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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.

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

Ἔτος 32ο, ἀρ. φύλλου 124.
Ὀκτώβρ. - Νοέμβρ. - Δεκέμβριος 2009.
Ἀκαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.
210-38.38.496, 210-38.22.586,
FAX: 210-38.39.509.
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: «ΟΜΗΡΟΣ» Ε.Π.Ε.,
Κορωπί Ἀττικῆς.
210-66.43.050.
Ἡ Ε.Π.Ο. ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ
σέ ὅσους τή ζητήσουν, ἀλλά καί
διανέμεται Δ Ω Ρ Ε Α Ν διά μέσου
τῶν Ἱ. Ναῶν, μέ εὐλογία-ἄδεια
τῆς Ἐκκλησίας μας. Δεκτές οἱ
προαιρετικές Εἰσφορές-Δωρεές.

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθῆ μέ:

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

• Φιλανθρωπικός,

κοινωφελής καί μή
κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεY 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, διαζευγμένων, ἀλλά καί ΑΓΑΜΩΝ μητέρων
καί γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οἱ ὁποYες πιέζονται γιά
ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. σ. 14), 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. 30–31).

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.
( Ὑποκατ/μα ὁδ. Σόλωνος 75) ἀριθμός 1 5 1 / 2 9 6 0 4 7 - 8 9 .
• ΕΘΝΙΚΗ
(Κεντρικό, ὁδ. Σοφοκλέους 11) ἀριθμός 1 8 9 5 0 8 0 4 .
• ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ (Κατ/μα ὁδ. Πανεπιστημίου 23) ἀριθμός 002 01 085180 21.
• ALPHA
BANK (Κεντρικό, ὁδ. Σταδίου) ἀριθμός 101002002080906.
• Καί σέ ὅλα
τά Ὑποκαταστήματα τῶν ἀνωτέρω Τραπεζῶν τῆς Χώρας.
Οἱ
ΔΩΡΕΕΣ
σέ
κάθε Φιλανθρωπικό ΣωματεYο φοροαπαλλάσσονται 100% μέ κατάθεση
• στό ΣωματεYο καί
μέχρι τό ἀθροιστικό ποσό τῶν 300 € κατ᾽ ἔτος. Ἐπιπλέον ποσά
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πρέπει νά κατατίθενται σέ Τράπεζα ὑπέρ τοῦ Σωματείου. Οἱ Δωρεές συνολικά πρός
διάφορα Φιλανθρωπικά ΣωματεYα φοροαπαλλάσσονται, ἐφόσον ὑπερβαίνουν
ἀθροιστικά τά 100 € κατ᾽ ἔτος. Σχετικές πληροφορίες παρέχει ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π.

Τή Στήλη Π.Ε.ΦΙ.Π. Κύπρου (στή Λεμεσό) βλ. σελ. 25.

«Βλέπε τήν διακονίαν ἥν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ, ἵνα αὐτήν πληροῖς».*

4ΟΧΡΟΝΑ Π.Ε.ΦΙ.Π. (1969–2009)
Προϊστορία, ἱστορία καί λειτουργία
τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων».
ΠΡΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.
Ἐκτός ἀπό τίς Ἐτήσιες Γενικές Συνελεύσεις τῶν Τακτικῶν Μελῶν τῶν Συλλόγων ἤ Σωματείων, ΣΥΝΗΘΙΖΕΤΑΙ τουλάχιστο ἀνά 10ετία νά γίνεται μία
ἀναδρομική ἐνημέρωση τοῦ Συλλογικοῦ Ἔργου, μάλιστα ἄν ὁ Σύλλογος ἤ τό
Σωματεῖο ἐκδίδει καί κυκλοφορεῖ Περιοδικό-Ἔντυπο. Οἱ Ἐπέτειοι αὐτές, πού
θεωροῦνται καί εἶναι ἑορταστικές, γιά τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχουν καί ἀπολογιστικό χαρακτήρα, πρός ἐνημέρωση γενικότερη καί τῶν Ἀναγνωστῶν τοῦ Περιοδικοῦ, καί
ὄχι μόνο τῶν Τακτικῶν Μελῶν (συνήθως τοῦ Νομοῦ Ἀττικῆς).
Πάντως ἡ ἐνημέρωση αὐτή κρίνεται ἀναγκαία, τόσο γιά τούς Πολυτέκνους, ὅσο
καί κυρίως γιά τούς νεοτέρους Ἀναγνῶστες-Συνδρομητές τοῦ Περιοδικοῦ, πού φυσικό εἶναι νά ἀγνοοῦν τούς ἐνδιάμεσους σταθμούς τῶν 10, 20, 30 καί ἤδη τῶν 40
ΧΡΟΝΩΝ τῆς ἱστορίας τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Βέβαια, ἡ ἱστορία αὐτή εἶναι ἀποτυπωμένη
κατά μεγάλο μέρος της στήν 32χρονη ἔκδοση καί κυκλοφορία τοῦ Περιοδικοῦ της
(1977–2009), μάλιστα ἐξαρχῆς ∆ΩΡΕΑΝ καί σέ μεγάλο ἀριθμό φύλλων.
(Ἤδη ἀπό τό ὑπ᾽ ἀρ. 5/1980 τεῦχος κυκλοφορήθηκε σέ 500.000 (πεντακόσιες χιλιάδες) φύλλα, ἐνῶ σέ ἑπόμενα τεύχη κατά 3μηνία ἡ κυκλοφορία του ἔφθασε καί τό
1.000.000-ἕνα ἑκατομμύριο φύλλα! Τό πῶς καί γιατί θ᾽ ἀναφερθῆ στή συνέχεια).

* Πρός Κολασ. 4, 17. = Πρόσεχε τήν ὑπηρεσίαν, πού παρέλαβες μέ θέλημα τοῦ
Κυρίου, νά τήν ἐκπληρώνῃς τέλεια. (Π. Ν. Τρεμπέλας).

Η 2ΕΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π. (1969–1971).
Ἀσφαλῶς, ὄχι «τυχαία», ἀλλ᾽ ὡστόσο περιστασιακή ἤ περιπτωσιακή
καί μή προγραμματισμένη ὑπῆρξε ἡ
πρωταρχή τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., κατά τήν
1η Ὀκτωβρίου 1969,1 ἡμέρα Τετάρτη βράδι, μέ τή γνωριμία τῆς πρώτης
(1ης) Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας
Κωνσταντίνου καί Μαρίας Μανδελέ-

νη, μέ 9 (ἐννέα) τότε παιδιά καί κυοφορούμενο τό 10ο (δέκατο). Ἡ γνωριμία ἔγινε στήν ἱστορική Ἱ. Μονή
Πετράκη (στήν Ἀθήνα, ἀνατολικά τοῦ
Νοσοκομείου «Εὐαγγελισμός»), κατά
τή ΒΑΠΤΙΣΗ τῶν 4 (τεσσάρων) τελευταίων καί ἀβαπτίστων ἀγοριῶν
τῆς Οἰκογενείας.

1. Μετέπειτα ἐμάθαμε ὅτι ἡ 1η Ὀκτωβρίου ἔχει ὁρισθῆ διεθνῶς ὡς «Ἡμέρα 3ης
Ἡλικίας» (τῶν 60 καί ἄνω ἐτῶν).
Ἐξάλλου κατά τήν 1η Ὀκτωβρίου ἐκκλησιαστικά ἐτελεῖτο ἡ «Μνήμη τῆς Ἁγίας
Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου», ἡ ὁποία μετατέθηκε στήν 28η Ὀκτωβρίου καί
συνεορτάζεται μέ τήν Ἐθνική Ἑορτή τῶν Νικητηρίων τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940.
(Ἀπόφαση τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 21ης Ὀκτωβρίου 1952).

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

z Γιά Πολυτέκνους Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Σ:
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 10–2.
7.30΄–3.30΄πρωί καί 5–8.30΄μ.μ.,
Παράκληση νά προηγεYται τηλεφώνημα.
ἐκτός ἀπογεύματος Σαββάτου καί
Κυριακῆς.
z ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΛειτουργεY
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.
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 124 , Δεκέμβριος 2009
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Τά 4 βαπτισθέντα ἀδέλφια Μανδελένη στά χείλη τῆς
Ἁγίας Κολυμβήθρας στήν Ἱ. Μ. Πετράκη (1. 10. 1969).

Ἡ ἐφεξῆς ἱστορία τῆς Οἰκογενείας
εἶναι ἐνδιαφέρουσα καί ἡ πρός αὐτή
βοήθεια τῆς νεοπαγοῦς (κατά τή Βάπτιση!) «Ὁμάδας Φιλοπολυτέκνων»
καί στή συνέχεια τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ὑπῆρξε
μεγάλη καί συνεχής. Ἡ Οἰκογένεια
ἦταν νεοφερμένη ἀπό τήν Κρήτη καί
εἶχε ἄμεση ἀνάγκη βοηθείας, μάλιστα
στέγης, ἀλλά καί λοιπῶν ἀναγκῶν. Τελικά τά παιδιά ἔφθασαν τά... 15 (δεκαπέντε — ζωή νά ᾽χουν), γεννημένα
ἀπό τό 1960 ἕως τό 1977.
Μία λοιπόν δημοσίευση (ρεπορτάζ),
μέ φωτογραφία τῆς Βαπτίσεως καί
τῆς Οἰκογενείας καί μέ «αὐθόρμητο»
ὑστερόγραφο ἀνωνύμου «Φιλοπολυτέκνου» σέ 2 φιλόξενα Ἔντυπα ἔδιναν τό «σύνθημα»-εἰδοποίηση γιά
τή γνωριμία καί ἀρκετῶν ἄλλων
Ὑπερπολυτέκνων Οἰκογενειῶν Ἀττικῆς
καί Ἐπαρχιῶν. Στό ὑστερόγραφο
γραφόταν: «Υ.Γ. Ὅσοι γνωρίζουν
Ὑπερπολύτεκνες Οἰκογένειες μέ 10
παιδιά καί ἄνω παρακαλοῦνται νά
μᾶς ἀποστείλουν μία Οἰκογενειακή
Κατάσταση καί Οἰκογενειακή φωτογραφία τους».
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Ἡ πρώτη φωτογραφία τῆς Οἰκογενείας Κων/νου-Μαρίας Μανδελένη.

Καί ἀκριβῶς, ἡ δημοσίευση καί
μερικῶν ἀπό τίς νέες περιπτώσεις, καθώς καί ἡ πρώτη ἠθική καί ὑλική στήριξή τους, ἐπέβαλαν τό καθῆκον καί χρέος τῆς ἱδρύσεως πλέον τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
ὡς Συλλόγου, ἔπειτα ἀπό μία 2ετία, τό
Νοέμβριο τοῦ 1971. Μάλιστα αὐτό ἔγινε
καί ἐξ ἀνάγκης, γιατί ἀπαγορεύονταν
τότε οἱ «ἄτυπες» συγκεντρώσεις, ἀλλά
καί οἱ «ἄτυποι» χρηματικοί ἔρανοι, χωρίς ἐπίσημες ἀποδείξεις.
Γιά τό Σύλλογο ἡ «Ὁμάδα Φιλοπολυτέκνων» πρότεινε ὡς τίτλο-ὀνομασία: «Σύλλογος Φιλοπολυτέκνων»,
ἐνῶ ἡ ἀνάλυση-ἐπέκτασή του στό Καταστατικό σέ «Πανελλήνια Ἕνωση
Φίλων τῶν Πολυτέκνων». (Π.Ε.ΦΙ.Π.)
ὀφείλεται σέ φίλο νομικό, ὁ ὁποῖος ἄς
εἶναι καλά! Γιατί ἡ «Ὁμάδα...» δέν εἶχε
κἄν φαντασθῆ τήν ὀνομασία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ...», πού ἐπαληθεύθηκε πλήρως
στή συνέχεια, μέ τήν ἔκδοση καί κυκλοφορία τοῦ Περιοδικοῦ στούς ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥΣ Ἐσωτερικοῦ καί
Ἐξωτερικοῦ, κυρίως διά μέσου τῶν Ἱ.
Ναῶν, μέ τήν «εὐλογία»-ἄδεια τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας.

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 124 , Δεκέμβριος 2009

Ἡ Οἰκογένεια Μανδελένη μέ τά 14 παιδιά (τό 15ο στόν Οὐρανό), γεννηθέντα ἀπό 1960 ἕως 1977.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ἡ ἔγκριση τοῦ Καταστατικοῦ ἔγινε τό Μάιο τοῦ 1972 (ὑπ᾽ αὔξ. ἀρ.
Πρωτοδ. Ἀθηνῶν 1681/1972 καί ἀρ. καταχωρίσεως ὡς Ἀναγνωρ. Σωματείου 1961/1972). Τυπώθηκε
σέ 3.000 ἀντίτυπα, σέ σχῆμα
«ἡμερολογίου τσέπης», μέ σελίδες 64+4 τῶν ἐξωφύλλων. Καί σ᾽
αὐτό συμπεριλάβαμε, ἐκτός τῶν
συνήθων ἄρθρων, καί μιά σύντομη ἀνάλυση τῶν σκοπῶν καί τῶν
λόγων ἱδρύσεως τοῦ Συλλόγου,
θά ἐλέγαμε τό «θεωρητικό μέρος». Γιατί ὑπῆρχε — καί ὑπάρχει
— καί τό «πρακτικό μέρος», 26–
εἰκοσιέξι οἰκογενειακές φωτογραφίες Ὑπερπολυτέκνων (δέν
χωροῦσαν ἄλλες στίς ὑπόλοιπες
σελίδες), μέ σύντομο «ἱστορικό»
τους. Αὐτό τό εἰκονογραφημένο
Καταστατικό ὑποκατέστησε
τήν ἔλλειψη ἄλλου Ἐντύπου
ἤ Περιοδικοῦ κατά τήν πρώτη
5ετία (1972–1977)!
Ἔτσι στό Καταστατικό αὐτό
καί στό «θεωρητικό μέρος» του
καταγράφονται οἱ πρῶτοι «καημοί», ἐκπλήξεις-καταπλήξεις,
5

γιά τήν παντελῆ ἀνυπαρξία οἱωνδήποτε μέτρων προστασίας καί βοηθείας γενικά τῶν Πολυτέκνων (μέ 5

