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Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε Ν Α  Τ ΟΥ  Τ Ε Υ ΧΟΥ Σ
• Τό ΘΑΥΜΑ τοI «ΟΧΙ» τοI 1940: « Q Θεός σSζοι τήν 8λλάδα!», σ. 3—5 • Τά 
γενέθλια τ\ς Π.Ε.ΦΙ.Π. (1.10.1969), σ. 5—6 • Μητέρα aκκλησία καί Πολύτεκνοι, 
σ. 6—8 • Γράµµατα-ο@κογ. φωτογραφίες Πολυτέκνων, σ. 8—14 •  hδικη φορο-
λογία Πολυτέκνων, κατάργηση iπιδοµάτων, σ. 15—16 • Γράµµατα ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ 
Φίλων-∆ωρητnν, σ. 16 • Γερµανικές oποζηµιώσεις στήν 8λλάδα, σ. 17—18  
• Στήλη Π.Ε.ΦΙ.Π. Κύπρου, σ. 19—20 • « t Θυσία τ\ς Μάννας...», σ. 20—21  
• «...Πειν%ντας *νέπλησεν 1γαθ%ν...», σ. 22—23 •  8όρτιες Σκέψεις καί ΕΥΧΕΣ, σ. 24.

t vξιοθαύµαστη Ο@κογένεια Χαράλάµπους καί Φιλένιας ΚΑΠΛΑΝΙ∆Η, µέ 
6 παιδιά, γεννηµένα 2003—2012 (θά xσαν 10, µέ 4... vποβολές), Ν. oττικ\ς. 

t Ο@κογένεια vπέστειλε καί ∆ΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ περί ΘΑΥΜΑ-
ΤΟΣ τεκνογονίας καί περί τ\ς ΕΠΙ∆ΗΜΙΑΣ τ\ς ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, βλ. σ. 12—14.
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Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιµηθῆ µέ:
• ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979)·

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

• ΕΠΑΙΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. ΑΘΗΝΩΝ (2001)·

• ΕΠΑΙΝΟΥΣ πολλῶν ∆ηµοσ. &  Ἰδιωτ. Φορέων.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:
• Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί µή 
κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουρ-
 γεU ὡς «Σταθµός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
ἀπόρων Ὑπερπολυτέκνων-Πολυτέκνων Ἑλ-
λάδος», ἀπό ὅλη τή Χώρα, µέ πέντε (5) 
ΠΑΙ∆ΙΑ καί ἄνω, ἀνήλικα ἤ σπουδάζοντα.

• Ε Ι ∆ 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, φυλακισµένων, ἀλλά 
καί ΑΓΑΜΩΝ µητέρων καί γενικά ΕΓΚΥ-
ΩΝ, οἱ ὁποUες πιέζονται γιά Ε Κ Τ Ρ Ω Σ Η 
( β λ .  σ ε λ .  21 ) , γίνονται κατ᾽ ἐξαίρεση 
δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ-
ΚΑ ἔγκυρα: πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς 
καταστάσεως, ὑγείας-Κρατικοῦ Νοσο-
κοµείου κ.λπ., καθώς καί οἰκογενειακή 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή).

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

• ∆ΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙ∆Η: 
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 ΟΙΚΟΠΕ∆Α, ὅπως καί παντός εἴδους 
∆ΩΡΕΑ χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώων Πο-
λυτέκνων Ἀδελφῶν µας, πού ἀξίζουν τήν 
ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυση ὅλων µας.

• ∆ΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 
κυρ ίως  (βλ. ἑποµ. Τραπεζ. Λογαρ/µούς 
καί ἐσώκλειστη Ταχυπληρωµή, σ. 22–23).

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

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

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

Ἀντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π. 
Ἐκτύπωση: «DIAMOND PRINT»,  

Μάνδρα Ἀττικῆς. ( 210-55.52.250.

ΤριµηνιαUο δηµοσιογραφικό ὄργανο 
τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων 

τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Ἔτος 34ο, ἀρ. φύλλου 136. 
Ὀκτώβριος-Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2012.

Ἀκαδηµίας 78∆ — 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, πολύτεκνα, φιλό-
στοργα, ἀλλά καί φιλογονικά, 

τιµῶντα ἰσόβια τούς γονε;ς! Γι’ αὐτό 
ὑπῆρχαν προστατευτικοί «πελαργικοί 
νόµοι», ἐνῶ ἡ τιµή-εὐγνωµοσύνη πρός 

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

«Τὸ πελαργίζειν ἐστὶ φιλοτεκνε.ν καὶ φιλογονε.ν».

Ἡ Ε.Π.Ο. ἀποστέλλεται ∆ΩΡΕΑΝ 
σέ ὅσους τή ζητήσουν, ἀλλά καί 
διανέµεται ∆ΩΡΕΑΝ διά µέσου 
τῶν Ἱ. Ναῶν, µέ εὐλογία-ἄδεια 
τῆς Ἐκκλησίας µας. ∆εκτές οἱ 
προαιρετικές Εἰσφορές-∆ωρεές.

• ΕΘΝΙΚΗ (Ὑποκατ/µα ὁδ. Σόλωνος 75) ἀριθµός 151/296047-89.
• ΕΜΠΟΡΙΚΗ (Κεντρικό, ὁδ. Σοφοκλέους 11) ἀριθµός 18950804 .
• 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 ∆ΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό ΣωµατεUο φοροαπαλλάσσονται 10% µέ κατάθεση στό 
ΣωµατεUο 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-∆ωρητές 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 ἐξυπηρετεU πολύ τό ΓραφεUο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

Γιά τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Κύπρου βλ. σελ. 19—20.
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ΠΑΡΑΛΕΙΨΑΜΕ ἐκ παραδρομῆς 
(καί ζητοῦμε ΣΥΓΓΝΩΜΗ γἰ  αὐτό) σέ 
ἀνάλογο ἄρθρο μας πέρυσι (βλ. τεῦχος 
ἀρ. 132, Ὀκτώβρ.-∆εκέμβρ. 2011, σ. 15) 
ν᾽ ἀναφέρουμε ὅτι τήν προηγούμενη 
φράση-εὐχή: 

«Ὁ Θεός σῴζοι τήν Ἑλλάδα» 
εἶπε ὁ τότε Πρωθυπουργός Ἰωάννης 
Μεταξᾶς. Καί τήν εἶπε κάνοντας τό 
Σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, ὅταν ὑπέγραψε 
πρῶτος τό 1ο Πολεμικό ∆ιάγγελμα τοῦ 
«ΟΧΙ»! (Μαρτυρία ἱστορικοῦ ∆ιον. 
Κοκκίνου). Μάλιστα αὐθόρμητα τήν 
εὐχή αὐτή ἐπανέλαβαν, κάνοντας ἐπίσης 
καί τό Σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, ὅλα τά Μέλη 
τῆς Πολιτικῆς καί Στρατιωτικῆς Ἡγεσίας 
τῆς Χώρας, ἤτοι ὁ Βασιλιάς Γεώργι-
ος Β ,́ οἱ Ὑπουργοί, ὁ Ἀρχιστράτηγος 
Ἀλέξανδρος Παπάγος καί οἱ Ἀρχηγοί 
τῶν Ἐνόπλων ∆υνάμεων.

(Καί ἐξηγοῦμε ἐδῶ ὅτι ὁ τύπος 
τοῦ ρήματος « σ ῴ ζ ο ι » ,  μέ ὄμικρον 
γιῶτα, εἶναι ἐγκλίσεως εὐκτικῆς καί 
σημαίνει: εἴθε νά σῴζει-σώσει ὁ Θεός 
τήν Ἑλλάδα).

Καί τήν ἔσωσε καί τή σώζει ὁ ∆ίκαι-
ος Θεός τήν Ἑλλάδα, παρά τίς σύντο-
μες ἤ καί μακροχρόνιες «Κατοχές»... 

Τό ἴδιο καί Τ Ω ΡΑ , πού οἱ κατα-
χρήσεις, ἀσωτίες καί ἀπιστίες πολλῶν 
πολιτικῶν, καί μάλιστα τῶν Κυβερνήσε-
ων μετά τή λεγομένη «μεταπολίτευση», 
ἔχουν ὁδηγήσει μεγάλο μέρος τοῦ λαοῦ 
στά ὅρια τῆς φτώχειας ἤ καί κάτω ἀπ᾽ 
αὐτή, καί π ά λ ι  θ ά  τ ή  σ ώ σ ε ι !

Γιατί, δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρχει ἀκόμη, 
ὄχι μόνο «μικρά ζύμη» (μαγιά, Γαλάτ. 
5, 9), ἀλλά «λαός πολύς...» (Πράξ. 18, 
10), πιστός-ἑλληνορθόδοξος, «ὅστις 
οὐκ ἔκαμψε γόνυ τῇ Βάαλ» (Ρωμ. 11, 
4 · ...πού δέν ἐγονάτισε καί ὑπέκυψε 
στήν πλεονεξία-εἰδωλολατρία, τήν 
ἀπιστία-ἀθεΐα καί διαφθορά).

Ἄλλωστε δέν ὑπάρχει μόνο τό πα-
ρόν, ἀλλά καί τό παρελθόν ὡς «ζῶν», 
ζωντανό, ὡς Παράδοση Ἁγίων καί Μαρ-
τύρων, πού εἶναι ζῶντες καί μεσιτεύον-
τες: «∆ίκαιοι εἰς τόν αἰῶνα ζῶσι» (Σοφ. 
Σολομ. 5, 15).

Καί ἀκόμη, γιατί ὑπῆρξε καί ὑπάρ-
χει — καί πιστεύουμε ὅτι θά παρα-
μένει — ὡς ΠΡΟΜΕΤΩΠΙ∆Α τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Συντάγματος (1822) — 
μόνο σέ αὐτό, σέ παγκόσμια κλί-
μακα! —, τό ἀληθινό «πιστεύω» τοῦ 
Ἑλληνορθοδόξου Λαοῦ:

Κάθε ΟΚΤΩΒΡΙΟ προέχει καί ὑπερέχει:

ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ «ΟΧΙ» τοῦ 1940, 
ὡς μοναδικό Ἑλληνορθόδοξο ΘΑΥΜΑ,  
ἀλλά καί Παγκόσμιο Γ Ε Γ Ο Ν Ο Σ !

«Σέ κάθε βία τοῦ ἐχθροῦ 
κληρονομιά της τό ᾽χει

ἡ Ἑλλάδα, ὅσο ἀνήμπορη, 
πάντα νά λέει τό ΟΧΙ»!

Α΄.
«Ὁ  Θ ε ό ς  σ ῴ ζ ο ι  τ ή ν  Ἑ λ λ ά δ α » !

*  ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εἶναι κυριολεκτικά χαρακτηριστικό, ἀλλά καί καταπληκτικό τό ὅτι 
ἡ πρώτη-πρώτη παράγραφος τοῦ πρώτου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος ἀρχίζει μέ τόν τίτλο 
«α΄. Πε ρ ί  Θ ρ η σ κ ε ί α ς . Ἡ ἐπικρατοῦσα Θρησκεία εἰς τήν Ἑλληνικήν Ἐπικράτειαν 
εἶναι ἡ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας · ἀνέχεται ὅμως ἡ ∆ιοί-
κησις τῆς Ἑλλάδος πᾶσαν ἄλλην θρησκείαν καί αἱ τελεταί καί ἱεροπραγίαι(-ξίες) 
ἑκάστης αὐτῶν ἐκτελοῦνται ἀκωλύτως»! Καί στήν ἀκριβῶς ἑπομένη παράγραφο 
«Περί τῶν... κατοίκων... β΄. Ὅ σ ο ι  α ὐ τ ό χ θ ο ν ε ς  κάτοικοι τῆς Ἐπικρατείας τῆς 
Ἑλλάδος π ι σ τ ε ύ ο υ σ ιν  ε ἰ ς  Χ ρ ι σ τ ό ν  ε ἰ σ ίν  Ἕ λ λη ν ε ς ...»!

Καί εἶναι ἐπίσης καταπληκτικό ὅτι ὁ Ἀμερικανός καί «διακεκριμένος κοινωνι-
ολόγος τῶν μεσογειακῶν ἠθῶν», ὁ W. Peristiany, γράφει τό ἴδιο, ὡς «κοινό τόπο»:  
«Ὁ Ἕλληνας εἶναι Ἕλληνας στό βαθμό πού εἶναι Ὀρθόδοξος»! (Βλ. Ρόμπερτ Χόλλαντ, 
«Ἡ Βρετανία καί ὁ Κυπριακός Ἀγώνας» (1954—1959), μετάφραση, ἀπό τά Ἀγγλικά, 
Βίλλυ Φωτοπούλου, Ἐκδόσεις «Ποταμός», Ἀθήνα 2001, σ. 25 καί 586).

«Ἐ ν  Ὀ ν ό μ α τ ι  τ ῆ ς  Ἁγ ί α ς  κ α ί  Ἀ δ ι α ι ρ έ τ ο υ  Τ ρ ι ά δ ο ς » ! *



Καί τήν ἔθεσαν ἀκριβῶς αὐτήν τήν  
προμετωπίδα οἱ ὄντως Ἑλληνορθόδο-
ξοι καί ἡρωικοί Πρόγονοί μας κατά 
τήν πρώτη (Ά ) Ἐλεύθερη ΕΝΘΟΣΥ-
ΝΕΛΕΥΣΗ τῆς Ἐπιδαύρου τό 1822. 
∆ιότι ἐπίστευαν ὅτι ἡ ∆ύναμη τῆς 
Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Μόνου Ἀληθινοῦ 
Θεοῦ, ἔσωσε τήν Ἑλλάδα ἀπό τόν 
ὑπερτετρακοσιοστό τουρκικό ζυγό, 
γιατί Σύνθημά τους ἦταν: «Ὑπέρ Πί-
στεως καί Πατρίδος»!

Καί ἄς λένε τά ἀνιστόρητα καί 
ἀνθελληνικά «λογάκια» τους οἱ δῆθεν 
«ἐρευνητές», μέ προηγουμένους τούς 
μισέλληνες ξένους καί ἀκολουθοῦντας 
τούς παλαιοτέρους καί συγχρόνους... 
Ἐφιάλτες-προδότες καί πλαστογρά-
φους τῆς Ἱστορίας «ἡμετέρους»..., 
«ἕλληνες»-ἀνθέλληνες. Ἐνῶ πάντοτε 
ὑπῆρξαν καί θά ὑπάρχουν, μάλιστα 
πλεονάζοντες, οἱ ἀληθινοί Ἕλληνες-
ἱστορικοί, ἀληθινοί ἐπιστήμονες, 
ὅπως καί πολλοί Φιλέλληνες ξένοι.

Β΄.
Ἐξάλλου ἐπίκαιρα ὑπενθυμίζουμε 

ὅτι «σέ ὅλους τούς Ἀπελευθερωτικούς 
Ἀγῶνες τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους-
Γένους (ἀπό τό 1821 καί ἔπειτα) 
ὑπερεῖχαν ἀ ρ ι θ μη τ ι κ ά  κ α ί  δ ι -
ο ικ η τ ικ ά  ο ἱ  Πολύ τ ε κ ν ο ι »  (Γο-
νεῖς καί Παιδιά τους, ὅπως ἔχουμε 
ἀποδείξει σέ εἰδική ἱστορική ἔρευνά 
μας, δημοσιευμένη σ᾽ αὐτό τό Περιο-
δικό (τεῦχος ἀρ. 24/1984, σ. 14 κἑξ.). 
Μάλιστα γἰ  αὐτούς ὡς στρατιῶτες ὁ 
Ἀρχιστράτηγος τό 1940 καί Πρωθυ-
πουργός ἀπό τό 1952—55 Ἀλέξανδρος 
Παπάγος ἔχει εἰπεῖ τόν ἱστορικό λόγο: 
«Οἱ Πολύτεκνοι χαρίζουν στό Κρά-
τος τούς πιό σκληραγωγημένους καί 
πειθαρχικούς στρατιῶτες»! (Ἔθν. ἀν., 
σ. 15. Βλ. καί Ἰωάν. Ν. Παπαϊωάν-
νου, φιλολ.-ἱστορικοῦ, «Οἱ πολύπαιδες 
οἰκογένειες τῶν Ἑλλήνων στήν Τουρ-
κοκρατία καί στό Εἰκοσιένα», ἀπό τό 
βιβλίο του «Ἱστορικές Γραμμές», τό-
μος ∆́ , Λάρισα 1992, σ. 28—45). 

Ἐδῶ μνημονεύουμε ἁπλά τόν 
Ἥρωα καί Ἐθνομάρτυρα Κωνστα-
ντίνο ∆ΑΒΑΚΗ (1897—1943), πού 
ὡς αἰχμάλωτος τῶν Ἰταλῶν πνίγη-

κε στό Ἀδριατικό 
Πέλαγος. Ἦταν ὁ 
1ος ἀπό 12 ἀδέλ-
φια, τέκνα τοῦ ∆ι- 
καίου ∆αβάκη, 
∆ασκάλου, Λά-
κωνα-Σπαρτιάτη! 

