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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ» στό θρυλικό καί 
ἀνεπανάληπτο  Ἐπίσκοπο πρ. Φλω-
ρίνης ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ (Καντιώτη,  
1907 — † 28.8.2010), σ. 18—21.

Κατέπληξε Ἠλεία καί  Ἑλλάδα!
ΟΡΜΗΣΕ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ἡ ΗΡΩΙΔΑ  
αὐτή Μητέρα, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ. ΔΙΑ-
ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, καί, μολονότι 
ἐγκυμονοῦσα τό 10ο παιδί της, 
γλύτωσε τά 3 μικρότερα παιδιά 
της καί τούς 3 γέροντες γονεῖς,

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. διανύει τό 43ο ἔτος της καί, σύν Θεῷ, συνεχίζει...

Χάρη καί Χαρά Θεοῦ !

«ΕΔΩ Μυροβόλος Χίος»! Οἰκογένεια ΑΡΑΚΑ, βλ. σελ. 6. 

«ΦΙΛΟΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ

βλ. σελ. 10—11. 



�	 ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ	ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,		ἀρ.	1�9,	Μάρτιος	�011

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθῆ μέ:
• ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979)·

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

• ΕΠΑΙΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. ΑΘΗΝΩΝ (2001)·

• ΕΠΑΙΝΟΥΣ πολλῶν Δημοσ. &  Ἰδιωτ. Φορέων.

• ΕΘΝΙΚΗ (Ὑποκατ/μα ὁδ. Σόλωνος 75) ἀριθμός 151/296047-89.
• ΕΜΠΟΡΙΚΗ (Κεντρικό, ὁδ. Σοφοκλέους 11) ἀριθμός 1 8950804 .
• ΑΓΡΟΤΙΚΗ (Κατ/μα ὁδ. Πανεπιστημίου 23) ἀριθμός 002 01 085180 21.
• ALPHA BANK (Κεντρικό, ὁδ. Σταδίου) ἀριθμός 101002002080906.

Καί σέ ὅλα τά  Ὑποκαταστήματα τῶν ἀνωτέρω Τραπεζῶν τῆς Χώρας.

•  Οἱ ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματεῖο φοροαπαλλάσσονται 20% 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 ι ε υ κ ο λ ύ ν ο ν τ α ι  ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ τίς 
Τραπεζικές Καταθέσεις, ἀποστέλλοντας τήν ἀπόδειξη τῆς καταθέσεως (σέ φωτοαντίγραφο), 
ἐπειδή αὐτό ἐξυπηρετεῖ πολύ τό Γραφεῖο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

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.

• Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ  Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ 
μέ 4 καί 3 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα 
χηρῶν, ἀναπήρων, ἀσθενῶν, φυλακι-
σμένων, διαζευγμένων, ἀλλά καί ΑΓΑ-
ΜΩΝ μητέρων καί γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οἱ 
ὁποῖες πιέζονται γιά ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. σ. 
15, 22, 23), γίνονται κατ᾽ ἐξαίρεση δε-
κτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
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: «ΟΜΗΡΟΣ» Ε.Π.Ε.,  

Κορωπί Ἀττικῆς.  210-66.23.778.

Τριμηνιαῖο δημοσιογραφικό ὄργανο 
τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων 

τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 1721.

Ἔτος 33ο, ἀρ. φύλλου 129. 
Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011.
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 μονογαμι-

κά, φιλότεκνα, πολύτεκνα, φιλό-
στοργα, 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 Δ Ω Ρ Ε Α Ν διά μέσου 
τῶν Ἱ. Ναῶν, μέ εὐλογία-ἄδεια 
τῆς Ἐκκλησίας μας. Δεκτές οἱ 
προαιρετικές Εἰσφορές-Δωρεές.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

Γιά τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Κύπρου (Λεμεσοῦ), βλ. σελ. 5.



ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. 
Ὁπωσδήποτε οἱ ἀνωτέρω λόγοι τοῦ 

κ. Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἶναι ση-
μαντικοί καί τόν συγχαίρουμε γἰ αὐτούς. 
Ὡστόσο ἡ παραπομπή τῶν «δικαίων» 
(δικαιωμάτων) τῶν Πολυτέκνων στούς 
«ἁρμοδίους Ὑπουργούς» καθιστᾶ τούς 
λόγους του «εὐχολόγια ἄγονα», ὅπως 
ἔχει γραφῆ ἄλλοτε γιά παρόμοια Μηνύ-
ματα μόνο... ἑορταστικά. Τό πρόβλημα 
εἶναι ὅτι οἱ «ἁρμόδιοι Ὑπουργοί» στήν 
πράξη εἶναι πολύ «τσιγκούνηδες» ὡς 
πρός τά προβλήματα τῶν Πολυτέκνων, 
μάλιστα τό (λεγόμενο...) «Ὑπ᾽ ἀρ. ΕΝΑ-1 
Ἑλληνικό Πρόβλημα», τό ΔΗΜΟΓΡΑΦΙ-
ΚΟ, μέ ἐτήσιο μέσο ὅρο γεννήσεων κάτω 
τῆς μονάδας (0,9 ἤ 0,8), ἐξαιρουμένων 
τῶν ἀλλοδαπῶν-μεταναστῶν, ἀντί τοῦ 
διεθνοῦς μ. ὅ. 2,1 τουλάχιστο!

Εἰδικά ἡ σημερινή Κυβέρνηση τά 
ὀλίγα, ἀλλά δικαιότατα δικαιώματα 

τῶν Πολυτέκνων, ὅλο καί τά συρρικνώ-
νει καί τά καταργεῖ! Ἀντίθετα, νοι-
άζεται πολύ περισσότερο γιά τούς 
λαθρομετανάστες παρά γιά τούς Πο-
λυτέκνους.

Ἔτσι, ἄς μᾶς ἐπιτρέψει ὁ Ἐξοχ. κ. 
Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας νά εἰποῦμε 
ὅτι: πέρα τῶν «ἐπετείων»-ἑορταστικῶν 
λόγων, θά μποροῦσε νά γίνεται συ-
χνότερη καί ἀποτελεσματικότερη 
παρέμβασή του στούς «ἁρμοδίους Ὑ-
πουργούς», πού κάνουν ὅτι δέν κα-
ταλαβαίνουν καί πάντως ἀδρανοῦν 
ἐξακολουθητικά γιά τά προβλήματα 
τῶν Πολυτέκνων, πού εἶναι πρωτεύον-
τα ἐθνικά προβλήματα...

(Γιά μιάν ἀξιέπαινη ἀπάντηση 
τοῦ κ. Προέδρου σ' ἕναν gay-ὁμο-
φυλόφιλο πρέσβυ ἄλλου κράτους, 
στήν Ἀθήνα βλ. στή σελ. 25).

Μηνύματα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας:

Οἱ «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ» Πολύτεκνοι καί  
οἱ «ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΔΕΣ» μέ τό 1 παιδί!
Πρίν	ἀναφερθοῦμε	στό	«φετινό»	(14.1�.�010)	Μήνυμα	γιά	τούς	

Πολυτέκνους	τοῦ	Ἐξοχ.	Προέδρου	τῆς	Δημοκρατίας	κ.	Καρόλου	
Παπούλια,	θ᾽	ἀναφέρουμε	χαρακτηριστικές	φράσεις	δύο	προηγου-
μένων	Μηνυμάτων	του,	τῶν	ἐτῶν	�008	καί	�009.

• «Στό πρόσωπο τῶν Πολυτέκνων βλέπουμε ὅλοι τήν 
Ἑλλάδα πού πιστεύει στό μέλλον... καί ἀγωνίζεται...» (Ἐφημ. «Χρηματιστήριο», 
5.11.2008, σ. 5).

• «Οἱ Πολύτεκνοι εἶναι παράδειγμα γιά ὅλη τήν Ἑλλάδα, εἶναι ο ἱ  « π ρ ω 
τ ο π ό ρ ο ι . Γἰ  αὐτό τό Κράτος πρέπει νά εἶναι ἀλληλέγγυο. Ἀντίθετα, βλέπω 
πόσο τ σ ι γ κ ο ύ ν η δ ε ς  εἶναι μερικοί, πού κάνουν ἕνα (1) μόνο παιδί».

(Μάλιστα	ὡς	πρός	τή	δική	του προσωπική ἐμπειρία	ἀποκάλυψε	ὅτι	κι ἐκεῖνος μέ 
τή σύζυγό του ἐπιθυμοῦσαν πολλά παιδιά! Ἀλλά μεσολάβησε ἡ δικτατορία, πού 
τούς ἔφερε σέ ἀπόσταση, κι ἔτσι ἔμειναν στά τρία (3) παιδιά, πού,	κατά	τό	δημοσι-
ογράφο,	« Ἔ,	δέν	εἶναι	καί	λίγα».	Ἐφημ.	«Ἐλευθεροτυπία»,	�.11.�009,	σ.	7).

Καί	 στό	 «φετινό»	 (14.1�.�010)	 Μήνυμά	 του	 ὁ	 Ἐξοχ.	 κ.	 Πρόεδρος	 εἶπε	 στήν	
ἀντιπροσωπεία	τῶν	Πολυτέκνων	(τῆς	Α.Σ.Π.Ε.):

•	«...Ξέρετε ὅτι πάντα σᾶς στηρίζω. Ἡ πόρτα μου θά εἶναι πάντα ἀνοιχτή 
γιά τούς Πολυτέκνους. Θά προτιμοῦσα ὅμως νά μήν ἔρχεσθε ἐδῶ μέ αἰτήματα 
πού εἶναι δίκαια καί πρέπει νά ἱκανοποιηθοῦν καί γιά τά ὁποῖα καί ἐγώ μαζί 
σας ὅσο μπορῶ — παρ᾽ ὅλο πού τά πράγματα εἶναι δύσκολα — θά πρέπει νά 
δώσουμε τή μάχη. Καί πιστεύω ὅτι οἱ ἁρμόδιοι  Ὑπουργοί θά καταλάβουν, 
ὅπως καταλαβαίνω καί ἐγώ, τό πρόβλημα τό δικό σας, ὅπως τό ζεῖτε ἐσεῖς». 
(Ἀπό	τήν	ἱστοσελίδα	τῆς	Α.Σ.Π.Ε.	στό	Internet,	14.1�.�010).

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

7.30΄–3.30΄πρωί καί 5–8.30΄μ.μ., 
ἐκτός ἀπογεύματος Σαββάτου καί 
Κυριακῆς.

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

l  Γιά Πολυτέκνους Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Σ:  
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.

�



1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ καρδίας γιά τήν ἀποστολή τῶν τευχῶν τοῦ εὐλογημένου 

Περιοδικοῦ σας «Πολύτεκνη Οἰκογένεια»... Δεχθεῖτε ἐπίσης τά θερμά μου 
συγχαρητήρια γιά τό θεάρεστο καί ἐθνοσωτήριο ἔργο πού ἐπιτελεῖτε προ-
βάλλοντας συνεχῶς τό χριστιανικό πρότυπο τῆς πολύτεκνης καί εὐσεβοῦς 
οἰκογενείας. Ἀποδεικνύετε στήν πράξη τά λόγια τῆς Γραφῆς καί τῶν Πατέ-
ρων, ὅτι οἱ λαοί αὐξάνονται, ὅταν ὑπάρχει φόβος Θεοῦ, ἐνῶ, ὅταν ἐκλείπει 
ἡ εὐλάβεια πρός τόν Ἀληθινό Θεό, τά ἔθνη αὐτοεκμηδενίζονται. 

Εὔχομαι ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριός μας Ἰησοῦς νά σᾶς 
παρέχει πάντοτε πλούσιες τίς εὐλογίες Του καί νά σᾶς 
χαρίζει τό νέο ἔτος εἰρηνικό καί πολύκαρπο. 

Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας ΙΩΗΛ

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ἐπί τῆς ἀπό 29.11.2010 Ὑμετέρας ἐπιστολῆς ἐνημερώνομεν τήν Ὑμετέραν 

Ἕνωσιν ὅτι τά ἀναφερόμενα ἐν αὐτῇ περί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυ-
φάδας ὀφείλονται προφανῶς εἰς παρανόησιν ἡμετέρων ὁδηγιῶν. Ἡμεῖς, ὡς 
Ποιμενάρχης τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἔχομεν προτρέψει τούς ἐφημερίους, 
ὅπως μετά πολλῆς προσοχῆς δέχωνται πρός διάθεσιν εἰς σημεῖα διανομῆς 
τῶν Ἱερῶν Ναῶν... ἔντυπα καί φυλλάδια ἀμφιβόλου ὀρθοδόξου προελεύ-
σεως, ἤτοι αἱρετικά, προτεσταντικά, ψευδεπίγραφα κ.ο.κ., προκειμένου νά 
διαφυλάξωμεν τούς Χριστιανούς τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐκ λύ-
κων προβατοσχήμων, λυμαινομένων τήν λογικήν τοῦ Κυρίου ποίμνην.

Ἐννοεῖται ὅτι ἡ διάθεσις ἐντύπων προαγόντων τό ὀρθόδοξον πνεῦμα, 
τήν Ἠθικήν τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν Ἀλήθειαν τῆς Πίστεως ἡμῶν εἶναι 
πάντοτε εὐπρόσδεκτα, ἐπιβάλλεται δέ ἡ προώθησις, διανομή καί κυκλο-
φορία αὐτῶν πρός ψυχικήν ὠφέλειαν τῶν ἀναγνωστῶν.

Συγχαίροντες Ὑμᾶς διά τό παρεχόμενον ἔργον καί εὐχόμενοι πᾶσαν παρά 
τοῦ Κυρίου εὐλογίαν ἐφ Ὑμᾶς καί ἅπαντα τά μέλη τῆς τετιμημένης «Πανελ-

ληνίου Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» καί εὐφρόσυνον 
καί εὐλογημένον τό νέον Ἔτος διατελοῦμεν.

Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις

ΑρχιερΑτικΑ ΓρΑμμΑτΑ 
γιά τό Περιοδικό καί τό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Εὐχαριστοῦμε θερμότατα τούς Σεβασμιοτάτους γιά τήν 
ἀγάπη τους. Καί μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ἀναφέρουμε ὅτι δεκάδες εἶναι τά παρόμοια 
Ἀρχιερατικά Γράμματα καί ἑκατοντάδες τά Ἱερατικά. 

Μέ ἀφορμή λοιπόν αὐτά ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ἰδιαίτερα τούς σεβαστούς καί εὐλαβεῖς 
Ἱερεῑς-Ἐφημερίους, ὅταν φθάνει τό Περιοδικό μας στούς Ἱερούς Ναούς πρός δια-4
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νομή ΔΩΡΕΑΝ (μέ εὐλογία-ἄδεια τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας καί τῶν Ἱ. Μητρο-
πόλεων), νά εὐαρεστοῦνται νά τό δέχονται, ἀλλά καί «μέ δυό λόγια τους» νά τό 
συνιστοῦν στό Ἐκκλησίασμα, ὅπως: «...Παραλάβετε ἀπό τό Παγκάρι ΔΩΡΕΑΝ τό 
ἑλληνορθόδοξο καί ἀξιόλογο Περιοδικό... Στηρίζει τήν Ἑλληνορθόδοξη Οἰκογένεια 
γενικά καί εἰδικά τήν Πολύτεκνη, ὡς αἱμοδότρια τοῦ Ἔθνους-Γένους μας». 

Ἀρκοῦν ΜΟΝΟ αὐτά, γιά τά ὁποῖα καί ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

ΑΝΑΛΟΓΑ γράφουν πολλά Περιοδικά καί Ἐφημερίδες. 
• Ὡς ἐνδεικτικά μεταφέρουμε ὅσα ἔγραψε τό ἀξιόλογο Περιοδικό «ΟΡΘΟ-

ΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ» τῆς Κύπρου (ἀρ. 89, Φθινόπωρο 2009, σελ. 103. Διεύθυν-
ση: Τ.Κ. 25524 — 1310 Λευκωσία):

«Δέν εἶναι ὅλοι πού σκανδαλίζουν. Δέν εἶναι ὅλοι πού γκρεμίζουν. Δέν εἶναι 
ὅλοι πού θέλουν νά ἐπιβάλλουν νεωτερισμούς καί νά γκρεμίσουν συνειδήσεις 
ἀνθρώπων. Ὑπάρχουν πολλοί πού ἐργάζονται ἀθόρυβα, ἀλλά οὐσιαστικά γιά 
τή δόξα τοῦ Θεοῦ. Οἱ “Φίλοι τῶν Πολυτέκνων” προσφέρουν πολλά γιά τήν 
οἰκονομική, ἠθική, πολιτική καί νομική ἐνίσχυση τῶν Πολυτέκνων ἀδελφῶν μας. 
Ἔτσι συντελοῦν καί στή λύση τοῦ Δημογραφικοῦ Προβλήματος, πού θά γίνει ὁ 
κατεξοχήν κίνδυνος γιά τήν ἐπιβίωση τῆς Πατρίδας μας. Ταυτόχρονα στό Περι-
οδικό προβάλλονται ἁγιολογικά, ἐθνικά, θρησκευτικά καί ἄλλα θέματα. 

Θερμά συγχαρητήρια σέ ὅλους τούς καλούς πατέρες καί ἀδελφούς πού στη-
ρίζουν τό ἔργο τῶν Πολυτέκνων. Τί κάνουν βασικά οἱ Πολύτεκνοι; Βάζουν σέ 
ἐφαρμογή τό Εὐαγγέλιο στήν οἰκογενειακή καί κοινωνική τους ζωή. Ζοῦν τό 
ἀσκητικό καί μαρτυρικό φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας στόν καθημερινό τους βίο. Τί 
εἶναι οἱ “Φίλοι τῶν Πολυτέκνων”; Οἱ Κυρηναῖοι στόν ἀγώνα τους! Ὑπάρχει κάτι 
πιό θεάρεστο ἀπό αὐτή τήν προσφορά;».

• ΕΞΑΛΛΟΥ τό Περιοδικό τοῦ Κέντρου «Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ» (Δι-
εύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 144 — 112 51 ΑΘΗΝΑ), στό ἔκτακτο τεῦχος τοῦ Φθι-
νοπώρου τοῦ 2010, σ. 11, ἐδημοσίευσε ὁλοσέλιδο κείμενο γιά τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. καί 
τό ἔργο της. Ἐνδεικτικά μεταφέρουμε δύο παραγράφους:

α) «...Σκοπός τοῦ Συλλόγου ὑπῆρξε καί παραμένει ἡ ἠθική καί ὑλική συμπα-
ράσταση τῶν ἀπόρων κυρίως Ὑπερπολυτέκνων Οἰκογενειῶν (μέ 7 καί ἄνω τέ-
κνα ἀρχικά καί ἤδη μέ 5 καί ἄνω, ἀνήλικα ἤ σπουδάζοντα). Πόροι καί ἔσοδα 
τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. εἶναι οἱ προαιρετικές εἰσφορές-δωρεές τῶν ἁπανταχοῦ Φίλων τῶν 
Πολυτέκνων, χωρίς καμμία κρατική χορηγία...».

β) «...Ἡ προσφορά τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. στούς Πολυτέκνους συνίσταται:
Σέ ΧΡΗΜΑΤΑ, ἤτοι: — Ἔκτακτα καί τακτικά βοηθήματα — Πληρωμή 

ἐνοικίων — Πρόληψη ἐξώσεων, διακοπῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, νεροῦ, τηλεφώνου 
— Ἀποφυλακίσεις καί πρόληψη πλειστηριασμῶν γιά χρέη καί δάνεια ληξιπρό-
θεσμα — Μαθητικά καί σπουδαστικά βοηθήματα-ὑποτροφίες σέ παιδιά Πολυτέ-
κνων — Εἰδική προστασία σέ ἄγαμες μητέρες γιά πρόληψη ἐκτρώσεων — Εὕρεση 
ἐργασίας σέ Πολυτέκνους καί παιδιά Πολυτέκνων.

Σέ ΕΙΔΗ, ἤτοι: — Ρουχισμός-ὑποδήματα, καινουργῆ ἤ σέ καλή κατάσταση — 
Οἰκιακά σκεύη καί συσκευές — Ἔπιπλα — Σχολικά κλπ...».

Καί γιά τό τριμηνιαῖο Περιοδικό τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη 
Οἰκογένεια» στό δημοσίευμα ἀναφέρεται ὅτι: «...κυκλοφορεῖται σέ πολύ μεγάλο ἀριθμό 
φύλλων, μάλιστα πρίν τά Χριστούγεννα καί τό Πάσχα, σέ 700.000 ἀντίστοιχα καί 
συνολικά τό ἔτος 1.500.000 περίπου. Διότι ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σέ ΟΛΟΥΣ τούς 
Ἑλληνορθοδόξους Ἱ. Ναούς καί τίς Ἱ. Μονές Ἑλλάδας, Κύπρου καί Ἐξωτερικοῦ».

«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. �



Δέν	 ἤθελαν...	 δημοσίευση.	
Ἀλλ᾽	ἡ	Π.Ε.ΦΙ.Π.,	ὅταν	ἔμαθε	γιά	
τήν	 εὐλογημένη	 ὕπαρξή	 τους,	
τούς	 ἔπεισε,	 ὄχι	 γιά	 τήν	 προβο-
λή	 τους,	 ἀλλά	 γιά	 τή	 δόξα	 τοῦ	
Θεοῦ	 καί	 γιά	 τόν	 παραδειγματι-
σμό	τῶν	ἑκούσια	ἀτέκνων	καί	μο-
νοτέκνων	ἤ	τό	πολύ...	διτέκνων,	
πού	φοβοῦνται γιά 2ο καί τρέ
μουν γιά 3ο!

Ἡ	τοπική	ἐφημερίδα	«Ἀλήθεια»,	
πού	 τούς	 ἀνακάλυψε	 (��.1.10),	
εὐτυχῶς	δέν	ἀπέκρυψε	τήν	ἀλήθεια,	
ὅτι	οἱ	εὐτυχισμένοι	γονεῖς	«δέν με-
τανοιώνουν οὔτε στιγμή γιά τήν ἀπόφασή τους νά φέρουν στόν κόσμο τόσα πολ-
λά παιδιά, οὔτε βέβαια ἀπελπίζονται! Ἔχουν ἐναποθέσει τίς ἐλπίδες τους στό Θεό 
καί προσπαθοῦν νά προσφέρουν ὅ,τι καλύτερο στά παιδιά τους...»! 

