρωθῆ ἐπί 5 
μῆνες, ἐνῶ κινδυνεύει ν᾽ ἀπολυθῆ! Οἱ 
ἐργαζόμενοι στήν Ἑταιρεία βρίσκον-
ται σέ διαρκῆ ἀπεργία. Εὐτυχῶς πού 
ὑπάρχουν ἐκκλησιαστικά καί κάποια 
δημοτικά συσσίτια.

Ὡστόσο πιστεύουν καί ἐλπίζουν 
στή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, πού ὥς τώρα 
δέν τούς ἄφησε, ἀλλά καί δέν θά 
τούς ἀφήσει. Καί γἰ  αὐτούς καί γιά 

ΟΛΟΥΣ « ἔχε ι  ὁ  Θεός » ! Ἔχει τούς 
πιστούς καί φιλοπτώχους ἀδελφούς 
τους, ἀγνώστους ἴσως, οἱ ὁποῖοι ἀπ᾽ 
εὐθείας ἤ διά μέσου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. συμ-
παρίστανται καί θά συμπαρίστανται 
γιά τήν ὑπέρβαση καί τῆς παρούσης 
«κρίσεως», γιά νά μήν παραβοῦν τά 
κριτήρια τῆς μόνης Ἀληθινῆς Μελλού-
σης Κρίσεως! (Βλ. Εὐαγγέλιο Ματθαί-
ου, κεφ. 25, 31—46, καί μάλιστα τό 
φρικτό, ὅσο καί μεγαλειώδη ἐκεῖνο 
λόγο τοῦ Κυρίου (στίχ. 40):

«Ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τού-
των τῶν ἀδελφῶν  μου τῶν ἐλα-
χίστων, Ἐ μ ο ί  ἐ π ο ι ή σ α τ ε ». 
(Σ᾽ ᾽Εμένα τόν Ἴδιο τό ἐκάματε)!

Ο)κογ. Χαραλάμπους-ΓαρυφαλλιPς ΜαντP.
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«...5πό μικρή ;βίωσα Θαύματα στήν ο)κογένειά μου... Στά ¬ποια 
προβλήματα K Θεός @στελνε +νθρώπους Του καί βοηθοQσαν».
5γαπητοί Φίλοι τ�ν Πολυτέκνων, χαίρετε ;ν Κυρίl.
ΣPς συγχαίρουμε γιά τό θεάρεστο @ργο σας, μάλιστα σέ μιά ;ποχή 

πού / κρατική κοινωνική πρόνοια εOναι σχεδόν +νύπαρκτη. k παρουσία 
σας ;πιβεβαιώνει τήν Πρόνοια τοQ ΘεοQ γιά ¬λους καί )διαίτερα γιά τούς 
πολυτέκνους! JκεGνος, πού φροντίζει «τά πετεινά το� ο�ρανο�», φωτίζει 
+νθρώπους σάν ;σPς, γιά νά προσφέρετε πνευματικά καί 2λικά σέ παιδιά 
Του πού @χουν +νάγκη.

Προέρχομαι +πό πολύτεκνη ο)κογένεια, +πό τέσσερα +δέλφια. 5πό μι-
κρή ;βίωσα Θαύματα μέσα στήν ο)κογένειά μου. Στίς δυσκολίες καί στά 
¬ποια προβλήματα K Θεός @στελνε +νθρώπους Του καί βοηθοQσαν.

Σήμερα, μέ τή Χάρη τοQ ΘεοQ καί τήν ε4χή τοQ ΠνευματικοQ μας, @χουμε 
+ξιωθD μέ τό σύζυγό μου Μιχαήλ νV +ποκτήσουμε mπτά (7) παιδιά, γεννημ. 
+πό τό 1996 Yς τό 2010. Πρόκειται σαφ�ς γιά συνειδητή ;πιλογή μας, +φοQ 
πιστεύουμε ¬τι K hρθόδοξος Γάμος εOναι ε4καιρία καί τιμή γιά τούς συζύγους 
νά γίνουν συνδημιουργοί τοQ ΘεοQ! Μάλιστα τά δύο πρ�τα χρόνια μετά τό 
Γάμο μας K Θεός δέν μPς εOχε δώσει παιδί καί K γιατρός μου μοQ @λεγε ¬τι 
εOμαι στείρα καί πρέπει νά κάνω θεραπεία _ νά πάω στό ;ξωτερικό. JμεGς ¬μως 
;μπιστευόμαστε στόν Πανάγαθο καί κάναμε θερμή προσευχή. Καί  JκεGνος 
μPς ε4λόγησε καί γίναμε καί πολύτεκνοι! Δοξασμένο τό  nνομά του!

Βέβαια, εOναι )διαίτερα δύσκολο στίς μέρες μας νά εOναι κάποιος πολύ-
τεκνος, ;ξαιτίας κυρίως τDς ο)κονομικDς κρίσεως. Παράλληλα K κόσμος 
γύρω μας δέν «καλοβλέπει» τήν πολυτεκνία, γιά τήν Kποία κάνει πικρό-
χολα σχόλια _ τήν ε)ρωνεύεται. 5κόμη καί τό κράτος, παρά τό oξύ δημο-
γραφικό μας πρόβλημα, «χτυπP» _ «+παγορεύει» τήν πολυτεκνία, κάνον-
τας +κόμη βαρύτερο τό @ργο της.

Τί κάνουμε λοιπόν ;μεGς οa πολύτεκνοι μπροστά σέ ¬λα α4τά; 
Jγκαταλείπουμε τόν +γώνα; Σαφ�ς qχι! cν μάθουμε νά ε4χαριστοQμε κα-
θημερινά τό Θεό γιά ¬σα μPς δίνει — καί γιά τά εUκολα καί γιά τά δύσκο-
λα — κι `ν δίνουμε, `ν ;μπιστευόμαστε σV JκεGνον τούς mαυτούς μας καί 
τά παιδιά μας, τότε στό τέλος θά φανD ξεκάθαρα τό σωτήριο Σχέδιό Του. 

