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Τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ 
εἶναι ἡ Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια!

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979).

Οἰκογ. Ἀνδρέα 
καί Ἀγγελικῆς 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, 
Αἴγινα, μέ 7 
παιδιά, γεννη-
μένα ἀπό 2003 
ἕως 2013. 

 Ὁ πατέρας 
εἶναι 1ος γιός 
τοῦ ἀνωτέρω 
Ἱερέως.

Βλ. σ. 22.

Π. Β. Δημακάκος, Καθηγ. 
Ἀγγειοχειρουργός καί Ὑ-
περπολύτεκνος. Σπουδαῖο 
Ἄρθρο του βλ. σ. 3—6.

Ἀλεξάνδρα Κίνοβα, ἀπό 
Τσεχία-Πράγα, ἀναμένει 
5 ΔΥ Μ Α -φυσιολογικά! 
Βλ. σ. 11—13.

Γρηγόριος Ἀλεξόπουλος, 
Ὑπερπολύτεκνος. «Φιλο-
πολυτεκνικό Μνημόσυνό» 
του βλ. σ. 14—15.

Ὁ εὐλαβέστατος  Ὑπερπο-
λύτεκνος Ἱερεύς π. Ἐμ- 
μανουήλ Γιαννούλης, μέ  
10 παιδ., βλ. σ. 19—21.
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Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθῆ μέ:
• ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ·

• ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση ῾Ι. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ καί  
Ἱ. 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 ΕΓΚΥ-
ΩΝ, οἱ ὁποῖες πιέζονται γιά Ε Κ Τ Ρ Ω Σ Η 
( β λ .  σ ε λ .  1 3 ) , γίνονται κατ᾽ ἐξαίρεση 
δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ-
ΚΑ ἔγκυρα: πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς 
καταστάσεως, ὑγείας-Κρατικοῦ Νοσο-
κομείου κ.λπ., καθώς καί οἰκογενειακή 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή).

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

• ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ: 
τρόφιμα, ἱματισμό καινουργῆ ἤ σέ καλή 
καί καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα 
καί ἔπιπλα, οἰκιακά σκεύη κ.λπ., βιβλία, 
σχολικά εἴδη, παιχνίδια, ἀλλά καί ΟΙΚΙ-
ΕΣ ἤ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ὅπως καί παντός εἴδους 
ΔΩΡΕΑ χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώων Πο-
λυτέκνων Ἀδελφῶν μας, πού ἀξίζουν τήν 
ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυση ὅλων μας.

• ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 
κυρ ίως  (βλ. ἑπομ. Τραπεζ. Λογαρ/μούς 
καί ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ. 30–31).

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.

Τριμηνιαῖο δημοσιογραφικό ὄργανο 
τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων 

τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Ἔτος 35ο, ἀρ. φύλλου 139. 
Ἰούλιος-Αὔγουστος-Σεπτέμβριος 2013.

Ἀκαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.
 210-38.38.496, 210-38.22.586, 

FAX: 210-38.39.509.
Ι Σ ΤΟ ΣΕΛ Ι ΔΑ : www.pefip.gr
e-mail: pefip@otenet.gr

«Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμηση τῶν 
πελαργῶν, πού  εἶναι πτηνά μονογαμικά, 

φιλότεκνα, πολύτεκνα, φιλόστορ-
γα, ἀλλά καί φιλογονικά, τιμῶντα 

ἰσόβια τούς γονεῖς! Γι’ αὐτό ὑπῆρχαν 
προστατευτικοί «πελαργικοί νόμοι», ἐνῶ 
ἡ τιμή-εὐγνωμοσύνη πρός τούς γονεῖς 

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

«Τὸ πελαργίζειν ἐστὶ φιλοτεκνεῖν καὶ φιλογονεῖν».

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.

• ΕΘΝΙΚΗ (Ὑποκατ/μα ὁδ. Σόλωνος 75) ἀριθμός 151/296047-89.
• ALPHA BANK-EΜΠΟΡΙΚΗ (Κατ/μα ὁδ. Σοφοκλέους 11) ἀριθμός 18950804.
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ (Κατ/μα ὁδ. Πανεπιστημίου 23) ἀριθμός 6002-010851-801.
• ALPHA BANK (Κεντρικό, ὁδ. Σταδίου) ἀριθμός 101002002080906.

Καί σέ ὅλα τά  Ὑποκαταστήματα τῶν ἀνωτέρω Τραπεζῶν τῆς Χώρας.

•  Οἱ ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματεῖο φοροαπαλλάσσονται 5% μέ κατάθεση στό Σωματεῖο 
καί μέχρι τό ἀθροιστικό ποσό τῶν 300 € κατ᾽ ἔτος. Ἐπιπλέον ποσά πρέπει νά κατατίθενται σέ 
Τράπεζα  ὑπέρ τοῦ Σωματείου. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες.

•  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ὅσοι Φίλοι-Δωρητές δ ιευκολύνονται  ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ τίς Τραπεζικές 
Καταθέσεις, ἀποστέλλοντας τήν ἀπόδειξη τῆς καταθέσεως (σέ φωτοαντίγραφο), ἐπειδή αὐτό 
ἐξυπηρετεῖ πολύ τό Γραφεῖο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.
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Παρουσίαση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ τοῦ τεύχους.
Ἀναφέραμε ἤδη στό Πρωτεξώφυλλο τά κύρια ἄρθρα καί τά παρου-

σιαζόμενα σ' αὐτά σημαντικά πρόσωπα.  Ἐπιπλέον ἀναφέρουμε: 
• Σημαντικότατο ἄρθρο γιά τήν... «Ὁμοφυλοφυλική  Ὑπερηφάνεια»-

«Gay Pride»! σ. 6—10. • Ὡραῖα Γράμματα καί οἰκογεν. φωτογραφί-
ες Πολυτέκνων, σ. 16—18. • Δύο πρόσφατα ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ ἀγοράκια-
πολυτεκνάκια, σ. 18. • Εἰδική ἔρευνα γιά τήν Παιδεία μέ ἀκατάλληλα 
Σχολικά Βιβλία, σ. 23—26. • Συγ-κινητικά Γράμματα Φίλων-Δωρητῶν 
τῶν Πολυτέκνων, σ. 27—30. • ΟΧΙ στά δῆθεν ἐπιστημονικά πειράματα 
σέ  Ἔμβρυα! (Συλλογή ὑπογραφῶν σέ πανευρωπαϊκό ἐπίπεδο), σ. 30.  
• Καί ἡ λοιπή ὕλη εἶναι νέα καί ἐνδιαφέρουσα. 

Καλή ἀνάγνωση καί πολλή ὠφέλεια.

«Γεγονότα καί παρεπόμενα» (ἀπό τήν Ἐφημ. «Ἑστία», 12.6.2013, σ. 4).

Ἡ Οἰκογένεια ὑπό ἀφανισμό!
Τοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Ἰατρικῆς Πανεπ. Ἀθηνῶν  

Παν. Β. ΔημαΚαΚΟυ, Ἀγγειοχειρουργοῦ,  τ. Διευθ. Ἀρεται
είου νοσ/μείου καί Ὑπερπολυτέκνου, μέ 7 παιδιά (τά 6  Ἰατροί!).

«Στήν ἐποχή μας ἡ Ἑλλάδα ὑ
ποφέρει ἀπό γενική ἀτεκνία καί 
ὀλιγανθρωπία, ἕνεκα τῆς ὁποίας 
καί οἱ πόλεις ἐρημώθηκαν καί 
ἡ παραγωγή σταμάτησε, μολονό
τι δέν ἔγιναν οὔτε πόλεμοι οὔτε 
ἐπιδημίες. Καί ὅλα αὐτά, γιατί 
οἱ ἄνθρωποι ἀγαποῦν τήν πολυ
τέλεια, τό χρῆμα καί τήν τεμπε
λιά καί δέν ἐπιθυμοῦν οὔτε νά 
παντρεύονται οὔτε παντρευόμε
νοι νά ἀναθρέψουν παιδιά, ἀλλά 
τό πολύ ἕνα ἤ δύο...».

Αὐτές οἱ γραμμές δέν γράφηκαν 
σήμερα, ἀλλά τό 2ο πρό Χριστοῦ 
αἰώνα ἀπό τόν ἱστορικό Πολύβιο 
τό Μεγαλοπολίτη (230—120), ὅταν 
ἦλθαν ἐδῶ οἱ Ρωμαῖοι καί βρῆκαν 

μιά Ἑλλάδα σέ 
ἀπίστευτη παρακ
μή. Ἡ ἐποχή ἐκεί
νη διαφέρει ἀπό 
τή σημερινή;

Τή 15η μαΐ
ου ἑορτάσαμε τή 
«Διεθνῆ Ἡμέρα τῆς Οἰκογένειας», 
ἡ ὁποία καθιερώθηκε μέ ἀπόφαση 
τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ΟΗΕ 
τό 1993, δύο χιλιετηρίδες περίπου 
ἀργότερα ἀπό τήν ἀναφορά τοῦ 
Πολυβίου. Ἡ Ἑορτή καταδεικνύει 
τήν ἀξία τῆς οἰκογένειας ὡς κυττά
ρου στήν κοινωνία τῶν Ἐθνῶν · κυτ
τάρουθεμελίου μιᾶς ὑγιοῦς κοινω
νίας, πού ἐξασφαλίζει τήν ἀνοδική 
πορεία τοῦ λαοῦ καί ἐγγυᾶται τήν 
ὕπαρξη τοῦ Γένους.

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

7.30΄ π.μ.—8.30΄ μ.μ. καί Σάββατο 
7.30΄ π.μ.—2.30΄ μ.μ.

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

l  Γιά Πολυτέκνους Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Σ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 10—2. 
Παράκληση νά προηγεῖται τηλεφώνημα.

l  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Λειτουργεῖ 
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 7.30΄—3.00΄. 
210-38.08.826. Ὑπεύθ. Στέφ. Σωτηρίου.
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ΣημΕΙΩΣη ΣυνΤαΞΕΩΣ. Τά βασικά στοιχεῖα τοῦ σπου
δαίου ἄρθρου τοῦ ἐκλεκτοῦ Ἐπιστήμονα καί Οἰκογενειάρχη 
κ. Δημακάκου περιέχονται ἀναλυτικά καί τεκμηριωμένα 
καί στό πρόσφατο καί σπουδαῖο εἰκονιζόμενο βιβλίο του 
(2011), ὅπου ὁ ὑπότιτλος: «Ἀπόηχοι ζωῆς καί πείρας ἑνός 
Ἀγγειοχειρουργοῦ» (ἀδιάκριτος ἐδῶ) ὑποδηλώνει τά πρῶτα... 
Ἀπομνημονεύματά του. Τό προλογίζει ὁ τ. Πρύτανης τοῦ 
Πανεπ. Ἀθηνῶν κ. Γ. μπαμπινιώτης, ἐνῶ τό παρουσίασε 
στό Μέγαρο Μουσικῆς, σέ πολυπληθέστατο ἀκροατήριο, 
ἡ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, μέ χαιρετισμό τοῦ μακαρ. 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου Β .́ Ἡ ἀνάγνωση 
μόνο τῶν Περιεχομένων ἀρκεῖ καί πείθει γιά τήν ἀνάγνωσή 
του. Τό ἐξέδωσαν οἱ «Ἐπιστημονικές Ἐκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑ
ΝΟΥ Α.Ε.» καί ἀποτελεῖται ἀπό 482 σελίδες. 

Στό πρόσφατο ἀκόμη παρελ
θόν, μέ ἐμφυλίους καί ἐξωτερικούς 
πολέμους, στερήσεις καί κακουχίες, 
ἡ Πολύτεκνη καί Ὑπερπολύτεκνη 
Οἰκογένεια τῶν πέντε, ἑπτά καί 
δέκα τέκνων γιγάντωνε τίς δυνά
μεις καί τή μαχητικότητα στόν 
ἀγώνα τῆς ζωῆς. Τήν ἀλήθεια αὐτή 
ἐπιβεβαιώνουν ἱστορικά πρόσω
πα, ὅπως ὁ Κανάρης μέ ἑπτά (7) 
παιδιά, ὁ Δραγούμης μέ ἕντεκα 
(11), ὁ μακρυγιάννης μέ δώδε
κα (12), καθώς καί ὁ Καποδίστρι
ας ἀπό ὀκτώ (8), ὁ Ἐλ. Βενιζέ
λος ἀπό ἐννιά (9), οἱ Ὑψηλάντες 
ἀπό ἕντεκα (11) καί ὁ Κ. Δαβάκης 
ἀπό δώδεκα (12) ἀδέλφια! Σήμερα 
προηγεῖται ἡ μορφωτική καί κοι
νωνικοοἰκονομική πρόοδος τοῦ 
ζεύγους καί ἕπονται τά παιδιά, 
τῶν ὁποίων οἱ ἀπαιτήσεις ἐπιδροῦν 
ἀρνητικά στήν τεκνογονία.

Ἡ δημογραφική κρίση ἀπει
λεῖ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη, γιά 
τήν ὁποία ὁ ὑποψήφιος Πρόε
δρος τῶν Ρεπουμπλικανῶν Μ. 
Rommey (ΗΠΑ) ἀνέφερε: «ἡ Εὐ
ρώπη ἀντιμετωπίζει δημογραφι
κή καταστροφή λόγῳ ἠθικῆς καί 
θρησκευτικῆς καταπτώσεως», συμ
πληρώνοντας ὅτι «οἱ ΗΠΑ δέν πρέ
πει νά γίνουν ἡ Εὐρώπη τοῦ 21ου 
αἰώνα». Ἡ κρίση αὐτή ὅμως κα

τακεραυνώνει τήν Ἑλλάδα μέ 
τό χαμηλότερο συντελεστή γο
νιμότητας (ἀριθμός παιδιῶν ἀνά 
γυναίκα σέ ὁλόκληρη τή γόνι
μη ἡλικία της) ἀπό 3,7 παλαιότε
ρα σέ 1,2, ἀκριβέστερα 0,80,9, 
ἀφαιρουμένων τῶν νεογέννητων 
τῶν μεταναστῶν σήμερα.

Ἀρνησιτεκνία καί ὀλιγοτεκνία, 
ταλαντευόμενη οἰκογενειακή συνο
χή, ἐπιθέσεις κατά τῆς Ὀρθοδοξίας 
καί μειούμενη φιλοπατρία δια
βρώνουν θανάσιμα τήν κοινω
νία καί ἀπειλοῦν τή μελλοντική 
μας ὕπαρξη. Ἕνα ἔθνος ἀτενίζει 
αἰσιόδοξα τό μέλλον, ὅταν ἡ νεο
λαία  ὑπερτερεῖ καί οἱ γεννήσεις 
σταθερά ὑπερβαίνουν τούς θανά
τους, ἀρχή θεμελιώδης τῆς Φυλῆς 
μας στή μακρόχρονη Ἱστορία 
της.

Σήμερα τό παιδί κατέστη σπά
νιο, ἀνεπιθύμητο, ἡ οἰκογένεια 
εὑρίσκεται ὑπό μαρασμό καί ἡ πο
λύτεκνη οἰκογένεια ὑπό ἀφανισμό, 
ἀφοῦ τά παιδιά ἀποτελοῦν τεκμή
ριο εὐημερίας καί οἱ πολύτεκνοι 
ἐξομοιώνονται μέ τούς ἀγάμους! 
Ὅμως ἡ ἀναγέννηση τοῦ ἔθνους 
μας εἶναι ἐφικτή, ὅπως καί ἐπεί
γουσα:

α΄. Τό ζεῦγος ἀκολουθεῖ τήν 
ἔννομη συζυγία, πού ἑκουσίως ζή
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τησε ἀπό τήν κοινωνία τῶν συν
ανθρώπων του καί τό Δημιουρ
γό τῆς ζωῆς, συμβάλλοντας στή 
διαδοχή τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, 
ὑποφέροντας τά οἰκογενειακά βά
ρη, ἀκολουθώντας τό «ἀράτω τόν 
σταυρόν αὐτοῦ» (Μάρκ. 8,34).

β΄. Ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ τή 
σταυροφορία γιά Πολύτεκνη καί μέ 
θρησκευτική συνείδηση Οἰκογένεια, 
θεμέλιο λίθο καί σπονδυλική στή
λη τῆς Φυλῆς μας, ἐγγύηση τῆς 
ἱστορικῆς μας κληρονομιᾶς.

γ .́ Ἡ Ἰατρική Ἐπιστήμη, σύμ
φωνα μέ τόν Ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη, 
ὀπαδοῦ τῆς τεκνογονίας, ἐφαρμόζει 
τό «ποτέ δέν θά δώσω σ' ἔγκυο γυ
ναίκα φάρμακο γιά ν' ἀποβάλει τό 
ἔμβρυο». Καί ὁ ἀείμνηστος Καθη
γητής Γυναικολογίας Κων. Λοῦρος 
χαρακτηρίζει ἐγκληματία τό γιατρό 
πού διαπράττει ἔκτρωση γράφοντας: 
«ὁ εὐσυνείδητος ἰατρός ὀφείλει νά 
ἀπέχῃ τῆς τοιαύτης ἐγκληματικῆς 
πράξεως καί οὐδέποτε νά λησμονῇ 
τό τοῦ Ἱπποκράτους: “Ἁγνῶς δέ καί 
ὁσίως διατηρήσω βίον τόν ἐμόν καί 
τέχνην τήν ἐμήν”». Ὑπενθυμίζεται 
ὅτι ὁποιαδήποτε νομοθετικά κεί
μενα γιά διακοπή κυοφορίας δέν 
συνάδουν μέ τόν ἰατρικό Ὅρκο, 
ὁδηγό τῆς ζωῆς κάθε γιατροῦ. Καμ
μία πηγή δέν παρέχει ἠθικό δι
καίωμα συμμετοχῆς σέ ἔγκλημα 

κατά τοῦ ἐμβρύου. Εἶναι ἔγκλημα 
εἰδεχθές, φόνος ἐν ψυχρῷ ἐνάντια 
σέ μιά ἀνυπεράσπιστη ὕπαρξη, χω
ρίς δυνατότητα διαμαρτυρίας καί 
ἄμυνας. Ἀπαιτεῖται ἐνεργοποίηση 
τῶν Πειθαρχικῶν Συμβουλίων τῆς 
ἀνθρωπιστικῆς καί θείας ἐπιστήμης 
τοῦ Ἱπποκράτη, μέ ἀναζήτηση 
εὐθυνῶν ἐπίορκων λειτουργῶν 
ὑγείας, γιά τήν ἀπώλεια σ' ἐτήσια 
βάση 300 χιλιάδων ἀνθρωπίνων 
ὑπάρξεων!

δ́ . Κυβέρνηση καί Κοινοβούλιο 
ἔχουν ὕψιστο χρέος μακροχρόνιου 
ἐλέγχου τῆς δημογραφικῆς πορείας 
τῆς Χώρας, ἐάν θέλουν νά τιμήσουν 
τήν ἀποστολή τους καί νά τιμηθοῦν 
ἀπό τήν Ἱστορία. Ἡ Παγκόσμια Δι
ακήρυξη τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιω
μάτων χαρακτηρίζει τήν οἰκογένεια 
«φυσική καί θεμελιώδη μονάδα τῆς 
κοινωνίας, πού χρειάζεται προ
στασία ἀπό κοινωνία καί κρά
τος». Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή τήν 
κατατάσσει στήν εὐπαθῆ ὁμάδα 
μέ αὐξημένο κίνδυνο φτώχειας καί 
κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ, ἐνῶ ὁ 
Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινο
βουλίου Γ. Μποῦζεκ δηλώνει στούς 
Ἕλληνες βουλευτές: «Ἡ ἐπίλυση 
τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος 
εἶναι ἴσως ἡ καλύτερη λύση γιά 
τά οἰκονομικά προβλήματα πού 
ἀντιμετωπίζει ἡ Χώρα σας».

Ὡς Ἀγγειοχειρουργός ὁ κ. Δημακάκος δέχεται στό 
Ἰατρεῖο του (ὁδ. Καλαμῶν 7, Ἀμπελόκηποι, Ἀθήνα, τηλ. 
210.72.32.310 καί 72.45.688), ἐνῶ χειρουργεῖ στό Εὐγενίδειο 
Νοσοκομεῖο (ὁδ. Παπαδιαμαντοπούλου 20, Ἀθήνα).