Μολονότι	ἐργάζεται	μόνο	ὁ	πατέρας	καί	οἱ	δόσεις	δανείου	γιά	τό	σπίτι	
δυσκολεύουν,	μέ	χαρά	κι	εὐγνωμοσύνη	θά	δεχθοῦν	καί	ὅσα	παιδιά	τούς	
δώσει	 ἀκόμη	 ὁ	 Πανάγαθος.	 Γιατί	 πιστεύουν	 ὅτι	 «ὅσα πολλά, τόση πολ-
λή / ἔχουνε χάρη καί τιμή»!  Ἔτσι	καί	τά	παιδιά,	ὅπως	καί	οἱ	γονεῖς	τους,	
εἶναι	 ἀγαπημένα	 καί	 ἀλληλοβοηθούμενα.	 Τά	 μεγαλύτερα	 βοηθοῦν	 γενι-
κά	 τά	 μικρότερα,	 μάλιστα	 καί	 στά	 μαθήματά	 τους.	 Ζοῦν	 μέ	 ἐπάρκεια	 καί	
ἀξιοπρέπεια,	γιατί	δέν	ζητοῦν	καί	δέν	θέλουν	τά...	περιττά.	

Βέβαια,	 δίκαιο	 θά	 ἦταν	 ἡ	 	 Ὑπερπολύτεκνη	 Μητέρα	 νά	 παίρνει	 (ὅπως	
στήν	Ἀγγλία,	Γαλλία,	Γερμανία	κ.ἀ.)	περίπου	�.000	€	τό	μήνα	ὡς	ἐπιδόματα,	
ἐνῶ	ἡ	Ἑλληνική	Πολιτεία-Μητρυιά	τῆς	δίνει	οὔτε	τό	1/4,	μέ	κίνδυνο	μάλι-
στα	καί	περικοπῆς	του!

Γειά σας καί χαρᾶς σας, Φίλοι μας τῆς Μυροβόλου Χίου.	Γιά	ν᾽	αὐξάνετε	
καί	νά	σκορπᾶτε	τά	μύρα	σας	στήν...	ξερασμένη-γερασμένη	Πατρίδα	μας,	
πού	 χάρη	 σέ	 σᾶς,	 τούς	 Ἑλληνορθοδόξους	 Πολυτέκνους,	 θά	 ξανανθήσει	
καί	θά	ζήσει	δοξασμένη!		Ὑπ ε ρ ε ῦ γ ε  σ α ς !

Οἰκογένεια Ἰσιδώρου καί Εὐαγγε
λίας Ἀρακᾶ, μέ 11 παιδιά, γεννημένα 
ἀπό 1996 ἕως 2010, Ν. Χίου.

Ὁ Θεάνθρωπος εὐλογῶν 
τά παιδία.

(Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Πρωτοπρ. Θεμιστ. Χριστοδούλου:   
«Πρακτικός Ὁδηγός Μελλονύμφων», Ἀθήνα 2008).

«...Ἄφετε τά 
παιδία ἔρχεσθαι 
πρός Με καί μή 
κ ωλύ ε τ ε  αὐτά  
(= μήν τά ἐμπο-
δίζετε μέ τή φο-
νική ΕΚΤΡΩΣΗ  
καί τήν ἁμαρτωλή 
ΑΝΤΙΣΥΛ Λ Η-
ΨΗ...)· τῶν γάρ 
τοιούτων ἐστίν 
ἡ βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ».
(Μάρκ.10, 14—16).

ΣΥΝΕχΕΙΑ	ἀπό	σ.	1—πρωτεξώφυλλο.

�

Χάρη καί   χαρά       Θεοῦ!
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30ή Ἰανουαρίου: Μνήμη τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν,

ΠΡΟΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Φυσικά, ἡ λ. παιδεία εἶναι παρά-

γωγη τοῦ ρήμ. παιδεύω, πού πρώτη 
ἔννοιά του εἶναι ἡ παιδεία-ἐκπαίδευση 
τῶν παιδιῶν καί κατ᾽ ἐπέκταση ἡ παι-
δεία καί μόρφωση τῶν 
ἀνθρώπων γενικά.

Ἔχει μεγάλη σημασία 
νά γνωρίζουμε τήν ἐποχή 
πού ἔζησαν καί ἔδρασαν 
ὡς μαθητές καί σπουδα-
στές καί στή συνέχεια 
ὡς δ ι δ ά σ κ α λ ο ι  οἱ 
μετέπειτα Οἰκουμενικοί 
Διδάσκαλοι καί Ἅγιοι 
Τρεῖς Ἱεράρχες, ὁ Μέ-
γας Βασίλειος, ὁ Γρη-
γόριος Θεολόγος καί ὁ 
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ἦταν ἡ 
ἐποχή τῶν μέσων περίπου τοῦ 4ου 
αἰώνα μ.Χ. μέχρι καί τά τέλη του, 
μετά τούς προηγηθέντας φρικτούς Δι-
ωγμούς τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀλλά μέ 
βαθειές ἀκόμη ρίζες καί ἐπιδράσεις 
τῆς εἰδωλολατρίας καί μάλιστα τῶν 
ἰουδαϊκοχριστιανικῶν αἱρέσεων, πού 
ἦσαν — καί εἶναι πάντοτε — διαστρο-
φή τοῦ ἀληθινοῦ Χριστιανισμοῦ.

Τό πρῶτο καί μέγα καλό καί 
γιά τούς τρεῖς ἦταν ὅτι ἦσαν τέκνα 
Χριστιανῶν καί (μετέπειτα) Ἁγίων Γο-
νέων, μάλιστα Πολυτέκνων οἱ δύο (2ος 
ἀπό 10 ἀδ. ὁ Βασίλειος καί 1ος ἀπό 5 
ὁ Γρηγόριος · ὁ Ἰωάννης ἦταν μονογε-
νής, ἀλλά ὀρφανός ἀπό πατέρα, στρα-
τηγό, ἐνῶ ἡ νεαρή χήρα μητέρα του δέν 
ἔκαμε δεύτερο γάμο, ἀλλ̓ ἀφοσιώθηκε 
στήν ἀνατροφή τοῦ μοναχογιοῦ της).

Ἐξάλλου ἦσαν φιλομαθέστατοι καί 
γἰ  αὐτό καί πολυμαθέστατοι (κατά τήν 
παροιμία: «ἐάν ᾖς φιλομαθής, ἔσῃ καί 
πολυμαθής»), ἐνῶ ὡς χαρακτῆρες ἦσαν 
ὄχι μόνο ἐνάρετοι, ἀλλά ὑποδείγματα 
Ἀρετῆς! Γιατί, ὅπως ἔγραψε ὁ Μ. Βασί-
λειος, σάν τή μέλισσα, ἔπαιρναν μόνο 
τό νέκταρ-μέλι, δηλαδή μόνο ὅ,τι καλό 
ἀπό τά μαθήματα τῶν εἰδωλολατρικῶν 
ἀκόμη Σχολῶν. Εἶχαν δηλαδή καί 

ἐφήρμοζαν τ ά  ὀ ρ θ ά  κ α ί  ὑ γ ι ῆ 
κ ρ ιτ ή ρ ι α  ἐ π ι λ ο γ ῆ ς , πού εἶναι τό 
κύριο μέσο καί μέτρο ἀληθινῆς παιδεί-
ας καί μορφώσεως γενικά.

Καί ἀκριβῶς, χάρη σ᾽ 
αὐτά τά σπουδαῖα προσ-
όντα τους «ὑπερέβησαν 
ἑαυτούς», ξεπέρασαν 
τούς ἑαυτούς τους ὡς 
ἄτομα, τό ἀτομικό τους 
συμφέρον, καί ἔγιναν 
κοινωνικοί - μ εταδο -
τικοί καί φιλάνθρω-
ποι, ἀφιερωθέντες καί 
ἐργασθέντες γιά τούς συν-
ανθρώπους τους, μάλι-
στα γιά τούς πτωχούς, 

τούς ἀδυνάτους καί τούς ἀσθενεῖς.
Ἐπί αἰῶνες ἤδη οἱ μελετῶντες τά 

Συγγράμματα καί τά Κοινωνικά Ἔργα 
τους, πρῶτα καί πρωτότυπα γιά τήν 
ἐποχή τους μέχρι καί σήμερα, ἔχουν 
γράψει μέγα πλῆθος μελετῶν καί τούς 
ἀναγνωρίζουν ὡς Οἰκουμενικούς Δι-
δασκάλους γενικά, ἐνῶ εἰδικά ἀπό τήν 
Ἑλληνική Πολιτεία ἔχουν καθιερωθῆ 
ὡς Πρότυπα καί ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ τῆς 
Ἑλληνορθόδοξης Παιδείας.

Εἶναι ὄντως σημαντικότατο τό ὅτι 
στήν ἱ. Μνήμη τους (30ή Ἰανουαρίου) στά 
Σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων τελεῖται 
Ἐκκλησιασμός καί ἐκφωνοῦνται εἰ-
δικοί Πανηγυρικοί Λόγοι, ἰδιαίτερα 
στά Πανεπιστήμια!

Εὐτυχῶς, εἶναι ἐκδεδομένα τά «Α- 
ΠΑΝΤΑ» τους, στό πρωτότυπο ἀρχαι-
οελληνικό κείμενο καί σέ νεοελληνική με-
τάφραση, ἐνῶ ἔχουν ἐκδοθῆ ἐπίσης καί 
Ἐκλογάδια ἤ Ταμεῖα τῶν καλυτέρων 
Ἀποσπασμάτων τους κατά ἀλφαβητική 
σειρά (σέ κείμενο καί μετάφραση). Καί 
θά ἦταν εὐχῆς ἔργο τουλάχιστο αὐτά τά 
Ἐκλογάδια-Ταμεῖα νά ὑπάρχουν στίς 
Βιβλιοθῆκες ὅλων τῶν Σχολείων, ἀλλά 
καί γενικά τῶν Ἑλληνορθοδόξων, μάλι-
στα τῶν Ἐκπαιδευτικῶν καί τῶν Γο-
νέων-Οἰκογενειαρχῶν. 



3τομη

Εἶναι: 1) τά Ταμεῖα: Βασιλειανόν, 
Γρηγοριανόν καί Χρυσοστομικόν (μο-
νότομα), μία ἀξιόλογη καί ἀξιέπαινη 
ἐργασία τοῦ Ἁγιορείτη Ἱερομονάχου 
ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ Νεοσκητιώτη (Ἱ. Νέα 
Σκήτη, 630 87 ΔΑΦΝΗ Ἁγίου Ὄρους, 
τηλ. 23770-23.354) · καί

2) ἡ 3 τ ο μη  «Παιδαγωγική Ἀνθρω-
πολογία» τοῦ Μ. Βασιλείου καί ἡ 

ἀντίστοιχη 4 τ ο μη  τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου, 
ἀξιόλογα ἔργα τοῦ τ. Ἐπόπτη Μ. Ἐκπαι-
δεύσεως ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΩΝΗ (Ἰκτί-
νου 7 — 163 41 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Ἀττικῆς, 
τηλ. 210-99.17.475 καί 99.61.249).

Διατίθενται ἀπό τούς Συγγραφεῖς τους, 
ἀπό τά Χριστιανικά Βιβλιοπωλεῖα καί ἀπό 
τό Γραφεῖο  τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. μέ βιβλ. ἔκπτωση 
γιά διευκόλυνση τῆς ἀποκτήσεώς τους.

ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!
— Ξένε, πού μόνος κι ἔρημος σέ ξένες χῶρες τρέχεις,  
γιά πές μου πόθεν ἔρχεσαι, Πατρίδα σου ποιάν ἔχεις;

— Τή μακρινή Πατρίδα μου πάντα ποθῶ στά ξένα! 
Ἐκεῖ τά χρόνια τῆς ζωῆς περνοῦν εὐλογημένα· 
ἐκεῖ κι ὁ θάνατος γλυκύς · κι ὅταν κανείς πεθάνη, 
ἔχει στό μνῆμα του Σταυρό, καντήλι καί λιβάνι.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Στή μακρινή Πατρίδα μου ἔχει εὐωδιά καί χάρη 
τό ταπεινότερο δεντρί, τό πιό χλωμό χορτάρι.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τή μακρινή Πατρίδα μου, πρίν βάρβαρος σκλαβώση, 
τή δόξαζ᾽ ἡ παλληκαριά, τή φώτιζεν ἡ γνώση. 
Μά πάλι ἀπό τή μαύρη της τή γῆ, τή γῆ τή ματωμένη, 
πετάχθηκ᾽ ἡ Ἐλευθεριά, «σάν πρῶτ᾽ ἀντρειωμένη»!

— Φτάνει! Τή Χώρα πού μοῦ λές τή γνώρισα, τήν εἶδα! 
Τή μακρινή Πατρ ίδα σου ἔχω κ ι  ἐγώ Πατρ ίδα !

Γ. Δροσίνης (1859—1951)

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Ἄς  μήν πα-
ρεξηγήσουν οἱ ἀδελφοί μας Ἀπόδημοι τούς 
προηγουμένους στίχους, πού συχνά τούς 
νοιώθουν ἀληθινούς καί ὁμολογοῦν:

«Τήν ξενιτειά, τήν ὀρφανιά, 
τήν πείνα, τήν  ἀγάπη, 
τά τέσσερα τά ζύγισαν, 
β α ρ ύ τ ε ρ α  ε ἶν ᾽  τ ά  ξ έ ν α » !

Ὅταν ξενιτεύονταν, δέν τό φαντάζον-
ταν γιά... πάντα, ὅπως ἐξ «ἀνάγκης» 
ἔγινε γιά τούς ἴδιους καί μάλιστα γιά 

τά παιδιά τους καί τά ἐγγόνια τους. 
Τουλάχιστο νά παραμένουν πάντοτε 
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, χωρίς «μεικτούς 
γάμους», μέ ἑτεροδόξους-αἱρετικούς καί 
ἀλλοδόξους, πού ἀπαγορεύουν οἱ Ἱεροί 
Κανόνες. Ἀλλά καί νά νοσταλγοῦν τήν 
Ἑλληνική Πατρίδα μας εὐχόμενοι καί 
ἐπιδιώκοντας τόν ἐπαναπατρισμό τους... 
Καί ἀκόμη οἱ δυνάμενοι νά βοηθοῦν 
ὅσους κρατοῦν ἀκόμη τήν Πατρίδα ζων-
τανή καί ὄρθια, ὅπως οἱ Πολύτεκνοι.

4τομη
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ÄÉÇÃÇÌÁ

ÔÏ ÌÉÊÑÏ ÄÉÁÆÕÃÉÏ
Ôïῦ ΣõíåñãÜôç ìáò Ð. Ì. ÓÙÔÇÑ×ÏÕ.

ἌèåëÜ ìïõ ἄêïõóá áὐôÞ ôÞí ἱóôïñßá 
óôü ÐáíåðéóôÞìéï ôïῦ... ΚáöåíÝ ôïῦ 
Óéäçñïäñïìéêïῦ Óôáèìïῦ ôῶí ’Áèçíῶí, 
ἐνῶ ἐðñüêåéôï íÜ ôáîéäåýóù ìÝ ôü ôñáῖíï. 
ΤÞ äéçãüôáí êÜðïéïò ãêñéæïìÜëëçò óôÞ 
óõíôñïöéÜ ôïõ, ðïý êáèüôáí óôü äéðëáíü 
ôñáðåæÜêé. ÈÝìá ôῆò óõæçôÞóåþò ôïõò ἦôáí 
ôü äéáæýãéï. Ἄëëïé ὑðïóôÞñéæáí ὅôé åἶíáé 
ἀíÜãêç ὁ ÷ùñéóìüò, ὅôáí ἡ ïἰêïãÝíåéá 
äÝí ðñï÷ùñåῖ ὁìáëÜ óôü äñüìï ôçò, ἀëëÜ 
óêáìðáíåâÜæåé óÜí âÜñêá óÝ ôñéêõìßá. 
Ἄëëïé ἔëåãáí ὅôé ôü äéáæýãéï åἶíáé ἡ 
÷åéñüôåñç ëýóç êáß ἄí ἀêüìá ἡ ïἰêïãÝíåéá 
êëõäùíßæåôáé, γéáôß ἀíïßãåé ðëçãÝò, ðïý äÝí 
ãéáôñåýïíôáé åὔêïëá...

— ’Åãþ âñῆêá ôÞ ëýóç, åἶðå μέ 
áὐôαñέóêειá ὁ ãêñéæïìÜëëçò.

— ÐïéÜ ëýóç, ôß ëýóç; ôüí ñþôçóáí.
— ÔÞ ëýóç ôïῦ ìéêñïῦ äéáæõãßïõ êáß 

÷ùñßò äéêçãüñïõò, ἀðÜíôçóå.
— ὙðÜñ÷åé ìéêñü êáß ìåãÜëï äéáæýãéï;
— Êáß âÝâáéá ὑðÜñ÷åé êáß åἶíáé êáß 

ðïëý ἁðëü. ÐáñÜäåéãìá. Ìüëéò ìéÜ äéáöùíßá 
ìÝ ôÞ ãõíáßêá ìïõ ðáßñíåé êáêü äñüìï 
êáß öáßíåôáé êáõãᾶò óôüí ὁñßæïíôá, ôüôå 
ðáßñíù ìüíïò ìïõ äéáæýãéï ãéÜ ìéóÞ... ìÝñá, 
ðñüóèåóå ãåëþíôáò. Ðçãáßíù ἔîù, âëÝðù 
ôïýò ößëïõò ìïõ, êÜíù äéÜöïñåò äïõëåéÝò êáß 
ôü ìåóçìÝñé ἤ τό βράδι ἐðéóôñÝöù. ÐÜíôïôå 
êïõâáëῶ óôÞí ἐðéóôñïöÞ ìïõ êáíÝíá 
ðáêÝôï ìÝ ãëõêÜ ἤ ìÝ öñïῦôá ἤ ðáßñíù 
ëßãá ëïõëïýäéá, ðïý ἀñÝóïõí óôÞ óýæõãü 
ìïõ, êáß ἐêåßíç ìÝ äÝ÷åôáé ìÝ ÷áìüãåëá, óÜí 
íÜ ἔ÷åé îå÷Üóåé ôÞ äéáöùíßá.

— ÌÜ áὐôü äÝí åἶíáé äéáæýãéï, ôïῦ 
åἶðáí ïἱ ἄëëïé. Åἶíáé öõãïìá÷ßá. Åἶíáé óÜí 
íÜ ἐãêáôáëåßðåéò ôÞ ìÜ÷ç êáß ôü âÜæåéò 
óôÜ ðüäéá.

— ÊÜíåôå ìåãÜëï ëÜèïò, ἀãáðçôïß ìïõ. 
Åἶíáé ἡ_ἰäáíéêÞ ìïñöÞ ôïῦ äéáæõãßïõ. 

Ôü èÝìá ôü ἔ÷ù ìåëåôÞóåé óÝ âÜèïò, äéüôé 
ἔ÷ù ðáéäéÜ, åἶìáé ðïëýôåêíïò, êáß äÝí èÝëù 
íÜ äéáëýóù ôÞ öáìßëéá ìïõ. Ἔôóé ìðïñåῖò 
êÜèå öïñÜ óÝ ìéÜ äéáöáéíüìåíç óýãêñïõóç 
íÜ ðáßñíåéò ἕíá ìéêñü äéáæύãιο, ë.÷. ìéóῆò ἤ 
ìéᾶò ἡìÝñáò, ὅðùò ðñïôéìῶ ἐãþ.  

— Áὐôü ðïý ëÝò ìïéÜæåé ìÝ ñùìáíôéêÞ 
èåùñßá êáß öõóéêÜ åἶíáé ìéÜ ἐîùðñáãìáôéêÞ 

ðñïóÝããéóç ôῆò 
ðñáãìáôéêüôçôáò.

— Ðῶò ôü ëÝò 
áὐôü; Ἔ÷åéò äïêé
ìÜóåé ἤ ôü ëÝò ἔôóé 
ðñü÷åéñá, ìÝ ôÞ 
öáíôáóßá ἤ ôÞ ëïãéêÞ óïõ;

— Ὄ÷é âÝâáéá ìÝ ôÞ öáíôáóßá. Ìéëῶ 
ìÝ ôÞí êïéíÞ ëïãéêÞ.

— Áὐôü åἶíáé ôü ëÜèïò. ‘Ç êïéíÞ ëïãéêÞ 
äÝí ἐðáñêåῖ ãéÜ ôÝôïéá èÝìáôá. ’Åãþ ἔ÷ù 
ðïëëÝò ἐìðåéñßåò, ãéáôß ἐöáñìüæù áὐôü 
ôü óýóôçìá ôïῦ ìéêñïῦ äéáæõãßïõ êáß 
óÝ âåâáéῶ ὅôé åἶíáé ðïëý ñåáëéóôéêü êáß 
óßãïõñï, ãéÜ íÜ ἀðïöýãåéò ôü ìåãÜëï 
äéáæýãéï, ðïý åἶíáé ìÝãá ëÜèïò, óùóôü 
ἔãêëçìá. Γιατί «ὅ οὖν ὁ Èåüò óõíÝæåõîåí, 
ἄíèñùðïò ìÞ ÷ùñéæÝôù», ëÝãåé ὁ ×ñéóôüò 
óôü ÅὐáããÝëéü Ôïõ (Ìáôè. 19, 6).

— Êáß ἄí ἡ ãõíáßêá óïõ óÝ ἀðáôÞóåé, 
ôüôå ôß ãßíåôáé; Ôüí ñþôçóáí.