ΣPς ε4χαριστ� γιά τή φιλοξενία. Ε4χόμαστε Rς ο)κογένεια K Θεός νά 
συνεχίσει νά ε4λογεG τό @ργο σας γιά πολλά χρόνια. Γιατί μέσα +πό τό 
δικό σας παράδειγμα οa `νθρωποι μαθαίνουν νά νοιάζονται τό διπλανό 
τους. Καί, ¬πως λέγει K rγιος Σιλουανός K 5θωνίτης, «ε�δες τό διπλανό 
σου, ε�δες τό Θεό»!

 
Μέ πολλή ;κτίμηση

Ν. 5ττικDς, 10.3.2012. Μιά συναγωνιζόμενη πολύτεκνη μητέρα — 
 5θανασία Μπαλαδήμα-Ρουνάκη

 ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ.
Πρωτογνωρίσαμε τήν ὡ-

ραία αὐ τή Οἰκογένεια ὡς ∆ω-
ρήτρια-Συμπαραστάτρια, χω-
ρίς νά μάθουμε τά ὅσα μέ τό 
ὡ ραῖο Γράμμα της ἱστορεῖ ἡ 
Ὑπερπολύτεκνη πλέον Μητέρα, 
ἡ ὁποία εἶναι φιλόλογος-καθη-
γήτρια, ἐνῶ ὁ σύμψυχος σύ-
ζυγος εἶναι ἤδη συνταξιοῦχος 
τοῦ ΟΤΕ. Ἐμάθαμε γἰ  αὐτούς 
ἀπό γειτόνισσά τους κόρη 

ΕΠΙΚΟΙΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ +πό σ. 1—πρωτεξώφυλλο.

Ο)κ. Μιχ.-5θανα-
σίας Ρουνάκη.
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ΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Ὑπερπολυτέκνων καί τότε ζητήσαμε 
προσωπική γνωριμία καί οἰκογενειακή 
φωτογραφία, ἐάν θά ἤθελαν. Γιατί 
πολλοί καί ἐκλεκτοί Πολύτεκνοι δέν 
ἐπιθυμοῦν δημοσιότητα καί συχνά 
ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. «πάσχει» νά τούς πεί-
σει ὅτι δέν κάνει «προβολή», ἀλλά 
ἱεραποστολική ἐνημέρωση, γιά τό 
«Μέγα Μυστήριον (τοῦ Γάμου) εἰς 
Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν» 
(Ἐφεσ. 5, 32).

Ἀλλ̓ ἡ γνωριμία μας ὑπῆρξε γιά μᾶς 
(τήν Π.Ε.ΦΙ.Π.) ἔκπληξη! Ἐγνωρίσαμε 
μιά ἀληθινά ΠΡΟΤΥΠΗ Πολύτεκνη 

Οἰκογένεια ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΗ! Καί 
εὐτυχῶς, ἡ φιλόλογος καί εὐσεβής Μη-
τέρα, μέ γνώση καί ἐπίγνωση, ἀλλά 
καί μέ ταπείνωση, «ἄνοιξε τήν καρ-
διά» της καί ἐξέφρασε τά πρέποντα 
καί ἀναγκαῖα. Τή συγχαίρουμε μέ τή 
σειρά μας καί —τί ἄλλο;— εὐχόμαστε 
ὁ Κύριος νά εὐλογεῖ Γονεῖς καί Παι-
διά (πού νά «αὐξάνωνται καί πληθύ-
νωνται» καί αὐτά) πρός δόξαν Θεοῦ, 
ἀλλά καί συντήρηση-διαιώνιση τῆς 
«φιλτάτης Πατρίδος», πού ζεῖ καί θά 
ζή σει χάρη σέ τέτοιες Πολύτεκνες 
Οἰ κογένειες!

«5κατανόητη» +πάντηση +πό τό ΙΔΡΥΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ».
Kπό τηλεοπτική �νακοίνωση τοG W δρύματος στό τέλος Cανουαρίου 2012, M τι 

θά διαθέσει 100.000.000 € (bκατό b κατομμύρια) σέ Φιλανθρωπικές cργανώσεις, 
γιά νά βοηθηθοGν ε, παθε'ς Bμάδες, πού πλήττονται �πό τήν ο/κονομική κρί-
ση, παρακινήθηκε καί � Π.Ε.ΦΙ.Π., γιά πρώτη φορά, κι )στειλε στό  dδρυμα 
&νημερωτικό Γράμμα της (Nπ* �ρ. 440/2.2.2012). Καί μ* α,τό &νημέρωνε Nπεύθυνα 
καί πειστικά γιά τό Κοινωνικό-Φιλανθρωπικό καί  #θνικό  fργο της στήν 
ε,παθέστερη, Mπως πιστεύουμε καί γνωρίζουμε, �λλά καί �ρωικότερη Rμάδα 
καί Τάξη τLν  Fπερπολυτέκνων καί Πολυτέκνων �πό Mλη τή Χώρα.

Kλλ* / +πάντηση τοG «Τμήματος Διαχείρισης ΔωρεLν» τοG  Wδρύματος, πού 
Nπογράφει � κα Μυρτώ Ξανθοπούλου, Sταν Α Ρ Ν Η Τ Ι Κ Η  ( #πιστ. 24.2.12)! 

Βέβαια, ε-μαστε συνηθισμένοι � πό παρόμοιες �ρνητικές �παντήσεις Κρα-
τικLν, ΔημοτικLν, �λλά καί CδιωτικLν Φορέων (&κτός &λαχίστων κυριολεκτι-
κά &ξαιρέσεων), jστε νά μήν προσ δοκkμε κάτι θετικό... Ε/δικά Mμως γιά τήν 
�νωτέρω �ρνητική �πάντηση τοG Wδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» @χουμε με-
γάλη +πορία γιά τά κ ρ ι τ ή ρ ι α  προτιμήσεως «+ξιόλογων oργανισμ�ν»..., 
&κτός κάποιων κατακοίτων, ¬πως οa τετραπληγικοί, πού τό δ?θεν σοσιαλι-
στικό Κράτος «κούρεψε» τίς δικαιότατες �ναπηρικές συντάξεις τους. o μικρή 
—�λλά καί ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ— καί φτωχή Π.Ε.ΦΙ.Π. πιστεύει Mτι ΔΕΝ 2πάρχει 
`λλη Kμάδα ε4παθέστερη, ¬σο καί /ρωικότερη +πό τή σύγχρονη Πολύτε-
κνη καί 'περπολύτεκνη �λληνική Ο)κογένεια (μάλιστα μέ 5 καί `νω παι-
διά, +νήλικα _ σπουδάζοντα). Kλλ* Oστόσο �γνοε'ται καί περιφρονε'ται!

