ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979).

Βλάχος
Γεώργιος

Ἱδρυτ.
«Καθημερινῆς»

28η Ὀκτωβρίου: Τό
Τολμηρή ἐπιστολή του
ἀθάνατο Ἔπος-Θαῦμα
πρός Ἀδόλφο Χίτλερ,
τοῦ 1940-41, βλ. σ. 3—7. τήν 8η.3.1941, βλ. σ. 3.

4 ΔΥ Μ Α
φυσιoλογικά... ἔπειτα
ἀπό 30 χρόνια καί

Ὁ Νέος Ἅγ. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
Καυσοκαλυβίτης (1906—
† 2. 12. 1991), βλ. σ. 24.

σέ 2.700.000 γέννες
στήν Ἑλλάδα!

Οἰκογ. Δημητρίου-Στυλιανῆς Παπανίκου, βλ. σελ. 20.
ΤΕΥΧΟΣ
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ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΔΟΣΗ
Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθῆ μέ:

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

Ἔτος 35ο, ἀρ. φύλλου 140.
Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 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.

«Τὸ πελαργίζειν ἐστὶ φιλοτεκνεῖν
καὶ φιλογονεῖν».
«Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμηση τῶν πελαργῶν, πού
εἶναι πτηνά μονογαμικά, φιλότεκνα,
πολύτεκνα, φιλόστοργα, ἀλλά
καί φιλογονικά, τιμῶντα ἰσό
βια τούς γονεῖς! Γι’ αὐτό ἡ τιμήεὐγνωμοσύνη πρός τούς γονεῖς
λέγεται «ἀντιπελάργωσις», (Μέγας
Βασίλειος, PG 29, 176C). Εἶναι τό
σύμβολο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Μονογαμική εἶναι καί ἡ
τρυγόνα, πού «χηρεύουσα» δέν ξαναζευγαρώνεται!

• ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ·
• ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση ῾Ι. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ καί
῾Ι. Μητροπόλ. Ἐκκλησίας Ἑλλάδος, Κύπρου·
• ΕΠΑΙΝΟΥΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

καί πολλῶν Δημοσίων & Ἰδιωτικῶν Φορέων.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:

Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί μή
•
κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουρ-

γεῖ ὡς «Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ἀπόρων Ὑπερπολυτέκνων-Πολυτέκνων Ἑλ
λάδος», 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 ὁποῖες πιέζονται γιά Ε Κ Τ Ρ Ω Σ Η (βλ.
σ. 11, 13, 18, 19), 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 ΕΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:
• 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 ΤΡΑΠΕΖΑ ἀριθμός: 1 5 1 / 2 9 6 0 4 7 - 8 9 .
• ALPHA BANK (πρώην EΜΠΟΡΙΚΗ) ἀριθμός: 226-002101-050561.
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πρώην ΑΓΡΟΤΙΚΗ) ἀριθμός: 6 0 0 2 - 0 1 0 8 5 1 - 8 0 1 .
• ALPHA BANK ἀριθμός: 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 8 0 9 0 6 .
 ἱ ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματεῖο φοροαπαλλάσσονται 10%, μέ κατάθεση στό Σωματεῖο
• Οκαί
μέχρι τό ἀθροιστικό ποσό τῶν 300 € κατ᾽ ἔτος. Μεγαλύτερα ποσά πρέπει νά κατατίθενται σέ
•




Τράπεζα ὑπέρ τοῦ Σωματείου. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες.
Π
 ΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ὅσοι Φίλοι-Δωρητές δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ο ν τ α ι να προτιμουν ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ἀποστέλλοντας τήν ἀπόδειξη τῆς καταθέσεως (σέ φωτοαντίγραφο), ἐπειδή οἱ
Τράπεζες δέν ἐνημερώνουν.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

ΗΜΕΡ- ΩΡΟΛΟΓ ΙΟ Π.Ε.ΦΙ.Π. βλ. σ. 18. — Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ βλ. σ. 19.

Προέχουν καί ὑπερέχουν τά Ἐθνικά Θέματα.

ΤΟ ΑθΑνατο ΕΠΟΣ-ΘΑΥΜΑ 1940-41.
(Οἱ ἡρωικές Μάχες μέ τούς Ἰταλούς στή
Β. Πίνδο, ἀλλά καί μέ τούς Γερμανούς στό
θρυλικό Ροῦπελ-«Ὀχυρά Μεταξᾶ»).
Α΄.
«... Ἔρχονται στό νοῦ μου εἰκόνες
ἀπ᾽ τό ΕΠΟΣ τοῦ ΣΑΡΑΝΤΑ,
ἀπ᾽ τήν ἔνδοξη Σελίδα,
φωτεινή πού θά ᾽ναι πάντα.
Τέτοια Δόξα, τέτοια Ἀντρεία,
τέτοια Ἐθελοθυσία,
ποιός μπορεῖ νά περιγράψει,
πέννα ποιά μπορεῖ νά γράψει;...»!
Ἠλίας Χρ. Παππᾶς
(Ἀπό τήν Ἐφημ. «Πυροβολητής», βλ. σ. 16).
Ἀπερίγραπτο μέ λόγια ὑπῆρξε καί
θά παραμένει τό μεγαλειῶδες καί
μνημειῶδες « ἐ ς ἀ ε ί » (γιά πάντα)
καί γι᾽ αὐτό ἀθάνατο ΕΠΟΣ-ΘΑΥΜΑ
1940—41. Καί ὄχι μόνο στήν πανένδοξη Ἑλληνική Ἱστορία, ἀλλά καί στήν
Παγκόσμια, προκαλώντας δίκαια τόν
παγκόσμιο θαυμασμό! Εἶναι ἀκριβῶς
ἀνάλογο καί ἰσάξιο μέ τό ἀθάνατο

ἐπίσης Ἔπος-Θαῦμα τοῦ 1821, τῆς
Ἐθνικῆς-Ἑλληνορθόδοξης ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ, ὅπως ὀρθότατα ἔχει
χαρακτηρισθῆ, ἔπειτα ἀπό τόν 400χρονο καί καταχθόνιο τουρκικό ζυγό!
Ὅσοι πιστοί σύγχρονοι Νεοέλληνες μόνο μέ τήν πίστη καί τή
φαντασία μποροῦμε νά τό προσεγγίζουμε καί ἀναβιώνουμε, ἀπό τίς
ζωντανές περιγραφές τῶν ὀλίγων
ἤ ἐλαχίστων πλέον ἐπιζώντων Ἀ
γωνιστῶν τοῦ 1940—41. Καί ἀσφα
λῶς καί ἀπό τίς αὐθεντικές καί
ἔγκυρες περιγραφές τοῦ συγχρόνου τότε ἑλληνοπρεποῦς Τύπου*
καί ὅσων κειμένων (Ἐπιστολῶν καί
Ἀπομνημονευμάτων) ἔχουν γράψει
καί ἀφήσει οἱ μετασχόντες Στρατευμένοι-Ἀγωνιστές.
Ὡστόσο, δυστυχῶς μυριάκις, ὑ
πῆρξαν καί ὑπάρχουν καί οἱ πλα-

* Τό ἡρωικό «ΟΧΙ!» τότε στήριξε ἑλληνοπρεπῶς ὁλόκληρος
ὁ Ἑλληνικός Τύπος καί μάλιστα τῆς Ἀθήνας, πού διηύθυναν καί
ἀρθρογραφοῦσαν μεγάλοι ὄντως δημοσιογράφοι. Ἀναφέρουμε ἐδῶ
ὡς ἀντιπροσωπευτικό τό παράδειγμα τοῦ ἱδρυτῆ καί Διευθυντῆ
τῆς Ἐφημ. «Καθημερινῆς» (1919) ἀειμνήστου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ (1886—1951). Ἱστορική εἶναι ἡ τολμηρή του «Ἀνοικτή Ἐπιστολή
πρός τόν Ἀδόλφον Χίτλερ» (τῆς 8ης Μαρτίου 1941), ἡ ὁποία κατέληγε ὅτι, καί μετά τήν ἥττα τῶν Ἰταλῶν, σέ περίπτωση ἐπιθέσεως
τῆς Γερμανίας κατά τῆς Ἑλλάδας, «ὁ ὀλίγος ἤ πολύς στρατός τῶν
Ἑλλήνων πού εἶναι ἐλεύθερος, ὅπως ἐστάθη εἰς τήν Ἤπειρον, θά σταθῆ, ἄν κληθῆ, εἰς
τήν Θράκην. Καί τί νά κάμη;... Θά πολεμήση. Καί ἐκεῖ. Καί θ᾽ ἀποθάνη. Καί ἐκεῖ!...
Ἀφοῦ ἔμαθε τόν Κόσμον ὅλον νά ζῆ, πρέπει τώρα νά τόν μάθη καί ν᾽ ἀποθνήσκη»!
— Αἰωνία του ἡ Μνήμη!
Ἐξηγοῦμε ὅτι ἡ «Ἀνοικτή Ἐπιστολή...» τυπώθηκε σέ ἑκατοντάδες χιλιάδες
ἀντίτυπα (πάνω ἀπό 300.000), ἀναδημοσιεύθηκε στόν ξένο Τύπο μεταφρασμένη
καί τά Πρακτορεῖα Εἰδήσεων σημείωναν μέ θαυμασμό: « Γ ε ν ν α ί α φ ω ν ή ἑ ν ό ς
Γ ε ν ν α ί ο υ Λ α ο ῦ » !).
Νά προσθέσουμε ἐδῶ γιά τό «καθημερινό» κ α τ ά ν τ η μ α τῆς «πουλημένης» πλέον σημερινῆς «Καθημερινῆς», πού πλαστογράφησε καί πλαστογραφεῖ τήν ἔνδοξη
Ἑλληνική Ἱστορία, ἀτιμάζοντας τόν Ἱδρυτή της ἀείμνηστο Γεώργιο Βλάχο; Τό τολμᾶμε
καί συνιστᾶμε: Μήν τήν πιάνετε στά χέρια σας καί μήν ἀκοῦτε τό Ράδιο-Σκάι (Sky),
καθώς καί τήν αἰσχρή τηλεόραση Σκάι, ὅσοι πιστοί Ἑλληνορθόδοξοι, μάλιστα Πολύτεκνοι καί Φίλοι Πολυτέκνων!



στογράφοι τῆς ἀθάνατης Ἑλληνικῆς
Ἱστορίας, τῆς ὁποίας ὅμως τά ἀ
διάψευστα τεκμήρια παραμένουν
ἀπαράγραπτα. Γι᾽ αὐτήν ἰδιαίτερα
ἴσχυσε καί ἰσχύει τό μεγαλειῶδες
ἀπόφθεγμα τοῦ μεγάλου τραγικοῦ
ποιητῆ μας Εὐριπίδη: « Ὄ λ β ι ο ς
(=εὐτυχής) ὅ σ τ ι ς τ ῆ ς Ἱ σ τ ο ρ ί α ς
ἔ σ χ ε μ ά θ η σ ι ν » ! (Ἀπόσπ. 902).
Καί τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τούς συγ
κλονιστικούς στίχους τοῦ Ἐθνικοῦ
μας Ποιητῆ Διονυσίου Σολωμοῦ:
«Ἀπ᾽ τά κόκκαλα βγαλμένη
τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
καί σάν πρῶτα ἀνδρειωμένη
Χαῖρε, ὦ χαῖρε, Ἐλευθεριά»!
(Ἐθνικός Ὕμνος).
Γιατί ἀκριβῶς ἡ αὐθεντική Ἑλλη
νική Ἱστορία εἶναι πρῶτα καί κύρια
Ὕμνος στήν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, τήν πνευματική καί τήν ἐθνική—«ἐς ἀεί»!*
Β΄.
Ὡστόσο ἴσως καί νά μήν ἐκάναμε
στό τεῦχος αὐτό τήν ὀφειλόμενη αὐτή
ἀναφορά τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου 28ης
Ὀκτωβρίου, ἐπειδή εἴχαμε γράψει πρόσ
φατα τά δέοντα στίς Ἐπετείους της
τοῦ 2010 καί τοῦ 2011, μάλιστα καί
μέ ἄγνωστα στούς πολλούς στοιχεῖα
(βλ. τεύχη ἀρ. 128/2010, σ. 3—5 καί ἀρ.
132/2011, σ. 5—7. — Συνιστᾶμε θερμά
στούς Φίλους Ἀναγνῶστες, πού φυλάσσουν τά τεύχη, νά τά ξαναδιάβαζαν, μαζί μέ τά παιδιά τους).
Ἡ ὀφειλόμενη λοιπόν ἀναφορά
μας ἔγινε (καί, σύν Θεῷ, θά γίνεται)



γιατί, ὅπως ἀναφέραμε προηγουμένως,
ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν καί πλαστογράφοι αὐτῆς τῆς πρόσφατης σχεδόν Ἱστορίας μας, «ἡμέτεροι» ξενόδουλοι, ἀλλά καί ξένοι ἀνθέλληνες...
Καί ἀναφέραμε στό τεῦχος 128/2010
τήν «προσωπική» καί δῆθεν «σύγχρονη»..., ἀλλ᾽ ἀνθελληνική γνώμη τοῦ
τότε Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Εὐριπίδη
Στυλιανίδη. Γιατί, μεταξύ ἄλλων στό
σχετικό «μήνυμα» πρός τή μαθητιῶσα
καί σπουδάζουσα νεολαία, ἔγραφε καί
τά ἑπόμενα... ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ:
«...Ἀπορρίπτοντας τήν αὐτοπα
γίδευση μέσα σέ παραληρήματα ἐθνι
κοῦ μεγαλείου καί κενά πατριδολαγνικά συνθήματα, χρέος μας εἶναι
νά προσαρμόσουμε τήν πολύτιμη
παρακαταθήκη τῶν προγόνων μας
στίς ἀνάγκες καί τίς ἀπαιτήσεις τῆς
σύνθετης πραγματικότητας πού βιώνουμε... Σέ μιά ἐποχή πού ἔχουμε
ἐπιλέξει ὑπεύθυνα νά συνδέσουμε
τό μέλλον μας μέ τό μέλλον μιᾶς
ἰσχυρῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης(;!), ἡ
ἀνάμνηση τῶν ἡρωικῶν γεγονότων
τοῦ 1940 δέν ἀποσκοπεῖ στό νά διαιωνίσει ἐθνικά μίση καί φυλετικές
ἐχθρότητες...»!
Καί παραλείποντας ἐδῶ τό σχολιασμό μας στήν ἀνωτέρω ἀνθελληνική
«γνώμη» του, ἀναφέρουμε καί στιγμα
τίζουμε τήν πρόσφατη-ἐφετινή «γνώμη»
τοῦ ἀριστερόφρονα (καί ἀντιφάσκοντος
στό ὄνομά του) κ. Θεοδώρου Παγκάλου, ὁ ὁποῖος πρότεινε τήν κατάργη-

* Ἡ ἀναφορά μας στόν Ἐθνικό μας Ὕμνο συνειρμικά μᾶς
ἐνθύμησε τήν Ἐθνική Ὑμνωδό τοῦ Ἔπους τοῦ 1940—41 ἀείμνηστη
Σοφία ΒΕΜΠΟ (1910—1978), κορυφαία Ἑλληνίδα Ἀοιδό (τραγουδίστρια), ἡ ὁποία χαρακτηρίσθηκε «Τραγουδίστρια τῆς Νίκης»!
Ἦταν καί κόρη Πολυτέκνων, 1η ἀπό 4 παιδιά-ἀδέλφια.
Κατά τή διάρκεια τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ Πολέμου ἑρμήνευε
μοναδικά πολλά ἐθνικά τραγούδια, ἀπό τά ὁποῖα πασίγνωστο
ἔμεινε τό: «Κορόιδο, Μουσολίνι, / κανείς δέν θά σοῦ μείνει...»!
Ἡ φωνή της ἔγινε Ἐθνική Φωνή, πού ἐμψύχωνε τούς Ἕλληνες
Στρατιῶτες καί συγκλόνιζε τό Πανελλήνιο. Μάλιστα πρόσφερε στό Ἑλληνικό Πολεμικό Ναυτικό τό μεγάλο ποσό τῶν 2.000 χρυσῶν λιρῶν! Μέ
τήν εἴσοδο τῶν Γερμανῶν στήν Ἀθήνα φυγαδεύθηκε, μεταμφιεσμένη σέ Μοναχή, στή
Μέση Ἀνατολή, ὅπου συνέχισε νά τραγουδᾶ στά ἐκεῖ ἑλληνικά καί συμμαχικά στρατεύματα. — Αἰωνία της ἡ Μνήμη!

