ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979).

Τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ
ε5ναι 6 8λληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οκογένεια!
Γ Ι> ΑΥΤΟ ?πιμένουμε @λληνορθόδοξα καί φιλοπολυτεκνικά γιά 44ο Cδη χρόνο (1969—2013).

Οκογ. λεξάνδρου-Καλλιόπης Φράγκου, Ν. Κορινθίας, βλ. σ. 12.
ΤΕΥΧΟΣ
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ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΔΟΣΗ
Π.Ε.ΦΙ.Π.

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

ΤριμηνιαCο δημοσιογραφικό ὄργανο
τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων
τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Ἔτος 35ο, ἀρ. φύλλου 137.
Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013.
Ἀκαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.
210-38.38.496, 210-38.22.586,
FAX: 210-38.39.509.
Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι Δ Α : www.pefip.gr
e-mail: pefip@otenet.gr

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α΄ Ἀθηνῶν.
Ἰδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ἐκδότης: Ἀντώνιος Ε. Ἀντωνίου, τ. Διευθ.
Ἐμπορικῆς Τραπέζης, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ἡ Ε.Π.Ο. συντάσσεται ἀπό Ἐπιτροπή.
Διευθυντής Συντάξ.: Ἁγιορείτης Μοναχός
Νικόδημος (Μπιλάλης, πτ. Θεολ.-Φιλολ.),
Ἀντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ἐκτύπωση: «DIAMOND PRINT»,
Μάνδρα Ἀττικῆς.
210-55.52.250.
Ἡ Ε.Π.Ο. ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ
σέ ὅσους τή ζητήσουν, ἀλλά καί
διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ διά μέσου
τῶν Ἱ. Ναῶν, μέ εὐλογία-ἄδεια
τῆς Ἐκκλησίας μας. Δεκτές οἱ
προαιρετικές Εἰσφορές-Δωρεές.

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθῆ μέ:

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

Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί μή
•
κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεC ὡς «Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ἀπόρων Ὑπερπολυτέκνων-Πολυτέκνων Ἑλλάδος», ἀπό ὅλη τή Χώρα, μέ πέντε (5)
ΠΑΙΔΙΑ καί ἄνω, ἀνήλικα ἤ σπουδάζοντα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
•
μέ 4 καί 3 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα χηρῶν,
ἀναπήρων, ἀσθενῶν, φυλακισμένων, ἀλλά
καί ΑΓΑΜΩΝ μητέρων καί γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οἱ ὁποCες πιέζονται γιά Ε Κ Τ Ρ Ω Σ Η
( β λ . σ ε λ . 2 0 ) , γίνονται κατ᾽ ἐξαίρεση
δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ἔγκυρα: πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς
καταστάσεως, ὑγείας-Κρατικοῦ Νοσοκομείου κ.λπ., καθώς καί οἰκογενειακή
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή).

Δ Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε-

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:
• ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ:

τρόφιμα, ἱματισμό καινουργῆ ἤ σέ καλή
καί καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα
καί ἔπιπλα, οἰκιακά σκεύη κ.λπ., βιβλία,
σχολικά εἴδη, παιχνίδια, ἀλλά καί ΟΙΚΙΕΣ ἤ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ὅπως καί παντός εἴδους
ΔΩΡΕΑ χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώων Πολυτέκνων Ἀδελφῶν μας, πού ἀξίζουν τήν
ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυση ὅλων μας.

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ
•
κ υ ρ ί ω ς (βλ. ἑπομ. Τραπεζ. Λογαρ/μούς
καί ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ. 22–23).

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.
ΕΘΝΙΚΗ ( Ὑποκατ/μα ὁδ. Σόλωνος 75) ἀριθμός 1 5 1 / 2 9 6 0 4 7 - 8 9 .
• ΕΜΠΟΡΙΚΗ
(Κεντρικό, ὁδ. Σοφοκλέους 11) ἀριθμός 1 8 9 5 0 8 0 4 .
• ΑΓΡΟΤΙΚΗ (Κατ/μα
ὁδ. Πανεπιστημίου 23) ἀριθμός 002 01 085180 21.
• ALPHA BANK (Κεντρικό,
ὁδ. Σταδίου) ἀριθμός 101002002080906.
• Καί σέ ὅλα τά Ὑποκαταστήματα
τῶν ἀνωτέρω Τραπεζῶν τῆς Χώρας.
Οἱ
ΔΩΡΕΕΣ
σέ
κάθε
Φιλανθρωπικό
ΣωματεCο
φοροαπαλλάσσονται 5% μέ κατάθεση στό
• ΣωματεCο καί μέχρι τό ἀθροιστικό ποσό τῶν 300
€ κατ᾽ ἔτος. Ἐπιπλέον ποσά πρέπει νά

•
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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 ἐξυπηρετεC πολύ τό ΓραφεCο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Μ Ε .

Α Ν Τ Ι Π Ρ ΟΛ Ο Γ ΟΥ
«Τό παιδί τῆς κρίσης» καί τῆς Ἐλπίδας...
«... Πόσο τούς
τρόμαξε ἡ ὕπαρξή
του, ὅταν πρωτοεμφανίσθηκε... Σκληρές σκέψεις πολέμησαν κι ἐκεῖνον
καί τήν Ἄννα. Μήπως ἦταν ἄκαιρος ὁ
ἐρχομός του;...
Εὐτυχῶς, τά δύο
μεγαλύτερα παιδιά
στάθηκαν στηριγμός τους... Καί...
τ᾽ ἀποφάσισαν νά
τό κρατήσουν. Τό
ὀνόμασαν “τό παιδί τῆς κρίσης”!
Ὅταν ἦρθε, ξαναφάνηκε ἡ ἐλπίδα
καί χαμογέλασαν ὅλοι. Ἔτσι χαμογελάει κι ὁ ἴδιος κάθε πρωί, ὅταν τοῦ
ἀκουμπάει τό πατρικό φιλί στό μέτωπο. Κι ἐκεῖνο, τό εὐλογημένο, σάν
νά τοῦ ἀνταποδίδει τό χαμόγελο. Τό
ξανακοίταξε μέ λαχτάρα, ἔριξε μιά
ματιά καί στούς μεγάλους, σταυροκοπήθηκε καί κατέβηκε δυό-δυό τά

σκαλιά. Ἡ καλημέρα τῆς μάννας του
συνοδεύθηκε μέ τήν
εὐχή: «Στήν εὐχή
τοῦ Θεοῦ! Σήμερα
θά ᾽ναι πιό καλή
ἡ μέρα!». Πρώτη
φορά τήν ἄκουγε;
∆έν θυμᾶται.
Καινούργια μέρα, καλή μέρα. Εἶχε
τουλάχιστο δύο λόγους γι᾽ αὐτό: τούς
δυό γιούς του και
τή μάννα τους καί
πιό πολύ τό παιδί του τό τρίτο, “τό
παιδί τῆς κρίσης” καί τῆς ΕΛΠΙ∆ΑΣ!...
Εἶχε τήν εὐχή τῆς μάννας του. Εἶχε
τήν εὐχή τοῦ Θεοῦ. Ἀξίζει νά πεῖ δυνατά μ᾽ ἐλπίδα: Κ α λ η μ έ ρ α ! Καλύτερες Ἡμέρες...
Ε. ΒΕΡΟΝΙΚΗ».
(Ἀπό τό ὡραῖο Περιοδικό «ἡ ∆ράση
μας», ἀρ. 496, Φεβρουάριος 2012, σ. 66).

Ἡ κρίση ἡ βαθειά καί ὀδυνηρή.
Ἀδελφοί μου,
Ἀδελφοί μου,
ἡ κρίση ἡ μεγάλη
ἡ κρίση ἡ βαθειά καί ὀδυνηρή
δέν εἶναι πού ἄδειασαν τά ταμεῖα μας. δέν εἶναι πού δέν εὐημεροῦμε.
Εἶναι πού ἄδειασε ἡ ψυχή μας! Ε ἶν α ι π ο ύ δ έ ν μ ε τ αν ο ο ῦ μ ε ...
......................................................................................
∆έν εἶναι πού ἁλώσανε τήν ψυχή μας.
Εἶναι τό κλάμα τῶν παιδιῶν
Εἶναι πού τήν παραδώσαμε μόνοι μας.
πού δέν ἀφήσαμε νά γεννηθοῦν!...
Εἶναι ἡ ὀφειλή τῶν δακρύων...
Εἶναι τό κλάμα τῶν παιδιῶν
Κα ί θ ά ᾽ρ θ ῆ ἡ Ἀνά σ τα σ η !
πού ἐγκαταλείψαμε!
Μαρία Μουρζᾶ
(«Ἐ ν μ έ σ ῳ κ ρ ί σ η ς » — Ποιητική Συλλογή, Ἐκδόσεις
ΑΘΩΣ – Σταμούλη, ὁδ. Ἀβέρωφ 2, Ἀθήνα 2012, σ. 24 καί 27).
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ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ Π.Ε.ΦΙ.Π.
z Γιά ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ: καθημερινά,

z Γιά Πολυτέκνους Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Σ:
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 10–2.
7.30΄–3.30΄πρωί καί 4.00΄–8.30΄μ.μ.,
Παράκληση νά προηγεCται τηλεφώνημα.
ἐκτός ἀπογεύματος Σαββάτου καί
Κυριακῆς.
z ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΛειτουργεC
z Γιά Πολυτέκνους Α Τ Τ Ι Κ Η Σ:
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 7.30΄–3.00΄.
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί 10–2.
210-38.08.826. Ὑπεύθ. Στέφ. Σωτηρίου.

Τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη.

Λῃστεία καί... Πολιτική.
«Ἡ γενεαλογία τῆς πολιτικῆς εἶναι συνεχής καί
γνησία κατά τούς προγόνους. Ἡ ἀργία ἐγέννησε τήν
πενίαν. Ἡ πενία ἔτεκε τήν πεῖναν. Ἡ πεῖνα παρήγαγε τήν ὄρεξιν. Ἡ ὄρεξις ἐγέννησε τήν αὐθαιρεσίαν. Ἡ
αὐθαιρεσία ἐγέννησε τήν λῃστείαν. Ἡ λῃστεία ἐγέννησε τήν πολιτικήν.
Ἰδού ἡ αὐθεντική καταγωγή τοῦ τέρατος τούτου. Τότε καί τώρα, πάντοτε
ἡ αὐτή. Τότε διά τῆς βίας, τώρα διά τοῦ δόλου... καί διά τῆς βίας. Πάντοτε
ἀμετάβλητοι οἱ σχοινοβάται οὗτοι, οἱ Ἀθίγγανοι, οἱ γελωτοποιοί οὗτοι πίθηκοι (καλῶ δέ οὕτω τούς λεγομένους πολιτικούς). Μαῦροι χαλκεῖς κατασκευάζοντες δεσμά διά τούς λαούς ἐν τῇ βαθυζόφῳ σκοτίᾳ τοῦ αἰωνίου
ἐργαστηρίου των...».
(Ἀπό τό ∆ιήγημα «Ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν», Ἅπαντα, τόμ. Α΄, κριτική
ἔκδοση Ν. ∆. Τριανταφυλλόπουλος, ἐκδ. ∆όμος, Ἀθήνα 1981, σελ. 276).
Ἐξάλλου στό ∆ιήγημά του «Οἱ Χαλασοχώρηδες» ὁ Ἀ. Π. γράφει:
«Ἡ Ἠθική δέν εἶναι ἐπάγγελμα. Καί ὅστις ὡς ἐπάγγελμα θέλει νά τήν
μετέλθῃ, πλανᾶται οἰκτρῶς καί γίνεται γελοῖος. Ὅστις πράγματι φιλοσοφῇ
καί ἀληθῶς πονῇ τόν τόπον
του καί ἔχῃ τήν Ἠθικήν ὄχι
εἰς τήν ἄκραν τῆς γλώσσης
ἤ εἰς τήν ἀκωκήν (=μύτη,
ἄκρη) τῆς γραφίδος, ἀλλ᾽ εἰς
τά ἐνδόμυχα αὐτά τῆς ψυχῆς,
βλέπει πολύ καλά ὅτι εἶναι
ἀδύνατον νά πολιτευθῆ».
(Ἅπαντα, τόμ. Β΄, Ἀθήνα
1983, σελ. 453 — Ὁ Σκιαθίτης
Ἀ. Π. ἦταν γιός Ἱερέως καί
Ὑπερπολυτέκνου, μέ 9 παιδιά-ἀδέλφια!).

Στούς πολιτικούς ἡγέτες (μας).
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Ὁ ὑπερήφανος Λαός μας
δέν σηκώνει ἄλλον ραγιά...
Θέλει ἄξιους ἡγέτες,
ὅπως κάποτε παλιά!

Ἄς μᾶς λείπουνε τά γρόσια,
ἄς μήν εἴμαστε πολλοί,
ὁ Λαός γιά τήν Πατρίδα
πρόθυμα θ᾽ ἀκολουθεῖ!

Τόν Ἑλληνισμό μή σβήσει
ἄς βοηθήσουμε, γιατί
πρέπει νά γλυτώσει «μπόρα»,
«οἱ καιροί οὐ μενετοί»!

Τά προβλήματα μεγάλα
κι εἶναι ὅλα τους καυτά.
............................................................
Οἱ Τροϊκανοί εὑρῆκαν εὐκαιρία
καί μᾶς πέρασαν θηλιά!
Μαρία Ἀ. Λιόντα

Ἑνωμένοι μέ ἀγάπη
φτιάχνουμε γερή γροθιά!
«Ἡ ἰσχύς ἐν τῇ ἑνώσει»
θ᾽ ἀποδιώξει τά δεινά...!
........................................................

(Ἐφημ. «Πυροβολητής», ἀρ. φύλ.
41, Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2012, σ. 8).