Καί α,τό, μέ τή θλιβερή γνώση-&πίγνωση Mτι τό 2011 B μέσος &τήσιος Mρος 
γεννητικότητας τLν καθαρόαιμων Xλληνίδων, &κτός τLν �λλοδαπLν-μεταναστLν, 
tταν... 0,8 —ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ!!!—, καθV ¬λη τή γόνιμη /λικία τους +πό 16—
46 ;τ�ν, �ντί τουλάχιστο γιά 2,2 παιδιά (τόσο Sταν τό 1981), κατά διεθνD δημο-
γραφικό νόμο. rστόσο, Mπως εDναι γνωστό, �λλά καί τόσο... �γνοημένο, λέγεται 
καί γράφεται Mτι «τό 2πV +ρ. 1 �λληνικό Πρόβλημα εOναι τό Δημογραφικό»! 
cραγε τό γνωρίζει καί τό πιστεύει α4τό τό  uδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»;

Καί ¬μως, / μικρή καί φτωχή, +λλά καί ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Π.Ε.ΦΙ.Π., μολο-
νότι +ντικείμενό της εOναι / 'περπολύτεκνη καί Πολύτεκνη Ο)κογένεια, 
+φιερώνει πολύτιμο χρόνο καί χ�ρο (στό Περιοδικό της) καί γιά τό ΥΠV 
ΑΡ. 1-ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ. Ναί, γνωρίζει τό 
uδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» ¬τι / ταλαίπωρη Πατρίδα μας  �λλάδα εOναι 
/ ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ μέ τή χαμηλότερη ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ; cς τό 
μάθει, `ς τό σκεφθD καί, `ν θέλει, `ς διορθώσει τήν +νωτέρω ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ στό +ληθινό καί πραγματικό Γράμμα τDς Π.Ε.ΦΙ.Π., τό 
KποGο, ;λλείψει χώρου δέν δημοσιεύουμε  ¬πως καί τήν «+κατανόητη»  
+ρνητική +πάντηση τοQ dδρύματος. Φυλάσσονται στό 5ρχεGο μας.
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Στίς �ρχές τοG )τους 
&λάβαμε, �πό τόν 9γνωστο 
μέχρι τότε σ* &μkς )ναντι-
δεξιά φορέα, μιά μεγάλη 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ VματισμοG, N-
ποδημάτων κλπ. (400 χαρ-
τοκιβώτια) καί διαφόρων τροφίμων (85 χαρτοκιβώτια).  sταν γιά τούς Πο λυ -
τέκνους τ?ς  Π.Ε.ΦΙ.Π. μιά μεγάλη βοήθεια καί �νακούφιση. Φυσικά, τούς ε, χα-
ριστήσαμε θερμά, Mπως καί τώρα &κφράζουμε καί πάλι τήν ε,γνωμοσύνη μας.

Kλλά στό μεταξύ, �ρχές Μαρτίου, &λάβαμε, �πό 9γνωστό μας jς τότε &πίσης 
φορέα, καί νέα �ποστολή ε/δLν ρουχισμοG καί τροφίμων, πού συνόδευε � 
bπόμενη Oραία #πιστολή, τήν Bποία παραθέτουμε Oς tντως O ρ α ί α !  

Kγαπητοί �δελφοί τ?ς Π.Ε.ΦΙ.Π., χαίρετε &ν ΧριστQ.
#πικοινωνοGμε μαζί σας, γιά νά σkς &νημερώσουμε Mτι, μέ τή βοήθεια τοG 

ΘεοG, τή Δευτέρα, 12η Μαρτίου, φθάνουν στό λιμάνι τοG Πειραιk τρόφιμα 
καί ρουχισμός γιά τίς �νάγκες τLν πολυτέκνων �δελφLν μας στή μητροπο-
λιτική Xλλάδα. Τά �ποστελλόμενα προϊόντα προσφέρουν τά μέλη καί οV συν-
εργάτες τοG Ε,αγοGς ΜορφωτικοG Wδρύματος «k 5γωγή», τό Bπο'ο bδρεύει 
στή Λευκωσία καί τοG Bποίου )χω τήν πνευματική &ποπτεία. Τό  dδρυμά μας 
)χει Oς σκοπό τή διδασκαλία τ?ς cρθόδοξης Χριστιανικ?ς Πίστεως (γίνονται 
bβδομαδια'ες πνευματικές συνάξεις γιά παιδιά καί &νήλικες, θερινές χριστι-
ανικές κατασκηνώσεις καί &κδόσεις &ντύπων) καί τήν προσφορά Nλικ?ς καί 
vθικ?ς βοήθειας σέ &μπερίστατους �δελφούς μας. Τά προϊόντα εDναι συσκευ-
ασμένα σέ τέσσερεις παλέτες. Σ* α,τές τίς παλέτες-κιβώτια περιέχονται: 1) 500 
κιλά τρόφιμα διάφορα καί 2) 600 κιλά ρουχισμοQ (παιδικοG, �νδρικοG, γυ-
ναικείου), καθώς καί 2ποδήματα. 

Jπιθυμία μας εOναι νά μή δοθD δημοσιότητα στήν πολύ μικρή καί &ντελLς 
συμβολική α,τή προσφορά μας. Μόνο παρακαλοQμε νά προσεύχεσθε γιά 
;μPς, γιά νά μkς χαρίζει B Κύριος �ληθινή μετάνοια καί διάθεση νά &ργαζόμαστε 
ταπεινά γιά τή δόξα Του. Cδιαίτερα σkς παρακαλοGμε νά προσεύχεσθε γιά τά 
παιδιά καί τούς νέους, πού συμμετέχουν στό Vεραποστολικό )ργο τοG Wδρύματός 
μας. #πίσης παρακαλοGμε νά προσεύχεσθε γιά τήν ταχεGα +πελευθέρωση 
τDς Κύπρου +πό τόν τουρκικό 5ττίλα... 