Ἐξάλλου γιά τήν ἰδιότητα ἤ μᾶλλον τό χάρι
σμα τῆς ὑπερπολυτεκνίας τοῦ ζεύγους (ἡ σύζυγος 
Αἰκατερίνη) θά ἐλέγαμε, χωρίς ὑπερβολή, ὅτι καί τά 
ἑπτά — ζῶντα — παιδιάἀδέλφια εἶναι τό ἕνα καλλί
τερο ἀπό τό ἄλλο, ὅλα πλέον μέ δική τους οἰκογένεια 
καί πολύτεκνη ἤδη τῶν 3, ἐνῶ, ὅπως ἀναφέραμε στήν 
ἀρχή, τά 4 ἀγόρια καί 2 κόρες εἶναι Ἰατροί καί 
ἡ 1η κόρη Φυσικός, μέ σύζυγο μαθηματικό! Καί 
ΟΛΑ, δόξα τῷ Θεῷ, εἶναι εὐσεβέστατα, συνειδητά 
ἑλληνορθόδοξα. Εὖγε καί ὑπερεῦγε τους! Τά 7 παιδιάἀδέλφια Δη

μακάκου σέ μικρή ἡλικία.
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Ἀνέκαθεν καί μέ διαφόρους 
τρόπους, ἄλλοτε ἀφανεῖς καί ἄλ
λοτε ἐμφανεῖς, γινόταν καί γίνε
ται ἐντονότερος πόλεμος κατά τῆς 
Οἰκογενείας, μάλιστα τῆς θρη
σκευομένης γενικά καί εἰδικά τῆς 
ἑλληνορθόδοξης. Καί βέβαια, οἱ κυ
ριότεροι τρόποι πολέμου ἦσαν καί 
εἶναι οἱ ἐκτρώσεις καί τά διαζύ
για, μέ τήν ὑποστήριξη καί προβολή 

«Ὁμοφυλοφιλική Ὑπερηφάνεια»«Gay Pride»:  
τό αΠΟΚΟΡυΦΩμα τοῦ πολέμου κατά τῆς Οἰκογενείας!

Δυστυχῶς, ἡ Χώρα μας διαθέ
τει ἀντικίνητρα τεκνογονίας, χω
ρίς δημογραφική πολιτική, μέ 
ἀντιπολυτεκνική καί ἀντιοικογε
νειακή τακτική, ἀφοῦ ὁ ἐρχομός 
κάθε Ἑλληνόπουλου καταχωρεῖται 
ὡς «τεκμήριο οἰκονομικοῦ πλού
του»! Μείωση μισθῶν, συντάξε
ων, ἀποδοχῶν καί ἀφορολογήτου 
ποσοῦ, αὔξηση φόρου εἰσοδήματος, 
πολλαπλασιασμό ΦΠΑ, ἐξίσωση 
φόρου ἀγάμου ἀτόμου καί πολυ
τέκνου πατέρα μέ 8—10 παιδιά, κα
τάργηση πολυτεκνικῆς συντάξεως, 
κατάργηση μετεγγραφῶν ΑΕΙ, ΤΕΙ, 
μεταπτυχιακῶν ὑποτροφιῶν κ.ἄ.

Τό πρόβλημα ὅμως δέν φαίνε
ται θεσμικό, ἀλλά ἀνθρωπογενές. 
Δέν πρόκειται γιά ἀλλοίωση τῶν 
θεσμῶν, ἀλλά τοῦ ἀνθρώπου, πά
σχει τό ἀνθρώπινο γένος καί ὄχι 
ἡ συνταγματικότητα. Ὁ ἄνθρωπος 
ἐκφυλίζεται, ὁ πολιτικός γάμος 
ὑπερτερεῖ τοῦ θρησκευτικοῦ, τα
χεῖα ἔκδοση συναινετικοῦ διαζυ
γίου, σύμφωνο ἐλεύθερης συμβί
ωσης, προμήνυμα «ἰσοτιμίας» τοῦ 
ὁμοφυλοφιλικοῦ μέ τό φυσιολογικό 
γάμο. Ἀκολουθεῖ ἡ νομιμοποίηση 
τῆς παιδεραστίας καί ἕπεται θεσμο
θετημένη ἀπαγόρευση τεκνογονίας, 

γεγονότα πού ἔχουν δρομολογηθῆ 
στήν ἀλλοδαπή καί ἐγγίζουν τήν 
Πατρίδα μας.

Τό θεσμικό σκέλος χρησιμο
ποιεῖται γιά τή νομιμοποίηση τῆς 
ἀλλοιωθείσας ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου 
χωρίς ἀποτέλεσμα, διότι ἀφορᾶ σέ 
ἔκπτωση πνευματικῶν ἀξιῶν, πού 
ἀποκαθίστανται μόνο μέ πνευματι
κή καλλιέργεια καί ἠθική συνείδη
ση· μέ ἐπανάκαμψη στόν ὀρθόδοξο 
κόσμο τῶν πνευματικῶν καί ἠθικῶν 
ἀξιῶν, τίς ὁποῖες κάποτε καλλιερ
γήσαμε καί ὑπήρξαμε πρωτοκτή
τορες, ἐνῶ τίς ἀπολέσαμε ἀπό τίς 
ἀπαιτήσεις καί τή δίψα τοῦ ἀκο
ρέστου ὑλισμοῦ.

Πολύπειρος ἐκπαιδευτικός σέ 
ὁμιλία του συνέστησε σέ γονεῖς καί 
ἄρχοντες: «Ἐάν θέλεις νά ὠφελήσεις 
ἕνα χρόνο, φύτεψε σπόρους · γιά  
δέκαεἴκοσι χρόνια, φύτευσε δέν
δρα · κι ἄν θέλεις νά ὠφελήσεις γιά 
πάντα, δημιούργησε καί καλλιέρ
γησε ψυχές».

Ἡ Πολιτεία καλεῖται νά στηρίξει 
τή θεμελιώδη ἀξία τῆς οἰκογένειας 
μέ ὑγιεῖς πολίτες, κατά τή φυσιολο
γία τῆς ἐπιστήμης τοῦ Ἱπποκράτη 
καί τήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδο
ση, γιά νά ἐλπίζουμε στό Γένος μας 
καί αὔριο. Π. Β. ΔημαΚαΚΟΣ.

τῶν παλαιῶν καί συγχρόνων Μίντια 
(ΜΜΕ=Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώ
σεως ἤ παραμορφώσεως!).

Ὡστόσο τό ἀ π ο κ ο ρ ύ φ ω μ α 
τοῦ πολέμου κατά τῆς Οἰκογενείας, 
ὡς πρωταρχικοῦ ἠθικοκοινωνικοῦ 
καί ἱεροῦ θεσμοῦ (βλ. σ. 32) διά μέ
σου τοῦ γάμου ἑνός ἀνδρογύνου, 
εἶναι ἡ λεγομένη ὁ μ οφ υλ οφ ιλ ί α 
καί τῶν δύο φύλων. Ἤδη σέ ἀρκε
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τές Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς, κα
θώς καί σέ διάφορα Εὐρωπαϊκά 
Κράτη ἔχει δυστυχῶς καί ἐπίσημα 
νομιμοποιηθῆ! Μάλιστα καί ἀρκε
τές αἱρετικές παραφυάδες, δῆθεν 
«ἐκκλησιαστικές», τελοῦν καί γά 
μους ὁμοφυλοφιλικούς, ἐνῶ ὁμο
φυλόφιλοι εἶναι καί κάποιοι δῆθεν 
«ἱερεῖς» (καί «ἱέρειες»)!

Ἀλλά καί στήν Ἑλληνορθόδοξη 
Ἑλλάδα τά τελευταῖα χρόνια καί 
στούς δύο μεγαλυτέρους Δήμους 
(Ἀθήνας καί Θεσσαλονίκης), μέ 
πρωτοστάτες τούς φιλοομοφυλο
φίλους Δημάρχους κ. Γ. Καμίνη 
καί Γ. μπουτάρη, ἔγιναν καί δη
μόσιες παρελάσεις, μέ τόν τολμη
ρότατο, ὅσο καί ἀναιδέστατο τίτλο: 
«Ὁμοφυλοφυλική Ὑπερηφάνεια» 
(Gay Pride)!

Καί δέν εἶναι μόνο ἡ Ἁγία 
Γραφή — Παλαιά καί Καινή Δι
αθήκη —, οἱ Ἱ. Κανόνες Ἁγίων 
Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί οἱ 
Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, πού 
καταδικάζουν τήν αἰσχρουργία 
τοῦ Σοδομογομορρισμοῦ, ἡ ὁ
ποία δέν συμβαίνει οὔτε στά 
ἄλογα ζῶα. Γιατί εἶναι ἀφύσικη 
κατάσταση, «παρά φύσιν», ὅπως 
ὀρθά ὀνομάζεται κατά κοινή λογι
κή καί ὁμολογία. Φυσικά, ἐνῶ καί 
οἱ ὁμοφυλόφιλοι προέρχονται ἀπό 
κάποιο γάμο ἄνδρα καί γυναίκας, 
εἴτε νόμιμο εἴτε παράνομο νομι
κά καί θρησκευτικά, αὐτοί, μέ τήν 
ἀφύσικη«παρά φύσιν» σχέση τους 
ὁδηγοῦνται καί ὁδηγοῦν στό... μη
δενισμό, τήν ἐξαφάνιση καί ὄχι τή 
φυσική καί πατροπαράδοτη «διαι
ώνισιν τοῦ εἴδους» τοῦ ἀνθρώπου
ἀνθρωπότητας.

Ἀλλά δέν θά κάνουμε ἐδῶ 
ἀνάπτυξη καί ἀνάλυση τῆς «παρά 
φύσιν» αὐτῆς ἀνωμαλίας, γιά τήν 
ὁποία ἔχουμε κάμει ἐκτενῆ, ἀλλά 

καί ἐπαναληπτικό σύντομο λόγο 
σέ προηγούμενα τεύχη τοῦ εἰδικοῦ 
Περιοδικοῦ μας. Γιατί τό Περιοδι
κό στηρίζεται καί ὑποστηρίζει τήν 
εὐλογημένη ἀπό τό Δημιουργό Θεό 
ἀνδρόγυνη τεκνοποιία καί μάλιστα 
τήν πολυτεκνία, μέ προηγούμενο 
νόμιμο καί Ἑλληνορθόδοξο Γάμο. 
Γι' αὐτό καί συνιστᾶμε καί στό 
παρόν τεῦχος ἰδιαίτερα τό βιβλίο 
«Ὁμοφυλοφιλία» τοῦ Νεκταρίου 
Ζιόμπολα (Ἀθήνα 2008, σελ. 440). 
Τό παρουσιάσαμε 
στό τεῦχος 121/2009, 
σ. 28, ἐνῶ καί τό δια
θέτουμε μέ βιβλιοπω
λική ἔκπτωση (μόνο 
5 €), ὅπως τό διαθέ
τει καί ὁ συγγραφέας 
του, τηλ. 6977822412. 
Εἶναι ἔρευνα τεκμη
ριωμένη καί γι' αὐ
τό τό συνιστᾶμε ἰδι
αίτερα.

Ἐξάλλου ἐδῶ ἀναφέρουμε — 
καί συνιστᾶμε ἐπίσης θερμά — δύο 
(2) πρόσφατα εἰδικά κείμενα, πού 
δημοσιεύονται στό τριμηνιαῖο Πε
ριοδικό «Θ ε ο δ ρ ο μ ί α» (τεῦχος 
Ἀπριλ.Ἰουνίου 2013 · τό διευθύνει ὁ 
Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημί
ου καί Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεό
δωρος Ζήσης, ὁδ. Τσιμισκῆ 128, 546 
21 Θεσσαλονίκη – «Παλίμψηστον» 
– email: palimpce@otenet.gr).

Τό πρῶτο κείμε
νοἄρθρο μέ τίτλο: 
«Δέν μᾶς ἔφτανε ὁ 
Οἰκουμενισμός, ἦλθε 
καί ὁ Σοδομισμός», 
εἶναι τοῦ π. Θεοδώ
ρου καί ὑποδιαιρεῖται 
σέ πέντε (5) παρα
γράφους, ἐνῶ συμ
πληρώνεται καί μέ 
δύο (2) μικρότερα 

νεκτάριος  
Ζιόμπολας

Ὁ π. Θεόδωρος.
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κείμενα τῆς «Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων 
Σπουδῶν» (Θεσσαλονίκης, τήν ὁποία 
διευθύνει ὁ ἴδιος), τά ἑπόμενα: 

«Χαιρετισμός στήν εἰρηνική δι
αμαρτυρία γιά τό Gay Pride τῆς 
Θεσσαλονίκης» (14.6.2013) καί σχε
τικό «Ψήφισμα τῆς εἰρηνικῆς δι
αμαρτυρίας...».

Τό δεύτερο κείμενο, μέ τίτλο: 
«Περί Ὁμοφυλοφιλίας . Προ 
 βληματισμοί μέ ἀφορμή τήν 
Ὁμιλία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου 
στήν Πρός Ρωμαίους Ἐπιστολή»,* 
εἶναι Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ. π. Σαράν
τη Σαράντου, τ. καθηγητῆ θεολ.
φιλολ., Πνευματικοῦ καί ἀγωνιστῆ 
τῆς Ἑλληνορθοδοξίας.

Ἀσφαλῶς, υἱοθετοῦμε πλήρως τά 
προηγούμενα Κείμενα (στά ὁποῖα 

καί πάλι παραπέμ
πουμε) καί ἀντί 
Ἐ π ι λ ό γ ο υ  ἰδι
κοῦ μας παραθέ
τουμε τό ἀναφε
ρόμενο ἀνωτέρω 
« Ψ η Φ Ι Σ μ α 
τῆς εἰρηνικῆς δι
αμαρτυρίας γιά 
τό Gay Pride» 
(14.6.2013. Βλ. «Θεοδρομία», ὅ
που παραπάνω, σ. 214—216). 

Καί ἀπ' αὐτό ἰδιαίτερα ἐπιση
μαίνουμε τήν ὑπ' ἀρ. 9 παράγρα
φο γιά τήν Κυβέρνηση τῆς Ρωσί
ας. Ἐψήφισε πρόσφατο νόμο πού 
προβλέπει νά ἀπελαύνονται ὅσοι 
ξένοι προωθοῦν τήν ὁμοφυλο
φιλία!

* Τό χωρίο τῆς Πρός Ρωμαίους Ἐπιστολῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου εἶναι: 
«...Διά τοῦτο παρέδωκεν αὐτούς ὁ Θεός εἰς πάθη ἀτιμίας. Αἵ τε γάρ θήλει

αι αὐτῶν μετήλλαξαν τήν φυσικήν χρῆσιν εἰς τήν παρά φύσιν. Ὁμοίως καί οἱ 
ἄρσενες ἀφέντες τήν φυσικήν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει 
αὐτῶν εἰς ἀλλήλους...» (Ρωμ. κεφ. 1, στίχ. 26—27. Καί οἱ ἑπόμενοι στίχοι 28—32 
εἶναι πολύ σημαντικοί).

Τ Ο  Ψ η Φ Ι Σ μ α .
«Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στίς 14 Ἰουνίου τοῦ 2013, ἡμέρα Πα

ρασκευή καί ὥρα 18:30 ,́ στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ 
Ἁγίου Δημητρίου, Πολιούχου καί Προστάτη τῆς Θεσσαλονίκης, μέ 
τήν πρωτοβουλία Χριστιανικῶν καί Πολιτιστικῶν Συλλόγων, Σω
ματείων, Ὀργανώσεων καί πλῆθος λαοῦ, γιά νά διαμαρτυρηθοῦμε 
εἰρηνικά ἐναντίον τῶν δημοσίων καί προκλητικῶν ἐκδηλώσεων τῆς 
«Ὁμοφυλοφιλικῆς Ὑπερηφάνειας» (Gay Pride), πού λαμβάνουν χώρα 
σήμερα καί αὔριο (14 καί 15 Ἰουνίου) στήν ἁγιοτόκο πόλη μας, ὑπό τή 
στήριξη καί ἐποπτεία τοῦ δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρη.

Μετά τούς χαιρετισμούς καί τίς ὁμιλίες δηλώνουμε ὅτι:
1. Σεβόμαστε τήν προσωπική ἰδιωτική ζωή κάθε προσώπου ὡς 

ὑπεύθυνη ἐλεύθερη ἐπιλογή. Δέν εἴχαμε οὔτε ἔχουμε πρόθεση νά 
ἐπέμβουμε ρατσιστικά καί νά ἀναστείλουμε δικαιώματα καί ἐλευθερίες, 
ἀφοῦ ἄλλωστε ὅλοι εἴμαστε, λιγότερο ἤ περισσότερο, ἁμαρτωλοί καί 
ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τό θεῖο ἔλεος.

2. Ἡ διαμαρτυρία μας ἐπικεντρώνεται στό ὅτι ἐπιχειρεῖται τό φοβερό 
αὐτό ἁμάρτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τοῦ κιναιδισμοῦ, τοῦ σοδομισμοῦ, 
τῆς ἀρσενοκοιτίας, τῆς παρά φύση ἀσέλγειας, πού προεκτείνεται στήν 
παιδεραστία καί παιδοφιλία, νά παρουσιασθῆ ὡς φυσιολογική κατά
σταση, ὡς ἁπλῆ διαφορετικότητα.

Ὁ π. Σαράντης.
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3. Ἡ πανανθρώπινη ὅμως συνείδηση ἀνά τούς αἰῶνες γνωρίζει ὡς φυ
σιολογική σεξουαλική συμπεριφορά τίς σχέσεις ἀνάμεσα στόν ἄνδρα καί 
στή γυναίκα, στό ἄρσεν καί στό θῆλυ. Αὐτή εἶναι ἡ ἀνθρώπινη φυσιολο
γία καί ὀντολογία. Κάθε ἄλλη σχέση ἀνατρέπει τήν ἀνθρώπινη ὀντολογία, 
ὡς παρά φύση ἐκτροπή, ἡ ὁποία δέν παρατηρεῖται οὔτε καί στά ζῶα.

4. Ἰδιαίτερα ἡ Ἁγία Γραφή, πού ἐκφράζει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τοῦ 
Δημιουργοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί Σοφοῦ γνώστη τῆς ἀνθρώπινης φύσης, κα
ταδικάζει τήν ὁμοφυλοφιλία ὡς πάθος, ἀτιμία καί ἀσχημοσύνη, τιμωρηθέν 
αὐστηρά μέ φωτιά καί θειάφι στήν πόλη τῶν Σοδόμων καί Γομόρρων. Διά 
τό σύνολο δέ τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι τό πιό σιχαμερό 
καί ἀκάθαρτο ἁμάρτημα.

5. Ἡ ὑποστήριξη καί ἀθώωση τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἀποτελεῖ με
γάλη ἀσέβεια πρός τό ΘεόΔημιουργό τοῦ ἀνθρώπου σέ ἄρσεν καί 
θῆλυ καί βλάσφημη κατάργηση τοῦ Εὐαγγελίου. Ποιοί εἶναι αὐτοί, οἱ 
ἐκπρόσωποι τῆς νεωτερικότητας, πού τολμοῦν καί βάζουν τούς ἑαυτούς 
των πάνω ἀπό τό Θεό καί καταργοῦν τό Εὐαγγέλιο καί τή διδασκα
λία τῶν Ἁγίων Πατέρων;

6. Ἡ δημόσια μέ ὑπερηφάνεια(!) προβολή τῆς ὁμοφυλοφιλίας, καί 
μάλιστα μέ αἰσχρές ἐμφανίσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων σέ παρελάσεις καί 
ἅρματα, ἐκτός τοῦ ὅτι προσβάλλουν τή δημόσια αἰδώ καί τή θρη
σκευτική μας συνείδηση, στέλνει πρός τούς νέους μηνύματα ἀνώμαλης 
σεξουαλικῆς συμπεριφορᾶς, πού ἀποτελεῖ τορπίλλη στά θεμέλια τῆς 
ἑλληνικῆς οἰκογένειας καί τῆς κοινωνίας μέ τό ὀξύ δημογραφικό πρό
βλημα, ἀλλά καί αἰτία ψυχοπαθολογικῶν διαταραχῶν στά παιδιά πού 
θά ἀνατραφοῦν ἀπό ὁμοφυλοφιλικά ζεύγη, ὅπως ἐπιδιώκεται.

7. Καλοῦμε γι' αὐτό τόν κ. Δήμαρχο νά παύσει νά διαφθείρει τά 
ἤθη τῆς πόλεως καί νά μολύνει τό πνευματικό της περιβάλλον, νά κα
ταργήσει καί νά ἀκυρώσει τίς ἁμαρτωλές πανηγύρεις καί παρελάσεις 
ὁμοφυλοφίλων, πρίν νά ἐπέμβει ὁ Θεός.

8. Παρακαλοῦμε ἰδιαίτερα τήν Ἱερά Σύνοδο, ὅλους τούς Ἐπισκόπους, 
καί τήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους νά ἐπέμβουν ἀποφασιστικά, 
νά κηρύξουν πανστρατιά τῶν πιστῶν, ὥστε νά ἀποδυναμωθοῦν ὅσοι, 
ὄργανα τοῦ Διαβόλου τῆς Νέας Ἐποχῆς, τῆς νεωτερικότητας, ἐξωθοῦν 
τούς ἀνθρώπους στήν ἀκολασία καί στή διαφθορά.