Γ΄.
Ἀλλ᾽ ὅπως 

ἡ 25η Μαρτίου 
εἶναι Ἑλληνορθόδοξη ∆ιπλή Ἑορτή, 
ἔτσι καί ἡ 28η Ὀκτωβρίου. Γιατί μέ 
ἀπόφαση τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκ-
κλησίας τῆς Ἑλλάδος (21.10.1952) ἡ 
πατροπαράδοτη Ἑορτή τῆς Ἁγίας 
Σκέπης ἔχει μετατεθῆ ἀπό τήν 1η 
Ὀκτωβρίου στήν 28η Ὀκτωβρίου. Καί 
αὐτό ἔγινε, ὥστε ἡ Ὑπέρμαχος Στρα-
τηγός τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Γένους 
νά τιμᾶται καί ὡς ἰδιαίτερη Προστά-
τιδα καί Σκέπη τῶν δίκαια μαχομέ-
νων ἑλληνορθοδόξων στρατιωτῶν μας, 
πολλοί ἀπό τούς ὁποίους Τήν ἔβλεπαν 
αἰσθητά προπορευομένη σέ «φωτει-
νή Νεφέλη» ὡς Σκέπη τους! Καί Τήν 
ἔβλεπαν ἀκόμη καί οἱ Ἰταλοί, ὅπως 
ὁμολογοῦσαν ὡς αἰχμάλωτοι τῶν 
στρατιωτῶν μας! Οἱ σχετικές μαρτυ-
ρίες εἶναι πολλές καί αὐθεντικές, ὅπως 
τοῦ συγχρόνου τότε (τό 1940—41) λο-
γοτέχνη καί Ἀκαδημαϊκοῦ Ἀγγέλου 
Τερζάκη (1907—1979) στό βιβλίο του 
«Ἑλληνική Ἐποποιία 1940—1941», 
ἔκδ. 2η Γ.Ε.Σ., Ἀθήνα 1990, σ. 85.

Ἐνδεικτικά μνημονεύουμε ἐδῶ τή 
μαρτυρία τοῦ κορυφαίου δημοσιογρά-
φου, λογοτέχνη, ἱστορικοῦ καί Ἀκαδη-
μαϊκοῦ Σπύρου Μελᾶ (1883—1966), ὁ 
ὁποῖος γράφει γιά τήν Ὑπεραγία Θε-
οτόκο, ὡς ἰδιαίτερη Προστάτιδα καί 
Σκέπη τῶν στρατιωτῶν μας στό Μέ-
τωπο τοῦ 1940—1941, στό ὁποῖο ἔλαβε 
μέρος καί ὁ ἴδιος:

«Ὁ φαντάρος πιστεύει στήν Παν-
αγία. Εἶναι ἡ μόνη Γυναικεία Μορ-
φή, πού κυκλοφορεῖ σέ χιλιάδες 
Εἰκονίτσες στό Μέτωπο. Εἶναι μικρο-
γραφίες τῆς Μεγαλόχαρης τῆς Τήνου, 
διαβασμένες στήν Ἐκκλησία, κρεμα-
σμένες στό λαιμό τῶν παλληκαριῶν. 
Σ᾽ ὅλες τίς δύσκολες στιγμές φέρουν 4



τό χέρι στό στῆθος καί ἐγγίζουν αὐτό 
τό Φυλαχτό, μέ ἐνδόμυχη παράκληση 
νά κάμει τό Θαῦμα Της. Καί εἶναι 
τόσο Καλή, πού δέν τό παραλείπει 
ποτέ»! 

(Σπ. Μελᾶ, «Ἡ δόξα τοῦ '40 στά 
βουνά καί τά πέλαγα», ἐκδ. Μπίρη, 
κεφ. «Τό μυστικό τῆς ὑπεροχῆς»,  
Ἀθήνα 1947, σ. 451. — Τίς ἱ. Εἰκονίτσες 
αὐτές εἶχε ἀποστείλει γιά ὅλους τούς 
στρατιῶτες ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, ὁ ἀπό Τρα-
πεζοῦντος, θερμός πατριώτης, ὁ ὁποῖος 
εἶχε ἱδρύσει στήν Ἀρχιεπισκοπή καί 
εἰδική «Πρόνοια Στρατευομένων»!). 

Ἐδῶ, μεταξύ καί ἄλλων, παρα-
πέμπουμε στό εἰκονιζόμενο σύντο-
μο, εὐκολόβρετο καί εὐκολοδιάβαστο 
βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ π. Χαραλά-

μπους Βασιλοπούλου (σ. 160, σχήμα-
τος 12Χ16 ἑκ.). Μάλιστα ὁ ἴδιος, ὡς λα-
ϊκός, ὑπηρέτησε ὡς εὔζωνας καί λοχίας 

«εἰς τήν πρώ-
την γραμμήν 
τοῦ πυρός» (σ. 
5), ὁπότε γρά-
φει καί προσω-
πικές του ἐμ- 
πειρίες καί γιά 
πολλά θαύμα-
τα τῆς Πανα-
γίας! 

∆ιατίθεται 
ἀπό τόν «Ὀρθό-
δοξο Τύπο», ὁδ. 

Κάνιγγος 10 — 106 77 Ἀθήνα, τηλ. 
210.38.16.206. Τό συνιστοῦμε θερμά.

1η Ὀκτωβρίου 1969: ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ἁπλή μνεία-ὑπόμνηση κάνουμε 

ἐδῶ, γιά νά μήν ξεχνᾶμε, τόσο ἡ ἴδια ἡ 
Συλλογική Προσπάθεια τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., 
ὅσο καί οἱ ἡρωικοί Πολύτεκνοι, ἀλλά 
καί οἱ ἁπανταχοῦ Φίλοι τῶν Πολυτέ-
κνων. Καί αὐτή ἡ ἁπλή μνεία... γίνεται, 
γιατί ἀρκετές φορές σ᾽ αὐτό τό Περιο-
δικό, μάλιστα ἀνά 10ετίες (10ΧΡΟΝΑ 
κλπ.), ἔχουμε ἀναφερθῆ στήν ἐπέτειο 
αὐτή μέ κάποιες λεπτομέρειες. Ὡστόσο 
ἀναφέρουμε καί πάλι, χάρη τῶν νεοτέ-
ρων Ἀναγνωστῶν μας, τῶν Φίλων Πο-
λυτέκνων καί τῶν Φίλων τῶν Πολυτέ-
κνων, ὅτι τό ἀφετηριακό γεγονός, πρίν 
ἀπό... 43 ἤδη χρόνια, ἦταν ἡ ὁμαδική 
Βάπτιση τεσσάρων (4) ἀδελφῶν-
ἀγοριῶν στήν Ἱ. Μονή Πετράκη τῶν 
Ἀθηνῶν, τό βράδι τῆς 1ης Ὀκτωβρίου 
1969, ἡμέρα Τετάρτη. Κατά τή Βάπτι-
ση συμπτωματικά (;) παρέστησαν καί 
δύο πρόσωπα, πού ἐντυπωσιάσθηκαν 
καί ἠθέλησαν νά μάθουν κάποια στοι-
χεῖα γιά τήν Οἰκογένεια, ἡ ὁποία ἦ-
ταν Ὑπερπολύτεκνη, μέ 5 προηγού-
μενα παιδιά καί κυοφορούμενο τό 
10ο, ἐνῶ ἔφθασε τά 15! Εἶχε πρόσ-
φατα ἔλθει στήν Ἀθήνα ἀπό τήν 
Ἐπαρχία γιά σοβαρούς λόγους καί 
φυσικό ἦταν νά εἶναι ἐμπερίστατη, 
ὅπως ἄστεγη κλπ. Ὁ ἥρωας πατέρας 

ἦταν ὑποαπασχολούμενος, μέ ἐλάχιστη 
ἀμοιβή καί χωρίς ἀσφάλεια (ΙΚΑ). 
ΤΟΤΕ δέν ὑπῆρχε οὔτε ἰδέα τῶν λεγο-
μένων καί πάντοτε σταγονομετρικῶν 
«Πολυτεκνικῶν Ἐπιδομάτων»...

Ἔτσι, οἱ δύο παριστάμενοι κατά 
τή Βάπτιση, ὅταν ἔμαθαν γιά τά προ-
βλήματα τῆς Οἰκογενείας, μολονό-
τι «ἄποροι» καί αὐτοί, αὐθόρμητα 
ἐνεργοποιήθηκαν — γιά νά μήν εἰποῦ-
με ὅτι ἐθεώρησαν χρέος τους — καί 
ἔκαμαν ἕναν ἄτυπο ἔρανο μεταξύ 
φίλων τους γιά τήν ἀντιμετώπιση 
βασικῶν ἀναγκῶν τῆς Ὑπερπολύτεκνης 
Οἰκογενείας. Αὐθόρμητα καί ἄτυπα 
ἐπίσης συγκρότησαν τήν ἀρχική 
«Ὁμάδα Φιλοπολυτέκνων», πού τε-
λικά κατέληξε στήν ἐπίσημη καί νό-
μιμη ἵδρυση τοῦ Συλλόγου πλέον 
«Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν 
Πολυτέκνων», χωρίς νά εἶχαν κἄν 
φαντασθῆ ὅτι θά μποροῦσε νά γί-
νει... «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ». Αὐτό ἔγινε 
κυρίως μέ τήν ἔκδοση καί κυκλοφο-
ρία τοῦ Περιοδικοῦ της τό ∆εκέμβριο 
τοῦ 1979. Γιατί χάρη στίς πολλές καί 
ὡραῖες οἰκογενειακές φωτογραφίες 
τῶν Ἡρώων Ὑπερπολυτέκνων, ὅπως  
καί στή συμβολή τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. γιά 
τό ὀξύ καί ὀξυνόμενο ἀπό τότε ∆η-

5
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μογραφικό Πρόβλημα, ἡ Ἀκαδημία 
Ἀθηνῶν ἐβράβευσε ΚΑΤ᾽ ΕΞΑΙΡΕΣΗ 
τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. στήν πρώτη 10ετία δρά-
σεώς της (1969—1979), ἐνῶ ἡ Ἀκαδημία 
συνήθως βραβεύει ἀξιόλογα Σωματεῖα 
μετά 25ετία.

ΩΣΤΟΣΟ δέν ἦσαν καί δέν εἶναι οἱ 
πολλές καί ἀκάλυπτες ἀνάγκες πολλῶν 
Ὑπερπολυτέκνων Οἰκογενειῶν γιά τή 
συνέχιση καί ἐξάπλωση τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. 
ἤδη ἐπί 43 ἔτη, μέ πολλές βέβαια δυσ-
κολίες. Αὐτό πού ἐβάρυνε περισσότερο 
καί κινητοποιεῖ τήν ταπεινή Π.Ε.ΦΙ.Π. 
στήν ὕπαρξή της καί τή δράση της, μά-
λιστα ἐξαρχῆς καί πάντοτε ∆ΩΡΕΑΝ 
(τό Περιοδικό καί κάθε παρεχομένη 
βοήθεια) ἦταν καί εἶναι τό θαυμαστό 
ΓΕΓΟΝΟΣ ὅτι οἱ Ὑπερπολύτεκνοι καί 
οἱ Πολύτεκνοι γενικά ∆ΕΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ, οὔτε ΣΤΕΙΡΩΣΗ καί 
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ἁμαρτωλή, ἀλλ̓  
οὔτε καταλήγουν σέ ∆ΙΑΖΥΓΙΑ!

Αὐτές οἱ διαπιστώσεις ἔκαμαν 
καί κάνουν τήν ταπεινή Π.Ε.ΦΙ.Π. 
ἀπρόβλεπτα μελετητή καί ἐρευνητή 
τῶν ἀνωτέρω οἰκογενειακῶν πληγῶν 
καί «θανασίμων ἁμαρτημάτων» κατά 

τήν Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. 
Ἔτσι, ταυτόχρονα καί ἀχώριστα ἀπό 
τό πρακτικό-φιλανθρωπικό της ἔργο, 
ἔχει θέσει καί συχνά προτάσσει τήν 
Ἑλληνορθόδοξη καί ὑπεύθυνη ΕΝΗ-
ΜΕΡΩΣΗ γιά τό μόνο ἀληθινό καί 
σωτήριο ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ ΓΑΜΟ, μέ 
πρῶτο καί κύριο σκοπό τήν πρωτευλο-
γία καί πρωτεντολή τῆς τεκνογονίας 
(Γενεσ. 1, 28). Καί ἡ ἐνημέρωση αὐτή 
γίνεται καί τονίζεται τόσο κατά τίς 
προσωπικές-προφορικές ἐπικοινωνίες 
μέ τίς Οἰκογένειες, ὅσο καί μέ εἰδικά 
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ γιά τά θέματα αὐτά. 
(Ὑπάρχουν καί διατίθενται ∆ΩΡΕΑΝ 
ἀντίτυπα τῶν ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΩΝ). 

Ἀρκούμαστε ὅμως ἐδῶ στά προη-
γούμενα, πού ἀναφέραμε μέ ἀφορμή 
τήν 1η Ὀκτωβρίου, ὡς ΕΠΕΤΕΙΟ τῶν 
«Γενεθλίων τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.». Καί, σύν 
Θεῷ, Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ ΟΥ Μ Ε , παρά 
τίς πολλές δυσκολίες τῆς τελευταίας 
οἰκονομικῆς καί πολύπλευρης «κρίσε-
ως», ἀναλογιζόμενοι τήν ἀληθινή Κρί-
ση, μάλιστα τή Μέλλουσα καί Αἰώνια, 
τοῦ Θεανθρώπου καί Μόνου Φιλαν-
θρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

ΜΗΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ καί ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ.
(Ἡ φράση « Μη τ έ ρ α  Ἐκκλησία» ἐδῶ ἀντιδιαστέλλεται πρός τή φρά-

ση «Μη τ ρ υ ι ά  τ ῶ ν  Πολυ τ έ κ ν ω ν  Ἑλληνική Πολιτεία», πού μετά τή 
Μεταπολίτευση, καί μάλιστα μέ τά τελευταῖα ἀντιπολυτεκνικά «ΜΝΗΜΟ-
ΝΙΑ», ἐπολέμησε καί πολεμεῖ τή ρίζα καί τροφό τοῦ Ἔθνους, τήν Οἰκογένεια 
γενικά καί εἰδικά τήν Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια).

Ἀναφερθήκαμε στό προηγούμενο 
τεῦχος (ἀρ. 134/2012, σ. 1 καί 24, μά-
λιστα καί φωτογραφικά) 
στήν ἀξιέπαινη πρωτο-
βουλία τοῦ Μακαρ. Ἀρ- 
χιεπισκόπου κ. ΙΕΡΩΝΥ- 
ΜΟΥ, νά συμπαρασταθῆ 
σέ 260 ἄπορες Πολύτε- 
κνες Οἰκογένειες τοῦ κέν- 
 τρου τῶν Ἀθηνῶν διά μέ- 
σου τῆς εἰδικῆς ὀργα-
νώσεως «Ἀποστολή». Ἐ-
γράφαμε ὅμως, καταλήγον-
τας, ὅτι θά ἐπανέλθουμε 
στό ἑπόμενο τεῦχος (τό πα-
ρόν) γιά πληρέστερη ἀνάπτυξη τοῦ 
μεγάλου τούτου θέματος, ἐπειδή στό 

προηγούμενο τεῦχος δέν ὑπῆρχε ὁ 
ἀπαιτούμενος ἄνετος χῶρος, λόγῳ ΑΦΙ-

ΕΡΩΜΑΤΟΣ («Φιλοπολυ-
τεκνικά Μνημόσυνα») σέ 
τέσσερεις (4) μακαριστούς 
ἤδη Φίλους-Συνεργάτες τῆς 
Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀπό τούς παλαι-
οτέρους καί πλέον σημαν-
τικούς.

Ἐπανερχόμενοι λοι-
πόν ἀναφέρουμε καί το-
νίζουμε τό ἱστορικό γε- 
γονός, ὅτι ἡ Χριστιανι-
κή Ἐκκλησία ἀπό τούς ἀ-
ποστολικούς χρόνους ὑπῆρ- 

ξε καί παραμένει βοηθός καί τροφός 
τῶν πτωχῶν γενικά καί ὡς Ἑλληνορθό- 
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* Καί ἄς σκεφθοῦν οἱ ἀνεύθυνοι ἐκκλησιομάχοι πόσο μεγαλύτερο Φιλανθρωπι-
κό Ἔργο θά ἐπιτελοῦσε ἡ Ἐκκλησία, ἄν ἡ ἴδια δέν εἶχε δωρήσει στό Κράτος μέγι-
στο μέρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας Της, ἐνῶ μέγα μέρος της ἔχει δημευθῆ καί 
δεσμευθῆ ἀπό τό... Κράτος. Ἀλλ̓  ὅπως ἀποκάλυψε ὁ Μακαρ. Ἀρχιεπίσκοπος, τό 94% 
(ἐνενῆντα τέσσερα τοῖς ἑκατό) τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἔχει πάρει καί κα-
τέχει τό Κράτος καί μόνο τό 6% (ἕξι τοῖς ἑκατό) ἔχει ἀπομείνει στήν Ἐκκλησία, 
τό ὁποῖο καί καραδοκεῖ τό Κράτος νά τό καταλάβει καί αὐτό! 

Ἀντίθετα, στή Ρωσία, πού ὁ Κομμουνισμός εἶχε δημεύσει τήν ἐκκλησιαστική περι-
ουσία, ΣΗΜΕΡΑ τό κράτος τήν ἐπιστρέφει, ἐνῶ βοηθεῖ στό κτίσιμο ὅσων Ἱ. Ναῶν καί 
Μονῶν ἐγκρέμισε ὁ Κομμουνισμός, περί τίς 8.000... Ναί, «ἔχει ὁ καιρός γυρίσματα»...

δοξη πλέον καί τῶν Πολυτέκνων Οἰκο-
γενειῶν, ὅπου καί ὅταν εὑρίσκονταν 
καί εὑρίσκονται σέ ἀνάγκη. 

