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ΑΦΙΕΡΩΜΑ στά 200 χρόνια 
ἀπό τήν Ἐθνική μας Παλλιγ-
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•  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): GR46011015100000 15129604789 
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΒIC): ETHNGR A A 

•  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (IBAN): GR170171002000 6002010851801 
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΒIC): PIRBGR A A 

•  ALPHA BANK (IBAN): GR3201401010 101002002080906 
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΒIC): CRBAGR A A 

•  Οἱ ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματεῖο φοροαπαλλάσσονται 10%, ΜΟΝΟ μέ 
κατάθεση σέ τραπεζικό λογαριασμό τοῦ Σωματείου. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει πληροφορίες.

•  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οἱ Φίλοι–Δωρητές μας, ἀφοῦ καταθέσουν τή Δωρεά τους στήν 
Τράπεζα, νά μᾶς ἀποστέλλουν τήν ἀπόδειξη τῆς καταθέσεως (μέ Email ἤ Fax), 
ἐπειδή οἱ Τράπεζες δέν ἐνημερώνουν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθεῖ μέ: • ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ • ΕΥΛΟΓΙΑ–Σύσταση 
τῆς Ἐκκλησίας Ἑλλάδος καί Κύπρου • ΕΠΑΙΝΟ Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν κ.ἄ.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:
• Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί μή κερ-
δοσκοπικός Σύλλογος, πού λει τουρ γεῖ ὡς 
«Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙ ΩΝ ἀ πό ρων Ὑ
περ  πολυτέκνων–Πολυ τέκνων Ἑλ λά δος», ἀπό 
ὅλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ καί ἄνω, 
ἀνήλικα ἤ σπου δάζοντα.

• Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ  Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ
μέ 4 ἤ 3 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα χηρῶν, 
ἀναπήρων, ἀσθενῶν, ἀλλά καί ΑΓΑΜΩΝ 
μητέρων καί γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οἱ ὁποῖες 
πιέζον ται γιά ΕΚ ΤΡΩΣΗ (βλ. σελ. 9), γίνο-
νται κατ᾽ ἐξαίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ἔγκυρα: Πιστοποιητικό 
Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως, ὑγείαςΚρα-
τικοῦ Νοσοκομείου κλπ., καθώς καί οἰκογε-
νειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή).

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ
• ΔΩΡΕΕΣ–ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ: 
τρόφιμα, ἱματισμό καινουργῆ ἤ σέ καλή καί 
καθαρή κατάσταση (κυρίως γιά παιδιά, 
ἐφήβους καί νέους), κλινοσκεπάσματα καί 
ἔπιπλα, οἰκιακά σκεύη κλπ., βιβλία, σχο-
λικά εἴδη, παιχνίδια, χάρη τῶν συγχρόνων 
ἡρώων Πολυτέκνων Ἀδελφῶν μας.
• ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ:
3 βλ. Τραπεζικούς Λογαριασμούς μας καί 
ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ. 22–23.
3 Οἱ Δωρητές μας, κυρίως τοῦ ἐξωτερικοῦ, 
μποροῦν νά ἀποστείλουν χρηματική δωρεά 
καί μέσῳ PayPal (βλ. www.pefip.gr).

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α΄ Ἀθηνῶν.
Ἰδιοκτήτης–ἐκδότης: Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ἱδρυτής: π. Νικόδημος Μπιλάλης († 2014).
Ἡ Ε.Π.Ο. συντάσσεται ἀπό Ἐπιτροπή.

Διευθυντής Συντάξεως: Ἰωάννης Γ. Θαλασσινός,  
μαθηματικός–συγγραφέας, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ἐκτύπωση: «Leridis printing solutions»,  

Κορωπί Ἀττικῆς  21066.30.990.

Τριμηνιαῖο δημοσιογραφικό ὄργανο 
τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων 

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

Ἔτος 43ο, ἀρ. φύλλου 169 
ἸανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιος 2021
Ἀκαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.
 21038.38.496, 21038.22.586, 

FAX: 21038.39.509.

Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι Δ Α : www.pefip.gr
e-mail:  info@pefip.gr

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

μονογαμικά, φιλότεκνα, πο 
λύτε κνα, φιλόστοργα, ἀλλά 

καί φι λογο νικά! Γι' αὐτό ἡ τι
μή–εὐγνωμοσύνη πρός τούς  

γονεῖς λέγεται «ἀντιπελάργωσις» (Ἅγιος Βασί
λειος ὁ Μέγας, PG 29, 176C). Εἶναι τό σύμβολο 
τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. 

«Τὸ πελαργίζειν ἐ στὶ φιλο τεκνεῖν  
καὶ φιλογονεῖν».

Ἡ Ε.Π.Ο. ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ 
σέ ὅσους τή ζητήσουν. Δεκτές οἱ προ
αιρετικές Εἰσφορές–Δωρεές.                        
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Ἄς γίνει ἡ ἐπιδημία ἀφορμή 
γιά μιά «παγκοινιά» Ἀγάπης…!

Εἶναι ἀναμφισβήτητο γεγονός ὅτι ἡ 
πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, πού ἐνέσκη
ψε πρίν ἀπό ἕνα χρόνο, ἐπηρέασε καί 
ἐπηρεάζει, δυστυχῶς ἀκόμη, ἀρνητικά 
τή σωματική ὑγεία ἀρκετῶν συναν
θρώπων μας. Τό εὕρος, ὅμως, τῆς κα
ταστροφικῆς του ἐπιρροῆς τόσο στήν 
ψυχική ὑγεία, ὅσο καί στήν οἰκονο-
μία, εἶναι πολύ πιό μεγάλο, γεγονός 
πού ἤδη διαφαίνεται. Τό πλῆρες, ὅμως, 
μέγεθος αὐτῆς τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης, 
σέ αὐτούς τούς τομεῖς, θά ἐκδηλωθεῖ στό ἄμεσο μέλλον.    

Γιά τίς ἐπιπτώσεις στήν ψυχική ὑγεία πολύ μεγάλης μερίδας τοῦ πλη
θυσμοῦ, νομίζουμε ὅτι δέν χρειάζεται νά ποῦμε πολλά, γιατί ἤδη τίς βιώ
νουμε ὅλοι μας καί ἰδιαίτερα οἱ πιό εὐάλωτοι, οἱ ἡλικιωμένοι, τά παιδιά 
καί οἱ νέοι. Τόσο ἡ ἀντισυνταγματική στέρηση στοιχειωδῶν ἐλευθεριῶν, 
ὅσο καί ἡ κοινωνική καί διαπροσωπική ἀπομόνωση, διετάραξαν κάθε 
πτυχή τῆς ζωῆς μας. Ἐπιπροσθέτως, ἡ ἐπιβολή τοῦ ἀντιπαιδαγωγικοῦ 
μέτρου τῆς τηλεκπαίδευσης, ἀποτέλεσε πλῆγμα γιά τήν Παιδεία μας καί 
ἐπηρέασε ἀρνητικά τήν ψυχολογία τῶν παιδιῶν μας. Σέ ὅλο αὐτό τό ζο
φερό σκηνικό, πρωταγωνιστικό ρόλο ἔπαιξε ἡ πλειοψηφία τῶν ΜΜΕ, μέ 
τόν πανικό καί τό φόβο πού διέσπειραν καί διασπείρουν.  

Ὅσον ἀφορά τήν οἰκονομία, τό αὔριο φαντάζει ἀπροσδιόριστο καί 
ἀπαισιόδοξο. Τά κρατικά ἀποθέματα ἐξαντλοῦνται, ἐνῶ τά συσσωρευ
μένα χρέη τῶν νοικοκυριῶν καί ἡ ἐκτόξευση τοῦ δείκτη ἀνεργίας προ
διαγράφουν δυσοίωνο τό μέλλον. Ἡ φτωχοποίηση τοῦ Λαοῦ ἐπεκτεί
νεται, μέ τίς εὐαίσθητες ὁμάδες νά στενάζουν ἀκόμη περισσότερο.*1  

Οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες τῆς Πατρίδος μας ὑφίστανται τίς συνέπει-
ες αὐτῆς τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως περισσότερο ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη 
κοινωνική ὁμάδα. Κι αὐτό ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι ἔχουν πολλά ἐξαρ
τώμενα μέλη καί συνεπῶς πολύ περισσότερες ἀνάγκες καί ὑποχρεώσεις. 

* Πρόσφατη μελέτη τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐργασίας τῆς ΓΣΕΕ γιά τήν κοινωνική 
καί οἰκονομική ἀνάπτυξη τῆς Χώρας μας, μία 10ετία (2010–2020) μετά τήν ἐφαρ
μογή τῶν Μνημονίων, κατέληξε σέ δραματικά συμπεράσματα. Ἡ Ἑλλάδα σήμερα 
διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας σέ σύγκριση μέ τό μέσο ὅρο κινδύνου πού 
ἰσχύει γιά τίς Χῶρες τῆς Ε.Ε. Ἕνα (1) στά τέσσερα (4) νοικοκυριά (23%) δέν μπορεῖ 
νά ἀνταποκριθεῖ σέ βασικές ὑποχρεώσεις… (Ἐφημ. «Τά Νέα», 2. 4. 2021, σελ. 33). 

Τό πιό συγκλονιστικό, ὅμως, εἶναι ὅτι στήν ἔρευνα αὐτή δέν καταγράφονται 
οἱ ἐπιπτώσεις ἀπό τήν ὑγειονομική κρίση. Αὐτό, δυστυχῶς, σημαίνει ὅτι τό πο
σοστό τῶν Ἑλλήνων πού βρίσκονται στό ὅριο τῆς φτώχειας τό 2021 καί τά ἑπό
μενα χρόνια θά αὐξάνεται ὅλο καί περισσότερο! 

Ἀκολουθεῖστε τή σελίδα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. στό Facebook:
https://www.facebook.com/pefip
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Παράλληλα ἡ κατα
βολή τῶν ἐπιδομάτων 
πραγματοποιεῖται μέ 
μή ἀντικειμενικά κρι
τήρια, καθώς δέν λαμ
βάνονται ὑπόψη οἱ 
πραγματικές ἀνάγκες 
τῶν πολιτῶν. Εἶναι 
δηλαδή ἰσόποσα γιά 
ὅλους, ἄσχετα μέ τόν 
ἀριθμό τῶν προστα
τευομένων μελῶν μιᾶς 
οἰκογένειας. Τό ἴδιο 

ποσό λαμβάνει πχ. ἕνας ἄγαμος μέ ἕναν Ὑπερπολύτεκνο ἤ Πολύτεκνο...! 
Ἡ μόνη τους ἐλπίδα εἶναι ἡ Πίστη στό Χριστό καί ἡ ἀγάπη τῶν συναν
θρώπων τους, ὅλων τῶν Φίλων τους.

Ἄς συστρατευτοῦμε, λοιπόν, ὅλοι σέ μία μεγάλη «παγκοινιά»*2 
ἀγάπης πρός τούς χειμαζομένους σκληρά ἀδελφούς μας Πολυτέκνους, 
ἐμπνεόμενοι ἀπό τήν προσφορά τῆς χήρας τοῦ Εὐαγγελίου, κι ἄς τούς 
βοηθήσουμε ὅσο μπορεῖ ὁ καθένας (ἀπό τό περίσσευμα ἤ τό ὑστέρημά 
μας). Μόνο ἔτσι θά μπορέσουμε νά «ἐπουλώσουμε» τίς βαθιές πληγές 
πού ἀφήνει πίσω της ἡ ἐπέλαση τῆς πανδημίας. 

Γι’ αὐτό τό λόγο, ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀπευθύνει ΕΚΚΛΗΣΗ στήν ἀγάπη 
σας, ἀγαπητοί μας Φίλοι–Συμπαραστάτες. Ἄς γίνουμε, λοιπόν, κι ἐμεῖς 
τό «χέρι» τοῦ Θεοῦ κι ἄς πλουτίσουμε μέ μεγάλες οὐράνιες–πνευματι
κές εὐλογίες, δίνοντας ὑλικά ἀγαθά. 

«Δῶσε στούς φτωχούς», μᾶς διδάσκει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο
μος, «καί, ἄν ἐσύ σωπαίνεις τήν ὥρα τῆς Κρίσεως, ἀναρίθμητα στό-
ματα θά ἀπολογοῦνται γιά σένα, γιατί ἡ ἐλεημοσύνη θά εἶναι ἐκεῖ 
καί θά συνηγορεῖ γιά τή σωτηρία σου». 

* Στίς κοινωνίες τῶν προγόνων μας, κυρίως στήν Ἐπαρχία, ὑπῆρχε ὁ θεσμός τῆς 
«παγκοινιᾶς», ὅπου ὅλοι βοηθοῦσαν σ’ ἕνα δύσκολο καί ἐπεῖγον ἔργο γιά τό κοινό 
καλό ἤ ἔσπευδαν νά  βοηθήσουν συνανθρώπους τους πού ἦταν σέ δυσκολία. Αὐτή ἡ 
καλή κι εὐλογημένη συνήθεια διατηρεῖται ἀκόμη στά Μοναστήρια καί στίς Σκῆτες.