ση τῶν Ἐθνικῶν Παρελάσεων! Συγκεκριμένα εἶπε:
«Νά καταργηθῆ ἡ γιορτή τῆς
28ης Ὀκτωβρίου. Χούντα οἱ μαθητικές παρελάσεις...»! (Βλ. «ΤΑ ΝΕΑgr»,
Ἑλλάδα. Δημοσίευση 29.10.2013).
Ἀλλ᾽ ἀκριβῶς, γιά νά θυμοῦνται οἱ γνωρίζοντες καί νά μαθαίνουν οἱ ἀγνοοῦντες,
ἀναφέρουμε καί ἐδῶ τά ἀπαράδεκτα καί
ἀνθελληνικά καί βλάσφημα λόγια τοῦ
ἰδίου γιά τά Ἐθνικά μας Θέματα. Τά
εἶπε τό 1996 καί 1998:

Ἀλλ᾽ ὡς πολ
λάκις «ἐξαμαρ
τάνων» καί ὄχι
«δίς», ἐξεστόμισε
καί πάλι ὕβρη
του κατά τῶν Ἐ
θνικῶν Μειονο
τήτων μας, ὡς...
«πηθικοειδής»! Τήν παραθέτουμε ἐ
πίσης ἀπό τήν Ἐφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» (29.12.98):
«Ἀνήκουν, εἶπε, στήν εἰδική κατηγορία ἀφρόνων πιθηκοειδῶν κτηνῶν
ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ ὑπαρκτές ἤ
ἀνύπαρκτες μειονότητες, ὅπως τῶν
Βορειοηπειρωτῶν»!
Καί, ὅπως ἦταν φυσικό καί ἀνα
μενόμενο, ὁ Συριζαῖος βουλευτής Τάσος Κουράκης, τομεάρχης Παιδείας(!)
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε: «...Ἄν ἔλθει στήν
Ἐξουσία τό Κόμμα τῆς Ἀξιωματικῆς
Ἀντιπολίτευσης, θά καταργήσει τίς
Παρελάσεις»! Ἐπίσης ἡ Συριζαία βουλευτής Θεανώ Φωτίου, ἀφοῦ τάχθηκε
κατά τῶν Παρελάσεων, τίς χαρακτήρισε «παλαιολιθικές»! (Δηλώσεις στόν
Alpha 98,9 FM — 27.10.2013).

Γ΄.
Ἀλλά γιά νά κλείσουμε ἐδῶ τήν
ἑλληνορθόδοξη ὀφειλή μας γιά τά

ἀνέκαθεν προέχοντα καί ὑπερέχοντα
Ἐθνικά μας Θέματα, μνημονεύουμε τή γενομένη Ἡμερίδα: «Ἐθνική
ἀγωνία καί συναγερμός γιά τή Θράκη μας». Ἔγινε στίς 30 Μαρτίου 2013
στή Θεσσαλονίκη, στό Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. Παρέστησαν περισσότεροι ἀπό 2000 ἀκροατές, ἐνῶ οἱ
Εἰσηγητές-Ὁμιλητές ἦσαν σπουδαῖοι
Ἐπιστήμονες καί Συγγραφεῖς.
Ἐπίσης ἐδῶ ἀναφέρουμε, ὡς
ἐπίκαιρη καί ἐνδιαφέρουσα, καί τήν
Ἡμερίδα μέ θέμα: «Ἡ κρίση καί οἱ
ποικιλώνυμες φανερώσεις της», πού
ἔγινε στό Ἱ. Κοινόβιο Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, στόν Πεντάλοφο Κιλκίς, τήν 1.6.2013. Οἱ ἕξι (6)
Ὁμιλητές ὑπῆρξαν καταξιωμένοι καί
διακεκριμένοι ἄνθρωποι τῶν Γραμμάτων καί τῶν Ἐπιστημῶν...».
(Λεπτομέρειες δημοσιεύει τό
ἀγωνιστικό Ἑλληνορθόδοξο Περιοδικό «Χριστιανική Βιβλιογραφία»,
φ. 53, Ἀπρίλ.-Ἰούν. 2013, σ. 20).
Ἀπό τά Πορίσματα τῆς Ἡμερίδας
αὐτῆς μεταφέρουμε ἐνδεικτικά τά
ἑπόμενα τρία (3) ἀποσπάσματα:
α΄. «Ἡ παροῦσα κρίση δέν εἶναι
μόνο οἰκονομική, ἀλλά πρωτίστως
ἠθική καί πνευματική. Ὀφείλεται
στήν ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τό Θεό,
τή διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου καί
τῶν Πατέρων καί ἀπό τίς Ἀρχές τῆς
Ἑλληνορθόδοξης Παραδόσεώς μας...
Θεωροῦμε ἀπαραίτητο νά σέβονται
καί νά ὑπηρετοῦν ὅλες οἱ Ἀρχές καί οἱ
Ἐξουσίες τῆς Χώρας μας τήν ἔννοια
τοῦ Ἔθνους καί τά Ἰδανικά πού αὐτή
ἐνσαρκώνει. Αὐτό ἐπιτάσσουν ὅλα τά
Συντάγματα τῆς Νεότερης Ἑλλάδας,
ἀπό τίς Ἐθνοσυνελεύσεις τοῦ Ἀγώνα
(σ.σ. 1821...), μέχρι καί τό σημερινό
Σύνταγμα...» (σ.σ. Ναί, καί τό σημερινό ἔκτοτε ἔχει Προμετωπίδα: «Εἰς τό
Ὄνομα... τῆς Ἁγίας Τριάδος»)!
β΄. «...Διακηρύσσουμε ὅτι ἡ ἐπι
κοινωνία τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ὀρ
θοδόξου Ἐκκλησίας μέ ἑτεροδόξους
ἤ ἀλλοθρήσκους δέν πρέπει νά ὁδηγεῖ
σέ ὑποχωρήσεις ἐπί θεμάτων πίστε-



Πόσοι τό γνωρίζουν; Ἄς τό σκέπτονται...
Ὑπερτεροῦσαν ἀριθμητικά τό 1940—41
οἱ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ καί ὡς ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ!
Α΄.
Τό 1940 ὑπῆρχαν καταγεγραμμένες
165.000 Πολύτεκνες Οἰκογένειες, μέ
5 καί ἄνω παιδιά,
ἀνήλικα ἤ σπουδάζοντα ἤ ἄγαμες κόρες. Ἀφοῦ ὅμως ἡ
βάση ἦταν τότε τά
5 παιδιά, ἄρα ὁ μέσος ὅρος παιδιῶν
κατά Πολύτεκνη
Οἰκογένεια θά ἦ
ταν 7 τουλάχιστο παιδιά (τότε
ὑπῆρχαν πολλοί
Ὑπερπολύτεκνοι). Δηλαδή 7, σύν 2
γονεῖς, σύν 1-2 προστατευόμενα μέλη
(γονεῖς ἄνω τῶν 65 ἐτῶν παπποῦδεςγιαγιάδες, πού τότε συνέμεναν). Ἔτσι
ὁ μέσος ὅρος μελῶν κατά Πολύτεκνη
Οἰκογένεια ἦταν τουλάχιστο 10 μέλη
καί οἱ 165.000 Πολύτεκνες Οἰκογένειες
ἐπί (Χ) 10 μέλη ἔφθαναν τό 1.650.000
Ἑλληνικό Πληθυσμό καί ἄνω!
Γιατί —ΠΡΟΣΕΞΤΕ— καί οἱ
μή θεωρούμενοι νομικά Πολύτεκνοι ἦσαν πολλές δεκάδες χιλιάδες
Οἰκογένειες, μέ ἡλικιωμένα πλέον
παιδιά, ἄνω τῶν 20—25 ἐτῶν. Καί
αὐτές οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες
ἦσαν (θά ἦσαν) τουλάχιστο ἄλλες
165.000—200.000! Δηλαδή σύνολο
Ἑλληνικοῦ Πληθυσμοῦ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟΥ: 3.500.000 καί ἄνω!
ως, δόγματος καί παραδεδομένης
ἀληθείας...



Ἡ χριστιανική Οἰκογένεια εἶναι ἡ
μεγάλη μας ἐλπίδα. Ὅσο ὑπάρχουν
γονεῖς πού ἀνάβουν στό σπίτι τό καν
τηλάκι καί διδάσκουν στά παιδιά τους
νά κάνουν τό Σταυρό τους καί νά
πηγαίνουν στήν Ἐκκλησία, ἔχουμε
συγκρατημένη αἰσιοδοξία ὅτι θά
ὑπερβοῦμε τήν πολύμορφη κρίση».

Βέβαια, δέν μποροῦμε νά γνωρίζου
με πόσοι ἀκριβῶς ἀπό τά 3.500.000
ἦσαν οἱ Στρατιῶτες Πολύτεκνοι στίς
15—16 στρατευμένες τότε ἡλικίες,
ἀπό τό 1925 ἕως τό
1940. Γνωρίζουμε
ὅμως ὅτι γιά τούς
Στρατιῶτες Πολυτέκνους ὁ τότε
Ἀ ρχ ιστράτηγος
Ἀλέξανδρος Παπάγος ἔχει εἰπεῖ
τό σημαντικότατο λόγο:
«Οἱ Πολύτεκνοι χαρίζουν στό
Κράτος τούς πιό σκληραγωγημένους καί πειθαρχικούς στρατιῶτες»!
(Βλ. Ε.Π.Ο. ἀρ. 24/1984, σ. 15).
Β΄.
Ἐξάλλου οἱ Στρατιῶτες Πολύτεκνοι καί Παιδιά Πολυτέκνων Π Λ Ε Ο Ν Ε Κ Τ ΟΥ Σ Α Ν καί ὡς πρός τήν
Ἑλληνορθόδοξη Πίστη τους, ἔχοντας
συνειδητό ἐκκλησιαστικό φρόνημα καί
βίωμα, σύμφωνα μέ πολλές σχετικές
μαρτυρίες. Πίστευαν καί ἐπικαλοῦνταν
ἰδιαίτερα τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ὡς
«Ὑπέρμαχο Στρατηγό» καί Ἁγία Σκέπη, μάλιστα βλέποντάς Την συχνά καί
αἰσθητά-ὁρατά! Καί ἐδῶ οἱ σχετικές
μαρτυρίες καί περιγραφές εἶναι κυριογ΄. «...Τό συμπέρασμα ἀπό ὅλες τίς
Ὁμιλίες εἶναι ἕνα: πρέπει νά ξαναφτιάξουμε τό Κρυφό Σχολειό. Κάθε
σπίτι πρέπει νά γίνει Κρυφό Σχολειό.
Γιά νά γίνει τοῦτο, οἱ γονεῖς πρέπει
νά εἶναι σωστοί δάσκαλοι... Ἄς μή
μιλᾶμε στά παιδιά πρίν κάνουμε προσ
ευχή... Τότε θά γίνει Κρυφό Σχολειό
τό σπίτι μας, γιά νά σωθοῦν τά παιδιά μας. Καί αὐτή ἡ κρίση θά μᾶς
ὁδηγήσει στήν Ἀνάσταση»! (Ἔ. ἀ.).

λεκτικά συγκλονιστικές. Ναί, ἔβλεπαν
καί ζοῦσαν τότε οἱ Στρατιῶτες μας
ΘΑΥΜΑΤΑ!
Ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
Χρύσανθος (Φιλιππίδης), πρώην
Μητροπολίτης Τραπεζοῦντος, θερμός Πατριώτης (ἀλλά καί Συγγραφέας, Ἀκαδημαϊκός), εἶχε φροντίσει καί στείλει στό Μέτωπο μιά ἱ.
Εἰκόνα τῆς Παναγίας, ὅπως καί μία
Καινή Διαθήκη, πού οἱ Στρατιῶτες μας
ἔφεραν στήν τσέπη τοῦ στήθους τους.
Ἀναφέρεται μάλιστα Θαῦμα, κατά τό
ὁποῖο βλῆμα ἐχθρικό χτύπησε Στρατιώτη στό στῆθος, ἀριστερά, στήν καρδιά, καί ἔμεινε-κόλλησε στήν Κ. Διαθήκη «ἄπραγο»!
Οἱ μεγαλειώδεις λοιπόν Νίκες τοῦ
Ἔπους τοῦ 1940—41 στηρίζονταν καί
ὀφείλονταν πρό πάντων στή νικοποιό Πίστη τῶν Ἑλληνορθοδόξων
Στρατιωτῶν μας, πού πίστευαν καί
ζοῦσαν τό «πάντα δυνατά τῷ πιστεύ
οντι» (Μάρκου 9, 23) καί τό: «Αὕτη

ἐστίν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον,
ἡ Πίστις ἡμῶν» (Α΄ Ἰωάν. 5, 4)!
Γιατί — οἱ γνωρίζοντες ἄς μήν τό
λησμονοῦν καί οἱ ἀγνοοῦντες ἄς τό μαθαίνουν καί ἄς τό ἀναλογίζονται —, οἱ
ἰταλικές δυνάμεις σέ στρατιῶτες καί
ὁπλισμό γενικά (μάλιστα τάνκς, πυροβόλα καί ἀεροπλάνα) ἦσαν 7 π λ ά σ ι ε ς τῶν ἑλληνικῶν (καί φυσικά πολύ
περισσότερες ἦσαν οἱ γερμανικές στό
Ροῦπελ-Ὀχυρά Μεταξᾶ)!
Καί ὅλα αὐτά σέ συνθῆκες χώρου
ὀρεινοῦ καί καιροῦ χειμώνα φοβεροῦ,
μέ πολύ πολύ χιόνι καί πάγους. Οἱ
συνθῆκες δηλαδή ἦσαν δυσμενέστατες γιά τούς Ἕλληνες Στρατιῶτες,
οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο «ὑπερέβησαν
ἑαυτούς», ἀλλά καί κάθε πολεμικό
προηγούμενο σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο!
«Μέχρι τώρα λέγαμε ὅτι οἱ Ἕλληνες
πολεμοῦν σάν ἥρωες. Ἀπό τώρα
καί στό ἑξῆς θά λέμε ὅτι οἱ ἥρωες
πολεμοῦν σάν Ἕλληνες»!*

* Ὁ λόγος εἶναι τοῦ Ἄγγλου πρωθυπουργοῦ Τσῶρτσιλ, πού γι᾽ αὐτό εἶχε ὑποσχεθῆ
νά δοθῆ στήν ἡρωική Ἑλλάδα ἡ Βόρεια Ἤπειρος. Ἀλλά μεταπολεμικά ἀνήρεσε
δυστυχῶς τό λόγο του, ὅπως ἔκαμαν καί κάνουν διαχρονικά οἱ λεγόμενες «Μεγάλες
Δυνάμεις» (Φραγκοκρατία, Μικρασία κλπ.), ἐνῶ συνεχίζουν καί σήμερα...
Τοῦ Νομπελίστα Ρώσου Ἀλεξάνδρου Σ ΟΛ Τ Ζ Ε Ν Ι Τ Σ Ι Ν :