παιδιά καί ἄνω τότε) καί μάλιστα τῶν
ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (μέ 7 παιδιά καί
ἄνω). Τόν ὅ ρ ο Ὑπ ε ρ π ολύ τ ε κ ν ο ι
καθιέρωσε πρώτη ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., ἡ ὁποία
στά πρῶτα βήματά της δεχόταν καί
βοηθοῦσε μόνο Ὑπερπολυτέκνους
μέ... 10 παιδιά καί ἄνω, μέ ἐλάχιστες
ἐξαιρέσεις «εἰδικῶν περιπτώσεων»
(χηρῶν, ἀναπήρων κ.λπ.).
∆υστυχῶς, ὁ πάντοτε στενός διαθέσιμος χῶρος στό 32σέλιδο Περιοδικό μας (ἡ αὔξηση τῶν σελίδων
«ἀπαγορεύεται» καί ἀποκλείεται ἀπό
τά πανάκριβα ταχυδρομικά, μετά
τήν ἰδιωτικοποίηση τῶν ΕΛΤΑ) δέν
μᾶς ἐπιτρέπει τήν ἀναδημοσίευση
τοῦ εἰσαγωγικοῦ ἄρθρου τοῦ Καταστατικοῦ (τουλάχιστο τῶν σελ. 3–
13), μέ πολλά καί... συγκλονιστικά
στοιχεῖα, ὅπως τά ἑπόμενα.
Τό 1940 ὑπῆρχαν 165.000 Πολύτεκνες Οἰκογένειες μέ 5 παιδιά καί ἄνω,
ἐνῶ τό 1970 ὑπῆρχαν ΜΟΝΟ 39.592,
μέ 5 παιδιά καί ἄνω, λόγῳ παντελοῦς
ἐγκαταλείψεως ἀπό τήν Ἑλληνική
Πολιτεία-Μητρυιά τῶν Πολυτέκνων!
Γιατί τό πρῶτο δῆθεν «δημογραφικό
μέτρο» ἔλαβε ἡ λεγομένη «᾽Εθνοσωτήρια Ἐπανάσταση» (Χούντα) τό 1972,
γιά τό 3ο γεννημένο παιδί, μέ μηνιαῖο
ἐπίδομα 500 δρχ. ἤ ἐτήσιο 6.000 δρχ.
μέχρι τό 16ο ἔτος του. ΟΛΟΙ οἱ πρίν
τό 1972 Ὑπερπολύτεκνοι καί Πολύτεκνοι, μέ ἀνήλικα παιδιά, θά ἔπαιρναν
«ἐφάπαξ» ἐτήσιο ἐπίδομα ΜΟΝΟ
2.000 ἤ 2.500 δρχ. τό ἀνώτατο, πού
ἀντιστοιχοῦσε κατά παιδί σέ 40 δρχ.
τό ἀνώτατο τό μήνα καί τό κατώτατο
σέ 20 ἤ καί 15 δρχ. τό μήνα!!! ∆ηλαδή ἀπό τό 1972 ὁ 3τεκνος θά ἔπαιρνε
6.000 τό χρόνο καί ὁ Ὑπερπολύτεκνος,
μέ 10 ἀνήλικα παιδιά, ΜΟΝΟ 2.000 ἤ
2.500 δρχ. τό χρόνο!!! Καί αὐτό ἴσχυσε
μέχρι τό 1991, πού ἡ Κυβέρνηση τῆς Ν.
∆ημοκρατίας ἔλαβε κάποια ψιχουλικά
ἤ σταγονομετρικά «μέτρα»–ἀντίμετρα,
πού συνοψίζονται σήμερα στά 44 €
τό μήνα γιά κάθε 4ο παιδί καί ἄνω,
χωρίς κλιμακωτή αὔξηση!
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Ναί, δυστυχῶς μυριάκις, αὐτή
ὑπῆρξε καί αὐτή παραμένει ἡ τραγική κατάσταση, διάθεση καί πράξη τῆς
Ἑλληνικῆς Πολιτείας-Μητρυιᾶς τῶν
Πολυτέκνων, πού ἀναγκάσθηκε πιεζομένη νά «κατεβάσει» τό ὅριο πολυτεκνίας στά 4 παιδιά τό 1979 καί στά
3 παιδιά τό 2008–2009. Καί αὐτά τά
ψίχουλα δίδονται ἀνά 2μηνο, γιά νά
«φαίνονται» κάτιτι (88 €). Γιατί, ἄν
δίδονταν ἀνά 15νθήμερο, ὅπως οἱ μισθοί καί οἱ συντάξεις, θά ἦσαν... 22 €
κατά παιδί!
Γι᾽ αὐτό ἐγράφαμε τό 1972 στή σελ.
7 τοῦ Καταστατικοῦ:
«Αἴ λοιπόν, τό πρόβλημα ἤ μᾶλλον
τά προβλήματα τῶν ἤδη — τό 1972
— Πολυτέκνων καί μάλιστα τῶν
“Ὑπερπολυτέκνων” εἶναι ὁ πρῶτος
καί κύριος λόγος ἱδρύσεως τῆς “Πανελληνίου Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων” (Π.Ε.ΦΙ.Π.). Καί θά ἔχη
ἐξ (ἀρχῆς) ἐπιτύχει τό “ἥμισυ τοῦ
παντός”, ἄν ἐπιτύχη νά θέση ὀρθά τό
πρόβλημα αὐτό καί νά ὁδηγήση στή
συνειδητοποίησή του ἀπ᾽ τό Κράτος καί τήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί
τήν Κοινωνία ὡς ἄτομα. Γιατί εἶναι
ἀποφασισμένη (ἐν. ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π.) καί
μόνη νά συνεχίση τό ἔργο της σάν
“φίλη” ἀτομικῶν περιπτώσεων Πολυτέκνων, ὅπως καί τό ἄρχισε...».
(Πολύ ἐνδιαφέρουσα καί ἡ συνέχεια ὥς τή σ. 13, ἀλλά καί ὁ “Ἐπίλογος
ἤ Προοίμιον;” (σ. 60—62, πού δέν
μποροῦμε νά μεταφέρουμε ἐδῶ).
Ὅσα ἀναφέραμε γιά τό Καταστατικό τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀποτελοῦν τήν προϊστορία (1972–1977) ἐκδόσεως καί κυκλοφορίας τοῦ Περιοδικοῦ, μέ προδρομικά
3 φυλλάδια (τό 1ο τό τέλος τοῦ 1977, τό
2ο τό τέλος τοῦ 1978 καί τό 3ο τό Πάσχα τοῦ 1979). Γιατί ἀπό τό ∆εκέμβριο
τοῦ 1979, μέ τό ὑπ᾽ ἀρ. 4ο τεῦχος καί
τίτλο-ὄνομα «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» ἄρχισε ἡ τριμηνιαία ἔκδοση
καί κυκλοφορία τοῦ Περιοδικοῦ, πού
συνεχίζεται ὡς εἰδικό φιλοπολυτεκνικό
Περιοδικό καί, σύν Θεῷ, θά ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ὅσο Ἐκεῖνος τό ἐπιτρέπει.ς
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Η ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ.
Ἡ ἀν υπ ολ ό γ ι σ τη δύνα μη τοῦ Ἐν τ ύπ ου !
Ἡ πρώτη 8ετία (1969–1977) χωρίς
Ἔντυπο καί Περιοδικό, ἐκτός μόνου
τοῦ Καταστατικοῦ, δέν μᾶς ἐπέτρεπε
«ἀνοίγματα», κυρίως ἀπό ἔλλειψη
χρημάτων. Θεωρούσαμε ἱερό χρέος
τή διάθεση τῶν μικρῶν ἐσόδων στίς
Ὑπερπολύτεκνες Οἰκογένειες μέ πολλά
προβλήματα. Ὡστόσο ἦταν «λάθος»
ἡ μή ἔκδοση Ἐντύπου ἤ Περιοδικοῦ
καί ὀφειλόταν σέ κάποια «ἀπειρία»
καί ἄλλα, ὅπως ἡ ἰσχύουσα τότε «λογοκρισία». Τό ἐπαναστατικό «καθεστώς» δέν «σήκωνε» ὥς τό 1974 ἔστω
καί ἔμμεσο ἔλεγχο.
Ἐξάλλου μετά τόν Ἰούλιο τοῦ
1974 ἄρχισε ὁ κατακλυσμός Προσφύγων Κυπρίων Πολυτέκνων καί
Ὑπερπολυτέκνων στήν Ἑλλάδα, πού
ἡ «μικρή καί φτωχή» Π.Ε.ΦΙ.Π. δέν
μποροῦσε νά μή δέχεται καί νά κάνει ὅ,τι μπορεῖ καί γι᾽ αὐτούς τούς
διπλά καί πολλαπλά ἐμπερίστατους
ἀδελφούς μας. Φροντίζαμε καί παρείχαμε καί... σκηνές! Ἀπό τό 1980
ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἀθηνῶν-Ἑλλάδας ἵδρυσε
στήν Κύπρο, ἀρχικά στή Λευκωσία,
Παράρτημα, πού σήμερα λειτουργεῖ
στή Λεμεσό ὡς ἰδιαίτερος, ἀλλ᾽
ὁμότροπος Σύλλογος: «Παγκύπρια
Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων»
(βλ. σ. 25 τοῦ παρόντος).
Ἀλλ᾽ ὅμως ἡ κυκλοφορία τῶν 3τριῶν φυλλαδίων (σέ 75.000 τοῦ 1ου

4σέλιδου, σέ 100.000 τοῦ 2ου 16σέλιδου, ἐντυπωσιακά καλαισθήτου καί
σέ χαρτί ἰλλουστρασιόν-illustration,
σχήματος Α4, καί τοῦ 3ου 2σέλιδου
σέ... 450.000 φύλλα), μᾶς πειθανάγκασαν γιά τήν ἔκδοση πλέον τοῦ 3μηνιαίου Περιοδικοῦ μας «Οἱ Φίλοι
τῶν Πολυτέκνων». Τό ἀποτέλεσμα
— ἀπροσδόκητο;— ἦταν ἡ βράβευση τοῦ 2ου φυλλαδίου, 16σέλιδου,
καί τοῦ ὑπ᾽ ἀρ. 4, ∆εκ. 1979, τεύχους, ὡς τῶν καλυτέρων Ἐντύπων
γιά τό ἑορταζόμενο τό 1979 «Ἔτος
τοῦ Παιδιοῦ»! Καί τό ἀποκορύφωμα
ἦταν ἡ κατ᾽ ἐξαίρεση βράβευση τῆς
Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀπό τήν ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (∆εκέμβριος 1979! Συνήθως
βραβεύονται Σωματεῖα μέ 25ετῆ καί
πλέον δράση).
Βέβαια, δέν... «τό πήραμε ἐπάνω
μας», ἀλλ᾽ ὅμως «ἐπήραμε ἐπάνω μας»
καί οἰκονομικά. Μάλιστα τό ὑπ᾽ ἀρ. 5
τεῦχος (Ἰαν. – Μάρτ. 1980) κυκλοφορήθηκε σέ 500.000 φύλλα, μέ ἀποστολή
του σέ Ἱερούς Ναούς καί Σχολεῖα
Μ. Ἐκπαιδεύσεως, ἔπειτα ἀπό Συστατικές Ἐγκυκλίους τῆς Ἱ. Συνόδου
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ἀλλά καί τοῦ Ὑπουργείου
Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Ἔτσι ἔγινε εὐρύτερα γνωστή
στό Πανελλήνιο ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. καί
φυσικά καί μεταξύ τῶν Πολυτέκνων,

Ὁ Πρόεδρος τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. κ. Ἀντώνιος Ε. Ἀντωνίου παραλαμβάνει τό ΒΡΑΒΕΙΟ τῆς
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ἀπό τόν Πρόεδρό της κ. Καίσαρα Ἀλεξόπουλο (29η ∆εκεμβρίου 1979).
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πού ἔγραφαν, τηλεφωνοῦσαν καί
κατέφευγαν σ᾽ αὐτή ζητώντας τή
συμπαράστασή της. Καί ἔκτοτε οἱ
αἰτοῦντες βοήθεια ἦσαν καί εἶναι

περισσότεροι ἀπό τούς προσφέροντας βοήθεια (∆ωρητές), ἀναλογία
πού εἶναι πάγια γιά τή «μικρή καί
φτωχή» Π.Ε.ΦΙ.Π.!

Τά δύο τεύχη βραβεύθηκαν ὡς τά καλύτερα γιά τό «Ἔτος τοῦ Παιδιοῦ»-1979.
Ατά τά παιδιά ξίζουν διαίτερα τήν γάπη μας
8
δέλφια Οκενείας
Ζήση-Χαρίκλειας Κολτσιδοπούλου, Ν. Εβοίας.
Οκ. Ξενοφ.-Δήμητρας Λάκκα,
7 παιδιά, Ν. Ατωλ/ας).

ΓΙΝΕΤΕ ΦΙΛΟΙ
ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
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Ἀριστερά: Ἄνω μέρος 2ου
φυλλαδίου, 1978. ∆εξιά:
Τό 4ο καί κανονικό πλέον
τεῦχος, ∆εκέμβριος 1979.
Βλ. γι᾽ αὐτά σ. 7β.

ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Ἀναγκαῖες ∆ΥΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ-ὀνομασίας
τοῦ Περιοδικοῦ.
Ἀπό τό ὑπ. ἀρ. 4 τεῦχος, ∆εκέμβριος 1979 (συναριθμοῦμε καί τά προηγηθέντα 3 φυλλάδια) ὁ τίτλος-ὀνομασία
τοῦ Περιοδικοῦ ἦταν «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ», μέχρι καί τό ὑπ᾽ ἀρ.
26–27 διπλό τεῦχος (Ἰούν.–Σεπτ. 1985),
ὁπότε ἔγινε ἡ ἀλλαγή-μετονομασία του
σέ «Πολύτεκνη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», ἀπό
τό ὑπ᾽ ἀρ. 28 τεῦχος, ∆εκέμβρ. 1985. Ὁ
τίτλος αὐτός κρίθηκε καταλληλλότερος καί διατηρήθηκε μέχρι καί τό ὑπ᾽
ἀρ. 99 τεῦχος (Σεπτ. 2003), ὁπότε καί
προστέθηκε προτασσόμενη καί ἡ λέξη
«ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΗ». Ἔτσι ὁ πλήρης ἔκτοτε τίτλος ἔγινε καί παραμένει:
«ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (Ε.Π.Ο.), ἀπό τό ὑπ᾽
ἀρ. 100 τεῦχος, ∆εκέμβριος 2005.
Τήν προσθήκη «ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΗ» ἐπέβαλε ἡ πλημμύρα τῶν
ἀλλοδαπῶν καί ἀλλοπίστων πολυτέκνων μεταναστῶν μετά τό 1991–
1992, μάλιστα ὅσων στεροῦνται τήν
ἑλληνική ὑπηκοότητα καί δέν παίρνουν ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία τά
ἐλάχιστα ἔστω πολυτεκνικά ἐπιδόματα.
Καί αὐτοί εἶναι 100άδες καί 1000άδες,
πού ἔμαθαν γιά τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. καί
τήν... κατέκλυζαν. (Οἱ μετανάστες καί
λαθρομετανάστες ὑπολογίζονται τουλάχιστο στά 3.000.000, ἄν καί αὐτό
δέν... ἀναφέρεται ἐπίσημα).

Ὁ ἴδιος κατακλυσμός δυστυχῶς
συνέβαινε καί συμβαίνει καί μέ τούς
Ἑλληνοτσιγγάνους, πού σέ μεγάλο
ποσοστό δέν ἔχουν τελέσει Ὀρθόδοξο
Γάμο (εἶναι ἀστεφάνωτοι, ἐνῶ καί
πολλά παιδιά τους εἶναι ἀβάπτιστα!).
Πάρα πολλές Πολύτεκνες Οἰκογένειες
Τσιγγάνων εἶναι ἐγκαταλελειμμένες
ἤ σέ διάσταση ἤ διαζευγμένες ἀπό
τούς ἄνδρες-πατεράδες (πού συζοῦν
μέ ἄλλες γυναῖκες καί δέν δίδουν «διατροφή»). Ἔτσι οἱ μητέρες, ἔντονα φιλότεκνες, καί τά παιδιά ζοῦν ἀπό τά
μικρά πολυτεκνικά ἐπιδόματα καί ἀπό
τή συνήθη ... ἐπαιτεία (ζητιανιά)!
Εἶναι ἀδύνατο νά περιγραφῆ τό
δράμα πού ζεῖ ἡ φτωχή Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀπό
τίς ἀλλοδαπές καί ἀλλόπιστες πολύτεκνες οἰκογένειες, κυρίως μουσουλμανικές, ἀλλά καί ἀπό τίς οἰκογένειες
Τσιγγάνων, μεταξύ τῶν ὁποίων πολλές εἶναι ἀλβανικές, πού ζοῦν — πῶς...
ζοῦν; — σέ ἀντίσκηνα, συνήθως μέ
νάυλον, στή ∆υτική Ἀττική καί σέ
διάφορα «γκέτο» (ἀπομονωμένες-περιθωριακές συνοικίες). Οἱ πλεῖστοι
εἶναι ἀγράμματοι, ὅπως καί τά παιδιά τους, πού δέν τά στέλνουν σέ
Σχολεῖα. Πολλοί ἀπ᾽ αὐτούς, χωρίς
ἐκκλησιαστική ζωή, εἶναι ἐπιληπτικοί,
ἀλλά καί ναρκομανεῖς ἤ «ἔμποροι»
ναρκωτικῶν καί γενικά παραβατικοί,

Τό ὑπ᾽ ἀρ. 100/2003 τεῦχος μέ τόν ἰσχύοντα καί συνεχιζόμενο τίτλο.
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πού μπαινοβγαίνουν στίς Φυλακές!..
Καί τό δράμα συνεχίζεται καί μεγεθύνεται, χωρίς κάποια στοιχειώδη μέτρα ἀπό τήν Πολιτεία, ἀλλά καί ἀπό
τήν Ἐκκλησία γενικά.
Αὐτός ἦταν καί εἶναι ὁ κύριος λόγος τῆς προσθήκης στόν τίτλο τοῦ
Περιοδικοῦ «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»: Γιατί ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π.
δέν ἀναγνωρίζει τόν «πολιτικό γάμο»,
τό «σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης»,
«μεικτούς» γάμους μέ ἀλλοπίστους καί
ἑτεροδόξους αἱρετικούς.
Ἐξ ἄλλου, χωρίς νά τό φαντασθοῦμε
καί νά τό θέλουμε, ἐγίναμε καί... δημογράφοι καί δημοσιογράφοι, εὐτυχῶς
μή «κατευθυνόμενοι», ἀλλ᾽ ἐμμένοντες
στά Ἑλληνορθόδοξα Ἰδεώδη, τό αἰώνιο καί ἀναντικατάστατο τρίπτυχο:
Ὀρθοδοξία (Θρησκεία)–Ἑλληνική Πατρίδα-Ἑλληνορθόδοξη Οἰκογένεια, ἔστω καί ἄν κάποιοι ἄπιστοι-ἄθεοι καί
ἀφελληνισμένοι τά εἰρωνεύονται αὐτά.
Κατά βάση καί κατά κανόνα δεχόμαστε καί στηρίζουμε ἠθικά καί ὑλικά τίς

Ἑλληνορθόδοξες Πολύτεκνες Οἰκογένειες
μέ προτερότητα στίς Ὑπερπολύτεκνες
(«ἐκ τῶν ἄνω πρός τά κάτω»), οἱ ὁποῖες
γιά τά μέτρα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. εἶναι ἀκόμη
πολλές εὐτυχῶς, χωρίς μάλιστα νά
μποροῦμε νά τίς καλύπτουμε ὅλες. Γι᾽
αὐτό μέ διακριτικότητα ἐπί μία 40ετία
ἐκάμαμε καί, σύν Θεῷ, θά κάνουμε ὅ,τι
καί ὅσο μποροῦμε χάρη τῶν συγχρόνων
ἡρώων Πολυτέκνων.
Λειτουργοῦμε ὡς «ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ» (ἀπόρων) Πολυτέκνων Ἑλλάδος ἀπό ὅλη τή Χώρα.
Καί αὐτά χωρίς πάγιους πόρους, χωρίς κρατική, ἀλλά καί ἐκκλησιαστική
χορηγία. Στηριζόμαστε στήν ἀγαθή
καί ἄπειρη Πρόνοια τοῦ Παναγάθου
καί Φιλανθρώπου Θεοῦ διά μέσου
τῶν ἁπανταχοῦ Φίλων τῶν Πολυτέκνων, πού μᾶς ἔχουν γνωρίσει καί μᾶς
γνωρίζουν ἀπό αὐτό τό εἰδικό Φιλοπολυτεκνικό Περιοδικό μας καί προαιρετικά γίνονται Συνδρομητές καί Συμπαραστάτες τοῦ κοινοῦ Συλλογικοῦ
Ἔργου.