— ÁὐôÞ åἶíáé ἡ ìüíç ἐîáßñåóç, ὅðùò 
ìᾶò ôÞ äßäáîå ὁ ÈåÜíèñùðïò: «Ὅò ἄí 
ἀðïëýóῃ ôÞí ãõíáῖêá áὐôïῦ, ðáñåêôüò 
ëüãïõ ðïñíåßáò, ðïéåῖ áὐôÞí ìïé÷ᾶóèáé» 
(Ìáôè. 5, 32). Ὡστόσο καί σ᾽ αὐτή τήν 
περίπτωση ὁ χωρισμός δέν εἶναι ὑπο
χρεωτικός, ἄν ὑπάρξει μετάνοια τοῦ ἐνόχου 
καί συγχώρηση μέ  ταπείνωση τοῦ ἀθώου, 
ὅπως ἑρμηνεύουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες. 

Áὐôü åἶíáé ôü äéêü ìïõ óõìðÝñáóìá: 
áὐôüò ðïý ðáßñíåé ìåãÜëï äéαæýãéï åἶíáé ὁ 
öôáß÷ôçò. Δοκιμάστε τή δική μου μέθοδο, 
μέ τό μικρό διαζύγιο, καί δέν θά διαλύσετε 
τήν οἰκογένειά σας.

— Ἔôóé ðïý ôü ëÝò, ðáñαôÞñçóå ἕ
íáò ἀð’ ôÞí ðáñÝá ôïõ, ìðïñïῦìå íÜ ôü 
ἐöáñìüæïõìå êáß óÝ êÜèå ἄëëç ðåñßðôùóç. 
ÍÜ ἀðïöåýãïõìå ôÞ óýãêñïõóç, ἔóôù 
êáß ἄí öáßíåôáé ὅôé ἀäéêïýìáóôå. ÐñÝðåé 
íÜ ἀöÞíïõìå ðÜíôïôå ἕíá ðáñáèõñÜêé 
óõìöéëéþóåùò ìÝ ôïýò ἀíôéðÜëïõò ìáò.

ἈëëÜ ôÞí ἴäéá óôéãìÞ ἔöôáóå êáß ôü 
ôñáῖíï êáß ἡ φαινόμενη ðáñÜîåíç ἱóôïñßá 
ôïῦ ãêñéæïìÜëëç óôáìÜôçóå ἐäῶ, ἐíῶ ἡ ἰäÝá 
ãéÜ ôü «ìéêñü äéáæýãéï» ἄñ÷éóå íÜ âïõÀæåé 
óÜí ìÝëéóóá ìÝóá óôÞ óêÝøç ἐêåßíùí ðïý 
ôÞí ἄêïõóáí. 
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Ε Ι Σ α ΓΩ Γ Ι Κ α  σ τ ήν  π α ρ ο ῦ σ α  Στ ή λ η .
Τόσο οἱ ἀκολουθοῦσες Ἐπιστολές, ὅσο καί οἱ οἰκογενειακές Φωτογραφίες 

τῆς Στήλης αὐτής εἶναι μόνο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ. Εἶναι δηλαδή μικρό, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖο 
δεῖγμα ἀπό πολύ περισσότερες παρόμοιες γιά κάθε νέο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ 
μας. Εἶναι ἡ καρδιά καί ἡ ταυτότητά του καί ἀπό τήν ἄποψη αὐτή καί ἡ μοναδι
κότητά του, χωρίς ὑπερβολή ἤ αὐτοπροβολή.

Γιατί, ὅπως κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο εἶναι μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο,  τό ἴδιο 
καί πολύ περισσότερο ἰσχύει καί γιά κάθε Οἰκογένεια καί μάλιστα τήν Πολύτεκνη 
καί  Ὑπερπολύτεκνη! Κάθε πρόσωπό της (Πατέρας, Μητέρα, ΠαιδίΠαιδιά) εἶναι μο
ναδικό, ἀλλά καί ἀχώριστα οἰκογενειακό!  Ἤ ὀρθότερα καί ἀκριβέστερα προηγεῖται 
τό οἰκογενειακό ἰδίωμά του καί ἕπεται τό ἀτομικόπροσωπικό. Καί κατά τοῦτο ἡ 
Οἰκογένεια εἶναι πρωταρχική ἈξίαὙπεραξία, μοναδική καί ἀναντικατάστατη! «Ἀπό 
τῆς Ἑστίας ἡ χάρις· ἐνταῦθα τό τῶν ἀγαθῶν ἐργαστήριον.» (= Ἀπό τήν Οἰκογενειακή 
Ἑστία προέρχεται ἡ χάρη — κάθε χάρη καί χαρά.  Ἐδῶ ὑπάρχει καί λειτουργεῖ τό 
ἐργαστήριο τῶν ἀγαθῶν. Ρήση τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, ἀδελφοῦ τοῦ Μ. 
Βασιλείου, ἀπό 10 ἀδέλφια, PG 46, 405).  Ἤ, ὅπως ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί 
μας, « Ἀ φ᾽  Ἑ σ τ ί α ς  ἄ ρ χ ε σ θ α ι » ! (Παροιμία).

ΕΞΗΓΗΣΗ. Στά ἑπόμενα Γράμματα τοῦ δ΄ 3μήνου τοῦ 2010 καί τοῦ α΄ τοῦ 2011 
δέν τηρεῖται ἀκριβής ἡμερομηνιακή σειρά.  Ἔχουν προηγηθῆ ἀπό τό Γραφεῖο 
ἀπαντήσεις καί Ἀποδείξεις, ἐνῶ φυλάσσονται τά πρωτότυπα Γράμματά τους.

Ἡ ρ ω ί δ α  Μ η τ έ ρ α  Ο Ρ Μ Η Σ Ε  Σ Τ Ι Σ  ΦΛΟ Γ Ε Σ! . . .
Ναί!	Ἡ	�0χρονη	ΗΡΩΙΔΑ		Ὑπερπολύτεκνη	Μητέρα	9	παιδιῶν	καί	ἐγκυμονοῦσα	

τό	10ο,	ἡ	ΜαΡΙα ΔΙαΜαΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ὅρμησε στίς φλόγες	 τοῦ	καιομένου	
ἀπό	ἠλεκτρικό	βραχυκύκλωμα	σπιτιοῦ	της	καί τελικά γλύτωσε ἀπό τά δόν
τια τοῦ πύρινου θηρίου τά 3 μικρότερα παιδιά της καί τούς 3 γέροντες!	
(Γονεῖς	καί	Γιαγιά	τοῦ	συζύγου	της.	Ἐκεῖνος	ἔλειπε	στά	χωράφια	τους	μέ	τά	�	
μεγαλύτερα	παιδιά	τους	ὡς	γεωργοκτηνοτρόφος).

Τό	 συγκλονιστικό	 περιστατικό,	 πού	 κατέπληξε	 τήν	 πατρίδα	 τους	 Ἠλεία,	
ἀλλά	καί	 τήν	Πατρίδα	Ἑλλάδα,	 ἔγινε	 τό	ἀπόγευμα	 τῆς	�ης	 Ἰανουαρίου	�011,	
παραμονῆς	τῶν	Φώτων,	στήν	κατακαημένη	 Ἠλεία.	Ἐμεῖς	τό	εἴδαμε		στόν	Τύπο	
(σέ	ἀποκόμματα	πού	λαμβάνουμε).

Οἰκογ. Κων/νου-Μαρίας Διαμαντοπούλου, μέ 10 παιδιά (1999—2011), Ν. Ἠλείας.

ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΣΥΝΕΧΕΙα ἀπό σελ. 1πρωτεξώφυλλο. Π Ρ ΟΗΓ Ε Ι Τα Ι  δ ι κα ι ω μ α τ ι κά .
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Γράφει κόρη Ὑπερπολυτέκνων ἀπό 8 ἀδέλφια: «Δέν λησμονοῦμε»!
Ἀγαπητοί «Φίλοι τῶν Πολυτέκνων», χαίρετε καί Καλές Ἑορτές.
Δέν λησμονοῦμε τή βοήθεια πού στό παρελθόν προσφέρατε στήν 

οἰκογένειά μας. Ἡ εὐγνωμοσύνη μας εἶναι μεγάλη. Γι᾽ αὐτό ἐκτιμώντας 
ἀπεριόριστα τό ἔργο σας θέλουμε νά προσφέρουμε κι ἐμεῖς κάτι 
τό ἐλάχιστο (σ.σ. 300 €), τώρα πού ἔχουμε δημιουργήσει δική μας 
οἰκογένεια.

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔχουμε δύο ἀγοράκια καί γιά ἀρκετό διάστη
μα δέν μᾶς ἔχει δοθῆ ἄλλο παιδί. Σᾶς παρακαλοῦμε νά προσευχηθῆτε νά 
μᾶς δώσει ὁ Θεός καί ἄλλα παιδάκια, ὅπως στούς εὐσεβεῖς γονεῖς μου 
ἔδωσε ὀκτώ (8).

 Μέ σεβασμό καί εὐγνωμοσύνη
Λεμεσός Κύπρου, 20.12.2010. Μαρία Κάνια, σύζυγος Σπύρου Σπύρου

«(Προ)έρχομαι ἀπό οἰκογένεια μέ 11 παιδιά»!
Ἀγαπητοί «Φίλοι τῶν Πολυτέκνων», σᾶς εὔχομαι καλά Χριστούγεννα 

καί εὐτυχισμένο τό νέο ἔτος 2011. Ἀκόμη εὔχομαι νά συνεχίζετε τό τόσο 
ὡραῖο, θρησκευτικό καί ἐθνικό ἔργο πού ἐπιτελεῖτε καί ὁ Θεός νά φω
τίζει τούς θρησκευτικούς καί πολιτικούς ἄρχοντες νά κάνουν τό θέλη
μα τοῦ Θεοῦ, γιά νά τόν ἔχουν σύμμαχό τους. Εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός 
σύμμαχος καί ὄχι οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς, οἱ ὁποῖοι μᾶλλον τό κακό μας θέ
λουν.

Ἐγώ (προ)έρχομαι ἀπό οἰκογένεια μέ 11 παιδιά καί ζοῦμε μόνο τρία σή
μερα. Σᾶς ἐσωκλείω ἕνα τσέκ μέ τή μικρή μου βοήθεια γιά τούς ἀδελφούς 
μας Πολυτέκνους, ἐνῶ ἔδωσα τή διεύθυνσή σας σέ μερικές ἀδελφές μου 
ἐν Χριστῷ.

 Μέ πολλή ἀγάπη
αὐστραλία, 6.12.2010. Βασιλική Ἀ. Παππᾶ καί παιδιά

ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Τήν	ἡρωική	καί	ὡραία	αὐτή	Οἰκογένεια	εἴχαμε	γνωρίσει,	ἀλλά	καί	παρου-

σιάσει	πρόσφατα	 (�009),	μάλιστα	ὡς	σεισμόπληκτη καί πυρόπληκτη	 (στήν	
ἀποθήκη	τῶν	γεωργικῶν	τους	ἐργαλείων	καί	μηχανημάτων).	Προσφέραμε	τή	
δυνατή	βοήθειά	μας	καί	καταλήγαμε	στό	τεῦχος	ὑπ᾽	ἀρ.	1�4/�009,	σελ.	�0:	

«Μαζί μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, θά εἶναι κοντά σας καί οἱ Φίλοι τῶν Πολυτέ
κνων, στούς ὁποίους ν᾽ ἀπευθύνεσθε ὅπως σέ “δικούς” σας ἀνθρώπους».

Καί	 ΤΩΡΑ	 τούς	 παρουσιάζουμε	 ἐκφράζοντας	 τόν	 ἀπέραντο	 θαυμασμό	
μας	 γιά	 τόν	 ἄφθαστο	 ἡρωισμό	 τῆς	 Ἡρωΐδας	 ΜΗΤΕΡΑΣ,	 μάλιστα	 �ης	 ἀπό	 8	
ἀδέλφια,	πού	εἶπε:

«...Πιστεύω ὅτι ἡ Παναγία μέ βοήθησε νά τούς βρῶ γρήγορα καί νά 
τούς βγάλω ἔξω»!	Καί	πρόσθεσε	ὁ	σύζυγός	της:	

«...Εἶναι σίγουρο ὅτι ὁ Θεός θά μᾶς βοηθήσει καί στό τέλος ὅλα θά 
πᾶνε καλά. Ναί, ἡ Παναγία θά μᾶς βοηθήσει, ὥστε καί τό 10ο παιδί μας 
νά γεννηθῆ γερό καί δυνατό. Σέ τρεῖς μῆνες θά τό ἔχουμε στήν ἀγκαλιά 
μας καί, ὅταν μεγαλώσει, θά τοῦ λέμε πῶς σώθηκε καί αὐτό ἀπό τή φω
τιά... Γιά μένα ἡ γυναίκα μου θά εἶναι πάντα ἡ ἡρωίδα μου»!

Εὖγε	καί	ὑπερεῦγε	σας,	ἀξιαγάπητοι	Φίλοι	μας!	Καί	ὁ	Θεός	καί	ἡ	Παναγία	πάν-
τα	 μαζί	 σας,	 ὅπως	 τό	 ζῆτε	 καί	 τό	 ὁμολογεῖτε!	 Νά	 χαίρεσθε	 τά	 χαριτωμένα	 παι-
διά	σας,	πού	πιστεύουμε	κι	εὐχόμαστε	νά	σᾶς	μοιάσουν	στήν	πίστη	σας	καί	 τήν	
ἐργατικότητά	σας.

Εὐχαριστοῦμε	 καί	 τό	 συγχωριανό	 καί	 φίλο	 τους	 κ.	 χαράλαμπο	 Βασιλι-
κόπουλο,	Μηχανολόγο,	ἀπό	 τήν	Ἀμαλιάδα,	γιά	 τίς	ὡραῖες	φωτογραφίες	 τῆς	
Οἰκογενείας,	 πού	 ἀκόμα	 μένει	 σέ	 δύο	 λιγότερο	 καημένα,	 ἀλλά	 μαυρισμένα	
δωμάτια,	σύνολο 15 ΨΥΧΕΣ!



«Τό ἀγαπῶ πάρα πολύ» (τό Περιοδικό)!
Σεβαστοί Φίλοι τῶν Πολυτέκνων, χαίρετε ἐν Κυρίῳ.
Σᾶς εὐχαριστῶ μέ ὅλη μου τήν καρδιά, πού μοῦ στέλνετε τό ἀγαπητό 

Περιοδικό «Πολύτεκνη Οἰκογένεια». Τό ἀγαπῶ πάρα πολύ. Συγγνώμη, πού 
ἄργησα νά Σᾶς στείλω τό μικρό δῶρο μου ($ 150 Au) καί ἐλπίζω νά στεί
λω πάλι, πρῶτα ὁ Θεός...

Σπουδάζω γιά Νηπιαγωγός καί ζητῶ τή συμβουλή σας τί βιβλία κατάλληλα 
νά διαβάζω μαζί μέ τά μαθήματά μου ὡς Ὀρθόδοξη Χριστιανή. Εὐχαριστῶ.

 Μέ σεβασμό καί ἀγάπη Χριστοῦ
αὐστραλία, 24.2.2011. Μαρία Προύσαλη

S.O.S.! (ἀρκτικόλεξο, ἀπό τίς ἀγγλικές λέξεις: 
«save our souls» = σῶστε τίς ψυχές μας!).

Καλημέρα σας. Ἔχω 5 παιδάκια, γεννη
μένα ἀπό 2003 ἕως 2010. Ὁ σύζυγός μου 
Ἄγγελος εἶναι ἄνεργος ἐδῶ καί μισό (1/2) 
χρόνο. Τόν ἀπολύσανε ἀπό τήν ἐργασία 
του καί δέν ἔχουμε πόρους ἀπό πουθενά 
οὔτε κάποια βοήθεια. Μένουμε στό ἐνοίκιο 
καί πληρώνουμε 250 € τό μήνα. Τά δύο 
μωρά μου πίνουν γάλα ἀπό τό Φαρμακεῖο 
καί δέν μπορῶ νά τό πληρώνω οὔτε νά 
τούς παίρνω πάνες. Γἰ  αὐτό ζητῶ τή βοή
θειά σας, ἄν εἶναι εὔκολο, καί σέ ρουχαλά
κια καί ὁ,τιδήποτε. Σᾶς εὐχαριστῶ πού μέ 
ἀκούσατε.        Εἰρήνη Ἀ. Δρυμώνη

Ν. Ἀττικῆς, 24.1.2011.
ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Περιττεύει... 

ἀπό ἐμᾶς. Ἐπαφίεται στήν κρίση ἤ καλύ-
τερα στή διακριτική ΑΓΑΠΗ τῶν Φίλων 
τῶν Πολυτέκνων-Ἀναγνωστῶν μας.

«...Περιμένουμε καί τό 7ο παιδάκι μας...»!
Ἀγαπητοί Φίλοι τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., εὔχομαι τό νέο ἔτος νά φέρει εἰρήνη, 

εὐημερία, ὑγεία καί ἀγάπη σέ ὅλον τόν κόσμο. 
Θά ἤθελα νά σᾶς εὐχαριστήσω, πού μέσα σέ τόση ἐργασία πού ἔχετε 

μᾶς θυμηθήκατε. Καί εἶναι θαῦμα Κυρίου πώς τό βοήθημά σας ἔρχεται 
πάντα σέ στιγμές πού ἔχουμε πολλή ἀνάγκη καί δέν ἔχουμε ἄλλους πό
ρους. Θά ἤθελα νά σᾶς ἐνημερώσω ὅτι 
περιμένουμε καί τό 7ο παιδάκι μας, πού, 
σύν Θεῷ, θά γεννηθῆ τόν ἐρχόμενο 
αὔγουστο.  Ὅταν σᾶς γνωρίσαμε πρίν 
5 χρόνια, βλέπαμε στό Περιοδικό τίς 
ὑπερπολύτεκνες οἰκογένειες καί θαυ
μάζαμε τό κουράγιο τους. Τώρα ὅμως 
γνωρίζουμε πολύ καλά ὅτι τό ἀντλοῦνε, 
ὅπως κι ἐμεῖς, ἀπό τό Θεό!...

Σᾶς εὐχαριστοῦμε καί πάλι γιά τό 
δῶρο σας καί θά θέλαμε νά γνωρίσου
με στούς ἀναγνῶστες σας ἄν ὑπάρχει δι
αθέσιμο κάποιο πολυθέσιο αὐτοκίνητο. 

Οἰκογένεια Δημητρίου-Δήμητρας Ἀρδάμη, 
μέ 7 παιδιά, γεν. 1996—2011, Ν. Ἀττικῆς.
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Γιατί ἐδῶ πού μένουμε δέν ὑπάρχει συγκοινωνία, οὔτε γιά τά Σχολεῖα, κυ
ρίως τό βρεφικό, οὔτε γιά τήν Ἐκκλησία, πού πηγαίνουμε κάθε Κυριακή. 
Δυστυχῶς, δέν μποροῦμε νά ἀνταποκριθοῦμε σέ κάποιο ἐπιπλέον ἔξοδο, 
ὅπως εἶναι οἱ δόσεις γιά αὐτοκίνητο.

 Μετά τιμῆς
Ν. Ἀττικῆς, 25.1.2011. Οἰκογ. Δημητρ.Δήμητρας Ἀρδάμη
ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Τήν Οἰκογένεια γνωρίσαμε μέ τά 5 παιδιά της (τό 

πρῶτο γεν. 1996) καί τήν παρουσιάσαμε καί φωτογραφικά στό τεῦχος ὑπ᾽ ἀρ. 
113/2007, σ. 15. Χαιρόμαστε, ἀλλά καί συγχαίρουμε τήν ἤδη Ὑπερπολύτεκνη 
Οἰκογένεια γιά τήν αὔξησή της, ἀντλώντας, ὅπως γράφει, τό «κουράγιο» της 
ἀπό τόν Πανάγαθο Θεό! Ὑπ ο γ ρ α μ μ ί ζ ο υ μ ε  ὅμως καί τήν ἀνάγκη δωρεᾶς 
ὑπάρχοντος μεταχειρισμένου αὐτοκινήτου (9θεσίου), πού γιά μιά Ὑπερπολύτεκνη 
Οἰκογένεια εἶναι εἶδος πρώτης ἀνάγκης. Γιατί οὔτε ΤΑΧΙ οὔτε Ι.Χ. χωράει 
9 ἄτομα. Οἱ δυνάμενοι λοιπόν Φίλοι μας νά διαθέσουν τέτοιο αὐτοκίνητο ἄς 
ἐπικοινωνήσουν μέ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. 

« Ὁ Χριστός... νά λυπηθῆ τήν Ἑλλάδα μας»!
Ἀγαπητοί Φίλοι τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., εὔχομαι ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας, πού τιμᾶ ἡ 

Ἐκκλησία μας σήμερα καί εἶναι ὁ Ἅγιος ὅλων τῶν Ἑλλήνων, νά φωτίζει 
τούς  Ἕλληνας τῆς Ἑλλάδας μας, ἄρχοντας καί ἀρχομένους κάθε πολιτικοῦ 
χρώματος. Γιατί ἡ Εὐρώπη καί ἡ «Νέα Τάξις Πραγμάτων» τούς ἰσοπέδωσε 
ἠθικά καί οἰκονομικά. Δέν ὑπάρχουν πλέον ἰδανικά στόν  Ἕλληνα. Ἐμεῖς ἀπ᾽ 
ἔξω βλέπουμε καλύτερα τά πράγματα καί στενοχωρούμεθα πολύ. Ἀκοῦμε 
καί γιά τά χάλια στά Σχολεῖα μας... Ἐδῶ ἐμεῖς ἀγωνιζόμαστε πιό πολύ νά 
κρατήσουμε τήν Ὀρθοδοξία μας καί τήν Ἑλληνικότητά μας. 

Σᾶς ἐσωκλείω $ 500 γιά τίς πολλές ἀνάγκες τῶν Ὀρθοδόξων Πολυτέ
κνων, πού ὅλοι ὀφείλουμε νά βοηθοῦμε τό κατά δύναμη.