Μ Ι Α Π Ρ ΟΣ Ε Υ Χ Η .
«Πόσο εὔκολο νά ζῶ μαζί Σου, Κύριε! Πόσο εὔκολο νά πιστεύω σέ
Σένα! Ὅταν ὁ νοῦς μου ψάχνει ἀπεγνωσμένα ἤ ἀτονεῖ μέσ᾽ τήν παραζάλη · ὅταν κι ὁ πιό ἔξυπνος ἀνάμεσά μας δέν μπορεῖ νά δεῖ πέρα ἀπ᾽ αὐτό
τό βράδι, — μή ξέροντας τί νά κάνει αὔριο —, Σύ μοῦ στέλνεις τή φώτιση νά γνωρίζω ὅτι ὑπάρχεις καί ὅτι θά φροντίσεις νά μήν κλεισθοῦν ὅλα
τά μονοπάτια τῆς Ἀγαθότητας.
Στό ἀπόγειο τῆς κοσμικῆς δόξας κοιτάζω μέ δέος πίσω στά ταξίδια
πέρα ἀπό τήν ἐλπίδα — σ᾽ ἐκεῖνο τό μέρος ἀπ᾽ ὅπου μποροῦσα νά στέλνω στήν ἀνθρωπότητα ἕνα καθρέφτισμα τῶν ἀκτίνων
Σου—. Κι ὅσο χρόνο χρειασθῶ ἀκόμη γι᾽ αὐτό τό ἔργο,
θά μοῦ τόν δώσεις. Κι ὅ,τι δέν κατορθώσω, σίγουρα θά
τό ἔχεις παραχωρήσει σέ ἄλλους».
Ὁ μέγας Συγγραφεύς Ἀ. Σολτζενίτσιν, πού οἱ κομμουνιστές Ρῶσοι ἐδίωξαν πολύ, γεννήθηκε τό 1918 καί κοιμήθηκε τό 2008. Εἶναι ὁ συγγραφέας τοῦ ἀριστουργήμα
τος «Τό Ἀρχιπέλαγος τοῦ Γκουλάγκ» (1973, ὑπάρχει
καί ἑλληνική μετάφραση). Ἦταν ὁμολογητής τῆς
Ὀρθοδοξίας.
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ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ!*
Ἡ εἴδηση δημοσιεύθηκε στά Μέσα
Ἐνημερώσεως τήν Κυριακή 7 Ἰουλίου,
ἡμέρα τῆς μνήμης τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, πού φέρει τό
ὄνομα τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου. Καί
πρίν κἄν προλάβει νά κοινοποιηθῆ
εὐρύτερα, ἤδη μέ ἀκατανόητη κατεπείγουσα διαδικασία προωθεῖται τό σχετικό νομοσχέδιο πρός ψήφιση στή Βουλή, ἔτσι ὥστε ἡ ἡμέρα ἡ ἀφιερωμένη
στόν Κύριο καί τή λατρεία τοῦ Θεοῦ
νά προσφερθῆ ὡς θυσία στό βωμό τῆς
λατρείας τοῦ μαμωνᾶ (χρήματος).
Τά δύο κόμματα τῆς τωρινῆς Κυβερνήσεως συμφώνησαν νά ὁλοκληρώσουν
τό ἀπό μηνῶν ἀναγγελλόμενο καί ἀπό
πολύ περισσότερο καιρό σχεδιαζόμενο ἀνόσιο τόλμημα τῆς καταργήσεως
τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς.
Μέ ἀνυπόστατο ψευδοεπιχείρημα ὅτι ἔτσι θά τονωθῆ ἡ ὑποτονική
ἐμπορική κίνηση ἐπιδιώκονται δύο
ἄλλοι ἀφανεῖς σκοποί.
Πρῶτος ἀφανής σκοπός εἶναι
ἡ τελική ἐξόντωση ὅσων μικρῶν
ἐμπορικῶν καταστημάτων ἀντέχουν
ἀκόμη στή λαίλαπα τῆς πρωτοφανοῦς
οἰκονομικῆς ἐξαθλίωσης τοῦ τόπου.
Οἱ ἔμποροι αὐτοί ἤ θά χρειασθῆ νά
πληρώσουν ὑπερωριακή ἀπασχόληση
τοῦ προσωπικοῦ τους γιά τήν Κυριακή, μέ ἀποτέλεσμα νά γονατίσουν
ἐντελῶς, ἤ, ἄν τά λειτουργοῦν μόνοι τους, ὅπως γίνεται στίς πιό πολλές οἰκογενειακές ἐπιχειρήσεις, δέν θά
ἀντέξουν τή συνεχῆ ἐργασία 7 μέρες
τήν ἑβδομάδα. Καί στή μία καί στήν
ἄλλη περίπτωση θά ἀναγκασθοῦν νά
κλείσουν τά καταστήματά τους παραδίδοντας τό ἐμπόριο στούς θηριώδεις
μεγαλοκαρχαρίες τῶν πολυεθνικῶν.
Γι᾽ αὐτό ἄλλωστε ἔχει ἐκδηλωθῆ
κάθετη ἡ διαφωνία τοῦ συνόλου σχε

δόν τοῦ ἐμπορικοῦ κόσμου, οἱ συλλογικές ὀργανώσεις τοῦ ὁποίου μέ σειρά
ἐνεργειῶν ἀντιδροῦν στή σχεδιαζόμενη ρύθμιση καί ἔχουν κονιορτοποιήσει ἕνα πρός ἕνα ὅλα τά προπαγανδιζόμενα ἐπιχειρήματα τοῦ Ὑπουργείου
Ἀνάπτυξης.
Δεύτερος ὑπουλότερος ἀφανής
σκοπός τοῦ σχεδιασμοῦ εἶναι, μέσα
στά πλαίσια τῆς λεγόμενης πολυπολιτισμικότητας, ὁ ἐξαφανισμός τῆς
Χριστιανικῆς Κυριακῆς ὡς ἡμέρας
ἀφιερωμένης στόν Κύριο, γιά νά
μήν ἐνοχλοῦνται οἱ ἀλλόθρησκοι.
Αὐτός μάλιστα εἶναι καί ὁ κύριος
ἐπιδιωκόμενος σκοπός τῶν σκοτεινῶν
κέντρων τοῦ ἐξωτερικοῦ, πού εἴτε
εὐθέως εἴτε πλαγίως ἐπιβάλλουν αὐτόν
τό σχεδιασμό καί ὄχι μόνο.
Γιά τούς παραπάνω λόγους εἶναι
ἀνάγκη νά γίνει ἐπιστράτευση ὅλων
μας, ὥστε νά ἀποτραπῆ τό σχεδιαζόμενο ἔγκλημα. Γι᾽ αὐτό:
1. Καλοῦμε τούς πολίτες σέ κάθε
τόπο νά ἀπευθυνθοῦν στούς βουλευτές καί τά στελέχη τῶν συγκυβερνώντων κομμάτων τονίζοντας τήν
τρομερή εὐθύνη, πού ἀναλαμβάνουν
ἀπέναντι στήν ἱστορία καί τήν παράδοση τῆς Πατρίδας μας, καί νά
τούς δηλώσουν ὅτι στίς ἐπερχόμενες
ἐκλογές θά τά καταψηφίσουν.
2. Καλοῦμε ὅλους νά ἀποστείλουν
ἔγγραφες διαμαρτυρίες στά Μ.Μ.Ε.
3. Τέλος περιμένουμε ἀπό τούς
Σεβασμιωτάτους Ἐπισκόπους μας νά
ἐνεργήσουν ἐγκαίρως, ἀκόμη καί μέ
ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας,
ὥστε νά ματαιωθῆ ἡ κατάργηση ἑνός
θεσμοῦ 17 αἰώνων, ἀπό τήν ἐποχή
πού τόν καθιέρωσε ὁ Μέγας Κωνσταντίνος.

* Ἀναδημοσίευση ἐντύπου Ἀδελφότητας Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», Ἰούλιος 2013,
Σόλωνος 100, Τ. Κ. 106 80 Ἀθήνα — www.osotir.gr.

Ἄν ψηφισθῆ ὁ δῆθεν «ἀντιρατσιστικός» νόμος!...
• «Ἀπαγορεύεται, ἐφόσον ψηφισθῆ ὑπό τῆς Βουλῆς, νά ὁμιλοῦν ἐναντίον
τῶν γάμων τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἐναντίον τῆς ἰσλαμοποιήσεως τῆς Χώρας καί τῆς
ἀνεγέρσεως τεμενῶν (=τζαμιῶν), νά ἀμφισβητοῦν τό ὁλοκαύτωμα (σ.σ. τῶν Ἑβραίων
ὑπό τῶν Γερμανῶν), νά στρέφωνται ἐναντίον τῆς Ἑβραιομασωνίας καί ἐναντίον
τῶν θρησκευτικῶν ὁμάδων (σ.σ. αἱρετικῶν). Ὅλα τά ἀνωτέρω περιγράφονται μέ
συγκεκριμένην ὁρολογίαν, προφανῶς διά νά μή ἐξεγερθῆ ὁ Λαός. Ἡ βασική φιλοσοφία τοῦ ὑπό ψήφισιν νομοσχεδίου εἶναι ὅτι ἡ “δ ι ά κ ρ ι σ ι ς ” θά τιμωρῆται
μέ αὐστηράς χρηματικάς ποινάς καί εἰς ὡρισμένας περιπτώσεις καί (μέ) διοικητικάς ποινάς» (σ.σ. οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι... Ἀπό τήν Ἑλληνορθόδοξη Ἐφημερίδα
«Ὀρθόδοξος Τύπος», φ. 1997, 8.11.2013, σ. 1).
• «...Μέ φυλάκιση 3 μηνῶν ἕως 3 ἐτῶν καί χρηματική ποινή 5.000—20.000
(εὐρώ) τιμωρεῖται ὅποιος προκαλεῖ, διεγείρει ἤ προτρέπει σέ πράξεις ἤ ἐνέργειες
πού μποροῦν νά προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος κατά προσώπου ἤ ὁμάδας προσώπων, πού προσδιορίζονται μέ βάση τή φυλή, τό χρῶμα, τή θρησκεία, τίς γενεαλογικές καταβολές, τήν ἐθνική καταγωγή, τό γενετήσιο προσανατολισμό καί τή
σωματική ἀκεραιότητα...»! (Ἀπό τό ρεπορτάζ τῆς Ἄννας Δολλάρη στήν Ἐφημ. «Ἡ
Ἑλλάδα Αὔριο», βλ. Ἐφημ. «Ὀρθ. Τύπος», ἔ. ἀ. σ. 7).
• «ΝΑΙ. Ἄν περάσει τελικά τό ἔκτρωμα τοῦ «ἀντιρατσιστικοῦ» νόμου, τότε
οἱ σκοτεινές δυνάμεις τῶν ντόπιων μεταπρατῶν τῆς «παγκοσμιοποίησης» καί
τοῦ «ἐθνομηδενισμοῦ» θά ἔχουν κερδίσει νίκη λαμπρή ἀπωθήσεως τῶν Ἑλλήνων
στό σκοτεινό τοῦνελ τῆς φιμώσεως τοῦ νοῦ καί τῆς σκέψεως. Καί ὅποια κριτική
καί σχόλιο δέν ἀρέσει στό σάπιο κατεστημένο, θά σέ στέλνει φυλακή καί θά σέ
ἐξοντώνει... ΔΕΝ ΑΣΤΕΙΕΥΟΜΑΣΤΕ. Ἔτσι θά συμβῆ καί αὐτό θά εἶναι, μαζί μέ
τόσα ἄλλα, τό βαρύ τίμημα πού μᾶς περιμένει στά κατοπινά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς
Προσθήκη τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.-Ε.Π.Ο. γιά τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς.
Ἡ γενομένη εὐτυχῶς ἀντίδραση τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν καί τοῦ πλείστου ἐμπορικοῦ κόσμου εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν καθυστέρηση τῆς προωθήσεως τοῦ κυβερνητικοῦ νομοσχεδίου, πού κατατέθηκε στήν Ἑλληνική
Βουλή στίς 23 Ἰουλίου 2013. Ἡ ἁρμοδιότητα τοῦ θέματος ἀνατέθηκε στούς
Ἀντιπεριφερειάρχες (παλαιούς Νομάρχες) καί τελικά ἀποφασίσθηκε τά καταστήματα νά ἀνοίγουν μόνο 7 Κυριακές τό χρόνο. Ἡ πρώτη Κυριακή πού
ἄνοιξαν ἦταν ἡ Κυριακή τῆς 3ης Νοεμβρίου, κατά τήν ὁποία ἄνοιξαν κυρίως
τά καταστήματα τῶν Πολυεθνικῶν..., ἐνῶ οἱ ἑλληνικές ἁλυσίδες καταστημάτων, ὅπως τοῦ Σκλαβενίτη, τοῦ Βερόπουλου κ.ἄ., ἀρνήθηκαν ν᾽ ἀνοίξουν.
Κατά τήν Τουρκοκρατία οἱ Ἑβραῖοι εἶχαν καταργήσει τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς,
ἐπιβάλλοντας τό Σάββατο ὡς ἀργία. Ἀλλ᾽ ὁ Ἐθναπόστολος καί Ἱερομάρτυς
Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἀνέτρεψε τήν ἑβραϊκή προπαγάνδα ἐπαναφέροντας τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς σέ
Ἑλλάδα καί Εὐρώπη. Καί τώρα οἱ Σιωνιστές-Ἑβραῖοι
ὑποκινοῦν τήν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς.
Σχετική ἀνάπτυξη τοῦ θέματος κάνει ὁ φίλος
ἱστορικός καί Βαλκανιολόγος κ. Στέφανος Σωτηρίου, συνεργάτης τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., στό βιβλίο του:
«Πατροκοσμᾶς. Ποτέ τήν Κυριακή. Ἡ Διδαχή πού
ἄλλαξε τήν Εὐρώπη» (2009, Ἐκδ. «Ψηφίδα» καί
«Ἁρμός», ὁδ. Μαυροκορδάτου 11, 106 78 ΑΘΗΝΑ,
ὅπου διατίθεται, ὅπως καί στήν Π.Ε.ΦΙ.Π.). — Σπουδαία καί μαχητική στάση ἔλαβε καί ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ (βλ.www.aktines.
blogspot.gr/2013/07/blog-post_9114.html).