Καί ἀκριβῶς, εἶναι πολύ σημαν-
τικό καί διδακτικό τό ὅτι οἱ Ἅγιοι 
Ἀπόστολοι (Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, 
πρῶτος Ἐπίσκοπος Ἰεροσολύμων, ὁ 
κορυφαῖος Πέτρος καί ὁ Ἰωάννης ὁ 
Θεολόγος), «οἱ δοκοῦντες (= θεωρού-
μενοι καί ὄντες) στῦλοι εἶναι» (Γαλάτ. 
2, 9), ὅταν ἐνέκριναν τήν ἀποστολή 
τῶν Ἀποστόλων Παύλου καί Βαρνά-
βα νά κηρύττουν τό Εὐαγγέλιο στούς 
ἐθνικούς-εἰδωλολάτρες, ὅρισαν ὡς 
ἐντολή ἀκριβῶς τ ή  φ ι λ ο π τ ω χ ί α : 
«μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύ-
ωμεν, ὅ καί ἐσπούδασα αὐτό τοῦτο 
ποιῆσαι», γράφει ὁ Ἅγιος Παῦλος 
(ἔνθ. ἀνωτ., στίχ. 10). Εἶναι ἡ καθι-
έρωση τῆς «λογίας» (= συλλογῆς..., 
ἀπό τό ρ. λέγω, πού σημαίνει καί συλ-
λέγω), χρημάτων καί πραγμάτων γιά 
τούς πτωχούς τότε τῶν Ἰεροσολύμων, 
ἀλλά καί γενικότερα.

Ἐξάλλου πρώτη καί σχεδόν μόνη 
ἡ Χριστιανική Ἐκκλησία ἵδρυσε καί 
συντήρησε Νοσοκομεῖα, Γηροκομεῖα, 
Λεπροκομεῖα, Ὀρφανοτροφεῖα καί 
ἄλλα Φιλανθρωπικά Ἱδρύματα, μέ 
πρότυπο τήν περίφημη «Βασιλειά-
δα» τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Βασι-
λείου (2ου ἀπό 10 ἀδέλφια), ἐνῶ ὁ 
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στήν 
Ἀντιόχεια καί στήν Κωνσταντινού-
πολη ὀργάνωσε ἐκκλησιαστικά συσ-
σίτια γιά χιλιάδες πτωχούς, ὅπως καί 
ἄλλοι Ἅγιοι Πατέρες σέ ἄλλες πόλεις. 
Καί αὐτά αἰῶνες πρίν ἀπό τήν Πολι-
τεία γενικά.

Ἀλλ̓  ἄς ἔλθουμε στή σύγχρονη 
ἑλληνική πραγματικότητα, πού κλεί-
νουν Νοσοκομεῖα ἤ ὑπολειτουργοῦν 

καί ἡ «Κοινωνική Πρόνοια» εἶναι σχε-
δόν ἀνύπαρκτη ἤ «λόγια παχιά»... 

Πέρα λοιπόν ἀπό τά προσφερό-
μενα ἀπό τήν Ἐκκλησία βοηθήματα 
πρός πτωχούς, ἀσθενεῖς καί γενικά 
ἐνδεεῖς, μάλιστα σέ καθημερινή βάση, 
ἡ καθιέρωση Συσσιτίων σέ πολλές 
Ἐνορίες καθ᾽ ὅλη τή Χώρα εἶναι, ὄχι 
μόνο ἀξιόλογο, ἀλλά ἐκπληκτικό ΓΕ-
ΓΟΝΟΣ. Ἐδῶ καθημερινά σιτίζονται 
250.000 (διακόσιες πενῆντα χιλιά-
δες) ἄπορα ἄτομα, ἐνῶ τά ἐλάχιστα 
ὑπάρχοντα δημοτικά συσσίτια, περισ-
σότερο γιά ἀλλοδαπούς-μετανάστες, 
εἶναι ἐλάχιστα.*

Ἐξάλλου ἀνέκαθεν πολλοί πιστοί-
Ἑλληνορθόδοξοι ἀφήνουν στίς Ἐνορίες 
τους —καί ὄχι στούς ∆ήμους— τσάν-
τες ἤ καί σάκκους μέ τρόφιμα καί εἴδη 
ρουχισμοῦ καί ἄλλα, τά ὁποῖα διανέ-
μονται ∆ΩΡΕΑΝ στούς ἔχοντας ἀνάγκη 
καί ζητοῦντας βοήθεια. Θά ἐλέγαμε ὅτι 
γενικά ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό διαρκές 
«Ταμεῖο Παρακαταθηκῶν καί ∆ωρεῶν» 
(ἀντί ∆ανείων), μάλιστα σέ περιόδους 
οἰκονομικῶν κρίσεων, ὅπως ἡ τελευταία 
καί χειρότερη προηγουμένων.

Ἀλλ̓  ἡ συγκεκριμένη πρωτοβου-
λία τοῦ Μακαρ. Ἀρχιεπισκόπου κ. 
ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ἔχει καί τή διάσταση 
τοῦ παραδειγματισμοῦ καί τῆς μι-
μήσεως. Καί ἄλλοι Σεβασμ. Μητρο-
πολίτες μιμοῦνται τόν Ἀρχιεπίσκοπο, 
καθώς καί πολλοί Ἐφημέριοι-Ἱερεῖς, 
ἀλλά καί φιλόπτωχοι-φιλοπολύτεκνοι 
πιστοί ὡς πρόσωπα ἤ καί ὁμάδες.

Εἰδικά ὅμως γιά τούς Ὑπερπολυτέ-
κνους-Πολυτέκνους τό Περιοδικό μας 
ἔχει προκαλέσει καί καλλιεργήσει 
ἕνα εὐρύ πνεῦμα φιλοπολυτεκνίας 
στό στενό καί εὐρύτερο περιβάλλον 
τῶν χιλιάδων Ἀναγνωστῶν του. Αὐτοί, 



8

ὡς πρόσωπα ἤ ὁμάδες, ἀνακαλύπτουν 
Πολύτεκνες Οἰκογένειες στή γειτονιά 
τους — σέ πόλη ἤ χωριό — καί τό 
κατά δύναμη τίς βοηθοῦν, μάλιστα 
συχνά ὡς ἀνώνυμοι. Γιατί, ἐνῶ ἔχουν 
παρακινηθῆ ἀπό τό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. 
διά μέσου τοῦ Περιοδικοῦ της, πάρα 
πολλοί ἀπ᾽ αὐτούς εἶναι ἄγνωστοι 
στήν ἴδια τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Κάποτε κά-
ποιοι γίνονται γνωστοί καί ὁμολογοῦν 
ὅτι ἐπί χρόνια ἐνωρίτερα ὑπῆρξαν 
φιλοπολύτεκνοι χάρη στό Περιοδικό 
τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Καί ἀκριβῶς, τολμᾶμε 
νά εἰποῦμε ὅτι αὐτοί ἴσως εἶναι καί 
περισσότεροι ἀπό τούς γνωστούς καί 
ἐπωνύμους στήν Π.Ε.ΦΙ.Π., πού καί 
αὐτοί εἶναι πολλές χιλιάδες, μάλιστα 
ἐπί δεκαετίες.

Τό ἴδιο γίνεται καί μέ πολλούς 
ἑκούσια ἀτέκνους, ἀλλά καί διαπρά-
ξαντας ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ! Χάρη στήν ἐνη-
μέρωσή τους ἀπό τό Περιοδικό, ἔγιναν 
φιλότεκνοι καί Πολύτεκνοι, ἀφοῦ φυ-
σικά ἐσταμάτησαν τήν ἀποφυγή τῆς 

εὐλογημένης τεκνογονίας, τήν ἁμαρ-
τωλή Ἀντισύλληψη καί τίς φονικές 
ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ, τή δυστυχέστερη δυστυ-
χία γιά συζύγους ἤ «ἐλεύθερα συζῶν-
τας», ὅπως λέμε καί γράφουμε. Καί 
πολλοί ἐπίσης, συζῶντες..., χωρίς τέλεση 
Ὀρθοδόξου Γάμου, ἐτέλεσαν Μυστήριο 
Γάμου κι ἐβάπτισαν τά ἀβάπτιστα παι-
διά τους, ὅταν ἐνημερώθηκαν ἀπό τό 
Περιοδικό μας. «Ἔπεσε», μᾶς λέγουν, 
«τυχαῖα στά χέρια μας ἤ τό πήραμε 
ἀπό Παγκάρι Ἐκκλησίας, ὅταν μπή-
καμε στιγμιαῖα, κάνοντας ἕνα Σταυρό 
κι ἀνάβοντας ἕνα κεράκι...». Καί αὐτά, 
μολονότι δέν ἐκκλησιάζονταν καί δέν 
εἶχαν στενή σχέση μέ τήν Ἐκκλησία, 
πού ὡς Μητέρα ἀγαπᾶ καί δέχεται τούς 
πάντας, ὅταν κάποτε κατά μυστηριώ-
δεις τρόπους καταφεύγουν σ᾽ Αὐτή. Για-
τί, εὐτυχῶς μυριάκις, ὑπάρχει Μ Ε ΤΑ-
ΝΟΙ Α , πού εἶναι τό μέγα προνόμιο 
τοῦ ∆ώρου τῆς Ἐλευθερίας, ὅταν δέν 
μένει στό δράμα τῆς ἀπιστίας καί τοῦ 
μηδενισμοῦ.  

ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ

Προηγεῖται ὡς ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ!
Πρόκειται περί σοβαρά ἀσθενοῦντος καί ἤδη χειρουργηθέντος ΥΠΕΡ-
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ ἐκπαιδευτικοῦ, μέ 10 παιδιά (γεννημ. 1988—2011).

Φοιτήτρια στό Μαθηµατικό Τµ0µα το1 Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, πού ε=-
ναι κόρη Πολυτέκνων (Bπό 4 Bδ.) καί συµφοιτήτρια µέ δύο παιδιά-Bδέλφια το1 
Bνωτέρω Bσθενο1ντος, µIς Jστειλε στίς 10 Νοεµβρίου 2012 ≤να συγκινητικό γράµ-
µα γιά τήν περίπτωση αRτή, πού προτιµIµε νS Bναφέρουµε µόνο µέ τά Bρχικά τUν 
Vνοµάτων τ0ς Wπιστολογράφου ( X.Π.) καί το1 Bσθενο1ντος ( Y.Γ.). [ λόγος ε=ναι 
¬τι «Bκόµη δέν γνωρίζουν ¬λα τά παιδιά, µάλιστα τά µικρότερα, τή σοβαρότητα 
καί κρισιµότητα τ0ς _γείας το1 πατέρα τους», ¬πως γράφει a X.Π. 

bνα cατρικό τσέκ dπ (chek up) Jδειξε iγκο στό πάγκρεας το1 Y.Γ. καί οj για-
τροί _πέδειξαν dµεση Wγχείρηση. Yπευθύνθηκε σέ ∆ηµόσιο Νοσοκοµεmο, ¬που 
το1 ε=παν ¬τι θέση στήν Xντατική Μονάδα, πού χρειάζεται, θά _πάρχει τό... ∆ε-
κέµβριο (!), WνU Jπρεπε νά χειρουργηθ0 dµεσα. oτσι κατέφυγε σέ qδιωτική Κλι-
νική, ¬που καί χειρουργήθηκε στίς 9 Νοεµβρίου 2012. t Κλινική (γιά Wγχείρηση, 
Xντατική κλπ.) τόν χρέωσε µέ 8.000 € πρός τό παρόν.

t  xπερπολύτεκνη αRτή Οcκογένεια, θρησκευοµένη καί Bξιοπρεπής, µέ Wργαζόµενο 
µόνο τόν Bσθενο1ντα τώρα πατέρα-Wκπαιδευτικό, δέν {ταν γνωστή στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. 
Ποτέ δέν Bπευθύνθηκε σS αRτή, ο~τε Συνδικαλιστικός Σύλλογος Πολυτέκνων ο~τε 
κάποιος Φίλος τUν Πολυτέκνων, ¬πως τώρα a X.Π., µIς τή συνέστησαν. Καί µIς τή 
συνέστησε a X.Π. µέ δική της πρωτοβουλία, Wπειδή a Οcκογένεια δέν ε=χε διαθέσιµο 
τό Bνωτέρω ποσό, WνU ἴσως χρειασθ0 καί κάποιο dλλο ποσό Bκόµη... Μάλιστα γιS 
αRτό a φοιτήτρια X.Π., Bλλά καί a µητέρα της Μαρία Π.-Τ., Wκπαιδευτικός (θεολόγος-
καθηγήτρια), Jκαµαν ≤ναν Jρανο µεταξύ φίλων καί γνωστUν τους, χωρίς ¬µως νά 
συγκεντρώσουν τό Bπαιτηθέν ποσό, Bλλά µέρος του.

Τά αRθεντικά στοιχεmα τ0ς Οcκογενείας (οcκογ. κατάσταση ∆ήµου, διεύθυνση 
καί τηλέφωνα) ε=ναι �δη στή διάθεση τ0ς Π.Ε.ΦΙ.Π., ¬πως καί τ0ς Wπιστολογράφου 
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X.Π. καί τ0ς µητέρας της. Μάλιστα � πατέρας τ0ς τελευταίας «βρέθηκε» γνωστός 
στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. (Ε=ναι εRσεβής καί παλιός Yναγνώστης το1 Περιοδικο1 µας).

t Π.Ε.ΦΙ.Π. λοιπόν κάνει θερµή Jκκληση στούς δυναµένους Φίλους τUν Πο-
λυτέκνων (διά µέσου αRτ0ς καί µέ Bναφορά: γιά τήν Οcκογ. Y.Γ., Θεσ/κη) νά συν-
τρέξουν καί νά βοηθήσουν οcκονοµικά τήν xπερπολύτεκνη αRτή Οcκογένεια, a 
�ποία Bντικειµενικά Jχει dµεση Bνάγκη, WνU δέν Wπιθυµεm δηµοσιότητα, γιά τούς 
Bναφερθέντες λόγους.

Καί κάποιες dλλες Πολύτεκνες Οcκογένειες, dξιες θαυµασµο1, 
Bλλά καί βοηθείας.

Πρίν παρουσιάσουµε Wνδεικτικά —�ς συνήθως, γιατί _πάρχουν... πολλές— κά-
ποιες Πολύτεκνες Οcκογένειες, Bναφέρουµε ¬τι πολλές dλλες προτιµο1ν τήν προ-
σωπική, τήν τηλεφωνική, Bλλά καί τήν Bλληλογραφική Wπικοινωνία, κατά τήν �ποία 
ρητά ζητο1ν νά µή δηµοσιευθ0 τό γράµµα τους καί πάντως νά µή δηµοσιευθ0 a 
ζητουµένη Bπό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. οcκογενειακή φωτογραφία τους. Καί τό ζητο1ν αRτό, 
Wπειδή δέν τό θέλουν συνήθως τά µεγαλύτερα παιδιά (Jφηβοι � σπουδαστές-φοι-
τητές, Bλλά καί κάποιοι συγγενεmς...).

Κυριολεκτικά πάσχουµε-κουραζόµαστε νά ζητο1µε γράµµατά τους καί σοβαρές 
οcκογενειακές φωτογραφίες τους, �ς Bναγκαmα στοιχεmα το1 Yρχείου τ0ς Π.Ε.ΦΙ.Π. 
YλλS ¬µως µπορεmτε νά φαντασθ0τε τό Περιοδικό µας χωρίς τίς �ραmες καί aρωικές 
οcκογενειακές φωτογραφίες, µολονότι κυκλοφορεmται καί διανέµεται ∆ΩΡΕΑΝ; 
Πολλοί λίγοι � Wλάχιστοι θά τό Jπαιρναν καί θά τό µελετο1σαν.

�ς γνωρίζουν πάντως ¬τι a Π.Ε.ΦΙ.Π. δέν δηµοσιεύει οcκογενειακές φωτογρα-
φίες Πολυτέκνων διαφηµίζοντάς τες...  Yλλά τίς παρουσιάζει �ς «ε"κόνες Θεο*», 
�ς τό µεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ, Θεο1 θεmο Θα1µα, ¬πως 
ε=ναι a κάθε �λληνορθόδοξη xπερπολύτεκνη-Πολύτεκνη Οcκογένεια, γιατί δέχε-
ται µέ χαρά καί εRγνωµοσύνη ΟΣΑ ΠΑΙ∆ΙΑ τ0ς δώσει � ∆ηµιουργός Θεός-Πατέ-
ρας, �ς «θησαυρός τ3ν 4γαθ3ν καί Ζω9ς χορηγός»!

Οcκογ. Νικολάου καί Βαΐ-
ας Λοΐζου, 5 παιδιά, γεν-
νηµ. 2000—2012, Ν. Καρ-
δίτσας.

�νεργοι καί οj δύο (2) γο-
νεmς WδU καί 1 χρόνο, για-
τί τούς... )πέλυσαν. Μάλιστα 
≤να )πό τά µικρά παιδιά τους 
εAναι σοβαρά dρρωστο, παρα-
πληγικό, )πό σπάσιµο )γγείου. 
Τρέχουν συνέχεια στούς για-
τρούς! Μόλις πρόσφατα F πα-
τέρας βρHκε κάποια δουλειά, 
Jµως µέ πολύ χαµηλό µισθό, 
πού δέν NπαρκεO. ∆έν Qχουν 
δικό τους σπίτι καί πληρώνουν 
200€ Nνοίκιο. «Μέ µεγάλη δυσ-
κολία τά βγάζουµε πέρα. ∆έν 
Jχουµε ο~τε τό Wνοίκιο νά πληρώσουµε», γράφει V Vρωίδα µητέρα. ΜWς τούς 
σύστησε F τοπικός Σύλλογος Πολυτέκνων (ε[γε του!), F FποOος καί προσπαθεO 
νά τούς βοηθήσει Jπως καί Jσο µπορεO. «Περιµένουµε τή δική σας συµµετοχή 
καί )γάπη, γιά νά µπορέσουµε νά )νταπεξέλθουµε στίς δύσκολες Vµέρες πού 
περνWµε», καταλήγει στό γράµµα της πρός τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. V σεµνή καί πονεµένη 
µητέρα. Νά γιατί λέµε καί γράφουµε νά προσφέρουµε ΟΛΟΙ µας κάτι καί Bπό 
τό _στέρηµά µας, γιά τούς Jχοντας περισσότερες Bνάγκες Bπό WµIς.
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Οcκογ. Χρίστου καί Βασιλικ0ς 
Καραµπούλη, µέ 5 παιδιά, γεννηµ. 
2001—2009, Ν. Yττικ0ς.