ΠαρακαλοGμε &πίσης, &άν σkς εDναι δυνατό, νά μPς +ποστείλετε τά 
2πάρχοντα ε)δικά +φιερώματα τοQ ΠεριοδικοQ σας, �λλά καί νά μkς )χετε 
Nπόψη σας καί γιά μελλοντική �ποστολή τLν ε/δικLν �φιερωμάτων πού θά 
&κδώσετε.

Ε,χόμαστε Bλόψυχα B wγιος Θεός νά ε,λογε' τό θεάρεστο )ργο πού 
&πιτελε'τε γιά τή στήριξη τ?ς Xλληνορθόδοξης Πολύτεκνης Ο/κογένειας. 

Καλό Nπόλοιπο τ?ς xγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστ?ς καί καλή 
Kνάσταση!       Μέ /διαίτερη &κτίμηση
Λευκωσία Κύπρου, Στρόβολος, 10.3.12. Wερομόναχος Kνδρέας Περδίκης

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΗ ἀπό τήν 
ΚΥΠΡΟ μας.

Ὁμολογοῦμε ὅτι τόσο ἡ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΗ, ὅσο καί ἡ Ἐπιστολή τῶν ἀδελφῶν 
Κυπρίων τοῦ Ἱδρύματος «Ἡ Ἀγωγή» 
μᾶς ἐκπλήσσει, ἀλλά καί μᾶς συγκινεῖ 
ἰδιαίτερα. 

Ὡστόσο ἐδῶ ὀφείλουμε νά ἐξηγή-
σουμε γιά τή γενομένη «παραβίαση» 
τῆς ἐπιθυμίας τους: «νά μή δοθῆ δη-
μοσιότητα...», ἐπιθυμία τιμητική γἰ  
αὐ τούς (τό ἴδιο παρακαλοῦσε καί ὁ 

᾽Ιδιαίτερο ΣΧΟΛΙΟ  Συν τάξεως.

ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ τρόφιμα, ροῦχα, παιχνίδιαΜΑΖΕΥΟΥΜΕ τρόφιμα, ροῦχα, παιχνίδια

Στήν  �λλάδα σήμερα:Στήν  �λλάδα σήμερα:
10άδες χιλιάδες 10άδες χιλιάδες 
`στεγοι, `νεργοι (21%), `στεγοι, `νεργοι (21%), 
+πολυόμενοι, +πλήρωτοι, +πολυόμενοι, +πλήρωτοι, 
Λιποθυμίες μαθητ�ν +πό Λιποθυμίες μαθητ�ν +πό 
+σιτία κλπ. κλπ.+σιτία κλπ. κλπ.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ
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«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:
  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.

προηγούμενος φορέας), ἀλλά... προβλη-
ματική γιά ἐμᾶς, πού ἀναλαμβάνουμε 
τήν εὐθύνη τῆς δημοσιότητας, ἐνῶ 
ζητοῦμε τή συγγνώμη τῶν ἀδελφῶν 
Κυπρίων καί ἐλπίζουμε νά τήν ἔ-
χουμε. Ἔπρεπε δηλαδή καί πρέπει 
νά γίνει αὐτή ἡ δημοσιότητα γιά 
τίς συγκεκριμένες περιπτώσεις καί 
γιά λόγους πού εὐτυχῶς εἶναι... αὐ-
τονόητοι· λόγοι ο ἰκοδομῆς  καί ὄχι 
αὐτοπροβολῆς...

Καί φυσικά τώρα ἐκφράζουμε, ὡς 
ὀφείλουμε, τίς θερμότατες εὐχαριστίες 
μας, ἀλλά καί τίς ζητούμενες ταπει-
νές εὐχές-προσευχές μας, τόσο τῆς 
Π.Ε.ΦΙ.Π., ὅσο καί περισσότερο τῶν 
ἀδελφῶν Πολυτέκνων Γονέων καί τῶν 
ἀξιαγάπητων Παιδιῶν τους, μάλιστα 
τῶν μικροτέρων...

Ἄς ἐπιτραπῆ ὅμως καί στήν Π.Ε. -
ΦΙ.Π. νά ὑπενθυμίσει στούς ἀγνο οῦντας 
ἀδελφούς Κυπρίους, μάλιστα στούς ἀπ᾽ 
αὐτούς ΑΠΟ∆ΗΜΟΥΣ, ὅτι ἤδη ἀπό τό 
θλιβερό ἔτος 1974 ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. προσέφε-
ρε σέ πολλές χιλιάδες Κυπρίους Πολυ-
τέκνους ΠΡΟΣ ΦΥΓΕΣ (στήν Ἑλλάδα, 
ἀλλά καί στήν ἐλεύθερη Κύπρο) με-
γάλη βοήθεια. Μάλιστα ἵδρυσε γιά τό 
λόγο αὐτό Παράρτημά της ἀρχικά στή 
Λευκωσία καί τελικά στή Λεμεσό, ἐνῶ 
ἀνέκαθεν ἀποστέλλει τό Περιοδικό 
∆ΩΡΕΑΝ (σέ 60—80.000) πρός διανο-
μή στούς Ἱ. Ναούς καί Ἱ. Μονές καί σέ 
κάποιες ἑκατοντάδες Συνδρομητές. 

Ναί! «Ἀπό Ἕλληνες σέ Ἕλληνες», 
πού ὑπεραξίζουν οἱ μέν τό δίκαιο ἔ-
παινο, οἱ δέ κάθε δυνατή ΒΟΗ ΘΕΙΑ.

Ο)κογένεια Γαβριήλ καί  >φιγενείας Κυριάκου, μέ 8 παιδιά, γεννημέ-
να +πό 1997 ≤ως 2012, Jπαρχία Λάρνακας.