Π Ι Σ Τ Ε ΥΩ!. . .
Χριστέ! Σέ το τα τ πιστα, καταραμένα χρόνια,
πού δέν πιστεύουν τίποτε οτ γαπο ν κανένα,
πού φς μς δηγε# τυφλό καί μς παγώνουν χιόνια,
&γώ πιστεύω κι γαπ λόψυχα )σένα!
............................................................
Δέν +γινα τόσο σοφός κόμα, γιά νά σβήσω
μονάχος τήν 1στερινή &λπίδα, καί δέν τρέχω
ε2ς τούς πιθήκους ε4γενε#ς προπάππους νά ζητήσω · *
πατέρα τό θεόπλαστο 7δάμ ρκε# νά +χω.
............................................................
Πιστεύω! Νά τά φτα μου· τό Ε4αγγέλιό μου!
Διαβάζω μ δολη καρδιά κι ε1ρίσκω τό Θεό μου.
Καί ποιό σκοτάδι, ποιά νυχτιά α4τό δέν &ξορίζει;
Σάν ≥λιος κάθε του ψηφί καί γράμμα μέ φωτίζει.
Βλέπω, κούω τό Θεό σέ κάθε του σελίδα
καί πιάνω μέ τά χέρια μου, τήν πιάνω τήν &λπίδα!
7χιλλέας Παράσχος
[ΠΟΙΗΜΑΤΑ, τόμ. 3ος, κδ. νδρέα Κορομηλ, θήνα 1881, σ. 203—
4 καί 207, πό τή σειρά «Φύλλα». Τό %ρα&ο α'τό ποίημα «Πρός τόν
Χριστόν» (1879) ε*ναι 15στροφο καί πιλέξαμε τίς νωτέρω 3 στροφές.
— 6 ποιητής, καταγόμενος πό τή Χίο, γεννήθηκε στό Ναύπλιο (1838),
λλ= >ζησε στήν θήνα (†1895). @πAρξε B τελευτα&ος κπρόσωπος τAς
ΡομαντικAς ΣχολAς. Τό πώνυμό του Hταν Νασάκης A Νασίκογλου].

* «... εἰς τούς πιθήκους... π ρ ο π ά π π ο υ ς νά ζητήσω»!
Ἀναίρεση «Θεωρίας Ἐξελίξεως» ∆αρβίνου (Darvin, 1809—1882)
καί τῶν ∆αρβινιστῶν, πού... προτιμοῦν ὡς πρόγονο τόν πίθηκο!
Ἑρμηνεύοντας ὁ σοφός καί πολυγραφότατος Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης
(1749—1809) τή φράση «...τόν αἴτιον τοῦ εἶναι τά πάντα...» (γ΄ Τροπάρ. δ΄ ᾨδῆς
τοῦ Κανόνος τῆς Ὑπαπαντῆς) γράφει πρῶτα γιά τή δημιουργία τῆς ὕλης ἀπό
τό ∆ημιουργό Θεό: «...τήν ὕλην ὅλην τῶν κτισμάτων Αὐτός παράγει ἐκ τοῦ μή
ὄντος εἰς τό εἶναι καί τά ε ἴ δ η Αὐτός ἐπιθέτει εἰς αὐτήν...». Γιατί στή φράση
τοῦ Προφήτη Μωυσῆ (στό 1ο κεφ. στίχ. 11—12 τῆς Γενέσεως, Π.∆.) «...κατά γένος κ α ί κ α θ ᾽ ὁ μ ο ι ό τ η τ α », ὡς «ὁμοιότης» νοοῦνται καί εἶναι τά εἴδη, ὡς
δημιουργία τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ὡς... ἐξέλιξη, ὅπως «θεωροῦν»-ὑποθέτουν καί φαντάζονται ὅσοι προτιμοῦν νά ἔχουν προγόνους τούς πιθήκους (μαϊμοῦδες) καί ὄχι
τό θεόπλαστο Ἀδάμ, ὅπως λέγει ὁ ποιητής.
Καί ἀκριβῶς, ἤδη τόν 4ο αἰ. μ.Χ. ὁ στήν ἐποχή του πανεπιστήμων Ἅγιος καί
Μέγας Βασίλειος (2ος ἀπό 10 ἀδ.), ἑρμηνεύοντας τήν Ἑξαήμερο τοῦ Προφήτη
Μωυσῆ (Ὁμιλ. Β΄, PG Migne, 29, 33A) γράφει σαφῶς: «Ὁ Θεός πρίν τι τῶν νῦν
ὁρωμένων γενέσθαι εἰς νοῦν λαβόμενος καί ὁρμήσας ἀγαγεῖν εἰς γένεσιν (= νά
φέρει, δημιουργήσει) τά μή ὄντα (= ἀνύπαρκτα πρίν), ὁμοῦ τε (= ταυτόχρονα)
ἐνόησεν ὁποῖόν τινα χρή τόν Κόσμον εἶναι καί τῷ εἴδει αὐτοῦ τήν ἁρμόζουσαν
ὕλην συναπεγέννησεν»! Ἤτοι («ταὐτόν εἰπεῖν»), ἐξηγεῖ ὁ Ἅγιος Νικόδημος,
«ὕλην ε ἰ δ ο π ο ι η μ έ ν η ν (= μέ τά διάφορα ε ἴ δ η ) ὁ Θεός παρήγαγεν ἐκ τοῦ
μή ὄντος εἰς τό εἶναι»! («Ἑορτοδρόμιον», τόμ. Α΄, σ. 348, ἐκδ. «Ὀρθόδοξη Κυψέλη», Θεσ/κη 1987. Βλ. ὁλόκληρες τίς σελ. 348—50).
Καί παραθέτει ἐπίσης ὁ Ἅγ. Νικ. παρόμοιο χωρίο τοῦ Ἁγ. Μαξίμου τοῦ
Ὁμολογητοῦ (580—662): «...Ἡμεῖς δέ τόν παντοδύναμον ἐγνωκότες Θεόν, οὐ ποι-

5

∆ύο μεγάλες Ἑορτές-Μνῆμες τοῦ τέλους Ἰανουαρίου καί Μαρτίου:

τῶν ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ καί τοῦ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ.
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1. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
ἡ Μνήμη, ἡ 30ή Ἰανουαρίου, δέν εἶναι
μόνο Ἐκκλησιαστική
Ἑορτή, ἀλλά καί Ἐθνική: τῆς Ἐθνικῆς
Παιδείας ἤ τῶν Ἑλληνοχριστια νικῶν
Γραμμάτων, τῶν ὁποίων ὡς Προστάτες
τι μῶνται οἱ Οἰκουμενικοί ∆ιδάσκαλοι
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ὁ Μέγας (329—379), ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ὁ Θεολόγος (329—390) καί ΙΩΑΝΝΗΣ ὁ
Χρυσόστομος (345—407).
Ἡ διπλή τιμή τους ἔχει καί νομοθετικά καθορισθῆ ἀπό τό 1911, μέ ἐκκλησιασμό μαθητῶν καί διδασκάλων ἀπό
∆ημοτικῆς ὥς καί Ἀνωτάτης Παιδείας.
∆υστυχῶς ὅμως μετά τή λεγομένη Μεταπολίτευση (1974) ἄρχισε ὁ μερικός ἤ καί

ὁλικός παραμερισμός τῆς Ἑορτῆς ἀπό
μέρος «ἀριστερῶν» καί «δεξιῶν» καί
δῆθεν «προοδευτικῶν»
ἐκπαιδευτικῶν, ἀλλά
καί ∆ημάρχων καί
Νομαρχῶν, μέ τή «σιωπηρή» ἀνοχή τοῦ
οἰκείου Ὑπουργείου,
ἰδιαίτερα κατά τήν
πρώτη (ἤ καί τελευταία;) δεκαετία τοῦ παρόντος 21οῦ αἰώνα...
Καί ἀκριβῶς, εἶναι ἀπόλυτη ἐκκλησιαστική καί ἐθνική ἀνάγκη ἡ διπλή
καί πολυσήμαντη αὐτή Ἑορτή νά
ἀναθερμανθῆ.
Ἐδῶ ἀρκούμαστε μόνο στήν
ἀναφορά τοῦ ὑπερόχου ὝμνουἈπολυτικίου τῆς Ἑορτῆς, εὐτυχῶς
κατανοητοῦ, μέ κάποιες ἑρμηνευτικές
σημειώσεις.

Τούς Τρεῑς μεγίστους φωστῆρας1
τῆς τρισηλίου θεότητος,2
τούς τήν Οἰκουμένην ἀκτῖσι3
δογμάτων θείων πυρσεύσαντας · 4
τούς μελιρρύτους5 ποταμούς τῆς Σοφίας,
τούς τήν Κτίσιν πᾶσαν,
θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας · 6
Βασίλειον τόν Μέγαν
καί τόν Θεολόγον Γρηγόριον,

σύν τῷ κλεινῷ7 Ἰωάννῃ,
τῷ τήν γλῶτταν χρυσορρήμονι.8
Πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί 9
συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν · 10
αὐτοί γάρ τῇ Τριάδι11
ὑπέρ ἡμῶν ἀεί πρεσβεύουσι.
(Ἦχος Α΄. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος).
ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: 1. ἀστέρες — 2. ἐν. τῆς Ἁγ.
Τριάδος — 3. μέ τίς ἀκτίνες τους — 4. πού

οτήτων, ἀλλ᾽ ο ὐ σ ι ῶ ν π ε π ο ι ω μ έ ν ω ν (= μέ τά εἴδη τους) δημιουργόν αὐτόν
εἶναί φαμεν» (= λέγομεν. ∆΄ Ἑκατοντάς τῶν περί Ἀγάπης, κεφ. Ϛ΄-6ο, PG Migne, 90,
1049). Παραθέτει ἀκόμη ὁ Ἅγ. Νικ. σχετικά χωρία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
καί ἄλλων Πατέρων σέ μεγάλη σχετική Σημείωση, ἀπολογητική καί ὁμολογητική.
Γι᾽ αὐτό καί τήν ἐκτενῆ αὐτή ἀναφορά τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου συνιστοῦμε
ἰδιαίτερα στούς δυναμένους νά τή μελετήσουν καί νά διαφωτίζουν τά τέκνα
τους — μαθητές-μαθήτριες, ἀλλά καί φοιτητές-σπουδαστές κ.ἄ.— νά μήν πιστεύουν τίς «θεωρίες» καί μυθολογίες κάποιων σχολικῶν βιβλίων, πού ἰδιαίτερα
τελευταῖα περιέχουν καί σκόπιμα διδάσκουν ἀνιστόρητα καί ἀντιχριστιανικάἀντορθόδοξα μαθήματα ὡς δῆθεν «ἐπιστημονικά»!
(Ἀπό τή μεγάλη βι βλι ο γρ αφί α τῶν ἀντιδαρβινιστῶν, ἀναιρούντων τή «Θεωρία Ἐξελίξεως», συνιστοῦμε μελέτες-ἄρθρα τοῦ Ἰατροῦ Καθηγητῆ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν Ἀθανασίου Ἀβραμίδη καί μάλιστα τό βιβλίο του «Ἡ προέλευση τοῦ κόσμου καί τῆς ζωῆς καί οἱ θεωρίες τῆς ἐξελίξεως», ἐκδ. «ΤΗΝΟΣ», Ἀθήνα 2006. Βλ.
καί τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας Ε.Π.Ο., ἀρ. 121, Ἰαν.-Μάρτ. 2009, σ. 26—27, ὅπου καί
δύο σημαντικά σχετικά ἀποσπάσματα τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ).

ἐφώτισαν — 5. πού ρέουν σάν μέλι γλυκύ
— 6. πού μέ τά νάματα-ὕδατά τους πλημμύρισαν — 7. τόν ἔνδοξο — 8. τό χρυσολόγο,
χρυσόστομο — 9. οἱ ἀγαπῶντες — 10. συγκεντρωθέντες ἄς τούς τιμήσουμε μέ ὕμνους —
11. γιατί αὐτοί στήν Ἁγία Τριάδα.
Ἐξάλλου ὑπενθυμίζουμε καί τονίζουμε τήν ἔκδοση-κυκλοφορία εὐχρήστων ΤΑΜΕΙΩΝ, ἤτοι συντόμων
Ἀποσπασμάτων τῶν «Ἁπάντων» τῶν
Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, στό πρωτότυπο καί σέ νεοελληνική μετάφραση,
μέ ἀλφαβητική-εὑρετηριακή σειρά καί
μέ σχετικές παραπομπές στίς Ἐκδόσεις
ΕΠΕ, ΒΕΠΕΣ καί PG Migne.
Πρόκειται γιά πολύτιμη μελέτηἐργασία τοῦ φιλοπόνου θεολόγου
π. Βενεδίκτου Νεοσκητιώτη, Ἱερομονάχου, τόν ὁποῖο συγχαίρουμε καί
εὐχαριστοῦμε. Ἡ διεύθυνσή του εἶναι:
Ἱ. Νέα Σκήτη, 630 87 ∆ΑΦΝΗ, Ἅγιον
Ὄρος, τηλ. 23770-23.354.
Καί τά τρία Ταμεῖα (Βασιλειανό,
σελ. 615, Γρηγοριανό, σελ. 932, καί
Χρυσοστομικό, σελ. 815) διατίθενται
καί ἀπό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. (Ἀκαδημίας 78∆
— 106 78 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-38.38.496)
μέ βιβλιοπωλική ἔκπτωση, χάρη εὐκολότερης ἀποκτήσεώς τους.
Εἶναι πολύτιμα βοηθήματα γιά
Ἱερεῖς, Γονεῖς καί Ἐκπαιδευτικούς,
γιά μαθητές καί σπουδαστές, ἀλλά
καί γιά Ἑλληνορθοδόξους γενικά.
Συνιστῶνται θερμά.

2. ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ἡ Μνήμη, 25η Μαρτίου, εἶναι ἐπίσης Μεγάλη ∆ιπλή
Ἑορτή, Ἐκκλησιαστική καί Ἐθνικήτῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Ἐδῶ μεταφέρουμε τό ὡραῖο Ἀπολυτίκιο τῆς
Ἑορτῆς, ἀλλά καί μέρος σπουδαίου
ἑορταστικοῦ Λόγου τοῦ μακαριστοῦ
καί σοφοῦ Καθηγητῆ τῆς Φιλοσοφίας στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καί
Ἀκαδημαϊκοῦ Ἰωάννη Ν. Θεοδωρακοπούλου (1900—1981), ὁ ὁποῖος εἶχε
διατελέσει καί προσωρινός Ὑπουργός
Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων.
Ἐκφωνήθηκε τήν 25η Μαρτίου 1965
στήν Ἱ. Μονή Ἁγίας Λαύρας.
α) Ἀπολυτίκιον. Ἦχος ∆΄.
Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό
κεφάλαιον*
καί τοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος Μυστηρίου
ἡ φανέρωσις ·*
ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται*
καί Γαβριήλ τήν Χάριν εὐαγγελίζεται.*
∆ιό καί ἡμεῖς σύν αὐτῷ*
τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν ·*
Χαῑρε, Κεχαριτωμένη,*
ὁ Κύριος μετά Σοῦ.*
Ὁ ἀρχαγγελικός χαιρετισμός
«Χαῖρε, Κεχαριτωμένη...», πού στόν
ὑπέροχο Ἀκάθιστο Ὕμνο-Χαιρετισμούς τῆς Θεοτόκου ἐπαναλαμβάνεται
καί ἀναλύεται θεολογικότατα καί ὡς
«Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε», εἶναι καθημερινή Προσευχή τοῦ Ὀρθοδόξου
Μοναχισμοῦ, ἀλλά καί πλείστων πιστῶν Ὀρθοδόξων λαϊκῶν. Καλό εἶναι νά ἀναγινώσκεται καί ψάλλεται ὄχι μόνο στό Ἀπόδειπνο, ἀλλά
καί σέ ἄλλες εὐκαιρίες προσωπικῶν
προσευχῶν. Ὑπάρχουν εὔχρηστα μικρά βιβλιαράκια...
β) Ἑόρτιος Λόγος Ἰωάν. Ν. Θεοδωρακοπούλου, ἀπό τό βιβλίο του:
«Τό Εἰκοσιένα καί ὁ σύγχρονος
Ἑλληνισμός» (Ἐκδόσεις τῶν Φίλων,
Ἀθήνα 1972, σελ. 43—47).
Ἡ ἱ. Εἰκόνα δέν εἶναι ζωγραφική, ἀλλά
χ ρ υ σ ο κ έ ν τ η τ η ἄριστης τέχνης, ἔργο τῆς
Ἱ. Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ Οἰνουσσῶν Χίου.
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Ἑόρτιος Λόγος τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ
Ἰωάννου Ν. Θεοδωρακοπούλου στό 1821.
«Ἑορτάζομεν σήμερον τήν δόξαν
τῆς Παρθένου καί τήν δόξαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τόν εὐαγγελισμόν τῆς
Παρθένου καί τόν εὐαγγελισμόν τῆς
ἐλευθερίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους.
∆ύο “χαῖρε” ἐκφράζουν τό νόημα τῆς σημερινῆς μεγάλης ἡμέρας, τό
“χαῖρε, Κεχαριτωμένη Μαρία” καί τό
“χαῖρε, ὦ χαῖρε, Λευτεριά”.
Τό ὀλιγάριθμο λοιπόν Ἔθνος τῶν
Ἑλλήνων ἀποφασίζει νά καταθέση τήν
ζωήν του ὡς ἐνέχυρον τῆς ἐλευθερίας,
ἀποφασίζει ν᾽ ἀποτινάξη τόν ζυγόν
τῆς δουλείας τεσσάρων αἰώνων καί νά
τά βάλη μέ μίαν αὐτοκρατορίαν τοῦ
τρόμου καί τῆς βαρβαρότητος. Αὐτό
εἶναι τό μεγάλο καί πρωτάκουστο
γεγονός τῆς Ἱστορίας.
Οἱ ἐγκαταλελειμμένοι ἀπό τούς λαούς τῆς Εὐρώπης Ἕλληνες, οἱ πτωχοί,
δυστυχεῖς καί κατατρεγμένοι, παρουσιάζονται τώρα εἰς τό προσκήνιον τῆς
Ἱστορίας καί τό φωτίζουν μέ ἕνα καινούργιο φῶς, ἕνα “φῶς πού πατεῖ χαρούμενο τόν ᾍδη καί τό Χάρο”. Καί μέ
τό φῶς τοῦτο φωτίζεται ὁλόκληρος ὁ
ἱερός βράχος πού λέγεται Ἑλλάς.
Ἀπό τό βάθος τῆς ψυχῆς τῶν περιφρονημένων καί ταπεινωμένων Ἑλλήνων ὑψώνονται τώρα οἱ μεγάλες
ἰδέες τῆς ζωῆς ὡς ἀγωνίσματα ὀλυμπιακά, ἡ ἰδέα τῆς Ἐλευθερίας,
ἡ ἰδέα τῆς Πατρίδος, ἡ ἰδέα τοῦ
ἔθνους, ἡ ἰδέα τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς
ἀνθρωπότητος, ἡ ἰδέα τῆς λεβεντιᾶς, ἡ

ἰδέα τοῦ Θεοῦ καί
τῶν Ἁγίων του.
Τά ὀλυμπιακά
αὐτά ἀγωνίσματα
φέρουν τά θρυλικά ὀνόματα: Ἁγία
Λαύρα, ∆ραγατσάνι, Σπέτσαι, Ψαρρά, Ὕδρα, Σάλωνα, Βαλτέτσι, ∆ερβενάκια, Γραβιά, Νάουσα, Μονεμβασιά,
Χίος, Μεσολόγγι καί τόσα ἄλλα.
Τό Εἰκοσιένα εἶναι τό μέγα γεγονός τοῦ δεκάτου ἐνάτου αἰῶνος.
Ὅλα τ᾽ ἄλλα γεγονότα τοῦ αἰῶνος
τούτου τά ἔχει σκεπάσει ἡ τέφρα
τῆς Ἱστορίας, ἐνῶ αὐτό ἀποτελεῖ
τήν κορυφήν ὅπου ἀνῆλθαν οἱ Νέοι
Ἕλληνες καί ἀπ᾽ αὐτήν τήν κορυφήν εἰσῆλθον εἰς τήν ἀθανασίαν τῆς
Ἱστορίας....
...Τά μέτρα τῶν πραγμάτων ἦσαν
πάντοτε διά τούς Ἕλληνας δύο: τό
πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας καί ὁ Θεός.
Ἡ ἰδέα τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ ἰδέα
τοῦ Θεοῦ ἦσαν οἱ μεγάλες Ἀξίες τῆς
ζωῆς των.
...Ἔχομεν ἀνάγκην νά συγχρονισθῶμεν τεχνικῶς καί οἰκονομικῶς. Ἀλλά πρέπει νά προσέξωμεν πολύ μήπως αὐτός ὁ ἐκσυγχρονισμός μᾶς
ἀπομακρύνει ἀπό τίς μεγάλες ἰδέες,
πού ἦσαν πάντοτε τά μέτρα τῆς ζωῆς
μας, ἀπό τήν ἰδέαν τοῦ πράγματι
ἐλευθέρου ἀνθρώπου καί ἀπό τήν
ἰδέαν τοῦ Θεοῦ. Ὡς πρός αὐτές τίς ἰδέες
πρέπει νά μείνωμεν ἀσυγχρόνιστοι,
ἄλλως κινδυνεύομεν...»!

Ἀναμνηστική ἀναφορά στή συμμετοχή τοῦ μακαριστοῦ Ἰω. Θεοδωρακοπούλου ὡς
Ἀκαδημαϊκοῦ στή βράβευση τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τό 1979.
Ὅταν ὁ μακαριστός π. Μάρκος Μανώλης (τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»), ὡς μέλος
τοῦ ∆.Σ. τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., πρότεινε στό μακαριστό Καθηγητή καί Ἀκαδημαϊκό Ἰωάν.
Καρμίρη τήν κατ᾽ ἐξαίρεση βράβευση τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. (στήν πρώτη 10ετία της, ἀντί τῆς
συνήθως 25ετίας ἀξιολόγων Συλλόγων), ὁ Ἰωάν. Θεοδωρακόπουλος ἦταν Γραμματεύς
τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Ὅταν λοιπόν στή σχετική Αἴτηση εἶδαν καί τά ἐσώκλειστα
τεύχη τοῦ Περιοδικοῦ μας, μέ τίς 10δες καί 100δες τότε ὡραῖες οἰκογενειακές φωτογραφίες Ὑπερπολυτέκνων, ἐπῆραν στό τηλέφωνο τόν Πρόεδρο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. κ.
Ἀντώνιο Ἀντωνίου καί συγχαίροντάς τον τοῦ ἀνακοίνωσαν τήν κατ᾽ ἐξαίρεση βράβευση, μάλιστα δ α κ ρ ύ ο ν τ ε ς κ α ί ο ἱ δ ύ ο καί λέγοντες: «Ἐμεῖς δέν εἴμαστε
τίποτα μπροστά σ᾽ αὐτούς τούς Ἥρωες»! (Ἦσαν μονότεκνοι).
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Ὡραῖα καί Συγ-κινητικά Γράμματα
Φίλων Ἀναγνωστῶν-∆ωρητῶν.
Ἐδῶ θ᾽ ἀναφέρουμε ἤ μᾶλλον θά
μεταφέρουμε δύο (2) ἐνδεικτικά τέτοια
Γράμματα, ἀπό πλῆθος παρόμοια, πού
μᾶς ἀποστέλλονται ἰδιαίτερα πρίν καί
μετά τά Χριστούγεννα καί τό Πά-

σχα, ἀλλά καί καθ᾽ ὅλο τό ἔτος. Τό
πρῶτο εἶναι ἀπό τή Μακεδονία μας
καί τό δεύτερο ἀπό ζεῦγος Ἀποδήμων
τοῦ Καναδᾶ.

1. «Τά μυρίπνοα πολυτεκνικά νθη»!
«7γαπητοί “Φίλοι τν Πολυτέκνων”... (Χαιρετίζει καί εJχεται γιά τίς Kορτές Χριστουγέννων καί Νέου Mτους).
... H προαιώνιος Λόγος το Θεο νά στεφανώσει τόν γώνα πού κάνετε γιά τή
στήριξη τJς Πολύτεκνης Ο2κογένειας.
Λυπηθήκαμε πολύ γιά τήν γρια καί δικη φορολογία τν Πολυτέκνων. ΟL διεφθαρμένοι, νάλγητοι, τυχοδικτες Nγέτες μας —σάν λλοι Oρδες— χτυπο ν
λύπητα τήν Πολύτεκνη Ο2κογένεια, α4τό τό πολύτιμο κύτταρο τJς PλληνικJς κοινωνίας. Καθώς  &σωτερικός τους κόσμος εQναι +ρημος πό Χριστό καί Rλλάδα,
δέν τούς συγκινο ν καθόλου τά μυρίπνοα πολυτεκνικά νθη, πού ποτελο ν τό
μέλλον καί τήν &λπίδα τJς Πατρίδας μας.
Σς ποστείλαμε 400,00€ γιά τήν Ο2κογ. Α.Γ. το 1περπολυτέκνου &κπαιδευτικο
πό τή Θεσ/νίκη, μέ τά 10 παιδιά,  πο#ος σθενε# σοβαρά. 7πό τήν Nμέρα πού πληροφορηθήκαμε πό τό +γκριτο Περιοδικό σας τήν σθένεια το 1περπολυτέκνου
δελφο μας προσευχόμαστε γιά τήν ποκατάσταση τJς 1γείας του... Σς παρακαλ
γιά νωνυμία. Σς ε4χαριστ. Μέ &κτίμηση Y. 7.» (30.12.2012).

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Συγκινούμεθα καί συγχαίρουμε τήν εὐγενῆ καί
εὐσεβῆ Ἐπιστολογράφο καί ∆ωρήτρια
(Μακεδόνισσα), μάλιστα γιά τίς προσευ-

χές της ὑπέρ ὑγείας τοῦ ἀναρρωνύοντος
Ὑπερπολυτέκνου Α.Γ. ∆όξα τῷ Θεῷ, ἡ ὑγεία
του, μετά τή σοβαρή ἐγχείρησή του, ἔχει καλυτερεύσει καί ἄρχισε νά ἐργάζεται.

Ο2κογ. Κων.-Παναγιώτας Καλύβα, μέ 6 π, γεν. 1990—2009, Ν. Φωκίδας.
Τήν aραία α4τή Ρουμελιώτισσα Ο2κογένεια παρουσιάζουμε, μολονότι εἴχαμε παρουσιάσει φωτογραφία της στό τε χος ρ. 121/2009, σ. 21, &πειδή  dπερπολύτεκνος
Πατέρας μς &κοινοποίησε «7νοικτή )πιστολή» του πρός τόν Πρωθυπουργό κ.
7ντώνιο Σαμαρά καί τούς «παρακαθημένους» του (1.1.2013). Καί οL πρτες γραμμές του εQναι: — Χωρίς Ο2κογένεια δέν ζε#ς. — Χωρίς Πατρίδα δέν ξέρεις πού ζε#ς.
— Χωρίς Θεό δέν ξέρεις γιατί ζε#ς!
Στή συνέχεια «τούς τά ψέλνει» καλά
(εQναι καί fεροψάλτης), λλά καί γνώστης-«παθός» τν διωκτικν μέτρων
κατά τν Πολυτέκνων, καθώς εQναι
7ντιπρόεδρος το τοπικο Συλλόγου
Πολυτέκνων ( gμφισσας). Καί φο ναφέρει-διεκτραγωδε# τά... χαράτσια καί
λλα παθήματά του (μικρή- δικη σύνταξη γιά 33 χρόνια βαρεις καί νθυγιεινJς
&ργασίας, μέ 10.501 +νσημα, «κόψιμο»
κάρτας σίτισης καί στέγης τJς πρώτης φοιτήτριας κόρης), καταλήγει: «Καταντήσατε
σοφοι πολιτικοί καί... θά πληρώσετε!...
iπως διάβασα κάπου, ¬ποιος τελευτήσει
μέ βεβαρημένο παρελθόν, συνήθως μένει λειωτος καί τυμπανια#ος! “ H νον
νοείτω”! 7φο δέν μς σέβεσθε &σε#ς,
οτε κι &με#ς θά σς σεβασθο με...».
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Εὐχαριστοῦμε θερμά καί τούς λοιπούς Φίλους-∆ωρητές, πού συνεισέφεραν γιά τήν ἐξόφληση τοῦ χρέους του.
Ὅπως ἐγράψαμε (τεῦχος προηγούμενο,
ἀρ. 136, Ὀκτ.-∆εκ. 2012, σ. 8—9), ἦταν
ἡ πρώτη φορά πού γνωστοί τους Φίλοι
Πολυτέκνων μᾶς γνώρισαν τήν ὡραία καί
ἡρωική αὐτή Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια,
ἐνῶ ἡ ἴδια ἀπό ἀξιοπρέπεια καί κατανόηση περισσότερο ἀναγκεμένων, εἶχε
ἀποφύγει τήν ἰδιαίτερη ἐπικοινωνία μαζί
μας.
(Οἱ παρόμοιες περιπτώσεις εἶναι πολλές..., ἄν καί ἡ μεγάλη καί ἀδικότατη φορολογία καί περικοπή μισθῶν, ἡ ἀνεργία
κλπ. ἀναγκάζουν πολλές πλέον Πολύτεκνες
Οἰκογένειες, μέ ἀξιοπρέπεια πάντοτε, νά μᾶς
γνωρίζουν τά προβλήματά τους. Κάνουμε
γιά ὅλους, σύν Θεῷ καί τοῖς Φίλοις, ὅ,τι

μποροῦμε. Καί αὐτό, ἔστω λιγότερο ἀπό
ἄλλοτε, τό εὐλογεῖ καί θά τό εὐλογεῖ ὁ
Πανάγαθος).
Πάντως πολλοί Φίλοι-∆ωρητές, ὅπως
ἡ Ἐπιστολογράφος (πού μᾶς γνώρισε τό
1996, μαζί μέ μία ἀδελφή της), συνεχίζουν νά μοιράζονται τίς οἰκονομίες τους
μέ ἡρωικές Ὑπερπολύτεκνες καί Πολύτεκνες Οἰκογένειες διά μέσου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
Καί αὐτό τό κάνουν σέ τακτές, ἀλλά καί
ἔκτακτες ἡμερομηνίες μέσα στό ἔτος καί ἐπί
πολλά ἔτη! Ὅπως καί ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. διατηρεῖ
στό Ἐνεργό Μητρῶο της Οἰκογένειες
γιά 10 ὥς καί 20 χρόνια, ὅταν τά παιδιά εἶναι ἀνήλικα ἤ σπουδάζοντα. Καί
ἀπό τό 1969 ἔχει γνωρίσει καί ἐνισχύσει
20.000 (εἴκοσι χιλιάδες) Οἰκογένειες ἀπό
ὅλη τήν Ἑλλάδα! ∆όξα τῷ Θεῷ χιλιάκις
καί μυριάκις!