Καί οf δύο γονεOς εAναι τέκνα Πολυτέ-
κνων, )πό 4 παιδιά-)δέλφια, χωρίς δικό 
τους σπίτι, γιά τό FποOο πληρώνουν 500 € 
τό µήνα. gργαζόταν F πατέρας καί V µητέ-
ρα περιστασιακά, Nνi τώρα, δυστυχiς καί 
οf δύο ε=ναι dνεργοι. jτσι Nνοίκιο, φiς, 
νερό, κοινόχρηστα, σχολικά καί διατρο-
φή κλπ. µένουν )κάλυπτα... kπάρχει λοι-
πόν µεγάλη )νάγκη βοηθείας, τήν Fποία, 
πρέπει νά καλύψουν καί οf δυνάµενοι Φί-
λοι τiν Πολυτέκνων.

Οcκογ. Χρίστου ∆ηµητράκη, 6 παι-
διά, γεννηµ. 1996—2002, Ν. ∆ωδε-
κανήσου.

gδi, µέ τό χέρι στήν καρδιά, )να-
φέρουµε Jτι τήν Nπιµέλεια τiν παιδιiν 
Qχει F πατέρας, γιατί... V πρώην σύζυ-
γος καί «µητέρα» Nγκατέλειψε σύζυγο 
καί παιδιά καί Qφυγε µέ κάποιον mλλον, 
πού βρHκε στό facebook (= φέισµπουκ)! 
gλάχιστες εAναι οf παρόµοιες περιπτώ-
σεις «µητέρων», συγκριτικά µέ τίς περισ-
σότερες δυστυχiς «πατέρων», καί µετα-

ξύ τiν Πολυτέκνων. ΕAναι... «φροvτα» τHς διεφθαρµένης τηλεοράσεως, τοv 
∆ιαδικτύου (Internet) καί τiν )ντιοικογενειακiν γενικά ΜΜΕ (µίντια). Τόσο 
F πατέρας καί V γιαγιά, F gφηµέριος τHς gνορίας, Jσο καί τά µεγαλύτερα παι-
διά-)δέλφια πρέπει νά βοηθήσουν τά µικρότερα παιδιά νά ξεπεράσουν τούς 
ψυχικούς τραυµατισµούς )πό τό... «πρόβληµα», πού πρέπει νά τούς γίνει δί-
δαγµα προσοχ0ς καί προσευχ0ς καί στενο1 συνδέσµου µέ τή Μητέρα 
Xκκλησία, τόσο γιά τό παρόν, Jσο καί γιά τό µέλλον τους.

{ πατέρας πρός τό παρόν εAναι mνεργος, Fπότε |πάρχει )νάγκη στήν 
Ο~κογένεια, πού δέν Qχει καί δικό της σπίτι, Fπότε πρέπει νά πληρώνει Nνοίκιο 
καί τά |πόλοιπα.

Καί γιά σWς, Φίλοι µας, «Jχει � Θεός», καί στηριχθHτε σ� Α�τόν. «Πάντα δυ-
νατά τ@ πιστεύοντι» (Μάρκ. 9, 23). Θά κάνουµε καί γιά σWς J,τι µποροvµε.

Οcκογ. ΘωµI καί Yντωνίας �µI,  
8 παιδιά, γενηµ. 2000—2012 (τό 8ο �τοι-
µογέννητο στόν 9ο µήνα), Ν. Κιλκίς.

{ πατέρας Nργαζόταν �ς )γρότης καί 
V Ο~κογένεια ζοvσε µέ λιτότητα, )λλά 
καί α�τάρκεια. Yσθένησε ¬µως Bπό τή 
µέση του καί Jκαµε δύο χειρουργικές 
Wπεµβάσεις, �στε, πρός τό παρόν τουλάχι-
στο, νά µήν µπορεO νά Nργάζεται. «jχουµε 
)νάγκη τή βοήθειά σας, Jποια κι mν εAναι 
α�τή», γράφει V σεµνή µητέρα. Τά παιδιά, 
Jλα µικρά καί χαριτωµένα, περιµένουν τή 
βοήθειά µας-Σας. Καί τήν )ξίζουν.
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Οcκογ. Πολυβίου καί Γε-
ωργίας Βουδούρη, µέ 4 παι-
διά, πρός τό παρόν, γεννηµέ-
να 1998—2007, Ν. Yττικ0ς.

gδi V Ο~κογένεια δέν πα-
ρουσιάζεται �ς Qχουσα )νάγκη, 
πού mλλωστε δέν λείπει )πό 
καµµιά Πολύτεκνη Ο~κογένεια. 
Παρουσιάζεται, γιατί _πάρχει 
Θα1µα � µIλλον Θαύµατα, 
)όρατα καί Fρατά, Jπως Fµο-
λογεO V mλλοτε mσχετη µέ τήν 
gκκλησία µητέρα, πού Qξω )π� 
Α�τή �ταν Nπί χρόνια mτεκνη καί µέ Bποκλεισµό τ0ς τεκνοποιήσεως Bπό τούς 
γιατρούς! Καί )κριβiς, Jταν Nγνώρισε ≤να χαρισµατικό Πνευµατικό καί mρχισε νά 
ζεO συνειδητή Nκκλησιαστική ζωή, �ς )ληθινή Ο~κογένεια πλέον µέ τό σύζυγό της, 
Qγιναν «κατ$ ο'κον )κκλησία» (Ρωµ. 16, 5). « oτσι», Jπως γράφει, «Bπό τήν Bτεκνία 
περάσαµε στήν πολυτεκνία καί Bπό τήν Bδιαφορία στόν Bγώνα γιά τή σωτη-
ρία»! Τό γράµµα της, 2σέλιδο καί γλαφυρό, δυστυχiς, δέν διαθέτουµε χiρο γιά 
δηµοσίευσή του Fλοκλήρου. Γι� α�τό καί προτιµήσαµε τήν περίληψή του. 

Θλιβόταν γιά τήν )τεκνία, )λλά καί πολύ τHς κόστιζε «� Vνειδισµός τUν 
γύρω» γι� α�τήν. Καί τότε, mσχετη )κόµη µέ τήν gκκλησία, Jπως συνεχίζει, 
«F καλός Θεός Qστειλε κάποιον mνθρωπο, πού µοv µίλησε γιά τό ΓυναικεOο 
Μοναστήρι τοv �γίου �ωάννη Προδρόµου τοv Μακρυνοv» (Qξω καί δυτικά 
τiν Μεγάρων, στό �λεποχώρι) «καί γιά τόν fδρυτή του Γέροντα ∆αµασκηνό. 
{ Γέροντας, µοv εAπε, σταυρώνει µέ λαδάκι το1 �γίου ¬σες γυναmκες ε=ναι 
dτεκνες καί � �γιος δίνει σS αRτές πάντοτε παιδί»!...

j, α�τό �ταν. ΠHγαν στό Μοναστήρι καί µίλησαν στό Γέροντα. { Γέροντας 
τή σταύρωσε µέ λαδάκι )πό τήν κανδήλα τοv �γίου καί εAπε, «µέ πολλή σι-
γουριά», Jπως γράφει: «Θά δώσει F Θεός, παιδί µου»! Καί συνεχίζει: «Τά 
δUρα το1 Θεο1 πλέον Jρχονταν βροχή»!  jµεινε Qγκυος στήν πρώτη τους 
κόρη, πού τHς Qδωσαν τό �νοµα τοv �γίου, qωάννα, καί )κολούθησαν τά 
mλλα τρία τους παιδιά, πού στό τελευταOο )γόρι 
Qδωσαν τό �νοµα τοv Γέροντα, ∆αµασκηνός. 
Καί τά 4 παιδιά µέ καισαρικές, )λλ� |γιέστατα, 
Jπως καί V �δια.

Τόσο γιά τίς Μοναχές, πού φθάνουν περίπου τίς 
70, Jσο καί κυρίως γιά τό Γέροντα, γράφει µέ θαυ-
µασµό: «Συνάντησα Bνθρώπους Bληθινούς, µέ 
Bγάπη, καλοσύνη καί πραγµατικό Wνδιαφέρον γιά 
τούς συνανθρώπους τους... Xγνώρισα, µίλησα, 
περπάτησα µέ ≤ναν �γιο... oγινε � Πνευµατικός 
µας πλέον �ς τήν κοίµησή του, 23.2.2001...».

Παρασυρθήκαµε Jµως κι NµεOς )πό τό �ραOο 
Γράµµα τHς κας Γεωργίας καί Nµακρύναµε τό λόγο. 
Γι� α�τό, τόσο γιά τή Γυναικεία Μονή, Jσο καί γιά τήν 
�νδρική, τHς �γίας ΠαρασκευHς στό Μάζι Μεγάρων, 
πού Nπίσης �δρυσε F Γέροντας, καί φυσικά γιά τόν 
ε�λαβέστατο, )λλά καί φιλότεκνο καί φιλοπολύτε-
κνο Γέροντα ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ στό ε~κονιζόµενο βι-
βλίο (σελίδες 576), πού συνιστοvµε θερµά.

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ )πό τήν �ερά Μονή (τηλ. 22960-
51.333) καί )πό τά χριστιανικά βιβλιοπωλεOα.

11
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ΕΞΗΓΗΣΗ οcκογ. φωτογραφίας 
Χαραλ. καί Φιλένιας ΚΑΠΛΑΝΙ∆Η, 
µέ 6 παιδιά, γεννηµένα 2003—2012 
(οRσιαστικά 10, µέ 4 Bποβολές), Ν. 
Yττικ0ς. ΚΑΙ δύο σηµαντικά γράµ-
µατά της, γιά σύγχρονο ΘΑΥΜΑ τε-
κνογονίας καί γιά τήν... Wπιδηµία τ0ς 
ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, πού ε=ναι «θανάσιµο 
�µάρτηµα»! 

Τήν Οἰκογένεια εἴχαμε γνωρίσει 
καί παρουσιάσει στό τεῦχος ἀρ. 128 
(Ὀκτ.-∆εκ. 2010, σ. 13), ὅταν, μετά ἀπό 
ἀποβολή τοῦ 6ου, μᾶς εἶχαν ζητήσει ἰατρό-γυναικολόγο γιά ἀποφυγή, εἰ δυνα-
τόν, καισαρικῆς στό νέο 6ο παιδάκι, ὥστε νά γινόταν φυσιολογική γέννα, δη-
μοσιεύοντας καί τήν ὡραία οἰκογεν. φωτογραφία τους, μέ τά πέντε (5) τότε χα-
ριτωμένα κοριτσάκια. Γιατί, παρά τόν ἀποκλεισμό τῶν γιατρῶν..., ὁ Πανάγαθος 
τούς ἐχάρισε «νέο» 6ο παιδάκι-ἀγοράκι, τό Νικόλαο, τή Βάπτιση τοῦ ὁποίου 
στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Χριστοφόρου ∆αφνίου ἀπεικονίζει ἡ ὡραία ἐδῶ οἰκογενειακή 
φωτογραφία.

Ὅπως βλέπουμε σ' αὐτή, ἐκτός ἀπό τήν Ἀνάδοχο κα Βασιλική Μυταλάκη, συ-
μπαρίσταντο οἱ ἑξῆς πέντε (5) Ἱερεῖς (ἀπό ἀριστερά): 1) ὁ Ἱερομόν. π. Στυλιανός 
Παντελῆς, Ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου Αἰγάλεω· 2) ὁ Ἱερομόν. π. Γερβά-
σιος Φράγκος, Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Ἁγ. Χριστοφόρου· 3) ὁ Αἰδεσ. π. Ἀρτέμιος Μω-
ραΐτης, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Χριστοφόρου· 4) ὁ Πνευματικός τοῦ ζεύγους Αἰδεσ. π. 
Ἀπόστολος Θεολόγου καί θεολόγος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Βαρβάρας Ἄνω Πατησί-
ων· καί 5) ὁ Αἰδεσ. π. Ἠλίας Ρότσος, συνταξιοῦχος καί πρώην Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. 
Θωμᾶ Ἀμπελοκήπων (Γουδῆ). 

Καί οἱ δύο γονεῖς εἶναι ἀπόφοιτοι Λυκείου, μέ ἐργαζόμενο ἰδιωτικά μόνο τόν 
πατέρα, ὁ ὁποῖος εἶναι 1ος ἀπό 3 ἀδέλφια, μέ 2ο ἀδελφό τό Μοναχό π. Παχώ-
μιο, στήν Ἱ. Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων-Καλαμπάκας Τρικάλων, καί 3ο τό λαϊκό 
Ἰάσονα. Ἡ μητέρα ἔχει μία (1) ἀδελφή καί φυσικά δέν ἐργάζεται ἐκτός οἰκίας, ὡς 
μικρομάννα καί Ὑπερπολύτεκνη. Ἔχουν δικό τους σπίτι, μέ δάνειο, γιά τό ὁποῖο 
πληρώνουν μηναία δόση 400 €, ἐνῶ ἀπό τήν ἐργασία του ὁ πατέρας, λόγῳ... κρί-
σεως, δέν συμπληρώνει τά ἀναγκαῖα ἔξοδα τῆς Ὑπερπολύτεκνης καί, σύν Θεῷ, 
αὐξανομένης Οἰκογενείας, πού πιστεύει καί βιώνει τό αἰώνιο τρίπτυχο: «Πίστις, 
Ἐλπίς, Ἀγάπη» (Ά  Κορινθ. 13, 13). Μάλιστα ὁ πατέρας εἶναι καί Κατηχητής, 
ἀλλά καί ἐκκλησιαστικός Ἐπίτροπος.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ Bπό σελ. 1, πρωτεξώφυλλο.

ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ

Οj δύο σηµαντικές Wπιστολές πού Wλάβαµε στίς 4 καί 16.10.2012
α .́ �γαπητοί «Φίλοι τiν Πολυτέκνων», χαίρετε Nν Κυρί�.
{ λόγος πού σWς γράφουµε α�τό τό γράµµα εAναι γιά νά δώσουµε τή µαρτυρία 

µας γιά ≤να ζωντανό Θαvµα τοv Θεοv, πού Nζήσαµε στή γέννηση τοv 6ου (≤κτου) 
παιδιοv µας. gνi Jλοι οf γιατροί πού ε�χαµε NπισκεφθH, γιά νά µWς βοηθήσουν ν� 
)ποκτήσουµε καί 6ο (≤κτο) παιδάκι (Qπειτα )πό προηγούµενη )ποβολή, Jπως καί 
mλλες 3), �σαν κατηγορηµατικά )ρνητικοί. �λλ' NµεOς, µέ τήν πίστη µας στό Θεό, 
προχωρήσαµε µέ θάρρος. � µόνη λύση πού πρότειναν �ταν a Jκτρωση, γιά νά µή 
βάλουµε, Qλεγαν, σέ κίνδυνο τή ζωή τHς µητέρας. �µως οf παρακλήσεις µας στόν 
Πανάγαθο ε~σακούσθηκαν ≤ως τέλους. � γιατρός πού µWς )νέλαβε, ≤νας |πέροχος 
mνθρωπος, V κα Βασιλική Μιχαλίτση, µWς Nξοµολογήθηκε Jτι κατά τή διάρκεια  τ0ς 
καισαρικ0ς Jζησε τό Θα1µα, πού γιά NµWς �ταν )ναµενόµενο! � σύζυγος, µέ κιρ-
σούς στή µήτρα, θά χρειαζόταν )ρκετές µπουκάλες α�µατος, τίς FποOες καί Nδώσαµε. 
Γιατί, Jταν V γιατρός θά τHς Qκοβε τή µήτρα, γιά νά βγάλει τό παιδί, οf κιρσοί θά 
Qσπαζαν καί θά ε�χαµε µεγάλη αfµορραγία. �λλά «Μέγας ε', Κύριε, καί θαυµαστά τά 
=ργα Σου»! Στάλα αἵµατος δέν -τρεξε 1πό τούς κιρσούς, ο9 :πο;οι, καθώς >νοιγαν 
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1πό τή µία, -τσι καί -κλειναν 1πό τήν >λλη. Τό παιδί )πίσης «πέταξε» στά χέρια 
τ8ς γιατρο;, σάν κάποιος νά τ8ς τό ?δωσε, Aστε νά ράψει Cµέσως τή σύζυγο, χω-
ρίς κανένα πρόβληµα!  Lτσι παιδί καί µητέρα Mσαν σέ Nριστη κατάσταση! O Θεός 
)πισκίασε )µQς τούς Cναξίους καί Rµαρτωλούς, πού Sµως T ζωή µας προσπαθο;µε 
νά κινεVται κατά τό Θέληµά Του.

ΣQς εYχαριστο;µε πάρα πολύ γιά Sλη τή στήριξη πού µQς παρέχετε.