Ἡμερωρολόγιο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
l  Γιά ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ: 

α) Νομοῦ Ἀττικῆς: Τρίτη καί Παρασκευή 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ. 
β) Ἐπαρχίας: Δευτέρα καί Πέμπτη 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ. 
Γιά τήν καλύτερη ἐξυπηρέτησή σας, παρακαλοῦμε θερμά νά προηγεῖται 
τηλεφώνημα.

l  Γιά ΦΙΛΟΥΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ:  
Καθημερινά 7.30 π.μ. – 8.00 μ.μ. καί Σάββατο 7.30 π.μ. – 2.00 μ.μ.

l  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, γιά Πολυτέκνους καί τά τέκνα τους: Τρίτη καί  
Πέμπτη 7.30 π.μ. – 3.00 μ.μ.,  210.38.08.826 ( Ὑπεύθ.: Στέφανος Σωτηρίου).
ΠΡΟΣΟΧΗ! Λόγῳ τῆς πανδημίας τό παραπάνω πρόγραμμα δύναται νά 
τροποποιεῖται.

Ἐνῶ κάθεσαι στό σπίτι σου, 
ἔρχεται ὁ φτωχός 

νά σοῦ πουλήσει τόν Παράδεισο 
καί σοῦ λέει: «Δῶσε μου λίγο. 
ψωμί καί πάρε τόν Παράδεισο.  
Δῶσε μου ἕνα ροῦχο καί πάρε 
τήν βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. 
Δῶσε μου λίγα χρήματα καί 

πάρε τήν χαρά τῶν Ἀγγέλων».

Δῶσε κάτι. Μόνο δῶσε. 
Δῶσε καί ἀγόρασε 

τόν Παράδεισο.

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
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ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:

 Ἡ δημογραφική κατάρρευση συνεχίζεται…!
Μέ τήν ἀνακοίνωση, ἀπό τήν Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή, τῶν δη

μογραφικῶν δεδομένων τοῦ 2020, ξεκίνησε ἕνας καταιγισμός δημοσι
ευμάτων ἀπό τόν ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό τύπο. Ἐδῶ καί μία 10ετία, 
κάθε χρόνο τέτοια ἐποχή, εἰδήμονες καί μή ἀσχολοῦνται μέ τό δη
μογραφικό κατήφορο, στόν ὁποῖο συνεχῶς διολισθαίνει ἡ Πατρίδα 
μας. Βαρύγδουποι τίτλοι καί ἀτελέσφορες δηλώσεις τῶν πολιτικῶν, 
συνθέτουν ἕνα ἀπογοητευτικό σκηνικό. Κάποια ἀποσπασματικά μέ
τρα, πού κατά καιρούς λαμβάνονται, δέν εἶναι, ἐκ τοῦ ἀποτελέσμα
τος, ἱκανά νά ἀναστρέψουν τά σημερινά δημογραφικά δεδομένα.

Γιά νά μπορέσουμε νά δοῦμε στό μέλλον κάποιο «φῶς στό τοῦνελ» 
καί νά συνεχίσουμε νά ὑπάρχουμε ὡς Ἔθνος, χρειάζονται δύο πα
ρεμβάσεις. Ἀφενός, νά ληφθοῦν ἄμεσα ἀποτελεσματικά οἰκονομικά 
καί θεσμικά μέτρα ἐνίσχυσης τῶν γεννήσεων καί τῶν πολυμελῶν 
οἰκογενειῶν (πολυτέκνων καί τριτέκνων), καί ἀφετέρου, πού εἶναι 
καί τό σπουδαιότερο, νά σταματήσει ἡ σκόπιμη ἀποδόμηση τῶν 
συστατικῶν ἰδανικῶν τοῦ Ἔθνους μας καί νά μεταβληθεῖ ἡ κα
ταστροφική ἀντιοικογενειακή, ἀλλά καί ἡ ἀντιεκκλησιαστική πο
λιτική τῶν τελευταίων 10ετιῶν. Χωρίς τήν καλλιέργεια μέσῳ τῆς 
Παιδείας τῶν πατροπαράδοτων ἰδανικῶν τῆς φυλῆς μας, τήν ἀγά
πη δηλ. στήν Οἰκογένεια καί στήν Πατρίδα, ἀλλά πρωτίστως στήν 
Ὀρθοδοξία μας, δέν πρόκει
ται νά λυθεῖ τό δημογραφι
κό πρόβλημα. Καί αὐτό για
τί ἔχει ἀποδειχθεῖ περίτρανα 
μέσα ἀπό τήν Ἱστορία μας 
ὅτι αὐτοί πού κάνουν πολλά 
παιδιά εἶναι οἱ ἴδιοι πού, ὡς 
ἐπί τό πλεῖστον, διαπνέονται 
ἀπό τά παραπάνω ἰδανικά. 

Πρός ἐπίρρωση τῶν ἀνωτέ
ρω, παραθέτουμε ἀποσπάσματα ἀπό δύο πρόσφατα χαρακτηριστι
κά δημοσιεύματα, πού σκιαγραφοῦν τή ζοφερή δημογραφική κατά
σταση τῆς Χώρας μας . 

• Σαρώνει ἡ ὑπογεννητικότητα! Ποιά ἐθνεγερσία  
ἑορτάζουμε;

Συντριπτικά τά στοιχεῖα γιά τήν ὑπογεννητικότητα στήν Ἑλλάδα 
καί γιά τό 2020. Τό δημογραφικό πρόβλημα δέν εἶναι ἕνα πρόβλη
μα σάν τά ἄλλα. Εἶναι μία ὀλέθρια ἀπειλή γιά τήν ἴδια τήν ὕπαρξη 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Καί καμία κυβέρνηση δέν φαίνεται νά ἔχει 

1 στούς 4 Ἕλληνες 
εἶναι ἀπό 65 ἐτῶν  

καί ἄνω…!
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ἀντιληφθεῖ ὅτι μέ τίς πράξεις καί τίς παραλείψεις της, ἐνισχύει τήν 
μεγαλύτερη ἀπειλή γιά τήν Ἑλλάδα.

Τί εἰρωνεία! Τά 200 χρόνια τῆς Ἐθνεγερσίας νά ἑορτάζονται 
μέ μία ἐθνοκτονία.

Τό δίμηνο Νοεμβρίου–Δεκεμβρίου, λοιπόν, τοῦ 2020, ζήσαμε νέα 
συν τριπτική μείωση τῶν γεννήσεων. Ἐκεῖ πού λόγῳ τῆς καραντίνας 
περιμέναμε μία αὔξηση στίς γεννήσεις, ἦρθε ἀκριβῶς τό ἀντίθετο. 
Μείωση 6,5% μέ τό ἀντίστοιχο διάστημα τοῦ 2019!

... Μία μείωση στόν ἤδη μειωμένο ρυθμό γεννήσεων ἀπό τό 2010 
ἔχει πάρει διαστάσεις γενοκτονίας…. Ἀπό τό 2010 καί μετά ἡ γενο
κτονία εἶναι συνεχής καί ἀδιάλειπτη. Ἐάν δέν ἀντιδράσουμε σήμε
ρα, ὅλοι μαζί, ὑπερ άνω κομμάτων καί κυβερνήσεων, ἡ καταστροφή 
θά εἶναι ἀναπόφευκτη.

[Πηγή: www.olympia.gr/1436660/ellada/saroneiiypogennitikotitapoiaethnegersia
eortazoyme/ (23. 3. 2021)].

• Μειώθηκε ὅσο ποτέ ὁ Ἑλληνικός Πληθυσμός...!
«Χάθηκε μία πόλη 46.000 ἀτόμων – Ἡ πανδημία ἐπιτάχυνε τή 

συρρίκνωση».
Ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδας συρρικνώθηκε τό 2020 μέ τή μεγαλύτε

ρη ταχύτητα πού ἔχει καταγράψει ἡ Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή ἀπό 
τό 1932… Τά ἀρνητικά εὑρήματα τῆς Στατιστικῆς δέν σταματοῦν ἐδῶ. 
Οἱ περίπου 132.000 θάνατοι τοῦ 2020 συνιστοῦν τή χειρότερη ἐπίδο

ση πού ἔχει καταγραφεῖ ποτέ στά 
Ληξιαρχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπι
κράτειας. Οἱ περίπου 85.600 γεν
νήσεις –τόσες ἀποτυπώνονται στή 
στατιστική τοῦ Ληξιαρχείου– ἀπο
τελοῦν «ἰσοφάριση» τοῦ προηγού
μενου ἀρνητικοῦ ρεκόρ πού ση
μειώθηκε τό 2019… 

Τό 2020 συμπληρώθηκαν 10 δια
δοχικά ἔτη μέ τό ἰσοζύγιο γεννή

σεων–θανάτων νά εἶναι ἀρνητικό. Ἕνα χρόνο μετά τήν ὑπογραφή 
τοῦ 1ου μνημονίου οἱ θάνατοι ἔγιναν γιά πρώτη φορά περισσότεροι 
ἀπό τίς γεννήσεις κατά 4.671 ἄτομα καί ἔκτοτε τό φαινόμενο λαμβά
νει ὁλοένα καί μεγαλύτερες διαστάσεις μέ ἀποκορύφωμα τήν περυ
σινή χρονιά. Σέ αὐτή τή 10ετία, οἱ θάνατοι ξεπέρασαν τίς γεννήσεις 
κατά περίπου 273.000 ἄτομα, ὅσος εἶναι δηλαδή ὁ πληθυσμός δύο (2) 
μεγάλων Ἑλληνικῶν πόλεων…

Τό 2021 εἶναι πιθανή ἡ περαιτέρω ἐπιδείνωση. Ἤδη, τά στοιχεῖα 
τοῦ Ληξιαρχείου δείχνουν ὅτι στίς πρῶτες ἑβδομάδες τῆς χρονιᾶς, 
ἔχουν καταγραφεῖ 22.000 θάνατοι ἔναντι μόλις 13.600 γεννήσεων… 

(Πηγή: Ἐφημ. «Καθημερινή τῆς Κυριακῆς» – Οἰκονομικά, 28. 3. 2021, σελ. 2). 
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200 χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση
Ὡς ἐλάχιστη συμβολή μας στήν Ἐπέτειο ἀπό τά 200 χρόνια τῆς Ἑλλη

νικῆς Ἐπαναστάσεως, ἀφιερώσαμε τό παρόν τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ σέ 
αὐτό τό κομβικό καί ἀνεπανάληπτο γεγονός (βλ. σελ. 7–11 καί 15–18).

Ἀρχίζουμε αὐτό τό ἀφιέρωμα μεταφέροντας μία ἀφυπνιστική ἐπιστο
λή τοῦ Ὑπερπολυτέκνου (11 παιδιά) ἥρωα Στρατηγοῦ Ἰωάννη Μακρυ-
γιάννη (1797 – † 27 Ἀπριλίου 1864)* πρός τούς νέους τῆς ἐποχῆς του. 
Διαβάζοντάς την, ὅμως, μέ ἔκπληξη διαπιστώνουμε τή διαχρονικότητα 
τοῦ λόγου του. 

Ὅσους ἑορτασμούς καί ἄν κάνουμε, ὅσους πανηγυρικούς λόγους κι ἄν 
ἐκφωνήσουμε, ἐάν δέν ἀποκτήσουμε τήν ἁγνή καί ἄδολη ἀγάπη τῶν Ἡρώων 
γιά τήν Πίστη καί τήν Πατρίδα μας καί ἄν δέν ἀγωνισθοῦμε γιά «τοῦ Χρι
στοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία», θά εἴμαστε αἰω
νίως ὑπόλογοι, ὄχι μόνο ἀπέναντί τους, ἀλλά καί ἔναντι τῶν ἑπομένων γενεῶν! 

Ἐπιστολή τοῦ Μακρυγιάννη πρός τούς Νέους.
Ἀγαπητά μου Παιδιά,
Μαζί μέ πολλούς ἄλλους ἄξιους καί γενναίγους Ἕλληνες πολεμήσα

με καί λευτερώσαμε τοῦτο τόν τόπο πού πατᾶτε ἐσεῖς, καί νά στοχά

* Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης († 12 Ἰουλίου), ὁ μεγάλος αὐτός σύγχρονος 
Ἅγιος, ἀγαποῦσε καί θαύμαζε τόν Μακρυγιάννη. Μάλιστα, θέλοντας νά τόν ὑπερ
ασπισθεῖ ἔναντι τῶν ἐπικριτῶν του, πού, ὅταν κυκλοφορήθηκε σέ βιβλίο τό ἀνα
καλυφθέν χειρόγραφο τοῦ Μακρυγιάννη, μέ τίτλο «Ὁράματα καί Θάματα» (ἐκδ. 
«Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος Ἐθνικῆς Τραπέζης», Ἀθήνα 2002), τόν χαρακτήρισαν 
«πλανεμένο», ἔγραψε τό 1984 ἕνα θαυμάσιο κείμενο μέ τίτλο: «Ὁ ἁγνός Ἥρω-
ας. Στρατηγός Μακρυγιάννης», τό ὁποῖο πρωτοδημοσιεύθηκε στό Περιοδικό 
μας (ἀρ. τ. 29/1986, σελ. 25–29) · μάλιστα ἔχουμε τήν εὐλογία νά ἔχουμε στήν κα
τοχή μας τό πρωτότυπο χειρόγραφο τοῦ Ἁγίου. Ἔγραφε, λοιπόν, μεταξύ ἄλλων, 
ὁ Ἅγιος Παΐσιος γιά τόν Μακρυγιάννη:

«… ἦταν καθαρός, εἶχε ψυχική καθαρότητα. Δίκαιος, φιλότιμος, ἀγωνιστής 
τῆς Πατρίδος καί ἀγωνιστής στά πνευματικά μέ πολλή εὐλάβεια, καί ἄς μήν τόν 
κρίνουμε κοσμικά… Ὁ Στρατηγός Μακρυγιάννης, τό γνήσιο τέκνο τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, ἦταν ἀπό μικρός ἀναθρεμμένος, μεγαλωμένος καί καπνισμένος μέ τό 
λιβάνι στήν ἐκκλησία, καί στή συνέχεια σάν γνήσιος πιά Πατέρας τοῦ Ἔθνους, 
μπαρουτοκαπνισμένος καί τραυματισμένος, χύνοντας δάκρυα μέ πόνο στόν Θεό 
καί αἷμα γιά τήν λευτεργιά μας, καί ἐάν θέλουμε νά τόν γνωρίσουμε καλά, θά 
πρέπη νά ξεκαπνίσουμε τήν καρδιά καί τούς λογισμούς μας».
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ζεστε πώς τόν λευτερώσαμε γιά σᾶς πού 
γεννηθήκατε σέ πατρίδα ἐλεύθερη, γιατί 
ἐμεῖς λίγο τήν ἀπολάψαμε, ὅτι, μόλις ἐδιώ
ξαμε τούς Τούρκους, ἀρχίσαμε νά τρῶμε 
ὁ ἕνας τόν ἄλλον κι ἔτσι μᾶς βρῆκαν δι
αιρεμένους οἱ Μπαυαροί καί μᾶς τζαλα
πάτησαν.