Εὔχομαι ὁ Χριστός, πού τήν Γέννησή Του θά ἑορτάσουμε σύντομα, νά 
δίνει δύναμη σέ σᾶς καί νά λυπηθῆ τήν Ἑλλάδα μας. Σᾶς εὐχαριστῶ γιά 
τό Περιοδικό σας, πού μελετῶ καί δέν μπορῶ νά συγκρατήσω τή συγκί
νησή μου.

 Μέ πολλή ἀγάπη
αὐστραλία, 30.11.2010. Βασίλειος Μωραΐτης

«...“Εἰς Μνήμην” συζύγου μου καί μητέρας μου».
«...Σᾶς στέλνω μέ πολλή ἀγάπη τή χαρά μου, τόν ἐνθουσιασμό μου καί 

τή συγκίνησή μου γιά τό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον καί τήν προσφορά σας 
στούς ἔχοντες ἀνάγκη ἀδελφούς μας Πολυτέκνους. Εὔχομαι ὁ Κύριός μας 
νά τροφοδοτεῖ τήν φλόγα τῆς ἀγάπης σας ἄσβεστη καί νά σᾶς δίνει δύ
ναμη καί ὑγεία νά συνεχίζετε τό εὐάρεστο στό Θεό καί στούς ἀνθρώπους 
ἔργο σας πρός ἀνακούφιση τῶν ἀδελφῶν μας καί πρός δόξαν Θεοῦ. Ἡ 
μικρή προσφορά μου (σ.σ. $1.000) ἄς εἶναι εἰς μνήμην τοῦ συζύγου μου 
Σταύρου καί τῆς μητέρας μου Ἐλευθερίας.

 Μέ πολλή ἐκτίμηση
Καναδᾶς, 22.11.2010. Μαρία Ἀνανιάδου

«...Τηροῦν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ...»!
Ἀγαπητοί Φίλοι τῶν Πολυτέκνων, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.
Πλησιάζοντας πρός τάς Μεγάλας Ἑορτάς θέλω νά ἐπαναλάβω τήν 

ἐνίσχυσιν τῶν Ἀδελφῶν Πολυτέκνων (σ.σ. $300 U.S.A.), πού τόσο πολύ 
ὠφελοῦν τήν κοινωνίαν καί τό κράτος, ἀλλά καί τό Γένος στό σύνολό του. 
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Χωρίς τούς Πολυτέκνους ἡ Ἑλλάς θά εἶχε σβήσει ἕνεκα τῶν ἄλλων φυλῶν, 
πού τήν ἔχουν κατακλύσει. Καί ὡς ἐκ τούτου πρέπει νά τούς εὐγνωμονοῦμε 
γιά τή θυσία τους. Καί πέραν αὐτοῦ, διότι τηροῦν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Σᾶς εὔχομαι καλά Χριστούγεννα καί εὐτυχές τό Νέον  Ἔτος καί σᾶς 
χαιρετῶ μέ τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπην

Ἀμερική, 1.12.2010. Στέφανος, Φίλος τῶν Πολυτέκνων

«...Ἔχω ἀνατριχιάσει μέ τά ἄρθρα σας γιά τίς ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ»!
Ἀγαπητοί Φίλοι τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., γειά σας καί χρόνια πολλά.
Εἶμαι μητέρα τριῶν κοριτσιῶν καί πρῶτα ὁ Θεός θά ἤθελα ἐγώ καί ὁ 

σύζυγός μου νά δεχθοῦμε καί ὅσα ἀκόμη ὁ Κύριος μᾶς δώσει.
Θέλω νά σᾶς συγχαρῶ γιά τό ὑπέροχο Περιοδικό σας. Ἔχω ἐνθουσιασθῆ 

καί συγκινηθῆ μέ αὐτά πού ἔχω διαβάσει κι ἔχω ἀνατριχιάσει μέ τά ἄρθρα σας 
γιά τίς ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ (σ.σ. βλ. σελ. 22—23). Θά προσπαθήσω νά δώσω τά τεύχη 
καί σέ ἄλλες γυναῖκες νά τά διαβάσουν. Σᾶς στέλνω 3 δεματάκια μέ ροῦχα 
παιδικά καί θά χαρῶ πολύ νά δοθοῦν σέ παιδάκια πού τά ἔχουν ἀνάγκη.

Ν. Τρικάλων, 21.1.2011. Μέ ἐκτίμηση Γεωργία Ζ.Γ.

«Πρωτοπόροι» (βλ. σ. 3 τοῦ παρόντος) παρά τίς ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ...
Οἰκογ. ΓεωργίουΕἰρήνης Τσιστράκη,  

6 παιδιά, γεν. 2001—2010, Ν. Ἀττικῆς.
Ἐδῶ	 ὁ	 πατέρας	 εἶναι	 ἀπό	 �	 ἀδέλφια	

καί	ἡ	μητέρα	ἀπό	�.	Ἡ	γονική	πολυτεκνία	
γιά	 τούς	 	 Ἑλληνορθοδόξους	 εἶναι	παρά-
δοση	 συνεχιζόμενη.	 Εὐτυχῶς,	 ὑπάρχει	
σπίτι	δικό	τους,	ἀλλά	ὑπάρχουν	καί	χρέη	
(ὅπως	 στή	 ΔΕΗ	 7.000	 €	 κ.ἄ.).	 Δυστυχῶς	
ὅμως	ὁ	πατέρας	τελευταῖα	εἶναι	ἄνεργος,	
παρ᾽	ὅλο	πού	εἶναι	ἐργατικός.	Φυσικά,	ἡ	
μητέρα	 δηλώνει	 —	 τί	 ἄλλο;	 —	 οἰκιακά,	
καί	πολύ	σωστά.	

Ἀγωνίζονται,	γιατί	πιστεύουν	καί	πι-
στεύοντας	 ἀγωνίζονται!	 Καί	 εἶναι	 βέ-
βαιο	 ὅτι	 θά	 εἶναι	 νικητές	 καί	 «πρωτο
πόροι». Γιατί,	 ἄν	 τό	 κράτος	 ΔΕΝ	 εἶναι	
«ἀλληλέγγυο»,	 κατά	 τόν	 κ.	 Πρόεδρο	
Δημοκρατίας	 (βλ.	 σ.	 �),	 ἀλλ᾽	 εἶναι	 Μη-
τρυιά	τῶν	Πολυτέκνων,	ἡ	θεία	Πρόνοια	
θαυματουργεῖ καί	σ᾽	αὐτούς,	ὅπως	καί	
σ᾽	 ὅλους	 τούς	 φιλοτέκνους	 Πολυτέ-
κνους.	 Καί	 θαυματουργεῖ	 ἄμεσα,	 ἀλλά	
καί	 ἔμμεσα,	 διά	 μέσου	 τῶν	 Φίλων	 τῶν	
Πολυτέκνων.

Οἰκογ. Νεκταρ.Χαρίκλειας Καλογεράκη, 
6 παιδιά, γεν. 1997—2011, Ν. Ἀττικῆς.

Τά	 �	 παιδιά	 γεννήθηκαν	 χωρίς	 νά	
ἔχουν	δικό	τους	σπίτι	καί	ἐνῶ	ὁ	πατέρας	
ἦταν	ἄνεργος.	Ἐργαζόταν	μόνο	ἡ	μητέρα	
4ωρο,	πού	τώρα,	ὡς	ἀδειοῦχος	γιά	τό	νε-
ογέννητο	 �ο,	 δέν	 πληρώνεται,	 γιατί	 δέν	
ἔχει	 ἐπαρκῆ	 ἔνσημα.	 Ἤδη	 πῆραν	 μέ	 δά-
νειο	σπίτι	καί	 εὐτυχῶς	διορίσθηκε	ὁ	πα-
τέρας.	 Ἀλλ᾽	 ὁ	 μισθός	 δέν	 ἐπαρκεῖ,	 γιατί	
πληρώνεται	ἡ	μηνιαία	δόση	δανείου	τοῦ	
σπιτιοῦ.	Τό	πολυτεκνικό	ἐπίδομα	τῆς	μη-
τέρας	εἶναι	μόνο	��8	€	τό	μήνα...	

Ἡ	 Π.Ε.ΦΙ.Π.,	 ἀφ᾽	 ὅτου	 τούς	 γνώρι-
σε,	 ἔχει	 βοηθήσει	 καί	 βοηθεῖ	 ἀρκετά.	
Ἀλλά	 καί	 ποιούς	 νά	 πρωτοβοηθήσει,	
ὅταν	 οἱ	 παρόμοιες	 περιπτώσεις	 εἶναι	
ἑκατοντάδες	καί	 χιλιάδες;	 	Ὅπως	ὅμως	
ἐκεῖνοι	 στηρίζονται	 στήν	 ἄπειρη	 Πρό-
νοια	 τοῦ	 Θεοῦ,	 πού	 τήν...	 ψηλαφοῦν	
καθημερινά,	ἔτσι	καί	ἡ	μικρή	καί	φτωχή	
Π.Ε.ΦΙ.Π.	Γιά	χάρη	τους	καί	στό	πρόσω-
πό	τους	βλέπει	καί	ζεῖ	καθημερινά	ΘΑΥ-
ΜΑΤΑ...	Ἀγάπης!14
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Σάν ΓΟΝΕΙΣ τί θά θέλατε νά μάθουν τά ΠΑΙΔΙΑ σας;
— Νά μήν ἀγχώνονται γιά τό μέλλον τους λησμονώντας τό παρόν τους 

κι ἔτσι νά μή ζοῦν οὔτε τό παρόν οὔτε τό μέλλον τους.

— Νά μή θέλουν νά βγάλουν λεφτά χάνοντας τήν ὑγεία τους κι ὕστερα 
νά χάνουν τά λεφτά τους, γιά νά ξαναβροῦν τήν ὑγεία τους.

— Νά μή ζοῦν σάν νά μήν ἐπρόκειτο νά πεθάνουν ποτέ καί νά πεθαί-
νουν σάν νά μήν ἔζησαν καθόλου.

— Νά μάθουν ὅτι δέν μποροῦν ν᾽ ἀναγκάσουν τούς ἄλλους νά τούς 
ἀγαπήσουν, ἀλλά νά γίνουν ἄξιοι νά τούς ἀγαποῦν οἱ ἄλλοι.

— Νά μάθουν ὅτι πλούσιος καί εὐτυχισμένος δέν εἶναι αὐτός πού 
ἔχει τά περισσότερα ὑλικά ἀγαθά, ἀλλ̓  ὅποιος ἀρκεῑται στά λιγότερα καί 
ἀναγκαῖα.

— Νά μάθουν τή συγχώρηση συγχωρώντας αὐτά πρῶτα τούς ἄλλους.

— Νά μάθουν ὅτι δύο ἄνθρωποι μπορεῖ νά βλέπουν τό ἴδιο πράγμα καί 
ὅμως νά νομίζουν ὅτι βλέπουν διαφορετικά πράγματα.

— Νά μάθουν ὅτι σέ ἐλάχιστες στιγμές μποροῦν ν᾽ ἀνοίξουν στούς ἄλλους 
πληγές, πού χρειάζονται χρόνια νά τίς θεραπεύσουν... 

— Νά μάθουν ὅτι δέν μετροῦνε περισσότερο τά πράγματα πού ἔχουμε 
στή ζωή μας, ἀλλά οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουμε στή ζωή μας.

— Νά μάθουν πώς ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού τούς ἀγαποῦν πραγματικά, πού 
ὅμως δέν ξέρουν πῶς νά δείξουν ἤ νά ἐκφράσουν τά αἰσθήματά τους.

(Ἀπό τά ὡραῖα Περιοδικά «Λυδία»-Θεσσαλονίκη καί «Ζωή τοῦ 
Παιδιοῦ»-Ἀθήνα, κατά διασκευή).

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»);



«Τά Ἅγια τῶν Ἁγίων» τῆς Ὀρθοδοξίας μας: 
ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ 
«ὅπου οὐκ ὠνομάσθη Χριστός»! (Ρωμ. 15, 20).

ΕΞΗΓΟΥΜΕ γιά τούς νεοτέρους Ἀναγνῶστες μας ὅτι ἡ ἀναφορά μας ἐδῶ δέν εἶναι 
ἡ πρώτη, ἀλλ̓ ἀποτελεῖ συνέχεια προηγουμένων ἀναφορῶν μας γιά τούς ἑπομένους 
δύο εἰδικούς πολυτεκνικούς λόγους. Ὁ πρῶτος λόγος εἶναι τό εὐλογημένο ΓΕΓΟΝΟΣ, 
ὅτι κατά ποσοστό 90–95% οἱ Ἑλληνορθόδοξοι Ἱεραπόστολοι στήν Ἐξωτερική 
Ἱεραποστολή ὑπῆρξαν καί εἶναι τέκνα Ὑπερπολυτέκνων καί Πολυτέκνων! Καί ὁ 
δεύτερος λόγος εἶναι τό ἐπίσης εὐλογημένος ΓΕΓΟΝΟΣ, ὅτι οἱ νεοφώτιστοι Ὀρθόδοξοι 
ἀδελφοί μας κατά μεγίστη πλειοψηφία τους εἶναι Ὑπερπολύτεκνοι καί Πολύτε-
κνοι, ἀλλά καί... πάμπτωχοι!

(Μιλοῦνε-με γιά φτώχεια σήμερα... Ἐκεῖ νά ἰδεῖτε-οῦμε, ἤ μᾶλλον ν᾽ ἀκούσουμε, 
γιά φτώχεια, πού μόνο ὅσοι ἔζησαν τή φτώχεια-πείνα τῆς Ἰταλο-γερμανικῆς Κατοχῆς 
1941—44 ἁπλά τήν ἐνθυμοῦνται... Καί τήν προκάλεσαν — καί τήν προκαλοῦν...— οἱ 
δῆθεν «πεφωτισμένοι» Εὐρωπαῖοι-Δυτικοί, ὡς αἱρετικοί, πού κατέκτησαν τήν Ἀφρική, 
ἀλλά καί τή Λατινική Ἀμερική κι ἄλλες χῶρες γιά ἐκμετάλλευση συνεχιζόμενη... «Ἐκεῖ 
οἱ ἄνθρωποι ζοῦν μέ τό τίποτα καί χαίρονται μέ τό παραμικρό»!).

Ἐξάλλου ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν Ἑλληνορθόδοξοι Φίλοι τῶν Πολυτέκνων, 
οἱ ὁποῖοι προτιμοῦν νά βοηθοῦν τό κατά δύναμη τά Κλιμάκια τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς διά μέσου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. (τῶν Φίλων τῶν Πολυτέ-
κνων), πού διαβιβάζουν τήν εἰδική αὐτή βοήθεια πρός τά ἱεραποστολικά Κλιμά-
κια. Στή συνέχεια, μέ κάθε δυνατή συντομία, θά ἀναφερθοῦμε στά Ἱεραποστολικά 
Κλιμάκια Μαδαγασκάρης, Ἰνδονησίας καί Μαλάουϊ (Ἀφρικῆς. — Γιά τά Κλιμά-
κια Ζαΐρ-Κονγκό καί ἄλλα ἔχουμε γράψει ἄλλοτε καί συχνά).

1. Ὀρθόδοξοι ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ.
Ἐδῶ προΐσταται ὁ Θεοφιλέστα-

τος Ἐπίσκοπος κ. Ἰγνάτιος (Σεννῆς, 
γιός Πολυτέκνων Κορινθίων καί ὡς 
Μοναχός Ἁγιορείτης Σταυρονικητια-
νός). Διαδέχθηκε τόν ἤδη μακαριστό 
Ἑλληνοαυστραλό Ἐπίσκοπο Νεκτάριο 
(Κελλῆ, †2004).

Εἶχε ἤδη ἐργασθῆ στήν Ἰνδία, ἀπό 
ὅπου ἐκδιώχθηκε ἀπό τό ἐκεῖ καθεστώς, 
καί διακρίνεται γιά τήν ὀργανωτικότητά 
του (ὑπῆρξε μηχανικός), ἀλλά καί γιά 
τήν ταπείνωσή του. Τό ἱεραποστολικό 
ἔργο εἶναι πολύπλευρο: ἐνοριακό, 
ἐκπαιδευτικό, ἰατρικό, φιλανθρωπι-
κό καί πάντοτε δωρεάν. Ἐνδεικτικές 
οἱ φωτογραφίες νεοφωτίστων καί ἱε-
ροσπουδαστῶν. Ἀλλά καί οἱ σιτιζόμε-
νοι, κυρίως παιδιά, σέ καθημερινή βάση 
ὑπερβαίνουν τούς 1.000!

2. Ὀρθόδοξοι ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ.
Ἐδῶ ἐργάζεται μέ πολύ ζῆλο ὁ Ἱερεύς 

π. Χρυσόστομος Μανάλου μέ τήν Πρεσβυ-
τέρα του, πού εἶναι ἀπόφοιτοι Θεολογικῆς 
Σχολῆς Θεσσαλονίκης. Σέ πρόσφατη 
ἐπιστολή του μᾶς ἔστειλε οἰκογενειακή 

φωτογραφία Ὑπερπολυτέκνων μέ 10 παι-
διά. Ἡ οἰκογένεια εἶναι πολύ φτωχή καί 
2 κόρες της φιλοξενοῦνται στό ἱερατικό 
ζεῦγος, πού μαζί μέ τά δικά του 3 παι-
διά (ἕνα ἀκόμη ἐκοιμήθη), φιλοξενεῖ καί 
ἄλλα 10 καί πλέον! Ἡ ἱεραποστολική 
ὀργάνωση εἶναι ἀξιοθαύμαστη. Γρά-
φει ἐπίσης ὅτι σέ μερικές Ἐνορίες δέν 
ἔχουν ἀκόμη ἱ. Εἰκόνες καί παρακαλεῖ 
νά ἐστέλναμε χάρτινες...

3. Ὀρθόδοξοι ΜΑΛΑΟΥΪ. 
Ἐδῶ ἐργάζεται ὁ ἱεροδιδάσκαλος 

π. Ἑρμόλαος Ἰατροῦ, μέ τήν Πρεσβυ-
τέρα του, Πολύτεκνοι Θεσσαλονικεῖς, 
μέ πολύ ἐπίσης ζῆλο, ἀλλά καί πολ-
λές δυσκολίες, γιατί τό Malawi εἶναι 
ἀπό τά πτωχότερα κράτη τῆς Κεντρικῆς 
Ἀφρικῆς. Οἱ πλεῖστοι νεοφώτιστοι εἶναι 
Ὑπερπολύτεκνοι καί ὁ π. Ἑρμόλαος 
ἀγωνίζεται γιά τή σίτισή τους, τήν 
ἔνδυσή τους καί τήν ἐκπαίδευσή τους 
— τῶν παιδιῶν — στά Σχολεῖα. Τά 
γράμματά του εἶναι συγκλονιστι-
κά. Ἐνδεικτικές οἱ φωτογραφίες νε-
οφωτίστων καί τῆς Ὑπερπολύτεκνης 
Οἰκογένειας.1�
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Φυσικά, ὑπάρχουν πολλές ἀνάγκες, ὄχι μόνο ὑλικές, ἀλλά καί πνευματικές, 
πού ἐδῶ ἐξηγοῦμε ὅτι εἶναι προσωπικές, σέ πρόσωπα, τά ὁποῖα θά μποροῦσαν 
γιά ἕνα διάστημα νά μεταβοῦν σ' ἕνα Κλιμάκιο καί νά βοηθήσουν μέ προσωπι-
κή τους ἐργασία. Συνιστᾶται καί ἡ «θητεία», ἔστω ὀλιγόμηνη, Συνταξιούχων. 
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Βάπτιση σέ ποτάμι . Πολύτεκνη 
Οἰκογένεια.

Χαρά. . . Θεοῦ!

Ἱεροσπουδαστές.

Νεοφώτιστοι.
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Α΄.
Ὁ παροιμιώδης λόγος «πές τα, Χρυ-

σόστομε!» ἁρμόζει ἀσφαλῶς, ὅσο σέ 
κανέναν ἄλλο Κληρικό καί Ἐπίσκοπο 
τοῦ παρελθόντος καί «ἀπατεῶνος» 
20οῦ αἰῶνος, στόν ὑπερ-
αιωνόβιο, τόν θρυλικό 
καί ἀνεπανάληπτο, τόν 
πολυσέβαστο ΓΕΡΟΝ-
ΤΑ Αὐγουστίνο (Καντιώ-
τη, 1907—2010). Καί τό 
ἴδιο ἰσχύουν γἰ  αὐτόν οἱ 
γνωστές φράσεις: «Ἦταν 
τό κάτι ἄλλο», «ὄνομα 
καί πράγμα», «θεωρία 
καί πράξη» καί πολλές 
παρόμοιες. Καί αὐτά, 
γιατί ὅλη ἡ μακρά καί 
περιπετειώδης ζωή του 
στηριζόταν στό μεγαλει-
ώδη Κυριακό Λόγο: «ὁ 
π ο ιή σα ς  καί διδάξας, οὗτος μ έγ α ς 
κληθήσεται»! (Ματθ. 5, 19). 

«Τί Σοι νῦν προσείπωμεν, Ἅγιε;
...Πολλά Σου τά ὀνόματα  
καί μείζονα τά χαρίσματα...»!
Ποιά λόγια νά προσθέσουμε τώρα 

γιά Σένα ἐμεῖς στά τόσα πολλά πού 
ἔχουν εἰπωθῆ καί γραφῆ ἀπό πολλούς 
εἰδημονεστέρους, τόσο ἐνόσω ἐζοῦσες 
καί ἀφότου ἀναπαύθηκες, τήν 28η 
Αὐγούστου 2010;

Β΄.
 Ἀλλ̓  εὐτυχῶς ! Ὑπάρχει ἤδη ἡ 

«Σύντομος Βιογραφία» του (σελίδες 
144), τῆς ἐπανδρωμένης ἀπό μαθη-
τές του Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς 
Λογγοβάρδας (844 00 ΠΑΡΟΣ — τηλ. 
22840-21.202). Ἀλλά καί ὁ «ΧΑΡΙ-
ΣΤΗΡΙΟΣ ΤΟΜΟΣ» γἰ  αὐτόν (σελί-
δες 952), τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρί-
νης, τό 2004 (531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ — τηλ. 
23850-28.861), ὅπου ἐπίσης Βιογραφία 

του καί ἄλλα κείμενα, ὅπως καί πλού-
σιο φωτογραφικό ὑλικό.