β .́ Zγαπητοί «Φίλοι τ\ν Πολυτέκνων», χαίρετε )ν Κυρί_.
Σέ συνέχεια προηγούµενης )πικοινωνίας µας θά `θέλαµε νa Cναφερθο;µε σέ 

≤να πολύ σηµαντικό πρόβληµα, πού Cντιµετωπίζουµε Cπό τό περιβάλλον µας, 
αFτό τGς ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ! Φίλοι, γνωστοί καί συγγενεVς µNς προτρέπουν νά κάνου-
µε στείρωση. Καί )πιµένουν σέ τέτοιο βαθµό, Aστε κάποιοι νά µQς ?χουν κόψει 
καί τήν καληµέρα!

d Nποψή µας )πί το; θέµατος εeναι Sτι στείρωση κάνουµε στά σκυλιά καί 
στά γατιά — πού καί γιά )κεVνα Cκόµα ?χουµε τίς )νστάσεις καί Cντιρρήσεις µας. 
gµεVς Sµως, hς Nνθρωποι καί hς Χριστιανοί jρθόδοξοι, πού γνωρίζουµε τό «χω-
ρίς 'µο* ο+ δύνασθε ποιε6ν ο+δέν» ( lωάν. 15, 5), τό θεωρο;µε µεγάλη Cσέβεια καί 
τεράστιο )γωισµό, τό νά πιστεύουµε Sτι εoµαστε τόσο pκανοί, Aστε νά µπορο;µε 
Sποτε θέλουµε νά κάνουµε παιδιά καί Sποτε θέλουµε νά τά σταµατQµε. Στή δική 
µας εqδικά περίπτωση, πού καί τά ≤ξι παιδιά µας εeναι δ\ρα το; Θεο; — διότι T 
σύζυγός, γιά λόγους rγείας, δέν µπορο;σε νά κρατήσει παιδί καί ?τσι εoχαµε τέσ-
σερεις 1ποβολές — θά Mταν Nφατος )γωισµός καί τεράστια Cχαριστία, Nν κάνα-
µε στείρωση. O Κύριος τότε θά µπορο;σε εsλογα νά µQς ρωτήσει: « Sστε πιστέ-
ψατε ¬τι τά παιδιά εVναι δικά σας, προσωπική σας Wπιτυχία, καί 1ποφασίσατε 
τώρα νά γίνει στείρωση στή γυναίκα, WνZ µέχρι χθές παρακαλούσατε νά σNς 
χαρίσω ≤να παιδί; Καί θέλετε νά κάνετε στείρωση σέ γυναίκα, πού ο≈τως _ 
>λλως δέν µπορο`σε νά κάνει παιδί; ΣNς τά παίρνω λοιπόν ¬λα πίσω καί µό-
νοι σας εἴσαστε Wλεύθεροι νά κάνετε ¬σα παιδιά θέλετε καί ¬ποτε θέλετε νά 
σταµατήσετε»! 

u τ8ς Cχαριστίας!  u τ8ς rπερηφανείας! u τ8ς Cσεβείας! Τί )γωιστής πού εeναι 
v Nνθρωπος πού πιστεύει Sτι v Θεός το; ?δωσε τό µυαλό γιά νά Τόν κρίνει, νά 
Τόν διορθώνει καί νά Τόν Cπορρίπτει Sποτε αYτός θέλει!...

gπίσης λένε «στίς µέρες µας εeναι Cνεύθυνο νά κάνεις πολλά παιδιά». L λοι-
πόν, καί : Θεός πού µNς τά δίνει εVναι κι ΑFτός 1νεύθυνος;... Φαντασθ8τε καί τά 
ψυχολογικά προβλήµατα, πού σίγουρα θά ?χει µιά γυναίκα, T vποία Cποφασίζει 
συνειδητά νά κάµει στείρωση, Sταν )γωιστικά Cπορρίπτει τήν Πρόνοια το; Θεο; 
καί δέν Το; ?χει καµµιά )µπιστοσύνη!

Τελειώνοντας θέλουµε νά )πισηµάνουµε Sτι )µεVς οp Χριστιανοί  jρθόδοξοι 
ξέρουµε πολύ καλά Sτι, Cντί τ8ς στειρώσεως, ?χουµε µιά µεγάλη Cρετή νά 
Cξιοποιήσουµε, τήν 1ρετή τGς ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ! O Θεός νά µQς )λεήσει.

ΣQς εYχαριστο;µε πολύ γιά τό χρόνο πού διαθέσατε γιά )µQς.

Χαράλαµπος καί Φιλένια Καπλανίδη

Υ.Γ.: Πολλά παιδιά, πολλές σκοτο;ρες. Κανένα παιδί, καµµιά χαρά! ∆ιαλέγεις 
καί παίρνεις.

Καί προσθέτει f Π.Ε.ΦΙ.Π.: Κι ¬σα πολλά, τόση πολλή -χουνε χάρη καί τιµή!

ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ γιά τήν τεχνητή ΣΤΕΙΡΩΣΗ.
Τό θέμα τῆς ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, τεχνη-

τῆς* καί... ἁμαρτωλῆς, ὡς φυγοτε-
κνίας καί ἀντισυλλήψεως, ἔχουμε 
(πρωτο)θίξει καί μερικά ἀναπτύξει 
στά τεύχη αὐτοῦ τοῦ Περιοδικοῦ: ἀρ. 

81/1999, σ. 19—23 καί ἰδιαίτερα στίς 
σελ. 22—23 ·  ἀρ. 89/2001, σελ. 22—26, 
τό ὁποῖο συνιστοῦμε ἰδιαίτερα, ὅπως 
καί τό τεῦχος ἀρ. 95/2002, σ. 23—28· 
καί ἀρ. 117/2008, σ. 12. (Ὑπάρχουν 

* Ἄλλο στείρωση τεχνητή καί ἄλλο στειρότητα (= ἀδυναμία τεκνοποιίας), πού 
εἶναι «φυσική»-ἀθέλητη, ἀλλά καί συνέπεια-ἀποτέλεσμα ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ κατά 35-40%. 
Τό ἴδιο καί ἡ ἀντισύλληψη συνήθως δημιουργεῖ στειρότητα.
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ἀκόμη διαθέσιμα τεύχη, ∆ΩΡΕΑΝ πάν-
τοτε, γιά ὅσους θά τά ἤθελαν καί τά 
ζητήσουν). Αὐτά ὡς εἰσαγωγικά καί, 
θά ἐλέγαμε, βιβλιογραφικά, γιατί μνη-
μονεύουμε καί βιβλία-πηγές.  

Εἴχαμε ὅμως προγραμματίσει καί 
νεότερη ἐπάνοδο στό ἐπίκαιρο τοῦτο 
θέμα, καθώς οἱ «ὁμολογίες»-πληρο-
φορίες γονέων καί ἰδιαίτερα μητέρων 
ἔχουν τελευταῖα πληθυνθῆ, ὥστε νά 
«ὁμιλοῦν» γιά κάτι «φυσικό» καί πάν-
τως συνηθισμένο πλέον, δυστυχῶς μυ-
ριάκις, ὅπως συνηθίζουμε νά λέμε καί 
νά γράφουμε. Ἔτσι ἔχουμε καταλή-
ξει νά ἀφιερώσουμε ἕνα Εἰδικό ΑΦΙΕ-
ΡΩΜΑ (ὅπως ἔχουμε κάμει καί γιά τίς 
ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ, τό ∆ΙΑΖΥΓΙΟ, τόν ΟΡ-
ΘΟ∆ΟΞΟ ΓΑΜΟ, τήν ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ καί ἄλλα φλέγοντα-
«καυτά» οἰκογενειακά θέματα).

Ε∆Ω λοιπόν τί νά πρωτοαναφέ-
ρουμε μέ ἀφορμή τή 2η Ἐπιστολή Κα-
πλανίδη; Μόνο τά βασικότερα καί πά-
ντοτε σύμφωνα μέ τήν ἱεροκανονική 
καί ἁγιοπατερική καί ἀσφαλῶς 
ἀναλλοίωτη καί αἰώνια διδασκαλία 
τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας, ὡς μόνης 
Ἀληθινῆς «Ὁδοῦ, Ἀληθείας, Ζωῆς» 
(Ἰωάν. 14, 6). Οὔτε... αὐτοσχεδιάζοντες 
οὔτε μοντερνίζοντες-νεωτερίζο-
ντες, ὅπως οἱ αἱρετικοί καί ἐκ τῶν 
«ἡμετέρων» οἱ λεγόμενοι «νεορθόδο-
ξοι»-οἰκουμενιστές-πανθρησκειακοί...

Ἀναφέρουμε καί ἐδῶ πρῶτα τόν 
Κ∆΄-24ο Ἱερό Ἀποστολικό Κανό-
να γιά τή ΣΤΕΙΡΩΣΗ, ἀνδρῶν καί 
γυναικῶν, πού ἦταν, ἀλλά καί εἶναι 
γνωστή ὡς ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ. Λέγει ὁ 
Ἱ. Κ.: «Λαϊκός ἑαυτόν ἀκρωτηριάσας 
ἀφοριζέσθω ἔτη τρία. Ἐπίβουλος γάρ 
ἐστί (= διότι εἶναι ἐχθρός) τῆς ἑαυτοῦ 
ζωῆς»! Προηγοῦνται οἱ ΚΒ΄-22ος καί 
ΚΓ΄-23ος Ἱ. Κ. γιά τούς Κληρικούς, 
πού παραλείπουμε, ἐνῶ μεταφέρουμε 
τή σύντομη ἑρμηνεία στόν Ἱ. Κ. Κ∆΄-
24ο τοῦ σοφοῦ Κανονολόγου Ἁγίου 
Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου: 

«Εἰ δέ λαϊκός (ἄνδρας ἤ γυναίκα) 
εἶναι ἐκεῖνος πού ἤθελεν ἀκρωτηριάσῃ 
καί εὐνουχίσῃ (=στειρώσει) τόν ἑαυτόν 
του ὑγιαίνοντα ἤ ἄλλον βάλῃ καί τόν 
εὐνουχίσῃ, προστάζει ὁ παρών Κα-

νών νά ἀφορίζηται (=ἀπομακρύνεται) 
ἀπό τά Μυστήρια (=θ. Κοινωνία...) 
καί ἀπό τήν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ συν-
άθροισιν τῶν Χριστιανῶν (= οὔτε 
νά ἐκκλησιάζεται!...) χρόνους τρεῖς, 
ἐπειδή μέ τόν εὐνουχισμόν αὐτόν γί-
νεται ἐπίβουλος τῆς ζωῆς του». 

(Βλ. Ἱ. Πηδάλιο, ἔκδ. «'Αστέρος», 
Ἀθῆναι 1970 — καί ἔκδ. Β. Ρηγοπούλου, 
Θεσ/κη 2003 —,  σ. 23—24, μέ σχόλια 
τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου). Τά ἴδια περί-
που λέγουν καί ὁ Ά -1ος Ἱ. Κ. τῆς Ά  
Οἰκουμ. Συνόδου τό 325 μ.Χ., ἀλλά καί 
ὁ Η΄-8ος Ἱ. Κ. τῆς Ά -Β ,́ ἤτοι τῆς Πρω-
τοδευτέρας Ἱ. Συνόδου, τό 861 μ.Χ.

Στόν ἐναπομένοντα ἐλάχιστο χῶρο 
τῆς σελίδας αὐτῆς προσθέτουμε μόνο 
τίς ἔγκυρες γνῶμες δύο εὐλαβῶν 
καί σοφῶν Ἐπισκόπων, συγγραφέων 
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ἐγκεκριμένων 
ὑπό Πατριαρχικῶν Ἱ. Συνόδων, ὅπως 
καί ὑπό τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος. Ἡ πρώτη (γνώμη) εἶναι 
τοῦ ἤδη μακαριστοῦ Μητροπολίτη Κυ-
θήρων κυροῦ ΜΕΛΕΤΙΟΥ (Γαλανο-
πούλου), ὁ ὁποῖος γράφει τά ἑξῆς: 

«Ἡ στείρωσις εἶναι συγγενής πρός 
τήν πρᾶξιν προλήψεως μιᾶς συλλήψεως 
καί ἐγκυμοσύνης, ἐκτρώσεως καί βιαίας 
διακοπῆς τῆς ἐγκυμοσύνης... Ἡ τεχνη-
τή στείρωσις συνιστᾷ ἁμαρτίαν κατά 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἁμαρτίαν πρός 
θάνατον. Προσβάλλει κατ' εὐθεῖαν καί 
ἀμέσως τήν ἔννοιαν τοῦ Γάμου, ὅστις 
εἶναι “μέγα Μυστήριον”, Ἐφεσ. 5, 32». 
(Σύστημα Ἱ. Ἐξομολογητικῆς, Ἀθῆναι 
1960, σελ. 455). 

Καί ἡ δ ε ύ τ ε ρ η  εἶναι τοῦ ἐπίσης 
μακαριστοῦ ἤδη Μητροπολίτη Κῶ κυροῦ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Καρπαθίου), ὁ ὁποῖος 
γράφει γιά τήν τεχνητή στείρωση: 

«Ἁμάρτημα θανάσιμον κ ρ ᾶ ζ ο ν...
Μορφή φ ό ν ο υ  χειρίστου εἴδους ἐκ 
προμελέτης, ἀλλά καί αὐτοκτονίας 
ἐμμέσου» (Ἐξομολογητική, τόμ. 2ος, 
μέρος 2ο, ἐν Ἀθήναις 1965, σελ. 486—
487). 

Αὐτά ἐδῶ πρός τό παρόν, μέ σύ-
σταση καί πάλι τῶν ἀναφερομένων 
ἀνωτέρω τευχῶν τοῦ Περιοδικοῦ μας, 
πού ὑπάρχουν καί διατίθενται ∆ΩΡΕ-
ΑΝ. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ζητῆστε τα.

ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ
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Γράφει jπερπολύτεκνος Καθηγητής Πολυτεχνείου γιά τήν >γρια καί 
>δικη φορολογία τZν Πολυτέκνων.

kγαπητέ κ. jπουργέ (τZν ΟικονοµικZν  nωάν. Στουρνάρα).
ΕVµαι πολύτεκνος πατέρας pκταµελο`ς οqκογένειας, µέ 6 1νήλικα παιδιά fλικίας 

4—16 WτZν. Πρίν 2–3 µέρες -λαβα τό Wκκαθαριστικό τGς yφορίας µέ χρεωστικό 1ξίας 
µεγαλύτερης 1πό τέσσερις καθαρούς µισθούς µου (*). { κύριος λόγος, πού τό µε-
γάλο αFτό χρεωστικό παρουσιάζεται γιά πρώτη φορά στή φορολογική ζωή µου, 
εVναι γιατί : προκάτοχός σας 1ποφάσισε ξαφνικά τό Νοέµβριο το` 2011 νά µειώσει 
δραστικά τό 1φορολόγητο γιά τούς πολυτέκνους, α F ξ ά ν ο ν τ α ς  -τσι 1πότοµα καί 
1προειδοποίητα (**) τόν Wτήσιο φόρο στήν οqκογένειά µας κατά περίπου 3.000 €. 
yπίσης τά 1.200 € τGς -κτακτης εqσφορNς πρόσθεσαν στό χρέος µας ≤να ποσό πε-
ρίπου 4.200 €, τό :πο;ο δέν �πGρχε ποτέ στόν οqκογενειακό προϋπολογισµό. ΑFτό 
τό ποσό 1πό µόνο του οFσιαστικά λέει πώς γιά δυόµιση µGνες pκτώ >τοµα πρέπει 
νά ζήσουν τό 2012 µέ... τίποτα! ΜNς :δηγε;τε στήν 1πελπισία... Καί 1κόµα δέν πή-
ραµε ο�τε τά χαράτσια ο�τε :,τιδήποτε >λλο µNς �τοιµάζετε γιά τό Σεπτέµβριο...

Μέ τιµή
Κωνσταντίνος kναγνωστόπουλος

yπίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
(http://knanagnostopoulos.blogspot.gr/2012/07/blog-post_28.html).

(*) Γιά τήν �ρα, γιατί >ν �πάρξει περαιτέρω µείωση το` µισθο` µας, τό ποσοστό 
θά αFξηθG. Στά ποσά πού 1ναφέρονται προστίθεται καί... προκαταβολή φόρου το` 
2013 1ξίας 1.800 €, γιά νά φθάσουµε τούς 3,3 µισθούς, καί >λλα 1.800 1πό >λλο φόρο, 
πού δέν παρακρατήθηκε καί �ταν �ντως προβλέψιµος. Τά �πόλοιπα 3.000+1.200+1.800 
�ταν f... κεραµίδα.

(**) � 1ναδροµική φορολογία γιά τό 2011 Wµπεριέχει καί τήν Wπί πλέον 1δικία, ¬τι 
1ναφέρεται σέ µιά τελείως διαφορετική οqκονοµική πραγµατικότητα µέ εqσόδηµα µε-
γαλύτερο 1πό τό τωρινό κατά 40%!

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Τά ἀνωτέρω ἀποτελοῦν τό ἥμισυ τῆς Ἐπιστολῆς, 
πού δέν εἶχε καμμιά ἀπάντηση, ὅπως καί ἄλλες τρεῖς! Ἡ μία ἀναφερόταν στό 
ὀκταθέσιο-πολυτεκνικό αὐτοκίνητο τῆς Οἰκογενείας, γιά τό ὁποῖο ὁ φόρος τό 
2012 «εἶναι 500% φορές μεγαλύτερος ἀπό τά 120 € πού πληρώνει ἕνα αὐτοκίνητο 
1.450 κ.ἑ.»! ∆υστυχῶς μυριάκις, θεωροῦν τά πολυτεκνικά αὐτοκίνητα εἶδος πολυτε-
λείας, ἐνῶ εἶναι εἶδος πρώτης ἀνάγκης. Καί γράφηκαν αὐτά στίς 28 Ἰουλίου 2012. 
Ἄραγε τί θά γραφόταν γιά τά... ἀφάνταστα Σεπτεμβριανά καί Νοεμβριανά «μέ-
τρα», πού, ὡς τελευταῖα(;), εἶναι χειρότερα ὅλων!, Μεταφέρουμε τά τελευταῖα:

Σύμφωνα λοιπόν μέ τό νέο «μνημονιακό νόμο», ἡ ἰσόβια σύνταξη τῆς πολύτε-
κνης μητέρας, τό ἐπίδομα τρίτου τέκνου καί ἡ ἐφάπαξ παροχή ὕψους 2.000 € 
γιά κάθε νεογέννητο τέκνο μετά τό 3ο καταργοῦνται ἀπό 1.11.2012. Τό δέ πο-
λυτεκνικό ἐπίδομα ἀπό 1.1.2013 ἀντικαθίσταται μέ τό «ἑνιαῖο ἐπίδομα στήρι-
ξης»(!) τέκνων. Ἔτσι γιά γονεῖς μέ 4 παιδιά τό ἑνιαῖο ἐπίδομα θά εἶναι:

1. Μέ οἰκογ. ἐτήσιο εἰσόδημα 
ἕως 12.000 € θά καταβάλλονται 
180 € τό μήνα!