Μά ὁ Θεός, τό ἔλεός του μεγάλο, δέν 
συνερίστη τά κρίματά μας καί στέριωσε 
τό ἔθνος, ὅπου καταφανίστηκε τόσους 
χρόνους στή σκλαβιά καί ἦρθε ὁ καιρός 
πάλι νά δικαιωθεῖ. Ὅτι τό δίκιο μας μᾶς 
τό ’δινε ὁ Θεός καί τό χαλούσαμε ἐμεῖς. 
Κι ἀπ’ τό λίγο πού δέν προκάναμε νά χα
λάσουμε ἐστερεώθη τό ἔθνος αὐτό, πού 
ἐγέννησε κι ἐσᾶς. Ἐσεῖς τώρα μάθατε καί 
γράμματα, ὅτι σκολάσατε ἀπό τίς ἀγγα

ρεῖες καί τούς κιντύνους καί κατατρεγμούς ὁποῦ ’χαμεν ἐμεῖς – ἐγώ 
ἐμεγάλωσα ἀγράμματος, μέ ἄσπρα τά μαλλιά, ὄψιμος ἔπιασα κοντύ
λι στό χέρι μου. Καί τά γράμματα πού μάθατε σᾶς δίδαξαν πώς εἶστε 
Ἕλληνες καί Χριστιανοί τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Ἄν 
ἤθελ’ ἐμεῖς, γιά νά γλυτώσουμε ἀπό τήν τυραγνία καί τά βάσανα, νά 
γίνουμε Τοῦρκοι, ὅπως ἔγιναν καμπόσοι τότε, θά σᾶς εἶχαν γεννημένους 
χανούμισσες κι ὄχι Ρωμαίισσες Χριστιανές καί μέ τοῦτο θά ἤστενε κι 
ἐσεῖς Τοῦρκοι. Καί θά παίρνατε πάνω σας καί τά κρίματα τοῦ μολεμέ
νου αὐτοῦ Ἔθνους, πού ἐσώριασε τόσα ἀδικοχαμένων καί ἀτιμασμέ
νων κουφάρια ἀπάνω στή γῆ.

Κι ἄν θέλαμε μεῖς νά σεργιανᾶμε μέ τές καρότσες τῆς βασιλείας, φορ
τωμένοι τά παράσημα, καί νά μᾶς φιλεύουν οἱ Μπαυαροί τιμές καί πε
ριουσίες, ἤθελ’ ἀφήσωμε τόν Κωλέττη μέ τούς μισσιονάριους καί τούς 
ξένους πρέσβεις νά μᾶς ἀλλάξουνε τήν πίστη καί τότε κι ἐσεῖς θά ’χατε 
γεννηθεῖ ἀπό μάννες Φράγκισσες καί θά κάνατε ἀνάποδα τό σταυρό 
σας. Καί θά στοχαζόσασταν ὅτι ἐχρειάστη νά χυθεῖ ποτάμι τό αἷμα τό
σων παλληκαριῶν καί ἡρώων τῆς πατρίδος, γιά νά χάσετε ἐλεύτεροι 
τήν πίστη πού εἴχατε σκλαβωμένοι.

Τώρα ὅμως ζεῖτε πάνω σέ τοῦτο τό ματωμένο καί καπνισμένο χῶμα 
καί λογαριάζεστε Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί ὅσοι ἔχετε μέσα 
σας καρδιά καί νοῦ, τό ’χετε γιά τήν πιό τρανή χαρά σας, κορώνα στό 
κεφάλι. Νά μή θαρρεῖτε ὅμως πώς ἔτσι κοιμηθήκαμε ἀπό βραδίς Τοῦρκοι 
καί ξυπνήσαμε Ἕλληνες. Ἐχρειάστηκε νά θυσιάσουμε ἀρετή καντάρια 
καί κόπους καί αἵματα γι’ αὐτή τήν ἐλευθερία πού ἔχετε ἐσεῖς. Ὅτι ἡ 
ἐπανάσταση δέν ἔγινε τό ’21 μονάχα (ἀλλά) κάθε ὥρα καί στιγμή ἀπό 
τότε πού πῆρε ὁ Ἀγαρηνός τήν Πόλη, μέ κάθε σφαγή καί ἁρπαγή καί 
ἀτιμία πού σήκωνε ὁ σβέρκος τοῦ σκλάβου, γιά νά προσκυνήσει καί 
δέν προσκύναγε, γίνονταν μία ἐπανάσταση. Κι ὅλες αὐτές οἱ ἐπαναστά
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σεις γνωστῶν καί ἀγνώστων ἡρώων τῆς πίστης καί τῆς πατρίδος ἔτρε
ξαν σάν τά ρυάκια στό μεγάλο ράμμα καί ἔτσι ἔγινε τό ’21 πού ἤθελε 
ὁ Θεός καί μᾶς ἔκανε λεύτερους.

Γι’ αὐτό, παιδιά μου, τέτοιες μέρες, πού γιορτάζετε τό σηκωμό τοῦ 
Γένους, νά μνημονεύετε αὐτούς τούς ἥρωες πού θυσίασαν καί τή ζωή 
τους καί τό βιός τους γιά πίστη καί πατρίδα κι ἄφησαν τίς φαμίλιες 
τους γυμνές νά διακονεύουν. Καί τούτη τήν πίστη νά τή λογαριάζε-
τε ὡς ἕνα τζιβαΐρι πού τό κρατᾶ ὁ ἄνθρωπος καί περπατεῖ καί φό-
βος εἶναι νά μήν τοῦ πέσει. Καί ἡ πατρίδα δέν εἶναι ἑνός οὔτε ὀλίγων 
ἀλλά τήν ἔχουμε ὅλοι μαζί, ὅτι ὅλοι μαζί τήν ἐλευτερώσαμε.

Ὥστε ἄν ἀμελήσετε τήν πίστιν ὅπου σᾶς παραδώσαμεν Ὀρθόδοξην 
Ἀνατολικήν καί σᾶς τήν κλέψουν, ἄν πέσετε στές παραλυσίες καί ἀφήσετε 
τά κάστρα ἀφύλακτα καί σᾶς τά πάρουν, οὔτε νά ζήσετε μπορεῖτε οὔτε 
νά πεθάνετε παρηγοριέστε, ὅτι θά βρεῖτε ἐκεῖ πού θά πᾶτε τούς γενναί
γους πατέρες σας, τό Διάκο, τόν Ὑψηλάντη, τόν Κολοκοτρώνη, τό Δυσ
σέα, καί θά σᾶς ζητήσουν τά αἵματα πίσω πού χύθησαν γιά τήν ἐλευθε
ρία τῆς πατρίδος. Καί καθώς τά αἵματα δέν γυρίζουν πλέον, θέ νά εἶστε 
καταδικασμένοι. Ὅθεν, ἀγαπητά μου Ἑλληνόπουλα, κάνετε τά καλά 
σας καί μή σκολᾶτε τίς μετάνοιές σας γιά τούτη τήν ἅγια πατρίδα, 
τηρᾶτε νά ’χετε τό νοῦ καθαρό καί Ὀρθόδοξο καί τό σῶμα τυραννι-
σμένο, γιά νά ἀντέχει τούς κόπους καί νά πηγαίνετε τοῦτες τίς μέρες 
στούς τάφους μας καί νά στοχάζεστε τά χρέη σας. Ὅτι ἐμεῖς ἀπό μέσ’ 
ἀπ’ αὐτούς τούς τάφους μας μία μέρα θ’ ἀναστηθοῦμε καί θά σᾶς κρίνουμε.

Ἰωάννης Μακρυγιάννης

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — καί τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας νέες, ἀλλά καί γενικά τούς 
ΝΕΟΥΣ —, ὥστε νά μήν καταλήξουν ΠΟΤΕ στήν τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ (οὔτε τή χειρουργική οὔτε 
τή φαρμακευτική, ἔστω κάποιων ὡρῶν καί ἡμερῶν, μέ ὁποιαδή
ποτε μορφή ἀντισυλληπτικῶν: «χάπι ἑπόμενης ἡμέρας» κ.λπ., ὅπως 
καί μέ «σπιράλ», πού δέν ἐπιτρέπουν στό ἔμβρυο νά ἐμφυτευ
τεῖ στή μήτρα τῆς μητέρας καί ἀποβάλλεται). Συν υπεύθυνοι εἶναι 
καί οἱ ἄνδρες–σύζυγοι, ἀλλά καί «σύντροφοι» (ὅταν συναινοῦν), 
ὅπως καί οἱ ἰατροί, οἱ φαρμακοποιοί καί οἱ λοιποί συνεργοῦντες...

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», ἀλλά καί ΕΓΓΑΜΗ, πού 
ἀντιμετωπίζει πειρασμό ἤ κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ, ἄς μή δυσκολευ
θεῖ νά ἐπικοινωνήσει μέ τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συστεγάζεται καί 
συνεργάζεται μέ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅσους γνωρίζουν ἐγκύ
ους, πού κινδυνεύουν νά ὁδηγηθοῦν σέ ἔκτρωση. Γράψτε ἤ τηλεφωνεῖστε ἤ 
ἐπισκεφθεῖτε μας. Ἡ ΑΝΩΝΥΜΙΑ εἶναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ ἐπίσης καί 
ἀποφυγή ἀπό τά «Κέντρα Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΣΜΟΥ», πού 
συνιστοῦν ἀντισύλληψη, ἀλλά καί ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά ἀπό τέτοια κέν
τρα, πού δυστυχῶς προπαγανδίζονται καί διαφημίζονται πιεστικά... Ἐνη
μερωθεῖτε ὑπεύθυνα καί ἀπό τήν ἱστοσελίδα: www.afistemenaziso.gr. 
Ζητῆστε μας σχετικά ἔντυπα, πού διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, ὅπως καί κάθε πα
ρεχομένη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθεῖτε καί ἔμπειρο Πνευματικό.

Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: 21038.38.496, 21038.22.586, FAX: 21038.39.509. 
Email: info@pefip.gr

ΞΕΡΕΤΕ τί εἶναι καί τί προσφέρει ὁ ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π.
(«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγέννητου Παιδιοῦ») ;
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Φώτης Κόντογλου*:

Ἡ Ἑλληνική ἐπανάσταση εἶναι… ἁγιασμένη!
Ἡ σκλαβιά πού ἔσπρωξε τούς 

Ἕλληνες νά ξεσηκωθοῦνε κατα
πάνω στόν Τοῦρκο δέν ἤτανε μο
νάχα ἡ στέρηση κι ἡ κακοπάθη
ση τοῦ κορμιοῦ, ἀλλά, ἀπάνω ἀπ᾿ 
ὅλα, τό ὅτι ὁ τύραννος ἤθελε νά χα
λάσει τήν πίστη τους, μποδίζοντάς 
τους ἀπό τά θρησκευτικά χρέη τους, 
ἀλλαξοπιστίζοντάς τους καί σφά
ζοντας ἤ κρεμάζοντάς τους, ἐπειδή 
δέν ἀρνιότανε τήν πίστη τους γιά 
νά γίνουνε μωχαμετάνοι. Γιά τοῦτο 
πίστη καί πατρίδα εἴχανε γίνει ἕνα 
καί τό ἴδιο πρᾶγμα, κ᾿ ἡ λευτεριά 
πού ποθούσανε δέν ἤτανε μοναχά ἡ 
λευτεριά πού ποθοῦνε ὅλοι οἱ ἐπα
ναστάτες,** ἀλλά ἡ λευτεριά νά φυ

λάξουνε τήν ἁγιασμένη πίστη τους, πού μ᾿ αὐτήν ἐλπίζανε νά σώσου
νε τήν ψυχή τους. Γιατί, γἰ  αὐτούς, κοντά στό κορμί, ποὺ ἔχει τόσες 
ἀνάγκες καί πού μέ τόσα βάσανα γίνεται ἡ συντήρησή του, ὑπῆρχε κ᾿ 
ἡ ψυχή, πού εἶπε ὁ Χριστός πώς ἀξίζει περισσότερο ἀπό τό σῶμα, ὅσο 
περισσότερο ἀξίζει τό ροῦχο ἀπ᾿ αὐτό.