Καί οa δύο σεμνοί  'περπολύτεκνοι ΓονεGς εOναι παιδιά Πολυτέκνων +πό 
6 +δέλφια K πατέρας καί +πό 5 / μητέρα. ΕOναι μία συνειδητή «κατ� ο�κον 
�κκλησία», μέ Πνευματικό της τόν σεμνότατο dερομόναχο πατέρα Σάββα 
Σταυροβουνιώτη (μάλιστα +πόφοιτο Πολυτεχνείου). k ο)κογένεια κατοικεG 
σέ χωριό καί K πατέρας ;ργάζεται Rς ο)κοδόμος, μολονότι K ἴδιος καί ≤να 
+πό τά παιδιά @χουν σοβαρά προβλήματα 2γείας. Δέν εOχαν σπίτι δικό τους, 
πού τό @χτισαν μέ μεγάλο δάνειο 140.000 €. Πρέπει νά τό πληρώνουν, μαζί 
μέ τά πολλά @ξοδα τDς  'περπολύτεκνης Ο)κογενείας τους, χάρη τDς Kποίας 
δέν +πέφυγαν καί δέν +ποφεύγουν τήν ε4λογημένη +πό τό Δημιουργό μας 
τεκνογονία.  bσοι πιστοί καί δυνάμενοι +ξίζει τόν κόπο καί πιάνει τόπο νά 
τούς βοηθήσουν, ¬πως καί λοιπούς Πολυτέκνους σέ +νάγκη.
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Σέ 56.225 ἀνέρχονται τά ἀνθρώπινα 
θύματα-νεκροί καί σέ 100 οἱ πόλεις 
καί τά χωριά, πού ἔγιναν ὁλοκαυτώμα-
τα, ὅπως τά ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Ἀχαΐας 
(3.12.1943), μέ 2.130 νεκρούς, καί τό 
∆ΙΣΤΟΜΟ Βοιωτίας (10.6.1944), μέ 228 
νεκρούς, πού ἴσως φθάνουν τούς 600, 
μαζί μέ ἐκείνους τῶν περιχώρων! 

Ναί. «Ἀπ  ̓ἐδῶ πέρασε ὁ Ναζισμός. Κα-
μαρῶστε τον...»! (Περιοδ. «Λυδία», Θεσ/
κη, ἀρ. 448, Ἰούν. 2010, σ. 182—185).

Τό 1946 ἡ Συμμαχική ∆ιάσκεψη Εἰ-
ρήνης τῶν Παρισίων ἐπιδίκασε στή Γερ-
μανία ν᾽ ἀποδώσει ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
στήν Ἑλλάδα γιά τίς γενόμενες ΚΑΤΑ-
ΣΤΡΟΦΕΣ, ἀλλά καί γιά τό ∆ΑΝΕΙΟ 
πού ὑποχρεώθηκε ἡ Ἑλλάδα νά κα-
ταβάλει στούς Γερμανούς πρός κάλυ-
ψη τῶν ἐξόδων τῶν κατοχικῶν δυνάμε-
ων, συνολικοῦ ὕψους τῶν δύο ὀφειλῶν: 
162,43 δισεκατομ. εὐρώ. (Ὁ ὑπολογισμός 
ἔγινε ἀπό τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος τό 
2010, χωρίς τούς τόκους μιᾶς 80ετίας, 
πού ὑπεραυξάνουν τήν ὀφειλή...).

Ἐξάλλου ἀμύθητης ἀξίας εἶναι οἱ κλα-
πέντες καί ἁρπαγέντες Ἀρχαιολογικοί 
Θησαυροί ἀπό τά Ἑλληνικά Μουσεῖα 
καί τούς Ἀρχαιολογικούς Χώρους, μέ 
παράνομες ἀνασκαφές.

∆ΥΣΤΥΧΩΣ ὅμως οἱ Ἑλληνικές 
Κυβερνήσεις ὥς σήμερα δέν ἐπιδίωξαν 
καί δέν ἀπαίτησαν τήν ὀφειλόμενη 
ἀποζημίωση, πράγμα πού ἐπιδιώκει τό 
ἀξιέπαινο «Ἐθνικό Συμβούλιο ∆ιεκδι-
κήσεως Ὀφειλῶν τῆς Γερμανίας πρός 
τήν Ἑλλάδα» (ΕΣ∆ΟΓΕ. ∆ιεύθυνση: 
Κρήτης 15 — 152 36 ΝΕΑ ΠΕΝΤΕ-

ΛΗ, τηλ. Γραμματείας: 210-80.40.098 
καί 697.4182357, κ. ∆ημ. Χριστοδού-
λου. Ἐπίσης ὁ κ. Παναγ. Κουρουμπλῆς, 
ἀν ε ξάρτητο ς  βουλευτής Αἰ τω λο α-
καρνανίας, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε θύ μα τῶν 
Γερμανῶν, τυφλωθε ί ς  ἀπό γερ  μανική 
χειροβομβίδα κοντά στόν Ἀχελῶο πο-
ταμό, ἐνδιαφέρεται ἰδιαίτερα καί μάχε-
ται γιά τό ἐθνικό αὐτό θέμα. (Γραφεῖο 
του: ὁδ. Ἀπόλλωνος 1 — 105 57 Ἀθήνα, 
τηλ. 210.32.44.711).  

Τό «Ἐθνικό Συμβούλιο...» ἐκδίδει 
καί τό Περιοδικό «ΜΝΗ ΜΗ ΚΑΙ 
ΧΡΕΟΣ» (ὁδ. Βούλγα ρη 4—104 37 
ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-38.42.668).

Ἀκόμη τό «Ἐθνικό Συμβούλιο...», 
ἐπιδίωξε καί ἐπέτυχε νά υἱοθετήσουν 
τό δίκαιο αἴτημα ἀποζημιώσεων, μέ 
ἔκδοση σχετικῶν ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ, 71 
Φορεῖς (Ἐθνικά Σωματεῖα, Σύλλογοι, 
Ἑ ταιρεῖες κλπ.), ἐνῶ πληροφορεῖ — 
καί παρακαλε ῖ  — καί πολλοί ἄλλοι 
Φο ρεῖς νά πράξουν τό ἴδιο (ὅπως θά 
τό πράξει σύντομα καί ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π.). 
Πάντως υἱοθετήθηκε καί προγραμμα-
τίσθηκε νά συζητηθῆ τό μέγα τοῦτο 
θέ μα ἀπό τήν Ἑλληνική Βουλή.