9. Ἐπαινοῦμε τούς Ὀρθοδόξους πιστούς τῆς Γεωργίας, τῆς Ρου
μανίας καί τῆς Σερβίας, πού μέ δυναμικό ξεσηκωμό ἐξωπέταξαν 
τούς ὀργανωμένους ἀπό ξένα κέντρα ὀπαδούς τῆς «Ὁμοφυλοφιλικῆς 
Ὑπερηφάνειας», καί ἰδιαίτερα ἐπαινοῦμε τήν κυβέρνηση τῆς μεγά
λης Ὀρθόδοξης Ρωσίας, ἡ ὁποία πρό ὀλίγων ἡμερῶν ψήφισε νόμο, 
μέ τόν ὁποῖο θά ἀ π ε λ αύ ν ο ν τ α ι  ἀ π ό  τ ή  Χ ώ ρ α  ὅσοι ξένοι 
ἀκτιβιστές * προωθοῦν μέ διάφορες ἐκδηλώσεις τήν ὁμοφυλοφιλική 
προπαγάνδα κ α ί  θ ά  φ υλ α κ ί ζ ο ν τ α ι  ὅσοι προσβάλλουν τά θρη
σκευτικά συναισθήματα τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ!

* Ἀκτιβιστής < ἀπό τό γαλ. activisme < λατιν. activus = ἐνεργητικός, δραστήριος.
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10. Εὐχαριστοῦμε τέλος ὅσους Ἐπισκόπους, δυστυχῶς ἐλαχίστους, 
ἔστω καί ἀσθενικά, μᾶς ἐστήριξαν σ' αὐτόν τόν ἀγώνα. Περιμένουμε 
τοῦ χρόνου ὅλοι μαζί, μέ περισσότερη δύναμη καί καλύτερη ὀργάνωση, 
νά ἀποδιώξουμε ὅσους ἐπιβουλεύονται καί καταστρέφουν αἰώνιες 
ἠθικές καί πνευματικές ἀξίες, πού συντήρησαν καί συντηροῦν τίς 
ἀνθρώπινες κοινωνίες καί διασώζουν τόν ἄνθρωπο ὡς εἰκόνα Θεοῦ 
καί ὄχι ὡς δοῦλο τῆς ἁμαρτίας καί τῆς σάρκας».

Τέλος ἐδῶ, μαζί μέ τούς προη
γουμένους Ἑλληνορθοδόξους Φο
ρεῖς, κατακλείουμε τήν παροῦσα ἀ
ναγκαία ἀναφορά μέ τή δοξολογία 
τοῦ Παναγάθου Θεοῦ γιά τή μεγίστη 
δωρεά τῶν Ἁγίων Μυστηρίων Του, 
τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως, 
στά ὁποῖα μποροῦν καί πρέπει νά 
καταφύγουν καί νά καταφεύγουν 
ὅλοι οἱ ἁμαρτωλοί καί φυσικά οἱ 
περιπεσόντες στό πάθος τῆς ὁμοφυ
λοφιλίας. Ὅπως ὅλες οἱ ἁμαρτίες

πάθη, συγχωρεῖται καί αὐτό τό φρι
κτό πάθος, ἀρκεῖ ἡ μετάνοια καί 
ἐξομολόγηση τῶν ἐνόχων νά εἶναι 
εἰλικρινεῖς καί νά συνοδεύεται μέ τά 
ἱερά μέσα τῆς Προσευχῆς καί τῆς 
Νηστείας. Γιατί, ὅπως ὁ μόνος Φιλάν
 θρωπος Θεάνθρωπος λέγει (Ματθ.  
17, 21): «Τοῦτο τό γένος (ἐν. τῶν 
δαιμόνων, περί δαιμονίου πρόκει
ται) οὐκ ἐκπορεύεται, εἰ μή ἐν 
προσευχῇ καί νηστείᾳ», μέ καθοδή
γηση καί ἐμπείρου Πνευματικοῦ.

Δύο ἀπαράδεκτες ἐνέργειες τῶν φιλοομοφυλοφίλων 
Δημάρχων Ἀθήνας καί Θεσσαλονίκης...

1. Ἐπί Δημάρχου Δημ. Ἀβραμοπούλου δωρήθηκε στό Δῆμο ἄγαλμα τοῦ 
μεγ. Ἀλεξάνδρου, ἔργο τοῦ γλύπτη Ἰωάν. Παππᾶ, γιά νά στηθῆ στήν Πλατεία 
Κοτζιᾶ (ὁδ. Ἀθηνᾶς). Ἀλλ' ἐνῶ ὑπῆρχαν τρεῖς ὁμόφωνες ἀποφάσεις τοῦ Δήμου 
γιά τό στήσιμό του, ἤδη ἐπί μία 20ετία παραμένει σέ ἀποθήκη. Ὅταν λοιπόν 
ρωτήθηκε τόν παρελθόντα Ἰούνιο (2013) ὁ νῦν Δήμαρχος κ. Γ. Καμίνης γιά τήν 
τόση καθυστέρηση, ἀπάντησε: «Δέν ἔχει ὁ Δῆμος τά 40.000 € γιά τό στήσι
μο». Καί ὅμως, τήν παρέλαση τῶν ὁμοφυλοφίλων (Gay Pride) στίς 8 Ἰουνίου 
2013 τήν ἔθεσε ὑπό τήν αἰγίδα του μέ χορηγία 40.000 €, ἐνῶ χρηματοδότησε 
καί τό Ὑπουργεῖο Παιδείας γιά διαφημιστικά φυλλάδια τῆς παρελάσεως!... 

2. Ὁ φιλοομοφυλόφιλος ἐπίσης Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρης 
τή 14η Ἰουνίου μετέβη ἀπρόσκλητος καί ἀνεπιθύμητος στό Ἅγιον Ὄρος, ὡς Δή
μαρχοςΠρόεδρος τῆς «Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας», πού ἑδρεύει στό Δῆμο Θεσσαλονί
κης. Ἡ «Ἁγιορειτική Ἑστία» ἱδρύθηκε παλαιότερα μέ μέλη Ἁγιορεῖτες Μοναχούς 
καί Δημοτικούς Συμβούλους γιά Ἐκθέσεις Ἁγιορειτικῶν Κειμηλίων κλπ. Καί δέν 
ἔγινε μέν δεκτός στό Μέγαρο τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, ἀλλ' ὡστόσο εἰσῆλθε στόν 
Ἱερό Ναό τοῦ Πρωτάτου, ὅπου ἡ πάνσεπτη Ἱ. Εἰκόνα «Ἄξιόν Ἐστιν», καθώς 
καί στήν Ἱ. Μονή τῶν Ἰβήρων, ὅπου ἡ πάνσεπτη Ἱ. Εἰκόνα «Πορταΐτισσα», 
ὅπου καί φιλοξενήθηκε. Ἀλλά τήν ἑπομένη (15η Ἰουνίου) ἐπέστρεψε στή Θεσ
σαλονίκη καί προέστη στήν παρέλαση τῶν ὁμοφυλοφίλων (Gay Pride)! 

Δέν ἔπρεπε ὅμως ὡς γνωστός φιλοομοφυλόφιλος νά γίνει δεκτός στούς 
πανσέπτους Ἁγιορειτικούς Ἱ. Ναούς. Ἄραγε ἔκαμε Σταυρό καί προσεκύνησε 
τίς Ἱ. Εἰκόνες τῆς Προστάτιδος καί Ἐφόρου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου; Εἴθε νά μετανοήσει, ὅπως ὁ μακαρ. Χαρίλαος Φλωράκης, ὡς προσ
κυνητής τοῦ Ἁγίου Ὄρους! (Βλ. τό τεῦχος μας ἀρ. 113/2007, σελ. 17).
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5Δυμα... ΦυΣΙΟλΟΓΙΚα! 
(Καί περί Ἐκτρώσεων...).

Σέ παλαιότερα τεύχη ἔχουμε γρά
ψει καί παρουσιάσει 7δυμα (Ἀγγλία), 
5δυμα (Θήβα), 4δυμα (Κύπρος, Κρή
τη) κ.ἄ. Τώρα παρουσιάζουμε τήν 
Ἀλεξάνδρα Κίνοβα (Kinova) ἀπό 
τήν Τσεχία καί τήν ἐπαρχία Πρά
γας, πού γέννησε στίς 2 Ἰουνίου 
2013 5Δυμα! Καί τό κάνουμε γιά 
δύο βασικούς λόγους ἰδιαίτερα.

Ὁ 1ος λόγος. 
Ἡ σύλληψή τους ὑπῆρξε Φυ

Σ Ι ΟλΟ Γ Ι Κ η , χωρίς φαρμα
κευτική ἀγωγή! Περίμενε 2ο παιδί 
καί ἦλθαν φυσιολογικά 5δυμα καί 
ὑγιέστατα! Ἡ 23χρονη Ἀλεξάνδρα 
καί ὁ 26χρονος σύζυγός της Ἀντώνιος 
Κρόσκεν (Kroscen) εἶχαν ἤδη ἕνα γιό 
καί περιμένοντας 2ο παιδί, χαρού
μενοι κι εὐτυχισμένοι, ἀπέκτησαν 
τά 5δυμα κι ἔγιναν Πολύτεκνοι — ἤ 
μᾶλλον Ὑπερπολύτεκνοι! Λόγῳ τῆς 
εἰδικῆς περιπτώσεως στό Μαιευτή
ριο τῆς Πράγας Podoli βοήθησαν 40 
εἰδικοί γιατροί καί νοσηλεύτριες καί 
φυσικά χρησιμοποίησαν καισαρι
κή τομή.  Καί εἶναι σημαντικό τό 
ὅτι θέλει νά τά θηλάσει ὅλα, ἔστω 
ἀπό λίγο. 

Ἡ περίπτωση φυσιολογικῆς συλ
λήψεως 5δύμων, κατά τούς εἰδικούς 
γιατρούς, εἶναι μία (1) στά... 7.000.000 
(ἑπτά ἑκατομμύρια)! Τά ὀνόματα στά 
ἀδελφάκια του ἔδωσε ὁ πρῶτος γιός
ἀδελφός. Τά ὀνόματα εἶναι: Ἀλέξης 
(Alex), Μαρτίνος (Martin), Μιχά
λης καί Δανιήλ (Michael καί Daniel, 
πού εἶναι πανομοιότυπα) καί Τερέζα 
(Terezka) ἡ κορούλα.

Ὁ 2ος καί σπουδαιότερος λόγος. 
Τό ζεῦγος ΔΕν ΔΙανΟηΘηΚΕ 

νά κάμει ΕΚΤΡΩΣη στά τρία (3) 

τουλάχιστο, ὅπως δυστυχῶς συμβαί
νει συνήθως σέ παρόμοιες περιπτώ
σεις, πού ἡ ἐγκυμοσύνη ἔχει κάποιες 
δυσκολίες καί ἡ ἐγκυμονοῦσα μητέ
ρα «φοβᾶται» καί δέχεται τίς προ
τάσεις τῶν γιατρῶν γιά ἔκτρωση, 
οἱ ὁποῖοι εἶναι συχνά πιεστικοί καί 
φαινομενικά... πειστικοί. Ἀντίθετα, 
οἱ ὀλιγόπιστοι ἤ καί ἄπιστοι «γο
νεῖς» δέχονται ἐκτρώσεις, μέ προ
τάσεις τῶν γιατρῶν, μάλιστα στίς 
περιπτώσεις ΕΞΩΣΩμαΤΙΚηΣ 
ΓΟνΙμΟΠΟΙηΣΕΩΣ μέ φαρμα
κευτική ἀγωγή. Γιατί οἱ γιατροί 
ἐμφυτεύουν ἀπό 5 καί ἄνω γονιμο
ποιημένα ὠάρια, τά ὁποῖα συνήθως 
ἀποβάλλονται, ἀλλά καί συνηθέ
στατα τά περισσότερα ἐκτρώνονται 
καί μένουν 2 τό πολύ. 

Ἔτσι στόν πολύπολύ μεγάλο ἀ
ριθμό τῶν ἐκτρώσεων γενικά καί σέ 
παγκόσμια κλίμακα, ἄν προστεθοῦν 
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καί οἱ ἐξωσωματικές... «ἀποβολές», 
πού συνήθως εἶναι πιθανότατες καί 
ἰσοδυναμοῦν μέ ἐκτρώσεις, μαζί μέ 
τίς δῆθεν «ἐνδεικνυόμενες» ἐπίσης 
ἐξωσωματικές... φθάνουν τόν ἀνυ
πολόγιστο ἀριθμό: ἑκατοντάδες ἑκα
τομμύρια καί μᾶλλον ὑπερβαίνουν 
κάθε χρόνο καί τό δισεκατομμύριο, 
γιά νά μήν εἰποῦμε κάποια δισεκα
τομμύρια!!! Στήν ταλαίπωρη Πα
τρίδα μας Ἑλλάδα γίνονται καθη
μερινά 1.000 καί ἄνω ἐκτρώσεις. 
Μάλιστα σέ Ἀθηναϊκή Ἐφημερίδα 
ἐγράφη ὅτι τήν 20ετία 1986—2006 
ἔγιναν στήν Ἑλλάδα 6.000.000 (ἕξι 
ἑκατομμύρια) ἐκτρώσεις!

Γιατί ἡ γονιμοποίησηἕνωση σπερ
ματοζωαρίου καί ὠαρίου εἶναι καί 
σημαίνει ταυτόχρονη ΕμΨυΧΩ
Ση τοῦ Ἀνθρωπίνου Ἐμβρύου, 
πού εἶναι ανΘΡΩΠΟΣ «κατ' εἰ
κόνα καί καθ' ὁμοίωσιν» τοῦ Τρια
δικοῦ ΘεοῦΔημιουργοῦ (Γενέσεως 
κεφ. 1, στίχ. 26).

Αὐτό εἶναι Δόγμα Πίστεως τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας καί 
ἡ λέξη ἐμψύχωση σημαίνει καί 
ἐκφράζει τήν ἀλάθητη Ἀλήθεια, 
ὅτι ἡ ἄυληἀσώματη καί ἁπλή (= 
μή σύνθετη, ἀδιαίρετη) ΨυΧη 
δημιουργεῖται καί χαρίζεται ἀπό 
τό Δημιουργό Θεό στό ὑλικό σῶμα 
«ἐξ ἄκρας συλλήψεως» (=ἀπό τήν 
πρωταρχική στιγμή τῆς συλλήψε
ωςἑνώσεωςγονιμοποιήσεως...). 
Καί κατά Χάρη Θεοῦ, ὄχι κατά 
φύση, εἶναι ἀθάνατη καί αἰώνια καί 
ζεῖ καί ὑπάρχει μετά τόν προσωρινό 
χωρισμό της ἀπό τό σῶμα, τό ὁποῖο 
θά ἀναστηθῆ καί θά ἐπανενωθῆ 
μαζί της, χάρη στήν Ἀνάσταση τοῦ 
Θεανθρώπου Χριστοῦ, πού εἶναι 
«πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν»!

Ἡ πίστη αὐτή περί τῆς ΨΥΧΗΣ 
εἶναι διατυπωμένη σαφῶς σέ τέσ
σερεις (Γ ,́ Δ́, Ε΄ καί F΄ΣΤ΄) Ἅγιες 

Οἰκουμενικές Συνόδους καί σέ πολλές 
ἑρμηνεῖεςἀναπτύξεις πολλῶν Ἁγίων 
καί Θεοφόρων Πατέρων. Ἐνδεικτικά 
ἀναφέρουμε ἐδῶ τόν Ἅγιο Γρηγόριο 
νύσσης, ἀδελφό τοῦ Ἁγίου καί Με
γάλου Βασιλείου (ἦσαν 10 ἀδέλφια!) 
στό βιβλίο του «Περί κατασκευῆς 
τοῦ ἀνθρώπου» (J. Migne Ἑλλην. Πα
τρολογία, τόμ. 44, 125—256), καθώς 
καί τόν Ἅγιο Ἰωάννη τό Δαμασκη
νό στό βιβλίο του «Ἔκθεσις ἀκριβής 
Ὀρθοδόξου Πίστεως» (J. Migne..., τόμ. 
94, 789—1228).

Ἀλλά καί σ' αὐτό τό Περιοδικό 
ἐξαρχῆς (1978) καί σέ πολλά του 
τεύχη, μάλιστα καί σέ «εἰδικά αΦΙ
ΕΡΩμαΤα» (βλ. σ. 13), ἡ πίστη καί 
διδασκαλία αὐτή τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας μας περί τῆς ΨΥΧΗΣ 
ἔχει καταχωρηθῆ καί ἀναπτυχθῆ 
σαφῶς. (Ὑπενθυμίζουμε τά «ΑΦΙ
ΕΡΩΜΑΤΑ» γιά τήν ΕΚΤΡΩΣη, 
τ. 60/1993, 61/1994 καί 86/2000, 
ἀλλά καί γιά τήν «Ἐξωσωματική 
γονιμοποίηση», τ. 90/2001, τήν 
ὁποία ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν 
ἐγκρίνει καί φυσικά δέν συνιστᾶ. 
Ζητῆστε τα ἀπό τά Γραφεῖα μας. 
Ἀποστέλλονται ΔΩΡΕΑΝ, ὅπως καί 
τό Περιοδικό μας ἐξαρχῆς).

Ἡ «θεωρία» ὅτι οἱ ΨυΧΕΣ 
προϋπάρχουν τοῦ σώματος καί 
γίνονται ἐμψυχώσειςμετεμψυ
χώσεις καί μετενσαρκώσεις εἶναι 
π λ άν η  καί α ἵ ρ ε σ η . Τή δίδαξε 
π.Χ. ὁ φιλόσοφος Πλάτωνας, κατά 
φαντασία, καί μ.Χ. τήν ἀσπάσθηκε 
ὁ ὨριγένηςὨριγενιστές. Μεταξύ ἄλ
λων Ἁγίων Πατέρων τήν καταπολέ
μησε ὁ Ἅγιος Μάξιμος Ὁμολογητής 
καί τήν καταδίκασε ὡς αἵρεση ἡ 
Πέμπτη Ἁγία καί Οἰκουμενική Σύν
οδος (553 μ.Χ.). Δυστυχῶς, καί σύγ
χρονοι αἱρετικοί, ὅπως οἱ λεγόμε
νοι καί δῆθεν Πνευματιστές καί 
ἄλλοι, ὑποστηρίζουν τήν αἵρεση 



τῆς μετεμψυχώσεωςμετενσαρκώ
σεως.

Ἀλλ' εὐτυχῶς, ὄχι μόνο ἡ Ὀρθόδο
ξη Θεολογία, ἀλλά καί πολλοί σύγ
χρονοι Ἐπιστήμονες (Γενετιστές, 
Βιολόγοι, Ψυχολόγοι καί Φιλόσο
φοι) ἀσπάζονται καί διδάσκουν τήν 
Πίστη καί Ἀλήθεια ὅτι ἡ Ψυχή 
δημιουργεῖται ἀπό τό μόνο Δη
μιουργό Θεό «ἐκ τοῦ μηδενός», 
ὅπως καί τά Σύμπαντα.

Κάθε ἄλλη «ἄποψη» εἶναι πλά
νη καί αἵρεση, ὅπως καί ἡ λεγομέ
νη «Θ ε ω ρ ί α  τῆς ἐξελίξεως», πού 

εἶναι... «θεωρία» καί φαντασία... 
(Βλ. καί προηγούμενο τεῦχος μας, 
ἀρ. 137, Μάρτ. 2013, σ. 5—6).

Τελειώνοντας καί αὐτή τήν 
ἀναφορά μας γιά τίς Ἐκτρώσεις 
καί γιά τήν Ψυχή, συγχαίρουμε τό 
εὐτυχές ζεῦγος τῆς Τσεχίας Kroscen
Kinova καί τούς εὐχόμαστε νά χαί
ρονται τά παιδάκια τους ὑγιῆ καί 
εὐτυχισμένα, ὅπως καί ὅσα ἀκόμη 
τούς χαρίσει ὁ Πανάγαθος, πού ἡ 
Πρόνοιά Του ὅλα θά τά φροντί
ζει, ἐνόσω βέβαια πιστεύουν  καί 
τηροῦν τό Θέλημά Του.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — καί τῆς ἐφηβικῆς καί προεφηβικῆς ἡλικίας νέες, ἀλλά 
καί γενικά τούς ΝΕΟΥΣ—, ὥστε νά μήν καταλήξουν ΠΟΤΕ στήν τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ, οὔτε τή χει-
ρουργική οὔτε τή φαρμακευτική, ἔστω κάποιων ὡρῶν καί ἡμερῶν, 
μέ ὁποιαδήποτε μορφή ἀντισυλληπτικῶν: «χάπι ἑπομένης ἡμέρας» 
κ.λπ., ὅπως καί μέ «σπιράλ», πού εἶναι πρώιμη ΕΚΤΡΩΣΗ-ΦΟΝΟΣ, 
ἀλλ̓  οὔτε καί μέ ΣΤΕΙΡΩΣΗ. (Οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας –
ΚΔ́  Ἀποστολ. κ.ἄ.– «κανονίζουν» τήν ἔκτρωση μέ πολυετῆ στέρηση 
τῆς θ. Κοινωνίας καί τή στείρωση μέ 3ετῆ ἀφορισμό!). Συνυπεύθυ-
νοι εἶναι καί οἱ ἄνδρες-σύζυγοι, ἀλλά καί «σύντροφοι», ὅπως καί οἱ 
ἰατροί, οἱ φαρμακοποιοί καί οἱ λοιποί συνεργοῦντες...