Ἐκεῖνες οἱ ἁπλές ψυχές, ποὺ ζούσανε στὰ βουνά καί στά ρημοτό
πια, ἤτανε διδαγμένες ἀπό τούς πατεράδες τους στήν πίστη τοῦ Χρι
στοῦ, καί γνωρίζανε, μ᾿ ὅλο πού ἤτανε ἀγράμματες, κάποια ἀπό τά λό
για Του, ὅπως εἶναι τοῦτα: «Τί θά ὠφελήσει ἄραγε τόν ἄνθρωπο, ἄν 
κερδίσει τόν κόσμο ὅλο, καί ζημιωθεῖ τήν ψυχή του;». Ἤ∙ «Τί θά δώ
σει ἄνθρωπος γιά πληρωμή τῆς ψυχῆς του;», «Ἡ ψυχή εἶναι πιό πολύ
τιμη ἀπό τή θροφή, ὅπως τό κορμί ἀπό τό φόρεμα!», κ.ἄ.

* Φώτης Κόντογλου (Ἀιβαλί 1895 – Ἀθήνα 1965)∙ τό πραγματικό του 
ἐπώνυμο ἦταν Ἀποστολέλης . Ὑπῆρξε ἀπό τούς σημαντικοτέρους ζωγρά
φους–ἁγιογράφους τῆς ἐποχῆς του. Ταυτόχρονα ὑπῆρξε καί σπουδαῖος λο
γοτέχνης. Ἀναζήτησε τήν «ἑλληνικότητα», δηλαδή μία αὐθεντική ἔκφραση, 
ἐπιστρέφοντας στήν ἑλληνική παράδοση τόσο στό λογοτεχνικό, ὅσο καί 
στό εἰκαστικό του ἔργο. Συνέβαλε ἀποφασιστικά στήν ἀναβίωση καί τήν 
ἀνάδειξη τῆς βυζαντινῆς εἰκονογραφίας. 

** Σέ πεῖσμα ὅλων τῶν ἐθνομηδενιστῶν καί τῶν ἀπάτριδων, πού μόνο 
μέλημά τους εἶναι ἡ συκοφάντηση τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καί τῶν 
Ἡρώων τοῦ 1821, ἀλλά καί ὅλων τῶν ἀνιστόρητων, πού ὑποστηρίζουν ὅτι 
ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση ἦταν «ταξική» καί τήν συγκρίνουν μέ τήν Γαλ
λική ἐπανάσταση, ὁ Κόντογλου τήν τοποθετεῖ στήν πραγματική της βάση, 
πού δέν ἦταν ἄλλη ἀπό τήν πίστη στό Χριστό, τήν ἀγάπη στήν Πατρίδα 
καί τόν πόθο γιά Λευτεριά. 
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Γιά τοῦτο, κατά τά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς, χιλιάδες παλληκάρια σφα
χτήκανε καί κρεμαστήκανε καί παλουκωθήκανε γιά τήν πίστη τους, ἀψη
φώντας τή νεότητά τους, καί μή δίνοντας σημασία στό κορμί τους καί σέ 
τούτη τήν πρόσκαιρη ζωή. Στράτευμα ὁλάκερο εἶναι οἱ Ἅγιοι νεομάρ
τυρες, πού δέ θανατωθήκανε γιά τά ὑλικά ἀγαθά τούτης τῆς ζωῆς, ἀλλά 
γιά τήν πολύτιμη ψυχή τους, πού γνωρίζανε πώς δέ θά πεθάνει μαζί μέ 
τό κορμί, ἀλλά θά ζήσει αἰώνια. Ἀκούγανε καί πιστεύανε ἀτράνταχτα 
τά λόγια τοῦ Χριστοῦ, πού εἶπε: «Μή φοβηθῆτε ἐκεῖνον πού σκοτώνει 
τό σῶμα, καί πού δέν μπορεῖ νά κάνει τίποτα παραπάνω. Ἀλλά νά φο
βηθεῖτε ἐκεῖνον πού μπορεῖ νά θανατώσει καί τό σῶμα καί τήν ψυχή.»

Ἡ ἐλευθερία, πού γἰ  αὐτή θυσιαζόντανε, δέν ἤτανε κάποια ἀκα-
θόριστη θεότητα, ἀλλά ἤτανε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, πού γἰ  αὐτόν εἶπε ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος: «Ὅπου τό Πνεῦμα τοῦ Κυρίου, ἐκεῖ εἶναι κ᾿ ἡ ἐλευ
θερία». Κι ἀλλοῦ λέγει: «Σταθεῖτε στερεά στήν ἐλευθερία πού σᾶς χά
ρισε ὁ Χριστός, σταθεῖτε καί μήν πέσετε πάλι στό ζυγὸ τῆς δουλείας. 
Γιατί γιά τήν ἐλευθερία σᾶς κάλεσε. Ἀλλά τήν ἐλευθερία μήν τήν παίρ
νετε μονάχα σάν ἀφορμή γιά τή σάρκα σας».

Γιά τοῦτο εἶναι ἁγιασμένη ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση καί ἁγιασμέ
νοι οἱ πολεμιστές της, ὅπως ἦταν ἁγιασμένοι ὅσοι πολέμησαν μαζί μέ 
τόν Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, πρίν ἀπό τριακόσια ἑξηνταοχτώ χρόνια, 
κατά τό πάρσιμο τῆς Πόλης, καταπάνω στόν ἴδιο ὀχτρό τῆς πίστης τους.

Στήν Πόλη κρεμάστηκε ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος, ἀνοίγοντας πρῶτος 
τό μαρτυρολόγιο τῆς Ἐπανάστασης. Ὁ Θανάσης Διάκος πολέμησε σάν 
νέος Λεωνίδας καί σουβλίστηκε γιά τήν πίστη του. Ὁ Παλαιῶν Πατρῶν 
Γερμανός, ὁ Ἠσαΐας Σαλώνων, ὁ Ρωγῶν Ἰωσήφ, ὁ Παπαφλέσσας, ὁ Θύ
μιος Βλαχάβας, καί ἄλλοι πολλοί δεσποτάδες.

Στήν Τριπολιτσά κλειστήκανε στή φυλακή κατά τήν Ἐπανάσταση 
οἱ δεσποτάδες τοῦ Μοριᾶ καί οἱ περισσότεροι πέθαναν μέ ἀβάσταχτα 
μαρτύρια. Τό ἴδιο καί στήν Πόλη, φυλακωθή
κανε καί κρεμαστήκανε πολλοί δεσποτάδες…

Ἁγιασμένη Ἑλλάδα! Εἶσαι ἁγιασμένη γιατί 
εἶσαι βασανισμένη. Κι ἡ κάθε γιορτή σου μνη
μονεύει κι ἕνα μαρτύριό σου… Τά πάθη τοῦ 
Χριστοῦ τά ’κανες δικά σου πάθη, τά μαρτύ
ρια τῶν Ἁγίων εἶναι τά δικά σου μαρτύρια.

… Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοί στήν παράδο-
ση, ὅσοι δέν ἀρνηθήκαμε τό γάλα πού βυζά-
ξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, 
καταπάνω στήν ψευτιά. Καταπάνω σ’ αὐτούς 
πού θέλουνε τήν Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρίς 
ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρίς μυρουδιά...!

(Πηγή: Κόντογλου Φώτη, Ἡ Πονεμένη Ρω-
μιοσύνη, ἐκδ. «Ἀστήρ», Ἀθήνα 1963).

Συνέχεια τοῦ ἀφιερώματος στή σελ. 15.



• «Ὁ ἐρχομός τοῦ 6ου μας παιδιοῦ μᾶς ἔχει δώσει δύναμη...»!
Βιοπαλαιστής ὁ νέος πατέρας ἀγωνίζεται μέ ἀξιοπρέπεια νά ἐξασφαλίσει τά ἀπα-

ραίτητα γιά τήν πολυμελή Οἰκογένειά του. Πρόσφατα ἀπέκτησαν τό 6ο παιδάκι τους, 
γεγονός πού χάρισε μεγάλη χαρά τόσο σέ αὐτούς, ὅσο καί σ' ἐμᾶς τούς Φίλους τους.

Καί ἐδῶ ὑπάρχει ἀνάγκη βοηθείας, καθώς μόνο ἡ ἐργασία τοῦ πατέρα δέν ἐπαρ-
κεῖ γιά τή συντήρησή τους, καθώς διαμένουν σέ ἐνοικιαζόμενη κατοικία. 

Μετά τή χρηματική «εὐλογία», πού τούς ἔστειλε ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., μᾶς ἔγραψαν:
«Σᾶς γράφουμε γιά νά σᾶς εὐχαριστήσουμε γιά τή βοήθεια πού μᾶς προσφέρατε καί 

συνεχίζετε νά προσφέρετε στήν οἰκογένειά μας. Παρ’ ὅλο πού δέν ἔχουμε στήριξη ἀπό 
πουθενά ἀλλοῦ, προσπαθοῦμε νά ἀνταπεξέλθουμε στίς ὑποχρεώσεις μας. Ὁ ἐρχομός 

τοῦ ἕκτου μας παι-
διοῦ, μᾶς ἔχει δώσει 
δύναμη καί ἀπεριόρι-
στη χαρά, μέ τή βοή-
θεια τοῦ Θεοῦ καί τῆς 
Παναγίας...» (25. 2. 
2021). 

Νά σᾶς ζήσουν, 
ἀγαπητοί Φίλοι, τά 
ἀξιαγάπητα παιδιά 
σας. Πάντοτε νά ἔχε-
τε τή χαρά πού χαρί-
ζει ὁ Χριστός μας. Ἡ 
Π.Ε.ΦΙ.Π. θά εἶναι πά-
ντοτε κοντά σας.

ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΑΣ

• Ἕνα μικρό «θαῦμα» πραγματοποιήθηκε…!
Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τή 

δική σας, ἀγαπητοί μας Φίλοι–Συ-
μπαραστάτες, ἔγινε ἄλλο ἕνα μι-
κρό «θαῦμα»…! Στό προηγούμε-
νο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας (ἀρ. 
τ. 168/2020, σελ. 14) παρουσιά-
σαμε τήν Ὑπερπολύτεκνη Οἰκο-
γένεια Τσιστράκη. Ἐκεῖ ἀπευθύ-
ναμε ἔκκληση στούς ἁπανταχοῦ 
Φίλους τῶν Πολυτέκνων νά τούς 
βοηθήσουν, ὥστε νά ἀγοράσουν 

ἕνα φορτηγό (μεταχειρισμένο) γιά τήν ἐργασία τοῦ πατέρα. 
Καί τό «θαῦμα», ὅπως προείπαμε, ἔγινε…! Μέ τή βοή-

θεια κάποιων Φίλων, Ἀναγνωστῶν τοῦ Περιοδικοῦ μας συ-
γκεντρώθηκε τό ἀπαιτούμενο ποσό γι’ αὐτή τήν ἀγορά. Μέ 
πολλή χαρά καί τίς θερμές εὐχαριστίες τόσο τῆς Οἰκογενεί-
ας, ὅσο καί τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., σέ ὅλους ὅσοι βοήθησαν, σᾶς τό 
παρουσιάζουμε ἐδῶ φωτογραφικά, ὥστε νά χαρεῖτε κι ἐσεῖς!

Ὑπολείπεται ἀκόμη ἕνα ποσό γιά τήν ἀγορά τῆς κα-
ρότσας, πού ὅμως ἐλπίζουμε ὅτι σύντομα θά συγκεντρω-
θεῖ. Μέχρι τότε, μέ τή βοήθεια τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., θά ἐνοικιαστεῖ ἡ 
καρότσα, ὥστε ἄμεσα ὁ ἀγωνιστής πατέρας νά δουλέψει τό 
φορτηγό. Τοῦ εὐχόμαστε ἀσφαλή ταξίδια καί καλές δουλειές!  

Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Γεωργίου–Εἰρήνης 
ΤΣΙΣΤΡΑΚΗ, 7 παιδιά, γεν. 2001–2020, Ν. Ἀττικῆς.

Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Εὐαγγέλου καί Ἑλένης–Ζωῆς 
ΤΖΙΒΑ, μέ 6 παιδιά, γεννημ. ἀπό 2002 ἕως 2020, Ν. Βοιωτίας.
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• Ἡ ἀξιοπρεπής στέγη εἶναι βασικό δικαίωμα κάθε ἀνθρώπου!
Ἡ Οἰκογένεια ἔμενε στό ἐνοίκιο ἀλλά ἀνα-

γκάστηκε νά ἐγκατασταθεῖ σέ προσφερόμε-
νο συγγενικό σπίτι, τό ὁποῖο λόγῳ ὑγρασίας 
χρήζει μερικῆς ἀνακαίνισης. Τά παιδιά τους 
εἶναι μικρά (11 ἐτῶν τό μεγαλύτερο, ἐνῶ τό 
μικρότερο μόλις λίγων μηνῶν), γεγονός πού 
καθιστᾶ τό πρόβλημα ἀκόμη πιό ἐπικίνδυνο.

Ἐπειδή ἀδυνατοῦν οἱ ἴδιοι νά ἐπωμι-
σθοῦν τό σχετικό κόστος τῆς ἀνακαίνισης 
ἀπευθύνθηκαν στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. ζητώντας βοήθεια. 