Εἶναι αὐτό καί ἕνα ΜΗΝΥΜΑ πρός 
τή... θρασύτητα τῆς κας Μέρκελ (πρώ-
ην κομμουνίστριας) καί ὁμοφρόνων 
της Γερμανῶν, πού κατηγοροῦν καί 
ὑβρίζουν τούς Ἕλληνες, γιά νά τούς 
ἐκμεταλλεύονται καί μετά τή θηριώ-
δη Κατοχή ὡς τοκ ογλύφο ι  του ς , 
χρησιμοποιώντας δυστυχῶς ὡς ὄργανά 
τους διεφθαρμένους πολιτικούς-Γραι-
κύλους... (βλ. σελ. 8β).

Η ΜΕΓΙΣΤΗ... ΟΦΕΙΛΗ τῆς γερμανικῆς 
θηριωδίας τῆς Κατοχῆς (1941—1944)!

• «∆ικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπί τῆς γῆς» (Ἠσαΐου 26, 9).  
•  «Μή πεποίθατε ἐπ᾽ ἄρχοντας, ἐπί υἱούς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία»

(Ψαλμ. 145, 3). 
•  «Ἀληθείας ἐκζητεῖ Κύριος καί ἀνταποδ ί δωσ ι  τοῖς περισσῶς ποιοῦσιν 

ὑπερηφανίαν» (Ψαλμ. 30, 24).
Ἐξήγηση γιά τήν τρίτη φωτογραφία: ∆ύο ἀδελφάκια ὀρφανά τοῦ ∆ιστόμου, πού 

γλύτωσαν, ἐνῶ φονεύθηκαν οἱ Γονεῖς τους καί δώδεκα Συγγενεῖς τους!...

Τά σκοτωμένα ἀθῶα παιδάκια 
τοῦ ∆ιστόμου. ΓΙΑΤΙ; ΓΙΑΤΙ;...
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Τό γερμανικό ὄργανο τοῦ ἀδίκου
θανάτου ἀθώων στό
∆ίστομο...
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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»);

ΔΙΠΛΗ Γ ΙΟΡΤΗ
ΤοG Γ. Βερίτη.

Χαρ?τε, �δέλφια, τή Μεγάλη μας Γιορτή!
ΕDν* � Γιορτή τ?ς Πίστης καί τ?ς Λευτεριkς
καί προμηνk τόν &ρχομό τοG Λυτρωτ?
καί τLν Προγόνων διαλαλε' τή �ρετή.

Α,τή τή μέρα λάμπει B ≥λιος πιό γλυκά.
Τό «Χα'ρε» ψάλλουν τά ο,ράνια πρός τή γ?,
κι �ντιλαλοGνε τά βουνά τά Xλληνικά
καί στίς ψυχές ξυπνοGν τήν πίστη πού νικk.

KνθοGν οV κάμποι, κελαηδοGνε τά πουλιά·
ψυχές  oρώων ξεκινοGν �πό ψηλά
κι Bλόγυρά μας φτερουγkνε μέ χαρά
καί τραγουδοGν μαζί μας «Χα'ρε, #λευθεριά»!

Χαρ?τε, �δέλφια, τήν τρανή διπλή Γιορτή.
Fμνολογ?στε τόν ο,ράνιο Λυτρωτή
κι �γωνιστ?τε μονοιασμένοι, δυνατοί,
γιά μιάν Xλλάδα φωτεινή, Χριστιανική.

Σημείωση Συντάξεως. Τό ὄνομα 
«Γεώργιος Βερίτης» εἶναι φιλολογικό 
ψευδώνυμο τοῦ μεγάλου Χιώτη Ποιητῆ 
καί Λογοτέχνη, θεολόγου καί ἐρευνητῆ, 
Ἀλεξάνδρου Γκιάλα (1915 — †1948), 
πού ἀποβίωσε νεότατος, σέ ἡλικία 33 
ἐτῶν. Ἦταν υἱός τοῦ Ὑπερπολυτέκνου 
καί εὐλαβοῦς Ἱερέως Ἰωάννη (μέ 7 
παιδιά), ἀπό τά ὁποῖα ὁ Γεώργιος, 

ἀξιωματικός, ἔπεσε ἡρωικά στή Μάχη 
τοῦ Ρίμινι τό 1944. 

Τό ἀνωτέρω Ποίημα ἀνήκει στήν 
ἐκδεδομένη Συλλογή «Γ. Βερίτη ΠΟΙΗ-
ΜΑΤΑ», Ἐκδόσεις «∆αμασκός», Ἀθῆ-
ναι 1958, σ. 271 (σύνολο σελίδων 314). 
Ὑπάρχει καί τόμος μέ τά «ΠΕΖΑ» κεί-
μενά του, τά ὁποῖα εἶναι πολύ ἀξιό-
λογα ἐπίσης. 

Μικρό Ἀφιέρωμα στήν 25η Μαρτίου.

Προτομή τοῦ Γ. Βερίτη (Ἀ-
λεξάνδρου Γκιάλα), πού εὑ-
ρίσκεται στό ∆ημοτικό Κῆπο 
τῆς Χώρας τῆς Χίου.
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Φτώχια καί «πτωχολογία» (= λόγος περί πτωχείας).
Συνηθίζουμε στίς προτελευταῖες 

αὐτές σελίδες νά κάνουμε... λίγο λό-
γο περί Ἀγάπης-Ἐλεημοσύνης, πού 
μα καρίζει ὁ Θεάνθρωπος Κύριος 
μέ τόν 7ο Μακαρισμό Του: «Μακά-
ριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοί ἐλεη θή-
σονται» (Ματθ. 5, 7). ∆ηλαδή: Μα-
κάριοι καί εὐτυχισμένοι εἶναι ὅσοι 
εὐσπλαγχνίζονται τούς δυστυχισμέ-
νους (ψυχικά καί σωματικά), γιατί 
αὐτοί θά ἐλεηθοῦν ἀπό τό Θεό κατά 
τή Μέλλουσα Κρίση! Ἀλλά καί στήν 
παροῦσα ζωή θ᾽ ἀνταμειφθοῦν πολ-
λαπλάσια-«ἑκατονταπλάσια», ὅπως 
ἐπίσης λέγει ὁ Κύριος (Ματθ. 19, 29). 