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», ἀλλά καί ΕΓΓΑΜΗ, πού 
ἀντιμετωπίζει πειρασμό ἤ κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ἤ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, ἄς 
μή δυσκολευθῆ νά ἐπικοινωνήσει μέ τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συστεγάζεται 
καί συνεργάζεται μέ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅσους γνωρί-
ζουν ἐγκύους, πού κινδυνεύουν νά ὁδηγηθοῦν σέ ἔκτρωση. Γράψτε ἤ 
τηλεφωνῆστε ἤ ἐπισκεφθῆτε μας. ῾Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ εἶναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟ-
ΧΗ ἐπίσης καί ἀποφυγή ἀπό τά «Κέντρα Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΙΣΜΟΥ», πού συνιστοῦν ἀντισύλληψη, ἀλλά καί ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά 
ἀπό τέτοια κέντρα, πού δυστυχῶς προπαγανδίζονται καί διαφημίζον-
ται πιεστικά... Ζητῆστε μας σχετικά ἔντυπα, πού διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, 
ὅπως καί κάθε παρεχομένη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθῆτε 
καί ἔμπειρο Πνευματικό.

Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: 210-38.38.496, 38.22.586, FAX: 38.39.509.

ΞΕΡΕΤΕ τί εἶναι καί τί προσφέρει ὁ ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π. 
(«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδιοῦ»);
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Φ Ι Λ Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Κ Ν Ι Κ Ο   Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο

ΓΡηΓΟΡΙΟΣ ΕυαΓ. αλΕΞΟΠΟυλΟΣ (1945—14.4.2013).

Τό μακαριστό Γρ η γ ό ρ ι ο , πού 
ἀπό αἰφνίδια καί μόλις ἑβδομαδιαία 
ἀσθένεια «μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θα
νάτου εἰς τήν Ζωήν» (Ά  Ἰωάν. 3, 
14), ὡς ἑλληνορθόδοξο Πολύτεκνο 
καί θερμό Φίλο τῶν Πολυτέκνων, 
ἡ Π.Ε .ΦΙ .Π.  πρωτο
γνώρισε περί τό 1977. 
Ἦταν στενότατος φί
λος καί συνεργάτης 
τοῦ μακαριστοῦ ἐπίσης 
Φίλου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. 
Ἁγιορείτου Ἱερομονά
χου π. Κοσμᾶ Γρη
γοριάτη (κατά κόσμο 
Ἰωάννη Ἀσλανίδη, 
Θεσσαλονικέως), πρω 
τοτόκου υἱοῦ εὐσε
βῶν Πολυτέκνων καί 
πρωτοπόρου Ἱεραπο
στόλου στό ΚονγκόΚολουέζι τῆς 
Ἀφρικῆς. Γνωρίσθηκαν καί συν
εργάσθηκαν ὡς πνευματικά τέ
κνα τοῦ τότε Ἀρχιμανδρίτη καί 
ἰσοβίου ἀγωνιστῆ καί λαμπροῦ 
Ἱεροκήρυκα π. αὐγουστίνου Καν 
ΤΙΩΤη, Μητροπολίτη Φλώρι
νας ἀπό τό 1967 ὥς τό 2010, ἐπί 
43 χρόνια, ἐνῶ ἔζησε 104! Καί οἱ 
δύο (Ἰωάννης καί Γρηγόρης) κά
ποια χρόνια «ἀφιερώθηκαν» καί 
στήν Ἱεραποστολική Ἀδελφότητα 
«Σταυρός», πού ἵδρυσε καί διηύθυ
νε ὁ π. Αὐγουστίνος στήν Ἀθήνα 
(ὁδ. Ζωοδόχου Πηγῆς 44, 106 81 
ΑΘΗΝΑ, ὅπου καί Οἰκοτροφεῖο, 
Βιβλιοπωλεῖο καί Τυπογραφεῖο).

Ὁ μακαρ. Γρηγόρης γεννήθηκε 
τό 1945 στήν Ἀνδραβίδα Ἠλείας 
ἀπό πατέρα μᾶλλον Βορειοηπειρώ
τηφυγάδα (Εὐάγγελο καί μητέρα 
Παναγιώτα, Ἀνδραβιδιώτισσα). Τό 

ζεῦγος ἀπέκτησε πέντε (5) παιδιά, 
μέ 5ο καί τελευταῖο τό Γρηγόρη, 
πού γεννήθηκε ὀρφανός, χωρίς νά 
γνωρίσει τόν πατέρα του. Μεγά
λωσε ἀπό τή χήρα καί φτωχή μη
τέρα του καί ἀπό ἕναν ἀδελφό τοῦ 

πατέρα του. Μετά τό 
Δημοτικό ὁ Γρηγόρης 
ἔγινε βοσκός στά πρό
βατα τοῦ θείου του ὥς 
τά 18—20 χρόνια του 
καί μέ τά λίγα χρή
ματα πού πῆρε ὡς μι
σθό ἦλθε στήν Ἀθήνα 
καί ἀγόρασε ἕνα οἰ
κοπεδάκι στό Ζεφύρι 
τῆς Ἀττικῆς, φέρνον
τας ἐδῶ καί τή μητέ
ρα του. Ἔκαμε ἐκεῖ 
ἕνα πρόχειρο καλυβά

κι, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἐργαζόταν σ' ἕναν 
ὑδραυλικό κι ἔμαθε πρακτικά τήν 
τέχνη τοῦ ὑδραυλικοῦ.

Ὅταν κοντά στόν π. Αὐγουστί
νο γνωρίσθηκε μέ τόν ἐπίσης ὑδραυ
λικό τότε Ἰωάννη (Ἀσλανίδη), μαζί 
καί μέ ἄλλους δύο μαθητέςἀκροατές 
τοῦ σεβαστοῦ Γέροντα, τό Γεώργιο 
μπαϊραμίδη καί τό Γεώργιο λαμ
πριανίδη, ἀπό τή Μεταμόρφωση καί 
τό Ἡράκλειο Ἀττικῆς ἀντίστοιχα, 
ἔκαμαν μιά ἄτυπη Ἑταιρεία Οἰκο
δομῶν, ὡσότου ὁ Ἰωάννης μετέβη
κε ὡς Ἱεραπόστολος στό Κονγκό. 
Τότε οἱ συνεργάτες του, ὡς συνειδη
τοί ἑλληνορθόδοξοι, ἐδημιούργησαν 
δικές τους Οἰκογένειες καί μάλιστα 
Ὑπερπολύτεκνες (μέ 8 παιδιά ὁ 
Γρηγόρης καί ὁ Λαμπριανίδης καί 
μέ 9 παιδιά ὁ Μπαϊραμίδης). Καί, 
δόξα τῷ Θεῷ, ΟΛΑ τά παιδιά τους, 
ἀγαπημένα καί προκομμένα, ἔγιναν 
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συνειδητοί ἑλληνορθόδοξοι καί κά
ποια καί ὙπερπολύτεκνοιΠολύτε
κνοι, ἐνῶ τρία3 ἀδέλφια Λαμπρια
νίδη ἔγιναν Μοναχοί Ἁγιορεῖτες καί 
2 ἀδελφές Μοναχές!

Ὁ μακαριστός Γρηγόρης, ἄν καί 
ὀρφανό φτωχόπαιδο, ἦταν φιλό
τιμος, ἐργατικός, οἰκονόμος καί 
δημιουργικός. Ἐδημιούργησε Ἑλ
ληνορθόδοξη Ὑπερπολύτεκνη Οἰ
κογένεια (μέ 8 παιδιά, γεν. 1977—
1988, τό 7ο «ἔφυγε» νεογέννητο), 
μέ τή Δραμινή καί εὐσεβῆ σύζυγό 
του Ἑλένη, κόρη Ὑπερπολυτέκνων, 
ἀπό 7 ἀδέλφια καί ἐργαζομένη 
στόν Ἑ. Ἐ. Σταυρό. Μάλιστα ὡς ἔγ
γαμος καί 35ετής ὁ Γρηγόρης φοί
τησε σέ Νυκτερινό Γυμνάσιο, ἐνῶ 
ὡς ὑπάλληλος τῆς Ἐμπορικῆς Τρα
πέζης, ἀπό τό 1980, ὡς ὑδραυλικός, 
μέ ἐνέργειες τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., γιά νά 
βελτιώσει τή θέση του, ὡς προϊστά
μενοςὑδραυλικός στήν Τράπεζα, 
φοίτησε καί ἀποφοίτησε καί ἀπό 
Ἐκκλησιαστικό Νυκτερινό Λύκειο 
(ὄπισθεν τῆς Ἱ. Μ. Πετράκη)!

Καί ἀκριβῶς, εἶναι ἄξιο θαυ
μασμοῦ τό ὅτι, ἄν καί Ὑπερπο
λύτεκνος, μέ τή χειρωνακτική του 
ἐργασία καί στίς «ἐλεύθερες ὧρες» 
καί μέ τήν οἰκονομία του σπούδα
σε τά παιδιά του καί σέ ὅλα ἀφῆκε 
ἕνα σπίτι δικό τους! 

Ἤδη ὁ πρῶτος γιός, ὁ Ἰώβ, εἶναι 
βιοτέχνης καί Πολύτεκνος! Ἡ σύζυ
γός του, κόρη Πολυτέκνων καί κα

θηγήτρια Μουσικῆς, ἤδη ἀναμένει τό 
6ο παιδάκι τους (μέ τό καλό!). Καί 
τά πέντε ἀγόρια ἀσχολοῦνται καί 
μέ τή Βυζαντινή Μουσική, δύο (2) 
ἔγιναν Ἱεροψάλτες, ὁ Βασίλης καί ὁ 
Αὐγουστίνος (τραπεζικός καί φοιτη
τής), ἐνῶ ὁ Βασίλης ἔγινε καί Ἱερεύς, 
ἔγγαμος. Ὁ 4ος γιός, Ἀμβρόσιος, 
ἠλεκτρολόγος, ἔγγαμος μέ 2 παιδά
κια, ἔχει δικό του μικρό super market, 
καί ὁ 5ος γιός, Νικόλαος, σπουδά
ζει ἀκόμη. Ἡ πρώτη κόρη, Παναγιώ
τα, νοσηλεύτρια, ἐργάζεται στόν Ἑ. 
Ἐ. Σταυρό καί ἡ δεύτερη, Παρθένα, 
εἶναι τραπεζικός, ἀλλά καί φοιτή
τρια Πανεπιστημίου στή Μουσική!

Ἀλλά γιατί ἄραγε αὐτές οἱ λεπτο
μέρειες; Γιά νά φανῆ τό θαῦμαθαύ
ματα τῆς Πίστεως! Τό «πάντα δυνα
τά τῷ πιστεύοντι» (Μάρκ. 9, 23).

Καί κλείνουμε ἐδῶ τό ὀφειλόμενο 
«Μνημόσυνο» στό μακαριστό Γρη
γόρη ἀναφέροντας ὅτι ὡς συντα
ξιοῦχος (2008) σχεδόν ὅλα του τά 
ἀπογευματινά (ἀπό 3—8 μ.μ.) τά 
ἀφιέρωνε στήν Π.Ε.ΦΙ.Π., ἐργαζόμενος 
ΔΩΡΕΑΝ, ὅπως καί πολλά πρωι
νά! Γι' αὐτό καί ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. τόν εἶχε 
προτείνει καί εἶχε ἐκλεγῆ Μέλος τοῦ 
Διοικητικοῦ Συμβουλίου της, ἐπί 
ἀρκετές 3ετίες. 

Ἦταν ὁ μακαριστός φαινόμε
νο προσφορᾶς ἱεραποστολικῆς ἐρ
γασίας, ὄχι μόνο στήν Π.Ε.ΦΙ.Π., ἀλλά 
καί στό ἱεραποστολικό Σωματεῖο 
«Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ αἰτωλός»Θεσσαλο
νίκης γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐξωτερική 
Ἱεραποστολή. Ἦταν ἀντιπρόσωπος 
στήν Ἀθήνα τοῦ Περιοδικοῦ, ἐνῶ ἐπί 
10ετίες ἐξυπηρετοῦσε ΔΩΡΕΑΝ τούς 
Ἱεραποστόλους γενικά ὡς «Καλός 
Σαμαρείτης»! (Βλ. τίτλο τοῦ Μνη
μοσύνου του στό Περιοδικό «Ἅγιος 
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» — τεῦχος 39, 
Ἀπρίλ.Ἰούν. 2013, σ. 83).

αἰωνία Σου ἡ μνήμη, Ἀδελφέ 
καί Φίλε Γρηγόριε! 

Ἡ φωτογραφία ὅταν τά 
παιδιά ἦσαν μικρά (1988).
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«Εὐχαριστῶ τό Θεό, πού μοῦ χάρισε τά ἕξι ἀγγελούδια μου καί 
Τόν παρακαλῶ... νά μέ ἀξιώσει κα ί  γ ι ά  ἄλ λ α »!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., Χριστός Ἀνέστη!
Θέλω νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά ἄλλη μιά φορά γιά τήν ἀγάπη σας! 

Ἐλάβαμε τό δέμα μέ τό ρουχισμό καί τήν ἐπιταγή σας. Ὁ Χριστός καί ἡ 
Παναγιά νά σᾶς δίνει δύναμη νά συνεχίζετε τό θεάρεστο ἔργο σας καί νά 
εἶστε εὐλογημένοι. Δυστυχῶς, ἡ Πολιτεία μας ἔχει βάλει στό στόχαστρο 
καί χτυπάει τήν ἑλληνική οἰκογένεια. Ἀλλά πάντοτε θά ὑπάρχουν ἄγγελοι, 
σάν ἐσᾶς, πού μᾶς παρηγοροῦν καί μᾶς δίνουν θάρρος! Ὁμολογῶ ὅτι κάθε 
φορά πού βρίσκομαι σέ δύσκολη θέση καί ζητῶ βοήθεια ἀπό τό Θεό, ἡ 
ἀπάντηση ἔρχεται ἄμεσα μέσῳ τῆς βοήθειάς σας! Μέ τήν ἐπιταγή σας πλη-
ρώσαμε τό Λογαριασμό τῆς ΔΕΗ! Εὐχαριστῶ γιά τό κουράγιο καί τήν ἐλπίδα 
πού μᾶς δίνετε, τήν ἐλπίδα ὅτι ἀκόμα ὑπάρχουν ΑΝΘΡΩΠΟΙ! Δυστυχῶς, 
στήν περιοχή μας τό νά ἔχεις πολλά παιδιά θεωρεῖται ἐλάττωμα καί ἀφορμή 
κοροϊδίας. Ὅμως ἐγώ εὐχαριστῶ τό Θεό, πού μοῦ χάρισε τά ἀγγελούδια 
μου καί Τόν παρακαλῶ, ὅπως καί ἐσᾶς νά εὔχεσθε, νά μέ ἀξιώσει ὁ Θεός 
καί γιά ἄλλα! Εἴδαμε καί τό Περιοδικό καί σᾶς εὐχαριστῶ πολύ πού σε-
βασθήκατε τήν ἐπιθυμία μας καί 
δέν δημοσιεύσατε τά ὀνόματά 
μας, ἀλλά μόνο τή φωτογραφία 
τῶν παιδιῶν μας ἀνώνυμα. Σέ 
ἐσᾶς εἴμαστε γνωστοί καί γνω-
ρίζετε τούς λόγους τῶν πολύ 
μεγάλων χρεῶν μας ἀπό δάνεια 
πρίν ἀπό τή φοβερή οἰκονομική 
κρίση πού μᾶς βρῆκε. 

Ἔχουμε τήν πίστη μας στό Θεό, στή Θεοπρομήτορα Ἁγία Ἄννα καί στό Με-
γαλομάρτυρα Ἐφραίμ, πού πάντοτε μᾶς βοηθοῦν καί προνοοῦν γιά μᾶς! Σᾶς 
εὐχαριστοῦμε ὅλοι μας καί θά θέλαμε νά μή σᾶς εἴμαστε βάρος, γιατί γνω-
ρίζουμε ὅτι πολλές οἰκογένειες ὑποφέρουν περισσότερο. Νά μᾶς στέλνετε 
ροῦχα καί παπούτσια μόνο γιά τά μεγαλύτερα παιδιά, τόν Ἰωάννη, Νο 16, καί 
τή Μαρία, Νο 12—14. Τά μικρότερά μας βολεύονται ἀπό τά ροῦχα τῶν μεγα-
λυτέρων μας! Συγχωρέστε με, ἀδελφοί, ἄν σᾶς κούρασα. Χριστός Ἀνέστη!

 Μέ ἐκτίμηση καί εὐχαριστίες 
ὁ πατέρας τῶν παιδιῶν ἀπό Νησί τῶν Δωδεκανήσων.

Εἴχαμε δημοσιεύσει 
τή φωτογραφία τους

στό προηγ. τεῦχος, ἀρ. 
137, σ. 20.

«Τό βλέπουν ὡς “βοήθεια Θεοῦ”»!
Ἀγαπητή Π.Ε.ΦΙ.Π., χαίρετε. Εὐχαριστοῦμε θερμά γιά ὅ,τι ἔχετε κάμει 

γιά μᾶς. Ἡ βοήθειά σας δέν μᾶς ἐνισχύει μόνο ὑλικά, ἀλλά καί πνευματι-
κά. Γιατί μᾶς δίνει παρηγοριά καί ἀνάσα στήν κατάλληλη στιγμή πού τή 
χρειαζόμαστε. Ὁ σύζυγος ἔπαθε πρόσφατα καρδιακό ἐπεισόδιο καί χρει-
άσθηκαν ἰατρικές ἐπισκέψεις, φάρμακα κ.ἄ.  Ἔτσι ἡ βοήθειά σας ἦταν πο-
λύτιμη. Οἱ κόρες μου, ὅταν ἔρχεται ἡ ἀγάπη σας, μοῦ λένε: «Μαννούλα, 
νά τούς πάρεις τηλέφωνο καί νά πεῖς “εὐχαριστῶ”», καί μέ συγκινοῦν, γι-
ατί τό βλέπουν «βοήθεια Θεοῦ»! Νά σᾶς ἔχει ὁ Θεός καλά. Ἄν δέν εἴχαμε 
καί ἐσᾶς, λυπᾶμαι πού τό λέω..., θά πεινοῦσε ἡ οἰκογένειά μας. 

Ἡ 3η κόρη μας τελείωσε τό Λύκειο καί πέρασε στά Τ.Ε.Ι. Πάτρας (Διοί-
κηση Ἐπιχειρήσεων). Οἱ φοιτήτριές μας, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔγιναν 
τρεῖς καί προχωρᾶμε. Παίρνουμε μιά βαθειά ἀνάσα, κάνουμε τό Σταυρό 
μας καί λέμε «Δόξα Σοι, ὁ Θεός...»!      Μέ πολλή ἀγάπη

Ν. Ἀχαΐας, 18.9.2013. Φωτεινή Θεοφάν. Ὀρτεντσίου 
 (μητέρα 8 παιδιῶν, 5 κοριτσιῶν καί 3 ἀγοριῶν,  

 ἀπό 1992—2006. Βλ. προηγούμ. τεῦχος  ἀρ. 137, 
 Μάρτ. 2013, σ. 24, ὅπου καί οἰκογ. φωτογρ. τους).

ΩΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.
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ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 

«...Νά μᾶς βοηθήσετε, ἐάν μπορεῖτε,... ὅ ,τ ι  ὑπάρχε ι  δ ιαθέσ ιμο».
Ἀγαπητοί κύριοι, χαί-

ρετε. Εἴμαστε μιά 8μελής 
οἰκογένεια, πολύτεκνη, μέ 
6 ἀνήλικα παιδιά, ἡλικίας 
1,5—11 ἐτῶν. Πήραμε τό 
θάρρος νά σᾶς γράψου-
με, γιά νά μᾶς βοηθήσε-
τε, ἐάν μπορεῖτε.  Ὅπως 
γνωρίζετε, τό πολυτεκνι-
κό ἐπίδομα πλέον δέν 
τό λαμβάνουμε (ἀπό τά 
Χριστούγεννα) καί ἔχει 
περιορισθῆ τό εἰσόδημά 
μας κατά πολύ. Εὐτυχῶς 
ὅμως ἔχουμε δικό μας σπί-
τι καί ὁ σύζυγός εἶναι ὁ 
μόνος πού δουλεύει στήν οἰκογένεια. Ἀλλ' οἱ ἀνάγκες αὐξάνονται, λόγω 
τοῦ ὅτι τά παιδιά μεγαλώνουν καί μεγαλώνουν καί οἱ ἀπαιτήσεις τους. 
Ἔχουμε περισσότερο ἀνάγκη ἀπό ρουχισμό καί τρόφιμα πρώτης ἀνάγκης, 
ὅ,τι ὑπάρχει διαθέσιμο. Σᾶς εὐχαριστοῦμε. 