Βεβαίως καί θά ἀνταποκριθοῦμε, ἀγαπητοί μας φίλοι, στήν ἔκκλησή σας. Ἡ ἀξι-
οπρεπής στέγη εἶναι βασικό δικαίωμα κάθε ἀνθρώπου κι ἔπρεπε ἡ Πολιτεία νά τήν 
ἐξασφαλίζει σέ ὅλους τούς πολίτες της καί ἰδιαίτερα στούς ἥρωες Πολυτέκνους. Μά-
λιστα, σέ κάποια Εὐρωπαϊκά Κράτη, ὅταν γεννιέται τό 4ο παιδί μιᾶς Οἰκογένειας, ἡ 
Πολιτεία τούς παρέχει δω-
ρεάν σπίτι ἤ τούς χαρίζει 
τυχόν στεγαστικό δάνειο! 
Αὐτό, ὅμως, στήν Πατρί-
δα μας φαντάζει «ὄνειρο 
θερινῆς νυκτός»… 

Γι’ αὐτό ἄς βοηθήσου-
με ὅλοι ἐμεῖς, οἱ Φίλοι 
τῶν Πολυτέκνων, ὥστε νά 
ἀνακουφίζουμε, ὅσο μπο-
ροῦμε, τέτοιες περιπτώσεις 
Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν, 
πού χτυποῦν τήν πόρ-
τα τῆς μικρῆς καί φτωχῆς 
Π.Ε.ΦΙ.Π. 

ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Πολύτεκνη Οἰκογένεια Παναγιώτη-Γεωργίας ΦΙΛΙΟΥ, 
μέ 5 παιδιά, γεννημ. ἀπό 2010 ἕως 2020, Ν. Καστοριᾶς.

Ἕνα μικρό μέρος τῶν ἐργασιῶν

• «Γιά ἐμᾶς ἡ Πολυτεκνία σημαίνει ἐμπιστοσύνη στό Θεό...»!
Οἱ πολυτεκνικές καταβολές τῶν νέων 

γονέων εἶχαν σάν ἀποτέλεσμα τή δημι-
ουργία τῆς χαριτωμένης Οἰκογένειάς τους 
μέ τά 5 μικρά παιδιά. Ὁ πατέρας εἶναι γό-
νος Πολύτεκνης Οἰκογένειας μέ 4 παιδιά, 
ἐνῶ ἡ μητέρα εἶναι τό 6ο ἀπό τά 9 παιδιά 
τῆς Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογένειας Μιχα-
ήλ καί Χριστίνας Καραβόλου.

Ἐργάζεται μόνο ὁ πατέρας, ἀλλά ἡ βα-
θιά πίστη τους καί ἡ ἐμπιστοσύνη στή θεία 
Πρόνοια θαυματουργοῦν καί «ἀναπληροῦν 
τὰ ἐλλείποντα». Αὐτή ἡ πίστη τους ἀντικα-
τοπτρίζεται στήν ὡραία ἐπιστολή τους πού 
παραθέτουμε στή συνέχεια. 

«Ἀγαπητοί Φίλοι τῶν Πολυτέκνων, χαί-
ρετε.

»Ἡ πολυτεκνία εἶναι ἀπό τίς μεγαλύ-
τερες εὐλογίες πού μᾶς χαρίζει ὁ Θεός 
μέσα στό Γάμο. Ἡ εὐθύνη εἶναι μεγάλη, 

Πολύτεκνη Οἰκογένεια Γεωργίου καί Πα-
ρασκευῆς ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ, μέ 5 παιδιά, γεννημ. 
ἀπό 2014 ἕως 2020, Ν. Ἀττικῆς.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 

ἀλλά μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί μέ τή δική μας θέληση γιά πνευματικό ἀγώνα, 
προσπαθοῦμε νά ἀντιμετωπίσουμε τούς καθημερινούς πειρασμούς καί νά μεταδώ-
σουμε στά παιδιά μας τό Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά τόν ἔχουν ἐφόδιο στή ζωή τους.

»Δυστυχῶς, ὅμως, στίς μέρες μας ἡ Πολυτεκνία εἶναι “ὑπό διωγμό”, δέν 
ὑποστηρίζεται ἀπό τήν Πολιτεία ὅσο θά ἔπρεπε, τό ἀντίθετο μάλιστα, ἀντιμετω-
πίζεται ὡς κάτι παράλογο καί ἀνεύθυνο. Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού ἔχουν ἀκου-
στεῖ σχόλια, ὅπως: «Πόσα παιδιά ἔχεις;... Βάλε ἕνα στόπ ἐδῶ, μήν κάνεις ἄλλα...!», 
λές καί τά παιδιά δέν εἶναι μιά εὐλογία ἀπό τό Θεό, ἀλλά ἕνα ἀνθρώπινο κατόρ-
θωμα, μιά ἀνθρώπινη ἀπόφαση.

»Γιά ἐμᾶς ἡ Πολυτεκνία σημαίνει ἐμπιστοσύνη στό Θεό καί αὐτό θά θέλα-
με νά μεταδώσουμε στά παιδιά μας, ὅπως καί ἐμᾶς μᾶς τό μετέδωσαν οἱ γονεῖς 
μας, ὄντας κι ἐμεῖς μέλη Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν. 

»Προσευχόμαστε καί εὐχόμαστε ὁ Θεός νά φωτίζει τόν ἀγώνα ὅλων μας στούς 
δύσκολους καιρούς πού διανύουμε. Νά εὔχεσθε!» (16.3.2021).

 Κι ἐμεῖς, ἀγαπητοί μας φίλοι, εὐχόμαστε νά εἰσακουστεῖ ἡ προσευχή σας στόν 
Πανάγαθο Θεό μας καί νά εὐφραίνεστε πάντοτε, βλέποντας τά χαριτωμένα βλα-
στάρια σας νά αὐξάνουν πνευματικά, «ἱστάμενα κύκλῳ τῆς τραπέζης σας... φέρο-
ντα κλάδους ἀγαθοεργίας»! (8ος 'Αναβαθμός τοῦ Γ΄ Ἤχου).

Συνέχεια ἀπό τό ἐξώφυλλο.
• «Δυστυχῶς ἡ Πολιτεία... δέν μᾶς στηρίζει»!

Τήν Οἰκογένεια γνωρίσα-
με πρίν ἀπό ἕνα μήνα, ὅταν, 
μετά ἀπό παρότρυνση Ὑπερ-
πολυτέκνου κουμπάρου τους, 
ἐπικοινώνησαν μαζί μας στέλ-
νοντας οἰκογενειακή φωτογρα-
φία και ἕνα σύντομο γράμμα. 
Μᾶς ἔγραφαν:

«…Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ 
γιά τήν εὐγένεια, ἀνθρωπιά καί 
ἀγάπη πού δείχνετε στίς Πολύ-
τεκνες Οἰκογένειες… Συνεχίστε 

αὐτόν τόν εὐλογημένο ἀγώνα, γιατί ἡ Πολύτεκνη Ὀρθόδοξη Ἑλληνική Οἰκογένεια 
τό ἔχει μεγάλη ἀνάγκη. Δυστυχῶς ἡ Πολιτεία ὄχι μόνο δέν μᾶς στηρίζει ἀλλά 
ἀντιθέτως ἔχουν βάλει τά παιδιά ὡς τεκμήριο. Καί ἔχουν δώσει πολλά προνό-
μια σέ ἄλλους, πού οἱ παπποῦδες τους δέν πολέμησαν γιά αὐτόν τόν τόπο, ἀλλά 
οὔτε καί τόν ξέρανε... Δέν εἴμαστε ρατσιστές, εἴμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ.

»Ἡ Ἑλληνική Οἰκογένεια πρέπει νά ἔχει Πνευματικό πατέρα, γιά νά μπορέσει 
νά ἀνταπεξέλθει, καί νά βρίσκεται κοντά στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας… Ὁ 
Θεός μαζί μας, καλή μετάνοια…» (10. 3. 2021).

Βιώνοντας, ἰδιαίτερα οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες, τήν ἀπαξίωση καί τήν ἐγκατάλειψη 
ἀπό τό Κράτος, δικαίως ἀγανακτοῦν γιά τίς σκανδαλώδεις διακρίσεις πού γίνονται εἰς 
βάρος τους. Γιατί δυστυχῶς, οἱ κατά καιρούς πολιτικές ἡγεσίες τῆς Χώρας μας ἔχουν 
διακηρύξει ὅτι στόχος τους εἶναι ἡ «ἐπίλυση» τοῦ μεγάλου δημογραφικοῦ μας προ-
βλήματος μέ τούς ἀλλοδαπούς…! Μόνο μέ ὡραῖα λόγια, ὑποσχέσεις καί κάποια ἀπο-
σπασματικά μέτρα, καλοπιάνουν τούς Πολυτέκνους, μᾶλλον πρός ἄγραν ψήφων… 

Παρ’ ὅλα αὐτά, εὐτυχῶς ὑπάρχουν ἀκόμη Ἑλληνικές Οἰκογένειες, ὅπως εἶναι 
καί ἡ συγκεκριμένη ὡραία Οἰκογένεια, πού ἀντιστέκονται καί προσφέρουν στήν 
Πατρίδα μας τό μεγαλύτερο πλοῦτο τους, πού εἶναι τά παιδιά.

Ὁ πατέρας εἶναι ὑπάλληλος τῆς Πυροσβεστικῆς καί ἡ μητέρα ἐργάζεται στό Δῆμο, 
ἐνῶ παράλληλα εἶναι φοιτήτρια τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Κοζάνης. (Ἡ 1η κόρη, 
Ζωή, εἶναι ἔγγαμη μέ 2 παιδιά. Στή φωτογραφία-ἀριστερά κρατάει τό 1ο παιδί της). 
Χαίρουμε καί συγχαίρουμε εὐχόμενοι κάθε πρόοδο τόσο στή μητέρα, ὅσο καί στά 
παιδιά. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. καί οἱ ἁπανταχοῦ Συμπαραστάτες μας θά εἶναι πάντα κοντά τους! 

Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Στυλιανοῦ–Ἀναστα-
σίας ΝΤΙΝΙΔΗ, 8 παιδιά, γεν. 1997–2020, Ν. Θεσ/νίκης.

14



15

Ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας 1821:
200 χρόνια ἀπελευθέρωσης ἀπό τόν τουρκικό ζυγό.

Τῆς Σουλτάνας Πράπα, Προέδρου Πολυτέκνων Ν. Μαγνησίας.

Μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τῆς 25ης 
Μαρτίου, καί τόν ἑορτασμό τῶν 200 χρόνων τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν 
Ἑλλήνων ἀπό τόν τουρκικό ζυγό ὀφείλουμε ὅλοι νά ἀποδώσουμε τήν 
προσήκουσα τιμή καί τόν προσήκοντα σεβασμό σέ ὅλους ἐκείνους πού 
πολέμησαν γενναῖα γιά τή λευτεριά τῆς Πατρίδας.

Ὡς Πρόεδρος ὅμως τῆς Ἕνωσης Πολυτέκνων Ν. Μαγνησίας θά ἤθε
λα, κατά τίς ἑορταστικές αὐτές ἐκδηλώσεις, νά στρέψω τό βλέμμα καί 
νά ὑπογραμμίσω τήν προσφορά στόν ἀγώνα ἐκείνων πού πέρα ἀπό 
τόν προσωπικό τους ἀγώνα γιά τήν Ἐλευθερία προσέφεραν ταυτό
χρονα ὅ,τι πολυτιμότερο (καί ἀπό τά πολεμοφόδια ἀκόμη) χρειαζόταν 
αὐτός, «αἷμα καί ψυχές».

Μιλῶ γιά τούς ἥρωες ἐκείνους πού εἴτε μεγάλωσαν, εἴτε δημι-
ούργησαν οἱ ἴδιοι πολυπληθεῖς Οἰκογένειες. Τό 70% τῶν ἀγωνιστῶν 
ἀνήκει στήν ὁμάδα τῶν Πολυτέκνων καί Ὑπερπολυτέκνων Οἰκογε
νειῶν.* Ὁ τύραννος πολλές φορές ἀφάνισε ὁλόκληρους πληθυσμούς. 
Ἄν δέν ὑπῆρχαν οἱ Πολύτεκνοι Ἕλληνες γονεῖς, καί ἰδιαίτερα ἡ Πολύ
τεκνη μάνα νά φέρνει στόν κόσμο καί νά ἀνατρέφει νέους ἀγωνιστές, 
ἀκολουθώντας τό θέλημα καί τό Νόμο τοῦ Θεοῦ, τό Γένος μας θά εἶχε 
σβήσει. Παρ' ὅλη τή φτώχεια καί τούς κατατρεγμούς, ὅπως ἔλεγε ὁ Κο
λοκοτρώνης, «οἱ καλύβες ἦταν γεμάτες παιδιά». Τότε γεμάτες καλύ-
βες μέ παιδιά, σήμερα ἄδεια ἀνάκτορα. Τότε τά παιδιά «γέμιζαν μέ 
εὐτυχία» τίς Οἰκογένειες, σήμερα τά παιδιά εἶναι, δυστυχῶς, «οἰκο-
νομικό βάρος», «ἐμπόδια καριέρας», «ἀνασταλτικοί παράγοντες τῆς 
εὐμάρειάς μας» καί δυστυχῶς καί γιά τό Κράτος μας «τεκμήρια».