2. Μέ ἐτήσιο εἰσόδημα ἀπό 
13.000 ἕως 24.000 € τό ποσό θά 
μειωθῆ ἀπό 180 € στά 120 €.

3. Μέ ἐτήσιο εἰσόδημα 25.000 
€ μέχρι 36.000 € θά ὑπάρχει περαι-
τέρω μείωση ἀπό 120 € στά 60 € 
τό μήνα.

4. Καί τέλος γιά εἰσόδημα 
ἄνω τῶν 36.000 € δέν χορηγεῖται 
ἐπίδομα!

Μέτρα πού, σάν τοῦβλα, χτυπᾶνε τά 
κεφαλάκια τῶν παιδιῶν-ἀδελφῶν, πού 
τόσο χρειάζεται ἡ γηράσκουσα Χώρα...

ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
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Γράµµατα kποδήµων Φίλων-∆ωρητZν σέ περίληψή τους.
Προηγο;νται ο9  kπόδηµοι Φίλοι-∆ωρητές  �λληνοαυστραλοί, σέ Cποστολές 

χρηµάτων καί δεµάτων (κιβωτίων τ\ν 500 κιλ\ν κάθε µήνα!), Sπως v σεβαστός 
καί pεραποστολικός π. Νικόλαος Μαρκέτος καί πνευµατικά του τέκνα (βλ. προ-
ηγούµενο τε;χος, Cρ. 134/2012, σ. 12).  

Μεταφέρουµε καί τώρα )δ\ µέρος γράµµατος  �λληνοαυστραλέζας Φίλης, 
µιQς σεβαστ8ς κυρίας, 84 �δη )τ\ν, κόρης  �περπολυτέκνων Γονέων, µQλλον 
Λακώνων, Cπό 8 παιδιά-Cδέλφια, τ8ς κας ΚυριακGς Κοντάκου. gπί πολλά χρό-
νια )ργάζεται pεραποστολικά χάρη τ\ν Cδελφ\ν Πολυτέκνων µεταξύ Zδελφ\ν 
�λληνοαυστραλ\ν. Zπό τή σύνταξή της καί Cπό Sσα προσφέρουν οp φίλοι καί 
γνωστοί της συγκέντρωσε χίλια δολλάρια ($1.000 = 805 €), τά vποVα καί ?στειλε 
γιά τίς �ορτές, )ν\ παρακαλεV νά προσευχόµαστε γιa αYτούς. Καί καταλήγει: 

«...Κάνετε καί ≤να εFχαριστήριο στό Περιοδικό σας... ΛυπNµαι, γιατί τό 
ποσό εVναι µικρό. Μακάρι νά µπορο`σα νά -στελνα περισσότερα. kλλά 
-χοµε καί τήν kφρική ()ν. τήν )κεV   ρθόδοξη ¡εραποστολή), ¬που στέλνω 
κά θ ε  µ ήνα ...»! (Παράδειγµα καί γιά Sλους )µQς στά... µετόπισθεν. Γιατί )κεV οp 
νεοφώτιστοι Cδελφοί µας, πού οp πλεVστοι εeναι Πολύτεκνοι,... πεινο`ν!).

Zλλ' )δ\ Cναφερόµαστε qδιαίτερα καί σέ δύο δραστηρίους Φίλους τ\ν Πο-
λυτέκνων, πού δραστηριοποιο;νται µεταξύ Φίλων  �λληνοκαναδZν. Εeναι v κ. 
Γεράσιµος ΦιλιανδρGς καί f κα nωάννα kναγνωστοπούλου. ΜQς Cπέστειλαν 
πρόσφατα 8 µεγάλα κιβώτια, vλόκληρο κοντέινερ (container), πού συνόδευαν 
καί καναδέζικα δολλάρια — $2.775 (= 2.168€). Μάλιστα συναποστέλλουν καί  
jνοµαστική Κατάσταση Sσων συνεισέφεραν, γιά τούς vποίους T Π.Ε.ΦΙ.Π. 
)κδίδει καί Cποστέλλει �νοµαστικές Zποδείξεις Εqσπράξεων, Cλλά καί ε�χεται 
— T qδία καί διά µέσου εYλαβ\ν Πολυτέκνων �ερέων —, Sπως οp oδιοι τό 
ζητο;ν: «Παρακαλο`µε, κάµετε µιά προσευχή γιά ¬λους WµNς, πού βοήθη-
σαν γιά τήν 1ποστολή τZν δεµάτων καί τZν χρηµάτων...» (Γερ. Φιλιανδρ8ς). 
Καί T κα Zναγνωστοπούλου, µετά τά �νόµατα Sσων βοήθησαν, καταλήγει: 
«Ε�χοµαι : Θεός νά λυπηθG τήν �λλάδα µας καί νά 1λλάξουν τά πράγ-
µατα. ΣNς χαιρετZ µέ 1γάπη Χριστο` — n. k.».

Κι )δ\ καταλήγουµε κι )µεVς rπενθυµίζοντας καί παρακαλώντας τούς Φίλους 
Πολυτέκνους νά προσεύχονται, ο9 ἴδιοι καί τά παιδιά τους, 1νώνυµα -στω, 
γιά τούς £πανταχο` Φίλους καί ∆ωρητές τZν Πολυτέκνων, ¬πως ο9 1νωτέρω. 
d Π.Ε.ΦΙ.Π., Sπως ?χουµε συχνά Cναφέρει, )πί πλέον τ\ν ταπειν\ν προσευχ\ν 
της Cνώνυµα, εqδικά γιά Sσους τό ζητο;ν καί γιά τούς Μεγάλους ΕYεργέτες, τελεV 
καί 40λείτουργα Μνηµόσυνα, Sπως τώρα τή Σαρακοστή τ\ν Χριστουγέννων, 
Sπου ?χει συµπεριλάβει καί τά συγκεκριµένα �νόµατα πού Cναφέραµε σa αYτή 
τή Στήλη καί σελίδα.

Zλλά τά γραφόµενά µας ?χουν περισσότερο τό χαρακτήρα ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ καί 
�ποµνηµάτων, πού θέλουν νά rπενθυµίζουν τά δέοντα καί pφειλόµενα πρός 
Sσους «πλησίον» µας εrρίσκονται σέ δυσκολότερες συνθ8κες Cπό )µQς.

Τί σημαίνουν αὐτά; Παρ' ὅτι εἶναι αὐτονότητα, ἐξηγοῦμε ὅτι μιά 6μελής 
Οἰκογένεια μέ ἐτήσιο εἰσόδημα 12.000 € γιά τά 4 παιδιά, ἀνήλικα ἤ σπουδάζοντα, 
θά ἐπιδοτεῖται μέ 180 € τό μήνα! Ἄν ἡ Οἰκογένεια πληρώνει ἐνοίκιο, ἄν ἕνα ἤ δύο 
παιδιά πηγαίνουν σέ Φροντιστήρια ἤ σπουδάζουν σέ ἄλλο Νομό ἀπό τήν Οἰκογένεια, 
λόγῳ προηγουμένης καταργήσεως τῶν μετεγγραφῶν, ὁπότε γιά ὅλα αὐτά ΔΕΝ ΦΘΑ-
ΝΕΙ οὔτε ὁλόκληρο τό ἐτήσιο εἰσόδημα τῶν 12.000 € γιά 4—5 μῆνες τό πολύ, αὐτό 
δέν ἐνδιαφέρει τούς «μνημονιακούς» τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ἀλλά καί τούς 
ἀμοιβομένους μέ παχυλούς μισθούς «βολευτές»-βουλευτές, πού ψηφίζουν τέτοιους 
ἀντιοικογενειακούς καί ἀντιπολυτεκνικούς «νόμους»-παρανόμους... Ὅπως γράφει 
ὁ ἀνωτέρω Ὑπερπολύτεκνος Καθηγητής, «ὁδηγοῦν στήν ἀπελπισία»! Καί σκεφθῆτε 
Πολύτεκνη Οἰκογένεια μέ 5, 7, 10 παιδιά, ἄν μάλιστα οἱ γονεῖς εἶναι ἄνεργοι κλπ.

(Γιά περισσότερες λεπτομέρειες καί σχετικούς πίνακες, βλ. http://www.aspe.
gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2259&Itemid=2, ἱστοσελίδα τῆς 
«Ἀνωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ἑλλάδος»-Α.Σ.Π.Ε.).

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
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«Η ΜΕΓΙΣΤΗ... ΟΦΕΙΛΗ στήν Ἑλλάδα
τῆς γερμανικῆς θηριωδίας 1941—1944!».

Μέ αὐτόν τόν τίτλο (σέ προηγούμε-
νο τεῦχος, ἀρ. 133/2012, σ. 20) εἴχαμε 
γράψει σχετικό ἐνημερωτικό ἄρθρο. 
Ἀναφέραμε ἐκεῖ ὅτι σέ 100 περίπου 
ἀνέρχονται οἱ πόλεις καί τά χωριά, 
ὅπως τά Καλάβρυτα καί τό ∆ίστο-
μο, πού ἔκαψαν καί κατέστρεψαν οἱ 
δῆθεν «πολιτισμένοι» Γερμανοί κατα-

κτητές, μέ 10δες χιλιάδες νεκρούς καί 
ἀνυπολόγιστες καταστροφές, ἀλλά 
καί δημεύσεις... Μόνο τά ἀνθρώπινα 
θύματα, στά ὁποῖα συμπεριλαμβάνον-
ται καί ὅσοι πέθαναν στήν Κατοχή 
ἀπό ἀπερίγραπτη πείνα καί ἄλλες 
ταλαιπωρίες, ὑπολογίζονται περίπου 
στό 1.000.000 (ἕνα ἑκατομμύριο)!...

* Βλ. τή θαυμάσια καί τεκμηριωμένη «ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τήν καγκελλάριο 
τῆς Γερμανίας κα Ἀγγελική (ΜΕΡΚΕΛ)» τοῦ θεολόγου καί συγγρ. κ. Νικ. Π. Βασιλειάδη, 
πού δημοσιεύθηκε στό Περιοδικό «Ἡ ∆ράση μας» (ἀρ. τεύχους 502, Ὀκτώβρ. 2012, σ. 
302, ἱστοσελίδα: www.xfd.gr/category/χφδ/περιοδικό). Ἡ Ἐπιστολή ἀναδημοσιεύεται καί 
στό παλαίμαχο Περιοδικό «Χριστιανική ΣΠΙΘΑ» (ἀρ. τεύχ. 711, Νοέμβρ. 2012, σ. 8). 

Ἀφιερώνεται στή Γερμανίδα Ἀ. ΜΕΡΚΕΛ.*

Τό μεγαλεῖο τῆς Ἑλληνίδας Μάννας!
«Μόνο στήν Ἑλλάδα θά μποροῦσε νά δοθῆ ἡ ἀπάντηση αὐτή»!

Τοῦ Γερμανοῦ συγγραφέως Ἔρχαρτ Κέστνερ.

«...Τό 1952 ἐπῆγα γιά πρώτη φορά 
στήν Ἀθήνα μετά τόν Πόλεμο τοῦ 
1941—44, στόν ὁποῖο συμμετεῖχα, μά-
λιστα στήν Κρήτη. Ἡ Γερμανική Πρε-
σβεία, ὅταν ἄκουσε πώς εἶχα πρόθεση 
νά πάω στήν Κρήτη, μοῦ συνέστησε 
νά λέγω πώς εἶμαι Ἑλβετός, ἐπειδή 
ἦταν πολύ νωρίς ἀκόμα καί οἱ πλη-
γές ἀπό τή Γερμανική Κατοχή ἦσαν 
ἀνεπούλωτες. Ἀλλ̓  ἐγώ τούς ἤξερα 
τούς Κρῆτες. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή 
εἶπα πώς ἤμουν Γερμανός. Καί ὄχι 
μόνο δέν κακόπαθα, ἀλλά ξανάζη-
σα παντοῦ, ὅπου ἐπέρασα, τή θρυ-
λική κρητική φιλοξενία!

Ἕνα σούρουπο ὅμως, καθώς ὁ 
ἥλιος ἐβασίλευε, ἐπῆγα καί στό Γερ-
μανικό Νεκροταφεῖο. Ἐκεῖ ὑπῆρχε 
καί μία μαυροφορεμένη γυναίκα. 
Μέ μεγάλη μου ἔκπληξη τήν εἶδα 
ν᾽ ἀνάβει κεριά στούς τάφους τῶν 
Γερμανῶν νεκρῶν τοῦ Πολέμου καί 
νά πηγαίνει μεθοδικά ἀπό μνῆμα 
σέ μνῆμα. Τήν ἐπλησίασα καί τήν 
ἐρώτησα:

— Εἶσθε ἀπό ἐδῶ;
— Μάλιστα, μοῦ ἀπάντησε.

— Καί τότε γιατί τό κάνετε αὐτό; 
Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί σκότωσαν τούς 
Κρητικούς.

— Παιδί μου, ἀπό τήν προφορά 
σου φαίνεσαι ξένος καί δέν θά γνω-
ρίζεις τί συνέβη ἐδῶ στά 4̓1 μέ 4̓4. Ὁ 
ἄντρας μου σκοτώθηκε στή Μάχη τῆς 
Κρήτης κι ἔμεινα μέ τό μονάκριβο γιό 
μου. Ἀλλά μοῦ τόν πῆραν οἱ Γερμανοί 
ὅμηρο στά 1943 καί πέθανε σέ στρα-
τόπεδο συγκεντρώσεως στό Σαξεν-
χάουζεν. ∆έν ξέρω ἄν εἶναι θαμμένο 
καί ποῦ τό παιδί μου. Ξέρω ὅμως πώς 
καί ὅλοι αὐτοί ἐδῶ οἱ νεκροί Γερμα-
νοί ἦσαν παιδιά κάποιων μαννάδων 
σάν κι ἐμένα. Καί ἀνάβω κεριά στή 
μνήμη τους, ἐπειδή οἱ μάννες τους δέν 
μποροῦν νά ἔλθουν ἐδῶ κάτω. Σίγου-
ρα μιά ἄλλη μάννα θά ἀνάβει τό καν-
τήλι στή μνήμη τοῦ γιοῦ μου...

Καί ὁ Γερμανός κατέληξε μέ τά 
λόγια τοῦ ὑποτίτλου τῆς ἱστορικῆς 
του διηγήσεως:

«Μόνο στήν Ἑλλάδα θά μποροῦ-
σε νά δοθῆ ἡ ἀπάντηση αὐτή»!

(Ἀναδημοσίευση ἀπό τό Περιοδικό «Φω-
τεινή Γραμμή», τ. 48, Σεπτ. 2011, σ. 49).
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Ἀλλ̓  ἐνῶ τό 1946 ἡ «Συμμαχική 
∆ιάσκεψη Εἰρήνης τῶν Παρισίων» 
ἐπιδίκασε στή Γερμανία ν᾽ ἀποδώσει 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ στήν Ἑλλάδα..., 
δυστυχῶς μυριάκις, οἱ Ἑλληνικές Κυ-
βερνήσεις ὥς ΣΗΜΕΡΑ δέν ἐπιδίωξαν 
καί δέν ἀπαίτησαν τίς ὀφειλόμενες 
ἀποζημιώσεις, ὑπακούοντας σέ σχε-
τική «Ἐντολή»... τῆς Ἀμερικῆς, πού 
ἐστήριξε σκανδαλωδῶς τή Γερμανία.

Εὐτυχῶς ὅμως τό δίκαιο αἴτημα 
τῶν ἀποζημιώσεων ἐπιδιώκει ἀπό 
τό 2000 τό ἀξιέπαινο «Ἐθνικό Συμ-
βούλιο ∆ιεκδικήσεων Ὀφειλῶν τῆς 
Γερμανίας πρός τήν Ἑλλάδα» (ΕΣ-
∆ΟΓΕ, ὁδ. Κρήτης 15 — 152 36 Ν. ΠΕ-
ΝΤΕΛΗ, τηλ. 210-80.40.098, τό ὁποῖο 
ἐκδίδει καί τό Περιοδικό «Μνήμη καί 
Χρέος», τηλ. 210-38.42.668).

Τό ΕΣ∆ΟΓΕ λοιπόν μέ σχετι-
κά καί πειστικά Ὑπομνήματά του 
πρός τήν Πολιτική Ἡγεσία τῆς Χώ-
ρας, ἀλλά καί πρός δεκάδες ∆ημοσί-
ους καί Ἰδιωτικούς Φορεῖς, ἐζήτησε 
καί ζητεῖ ἔκδοση σχετικῶν Ψηφισμά-
των, τά ὁποῖα καί ἐπέτυχε, μέχρι τόν 
Ἀπρίλιο τοῦ 2012, ἀπό 72 Φορεῖς! 
Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε τήν Ἱ. Σύν-
οδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
τήν «Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πο-
λυτέκνων Ἑλλάδος» (ΑΣΠΕ) καί τήν 
«Ἀνεξάρτητη Ἕνωση Ἀποστράτων 
Ἐνόπλων ∆υνάμεων» (ΑΝΕΑΕ∆).

Τέτοιο Ψήφισμα ἡ ΕΣ∆ΟΓΕ ἐζήτη-
σε καί ἀπό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. («Πανελλή-
νια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων»), 

ἀποστέλλοντας σ᾽ αὐτή καί τόν Κα-
τάλογο τῶν ἀνωτέρων Φορέων, πού 
ἐξέδωκαν τά σχετικά Ψηφίσματα.