2. «Τό Περιοδικό σας εQναι πάρα πολύ jφέλιμο καί &νημερωτικό».
«Ε4χόμαστε  Πανάγαθος νά σς χαρίζει 1γεία καί δύναμη, γιά νά συνεχίζετε τό
μεγάλο καί θεάρεστο +ργο σας χάρη τν Nρώων Πολυτέκνων καί χάρη τJς σωτηρίας τJς γαπημένης Πατρίδας μας. i,τι καί νά ε2πο με &με#ς πό &δ εQναι πολύ
φτωχό! Τό Περιοδικό σας εQναι πάρα πολύ jφέλιμο καί &νημερωτικό. Ε4χαριστο με
πολύ πού μς τό στέλνετε τακτικά. )με#ς σς στέλνουμε λίγα ψίχουλα (... $1.000 —
χίλια δολλάρια), γιά ν νακουφίσετε μερικές ψυχές... Καλό Πάσχα... Κ. καί Μ. Λ.»
(Καναδάς, 23.3.13).

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Μαζί μέ τίς
θερμές εὐχαριστίες μας, ἀλλά καί τίς
'Αναστάσιμες Εὐχές μας (βλ. καί σ. 23) στό
ἐκλεκτό ζεῦγος τῶν Ἀποδήμων Ἀδελφῶν
μας, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ὅτι τό Περιοδικό μας ἀποστέλλεται ∆ΩΡΕΑΝ καί
σέ ΟΛΕΣ τίς Ἑλληνορθόδοξες Ἐνορίες
τοῦ Ἐξωτερικοῦ γενικά. Ἀπό ἐκεῖ τό
παίρνουν πολλοί Ἀπόδημοι Ἀδελφοί
μας καί γίνονται τακτικοί Ἀναγνῶστες
καί ∆ωρητές τοῦ Συλλογικοῦ Ἔργου
τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ἐπί ἔτη πολλά. Ὡς ἕνα
παράδειγμα ἀναφέρουμε τό σεβ. π. Φώτιο Τομαράκο (Ἀμερική), ὁ ὁποῖος ἀπό
τό 1982, πού ἐγνώρισε τήν Π.Ε.ΦΙ.Π.,
ἀποστέλλει ἐπί 31 χρόνια τήν «εὐλογία»δωρεά του σχεδόν ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ! Καί μολονότι εἶναι πλέον συνταξιοῦχος, παραμένει μάχιμος καί μάλιστα ἀρθρογραφῶν
κάθε ἑβδομάδα στήν ἑλληνόφωνη Ἐφημερίδα «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ».

Τό ἴδιο βέβαια γίνεται καί γιά τούς
Ἱ. Ναούς καί Ἱ. Μονές τοῦ Ἐσωτερικοῦ,
περίπου 10.000, σέ κάποια ποσότητα καί
πάντοτε ∆ΩΡΕΑΝ. Γιατί ἀπό τό 1980 καί
ἑξῆς, μετά τή βράβευση τῆς Ἀκαδημίας,
τά τεύχη τοῦ Περιοδικοῦ πρίν ἀπό τό
Πάσχα καί πρίν ἀπό τά Χριστούγεννα
κυκλοφοροῦνταν σέ 500.000 φύλλα καί
ἄνω, μέχρι καί 800.000! Καί αὐτό ὥς τό
2009, πρίν ἀπό τήν «κρίση», ἀφότου τά
ταχυδρομικά Περιοδικῶν στά ἰδιωτικά
πλέον ΕΛΤΑ, δέν ἐπιδοτοῦνται καί ἔχουν
ὑπερ-υπερυψωθῆ, μέχρι καί 1.000% (χίλια τοῖς ἑκατό!). Ἤδη κυκλοφοροῦνται
σέ 400.000 φύλλα, μέ περιορισμό καί τῶν
σελίδων ἀπό 32 σέ 24, ἐξ ἀνάγκης... «κρίσεως». Ἐξαρχῆς δηλαδή ἀποβλέψαμε καί
ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΜΕ στήν ἑλληνορθόδοξη
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ γιά τό αἰώνιο ἀξιολογικό
τρίπτυχο (βλ. σ. 12), τό ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
καί ΚΑΤΑ τῶν φονικῶν ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ...,
τή δυστυχέστερη δυστυχία, προσωπική
καί ἐθνική!

Τά γράμματα τῶν Φίλων Ἀναγνωστῶν-∆ωρητῶν εἶναι ἐπώνυμα καί μέ τήν
πραγματική διεύθυνσή τους καί φυλλάσσονται στό Ἀρχεῖο μας. Σεβόμεθα ὅμως
τήν ἐπιθυμία τους γιά ἀ ν ω ν υ μ ί α καί θέτουμε μόνο τά ἀρχικά τους.
10

Ὁ πρωτοφανής ΠΟΛΕΜΟΣ κ α τ ά τῶν ἡρώων
Πολυτέκνων ἀπό τή Μ η τ ρ υ ι ά τῶν Πολυτέκνων
Ἑλληνική Πολιτεία καί Κυβέρνηση, μάλιστα τήν
παροῦσα τρικομματική καί τροϊκανή!
Μόνο οἱ παροιμιακές φράσεις
«Ἀπό τό κακό στό χειρότερ ο ! » - « Κ α ί μ ή χ ε ι ρ ό τ ε ρ α ! » ἐκφράζουν κάπως τόν ἀφανῆ καί φανερό πλέον πόλεμο καί ἤδη ∆ΙΩΓΜΟ
τῶν Ὑπερπολυτέκνων-Πολυτέκνων.
Βέβαια, ἡ ὕπουλη διπλωματίαπολιτικολογία τηροῦσε κάποτε καί
κάποια προσχήματα, τά ὁποῖα πλέον ἀποκαλύφθηκαν... ἄσχημα, ὡς
φανερές παρανομίες, μάλιστα καί
ἀντισυνταγματικές καί ἀπάνθρωπες...
ἀσχημίες. Ἡ λεγομένη κοινοβουλευτική ∆ημοκρατία ἔχει καταντήσει κομματική ∆ικτατορία τῶν Προέδρων τῶν
ἑκάστοτε κυβερνώντων Κομμάτων...
Καί καταλήγοντας συμπληρώνουμε
τά προηγούμενα μέ τή γνωστή φράση: «∆έν ὑπάρχει προηγούμενο»...
πολιτικό ἀ λ α λ ο ύ μ (=σύγ-χυση, ἀταξία)!
Καί δέν ἐννοοῦμε μόνο τήν ἀδικότατη φορολογία τῶν Πολυτέκνων
καί τήν κατάργηση τῶν ψιχουλικῶν
ἤ σταγονομετρικῶν «ἐπιδομάτων»,
πού, ἐκτός ἀπό τό... χουντικό «500ρικο
τῆς ντροπῆς» (1972, μόνο γιά τά
νεογέννητα 3α καί ἑξῆς...), «καθιερώθηκαν» μόλις τό 1991 γιά νά περιορισθοῦν μέχρι καταργήσεως «ἐν
μέσῳ κρίσης», πού ἔπληξε καί πλήττει
κυρίως τούς συγχρόνους ἥρωες Πολυτέκνους. Τά ἔχουμε γράψει αὐτά πολλάκις. Ὅτι δηλαδή στή λοιπή Εὐρώπη
τά οἰκογενειακά ἐπιδόματα καθιερώθηκαν ἀπό τή 10ετία τοῦ 1960
καί ὑπῆρξαν καί εἶναι 4πλάσια καί
5πλάσια καί ἀπό τό 1ο παιδί καί
ὄχι ἀπό τό 4ο καί καθυστερημένα
ἀπό τό 3ο...
Γι᾽ αὐτό καί κατάντησε ἡ Ἑλλάδα
ἡ πρώτη Χώρα στήν Εὐρώπη καί τήν
Ὑφήλιο μέ τή χαμηλότερη ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ! (Ἀντί τοῦ θεωρου-

μένου διεθνοῦς ἐτησίου μέσου ὅρου
2,1 παιδιά ἀνά γυναίκα σέ ὁλόκληρη
τήν γόνιμη ἡλικία της, οἱ Ἑλληνίδες
κ α τ έ π ε σ α ν στή 1 (μονάδα) ἤ καί
στό 0,8. Οὔτε ἕνα ΠΑΙ∆Ι σ᾽ ὅλη τους
τή ζωή)!
Ἤδη τό 1988 ὁ μακαριστός Γεώργιος Τζιαφέτας († 1993), ταλαντοῦχος
ἐπιστήμων, πανεπιστημιακός καθηγητής καί θερμός πατριώτης,
ἐκυκλοφόρησε τό
σπουδαῖο βιβλίο
του «Ἡ Ἑλλάς
Γηράσκουσα».
Ἀλλά παράλληλα καί ὁ πανεπιστημιακός καθηγητής
καί πρώην Ὑπουργός καί βουλευτής
Μανόλης ∆ρεττάκης, ὡς δημογράφος, ἐπί πολλά ἔτη ἀρθρογραφοῦσε
καί ἀρθρογραφεῖ
γιά τό ΥΠ᾽ ΑΡ. 1,
ὀξύ καί ὀξυνόμενο, ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙ ΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Πρόσφατο
βιβλίο του: «ΩΡΑ
ΚΡΙΣΗΣ γιά τήν
Ἑλλάδα. ∆ιαπιστώσεις καί προοπτικές» —ἐν. δημογραφικά—, ἐκδ. «Ἐν πλῷ», Ἀθήνα
2012, σελίδες 164. Τό συνιστοῦμε θερμά.
Ἀλλ᾽ «εἰς ὦτα μή ἀκουόντων»...
πολιτικῶν, περί τά κομματικά καί
τόν πλουτισμό τους «μεριμνώντων
καί τυρβαζομένων» (Λουκᾶ 10, 41),
ἀλλά καί προωθούντων τήν ποικίλη διαφθορά, μέ «ἄκρον ἄωτον» (=
ἀκραῖο καί ἀνήκουστο) τόν αἰσχρότατο Σοδομισμό, τό... «γάμο τῶν
ὁμοφυλοφίλων»!!! (Βλ. στή σελ. 18).
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Ἐδῶ λοιπόν ἐννοοῦμε περισσότερο τό διαρκῆ καί ἔμμεσο-πλάγιο, ἀλλά
καί τόν ἄμεσο-καταμέτωπο ΠΟΛΕΜΟ
ΚΑΤΑ τοῦ θεοπατροπαραδότου καί
ἱεροῦ δεσμοῦ καί θεσμοῦ τῆς ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ἀλλά καί τῆς Πατρίδας καί
τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπό τά κατευθυνόμενα ἔσωθεν καί ἔξωθεν ΜΜΕ (Μέσα
Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, ὡς μέσα παραμορφώσεως καί διαστροφῆς)! Οἱ λίγες ἐξαιρέσεις, πού εὐτυχῶς ὑπῆρξαν,
ὑπάρχουν καί θά ὑπάρχουν, εἶναι
ἀσφαλῶς τό ἅλας-ἁλάτι, πού ἀκόμη
συντηρεῖ κάποια ὑγιῆ στοιχεῖα ἀπό
τή μούχλα καί τή σαπίλα τῶν περισσοτέρων καί πλείστων (στοιχείων), τά
ὁποῖα καταλήγουν στίς πολιτικές καί
κοινωνικές χωματερές!
Τό νά κάνουμε ἐδῶ ἀναλυτικές
ἀναφορές καί περιγραφές δέν εἶναι
εὔκολο χωροχρονικά! Κάθε 3μηνο ΤΙ
καί ΠΩΣ νά πρωτοαναφέρουμε σέ
ἕνα μικρό γενικά Περιοδικό; Γι᾽ αὐτό

καί θά περιορισθοῦμε σέ ὀλιγόλογη,
ἀλλ᾽ ἀξιόλογη ἀναφορά στήν ὁμώνυμη
ΣΤΗΛΗ μας. Τήν ποικίλη ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ἀντλοῦμε ἀπό Ἐφημερίδες καί
Περιοδικά πού μᾶς ἀποστέλλονται «ἐπ᾽
ἀνταλλαγῇ» γιά τό ἀποστελλόμενο
Περιοδικό μας (σέ 1.000 ἔντυπα καί
ἠλεκτρονικά μέσα), ἐνῶ ἀρκετά ἐπιλέγουμε καί ἀπό Ἀποκόμματα («Ἑταιρείας Ἀποκομμάτων Τύπου...-Press
clipping»), ὅπως ἔχουμε ἀναφέρει
καί ἄλλοτε. Ἄλλωστε, εὐτυχῶς,
τά Ἑλληνορθόδοξα Ἔντυπα μεταφέρουν καί σχολιάζουν ὀρθάὀρθόδοξα τά πολλά κακῶς γινόμενα καί κείμενα «πάλαι τε καί νῦν»
καί σ᾽ ἕνα βαθμό ὑπάρχει καί γίνεται μία Ἑλληνορθόδοξη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ γιά τούς θέλοντας καί ζητοῦντας
καί εὑρίσκοντας (Ματθ. 7, 8). Παραπέμπουμε λοιπόν στήν ἑπομένη
Στήλη: «Ὀλιγόλογα, ἀλλ᾽ ἀξιόλογα»
(σ. 16).