Ἡ πολυτεκνότερη Οἰκογένεια Σταύρου καί Βασιλικῆς Ζουγανέλη, Ν. Ἀττικῆς, κατά τή
Βάπτιση τῆς 18ης ΣΟΛΟΜΟΝΗΣ (γεν. 1981). Τήν κρατεῖ ὁ Ἀνάδοχός της μακαριστός Χρίστος Πιπιλῆς, 12ος υἱός Ὑπερπολυτέκνων καί τέως Βουλευτής Ἠλείας. Τό ζεῦγος ἐγέννησε
10 24 παιδιά, ἀλλ᾽ ἐπέζησαν τά 19, ζωή νά ᾽χουν καί νά μοιάσουν στούς Ἥρωες Γονεῖς τους!

+νδριανή,
0 19η

«ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΤΕ»!
Σέ κάποια προηγούμενα τεύχη τοῦ
Περιοδικοῦ μας (ὅπως καί στό ὑπ᾽
ἀρ. 123, Σεπτ. 2009, σελ. 23) κάποιοι
εὐγενικοί Φίλοι τῶν Πολυτέκνων καταλήγουν στά ὡραῖα καί συγκινητικά Γράμματά τους: «Εὐ χα ρ ι σ τοῦ μ ε
πού ὑπάρχετε»!
Χωρίς νά μᾶς κολακεύει ἡ ὄντως
εὐγενική αὐτή φράση (πού συχνά
ἀναφέρουν καί Πολύτεκνοι), γιά τούς
Συνεργάτες τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ἐκφράζει
καί τονίζει τήν ἀνάγκη τῆς ὑπάρξεώς
της. Ὑπάρχει μάλιστα καί μιά παρόμοια φιλοσοφική καί θεολογική φράση: «᾽Αγαπῶ, ἄρα ὑπάρχω»!
Γιά τήν αὐτονόητη αὐτή Ἀλήθεια
τολμᾶμε νά εἰποῦμε ὅτι ὄντως ἔπρεπε
καί πρέπει νά ὑπάρχει, γιά τούς συγχρόνους ὁμολογητές τῆς Πίστεως καί
ἥρωες-αἱμοδότες τῆς Πατρίδας, μιά
Π.Ε.ΦΙ.Π., ὡς «ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ
ΒΟΗΘΕΙΩΝ», ἕνα «στέκι» (κέντρο),
μιά πόρτα ἀνοικτή-φιλοπολύτεκνη.
Καί λυπούμαστε πού ἐπί μία 40ετία
δέν μπορέσαμε — καί δέν μποροῦμε
ἀκόμη — νά ἱδρύσουμε κάποια Παραρτήματα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. σέ κεντρικά ∆ιαμερίσματα τῆς Χώρας (λ.χ. Πάτρα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Ἰωάννινα,
Ἡράκλειο Κρήτης...). Μάλιστα στό
παρελθόν μέ Ἐγκύκλιο Γράμμα μας

π ρ ο τ ε ί ν α μ ε στούς Συλλόγους
Πολυτέκνων τῆς Χώρας (περίπου
100 καί πλέον, συνδικαλιστικοῦ τύπου) νά φρόντιζαν νά ἱδρυθῆ καί νά
λειτουργεῖ ὑπ᾽ εὐθύνῃ τους παράλληλα
καί ἕνας Σύλλογος Φίλων τῶν Πολυτέκνων. Καί τό ἴδιο βέβαια θά ἔπρεπε
καί πρέπει νά συμβαίνει καί σέ κάθε
Ἱ. Μητρόπολη, ὡς Εἰδικό Γραφεῖο ἤ
Τμῆμα... ∆έν ἐλάβαμε οὔτε μία (1)
ἀπάντηση, ἔστω γιά συνεργασία στενή καί ὑπεύθυνη.
Εἶναι ὄντως δύσκολο τό εἰδικό αὐτό
ἔργο, ἀλλ᾽ ὄχι καί ἀδύνατο, γιατί εἶναι
ἀναγκαῖο, ἀναγκαιότατο. «Οἱ δυνάμενοι χωρεῖν χωρείτωσαν» (Ματθ. 19, 12).
Οἱ δυνάμενοι ἄς τό καλοσκεφθοῦν καί
ἄς προχωρήσουν. Ἐπαναλαμβάνουμε:
εἶναι ἔργο δύσκολο καί λεπτό, ἀλλά
καί ἀναγκαιότατο. Ὄχι τόσο δημογραφικά, ἀλλ᾽ ἀνθρωπολογικά, φιλανθρωπικά, ἑλληνορθόδοξα.
Ὡστόσο ἡ «μικρή καί φτωχή» Π.Ε.ΦΙ.Π. χαίρει καί συγχαίρει, πού μέ τό
Περιοδικό της ἔχει συνεργήσει καί
συνεργεῖ στή διάδοση καί ἀνάπτυξη
ἑνός «μυστικοῦ» πνεύματος καί ἔργου
φιλοπολυτεκνικοῦ. Τό πνεῦμα καί τό
ἔργο αὐτό ἁπλώνεται σ᾽ ὅλη τή Χώρα
καί μεταξύ τῶν Ἀποδήμων μας τοῦ

τό τεῦχος
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 124(Ἀπό
, Δεκέμβριος
2009

ἀρ. 51/1991, σ. 13).
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«Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον» (Β΄ Τιμοθ. 4, 5).

Ἡ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ τοῦ Περιοδικοῦ μας εἶναι:
Ἑ λ λ η ν ο ρ θ ό δ ο ξ η Ο Ι ΚΟ Γ Ε Ν Ε Ι ΟΛΟ Γ Ι Α .
Τό φιλοοικογενειακό καί μάλιστα τό
φιλοπολυτεκνικό μας «πιστεύω» συνοψίζεται στό αἰώνιο καί ἀναντικατάστατο
τρίπτυχο: ΘΡΗΣΚΕΙΑ (Ὀρθοδοξία)–
ΠΑΤΡΙ∆Α (Ἑλληνική)–ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
(Ἑλληνορθόδοξη).
∆υστυχῶς, κάποιοι δῆθεν «προοδευτικοί» (μετέωροι, ἄρριζοι καί ἄρρητοι...) τά
ἀμφισβητοῦν καί τά εἰρωνεύονται αὐτά
τά βαθιά καί γερά θεμέλια καί τίς αἰώνιες
Ἀξίες τῆς Ἀνθρώπινης Ζωῆς. Ἰδιαίτερα
ὅμως ἡ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ἐνῶ λεκτικά καί
φαινομενικά τοποθετεῖται τρίτη (3η) στή
σειρά, ὡστόσο χρονο-τοπο-τροπικά εἶναι
ἡ πρώτη Ἀξία καί ὡς περιεκτική καί τῶν
ἄλλων δύο εἶναι ΥΠΕΡΑΞΙΑ!
Πράγματι, ἐδῶ, στήν Οἰκογένεια,
πρωτοβλέπει τό φῶς τό αἰσθητό, ἀλλά
καί τό νοητό, τό κάθε Παιδί-Ἄνθρωπος.
Ἐδῶ βιώνει, μαθαίνει καί γνωρίζει
τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ-Πατέρα καί
∆ημιουργοῦ, πού μέ ἁπλότητα πιστεύει καί λατρεύει. Ἀλλά καί ἐδῶ γνωρίζει
καί ἀναγνωρίζει τήν ἰδιαίτερη πατρίδα
(κοιτίδα τοῦ πατέρα, τῶν πατέρων-προγόνων του) καί ἀπ᾽ αὐτή ἀνάγεται στήν
ἰδέα τῆς κοινῆς καί μεγάλης Πατρίδας
του. Καί τέλος ἐδῶ, στήν Οἰκογένεια,
αἰσθητά καί λογικά βιώνει τό βιολογικό «μυστήριο» τῆς ζωῆς στά πρόσωπα τῶν γονέων του, τῶν ἀδελφῶν του,
τῶν συγγενῶν του, τῶν συγχωριανῶν
καί τῶν συμπολιτῶν του, καί ἀπ᾽ αὐτά
ἀνάγεται ἐπίσης στό μέγα Μυστήριο
τῆς Ζωῆς καί ∆ημιουργίας τοῦ Σύμπαντος Κόσμου, τοῦ παρόντος καί τοῦ
μέλλοντος.

Ἀνεξάντλητη εἶναι ἡ ἀνάλυση τῆς
Οἰκογενειολογίας σέ κεφάλαια καί τίτλους, ἄν πάρουμε ὡς παράδειγμα τούς
τρεῖς πρώτους καί ἀχωρίστους συντελεστές καί ὁριοθέτες τῆς Οἰκογενείας, τόν
Πατέρα, τή Μητέρα καί τά Παιδιά, ἀπό
τή συστατική-δομική καί θετική τους
πλευρά. Γιατί δυστυχῶς ὑπάρχει καί ἡ
ἀρνητική πλευρά, ἡ σκόπιμη καί δόλια
παρερμηνεία καί ἡ... διάλυση.
Καί ἀκριβῶς, στά 32 χρόνια (1977–
2009) κυκλοφορίας τοῦ Περιοδικοῦ καί
στά 124 τεύχη του, μέ σύνολο σελίδων
3.000 καί πλέον, ἔχει καταχωρισθῆ καί
δημοσιευθῆ πολλή καί ποικίλη ΥΛΗ τῆς
οἰκογενειολογικῆς αὐτῆς θεματολογίας.
Εἶναι ἄρθρα γενικά καί εἰδικά, σοβαρά
καί ὑπεύθυνα, ἐπίκαιρα καί διαχρονικά,
ἐμπνεόμενα καί βλεπόμενα πάντοτε ὑπό τό
πρίσμα-ὀπτική τῆς Ἑλληνορθοδοξίας μας.
∆έν εἰκοτολογοῦμε καί πιθανολογοῦμε,
δέν αὐτοσχεδιάζουμε καί μοντερνίζουμε, δέν ἀλλάζουμε καί ἀλλοιώνουμε τό
φιλοοικογενειακό καί φιλοπολυτεκνικό
«πιστεύω» μας, πού βασίζεται καί στηρίζεται στήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσή μας.
Καί λέγοντας καί γράφοντας «Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση» ἐννοοῦμε τή
μεγαλειώδη σύνθεση τῶν ὑγιῶν καί
διαχρονικῶν στοιχείων τῶν ἈρχαίωνἙλλήνων Προγόνων μας ὡς «σπερματικό Λόγο», μέ τή θεία Ἀποκάλυψη
τοῦ Χριστιανισμοῦ, τήν Ἁγιογραφική
καί Ἱεροκανονική, πού εἶναι ἀκριβῶς
θεία, θεοπατροπαράδοτη, ἀλάθητη καί
αἰώνια! «Θεμέλιον γάρ ἄλλον οὐδείς

Ἐξωτερικοῦ σέ ἐπίπεδο προσωπικό,
ἀλλά καί κάποτε ὁμαδικό.
Κάποιοι «ἄγνωστοι» Φίλοι, γνωρίζοντας καί ἀνακαλύπτοντας Πολύτεκνες
Οἰκογένειες στό περιβάλλον τους καί
εὐρύτερα (ὅσες ἀκόμη ὑπάρχουν καί
πάντοτε θά ὑπάρχουν), γίνονται Φίλοι
τους καί ἠθικά καί ὑλικά τίς στηρίζουν.

Καί αὐτό τό φιλοπολυτεκνικό ἔργο εἶναι
πολύ πολύ μεγαλύτερο ἀπό τό Συλλογικό Ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., πού ἁπλά τό
ὑποκίνησε καί τό «ἀναζωπυρώνει» –
συνδαυλίζει... μέ τό Περιοδικό της. Εἶναι
ἔργο γενικά ἀνώνυμο καί φαινομενικά
ἄγνωστο, ἀλλά ὑπαρκτό, ζωντανό καί
συνεχιζόμενο!
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δύναται θεῖναι (=νά θέσει) παρά (=
ἐκτός ἀπό) τόν κείμενον, Ὅς ἐστιν
Ἰησοῦς Χριστός» (Α΄ Κορινθ. 3, 11). Ὁ
Μόνος Θεάνθρωπος καί Φιλάνθρωπος
καί Σωτήρας τοῦ Κόσμου. Καί αὐτό
τό «πιστεύω» μας εἶναι τό πρωταρχικό ξεκίνημά μας, ἡ 40χρονη διαδρομή καί πορεία μας καί ἡ προοπτική
καί συνέχειά μας, σύν Θεῷ καί τοῖς
Ἁγίοις Του.
Καί συγκεκριμένα, τήν Ὑπεραξία
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, πού συνιστᾶ μόνο
ὁ Ὀρθόδοξος Γάμος ὡς «Μυστήριον Μέγα... εἰς Χριστόν καί εἰς τήν
Ἐκκλησίαν» (Πρός Ἐφεσ. 5, 32), τή
θεωροῦμε ὡς «κατ᾽ οἶκον ἐκκλησίαν»,
μέ πρῶτο καί κύριο σκοπό τήν τεκνογονία-παιδοποιία, ἀλλά καί πολυτεκνία, ἄν θέλει καί ὅσα θέλει δώσει ὁ
Θεός, χωρίς φυγοτεκνία, ἀντισύλληψη

«Χωρίς παιδιά οἱ μεγαλόσταυ ροι μπαίνουν ἐπάνω σέ ἄδειες καρδιές»!
Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ.