Ν. Ἀττικῆς, 21.4.2013. Οἰκογ. Ἀριστείδη-Ἀλεξάνδρας Μπούση

Νέα γιά τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. καί ὡραία Οἰκογένεια.
Μᾶς συνέστησε τήν Οἰ-

κογένεια Φίλη-Δωρήτρια 
κι ἐζητήσαμε οἰκογενειακή 
κατάσταση καί φωτογρα-
φία τους, πού ἔστειλαν χω-
ρίς γράμμα. Ἀλλά τά προ-
ηγούμενα τά λένε ὅλα. 
Εἶναι ἀγροτική οἰκογένεια 
Κυκλαδίτισσα. Ὁ πατέρας 
εἶναι ἀπό 3 καί ἡ μητέρα 
ἀπό 8 ἀδέλφια! (Εἴχαμε 
γνωρίσει καί βοηθούσαμε 
τή γονική της οἰκογένεια, 
Δημητρ. καί Εἰρήνης Παν-
τελαίου), ἐνῶ καί ἡ δική της ἀξίζει κάθε βοήθεια. Εὐτυχῶς, εἶναι κοντά στή 
Μητέρα  Ἐκκλησία καί ἔχουν Πνευματικό, ὅπως πρέπει νά ἔχουν ΟΛΕΣ οἱ Πο-
λύτεκνες Οἰκογένειες, ἀλλά καί τά παιδιά τους. Σᾶς συγχαίρουμε, ἀδελφοί, 
καί θά κάνουμε καί γιά σᾶς ὅ,τι μποροῦμε.

Μία ἀκόμη ὡραία Οἰκογένεια ἀπό τίς 1000άδες ΑΝΕΡΓΩΝ Πολυτέκνων!
Τόν προηγούμενο 

χρόνο (2012) γνωρίσα-
με τήν Ὑπερπολύτεκνη 
αὐτή Οἰκογένεια, μέ τά 
μικρά καί χαριτωμένα 

Οἰκογένεια Πολυχρό
νη καί Ἀγγελικῆς Σκεπα
σιανοῦ, μέ 6 παιδιά ἐδῶ, 
γεννημ. 2003—2012 (2 με
γαλύτερα λείπουν ἀπό τή 
φωτογρ.), ν. Ἀττικῆς.

Οἰκογένεια Γεωργίου καί μαρίας Γεμελιάρη, 
μέ 6 παιδιά, γεννημένα 1996—2005, ν. Κυκλάδων.



παιδάκια. Μᾶς τή συνέστησε ἡ Κοινωνική Λειτουργός τῆς περιοχῆς της, ἡ 
ὁποία ἐβεβαίωσε ὅτι καί σ' αὐτή τήν οἰκογένεια, ὅπως καί σέ 100ντάδες χι-
λιάδες σ' ὅλη τή Χώρα, ἡ ξενόδουλη-τροϊκανή Κυβέρνηση τῆς στέρησε τά 
μικρά πολυτεκνικά ἐπιδοματάκια, μολονότι ὁ πατέρας, ἐπιπλοποιός, εἶναι 
ἄ ν ε ρ γ ο ς . Γιατί ἄραγε; Διότι τά πολλά παιδιά εἶναι τεκμήριο πλούτου (!), 
ὅτι εἶχαν καί ἔχουν τά χρήματα γιά νά τ' ἀποκτήσουν καί νά τά ζήσουν!... 

Ὡστόσο οἱ δυνάμενοι Φίλοι τῶν Πολυτέκνων, μέ ὅ,τι καί ὅσο μποροῦν, 
πρέπει νά βοηθήσουν καί αὐτή τήν ὡραία οἰκογένεια. Νά βοηθήσουν δηλαδή 
τήν Π.Ε.ΦΙ.Π., γιά νά τή βοηθήσει καί αὐτή, καθώς πρόσφατα τή γνώρισε καί 
ἀπό τήν ἐπικοινωνία μαζί της βεβαιώθηκε γιά τή μεγάλη ἀνάγκη πού ἔχει. 

Δύο πρόσφατα νΕΟΓΕννηΤα ἀγοράκιαπολυτεκνάκια!
Νά ἔχεις ἕξι (6) παιδιά μικρά, νά εἶσαι ὀλιγόμισθος ἤ ἄνεργος, ὅπως στίς δύο 

περιπτώσεις ἐδῶ, νά ἀκριβοπληρώνεις δόση δανείου γιά τό σπίτι, νά ἔχεις σο
βαρούς λόγους ὑγείας καί οἱ γιατροί, δυστυχῶς, νά προτείνουν ΣΤΕΙΡΩΣΗ, ἀλλ' 
ἐσύ, χάρη στήν Πίστη σου καί τήν καλή σου οἰκογενειακή ἀνατροφή, νά δέχε
σαι ἐγκυμοσύνη καί γέννηση 7ου παιδιοῦ (ἤ καί 8ου, 9ου, 10ου κλπ.)! αυΤΟ 
εἶναι Θαυμα! (Θεοῦ θεῖο Θαῦμα)! Καί τό Θαῦμα εἶναι Μυστήριο, ἀκατανόητο 
στούς ὀλιγοπίστους καί ἀπίστους, ἀλλά ΖΩνΤανΟ «τοῖς προσκυνοῦσιν ἐν πί
στει τό μυστήριον» (ἱ. Παρακλητική)!

Ἰδού καί τά χαριτωμένα νεογέννητα 7α Ἀγοράκια! Τό πρῶτο ἀριστερά τῆς 
Ὑπερπολύτεκνης κας Ἑλένης Δημ. Μαυρομμάτη (Ν. Ἀττικῆς — ἡ ἴδια ἀπό 9 
ἀδέλφια!). Καί τό δεύτερο τῆς 
ἐπίσης Ὑπερπολύτεκνης κας Φι
λένιας Χαραλ. Καπλανίδη (Ν. 
Ἀττικῆς). 

Τήν πρώτη περίπτωση ὡς 
Οἰκογένεια εἴχαμε παρουσιά
σει στό τεῦχος ἀρ. 137, σ. 15, 
λόγῳ ἀνεργίας τοῦ πατέρα 
καί χρεῶν... Τή δεύτερη εἴχαμε 
παρουσιάσει στό τεῦχος ἀρ. 
136/2012, σ. 1 καί σ. 12—14, 
ὅπου καί δύο σημαντικότατες 
Ἐπιστολές τοῦ πατέρα κατά 
τῆς ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ θερμά νά χαίρονται τά χαριτωμένα παιδιά τους, ἀλλά καί ΟΣΑ 
ἀκόμη τούς χαρίσει ὁ Πανάγαθος. Γιατί, ἐφόσον ὁ Πανάγαθος τά δίδει, ἔχει καί 
θά ἔχει τήν πρόνοιά τους μέ θαυμαστούς τρόπους!... Οἱ γονεῖς μέ τούς Νόμους τοῦ 
Θεοῦ, συνεργοῦν κάτωθεν μόνο στή σύλληψη τοῦ σώματος, ἐνῶ τήν ἄυληἀσώματη 
καί ἀθάνατη ΨΥΧΗ τήν ἐμπνέειδίνει μόνο ὁ Δημιουργός Θεός ἄνωθεν «ἐξ ἄκρας 
συλλήψεως» (= ἀπό τήν πρωταρχική στιγμή τῆς συλλήψεωςγονιμοποιήσεως)!

 Ἐκτός ἀπό τά προηγούμενα καί ὅσα γράφουμε στίς σελ. 11—13 γιά τίς Ἐκ
τρώσεις καί τήν Ψυχή, παραπέμπουμε σέ δύο σπουδαῖα σχετικά Κείμενα, πού 
ἐλάβαμε μέ email διά μέσου Internet.

Τό πρῶτο καί σύντομο: «Ἡ εὐλογία καί χαρά τῆς τεκνογονίας» εἶναι τοῦ Σε
βασμ. Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, ὡς κήρυγμά του στήν Ἑορτή τοῦ 
Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (8ης Σεπτεμβρίου). Στό Internet: www.romfea.
gr/arthraapopseis/1896720130907185241. Καί τό δεύτερο καί ἐκτενέστερο: 
«Ὀρθόδοξη ἈνθρωπολογίαἘκτρώσεις» (περί δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου, περί 
ψυχῆς... καί περί ἐκτρώσεων) εἶναι τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. π.Ἀρσενίου Κατερέλου, 
Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος (Λαμίας). Στό Internet: 
http://anavaseis.blogspot.gr/2013/08/blogpost_19.html.

Γεν. 27.7.13. Γεν. 11.9.13.

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
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Ὑπερπολύτ. Ἱερατ. ΟΙΚΟΓΕνΕΙα ἀπό τήν αἴγινα 
(μέ 10 παιδιά καί 12 ἐγγόνια, πρός τό παρόν).

«μιά σπάνια περίπτωση Κλη
ρικοῦ εἶναι ὁ π. ΕμμανΟυηλ ΓΙ
αννΟυληΣ..., Ὑπερπολύτεκνος, 
πολυγραφότατος καί πολυπράγ
μων...».

Ἔτσι ἀρχίζει τό ρε
πορτάζ (ἀνταπόκρισησυ
νέντευξη) γιά τόν ὄντως 
σπάνιο Κληρικό καί Ὑπερ
πολύτεκνο π. Ἐμμανουήλ 
ὁ ἑλληνορθόδοξος (σπά
νιος καί αὐτός;) δημο
σιογράφος κ. Δημήτρι
ος Ριζούλης στήν Ἐφημ. 
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΚυρια
κάτικη» (28.4.13, σ. 4). 

Καί ἀκριβῶς, ἕνα στοιχεῖο τῆς 
«σπανιότητας» τοῦ π. Ἐμμανουήλ 
ἦταν καί εἶναι ἡ ταπείνωση καί ἡ 
ἀποφυγή δημοσιότητας, ὥστε μέ
χρι τόν παρελθόντα Ἀπρίλιο νά 
τόν ἀγνοεῖ καί ἡ φιλοπολυτεκνική 
Π.Ε.ΦΙ.Π. («Πανελλήνια Ἕνωση Φί
λων τῶν Πολυτέκνων» — ἀπό ὅλη 
τή Χώρα ἤδη ἀπό τό 1969). Γιατί 
ὁ ἴδιος, μολονότι ἐξαρχῆς ἐγνώριζε 
καί μελετοῦσε τό φιλοπολυτεκνικό 
Περιοδικό μας, δέν ἔκρινε σκόπιμο 
νά ἐπικοινωνήσει προσωπικά μαζί 
μας ζητώντας βοήθεια, σκεπτόμε
νος ὅτι πολλοί ἄλλοι Πολύτεκνοι 
ἔχουν περισσότερο ἀνάγκη!

Μέ τήν εὐκαιρία μάλιστα αὐτῆς 
τῆς ἀναφορᾶς καί πάλι ἀναφέρουμε 
ἐδῶ, ὅπως καί ἄλλοτε, ὅτι κάποι
ες 100ντάδες (ἴσως καί 1000άδες) 
Πολυτέκνων καί Ὑπερπολυτέκνων 
Ἱερατικῶν Οἰκογενειῶν, καθώς 
καί Ἐκπαιδευτικῶν καί ἄλλων 
συνειδητῶν Ἑλληνορθοδόξων, εἶναι 
ἄγνωστες στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. γιά τούς 
προηγουμένους λόγους. 

Ὡστόσο ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., ὅπως ἔ
χουμε γράψει ἀρκετές φορές, δέν 
παρουσιάζει περιπτώσεις Ὑπερ
πολυτέκνωνΠολυτέκνων χάρη ἁ
πλῆς δημοσιότητας καί προβολῆς 

τους, μέ κοσμικά καί ἐ
γωιστικά κριτήρια, ἀλ
λά ὡ ς  ὡ ρ α ῖ α  κ α ί  ἡ  
 ρ ω ικ ά  π α ρ α δ ε ίγ μ α 
τα  Ἑλληνορθοδόξων Οἰ 
 κογενειῶν, πού δέν ἀπο
φεύγουν τήν εὐλογημένη 
ἀπό τό ΘεόΔημιουργό 
τεκνογονία καί δέν κά
νουν ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ φονι

κές. Καί ἀσφαλῶς, ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. κά
νει τό ἴδιο γράφοντας καί μιλώντας 
γιά τό ὑπ' ἀρ. Ενα1 Ἑλληνικό 
ΠΡΟΒλημα, τό ΔημΟΓΡαΦΙ
ΚΟ ἤ τή μεγαλύτερη σ' ὅλο τόν 
Κόσμο υΠΟΓΕννηΤΙΚΟΤηΤα! 
(Βλ. τά ἔγκυρα στοιχεῖα καί στό 
ἄρθρο τοῦ Καθηγ. κ. Π. Δημακά
κου, σ. 3—5).

Ἐπανερχόμαστε ὅμως στή σπά
νια περίπτωση τοῦ Ὑπερπολυτέκνου 
π. Ἐμμανουήλ Γιαννούλη.

Γεννήθηκε ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς, 
Ἀνδρέα καί Βαλσάμω, τό 1951 στήν 
ἁγιοτόκο αἴγινα, τῆς ὁποίας τήν 
αὐθεντική ἱστορία καί ἔγραψε, 
λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό ἱστορική 
ἀνακρίβεια σέ βιβλίο τῆς Ἱστορίας 
τῆς Γ΄ Λυκείου: «... πώς ὁ Καΐρης 
— Θεόφιλος, 1784—1853 — προσ
εφώνησε τόν Καποδίστρια στό 
ναύπλιο!», ἐνῶ τόν προσεφώνησε 
στήν Αἴγινα, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό 
Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὅπου 
ἀπό τό 1981 ὑπηρετεῖ ὡς Ἐφημέριος
Προϊστάμενος ὁ π. Ἐμμανουήλ. Ὁ τί
τλος τοῦ βιβλίου εἶναι: «Ταξίδι στήν 
Ἱστορία», μέ ὑπότιτλο: «αἴγινα — 
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μεγάλη Ἐκκλησία — Καπποδί
στριας — Ἀρχή νεοελληνικοῦ Κρά 
τους», σελίδες 312. Περιέχει 260 φω
τογραφίες, ἔγχρωμες οἱ περισσότερες, 

καί τό 1996 ἔλαβε 
«Βραβεῖο μελε
τῶν τοῦ νέου Ἑλ 
ληνισμοῦ», ἐνῶ τό 
1999, μέ ἀπόφαση 
τοῦ Ὑπουργείου 
Παιδείας, ἐγκρίθη
κε γιά τίς Σχολι
κές Βιβλιοθῆκες 
τῆς Χώρας. Ἐπαν
εκδόθηκε πρόσ
φατα (2013) ἀπό 
τίς Ἐκδόσεις Ἀθ. 

Σταμούλη (ὁδ. Ἀβέρωφ 3, 104 33 
ΑΘΗΝΑ, τηλ. 21052.38.305, Fax: 210
52.38.959. — Καί ὁ κ. Σταμούλης εἶναι 
Ὑπερπολύτεκνος, μέ 8 παιδιά)!

Ἀποφοιτώντας λοιπόν ὁ π. Ἐμ
μανουήλ ἀπό τό Λύκειο εἰσῆλθε 
στή Νομική Σχολή Πανεπιστημί
ου Ἀθηνῶν καί ὡς πτυχιοῦχος της 
ἐργάσθηκε γιά μιά διετία ὡς δικη
γόρος, ἐνῶ ἔλαβε καί ἄδεια Συμ
βολαιογράφου, χωρίς νά προλάβει 
ν' ἀσκήσει αὐτό τό ἐπάγγελμα. Γι
ατί τόν «πρόλαβε» ἡ θεανθρώπι
νη κλήση τῆς Ἱερωσύνης, γιά τήν 
ὁποία ὑπῆρχε ἐσωτερική κλίση παι
διόθεν, ἀλλ' ἀνέκφραστη. Σ' αὐτή 
τόν προέτρεψαν, ὡς ἔγγαμο πλέον, 
οἱ Πνευματικοί του Πατέρες καί 
Σύμβουλοι, πού ἦσαν ἀρκετοί καί 

γνωστοί πλέον Γεροντάδες: ὁ π. Φι
λόθεος Ζερβάκος (Πάρος), ὁ π. Σί
μων Ἀρβανίτης (Ἄνω Πεντέλη), οἱ 
π. Ἰάκωβος καί Κύριλλος (Εὔβοια), 
ὁ π. Παΐσιος (Ἁγιορείτης), ὁ π. Χα
ράλαμπος (ΜπουραζερίτηςΔιονυ
σιάτης), ὁ π. Πορφύριος (Καυσο
καλυβίτης) καί ὁ π. Ἀμβρόσιος 
(Λάζαρης, Ἀμφίκλεια Λαμίας)! 

Καθ' «ὅν τρόπον ἐπιποθεῖ ἔλα
φος ἐπί τάς πηγάς τῶν ὑδάτων» 
(Ψαλμ. 41, 2), ἔτσι ἔτρεχε σέ ὅλους 
αὐτούς τούς συγχρόνους ἁγίους τοῦ 
παρελθόντος αἰώνα νά ξεδιψᾶ, μέ 
πρῶτο τόν Ἅγιο νεκτάριο (πού 
δέν πρόλαβε ζῶντα, ἀλλ' ὡς συντο
πίτη ἔζησε καί ζεῖ πνευματικά κι 
ἔδωσε τό ὄνομά Του στό γιό του 
νεκτάριο). 

Ὡς φοιτητής καί νέοςἄγαμος σύ
χναζε καί στόν Ἱ. ν. Ἁγίου Γερασί
μου Ἰλισίων, κοντά στόν παλαίμα
χο πλέον Γέροντα καί Πνευματικό 
π. Γεώργιο Καλαντζῆ, πού εἵλκυε 
καί ἑλκύει πολλούς νέους καί νέες 
στήν ἑλληνορθόδοξη βιοτή καί στα
διοδρομία. Ἐδῶ γνωρίσθηκε μέ τή 
μετέπειτα Πρεσβυτέρα του Ἀ ρ ετή , 
«ὄνομα καί πρᾶγμα». Ὡς Ἀθηναία 
ἐκείνη φοιτοῦσε στό 2ο Λύκειο (Μα
ρασλείου), στό ὁποῖο πήγαινε, ἀφοῦ 
νωρίτερα ἐφήρμοζε τό ψαλμικό: «Ὁ 
Θεός, ὁ Θεός μου, πρός Σέ ἀρθρίζω · 
ἐδίψησέ Σε, ἡ ψυχή μου...» (Ψαλμ. 
62, 2), προσευχομένη στή γειτονι
κή τοῦ Μαρασλείου καί ἀρχαία 

Οἰκογενειακή φωτογραφία τοῦ ἐκλεκτοῦ ἱερατικοῦ ζεύγους. Στό κέντρο, 
ἀριστερά τοῦ π. Ἐμμανουήλ, εἶναι ἡ Πρεσβυτέρα του Ἀρετή. Τά 10 παιδιά δέν 
ἀναφέρονται ὀνομαστικά. Εἶναι 7 ἀγόρια καί 3 κορίτσια. Τά 5 ἤδη ἔγγαμα, μέ 
5οἔγγαμο τόν Πέτρο (μέ τά λουλούδια).



Ἱ. Μονή Πετράκη, ἀνατολικά τοῦ 
Νοσοκ. «Εὐαγγελισμός»! Ἦταν καί 
κόρη Πολυτέκνων καί ἀξιώθηκε νά 
γίνει Ὑπερπολύτεκνη, ἀντάξια καί... 
«σπάνια».

Διάκονος ὁ π. Ἐμμανουήλ χει
ροτονήθηκε τό 1979 ἀπό τόν εὐλα
βέστατο Μητροπολίτη Ὕδρας, 
Σπετσῶν καί Αἴγινας κυρό ΙΕΡΟ
ΘΕΟ (Τσαντίλη, Πατρινό, πιστό 
πνευματικό τέκνο τοῦ μακαριστοῦ 
καί συγχρόνου ἁγίου Ἀρχιμ. π. Γερ
βασίου Παρασκευοπούλου, 1ου 
ἀπό 10 ἀδ). Τότε φοίτησε στή Θε
ολογική Σχολή Ἀθηνῶν καί τό 1981 

χειροτονήθηκε ἀπό τόν ἴδιο Μητρο
πολίτη Ἱερεύς, ἐνῶ ὡς πτυχιοῦχος 
διορίσθηκε καθηγητήςθεολόγος 
στήν Αἴγινα ὥς τό 2007, ὁπότε συ
νταξιοδοτήθηκε.

Καί τελειώνουμε μέ τό ἐρώτημα 
τοῦ δημοσιογράφου κ. Δ. Ριζού
λη: 

«Τί θά συμβουλεύατε τούς νέ
ους, πού δυσκολεύονται νά κά
νουν οἰκογένεια ἤ διστάζουν νά 
κάνουν παιδιά λόγῳ κρίσης;». 