Φοβερη επιστολη πλοιάρχου τοῦ Ἑλλην. Ἐμπορ. Ναυτικοῦ:

«Νά προσέχετε τούς προδότες ἀπό μέσα ἀπό
τήν Ἑλλάδα. Φυλαχθῆτε ἀπ᾽ αὐτούς»!
«... Εἶμαι πλοίαρχος τοῦ Ἐμπορικοῦ
Ναυτικοῦ... Ἐδῶ καί πολλά χρόνια,
πάνω ἀπό εἴκοσι, ἀπό τά ταξίδια
μου στόν ἰσλαμικό κόσμο, στή Βόρεια Ἀφρική, τά Ἀραβικά Ἐμιράτα
κλπ., ἐγνώριζα ὅτι ὑπῆρχε σχέδιο
ἰσλαμικοῦ ἐποικισμοῦ τῆς Ἑλλάδας
καί γενικά τῆς Εὐρώπης, μέ σκοπό τήν
οἰκονομική, στρατιωτική καί θρησκευτική ἅλωσή τους. Τό συζητοῦσαν ὅλοι,
ἀκόμα καί μέσα στά καράβια...
Εἶχα γνωρίσει ἕναν πρίγκιπα, πού
εἶχε σπουδάσει στήν Ἀθήνα καί εἶχε
πάθος μέ τόν Ἑλληνικό Πολιτισμό. Μάλιστα εἶχε καί γυναίκα Ἑλληνίδα, τήν
ὁποία ἔφερνε στήν Ἑλλάδα κάθε φορά
πού γεννοῦσε... Μοῦ εἶχε πεῖ τά ἑξῆς:

“Νά προσέχετε τούς προδότες ἀπό
μέσα ἀπό τήν Ἑλλάδα. Θά πέσει
πολύ χρῆμα, γιά νά ἐξαγοράσουν
συνειδήσεις πολιτικῶν καί ἁπλῶν
ἀνθρώπων. Γι᾽ αὐτό τό λόγο θά
ἰδεῖτε νέους Ἐφιάλτες νά ξεφυτρώνουν στή Χώρα σας. Φυλαχθῆτε ἀπ᾽
αὐτούς”!...
...Πρέπει νά ξέρετε ὅτι οἱ ἔγχρωμοι
ἔχουν τρομερό μίσος γιά τούς λευκούς
καί αὐτό γίνεται ἀντιληπτό, ὅταν πολλαπλασιάζονται καί ἀποκτοῦν ἰσχύ.
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καί μέ
τούς Ἀλβανούς, πού οἱ περισσότεροι ἔχουν ἀπύθμενο μίσος ἀπέναντι
σέ καθετί Ἑλληνικό. Τούς ἐγνώρισα
στά ταξίδια μου στήν Ἀδριατική καί

καί τῶν δεσμῶν... Δεσμοί καί φίμωτρα, πού μᾶς ἐπιβάλλουν ἡ Νέα Παγκόσμια
Τάξη, οἱ Σκοτεινές Λέσχες.

• ΥΠΑΡΧΕΙ μυστική ὑπερκυβέρνηση πού ἐξουσιάζει τόν Πλανήτη; Εἶναι
οἱ Ἰλλουμινάτοι, οἱ Τέκτονες καί οἱ Σιωνιστές, πού κατευθύνουν τά πάντα καί
ὑφαίνουν τό σκοτεινό σχέδιο τῆς Νέας Ἐποχῆς. Στόχος τῆς Νέας Παγκόσμιας Ἐλίτ
εἶναι ἡ ὑποδούλωση τῆς ἀνθρωπότητας στή Νέα Παγκόσμια Τάξη. Ἑκατομμύρια
ἄνθρωποι βρίσκονται ὑπό τήν ἐπήρεια τεχνολογιῶν νοητικοῦ ἐλέγχου. Τό AIDS,
ἡ ἡπατίτιδα, τά ναρκωτικά καί μιά σειρά ἀπό τοξικές οὐσίες χρησιμοποιοῦνται
ἀπό τά κέντρα ἐξουσίας γιά τήν ἐξαφάνιση τῶν ἀνεπιθύμητων μειονοτήτων. Οἱ
Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες δέν εἶναι ἀνεπιθύμητη μειονότητα; (Παραπομπή στόν Κίσσινγκερ...). Ὅλα λοιπόν συνδέονται»!
(Ἀπό τό ἀγωνιστικό Ἑλληνορθόδοξο Περιοδικό «Χριστιανική Βιβλιογραφία...», φ.
59, Ἀπρίλ.-Ἰούν. 2013, σ. 7. — Τό διευθύνει ὁ κ. Στυλ. Λαγουρός, συνταξ. ἐκπαιδευτικός,
ὑπεύθυνος καί τῶν Ἐκδόσεων «Τῆνος», μέ ὑπερπεντακόσια ἤδη βιβλία!).
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• Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., ὡς Πανελλήνια Ἕνωση, καί τό Περιοδικό της
αὐτό συνιστοῦν γενικά καί εἰδικά στούς Φίλους Ἀναγνῶστες δυναμικές ἀντιδράσεις (μέ παραστάσεις, Ἐπιστολές, Ἐκπομπές κ.ἄ.), ὥστε ΝΑ
ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΘΗ ὁ παράνομος καί δῆθεν «ἀντιρατσιστικός» αὐτός νόμος. Γιατί πρῶτα καί κύρια βάλλει καί πολεμεῖ τήν Ἑλληνορθοδοξία μας
γενικά, ἀλλά καί τήν Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ὅπου
ἰσχύουν καί θά ἰσχύουν οἱ θεῖοι Νόμοι:
• «Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται»! (Β΄ Τιμοθ. 2. 9).
• «Πειθαρχεῖν δεῖ (=πρέπει) Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5, 29).
• «Ἐλάλουν ἐν τοῖς μαρτυρίοις Σου (=μέ τά λόγια Σου) ἐναντίον
βασιλέων (=ἐνώπιον ἀρχόντων...) καί οὐκ ᾐσχυνόμην (=δέν ντρεπόμουν,
δέν φοβόμουν. Ψαλμός 118, 46).

ἔχω πικρή πείρα. Εἶδα καί ἀπό κοντά
τί ὑφίστανται οἱ Βορειοηπειρῶτες,
οἱ ὁποῖοι εἶναι κυριολεκτικά σκλαβωμένοι μέσα στήν ἴδια τους τή
Χώρα...
...Ὑπάρχει σχέδιο ἐποικισμοῦ τῆς
Ἑλλάδας μας! Δέν εἶναι ὑπερβολή.
Πρέπει νά ἀντιδράσουμε, νά ἐξου
δετερώσουμε τούς προδότες, πού
ὑποβοηθοῦν νά ἰσλαμοποιεῖται ἡ
Χώρα μας. Νά μειωθῆ δραστικά ὁ
ἀριθμός τῶν λαθρομεταναστῶν καί νά
μείνουν μόνο ὅσοι εἶναι ἀπαραίτητοι

καί δέν στεροῦν δουλειές ἀπό Ἕλ
ληνες.
Ξαναγράφω τά λόγια τοῦ φιλέλληνα πρίγκιπα: “Νά προσέχετε τούς
προδότες ἀπό μέσα ἀπό τήν Ἑλλάδα.
Φυλαχθῆτε ἀπ᾽ αὐτούς”»!
Ν. Π., Πλοίαρχος Ἑλλην. Ἐμπορ.
Ναυτικοῦ — (Ἀπό τό Διαδίκτυο).
(Ἀναδημοσίευση ἀπό τό Ἑλληνορ
θόδοξο Περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή»,
τ. 49, Ὀκτ.-Νοεμ.-Δεκ. 2011, σ. 81-83,
μέ κάποιες περικοπές).

«Ἡ Δύση σέ προχωρημένη
Τζιχαντ-οποίηση τιμωρεῖται...».
«...Στή Γερμανία ἤδη ἀπό τό
2011 καταγράφονται 25 ἰσλαμικές
ὀργανώσεις μέ 34.720 μέλη, “πού
ἀποτελοῦν κίνδυνο γιά τήν ἐσωτερική
ἀσφάλεια”, καί 1.000 ἀπ᾽ αὐτούς εἶναι
ὕποπτοι γιά ἰσλαμική τρομοκρατία
“ὑψηλοῦ κινδύνου”.
Ἕνας ἀπό τούς “κήρυκες τοῦ μίσους”, ὁ Ἰμπραχίμ Ἀμπού Ναγκί, καλεῖ
τούς ὀπαδούς του μέσῳ διαδικτύου

σέ πράξεις βίας. Στά κηρύγματά του
ὑποστηρίζει ὅτι ὁ Νόμος τῆς Σαρίας
(σ.σ. Κορανίου) πρέπει νά τεθῆ πάνω
ἀπό τό Γερμανικό Σύνταγμα. Πρέπει νά
ἀπαγορευθῆ ἡ μουσική, νά ἐκτελοῦνται
οἱ ὁμοφυλόφιλοι καί νά θανατώνονται
διά λιθοβολισμοῦ οἱ μοιχοί...»!
(Ἀπό τήν Ἐφημ. «Δημοκρατία»,
16.6.13, καί ἀπό τή «Χριστ. Βιβλιογραφία», ἔ. ἀ., σ. 10).

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 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.
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ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΠΙΚΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Στή γνωστή αὐτή Στήλη, πού θεωροῦμε ὡς τήν «καρδιά» τοῦ
Περιοδικοῦ μας, δημοσιεύουμε ἐνδεικτικά-ἀντιπροσωπευτικά «ὡραῖα καί ἡρωικά
Γράμματα Πολυτέκνων» καί οἰκογενειακές φωτογραφίες τους, καθώς καί «Συγκινητικά Γράμματα Φίλων τῶν Πολυτέκνων» Ἐσωτερικοῦ καί Ἐξωτερικοῦ. Καί
αὐτά ἦσαν παλαιότερα πάρα πολλά, ἐνῶ τελευταῖα συνήθως ἡ ἐπικοινωνία μας
γίνεται προσωπικά καί περισσότερο τηλεφωνικά. ( Ὅλοι ἔχουν κινητά...). Μάλιστα ὡς πρός τίς ὡραῖες οἰκογενειακές φωτογραφίες ὑπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Γιατί πολλοί ἤ καί οἱ περισσότεροι Πολύτεκνοι δυσκολεύονται νά στείλουν φωτογραφίες, ἀποφεύγοντας τίς δημοσιεύσεις καί προβολές. Καί ἀκριβῶς, ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π.
ἐξηγεῖ συχνά ὅτι δέν δημοσιεύει φωτογραφίες γενικά γιά προβολή, ἀλλά γιά
παράδειγμα καί μίμηση ἀπό τούς ὀλιγοτέκνους (1-2) καί μάλιστα τούς ἑκούσιαἐθελοντικά ἀτέκνους.
Ἄλλωστε τά παιδιά τους δέν εἶναι ἀπόλυτα δικά τους, ἀλλά σχετικά δικά
τους, χαριζόμενα καί ἐμπιστευόμενα σ᾽ αὐτούς ἀπό τόν Πανάγαθο Θεό-Δημιουργό. Οἱ παλαιότεροι γονεῖς γενικά ἐρωτώμενοι: «ἔχετε παιδιά καί πόσα;»,
ἀπαντοῦσαν μέ τή φράση «τοῦ Θεοῦ τόσα» ἤ «τόσα τοῦ Θεοῦ»! Γι᾽ αὐτό καί
ἡ ταπεινή Π.Ε.ΦΙ.Π. γράφει καί λέγει: Οὔτε «Πόσα;» οὔτε «Τόσα», ἀλλ᾽ «Ἄν ὁ
Θεός δώσει καί ὅσα Ἐκεῖνος δώσει»!
Ἡ ἁγιογραφική, ἱεροκανονική καί ἁγιοπατερική μελέτη καί γνώση τῆς Ὀρθόδοξης
Πίστεώς μας, ὀρθά ἑρμηνευομένη, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΦΥΓΟΤΕΚΝΙΑ καί μάλιστα
Ἐκτρώσεις, Στειρώσεις καί γενικά Ἀντισύλληψη. Καί αὐτά διδάσκει ἡ ταπεινή
Π.Ε.ΦΙ.Π. τόσο προφορικά, ὅσο καί γραπτά μέ αὐτό τό Περιοδικό της.
Ὅπως γνωρίζουν οἱ παλαιότεροι Φίλοι Ἀναγνῶστες, ἐκτός τῶν σχετικῶν
ἀναφορῶν στό Περιοδικό, ἔχουμε κυκλοφορήσει καί «Εἰδικά ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ»
(τεύχη) γιά τά θέματα αὐτά, ὅπως τά ὑπ᾽ ἀρ.: 94/2002, 114/2007 καί 119/2008
(βλ. σ. 15 ). Πιστεύουμε δηλαδή καί τονίζουμε τήν εὐλογημένη ἀπό τό Δημιουρ-

Οἰκογ. Χρίστου καί Μαρίας Λινοῦ, μέ 9 (ἐννέα) παιδιά (1-ὁ «Μιχαλάκης» στόν Οὐρανό), γεννημ. ἀπό 1988 ἕως 2010, Ν. Ἀττικῆς.

Τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ
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γό Θεό τεκνογονία ὡς «Μυστήριον Μέγα... εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν»
(Πρός Ἐφεσ. Ἐπιστ. 5, 32), ἐπειδή ἡ εὐλογημένη τεκνογονία εἶναι συνδημιουργία ψυχοσωματικῶν ὑπάρξεων «κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσιν» τοῦ Τριαδικοῦ
Θεοῦ! Οἱ γονεῖς, σύμφωνα μέ τό δημιουργικό Νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι αὐτόνομοι,
συνεργοῦν μόνο στό σῶμα τοῦ ἐμβρύου-παιδιοῦ, ἐνῶ ἡ ἀσώματη, ἄυλη καί
ἀθάνατη ψυχή του χαρίζεται ἄνωθεν, ἀπό τό Θεό, ὡς πνοή Του.
«Καί εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ᾽ ὁμοίωσιν...»
(Γενέσ. κεφ. 1, στίχ. 26). «...Καί ἔπλασεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, χοῦν (= χῶμα)
ἀπό τῆς γῆς, καί ἐνεφύσησεν εἰς τό πρόσωπον αὐτοῦ π ν ο ή ν ζ ω ῆ ς , καί ἐγένετο
ὁ ἄνθρωπος εἰς ψ υ χ ή ν ζ ῶ σ α ν » (Γενέσ. κεφ. 2, στίχ. 7).
Καί, ὅπως ἔχουμε γράψει ἄλλοτε, ἡ ΨΥΧΗ εἶναι τριαδική: νοῦς-λόγος-πνεῦμα,
«κατ᾽ εἰκόνα» τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ — τοῦ Πατρός-Νοῦ, τοῦ Υἱοῦ-Λόγου, καί τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος!
Ὅλα λοιπόν ὅσα λέγονται, γράφονται καί πιστεύονται ἀντίθετα πρός αὐτά
(πού χρειάζονται ὀρθόδοξη ἑρμηνεία) εἶναι ἀντορθόδοξα, πλάνη καί αἵρεση.
Καί λέγοντας καί γράφοντας «ὀρθόδοξη ἑρμηνεία» ἐννοοῦμε μόνη τήν
ἁγιοπατερική ἑρμηνεία, τῶν Μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως τῶν
Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, τῶν Ἁγίων Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ,
Γρηγορίου Παλαμᾶ, Νικοδήμου Ἁγιορείτου καί Νεκταρίου Πενταπόλεως (γιά ν᾽
ἀναφέρουμε τούς κυριοτέρους).
Γι᾽ αὐτό χρειάζεται καί ἐπανάληψη συχνή τῆς Ὀρθόδοξης Πίστεώς μας, πού
πολλοί, μολονότι «βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι», δέν γνωρίζουν καί δέν πιστεύουν
ὀρθά-ὀρθόδοξα. Μάλιστα πολλοί... γίνονται αἱρετικοί (χιλιαστές, παπόφιλοι,
προτεσταντόφιλοι) ἤ καί ἄπιστοι-ἄθεοι.
Ἀλλ᾽ εὐτυχῶς ὑπάρχουν τά ἱερά Μυστήρια Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως,
χωρίς τά ὁποῖα δέν ὑπάρχει σωτηρία, ἀλλά κόλαση (καί ἐδῶ καί Ἐκεῖ...).
Καί οἱ δύο γονεῖς εἶναι τέκνα 3τέκνων, πού κατά σύμπτωση(;) εἶχαν ἀποπειραθῆ
γιά ἔκτρωσή τους, τῆς μητέρας «λόγῳ οἰκονομικῶν δυσχερειῶν...»(!) καί
τοῦ πατέρα ἀπό ὀλιγοπιστία. Ἀλλ᾽ εἶδαν καί οἱ δύο γονεῖς τοῦ πατέρα σέ
ἀποκαλυπτικό ὄνειρό τους τό Χριστό, στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος στόν Πειραιά,
ὅπου ἔμεναν, νά τούς δίνει ἕνα μωρό μέ χρυσά χέρια καί τούς εἶπε: «Εἶναι
ἀγόρι»! Ἔτσι δέν ἔγινε ἡ ἔκτρωση καί τό ὀνόμασαν Χρίστο!
Καί αὐτή ἡ Οἰκογένεια εἶναι νέα περίπτωση γιά τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. ( Ὀκτώβρ. 2013).
Ἄραγε κατά σύμπτωση; Μᾶλλον ὄχι, ἀλλά ἀπό τό στρίμωγμα καί τήν πρωτοφανῆ
δίωξη τῶν Πολυτέκνων ἀπό τό ἀφιλοπολύτεκνο Κράτος, πού θεωρεῖ τά παιδιά τεκμήριο πλούτου καί τά φορολογεῖ! Καί ἀσφαλῶς εἶναι πλοῦτος μέγας τά
παιδιά, ὡς δῶρα τοῦ Θεοῦ καί πίστεως καί ἀγάπης τῶν γονέων τους, ἀλλ᾽ ὄχι
πρός ἄδικη φορολογία... Ἐδῶ εὐτυχῶς ἐργάζεται μόνο ὁ πατέρας στό Δῆμο, ἐνῶ
ἡ μητέρα, ἐκτός τῆς φροντίδας τῶν παιδιῶν, ἔχει καί παιδί μέ εἰδικές ἀνάγκες
(τό 7ο, κορίτσι), πού χρειάζεται εἰδική φροντίδα. Τά 4 πρῶτα παιδιά (1988—
1994) εἶναι ἄνεργα. Ἔτσι ἀπευθύνονται τώρα στήν Π.Ε.ΦΙ.Π., ὅπως γράφει ἡ
ἡρωίδα μητέρα, «ἐλπίζοντας στή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τή δική σας». Καί συμ
πληρώνει: « Ἡ Παναγία νά μᾶς σκεπάζει καί ἁγιάζει ὅλους»! Ἀσφαλῶς, πρόκειται γιά συνειδητά θρησκευόμενη Οἰκογένεια, μάλιστα μέ Πνευματικό τους τό
Σεβ. Γέροντα-Ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Καρακάλλου Ἁγίου Ὄρους π. Φιλόθεο,
γιό ὑπερπολυτέκνων ἐπίσης, πού παρέστη στή Βάπτιση τῆς 8ης κόρης-Χρυσοβαλάντως. Ἦταν δίδυμη μέ τό «Μιχαλάκη», πού εἶχε διαγνωσθῆ ἄρρωστο ὡς