Τό 6ο καί «ἀνεπιθύμητο
παιδί» ΚΑΠΟΤΕ...
ΣΗΜΕΡΑ εἶναι ἡ Ἑλληνίδα ΠΡΥΤΑΝΙΣ τῶν Πρυτάνεων τῶν Πανεπιστημίων τῆς Γαλλίας, ἡ Βυζαντινολόγος
κα ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ!
Μιλάει στή δημοσιογράφο Μαρία
Καραβία καί ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ:

καί φονική ΕΚΤΡΩΣΗ, πού ἀκριβῶς καταδικάζονται ἀπό τήν Ἑλληνορθόδοξη
Παράδοση αὐστηρά καί διαχρονικά.
Καί αὐτά τά παρουσιάζουμε καί τά
ἀναπτύσσουμε τεκμηριωμένα, βασισμένα στίς αὐθεντικές πηγές, μέ αὐτούσια
τά ἱερά κείμενα καί τή μετάφρασηἑρμηνεία τους.
(Γι᾽ αὐτό καί συνιστοῦμε τά τεύχη
τοῦ Περιοδικοῦ νά φυλάσσονται ἀπό
τούς γονεῖς γιά τά παιδιά τους, ὅταν θά
ἔχουν μεγαλώσει. Νά μή θεωροῦν τό Περιοδικό ὅτι προορίζεται γιά μικρά παιδιά, ἐπειδή ἔχει ὡραῖες οἰκογενειακές
φωτογραφίες μέ χαριτωμένα μικρά παιδιά, ἀλλά καί μεγαλύτερα. Ἀπευθύνεται
πρῶτα καί κύρια σέ Γονεῖς καί ἘφήβουςΝέους καί γενικά σέ μεγάλους-ὡρίμους
καί ἡλικιωμένους ἀνθρώπους καί Φίλους τῶν Πολυτέκνων).
«Καλλιρρόη, παιδί μου, κράτησέ
το τό μωρό. Εἶναι ἁμαρτία. Μπορεῖ νά
βγεῖ τό καλύτερό σου παιδί αὐτό...»!
Ἡ μητέρα ἄκουσε τή συμβουλή τῆς
μαμμῆς, παρ᾽ ὅλο πού στήν αὐλή τοῦ
σπιτιοῦ της μεγάλωναν πέντε παιδιά.
Κι ἔτσι ἦρθε στή ζωή, σ᾽ ἕνα προσφυγικό σπίτι τῆς Καισαριανῆς, στήν
Ἀθήνα, ἡ μικρή τότε καί μεγάλη σήμερα Ἑλένη... Πρύτανις...
ΕΡ. Ποιά ἦταν ἡ στιγμή πού εἴδατε
τή ζωή μέ ἄλλα μάτια;
ΑΠ. Ἡ στιγμή πού ἀπέκτησα τό
παιδί μου. Ἤμουνα ἐννέα μηνῶν
ἔγκυος καί πῆγα στή Σορβόννη νά
ὑποστηρίξω τή ∆ιατριβή μου. Βγαίνοντας ἔξω κάθισα σ᾽ ἕνα καφενεῖο νά
φάω ἕνα παγωτό. Καί μ᾽ ἔπιασαν οἱ πόνοι. Τό ἑπόμενο πρωί εἶχα ἀποκτήσει
τή Μαρί- Ἑλέν, τήν κόρη μου.
ΕΡ. ∆έν στάθηκε τό παιδί ἐμπόδιο
στήν καρριέρα σας;
ΑΠ. Μά τί εἶναι αὐτά πού λέτε!
Ποιά καρριέρα μπροστά στό παιδί;
Χωρίς παιδιά οἱ μεγαλόσταυροι μπαίνουν ἐπάνω σέ ἄδειες καρδιές».
(Ἀπό τίς «ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», 25 Σεπτεμβρίου 1988, σελ.
37 καί 42). Καί ἀπό τό ὑπ᾽ ἀρ. 41/1989
τεῦχος τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.).
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Φάκελος: Ε Κ Τ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ
Κορυφαῖο ΚΕΦΑΛΑΙΟ τῆς θεματολογίας τοῦ
Περιοδικοῦ: ἡ φονική ΕΚΤΡΩΣΗ-ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ!
Στά περισσότερα σχεδόν τεύχη τοῦ
Περιοδικοῦ μας ὑπάρχουν ἀναφορές
(Ἐπιστολές, Ἄρθρα, μελέτες...), ὅπου,
ὅσο γίνεται πιό πειστικά, ἀλλά καί...
φοβερά-φρικτά καί κραυγαλέα, ὁ λόγος εἶναι ἀποτρεπτικός τοῦ πλέον
αἱμοσταγοῦς καί εἰδεχθοῦς (ἀπό τίς
λ. εἶδος =μορφή + ἔχθος =ἐχθρότητα, μίσος) ἐ γ κ λ ή μ α τ ο ς : οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς,
καί μάλιστα οἱ «μητέρες», νά φονεύουν
τά ἀθῶα καί ἀνυπεράσπιστα σπλάγχνα-παιδιά τους! Καί τό ἔγκλημα αὐτό
εἶναι ἡ δυστυχέστερη δυστυχία στή
ζωή τῶν ἐνόχων καί ἐνεχομένων σ᾽
αὐτό ὡς συνεργῶν!
[Ὑπάρχουν καί εἰδικά τεύχη-«ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ», ἀρ. 17/1983, 26-27/1985,
29/1986..., 60/1993, 61/1994, ὡς συνεχόμενα, καί ἄλλα. Καί ὁ ἰδιαίτερος
«Σύλλογος Προστασίας Ἀγεννήτου
Παιδοῦ» ξεκίνησε ἀπό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π.
καί ἀνεξαρτητοποιήθηκε. Ὅμως στήν
Π.Ε.ΦΙ.Π. συστεγάζεται καί λειτουργεῖ ὡς
τμῆμα της ὁ προγενέστερος ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π. («Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδιοῦ»). Τά σχετικά κείμενα, ὅλα συγκλονιστικά, ἔχουν
προλάβει 100άδες ἐκτρώσεις «γνωστές»,
ἐνῶ οἱ ματαιωθεῖσες, ἀλλά «ἄγνωστες»
εἶναι 1000άδες!...].
Ὁ πραγματικός ἐτήσιος ἀριθμός
τῶν ἐκτρώσεων στήν Ἑλλάδα (ἴσως
καί γενικά) εἶναι... ἄ γ ν ω σ τ ο ς , ἀλλ᾽
ὑπερβαίνει κατά πολύ τίς 100–150.000
καί ἴσως φθάνει καί τίς 300.000!
Εἶναι «κοινό μυστικό» ὅτι δέν δηλώνονται, δέν ἀναγράφονται στά Βιβλιάρια Ὑγείας. Γιατί μέ τόν ἐκτρωτικό
καί ἄνομο «νόμο»τοῦ 1986 γίνονται
∆ΩΡΕΑΝ, ὄχι ὡς «ἐκτρώσεις», ἀλλ᾽

ὡς «ἄλλες» ἐπεμβάσεις, λ.χ. σκωληκοειδίτιδα!...1
Ἔχουμε γράψει πώς γιά τό κορυφαῖο, ὅσο καί ὑποχθόνιο θέμα ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ θά ἔπρεπε καί πρέπει νά ὑπάρχει
εἰδικό περιοδικό κάποιου εἰδικοῦ Συλλόγου-Φορέα, ἀσφαλῶς κυκλοφορούμενο ∆ΩΡΕΑΝ. Καί πάντως σ᾽ ὅλα
τά ἐκκλησιαστικά καί ὑγιῆ κοινωνικά Περιοδικά πρέπει νά ὑπάρχει
εἰδική ΣΤΗΛΗ σέ κάθε τεῦχος, μέ
ἀναδημοσιεύσεις, ἔστω, ἤ μαζί μέ κάποια σπότ (σύντομα ἐνημερωτικά κείμενα).
Μάλιστα οἱ ἀγαπητοί Φίλοι τῶν
Πολυτέκνων, Συνδρομητές-Συμπαραστάτες, ἄς γνωρίζουν ὅτι μέ τήν ὁποιαδήποτε ∆ΩΡΕΑ τους συνεργοῦν
στήν «Πρόληψη καί Θεραπεία Ἐκτρώσεων»! Πρόκειται ἐδῶ γιά τίτλο
περιοδικῆς, ὄχι τακτικῆς, Στήλης τοῦ
Περιοδικοῦ μας, ὅπου ἡ λέξη «θεραπεία» φάνηκε σέ κάποιους... παράξενη, ἀφοῦ ἡ ἔκτρωση, ὡς τελεσίδικος
φόνος, δέν θεραπεύεται. Καί ὅμως
θεραπεύεται, ὅταν δέν ἐπαναληφθῆ
ΠΟΤΕ καί ὅταν ἡ εἰλικρινά μετανοημένη ἐξομολογηθῆ μέ συναίσθηση
καί ταπείνωση σέ Πνευματικό-᾽Εξομολόγο, πού συμβουλεύει καί βάζει
«Κανόνα»: ἄν ὁ Θεός τῆς δώσει παιδί, νά τό δεχθῆ μέ εὐγνωμοσύνη καί
νά «ἀναστήσει» ἐκεῖνο ἤ ἐκεῖνα πού
ἐφόνευσε μέ ἔκτρωση, ἀλλά καί μέ
ἀντισύλληψη.2
Ὅπως γράφει ὁ σοφότατος Ἅγιος
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης (1749–1809,
βλ. περί αὐτοῦ σελ. 16–17): «(αὐτές
οἱ γυναῖκες) γίνονται φονεύτριαι καί
φονεύουσιν ὄχι ἕνα ἤ δύο ἤ τρεῖς

1. Σέ παγκόσμια κλίμακα οἱ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ — τό φαντάζεσθε; — φθάνουν τά
500.000.000 (πεντακόσια ἑκατομμύρια) τό ἔτος!!! Ἀποκάλυψη στό Κάιρο τό 1994
σέ ∆ιεθνῆ ∆ιάσκεψη του Ο.Η.Ε.
2. Συνιστᾶται καί ἡ Βάπτιση παιδιοῦ, -ιῶν, ἡ βοήθεια ὀρφανῶν καί πτωχῶν
14 παιδιῶν, ὅπως τῶν ἀπόρων Πολυτέκνων, ὡς εἶδος «υἱοθεσίας». Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. γνωρίζει

ἀνθρώπους, ἀλλά ποιοῦσι τόσα φονικά, ὅσα παιδία ἔμελλον νά γεννήσουν
κατά τήν ἀναγκαίαν ἀκολουθίαν καί
τόν νόμον τῆς φύσεως, ὅπου ὁ Θεός
διώρισε...». Καί παραθέτει ὁ Ἅγιος τούς
εἰδικούς γιά τό θέμα Ἱερούς Κανόνας,3
ἀλαθήτου καί οἰκουμενικοῦ κύρους, στό
ὡραῖο Βιβλίο Του «Χρηστοήθεια τῶν
Χριστιανῶν», σ. 85, ἔκδοση ∆΄, Σωτ.
Σχοινᾶ-Βασ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1974. — Τοῦ ἰδίου Ἁγίου εἶναι
καί τά σπουδαῖα βιβλία «Πηδάλιον» (κείμενο, ἑρμηνεία καί σχόλια Ἱ.
Κανόνων), καί «Ἐξομολογητάριον»,
πού διαθέτει ὁ συστεγαζόμενος μέ τήν
Π.Ε.ΦΙ.Π. Σύλλογος «ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης», μάλιστα μέ βιβλιοπωλική ἔκπτωση 30%, ὅσο καί τά
ἀγοράζει ἀπό τούς ἐκδότες τους (βλ.
ἑπόμενες σ. 16—17 τοῦ παρόντος).

Καί συνεχίζει ὁ Ἅγιος:
«Ὤ οἱ θεόργιστες! Ὤ οἱ καταραμένες! Ὤ οἱ μιαρές! Ὄντως διαβολικόν ἔργον εἶναι αὐτό πού μεταχειρίζονται! Ὄντως φοβερά καί μεγάλη,
καί θανάσιμος ἁμαρτία εἶναι αὐτή
ὅπου κάμνουσι»! Καί καταλήγει:
«Ὤ τῆς μεγάλης ἀθεοφοβίας! Ὤ
τῆς μεγάλης καταδίκης, τήν ὁποίαν
ἔχουν νά λάβουν οἱ ἄθλιες μετά θάνατον, ἐάν τ ώ ρ α δέν μετανοήσουν
καί παύσουν ἀπό τό νά μεταχειρίζωνται τοιαῦτα διαβολικά καί σατανικά ἔργα!».
(Ἡ σχετική παράγραφος τῆς «Χρηστοηθείας» τιτλοφορεῖται: «Πόσον κακόν εἶναι τό νά τρώγουν οἱ γυναῖκες
στειρωτικά βότανα», ἔ.ἀ., σ. 85, πού ΣΗΜΕΡΑ εἶναι τά διάφορα ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ καί γενικά οἱ ἁμαρτωλοί
τρόποι φυγοτεκνίας).

περιπτώσεις, τίς ὁποῖες καί ἐβοήθησε, νά κρατήσουν τά «τυχαῖα»(;) ἐγκυμονούμενα
παιδιά τους, ἀκόμη καί 20 χρόνια μετά τά πρῶτα παιδιά τους, ἀφ᾽ ὅτου ἔκαναν
ἀντισύλληψη... Καί τά κράτησαν καί εἶναι σήμερα καί ἐκεῖνες εὐτυχισμένες καί τά
γεννηθέντα παιδιά τους τρισευτυχισμένα! Ἔχουμε δημοσιεύσει τέτοιες περιπτώσεις.
3. α) 1ος Ἱ. Καν. Ϛ΄ (Ἕκτης) Οἰκουμενικῆς Συνόδου· β) 21ος τῆς Τοπ. Συνόδ.
Ἀγκύρας · καί γ) 2ος καί 8ος Ἱ. Καν. Μεγ. Βασιλείου.
Συνέχεια στή σελ. 18. 15

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-φαρμακοποιοί καί 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 κέν τρα, 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.

Γ΄. 200 ΧΡΟΝΙΑ (1809–2009) ἀπό τήν ἱ. Κοίμηση
τοῦ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ.
Συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο.
Στό προηγούμενο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας (ἀρ. 123, Σεπτ. 2009, σ. 16ακάτω) ἐγράφαμε:
«Ἤδη γιά τά “200 ΧΡΟΝΙΑ ἀπό τήν
Κοίμηση τοῦ Ἁγίου”...
ἔχουν πραγματοποιηθῆ,
ἀλλά καί προγραμματισθῆ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ἀπό διαφόρους
φιλοαγιονικοδημικούς
Φορεῖς. Ἔτσι, γιά νά
ἔχουν ὁλοκληρωθῆ οἱ
ἑορταστικές αὐτές ἐκδηλώσεις πρός τιμή τοῦ Ἁγίου, ἀναβάλλουμε τήν
ἀναφορά μας γιά τό
ἑπόμενο τεῦχος (ἀρ. 124,
Ὀκτ.-Νοεμ.-∆εκ. 2009),
ὥστε ἡ ἐνημέρωση νά
εἶναι συνολική καί εὐρύτερη...».
Συμμετέχοντας λοιπόν στόν Ἑορτασμό
(μέ αὐτήν τήν 3η συνέχεια τό 2009) ἀναφέρουμε καί τά
ἑπόμενα:
1. Ὅπως γράφουμε στό ἀνωτέρω
συνοπτικό βιβλίο * γιά τόν τιμώμενο
Ἅγιο («Ὁ Πρωτότυπος Βίος...», σ. 100),
μεταξύ 1993 καί 2001 πραγματοποιήθηκαν 4-τέσσερα Ἐπιστημονικά Ἁγιονικοδημικά Συνέδρια, μέ σύνολο Εἰσηγήσεων περίπου 150-ἑκατόν
πενῆντα! (Ἔγιναν 2 Συνέδρια στή
Νάξο, γενέτειρα τοῦ Ἁγίου, 1 στήν
ἀνδρῴα Ἱ. Μονή Ἁγίου Νικοδήμου, Πεντάλοφος-Γουμένισσας Κιλκίς, καί 1 στό
Ἡράκλειο Κρήτης). Καί ἐφέτος (2009)
ἔγιναν ἐπίσης ἄλλα 4-τέσσερα:α) στόν
Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας Πειραιᾶ (Μάρτιος
2009)· β) στήν ἀνωτέρω Ἱ. Μονή Ἁγ. Νικοδήμου (ἀπό 3–5 Σεπτεμβρίου 2009)· γ)
στή Θεσσαλονίκη, ἀπό τήν «Ἁγιορειτική

Ἑστία» καί τό Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί
Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. (6—8
Νοεμβρίου 2009)· καί δ) στή Νάξο, ἀπό
τήν Ἱ. Μητρόπολη Παροναξίας (20—21
Νοεμβρίου 2009).
Στά τελευταῖα 4 Συνέδρια ἔγιναν συνολικά
περί τίς 65 Εἰσηγήσεις,
ἤτοι μαζί μέ τίς 150 Εἰσηγήσεις τῆς προηγουμένης 4άδας Συνεδρίων, τήν τελευταία
15-16ετία ἔγιναν 215 Ἐπιστημονικές Εἰσηγήσεις! Καί καθ᾽ ὅσο γνωρίζουμε, δέν ὑπάρχει
παρόμοιο πατρολογικό
προηγούμενο, ἀκόμη
καί γιά τούς ἀρχαίους,
ἀλλά καί τούς νεοτέρους Ἁγίους Πατέρες!
Ἔτσι ὀρθά χαρακτηρίζεται ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὡς ὁ πολυγραφότερος ἐκκλησιαστικός καί
μάλιστα ἐκλαϊκευτικός Συγγραφεύς μετά
τήν Ἅλωση (1453). Στό ἀνωτέρω βιβλίο
«Ὁ Πρωτότυπος Βίος...» ἀναγράφεται
πλήρης καί ἀναλυτικός Κατάλογος
τῶν Ἔργων Του, ὅπως καί στό προηγούμενο τεῦχος (ἀρ. 123/2009, σ. 17-19).
2. Ἐξάλλου στό προηγούμενο Ἐπιστημονικό Ἁγιονικοδημικό Συνέδριο
τῆς Θεσσαλονίκης (6–8 Νοεμβρίου),
τήν Ἱ. Μονή Παντοκράτορος Ἁγίου
Ὄρους, στῆς ὁποίας τήν Ἱ. Σκήτη Καψάλα ἀσκήτευσε ὁ Ἅγιος Νικόδημος τά
30 καί πλέον ἔτη τῆς ἁγιορειτικῆς Του
ζωῆς, ἐξεπροσώπησε ὡς Καψαλιώτης
ὁ Ἱδρυτής καί Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης»
(1969), Μοναχός Νικόδημος (Μπιλάλης),
μέ τήν Εἰσήγησή του: «Ἡ ἰδιαίτερη
Ἐθνική Προσφορά τοῦ Ἁγίου Νι-

* ∆ιατίθεται ἀπό τόν ὁμώνυμο τοῦ Ἁγίου Σύλλογο σέ τιμή κόστους (μόνο 3 €)
ὑπέρ ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κολλυβάδων σέ ἐρημοκάλυβο τοῦ
16 Ἁγίου Νικοδήμου (Ραχώνι τοῦ Θεωνᾶ), στήν Καψάλα Ἁγίου Ὄρους.