Βέβαια, ὁ ζωντανός καί συναρ-
παστικός βίος του εἶναι πρῶτα καί 
κύρια τά 100 (ἑκατό) περίπου Βι-

βλία του καί τά... χιλιάδες 
ἄρθρα καί κηρύγματά του, 
πού εὐτυχῶς πλεῖστα σώ-
ζονται σέ μαγνητοκασσέ-
τες καί τελευταῖα καί σέ 
CD (σιντί).*

Ἐξάλλου ἔγιναν βιο-
γραφικά του Ἀφιερώματα 
εἰδικότερα ἀπό τά Περιο-
δικά: «Χριστ. Σπίθα»–Πά-
ρος, «ὁ Σταυρός»–Ἀθήνα, 
«Ἀπολύτρωσις»–Θεσ/κη, 
«Χριστ. Παλμοί»–Θεσ/κη, 
καί ἄλλα, ἐνῶ ἔγραψαν γἰ  
αὐτόν ὅλα σχεδόν τά θρη-
σκευτικά-ὀρθόδοξα Περιο-

δικά καί πολλές Ἐφημερίδες.
Ἔτσι ἐδῶ, πού ὁ χῶρος εἶναι στε-

νός, τά βιογραφικά του θά εἶναι δια-
γραμματικά καί ἐνδεικτικά: τῆς παι-
διόθεν ἐπιμελείας καί φιλομαθείας 
του, τῆς θερμῆς καί ἀκλόνητης πίστεώς 
του, τῆς σταθερῆς ἀσκητικῆς ζωῆς του, 
τοῦ χαρισματικοῦ καί συναρπαστικοῦ 
λόγου του, προφορικοῦ καί γραπτοῦ, 
τοῦ ἀγωνιστικοῦ καί ἀσυμβιβάστου 
χαρακτήρα του καί τοῦ ὑγιοῦς ἐκκλη-
σιαστικοῦ καί ἑλληνορθοδόξου φρο-
νήματός του, γιά νά μείνουμε στά 
οὐσιώδη καί ἀναπαλλοτρίωτα.

Γ΄.
— 1. Ἀξιώθηκε νά ἔχει εὐσεβεῖς 

γονεῖς Παριανούς, ἀλλά καί εὐσεβεῖς 
ἐπίσης Διδασκάλους, ἐνῶ ἀρίστευε ἀπό 
τό Δημοτικό ὥς καί τό Πανεπιστήμιο! 
Ἦταν γιός Πολυτέκνων, μέ 3 ἀδελφές, 
στήν οἰκογενειακή ἀποκατάσταση τῶν 
ὁποίων ἐβοήθησε ἀρχικά. 

* Διατίθενται: ἀπό τά Βιβλιοπωλεῖα «ὁ Σταυρός» (Ζωοδ. Πηγῆς 44 — 
106 81 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-38.26.100) · «Ἔλαφος» (Βασ. Γεωργίου 10 — 531 00 
ΦΛΩΡΙΝΑ, τηλ. 23850-28.868) · καί ἀπό τήν ἀναφερθεῖσα Ἱ. Μονή Λογγοβάρ-
δας Πάρου.

ΦΙΛΟΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ 

Ἐπισκόπου πρ. Φλωρίνης ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

 Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο

18



— 2. Ἀξιώθηκε νά ἔχει ὡς ἔφηβος, 
φοιτητής καί ὥριμος νέος τρεῖς εὐλαβεῖς 
Πνευματικούς-Καθοδηγούς (π. Φιλό-
θεο Ζερβάκο, στήν Πάρο, π. Εὐσέβιο 
Ματθόπουλο, ἱδρυτή τῆς «Ζωῆς», στήν 
Ἀθήνα, καί π. Γερβά-
σιο Παρασκευόπου-
λο στήν Πάτρα), τούς 
ὁποίους ἐμνημόνευε 
εὐγνωμόνως ἰσόβια. 

— 3. Ὡς Κληρικός, 
Διάκονος καί Πρεσβύ-
τερος, χειροτονήθηκε 
ἀπό τόν Μητροπολ. 
Αἰτωλοακαρνανίας 
Ἱερόθεο καί ὑπηρέ-
τησε ὡς Πρωτοσύγ-
κελλός του καί Ἱερο- 
 κήρυξ στό Μεσολόγ-
γι, Ἀγρίνιο καί τήν Ἐ- 
παρχία, μέ ζῆλο καί ὀργάνωση κυριο- 
λεκτικά πρωτότυπα (ἔκδοση Περιο-
δικῶν, φυλλαδίων, περιοδεῖες, Κατηχη-
τικά, Κύκλοι μελέτης Ἁγ. Γραφῆς κ.ἄ.). 

— 4. Ἀκολούθησαν μεταθέσεις στά 
Ἰωάννινα, μέ κίνδυνο δολοφονίας του 
ἀπό Ἰταλογερμανούς, καί στίς κεντρι-
κές Ἱ. Μητροπόλεις καί πόλεις τῆς Δ. 
Μακεδονίας (Γρεβενά, Κοζάνη, Πτο-
λεμαΐδα κ.ἄ.). Ἡ ὀργάνωση Ὁμιλιῶν, 
Κατηχητικῶν, ἀλλά καί Συσσιτίων, μέ-
χρι καί γιά 8.000 ἄτομα, δέν εἶχε προ-
ηγούμενο οὔτε ἑπόμενο στή δύσκολη 
ἐκείνη ἐποχή τῆς Κατοχῆς (1941—1944) 
καί τοῦ Ἐμφυλίου, ὁπότε ὑπηρέτησε 
ὡς Στρατιωτικός Ἱερεύς ἐπί 3ετία, μέ 
πρωτοφανῆ ζῆλο καί δράση, μάλιστα 
στή Λάρισα, ἀλλά καί τή Μακεδο-
νία, ὅπου πολλάκις ἐκινδύνευσε. Καί 
ἵδρυε σέ κεντρικές πόλεις θρησκευτι-
κούς Συλλόγους, Οἰκοτροφεῖα νέων, 
Γηροκομεῖα, ἐνῶ ἐξέδιδε καί διέδιδε 
Περιοδικά καί φυλλάδια γιά τήν πνευ-
ματική τροφοδοσία τῶν πολλῶν πλέ-
ον πνευματικῶν του τέκνων. 

— 5. Τελικά τή 15ετία 1952—1967, 
πρίν ἐκλεγῆ Ἐπίσκοπος, πού οὔτε τό 
φανταζόταν, ὑπηρέτησε ὡς Ἱεροκήρυξ 

Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί ἵδρυσε 
Ἀδελφότητες, Οἰκοτροφεῖα κ.ἄ., ἐνῶ 
ὁμιλοῦσε σέ Ἱ. Ναούς καί Αἴθουσες, 
μέ πυκνότατα ἀκροατήρια, πού πάν-
τοτε συνήρπαζε!

Δ΄.
— 6. Καί ἦλθε ἀ-

νέλπιστη ἡ ἐκλογή του 
τό 1967 (ἐπί Ἀρχιεπ. 
Ἱερωνύμου Ά), ὡς Ἐπι- 
σκόπου, ὅπως προτι-
μοῦσε ὡς τίτλο, Ἱ. Μη-
τροπόλεως Φλωρίνης, 
πού τότε ἦταν σχεδόν... 
ἔρημη. Ἀπό τίς 140 
Ἐνορίες οἱ 90 ἦσαν 
χωρίς Ἐφημερίους! 
(Λέγεται μάλιστα ὅτι 
τοποθετήθηκε ἐκεῖ ἐξ-
ανάγκης, λόγῳ τῆς ἐ-
ρημώσεως, ἀλλά καί 

ὡς... ἐξόριστος, γιά νά μήν «ἐνοχλεῖ» 
ἐλέγχων καί ἀγωνιζόμενος κατά πά-
σης διαφθορᾶς καί ἀνομίας. Ἁπλά 
ἐδῶ ἀναφέρουμε τόν ἔλεγχο γιά τό 
ἀντικανονικό «μεταθετό» Ἐπισκόπων 
καί τήν ἐκλογή «ἀναξίων», τόν ἔλεγχο 
τοῦ Παλατιοῦ γιά φιλομασωνισμό, τίς 
αἰσχρές ὀργανώσεις γυμνισμοῦ-«Καλ-
λιστείων», ἀλλά καί εἰδωλολατρικῶν 
«Καρναβάλων» καί ἄλλων...).

— 7. Ἀλλά τί πρῶτο καί δεύτε-
ρο... καί τελευταῖο ν᾽ ἀναφέρουμε γιά 
τήν πρωτότυπη καί πρωτόγνωρη 
ὀργάνωση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλω-
ρίνης; Παραπέμποντας στούς βιογρά-
φους του, ἀναφέρουμε μόνο τήν πλή-
ρωση τῶν κενῶν ἐφημεριακῶν θέσεων 
(μέ ἵδρυση ταχύρρυθμης Ἱερ. Σχολῆς 
καί Ἐκκλ. Λυκείου), τήν κατάργηση 
τῶν «τυχερῶν» (ὅλα στίς Ἐνορίες δω-
ρεάν!), τήν κατάργηση περιφορᾶς Δί-
σκου, ἀλλά καί τήν ἵδρυση Ταμείου 
ἀλληλοβοηθείας πτωχῶν Ἐνοριῶν, τό 
ὑποχρεωτικό Κήρυγμα στούς Ἱ. Να-
ούς (μέ ἀνάγνωση καί ἰδικῶν του 
γραπτῶν Κηρυγμάτων), τήν ἀνέγερση 
δεκάδων Ἱ. Ναῶν, ἀλλά καί πολλῶν 
Φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων κλπ. Χω-

 Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο

(Καντιώτη, 1907—†28η Αὐγούστου 2010).

19



ρίς ὑπερβολή, ἡ ἄλλοτε ἔρημη Ἱ. Μη-
τρόπολη καί σχεδόν ἄγνωστη, κατέστη 
πρώτη καί πρωτότυπη ἐκκλησιαστικά! 
Μάλιστα τήν εἶχε μεταλάβει σέ Κοινόβιο, 
ὅπως ἦσαν οἱ παραδοσιακές Ἱ. Μητροπό-
λεις, συμβιώνοντας μέ τούς στενούς συν-
εργάτες του, Κληρικούς καί λαϊκούς. 

Ἀλλά καί κοινωνικά ὠφελήθηκε ἡ 
Φλώρινα, γιατί μέ ἐνέργειές του στήν 
Πολιτεία ἱδρύθηκε ἐργοστάσιο ΔΕΗ 
στή Φλώρινα, ὅπως καί Μεραρχία, ἐνῶ 
στήν Πτολεμαΐδα ἱδρύθηκε Νοσοκομεῖο. 
Γνωστός ἐπίσης εἶναι ὁ ἀγώνας του 
κατά τῆς ἀνθελληνικῆς ταινίας τοῦ Θ. 
Ἀγγελοπούλου 
«Τό μετέωρο βῆ- 
μα τοῦ πελαρ- 
γοῦ», ἀλλά καί 
τῆς αἰσχρῆς καί 
ἀντίχριστης ται- 
νίας «Τελευταῖ-
ος πειρασμός» 
τοῦ Μ. Σκορ-
τσέζε. Ἀκόμη τούς τελοῦντας «πολιτι-
κό γάμο» δέν δεχόταν ὡς ἀναδόχους, 
οὔτε ἐκήδευε ἐκκλησιαστικά, ὅπως καί 
δέν ὑπέγραφε «Αὐτόματα Διαζύγια»! Καί 
στούς ἀντιδρῶντας διεκήρυττε ὅτι, «ἐάν 
παραστῆ ἀνάγκη..., θά θυσιάσω τόν θρό-
νον χάριν τῶν ἀρχῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καί 
ὄχι τάς ἀρχάς Της χάριν τοῦ θρόνου»!

Ε .́
— 8. Καί κάποια σπάνια περιστα-

τικά: α) Σέ ἐπίσκεψη τοῦ ἄλλοτε Προ-
έδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Σαρτζετάκη, 
ἐπειδή ὑπέγραψε Προεδρικό Διάταγμα 
νομιμοποιήσεως τῶν ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ, 
οὔτε παρέστη οὔτε τόν ἐδέχθη, ἐνῶ 
καί τόν ἤλεγξε. β) Ὅταν ὁ Πατριάρχης 
Ἀθηναγόρας ἔκαμε φιλοπαπικές δη-
λώσεις καί ἐνέργειες, ἀμνηστεύοντας 
ἀκόμη καί τό αἱρετικό «Φιλιόκβε» 
(Filioque, ὅτι τό Ἅγιον Πνεῦμα ἐκπο-
ρεύεται καί ἐκ τοῦ Υἰοῦ), διέκοψε τό 
μνημόσυνό του, μαζί μέ τούς Μητρο-
πολίτες Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιο 
καί Παραμυθίας Παῦλο. γ) Διέκοψε 
ἐπίσης τό βασιλικό «πολυχρόνιο» τῆς 
Φρειδερίκης («βασιλίσσης μητρός»), 
ὅταν προσχώρησε στόν Ἰνδουϊσμό! 
δ) Ἤλεγχε καί τίς χουντικές παρανο-

μίες..., ὁπότε τό Ὑπουργεῖο Παιδείας 
ἔστειλε στή Φλώρινα τρεῖς καθηγητές 
ψυχιάτρους, μέ ἔγγραφό του (λέγεται 
ὅτι ἐν γνώσει τοῦ Ἀρχιεπισκόπου...), 
γιά νά ἐξετάσουν τόν Ἐπίσκοπο ὡς 
ψυχοπαθῆ!... Ὅταν ἐκεῖνοι ἔδωσαν 
τό ἔγγραφο στόν Πρωτοσύγκελλο κι  
ἐκεῖνος στόν Ἐπίσκοπο, ἔδωσε καί 
ὁ Ποιμενάρχης τή δική του γραπτή 
ἀπάντηση, τήν ἑξῆς περίπου:

«Εὑρίσκεσθε στήν Ἱ. Μητρόπολη 
Φλωρίνης, πού ὀνομάζεται καί Ποί-
μνη. Ἄν λοιπόν ἤλθατε ὡς πρόβατα 
νά ποιμανθῆτε πνευματικά, εὐχαρίστως 

νά σᾶς δεχθοῦμε. 
Ἄν ὅμως ἤλθατε 
ὡς λύκοι, γιά νά 
κατασπαράξετε 
τόν Ποιμένα, τό- 
τε θά ἐξαπολύσει 
τούς ποιμενικούς 
κύνας (= τά τσο-
πανόσκυλα) πρός 

ἐξαφανισμό σας...». Ὅταν τά ἐδιάβασαν 
αὐτά, «ὅπου φύγει φύγει» οἱ «ψυ-
χοπαθεῖς» ψυχίατροι!

— 9. Ἀλλ̓ ὁ δικός μας λόγος, σύν-
τομος καί ἰσχνός, θά κλείσει ἐδῶ ἀνα-
φέροντας ὅτι εἴχαμε κάμει προηγούμε-
νη ἀναφορά στόν ἐπιζῶντα τότε 100ετῆ 
πολυσέβαστο Γέροντα ὡς θερμό Φ ι -
λ ο π ολύ τ ε κ ν ο , μέ σχετική Ὁμιλία 
του καί χαρακτηριστικά περιστατικά. 
(Περιέχονται στό τεῦχος αὐτοῦ τοῦ 
Περιοδικοῦ ὑπ᾽ ἀρ. 112/2006, σ. 1 καί 
3—7, πού μποροῦμε καί νά διαθέσουμε, 
πάντοτε δωρεάν, σέ ὅσους θά τό ἤθελαν 
καί θά τό ζητοῦσαν). Μεταφέρουμε καί 
ἐδῶ τό ἐπιλογικό μας Σχόλιο: 

«Ἦταν ἁπλός, σεμνός, ἀσκητικός, 
ἱεροπρεπής καί ἐπιβλητικός. Ἀλλ̓  
ἦταν καί τολμηρός, ἀτρόμητος καί 
ἀσυμβίβαστος. Ἦταν ἀεικίνητος καί 
ἀκάματος, μελετηρός καί βαθύνους, 
ὀργανωτικός καί χαρισματικός. Ἦταν 
ὁ Ἀν ε π αν ά λη π τ ο ς  ΑΥΓΟΥΣΤΙ-
ΝΟΣ Καντιώτης!» (ἔ. ἀ. σ. 7).

— 10. Τέλος, ἐδῶ, ἀναφέρουμε ὅτι 
ἔχουν γραφῆ γιά τό μακαριστό Γέρον-
τα καί ἀρκετά Πο ιή μ ατα , ἐλάχιστες 
στροφές τῶν ὁποίων παραθέτουμε ὡς 
ἐνδεικτικές:�0



1. ... Ποιά γλῶσσα ν᾽ ἀναμετρηθῆ, 
ποιά γλαφυρή γραφίδα, 
μ᾽ ὅσα Ἐκεῖνος πάλεψε 
γιά Πίστη καί Πατρίδα!,

Χρυσόστομος, Πατρο-Κοσμᾶς 
καί πύρινος Ἠλίας, 
ἀπό τό λήθαργο θανάσιμης 
μᾶς ξύπναγε ὑπνηλίας...

παπα-Ἠλίας (Ὑφαντῆς)

2. ... Λόγοι καυτοί καί πύρινοι 
εἰπώθηκαν κοντά Του, 
στόν καθαρά Ὀρθόδοξο, 
ἀπ᾽ ὅλα τά παιδιά Του.

Εἶπαν πώς ἦταν ἀσκητής 
καί ἅγιος τοῦ καιροῦ μας 
κι ὁ πιό ἀξιολάτρευτος 
προστάτης τοῦ Λαοῦ μας.

Καλλιόπη Δόλια
3. ... Κι ἐμᾶς ἐδῶ πού μείναμε 

ὥς τή θανή κοντά Σου 
εὔχου ν᾽ ἀκολουθήσουμε 
πιστά τά βήματά Σου.

Κι εὔχου νά μείνουμε πιστοί 
μέσα στήν Ἐκκλησία 
κι ἀγωνιστές, ὅπως κι Ἐσύ, 
γιά τήν Ὀρθοδοξία!

π. Μάξιμος Καραβᾶς
Αἰωνία Σου ἡ Μνήμη, Ἅγιε Γέροντα, καί τήν Εὐχή Σου νά ἔχουμε.

Μ.Ν.Μ.

* * *

* * *

ΣΤα ΖΕΥΓαΡΙα ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.
Στά φωτεινά τους πρόσωπα ζωγραφισμένη τῶν παιδιῶν ἡ ἔννοια. 
Δέν φοβηθῆκαν μήτε κόπο μήτε τ᾽ αὔριο βάζοντας τό Θεό μπροστά. 
Μάθανε νά πετᾶν τά ψεύτικα καί νά κρατᾶν τ᾽ ἀληθινά.

Κερδίσαν ἔτσι τόν καιρό, χωρίς τοῦ «κόσμου» ἡ πονηρία νά τούς τυλίξει, 
κάστρο καί τάμα στό Θεό ἡ οἰκογένεια, 
πού ὁ μισόκαλος δέν μπόρεσε ν᾽ ἀγγίξει.

Ὁ μόχθος τους δέντρο τεράστιο, πολύκαρπο γιά ὅλα τά παιδιά τους, 
ζεστή φωλιά γἰ  αὐτά, στήν παγωνιά τῆς ἐποχῆς, ἡ ἀγκαλιά τους. 
Ἡ πίστη κι ἡ ἀγάπη τους δύναμη κινητήρια στήν παιδική ψυχή τους, 
ἐφόδιο στό δρόμο τόν καλό καί νίκη στή ζωή τους.

Σχολειό συνύπαρξης καί προσφορᾶς μέ ἀλληλοβοήθεια στήν πράξη, 
μέ μιά χαρά ἀνίκητη, πού δίχως πνεῦμα καί ψυχή δέν ἠμπορεῖ νά ὑπάρξει· 
μικρή μιά κοινωνία εἰρηνική, 
πού θά ᾽πρεπε ὁ κόσμος ν᾽ ἀντιγράψει.

Μυστήριο μέγα! Πῶς ἠμποροῦν Πολύτεκνοι σήμερα νά τά βγάζουν πέρα; 
Ὅμως νά πού τό θαῦμα γίνεται, 
τά σκιάχτρα ἐξαφανίζονται κι ὅλα τά προλαβαίνουμε μέρα μέ τήν ἡμέρα.

Βλέπουν τό χέρι τοῦ Θεοῦ στίς δύσκολες στιγμές τους, 
ἀπίστευτα κι ἀπρόσμενα, 
νά κλείνει τίς πληγές τους.

Κι ὅταν τό βράδι καθαρή ἡ ψυχή στόν Κύριο προσεύχεται, 
μέ τήν Ἐλπίδα Του δεμένη, 
ἄγγελος φωτεινός γίνεται ὁ μόχθος τους 
καί ξεκινᾶν τ᾽ ἄλλο πρωί καινούργιοι, ξαναγεννημένοι.

Στήν ἄγρυπνη ζωή τους δέν κομπάζουνε τά βάσανα· 
ἡ εὐλογία τῶν παιδιῶν τά ἔχει εὐλογήσει, 
μαζί μ᾽ αὐτά κι ὁλόκληρη τή Γῆ. 
Γιατί γἰ  αὐτούς ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν ἀπό τή Γῆ ἐδῶ ἔχει ἀρχίσει!