Ἀναφέρω, ὡς μνημόσυνο, τά ὀνόματα μόνον ὀλίγων ἐπωνύμων ἀγω
νιστῶν, ὡς ἐκπροσώπους καί τῶν πολλῶν ἀνωνύμων Πολυτέκνων ἀγωνιστῶν.

• Κολοκοτρώνης Θεόδωρος, 12 ἀδέλφια. (Ἡ οἰκογένεια τῶν Κολο
κοτρωναίων προσέφερε στό βωμό τῆς Λευτεριᾶς 70 νεκρούς).

• Μαυρομιχαλαῖοι, 10 ἀδέλφια.
• Ἡγούμενος Σαμουήλ, 11 ἀδέλφια.
• Μακρυγιάννης Ἰωάννης, 11 παιδιά.
• Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσος, 5 παιδιά.
• Κανάρης Κωνσταντίνος, 7 παιδιά.

* Τήν πανθομολογούμενη προσφορά τῶν Πολυτέκνων στούς Ἐθνικούς μας 
Ἀγῶνες διαχρονικά, ἔχουμε παρουσιάσει καί κατά τό παρελθόν. Μάλιστα, ὁ μα
καριστός ἱδρυτής τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. π. Νικόδημος Μπιλάλης εἶχε διεξαγάγει εἰδική 
ἔρευνα, τήν ὁποία δημοσίευσε στό Περιοδικό μας (ἀρ. τ. 24/Δεκ. 1984, σελ. 14–17 
καί 20–21). Ἐκεῖ ἀνέφερε σχετικά: «οἱ Ἕλληνες Πολύτεκνοι καί τά παιδιά τους 
ὑπῆρξαν καί παραμένουν οἱ πρῶτοι Ἐθνικοί Αἱμοδότες, ὡς πρωταγωνιστές καί 
ἐθνομάρτυρες σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς Ἐθνικούς Ἀγῶνες»! 
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• Κουντουριώτης Λάμπρος, 8 παιδιά.
• Καποδίστριας Ἰωάννης, 8 ἀδέλφια.
• Δεληγιάννης Ἰωάννης, 8 παιδιά.
• Γρηγόριος Δικαῖος–Παπαφλέσσας, 28 ἀδέλφια.
• Τρικούπηδες, 8 ἀδέλφια.
• Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα, 6 παιδιά (καί 8 ἀδέλφια).
• Ὑψηλάντης Ἀλέξανδρος καί Δημήτριος, 7 ἀδέλφια. (Ἡ μητέρα τους, 

ἀρχόντισσα Ἐλισάβετ, προσέφερε 4 ἀπό τά παιδιά της στόν ἀγώνα...). 
• Ἀφανεῖς ἡρωίδες οἱ πολύτεκνες μητέρες, ὅπως ἡ καπετάνισσα Δό-

μνα Βισβίζη, ἡ ἐπονομαζόμενη «Μπουμπουλίνα τῆς Θράκης». Χήρα 
μέ 5 παιδιά πολέμησε σκληρά μετά τό θάνατο τοῦ συζύγου της Χατζῆ 
Ἀντώνη Βισβίζη...

Θεωρῶ ὅτι ἐμεῖς οἱ Πολύτεκνοι τοῦ 21ου αἰώνα συνεχίζουμε νά εἴμα
στε οἱ «αἱμοδότες» τοῦ Ἔθνους, κατά τή ρήση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπι
σκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Χριστοδούλου. Μπορεῖ σήμερα νά 
μήν ἔχουμε ἔνοπλο ἀγώνα, ὅμως καί ὁ ἀγώνας ὁ δικός μας εἶναι δύσκολος 
καί πολυμέτωπος. Ὁ ἀντίπαλός μας δέν εἶναι ἕνας κατακτητής λαός. Εἶναι 
ὁ ἀφελληνισμός καί ὁ ἀποχριστιανισμός, ὁ ὁποῖος ἐπιχειρεῖται ἀπό ξένα, 
ἀλλά καί ἑλληνικά κέντρα.

Δυστυχῶς ἡ παραχάραξη τῆς παλαιότερης ἀλλά καί νεότερης ἱστο
ρίας μας «καλά κρατεῖ».

Σκέψεις γιά ἐθνικό μνημόσυνο ἀλλά καί γιά ἀφύπνιση.
Μέ σεβασμό στούς «ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος ἡρωικῶς ἀγωνισα

μένους καί εὐκλεῶς πεσόντας».

Ἀπό ἀριστερά: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης – 12 ἀ., Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσος – 5 π., 
Γρηγόριος Δικαῖος–Παπαφλέσσας –28 ἀ., Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα – 6 π.

Ἀπό ἀριστερά: Κων/νος Κανάρης – 7 π., Ἀνδρέας Μιαούλης – 5 π., Ἀλέξαν-
δρος ‘Υψηλάντης – 7 ἀ., Δόμνα Βισβίζη – 5 π.
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Πολύτεκνη μητέρα στολίζει τοίχους  
μέ θέματα ἀπό τό 1821!

Ἡ πολύτεκνη μητέρα καί καθηγήτρια εἰκαστικῶν 
τεχνῶν κα Γεωργία Κουσαξίδου, ἀπό τό Ἡράκλειο Λα
γκαδᾶ Θεσσαλονίκης, ζωγραφίζει ἥρωες τοῦ 1821, ὕστε
ρα ἀπό συνεργασία μέ τό Δῆμο Λαγκαδᾶ καί τήν Κοι
νότητα Καβαλαρίου.

Ἤδη ὁ Μάρκος Μπότσαρης κοσμεῖ ἕναν τοῖχο 
καί θά ἀκολουθήσουν κι ἄλλα ἔργα, ὅπως ἀναφέ
ρει στήν ἐφημ. «Δημοκρατία» ἡ ζωγράφος, ἡ ὁποία 

κέρδισε τά συγχαρητήρια ὅλων:
«Ἦταν μία δική μου σκέψη νά ξεκινήσω νά ζωγραφίζω τούς Ἥρωες 

τῆς Ἐπανάστασης, στό πλαίσιο τῶν 200 χρόνων ἀπό τό 1821, ἀλλά εἶδα 
καί ἀνάλογη ἀνακοίνωση τοῦ Δήμου Λαγκαδᾶ, πού ζητοῦσε ἐθελοντές 
γιά κάτι τέτοιο, καί φυσικά ἀνταποκρίθηκα. Μίλησα μέ τόν δήμαρχο κ. 
Ταχματζίδη καί τήν Κοινότητα Καβαλαρίου, μέσῳ τῆς προέδρου της κας 
Γεωργίας Μιχαηλίδου, οἱ ὁποῖοι μοῦ ζήτησαν νά ζωγραφίσω σέ ἕνα τοῖχο 
τοῦ χωριοῦ. Ἀνέλαβα δράση καί παρουσίασα τήν εἰκόνα τοῦ ὁπλαρχηγοῦ 
Μάρκου Μπότσαρη, μέ ἕνα μήνυμα, ἀλλά θά ἀκολουθήσουν κι ἄλλοι...

»Θά παρουσιάσουμε τό Κρυφό 
Σχολειό (σ.σ. ἤδη ὁλοκληρώθηκε) καί 
λίγο ἀργότερα θά ζωγραφίσουμε τόν 
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη σέ τοῖχο τοῦ 
Γυμνασίου Λαγκαδᾶ, ὕστερα ἀπό συν 
εννόηση μέ τόν δήμαρχο. Ὅλα τά ἔρ
γα θά εἶναι ἕτοιμα γιά τήν 25η Μαρ
τίου». Στή δράση συμμετέχουν, ἐκτός 
ἀπό τήν κα Κουσαξίδου, ἡ ἀρχιτέ
κτων–ἐκπαιδευτικός κα Λία Στεργί
ου καί μαθητές τοῦ ΕΠΑΛ Λαγκαδᾶ. 

Ἡ κα Γεωργία Κουσαξίδου διδά
σκει εἰκαστικά σέ δημοτικό σχολεῖο 
τῶν Σερρῶν καί καθημερινά σχεδόν 
κάνει αὐτή τή διαδρομή ἀπό τό Ἡρά
κλειο Λαγκαδᾶ ὅπου διαμένει. Γιατί, 
ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει: «Πρέ-
πει νά ἀγαπᾶς αὐτό πού κάνεις, ἐμεῖς ἀγαπᾶμε τήν Πατρίδα μας, δέν θέ-
λουμε νά ξεχαστεῖ ὁ μεγάλος ἐπαναστατικός ἀγώνας ὅλων τῶν ἀνθρώπων 
πού ἔδωσαν τή ζωή τους γιά νά εἴμαστε ἐλεύθεροι. Εἴμαστε ὑποχρεωμέ-
νοι νά τούς θυμόμαστε καί ἔτσι νά μεγαλώνουν τά μικρά παιδιά».

Ἐκφράζουμε, ὡς Π.Ε.ΦΙ.Π., τά θερμά μας συγχαρητήρια τόσο πρός 
τήν ἐκλεκτή Πολύτεκνη ζωγράφο, ὅσο καί στό Δῆμο Λαγκαδᾶ.

Πηγές:
1) www.dimokratianews.gr/ellada/gkrafitigiato1821kaiapogynaikakallitechni/ 
2) https://enromiosini.gr/ειδησεισμεαξια/μιαπολύτεκνημητέραστολίζειτοίχου/ καί 
3) www.newsbreak.gr/ellada/187693/georgiakoysaxidoydimotikolagkada/
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣεισ
Εἶναι πολύ βασικό νά διδάσκονται τά ἑλληνόπουλα τήν Ἱστορία μας. 

Νά ἐμπνέονται ἀπό τά ἰδανικά τῆς φυλῆς μας καί νά γνωρίζουν τούς 
Ἥρωες πού ἀγωνίστηκαν καί ἔδωσαν ἀκόμη καί τή ζωή τους, προκει
μένου νά εἴμαστε ἐμεῖς σήμερα ἐλεύθεροι. Σημαντικό ρόλο στή σωστή 
διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν διαδραματίζει τό καλό βιβλίο. 

Μέ ἀφορμή, λοιπόν, τήν Ἐθνική μας Ἐπέτειο προτείνουμε δύο (2) 
ἐπίκαιρα βιβλία γιά παιδιά, ἀπό τίς ὀρθόδοξες ἐκδόσεις «Ἔαρ» (Μαυ
ρομιχάλη 32, 106 80 Ἀθήνα, τηλ. 210.36.38.621, Email: info@earbooks.
com, ἱστοσελίδα: www.earbooks.com).

• Θωμᾶς Μαυρομάτης, παιδοψυχίατρος, 
«Ἀληθινοί Ἥρωες (τεῦχος Ά ). Ἑλληνικῆς 
Ἐπανάστασης μέσα ἀπό 200 αὐτοκόλλητα».

Ἀπευθύνεται σέ παιδιά ἀπό 8 ἐτῶν. Μα
θαίνουν μέ εὐχάριστο τρόπο διάφορα περι
στατικά ἀπό τή ζωή τῶν Ἡρώων, κολλώντας 
200 αὐτοκόλλητα πού περιέχονται μαζί μέ 
τό εἰκονογραφημένο βιβλίο, μέσα σέ ὡραία 
ἔγχρωμη συσκευασία. 

Ὅπως σημειώνουν οἱ ἐκδότες, πρόκει
ται γιά «τήν πρώτη προσπάθεια αὐτοῦ τοῦ 
εἴδους πού ἔγινε στή Χώρα μας, γιά νά πλημ
μυρίσει ἡ ζωή τῶν παιδιῶν μας μέ ἀληθινούς 
ἥρωες…, ἥρωες τοῦ 1821».

Κυκλοφορεῖται ἤδη καί τό Β΄ τεῦχος τῆς σειρᾶς, μέ Ἥρωες τῆς Μακε
δονίας μας καί τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα (μέ 150 αὐτοκόλλητα).

• Ἰωάννα Σκαρλάτου, «Μικρά παιδιά, με-
γάλοι Ἥρωες. Ζωντανεύω τούς Ἥρωες τοῦ 
1821» (εἰκονογράφηση Ἑλένης Περακάκη).

Πρόκειται γιά ἕνα χαριτωμένο σέτ δρα
στηριοτήτων γιά παιδιά ἀπό 5 ἐτῶν. Περιέ
χει ἕνα καλαίσθητο βιβλιαράκι καί 8 ἔγχρω
μες κατασκευές γιά χειροτεχνία, μέ τούς Ἅγιο 
Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, Λασκαρίνα Μπουμπου-
λίνα, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη καί Νικηταρᾶ. 

Ἀφοῦ διαβάσουν τά παιδιά τήν ἱστορία 
ἀπό τήν παιδική ἡλικία τοῦ κάθε ἥρωα, κα
λοῦνται νά νά παίξουν, δημιουργώντας καί 
στολίζοντας τίς φιγούρες. Μέσα ἀπό τό παι
χνίδι «καλλιεργεῖται ἡ ἀξία τῆς ἀνιδιοτελοῦς 

ἀγάπης καί τῆς προσφορᾶς στά ἰδανικά τῆς Πατρίδος μας». 
Συγχαίρουμε τούς ἀγαπητούς φίλους συγγραφεῖς, ἀλλά καί τίς ἐκδό

σεις «Ἔαρ» γιά τά ἀξιόλογα αὐτά βιβλία, τά ὁποῖα συνιστοῦμε θερμά.
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ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ: 
ΚΙ ΟΜΩΣ…, ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ!