Α εἶναι ἡ Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια!
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ΕΠΙΚΟΙ

ἔμβρυο καί ὁ γιατρός πρότεινε ἔκτρωση..., πού οἱ γονεῖς δέν δέχθηκαν. Μάλιστα στό γράμμα τους καταλήγουν: «Εὐχόμαστε καί παρακαλοῦμε τό Θεό
νά μᾶς στείλει καί ἄλλα παιδιά». Εὖγε σας!
Γιά τίς ἀνάγκες τῆς μεγάλης Οἰκογενείας οἱ γονεῖς εἶχαν ἀναγκαθῆ
νά πάρουν δάνεια, ἐλπίζοντας καί στήν ἐργασία τῶν μεγάλων παιδιῶν,
πού, ὅπως ἀναφέραμε, εἶναι ἄνεργα. Ἀλλ᾽ «ἔχει ὁ Θεός» καί θά τούς
οἰκονομήσει, ὅπως μέχρι τώρα, καί στό μέλλον, μέ πολλούς καί θαυμαστούς τρόπους.

Οἰκογ. Ἀποστ. καί Ἀγγελικῆς Σαραντοπούλου, μέ 5 (πέντε) παιδιά,
γεννημ. ἀπό 1993 ἕως 2006 (ἀπό τή φωτ. λείπει μία κόρη), Ν. Ἀττικῆς.
Καί οἱ δύο γονεῖς
εἶναι τέκνα Πολυτέκνων,
ἀπό 4 ἀδέλφια. Μάλιστα ἡ μητέρα μεγάλωσε ὡς «ὀρφανή», ἀπό
ἐγκατάλειψη τοῦ «πατέρα»! Ζοῦν στό σπίτι τῆς
μητέρας της, πού εἶναι
μόλις 40 τ.μ. καί παλαιό,
8 ἄτομα μαζί μέ τή μητέρα-γιαγιά. Μεγαλύτερη δυσκολία εἶναι ὅτι ὁ
1ος γιός εἶναι μέ εἰδικές
ἀνάγκες (ἄνω τῶν 67%).
Ἐργάζονταν καί οἱ δύο
στό Δῆμο τους, πού
τώρα τούς ἀπέλυσε, ἀναθέτοντας τήν καθαριότητα σέ ἰδιώτη. Ἔτσι, καθώς
κόπηκε τό ἐπίδομα τοῦ 1ου γιοῦ-ἀσθενοῦς, ἔστω προσωρινά..., δυσκολεύονται πάρα πολύ. Ἀλλ᾽ εὐτυχῶς εἶναι συνειδητοί Ὀρθόδοξοι!
Τήν Οἰκογένεια συνέστησε στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. εὐλαβέστατος Ὑπερπολύτεκνος
Ἱερεύς, μέ γιό ἐπίσης εἰδικῶν ἀναγκῶν, γιά τόν ὁποῖο πληρώνει σέ ἰδιωτική
εἰδική Στέγη 1.000 € τό μήνα! Ἡ Ἐνορία του εἶναι μικρή καί πτωχή καί οἱ
δυσκολίες εἶναι πολλές καί μεγάλες, ἀλλά καί ἡ πίστη καί ἡ ὑπομονή τους
εἶναι μεγαλύτερες! Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. βοηθεῖ καί αὐτή τήν Οἰκογένεια ὅσο μπορεῖ,
ὅπως θά βοηθήσει καί τήν παροῦσα Οἰκογένεια. Ἐδῶ, καί στίς δύο περιπτώσεις, κάθε βοήθεια Φίλων εἶναι ἰδιαίτερα ἀναγκαία.
14
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Οἰκογ. Δημητρίου καί Δέσποινας Ἀρσενιάδη, μέ 6 (ἕξι) παιδιά,
γεννημ. ἀπό 2002 ἕως 2012, Ν. Ἀττικῆς.
Καί αὐτή ἡ περίπτωση εἶναι νέα ( Ἰούλ.
2013). Ὁ πατέρας, μοναχοπαίδι, ἦταν ἄνεργος
καί τώρα προσλήφθηκε μέ 8μηνη σύμβαση
στό Δῆμο, ἐνῶ ἡ μητέρα, ἀπό 4 ἀδ., εἶναι
ἐκπαιδευτικός, φιλόλογος, καί ζοῦν μέ δυσκολίες. Εὐτυχῶς ὑπάρχει

ΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

σπίτι δικό τους, πού ὅμως φορολογεῖται-χαράτσι, ἐνῶ ἡ ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ κ.ἄ.
μειώνουν τούς ἤδη μειωμένους μισθούς τους.
Καί σεῖς, ἀδελφοί, ὅπως καί ΟΛΟΙ μας, πρέπει νά ἐμπιστευόμαστε στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Σᾶς ἔδωσε-ἐμπιστεύθηκε τά χαριτωμένα παιδιά σας ὡς μέγα
πλοῦτο καί Αὐτός θά φροντίζει γι᾽ αὐτά, ὅπως καί οἱ δικοί Του ἄνθρωποι.

Οἰκογ. Ραφαήλ καί Σοφίας Τσαντεκίδη, μέ 7 (ἑπτά) παιδιά,
γεννημ. ἀπό 1994 ἕως 2008, Ν. Πιερίας.
Καί οἱ δύο γονεῖς
εἶναι τέκνα Πολυτέκνων,
ἀπό 4 παιδιά-ἀδέλφια.
Ἡ περίπτωση εἶναι νέα
γιά τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. (Σεπτ.
2013). Ἐργαζόταν ὁ σύζυγος ὡς οἰκοδόμος καί
τά ἔβγαζαν πέρα, ἔστω
δύσκολα, γιατί πλήρωναν καί 300 € τό μήνα
γιά δάνειο, πού τώρα
δέν μποροῦν νά πληρώσουν, γιατί ὁ σύζυγοςπατέρας εἶναι ἄνεργος,
ὅπως καί τό πρῶτο
ἀγόρι εἶναι ἐπίσης ἄν
εργο. Εἶναι παραδοσιακή Οἰκογένεια καί κάθε βοήθεια τήν ἔχει ἀνάγκη καί τήν περιμένει...
Ὑπομονή, ἀδελφοί, καί ὅ,τι μποροῦμε θά κάνουμε καί γιά σᾶς. « Ἔχει
ὁ Θεός»!

Εὐχαριστήρια Ἐπιστολή εὐλαβοῦς Ὑπερπολυτέκνου Ἐκπαιδευτικοῦ, μέ
10 παιδιά, πού ἀσθένησε βαριά, ἀλλά, δόξα τῷ Θεῷ, τώρα εἶναι καλά!
Ἀξιότιμα Μέλη τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., χαίρετε ἐν Κυρίῳ.
Συμπληρώθηκε ἕνας χρόνος ἀπό τήν περιπέτεια τῆς ὑγείας μου, πού ταλαιπώρησε τόσο ἐμένα, ὅσο καί τή σύζυγό μου καί τά παιδιά μου.
Συνέχεια ἀπό σελ. 12. — Εἰσαγωγικά. — Διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ. Ζητῆστε τα. 15

Τοῦ Ἀντιστρατήγου ἐ.ἀ. Πέτρου Μαρκοπούλου:

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.*
[ΕΙσαγωγικΑ. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τό Περιοδικό της αὐτό ἐξαρχῆς (1969 καί
1978) ἀναφέρονται σχεδόν πάντοτε στό ὄντως ὑ π ᾽ ἀ ρ . 1 -Ἕ ν α Ἑ λ λ η ν ι κ ό
Π ρ ό β λ η μ α , τ ό Δ Η Μ Ο Γ ΡΑ Φ Ι Κ Ο ὡ ς Υ Π Ο Γ Ε ΝΝ Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α , πού,
ἄν δέν εἶναι ἡ χαμηλότερη στόν Κόσμο («ὑπό τόν Ἥλιον»), πάντως εἶναι ἡ χαμηλότερη στήν Εὐρώπη καί τή Δύση γενικά! Τά σχετικά Ἄρθρα καί Σημειώματα-Σχόλιά μας συγκεντρωμένα ἀποτελοῦν ὁλόκληρο τόμο-πολυσέλιδο!
Γιατί φυσικά ἡ ἑλληνική ὑπογεννητικότητα ἔχει ἄμεση σχέση μέ τή γ ε ν ν η τ ι κ ό τ η τ α , πού εἶναι ἡ οὐσία καί ὁ σκοπός τῆς φυσικῆς καί κανονικῆς Οἰκογενείας
γενικά καί εἰδικά τῆς Πολύτεκνης Οἰκογενείας.
Εἶναι λοιπόν τό θέμα μας τό Δημογραφικό Πρόβλημα, γιά τό ὁποῖο ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π.
ὡς φιλοπολύτεκνη ἔχει κάμει ὥς τώρα καί ἐπί 45 χρόνια πολλά, μέ τή βοήθεια τοῦ
Θεοῦ-Δημιουργοῦ καί τῶν ἁπανταχοῦ Φίλων τῶν Πολυτέκνων.

* (Ἀπό Ἄρθρο του στήν Ἐφημ. «ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗΣ», φ. 41, Ἀπρίλ.-Ἰούν. 2012, σ. 16).
«Τίς ἔγνω Νοῦν Κυρίου καί τίς Αὐτοῦ σύμβουλος ἐγένετο;» ( Ἠσαΐου 40,
13). Τά ἀποτελέσματα ὅλων τῶν ἐξετάσεων, τουλάχιστο μέχρι τώρα πού
σᾶς γράφω αὐτές τίς γραμμές, εἶναι αἴσια.
Τόσο ἐγώ, ὅσο καί ἡ οἰκογένειά μου, θέλουμε νά σᾶς εὐχαριστήσουμε
γιά τή συμπαράστασή σας τίς δύσκολες ἐκεῖνες στιγμές. Ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη
σας μᾶς βοήθησε καί ὑλικά καί ψυχικά στή μεγάλη αὐτή δοκιμασία. Νοιώσαμε ὅτι ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. εἶναι κάτι πολύ περισσότερο ἀπό «Φίλοι τῶν Πολυτέκνων». «Ἀδελφός ὑπό ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρά» (Παροιμ. 18, 19).
Δυστυχῶς, οἱ βιοτικές μέριμνες μέ ἀνάγκασαν νά ἐπιστρέψω ἐσπευσμένα
στήν ἐργασία μου. Μετά ἀπό περιπέτεια τέτοιας ὁλκῆς δέν ἐπιστρέφεις ὁ
ἴδιος, ἀλλ᾽ οὔτε καί οἱ δυνάμεις σου σέ ἀκολουθοῦν. Δέν παραπονοῦμαι.
Ὁ Κύριος δίνει πάντοτε Σταυρό πού μποροῦμε νά σηκώσουμε.
Εὐχόμαστε ἐκ βαθέων ὁ Κύριος νά σᾶς δυναμώνει καί νά σᾶς εὐλογεῖ.
Μετά τιμῆς
Ν. Θεσσαλονίκης, 22.11.2013.
Ἀθανάσιος Γαλατᾶς
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ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Εἴχαμε
προγραμματίσει τήν ἀρθρογραφία τοῦ
παρόντος τεύχους (καί τή σελιδοποίησή του), ὅταν ἐλάβαμε τήν ἐπιστολή
τοῦ ἀνωτέρω Ὑπερπολυτέκνου (μέ
10 παιδιά, γεννημ. 1988—2011), γιά
τόν ὁποῖο εἴχαμε γράψει στό τεῦχος
ἀρ. 136/2012, σ. 8—9, ἀλλά μόνο μέ
τά ἀρχικά του (Α.Γ.). Γιατί τή σοβαρή ἀσθένειά του δέν ἐγνώριζαν τότε
τά περισσότερα παιδιά του. Εἶχε
χειρουργηθῆ στό π ά γ κ ρ ε α ς , μ έ
ὄ γ κ ο 8 Χ 1 0 ἑ κ α τ ο σ τ ά , πού δόξα
τῷ Θεῷ, ἦταν κ α λ ο ή θ η ς , ὅπως μετεγχειρητικά ἔδειξαν οἱ ἐξετάσεις,
ὅπως καί οἱ πρόσφατες.

Παρ᾽ ὅτι Ὑπερπολύτεκνος, δέν εἶχε
ἀπευθυνθῆ στήν Π.Ε.ΦΙ.Π., τήν ὁποία
ἐνημέρωσε ἀντικειμενικά μιά κόρη Πολύτεκνης Οἰκογενείας, γνωστῆς στήν
Π.Ε.ΦΙ.Π., πού εἶναι συμφοιτήτρια
μέ κόρη τοῦ ἰδίου. Τόσο ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π.,
ὅσο κάποιοι Φίλοι Πολυτέκνων διά
μέσου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. βοήθησαν γιά τήν
ἐξόφληση τῶν νοσηλείων σέ Ἰδιωτική
Κλινική! Γιατί Δημόσιο Νοσοκομεῖο,
τοῦ εἶπαν, δέν διέθετε θέση καί ἔπρεπε
νά... περιμένει!...
Πρόκειται γιά ἐξαιρετική Οἰκογένεια,
μέ συνειδητή ἑλληνορθόδοξη βιοτή.
Εἶναι ἐκπαιδευτικός-Μαθηματικός καί
ἐργάζεται μόνο αὐτός.