Κων. Πυρπασόπουλος.
�1
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Κορυφαῖοι μουσικοί τέκνα Ὑπερπολυτέκνων!
Εἶναι ὄντως καταπληκτικό τό ὅτι οἱ κορυφαῖοι μουσικοί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ 

Πολιτισμοῦ προέρχονταν ἀπό Ὑπερπολύτεκνες Οἰκογένειες:
— Ὁ Μπάχ ὑπῆρξε τό 8ο παιδί τῆς οἰκογενείας, μέ δικά του παιδιά... 20!
— Ὁ Μότσαρτ ἦταν τό 7ο παιδί τῆς οἰκογενείας.
— Ὁ Χαῖντελ ἦταν τό 10ο παιδί τῆς οἰκογενείας.
— Ὁ Βάγκνερ ἦταν τό 10ο παιδί τῆς οἰκογενείας.
— Ὁ Χάυδν ἦταν τό 12ο παιδί τῆς οἰκογενείας.
— Ὁ Κάρολος Βέμπερ ἦταν τό 9ο παιδί τῆς οἰκογενείας.
— Ὁ Σοῦμπερτ εἶχε 13 ἄλλα ἀδέλφια.
— Ὁ Μπετόβεν ἦταν τό 7ο παιδί τῆς οἰκογενείας.
Καί μάλιστα ὅλοι, πλήν τοῦ Σοῦμπερτ, ἦσαν τελευταῖοι στή σειρά τῶν 

ἀδελφῶν τους! 
Μποροῦμε ἄραγε νά φαντασθοῦμε ὅτι, ἐάν οἱ γονεῖς τους σταματοῦσαν στό 7ο, 

8ο, 9ο κτλ. τέκνο ἀντίστοιχα ἤ ἐάν διέπρατταν τό ἔγκλημα τῆς ἐκτρώσεως, τότε 
δέν θά διέθετε ἡ ἀνθρωπότητα τόν Μπάχ, τόν Μότσαρτ, τόν Χαῖντελ κ.ἄ.;

«Ἡ Μουσική ἀποτελεῖ ἀποκάλυψη ἀνώτερη ἀπό κάθε Σοφία καί Φιλο-
σοφία. Ἀποτελεῖ κρίκο πού συνδέει τή ζωή τῶν αἰσθήσεων μέ τή ζωή τοῦ 
πνεύματος. Εἶναι τόσο μεγάλη ἡ σχέση Μουσικῆς καί Θρησκείας, ὥστε θά 
μπορούσαμε νά χαρακτηρίσουμε τή  Μουσική ὡς ἔνδυμα τῆς Θρησκείας. Ἡ 
Μουσική Ὑμνολογία γιά τή Θρησκεία εἶναι ὅ,τι τό χρῶμα στό λουλούδι»! 

(Λοῦντβιχ Βάν Μπετόβεν, Γερμανός μουσικός συνθέτης, 1770—1827).

Κάποιοι δολοφόνησαν ΕΝΑΝ ἀπ᾽ τούς ἀνωτέρω. Καί ἰδού πῶς:
Καθηγητής Πανεπιστημίου τοῦ 

Τμήματος τῆς Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς 
ἔθεσε στούς φοιτητές του ἕνα ἰατρικό 
ἐρώτημα. Τούς εἶπε:

Σ᾽ ἕνα ζεῦγος, πού ἔχει 4 παιδιά, ὁ 
πατέρας εἶναι βαριά ἄρρωστος, ἡ μητέ-
ρα εἶναι φυματική καί ἀπό τά 4 παιδιά 
τό 1ο εἶναι τυφλό, τό 2ο πέθανε, τό 3ο 
εἶναι κωφάλαλο καί τό 4ο εἶναι φυματι-
κό, ἐνῶ ἡ φυματική μητέρα ἐγκυμονεῖ τό 
5ο παιδί. Μέ τέτοια κληρονομική ἐπιβά-
ρυνση καί τόση οἰκογενειακή δυστυχία 
οἱ γονεῖς πρέπει νά κάμουν ἔκτρωση 
τό 5ο παιδί τους ἤ ὄχι; 

Καί ἡ πλειονότητα τῶν φοιτητῶν 
ἀπάντησε:

Συμφωνοῦμε 
ὅτι πρέπει νά γί-
νει ἔκτρωση.

Καί ὁ καθη-
γητής: 

— Συγχαρη-
τήρια! Μ ό λ ι ς 
δολοφονήσατε 
τόν... Μπετόβεν!

Καί φυσικά, μέ τό ἴδιο σκεπτι-
κό τῶν φοιτητῶν ἔπρεπε νά ἔχει «δο-
λοφονηθῆ» καί ὁ μεγάλος Γερμα-
νός μουσικός Ἰωάννης-Σεβαστιανός 
Μπάχ (1685—1750), ἐπειδή ἦταν τό 
8ο παιδί καί ἔπασχε ἀπό σοβαρή 
ὀφθαλμοπάθεια!

Ὡστόσο καί ὁ Μπετόβεν καί ὁ Μπάχ 
ἔζησαν καί μεγαλούργησαν! Μάλιστα ὁ 
Μπάχ ἔγινε πατέρας εἴκοσι (20) παιδιῶν, 
ἀπό τά ὁποῖα ἐπέζησαν δέκα (10) κι 
ἔγιναν τά περισσότερα μουσικοί!

(Βλ καί στό τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ 
μας «Πολύτεκνη Οἰκογένεια», ἀρ. 81, 
Ἰανουάριος—Μάρτιος 1999, σ. 20—21. 
Ἀναφέρεται καί στίς 
σελίδες 97—98 τοῦ πα-
ρουσιαζομένου στήν 
ἑπόμενη σελίδα (23) βι-
βλίου: «Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΡΩ-
ΣΕΙΣ. Ἀντικειμενική 
ἐνημέρωση γιά ὅσα 
πρέπει νά γνωρίζου-
με»).
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Μέ τήν ἄδεια τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. (τῶν 
Φίλων τῶν Πολυτέκνων καί αὐτοῦ 
τοῦ Περιοδικοῦ) οἱ ὄντως Ὀρθόδοξες 
Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΥΨΕΛΗ», μέ 
ἱδρυτή-διευθυντή τόν εὐλαβῆ θεολόγο κ. 
Στυλιανό Κεμεντζετζίδη (Σπαρτάκου 6  — 
566 26 ΣΥΚΙΕΣ Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-
212.659), ἐπέλεξαν ἀπό τό Περιοδικό μας 
καί περιέλαβαν στό παρουσιαζόμενο ἐδῶ 
καί συνιστώμενο θερμά βιβλίο «Η ΑΛΗ-
ΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ...» τά 2/3 
σχεδόν τῶν σελίδων του 
(πού εἶναι 190). 

Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ 
Π.Ε.ΦΙ.Π. θεωρεῖ καί χα-
ρακτηρίζει τήν Ὀρθόδοξη 
Ὑπερπολύτεκνη-Πολύτε-
κνη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ὡς τό 
μεγαλύτερο... σύγχρονο 
ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥ-
ΜΑ (Θεοῦ θεῖο θαῦμα)!

Ἀντίθετα, θεωρεῖ καί 
χαρακτηρίζει τήν ΕΚΤΡΩ-
ΣΗ ὡς τή δυστυχέστερη 
δυστυχία τῆς Ζωῆς, ὅπως 
τή γνώρισε, τήν ἔζησε καί 
τή ζεῖ ἀπό τήν ἵδρυσή της 
(1969), ἤδη γιά 43 χρόνια! 
Καί εὐτυχῶς, μεταφέρε-
ται καί στό παρόν βιβλίο 
(σ. 187) ἡ ἄποψη αὐτή τῆς 
Π.Ε.ΦΙ.Π., πού εἶναι ὄχι μόνο θρησκευ-
τική-ΟΡΘΟΔΟΞΗ, ἀλλά καί καθαρά 
ἐπιστημονική: ἰατρική, ψυχολογική, παι-
δαγωγική, κοινωνιολογική... Ὅτι δηλαδή: 

«Δέν ὑπάρχει ἄλλο ΘΕΜΑ ἀνώτερο, 
μεγαλύτερο, σπουδαιότερο, ἀνθρωπι-
νότερο, κοινωνικότερο, ἐθνικότερο, 
θρησκευτικότερο, παγκοσμιότερο, φο-
βερότερο... ἀπό τό ΦΟΝΟ-ΕΚΤΡΩΣΗ 
ἤ τήν ΕΚΤΡΩΣΗ-ΦΟΝΟ!

»Εἶναι δυστυχῶς βέβαιο, ἔστω κι ἄν 
ἀποκρύπτεται σκόπιμα, ὅτι οἱ γινόμενες 
ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ στή δύστυχη Ἑλλάδα κυ-
μαίνονται ἤ καί ὑπερβαίνουν τίς 300.000 
(τριακόσιες χιλιάδες) τό χρόνο, ἐνῶ οἱ 
γεννήσεις δέν φθάνουν πλέον τίς 100.000 
(σ.σ. προσθέτουμε τώρα, περίπου τίς 
70.000 τό 2010, ἐξαιρουμένων τῶν γεν-

νήσεων τῶν μεταναστῶν-ἀλλοδαπῶν). 
Ἀντίθετα, οἱ θάνατοι ὑπερτεροῦν τίς γεν-
νήσεις: “Τά φέρετρα εἶναι περισσότερα 
ἀπό τίς κούνιες!”, κατά τήν τραγική, ὅσο 
καί μακάβρια φράση τοῦ δημογράφου 
ἀρθρογράφου Μανόλη Δρεττάκη, Κα-
θηγ. Πανεπιστημίου, πρ. Ὑπουργοῦ (καί 
Ἑλληνορθοδόξου, προσθέτουμε ἐδῶ). 

»Ποτάμια καί λίμνες, ἄν μή καί 
θάλασσες, εἶναι τό ἀθῶο καί νεκρικό 
αἷμα τῶν ἑκατομμυρίων ἐκτρωμένων 

ἀνθρωπίνων ἐμβρύων, 
πού ὑπολογίζονται σέ 
500.000.000 (πεντακό-
σια ἑκατομμύρια) τό 
χρόνο σέ παγκόσμια 
κλίμακα. (Ἀνακοίνωση 
ΟΗΕ στό Κάιρο τῆς 
Αἰγύπτου τό 1994)». 

Φυσικά, εἶναι δύσ-
κολο νά μεταφέρουμε 
ἐδῶ (καί τώρα), ὅπως 
συνήθως κάνουμε, συγ-
κεκριμένα περιστατι-
κά. Συνιστᾶμε ὅμως — 
καί παρακαλοῦμε γἰ  
αὐτό — νά διαβάσουν 
οἱ ἐνδιαφερόμενοι, ἀπό 
τά λοιπά νέα στοιχεῖα 
τοῦ βιβλίου, τά ὅσα με-
ταφέρονται στίς σελί-

δες 156—168, ἀπό συναρπαστικές καί 
γιά τίς ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ Ὁμιλίες τοῦ ὄντως 
«θρυλικοῦ καί ἀνεπαναλήπτου» σεβα-
στοῦ καί ἤδη μακαριστοῦ κυροῦ ΑΥ-
ΓΟΥΣΤΙΝΟΥ (Καντιώτη, βλ. σελ. 18—
21 τοῦ παρόντος τεύχους). Καί τό ἴδιο 
ἰσχύει καί γιά τό ἄρθρο «Τό τελειωτικό 
κτύπημα» τοῦ σεβαστοῦ Γέροντα-Προη-
γουμένου Ἐφραίμ Φιλοθεΐτη (σελ. 178—
185 τοῦ ἀνωτέρω βιβλίου).

Τέλος ἐδῶ, ὅσοι θέλουν νά τό ἀποκτή-
σουν ΔΩΡΕΑΝ, ἄς ἐπικοινωνήσουν 
μέ τόν ἐκδότη του μέ γράμμα τους 
ἤ τηλεφωνικά: 2310-212.659. Τό ἴδιο 
καί οἱ δυνάμενοι νά βοηθήσουν στήν 
ἐπανέκδοση καί εὐρύτερη διάδοσή 
του ΔΩΡΕΑΝ. Ἀναμφισβήτητα εἶναι 
ἀξιολογότατο, ὅσο καί ἐπικαιρότατο!
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Η ΚαΡΔΙα ΤΗΣ ΜαΝΝαΣ
Ἕνα παιδί, ἕνα μοναχοπαίδι ἀγόρι, 
ἀγάπησε μιᾶς μάγισσας τήν κόρη.
«Δέν ἀγαπῶ ἐγώ, τοῦ λέει, παιδιά. 
Μά ἄν θέλεις νά σοῦ δώσω τό φιλί μου, 
τῆς μάννας σου νά φέρεις τήν καρδιά, 
νά ρίξω νά τή φάει τό σκυλί μου»!
Τρέχει ὁ νιός, τή μάννα του σκοτώνει 
καί τήν καρδιά τραβᾶ καί ξεριζώνει! 
Καί τρέχει νά τήν πάει, μά σκοντάφτει 
καί πέφτει ὁ νιός κατάχαμα μέ δαύτη.
Κυλάει ὁ νιός καί ἡ καρδιά κυλάει 
καί τήν ἀκούει νά κλαίει καί νά μιλάει. 
Μιλάει ἡ μάννα στό παιδί καί λέει:
«Ἐκτύπησες, ἀγόρι μου»; Καί κλαίει!

(Τοῦ	Ζάν	Ρισπέν,	 Γάλλου	Ἀκαδημαϊ-
κοῦ,	1849–19�0,	σέ	ἑλλην.	μετάφρα-
ση	Ἀγγέλου	Βλάχου,	1899).

Γονική ΕΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ καί ΠΑΤΕΡΑ
Στίς ἀντίστοιχες Ἑορτές τους, 15η Μαΐου καί 15η Ἰουνίου περίπου, δέν 

θά ἔχει κυκλοφορηθῆ τό τεῦχος τοῦ 2ου 3μήνου (Ἀπριλίου-Ἰουνίου). Γἰ  αὐτό 
καί ἀναφερόμαστε σ᾽ αὐτές στό παρόν τεῦχος. Ἡ ἄποψή μας, πού ἔχουμε 
ὑποστηρίξει σέ προηγούμενα τεύχη, εἶναι: ἡ καθιέρωση κοινῆς Γονικῆς 
Ἑορτῆς, ἀφοῦ οὔτε Μητέρα χωρίς Πατέρα ὑπάρχει, ἀλλ̓  οὔτε καί Πατέ-
ρας χωρίς Μητέρα, μέ ἑνωτικό τους κρίκο τό Παιδί-Παιδιά!

Ὡστόσο ἐδῶ δέν θά κάνουμε, ὅπως ἄλλοτε, ἰδιαίτερο λόγο χωριστά ἤ 
ἀπό κοινοῦ. Θά παραθέσουμε ὅμως δυό Ποιήματα χαρακτηριστικά, πιθανόν 
γνωστά, ἀλλά καί ἄγνωστα σέ πολλούς καί πάντως... συγκινητικά.

ΣΤΟΝ ΠαΤΕΡα ΜΟΥ
Σήμερα, πού γιορτάζουνε οἱ Πατεράδες, 
ἡ σκέψη μου ἔρχεται νά Σέ βρεῖ. 
Καί ἀναπολεῖ τίς εὐτυχισμένες μέρες, 
ὅταν μέ φρόντιζες σάν ἤμουνα παιδί.
Ἀφοῦ πρῶτα μοῦ χάρισες τήν ἴδια τή ζωή, 
τ̓  ἀβέβαιά μου βήματα στήριξες στήν ἀρχή. 
Ἤσουνα ὁ πρῶτος δάσκαλός μου. 
Ἐσύ μοῦ πρωτοδίδαξες Θεό καί Προσευχή.
Κοντά Σου πάντα ἔνοιωθα παιδούλα 
κι ἦταν μπροστά μου ὁλάκερη ἡ ζωή. 
Μά ὅταν ἔφυγες μακριά καί Σ᾽ ἔχασα, 
ἄδειος μοῦ φάνηκε ὁ κόσμος καί μικρός.
Κι ἄν σήμερα δακρύζω,  
πού δέν μπορῶ στόν Τάφο Σου νά ῤθῶ, 
στή Μνήμη Σου τήν ἅγια γονατίζω. 
Γιά ὅσα μοῦ 'δωσες, Πατέρα, εὐχαριστῶ.

Πόπη	Ἰ.	Κολλημένου

«Τάδε ἔφη» Ε.Ε.: ΟΧΙ πλέον «πατέρας-μητέρα»! *
Ναί, ναί! Ἀπίστευτο, ὡς π α ρ αν ο ϊ κ ό , ἀλλά γεγονός! 

Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση (Ε.Ε.) μέ τήν ὑπ. ἀρ. 12267 ἀπόφαση τοῦ Συμ-
βουλίου της ἀπαγορεύει στό ἑξῆς τή χρήση τῶν λέξεων «μητέρα» καί «πα-
τέρας» στά πιστοποιητικά τῶν Κρατῶν-Μελῶν της, ἐπειδή ἡ ἔννοιά τους 
εἶναι ἀνασταλτική τῆς ἰσότητας τῶν φύλων καί θίγει τούς ὁμοφυλοφίλους! 
Θά χρησιμοποιοῦνται πλέον οἱ ὅροι: «γονικό μέρος α΄ καί β΄», ὅροι βέβαια 
π α ρ αν ο ϊ κ ο ί ,  ἀφοῦ δέν πρόκειται γιά γονεῖς, ἀλλά γιά... ἀγ ό ν ο υ ς !

Καί φυσικά, διερωτᾶται κάθε φυσιολογικός ἄνθρωπος: 
Τόσο πολύ ἔχει αὐξηθῆ ἡ... τρέλλα στήν Ε.Ε.; 
Μή χειρότερα! Γιατί ἐκεῖ τό πηγαίνουν... 

Ἀλλ' ἐμεῖς ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ στήν ἑπόμενη σελίδα (25) γιά τόν προω-
θούμενο «γάμο» τῶν ὁμοφυλοφίλων.

* Ἀπό τήν ἱστοσελίδα www.zoiforos.gr (8.1.2011).



Ἀκροθιγῶς ἀναφερθήκαμε στό «παρά 
φύσιν» καί «παρά λόγον» (Ρωμ. 1, 26) τοῦτο 
θέμα-ἀνάθεμα στό τεῦχος ὑπ᾽ ἀρ. 118/2008 
μέ ἀφορμή τήν προώθηση ἀπό τότε τοῦ ἤδη 
ψηφισθέντος, ἀλλ̓  «ἀνόμου» «Συμφώνου ἐ -
λ ε ύ θ ε ρ η ς (;) συμβίωσης» ἑτεροφύλων. Στό 
ἀρχικό ὅμως σχέδιο περιλαμβανόταν καί ἡ 
«νομιμοποίηση» τῆς «ἐλεύθερης συμβίωσης» 
καί τῶν ὁμοφυλοφίλων, πού τελικά δέν πέ-
ρασε,  λόγῳ πολλῶν εὐτυχῶς ἀντιδράσεων! 
Καί ὁ τουλάχιστο ἀτυχής (ἀλλά καί δυστυχής) 
ἁρμόδιος Ὑπουργός Δικαιοσύνης (τῆς Ν.Δ. κ. 
Σωτ. Χατζηγάκης) ἀπέδωσε τήν... ἀ(πο)τυχία 
του στήν «ἀνωριμότητα ἀκόμη τοῦ ἑλληνικοῦ 
λαοῦ» νά δεχθῆ τήν... αἰσχρουργία, ὅπως τή 
δέχθηκαν πολλές εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις! 
Ἤθελε μάλιστα, ὡς πολιτικάντης, νά δώσει 
καί μήνυμα εὐελπιστίας γιά... «ὡρίμανση» 
στό ἐγγύς μέλλον, ἀφοῦ ὅλες οἱ πτέρυγες τῆς 
Βουλῆς ὑπερθερμάτιζαν, ἐνῶ ἡ ἀξιωματική 
ἀντιπολίτευση (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) ὑπέβαλε «σχέδιο 
νόμου», πού ὑπογράφουν δεκαεννέα (19) 

βουλευτές (4.11.08), προτείνοντας σαφῶς καί 
τή «νομιμοποίηση» τῆς «ἐλεύθερης συμβί-
ωσης» τῶν ὁμοφυλοφίλων!

Ἀλλ' ἀντί γιά μιά εὐρύτερη καί τεκμηρι-
ωμένη διαπραγμάτευση τοῦ θλιβεροῦ τού-
του (ἀνα)θέματος, ἐλλείψει χώρου παρουσι-
άζουμε τά κατωτέρω εἰδικά βιβλία-μελέτες, 
τίς ἀπόψεις τῶν ὁποίων ἀποδεχόμαστε καί 
υἱοθετοῦμε.

Ἰδιαίτερα τό βιβλίο τοῦ Συνταγματάρχη-
Στρατιωτικοῦ Ἱερέα ἐ.ἀ. Νεκταρίου Ζιόμπο-
λα (σελίδες 464) ἔχει μιά πληρότητα στοιχεί-
ων, τῶν «ὑπέρ καί κατά», πού ὄντως εἶναι πο-
λύ διαφωτιστική, ἀλλά καί πειστική. 

Ἀλλά καί τά συντομότερα δύο βιβλία 
τοῦ συγγραφέα Κ. Γ. Παπαδημητρακοπού-
λου (ἀπευθύνονται σέ ἐφήβους καί νέους) 
εἶναι ἐπίσης ὀρθά καί πειστικά.

Καί τά τρία βιβλία ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ἀπό 
τίς Ἐκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ (ὁδ. Ἀβέρωφ 2 — 
10443 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-52.38.305 καί FAX: 
52.38.959).

Ἐν ὄψει τῆς προωθουμένης «νομιμοποιήσεως»...

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ἤ Σόδομα καί Γόμορρα!

ΔΥΟ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ GAY...
1. Ἕνας πρέσβυς ἄλλου Κράτους 

στήν Ἀθήνα ἐζήτησε ἀπό τόν Πρόεδρο 
τῆς Δημοκρατίας κ. Παπούλια νά τόν 
ἐπισκέπτεται μαζί μέ τόν... ὁμοφυλόφιλο 
σύντροφο-σύζυγό του!... Καί ὁ κ. Πρόε-
δρος ἀπέρριψε τό «αἴτημά» του ὡς «μή 
προβλεπόμενο»!

Εὖγε καί ὑπερεῦγε σας, κ. Πρόεδρε! 
Εὐχόμαστε ν' ἀπορρίψετε καί τό τυχόν 
«διάταγμα» νομιμοποιήσεως τῆς ΟΜΟ-
ΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ. 