Πρόσφατα, μέ ἀφορμή τίς συγκλονιστικές ἀποκαλύψεις σεξουαλικῆς 
παρενόχλησης σέ ἀθλητικούς καί καλλιτεχνικούς χώρους, ἐπανῆλθε στήν 
ἐπικαιρότητα τό θέμα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης σέ ὅλες τίς 
βαθμίδες ἐκπαίδευσης. Βέβαια, τό θέμα αὐτό βρισκόταν πάντοτε στήν 
ἰδεολογική καί πολιτική ἀτζέντα τῶν ἑκάστοτε κυβερνήσεων τά τελευ
ταῖα ἔτη. Ἤδη γνωρίζουμε ὅτι ἐφαρμόζεται πιλοτικά στό Νηπιαγωγεῖο. 

Τό παράδοξο εἶναι ὅτι ἡ φιλοσοφία αὐτή ἀκολουθεῖται πιστά ἀπό 
τήν πλειοψηφία τῶν ἐκπροσώπων μας στή Βουλή, ἀνεξαρτήτως ἰδε-
ολογικῶν ἀποχρώσεων. Πρόκειται, θεωροῦμε, γιά μιά ἐνορχηστρωμέ-
νη προσπάθεια πού τεχνηέντως καί μέ σπουδή προωθεῖ τό Ὑπουρ-
γεῖο Παιδείας μέ καταφανῶς ὕποπτους σκοπούς.  

Ὅπως ἀναφέραμε σέ παλαιότερο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας, μέ 
ἀφορμή τήν ἀπόπειρα ἐφαρμογῆς τοῦ προγράμματος «Παίζω μέ τόν 
Φρίξο καί μαθαίνω γιά τό σῶμα μου καί τίς διαπροσωπικές σχέσεις», 
«Τό νά ἐπιθυμοῦν κάποιοι νά «ἐπιβάλλουν» τή σεξουαλική διαπαιδα
γώγηση σέ παιδιά καί μάλιστα στήν 
εὐαίσθητη ἡλικία τῶν 5, 6, 7 ἐτῶν, 
παρακάμπτοντας οὐσιαστικά τούς 
φυσικούς, ἀλλά καί νομικά ὑπευθύ
νους γιά τή διαπαιδαγώγησή τους, 
τούς γονεῖς, εἶναι ἀπαράδεκτο. Πολύ 
περισσότερο δέ, ὅταν πρόκειται γιά 
τή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παι
διῶν προσχολικῆς καί πρώιμης σχο
λικῆς ἡλικίας, λαμβάνοντας ὑπόψη ὅτι τέτοιου εἴδους προγράμματα 
θεωροῦν τόν τρόπο διαπαιδαγώγησης τῶν γονέων ἐκ τῶν προτέρων 
ἀνεπαρκή!».*  

Συνεχίζοντας σχετικά μέ τό περιεχόμενο καί τούς στόχους τῶν ἐν 
λόγῳ προγραμμάτων, θά πρέπει νά σταθοῦμε στό ἑξῆς παράδοξο: Παρά 
τή συντριπτικά ἀρνητική ὑποδοχή, πού ἐκφράστηκε ἀκολούθως μέ 
πλῆθος ἀρνητικῶν σχολίων, κατά τή δημόσια διαβούλευση, ψηφίστη
κε τελικά τό νομοσχέδιο πού συμπεριελάμβανε τά προγράμματα αὐτά. 
Μέ τό γενικό τίτλο: «Συμπεριληπτικά Προγράμματα Σεξουαλικῆς Δια
παιδαγώγησης» καί ὑπό τό κάλυμμα ἀσαφῶν ἐπεξηγήσεων πού ἀφο
ροῦν σέ κοινωνικές συμπεριφορές καί δεξιότητες, καθιερώθηκαν χω
ρίς νά ληφθοῦν ὑπόψη οὔτε οἱ νόμοι οὔτε τά ἤθη τῆς κοινωνίας μας.

Αὐτά ἔχουν, ἐν συντομίᾳ, «ὡς βάση τά σεξουαλικά δικαιώματα. Δι
δάσκουν ὅτι τό παιδί εἶναι σεξουαλικό ἀπό τή γέννησή του, ὅτι μπορεῖ 
νά ἱκανοποιεῖται ποικιλοτρόπως ἀπό τήν πρώτη κιόλας παιδική ἡλικία 
καί πώς αὐτό εἶναι φυσιολογικό, ὅτι τό φύλο εἶναι ρευστό, ὅτι τό παι

* Περιοδ. «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια», ἀρ. τ. 164/Δεκ. 2019, σελ. 7–8.
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δί δικαιοῦται νά ἔχει “ἐμπειρίες” ἀπό τό νηπιαγωγεῖο καί ἀκόμα νωρί
τερα, ὅτι ἡ τεκνογονία εἶναι μιά ἐπιλογή ἰσότιμη μέ τήν ἄμβλωση, ὅτι 
οἱ οἰκογένειες εἶναι πολλῶν εἰδῶν καί εἶναι ἰσότιμες καί, τό χειρότε
ρο, ὅτι τό παιδί, ἔχοντας σεξουαλικά δικαιώματα, πού εἶναι δικαίωμά 
του νά τά ἱκανοποιήσει, ὀφείλει καί μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει εὐθέως 
τίς θέσεις τῶν γονέων, τή θρησκευτική πίστη του, τήν ἴδια τήν οἰκογέ
νειά του, πού, κατά τά ἄλλα, εἶναι τό βασικό του στήριγμα. Διότι τά 
σεξουαλικά δικαιώματα εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα αὐτά».*  

Καλοῦμε τούς γονεῖς καί τούς ἐκπαιδευτικούς, πού ἐπιθυμοῦν νά ἐνη
μερωθοῦν γιά τό τί πραγματικά περιλαμβάνουν αὐτά τά ἐπιβαλλόμενα 
προγράμματα καί ποῦ τελικά θά ὁδηγήσουν τή νεολαία μας, νά ἀνα
τρέξουν στήν ἱστοσελίδα τοῦ Κινήματος «Μαμά, Μπαμπάς καί Παι-
διά» (https://mumdadandkids.gr/). 

Στό πλαίσιο τῆς ἔγκυρης ἐνημέρωσης, 
τό Κίνημα προέβη στήν ἔκδοση ἑνός βι
βλίου. Συγγραφέας εἶναι ἡ ἰατρός κα Πα-
ναγιώτα Χατζηγιαννάκη καί ἔχει τόν τίτ
λο: «Καλύτερα ἕνα χρόνο νωρίτερα, παρά 
πέντε λεπτά ἀργότερα» καί ὑπότιτλο: 
«Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Ὑπάρ-
χει τρόπος…» (σ.σ. 120). 

Πρόκειται γιά ἕνα πρακτικό ὁδηγό 
ἀντιμετώπισης τοῦ εὐαίσθητου αὐτοῦ θέ
ματος. Ἀπευθύνεται κυρίως σέ γονεῖς 
καί ἐκπαιδευτικούς, προσ εγγίζοντας τούς 
προβληματισμούς τους μέ γνώση, διάκριση 
καί πραγματικό ἐνδιαφέρον γιά τά παιδιά.

Διαβάζουμε σχετικά στό ὀπισθόφυλ
λο: «Οἱ γονεῖς ἴσως διστάζουμε νά ἀνα
λάβουμε τή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 

τῶν παιδιῶν μας… Καλύτερα νά τό ἔκανε κάποιος “εἰδικός”… Ὅμως τί 
θά διδαχθοῦν τά παιδιά μας ἀπό τόν “εἰδικό”; Θά ὠφεληθοῦν ἤ μήπως 
μπερδευτοῦν; 

»Θέλουμε τήν καλύτερη ἀγωγή γιά ἐκεῖνα καί στό θέμα τῆς σεξουα
λικῆς τους ἀγωγῆς. Νά γίνει μέ σύγχρονο τρόπο καί νά κρατᾶ συγχρό
νως τίς ὀρθόδοξες χριστιανικές μας ἀξίες. Ἕνα τέτοιο τρόπο θέλουμε 
νά δείξουμε στούς γονεῖς μέσα ἀπό αὐτό τό κείμενο. Εἶναι βέβαια μία 
ἀρχική προσέγγιση. Ἐσεῖς, μέσα ἀπό τή μεγάλη σας ἀγάπη, εἴμαστε σί
γουροι πώς θά ἀναλάβετε καί θά δώσετε στά παιδιά σας τό καλύτερο, 
θέλοντας νά τά δεῖτε ἀληθινά εὐτυχισμένα». 

Τό βιβλίο κυκλοφορεῖται ἀπό τίς ἐκλεκτές ἐκδόσεις «Ἔαρ» (www.ear
books.com, τηλ. 210.36.38.621, email: info@earbooks.com). Τό συνιστοῦμε 

* Συνέντευξη τῆς ἰατροῦ κας Παναγιώτας Χατζηγιαννάκη, ἐκπροσώπου τοῦ 
Κινήματος «Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά», στήν ἐφημ. «Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια» (17. 
2.2021, σελ. 16–17).



θερμά καί προτρέπουμε ὅλους, γονεῖς 
καί ἐκπαιδευτικούς, νά τό προμηθευ
τοῦν. Ἐπειδή τά παιδιά μας δυστυχῶς 
ἀπειλοῦνται, ἐπιβάλλεται ἄμεσα ἡ 
ἀνάγκη τῆς ὑπεύθυνης ἐνημέρωσης 
ὅλων ὅσοι ἐμπλέκονται στή σοβαρή 
διαδικασία τῆς ἀγωγῆς τους, ἰδιαίτε
ρα δέ τῶν γονέων. 

ΣΤΗΛΗ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ

«Κάποτε θά 'ρθουν γνωστικοί,  
λογάδες καί γραμματικοί
γιά νά σέ πείσουν.
Ἔχε τό νοῦ σου στό παιδί
κλεῖσε τήν πόρτα μέ κλειδί

θά σέ πουλήσουν.
Ὑπερασπίσου τό παιδί,
γιατί ἐάν γλυτώσει τό παιδί,
ὑπάρχει ἐλπίδα»!

(στιχ. Λευτέρης Παπαδόπουλος)

«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
Λειτουργεῖ ὡς αὐτοτελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέζης 8 – Κάτω Πολεμίδια, Ἅγ. Ἰωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, 
τηλ. 25567.933. Πρόεδρος: Ἀνδρέας Μαυρουδῆς, θεολόγ.καθηγ. Ὧρες ἐπικοινωνίας 13:00–23:00.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ:
l  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (IBAN): CY13002003410000000103184700.

l  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (IBAN): CY61002001950000357010237969.
    ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΙC). BCYPCY2N.

ΚΥΠΡΟΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ…
Πρόσφατες μελέτες ἐπιβεβαίωσαν τό θλιβερό γεγονός ὅτι ἡ ὑπογεν

νητικότητα στήν Κύπρο ἔχει φτάσει σέ ἐπικίνδυνο σημεῖο. Πανευρωπαϊ
κά ἡ Χώρα κατέχει την ἀρνητική 4η θέση (ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα ἀκολουθεῖ 
στήν 5η θέση) μετά ἀπό τήν Μάλτα, τήν Ἱσπανία καί τήν Ἰταλία. Ταυ
τόχρονα, τή δημογραφική ἀβεβαιότητα ἐνισχύει το γεγονός ὅτι τό 1/3 
τῶν παιδῶν γεννιοῦνται ἀπό ἀλλοδαπές 
μητέρες. Ἕνας, ἐπίσης σοβαρός ἐπιβαρυντι
κός παράγοντας εἶναι ὅτι τό 2019 ἡ μέση 
ἡλικία τῶν Κυπρίων κατά τή γέννηση τοῦ 
1ου παιδιοῦ τους σκαρφάλωσε στά 30 ἔτη. 

Πρέπει ἄμεσα νά χαραχθεῖ μιά ἐθνική δη
μογραφική πολιτική μέ τήν ὑποστήριξη ὅλων 
τῶν πολιτικῶν δυνάμεων. Τό πρόβλημα δέν 
εἶναι κομματικό, ἀλλά ἐθνικό καί κατεπεῖγον!

Παρ’ ὅλη ὅμως τήν ἀρνητική κατάστα
ση, ὑπάρχουν ἀκόμη ἀδελφοί μας πού πᾶνε κόντρα στό ὀλιγότεκνο 
πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας καί φέρνουν στόν κόσμο τά πολλά χαριτωμένα  
βλαστάρια τους. Αὐτές οἱ Οἰκογένειες εἶναι το μέλλον τῆς Πατρίδος 
μας καί αὐτές σᾶς ΚΑΛΟΥΜΕ νά ἐνισχύσετε καί σεῖς, οἱ ἁπανταχοῦ 
Κύπριοι Φίλοι μας.   

ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ 1ου ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

21



22

Ὑπερπολύτεκνος Ἱερέας π. Βασίλειος Βασιλείου
(23.8.1950–† 17.1.2021). 

Ὁ μακαριστός π. Βασίλειος γεννήθηκε στίς 
23. 8. 1950 στόν Τύρναβο. Ὑπῆρξε γόνος τῆς 
ἐκλεκτῆς ἱερατικῆς Οἰκογενείας τοῦ π. Λά-
μπρου καί τῆς πρεσβυτέρας Μαρίας Βασιλεί-
ου. Σπούδασε Παιδαγωγικά καί ὑπηρέτησε ὡς 
δάσκαλος σέ διάφορα μέρη, ὥσπου κατέληξε 
στή Σιάτιστα. Τό 1976 νυμφεύθηκε τήν εὐλα
βή δασκάλα καί νοσοκόμο Σταυρούλα Μα-
ραμῆ καί μαζί δημιούργησαν μιά εὐλογημέ
νη Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια μέ 7 παιδιά 
(4 ἀγόρια καί 3 κορίτσια, ἀπό τά ὁποῖα ἀπέ
κτησαν, μέχρι στιγμῆς 22 ἐγγόνια). 