κοδήμου διά τοῦ βιβλίου
Του “Νέον Μαρτυρολόγιον”
(1797)». Μάλιστα τό βιβλίο
αὐτό ἐξέδωσε φωτοαναστατικά, πανομοιότυπο τῆς α΄
ἐκδόσεως, ἡ «Ἁγιορειτική
Ἑστία» (∆ήμου Θεσσαλονίκης), ὡς μία ἐπί πλέον συμβολή στό Συνέδριο. Περίληψη
τῆς ἀνωτέρω Εἰσηγήσεως θά
δημοσιεύσουμε στό ἑπόμενο
τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ (ἀρ.
125/2010), ἐνῶ ὁλόκληρη καί
ἐπαυξημένη θά δημοσιευθῆ
προσεχῶς στά Πρακτικά τοῦ
Συνεδρίου, ἐντός τοῦ 2010,
καθώς ἐλπίζουμε.
3. Καί θά «κλείσουμε» ἐδῶ
τήν ὀφειλομένη ἀναφορά μας
στόν τιμώμενο Μεγάλο ∆ιδάσκαλο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Ἔθνους-Γένους μας,
ἐπαναλαμβάνοντας τήν πληροφορία τοῦ μακαριστοῦ Προέδρου τῆς «Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν» Στυλιανοῦ
ΚΟΡΡΕ (Ναξίου) κατά τόν ἑορτασμό ἀπό τήν Ἑταιρεία
τῶν 150 ἐτῶν (1809—1959) ἀπό

τήν Κοίμηση τοῦ Ἁγίου στό Φιλολογικό Σύλλογο
«Παρνασσός» (Ἀθήνα), τήν 21η ∆εκεμβρίου 1959.
Ἐκεῖ λοιπόν ὁ μακαριστός Στ. Κορρές, Καθηγητής
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί Πρύτανις, ἀνέφερε γιά
τόν τιμώμενο Ἅγιο Νικόδημο:
«...Ἐν τοῖς τελευταίοις τούτοις διαλάμπει ἡ
ὑπέροχος φυσιογνωμία τοῦ ἐκ Νάξου Νικοδήμου
τοῦ Ἁγιορείτου, ὅστις κατέπληξε καί καταπλήσσει διά τῆς ἀληθινῆς σοφίας του, ἐκπεφρασμένης
εἰς πλῆθος περισπουδάστων καί ἀξιολογωτάτων
συγγραφῶν, δι᾽ ὧν μεγίστας προσήνεγκε καί
προσφέρει ὑπηρεσίας εἴς τε τήν Ἐκκλησίαν καί
τήν Ἐπιστήμην καί τήν Πατρίδα... Ἡ Ἐπιστήμη
ὡσαύτως ἀνεγνώρισε τήν ἀξίαν του, ἀφ᾽ οὗ τό
πρό ἐτῶν συνελθόν ἐν Νοτίῳ Ἀμερικῇ Παγκόσμιον Θεολογικόν Συνέδριον ἀνεκήρυξεν αὐτόν ὡς
τόν μέγ ιστον Θ εολόγον τῶν ἕ ξ τελευτα ίων α ἰ ώνων. . . » ! [ Βλ. «Νικόδημος Ἁγιορείτης ὁ
ἐκ Νάξου. (Ἑορτή ἐπί τῇ συμπληρώσει 150 ἐτῶν
ἀπό τοῦ θανάτου του)». Ἔκδοσις «Ἑταιρείας
Κυκλαδικῶν Μελετῶν», Ἀθῆναι 1960, σ. 8].
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου. Ἦχος Γ΄. Γερασίμου.
«Σοφίας χάριτι,* Πάτερ, κοσμούμενος*
σάλπιγξ θεόφθογγος* ὤφθης τοῦ Πνεύματος*
καί ἀρετῶν ὑφηγητής,* Νικόδημε θεηγόρε·*
πᾶσι γάρ παρέθηκας* σωτηρίας διδάγματα,*
βίου καθαρότητος* διεκφαίνων τήν ἔλλαμψιν*
τῷ πλούτῳ τῶν ἐνθέων Σου λόγων,*
δι᾽ ὧν ὡς φῶς τῷ κόσμῳ ἔλαμψας»!

Ἐνδιαφέρουσα Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η .
Τόν Ὀκτώβριο 2009 οἱ Ἐκδόσεις
«ΤΗΝΟΣ» (Βαλσαμῶνος 6 — 114 71
ΑΘΗΝΑΙ, τηλ.-FAX: 210.64.25.998)
ἐξέδωσαν τό βιβλίο: Κλήμεντος ΖΕΝΤΕΡΓΟΛΜ († 1878), Ἱερομονάχου
τῆς Ὄπτινα, ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Μετάφρασις ἐκ τοῦ
ρωσσικοῦ ὑπό τοῦ Μοναχοῦ ∆ιοδώρου (Λαριόνωφ). Εἰσαγωγή, σχόλια, ἐπιμέλεια ὑπό τῶν πατέρων
τῆς Ἱ. Μονῆς ΧρυσοποδαριτίσσηςΝεζερῶν (Ἀχαΐας), σελίδες 126. ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ πολλά —καί ἄγνωστα—
στοιχεῖα καί ΚΥΡΙΩΣ ἡ πρώτη
γενική καί ἐκτενής Β Ι Β Λ Ι Ο Γ ΡΑ ΦΙ Α περί τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου! Τό
συνιστοῦμε θερμά.
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Συνέχεια ἀπό τή σελ. 15.

Η « Σ Ι Ω Π Η Λ Η Κ ΡΑΥ Γ Η »
τῶν Ἀνθρωπίνων Ἐμβρύων πού ἐκτρώνονται...!
«Σιωπηλή κραυγή» ρολο Γιούγκ (K. Jung, 1875–1961) καί
ὀνόμασε ὁ Ἀμερικανός μετά. (Τέτοιες Ἐπιστολές ἔχουμε δημομαιευτήρας-γυναικολό- σιεύσει πολλές, πού δικαιολογοῦν τόν
γος Bernard NATHAN- ἀναφερθέντα τίτλο «Πρόληψη καί θεSON (Νάθανσον) τή βι- ραπεία τῶν ἐκτρώσεων»).
ντεοκασσέτα μέ θέμα μιά
Συγκλονιστικές εἶναι καί οἱ σχετικές
«ζωντανή ἔκτρωση». Εἰκόνες, Πίνακες-᾽Αφίσσες (πού διαθέΣτή μεγαλύτερη ἴσως Κλινική του στίς τουμε ∆ΩΡΕΑΝ, βλ. σ. 19), ὅπως καί κάΗ.Π.Α. εἶχαν γίνει (καί ἀπό τόν ἴδιο) ποια Ποιήματα «σιωπηλῶν κραυγῶν»
75.000 ἐκτρώσεις! Κατά τή βιντεοσκόπη- Ἐμβρύων πρός τίς «μάνες»-μαινάδες-Μήση μόνο μιᾶς συγκλονίστηκε τόσο, ὥστε δειες (βλ. σ. 20).
ἔκλεισε τήν Κλινική του καί ἔγινε ὁ «φαΚαί «κλείνουμε» ἐδῶ μέ τή σκέψηνατικότερος» πολέμιος τῶν ἐκτρώσεων θέση ὅτι δέν ὑπάρχει δυστυχέστερη δυσκαί μαζί μέ τό μαιευτήρα-γυναικολόγο τυχία ἀπό μιά ἔκτρωση, πού ἡ «σιωπηλή
J. C. Willke ἡγήθηκαν τῆς κραυγή» της, ὡς τύψη καί κατάρα, εἶναι
«∆ιεθνοῦς Ὁμοσπονδίας καί θά εἶναι ἰσόβια ἀσίγαστη καί μετα∆ικαιώματος στή Ζωή» θανάτια ἀπερίγραπτα κολαστική!...
(«International Right To
ΕΚΤΟΣ ἐάν ὑπάρξει εἰλικρινής μεLife»-IRTL), πού τό 1984 τάνοια καί ἐξομολόγηση σέ Πνευμαἀριθμοῦσε 200.000 μέλη τικό-Ἐξομολόγο. Τό εὐχόμαστε καί τό
ἀπό 23 χῶρες. (Βλ. τεῦχος συνιστοῦμε θερμά. Γιατί μέγα εἶναι τό
ἀρ. 26-27/1985 καί τήν ἱστοσελίδα www. Ἔλεος τοῦ Ἐλεήμονος καί Φιλανθρώπου
dailygreece.com/2007/04/_video_2.php, Θεοῦ! Γι᾽ αὐτό καί λέγει: «Οὐ βούλομαι
ὅπου παρουσιάζεται ἡ ταινία «Σιωπηλή (=δέν θέλω) τόν θάνατον τοῦ ἀσεβοῦς
κραυγή» μέ ἑλληνικούς ὑποτίτλους).
(=ἁμαρτωλοῦ) ὡς τό ἀποστρέψαι τόν
Καί ὁ «Φάκελος: ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ» τῆς ἀσεβή ἀπό τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καί ζῆν
Π.Ε.ΦΙ.Π. περιέχει 100άδες Ἐπιστολές αὐτόν» (=... ἕως καί ὅσο —θέλω— τό νά
γυναικῶν (ἀλλά καί ἀνδρῶν), πού περι- ἀποστραφῆ καί ἐγκαταλείψει ὁ ἀσεβής τό
γράφουν συμβολικά ὄνειρα καί ὁράματά δρόμο τῆς ἁμαρτίας καί νά ζεῖ μετανοιωτους, ὅπου τά ἐκτρωμένα, ἀλλά καί τά μένος μέ εὐσέβεια! Ἰεζεκιήλ 33, 11).
προγραμματισμένα γιά ἔκτρωση ἔμβρυα
Καί ὁ Θεάνθρωπος καί Φιλάνθρω«ὑποστασιάζονται» ὡς νήπια καί «σιω- πος Χριστός τί εἶπε στήν ἁμαρτωλή γυπηλά κραυγάζουν» καί διαμαρτύρονται ναίκα, πού συνέλαβαν οἱ Γραμματεῖς
γιά τόν ἄδικο θάνατό τους! Οἱ περιγρα- καί Φαρισαῖοι καί ἤθελαν νά λιθοβοφές εἶναι «κραυγαλέες»-σπαρακτικές καί λήσουν; «...Οὐδέ Ἐγώ σέ κατακρίνω ·
ἀποδεικνύουν τήν ὕπαρξη ΨΥΧΗΣ στά πορεύου καί ἀπό τοῦ νῦν (=ἀπό τώρα
Ἀνθρώπινα Ἔμβρυα, ὅπως παραδέχονται καί στό ἑξῆς) μηκέτι ἁμάρτανε»! (Ἰωάν.
σοβαροί ψυχολόγοι, ἀπό τόν Ἑλβετό Κά- 8, 11).
Δέν 2πάρχει μεγαλύτερη χαρά πό τό νά βλέπεις καί νά χαίρεσαι παιδάκια- γγελούδια, πού... δέν θά 2π6ρχαν σ: ατή τή ζωή, λλά θά γέμιζαν κάποιους 2πονόμους ;ς... <κτρώματα! Μέ τήν ¬ποια βοήθεια-συμπαράστασή
σας στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. προλαμβάνετε καί ματαιώνετε ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ!
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G συμβολική ατή εκόνα εHναι Iργο τοJ Πολυτέκνου Kγιογράφου Κων. Βρούσγου, Θεσσαλονικέως, 1993. Στό ριστερό ≥μισυ εκονίζεται 0 Pκκλησία τοJ ΧριστοJ καί «κατ οκον κκλησία»,
<νQ στό δεξιό ≥μισυ εκονίζεται R «νέος Gρώδης, 0 Sκτρωση» (;ς βασίλισσα σύγχρονη)!

1

2

3

1. G πρώτη Εκόνα μUς πεστάλη νώνυμα πό
τόν Καναδά, χωρίς τό φωτοστέφανο, πού προσθέσαμε
<μεVς καί τήν κάναμε φίσσα (50Χ70 Yκ.), ¬πως καί τήν
νωτέρω τοJ Κ. Βρούσγου (50Χ70 Yκ.), καί διαθέτουμε δωρεάν. 2. G δεύτερη Εκόνα Iγινε κατ: <πίδραση
τ6ς 1ης πό τόν Kγιογράφο Δημήτριο Σταματίου (Σαλαμίνιο, τηλ. 210.46.75.518) καί μUς τήν προσέφερε
R Κων. Μαυραγάνης (τηλ. 6933.971.251). 3. G τρίτη
Εκόνα εHναι νωνύμου Kγιογράφου. Τήν 1η καί τήν
3η διαθέτουμε καί σέ σχ6μα μικρό (¬πως φαίνονται)
4
<πίσης δωρεάν. ΕHναι ]ντως συγκλονιστικές!
^ Θεάνθρωπος Χριστός κλαίει, κρατώντας <κ- 4. G τέταρτη Εκόνα (διά χειρός Θ. Σκοπετρωμένο Iμβρυο-Εκόνα Του!
λίτη) μUς πεστάλη πρός δημοσίευση.

Τά «2πό Iκτρωση» Sμβρυα «RμιλοJν» ποιητικά!
1. ΕΝΑ ΜΙΣΟΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ!...
......................................
5 mκτωβρίου: eρχισε καί μένα 0 ζωή μου.
Κι ατό δέν τό γνωρίζουνε κόμα οn γονεVς μου.
ΕHμαι πολύ μικρούτσικο, μικρό σάν μιά χαντρούλα,
σέ λίγο θά γενQ κι <γώ μιά τρυφερή παιδούλα.
......................................
20 Νοεμβρίου: nστορική εHν: ατή 0 μέρα·
τήν ≈παρξή μου R γιατρός τήν εHπε στή μητέρα.
Πές μου, μαννούλα _γνωστη, πού μ: Iχεις δQ
κλεισμένη,
Iνιωσες πό σήμερα νά εHσαι ετυχισμένη;
......................................
28 Δεκεμβρίου: Γιατί; γιατί; μαννούλα,
εHπες γιά νά μοJ κόψουνε τήν ]μορφη ζωούλα;...
(+πό τό τεJχος 2π: ρ. 4/1979, σ. 30–31).

q, μικρουλάκι γέννητο, τί σοJ :μελλε νά πάθης!
π: τήν κακούργα μάννα σου κι π: τό «γιατρό»
<χάθης.
......................................
Δέν εHδες τ: _στρα τ: ορανοJ, τό λαμπερό τόν ≥λιο,
καί τ: ]μορφο, τ: πέραντο τ6ς φύσης τό βασίλειο.
Καί τά πουλιά δέν τά :κουσες πQς γλυκοκελαηδοJνε,
οrτε τούς φλοίσβους θαλασσQν, πού στούς γιαλούς
σκορποJνε.
......................................
Καί σύ, πού <μπορεύεσαι, «γιατρέ», τήν <πιστήμη,
τόν sπποκράτη πρόδωσες· ποιός τώρα θά σέ κρίνη;
Π6γες καί σπούδασες γιατρός, ρρώστιες νά γιατρεύεις·
μ: ντί γι: ατό τ: γέννητα μ: ργύρια τά φονεύεις!
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

2. ΘΕΛΩ ΚΙ ΕΓΩ ΝΑ ΖΗΣΩ!
Μανούλα, _φησε κι <γώ
στήν ]μορφη ζωή νά βγQ,
τό φQς νά ντικρύσω.
Θέλω κι <γώ νά ζήσω!

dπου εHναι τά πολλά παιδιά
R Πλάστης δίνει 2γεία·
στέλνει στή φτώχεια τή χαρά,
στέλνει τήν ετυχία.

Μή μέ σκοτώσεις, μάνα μου·
εHμαι κι <γώ παιδί σου·
στίς φλέβες μου Iχω αhμα σου,
ζωή π: τή ζωή σου.

Θέλω κι <γώ νά γεννηθQ,
νά Iχω δελφάκια,
νά χαίρομαι, νά τραγουδQ
σάν τ: _λλα τά παιδάκια.

eν γίνω γόρι, μάνα μου,
στρατιQτες θέλ: 0 fλλάδα.
Μά καί κοπέλλα _ν γεννηθQ,
δουλειές θά κάνω ράδα.

Μή μέ δικάσεις, μάνα μου,
νά ζQ κάτω στόν iι δη.
Τό θεVο ΦQς θέλω κι <γώ,
]χι μαJρο σκοτάδι.