Τά Μ.Μ.Ε.-Μίντια (Τύπος καί Ράδιο-Τηλεόραση), μετά τό 1981 περισσότερο,
γράφουν καί μιλοῦν σχεδόν καθημερινά, ἀλλ᾽ ὄχι πάντα καί πάντοτε θετικά καί
θεραπευτικά. Συχνά γράφουν καί μιλοῦν καί ἀντιφατικά! Ἐπισημαίνουν τό πρόβλημα, ἀλλά ταυτόχρονα προβάλλουν καί τά γενεσιουργά αἴτιά του!: Ἐκτρώσεις,
Στειρώσεις, Ἀντισύλληψη, Διαζύγιο καί τά συναφῆ, μέ ἀποκορύφωμα τή λεγομένη ὁμοφυλοφιλία, τόν αἰσχρό Σοδομογομορρισμό, πού, ὡς «παρά φύσιν» κατάσταση καταργεῖ τή φυσική καί εὐλογημένη τεκνογονία καί πολυτεκνία.
Τό συγκεντρωμένο σχετικό ὑλικό (βιβλία, ἄρθρα, ἀποκόμματα Τύπου κλπ.)
εἶναι, χωρίς ὑπερβολή, τεράστιο! Ἰδιαίτερα τελευταῖα, μέ τήν πρωτοφανῆ δίωξη
τῶν Πολυτέκνων ἀπό τήν τροϊκανή κυβέρνηση, οἱ σχετικοί τίτλοι Ἐφημερίδων
κλπ. δέν εἶναι ἁπλά ἐντυπωσιακοί, ἀλλά καί προκλητικότατοι. Σέ Στήλη πού καθιερώσαμε: «Ὀλιγόλογα, ἀλλ᾽ ἀξιόλογα», χωρίς τακτική συνέχεια, μόνο οἱ τίτλοι
γενικά γιά τήν εὐρύτερη οἰκογενειολογική θεματολογία θ᾽ ἀπαιτοῦσαν ἀρκετές
σελίδες τοῦ εἰδικοῦ καί «μικροῦ» Περιοδικοῦ μας, τίς ὁποῖες σελίδες δέν διαθέτουμε. Γιατί προτιμᾶμε νά εἶναι τό Περιοδικό «μεγάλο» θεματολογικά καί κυκλοφοριακά, μάλιστα σέ ἑκατοντάδες χιλιάδες φύλλα καί ΔΩΡΕΑΝ, ἔστω μέ σύντομα
ἄρθρα-μηνύματα γιά τά ὄντως μεγάλα θέματα: Ὀρθόδοξος Γάμος, τεκνογονία-πολυτεκνία, ἐκτρώσεις (καί τελευταῖα καί στειρώσεις...), διαζύγιο καί φυσικά γιά
τά Ἐθνικά μας Θέματα καί γιά τό ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ-Ὑπογεννητικότητα κ.ἄ., Καί,
σύν Θεῷ, πάντοτε κατά τό γράμμα καί τό πνεῦμα τῆς Ἑλληνορθοδοξίας, χωρίς
προσθαφαιρέσεις καί μοντερνισμούς ποικιλόμορφους.
Ἐπιλέξαμε λοιπόν τό Ἄρθρο «Δημογραφικό Πρόβλημα» τοῦ κ. Πέτρου Μαρκοπούλου, Ἀντιστρατήγου ἐ.ἀ., ὡς ἐνημερωτικό γιά τά δημογραφικά στοιχεῖα, ἀλλά
καί γιά τίς «Προτάσεις» του, μάλιστα 27 τόν ἀριθμό καί 2πλασίας ἐκτάσεως τοῦ
προηγουμένου κειμένου. Ἀπ᾽ αὐτές θά παραθέσουμε ἐδῶ περιληπτικά μόνο τίς 15
γιά μιά ἀναδρομική ἐνημέρωση. (Οἱ πλεῖστες εἶναι γνωστές, ἀλλά μένουν στά χαρτιά σέ κάποια ντουλάπια τῆς «ἄβουλης» Βουλῆς τῶν βολεμένων βουλευτῶν..]!

Α΄ . Δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ῖ α .
«Ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδος σήμερα ἀνέρχεται στά 11 ἑκατομ. περίπου
κατοίκους.* Ὁ δείκτης γεννητικότητας
εἶναι 1,3 τέκνα ἀνά Ἑλληνίδα γυναίκα
(σ.σ. ἀφαιρουμένων τῶν ἀλλοδαπῶν
κατέρχεται στό 0,9...). Ὁ ρυθμός γεννήσεων εἶναι 9,45 γέννες ἀνά 1.000
κατοίκους, ἐνῶ ὁ ρυθμός θανάτων
ἀνέρχεται σέ 10,51 ἀνά 1.000 κατοίκους. Τό προσδόκιμο ὅριο ζωῆς ἔχει
φθάσει στά 79,66 ἔτη (77,1 γιά τούς
ἄνδρες καί 82,37 γιά τίς γυναῖκες),
ἐνῶ τό φάσμα ἡλικιῶν ἀπό 0—14 εἶναι
14,3%, ἀπό 15–64 εἶναι 66,6% καί ἄνω
τῶν 65 ἐτῶν, φθάνει τό 19,1% (τά ποσοστά αὐτά τό 1971 ἦσαν ἀντίστοιχα

25,4%, 63,7% καί 10,9%). Ἐκτιμᾶται
ὅτι τό 2025, ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδος
θά φθάνει τά 12 ἑκ., ἐκ τῶν ὁποίων
οἱ Ἕλληνες θά εἶναι τῆς τάξεως τῶν
8 ἑκ. καί ἀπό αὐτούς τό 25% θά εἶναι
ἡλικίας ἄνω τῶν 65 ἐτῶν. Σύμφωνα μέ
ἐκτιμήσεις τῆς Ἐθνικῆς Στατιστικῆς
Ὑπηρεσίας, τό 2050 ἡ ἀναλογία τῶν
παιδιῶν ἀπό 0—4 ἐτῶν θά εἶναι 13%,
ἡ ἀντίστοιχη τῶν ἡλικιῶν ἄνω τῶν
65 ἐτῶν θά φθάνει τό 32,1%, ἐνῶ τό
ποσοστό τοῦ οἰκονομικά ἐνεργοῦ
πληθυσμοῦ ἡλικίας 15—64 ἐτῶν θά
ἔχει κατέλθει στό 54,9%. Στή Χώρα μας
ἔχουμε ἐτησίως περί τίς 100.000 γεν-

* «...Νομίζω ὅτι κανονικά θά ἔπρεπε νά ὑπερβαίνουμε (οἱ Ἕλληνες) τά 50
ἑκατομμύρια. Καί δέν εἴμαστε παρά 10... Πᾶμε πρός ἐξαφανισμό. Αὐτό καί
μόνο μᾶς δημιουργεῖ τεράστιες ὑποχρεώσεις».
Νικόλαος Σβορῶνος (1911— †1989) , ἱστορικός, Διευθυντής Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος
Ἐρευνῶν. (Βλ. «Ἡ Δημογραφική κρίση στήν Ἑλλάδα», Ἡμερίδα 29.11.84 τῆς
«Ἑταιρείας Δημογραφικῶν Μελετῶν»-ΕΔΗΜ, Ἀθῆναι 1985, σελ. 17. Μέ τή λέξη
«κανονικά» ἐννοεῖ, ὅπως ἐξηγεῖ ἀλλοῦ, τή γνώση τῆς μακραίωνης Ἑλληνικῆς
Ἱστορίας. Βλ. καί Ε.Π.Ο. ἀρ. 125/2010, σ. 11).
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νήσεις καί περισσότερες ἀπό 200.000
ἀμβλώσεις (σ.σ. μᾶλλον 350.000)...
Ἐνδεικτικός τῆς μειώσεως τοῦ
πληθυσμοῦ μας εἶναι ὁ δείκτης γεν-

νήσεων ἀνά 1.000 κατοίκους, ὁ ὁποῖος
τό 1935 ἦταν 28,16 γεννήσεις, ἐνῶ τό
2005 ἦταν 9,69!...

Β ΄. Π ρ ο τ ά σ ε ι ς .
1. Δημιουργία Διαρκοῦς Διακομ
ματικῆς Ἐπιτροπῆς ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ἐμπλουτισμένης μέ
προσωπικότητες ἀπό τόν χῶρο τῆς
ἐπιστήμης, τῆς ἀγορᾶς καί τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν, μέ σκοπό τήν παρακολούθηση ἐφαρμογῆς τῶν ἑκάστοτε
σχετικῶν μέτρων.
2. Ἐκπόνηση ἐθνικοῦ σχεδίου
οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως τῆς Χώρας
(ἰδιαίτερα τῆς περιφέρειας) καί διακομματική ἐφαρμογή αὐτοῦ...
3. Χωροταξικός σχεδιασμός τῆς
χρήσεως γῆς, ἀναδασμός καί ἐνίσχυση
τῶν ἀγροτῶν γιά ἐπαύξηση τῶν
ἐκτάσεών τους.
4. Δημιουργία ἐπάρκειας ὁλοήμερων
βρεφοκομικῶν καί παιδικῶν σταθμῶν
γία Ἕλληνες πολίτες (πρόβλεψη λειτουργίας κατά τούς θερινούς μῆνες,
λόγῳ ἐργασίας γονέων).
5. Δωρεάν τοκετός Ἑλληνίδων ἀπό
τό τρίτο τέκνο καί μετά...
6. Ἀπαλλαγή φόρου ἰδιοκατοική
σεως πρώτης κατοικίας, γονικῆς παρο
χῆς καί κληρονομιᾶς, γιά ἑλληνικές
πολυμελεῖς οἰκογένειες καί ἀναλόγως τοῦ
οἰκογενειακοῦ εἰσοδήματος. Χορήγηση
εὐνοϊκῶν δανείων γιά ἀπόκτηση πρώτης
κατοικίας μέ κλιμακούμενες φοροαπαλλαγές ἀναλόγως τοῦ ἀριθμοῦ τέκνων καί
τοῦ οἰκογενειακοῦ εἰσοδήματος.
7. Δωρεάν ἰατρική περίθαλψη γιά
κάθε τέκνο πολυμελοῦς ἑλληνικῆς οἰ
κογενείας, μέχρι τήν ἐνηλικίωσή του,
στά δημόσια νοσοκομεῖα.

8. Ἐπίδομα ἀπό τό τρίτο τέκνο καί
μετά (μέ αὔξουσα κλίμακα).
9. Συνυπηρέτηση συζύγων (ὑπαλ
λήλων) πολυμελῶν οἰκογενειῶν.
10. Ἐπιπλέον μοριοδότηση στούς
διαγωνισμούς ΑΣΕΠ γιά τήν πρόσ
ληψη στόν εὐρύτερο δημόσιο τομέα,
στό ἕνα ἀπό τά τέσσερα τέκνα ἤ στά
δύο ἀπό τά πέντε τέκνα πολυμελῶν
οἰκογενειῶν.
11. Εἰδικά κίνητρα ἐγκαταστάσεως
πολυτέκνων Ἑλλήνων σέ παραμεθόριες περιοχές (δάνεια, κατοικία κλπ.).
12. Ἔκπτωση ἀπό φόρο εἰσοδή
ματος δωρεῶν πρός Σωματεῖα Ἑλλήνων
Πολυτέκνων.
13. Φορολογική ἐπιβάρυνση ἀτέ
κνων, ὅσο αὐτοί εὑρίσκονται σέ
ἀναπαραγωγική ἡλικία (μέ ἐξαίρεση
τούς ἔχοντας υἱοθετήσει τέκνα).
14. Νά ἐξετάζονται εὐνοϊκά οἱ μετεγγραφές Ἑλλήνων φοιτητῶν ΑΕΙ καί ΤΕΙ
μελῶν πολυμελῶν ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν
σέ κοινό τόπο φοιτήσεως.
15. Νομοθετικά καί ἠθικά ἐμπόδια
στίς ἐκτρώσεις (π.χ. ὑποχρέωση ὑ
ποψηφίας ἑλληνίδας μητέρας νά ἀντι
ληφθῆ, μέ τή βοήθεια τῆς ἐπιστήμης,
τόν ζωντανό ὀργανισμό πού φέρει)...».
Σημείωση. Στό ἴδιο τεῦχος τῆς
Ἐφημ. «Πυροβολητής», σ. 2, δημοσιεύεται ἄρθρο τοῦ κ. Π. Μαρκοπούλου μέ τόν τίτλο: «Λαθρομετανάστευση: τό πρόβλημα καί ἡ
ἀπάντηση».

ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ Π.Ε.ΦΙ.Π.
lΓ
 ιά ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ: καθημερινά,

l Γιά Πολυτέκνους Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Σ:
7.30΄ π.μ. —8.30΄ μ.μ. καί Σάββατο
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 10—2.
Παράκληση νά προηγεῖται τηλεφώνημα.
7.30΄ π.μ. —2.30΄ μ.μ.
l Γιά Πολυτέκνους Α Τ Τ Ι Κ Η Σ: l ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Λειτουργεῖ
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 7.30΄—3.00΄.
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί 10—2.
210-38.08.826. Ὑπεύθ. Στέφ. Σωτηρίου.
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Τοῦ Ἁγιορείτη Γέροντα Γαβριήλ:

«ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ, ΟΥΤΕ
Η ΚΟΛΑΣΗ ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΕΧΘΗ»!*
Ὁ Θεός εἶναι πολύ λυπημένος μέ
τούς Ἕλληνες Βουλευτές, διότι Τόν
ἀρνήθηκαν. Κατήργησαν τό Νόμο Του
καί θέσπισαν δικούς τους νόμους...
Ἡ Ἑλληνική Βουλή ἤ πρέπει ν᾽
ἀλλάξει διαγωγή ἤ πρέπει ν᾽ ἀλλάξει
ὄνομα. Μ᾽ αὐτά πού ἔκανε, δέν τῆς
ἁρμόζει νά λέγεται Βουλή, ἀλλά
ἄβουλη κι ἀσύνετη κι ἀπερίσκεπτη.
Γιατί κατήργησε τό Νόμο τοῦ Θεοῦ
καί ψήφισε δικούς της νόμους.
Ὁ Θεός λέει στό Δεκάλογο: «Οὐ φο
νεύσεις». Οἱ Ἕλληνες Βουλευτές λένε:
«Κάτω ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ· σκοτῶστε».
Νομιμοποίησαν τίς Ἐκτρώσεις.
Ὁ Θεός λέει: «Οὐ μοιχεύσεις».
Αὐτοί λένε: «Κάτω ὁ νόμος τοῦ Θε
οῦ». Νομιμοποίησαν τίς μοιχεῖες, τίς
πορνεῖες, τήν ὁμοφυλοφιλία, τήν καύση τῶν νεκρῶν, τόν πολιτικό γάμο,
βγάζουν τά Θρησκευτικά ἀπ᾽ τά
Σχολεῖα, πετοῦν τό Σταυρό ἀπ᾽ τή
Σημαία, τίς Εἰκόνες ἀπ᾽ τίς Δημόσιες
Ὑπηρεσίες, θέλουν ν᾽ ἀναβιώσουν τό
δωδεκαθεϊσμό καί τόσα ἄλλα...
Οἱ Ἕλληνες Βουλευτές εἶναι ἐθνο
πατέρες καί ἐθνοσωτῆρες ἤ εἶναι ἐ
θνοολετῆρες καί ἐθνοκαταστροφεῖς;
Μ᾽ αὐτά πού κάνουν καί θεσπίζουν,
ἀποδεικνύουν ὅτι δέν πιστεύουν στό
Θεό, σέ ἀόρατο κόσμο, στήν ἀθανασία

τῆς ψυχῆς, στήν
Κόλαση, στόν
Πα ρ ά δ ε ι σ ο,
στή Μέλλουσα Κρίση κι
ἀνταπόδοση.
Ὅλ᾽ αὐτά τά θεωροῦν πλάνες ἐπικίνδυ
νες καί «ὄπιον τοῦ λαοῦ».
Ἄν δέν μετανοήσουν, οὔτε ἡ Κόλαση θά τούς δεχθῆ. Ὁ Θεός θά κάμει εἰδική Κόλαση γιά νά τούς βάλει!...
Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἔλεγε: «Ὁ
πολιτικάντης σκέφτεται τίς ἑπόμενες
ἐκλογές. Ὁ πολιτικός σκέφτεται τίς
ἑπόμενες γενεές»!
Ὁ Καποδίστριας, ὁ Κουμουνδοῦρος,
ὁ Τρικούπης, ὁ Πλαστήρας ζοῦσαν γιά
τήν Ἑλλάδα καί δέν ζοῦσαν ἀπ᾽ τήν
Ἑλλάδα.
Πολλοί ἀντίχριστοι διαμέσου τῶν
αἰώνων πολέμησαν τό Θεάνθρωπο
Ἀρχηγό τῆς Πίστεώς μας λυσσωδῶς.
Κανένας ὅμως ἀπ᾽ αὐτούς τούς
ἀντιχρίστους δέν τόλμησε νά προσβάλει τήν ἠθική ὑπόσταση τοῦ Κυρίου
μας. Οἱ ἀντίχριστοι τοῦ αἰώνα μας
προσβάλλουν τήν ἠθική ὑπόσταση τοῦ
Ἀρχηγοῦ τῆς Πίστεώς μας... Αἶσχος...
Ξεπερνοῦν στή διαστροφή κι αὐτόν
τόν ἴδιο τό Σατανά!