Τό 1982 χειροτονήθηκε Διάκονος καί τό ἴδιο ἔτος Ἱερέας ἀπό τόν ἀεί
μνηστο ἅγιο Ἐπίσκοπο Σιατίστης Ἀντώνιο (Κόμπο, † 17. 12. 2005) καί 
τοποθετήθηκε στόν Ἅγιο Νικόλαο Σιατίστης, ὅπου διακόνησε μέχρι τήν 
κοίμησή του. Μάλιστα, ἐπιθυμώντας νά ἀφιερωθεῖ ὁλοκληρωτικά στήν 
Ἐκκλησία, τό 1983 παραιτήθηκε ἀπό τήν ἐκπαίδευση. 

Ἡ ἐνασχόλησή του μέ τήν Ἐνορία του ἦταν ὁλοήμερη (τό πρωί 
Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία, τό ἀπόγευμα Κατηχητικά, Ἑσπερινός καί 
Ἐξομολόγηση), ἐνῶ ἀναρίθμητες ψυχές προσέτρεχαν στό πετραχήλι του. 
Πολλές φορές ἐξομολογοῦσε μέχρι τίς μεταμεσονύκτιες ὧρες.

Ἰδιαίτερα ἀσχολήθηκε μέ τά παιδιά, τούς ἐφήβους καί τούς νέους. Ταυ
τόχρονα καλλιέργησε καί τό κήρυγμα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ τόσο τό προ
φορικό, ὅσο καί τό γραπτό. Ἦταν κυριολεκτικά μπροστά ἀπό τήν ἐποχή 
του. Δημιούργησε ἤδη ἀπό τό 1989 στήν Ἐνορία του Ραδιοφωνικό Σταθ
μό, πού ἐκπέμπει σέ 24ωρη βάση. Στό δέ φιλανθρωπικό ἔργο ἦταν ἀκού
ραστος. Ἵδρυσε φιλόπτωχο ταμεῖο καί κοινωνικό παντοπωλεῖο.

Στό πλαίσιο τοῦ μεγάλου του ἐνδιαφέροντος γιά τίς Πολύτεκνες 
Οἰκογένειες, καθιέρωσε τή χορήγηση σημαντικοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ 
γιά κάθε παιδί ἀπό τό 4ο καί πλέον. Ὑπῆρξε ἐπί σειρά ἐτῶν πολύτιμος 
συνεργάτης τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. στό ἔργο τῆς διανομῆς τοῦ Περιοδικοῦ μέσῳ 
τῶν Ἱερῶν Ναῶν στήν περιοχή τῆς Σιάτιστας. 

Ἡ ἐκδημία του ἀφήνει δυσαναπλήρωτο κενό ὄχι μόνο στούς οἰκεί
ους του ἀλλά καί σέ ὅσους τόν γνώριζαν. Εἴμαστε ὅμως βέβαιοι, ὅτι γιά 
τόν ἁγιασμένο λευΐτη, π. Βασίλειο, ἰσχύει ἡ ρήση τῆς Γραφῆς: «Δικαίων 
δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος» (Σοφ. Σο
λομῶντος 3, 1). Γι’ αὐτό καί προσκατεροῦμε τίς ἁγίες του εὐχές, τώρα 
πού ἵσταται ἐνώπιον τοῦ ἐπουρανίου Θυσιαστηρίου καί συλλειτουργεῖ 
μετά τῶν Ἁγίων καί τῶν Ἀγγέλων. 

Αἰωνία σου ἡ μνήμη, μακαριστέ πάτερ Βασίλειε!

Φ Ι Λ Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Κ Ν Ι Κ Ο  Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο



Ἀνέσ τη Χρισ τ ός!  Ἡ δοκιμασία τοῦ λογικοῦ…
Τοῦ Φώτη  Κόντογλου.

«Ἡ πίστη τοῦ χριστιανοῦ δοκιμάζεται μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χρι
στοῦ, σὰν τὸ χρυσάφι στὸ χωνευτήρι. Ἀπ' ὅλο τὸ Εὐαγγέλιο ἡ Ἀνάστα
ση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ πλέον ἀπίστευτο πράγμα, ὁλότελα ἀπαράδεκτο 
ἀπὸ τὸ λογικό μας, ἀληθινὸ μαρτύριο γιὰ δαῦτο. Μὰ ἴσια–ἴσια, ἐπειδὴ 
εἶναι ἕνα πράγμα ὁλότελα ἀπίστευτο, γιὰ τοῦτο χρειάζεται ὁλόκληρη 
ἡ πίστη μας γιὰ νὰ τὸ πιστέψουμε. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι λέμε συχνὰ πὼς 
ἔχουμε πίστη, ἀλλὰ τὴν ἔχουμε μονάχα γιὰ ὅσα εἶναι πιστευτὰ ἀπ'τὸ 
μυαλό μας. Ἀλλὰ τότε δὲν χρειάζεται ἡ πίστη, ἀφοῦ φτάνει ἡ λογική. 
Ἡ πίστη χρειάζεται γιὰ τὰ ἀπίστευτα.

Οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι εἶναι ἄπιστοι. Οἱ ἴδιοι οἱ μαθητάδες τοῦ Χρι
στοῦ δὲν δίνανε πίστη στὰ λόγια τοῦ δασκάλου τους ὅποτε τοὺς ἔλε
γε πὼς θ’ ἀναστηθῆ, μ’ ὅλο τὸ σεβασμὸ καὶ τὴν ἀφοσίωση ποὺ εἶχαν 
σ' Αὐτὸν καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη στὰ λόγια Του. Καὶ σὰν πήγανε οἱ Μυ
ροφόρες τὴν αὐγὴ στὸ μνῆμα τοῦ Χριστοῦ, κ' εἴδανε τοὺς δυὸ ἀγγέ
λους ποὺ τὶς μιλήσανε, λέγοντας σ’ αὐτὲς πὼς ἀναστήθηκε, τρέξανε νὰ 
ποῦνε τὴ χαροποιὰ εἴδηση στοὺς μαθητές, ἐκεῖνοι δὲν πιστέψανε τὰ λό
για τους, ἔχοντας τὴν ἰδέα πὼς ἤτανε φαντασίες: ″Καὶ ἐφάνησαν ἐνώ-
πιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος (=ἀνοησία) τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν 
αὐταῖς‶ (Λουκ. 24, 11)...

Βλέπεις καταπάνω σὲ πόση ἀπιστία ἀγωνίσθηκε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός; 
Καὶ στοὺς ἴδιους τοὺς μαθητάδες Του. Εἶδες μὲ πόση μακροθυμία τὰ 
ὑπόμεινε ὅλα;... Καὶ μ’ ὅλα αὐτά, ἴσαμε σήμερα οἱ περισσότεροι ἀπὸ μᾶς 
εἴμαστε χωρισμένοι ἀπὸ τὸν Χριστὸ μ’ ἕνα τοῖχο παγωμένον, τὸν τοῖχο 
τῆς ἀπιστίας. Ἐκεῖνος ἀνοίγει τὴν ἀγκάλη Του καὶ μᾶς καλεῖ κ’ ἐμεῖς 
Τὸν ἀρνιόμαστε. Μᾶς δείχνει τὰ τρυπημένα χέρια Του καὶ τὰ πόδια 
Του, κ’ ἐμεῖς λέμε πὼς δὲν τὰ βλέπουμε. Ἐμεῖς ψάχνουμε νὰ βροῦμε 
στηρίγματα στὴν ἀπιστία μας, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουμε τὸν ἐγωϊσμό μας, 
ποὺ τὸν λέμε Φιλοσοφία καὶ Ἐπιστήμη. Ἡ λέξη Ἀνάσταση δὲν χωρᾶ 
μέσα στὰ βιβλία τῆς γνώσης μας... Γιατὶ ″ἡ γνώση τούτου τοῦ κόσμου, 
δὲ μπορεῖ νὰ γνωρίσει ἄλλο τίποτα, παρεκτὸς ἀπὸ ἕνα πλῆθος λογι
σμούς, ὄχι ὅμως ἐκεῖνο ποὺ γνωρίζεται μὲ τὴν ἁπλότητα τῆς διάνοιας‶.

Ναί, ἐκείνους ποὺ ἔχουνε αὐτὴ τὴν εὐλογημένη ἁπλότητα τῆς διάνοι
ας, τοὺς μακάρισε ὁ Κύριος, λέγοντας: ″Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύ-
ματι, ὅτι αὐτῶν ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν... Μακάριοι οἱ καθαροὶ 
τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται‶ (Ματθ. 5, 3 & 8)... 

Ἂς παρακαλέσουμε τὸν Κύριο νὰ μᾶς δώσει αὐτὴ τὴν πλούσια 
φτώχεια, καὶ τὴν καθαρὴ καρδιά, ὥστε νὰ Τὸν δοῦμε ν' ἀναστήνε-
ται γιὰ νὰ ἀναστηθοῦμε κ’ ἐμεῖς μαζί Του».

Μὲ αὐτὰ τὰ ἁπλὰ, ἀλλὰ χαριτωμένα λόγια τοῦ Κόντογλου, σᾶς εὐχό
μαστε κι ἐμεῖς ἀγαπητοί μας Φίλοι Ἀναγνῶστες, χρόνια πολλά, εὐλογη
μένα καὶ θεάρεστα. Τὸ δὲ ἀνέσπερο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ νὰ 
φωτίζει πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σας! 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η ! – Α Λ Η Θ Ω Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η !
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Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Ἱερέως Χαραλάμπους–Μαρίας 
ΡΑΜΑΝΤΑΝΑΚΗ, μέ 11 παιδιά, γεν. 2001–2020, Ν. Εὐβοίας.

Σέμνωμα καί καύχημα τῆς ΠΕΦΙΠ ἀποτελοῦν οἱ Ἑλληνορθόδοξες Ὑπερ-
πολύτεκνες Οἰκογένειες καί μάλιστα οἱ Ἱερατικές. Ὅμως, δυστυχῶς, τό κο-
σμικό πνεῦμα τῆς καταναλωτικῆς ἐποχῆς μας ἄρχισε νά ἐπηρεάζει καί τίς 
Ἱερατικές Οἰκογένειες. Κι ἐνῶ τά προηγούμενα χρόνια ἡ πλειοψηφία τους 
ἦταν Πολύτεκνες, τελευταῖα ὅλο καί λιγοστεύουν. Βέβαια πρέπει νά παρα-
δεχτοῦμε ὅτι, παρ’ ὅλη τή μείωση αὐτή, ἀκόμη τά ποσοστά Πολυτεκνίας 
μεταξύ τῶν Ἱερατικῶν Οἰκογενειῶν εἶναι μεγαλύτερα, ἐν σχέσει πάντα 
μέ τό γενικό πληθυσμό.

Γι’ αὐτό καί χαιρόμαστε ἰδιαίτερα ὅταν γνωρίζουμε καί παρουσιάζουμε τέ-
τοιες εὐλογημένες Ὑπερπολύτεκνες Ἱερατικές Οἰκογένειες, ὅπως ἡ συγκεκρι-
μένη. Ἡ παρουσία τους εἶναι ἠχηρή ὁμολογία πίστεως καί ἐμπιστοσύνης στό 
Ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί ζωντανή ἀπόδειξη τῶν πνευματικῶν, ἀλλά 
και ὑλικῶν εὐλογιῶν, πού Αὐτός τούς παρέχει ἀφειδῶς! Ὁ δρόμος δύσκο-
λος καί πολλές φορές ἀνηφορικός. Ὅμως, συνοδοιπόρο καί βοηθό ἔχουν 
τό Δεσπότη μας Χριστό, τόν νικητή τοῦ κόσμου (καί τοῦ θανάτου): «ἐν τῷ 
κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε∙ ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰω. 16, 33).

Εἴθε, τό παράδειγμα τοῦ σεβαστοῦ Ἱερατικοῦ ζεύγους νά ἀκολουθήσουν 
ὄχι μόνο οἱ ἐνορίτες τους, ἀλλά καί ὅλα τά νεαρά ζευγάρια τῆς δύσμοιρης 
Πατρίδας μας.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης:
• Ἡ ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δέν ὁμοιάζει μέ 

καμμιάν ἀπ' ὅσες γίνονται τήν σήμερον εἰς τήν Εὐρώ-
πην. Τῆς Εὐρώπης αἱ ἐπαναστάσεις ἐναντίον τῶν διοι-
κήσεών των εἶναι ἐμφύλιος πόλεμος. Ὁ ἐδικός μας πό-
λεμος ἦτο ὁ πλέον δίκαιος, ἦτον ἔθνος μέ ἄλλο ἔθνος».

(Ἀπομνημονεύματά του, Ἅπαντα Τερτσέτη, τ. 1ος, σ. 149).

• «Παιδιά μου!... Πρέπει νά φυλάξετε τήν πίστη σας 
καί νά τήν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τά ἅρματα 
εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος».

(Λόγος του στήν Πνύκα).