Συνέχεια πό σ. 1 – πρωτεξώφυλλο.
Ο2κογ. 7λεξάνδρου-Καλλιόπης Φράγκου, μέ 6 π., γεν. 2000—2008, Ν. Κορινθίας.
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Τήν aραία α4τή Ο2κογένεια παρουσιάζουμε γιά δύο κυρίως λόγους. Γιά
τήν καταγωγή-γωγή της, λλά καί γιά
τήν προοπτική της. H πατέρας εQναι μοναχοπαίδι καί συνειδητά θέλησε καί
δέχθηκε τήν πολυτεκνία. (Μήπως γιατί
+νοιωθε τήν θέλητη γι α4τόν μοναξιά;). O μητέρα εQναι 2η πό 6 δέλφια
καί συνειδητά &πίσης θέλησε καί δέχθηκε τήν πολυτεκνία — «¬σα +δωσε
 Πανάγαθος»! —, μιμουμένη τούς
ε4σεβε#ς καί Pλληνοπρεπε#ς γονε#ς της
(7πόστολο καί Rλένη Γουνδουλάκη).
Μάλιστα καί δύο δέλφια της, N 1η-mωάννα καί Aδη Πρεσβυτέρα καί  4οςΓεώργιος, δέχθηκαν 4 παιδιά, πρός τό παρόν. Ναί, N ε4λογία καί χάρη τJς
πολυτεκνίας εQναι καί ο2κογενειακή παράδοση, πού πάντοτε εQναι πολλαπλά
&λπιδοφόρα aς... προοπτική-δημιουργική ( δεύτερος λόγος).
Καί, ε4τυχς, εQναι μφότεροι οL γονε#ς &κπαιδευτικοί, μέ δυνατότητες
Pλληνορθόδοξης προσφορς στή χειμαζομένη Pλληνική νεολαία. Μάλιστα καί
 παππούς πλέον (7π. Γουνδουλάκης), λλά καί γαμπρός του (7λ. Φράγκος)
nσαν καί εQναι Συνεργάτες τJς Π.Ε.ΦΙ.Π. γενικά καί ε2δικά στή διανομή καί διάδοση το Περιοδικο της — ΔΩΡΕΑΝ. Νά προσθέσουμε ¬τι N μείωση τν...
μετρίων μισθν καί τά πανωτά... χαράτσια +πληξαν καί πλήττουν καί α4τή
τήν Ο2κογένεια; ΕQναι α4τονόητο, ¬πως καί ¬τι καί &δ 1πάρχει νάγκη βοηθείας, μάλιστα ¬σο N «κρίση» γίνεται πιό «βαθειά καί oδυνηρή»...

Οἱ Πολύτεκνοι «στό πεδίο τῆς μάχης»
(προσφέροντες καί ὄχι ἀφαιροῦντες ΖΩΗ)!
Συνήθως οἱ δικηγόροι, ὡς ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες, αὐτοαποκαλοῦνται
«μαχόμενοι». Ὅμως οἱ ἀληθινά μαχόμενοι καί αὐτοθυσιαζόμενοι πραγματικά
εἶναι οἱ Ὑπερπολύτεκνοι-Πολύτεκνοι Γονεῖς. Ἀλλ᾽ ἐνῶ ἔχουν τά περισσότερα
καί δικαιότερα ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, δέν φωνασκοῦν στούς δρόμους... Ἀγωνίζονται
σεμνά καί ταπεινά ἔχοντας καί ἀποβλέποντας στήν εὐλογία καί πρόνοια τοῦ
Θεοῦ, «μή πεποιθότες ἐπ᾽ ἄρχοντας..., οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία» (Ψαλμ. 145, 3).
Ἀλλά «τοῖς πᾶσι χρόνος καί καιρός τῷ παντί πράγματι...· καιρός τοῦ σιγᾶν
καί καιρός τοῦ λαλεῖν» (Ἐκκλησιαστής 3, 1 καί 7). Καί ἀκριβῶς, «καιρός τοῦ
λαλεῖν» εἶναι ὁ παρών, «τῆς βαθειᾶς καί ὀδυνηρῆς κρίσεως!» (βλ. καί σ. 3). Τό
τί καί πῶς ἐννοοῦμε «τό λαλεῖν» καί «ἀγωνίζεσθαι», τό διεκδικεῖν τό ∆ίκαιο
καί Ἀληθινό, δέν δ ι α - φ α ί ν ε τ α ι -διακρίνεται ἀμυδρά, ἀλλά κ α τ α - φ α ί ν ε τ α ι ὁ λ ο φ ά ν ε ρ α ἀπό τίς ΖΩΝΤΑΝΕΣ φωνές καί εἰκόνες αὐτῆς τῆς Στήλης.
Καί αὐτές δέν εἶναι ἁπλά ἀξιοπρόσεκτες, ἀλλά περισσότερο ἀξιοσέβαστες
καί συγ-κινητικές, μέ τήν ἔννοια τῆς παρακινήσεως καί ὑποστηρίξεως καί
ὄχι τῆς ἁπλῆς καί παθητικῆς ἀναγνώσεως ἤ... κριτικῆς. Ἐδῶ χρειάζεται σεβασμός ὡς θαυμασμός! Αὐτό πού ἡ μικρή καί φτωχή Π.Ε.ΦΙ.Π. σ᾽ αὐτό τό
Περιοδικό θεωρεῖ καί ὀνομάζει: τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑΘΑΥΜΑ, πού εἶναι ἡ Ὑπερπολύτεκνη-Πολύτεκνη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

«Ναί, εQμαι πολύτεκνη μητέρα καί θέλω νά μέ σέβεται N Πατρίδα μου».
ΕQμαι μητέρα τεσσάρων (4) νήλικων παιδιν καί συνέχεια κούω πολλά καί διάφορα γιά τό γεγονός ¬τι θελήσαμε μέ τό σύζυγό μου νά κάνουμε
4 παιδιά. 7κούω δηλαδή: «...τηλεόραση δέν +χετε; )γώ μόνο στήν 2δέα τν
4 παιδιν τρελαίνομαι! Πς ντέχεις;...». Τό τελευτα#ο πού κουσα εQναι:
«)με#ς θά πληρώνουμε γιά τά παιδιά πού &σύ +κανες»; pνοιωσα ¬τι ζ στόν
πόλυτο παραλογισμό καί  λόγος πού γράφω α4τό τό μήνυμα εQναι ¬τι νοιώθω πίκρα καί oργή!...
Τί +γινε τελικά; )με#ς οL Πολύτεκνοι εἴμαστε οL qλίθιοι τJς Πατρίδας; Σοβαρά μιλμε; Γιατί τέρμα τά «στε#α» περί γαθιάρηδων, πού δέν +χουν τί
νά κάνουν πό τό νά γεννο ν παιδιά. Μιλούσαμε γιά Δημογραφικό καί ξαφνικά λύθηκε μπροστά στή σημερινή ο2κονομική κατάσταση μέ ¬λες α4τές
τίς Pλληνοποιήσεις. iταν ποφάσισα νά κάνω ο2κογένεια, σταμάτησα νά
&ργάζομαι, θέλοντας +τσι νά φοσιωθ στό μεγαλύτερο γιά μένα δρο πού
μο +δωσε  Θεός, τά παιδιά μου! Τά πρτα χρόνια μο nταν δύσκολο νά
ε2π ¬τι τό &πάγγελμά μου εQναι τά ο2κιακά. 7λλά τώρα νοιώθω περήφανη,
γιατί μεγαλώνω τά παιδιά μου. Δέν θεωρ τόν Pαυτό μου νεργο. Γι α4τό
καί δέν +χω κάρτα νεργίας. Θεωρ ¬τι μέσα σ α4τή τήν κοινωνία, πού δέν
παράγει τίποτε, &γώ +κανα κάτι καί κάνω κάτι, μεγαλώνω τά παιδιά μου! Καί
δέν θ φήσω κανέναν νά μο μειώνει α4τό πού κάνω.
Δέν σ φήνω, «κύριε», νά λές ¬τι &σύ πληρώνεις γιά τά παιδιά μου. Γιατί
δέν πληρώνεις &σύ, λλά &γώ πληρώνω γιά σένα. Δέν μο +δωσε ποτέ κανείς καί δέν ζήτησα πό κανέναν. pτσι μεγάλωσα, ναί, εQμαι Rλληνίδα. Δέν θά
μιλήσω γιά ¬σους δέν σέβονται τήν πολυτεκνική μου 2διότητα καί γιά ¬σους
μέσα πό τό «σύστημα» παξιώνουν α4τήν τήν 2διότητα. Δέν +κανα παιδιά,
γιά νά +χω ε2δική μεταχείριση, οτε γιά νά «χωθ κάπου».
Ναί, εQμαι πολύτεκνη μάννα καί θέλω νά μέ σέβεται N Πατρίδα μου, γιατί
μεγαλώνω 4 παιδιά μέ 7ξίες, μέ rνειρα, μέ στόχους. Κάποιοι θέλουν νά μο
τά στερήσουν καί α4τά.
Ναί, θέλω νά μο φέρεσθε μέ σεβασμό, νά μέ φήσετε νά +χω τήν ξιοπρέπεια
νά μεγαλώσω τά παιδιά μου &λεύθερα, στόν &δαφικό χρο πού οL πρόγονοί
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μου μέ θυσίες μο χάρισαν, μέ τό rνομα τJς περιοχJς μου. Γιατί εQμαι πό
τή Μακεδονία καί μόνο μία 1πάρχει. Κάποιοι θέλουν νά μο κλέψουν καί τό
rνομα α4τό.
Ναί, φJστε μου τό δικαίωμα, ¬ταν  νδρας μου σκε# ≤να λειτούργημα,
νά μπορ νά ΑΝΑΘΡΕΨΩ τά παιδιά μου καί μήν το κόβετε τό μισθό μέσα
στά πλαίσια μις 2σοπεδωτικJς πολιτικJς, πού τελικά γγίζει μόνο α4τούς πού
&ργάζονται χωρίς νά +χουν κλέψει ποτέ.
7ντιλαμβάνεται κανείς ¬τι τελικά δέν παράγουμε τίποτα σάν pθνος, σάν
Λαός. Θάψαμε στόν 1πέρμετρο καταναλωτισμό καί τήν &φήμερη καλοπέραση τά πάντα, κόμη καί τήν &λπίδα πού +ρχεται μέ τή γέννηση Pνός παιδιο .
Χάθηκε N ξιοπρέπεια, τό φιλότιμο,  σεβασμός στά iσια καί τά fερά. Χάθηκε N ταυτότητα το
tλληνα, πού τόν +κανε θάνατο στό πέρασμα τν
α2ώνων. Χάθηκε N &λπίδα, τά rνειρα, N fστορία, N περηφάνια, τό μεράκι, 
&νθουσιασμός το tλληνα.
Χάθηκε, λλά δέν πέθανε. Τό βλέπεις μέσα στά μάτια τν παιδιν μας, στό
χαμογελαστό πρόσωπό τους. Τά παιδιά εQναι τό μέλλον μας καί σ α4τά πρέπει νά &πενδύσουμε!
Πολύτεκνη μητέρα Rλένη Στόγια

«O φωνή μις Rλληνίδας Μητέρας».
(Στόν ἴδιο τόνο μέ τήν προηγούμενη, λλά μέ τό δικό της τρόπο).
...Δυστυχς, διαπιστώνω ¬τι μέ λύσσα διώκεται τό δικαίωμά μας νά γεννήσουμε στήν Πατρίδα μας Rλληνόπουλα &με#ς οL γυνα#κες. Φοβο νται προφανς
μή γίνουν καί Χριστιανόπουλα καί μάθουν κάτι παραπάνω γιά τήν Πίστη μας
καί γιά τούς ξιους προγόνους μας, τούς ποίους συστηματικά καί μέ σατανικό
τρόπο (μέ τή μέθοδο το σαλαμιο ) θέλουν νά &ξαφανίσουν πό τά σχολικά
βιβλία, sστε τελικά νά μή γράφουν τίποτε σ α4τά γιά ΧΡΙΣΤΟ καί ΕΛΛΑΔΑ.
ΕQναι &μφανής N προσπάθειά τους α4τή καί «διά γυμνο
φθαλμο ».
... iλοι α4τοί ο L & ρ γ ο λ ά β ο ι τ J ς σ α π ί λ α ς , ¬πως φαίνεται, εQναι ταγμένοι νά 1πηρετο ν τό μαμωνά, φο κάθε τρε#ς καί δύο ξεσπο ν τεράστια
ο2κονομικά σκάνδαλα μέ πίθανες διαστάσεις. ΕQναι α4τοί πού, πέρα τν
λλων, ποφασίζουν τή γενοκτονία μας, φο ντικαθιστο ν τούς tλληνες
μέ Ξένους!... Ποιός τούς +δωσε α4τό τό δικαίωμα, ν ποφασίζουν μόνοι τους,
α4τοί οL νθέλληνες κυβερνJτες;
7δελφοί Συνέλληνες, ρκετά μείναμε παθε#ς καί vπλοί θεατές α4τν τν
&θνικν &γκλημάτων. Γιατί καθόμαστε παθητικά, μέ σταυρωμένα τά χέρια, καί
φήνουμε τούς &χθρούς τJς Πατρίδας μας (ντόπιους καί ξένους — Τρόικα, ΔΝΤ
καί τό κακό συναπάντημα) νά μς ποδοπατο ν καί νά μς &ξαθλιώνουν; Μήπως τελικά θάψαμε τήν ξιοπρέπειά μας, τήν περηφάνια μας, τήν πολιτιστική κληρονομιά μας, μαζί μέ ¬λα τά rνειρά μας;... iμως ς μάθουν οL κύριοι
α4τοί ¬τι στίς φλέβες α4το το Λαο κυλάει κόμη αwμα xγίων καί Oρώων
καί α4τό θά γίνει ποτάμι πού θά τούς πνίξει!...
... gς μή σκύβουμε λοιπόν, 7δελφοί Συνέλληνες, τό κεφάλι πό φόβο
στόν κάθε ντόπιο καί ξένο φέντη. Α4τό τό χμα πού πατμε εQναι ΕΛΛΗΝΙΚΟ, νήκει σ &μς. Δέν χαρίζεται. Τό &πανακτήσαμε μέ γωνίες, γνες καί
μέ θάρρος καί πίστη στήν ΠΑΝΑΓΙΑ μας. Καί θά τό κρατήσουμε μέ νύχια καί
μέ δόντια, ¬σο κι ν θέλουν κάποιοι νά μς βγάλουν π α4τό μέ τήν πολιτική πού &φαρμόζουν.
Γι α4τό ς Pνώσουμε τά χέρια ¬λες οL ο2κογένειες καί ¬λοι μαζί μπορο με!
Καί α4τοί, οL νθέλληνες κυβερνJτες, ς μάθουν ¬τι «ζ Κύριος  Θεός» καί
«περηφάνοις ντιτάσσεται», λλά καί ¬τι «φωνή Λαο oργή Θεο »!
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7ναστασία Τρεβλοπούλου-Κυρέλτση
Rλληνίδα Μητέρα