Ἔτσι καί ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., μέ Ἀπόφαση 
τοῦ ∆ιοικητικοῦ Συμβουλίου της 
(11.9.2012) ἐξέδωσε καί ἀπέστειλε 
στήν ΕΣ∆ΟΓΕ, μέ κοινοποίηση στήν 
Πολιτική Ἡγεσία τῆς Χώρας (Πρόε-
δρο ∆ημοκρατίας, Ἑλληνική Βουλή 
κ.ἄ.), τό κατωτέρω Ψήφισμά της. Μέ 
αὐτό ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ζητεῖ καί ἀπαιτεῖ, 
ὅπως καί οἱ 72 Φορεῖς, τά ἑξῆς:

α) Τήν ἐπιστροφή τοῦ ∆ΑΝΕΙΟΥ 
τῶν κατοχικῶν γερμανικῶν δυνάμε-
ων ἀπό τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, 
τό ὁποῖο ∆ΕΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ 
ποτέ  σύμφωνα μέ τό ∆ιεθνές ∆ίκαιο. 
(Βλ. Ἐπιστολή κ. Ν. Π. Βασιλειάδη, 
στήν προηγούμενη σημ. σελ. 16).

β) Τήν ἀποζημίωση γιά τά ἐπιβλη-
θέντα ἔξοδα συντηρήσεως τῶν γερ-
μανικῶν στρατευμάτων κατοχῆς.

γ) Τήν ἀποζημίωση γιά τήν ἐπαν-
όρθωση τῶν καταστροφῶν ἀπό τά 
κατοχικά στρατεύματα καθ᾽ ὅλη τή 
Χώρα.

δ) Τήν ἐπιστροφή τῶν κλαπέν-
των Ἀρχαιολογικῶν Θησαυρῶν ἀπό 
τά Ἑλληνικά Μουσεῖα καί τούς 
ἀρχαιολογικούς χώρους.

ε) Τίς ἀποζημιώσεις πρός τά χιλι-
άδες Θύματα τῶν κατοίκων τῶν 100 
πόλεων καί χωριῶν κλπ.

Τό ∆.Σ. τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

Τά σκοτωμένα ἀθῶα παιδάκια τοῦ ∆ι- 
στόμου. ΓΙΑΤΙ; ∆εξιά ὀρφανά, πού γλύ-

τωσαν, στόν Τάφο τῶν γονιῶν  
  τους!...

Τό γερμανικό ὄργανο τοῦ ἀδίκου 
θανάτου (600;) ἀθώων στό 
∆ίστομο...

Ἐκτός ἀπό τά συλλογικά Ψηφίσματα, ὑπάρχει καί ἡ δυνατότητα ὑποβολῆς 
αἰτήματος ἀποζημιώσεων τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως στήν Ἑλλάδα καί 
ἀπό πρόσωπα-ἄτομα. Τό αἴτημα ὑποβάλλεται ἠλεκτρονικά στό ∆ιαδίκτυο 
(Internet): http://www.greece.org/blogs/wwii/. Μέχρι σήμερα ἔχουν ὑποβληθῆ 
170.182 ἀτομικά ἠλεκτρονικά αἰτήματα. Συνιστοῦμε τέτοια αἰτήματα νά 
ὑποβάλλουν ὅλοι οἱ δυνάμενοι Ἕλληνες.
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 πό τό θλιβερό +τος 1974 τ.ς /πιθέσεως καί κατοχ.ς τ.ς ;νέκαθεν =λληνικ.ς 
καί Μαρτυρικ.ς Κύπρου ;πό τόν  ττίλα-ΤοEρκο, G Π.Ε.ΦΙ.Π. =λλάδας πρόσφε-
ρε µεγάλη βοήθεια στούς Πρόσφυγες τ.ς Βόρειας Κύπρου Tπερπολυτέκνους, 
τόσο σU /κείνους πού κατέφυγαν στή Νότια Κύπρο, ¬σο καί σέ ¬σους κατέφυγαν 
στήν =λλάδα, ¬που πολλά παιδιά τους παρέµειναν Xς σπουδαστές-φοιτητές Y καί 
/ργαζόµενοι. Καί ;πό τό 1980—81 /λειτούργησε γιά κάποια +τη στή Λευκωσία καί 
Παράρτηµα τ.ς Π.Ε.ΦΙ.Π., τό _πο`ο ;πό τό 1996 µεταφέρθηκε στή Λεµεσό, ¬που ;πό 
τό 1999, γιά λόγους νοµικούς, πάλι µέ /νέργειες τ.ς Π.Ε.ΦΙ.Π. =λλάδας, bδρύθηκε 
καί λειτουργε` αcτοτελής Σύλλογος, µάλιστα Xς Π.Ε.ΦΙ.Π., ¬που τό πρeτο Π ση-
µαίνει Παγκύπρια... («Παγκύπρια  hνωση Φίλων τeν Πολυτέκνων»).

Αcτά γιά τούς νεοτέρους  ναγνeστες τοE ΠεριοδικοE µας στήν Κύπρο, ¬που 
;ποστέλλεται ∆ΩΡΕΑΝ ;πό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. =λλάδας καί διανέµεται ∆ΩΡΕΑΝ /πίσης 
διά µέσου τeν o. Ναeν καί o. Μονeν, πού ;νέρχονται σέ 500 καί πλέον.

Καί τώρα δύο Gρωικές Tπερπολύτεκνες Οsκογένειες τ.ς µαρτυρικ.ς Κύπρου 
µας, τίς _πο`ες πρέπει νά νοιάζονται καί νά βοηθοEν τό κατά δύναµη οb δυνάµε-
νοι ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ, µάλιστα οb vπανταχοE  πόδηµοι.

1. Οsκογένεια  ντωνίου καί Αsµιλίας ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ, µέ 6 παιδιά, 
γεννηµ. ;πό 1991 ≤ως 2009, zπαρχία Λάρνακας. 

Τήν προτάσσουµε, 
γιατί _ Πατέρας τ.ς 
κας Αsµιλίας ε{ναι ;- 
πό τό 1974... ΑΓΝΟ-
ΟΥΜΕΝΟΣ!  λλά καί 
γιατί στό 5ο παιδί, τόν 
}ωάννη, +χουµε... ΘΑΥ- 
ΜΑ! �ς /γκυµονού-
µενο +µβρυο δηλαδή 
_ }ωάννης, σύµφωνα 
µέ «διάγνωση»(!) τeν 
γιατρeν, «θά γεννιό-
ταν» µέ σύνδροµο 
Down (µογγολάκι).  �-
τσι, �χι µόνο πρότει-
ναν, ;λλά καί /πίεζαν 
τή µητέρα νά κάµει 
ΕΚΤΡΩΣΗ, τήν _ποία 

/κείνη µέ πίστη σταθερή ;ρνήθηκε, τάζοντας τό παιδάκι στόν  �γιο }ωάννη τό Θε-
ολόγο! Καί τελικά, τό «προγραµµένο» Xς �ρρωστο, γεννήθηκε ΥΓΙΕΣΤΑΤΟ! Μάλι-
στα στό Νοσοκοµε`ο τ.ς Λάρνακας _ γιατρός-γυναικολόγος, βλέποντας τό νεογέν-
νητο �γιέστατο, +βγαλε τό ΣΤΑΥΡΟ του ;πό τό λαιµό του καί τόν +βαλε στό λαιµό 
τοE νεογέννητου λέγοντας: «Αcτό ε{ναι ΑΓΓΕΛΑΚΙ!» (καί �χι... µογγολάκι). 

�χ!  ναγκα`οι βέβαια οb γιατροί, ;λλά εsδικά οb πλε`στοι γυναικολόγοι γίνον-
ται... δολοφόνοι, ¬πως καί οb �λιγόπιστοι Y καί �πιστοι γονε`ς καί συγγενε`ς 
τους συνήθως, ;λλά καί G νοµοθετοEσα τίς ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ Πολιτεία καί γενικά οb 
συνεργοEντες στήν  �κτρωση.

Στήν Οsκογένεια /ργάζεται µόνο _ πατέρας πρωί, /νe καί τό ;πόγευµα, ¬ταν 
βρε` δουλειά, /ργάζεται Xς βαφέας. Το σπιτάκι τους �ταν µικρό καί παλιό, ;λλά 
καί �γρό, καί γιά ;νακαίνιση καί /πέκτασή του �πάρχει ΧΡΕΟΣ 180.000 €! Καί 
αcτό θά πρέπει νά /ξοφληθ. καί µέ τή βοήθεια τeν δυναµένων Παγκυπρίων Φί-
λων τeν Πολυτέκνων. � µητέρα δέν /ργάζεται, �χι µόνο Xς Tπερπολύτεκνη, ;λλά 
καί ;σθενής (�σθµα καί τένοντας δεξιοE χεριοE).  λλU ο�τε καί G πρώτη καί µόνη 
κόρη /ργάζεται, Xς φοιτήτρια. Κάθε βοήθεια λοιπόν στήν Οsκογένεια, διά µέσου 
τ.ς Π.Ε.ΦΙ.Π. ΛεµεσοE, «;ξίζει τόν κόπο καί πιάνει τόπο».

ΣΤΗΛΗ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ
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2. Οsκογένεια ∆η-
µητρίου καί Μαρί-
ας Σωζοµένου, µέ 9 
παιδιά, γεννηµένα 
;πό 1991 ≤ως 2004, 
zπαρχία Λάρνακας.

Καί οb δύο γονε`ς ε{ναι 
τέκνα Tπερπολυτέκνων, 
_ πατέρας ;πό 6 ;δέλφια 
καί G µητέρα ;πό... 13 
(δεκατρία) ;δέλφια, µά-
λιστα µέ ≤ναν ;δελφό 
oερέα.  λλά καί /δe 
+χουµε ΘΑΥΜΑ, πού 
συνέβη στή µητέρα, /νe 
/γκυµονοEσε τό 9ο καί 
τελευτα`ο παιδί, τόν Πα-
ναγιώτη. Προσβλήθηκε 
;πό κακοήθη καρκίνο 
µαστοE, πού ;νακαλύφθηκε στόν 7ο µήνα /γκυµοσύνης. �τσι τό /γκυµονούµενο 
γεννήθηκε πρόωρα, στόν 7ο µήνα, καί µπ.κε σέ θερµοκοιτίδα, γιατί G µητέρα 
+πρεπε νά χειρουργηθ. �µεσα, µέ _λική ;φαίρεση µαστοE καί χηµειοθεραπεία. 
 λλU ¬ταν ;ργότερα _ χειροEργος �νοιξε τό τραEµα, γιά νά sδε` τυχόν /ξέλιξη τοE 
καρκίνου (µετάσταση κλπ.), καρκίνος δέν �π.ρχε! � µητέρα ε{χε ταχθ. στήν Παν-
αγία-Ζωοδόχο Πηγή καί σU Αcτήν ;ποδίδει τή θεραπεία της. zξάλλου τό 6ο παιδί, 
_  zπιφάνιος (γεν. 2000), παρουσίασε καρδιοπάθεια, γιά τήν _ποία µεταφέρθηκε 
στήν  γγλία, ¬που χειρουργήθηκε καί τώρα ε{ναι πολύ καλά. 

Καί /δe /ργάζεται µόνο _ πατέρας, πρίν Xς ζαχαροπλάστης καί τώρα Xς 
οsκοδόµος, ;λλά µέ χρέος 30.000 €. Φυσικά, �πάρχουν ;νάγκες ;κάλυπτες, πού 
οb δυνάµενοι Παγκύπριοι Φίλοι Πολυτέκνων πρέπει νά βοηθήσουν στήν κάλυψή 
τους, µάλιστα σέ τέτοιες Gρωικές Οsκογένειες.

«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
Λειτουργε/ ὡς αὐτοτελής Σύλλογος. ∆ιεύθυνση: 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:

l  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/µα Παπαφλέσσα 1, Ἅγ. Ἰωάννης-Λεµεσός, ἀριθµ. Λογαρ. 0341-01-031847.
l  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ὑποκ/µα Πάφου 2, Λεµεσός, ἀριθµ. Λογαρ.: 022-21017153.
l  Ἡ Ε.Π.Ο. ἔχει τήν εὐλογία-σύσταση τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κύπρου.

Εἶναι μιά ἀληθινή ἱστορία, πού 
διαδραματίσθηκε λίγες ὧρες μετά 
ἀπό τόν πρόσφατο μεγάλο σεισμό 
στήν Ἰαπωνία (11 Μαρτίου 2011). 
Ἔχοντας πλέον ὁ σεισμός ὑποχωρήσει, 
διασῶστες φθάνουν στά ἐρείπια 
τοῦ σπιτιοῦ μιᾶς νεαρῆς γυναίκας 
κι ἀντικρύζουν τό πτῶμα της μέσα 
στά χαλάσματα. Τά συντρίμμια τοῦ 
σπιτιοῦ εἶχαν καταπλακώσει τήν πλά-
τη καί τό κεφάλι της. Ὁ ἀρχηγός τῆς 
ὁμάδας διασώσεως ἀποφασίζει νά βά-

λει τό χέρι του μέσα ἀπό ἕνα στενό 
ἄνοιγμα στόν τοῖχο, γιά νά φθάσει 
τό σῶμα τῆς ἄτυχης γυναίκας. Εἶχε 
ἀκόμη μέσα του τήν ἐλπίδα ὅτι αὐτή 
ἡ γυναίκα θά μποροῦσε νά εἶναι ζων-
τανή. Ἔβαλε τό χέρι του ἀνάμεσα 
στό ἄνοιγμα πού εἶχε ἐντοπίσει πρίν 
ἀναζητώντας ἕνα μικρό κενό κάτω 
ἀπό τό νεκρό σῶμα. Ξαφνικά ἄρχισε 
νά φωνάζει μέ ἐνθουσιασμό! «Εἶναι 
ἕνα παιδί! Ὑπάρχει ἕνα παιδί!». Προ-
σεκτικά ἀφαίρεσε τούς σωρούς τῶν 

«Ἡ Θυσία τῆς Μάννας: “Ἐάν καταφέρεις νά 
ἐπιζήσεις, νά θυμᾶσαι μόνο ὅτι σ᾽ ἀγαπῶ”»!
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γκρεμισμένων τμημάτων τοῦ σπιτιοῦ 
καί μπροστά τους, κάτω ἀπό τό νε-
κρό σῶμα τῆς μητέρας του, ὑπῆρχε ἕνα 
ἀγοράκι τριῶν μηνῶν, τυλιγμένο σέ μιά 
κουβέρτα. Προφανῶς, ἡ μητέρα εἶχε 
πραγματοποιήσει μιά ὑπεράνθρωπη 
θυσία γιά τή διάσωση τοῦ γιοῦ της. 
Ὅταν ὅμως ἀντιλήφθηκε πώς τό σπίτι 
κατέρρεε, χρησιμοποίησε τό σῶμα της 
γιά νά δημιουργήσει ἕνα αὐτοσχέδιο 
κάλυμμα προστασίας γιά τό γιό της. 
Τό μικρό ἀγοράκι κοιμόταν ἀκόμα 
ἤρεμο καί γαλήνιο, ἐνῶ ὁ ἐπικεφαλῆς 

τῆς ὁμάδας διασώσεως τό εἶχε πλέον 
στά χέρια του καί τό ἀπομάκρυνε 
ἀπό τά χαλάσματα. Εἰδοποιήθηκε καί 
κατέφθασε γρήγορα γιατρός, γιά νά 
ἐξετάσει τό μικρό ἀγόρι. Ἀφοῦ ἄνοιξε 
τήν κουβέρτα, ἐντόπισε ἕνα κινητό 
τηλέφωνο. Ὑπῆρχε ἕνα μήνυμα κει-
μένου στήν ὀθόνη πού ἔγραφε: «Ἐάν 
καταφέρεις νά ἐπιζήσεις, νά θυμᾶσαι 
μόνο ὅτι σ᾽ ἀγαπῶ»!

(Πηγή: www.agioritikovima.gr/ΠΕΡΙ-
ΖΩΗΣ/6400 -i -thuia-tis -manas-ean-
katafereis-na-epizieis).

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 –
Κ∆́  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 κέντρα, πού δυστυχῶς προπαγανδίζονται καί διαφηµίζον-
ται πιεστικά... Ζητῆστε µας σχετικά ἔντυπα, πού διαθέτουµε ∆ΩΡΕΑΝ, 
ὅπως καί κάθε παρεχοµένη βοήθεια γίνεται ∆ΩΡΕΑΝ. 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»);

Πρόκειται γιά συμβολική καί συγκλονιστική ἀφίσσα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., σχήματος 62Χ50 ἑκ., 
πού διατίθεται ∆ΩΡΕΑΝ. Εἶναι ἔργο τοῦ ἁγιογράφου καί πολυτέκνου Κωνσταντίνου Βρού-

σγου, Θεσσαλονικέως. Στή λε-
ζάντα της ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἐξηγεῖ ὅτι 
σέ παγκόσμια κλίμακα οἱ φονι-
κές ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ φθάνουν τά 
500.000.000 τό χρόνο, ἐνῶ ΤΩΡΑ 
μᾶλλον τά ὑπερβαίνουν! Εἶναι 
οἱ φρικτοί ποταμοί καί λίμνες 
ΑΘΩΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ἀνθρωπίνων 
ἐμβρύων- ἐμψυχωμένων «εἰκόνων 
τοῦ Θεοῦ»! 

«Φρῖξον, Ἥλιε, καί στένα-
ξον, ἡ Γῆ»! Ἤ μᾶλλον πῶς δέν 
ἐβούλιαξε ἀκόμα ἡ ματωμένη-
μολυσμένη Γῆ;...
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«Πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν  
καί πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς»!