Ἐξάλλου ὁ Κύριος μακαρίζει, μά-
λιστα πρῶτα, «τούς πτωχούς τῷ πνεύ-
ματι», ὡς ταπ ε ινού ς , ἀλλά καί ὡς 
ἑ κούσ ι α  πτωχού ς  ὑλικά (Ματθ. 
5, 3). Καί τό ἴδιο μακαρίζει ὁ Κύριος 
καί τούς καθ᾽ αὑτό «πτωχούς» ὑλικά, 
ὡς ἀκτή μον ε ς , ἑκούσια ἤ ἀκούσια 
(Λουκᾶ 6, 20).

Οἱ σχετικές ἁγιοπατερικές ἑρμη-
νεῖες γιά τή διπλή αὐτή πτωχεία εἶναι 
ὑπέροχες καί μεγαλειώδεις, ὅπως καί 
οἱ ἁγιογραφικές ἀναφορές στήν Πα-
λαιά καί Καινή ∆ιαθήκη, μέ ΠΡΟ-
ΤΙΜΗΣΗ τῆς πτωχείας ἔναντι τοῦ 
πλούτου. Μάλιστα συνθετικά καί 
συμ περασματικά ἰσχύει τό: οὔτε πτω-
χεία ἀπόλυτη οὔτε πλοῦτος πολύς, 
ἀλλά «τά δέοντα καί τά αὐτάρκη», 
ὅπως ὡραιότατα ἀναφέρεται σέ 
σχετικό χωρίο τῶν Παροιμιῶν τοῦ 
Σοφοῦ Σολομώντα (κεφ. 24, 22ε ἤ, 
κατά τό ἑβραϊκό-μασοριτικό κείμε-
νο, κεφ. Λ́ -30, 8):

(Ὦ Θεέ μου), «πλοῦτον καί πε-
νίαν μή μοι δῷς (=μή μοῦ δώσεις), 
σύν ταξον δέ μοι (= καθόρισέ μου) τά 
δέον  τα  καί τά αὐτάρκη ...»!

∆ηλαδή: ∆ῶσε μου μόνο τά ἀ-
ναγκαῖα-ἀπαραίτητα καί ὅσα ἐπαρ-
κοῦν γιά τή συντήρησή μου. Τά πρός 

«Ὅτι Αὐτῷ μέλει περί ἡμῶν» σημαίνει ὅτι Αὐτός, ὁ Κύριος, φροντίζει γιά μᾶς.

«Μήπως θέλει νά Τοῦ ἐμπιστευθοῦμε τό λίγο πού ἔχουμε, τά 5 ψωμιά καί τά 2 ψά-
ρια, νά τά εὐλογήσει, γιά νά μή χορτάσουμε στενά ἐμεῖς, ἀλλά ὁ Λαός ὅλος;» Χ.Π. 
(Ἀπό τό ἀξιόλογο Περιοδικό «Ἡ ∆ράση μας», τ. 494, ∆εκέμβριος 2011, σ. 392).

«Μακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν» (ὁ Κύριος, Πράξ. 20, 35).
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Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ 
καί ἡ προσωπική μας ἀνάσταση.

Ἡ πρώτη, ὡς μοναδική καί ἀνεπα νάληπτη, εἶναι αἰτία καί πηγή καί 
τῆς δικῆς μας ἀναστάσεως. Πρῶτα ψυ χικῆς, ὡς ἐπίγειας δυνατότητας, 
καί ἔπειτα ψυχοσωματικῆς, ὡς μεταθανάτιας ἀναγκαιότητας. «Καθ᾽ 
ὅ σον ἀπόκειται (= πρόκειται) τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετά 
δέ τοῦτο Κρίσις»! (Ἑβρ. 9, 27). Κρίση μέλλουσα καί ἀμετάκλητη καί 
ὁδηγοῦσα «εἰς ζωήν αἰώνιον» ἤ «εἰς κόλασιν αἰώνιον» (Ματθ. 25, 46), 
εἴτε τό πιστεύουν καί τό ζοῦν εἴτε ὄχι οἱ ἄνθρωποι γενικά.

Καί εἶναι σημαντικό καί διδακτικότατο ὅτι «κάποια» πίστη σέ με-
ταθανάτια ζωή εἶναι πανθρησκειακό καί παγκόσμιο φαινόμενο, ἔστω 
μέ πολλές παραλλαγές καί πλάνες.

Γἰ  αὐτό καί πρέπει νά δοξάζουμε ὡς Ὀρθόδοξοι τό Μόνο Ἀληθινό 
Τριαδικό Θεό, πού μᾶς ἀξίωσε καί μᾶς ἀποκάλυψε τήν Ἁγία Ὀρθοδοξία 
μας, ὥστε νά γνωρίζουμε καί νά ζοῦμε τήν Ἀληθινή Πίστη στήν 
Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου Σωτήρα μας, ὡς αἰτίας καί τῆς δικῆς μας 
ἀναστάσεως!

Μέ αὐτές τίς ἁπλές, ὅσο καί θεμελιώδεις ἀναστάσιμες σκέψεις

Å Õ × Ï Ì Á Ó Ô Å
νά ἑορτάσουμε καί φέτος τήν «Ἑορ τήν τῶν Ἑορτῶν καί Πανήγυριν 
τῶν Πανηγύρεων», τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου καί τήν προσωπι-
κή μας ἀνάσταση, «ἱεροπρεπῶς καί καινοπρεπῶς», ὁμο λογώντας συν-
ειδητά καί βιώνοντας βα θιά τό 
×ÑÉÓÔÏÓ ÁÍÅÓÔÇ ! — Á ËÇÈÙÓ Á ÍÅÓÔÇ !  Ἀμήν.

Καί ἀκόμη ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ὁ Ἀνα στάς Κύριος νά δώσει μετάνοια καί 
ἀνάσταση καί στήν πονεμένη καί σταυρωμένη Πατρίδα μας Ἑλλάδα, 
ὥστε νά ὀρθοποδήσει καί νά ὀρθοδοξεῖ πάν τοτε, χωρίς μεταπτώσεις καί 
καταπτώσεις, πού δυστυχῶς ἐγνωρίσαμε καί ζοῦ με τελευταῖα.

Ναί, καλή ἀνάσταση καί στήν Πατρίδα μας. Ἀμήν.

τροφήν καί ὄχι πρός «τρυφήν» (= 
φιληδονία καί ἀλαζονεία).