Ὁ π. Ἐμμανουήλ ἀπάντησε, με
ταξύ ἄλλων:

«...Οἱ τύχες τοῦ κόσμου δέν βρίσκονται στά χέρια κάποιων παρανοϊκῶν, 
πού πρόσκαιρα ἐπικρατοῦν. Ὑπάρχει θεία Πρόνοια. Γι' αὐτό καί ὁ πιστός 
βιώνει καθημερινά θαύματα στή ζωή του.

μέ αὐτή τήν ἔννοια δέν θά δίσταζα λοιπόν νά συστήσω στούς νέους 
ἀνθρώπους νά προχωρήσουν στόν εὐλογημένο Γάμο καί ν' ἀποκτήσουν 
παιδιά... νά συνεχίσουμε τή ζωή μας κανονικά, κρατώντας τήν Πίστη 
καί τίς Παραδόσεις μας. Καί τότε αὐτός ὁ τόπος θά ζήσει, γιατί ε ἶν α ι 
π ρ ο ο ρ ι σ μ έ ν ο ς  ν ά  ζή σ ε ι » !

Καί σέ δικό μας ἐρώτημα γιά τή σύγχρονη κρίση ὁ σεβαστός Γέρον
τας ἀπάντησε:

«Ἡ κρίση πρώτιστα εἶναι πνευματική. μία μόνο Κρίση νά φοβό
μαστε, τήν Κρίση τοῦ Θεοῦ. Κατά τά ἄλλα πονᾶμε αὐτόν τόν τόπο, 
πού εἶναι καθαγιασμένος μέ αἵματα Ἁγίων καί Ἡρώων. Καί πιστεύω 
σ' αὐτό πού ἔλεγε ὁ μακαριστός Γέροντας Παΐσιος: “μετά τήν μπόρα 
τή δαιμονική θά 'ρθη ἡ λιακάδα ἡ θεϊκή»! Ὡστόσο γιά νά σωθοῦμε 
πρέπει νά κάνουμε ἀγώνα προσωπικό, νά νεκρώσουμε “τό ἴδιον
ἐγωιστικόθέλημα” καί νά νικήσουμε τόν παλαιό ἄνθρωπο, τηρώντας 
ταυτόχρονα τίς Ἅγιες Ἐντολές τοῦ Θεοῦ»!

�1

Καί τώρα ὁ λόγος γιά τόν ἀνεκτίμητο πλοῦτο τῶν πολλῶν καί καλῶν παιδιῶν, 
πού γιά μιά Ἱερατική Οἰκογένεια εἶναι τό καλύτερο κήρυγμα.

Στήν οἰκογενειακή φωτογραφία συνυπάρχουν: 2 γονεῖς, 10 παιδιάἀδέλφια, 5 
γαμβροίνύφες καί 12 ἐγγονάκια, σύνολο 29 ψυχές. μόνο τό 3ο ἀριστερά ἀγοράκι 
εἶναι παιδί τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ π. Ἐμμανουήλ. Συγχαίροντας τούς εὐχόμαστε νά 
ζήσουν καί ν' αὐξηθοῦν οἰκογενειακά καί ἑλληνορθόδοξα!
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Δέν εἶναι «σπασίκλα» ἤ «φυτό»..., 
ἀλλά δένδρο θαλερό καί πολύκαρπο!

Πρόκειται γιά τή μαΡΙαΒαΡ
ΒαΡα Καπετανάκη, ἀπό τήν Π. 
Πεντέλη, κόρη Ὑπερπολυτέκνων, 
6η ἀπό 7 ἀδέλφια (μεγάλα ἤδη τά 
5). Καί στίς τρεῖς (3) τάξεις Γυμνα
σίου ἔλαβε βαθμό Ἀπολυτηρίου, ὄχι 
ἁπλά «ἄριστα» (18,6 καί ἄνω), ἀλλά 
«αΡΙΣΤα» μέ βαθμό 20εἴκοσι σέ 
ὅλα τά μαθήματα! Καί φυσικά, 
ἔλαβε ΒΡΑΒΕΙΟ«ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΠΡΟ
ΟΔΟΥ» ἀπό τόν Ὑπουργό Παι
δείας! Ἤδη φοιτᾶ στή Β΄ Λυκείου 

τοῦ Κολλεγίου 
Ἀθηνῶν, ἀπό τήν 
Ά  Λυκείου τοῦ 
ὁποίου προήχθηκε 
μέ βαθμό ἐπίσης 
αΡΙΣΤα19,5!

Θερμά συγχα
ρητήρια τῆς ἀπευ
θύνει ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., 
πού μαζί μέ ἕνα ἀντάξιο φιλο
δώρημα τῆς ἀπέστειλε καί τά βι
βλία: «Ὁ Βίος τῆς Παναγίας» καί 

«Θαύματα τῆς Παναγί
ας», τοῦ μακαριστοῦ π. 
Χαραλάμπους Βασιλο
πούλου (ἱδρυτοῦ τῆς 
Π.Ο.Ε.«Ὀρθοδόξου Τύ
που»), καθώς καί τοῦ ἰ
δίου «Ἡ Ἁγία Βαρβάρα», 
ὡς φερώνυμής τους. 

Τῆς εὐχόμαστε νά συν 
εχίζει τό «αἰέν ἀριστεύειν» 
(= πάντοτε ν' ἀριστεύει) σέ 
ὅλη της τή ζωή, μέ ἑλλη
νοχριστιανική συνείδηση 
καί βιοτή.

Συνέχεια ἀπό σ. 1Πρωτεξώφυλλο.
Ὅπως ἀναφέραμε στό Πρωτεξώφυλλο, ὁ 

πατέρας ἐδῶ, Ἀνδρέας, εἶναι ὁ 1ος γιός τοῦ 
π. Ἐμμανουήλ καί στήν προηγούμενη φωτο
γραφία (σελ. 21) εἶναι ὁ 1ος ἀριστερά καί δί
πλα του εἶναι ἡ σύζυγός του Ἀγγελική. Εἶναι 
θεολόγος ἐκπαιδευτικός στήν Αἴγινα, ἐνῶ ἡ 
σύζυγός του Ἀγγελική εἶναι διδασκάλισσα 
καί 3η κόρη ἐπίσης Ἱερατικῆς Οἰκογενείας, 
μέ 6 παιδιάἀδέλφια, τοῦ εὐλαβεστάτου π. Βασιλείου Κοντογιάννη. (Ὁ π. Βασί
λειος ὑπηρετεῖ ὡς Ἐφημέριος στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Λουκᾶ τοῦ Ἱπποκρατείου Νοσο
κομείου τῶν Ἀθηνῶν. Μάλιστα εἶναι καί Πρόεδρος τοῦ «Συλλόγου Ἐθελοντικῆς 
Διακονίας Ἀσθενῶν», ἐνῶ ἔχει καί δύο ἀδελφούς Ἱερομονάχους). Τά χαριτωμέ
να παιδάκια τοῦ ἐκλεκτοῦ ζεύγους Ἀνδρέα καί Ἀγγελικῆς εἶναι γεννημένα με
ταξύ 2003—2013, ἕξι ἀγοράκια καί ἕνα κοριτσάκι. Ἐλπίζουμε καί εὐχόμαστε, 
ἄν ὄχι νά ὑπερβοῦν, τουλάχιστο νά φθάσουν τούς γονεῖς τοῦ Ἀνδρέα. 

Νά χαίρεσθε, ἀγαπητοί Φίλοι, τόν ἀνεκτίμητο πλοῦτο τῶν παιδιῶν 
σας, τά ὁποῖα εἴθε νά σᾶς ὁμοιάσουν καί νά τά ἰδεῖτε ὅλα προκομμένα 
κι εὐτυχισμέναἑλληνορθόδοξα.
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Ἔρευνα μέ αὐθεντικές μαρτυρίεςδιαμαρτυρίες γιά τήν... 

ΠαΙΔΕΙα μέ ἀκατάλληλα Σχολικά Βιβλία!... 

Ἔπειτα ἀπό τά προηγούμενα ὡς 
εἰσαγωγικά, παρουσιάζουμε ἀρ
θρογραφία τοῦ παραδοσιακοῦ Δα
σκάλου (στό Κιλκίς) κ. Δη
μητρίου Ἰω. νατσιοῦ, πού 
δημοσιεύεται στό Περιο
δικό «αΦυΠνΙΣη», τό 
ὁποῖο ἐκδίδει τό ἀνδρικό 
Ἱ. Κοινόβιο Ὁσίου Νικο
δήμου Ἁγιορείτου (Πεν
τάλοφος ΠαιονίαςΓουμε
νίσσης Κιλκίς  Τ.Κ. 613 00, 
τηλ. 23430.42314). Ἔχουν 
κυκλοφορηθῆ ἐντός τοῦ 
2013 ἐννέα (9) τεύχη (4σέλιδα, σχήμ. 
30Χ21 ἑκ.), καθένα μέ ἄρθρο τοῦ 
κ. Νατσιοῦ ἑλληνορθόδοξο καί μα
χητικό, κριτικό καί ἀνατρεπτικό 
τῶν «νεοεποχίτικων» καί νερό
βραστων κειμένων τῶν Σχολικῶν 
Βιβλίων τῆς «διά βίου ἀμάθειας» 
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας (βιβλία 
Γλώσσας, Ἀνθολόγια, Τετράδια 
Ἐργασιῶν, Κείμενα Νεοελληνικῆς 

Λογοτεχνίας). Ἀλλά καί σέ τοπικές 
καί ἄλλες Ἐφημερίδες, καθώς καί 
σέ ἀρκετά ἑλληνορθόδοξα Περιοδι

κά ἀρθρογραφεῖ μαχητι
κά καί τεκμηριωμένα ἐπί 
ἔτη ὁ κ. Νατσιός.

Ἀσφαλῶς, καί ἐδῶ 
δέν θά παρουσιάσου
με αὐτούσια τή σπου
δαία αὐτή ἀρθρογραφία 
τοῦ ὄντως μορφωμένου 
καί πολυδιαβασμένου 
κ. Νατσιοῦ (ἐκτός τοῦ 
διδασκαλικοῦ, ἔχει καί 

ἄλλο πανεπ. πτυχίο). Θ' ἀναφέρουμε 
ὅμως τούς τίτλους τῶν ἄρθρων στήν  
«Ἀφύπνιση», πού εἶναι σαφεῖς καί 
ἀκριβῶς ἐκφραστικοί.

Τεῦχος 1ο, Ἰαν. 2013. Ἡ Παι
δεία κατεδαφίζεται, ἡ Πατρί
δα μας ἐξαφανίζεται! Ἐποχή 
ἀνθελληνική... — Τ. 2, Φεβρ. 2013. Βι
βλία Γλώσσας ἤ πνευματικῆς γενο
κτονίας τῶν παιδιῶν τῆς Ἑλλάδος; 

ΣυνΤΟμη ΕΙΣαΓΩΓη. Εἶναι γνωστή καί ὀρθή καί μᾶλλον παροιμιώ
δης ἡ φράση: «Τό πρῶτο καί καλύτερο Σχολεῖο εἶναι ἡ Οἰκογένεια», μά
λιστα  ἀν αν τ ι κ ατ ά σ τ ατ ο  γενικά, ἀλλά καί εἰδικά, ὅταν εἶναι σωστή, 
παραδοσιακή καί ὀρθόδοξη, ὅπως ἦταν ἐπί αἰῶνες ἡ Ἑλληνική Οἰκογένεια. 
Ἀλλά καί τά Σχολεῖα, τά δημόσια καί τά ἰδιωτικά, εἶναι ἀναγκαῖα, ἀρκεῖ 
νά μή «γκρεμίζουν» τήν καλή οἰκογενειακή ἀγωγή καί διδάσκουν ἔμμεσα 
ἤ ἄμεσα (μάλιστα καί μέ τό ἀντιπαιδαγωγικό προσωπικό παράδειγμα τῶν 
δασκάλωνκαθηγητῶν) μαθήματα ἀντιοικογενειακά, ἀντιεκκλησιαστικά
ἀντορθόδοξα, ἀλλά καί ἀνθελληνικάἀντιπατριωτικά.

Ὡστόσο σωστή καί ἰσχυρή εἶναι καί ἡ σοφή παροιμία: «Ἀπ' τ' ἀγκάθι 
βγαίνει ρόδο κι ἀπ' τό ρόδο (ροδιά) βγαίνει ἀγκάθι». Καί αὐτή ἡ πα
ροιμία ἀλληγορεῖται καί ἰσχύει γιά «κακούς γονεῖς» (παιδαγωγούς), ἀπ' 
τούς ὁποίους συχνά βγαίνουν κ α ί  κ α λ ά  π α ι δ ι ά ,  ἐνῶ συχνά ἐπίσης 
καί ἀπό καλούς γονεῖς (παιδαγωγούς) βγαίνουν καί κακά παιδιά. (Βλ. 
καί Λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη, λ. ἀγκάθι). Γιατί καί στίς δύο περιπτώσεις 
παίζει μεγάλο ρόλο τό στενό καί εὐρύ οἰκογενειακό, σχολικό καί κοινω
νικό περιβάλλον, σύμφωνα πάλι μέ τήν ἀρχαία παροιμία: «φθείρουσιν 
ἤθη χρηστά ὁμιλίαι κακαί», ὅπως ἐπιβεβαιώνει καί ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος 
Παῦλος (Ά  Κορινθ. 15, 33 · ὁμιλίαι = συναναστροφές).



* Κρίνουμε ἐπίσης ἀναγκαῖο νά προσθέσουμε ὅτι ὁ κ. 
Νατσιός ἔχει γράψει καί εἰδικό βιβλίο μέ τίτλο: «Τά νεοτα
ξικά Βιβλία Γλώσσας τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καί τοῦ Γυ
μνασίου», πού ἐξέδωσε ὁ Ἑλληνορθόδοξος Σύλλογος «Ἑνω
μένη Ρωμηοσύνη» (Σειρά γιά Νέους «Ἰαματικά Νάματα» 
5, Θεσσαλονίκη 2012, σελίδες 143). Στό τέλος τοῦ βιβλίου, 
σελ. 117—143, παρατίθεται αὐτούσια σελίδες ἀπό τά ἄθλια 
Σχολικά Βιβλία σέ φωτοτυπίες ἔγχρωμες.

Καί ἀκόμη ἀναφέρουμε τά ἑπόμενα βιβλία του: «Τήν Παι
δείαν μοῦ ἔδωσαν Ἑλληνικήν», Κιλκίς 2003, σελίδες 185· 
«Οἱ γοναῖγοι τῆς ἀνθρωπότης» (Ἰω. Μακρυγιάννης), Κιλκίς 
2008, σελίδες 170 · «Κρυφό Σχολειό», Κιλκίς 2011, σελίδες 
220 (μέ Πρόλογο τοῦ Πρωτοπρ. π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, 
Καθηγ. Πανεπιστημίου. — Πρόκειται γιά συλλογή ἄρθρων, 
πού ἔκαμαν καί κάνουν ὅ,τι τό «Κρυφό Σχολειό»).

— Τ. 3, Μάρτ. 2013. Ἀποστολή: κα
ταστρέψτε τήν Οἰκογένεια! — Τ. 
4, Ἀπρίλ. 2013. Τό Δημοτικό μας 
Τραγούδι στά Σχολικά Βιβλία (σ.σ. 
Ἔχει ἐξοβελισθῆ, ἐξαφανισθῆ). — 
Τ. 5, Μάιος 2013. Ἑλληνική Παι
δεία: Συνταγές μαγειρικῆς ἀντί γιά 
Γράμματα καί Ἠθική! — Τ. 6, Ἰούν. 
2013. μαγαρίζουν τά παιδιά. Καί 
τό κτηνῶδες ἔγκλημα, ἡ παιδερα
στία, στά Σχολικά Βιβλία! — Τ. 
7, Ἰούλ. 2013. Παράδοση: τροφός 
τοῦ μέλλοντος... — Τ. 8, Αὔγ. 2013. 
Ἑλληνική Γλώσσα: «νικήτρια τοῦ 
θανάτου» (Κ. Παλαμᾶς).  — Τ. 9, 
Σεπτ. 2013. Πετάξτε τά βιβλία (ἐν. 
τά ἀκατάλληλα) καί διδάξτε Πα
τριδογνωσία.*

Καί γιά νά μή φανῆ ὑπερβολικός, 
παραθέτει στή συνέχεια ἕνα «προ
φητικό» (!) καί ἐκφραστικότατο κεί
μενο τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου 
Ὄρους τοῦ 1984, μέ θέμα ἀκριβῶς 
τήν ἤδη ἀρξαμένη ἀπό τότε καί 
νωρίτερα γενικότερη πολεμική 
κοινωνικῶν καί ἐκπαιδευτικῶν 
θεσμῶν, μέ τό γνωστόπαραπλανη
τικό ὄνομα «Ἀ λλ αγ ή» ἀλλοίωση 
τῶν... πάντων! Πρίν παραθέσει τό 
ἀπόσπασμα τοῦ κειμένου τῆς Ἱ. 
Κοινότητος, τό παρουσιάζει ὡς ἑξῆς 
(1ο ἄρθρο στήν «Ἀφύπνιση»):

Τό 1984 τό ἡσύχιο καί ταπεινό 
«Περιβόλι τῆς Παναγίας» μας, τό 
σπουδαιότερο πνευματικό κέντρο 
τῆς ἀνθρωπότητας, ἐπισημαίνει 
τήν ὀλέθρια πορεία τῆς Παιδείας 
ἐν ὀνόματι κάποιου νεφελώδους 
προοδευτισμοῦ καί ἀβασάνιστου 
ἐξευρωπαϊσμοῦ καί ὁμιλεῖ ἀπερί
φραστα καί εὐθαρσῶς γιά τήν ἀ
δίστακτη καταστροφή τῶν ἐθνικῶν 
μας ριζῶν καί τόν ἐπελαύνοντα 
ἀντιχριστιανισμό καί ἀφελληνισμό. 
Ἀντιγράφω τό ἀπόσπασμα: 

«Ἀπό πολλά χρόνια τώρα γίνε 
ται συστηματική προσπάθεια, 
διαρκῶς αὐξανόμενη, νά πολεμη
θῆ ἡ Πίστη. Νά βγῆ ἀπό τά Ἑλ
ληνικά Σχολεῖα ὁ Χριστός. Νά 
διαστρεβλωθῆ ἡ Ἱστορία μας. Νά 
εὐτελισθῆ ἡ σημασία τῶν Μεγά
λων Ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων 
καί τοῦ Πάσχα, πού τόσο ζεῖ ὁ 
λαός μας. Νά παύσει ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία νά εἶναι ἡ ψυχή τοῦ 
Γένους μας. Νά καταντήσουν τά 
παιδιά εὔκολη λεία κάθε νοητοῦ 
ἤ φανεροῦ θηρίου»!

Καί συνεχίζει:
 Δυστυχῶς, ἐπαληθεύθηκαν οἱ 

Ἁγιορεῖτες Πατέρες. Τό ποῦ ἔχει 
καταντήσει ἡ Παιδεία μας ἐξ αἰτίας 
τῆς παρατεταμένης κρίσεως ταυτό��
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τητας, τό βλέπει κανείς στά πλεῖστα 
ἐν χρήσει σχολικά ἐγχειρίδια. Δέν 
πρόκειται μόνο γιά τό ἐλεεινό 
γλωσσικό ἰδίωμα στό ὁποῖο εἶναι 
γραμμένα, γιά τήν προχειρότητα 
καί ἀνεπάρκεια πού τά χαρακτη
ρίζει. Πρόκειται κυρίως γιά τήν 
ψυχική μιζέρια στήν ὁποία κα
ταδικάζουν τό παιδί, τά πρότυπα 
πού τοῦ προβάλλουν, ἤτοι ἕναν 
πληροφορημένο, ὑπολογιστικό, 
ἀνταγωνιστικό καί συναισθημα

τικά νεκρό ἄνθρωπο. Καί κυρίως 
χωρίς τό Θεάνθρωπο, τή χαρά τοῦ 
κόσμου. Περισσεύει στά τρισάθλια 
βιβλία ἡ ἐκκλησιομαχία, ἡ κατα
συκοφάντηση καί ὁ ἐμπαιγμός 
τῆς ἀμώμητης Πίστεώς μας, πού 
«μᾶς λευτέρωσε καί βγήκαμε εἰς 
τήν κοινωνίαν τοῦ κόσμου», ὅπως 
βροντοφωνάζει ὁ Μακρυγιάννης. 
Καί ὅλα αὐτά κατά παράβαση τῆς 
συνταγματικῆς ἐπιταγῆς.