* Ἀποσπάσματα ἀπομαγνητοφ. συνεντεύξεως μέ τόν εὐλαβέστατο Μοναχό καί
θεολόγο Γέροντα Γαβριήλ, ἀπό τό Κουτλουμουσιανό Κελλί Ὁσίου Χριστοδούλου,
Καρυές Ἁγίου Ὄρους. Ὁλόκληρη ἡ συνέντευξη κυκλοφορήθηκε ἀπό τίς Ἐκδόσεις
«Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2013. (Σπαρτάκου 6, 566 26 Συκιές, τηλ. 2310212.659, FAX 2310-207.340).
«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
Λειτουργεῖ 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:
l ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/μα Παπαφλέσσα 1, Ἅγ. Ἰωάννης-Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ. 0341-01-031847.
l λαϊκη τραπεζα, Ὑποκ/μα Πάφου 2, Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ.: 022-21017153.
l ἡ Ε.Π.Ο. ἔχει τήν εὐλογία-σύσταση τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κύπρου.
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Συνεχεια ἀπό σελ. 1-πρωτεξώφυλλο.

Πολυδυμικῆς ἱστορίας συνέχεια!
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Ἕνα ὁλόκληρο τεῦχος — «Εἰδικό Ἀφιέρωμα» — μποροῦν ν᾽ ἀποτελέσουν
ὅσα ἔχουμε γράψει σέ προηγούμενα τεύχη γιά 7δυμα, 6δυμα καί 5δυμα
Ἀλλοδαπῶν, ὅπως γιά τά 5δυμα τῆς Πράγας-Τσεχίας (βλ. προηγούμενο
τεῦχος, ἀρ. 139/2013, σ. 1 καί 11—13). Γιά τά πρῶτα Ἑλληνόπουλα 5δυμα,
φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ά , τῆς Θήβας, βλ. τεῦχος
ἀρ. 22—23/1984, σ. 1, 3 καί 6), ἐνῶ 4δυμα
Ἑλληνόπουλα ἐγνωρίσαμε στήν Πετρούπολη Ἀττικῆς (γεννήθηκαν τή 10η Ἀπριλίου
1958) καί στή Λευκωσία τῆς Κύπρου τά
πρῶτα (γεννήθηκαν τή 12η Μαρτίου 1983.
Καί γιά τίς δύο περιπτώσεις βλ. τεῦχος ἀρ.
18/1983, σ. 1—6). Ἔπειτα ἐγνωρίσαμε τά
4δυμα τῆς Κρήτης (βλ. τεῦχος ἀρ. 84/1999, σ.
1, 4—8 ) καί κάποιες ἄλλες περιπτώσεις, μέ
πρόσφατη τά παρουσιαζόμενα ἐδῶ 4δυμα,
στό Δῆμο Βύρωνα Ἀθήνας, τοῦ ζεύγους Δημητρίου καί Στυλιανῆς Παπανίκου. Γεννήθηκαν στίς 18 Ἰουνίου 2011 ὑγιέστατα, 1
ἀγοράκι καί 3 κοριτσάκια. Τό ζεῦγος εἶχε
ἤδη ἀποκτήσει τό Νοέμβριο τοῦ 2008 ἕνα κοριτσάκι καί, ἐνῶ περίμεναν τό 2ο παιδί τους,
ἦρθαν φυσιολογικά, χωρίς καμμιά φαρμακευτική ἀγωγή, τά χαριτωμένα 4δυμα!
Φυσικά, ἡ διαπίστωσή τους στόν ὑπέρηχο ὡς ἐμβρύων ἐξέπληξε τό μαιευτήρα κ. Πάνο Θεοφανάκη (στό «Ἰασώ»), ἀλλά καί τούς γονεῖς, χωρίς ὅμως
φόβο. «Οὔτε γιά μία στιγμή δέν αἰσθάνθηκα φόβο», δήλωσε ὁ εὐτυχής πατέρας, ἐνῶ ἡ εὐτυχής μητέρα ὑπερέβαλε στή δήλωσή της: «Νοιώθω πολύ χαρούμενη καί νομίζω ὅτι εἶμαι ἡ πιό εὐτυχισμένη μαμά τοῦ κόσμου»!
Στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. ἐγνώρισε τή σπάνια αὐτή περίπτωση (πρώτη μετά 30 χρόνια
καί σέ 2.700.000 γέννες!) ὁ ἀδελφός τοῦ πατέρα τῆς Στυλιανῆς, ὁ κ. Ἀθανάσιος
Ντζούφρας. Γιατί ἡ Πολύτεκνη πλέον Οἰκογένεια εἶναι εὐτυχής, ἀλλ᾽ ἀντιμετωπίζει
δυσκολίες οἰκονομικές. Ἐργάζεται ὁ πατέρας σέ φανοποιεῖο αὐτοκινήτων τοῦ
πατέρα του, ἀλλά δουλειές δέν ὑπάρχουν καί οἱ ἄνθρωποι δυσκολεύονται.
Ἔτσι ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα γνωριμίας τῆς Οἰκογένειας ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. τῆς συμπαραστάθηκε καί συμπαραστέκεται, ἐνῶ δέν εἶναι ἡ... μόνη. Ἡ οἰκονομική κρίση
καί ἡ ἀνεργία εἶναι βαρύς σταυρός γιά τίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες, πού καταφεύγουν στήν Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ὡστόσο μᾶς ἔκαμε ἐντύπωση ὅτι ὁ νεοπολύτεκνος κ. Παπανίκος σέ ὅσους
ἀποφεύγουν τά παιδιά «ἔχει νά πεῖ μόνο μιά κουβέντα: Τά παιδιά ἔχουν
ἀνάγκη ἀπό λίγα ὑλικά πράγματα, ἀλλά θέλουν πολλή ἀγάπη καί στοργή.
Ὅσο περισσότερη ἀγάπη δίνεις στά παιδιά, τόσο πολλαπλάσια τήν παίρνεις πίσω, καί αὐτό εἶναι τό νόημα τῆς ζωῆς»! (Ἀπό τό ρεπορτάζ τῆς Ἐφημ.
Ἐσπρέσσο-ESPRESSO, 2.6.2011, σ. 7).
Ναί, ἕνα μυστήριο εἶναι ἡ φιλοστοργία καί ἡ αὐταπάρνηση τῶν γονέων,
μάλιστα τῶν Πολυτέκνων. Γιατί, ὅπως λέγει καί γράφει ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π.:
«Ὅσα πολλά, τόση πολλή / ἔχουνε χάρη καί τιμή»!
Εὐχόμαστε νά χαίρονται οἱ γονεῖς τά χαριτωμένα 4δυμά τους καί τήν πρώτη κορούλα τους καί νά εἶναι ὅλοι τους ὑγιεῖς κι εὐτυχισμένοι.

ΦΙΛΟΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ
1. Γαβριήλ Κων. Μανδελένη
(1970—16.8.2013).
Ἦταν γιός (ὁ
10ος) τῆς ΠΡΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, πού
ἐγνώρισε ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π.
μέ 9 παιδιά, τήν 1η
Ὀκτωβρίου 1969,
στήν Ἱ. Μ. Πετράκη Ἀθηνῶν, κατά τή
Βάπτιση 4 ἀδελφῶνἀγοριῶν ἀβαπτίστων.
Ἦταν τῆς Κρητικῆς Οἰκογενείας Κωνσταντίνου καί Μαρίας Μανδελένη,
πού πρόσφατα τότε εἶχε ἔλθει στήν
Ἀθήνα καί διέμενε προσωρινά στήν
ὁδ. Ἰασίου, δίπλα καί νότια τῆς Ἱ.
Μονῆς. Ἡ Οἰκογένεια εἶχε πολλή
ἀνάγκη καί δύο ρασοφόροι παριστάμενοι στή Βάπτιση, ἀνέλαβαν τή βοήθειά της, ἀποτελώντας τήν ἄτυπη
«Ὁμάδα Φιλοπολυτέκνων». (Τά ἔχουμε
γράψει αὐτά, μέ κάποιες λεπτομέρειες, στά πρῶτα τεύχη τοῦ Περιοδικοῦ,
ἀναφερόμενοι στά Γενέθλια τῆς μετέπειτα Π.Ε.ΦΙ.Π.).
Ὅταν λοιπόν γεννήθηκε τό 10ο
τέκνο τῆς Οἰκογενείας (τή 16η Σεπτ.
1970), τό ἀναδέχθηκε ἡ μικρή «Ὁμάδα
Φιλοπολυτέκνων» δίνοντάς του τό
ὄνομα Γαβριήλ, ἐπειδή εἶχε ἀδελφό
Μιχαήλ (8ο, 1968) καί ἡ Βάπτιση
ἔγινε στήν Ἱ. Μονή, πού τιμᾶται στούς
Ἁγίους Ἀρχαγγέλους Μιχαήλ καί Γαβριήλ. Στή συνέχεια ἀκολούθησαν
ἄλλα 5 παιδιά-ἀδέλφια (μέ τό 15ο,
τόν Ἐμμανουήλ, στόν Οὐρανό, ὡς νεογέννητο). Ἤδη ζοῦν τά 13 ἀδέλφια
καί τά 10 εἶναι ἔγγαμα, μέ τελευταῖο
νεόνυμφο τό Γαβριήλ.
Καί τά 6 ἀδέλφια-ἀγόρια διατήρησαν τό πατρικό «Γραφεῖο Τελετῶν» (ὁδ.
Παπαδιαμαντοπούλου 34), ἐνῶ πρό
5ετίας ὁ Γαβριήλ ἄνοιξε ἑστιατόριο
(διπλανό, στήν ἴδια διεύθυνση). Καί
φέτος τόν Αὔγουστο, μέ τή σύζυγό του
καί τό ἀγοράκι του, μετέβησαν στήν
Κρήτη γιά διακοπές. Ἀλλ᾽ ἐκεῖ τελεί-

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

ωσε ἡ ἐπίγεια ζωή του, ἀπό ἀνακοπή
καρδιᾶς, σέ ἡλικία 43 ἐτῶν!
Δυστυχῶς, ὁ διατιθέμενος ἐδῶ
χῶρος, πολύ στενός, δέν ἐπιτρέπει
ἀναφορά στοιχείων γιά τό χαρακτήρα του, πού διακρινόταν γιά τήν προθυμία-φιλότιμό του, τήν ἐργατικότητα
καί τήν εὐγένειά του.
Αἰωνία σου ἡ Μνήμη, Ἀγαπητέ
Γαβριήλ!
2. Νικολάου Μάρτη (1915—
12.11.2013), σπουδαίου Πολιτικοῦ,
Ὑπουργοῦ Β. Ἑλλάδος καί θερμοῦ
Πατριώτη.
Σχεδόν ἑκατον
τούτης (98 ἐτῶν)
«ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ»
τή 12η Νοεμβρίου.
Ἀλλά καί γιά τό μακαριστό Νικόλαο δέν
διαθέτουμε ἐδῶ τόν
ἀναγκαῖο χῶρο καί
ἡ ἀναφορά μας γίνεται ὡς ἀγγελία τοῦ
40νθήμερου Μνημοσύνου του. Θά γίνει τήν 21η Δεκεμβρίου, ἡμέρα Σάββατο καί ὥρα 9.00΄ π.μ., στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν
τῆς Ἑταιρείας «Φίλων τοῦ Λαοῦ» (ὁδ.
Εὐριπίδου 12, Ἀθήνα).
Ἐδῶ ἀναφέρουμε ἁπλά ὅτι εἴχαμε
γράψει γι᾽ αὐτόν σέ τρία προηγούμενα τεύχη. Ἦταν Μακεδόνας, ἀλλά καί
σύγχρονος «Μακεδονομάχος», μέ τό
ἱστορικότατο βιβλίο του «Ἡ πλαστογράφηση τῆς ἱστορίας τῆς Μακεδονίας», βραβευμένο ἀπό τήν Ἀκαδημία
Ἀθηνῶν — 1985. Ἔχει μεταφρασθῆ
σέ 7 (ἑπτά) ξένες γλῶσσες, ἐνῶ ἡ κυ
κλοφοροῦσα ἐπανέκδοσή του (ἀπό
τόν ἐκδ. οἶκο Μάλλιαρη) εἶναι δίγλωσση, ἑλληνιστί καί ἀγγλιστί. Ἦταν καί
συνειδητός ἑλληνορθόδοξος, συνδεόμενος μέ τό μακαριστό Ἁγιορείτη Γέροντα Παΐσιο.
Αἰωνία Σου ἡ Μνήμη, Σεβαστέ
Νικόλαε!
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Μιά ἐξήγηση γιά τήν ἐσώκλειστη ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ,
πού εἶναι προαιρετική, ἀλλά καί τόσο ἀναγκαία...
Συνηθίζουμε σ᾽ αὐτή τή σελίδα
νά παραθέτουμε καί ἑρμηνεύουμε
εὐαγγελικά λόγια-ρητά γιά τήν Ἁγία
Ἐλεημοσύνη καί τήν Ἔμπρακτη Ἀγά
πη πρός τούς ἀναγκεμένους ἀδελφούς
Πολυτέκνους, πού ἡ οἰκονομική κρίση ἔχει πλήξει καί πλήττει ὅσο ἴσως
ποτέ ἄλλοτε. Ἄν μονότεκνοι, δίτεκνοι καί τρίτεκνοι, ὅταν εἶναι ἄνερ
γοι, ὑποφέρουν πολύ, μάλιστα ἄν
δέν ἔχουν δικό τους σπίτι κι ἔχουν
χρέη καί δέν μποροῦν νά πληρώσουν ἐνοίκια, φῶς, νερό, κοινόχρηστα, τί γίνεται μέ τούς ἀνέργους καί
ἀστέγους Πολυτέκνους, μέ 4 παιδιά
καί ἄνω, ὥς 6, 8, 10; Μόνο Θαῦμα
εἶναι ἡ ἀντοχή τους χάρη στήν πίστη τους.
Καί ἀκριβῶς, κατά θαυμαστούς
τρόπους τούς οἰκονομεῖ ἡ θεία Πρό-

Θέματα εὑρετηρίου:
• Ἀντιαιρετικά • Ἀντιπαπικά
• Οἰκουμενισμός • Ποιμαντικά
• Δογματικά • Ἐκκλησιαστικά
• Ἐκκλησία-Πολιτεία • Ἐθνικά
• Ἁγιολογικά • Ἐπιστολές • Κοινωνικά • Διάφορα • Ἐσχατο
λογικά.
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νοια, φωτίζουσα καί ἐνισχύουσα φιλανθρώπους νά τούς συμπαραστέκονται καί ἀπό τό ὑστέρημά τους, πού
εὐλογεῖ ὁ Πανάγαθος.
Αὐτήν τήν εὐλογία, ὡς Θαῦμα
τῆς θείας Προνοίας, ἔζησε καί ζεῖ
ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἐπί 45 χρόνια. Καί, σύν
Θεῷ, συνεχίζει καί θά συνεχίζει μέ
αὐτή τήν προαιρετική ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ἤ ἀνάλογη ΚΑΤΑΘΕΣΗ, πού
περιμένει καί ἀπό Σᾶς. Ὄχι μόνο ὡς
ἄτομα, ἀλλά καί ὡς ὁμάδα, μέ φίλους καί γνωστούς Σας, δίνοντάς τους
αὐτό τό τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ. Δέν
εἶναι ἐπαιτεία ἀξιοκατάκριτη μιά τέτοια ἐνέργεια, ἀλλ᾽ εἶναι θεάρεστη
πράξη καί ἐφαρμογή τῆς Ἐντολῆς:
«Ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σε
αυτόν», ὅπως καί ὅσο τόν ἑαυτόν σου!
(Ματθ. 19, 19 καί Μάρκ. 12, 31).