Ο2κογένεια Δημητρίου- Rλένης Μαυρομμάτη, μέ 6 παιδιά, γεν. 1997—2009,
καί ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟ τό 7ο (μέ τό καλό), Ν. 7ττικJς (νέα περίπτωση).
ΟL νέοι Φίλοι μας μς
&γνώρισαν πρόσφατα πό
τό Διαδίκτυο. H πατέρας
(+χει καί ≤ναν δελφό) εQναι
νεργος, &ν N μητέρα (πό 9
δέλφια!), ¬πως ναφέραμε
κυοφορε# τό 7ο!
Ναί, γι α4τό τούς τιμμε
καί τούς θαυμάζουμε καί θά
κάνουμε ¬,τι μπορο με γι
α4τούς. Γιατί δέν ρνο νται
τή Ζωή aς δημιουργία καί
χάρη καί ε4λογία το Θεο ,
τά χαριτωμένα παιδιά, πού
εQναι καί θά εQναι πλο τος!
Τό γιατί καί πς &ξηγε#ται στά
πολλά προηγούμενα καί σ
α4τό τό τε χος, τό πο#ο προσέξτε το καί ξιοποιJστε το.

Ο2κογένεια 7ντωνίου-Μαργαρίτας Κουφοπούλου, μέ 6 παιδιά, γεννημένα πό 1991 ≤ως 2012, Ν. Κυκλάδων (νέα περίπτωση).
Καί &δ γράφει N μητέρα aρα#ο γράμμα, πού ¬μως δέν χωρε# λόκληρο,
μαζί μέ τήν aρα#α ο2κογ. φωτογραφία. Φαινομενικά τά μεγαλωμένα 4 γόρια
θά... πέκλειαν τή δημοσίευση, ν καί τά 2 γόρια-δεξιά εQναι κόμη μαθητές
Λυκείου. )νίκησαν ¬μως τά φαινομενικά... δύναμα κοριτσάκια, μάλιστα τό
μωρό, πού τούς «δίνει μεγάλη χαρά καί ε4τυχία»! Τά δύο πρτα γόρια δουλεύουν στήν 7θήνα (στό χωριό τους δέν 1πάρχουν δουλειές), λλά μέ... δουλικό μεροκάματο, γιά &νοίκιο καί φαγητό... H πατέρας, 50χρονος, δούλευε σέ
oρυχε#ο καί πρόωρα θά πάρει μικρή σύνταξη, πού δέν θά καλύπτει φόρους, χαράτσια καί λοιπά +ξοδα, γιά τά πο#α τό ντιπολυτεκνικό «κράτος δέ νοιάζεται.
Μόνο νά ζητάει ξέρει», ¬πως γράφει N μητέρα. Καί προσθέτει: «Σς παρακαλ,
ν μπορε#τε νά προσφέρετε καί σ &μς κάποια ο2κονομική βοήθεια, νά πάρουμε μιά νάσα». O ο2κογένεια +χει σχέση μέ τήν )κκλησία καί  )φημέριος βεβαιώνει τά νωτέρω. Καί καταλήγει N μητέρα: «Παρ ¬λες τίς δυσκολίες δοξάζουμε τό Θεό καί N &λπίδα μας εQναι μόνο σ Α4τόν»!
Θά κάνουμε, φίλοι μας, καί γιά σς ¬,τι μπορο με, γιατί τό 1περαξίζετε, μάλιστα γιά τό χαριτωμένο μωρό σας, πού ΘΑ «δίνει μεγάλη χαρά καί ε4τυχία», &πειδή
δέν τό ποφύγατε. dπερε γε σας!
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ΟΛΙΓΟΛΟΓΑ, ἀλλ᾽ ΑΞΙΟΛΟΓΑ
(Εἰδήσεις, Ἀπόψεις, Κρίσεις Ἑλληνορθόδοξες).
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• «Τό ξεζούμισμα τῶν Πολυτέκνων ἀπό τήν τρικομματική κυβέρνηση». — Ἔμπειρο καί ἔγκυρο ἄρθρο
τοῦ ∆ρ Γεωργίου Τσακαλίδη, ἐπ.
Σχολικοῦ Συμβούλου, Πολυτέκνου
(6 π.) καί Ἐφόρου
τῆς Α.Σ.Π.Ε. (Ἐφημ. «Τό Παρόν»,
7.4.13, σ. 6). Ἐδῶ
μεταφέρουμε μόνο ἐνδεικτικά ἀποσπάσματα.
«...Τούς ἐμπαίζει καί τούς ξεζουμίζει», γιατί τόν ἴδιο φόρο ἀπαιτεῖ
ἀπό τόν ἄγαμο, πού ἔχει νά θρέψει
μόνο τόν ἑαυτό του, καί ἀπό τόν πολύτεκνο γονέα, πού ἔχει νά ταΐσει 8,
10 καί 12 στόματα... Γιά σκεφθῆτε
πόσες φορές καλεῖται νά πληρώσει ὁ πολύτεκνος τό 23% τοῦ ΦΠΑ!
8—10 φορές γιά παπούτσια, ροῦχα,
ὑπερκατανάλωση νεροῦ καί ρεύματος . Πολλαπλάσιες φορές ΦΠΑ 13%
γιά τρόφιμα, αὐξημένο χαράτσι γιά
τό ἀναγκαστικά μεγαλύτερο σπίτι του
καί αὐξημένα τέλη κυκλοφορίας γιά
τό μεγαλύτερο αὐτοκίνητό του, προκειμένου νά χωρέσει, ἔστω καί στριμωγμένα, τήν πολυμελῆ οἰκογένειά του
(σ.σ. ἄν βέβαια ἔχει αὐτοκίνητο)...
Ἔπειτα ποιός πολύτεκνος μπορεῖ
νά συντηρεῖ 3 καί 4 νοικοκυριά, ὅταν
σπουδάζουν τά παιδιά του σέ διαφορετικές πόλεις; (σ.σ. μετά τήν κατάργηση τῶν μετεγγραφῶν;). ...Μά
τήν ἀλήθεια, δέν πέρασε ἀπό τή
Χώρα μας πιό ἀντιδημοκρατική,
πιό ἀντιπολυτεκνική καί πιό ἀντιοικογενειακή κυβέρνηση ἀπό αὐτήν
τήν τρικομματική»! (Τώρα μποροῦν
οἱ Ἀναγνῶστες μας νά μήν... παρεξηγήσουν καί τό προηγούμενο ἄρθρο
μας: «Ὁ πρωτοφανής ΠΟΛΕΜΟΣ...»,
σ. 11).
• «Ποῦ τά βρήκατε, κύριοι;» —
«Ἔτσι πρέπει νά βροντοφωνάξου-

με. Πῶς κάνατε τόσες περιουσίες καί
στείλατε τόσα χρήματα σέ Τράπεζες τῆς Ἑλβετίας καί ἄλλων χωρῶν;
Ἐνδεικτικά ἔχουμε καί λέμε: Βενιζέλος: 2.272.992 € σέ καταθέσεις.
∆ιαμαντοπούλου: πέντε σπίτια σέ
Γλυφάδα καί Βρυξέλλες. Σπηλιωτόπουλος: 820.000 €. Ντόρα: 1.000.000 €
σέ Τράπεζες Γερμανικές. Νταλάρα:
700.000 € στήν Ἑλβετία. Μπιρμπίλη: λίρες κλπ.
Τό πρόβλημα ὅμως εἶναι ὄχι τό
“ἔσχες”, ἀλλά τό “πόθεν ἔσχες”...».
(Στυλ. Λαγουρός, Ἐφημ. «Ὁ Φάρος τῆς Τήνου», φ. 87, Ἀπρίλ.-Ἰούν.
2012, σ. 1).
• Μετάβαση ἀπό τή δραχμή στό
εὐρώ μέ τή μεγαλύτερη καί αὐξανόμενη ΑΚΡΙΒΕΙΑ στήν Ἑλλάδα
ἀπό τίς ἄλλες χῶρες στήν Εὐρωπαϊκή
Ἕνωση! — «Τό ἁπλό σουβλάκι ἀπό
150 δρχ. ἔγινε ξαφνικά 1,50 € = 510
δρχ. — Τό ματσάκι μαϊντανοῦ ἀπό 25
δρχ. ἔγινε 1 € = 340,75 δρχ. — 1 κιλό
κολοκυθάκια ἀπό 30 δρχ. ἔγινε 2 € =
680 δρχ. Καί οὕτω καθεξῆς».
(Ἀπό ἄρθρο τοῦ π. Ἠλία Φρατσέα
στό Περιοδ. «Ἐνοριακή Εὐλογία»,
τ. 122, Ὀκτ. 2012, σ. 361, μέ τίτλο:
«Ἀγαπᾶτε τήν Ἑλλάδα; Ἀπόδειξη!»).
• Ἀπίστευτο καί... ἀδύνατο; Πρόταση
μειώσεως τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ
ἀπό 7 δισεκατομμύρια σέ... 1-ἕνα! —
Τό προτείνει ὁ... «ἐπιστημονικός»(;) σύμβουλος τοῦ Ὀμπάμα Τζών Χόλντρεν
(John Holdren). Καί πῶς θά γίνει αὐτό;
«Θά εἰσάγονται χημικές οὐσίες στήν
τροφή πού τρῶμε καί στό νερό πού
πίνουμε, ὥστε νά μᾶς πεθάνουν μιά
ὥρα ἀρχύτερα»! Αὐτό θά πρέπει νά
γίνει ἀπό μιά παγκόσμια κυβέρνηση«παγκόσμιο καθεστώς». Καί ἀκόμη
προτείνει ὁ «ἐπιστημονικός» σύμβουλος «νά θεσμοθετηθῆ τό καθεστώς τῆς
ὑποχρεωτικῆς ἀδείας γιά κάθε γέννηση, ἀδείας τῆς ὑποχρεωτικῆς ἔκτρωσης
γιά τά “παράνομα” ἔμβρυα, ἀκόμη καί

τῆς βρεφοκτονίας γιά τά “παράνομα”
γεννηθέντα βρέφη!!!» (σ.σ. ὅπως γινόταν καί γίνεται στήν Κίνα...).
Αὐτά τά γράφει καί τά προτείνει
ὁ... ἀπάνθρωπος αὐτός σύμβουλος στό
βιβλίο του «Οἰκολογική Ἐπιστήμη»
(Ecoscience)! (Ἀπό τό ἔγκριτο Περιοδικό «ὁ Σωτήρ», ἀρ. 2063, Μάρτ. 2013,
σ. 133—34, μέ σχετικό σχολιασμό).
• ∆ικαίωμα τῶν Χριστιανῶν νά
φοροῦν Σταυρό! — Πῶς ἀπολογεῖται
ὁ Ρῶσος Μητροπολ. Βολοκολάμσκ κ.
Ἱλαρίων, μιλώντας στόν τηλεοπτικό
σταθμό «Russia-24».
«...Γιατί ἐπιτρέπουν νά φοράει κάποια ἕνα κολιέ, ἕνα φυλαχτό, μία φωτογραφία τραγουδίστριας, ἐνῶ ἕνας
πιστός ἀπαγορεύεται νά φοράει Σταυρουδάκι; Ποτέ δέν θά τό δεχθοῦμε καί
θ᾽ ἀγωνισθοῦμε» (Ρομφαία, 27.3.2012).
Εἶναι μέρος ἀπαντήσεώς του πρός
τήν Ἀγγλία, πού συμφώνησε (!) μέ τό
Εὐρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ἀνθρωπίνων
∆ικαιωμάτων «οἱ ὑπάλληλοι νά μή
φοροῦν τό Σταυρό»!
Καί ὅμως, ἀπό χρόνια στό Ἑλληνικό Νοσοκομεῖο «Ἑρρίκος Ντυνάν» ἀπαγορεύεται οἱ ὑπάλληλοι νά
φοροῦν Σταυρό, ἐνῶ τό Νοσοκομεῖο
ἀνήκει στό λεγόμενο «Ἑλληνικό
Ἐρυθρό Σταυρό», πού τή ∆ιοίκησή
του εἶχε (καί ἔχει;) ἡ Μασωνία!...
Καί οἱ λεγόμενοι Σταυροφόροι,
Φράγκοι-παπικοί, δέν ὑπῆρξαν φρικτοί ἐγκληματίες καί κατακτητές
τοῦ Βυζαντίου καί γενικότερα τῆς
Ἑλλάδας ὥς καί τό 1947; (∆ωδεκάνησα).
Ἀλλ᾽ ἐδῶ ὑπενθυμίζουμε ἁπλά τό
παράδειγμα τοῦ
Ρώσου Νεομάρτυρα Εὐγενίου (†23
Μαΐου 1996), πού
ὡς αἰχμάλωτος ἀρνήθηκε νά βγάλει
τό Σταυρό του καί...
ἀποκεφαλίσθηκε ἀπό τούς φανατικούς
Τσετσένους-Μουσουλμάνους. Καί ἤδη
τιμᾶται ὡς Ἅγιος Θαυματουργός! (Βλ.
στό τεῦχος μας 123/2009, σελ. 10—11).