(Λουκᾶ 1, 53).

Α΄. 
Τά θεῖα αὐτά Λόγια, μεταξύ καί 

ἄλλων, πού προηγοῦνται καί ἕπονται, 
εἶναι Λόγια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου πρός τήν πρωτεξαδέλφη Της Ἁγία 
Ἐλισάβετ, ὅταν ἡ Θεοτόκος, μετά τόν 
εὐαγγελισμό-χαιρετισμό Της ἀπό τόν 
Ἀρχάγγελο Γαβριήλ, ἐπισκέφθηκε 
τήν Ἐλισάβετ καί τήν «ἠσπάσατο» 
(= ἐχαιρέτισε). Τότε ἡ Ἐλισάβετ, πού 
ὡς ὑπερῆλιξ ἐγκυμονοῦσε ἐπί ἑξάμηνο 
τόν Τίμιο Πρόδρομο, φωτίσθηκε καί 
προφητικά εἶπε στή Θεοτόκο μέ μεγά-
λη φωνή: «Εὐλογημένη Σύ ἐν γυναιξί 
καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοι-
λίας Σου. Καί πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα 
ἔλθῃ ἡ Μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός 
με;...» (Λουκᾶ 1, 39—45).

«Καί εἶπε Μαριάμ· Μεγαλύνει, ἡ 
Ψυχή μου, τόν Κύριον... Ὅτι ἐποίησέ 
μοι μεγαλεῖα ὁ ∆υνατός...» (στίχ. 46—
49), γιά νά εἰπεῖ στή συνέχεια καί τά 
προτασσόμενα Λόγια ἐδῶ (στ. 53), 
ἀλλά καί τά ἑπόμενα καί τελευταῖα 
(στ. 54—55).

Τά θεομητορικά αὐτά Λόγια τῆς 
Παναγίας, πού ὁ Ἅγιος Εὐαγγελιστής 
Λουκᾶς μᾶς διέσωσε καί παρέδωσε 
σέ δέκα (10) στίχους (46—55), ἡ Ἁγία 
μας Ἐκκλησία ὀνόμασε «ᾨδήν τῆς 
Θεοτόκου»,* τήν Θ΄-9η, καί ὅρισε νά 
ψάλλεται καθημερινά στόν Ὄρθρο, 
μέ συμψαλλόμενο μετά ἀπό κάθε στί-
χο τό ὡραιότατο Τροπάριο: «Τήν τι-
μιωτέραν τῶν Χερουβίμ...» καί κα-
ταληκτικό Τροπάριο τήν Καταβασία 
τῆς Θ΄ ᾨδῆς τοῦ Κανόνα τῆς Ἑορτῆς 
τῆς ἡμέρας ἐκείνης.

Β΄. 
Ὅταν λοιπόν ἀκοῦμε ἤ ἀναγινώ-

σκουμε ἤ ψάλλουμε τά ἀνωτέρω λό-
για τῆς Θ΄ ᾨδῆς τῆς Θεοτόκου ἄραγε 
τά προσέχουμε ἰδιαίτερα; «Πατάει 
ὁ νοῦς μας» στό θεῖο νόημά τους, 
ὅτι αὐτά ἰσχύουν καί γιά ΣΗΜΕ-
ΡΑ, ἀλλά καί πάντοτε; Ἄλλωστε τῶν 
Λόγων αὐτῶν προφητεία εἶναι καί τά 
γνωστά ψαλμικά λόγια, πού ἀκοῦμε ἤ 
ψάλλουμε στίς ἱ. Ἀρτοκλασίες:

«Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί ἐπεί-
νασαν · οἱ δέ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον 
οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ» 
(Ψαλμ. 33, 11).

Βέβαια, ἑρμηνεύοντας οἱ Ἅγιοι Πα-
τέρες τά ἀνωτέρω θεῖα Λόγια κάνουν 
καί τή λεγόμενη ἀλληγορική ἑρμηνεία 
καί δέν μένουν μόνο στή λεγομένη 
γραμματική ἤ κυριλεκτική ἑρμηνεία, 
δηλ. τῆς ὑλικῆς πείνας καί τοῦ ὑλικοῦ 
πλούτου. Ἐννοοῦν καί τήν πείνα τοῦ 
Λόγου τοῦ Θεοῦ, πού τήν εἶχαν οἱ 
ἐθνικοί-εἰδωλολάτρες, ἀντίθετα πρός 
τούς Ἰουδαίους, πού ἦσαν καί ἐθε-
ωροῦντο «πλούσιοι» στό Λόγο τοῦ 
Θεοῦ, ἐνῶ, ἐξαιτίας τῶν πολλῶν πα-
ρανομιῶν καί παρερμηνειῶν τους, τά 
πράγματα ἀντιστράφηκαν γἰ  αὐτούς. 
Ὅπως ἀντιστρέφονται καί γιά τούς 
«χριστιανούς», πού κατήντησαν ἤ 
καταντοῦν αἱρετικοί, ἀλλά καί γιά 
τούς «ὀρθοδόξους» κατ᾽ ὄνομα, ὅπως 
οἱ νεωτερίζοντες-οἰκουμενιστές κ.ἄ.

Γ΄.
Ὡστόσο ἐδῶ καί τώρα-σήμερα χρή-

σιμη εἶναι καί ἡ ἀλληγορική ἑρμηνεία, 
ἀλλ̓  ἐπίκαιρη καί ἀναγκαία εἶναι ἡ 

* Μέ τόν τίτλο «Ἑρμηνεία εἰς τήν Θ΄ ᾨδήν τῆς Θεοτόκου Μαρίας» ὁ μέγας 
καί σοφός Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης (1749–1809) ἑρμηνεύει κατά πλάτος τήν Θ΄ 
ᾨδή στό Βιβλίο Του «Κῆπος Χαρίτων, ἤτοι ἑρμηνεία γλαφυρά εἰς τάς Θ΄ ᾨδάς 
τῆς Στιχολογίας» (ἔκδ. τετάρτη, Βασ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 190—
229, σχήμ. 17Χ24 ἑκ.). Μέ τόν ἴδιο τίτλο ἀνετύπωσαν τήν Ἑρμηνεία αὐτή τοῦ Ἁγίου 
Νικοδήμου οἱ Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1998, σελίδες 89, σχήμ. 
14Χ20 ἑκ. (ἐνῶ οἱ δέκα στίχοι της στό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο, κεφ. 1, 46—55, κα-
λύπτουν μόνο 1/2 σελίδας).



γραμματική-κυριολεκτική. Ἔτσι οἱ 
ἔχοντες τά πρός τό ζῆν, ἀκόμη καί 
ἀπό τό ὑστέρημά τους, πρέπει νά 
σκέπτονται καί νά βοηθοῦν τούς στε-
ρουμένους καί πεινῶντας γενικά καί 
ἰδιαίτερα τούς ἡρωικούς Πολυτέ-
κνους, πού ἔχουν μικρά καί ἀνήλικα 
ἤ καί ἄνεργα παιδιά, ἐνῶ καί πολλοί 
ἀπό τούς γονεῖς εἶναι ὀλιγόμισθοι ἤ 
ἄνεργοι καί χρεωμένοι...

Αὐτό, σύν Θεῷ, κάνει ἡ πτωχή 
Π.Ε.ΦΙ.Π. ἐπί 43 χρόνια χάρη τῶν πι-
στευόντων καί ἀγωνιζομένων Πολυτέ-
κνων, πού ἡ «Μητρυιά τῶν Πολυτέ-
κνων Ἑλληνική Πολιτεία» ἀνέκαθεν 
καί ἰδιαίτερα τώρα τελευταῖα, ὄχι 
μόνο ἀγνοεῖ καί περιφρονεῖ, ἀλλά 
καί θετικά καί ἐπιθετικά πολεμεῖ! 
Κρίνει τήν ὕπαρξη τῶν ἀθώων 
παιδιῶν ὡς τεκμήριο πλούτου(!!!) 
καί φορολογεῖ τούς Πολυτέκνους 
ὅσο καί τούς ἀτέκνους, μάλιστα τό 
2012 κατά 20% περισσότερο ἀπό πέ-
ρυσι! Ἀλλά καί τά πρόσφατα μέτρα 
(ν. 4039/9.11.2012, ΦΕΚ 222/12.11.2012) 
σαφῶς καί ἀναιδῶς ἔδειξαν τήν πλήρη 
ἀντιοικογενειακή καί ἀντιπολυτεκνική 
στάση καί πράξη τῶν ὑποταγμένων 
πολιτικῶν-κυβερνητικῶν στά 
ἀμνησιακά «Μνημόνια» τῶν τοκογλύ-
φων τῆς ἀνθελληνικῆς «τρόικας»!

∆΄. 
Ἀλλ̓  ὅπως ἐγράφαμε καί στό προ-

ηγούμενο τεῦχος (ἀρ. 134/2012, σ. 21) 
στό ἄρθρο μας «Ἔχει ὁ Θεός!», ὁ 
Θεός ἔχει «τά πάντα, ὁρατά καί 
ἀόρατα καί ἄπειρα...»! Οἰκονομεῖ καί 
θά οἰκονομεῖ μέ πολλούς καί θαυμα-
στούς τρόπους τούς πιστεύοντας σ᾽ 
Αὐτόν! Ἀρκεῖ νά μήν ἀπελπίζονται καί 
ν᾽ ἀγωνίζονται, ὅπως οἱ γενιές πρίν 
τό 1950 καί 1960, ὁπότε τά πράγματα 
ἦσαν... τρισχειρότερα τῶν σημερινῶν. 
Τά ἔχουμε γράψει αὐτά, γιατί πολλοί 

ἐπιζῶντες ἐκείνων τῶν δυσκολοτέρων 
χρόνων τά ΕΖΗΣΑΜΕ, ἀλλ' ΕΠΙΖΗ-
ΣΑΜΕ, δόξα τῷ Θεῷ!

Πρίν ἀπό τό μέγα ΘΑΥΜΑ τοῦ 
πολλαπλασιασμοῦ τῶν 5 ἄρτων καί τῶν 
2 ἰχθύων, ὁ Φιλάνθρωπος Θεάνθρωπος 

εἶπε στούς Μαθητές Του: «∆ότε αὐτοῖς 
ὑμεῖς φαγεῖν» (Ματθ. 14, 16: ∆ῶστε 
τους ἐσεῖς νά φάγουν, οἱ ὑπέρ τίς πέ-
ντε χιλιάδες! Καί αὐτό ἐσήμαινε καί ση-
μαίνει ὅτι ὁ Θεός ἐνεργεῖ ὁ Ἴδιος καί 
ἀπευθείας, ἄμεσα, ἀλλά καί ἔμμεσα, 
μέ τά Χέρια τῶν φιλανθρώπων πιστῶν 
Του. (Ὁλόκληρη τήν περικοπή, στίχοι 
14—21, ἄς τήν ἀναγνώσουμε ΟΛΟΙ καί 
πάλι καί συχνά).

Οἱ ἁπανταχοῦ Φίλοι μας λοιπόν 
ἄς φιλοτιμηθοῦν νά ἀξιοποιήσουν 
καί αὐτό τό τεῦχος, ἀλλά καί τήν 
ἐσώκλειστη ἐδῶ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ, 
μόνοι ἤ μέ φίλους καί γνωστούς. Καί 
ἄς εἶναι πεπεισμένοι ὅτι αὐτές οἱ ΤΑ-
ΧΥΠΛΗΡΩΜΕΣ θά παρηγορήσουν 
καί θά τονώσουν ἑκατοντάδες καί 
χιλιάδες πιστούς καί ἀγωνιζομένους 
ἀδελφούς Πολυτέκνους, μάλιστα 
τά ἀξιαγάπητα ΠΑΙ∆ΙΑ τους, τήν 
Ἐλπίδα τοῦ Ἔθνους-ΓΕΝΟΥΣ μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ Π.Ε.ΦΙ.Π.
l  Γιά ΦΙΛΟΥΣ-∆ΩΡΗΤΕΣ: καθηµερινά, 

7.30΄–3.30΄πρωί καί 4.30–8.00΄µ.µ., 
ἐκτός ἀπογεύµατος Σαββάτου καί 
Κυριακῆς.

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

l  Γιά Πολυτέκνους Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Σ:  
∆ΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 10–2. 
Παράκληση νά προηγεPται τηλεφώνηµα.

l  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΛειτουργεP 
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 7.30΄–3.00΄. 
(210-38.08.826. Ὑπεύθ. Στέφ. Σωτηρίου.
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Ἀπό τούς 5 ἄρτους περίσσευσαν 12 κοφίνια!... 



ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ Σ’ ΑΛΛΟΥΣ

ΕΟΡΤΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ
α .́ Συνηθίζουμε στά τεύχη πρίν ἀπό 

τά Χριστούγεννα καί πρίν ἀπό τό Πάσχα 
νά προτάσσουμε σ᾽ αὐτή τή σελίδα κά-
ποιες Ἑόρτιες Σκέψεις, ἔπειτα ἀπό τίς 
ὁποῖες ἐκφράζουμε τίς Ἑόρτιες Εὐχές 
μας γἰ  αὐτές τίς Μεγάλες Ἑορτές.

Γιατί εἶναι ΛΥΤΡΩΤΙΚΕΣ τοῦ 
ἀνθρωπίνου Γένους, ἀπό 
τῶν Πρωτοπλάστων μέχρι 
καί τῶν ἐπιζώντων κατά τή 
Συντέλεια αὐτοῦ τοῦ Κό-
σμου καί τή ∆ευτέρα Πα-
ρουσία καί Κρίση τοῦ Θε-
ανθρώπου Χριστοῦ. Πλήν 
ὅμως ὑπό ἕνα βασικότατο 
ὅρο: τῆς πίστεως σ᾽ Αὐτόν 
καί τό ἱ. Εὐαγγέλιό Του, 
ἀλλά καί τῆς συνειδητῆς 
συμμετοχῆς στήν Ἁγία 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Του. 
∆ηλαδή μέ προηγούμενη 
καί ἐπαναλαμβανόμενη 
ἱ. Ἐξομολόγηση καί μέ συμμετοχή στή 
Σταυρική (γιά ἐμᾶς καί ἀντί γιά ἐμᾶς) 
Θυσία Του, μέ τή συχνή θεία Κοινωνία.

Γιατί ἡ θεία Ἐνανθρώπησή Του 
ἦταν καί εἶναι ἡ ἔκφραση-ἐκδήλωση 
τῆς ἄπειρης Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ Πατέρα 
γιά ἐμᾶς, ὅπως μᾶς παρέδωσε τά λυτρω-

τικά Του Λόγια ὁ Ἀγαπημένος Του Μα-
θητής, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος: 

«Οὕτω (= τόσο πολύ, ἄπειρα) ἠγά-
πησεν ὁ Θεός τόν κόσμον (: τῶν 
ἀνθρώπων), ὥστε τόν Υἱόν Αὐτοῦ τόν 
Μονογενῆ ἔδωκεν (= παρέδωσε σέ σταυ-

ρικό θάνατο), ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς 
Αὐτόν μή ἀπόληται (=μή χαθῆ, κολασθῆ), 
ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον»! (Ἰωάν. 3, 16 · 

καί στίχ. 17: «... ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δἰ  
Αὐτοῦ»).

β΄. Ἄς προσέξουμε πολύ καλά, 
ἀγαπητοί Ἀδελφοί Πολύτεκνοι καί Φί-

λοι τῶν Πολυτέκνων, τά 
προηγούμενα εὐαγγελικά 
Λόγια, πού περιέχουν 
καί ἐκφράζουν τό βα-
θύτατο νόημα τῆς θεί-
ας Ἐνανθρωπήσεως, ὡς 
πηγῆς καί μοναδικοῦ μέ-
σου τῆς σωτηρίας μας 
στόν κόσμο αὐτό καί μά-
λιστα στό μέλλοντα καί 
αἰώνιο. Ἄς εἶναι τά θεῖα 
αὐτά Λόγια, τουλάχιστο 
τίς Ἡμέρες Αὐτές, στό 
νοῦ καί στή σκέψη μας, 
ἀλλά καί στά λόγια μας 

κατά τίς συζητήσεις μας μέ τούς συναν-
θρώπους μας.

Ε Υ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε

λοιπόν αὐτά τά Χριστούγεννα νά τά 
ἑορτάσουμε μέ θερμή πίστη καί λα-
τρεία-συμμετοχή στά ἱ. Μυστήρια, καί 
νά γίνουν ἡ ἀπαρχή ἀπό τώρα «ζωῆς 
αἰωνίου», ὥστε καί τό ΝΕΟ ΕΤΟΣ 
2013 νά εἶναι θεάρεστο, εὐαγγελικό 
καί ἱεραποστολικό, μέ ψυχοσωματική 
ὑγεία... «εἰς ἔτη πολλά» καί σωτήρια. 
ΑΜΗΝ.

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

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

Τώρα, πού ἔχουμε καί τήν 40ήμερη 
Νηστεία (μέ ἀλάδωτα Τετάρτη καί Πα-
ρασκευή καί ψάρι μόνο Σαββατοκύρια-
κο), ἡ μικρή οἰκονομία εἶναι εὐάρεστο 
μέσο στό Θεάνθρωπο Κύριο νά γίνε-
ται ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ, ὅπως ἔκαναν 
ἀνέκαθεν οἱ συνειδητοί Ὀρθόδοξοι καί 
ὅπως τό κάνουν καί ΣΗΜΕΡΑ πολλοί. 
Ἔτσι ἡ Νηστεία γίνεται εὐκολότερα 
ὡς μικρή θυσία-ἐγκράτεια καί κάθαρ-
ση, ἐνῶ ἡ 'Ελεημοσύνη εἶναι ὁδός καί 
θύρα γιά τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.