Γιατί τώρα φοβήθηκες
<μένα τό καημένο
καί δέν μέ βλέπεις σάν παιδί,
μά μ: Iχεις ξεγραμμένο;

Μανούλα μου, μονάχα <σύ
μπορεVς νά μέ γλυτώσεις·
στά χέρια τQν πάνθρωπων,
g, μή μέ παραδώσεις!

Δέν φρίττεις μπρός στό Iγκλημα!
Τό κρίμα σου μεγάλο!...
Εκόνα εHμαι τοJ ΘεοJ!
Τί θές ν: κούσεις _λλο;

Δέν θά φτωχήνεις, μάνα μου,
γιά ≤να πιάτο κόμα.
Sχει γιά ¬λους R Θεός
φαΐ, ροJχο καί στρQμα.

Sρχονται _σπλαγχνοι «γιατροί»
κρατώντας τά νυστέρια
νά ξερριζώσουν μιά ζωή
μέ ματωμένα χέρια.

Καί τέλος, μάθε το καλά:
κι _ν φαίνετ: R Θεός ν: ργεV,
τέτοια <γκλήματα φρικτά
πάντα τά τιμωρεV!...
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ

(+πό τό τεJχος 2π: ρ. 45/1990, σ. 8–9).

...........................
Μιά νέα Μήδεια ξανά,
πό συνήθεια,
στέλνει θανή σ: ¬,τι γεννU,
χωρίς βοήθεια.

3. ΑΜΒΛΩΣΗ-ΕΚΤΡΩΣΗ.

Φριχτή κι νόσια πλεκτάνη,
στήν πρόοδο δ6θεν 2πακούει.
KρπU τό βρέφος μέ χοάνη
καί τίς κραυγές του ποιός κούει;
(+πό τό τεJχος 2π: ρ. 38-39/1988, σ. 34).
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...........................
dλοι μιλοJν γιά κάποιους νόμους,
πού σκέπασαν τό φονικό.
+λλά ξεχνοJν τούς θείους Νόμους
καί τ: ναπόσβεστο κακό.
Μύριες φωνές πό τά βρέφη,
πού δέν χαρήκανε τό φQς,
θρηνοJνε στά οράνια νέφη
καί περιμένουμε τή μέρα πού θά δικάση R Χριστός!
ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΒΑΣ

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 124 , Δεκέμβριος 2009

11η Δεκεμβρίου: «Παγκόσμια Gμέρα τοJ ΠΑΙΔΙΟΥ».
ντί τς ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ γιά τήν «Παγκόσμια Gμέρα τοJ Πατέρα» (17η
'ουνίου * Γ΄ Κυριακή), πού ε-χαμε
ρχίσει στό προηγούμενο τε@χος (ρ.
123, Σεπτ. 2009, σ. 26–27), Aς πρBτο
μέρος καί μέ τήν Cνδειξη «ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ στό Hπόμενο», δηλαδή τό παρόν
τε@χος, κατά σχμα «πρωθύστερο»,
προτάσσουμε LδB τήν «...Gμέρα τοJ
ΠαιδιοJ»-11η Δεκεμβρίου, ;ς πλέον <πίκαιρη. Γιατί νήκει Mργανικά
στό 3μηνο Nκτωβρ.-Δεκεμβρ., λλά
καί σχετίζεται P καθιέρωσή της μέ τά
30ΧΡΟΝΑ (1979–2009) το@ Hορτασμο@
το@ «ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»–1979, πού
Lμνημονεύσαμε (βλ. σ. 7) καί μνημονεύουμε καί πάλι Lπίκαιρα. Qλλωστε

οR Πολύτεκνοι καί Φιλοπολύτεκνοι
Πατέρες θά χαρο@ν μTλλον παρά θά
«διαμαρτυρηθο@ν» γιU αVτή τήν «πρωθύστερη» λλαγή. Θά περιμένουν τή
σειρά τους... «στό Yπόμενο».
1979: «ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»! Wταν
κυριολεκτικά ≤να Cτος « σ η μ α δ ι α κ ό »
γιά τήν 8-10χρονη τότε Π.Ε.ΦΙ.Π. Γιατί
«προεόρτια», στό AραYο 2ο φυλλάδιό
της (Δεκέμβριος 1978), ναφέρθηκε
σU αVτό, LνB στό 3ο φυλλάδιό της
(Πάσχα 1979, μόνο 2σέλιδο, λλά σέ
450.000 φύλλα) Cδωσε τό χαρακτηριστικό και Lντυπωσιακό-νησυχητικό(;)
τίτλο: «1979: “ Sτος τοJ ΠαιδιοJ”...
χωρίς παιδιά fλληνόπουλα». 'δού
καί τό προτασσόμενο κείμενο.

(ΕHναι R τίτλος τοJ 3ου φυλλαδίου, Πάσχα 1979.
Πλαισιωνόταν καί πό 7 οκογ. φωτογραφίες).

«Πρέπει νά σκεφθο@με ΤΩΡΑ, ΑΜΕΣΩΣ, χωρίς καμμιά ναβολή, πBς
θά ντιμετωπίσουμε τόν πιό ≈πουλο Lχθρό τς Φυλς μας: τόν δημογραφικό φανισμό. Ατή εHναι σήμερα 0 πρώτη <θνική <πιταγή, 0 σημερινή Μεγάλη tδέα».
[Βασ. Θωμαΐδης, cφηγητής 'ατρικς, στήν εdδική μελέτη του: «πειλή
Lθνικο@ φανισμο@: ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (αVτογενοκτονία
καί πληθυσμιακή παρακμή)», Πειραιάς 1977, σ. 12].
Ναί, δυστυχBς, P Χώρα μας Cρχεται ΠΡΩΤΗ στόν κόσμο ΣΕ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, μέ τίς λιγότερες γεννήσεις τό χρόνο! ΑVτό δείχνουν καθαρά οR
Lπίσημοι ριθμοί, πού παραθέτουμε συγκριτικά μέ τούς ντίστοιχους τς
γειτονικς μας Τουρκίας.
h iλλάδα

h Τουρκία

1940

jταν

7.344.860

jταν

17.713.000

1971

»

8.745.084

»

37.000.000

1979

εkναι (;)

8.900.00

εkναι (;)

48.000.000

2000

θά εkναι (;)

10.000.000

θά εkναι (;)

80.000.000

G fλλάδα τό 2000 θά Cχη 1.877.000 νέους-νέες 16–30 LτBν. G Τουρκία τό 2000 θά Cχει 20.668.000. Γιατί 0 Τουρκία Iχει ρυθμό αξήσεως
Yπταπλάσιο πό τήν fλλάδα. Καί «lν P συμφορά αVτή συνεχισθ, τότε P
σήμαντη σημερινή μας αmξηση θά σταματήση. Καί τότε θά Cχη ρχίσει P
ντίστροφη μέτρηση» πρός τά ΚΑΤΩ! (C.., σ. 13).
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 124 , Δεκέμβριος 2009
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λλU lς Lπανέλθουμε στό « Sτος
τοJ ΠαιδιοJ–1979», μεταφέροντας
LδB καί τό πρBτο καί προοιμιακό
κείμενό μας γιά τό Παιδί-Παιδιά πό
τό 2ο Φυλλάδιο, Δεκ. 1978 (16σέλιδο, σχήματος Α4, βλ. σ. 8), μέ 12

Iγχρωμες οdκογενειακές φωτογραφίες cπερπολυτέκνων καί —τό φαντάζεσθε;— μέ 80-uγδόντα σπρόμαυρες
« νά τήν fλλάδα» (πό τό «μικρό»
τότε ρχεYο μας)!

«Τό Παιδί-τά Παιδιά:
• P πιό γλυκειά χαρά καί χρυσή Lλπίδα στή ζωή·
• τό μυστήριο τς ζως συνεχιζόμενο στήν αdωνιότητα·
• τό θεYο καί μεγαλειBδες προνόμιο το@ νθρώπου νά μετέχη καί νά

nπηρετ Aς συνδημιουργός στή δημιουργία, τή μόρφωση καί τήν τελείωση νθρωπίνων ψυχBν·
• P πιστότερη παράσταση καί Lπαλήθευση το@ σοφο@ λόγου το@ θηναίου
ποιητ Μενάνδρου: « χαρίεν στ νθρωπος, ν νθρωπος » (=πόσο χαριτωμένο πράγμα εkναι q lνθρωπος, rταν εkναι ληθινός lνθρωπος)!
λλU P nπεροχότερη καί βαθύτερη δυνατή στήν νθρώπινη διάνοια καί
γλώσσα προσέγγιση το@ μεγαλειώδους κόσμου το@ “παιδιο@” βρίσκεται
στά σχετικά μέ τό παιδί–παιδιά λόγια το@ Μοναδικο@ καί Αdωνίου “Παιδίου
Νέου”, rπως nμνολογεYται, το@ Θεανθρώπου 'ησο@. Μόνο lν αVτά τά λόγια ποτελέσουν τά θ ε μ έ λ ι α τ ο J Y ο ρ τ α σ μ ο J τ ο J “ S τ ο υ ς τ ο J
Π α ι δ ι ο J ”, rπως καί κάθε σχετικς μέ τό παιδί κινήσεως καί Lκδηλώσεως,
μόνο τότε μπορο@με νά προσδοκTμε πραγματική Lπιτυχία καί καρποφορία. Γιά τό λόγο αVτό τά παραθέτουμε ατούσια, ;ς τήν καλύτερη συμμετοχή καί τή μεγαλύτερη προσφορά στόν παγκόσμιο Yορτασμό τοJ
« Sτους τοJ ΠαιδιοJ”.
“... Προσ λθον ο Μαθηταί τ ησο λέγοντες· τίς ρα μείζων στίν (=εkναι
νώτερος) ν τ Βασιλεί" τ#ν Ο%ραν#ν; Καί προσκαλεσάμενος * ησος
παιδίον +στησεν α%τό ν μέσ- α%τ#ν καί ε/πεν· 0μήν λέγω 2μ3ν,  ά ν μ ή
σ τ ρ α φ τ ε κ α ί γ έ ν η σ θ ε 6 ς τ ά π α ι δ ί α , ο% μή ε7σέλθητε ε7ς τήν Βασιλείαν τ#ν Ο%ραν#ν. 9στις ο:ν ταπεινώσει =αυτόν (=¬ποιος γίνει ταπεινός καί
@πλός-0θ#ος) 6 ς τ ό π α ι δ ί ο ν τ ο  τ ο , οBτός στιν * μείζων ν τ Βασιλεί"
τ#ν Ο%ραν#ν. Καί ¬ς άν δέξηται παιδίον τοιοτον ≤ν πί τ Eνόματί Μου,
Fμέ δέχεται· ¬ς δH ν σκανδαλίσI ≤να τ#ν μικρ#ν τούτων τ#ν πιστευόντων
ε7ς Fμέ, συμφέρει α%τ (= εkναι γιU αVτόν προτιμότερο) Kνα κρεμασθ μύλος
Lνικός (= μυλόπετρα) ε7ς τόν τράχηλον α%το καί καταποντισθ ν τ πελάγει
τ ς θαλάσσης... MρNτε (= προσέξτε) μή καταφρονήσητε =νός τ#ν μικρ#ν τούτων· λέγω γάρ 2μ3ν ¬τι ο Oγγελοι α%τ#ν (= οR φύλακές τους Qγγελοι) ν
ο%ρανο3ς διά παντός βλέπουσι τό πρόσωπον το Πατρός Μου το ν ο%ρανο3ς”
(Ματθ. 18, 1–6 καί 10).
“... προσηνέχθη Α%τ (= Το@ παρουσίασαν) π α ι δ ί α , Kνα πιθ α%το3ς τάς
χε3ρας (= γιά νά τά εVλογήση) καί προσεύξηται... M δέ ησος ε/πεν·  φ ε τ ε
τά πα ιδία κα ί μή κωλύετε α%τά λ θ ε3ν π ρός Με· τ#ν γά ρ τοι ο ύ τ ω ν  σ τ ί ν R Β α σ ι λ ε ί α τ # ν Ο % ρ α ν # ν. Καί πιθείς τάς χε3ρας α%το3ς
(= φο@ τά εVλόγησε) πορεύθη κε3θεν” (Ματθ. 19, 13-15)».
Καί συνεχίζαμε (τότε) μέ τίς παραγράφους (§§): « G στάση πέναντι στό
Παιδί ποικίλλει» (σ. 2). – «Τά αἴτια δέν εHναι οκονομικά, λλά πνευματικάδεολογικά». — «Pμπειρία-μαρτυρία ζω6ς» (σ. 3). — «Θέλετε ποδείξεις;»
(σ. 5). Καί ατά πρίν 31 χρόνια!
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Καί ΣΗΜΕΡΑ, τό 2009;
Τά προηγούμενα 30 ΧΡΟΝΙΑ... χορτάσαμε λόγια, Hορταστικές Lπετείους
«Παγκοσμίων hμερBν» (το@ Παιδιο@
καί τBν lλλων ΜελBν Οdκογενείας),
λλά «ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ»! (βλ. προηγουμένη σ. 21). «Περασμένα μεγαλεVα καί διηγώντας τα
νά κλαVς»! Καί πράγματι.

G fλληνική Δόξα... κλαίει!
Στ6ς Πατρίδας τά Iρημα χωριά
περπατώντας 0 Δόξα γοργά,
τά κλειστά σάν βλέπει ΣχολεVα
γιά παλιά μιλάει μεγαλεVα!..
Κι π: τόν πόνο πού νοιώθει κλαίει
καί παντοJ ≤να λόγο καί μόνο λέει:
eν θέλετε στ: λήθεια Λευτεριά,
ναστ6στε στή Γ6 μου Παιδιά.
ΟR Δημογράφοι «qρίζουν» Aς μέσο
rρο παιδιBν διεθνBς νά γυναίκα (σU
rλη τή γόνιμη Pλικία της, 16–46 LτBν
περίπου) τουλάχιστο 2,1 παιδιά. Καί
σU αVτό τό μ.r. βρισκόταν P δύσμοιρη
iλλάδα τό 1981, φU rτου lρχισε καί
συνεχίζεται q χωρίς «φρένο δημογραφικός κατήφορος» (βλ. προηγ. τε@χος
123/2009, σ. 31), γιά νά φθάσει τό 2009
στό μ.r. 0,8 (καί tχι στό «μεικτό» μ.r.
1,3, φο@ τό 30% εkναι λλοδαπάκια
στά νεογέννητα «iλληνόπουλα»! Στό
μεταξύ οR θάνατοι nπερβαίνουν κατά
10.000 τίς γεννήσεις, vστε q «ε7ς Sτα
μή 0κουόντων» qμιλBν καί γράφων Lπί
μία 30ετία κ. Μαν. Δρεττάκης νά γράφει: «Τά φέρετρα εHναι περισσότερα
πό τίς κούνιες»!
wπειτα q δθεν «Rκανοποιητικός»
μ.r. 2,1 τBν Δημογράφων γιά τήν
νανέωση τBν γενεBν εkναι... «ξέφρενος»! Γιατί P σύγχρονη γενιά διεθνBς
— * μTλλον δυτικBς — tχι 2,1, λλU
οmτε καί 1 παιδί δέν θέλει καί δέν κάνει γενικά. Καί αVτή τήν «πρόοδο»(;)
δυστυχBς τήν προβάλλουν καί οR
πλεYστοι «κατευθυνόμενοι» xλληνες
δημοσιογράφοι καί καναλάρχες, στό
tνομα τς «Lλευθερίας»-συδοσίας
το@ «λόγου» καί το@ «Τύπου». πό
τόν qρμαθό καί συρφετό τBν σχετικBν
ντιοικογενειακBν καί dσοπεδωτικBν

δημοσιευμάτων ναφέρουμε <νδεικτικά τά Yπόμενα πρόσφατα:

1ο. «Ζωή χωρίς παιδιά!».
(yφημ. Espresso, 22.9.2009). h παρουσίαση πό τίς Μ. Μεϊμαράκη καί
Μ. Κοντολούρη.
« Sχεις παιδιά; Νά
τά χαίρεσαι! Δέν Iχεις; Νά χαίρεσαι!».
Εkναι rλο καί πιό συχνό τό κραYο... πείραγμα τBν τέκνων
ζευγαριBν, πού Lπιλέγουν νά μή γίνουν
γονεYς», (rπως συνηθίζουν «σέ πολλές γγλοσαξωνικές χBρες...». Καί προβάλλουν τούς «πανταχο@ στόν κόσμο
“childfree” (Lλεύθεροι πό παιδιά)...,
rπως τούς ΑVστραλούς David καί Susan,
πού “χάνουν τόν ≈πνο τους” καί μόνο
στή σκέψη rτι θά γίνουν γονεYς. Δέν
ντέχουν περισσότερο πό δύο... λεπτά
κοντά σέ παιδιά...»! (C. ., σ. 16–17).
2ο. Στίς 25.9.2009 τό λεγόμενο Mega
Channel (μεγάλο κανάλι;) διαφήμιζε
τήν τηλεοπτική σειρά μέ τόν τίτλο «G
οκογένεια βλάπτει»(!). Γι' αVτή διαμαρτυρήθηκε q ξιέπαινος γιU αVτό Σύλλογος Πολυτέκνων Ν. ΣερρQν πρός τό
λεγόμενο «yθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης» (Ε.Σ.Ρ.).
Κρίνοντας πό τό προβαλλόμενο
σπότ (spot), πρόκειται γιά θλιέστατο...
παραμύθι, πού «δίνει τό χειρότερο μήνυμα στήν κοινωνία γιά τόν ερό α%τό
θεσμό (τ ς Ο7κογένειας) καί 2ποβαθμίζει
0κόμη περισσότερο στή συνείδηση τ#ν
νέων τό θεμελι#δες α%τό β μα γιά τό
μέλλον τους...».
Συγχαίρουμε τό Σύλλογο καί τόν
nπογράφοντα τή διαμαρτυρία του
Πρόεδρο κ. Ξενοφώντα Μπεριτζ (ρ.
Πρωτ. 2135/8.10.2009), πού πρέπει
νά μιμο@νται γιά νάλογα τερατουργήματα rλοι οR nγιεYς Σύλλογοι καί
ΦορεYς γενικά.
eραγε θά σταματήσει κάποιος
τή «χωματερή»-Ραδιοτηλεόραση γενικά νά... βρωμίζει;
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3ο. «Τό διαζύγιό μας Iγινε
0 ρχή μιUς φιλίας»!
(Ρεπορτάζ: Ζωή Λιάκα, yφημ. «Τά
Νέα», 29.5.2009, σ. 14).
Μετά πό πολλά δθεν ντοκουμέντα, πού ;ραιοποιοJν τό διαλυτικό τ6ς Οκογενείας διαζύγιο, παρατίθεται καί τό Hπόμενο γράφημα, πού
Lπηρεάζει καί κλονίζει τά στήρικτα,
χωρίς iλληνορθόδοξη Πίστη καί Ζωή,
ζευγάρια.