Ἄραγε θά προτείνουν καί θά ἐπιχειρήσουν οἱ ἀντίχριστοι νά καταργηθῆ
ὁ Σταυρός καί ἀπό τά Φαρμακεῖα ἤ
καί ἀπό τήν Ἑλληνική Σημαία; Μή γένοιτο!... Ἄς μιμηθοῦμε τό Σεβασμιότατο: «Ποτέ δέν θά τό δεχθοῦμε καί θ᾽
ἀγωνισθοῦμε»!
• Ὁ ἐθνικός καί θρησκευτικός
κίνδυνος ἀπό τό ΜωαμεθανισμόἸσλαμισμό! — Ὅ,τι καί νά εἰποῦμε
ἐδῶ εἶναι ἐλάχιστο μπροστά στό
μέγιστο ὄντως καί διαρκῆ κίνδυνο
ἀπό τούς φανατικούς ΜωαμεθανούςἸσλαμιστές, ἰδιαίτερα στίς χῶρες Σουδάν, Πακιστάν, Τουρκία, Αἴγυπτο.
Ὑπολογίζονται σέ 170.000 τό χρόνο, σύμφωνα μέ τό διεθνῆ καθολικό
ὀργανισμό Kirche in Not, ὅσοι Χριστιανοί «βιάζονται, παρακολουθοῦνται,
κακοποιοῦνται, δολοφονοῦνται»!
(Ἀπό τό Περιοδ. «Ἅγιος Νικόλαος», τ. 87, Ἰαν.-Μάρτ. 2008, Σουηδία.
Βλ. καί τό ἄρθρο τοῦ Λυκειάρχη Γ.
Κούβελα: «∆ιωγμοί στόν 21ο αἰ.», στό
Περιοδικό «Σύνδεσμος», Καλαμάτας,
τ. 473, Νοέμβριος 2012, σ. 244).
Καί ἕνα ἅλλο
σπουδαῖο βιβλίο
γιά τούς Τούρκους-Μουσουλμάνους εἶναι τό βιβλίο
τοῦ Στρατηγοῦ (πρ.
Ἀρχηγοῦ ΓΕΣ καί τ.
Ὑπουργοῦ Ἀμύνης)
Φραγκούλη Σ. Φράγκου, PhD, «Ποιά
Τουρκία; Ποιοί Τοῦρκοι;», ἐκδόσεις
Λιβάνη, Ἀθήνα 2012, σελίδες 560.
• «Πῶς ὁ ἀλβανικός ὑπόκοσμος
στήν Ἑλλάδα ἐξελίσσεται σέ παρακρατική ἀπειλή». — Σπουδαία μελέτη «τοῦ συνεργάτη τοῦ Περιοδικοῦ
“Στρατηγική” Ἰωάννη Μιχελάτου,
τοῦ Κέντρου Radical Islam Monitor
in Southeast Europe (RIMSE), πού βασίσθηκε σέ στοιχεῖα... τῆς Ἑλληνικῆς
Ἀστυνομίας καί παρουσιάζει μιά
ζοφερή εἰκόνα γιά τό ἀλβανικό
ὀργανωμένο ἔγκλημα στήν Ἑλλάδα».
Τά στοιχεῖα εἶναι πολλά καί συγκλονι17
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στικά, ὅπως ὅτι «τό 50% τῶν ἐνόπλων
ληστειῶν σέ σπίτια, καταστήματα
καί ἐπιχειρήσεις διαπράττεται ἀπό
Ἀλβανούς»! «...Τουλάχιστον 500.000
Ἀλβανοί εἶναι ἀναπτυγμένοι στή δυτική καί νότια Ἑλλάδα κυρίως».
(Παραπομπή: Τμῆμα Εἰδήσεων
defencenet.gr — ἀναζητῆστε το).
• «Ἡ πορνογραφία ἔχει ἐπιπτώσεις
στήν ψυχή καί στόν ἐγκέφαλο»! —
Μέ αὐτόν τόν τίτλο καί μέ ἐπίτιτλο
«Ἐπιστημονικές ἐπιβεβαιώσεις»
δημοσιεύεται ἀξιόλογο ἄρθρο στό
ὡραῖο μηνιαῖο Περιοδικό «Ἐνοριακή
Εὐλογία», τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων-Ἀθηνῶν (τ. 123, Νοέμβρ. 2012, 414—18), γιά τό διαχρονικά ἐπίμαχο θέμα τῆς πορνείας, ἀπό
κοινωνικῆς καί κυρίως παιδαγωγικῆς
ἀπόψεως. Μάλιστα γιά τό θέμα αὐτό
ἔγινε ἐπιστημονική «Ἀκρόαση» σέ
Ὑποεπιτροπή τῆς Γερουσίας τῶν ΗΠΑ
(Ἀμερική), ὅπου ἀνέπτυξαν τό θέμα
τέσσερεις (4) εἰδικοί ἐπιστήμονες. «Ἡ
∆ρ Reisman τόνισε πώς ἡ πορνογραφία ὄχι μόνο ἐπηρεάζει τή συμπεριφορά μας, ἀλλά ἀλλάζει καί τή
χημεία τοῦ ἐγκεφάλου... Οἱ σεξουαλικές εἰκόνες γίνονται κυριολεκτικά τοξικές γιά τόν ἀνθρώπινο νοῦ...,
ὅπως ἀκριβῶς τά ναρκωτικά ἤ τό
οἰνόπνευμα ἤ τό τσιγάρο»!
Στήν ἴδια γραμμή κινήθηκαν καί
ἄλλοι 3 ἐπιστήμονες ἀναφέροντας συγκλονιστικά στοιχεῖα γιά τόν ἐθισμό
καί τήν ἐξάρτηση πού δημιουργεῖ ἡ
πορνογραφία, ἡ ὁποία γι᾽ αὐτό εἶναι
μάστιγα ἀνυπολόγιστης ἀτομικῆς καί
κοινωνικῆς... διαφθορᾶς καί παραβατικότητας. Καί ἀσφαλῶς τό μόνο
ἀντίδοτο-φάρμακο εἶναι ἡ μελέτη τῆς
Ἁγίας Γραφῆς — «φεύγετε τήν πορνείαν», Α΄ Κορινθ. 6, 18 — καί τῶν
σχετικῶν Λόγων τῶν Ἁγίων Πατέρων,
κατά τῆς πορνείας καί ὑπέρ τῆς σωφροσύνης-παρθενίας μέ ἄσκηση καί
προσευχή.
• Ἡ σοδομική ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ προωθεῖται νομοθετικά!, — Ὁ
ὑπουργός ∆ικαιοσύνης (;) Ἀντ. Ρουπα-

κιώτης, κατά δημοσίευμα τῆς Ἐφημ.
«Καθημερινή» (27.2.2013), ἀνέφερε ὅτι
«ἀντικείμενο μελέτης ἐκ μέρους τῆς
ἑλληνικῆς κυβέρνησης ἀποτελεῖ τό
θέμα τῆς ἐ π έ κ τ α σ η ς τοῦ συμφώνου
συμβίωσης κ α ί γ ι ά τ ά ὁ μ ό φ υ λ α
ζ ε υ γ ά ρ ι α ...», ἀφοῦ προηγηθῆ « δ η μ ό σ ι ο ς δ ι ά λ ο γ ο ς » ! Ἦταν ἡ
ἀπάντησή του σέ ἐρώτηση τῶν περί...
αἰσχρῶν καί ἀνθελληνικῶν θεμάτων
ἀσχολουμένων βουλευτῶν τῆς ∆ΗΜ.
ΑΡ. Μ. Ρεπούση καί Μ. Γιαννακάκη.
Ἀλλ᾽ ἐδῶ δέν θά σχολιάσουμε
αὐτό τό «αἰσχρόν ἐστι καί λέγειν»
(Ἐφεσ. 5, 12) θέμα«ἀνάθεμα» καί κ α τ ά π τ ω μ α . Ἔχουμε γράψει γι᾽ αὐτό
στό τεῦχος ἀρ.
121/2009, σελ. 28,
Νεκτάριος
παρουσιάζοντας
Ζιόμπολας
καί τό εἰδικό καί
σπουδαῖο βιβλίο
«Ὁμοφυλοφιλία»
τοῦ Νεκταρίου Ζιόμπολα, Ἀθήνα 2008, σελίδες 464, πού
ἐρευνᾶ τό θέμα σέ πλάτος καί βάθος.
Ἐξάλλου ἐδῶ ἀναφέρουμε καί συνιστοῦμε τό βιβλίο
—εἰδική ἔρευνα—
«Ὁμοφυλοφιλία
στήν ἀρχαία Ἑλλάδα. Ὁ μύθος καταρρέει», ἔκδ. Γ΄, Ἄδωνις Ἀ. Γεωργιάδης,
Ἀθήνα 2002, σελίδες 253.
Καί καταλήγουμε ἐδῶ μεταφέροντας ἕνα σύντομο, ἀλλ᾽ ἐκφραστικότατο σχετικό κείμενο τοῦ σοφοῦ
Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου ἀπό
τό σπουδαιότατο βιβλίο του «Ἑορτοδρόμιον...» (τόμ. Α΄, σ. 145. Τό βιβλίο παρουσιάσαμε στή σελ. 5 τοῦ
παρόντος τεύχους). Γράφει λοιπόν ὁ
Ἅγιος Νικόδημος:
«...Θαῦμα ἠκολούθησεν ἐν τῇ
Χριστοῦ Γεννήσει· λέγει γάρ ἕνας
∆ιδάσκαλος ὅτι τήν νύκτα ἐκείνην,

κατά τήν ὁποίαν ἐγεννήθη ὁ ∆εσπότης Χριστός, ἔστειλε πρῶτον ἕνα
Ἄγγελον καί ἐ θ α ν ά τ ω σ ε ν ὅλους
τούς ἀρσενοκοίτας (= ὁμοφυλοφίλους),
ὅπου ἦσαν εἰς τόν Κόσμον, καί ἔπειτα
ἐγεννήθη, διά νά μή εὑρεθῆ τότε εἰς
τήν γῆν μία τ ο ι α ύ τ η θ ε ο μ ί σ η τ ο ς ἁμαρτία (παρά Ἱερωνύμῳ)»!!!
(Ὁ Ἅγιος Ἱερώνυμος καταγόταν
ἀπό τήν Ἰλλυρία-∆αλματία, ἀλλ᾽ ἔζησε
καί κοιμήθηκε ὁσιακά στά Ἰεροσόλυμα
τό 420. Ἡ Μνήμη του τιμᾶται στίς 15
Ἰουνίου).
Ἄς μήν τολμήσει λοιπόν ἡ ἑλληνική
κυβέρνηση (ὁποιαδήποτε) τή «μελέτη»
γιά «προώθηση» αὐτῆς τῆς «θεομίσητης ἁμαρτίας», ἀλλά μόνο γιά τήν ἀ-πώθηση-κατάργησή της. Γιατί τά Σόδομα
καί τά Γόμορρα — ἡ Νεκρά Θάλασσα —
«...πρόκεινται δεῑγμα πυρός αἰωνίου»,
ὅπως γράφει ὁ Ἀδελφόθεος Ἰούδας στήν
Ἐπιστολή του (στ. 7).
«Ἀντικείμενο μελέτης» γιά τόν
Ὑπουργό ∆ικαιοσύνης καί γιά κάθε
ἑλληνική κυβέρνηση πρέπει νά γίνουν τά σχετικά κεφάλαια τῆς Γενέ-

σεως (ΙΗ΄-18 καί ΙΘ΄-19), περί Σοδόμων
καί Γομόρρων, ὅπου «Κύριος ἔβρεξε...
θεῖον καί πῦρ... καί ἰδού ἀνέβαινε
φλόξ ἐκ τῆς γῆς, ὡσεί ἀτμίς καμίνου...» (19, 24 καί 28).
• Ὁ Μακαριότατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος ἐλέγχει τήν
ἐκκλησιομάχο καί ἐθνομάχο Μ. Ρεπούση:
«Ποιά εἶσαι ἐσύ, κυρά μου,
πού θά ἀποφασίζεις ὅτι δέν θά
ἐκκλησιάζονται τά παιδιά; Ἐρώτησες
τούς γονεῖς; Τά παιδιά εἶναι δικά μου,
εἶναι δικά μας...»!
Αὐτά μεταξύ ἄλλων εἶπε ὁ κ.
Ἱερώνυμος στόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ν.
Ἁγίου Παντελεήμονος Φλώρινας, μιμούμενος τό μακαριστό Μητροπολίτη πρ. Φλωρίνης κυρό Αὐγουστίνο
(Καντιώτη), πού δίκαια καί θαρραλέα ἤλεγχε, ὡς ἄλλος Μακρυγιάννης,
τούς πολεμοῦντας τά αἰώνια Ἰδανικά
Θρησκείας καί Πατρίδας.
(Ἀπό τό ὡραῖο Περιοδικό «Χριστιανική Βιβλιογραφία», τ. 56, Ἰούλ.Σεπτ. 2012, σ. 10—11).
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tξι 7δελφάκια νησιωτάκια, 3 γοράκια καί 3 κοριτσάκια, γεννημένα πό
2001 ≤ως 2012, Ν. Δωδεκανήσου.
ΟL σεμνοί καί πιστοί γονε#ς τους στό
συνοδε ον τή φωτογραφία γράμμα γράφουν ¬τι
οL ἴδιοι δέν θά Aθελαν
δημοσίευση (γι α4τό καί
πέφυγαν τό φακό), &ν
γιά τά χαριτωμένα παιδιά
τους φήνουν τό θέμα
στή διάκρισή μας. Σεβόμενοι λοιπόν τή θέλησή
τους, τηρο με νωνυμία
καί γιά τά παιδιά τους.
ΕQχαν δημιουργήσει
μέ μεγάλα δάνεια δύο μεγαλοκαταστήματα, πού N ο2κονομική κρίση τά 1περχρέωσε
μέ τούς τόκους καί τήν ναδουλειά, sστε νά εQναι σάν κλειστά καί γιά κλείσιμο,
&ν τά χρέη 1περαυξάνονται! Οτε τό &νοίκιο το σπιτο πού μένουν δέν μπορο ν
νά πληρώσουν. Τό γιατί νοίχθηκαν τόσο πολύ, δέν εQναι το παρόντος καί δέν
εQναι οτε οL πρτοι οτε οL μόνοι. ~στόσο δέν πελπίζονται, λλά πιστεύουν,
&λπίζουν καί γωνίζονται στηριζόμενοι στόν Παντοδύναμο Θεό καί στό μεγάλο καί
χειροπιαστό πλο το τν παιδιν πού τούς χάρισε. Μάλιστα τό 6ο παιδάκι, &ν οL
γιατροί τό προέβλεπαν (!) ρρωστο, γεννήθηκε καί εQναι 1γιέστατο μέ θα μα τJς
θεοπρομήτορος xγίας gννης! Γιατί «τά δύνατα παρά νθρώποις δυνατά παρά τ!
Θε! "στι» (Λουκ 18, 27). iπως καί τά «πάντα δυνατά τ! πιστεύοντι» (= σ ¬ποιον
πιστεύει ληθινά στόν Παντοδύναμο Θεό· Μάρκου 9, 23).
Στούς θαυμαστούς Βίους τν xγίων (ε4τυχε#ς ¬σοι τούς μελετο ν, μάλιστα
καθημερινά) πολλοί πιστοι καί δήμιοι πιστν, βλέποντες τά λοζώντανα Θαύματα, &πίστευαν καί μολογο ντες τήν πίστη τους γίνον ταν καί Μάρτυρες, πού N
)κκλησία &τίμησε καί τιμ aς xγίους καί Θαυματουργούς!
Ναί, πίστη μς χρειάζεται, «κόκκος σινάπεως» πίστεως, πού καί «%ρη μεθιστάνει»
(= μετακινε# · Α΄ Κορινθ. 13, 2). Φυσικά, καί rρη-βουνά χρεν καί δυσκολιν.
, «Κύριε, πρόσθες &μ'ν πίστιν»! (Λουκ 17, 5).
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ΞΕΡΕΤΕ τί εἶναι καί τί προσφέρει ὁ ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π.
(«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδιοῦ»);
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — καί τῆς ἐφηβικῆς καί προεφηβικῆς ἡλικίας νέες, ἀλλά
καί γενικά τούς ΝΕΟΥΣ—, ὥστε νά μήν καταλήξουν ΠΟΤΕ στήν τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ, οὔτε τή χειρουργική οὔτε τή φαρμακευτική, ἔστω κάποιων ὡρῶν καί ἡμερῶν,
μέ ὁποιαδήποτε μορφή ἀντισυλληπτικῶν: «χάπι ἑπομένης ἡμέρας»
κ.λπ., ὅπως καί μέ «σπιράλ», πού εἶναι πρώιμη ΕΚΤΡΩΣΗ-ΦΟΝΟΣ,
ἀλλ᾽ οὔτε καί μέ ΣΤΕΙΡΩΣΗ. (Οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας–
ΚΔ΄ Ἀποστολ. κ.ἄ.– «κανονίζουν» τήν ἔκτρωση μέ πολυετῆ στέρηση
τῆς θ. Κοινωνίας καί τή στείρωση μέ 3ετῆ ἀφορισμό!). Συνυπεύθυνοι εἶναι καί οἱ 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 γνωρίζουν ἐγκύους,
πού κινδυνεύουν νά ὁδηγηθοῦν σέ ἔκτρωση. Γράψτε ἤ τηλεφωνῆστε ἤ
ἐπισκεφθῆτε μας. ῾Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ εἶναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ ἐπίσης καί
ἀποφυγή ἀπό τά «Κέντρα Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», πού
συνιστοῦν ἀντισύλληψη, ἀλλά καί ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά ἀπό τέτοια κέντρα, πού δυστυχῶς προπαγανδίζονται καί διαφημίζονται 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.