2. Στό ντιμπέιτ (διάλογο) Κ. Σημίτη-
Κ. Καραμανλῆ (2000) ὁ δημοσιογράφος 

Ν. Χατζηνικολάου ἔθεσε ὡς τελευταῖο 
ἐρώτημα στόν κ. Καραμανλῆ:

— Ἄν κερδίσετε τίς Ἐκλογές καί 
ἕνας Ὑπουργός σας ἀποκαλυφθῆ ὡς gay-
ὁμοφυλόφιλος, θά τόν κρατήσετε;

— Ναί, ἀρκεῖ νά εἶναι ἱκανός.
— Καί σεῖς, κ. Σημίτη;
— ΟΧΙ, θά τόν ἀπομακρύνω!...
Πιστεύουμε ὅτι ὁ κ. Καραμανλῆς ἔχασε 

τίς Ἐκλογές, πού ἀναμενόταν μέ βεβαιότη-
τα σχεδόν ὅτι θά τίς κέρδιζε, ἐπειδή εἶπε 
τόν παρανοϊκό αὐτό λόγο, γιά τόν ὁποῖον 
τόν καταψήφισαν οἱ Ἑλληνορθόδοξοι...

��



Α΄.
ΝΑΙ! Γιατί «τό νά σᾶς γράφω 

τά ἴδια (μέ ἄλλα λόγια), αὐτό γιά 
μένα δέν προκαλεῖ ἐνόχληση καί 
ἀπροθυμία, ἐνῶ γιά σᾶς αὐτό εἶναι 
ἀσφάλεια καί σιγουριά». (Λόγοι τοῦ 
Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου στούς Φιλιπ-
πησίους, κεφ. 3 στίχ. 1 τῆς Ἐπιστολῆς 
του σ᾽ αὐτούς, τό 52 μ.Χ.): «Τά αὐτά 
γράφειν ὑμῖν ἐμοί μέν οὐκ ὀκνηρόν, 
ὑμῖν δέ ἀσφαλές».

ΝΑΙ! Γιατί ἡ Ο ἰ κ ο γ ε ν ε ι α κ ή 
Θ ε μ ατ ολ ο γ ί α , πού εἶναι τό κεντρι-
κό θέμα αὐτοῦ τοῦ Περιοδικοῦ, εἶναι 
θ έ μα  ἀν ε ξ άν τλητο  καί  πάν το -
τ ε  ἐ π ί κ α ι ρ ο !

ΝΑΙ! Γιατί ὁλόκληρη ἡ ζωή τοῦ 
κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ, περιστρέφε-
ται καί καταλήγει στήν πρωταρχική 
καί μόνιμη βάση τῆς Ζωῆς, τήν ΟΙ-
ΚΟΓΕΝΕΙΑ. Αὐτή εἶναι ὁ σπόρος, ἡ 
φύτρα, ἡ ρίζα, ὁ κορμός, οἱ κλάδοι, 
τά ἄνθη καί οἱ καρποί τῆς Ζωῆς, μά-
λιστα σάν συνέχεια, σάν συγγένεια 
καί γενεά, σάν πατριά-πατρίδα (μι-
κρή) καί Πατρίδα (μεγάλη). 

ΝΑΙ! Γιατί ἡ σύνθετη λέξη οἰκο-
γένεια (ἀπό τίς λ. οἶκος καί γένος) 
εἶναι λέξη δυναμική, μέ ἔννοια γε-
νετική, τόσο πρός τά πίσω, στό πα-
ρελθόν (πρό-γονοι...), ὅσο καί πρός τά 
ἐμπρός, στό μέλλον (γονεῖς-γεννήτορες 
καί γόνοι-παιδιά, ἐγγόνια...).

ΝΑΙ! Γιατί μιά οἰκογένεια ἄγονη-
στείρα, ἀκούσια-ἄθελά της καί μά-
λιστα ἑκούσια-θεληματικά, εἶναι καί 
λέγεται βέβαια οἰκογένεια..., ἀλλά τυ-
πικά καί καταχρηστικά καί ὄχι δυνα-
μικά καί δημιουργικά, μέ γόνους καί 
ἀπογόνους καί μέ συνέχεια γενεᾶς.

Β΄. 
Ἡ κύρια συνιστῶσα τῆς Οἰκογε-

νείας, πού εἶναι ἡ συνισταμένη, φυ-
σικά εἶναι ὁ γάμος ὡς συζυγία, ἡ φυ-
σική καί νομική, θεσμικά καί ἠθικά, 
ἕνωση-ἑνότητα ἑνός ἄνδρα καί μιᾶς 
γυναίκας ὡς μελλόντων γονέων, μέ 
πρῶτο δηλαδή καί κύριο σκοπό τοῦ 
γάμου τους στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
τήν παιδοποιία. Καί «τό Μυστήριον 

τοῦτο μέγα ἐστίν... εἰς Χριστόν καί εἰς 
τήν Ἐκκλησίαν» (Ἐφεσ. 5, 32), ὅπως 
ἁγιογραφικά καί ἁγιοπατερικά ἔχουμε 
ἑρμηνεύσει σ᾽ αὐτό τό Περιοδικό, μάλι-
στα σέ εἰδικά τεύχη-ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ. 
(Τά διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ).

Ἔτσι, μέ τόν ἐκκλησιαστικό-μυ-
στηριακό Γάμο ἡ Ὀρθόδοξη Οἰκο-
γένεια εἶναι μία «κατ᾽ οἶκον ἐκκλη
σία» (Ρωμ. 16, 5) καί ὄχι μιά «κάποια» 
οἰκογένεια, ἔστω τυπικά, πολιτικά ἤ 
νομικά ἀναγνωρισμένη, ἤ καί ἄτυπα 
καί «ἐλεύθερα» συνισταμένη... 

Γιατί οἱ διάφορες μορφές «οἰκογέ-
νειας» μέχρι καί τό 1982, πού κυβερνῶν 
Κόμμα ἔγινε τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., ἦσαν ἄτυπες, 
χωρίς εἰδική πολιτική ἀναγνώριση. Μό-
νος ὁ Ἑλληνορθόδοξος Γάμος ἦταν ὁ 
νόμιμος καί ἀναγνωρισμένος ἀπό τήν 
Ἑλληνική Πολιτεία. Τό λεγόμενο «Συν-
αινετικό» καί «Αὐτόματο Διαζύγιο», ὁ 
«Πολιτικός Γάμος» (ἀρχικά προωθού-
μενος ὡς ὑποχρεωτικός), ἡ «Ἐλεύθερη 
Συμβίωση» — καί μάλιστα ὁ προωθού-
μενος «γάμος» ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ, βλ. 
σ. 25 — ἦσαν, ἀλλά καί εἶναι ξενόφερτα 
καί νεόφερτα «φροῦτα», διαλυτικά τῆς 
θεοπατροπαράδοτης Ἑλληνορθόδοξης 
Οἰκογενείας καί Κοινωνίας.

Γ΄.
Καί τό ἴδιο διαλυτικές τῆς Ἑλλη-

νορθόδοξης Οἰκογενείας καί Κοινω-
νίας καί ἀ ν τ ο ρ θ ό δ ο ξ ε ς  ὑπῆρξαν 
καί εἶναι: οἱ «νομιμοποιήσεις»(;) τῶν 
ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ, ἡ «ἀποποινικοποίηση τῆς 
ΜΟΙΧΕΙΑΣ», οἱ διευκολύνσεις ΔΙΑΖΥ-
ΓΙΩΝ, οἱ μεικτοποίηση τῶν Σχολείων 
Μ.Ε., ὁ σχολικός καί φοιτητικός συνδικα-
λισμός, μέ διάλυση τῆς Παιδείας (καταλή-
ψεις Σχολείων καί Πανεπιστημίων), ἡ πα-
ραχάραξη τῆς Ἱστορίας, ἡ ἀσυδοσία καί 
ἀναισχυντία τῶν Μίντια (ΜΜΕ), ὁ παν-
σεξουαλισμός, ἡ ἔμμεση καί ἄμεση ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΟΜΑΧΙΑ, ἡ ἀκήρυκτη-ἀφανής 
καί φανερή ἀποστασία τῶν ἠθικῶν 
Ἀρχῶν καί Ἀξιῶν, ἡ ἀθεΐα κλπ. κλπ.

Ἰδού τά κύρια, ὅσο καί πολλαπλά 
αἴτια τῆς ΗΘΙΚΗΣ πρῶτα ΚΡΙΣΕΩΣ, 
μέ ἀναπόφευκτο αἰτιατό-ἀποτέλεσμα 
καί τήν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ! Καί 
Θεός φυλάξοι γιά τή συνέχεια...

Μήπως ταυτολογία ἤ παλλιλογία;

ΝΑΙ! ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ καί πάλι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ!

��
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Εἶναι ὄντως ὄχι μόνο σημαντικό, 
ἀλλά καί ἐκπληκτικό τό ὅτι ὁ Ἐλευθ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ὡς Πρωθυπουργός δέν 
ἐνομοθέτησε τόν «πολιτικό γάμο», 
ἀλλ̓  ὑπεραμύνθηκε τό μυστηριακό 
Ὀρθόδοξο Γάμο (1930), πού ἴσχυε 
μόνος στήν Ἑλληνορθόδοξη Πατρί-
δα μας Ἑλλάδα ἀπό τόν 9ο αἰ. ὥς 
τό 1982. Ἰδού οἱ λόγοι του: 

«...Δέν ἠμπορεῖς, κύριε, νά μοῦ 
λέγῃς ὅτι εἶσαι Χριστιανός Ὀρθό-
δοξος, ἐφ᾽ ὅσον δέν δέχεσαι τά δό-
γματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 
Δέν λέγω ὅτι εἶσαι ὑποχρεωμένος 
νά κάμῃς δήλωσιν ἐνώπιον τοῦ 
ληξιάρχου, ὅτι εἶσαι Χριστιανός 
Ὀρθόδοξος. Ἀλλ̓  ἀφ᾽ ἧς στιγμῆς 
ὁμολογεῖς σαυτόν Ὀρθόδοξον Χρι-
στιανόν, ὀφείλεις νά τελέσῃς τό μυ-
στήριον τοῦ γάμου. Διότι ἄλλως δέν 
ἀνήκεις πραγματικῶς στό ποίμνιον 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 

»... Ἐνῷ εἶμαι πλήρως σύμφωνος ὑ-
πέρ τῆς ἐλευθερίας τῆς συνειδήσεως, 
λέγω μόνον στόν πολίτην νά εἶναι 
καί αὐτός εἰλικρινής. Τοῦ λέγω: Θέ-
λεις τήν ἐλευθερίαν τῆς συνειδήσεώς 
σου; Τήν ἔχεις. Ἀλλά μή μοῦ λέγεις 
ὅτι εἶσαι Χριστιανός Ὀρθόδοξος, 
ἐφ᾽ ὅσον δέν ἀναγνωρίζεις καί 
τά δόγματα καί τά μυστήρια τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»!

Τό 1982 ἐπιχειρήθηκε ἡ νομοθέ-
τηση ὡς μόνου ἀναγνωρισμένου καί 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ τοῦ «πολιτικοῦ 
γάμου»! Ἀλλ̓  ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἱε-
ραρχίας (Ι.Σ.Ι.) ἀντέδρασε καί πα-
ρέμεινε ὡς ἰσχύων καί νόμιμος ὁ  

πατροπαράδοτος 
Ὀρθόδοξος Γά-
μος καί ἀπό τήν 
Πολιτεία. 

Ἀντίθετα, ἡ Ι.Σ.Ι. 
ΔΕΝ ἀναγνωρίζει 
τόν «πολιτικό γά- 
μο», ἄν δέν τελε-
σθῆ καί Θρησκευ-
τικός-Ὀρθόδοξος. 
Δέχεται ὅμως νά 
βαπτίζει τά παιδιά-νήπια ὅσων ἐτέ-
λεσαν καί τελοῦν «πολιτικό γάμο», μέ 
τόν ὁποῖο δυστυχῶς θέτουν τόν 
ἑαυτό τους Ε Κ Τ ΟΣ  τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας καί τῆς συμμετοχῆς τους 
στά ἱερά Μυστήριά Της. 

[Γιά περισσότερα βλ. τήν εἰδική 
Ἐγκύκλιο τῆς Ι.Σ.Ι. τῆς 21ης Ἰαν. 
1982: «Αἱ Συνοδικαί Ἐγκύκλιοι», 
τόμ. Ϛ ,́ 1982—1995, Ἀθῆναι 2001. 
Βλ. ἐπίσης Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεο-
δωροπούλου, «Ὁ πολιτικός Γάμος», 
στό βιβλίο του «Προγαμιαῖαι Σχέ-
σεις, Πολιτικός Γάμος, Ἀμβλώσεις» 
(ἀναδημοσιεύσεις ἄρθρων)», β΄ ἔκδ., 
Ἐκδόσεις «Ὀρθοδ. Τύπου», Ἀθῆναι 
1992, σ. 30—37. Μάλιστα ὁ μακαρι-
στός π. Ἐπιφάνιος, ἐντριβής Κανονο-
λόγος, ὑποστηρίζει ὅτι ὁ «πολιτικός 
γάμος» θεωρεῖται καί εἶναι πορνεία 
καί ἄρνηση Ὀρθοδοξίας. Γἰ  αὐτό 
οὔτε ἐκκλησιαστική κηδεία πρέ-
πει νά τελεῖται σέ τελέσαντες «πο-
λιτικό γάμο» χωρίς καί Ὀρθόδοξο 
Γάμο. Βλ. καί σελ. 20, ὅτι ὁ μακαρι-
στός πρ. Φλωρίνης ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 
αὐτά ἐπίστευε καί ἐφήρμοζε].

Ὁ Ἐλευθέριος ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (1864—1936)*  
στηρίζει τόν Ὀρθόδοξο Γάμο καί ὄχι τόν «πολιτικό γάμο»!

* Ὁ Ἐλ. Βενιζέλος ἦταν ὁ 9ος καί τελευταῖος ἀπό τά ἀδέλφια του καί γλί-
τωσε ἀπό ΕΚΤΡΩΣΗ, πού ἤθελε νά κάμει, ἀλλά τελικά ἀπέφυγε ἡ μητέρα του. 
(Ἀπό πληροφορία μακρινοῦ οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντός του, πού δέν ἔχει 
καταγραφῆ). Πρός γνώση καί συμμόρφωση τῶν ἐκτρωσιοφίλων... (Βλ. καί σ. 22—
23, ἀλλά καί σ. 15 τοῦ παρόντος. Στή σελ. 23 βιβλιοπαρουσιάζεται τό σημαντικό 
βιβλίο «Ἡ ἀλήθεια γιά τίς ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ...»).
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Ἡ κα Ἄννα Διαμαντοπούλου πρίν 20 χρόνια (Πάσχα 1991).

Μυσταγωγία στό Μοναστήρι τῆς Ζερμπίτσας.
«Ἡ ἡμέρα τοῦ Πάσχα εἶναι μιά γιορτινή λαμπε-

ρή ἡμέρα, πού καταλήγει συνήθως σέ διασκέδαση 
καί πολύ φαγητό. Οἱ μέρες πού κάνουν ὅμως τή 
διαφορά, πού ἀποτυπώνονται στή μνήμη μας καί 
ἀποτελοῦν βίωμα γιά ὅλους μας, εἶναι ἡ Μεγάλη 
Ἑβδομάδα.

Θυμᾶμαι τό Πάσχα τοῦ 1991 τήν κατάνυξη, τή 
μυσταγωγία καί τήν ἀνάταση, πού ἴσως γιά πρώτη 
φορά αἰσθάνθηκα ζώντας Μεγάλη Πέμπτη, Μεγά-
λη Παρασκευή καί Ἀνάσταση στό Γυναικεῖο Μονα-
στήρι τῆς Ζερμπίτσας στή Λακωνία. Ἡ μικρή ἐκκλησία, χωρίς πολυε-
λαίους καί ἠλεκτρικό, μέ τό φῶς τῶν ἡμερῶν, οἱ καλόγριες αὐστηρές 
καί ταυτόχρονα γλυκύτατες νά ψάλλουν, οἱ πιστοί μέ τά βιβλιαράκια 
στά χέρια νά ἑνώνουν τή φωνή τους σέ ἕνα συλλογικό θρησκευτικό 
θρῆνο, πού συμπαρέσυρε τούς πάντες... Κι ὅλα αὐτά σέ μιά ὀργιώδη 
φύση μέ μυρωδιές καί χρώματα ἀπό πασχαλιές. Θυμᾶμαι Ἀνάσταση 
χωρίς βεγγαλικά, μόνο μέ ἀστέρια καί κεριά, καί τό “Χριστός Ἀνέστη” 
νά περνάει ἀπό χείλη σέ χείλη καί νά ἀντηχεῖ σάν μουσική στά γύρω 
βουνά! Τελικά τό πιό ὡραῖο καί τό πιό ἀληθινό εἶναι τό πιό ἁπλό».

Ἄννα Διαμαντοπούλου

(Τό 1991 Βουλευτής Ἐπικρατείας... καί σήμερα Ὑπουργός Παιδείας. Ἀπό 
συνέντευξή της στήν ἐφημερίδα «Πολίτης», 5—11 Ἀπριλίου 2007, σ. 34).

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ.
 Ἀπό τό 1991 ἔχουν ἀλλάξει πάρα 

πολλά... Πάντως ἡ «μυσταγωγία» 
τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας καί τῆς 
Ἁγίας Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώ-
που Χριστοῦ οὔτε ἄλλαξε οὔτε 
ἀλλάζει! 

Γἰ  αὐτό, ἄν μπορέσει ἡ κα Ὑπουρ-
γός, ἐκτός ἀπό τήν ἀνανέωση τῆς 
συμμετοχῆς της σ᾽ αὐτή, ἄς διαβά-
σει τά σύντομα ἀρθράκια γιά τούς 
Ἁγίους Τρεῖς Ἱεράρχες, τούς Προ-
στάτες τῆς ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ (σελ. 7 καί 30 τοῦ πα-
ρόντος).

Καί ἀκριβῶς, μέ Ὁδηγούς καί Πρό-
τυπα τούς Οἰκουμενικούς Διδασκά-
λους, ἄς μήν ἀφήνει νά πολεμεῖται 
στό Ὑπουργεῖο της ἡ Ἁγία καί 
Μαρτυρική Ἑλληνορθοδοξία μας, 

γιά τήν ὁποία πρόσφατα, στήν 
ὄντως «μυσταγωγική» Κυριακή τῆς 
Ὀρθοδοξίας-Ἀναστηλώσεως τῶν 
Ἁγίων Εἰκόνων, ὁμολογήσαμε (καί 
πάντοτε θά ὁμολογοῦμε):

«...Αὕτη ἡ Πίστις τῶν Ἀποστόλων· 
αὕτη ἡ Πίστις τῶν Πατέρων· 
αὕτη ἡ Πίστις τῶν Ὀρθοδόξων· 
αὕτη ἡ Πίστις τήν Οἰκουμένην
ἐστήριξε»!

ΓΙ' ΑΥΤΟ:

«Οὐκ ἀπαρνησόμεθά Σε, Φίλη Ὀρ 
θοδοξία· οὐ ψευσόμεθά Σου, πατρο 
παράδοτον σέβας. Ἐν Σοί ἐγεν
νήθημεν, ἐν Σοί ζῶμεν καί ἐν Σοί 
κοιμηθησόμεθα. Εἰ δέ καλέσει και-
ρός, καί μυριάκις ὑπέρ Σοῦ τεθνη-
ξόμεθα»!



Ἦταν πάντοτε «ἀδέκαρος »,  γιατί ἦταν πολύ φ ιλόπτωχος !

Ὁ νέος Ἅγιος ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ὁ Πλανᾶς, 1851—†2α Μαρτίου 1932).
— Μά τόν εὐλογημένον! Νά μήν 

κοιτάξει κάν τί εἶχα βάλει στό κλειστό 
φάκελο; Ὅπως ἦταν κλειστό, ἀμέσως 
τό ἔδωσε σέ μιά φτωχή πού τόν περί-
μενε. Καί εἶχα βάλει στό φάκελο ἕνα 
σεβαστό ποσό!

Αὐτά διηγήθηκε ἕνας πιστός πού 
τόν εὐλαβεῖτο, ὁ Γεώργιος Στέλλας, 
καί εἶχε ζητήσει νά τοῦ δι-
αβάσει τήν Παράκληση τῆς 
Παναγίας.

Ναί! Ὁ εὐλογημένος 
δέν κρατοῦσε τά λεγόμε-
να «τυχερά» οὔτε ὅ,τι χρή-
ματα τοῦ ἔδιναν τά πνευ-
ματικά του τέκνα, γιά νά 
τά δίνει στούς γνωστούς 
καί ἀγνώστους φτωχούς 
πού κατέφευγαν σ᾽ αὐτόν. 
Ἰδιαίτερα βοηθοῦσε νεα-
ρές χῆρες μέ μικρά παιδιά, 
ὥστε ἡ φτώχεια νά μήν τίς 
ἐξωθεῖ στή διαφθορά. Εἶχε 
ὁρίσει ἐπίδομα «μηνιάτικο» γἰ  αὐτές 
καί συχνά περίμεναν τά παιδιά τους 
τόν Παππού νά τελειώσει τή θ. Λει-
τουργία, γιά νά πάρουν τό ἐπίδομα. 

Κάποτε μπῆκε σ᾽ ἕνα ΤΑΧΙ, χωρίς 
νά ἐλέγξει ἄν ἔχει χρήματα, καί στό 
τέλος ψαχνόταν, χωρίς νά βρίσκει... 
δεκάρα! Τότε ὁ ταξιτζής, πού δέν τόν 
καλοήξερε, τοῦ εἶπε: — Δέν εἶσαι σύ ὁ 
παπα-Νικόλας στόν Ἁι-Γιάννη Βουλι-
αγμένης; — Ναί, παιδί μου, ἐγώ εἶμαι. 
— Ἔ, τότε, δέν θέλω χρήματα. Μόνο 
τήν εὐχή σου θέλω.