Γιά τό -διο θέμα, τό «θλιβερό διαζύγιο», στήν yφημ. « wθνος» (12.9.2009,

σ. 23) nπάρχει ρεπορτάζ τς Παρασκευς
Βονάτσου μέ τόν εdρωνικό τίτλο: «“Χωρίζουμε” πό τούς γάμους, βάζουμε βέρα στά... διαζύγια». Στό ρεπορτάζ γίνεται Lπίσης ;ραιοποίηση τοJ
διαζυγίου!
4ο. Τέλος, LδB, P yφημ. « ^ Λόγος
τ6ς Κυριακ6ς» (26.4.2009, σ. 16), μέ
Lπίτιτλο «Τό γνωρίζετε;», καταχωρίζει
κείμενο μέ τόν τίτλο «Στή Μ. Βρετανία
0 “ fορτή τοJ Διαζυγίου”»! Τό γγλικό
tνομα τς «Hορτς» εkναι «Starting
Over» (ρχίζοντας καί
πάλι πό τήν ρχή).
ΣU αVτή τή γιορτή, «rσοι Hτοιμάζονται γιά
τή “μεγάλη φυγή”, μπορο@ν νά dδο@ν δικηγόρους, οdκονομικούς
συμβούλους, προσωπικούς Lκπαιδευτές (γιά
νά “ξαναφτιάξετε τή
ζωή σας”) καί στρολόγους... h γιορτή
Cχει χαρούμενη εdκόνα:
μουσικές παραστάσεις,
ναψυκτικά καί χBρο
γιά νά παίξουν τά παιδιά διάφορα
«παιχνίδια...»!

^ δικός μας λόγος. Δύο τεύχη πού πρέπει νά μελετηθοJν διαίτερα.
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ΣΤΗΛΗ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ
Γιά τό «Rστορικό» Rδρύσεως Παραρτήματος τς Π.Ε.ΦΙ.Π. ρχικά στή Λευκωσία
(1980) καί τελικά στή Λεμεσό, γράφουμε στή σελ. 7α το@ παρόντος. h θική
καί nλική βοήθεια τς Π.Ε.ΦΙ.Π. πρός
τούς Πρόσφυγες Κυπρίους Πολυτέκνους
στήν iλλάδα (μετά τό 1974), λλά καί
τBν Προσφύγων πό τά Κατεχόμενα στήν
Lλεύθερη Κύπρο, nπρξε μεγάλη. Καί P
δρυση το@ συνδικαλιστικο@ Συλλόγου τς
Π.Ο.Π. («Παγκύπριας Nργανώσεως Πολυτέκνων») Cγινε μέ τήν θική nποστήριξη
τς Π.Ε.ΦΙ.Π. Καί εkναι εVχάριστο rτι P
Π.Ο.Π. Cχει Lπιτύχει περισσότερα προνόμια πό τήν πλευρά τς Κυπριακς Δημοκρατίας καί μεγαλύτερα πολυτεκνικά
Lπιδόματα (127 € κατά παιδί τό μήνα Cναντι
μόνο 44 € στήν iλλάδα).

στόσο nπάρχουν πάντοτε πολλές Οdκογένειες μέ εδικές νάγκες (χηρείας, ναπηρίας, Lγκαταλείψεως-διαστάσεως, γάμων μητέρων, λλά καί cπερπολυτέκνων), πού χρειάζον ται βοήθεια καί στήριξη. Τό Παράρτημα Λεμεσο@,
πού λειτουργεY πλέον Aς dδιαίτερος Σύλλογος, κάνει μεγάλο γώνα. h Π.Ε.ΦΙ.Π.
iλλάδος ποστέλλει ΔΩΡΕΑΝ τό Περιοδικό της (80-100.000 φύλλα Χριστούγεννα
καί Πάσχα), πού διανέμεται Lπίσης ΔΩΡΕΑΝ στούς . Ναούς καί τίς . Μονές, πρός
Lνημέρωση τBν πιστBν γιά τόν Nρθόδοξο
Γάμο, τήν τεκνογονία-πολυτεκνία, τήν πρόληψη Lκτρώσεων καί φυγοτεκνίας, λλά καί
τήν Lνίσχυση τBν Πολυτέκνων. cπάρχει καί
πάντοτε θά nπάρχει νάγκη συμπαραστάσεως, τόσο θικς, rσο καί nλικς.

Οκογ. sερ. Ζήνωνος- eννας Παραδεισιώτη, μέ 8 παιδιά, γεννημ. 1989–
2002, Pπαρχία Λευκωσίας.

Οκογ. Γεωργίου- Gρούλας Πέτρου, μέ
5 παιδιά, γεννημ. 1989–2005, 2δυμα
γοράκια, Pπαρχία Λάρνακας.

^ π. Ζήνων, πτυχιοJχος Νομικ6ς, εHναι
γιός wπερπολυτέκνων, 8 δέλφια, τά RποVα ΟΛΑ Iχουν Πολύτεκνες Οκογένειες!
Εxγε τους! G Πρεσβυτέρα εHναι Παιδοψυχίατρος. Παρ: ¬λο πού <ργάζεται, εHναι
wπερπολύτεκνη Μητέρα 8 παιδιQν! Παράδειγμα πρός μίμηση καί οn δύο εσεβεVς
ΓονεVς, πρQτα π: τά χαριτωμένα παιδιά
τους, λλά καί πό τούς νέους γενικά.

Καί οn δύο γονεVς εHναι πρόσφυγες. Pργάζεται μόνο R πατέρας, γιός
Πολυτέκνων, πό 5 δέλφια, <νQ 0
μητέρα, πό 3 δέλφια, φροντίζει τά
παιδιά. wπάρχει ¬μως χρέος 10.000 €,
πού θ: αξάνεται γιά τά πρQτα παιδιάφοιτητές. wπάρχει λοιπόν νάγκη, πού
οn δυνάμενοι Φίλοι τQν Πολυτέκνων
μποροJν νά καλύπτουν.

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ:
z ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/μα Παπαφλέσσα 1, Ἅγ. Ἰωάννης-Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ. 0341-01-031847.
z ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ὑποκ/μα Πάφου 2, Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ.: 022-21017153.
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z Ἡ Ε.Π.Ο. ἔχει τήν εὐλογία-σύσταση τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κύπρου.
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Pθνική Pπέτειος 28ης mκτωβρίου 1940!
+ντί _λλης ναφορUς uφειλομένης, εδικά σ: ατό τό «πυκνό» τεJχοςΑΦΙΕΡΩΜΑ στά 40ΧΡΟΝΑ τ6ς Π.Ε.ΦΙ.Π., ρκούμαστε νά μνημονεύσουμε
¬,τι <γράφαμε στό τεJχος 2π: ρ. 24/1984, σ. 14–22:
«ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ 2π6ρξαν σ: ¬λους τούς
Pθνικούς +γQνες Πρωταγωνιστές καί Pθνομάρτυρες»! (Εδική Iρευνα στό
νωτέρω τεJχος, ¬που καί παραπέμπουμε).
PδQ <νδεικτικά ναφέρουμε ¬τι στήν ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 οn Πολύτεκνοι ~σαν τό 70% τοJ πληθυσμοJ· στούς ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ-Μ.
ΑΣΙΑΣ τό 50%· στό ΕΠΟΣ 1940 τουλάχιστο τό 30-35%! Καί στόν Κυπριακό +πελευθερωτικό +γώνα τό 60% τQν θανόντων ~σαν Πολύτεκνοι καί
παιδιά Πολυτέκνων!
Μνημονεύουμε τούς Κολοκοτρωναίους, 12 δέλφια! (Μάλιστα πό τό
1762–1806 φονεύθηκαν 70 πόγονοι!). Καί οn ΜαυρομιχαλαVοι καί Πετρομπέηδες ~σαν πό 10 δέλφια, <νQ R Γρηγ. Παπαφλέσσας ~ταν πό 28 δέλφια!
( πό δύο γάμους τοJ πατέρα του· μαρτυρία Σπ. ΜελU, «Ματωμένα Ράσα»).
Καί οn wψηλάντες ~σαν 11 δέλφια, <νQ R Κων. Κανάρης εHχε 7 παιδιά, R
Μακρυγιάννης εHχε 12 παιδιά, R Καποδίστριας ~ταν πό 8 δέλφια. Κατά τό
Μακεδονικό +γώνα R πρωταγωνιστής καί Πρωθυπουργός Στέφανος Δραγούμης εHχε 11 παιδιά καί γαμβρό, σύζυγο τ6ς Ναταλίας, τόν ≥ρωα ΠαJλο
ΜελU, πού ~ταν γιός τοJ Μιχαήλ ΜελU, μέ 10 παιδιά. +λλά κι R Pλευθέριος
Βενιζέλος ~ταν 9ος καί τελευταVος (καί γλύτωσε πό Iκτρωση!), <νQ R Κων.
Δαβάκης ~ταν 1ος πό 12 δέλφια. Καί τέλος <δQ 0 Gρωίδα τ6ς Κατοχ6ς
Λέλα Καραγιάννη († 8.9.1944) ~ταν Μητέρα 7 παιδιQν!

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
πρός τόν Πρόεδρον Κυβερνήσεως (1940).
1. « ^ υnός μου Εάγγελος tω. tωαν νίδης Iπεσε κατά τάς <πιχειρήσεις
τ6ς Κλεισούρας. Παρήγγειλα ες τούς τέσσερας yδη 2πηρετοJντας υnούς
μου: ΧρVστον, Κώσταν, Γεώργιον καί ΝVκον tω. tωαννίδη, νά <κδικηθQσι
τόν θάνατον τοJ δελφοJ των.
ΚρατQ ες <φεδρείαν _λλους τέσσαρας υnούς μου: Πάνον, +θανάσιον,
Γρηγόριον καί Μενέλαον tω. tωαν νίδη κλάσεως 1917 καί νεωτέρων.
ΠαρακαλQ κληθQσιν uνομαστικQς καί οzτοι, ες πUσαν περίστασιν
νάγκης τ6ς Πατρίδος y τυχόν πωλείας Yτέρου τέκνου μου, πρός <κδίκησιν
<χθροJ.
{στατον <πιφώνημα θέλει εHναι: ΖΗΤΩ Η ΠΑΤΡΙΣ!
Κυπαρισσία, 2 Φεβρουαρίου 1941.
fλένη tω. tωαννίδη».
2. « ^ Δημητρός μου, R μοναχογιός μου, προστάτης τριQν κοριτσιQν
μου, Iπεσεν 2πέρ Πατρίδος. Χαλάλι τ6ς Πατρίδος R Δημητρός μου!
Διαμάντω Μονίου, χήρα,
πρόσφυξ, Μέγαρα».
3. «Σήμερον Iλαβα μήνυμα Συν ταγματάρχου ΓεωργαντU ¬τι τό παιδί μου |λίας <σκοτώθη πό μπαμπέσηδες <χθρούς μας 20ήν Νοεμβρίου.
Sκλαυσα λεβεντιά καί καλωσύνην του. Μεγαλύτερα δέλφια του }θων
καί +ντώνης <κδικοJνται σκοτωμόν του. Sχω ≤τοιμα στήν προσταγή σου
_λλα δύο παιδιά. Ζήτω τό Sθνος! Ζήτω R Στρατός!
Γιάννης Μπουζιόπουλος, Εrζωνας τοJ 1912».

«Οn Πολύτεκνοι χαρίζουν στό Κράτος τούς πιό σκληραγωγημέστρατιQτες»!
26 26νους καί πειθαρχικούς
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ(+λέξανδρος
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 124Παπάγος).
, Δεκέμβριος 2009

«Μεγάλα τά τς Πίστεως κατορθώματα...»!
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ἀπό τό πρωτεξώφυλλο, σελ. 1.

+πό τή ΒΑΠΤΙΣΗ τ6ς 8ης ΦΙΛΟΘΕΗΣ τ6ς φιλόθεης Οκογενείας Μιχαήλ καί Ορανίας Χαβατζόγλου, Ν. +ττικ6ς. (Τά 8 παιδιά γεννήθηκαν πό 1992–2009).
Τήν ;ραία οκογενειακή φωτογραφία μUς πέστειλε R Πνευματικός τ6ς
Οκογενείας καί τελετουργός τ6ς Βαπτίσεως Σεβαστός π. Μάρκος Μανώλης, sερομόναχος, πρώην Pφημέριος τοJ s. ΝαοJ Kγίου Γεωργίου Διονύσου +ττικ6ς καί πνευματικός προϊστάμενος τ6ς θρησκευτικ6ς Pφημερίδας
«mρθόδοξος Τύπος».
G Βάπτιση Iγινε στήν s. Μονή ^σίας Φιλοθέης fκάλης (πού εHχε nδρύσει
R μακαριστός Γέροντας π. ΚοσμUς Καράμπελας), μέ νάδοχο τή φοιτήτρια
Θεολογίας fλένη Μαγγίνα (κρατεV τή νεοφώτιστη ναδεκτή της).
Οn εσεβεVς γονεVς, πό 4 καί 3 δέλφια ντίστοιχα, ¬πως συμβολικά δείχνουν οn στJλοι τοJ s. ΝαοJ, Iχουν «στλον καί "δραίωμα» τήν
Kγία mρθόδοξη Pκκλησία μας καί 0 Οκογένειά τους εHναι μία «κατ' οκον
κκλησία» (Α΄ Τιμόθ. 3, 15 καί Ρωμ. 16, 5). Pνδιαφέρουσα εHναι 0 φιλοτεκνία
τ6ς μητέρας, πού εHναι Βρεφονηπιοκόμος καί 0 Rποία <γέννησε τήν 3η κόρη
της μέ καισαρική καί μέ σύσταση ¬τι δέν «πρέπει» νά κάμει _λλο παιδί...
+λλ' <κείνη, «πειθαρχοσα Θε& μ'λλον ( )νθρώποις» (Πράξ. 5, 29), παρ'
¬λο πού γιά κάθε νέα <γκυμοσύνη Iμενε κλινήρης <πί 3μηνο, <γέννησε
φυσιολογικά μετά τό 3ο _λλα 5 παιδιά, μέ τή βοήθεια καί τοJ εσεβοJς
tατροJ κ. Κων/νου Τυμπανίδη (στό «Μητέρα»). PμεVς τούς φιερώνουμε
τούς γνωστούς κι ληθινούς στίχους:
dσα μUς Iδωσε R Θεός.
eς εHναι πάντα ελογητός!
Κι ¬σα πολλά, τόση πολλή,
Iχουνε χάρη καί τιμή.
q τή χαρά τους τή μεγάλη!
Ποιός θά τήν _λλαζε μέ _λλη;

Δόξα τ Θε, 2π6ρχαν νέκαθεν,
2πάρχουν, λλά καί θά 2πάρχουν
πάντοτε παρόμοιες fλληνορθόδοξες
Οκογένειες, ;ς «μικρά ζύμη» καί
«-λας», ;ς συντηρητικό καί παράδειγμα στήν <κφυλισμένη καί διεφθαρμένη σύγχρονη Κοινωνία.
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ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΠΙΚΟΙ

«Ες μνήμην» ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ (ΘΕΟΧΑΡΗ, † 1999).
Πρός τήν «Πανελλήνια νωση Φίλων τQν Πολυτέκνων»...
Τό δρυμα Περικλ6 Σ. Θεοχάρη, μέ τήν εκαιρία τ6ς συμπλήρωσης δέκα
<τQν πό τόν θάνατο τοJ sδρυτοJ του, +καδημαϊκοJ καί Πρύτανη
τοJ PθνικοJ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Π.Σ. Θεοχάρη, πεφάσισε
νά προσφέρει τό ποσό τQν 2.000 € πρός τήν «Πανελλήνια νωση
Φίλων τQν Πολυτέκνων», ναγνωρίζοντας τήν σημαντική προσφορά σας πρός τίς πολύτεκνες οκογένειες τ6ς Χώρας.
Μέ τήν εκαιρία, θέλει νά σUς συγχαρεV καί νά σUς <νθαρρύνει
νά συνεχίσετε καί νά <πεκτείνετε τήν προσφορά σας πρός μιά
πό τίς πλέον ξιοθαύμαστες κοινωνικές Rμάδες τ6ς Χώρας.
+θήνα, 21.9.2009.
^ Πρόεδρος
Γρηγόριος Σκαλκέας, +καδημαϊκός.