Ἰδού ἕνα αὐτούσιο ἀπόσπασμα:

Στή Γλώσσα Δ΄ Δημοτικοῦ (τ. 
Β ,́ σελ. 52) ὁ ἉιΒασίλης «βγαί
νει στήν αὐλή νά ἁπλώσει τήν 
μπουγάδα του, τίς κάλτσες του, 
τή φανέλα του καί τό μακρύ του 
σώβρακο...». Στή σελίδα 26: «ἡ Φρι
καντέλα ἡ μάγισσα, πού μισοῦσε 
τά κάλαντα» καί ἔδιωχνε τά παι
διά μέ φράσεις ὅπως: «Σκασμός, 
σκουπιδόπαιδα! Ἄν δέν σταμα
τήσετε νά λέτε τά κάλαντα, θά 
τό μετανιώσετε πικρά!». Στή δέ 
σελ. 29 τά Ἅγια Θεοφάνεια εἶναι 
γιά τά ἔντυπα σκύβαλα ἀγώνας 
κολύμβησης. Στό βιβλίο «Θεατρι
κή Ἀγωγή» Ε΄ καί ΣΤ΄ Δημοτικοῦ, 
στή σελ. 81, τά παιδιά καλοῦνται 
νά ὑποδυθοῦν (= παραστήσουν) 
τό δαιμόνιο. Στή Γλώσσα ΣΤ΄ 
Δημοτικοῦ (τ. Ά, σελ. 90) θά βρεῖς 
τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, 
ὅπου ὁ Χριστιανισμός ἐξισώνεται 
μέ τίς θρησκεῖες τοῦ κόσμου καί 
ὑποτιμᾶται σαφῶς τό πρόσωπο 
τοῦ Κυρίου. Στό Ἀνθολόγιο ΣΤ΄ 
Δημοτικοῦ, σελ. 166, συγκρίνον

ται τά μάτια τοῦ Χριστοῦ μέ τά 
μάτια μιᾶς γάτας!

Στό Γυμνάσιο τά ἴδια καί χειρό
τερα. Στό «Τετράδιο Ἐργασιῶν» 
α΄ Γυμνασίου, σελ. 76, κείμενο 
«μ. Παρασκευή στήν Ἐκκλησία» 
τοῦ Καζαντζάκη, στό ὁποῖο δια
βάζουμε: «... μιά φορά τόν ἔλεγαν 
Ἄδωνη, τώρα Χριστό», καί λοιπές 
νεοπαγανιστικές βλασφημίες. Στά 
«Κείμενα νεοελληνικῆς λογοτε
χνίας» ά  Γυμνασίου, σελ. 222, θά 
βροῦμε μιά γάτα, ἡ ὁποία εἰσχωρεῖ 
στό «Ἱερό Βῆμα καί ἀφήνει τίς 
ἀκαθαρσίες της στήν Ἁγία Πρόθε
ση»! (Τί ἀλήθεια νά διδαχθοῦν οἱ 
μαθητές ἀπό τέτοιο κείμενο;). Στήν 
α΄ Γυμνασίου στά «νεοελληνικά 
Κείμενα», σελ. 380, σέ κείμενο μέ 
τίτλο «Παράπονο σκύλου», ἕνας 
ἀδέσποτος σκύλος κάθεται ἔξω 
ἀπό τήν ἐκκλησία καί περιμένει, 
«προσεύχεται» «νά βγεῖ ὁ Κύρι
ος», «μά ὁ Κύριος δέν βγαίνει». 
(μέ κεφαλαῖο τό «κάπα», ἄρα 
ἀναφέρεται στόν Χριστό).

Ἀλλ' ὅπως ἀναφέραμε, ἐδῶ πα
ραθέτουμε μόνο «δεῖγμα γραφῆς» 
τοῦ σ., πού μέ εἰδική ἔρευνα πα
ρέχει ἀντιπροσωπευτική δειγματο
ληψία τῶν ἀνούσιων καί πάντως 
ἀντιπαιδαγωγικῶν κειμένων τῶν 
Σχολικῶν Βιβλίων, πού δυστυχῶς 
ἀκόμη διδάσκονται...

Βέβαια, ὑπάρχουν εὐτυχῶς καί 
ἀρκετοί ἄλλοι δάσκαλοι καί καθηγη
τές, παραδοσιακοίἑλληνορθόδοξοι, 
πού ἔχουν γράψει καί γράφουν πα
ρόμοια ἄρθρα καί βιβλία, στά ὁποῖα 
καταγγέλλουν καί ἀντικρούουν τά 
«νεοεποχίτικα» καί κουλτουριάρι
κα τῆς «διά βίου ἀμάθειας» τοῦ Ὑ
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Ἐλπιδοφόρα καί νικηφόρα ἀντίδραση μαθητῶν 
κατά καθηγητῶν... παρανομούντων!

(Ἀφιέρωσή μας στόν ἀγωνιστή Δάσκαλο κ. Δ. νατσιό γιά τούς 
ἑλληνορθοδόξους ἀγῶνες του, ὅπως ἀναφέραμε ἀνωτέρω, σ. 23—26).

Ἀπό τό ὡραῖο Περιοδικό «Ἡ 
Δράση μας» (γιά ἐφήβους, φοιτητές 
καί ἐπιστήμονες) μεταφέρουμε πε
ριληπτικά τά ἑπόμενα «ἐλπιδοφόρα 
καί νικηφόρα» περιστατικά:

1. Γιά τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων 
Τριῶν Ἱεραρχῶν, Προστατῶν τῶν 
Ἑλληνικῶν Γραμμάτων καί τῆς 
Παιδείας μέ νόμο ἀπό τό 1841 (!), 
ὁ Σύλλογος τῶν Καθηγητῶν ἑνός 
Λυκείου τῆς Πάτρας ἀποφάσισε 
νά μήν ἐκκλησιασθῆ τό Σχολεῖο 
τους... Ὅταν ὅμως τό ἔμαθαν οἱ 
Μαθητές, ἀντέδρασαν ἔντονα 
καί ἄμεσα. Συγκάλεσαν τό Δε
καπενταμελές καί, ἀφοῦ συνε
δρίασαν ἀμέσως, ἀποφάσισαν 
ὁμόφωνα νά γίνει ὁπωσδήποτε 
ὁ ἐκκλησιασμός γιά τή Σχολική 
Ἑορτή. Εἰδοποίησαν ἀμέσως ὅλες 
τίς τάξεις οἱ ὑπεύθυνοι, συνεννοή
θηκαν μέ τούς Ἱερεῖς τῆς Ἐνορίας 

καί ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς (30 Ἰαν.) 
γέμισε ὁ Ἱερός Ναός ἀπό τά παι
διά τοῦ Λυκείου, μάλιστα ἀπό νω
ρίς, δίνοντας ἕνα καλό μάθημα... 
στούς Καθηγητές τους.

2. Κάτι ἀνάλογο συνέβη σέ ἄλλο 
Σχολεῖο, ὅπου ὁ Διευθυντής εἶχε 
ἀποφασίσει νά μή γίνεται κάθε πρωί 
Προσευχή στήν αὐλή τοῦ Σχολείου, 
πρίν ἀπό τήν εἴσοδο τῶν παιδιῶν στίς 
τάξεις. Τά παιδιά ὅμως ἀντέδρασαν 
δυναμικά. Μέ ὁμόφωνη ἄμεση ἀ
πόφαση τοῦ Δεκαπενταμελοῦς ἔ
καμαν συμβολική κατάληψη τοῦ 
Σχολείου καί ἀπαγόρευσαν στό Δι
ευθυντή καί στούς Καθηγητές νά πε
ράσουν στά Γραφεῖα τους, ἀλλά καί 
τούς ὑποχρέωσαν νά εἶναι ὅλοι πα
ρόντες στήν πρωινή Προσευχή τοῦ 
Σχολείου!

(«Ἡ Δράση μας», ἀρ. φ. 511/2013, 
σ. 334).

πουργείου Παιδείας (τῆς... κακῆς 
μνήμης κας Διαμαντοπούλου). Γιά 
μερικά ἔχουμε γράψει σέ προηγού
μενα τεύχη τοῦ Περιοδικοῦ μας 
καί ἐλπίζουμε νά ξανα
γράψουμε. Καί αὐτό γιά 
ἐνημέρωση ἰδιαίτερα τῶν 
Γονέων τῶν μαθητῶν, 
οἱ ὁποῖοι θά πρέπει νά 
μελετοῦν καί νά ἐλέγχουν 
τά Σχολικά Βιβλία, πού 
διδάσκονται τά παιδιά 
τους. Καί πάντως νά συμ
βουλεύονται εἰδικούς καί 
παραδοσιακούς, ὅπως ὁ κ. 
Δ. Νατσιός, τόν ὁποῖο συγχαίρου
με θερμά γιά τό μαχητικό του ἔργο, 
ἐνῶ συνιστᾶμε τά ἄρθρα καί τά βι

βλία του στούς δυναμένους νά τά 
προμηθευθοῦν καί μελετήσουν. 

Ἐξάλλου συνιστᾶμε στούς δυ
ναμένους νά παρακολουθοῦν τήν 

ἑβδομαδιαία «Ἐκπομπή 
λόγουΓράμματα Σπουδά
ματα» στό ἐκκλησιαστικό 
τηλεοπτικό Κανάλι Θεσ
σαλονίκης 4ε — πανελλή
νιας καί πανορθόδοξης 
ἐμβέλειας—, ὅπου ὁ κ. να
τσιός ὁμιλεῖ κάθε Τρίτη, 
ὥρα 9.35΄—10.20΄ μ.μ. 

Ἡ διεύθυνσή του εἶ
ναι: Δημήτριος Ἰω. Να

τσιός, ὁδ. Μεσημβρίας 20 — 61100 
Κιλκίς, τηλ. 2341024.906, κιν. 
6945686396.
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1. Τό «δ ί λ ε π τ ο »  τοῦ μικροῦ ΝΙΚΟΛΑΚΗ!
Ἀναφέρουμε ἐδῶ τή «σ π ά ν ι α » χειρονομία ἑνός 

μικροῦ μαθητῆ Α΄ Δημοτικοῦ (σ.σ. τώρα Β΄), τοῦ Ν ι -
κ ό λ α , 4ου ἀπό 5 ἀδέλφια Ἱερατ. Οἰκογενείας ἀπό τήν 
Ἐπαρχία Ἰωαννίνων.

Ὅπως γράφει ὁ πατέρας του π. Σωτήριος, «ὁ Νι-
κόλας ἀπό τό χαρτζιλικάκι του γιά τό Σχολεῖο σᾶς 
ἔστειλε λίγα εὐρώ ὑπέρ τῶν Πολυτέκνων. Ἐλάβαμε τήν 
Ἀπόδειξη καί εὐχόμαστε καλή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί 
καλή Ἀνάσταση...»!

Στή συνέχεια, σέ νεότερο γράμμα, ὁ π. Σωτήριος γρά-
φει ὅτι εἶναι Πολύτεκνοι-5τεκνοι, μέ 3 ἀγόρια καί 2 κο-
ρίτσια, γεννημένα μεταξύ 2000 καί 2008. Βέβαια, δέν 
ζητεῖ βοήθεια, ἀλλ' ὁμολογεῖ ὅτι, ἐνῶ ὁ ἴδιος καί ἡ Πρε-
σβυτέρα Μαγδαληνή εἶναι θεολόγοι-ἐκπαιδευτικοί σέ Γυμνάσια, «μέ τούς 
σημαντικά μειωμένους μισθούς τά βγάζουμε πέρα δύσκολα...»!

Ν. Ἰωαννίνων, 9.5.13. Οἰκογ. Ἱερ. Σωτηρίου-Μαγδαληνῆς Ἀθανασάκη

ΣΧΟλΙΟ ΣυνΤαΞΕΩΣ. Τό σύντο
μο γράμμα συνόδευε καί οἰκογενειακή 
φωτογραφία, μέ τή σημείωση: «Ἄν θέ
λετε, τή δημοσιεύετε». Καί ἀκριβῶς, 
τό κάνουμε, παρ' ὅλη τή στενότητα χώ
ρου, χάρη στό νικολάκη, τοῦ ὁποίου 
ἡ ἐλεήμων χειρονομία ὑπῆρξε καί εἶναι 
συγκινητική ἤ καί... σπάνια! Φυσικά, 
ὀφείλεται καί στήν καλή ἀγωγή τῶν 
γονέων του. Ὡστόσο εἶναι σ η μ αν τ ι 
κή  καί εὐχόμαστε νά τή μιμοῦνται ὅλα 
τά παιδιά, ἔστω καί μέ κάποιες στερή
σεις, χάρη τῶν ἀξιαγάπητων παιδιῶν 
τῶν φτωχῶν Πολυτέκνων, μάλιστα 
τῶν ὀλιγομίσθων, τῶν ἀνέργων, τῶν 
ἀσθενῶν καί γενικά τῶν ἀναγκεμένων 
στίς ἀπίστευτα δύσκολες ἡμέρες τῆς 
συνεχιζομένης κρίσεως... 

Ἔτσι καί τό μικρό «χαρτζιλικάκι», 
ἀλλά καί τά χρήματα ἀπό «Κάλαν
τα», ὅπως τό «δίλεπτον τῆς 
Χήρας» τοῦ ἱ. Εὐαγγελίου 
(Μάρκ. 12, 41—43), ὁ Πανάγα
θος τά εὐλογεῖ καί τά αὐξάνει, 
ὅπως καί τῆς πτωχῆς Χήρας 
ἀπό τά Σαρεπτά τῆς Σιδωνί
ας, πού φιλοξένησε τόν Ἅγιο 
Προφήτη Ἠλία καί ἀξιώθη
κε νά ἰδεῖ μεγάλα Θαύματα!  
(Βλ. Π.Δ., Γ΄ Βασιλ. 17, 10—24. 
— Ἄς ξαναϊδοῦμε οἱ δυνάμε
νοι αὐτές τίς ἁγιογραφικές 
περιοκοπές).

Καί ἀσφαλῶς, μήν ξεχνᾶμε τό μέ
γα Θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν 
5 ἄρτων καί τῶν 2 ἰχθύων γιά 5.000 
ἄνδρεςἀκροατές τοῦ Θεανθρώπου, 
«χωρίς γυναικῶν καί παιδίων», ἐνῶ 
ἐπερίσσευσαν «δώδεκα κόφινοι πλή
ρεις»! (Ματθ. 14, 1521. Ἡ Ἐκκλησία 
ἀναπαριστᾶ τό Θαῦμα στήν ἱ. Ἀκο
λουθία τῆς Ἀρτοκλασίας).

Εἶναι τό Θαῦμα πού ζεῖ καί ἡ 
ταπεινή Π.Ε.ΦΙ.Π. διά μέσου τῶν 
εὐγενικῶν χειρῶν τῶν ΦίλωνΔω
ρητῶν τῶν ἀναγκεμένων ἀδελφῶν 
Πολυτέκνων ἀπό ὅλη τή Χώρα ἐπί 
σχεδόν 45 χρόνια καθημερινά!

Ὅσοι ἀκόμη δέν εἶσθε, ΓΙνΕΤΕ 
ΦΙλΟΙ ΤΩν ΠΟλυΤΕΚνΩν διά μέ
σου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί ὅ,τι δίνετε, 
θά τό λάβετε πολλαπλάσιο ἐδῶ καί 
Ἐκεῖ...

ΣΥΓ-ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΩΝ-ΔΩΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Ὁ νικολάκης εἶναι  
ὁ 1ος ἀριστερά.

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
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2. Γράφει Φίλος-Δωρητής Ἀπόδημος.
Ἀγαπητοί κύριοι τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., χαίρετε ἐν Κυρίῳ.
Ἐρχόμεθα οἰκογενειακῶς νά βοηθήσουμε τό ἔργο σας καί ἐλπίζουμε νά 

καλλιτερεύσουν τά πράγματα στήν Ἑλλάδα γιά ὅλους. Κρατεῖτε τίς Παραδό-
σεις καί «μή μεταίρετε ὅρια ἅ ἔθεσαν οἱ Πατέρες» μας. (Σ.σ. μεταίρω=σηκώνω, 
ἀλλάζω). Ὁ Σταυρός, πού εἶδε ὁ  Ἅγιος Κωνσταντίνος στόν οὐρανό καί ἔκαμε 
Σημαία του, δέν πρέπει νά βγῆ ἀπό τήν Ἑλληνική Σημαία, ὅπως ἀκοῦμε 
πώς τό θέλουν μερικοί. Οἱ Γερμανοί τῆς Βαυαρίας εἶπαν ἕνα ἠχηρό ΟΧΙ, 
ὅταν ἀκτιβιστές τῆς Ε.Ε. τούς διέταξαν ν' ἀποσύρουν Ἐσταυρωμένους, πού 
κοσμοῦσαν τίς αἴθουσες τῶν Σχολείων τους! Κάποιοι θέλουν νά σπρώ-
ξουν τους  Ἕλληνες, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ν' ἀρνηθοῦν τά ἱερά 
καί ὅσια τῆς Φυλῆς μας γιά ἕνα πιάτο φακή!      Μέ ἀγάπη

U.S.A., 7.6.2013. ( Ἰ. Ρ.)

ΣΧΟλΙΟ ΣυνΤαΞΕΩΣ. Εὐχαρι
στοῦμε τό ΦίλοΔωρητή γιά τή βο
ήθειά του (150$), ἀλλά καί γιατί 
κρατεῖ ὁ ἴδιος καί ἡ Οἰκογένειά του 
τίς Ἑλληνορθόδοξες Παραδόσεις μας, 
«τά ἱερά καί ὅσια τῆς Φυλῆς μας», 
ὅπως εὐτυχῶς τό κάνουν οἱ περισσό
τεροι Ἀπόδημοι Ἀδελφοί μας. Εὖγε 
καί ὑπερεῦγε τους!

Ἀλλά καί μιά παρατήρηση γιά τήν 
οἰκονομική βοήθειά του. Ἀναγνώστης 
τοῦ Περιοδικοῦ μας Δωρεάν φέρεται ἀπό 
τό 1996, ὁπότε καί ἔστειλε 25 $, χωρίς νά 
ξαναστείλει ἔκτοτε, μέχρι τόν παρελθόν
τα Ἰούνιο, πού ἔστειλε τό ἀνωτέρω γράμ
μα του καί τό τσέκ τῶν 150 $.

Καί τά γράφουμε αὐτά (χωρίς 
νά θέλουμε νά τόν στενοχωρήσου
με), γιατί πολλοί, πάρα πολλοί Φίλοι 
Ἀναγνῶστες, λαμβάνουν τό Περιοδι
κό ἐπί ἔτη, Δωρεάν, χωρίς νά στέλ
λουν, ἔστω ἀραιά, μιά μικρή βοήθεια, 
πού δέν εἶναι βέβαια ὑποχρεωτική, 
ἀλλά προαιρετική. Ἀρκετοί ὅμως, 
ἔπειτα ἀπό πολλά ἔτη, ἀποστέλλουν 
μιά οἰκονομική βοήθεια, καί συνή
θως μεγάλη, ὡς φαίνεται συνταξιοῦχοι 
πλέον ἤ τότε εὐκολυνόμενοι.

Ἄς γνωρίζουν πάντως οἱ Φίλοι 
Ἀναγνῶστες, μάλιστα οἱ Ἀπόδημοι, 

ὅτι χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώων 
τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδας, τῶν 
ἀδελφῶν ὙπερπολυτέκνωνΠολυτέ
κνων, καί τό «δίλεπτο» τῆς Χήρας 
τοῦ ἱ. Εὐαγγελίου «πιάνει τόπο καί 
ἀξίζει τόν κόπο», ἄν γινόταν καί γί
νεται μιά μικρή οἰκονομία, μάλιστα 
τίς ἡμέρες τῆς Νηστείας (Τετάρτη καί 
Παρασκευή). Ἰδιαίτερα τή δυσκολότε
ρη αὐτή περίοδο τῆς πολλαπλῆς κρί
σεως, ὅπου πολλοί Πολύτεκνοι ἔχουν 
ἀπολυθῆ ἀπό τίς ἐργασίες τους καί δέν 
εὑρίσκουν κάποια ἐργασία, ὑπάρχει 
μεγάλο πρόβλημα, πού ἡ ταπεινή 
Π.Ε.ΦΙ.Π. τό ζεῖ καθημερινά. Οὔτε 
τό ψωμί τῆς ἡμέρας δέν ἔχουν πολ
λοί Ἀδελφοί Πολύτεκνοι!