Ὅπως βλέπουμε, μέ τή συμπλήρωση 50
χρόνων ἀπό τήν ἔκδοση τῆς πραγματικά
Ἑλληνορθόδοξης ἑβδομαδιαίας Ἐφημερίδας
«Ὀρθόδοξος Τύπος», πού κυκλοφορεῖται 8σέλιδη καί σέ μέγα σχῆμα κάθε Παρασκευή (ὁδ.
Κάνιγγος 10, 106 77 Ἀθήνα, τηλ. 210.38.16.206,
FAX 210.38.28.518, e-mail: orthotyp@otenet.
gr καί ἱστοσελίδα: www.orthodoxostypos.gr),
ἐκδόθηκε τό διπλανό DVD (Ντί-Βί-Ντί). Σ'
αὐτό περιέχονται ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ τῆς
Ἐρημερίδας τῆς 50ετίας (1961—2011), ἤτοι
1908 φύλλα-τεύχη!
Τήν ἀγωνιστική αὐτή Ἐφημερίδα ἵδρυσε
τό 1961 ὁ μακαριστός Ἀρχιμ. π. Χαράλαμπος
Βασιλόπουλος († 1982-ἀριστερά), μέ ἀντάξιο
βοηθό καί διάδοχό του τόν εὐλαβέστατο
Ἀρχιμ. π. Μάρκο Μανώλη (†2010-δεξιά).
Τό Περιοδικό τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. θεωρεῖ χρέος
του νά συστήσει στούς Ἀναγνῶστες του τήν
Ἐφημερίδα καί τό DVD αὐτό, γιατί στά ἔτη
1969—1978, πρίν ἐκδοθῆ τό Περιοδικό μας,
ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» φιλοξενοῦσε κείμενα
τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί οἰκογενειακές φωτογραφίες
Πολυτέκνων. Ἀλλά καί μετέπειτα καί συχνά
κάτ' ἔτος ἐστήριζε, στηρίζει καί προβάλλει
τό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
Συνιστᾶμε τό DVD, πού τιμᾶται 50 €.

Â É Â Ë É Ï Ð Á Ñ ÏÕ Ó É Á Ó Ç
'Από τή φωτογραφία τοῦ πρωτεξωφύλλου τοῦ
παρόντος βιβλίου (συνόλου σελίδων 486 καί σχήματος 17Χ24 ἑκατ.), ὁ τ ί τ λ ο ς (τό θέμα του) εἶναι
εὐκρινής καί σαφής, μάλιστα μέ
τήν προσθήκη τῶν ἄνω καί κάτω
ὑποτίτλων. Ἐπαναλαμβάνουμε καί
ὑπογραμμίζουμε μόνο ἐδῶ τό ὄνομα
τοῦ Συγγραφέα του: Ἀ ν τ ώ ν ι ο ς
Ε ὐ α γ. Ἀν τ ω ν ί ο υ - Ἀ ρ β α ν ίτ η ς ,
ἐξηγώντας ἐξαρχής ὅτι πρόκειται
περί τοῦ Προέδρου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
(«Πανελ. Ἑνώσ. Φίλων τῶν Πολυτέκνων»), ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της νόμιμα τό 1972 μέχρι καί σήμερα. Δηλαδή ἐπί 41 χρόνια, ἐνῶ ἄγει τό 89ο ἔτος τῆς ἡλικίας
του (ὑπολογιζομένης ἀπό τῆς συλλήψεώς του-«ἐξ
ἄκρας συλλήψεως», ὅπως λέμε καί γράφουμε στήν
Π.Ε.ΦΙ.Π.).
Ἀλλ' ὄχι γιατί ὁ Συγγραφέας τοῦ βιβλίου εἶναι Πρόεδρος τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. τό παρουσιάζουμε ἐδῶ. Εἶναι καί τό
βιβλίο του ἀξιόλογο, γιά νά μήν εἰποῦμε ἀξιολογότατο
στό εἶδος του. Ἐνῶ δηλαδή φαινομενικά, ἀπό τόν τίτλο του, εἶναι βιογραφικό τοῦ
Κ ώ τ σ ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ - Ἀ ρ β α ν ί τ η , Ἥρωα τῆς πατρίδας του Εὐβοίας, ἀλλά καί
τῆς Πατρίδας Ἑλλάδας κατά τόν ἀπελευθερωτικό καί πανένδοξο Ἀγώνα τοῦ 1821.
Βέβαια, ἀπό τό ὄνομα «Ἀρβανίτης» διαφαίνεται ὅτι ὁ Ἥρωας καί ὁ βιογράφος του ἔχουν σχέση... συγγενείας. Ὡστόσο ἡ πραγματική αὐτή σχέση, ὅπως καί ἡ
ἀναφορά συγγενικῆς ἐπίσης σχέσεως μέ τό μακαριστό καί σύγχρονο ἅγιο Γέροντα
Σίμωνα Ἀρβανίτη (Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος στήν Ἄνω Πεντέλη), δέν εἶναι
μεροληπτική. Εἶναι ὀφειλόμενο καί ἀποδιδόμενο ΧΡΕΟΣ πρός τούς ἀξίους προγόνους! (Βλ. σελ. 366—380 τοῦ βιβλίου. Ἐννοοῦμε τή γνώση καί παρουσίαση τῆς πατριδογνωσίας γενικά, ἀλλά καί εἰδικά τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας).
Εἴχαμε προγραμματίσει νά παρουσιάσουμε τό παρόν βιβλίο — καί ὡς ὀφειλή —,
ἀλλά σέ προσεχές τεῦχος, ἐπειδή, λόγῳ κρίσεως..., περιορίσαμε τίς σελίδες του ἀπό 32 σέ
24, γιατί τά ταχυδρομικά τέλη εἶναι ὑπερ-υπερυψωμένα! Προσωπικά εἴχαμε ἀναγνώσει
τό παρόν στά τυπογραφικά του δοκίμια, ὅπου δέν ὑπῆρχε ἡ ἐξήγηση τοῦ Συγγρ., ὅτι ἡ
κεντρική του διάθεση γίνεται ἀπό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἀλλά σέ σύντομη βιβλιοπαρουσίασή του ἀπό τή φίλη Ἐφημερίδα «'Ορθόδοξος Τύπος» (11.10.2013, σ. 2, τῆς ὁποίας ὁ κ.
Ἀντωνίου-Ἀρβανίτης ὑπῆρξε καί Πρόεδρος...) γράφεται ἀκριβῶς ὅτι «Διατίθεται ἀπό
τήν Π.Ε.ΦΙ.Π.»! Τότε εἴδαμε ὅτι αὐτό ἀναγράφεται στή σελ. 6 τοῦ βιβλίου. Καί τότε
ἐπίσης ἐμάθαμε γιά τήν προφορική ἐξήγηση τοῦ κ. Ἀντωνίου-Ἀρβανίτη, ὅτι ἡ τιμή τοῦ
βιβλίου (20 €) θά διατίθεται ὡς δωρεά ὑπέρ τῶν Πολυτέκνων διά μέσου τῆς Π.Ε.ΦΙ.
Π. Ἔτσι ἐκρίναμε καλό καί ἀναγκαῖο νά παρουσιάσουμε τό βιβλίο (ἔστω στό στενό
χῶρο τοῦ παρόντος τεύχους καί κατά τόν παρόντα τρόπο), μέ σκοπό νά κάνουμε μιά
ἀναλυτική καί ἐκτενέστερη παρουσίασή του σέ ἑπόμενο ἤ ἑπόμενα τεύχη. Δικαιούμαστε, νομίζουμε (ἤ μᾶλλον ὀφείλουμε), νά τό κάνουμε γιά τό ἴδιο τό βιβλίο, ὡς ἀξιόλογο,
ἀλλά καί γιά τό Συγγραφέα του, ὁ ὁποῖος εἶναι καί γιός Ὑπερπολυτέκνων (μέ 7 παιδιά-ἀδέλφια), ἀλλά καί τακτικός Δωρητής τῶν Πολυτέκνων διά μέσου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.,
τόσο ὁ ἴδιος προσωπικά, ὅσο καί ἡ σεμνή σύζυγός του Μαρία, συνταξιοῦχος διδασκάλισσα. Γιατί καί αὐτή τή συνταξή της ἐξαρχῆς καί κάθε μήνα δωρίζει στήν Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ἄλλωστε ἐξαρχῆς ΟΥΔΕΝΑ μέλος τοῦ Διοικητ. Συμβουλίου ἔλαβε ποτέ δραχμή ἤ εὐρώ
ὡς «ἔξοδα κινήσεως» κλπ. κλπ. Στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. — δόξα τῷ Θεῷ — ἴσχυσε καί ἰσχύει τό
«Δωρεάν ἐλάβεται, δωρεάν δότε» πάντοτε. Καί «δέν ὑπάρχουν συνταξιοῦχοι...», ἀλλ'
ὅσο κινοῦνται, θά ἐργάζονται ΔΩΡΕΑΝ! — Ἀλλά ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ, διότι ἀξίζει
αὐτό νά γίνει, ἔστω κατ' ἐξαίρεση...
Μ. Ν. Μ.
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Ἑόρτιες Σκέψεις καί Εὐχές.
Οἱ Ἑόρτιες Σκέψεις γιά τό μέγιστο
Μυστήριο τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως,
τό «μόνον καινόν ὑπό τόν
ἥλιον», συνοψίζονται στό
θεολογικότατο Εἱρμό τῆς
Θ΄ ᾨδῆς τῶν Καταβασιῶν
τῶν Χριστουγέννων:
«Μυστήριον ξένον ὁ
ρῶ καί παράδοξον. Οὐρα
νόν τό Σπήλαιον, Θρόνον
Χερουβικόν τήν Παρθέ
νον. Τήν Φάτνην χωρίον,
ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ Ἀχώρητος, Χριστός ὁ
Θεός, Ὅν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν»!
Τό νόημα καί τό μέλος εἶναι μεγαλειώδη! Ἄς τά σκεπτόμαστε καί
ἄς τά ψάλλουμε.

Καί οἱ ταπεινές Ἑόρτιες Εὐχές
μας γιά ὅλους τούς ἀγαπητούς Πολυτέκνους καί Φίλους τῶν
Πολυτέκνων εἶναι:
Νά δεχθοῦμε καί νά
προσκυνήσουμε τό Θεάνθρωπο Λυτρωτή μας
εἰλικρινά καί ἀληθινά,
μέ τά σωτήρια Μυστήρια τῆς ἱερᾶς Μετανοίας-Ἐξομολογήσεως καί
θείας Κοινωνίας, ὄχι μόνο τίς Ἑόρτιες αὐτές Ἡμέρες, ἀλλά
καί καθ᾽ ὅλο τό Νέο Ἔτος 2014, πού
μόνο ἔτσι θά εἶναι εὐλογημένο, καρποφόρο καί εὐτυχές. Ἀμήν.
Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π.-Ε.Π.Ο.

Ἀνακηρύχθηκε ΑΓΙΟΣ ὁ Γέρων ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
Καυσοκαλυβίτης!
Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου τήν 27η Νοεμβρίου 2013 ἀνακήρυξε
Ἅγιο τό Γέροντα Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη (1906—
† 2.12.1991). Σέ πολλές Ἐνορίες οἱ καμπάνες χτύπησαν χαρμόσυνα καί ἡ Ὀρθοδοξία ἑορτάζει τήν
ἔνταξη ἑνός ἀκόμη μεγάλου καί συγχρόνου Ἁγίου
στό Ἁγιολόγιό Της.
Ὁ Γέροντας Πορφύριος ἦταν ἤδη Ἅγιος στίς καρδιές ὅλων ὅσων τόν γνώρισαν, ἀλλά καί στίς καρδιές
τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἡ Ἁγιοκατάταξη ἑνός
Ἁγίου γίνεται πρῶτα στίς καρδιές τῶν πιστῶν καί
μετά ἔρχεται ἡ Ἱεραρχία νά τήν ἐπισημοποιήσει.
Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
εἶχαν προσωπική ἐπαφή μαζί του. Ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα
τούς Πολυτέκνους, καθ᾽ ὅτι καί ὁ ἴδιος ἦταν γιός
Πολυτέκνων, 4ος ἀπό 5 ἀδέλφια.
Μετά τήν ὁσιακή κοίμησή του ἐγράψαμε ἀρκετές φορές γι᾽ αὐτόν καί τίς
θεοφώτιστες συμβουλές καί διδαχές του. Μάλιστα κυκλοφορήσαμε γι᾽ αὐτόν
«Εἰδικά ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ», τά τεύχη ὑπ᾽ ἀρ. 56/1992, ἀρ. 57/1993 καί ἀρ. 98/2003. Καί
λίγο πρίν ἀναχωρήσει ἀπό τό Μήλεσι Μαλακάσας Ἀττικῆς γιά τό Ἅγιον Ὄρος,
ὅπου ἐκοιμήθη, σέ Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., πού τόν ἐπισκέφθηκε, εἶπε
αὐθόρμητα, χωρίς νά ἐρωτηθῆ, μάλιστα ἐπιμένοντας κι ἐπαναλαμβάνοντας:
«Λοιπόν, ἄκουσε. Θά τούς λέτε νά μήν ἀποφεύγουν τά παιδιά. Μέγα ἁμάρτημα ἡ
ἀποφυγή τῆς τεκνογονίας. Θά τούς τό τονίζετε αὐτό. Πᾶμε νά ἐξαφανισθοῦμε καί ὡς
Ἔθνος. Καί νά συνεχίσετε τό ἔργο αὐτό τῆς βοηθείας τῶν Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν.
Καλά κάνετε καί ἀσχολεῖσθε μ᾽ αὐτό τό ἔργο. Ἄντε, ὁ Χριστός νά σᾶς εὐλογεῖ»!
Σύν Θεῷ, θά ἐπανέλθουμε στό ἑπόμενο τεῦχος ἀναφερόμενοι, ἔστω ἁδρομερῶς,
στό ἱερό πρόσωπο καί Ἔργο τοῦ συγχρόνου πλέον Ἁγίου ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ.
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ Σ’ ΑΛΛΟΥΣ