Ἀμύθητος πλοῦτος, ἄν εἴχαμε ἀξίους ἄρχοντες!...

(Αὐτούσια ἀναδημοσίευση ἀπό τό Περιοδικό «Ὁ Φίλος τοῦ Ἀναπήρου», φ. 226,
Ἰούλ.-Σεπτ. 2012, σ. 6).
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«∆ότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν» (Ματθ. 14, 16.
∆ῶστε τους ἐσεῖς νά φάγουν)!
Τόν προηγούμενο Λόγο Του εἶπε ὁ Θεάνθρωπος Χριστός πρίν
ἀπό τό μέγα Θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων καί
τοῦ χορτασμοῦ τῶν πεντακισχιλίων ἀνδρῶν ἀκροατῶν Του («χωρίς
γυναικῶν καί παιδίων», στίχ. 21). Καί ἐπερίσσευσαν «δώδεκα κόφινοι πλήρεις» (στίχ. 20).
Ἀλλά μήπως τότε καί ἅπαξ, ἔγινε αὐτό, ὅταν ὁ Θεάνθρωπος Χριστός
θαυματουργοῦσε στή Γῆ; Ὄχι! Πάντοτε θαυματουργεῖ ὁ Φιλάνθρωπος Θεάνθρωπος, ὁρατά καί ἀόρατα, ὡς «πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν».
Γιατί ἀναλαμβανόμενος εἶπε στούς Μαθητές καί λοιπούς πιστούς Του:
«Καί ἰδού ἐγώ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι (= εἶμαι καί θά εἶμαι) πάσας τάς ἡμέρας
ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν.» (Ματθ. 28, 20).
Τά ἔχουμε ξαναγράψει βέβαια αὐτά, πού δέν εἶναι... ξεπερασμένα,
ἀλλά ζῶντα καί παρόντα καί ἐπαναλαμβανόμενα στούς ἔχοντας «κόκκον σινάπεως» ΠΙΣΤΕΩΣ, γιά τήν ὁποία γράφουμε στή σελ. 20. Καί
αὐτά καλύπτουν καί αὐτή τή σελίδα, πού συνήθως διαθέτουμε γιά τούς
πεινῶντας καί στερουμένους Ἀδελφούς Πολυτέκνους «ἐν μέσῳ κρίσης»...
Καί ἀκριβῶς, ἰδιαίτερα τήν περίοδο αὐτή ὁ Φιλάνθρωπος Θεάνθρωπος
μυστικά ἐπαναλαμβάνει τόν προηγούμενο Λόγο Του πρός τούς Μαθητές
Του: «∆ότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν». Τό πῶς τό γνωρίζουμε ὅλοι μας, ἀρκεῖ νά
«ἀναζωπυρήσωμεν τό χάρισμα» τῆς πίστεως» (Β΄ Τιμόθ. 1, 6) ἔμπρακτα,
ὅπως ὑπενθυμίζει καί αὐτό τό τεῦχος καί ἡ ἐσώκλειστη ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ. Τήν περιμένουμε ὡς τό
«δίλεπτο» τῆς
Χήρας, πού θά
εὐλογήσει καί
πολλαπλασιάσει ὁ Κύριος.
Ἐδῶ ἄς θαυμάσουμε τήν ἱ. Εἰκόνα, πού πρωτοδημοσιεύουμε.
(Μιά προηγούμενη ἦταν παρόμοια, ἀλλ᾽ ὄχι αὐτή, πού εἶναι ὡραιότατη(!). Ἄς τήν
ἀπολαύσουμε ἀναζωπυρώνοντας
τήν πίστη μας στό
εἰκονιζόμενο μέγα Θαῦμα.
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«Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» (ὁ Κύριος, Ματθ. 10, 8).

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ
ἀνάσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.
Χριστός Ἀνέστη καί Ἀληθῶς Ἀνέστη, εἶναι γεγονός!
Τό λέει καί τό ξαναλέει ὁ πιστός Ἑλληνικός Λαός.
Ἕναν πόθο ἔχει, ν᾽ ἀναστηθῆ παράλληλα καί αὐτός.
Ὄχι! ∆έν θέλει νά παραμείνει ψυχοσωματικά νεκρός.
.......................................................................................................
Γιατί καί τώρα μιάν ἄλλη σκλαβιά βιώνει ὁ Ἑλληνικός Λαός.
Τό Ἔθνος μας ἀργοπεθαίνει σάν κράτος καί σάν ὀργανισμός.
Ζοῦμε μιά περίοδο σαπίλας καί χώρια ὁ οἰκονομικός γκρεμός.
Ξεχάσθηκαν τά Ἰδανικά καί οἱ Ἀξίες, πάει ὁ θεῖος σεβασμός.
.......................................................................................................
Παρ᾽ ὅλα αὐτά νά εἴμαστε αἰσιόδοξοι καί ἔχει ὁ Θεός!
Ἁπλά ναρκωμένος εἶναι ὁ ταλαίπωρος Ἑλληνικός Λαός.
Στήν κατάλληλη στιγμή θ᾽ ἀναστηθῆ, γιατί εἶναι ἡρωϊκός.
Θά ξεχάσει τά ἐλαττώματά του, θά ζήσει καί θά πάει ἐμπρός.
† Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Καραχρίστος,
Ἱ. Σκήτη Προφήτου Ἠλιού, Ἅγιον Ὄρος.

Αὐτές εἶναι καί οἱ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΕΥΧΕΣ μας σέ ὅλους τούς
ἀγαπητούς φίλους Πολυτέκνους καί Φίλους τῶν Πολυτέκνων.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ — ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ, Ἀδελφοί καί Φίλοι.

«Τά Ἅγια τῶν Ἁγίων» τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐξωτερική Ἱεραποστολή!
Ἐδῶ βλέπουμε τή Στέψη-Γάμο τοῦ υἱοῦ τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Κένυας Φιντέλ Ὀτίγκα, πού βαπτίσθηκε
Ὀρθόδοξος, ὅπως καί ἡ σύζυγός του, ἀπό τήν Αἰθιοπία.
Τά Μυστήρια ἐτέλεσε ὁ Μητροπολίτης Κένυας κ. Μακάριος (Κύπριος), ὄνομα πού
ἔλαβε καί ὁ νεοφώτιστος.
Ὅπως ἔχουμε γράψει
καί ἄλλοτε, ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. δίδει πληροφορίες γιά τά Ἱεραποστολικά Κλιμάκια Ἀφρικῆς καί Ἀσίας, ἀλλά καί δέχεται καί διαβιβάζει ∆ΩΡΕΕΣ γιά τούς νεοφωτίστους Ἀδελφούς μας, πού οἱ πλεῖστοι
εἶναι Πολύτεκνοι, ἀλλά πτωχοί. Μάλιστα καί οἱ πλεῖστοι ἐργασθέντες καί
ἐργαζόμενοι στήν Ὀρθόδοξη Ἐξωτερική Ἱεραποστολή εἶναι τέκνα Πολυτέκνων Ἑλλήνων σέ ποσοστό 80—90%, ὅπως ἀπέδειξε σέ εἰδική ἔρευνά
της ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π.

«Μακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν» (ὁ Κύριος, Πράξ. 20, 35).
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18 Μαΐου: ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ τοῦ Νεοεθνομάρτυρα Κων. ΚΟΥΚΚΙ∆Η.
Ἡ ἡμερομηνία τῆς αὐτοθυσίας του, 27 Ἀπριλίου
(1941), ἐφέτος συμπίπτει τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου, ἡμέρα πού ∆ΕΝ τελεῖται Μνημόσυνο ἀπό τήν
Ἐκκλησία μας. Καί τό ἴδιο συμβαίνει καί κατά τή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τή ∆ιακαινήσιμο. Κατά μετάθεση λοιπόν τό Μνημόσυνο (Κ. Κουκίδη) θά γίνει:
τή 18η Μαΐου, τό Σάββατο μετά τήν Κυριακή
τοῦ Θωμᾶ, πρίν ἀπό τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων.
Ἔτσι τό Σάββατο πρωί, ὥρα 7.00΄—9.30,΄ θά γίνει
θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Ραγκαβᾶ
καί στό τέλος Λειτουργικό Μνημόσυνο, ἐνῶ στή
συνέχεια θά ἐπακολουθήσει τό Ἐθνικό Μνημόσυνο, ἀνατολικά τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου, ὅπου
ἡ Ἀναθηματική Στήλη τῆς αὐτοθυσίας τοῦ Ἥρωα.
Ἐδῶ θά γίνουν σύντομοι χαιρετισμοί καί καταθέσεις Στεφάνων, ὥρα 9.45΄—10.15΄ π.μ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οἱ Πολύτεκνοι καί οἱ Φίλοι
τῶν Πολυτέκνων Ἀθηνῶν καί οἱ δυνάμενοι νά τιμήσουν τή σεπτή μνήμη τοῦ Ἥρωα, πού ὑπῆρξε καί γιός Ἑλληνοποντίων Πολυτέκνων.
Γι' αὐτό ὅπως πάντοτε, θά συμμετέχουν Ἑλληνοποντιακά καί Ἐθνικά Σωματεῖα.
Συνεχῶς προκύπτουν και νεότερα αὐθεντικά στοιχεῖα τῆς αὐτοθυσίας του Ἥρωα.
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ καί εὐχαριστοῦμε προκαταβολικά γιά τήν τιμητική
παρουσία σας.
Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π.

Οκογ. Θεοφάνη-Φωτεινς ρτέντσιου, μέ 8 π., γεν. 1992—2006, Ν. χαΐας.
Γιά τήν !ρα"α α#τή
Οκογένεια μεταφέρουμε
μέρος $πιστολς τς μητέρας: «...$δ' καί χρόνια
διαβάζουμε τό Περιοδικό
σας καί παίρνουμε δύναμη... Παρά τίς δυσκολίες,
μέ τή βοήθεια το5 Θεο5,
τά φέρναμε βόλτα, 7ν'
τά δύο τελευτα"α χρόνια
;δυνατο5με νά τά βγάλουμε πέρα <χοντας τίς δύο
πρ'τες κόρες σπουδάστριες, τήν 1η στήν Καρδίτσα Θεσσαλίας, τήν 2η
στήν Κεφαλληνία, πληρώνοντας 7νοίκια κλπ.,
καί τήν 3η @ποψήφια γιά Πανελλήνιες (φροντιστήρια). Dτσι μέ νύχια καί μέ δόντια προσπαθο5με νά μή διακόψουμε τίς σπουδές τ'ν παιδι'ν μας, ;λλά καί
νά μήν πεινάσουμε, καθώς λογαριασμοί, χαράτσια, φροντιστήρια καί μειώσεις
μισθ'ν μEς <χουν στριμώξει πάρα πολύ... Γνωρίζουμε ¬τι βοηθε"τε οκογένειες
καί μέ περισσότερες ;νάγκες ;πό τίς δικές μας. Gστόσο Hποιαδήποτε βοήθεια
μEς προσφέρετε τήν <χουμε ;νάγκη... Μέ 7κτίμηση καί θαυμασμό...».
ΕΞΗΓΟΥΜΕ πώς N οκογ. φωτογραφία πού μEς <στειλαν Oταν το5 2011, μάλιστα μαζί μέ τόν Πνευματικό τους, ;λλά πολύ θαμπή γιά δημοσίευση. Dτσι προτιμήσαμε μιά παλαιότερη καί !ραιότερη, το5 2007.

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ Σ’ ΑΛΛΟΥΣ