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Εὐχαριστοῦμε ἰδιαίτερα τό «Ἵδρυμα Περικλῆ
Σ. Θεοχάρη» καί τόν ἀξιότιμο Πρόεδρό του κ. Γρηγόριο Σκαλκέα, Ἀκαδη-

μαϊκό, γιά τήν ἐπιλογή τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
Μάλιστα πληροφοροῦμε ὅτι ὁ μακαριστός ΠΕΡΙΚΛΗΣ θά μνημονεύεται
σέ ἱ. 40λείτουργο.

Πολύτεκνη, λλά καί Δωρήτρια.
+γαπητοί <ν Κυρί δελφοί.
Θέλω πό τά βάθη τ6ς καρδιUς μου νά σUς συγχαρQ καί νά σUς
<κφράσω τό θαυμασμό καί τήν εγνωμοσύνη μου γιά τό θεάρεστο Iργο,
πού μέ τόση γάπη προσφέρετε στούς ΗΡΩΕΣ γονεVς καί τά παιδιά τQν
wπερπολυτέκνων ΟκογενειQν.
Σέ μUς R Παντοδύναμος Κύριος χάρισε 4 παιδιά καί μαζί μέ τίς ποικίλες δυσκολίες, πού ντιμετωπίζουμε, νοιώθουμε _φθονες καί τίς ελογίες Του.
ΠαρακαλQ ξιοποι6στε κατά τήν κρίση σας τό ποσό τQν 400 €, πού κατέθεσα στό Λογαριασμό σας στήν ALPHA BANK γιά τίς νάγκες τQν δελφQν
μας Πολυτέκνων... Καί πάλι σUς εχαριστQ καί σUς χαιρετQ.
Ν. Θεσσαλονίκης, 10.10.09.
Κ. Μαυροφόρου.
Νά μιά πό τίς πρQτες wπερπολύτεκνες Οκογένειες, μέ 17 παιδιά (λείπει
1), γενημ. 1957–1979, τQν Γεωργίου καί Μαρίας Εθυμίου, πό τόν Κυπάρισσο Ατω/νίας, πού 0 Π.Ε.ΦΙ.Π. <γνώρισε τό 1978 καί <βοήθησε γενναVα μέ28 χρις ποκαταστάσεως ¬λων τQν παιδιQν! (+πό τό 2ο φυλλάδιο, 1978).
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ΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Γράφει στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. R tνδονήσιος mρθόδοξος sερεύς καί
sεραπόστολος π. Χρυσόστομος Μανάλου.
+γαπητοί <ν Χριστ δελφοί τ6ς Π.Ε.ΦΙ.Π., χαίρετε <ν Κυρί.
Καθώς γνωρίζετε, προσπαθοJμε ν: νοίξουμε καινούργιες mρθόδοξες Κοινότητες διά μέσου τQν Σχολείων. Τώρα Iχουμε: 2 Παιδικούς Σταθμούς, 2 Δημοτικά, 3 Γυμνάσια, 1 Λύκειο, 1 +καδημία |λεκτρονικQν wπολογιστQν καί 1 Θεολογική Σχολή.
Θά ναφερθQ στή Θεολογική Σχολή, πού ἵδρυσα πρίν 5 χρόνια, γιά νά μεταδίδουμε πιό εrκολα τό Λόγο τοJ ΘεοJ καί τήν Πίστη τQν Πατέρων μας. G Πρεσβυτέρα Pλισάβετ διδάσκει fλληνικά, +γγλικά καί Pκκλησιαστική sστορία. Pγώ
διδάσκω Δογματική, Λειτουργική, Κατηχητική καί Πατρολογία. Τά _λλα μαθήματα τά διδάσκουν _λλοι καθηγητές.
Sχουμε 350 φοιτητές, οn RποVοι βέβαια δέν εHναι ¬λοι mρθόδοξοι, λλά ρκετοί
πό ατούς θέλουν νά γίνουν mρθόδοξοι. Οn 56 φοιτητές πό τούς 350 μένουν σέ
3 νοικιασμένα σπίτια κοντά στή Σχολή, γιά νά ποφεύγουν τά ναJλα, διότι εHναι
φτωχοί. ΕHναι 2πό τή φροντίδα μου, σάν παιδιά μου. Καί κριβQς γι: ατούς, _ν
εHναι δυνατόν, ζητοJμε τήν ¬ποια βοήθειά σας...
ΣUς σπάζομαι <ν Κυρί
Medan, 2 Νοεμβρίου 2009.
† π. Χρυσόστομος Μανάλου.

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Εἴχαμε πρωτογράψει γιά τό Ὀρθόδοξο Ἱεραποστολικό
Ἔργο στό Medan τῆς Ἰνδονησίας στό
τεῦχος ὑπ᾽ ἀρ. 117/2008, σ. 13–14. Μᾶς
ἐγνώρισε τό Ἱεραποστολικό Ἔργο ὁ Σεβαστός π. Νικόλαος Μαρκέτος, ἀπό τήν
Αὐστραλία, θερμός Φίλος τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
καί τῆς Ὀρθόδοξης Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.
Ὁ π. Χρυσόστομος καί ἡ Πρεσβυτέρα
του Ἐλισάβετ σπούδασαν στή Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
καί μέ ἀξιομίμητο ζῆλο ἐργάζονται γιά
τήν ἐξάπλωση τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας
στήν πατρίδα τους. Μάλιστα τελευταῖα
εἶχαν καί τή δοκιμασία νά φονευθῆ σέ
τροχαῖο ἀτύχημα ἕνας γιός τους, ὁ 14χρο-

Kγιασμός.

νος ΙΩΑΝΝΗΣ. Τούς συλλυπηθήκαμε καί
τούς συλλυπούμαστε, εὐχόμενοι ὁ Κύριος
ν᾽ ἀναπαύει τήν ψυχή τοῦ Ἰωάννη καί νά
χαρίζει στήν Οἰκογένειά τους ὑπομονή
καί ὑγεία. Ἐκτός ἀπό τά δικά τους παιδιά, φιλοξενοῦν καί ἀπροστάτευτα παιδιά σάν δικά τους!
Πιστεύουμε καί εὐχόμαστε πολλοί καί πάντως ἀρκετοί ὈρθόδοξοιΦίλοι τῆς Ἱεραποστολῆς, μάλιστα ἀπό
τό Ἐξωτερικό οἱ δυνάμενοι, νά εὐαρεστηθοῦν καί νά βοηθήσουν καί αὐτό τό
ἱερό ἔργο. Ἐμᾶς μᾶς «ἀνακάλυψαν» καί
μᾶς ἔγραψαν καί μᾶς γράφουν διακριτικά.
Κι ἐμεῖς τούς παρουσιάζουμε ἀδελφικά.
Γιά ὅλους ἔχει καί θά ἔχει ὁ Πανάγαθος τήν Πρόνοιά Του.
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s. Ναός Kγ. Νικολάου, Medan.

Οκογένεια Κων.-Μαρίας Διαμαντοπούλου, 9 παιδιά, γεν.
1999–2009, Ν. |λείας.

Σεισμόπληκτη καί πυρόπληκτη wπερπολύτεκτη Οκογένεια!
Οκογένεια γεωργοκτηνοτρόφων (γι' ατό λείπει R πατέρας), μάλιστα
σ ε ι σ μ ο π λ ή κ τ ω ν καί π υ ρ ο π λ ή κ τ ω ν , λλ' ]χι καί... μοντερνοπλήκτων.
G πυρκαγιά τούς Iκαψε τίς ζωοτροφές καί τά γεωργικά <ργαλεVα-μηχανήματα, <νQ R σεισμός κατέστησε τό σπίτι τους κατοίκητο!
+ξιέπαινη 0 ν έ α μ η τ έ ρ α (γεν. 1981), 0 Rποία, παρ' ¬λο πού Iχει χαμηλό αnματοκρίτη, Iγινε καί εHναι Αnμοδότρια Ζω6ς, μέ τούς 6 γιούς καί τίς
3 κόρες της πρός τό παρόν. Καί 0 ἴδια εHναι κόρη wπερπολυτέκνων, πό 8
δέλφια (R σύζυγος πό 3 δέλφια). Μαζί τους μένουν καί οn ΓονεVς τοJ πατέρα καί 0 Γιαγιά του, σύνολο 14 Ψυχές! Εxγε σας, Φίλοι μας!
Μαζί μέ τήν ελογία τοJ ΘεοJ, θά εHναι κοντά σας καί οn Φίλοι τQν Πολυτέκνων, στούς Rποίους ν' πευθύνεσθε ¬πως σέ «δικούς» σας νθρώπους.

Καί βέβαια ξίζουν ≤να... 9θέσιο πουλμανάκι, πού χρειάζονται!
Sτσι τούς γνωρίσαμε πρόσφατα, γιατί ζοJσαν καί ζοJν (σέ μικρό γι'
ατούς σπιτάκι) μέ ατάρκεια καί ξιοπρέπεια, ;ς «κατ' οκον κκλησία»,
μέ τήν πνευματική βοήθεια ελαβQν wπερπολυτέκνων ΠνευματικQν.
^ πατέρας εHναι καθηγητής-φυσικός σέ Λύκειο καί 0 μητέρα «βασίλισσα τοJ σπιτιοJ», μάλιστα κόρη wπερπολυτέκνων, πό 6 δέλφια. Sχουν
πάρει καί δάνεια γιά σπίτι, Rπότε τό ναγκαVο πουλμανάκι δέν μποροJν
Οκογ. +νδρέα-Πελαγίας Τσουρουδιακάκη, μόνοι νά τό γοράσουν, καμέ 7 παιδιά, γεννημ. 1995—2009, Ν. +ττικ6ς. θώς 0 ξία του 2περβαίνει
τίς 20.000 €.
eραγε ¬μως κάποια fταιρεία ατοκινήτων δέν θά
μποροJσε νά βοηθήσει; 
κάποιοι Πολύτεκνοι, πού δέν
χρειάζονται τώρα ≤να σέ καλή
κατάσταση πουλμανάκι; Πάντως 0 Π.Ε.ΦΙ.Π., πού «νοιώθει» τό αἴτημά σας, θά εHναι σέ
Yτοιμότητα. Νά εHσθε καλά!
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Ἑόρτιες Εὐχές
(καί προσδοκίες...)
Εἰδικά τά Χριστούγεννα, ὡς ἡ Μεγίστη Ἑορτή τῆς θείας ΣαρκώσεωςἘνανθρωπήσεως, συνδέεται ἄμεσα μέ τό Παιδί-Παιδιά, πού τήν περιμένουν καί τή χαίρονται, μολονότι φαινομενικά, ἀλλ' ὄχι καί ὀντολογικάὑπαρξιακά, δέν «ἐννοοῦν» τό «Μέγα Μυστήριον» καί «μόνον καινόν ὑπό
τόν Ἥλιον»! «Ὅ (= τό Ὁποῖον) καί νοούμενον ἄφραστον μένει, καί θεωρούμενον οὐ καταλαμβάνεται»! (Θεοτοκίον ∆ογματικόν Ἤχου Γ΄).
Γιατί χρειάζεται πίστη ἁπλή καί ταπεινή, πού διαθέτουν τά μικρά Παιδιά καί οἱ ἁπλοί καί ταπεινοί σάν τά Παιδιά. Γι' αὐτό καί ὁ Θεάνθρωπος,
ὡς «Παιδίον νέον», ἀλλά καί «πρό αἰώνων Θεός» προτρέπει καί συνιστᾶ:
«Ἐάν μή στραφῆτε καί γένησθε ὡς τά Παιδία, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν
Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν»! (Ματθ. 18,3).

ÅÕ ×Ï ÌÁÓÔÅ
λοιπόν σέ ΟΛΟΥΣ —φίλους Πολυτέκνους καί Φίλους τῶν Πολυτέκνων —
μέ ἁπλή καί ταπεινή πίστη νά ὑποδεχθοῦμε καί ἑορτάσουμε τά φετινά
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ καί γενικά τό Ἅγιο ∆Ω∆ΕΚΑΗΜΕΡΟ. Νά ἀνανεώσουμε
ἀκριβῶς τήν πίστη μας καί τή χριστομίμητη ζωή μας γιά τό ΝΕΟ ΕΤΟΣ
2010 καί γιά ὅσα χρόνια μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεάνθρωπος Χορηγός καί Λυτρωτής τῆς Ζωῆς νά ζήσουμε σ' αὐτή τή Γῆ, «προσδοκῶντες Ἀνάστασιν νεκρῶν
καί Ζωήν τοῦ Μέλλοντος Αἰῶνος. Ἀμήν».

...καί προσδοκίες...
Οἱ προσδοκίες ΟΛΩΝ μας ὡς Φίλων τῶν Πολυτέκνων, τῶν «ἐγγύς καί
τῶν μακράν» (Ἐφεσ. 2, 17), μετά τή 40ΧΡΟΝΗ ὕπαρξη καί δράση, εἶναι
ἡ Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α γιά ὅσο ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἐπιτρέπει. Ἀλλά «τά μέν
ὀπίσω ἐ π ι λ α ν θ α ν ό μ ε ν ο ι , τοῖς δέ ἔμπροσθεν ἐ π ε κ τ ε ι ν ό μ ε ν ο ι » (Φιλιπ. 3, 14). Ὅ,τι καλό ἔγινε στό παρελθόν, αὐτό ἀνήκει στό ∆οτήρα κάθε
Καλοῦ, πού παρακαλοῦμε νά συγχωρήσει τά γενόμενα λάθη, τίς ἐλλείψεις
καί παραλείψεις μας.
Ἀπό τή γενόμενη ἀναδρομική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ γιά τήν προηγούμενη
40ΕΤΙΑ, πιστεύουμε ὅτι φάνηκε καί φαίνεται ἡ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ, ὡς
προσώπων καί ὡς συλλογικῶν
Συνεργατῶν, χωρίς ἐπανάπαυση
στό λίγο ἤ πολύ πού ἔγινε στό
παρελθόν. Ἡ συνέχεια ὅμως
ἀπαιτεῖ ἀνανέωση καί αὐτή ἄς
εἶναι ὁ κοινός στόχος μας. Καί
πιστεύουμε καί προσευχόμαστε νά μᾶς εὐλογήσει ὁ Θεάνθρωπος καί Μόνος Φιλάνθρωπος. ΑΜΗΝ.

Θά τήν περιμένουμε...

«Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» (ὁ Κύριος, Ματθ. 10, 8).
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ
124 , Δεκέμβριος
2009
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«Μακάριόν
ἐστιΠΟΛΥΤΕΚΝΗ
διδόναι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,
μᾶλλον ἢ ρ.
λαμβάνειν»
(ὁ Κύριος,
Πράξ. 20, 35).

«Αωνία  Μνήμη» τ ν
Μεγάλων Εεργετ ν Π.Ε.ΦΙ.Π.
(πάρχουν καί λλοι...).
ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ἀμαθοῦντος Καλλίνικος († 1993)

'Αγγελ. Καλογεροπούλου († 1996)

Σπυρίδων Κατηφόρης († 2004)

Μαρία Παπανικολάου († 1990)

'Ιωάννης Πανταζῆς († 2000)

Εὐθυμία Καλλιντέρη († 1990)

Περικλῆς Γεωργαντόπουλος († 2008)

Μαρία Μεσσηνιώτη († 1999)

'Απόστολος 'Αλεξανδρίδης († 2008)

Γαρυφαλλιά Μυλωνάκου († 2004)

Σπυρίδων Βαρθολομαῖος († 2008)

Φωτεινή Κατσαρέλη († 2008)

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ Σ’ ΑΛΛΟΥΣ