Φυσικά, χρειάζεται ἐκτενής ἀνά-
πτυ ξη τοῦ μεγάλου τούτου θέματος, 
πού στό Περιοδικό μας θίγουμε καί 
ἀ να λύουμε περιστασιακά καί περιο-
ρισμένα, ἐνῶ εἶναι ἀπέραντο καί 
ἀνεξάντλητο, ὅσο καί πρωταρχικό 
καί βασικότατο γιά ἀληθινούς πι-
στούς-Ὀρθοδόξους.

Καί κλείνουμε, ἐδῶ καί τώρα, τίς 
σκέψεις αὐτές μέ τό ὑπέροχο χω-
ρίο τοῦ Μαθητοῦ τῆς Ἀγάπης Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, στήν Ά  Κα-
θολική — πρός ὅλους! — Ἐπιστολή 
Του, κεφ. 3, 17:

«...Ὅς (= ὅποιος) δ̓  ἄν ἔχῃ τόν βίον 
(= τό βιός-πλοῦτο) τοῦ κόσμου τού-
του καί θεωρεῖ (= βλέπει καί συναντᾶ) 
τόν ἀδελφόν αὐτοῦ χρείαν (= ἀνάγκη) 
ἔχοντα καί κλείσῃ τά σπλάγχνα 
αὐτοῦ ἀπ᾽ αὐτοῦ, πῶς ἡ Ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ μένει (= παραμένει) ἐν αὐτῷ; 
Τεκνία (παιδάκια μου!), μή (= ἄς μή) 
ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδέ τῇ γλώσσῃ, ἀλλ̓  
ἔργῳ καί ἀληθείᾳ» (= μέ ἔμπρακτη καί 
ἀληθινή Ἀγάπη, πού εἶναι ἡ Ἐ λε ημο-
σύνη καί Φιλοπτωχία)! 

«Ὁ νοῶν νοείτω» τά αὐτονόητα..., 
ὅπως τό: «∆ότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν» (ὁ 
Κύριος, Ματθ. 14, 16), ὅπως ἐξηγήσαμε 
στό προηγούμενο τεῦχος (132, σ. 14).

«Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» (ὁ Κύριος, Ματθ. 10, 8).
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Ἱερό Μνημόσυνο τοῦ Νεοεθνομάρτυρα 
ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΙΝΟΥ  ΚΟΥΚΙ∆Η 

(† 27 Ἀπριλίου 1941).
Ἡ 71η ἐπέτειος τῆς πρωτοφανοῦς αὐτοθυσίας του θά ἑορτασθῆ ἐφέτος τήν 28η 

Ἀπριλίου 2012, ἡμέρα ΣΑΒΒΑΤΟ πρωί, ὥρα 7.00΄—9.30΄ στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Νι-
κολάου Ραγκαβᾶ (Πλάκας, ὁδ. Πρυτα-
νείου), δίπλα καί δεξιά στόν ἱερό χῶρο 
πού κατέπεσε ἀπό τήν Ἀκρόπολη, 
τυλιγμένος μέ τήν ἱερή ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΣΗΜΑΙΑ, πού φρουροῦσε, γιά νά 
μήν πέσει στά χέρια τῶν κατακτητῶν 
Γερμανῶν!

Μετά τό λειτουργικό ἱ. Μνημόσυνό 
του θά γίνουν Χαιρετισμοί καί Κατα-
θέσεις Στεφάνων στήν Ἀ να θηματική 
Στήλη, ἄνωθεν καί ἀνα τολικά τοῦ Ἱ. 
Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νι κολάου. Ἐκεῖ θά 
γίνει καί ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ καί γιά τό 
γενόμενο ἤδη ΑΓΑΛΜΑ του, πού 
θά στηθῆ στή θέση τῆς Ἀναθηματικῆς 
Στήλης. Εἶναι ἔργο τῆς γλυπτρίας κ. 
Ἑλένης Πόταγα, ἀδελφῆς τοῦ 17χρο-
νου Νε οεθνομάρτυρα Ματθαίου Πό-
ταγα, ἀπό τή Βυτίνα τῆς Ἀρκαδίας. 
(Ὁ Ματθαῖος στίς 2 Μαΐου 1941, πέν-
τε ἡμέρες μετά τήν αὐτοθυσία τοῦ Κωνσταντίνου Κουκίδη, μέ περίστροφο τοῦ 
πατέρα του, πού τό εἶχε κειμήλιο ἀπό τόν Ά  Παγκόσμιο Πόλεμο, ἐπυροβόλησε 
διερχόμενο ὄχημα φάλαγγας Γερμανῶν — ὄχι τούς ἴδιους — φωνάζοντας: 
«Σταθῆτε! ∆έν θά μᾶς σκλαβώσετε. Εἶμαι ἐδῶ μόνος, ἀλλά ἡ Ἑλλάδα ὁλόκληρη 
ἀκολουθεῖ»! Καί οἱ ἀδίστακτοι Γερμανοί συνέλαβαν τό νεαρό Ἥρωα καί τόν 
ἐκτέλεσαν, συντρ ί βοντας  ἀπάνθρωπα  — οἱ ἀπάνθρωποι...— τήν κεφα-
λή του! Στήν Πλατεία τῆς Βυτίνας ἔχει ἀνεγερθῆ Ἄγαλμά του, ἔργο τῆς ἀδελφῆς 
του κ. Ἑλένης, καί κατ' ἔτος τελεῖται ἐθνικό Μνημόσυνό του).

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ὅλους τούς δυναμένους νά τιμήσουν μέ τήν παρουσία 
τους τό ἱερό Μνημόσυνο τοῦ ΝΕΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ Κ. ΚΟΥΚΙ∆Η, μάλι-
στα οἱ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ Ἀττικῆς καί τά Παιδιά τους, πού πρέπει νά γνωρί-
ζουν καί τούς συγχρόνους Ἥρωες. ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ.

Τό ἱερό Μνημόσυνο τελοῦν οἱ «Φίλοι τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.), τά Ἐ-
θνικά Σωματεῖα καί οἱ Ποντιακοί Σύλλογοι. (Ὁ Νεοεθνομάρτυρας ἦταν πον-
τιακῆς καταγωγῆς).

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ Σ’ ΑΛΛΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟ...
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