Ἀπό τήν πλευρά της ἡ Π.Ε.ΦΙ.
Π. κάνει — καί σύν Θεῷ θά κάνει 
— ὅ,τι καί ὅσο μπορεῖ. Ἀλλά καί 
καλεῖ καί παρακαλεῖ καί τούς Φί
λους Ἀναγνῶστες νά κάνουν καί αὐτοί 
πᾶν τό δυνατόν, ἔστω καί ἀπό τό 
ὑστέρημά τους. Αὐτό σημαίνει τό 
«ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυ
τόν», ὅπως καί ὅσο τόν ἑαυτόν σου!... 
Καί αὐτό τό λίγο τό εὐλογεῖ καί τό 
αὐξάνει ὁ Πανάγαθος, ὅπως γράφουμε 
καί στή σελ. 27, πού παρακαλοῦμε νά 
προσεχθῆ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Ἀναφέροντας προηγουμένως (σ. 27) γιά τά «Κάλαντα», ἐξηγοῦμε ὅτι 
ἀρκετές φορές παιδιά Φίλων τῶν Πολυτέκνων, ἀλλά καί Πολυτέκνων (ὅπως 
τά παιδιά τοῦ Καθηγητῆ κ. Π. Β. Δημακάκου, ἐνόσω ἦσαν μικρά, βλ. σ. 5) 
ἔφερναν ἤ ἔστελναν στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. τά χρήματα τῶν Καλάντων πού ἔλεγαν 
καί ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. τούς ἀντιπρόσφερε βιβλία γιά παιδιά, πού διαθέτει γενικά 
σέ Φίλους καί Πολυτέκνους

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
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3. Ἀνώνυμη ἐπιστολή καί δωρεά, ἀλλά καί δύσκολη οἰκογενειακή  
κατάσταση, πού ἀπαιτεῖ πολλή προσοχή καί προσευχή.

Ἀγαπητοί ἀφανεῖς ἥρωες τῆς Π..Ε.ΦΙ.Π., χαίρετε.
Εἶναι πασιφανές ὅτι ἐπιτελεῖτε θεάρεστο ἔργο. Παρακαλῶ δεχθῆτε μιά 

μικρή ἀνώνυμη συνεισφορά γιά τίς τεράστιες ἀνάγκες τῶν Πολυτέκνων 
Οἰκογενειῶν τῆς Πατρίδας μας (σ.σ. ἡ δωρεά ἦταν �00 €).

Ἀλλ' ἐπιτρέψατέ μου νά σᾶς ἐκθέσω καί τήν προσωπική μου ἱστορία, 
πού μέ ὁδήγησε σέ αὐτή τήν ἐπικοινωνία. Πολλές φορές εἶχα πάρει καί 
διαβάσει τό Περιοδικό σας ἀπό τό Παγκάρι τῆς ἐκκλησίας. Πρίν ἀπό λί-
γους μῆνες ὅμως, διαβάζοντας τό τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ σας, συγκινή-
θηκα πολύ, παραπάνω ἀπό ἄλλες φορές, διότι ἕνα πρόσφατο προσωπικό 
δράμα μοῦ στέρησε τήν οἰκογένειά μου. Πρίν ἀπό 10 μῆνες, ἡ σύζυγός 
μου μέ ἐγκατέλειψε. Ἔφυγε κρυφά ἀπό τή συζυγική μας στέγη καί συγ-
χρόνως πῆρε μαζί της καί τά 2 παιδάκια μας (ἀγοράκια 4 καί 2 ἐτῶν) καί 
ἐγκαταστάθηκε στό σπίτι τῆς μητέρας της. Εὐτυχῶς, δέν ὑπῆρξαν ἠθικοί λό-
γοι. Δέν εἴχαμε ἐξώγαμες σχέσεις μέ ἄλλον ἄνθρωπο. Ἤμουν ἡ πρώτη της 
σχέση μέ ἄνδρα καί ἦταν ἡ πρώτη μου σχέση μέ γυναίκα. (Εὖγε σας!).

Ἡ ζωή μέ τή σύζυγό μου ἦταν σχετικά ὁμαλή καί εὐτυχισμένη, ἄν 
ἐξαιρέσει κανείς τήν τρομερή πίεση, πού ἀντιμετωπίζω στήν ἐργασία μου... 
Τό μόνιμο παράπονο τῆς συζύγου μου ἦταν ὅτι ἀφιερώνω πολλές ὧρες 
στήν ἐργασία μου καί δέν τούς ἔδινα σημασία. Ὡσάν νά ἐργαζόμουνα 
γιά κάποιους ἄλλους, δέν κατανοοῦσε τί σημαίνει ὑποχρέωση καί ἔντιμη 
ἐργασία... Σέ γραπτό μήνυμα-ἐξώδικο μοῦ ἀνακοίνωνε ρητῶς ὅτι παίρνει 
τά 2 παιδιά καί πάει νά ζήσει μέ τή μητέρα της, ὅτι δέν ἀντέχει ἄλλο πλέ-
ον κλπ. καί ὅτι ζητάει συναινετικό διαζύγιο...

Ἡ ἐγκατάλειψη τῆς συζύγου μου ἦταν ἕνα δυνατό χαστούκι, πού μέ τα-
ρακούνησε νά ἰδῶ πιό καθαρά τό Θεό καί τό διάβολο ζωντανά στή ζωή 
μου. Ἀφότου μέ ἐγκατέλειψε ἄρχισα νά νοιώθω τή θεία Πρόνοια πιό ἔντονα 
στήν καθημερινή ζωή μου...

Ἀγαπητοί ἄγνωστοι ἐργάτες τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., σᾶς εὔχομαι ἀπό καρδιᾶς νά 
ἀντλεῖτε δύναμη καί κουράγιο ἀπό τήν ἀστείρευτη ΠΗΓΗ τοῦ ΑΓΑΘΟΥ ΘΕΟΥ, 
γιά νά διαλαλεῖτε πρός κάθε κατεύθυνση τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ πρός τούς 
ἀνθρώπους πού Τόν «βλέπουν», Τόν αἰσθάνονται καί Τόν ἐνθυμοῦνται σέ 
κάθε πτυχή τῆς ζωῆς τους. Γι' αὐτούς λοιπόν τούς ἀνθρώπους ἡ δημιουρ-
γία οἰκογένειας εἶναι ἡ μεγαλύτερη εὐλογία Του, καί, ὅταν γίνεται μέ βάση 
τήν ἀναφορά σ' Ἐκεῖνον, ὅλα τά χαρίσματα καί οἱ ἁξίες πού πηγάζουν ἀπό 
τό Θεό χαρίζονται καί στά μέλη τῆς οἰκογένειας... Εὐχαριστῶ.

Φίλος Ἀναγνώστης (29.4.2013).

Πρίν προχωρήσουμε στό ΣΧΟ
λΙΟ ΣυνΤαΞΕΩΣ, πού ἀκολου
θεῖ, μεταφέρουμε φωτογραφικά 
δύο «Εἰδικά αΦΙΕΡΩμαΤα» γιά 
τό ΔιαζύγιοΔιαζύγια, πού δυστυ
χῶς καί στήν Ἑλλάδα, ἄν δέν  ὑ
περβαίνουν, πλησιάζουν τό 50%. 
Δηλαδή διαλύονται οἱ μισοί πε
ρίπου γάμοι, εἴτε νόμιμοι εἴτε πα
ράνομοι. Τό θέμα εἶναι σοβαρότα
το καί συνιστᾶμε τή μελέτη τους. 
Ὑπάρχουν ἀντίτυπα καί διανέμον
ται ἤ ἀποστέλλονται ΔΩΡΕΑΝ.

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
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ΟΧΙ στά δῆθεν ἐπιστημονικά πειράματα σέ Ἔμβρυα!
(Συλλογή ὑπογραφῶν σέ πανευρωπαϊκό ἐπίπεδο).
Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τό Παράρτημά της ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π. («Πανελλήνιος 

Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγέννητου Παιδιοῦ»), ἀπό τήν ἀρχή τῆς λει
τουργίας τους (1969), ὑποστηρίζουν καί προβάλλουν τήν πίστη καί δι
δασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ψυ
χοσωματική ὕπαρξη «ἐξ ἄκρας συλλήψεως». Γι’ αὐτό καί ἀντιτίθενται 
κάθετα στίς δολοφονικές ΕΚΤΡΩΣΕΙΣΑΜΒΛΩΣΕΙΣ, σέ ὁποιοδήποτε 
στάδιο τῆς ἐμβρυακῆς ζωῆς καί γιά ὁποιονδήποτε λόγο. Καί βέβαια, εἶναι 
ἐνάντια καί σέ κάθε μορφή «πειραμάτων» πάνω σέ ἔμβρυα, καθώς καί 
στή χρησιμοποίηση τῶν ἐκτρωμένων ἐμβρύων γιά «ἐπιστημονικές» 
ἔρευνες! 

Στά πλαίσια αὐτῶν τῶν θέσεών της ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. στηρίζει τήν Πα
νευρωπαϊκή Προσπάθεια «ONE OF US» (= Ἕνας ἀπό Ἐμᾶς) γιά 
τή συλλογή ὑπογραφῶν, «ὥστε νά ἐπανέλθει 
πρός συζήτηση στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
τό θέμα τῶν χρηματοδοτήσεων ἐπιστημονικῶν 
ἐρευνῶν(;) στό ἔμβρυο, μέ τίς τραγικές συνέπει
ες γι’ αὐτό καί τήν πολύπλευρη ἐκμετάλλευσή 
του», μέ σκοπό τήν κατάργηση καί ἀπαγόρευσή τους.

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. σᾶς προσκαλεῖ καί παρακαλεῖ νά ὑπογράψετε ἠλεκ
τρονικά στήν ἱστοσελίδα: www.oneofus.eu/el/ τή σημαντική αὐτή πρω
τοβουλία, τήν ὁποία ὑποστηρίζει καί ἐπευλογεῖ ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί νά τή συστήσετε σέ ὅσους περισσο
τέρους συγγενεῖς, γνωστούς καί φίλους σας. Ἡ προθεσμία ὑπογραφῶν 
λήγει τήν 1η Νοεμβρίου 2013. Πληροφορίες καί Ἔντυπο Ὑπογραφῶν 
διαθέτει καί ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. 

ΣΧΟλΙΟ ΣυνΤαΞΕΩΣ. Εὐχα
ριστοῦμε θερμά τόν Ἀνώνυμο 
ΦίλοΔωρητή, ὄχι μόνο γιά τήν 
εὐγενική δωρεά του, ἀλλά καί γιά 
τήν ἐμπιστοσύνη του νά μᾶς γρά
ψει γιά τό οἰκογενειακό του δράμα... 
Ὅμως ἡ Ἐπιστολή του εἶναι ἀρκετά 
ἐκτενής, 2 1/2 σελίδες μεγάλες ἤ 3
4 σελίδες τοῦ Περιοδικοῦ μας καί 
δέν μπορεῖ νά δημοσιευθῆ ὁλόκληρη. 
Κατανοοῦμε τίς δυσκολίες ἀπό τήν 
ἐργασία του, ἀλλά, χωρίς καθόλου 
νά δικαιολογοῦμε τήν ἐγκατάλειψη 
τῆς συζύγου του, ἔπρεπε ν' ἀφιερώνει 
περισσότερο χρόνο καί γιά τήν προ
σωπική ἐπικοινωνία μέ τή σύζυγο καί 
τά παιδιά του. Κάλλιο λιγότερα καί 
λιτότερα..., παρά 15ωρη καί πλέον 
ἀπουσία ἀπό τήν οἰκογένεια... 

Ταπεινά εὐχόμαστε καί συνιστᾶ
με νά ὑπομένει καί νά περιμέ
νει τό θαῦμα τῆς ἐπανενώσεως 
καί νά μή δώσει συναίνεση δι
αζυγίου, πού ἀπαγορεύεται. Ἐπί
σης ἡ δοκιμή δευτέρου γάμου ἀ
παγορεύεται γιά τήν περίπτωση 
αὐτή, ἔστω καί ἄν ἐφαρμόζεται 
διοικητ. ἐκκλησ. οἰκονο μί α ... Τοῦ 
συνιστᾶμε ἀδελφικά νά ἐπιδιώξει 
προσωπική ἐπικοινωνία μαζί μας, 
ἐπίσης ἀνώνυμα, ἄν τό θέλει, καί 
πάντως χωρίς καμμία δημοσίευ
ση ἀπό μέρους μας. «Τά ἀδύνατα 
παρά ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ 
Θεῷ ἐστιν» (Λουκᾶ 18, 27). Καί 
«πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι» 
(Μάρκ, 9, 23).
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Θερμά εὐχαριστήρια τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
Τό Ραδιόφωνο «ΠΕΙΡαΪΚη ΕΚΚληΣΙα»FM 

91,2 μεταδίδει συχνά τό κατωτέρω μήνυμα τῶν 
«Φίλων τῶν Πολυτέκνων». Γενικά καί εἰδικά τό 
Ραδιόφωνο αὐτό λειτουργεῖ ὅλο τό 24ωρο γιά ὅλη 
τήν Ἑλλάδα καί τίς Ἑλληνορθόδοξες Κοινότητες 
τοῦ Ἐξωτερικοῦ μεταδίδοντας ΕλληνΟΡΘΟΔΟ
ΞΟ Πρόγραμμα: Εἰδησεογραφία, Ὁμιλίες, Συνεν
τεύξεις καί Ἱ. Ἀκολουθίες τοῦ 24ώρου, μάλιστα 
καθημερινά Θ. λΕΙΤΟυΡΓΙα (7—9 π.μ.).

Τό μήνυμα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. εἶναι:

Χωρίς λουλούδια καί παιδιά,  
ποιά θά 'χε ὁ Κόσμος ὀμορφιά;

Τά πολλά παιδιά ὀμορφαίνουν τόν κόσμο μας. Βοηθῆστε τίς Πολύτε
κνες Οἰκογένειες τῆς Πατρίδας μας, γιά νά ἀποκτήσει ξανά ἡ Ἑλλάδα 
τήν ἐλπίδα καί νά συνεχίζει νά ζεῖ.

Ἡ «ΠανΕλληνΙα ΕνΩΣη ΦΙλΩν ΤΩν ΠΟλυΤΕΚνΩν» (Π.Ε.ΦΙ.Π.) 
εἶναι ἀπό τό 1969 κοντά στήν Πολύτεκνη Οἰκογένεια.

Ἐπικοινωνῆστε μαζί μας στό τηλέφωνο 210.38.38.496 ἤ στό www.pefip.
gr ἤ ἐπισκεφθῆτε μας στά Γραφεῖα μας: Ἀκαδημίας 78Δ, στό κέντρο τῆς 
Ἀθήνας. μήν ἀφήνουμε τήν κρίση νά σβήσει τήν ἐλπίδα. 

ΓΙνΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΦΙλΟΙ ΤΩν ΠαΙΔΙΩν ΤΩν ΠΟλυΤΕΚνΩν.

Βέβαια, κάποιες φορές μετέδωσε τό ἴδιο μήνυμα καί ὁ Ραδιοφωνικός 
Σταθμός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, FM 89,5, καθώς καί κάποιοι ἄλλοι 
Ραδιοφωνικοί Σταθμοί, ἐνῶ τό Ραδιόφωνο τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, 
ὅπως ἀναφέραμε, τό κάνει συχνά καί γι' αὐτό τό εὐχαριστοῦμε ἰδιαίτερα. 
Ἀλλ' ἔστω ἀραιότερα, παρακαλοῦμε νά τό κάνουν καί ἄλλοι Ραδιοφωνι
κοί Σταθμοί, μάλιστα ἐ κ κ λη σ ι α σ τ ι κ ο ί , πού ὑπάρχουν σέ ὅλες σχε
δόν τίς Ἱ. μητροπόλεις τῆς Χώρας.

Ἐπίσης τήν ἀναφορά τοῦ μηνύματος μποροῦν νά κάνουν — καί 
παρακαλοῦμε γι' αὐτό ἰδιαίτερα — καί τά Ἐκκλησιαστικά Περιοδικά, 
πού ὑπάρχουνἐκδίδονται ἀπό ὅλες σχεδόν τίς Ἱ. μητροπόλεις τῆς Χώ
ρας (μηνιαῖα, διμηνιαῖα ἤ τριμηνιαῖα), ὅπως καί τό Περιοδικό « Π ε ι ρ α 
ϊ κ ή  Ἐ κ κ λη σ ί α » , μεγάλης κυκλοφορίας, μέ ἐκλεκτή ποικίλη ὕλη.

μάλιστα μέ τήν εὐκαιρία αὐτῆς τῆς ἀναφορᾶς θέλουμε νά συστήσου
με θερμά τά ἀναφερόμενα Περιοδικά σ' αὐτό τό τεῦχος, ὅπως ἡ «Θεο
δρομία» (βλ. σελ. 7 τοῦ παρόντος), «ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ αἰτωλός», (βλ. σ. 
15) «Ἀφύπνιση» (βλ. σ. 23), «ΕΡΩ»«Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη», Θεσσαλονί
κη (βλ. σ. 24) καί «Ἡ Δράση μας», Ἀθήνα (βλ. σ. 26).

Ὑπάρχουν βέβαια καί πολλά ἀκόμη Ἑλληνορθόδοξα Περιοδικά, ὅπως: 
«Παρακαταθήκη» καί «λυδία» (Θεσσαλονίκη), «Ὁ Κόσμος τῆς Ἑλληνίδος» 
(Ἀθήνα) καί «Διάλογος» (Ἀθήνα, μέ ἀντιαιρετική ὕλη), γιά νά ἀρκεσθοῦμε 
ἐδῶ σ' αὐτά, πού ἀναλυτικότερα θά παρουσιάσουμε σέ προσεχές τεῦχος 
μας. Καί τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά κάποιες παραδοσιακές Ἐφημερίδες, ὅπως 
ὁ παλαίμαχος «Ὀρθόδοξος Τύπος» (Ἀθήνα), ἡ «Ἑστία» (Ἀθήνα, βλ. σ. 3) 
κ.ἄ., τίς ὁποῖες, σύν Θεῷ, θά παρουσιάσουμε προσεχῶς.

ΠανΤΩΣ τό μήνυμα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., σύντομο καί «ζωντανό» γιά τούς 
συγχρόνους ἥρωες Πολυτέκνουςαἱμοδότες τοῦ ἜθνουςΓένους μας, μπορεῖ 
καί πρέπει νά μεταδίδεται καί ἀναγράφεται συχνότερα στά προηγούμε
να Ἑλληνορθόδοξα μίντια, «γιά νά ἐλπίζουμε στό Γένος μας καί αὔριο», 
ὅπως τελειώνει τό σπουδαῖο ἄρθρο του ὁ ΚαθηγητήςἈγγειοχειρουργός 
καί Ὑπερπολύτεκνος κ. Π. Β. Δημακάκος (στή σ. 6 τοῦ παρόντος).



ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ Σ’ ΑΛΛΟΥΣ

Τώρα πού ἄνοιξαν τά Σχολεῖα...
Στό τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας τοῦ 3ου 3μήνου (Ἰουλ.-Σεπτ.) συνήθως καί 

στίς τελευταῖες σελίδες (29—31) συνήθως κάνουμε μιά ἀναφορά στό «Ἄνοιγμα 
τῶν Σχολείων», πού γιά τούς σταυροφόρους Ὑπερπολυτέκνους-Πολυτέκνους 
εἶναι ἄρση σταυροῦ, καθώς τό «ἄνοιγμα...» γίνεται γύρω στήν Ἑορτή τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ (14 Σεπτεμβρίου). Ὅταν λοιπόν φοιτοῦν στά Σχολεῖα ἤ στά 
Τ.Ε.Ι. καί Πανεπιστήμια 2 ἤ 4 καί 6 παιδιά τους συνήθως, εἶναι φυσικό, τήν 
περίοδο τῆς ἐπιβαλλομένης ΚΡΙΣΕΩΣ, νά δυσκολεύονται πάρα πολύ.

Τό νά περιγράψουμε τίς εἰδικές γιά τά Σχολεῖα ὑπάρχουσες ἀνάγκες (πα-
πούτσια, ροῦχα, φόρμες, τετράδια κλπ., βιβλία Ἀγγλικῶν — πού δέν χορηγεῖ 
τό Ὑπουργεῖο Παιδείας — καί ἄλλα) εἶναι περιττό, γιατί ὅλα αὐτά εἶναι 
αὐτονόητα καί γνωστά. Ὅταν μάλιστα ὑπάρχουν σπουδαστές καί φοιτητές σέ 
ἄλλη πόλη καί σέ ἄλλες πόλεις ἀπό τήν οἰκογενειακή ἑστία, ἀντιλαμβάνεται 
ὁ καθένας πόσο ἤ πόσα μεγάλα ποσά ἀπαιτοῦνται, ἐνῶ... ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. 
Ἡ ἀνεργία καί ἡ περικοπή τῶν πολυτεκνικῶν ἐπιδομάτων ἔχουν ἀφήσει καί 
ἀφήνουν ΧΡΕΗ καί φυσικά ἀκάλυπτες ἀνάγκες.

Γιά τούς ἥρωες ὅμως Πολυτέκνους καί τή φίλη τους Π.Ε.ΦΙ.Π. δέν ὑ
πάρχει... ἀπελπισία καί ἐγκατάλειψη τοῦ χρέουςκαθήκοντος. Πιστεύουν, 
ἐλπίζουν καί ἀγωνίζονται καί ὁ Πανάγαθος θαυματουργεῖ διά μέσου τῶν 
πιστῶν τέκνων Του. Τουλάχιστο νά τούς σκεπτόμαστε ἰδιαίτερα καί νά κά-
νουμε οἱ δυνάμενοι ὅ,τι περισσότερο μποροῦμε.         ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.