Εἶχε ἀκούσει ὁ ταξιτζής ἀπό συνα-
δέλφους του, πού γνώριζαν τό Γέρον-
τα, ὅτι φιλονεικοῦσαν μεταξύ τους 
ποιός νά τόν πρωτοπάρει χωρίς χρή-
ματα, γιατί ἡ εὐχή καί ἡ εὐλογία του 
τούς ἔφερνε πολλή δουλειά!

Κάποτε ἄλλοτε, πού μπῆκε στό 
λεωφορεῖο τῆς γραμμῆς καί τά πνευ-
ματικά του τέκνα, πού τόν συνόδευαν, 
ἔσπευσαν νά πληρώσουν τό εἰσιτήριό 

του, ὁ εἰσπράκτορας δέν τό δέχθηκε. 
— Ἔχω ἐντολή ἀπό τόν ἰδιοκτήτη νά 
μήν παίρνω εἰσιτήριο γιά τό Γέροντα 
παπα-Νικόλα οὔτε καί ἀπό τούς συν-
οδούς του!

Σύντομα βιογραφικά του. Ἦταν Νά-
ξιος τήν καταγωγή καί ἔγγαμος Ἱερέας, 
πού χήρευσε νέος, ἐνῶ εἶχε ἕνα γιό, πού 

ἀνέλαβε ἡ ἀδελφή του καί 
ἔγινε γιατρός εὐλαβής. Στήν 
Ἀθήνα ἐφημέρευε στόν πα-
λαιό καί μικρό τότε Ἱ. Ναό 
Ἁγίου Ἰωάννη Βουλιαγμέ-
νης. (Σώζεται τό Ἱερό του, 
πού, ἐνῶ προσπαθοῦσαν νά 
τό κατεδαφίσουν χάρη τῆς 
λεωφόρου, δέν μποροῦσαν, 
γιατί ἔβγαζε φλόγες!). 

Λειτουργοῦσε καθημε-
ρινά ἐπί 52 χρόνια, μά-
λιστα στό Ναΰδριο τοῦ 
Ἁγίου Ἐλισαίου στήν Πλά-
κα καί σέ ἄλλα μικρά ἐκ-

κλησάκια, μέ συνήθεις ἱεροψάλτες τούς 
εὐλαβεῖς Σκιαθιῶτες Λογοτέχνες καί 
ἐξαδέλφους Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη 
καί Ἀλέξανδρο Μωραϊτίδη.* Οἱ θ. Λει-
τουργίες, ἀλλά καί οἱ ἱ. Ἀκολουθίες 
κρατοῦσαν ἀρκετές ὧρες, γιατί μνη-
μόνευε χιλιάδες ὀνόματα Ζώντων 
καί Κεκοιμημένων. Ἦταν οὐράνιος 
ἄνθρωπος καί ἐπίγειος Ἄγγελος! Πολ-
λές φορές μικρά παιδιά τόν ἔβλεπαν 
στή θ. Λειτουργία νά μήν πατάει στό 
ἔδαφος κι ἔλεγαν: «Ὁ Παππούς θά 
πέσει!». Χάρη στήν καθαρότητα, τήν 
ταπείνωση καί τή φιλοπτωχία του 
ἀξιώθηκε νά τελεῖ Θαύματα, τόσο 
ἐνόσω ζοῦσε, ὅσο καί μετά τήν ὁσιακή 
Κοίμησή του.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τόν κατέτα-
ξε μετά τῶν Ἁγίων τό 1992 καί ἡ Μνήμη 
του τελεῖται τή 2α Μαρτίου (ἡμέρα καί 
τῆς χειροτονίας του σέ Πρεσβύτερο).

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ 
ἡμῶν.

* Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης ἦταν 4ος ἀπό 9 ἀδέλφια, υἱός Ἱερέως, ἐνῶ ὁ 
Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης, πού ἦταν Ἀκαδημαϊκός, ἔγινε Ἁγιορείτης Μοναχός (Νήφων)! �9



Τόσο στή θεωρία, ὅσο καί στήν πρά-
ξη ἡ «μείζων»-μεγαλύτερη τῶν Ἀρετῶν, 
ἡ Ἀγάπη-Ἐλεημοσύνη, στούς «μεγί-
στους φωστῆρας» καί «μελιρρύτους πο-
ταμούς τῆς Σοφίας», στούς Τρεῖς Ἁγίους 
Ἱεράρχες καί Οἰκουμενικούς Διδασκά-
λους (βλ. καί σ. 7—8), εἶναι τό θεμέ-
λιο καί ἡ βάση τῆς προσωπικῆς καί 
κοινωνικῆς ζωῆς! Καί αὐτό ὄχι μόνο 
ὡς ἐσωτερικό συναίσθημα ἤ καί αἴτημα-
ζήτημα, ἐρώτημα, ἀλλ̓ ὡς βιωματική 
ἔκφραση καί πράξη-πρακτική ζωῆς. 
Ἰδού ἕνα μικρό δεῖγμα ἤ ἀπάνθισμα 
χαρακτηριστικῶν τους χωρίων. 

1. Τοῦ Ἁγ. καί Μεγ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. 

Ἐκ φύσεως εἶναι «ἥμερον κ α ί 
κ ο ιν ω ν ι κ ό ν  ζῷον ὁ ἄνθρωπος καί 
οὐχί μοναστικόν οὐδέ ἄγριον. Οὐδέν 
γάρ οὕτως ἴδιον (= ἰδίωμα) τῆς φύσε-
ως ἡμῶν ὡς τό κοινωνεῖν ἀλλήλοις 
καί χρῄζειν ἀλλήλων καί ἀγαπᾶν τό 
ὁμόφυλον. Ὧν οὖν (=αὐτῶν λοιπόν 
πού...) αὐτός ἔδωκεν ὁ Κύριος ἡμῖν 
προλαβών τά σπέρματα (ὡς ἔμφυτα), 
τούτων ἀκολούθως καί τ ο ύ ς  κ α ρ -
π ο ύ ς  ἐπιζητεῖ...» (Ὅροι κατά πλά-
τος, ἐρώτ. 1. ΕΠΕ 8, 198· PG 31, 916. 
Τό κείμενο εἶναι εὐκολονόητο).

2. Τοῦ Ἁγ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Θεολόγου.

 (Τό κείμενο ἀκολουθεῖ μετάφρα-
ση). «...Πᾶς ὁ σῶμα περικείμενος 
ἐγγύς ἐστι τῶν τοῦ σώματος κακῶν 
καί τόσῳ μᾶλλον, ὅσῳπερ ἄν ὀρθῶς 
βαδίζῃ καί μή βλέπῃ τούς πρό αὐτοῦ 
κειμένους. Ἕως πλῆς ἐξ οὐρίας, τῷ 
ναυαγοῦντι δός χεῖρα · ἕως εὐεκτῆς 
καί πλουτῇς, τῷ κακοπαθοῦντι βοήθη-
σον... δός τι καί μικρόν τῷ δεομένῳ · 
οὐ γάρ μικρόν τῷ πάντων ἐπιδεεῖ, 
ἀλλ̓  οὐδέ τῷ Θεῷ, ἄν ᾖ κατά δύ-
ναμιν...» (Λόγος 14, 28. PG 35, 896).  
«...Οὐ γάρ ἑαυτῷ μόνον ζῇ τις, ἀλλά 
καί τῷ πλησίον · οὐδέ ἀρκεῖ τό πεί-
θειν ἑαυτόν, εἰ μή καί τούς ἄλλους.» 
(Ἐπιστ. 11, PG 37, 44).

Μετάφραση: «Καθένας πού φέρει 
σῶμα βρίσκεται κοντά στίς σωματικές 
κακοπάθειες, μάλιστα τόσο περισσό-
τερο, ὅσο, ἐνῶ βαδίζει ὀρθά, (ὅμως) 
δέν προσέχει καί δέν βλέπει ὅσους 
βρίσκονται μπροστά του. (Ἔτσι) ὅσο 
ἐσύ ταξιδεύεις μέ εὐνοϊκό καιρό, δῶσε 
χέρι βοηθείας σ᾽ αὐτόν πού κινδυ-
νεύει νά ναυαγήσει (καί νά πνιγεῖ)· 
ὅσο ἐσύ ὑγιαίνεις καί εὐπορεῖς, βο-
ήθησε αὐτόν πού ὑποφέρει... Δῶσε 
κάτι, ἔστω καί λίγο, σ᾽ αὐτόν πού 
ἔχει ἀνάγκη. Γιατί δέν εἶναι λίγο σ᾽ 
αὐτόν πού στερεῖται τά πάντα, ἀλλ̓  
οὔτε καί στό Θεό, ἄν αὐτό μπορεῖς 
νά δώσεις... Γιατί βέβαια δέν ζεῖ κα-
νείς μόνο γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά 
καί γιά τόν πλησίον του. Οὔτε εἶναι 
ἀρκετό νά ἐμπιστεύεσαι στόν ἑαυτό 
σου, ἀλλά καί στούς ἄλλους».

3. Τοῦ Ἁγ. ΙΩΑΝΝΟΥ Χρυσοστόμου.

 Μετά τόν Μαθητή τῆς Ἀγάπης, 
τόν Ἅγιο Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστή 
Ἰωάννη, ἀλλά καί τόν Ἅγιο Ἀπόστολο 
Παῦλο, ὡς ὑμνητή τῆς Ἀγάπης (Α΄ 
Κορινθ. κεφ. 13ο), ὁ Χρυσορρήμων 
εἶναι ὁ θερμότερος κήρυκας τῆς 
Ἀγάπης, μάλιστα ὡς Ἐλεημοσύνης, 
τό πλουσιότερο θησαυροφυλάκιο τῆς 
Ἀγάπης! Τί πρῶτο καί τί δεύτερο καί 
τί τελευταῖο νά ἀναφέρει κανείς;

— «Κεφάλαιον αὕτη (ἡ Ἀγάπη) 
ἐστί πάντων τῶν ἀγαθῶν καί ρίζα καί 
πηγή καί μήτηρ. Πάντας καί πάντα 
σ υ ν έ χ ε ι » (= συνενώνει, συγκρατεῖ 
καί συμπεριλαμβάνει. PG 48, 701).

— «Τοῦτο τό χάρισμα  (τῆς Ἀγάπης) 
πᾶσιν ἔξεστιν ἔχειν (= ὅλοι μποροῦν 
νά τό ἔχουν). Τοῦτο δείκνυσι τόν τοῦ 
Χριστοῦ μαθητήν. Ἐν τούτῳ (= μέ 
αὐτό) ἐσόμεθα (= θά εἴμαστε) ὅμοιοι 
τῷ Θεῷ. Χωρίς τούτου οὐδέ μαρτύρι-
ον ὠφελῆσαι δύναται»! (PG 63, 35).

***

Κατά τούς Ἁγίους Τρεῖς Ἱεράρχες:

«μείζων» Ἀρετή ἡ ΑΓΑΠΗ-ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ!

«Μακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν» (ὁ Κύριος, Πράξ. 20, 35).
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᾽Aπό αὐτά τά... ἐλάχιστα, μακάριοι 
εἶναι καί θά εἶναι ὅσοι τά νοιώσουν 
βαθιά καί ἀγωνίζονται νά τά κάνουν 
πράξη καί ζωή τους (τό «κατά δύνα-
μιν») μέ εἰλικρίνεια.

Καί ἕνας τρόπος προσιτός καί δυ-
νατός, ἀλλά καί ἀναγκαῖος, ἄν μή καί 
ἀναγκαιότατος τήν περίοδο αὐτή..., 
εἶναι ἡ ὁποιαδήποτε δυνατή βοήθεια 
τῶν ἀδελφῶν μας Γονέων Πολυτέ-
κνων καί τῶν Παιδιῶν τους διά μέ-
σου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., μέ τήν ἐσώκλειστη 
ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ (ἤ ἄλλη ταχυδρο-

μική ἤ τραπεζική ἐπιταγή, βλ. σ. 2 καί 
30—31). Ἡ συμπλήρωση καί ἀποστολή 
της μπορεῖ νά εἶναι ὄχι μόνο προσωπι-
κή, ἀλλά καί συνεισφορά ἀπό κοινοῦ 
2—3 Φίλων τῶν Πολυτέκνων.

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. συνεχίζει τό κοινό 
Φιλοπολυτεκνικό Ἔργο ἤδη γιά 
43ο ἔτος στηριζόμενη στίς αὐτο-
προαίρετες ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ τῶν Φί-
λων της, πού τούς ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ καί 
ΕΥΧΕΤΑΙ γἰ  αὐτούς στό Δωρεοδότη 
Κύριο κάθε εὐλογία.

«Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν...».

Πίστη ζωντανή καί ἀνανεούμενη!
Ἄθεοι Σέρβοι ρώτησαν τόν Ἐπί-

σκοπο Ἀχρίδας καί νεότερο Σέρβο 
Ἅγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς (1880—
†1956), πού ἦταν Πνευματικός Πατέρας 
τοῦ πρόσφατα (2010) ἀνακηρυχθέντος 
Ἁγίου, τοῦ Σέρβου ἐπίσης Ἰουστίνου 
Πόποβιτς (†1979) καί μεγάλου συγ-
χρόνου θεολόγου:

— Πιστεύεις στόν Ἰησοῦ Χριστό 
ὡς Θεό;

— ΟΧΙ, ἀπάντησε. Δέν Τόν πι-
στεύω, γιατί Τόν γνωρίζω. Εἶναι ἡ 
ζωή μου! 

Πράγματι. «Πίστις ἐστίν ἐλπιζομέ-
νων ὑπόστασις (= ὕπαρξη πραγματι-
κή), πραγμάτων ἔ λ εγ χο ς  (= ἀπόδειξη 
καί βεβαίωση) οὐ βλεπομένων» (Πρός 
Ἑβρ. 11, 1. Ἡ συνέχεια γιά τά θαύ-
ματα τῆς Πίστεως).

Ὁμολογοῦντες καθημερινά στό ἱ. 
«Σύμβολον τῆς Πίστεως», ὡς Συμβό-
λαιο Ζωῆς, τό τελευταῖο Ἄρθρο του 

(«Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καί 
ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος»), νά «πα-
τάει ὁ νοῦς μας» καί νά συνειδητοποιεῖ 
τό Μέγα Μυστήριο τῆς Ἀναστάσεως 
τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Γιατί 
Αὐτός, ὡς «πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν 
Ἀναστάς καί Ζωήν Αἰώνιον χαριζό-
μενος», εἶναι ἡ μόνη ἐγγύηση καί τῆς 
δικῆς μας ἀναστάσεως μετά τόν σύν-
τομο ἤ βραδύτερο, ἀλλά βεβαιότατο 
σωματικό μας θάνατο. Γιατί τότε... 
«πάντα ματαιότης τά ἀνθρώπινα...». 
Τότε τά ἐπίγεια «πάντα ἐξηφάνισται» 
(Τροπάρ. Ἐπικήδειο). Τότε μόνα τά 
«ἐλπιζόμενα (ὡς) ὑφιστάμενα» (= 
ὑπάρχοντα) καί «ἐλεγχόμενα» (= 
ἀποδεικνυόμενα) μέ τή Ζωντανή Πί-
στη, μόνα αὐτά βοηθοῦν καί εἰσάγουν 
στή Μέλλουσα καί Αἰώνια Ζωή τῆς 
Ἀναστάσεως.

Μέ αὐτή λοιπόν τή Ζωντανή Πί-
στη καί Ζωή

Å Õ × Ï Ì Á Ó Ô Å
νά ὑποδεχθοῦμε καί νά ἑορτάσουμε καί ἐφέτος τήν κοσμοχαρμόσυνη ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
τοῦ Θεανθρώπου Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά ζήσουμε τό ὑπόλοιπο τῆς 
ἐπίγειας ζωῆς μας ἀ ν α σ τ η μ έ ν ο ι  κ α ί  κ ή ρ υ κ ε ς  τ ῆ ς  Ἀν α σ τ ά σ ε ω ς .

×ÑÉÓÔÏÓ Á ÍÅÓÔÇ - ÁËÇÈÙÓ Á ÍÅÓÔÇ,
Ἀδελφοί Πολύτεκνοι καί Φίλοι τῶν Πολυτέκνων, ἀλλά καί Ἀναγνῶστες. 

Καί μέ ἀνανεωμένη τήν πίστη ὅτι ἡ εὐλογημένη τεκνογονία-πολυτεκνία 
εἶναι ἀνάσταση-συνέχεια ζωῆς, νέων μελῶν στήν ἐπίγεια Κιβωτό τῆς Σωτηρίας, 
τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, καί εἰσαγωγή στή Μέλλουσα καί Αἰώνια Ζωή.

«Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» (ὁ Κύριος, Ματθ. 10, 8).
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Δ Ω Ρ Ε Α Ν ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ Σ’ ΑΛΛΟΥΣ

• 70 χρόνια ἀπό τήν αὐτοθυσία του: † 27 Ἀπριλίου 1941.
Ἱερό Μνημόσυνο τοῦ Νεοεθνομάρτυρα 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΚΙΔΗ.

Ἦταν ὁ φρουρός τῆς Ἑλληνικῆς ΣΗΜΑΙΑΣ, ὅταν οἱ Γερμανοί ἀνέβηκαν πρωί στόν 
ἱ. Βράχο τῆς Ἀκροπόλεως καί ὑπέστειλαν τήν Ἑλληνική Σημαία ὑψώνοντας τή γερμα-
νική Σβάστικα. Τότε ὁ ἐθελοντής φρουρός της ἅρπαξε τό ἱερό Ἐθνικό Σύμβολο, γιά νά 
μήν πέσει στά βάρβαρα χέρια τῶν Κατακτητῶν, τυλίχθηκε μέ Αὐτό καί κατέπεσε ἀπό 
τόν ἱ. Βράχο αὐτοθυσιαζόμενος!

Τό ἱ. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ του θά γίνει ἐφέτος κ ατ ά  μ ε τ ά θ ε σ η  τήν 7η Μαΐου 2011, 
τό ΣΑΒΒΑΤΟ τῶν Μυροφόρων (γιατί τή Διακαινήσιμο, ὡς Ἀναστάσιμη, δέν γίνονται 
Μνημόσυνα).

ΠΡΩΙ Σαββάτου, ὥρα 7.00΄—9.30΄, θά γίνει τό Λειτουργικό του Μνημόσυνο 
στόν Ἱ. Ναό ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ραγκαβᾶ-Πλάκας (ὁδ. Πρυτανείου) καί 9.45΄—10.30΄, 
ἀνατολικά τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὅπου ἡ Ἀναθηματική ΣΤΗΛΗ τῆς αὐτοθυσίας του, θά γίνουν 
σύντομοι Χαιρετισμοί καί καταθέσεις Στεφάνων. 

Τήν ἐθνική ἐκδήλωση τελοῦν τά Ἐθνικά Σωματεῖα, μέ τούς «Φίλους τῶν Πολυτέ-
κνων» — ἦταν γιός Πολυτέκνων ἀπό 7 ἀδέλφια— καί τά Σωματεῖα Ἑλληνοποντίων 
(γιατί ἦταν ἑλληνοποντιακῆς καταγωγῆς).

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οἱ τιμῶντες τήν ἱ. Μνήμη του νά παραστοῦν μέ γνωστούς καί φί-
λους, καθώς καί τά ΜΜΕ (Μίντια). 

• 13η πρός 14η Ἰουλίου 2011 στήν Ἱ. Μονή ΠΕΤΡΑΚΗ

Ι. ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ.
Μέ τήν εὐλογία καί συνεργασία τῆς Ἱ. Μονῆς καί τοῦ Συλλόγου «ὁ Ἅγιος Νικόδη-

μος ὁ Ἁγιορείτης», ἡ καθιερωμένη ἀπό τό 1969 ἱ. Ἀγρυπνία (Μ. Ἑσπερινός καί θ. Λει-
τουργία) θά τελεσθῆ ἐφέτος ὡς ἑξῆς:

• 13η Ἰουλίου, Τετάρτη ἑσπέρας, ὥρα 9.00 ,́ θά γίνει ὁ Μ. Ἑσπερινός, μέ  ἱ. Ἀρτοκλασία, 
θ. Κήρυγμα καί στή συνέχεια ἡ νυκτερινή θ. Λειτουργία, μέχρι τή 2α πρωινή.

• 14η Ἰουλίου, Πέμπτη πρωί, ὥρα 6.00΄—9.00 ,́ Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία, μέ ἱ. 
Ἀρτοκλασία.

• ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οἱ τιμῶντες τόν Ἅγιο νά παραστοῦν, μέ συγγενεῖς καί γνω-
στούς.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου, ὁδ. Ἀκαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗ-
ΝΑ, τηλ. 210.38.38.496, πρωί 7.30΄—3.30΄ καί ἀπογ. 4.30΄—8.30 .́ (Ἡ Ἱ. Μονή Πετράκη 
εὑρίσκεται ἀνατολικά τοῦ Νοσοκομ. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»).

• 1η Αὐγούστου-Δευτέρα πρωί στήν Ἱ. Μ. Πετράκη.

ΜΝΗΜΗ ΑΓ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ, 
Προστατῶν τῶν «Φίλων τῶν Πολυτέκνων».

• Τήν ἱ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Μακκαβαίων (τῶν Ἑπτά Ἀδελφῶν, τοῦ Δι-
δασκάλου τους Ἐλεαζάρου καί τῆς Μητρός τους Σολομονῆς) θά τιμήσει ὁ Σύλλογος 
«Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.) τήν 1η Αὐγούστου, ἡμέρα 
Δευτέρα καί ὥρα 6.00΄—8.30΄ πρωί (Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί ἱ. Ἀρτοκλασία) στήν 
Ἱ. Μονή Πετράκη (ἀνατολικά Νοσοκ. «Εὐαγγελισμός»).

• ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οἱ «Φίλοι τῶν Πολυτέκνων» καί οἱ Πολύτεκνοι Ἀθηνῶν-
Ἀττικῆς νά τιμήσουν τήν ἱ. Μνήμη τους. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Π.Ε.ΦΙ.Π. (ἔ.ἀ.)

Ἐνδιαφέρουσες  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


