ΕΙΔΙΚΟ ΑΦ Ι Ε Ρ Ω Μ Α ΣΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ:

ΓΑΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ καί ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ!

Οἰκογένεια Ἀλεξάνδρου καί Μαρίας ΠΑΓΚΑΛΗ, μέ 7 παιδιά,
γεννημένα ἀπό 2004—2010 (τό 7ο ἀναμένεται, μέ τό καλό), ὅλα
μικρά καί χαριτωμένα, χωρίς δίδυμα, Ν. Ἀττικῆς. Βλ. σελ. 15.
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ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΔΟΣΗ
Π.Ε.ΦΙ.Π.

«Τὸ πελαργίζειν ἐστὶ φιλοτεκνεῖν καὶ φιλογονεῖν».
«Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμηση τῶν
πελαργῶν, πού εἶναι πτηνά μονογαμικά, φιλότεκνα, πολύτεκνα, φιλόστοργα, 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.

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

Ἔτος 33ο, ἀρ. φύλλου 131.
Ἰούλιος-Αὔγουστος-Σεπτέμβριος 2011.
Ἀκαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.
 210-38.38.496, 210-38.22.586,
FAX: 210-38.39.509.
Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι Δ Α : www.pefip.gr
e-mail: pefip@otenet.gr

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α΄ Ἀθηνῶν.
Ἰδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ἐκδότης: Ἀντώνιος Ε. Ἀντωνίου, τ. Διευθ.
Ἐμπορικῆς Τραπέζης, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ἡ Ε.Π.Ο. συντάσσεται ἀπό Ἐπιτροπή.
Διευθυντής Συντάξ.: Ἁγιορείτης Μοναχός
Νικόδημος (Μπιλάλης, πτ. Θεολ.-Φιλολ.),
Ἀντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ἐκτύπωση: «ROTO PRINT»,
Κορωπί Ἀττικῆς.  210-66.23.778.
Ἡ Ε.Π.Ο. ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ
σέ ὅσους τή ζητήσουν, ἀλλά καί
διανέμεται δωρεα Ν διά μέσου
τῶν Ἱ. Ναῶν, μέ εὐλογία-ἄδεια
τῆς Ἐκκλησίας μας. Δεκτές οἱ
προαιρετικές Εἰσφορές-Δωρεές.

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθῆ μέ:

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

• Φιλανθρωπικός,

κοινωφελής καί μή
κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεῖ ὡς «Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ἀπόρων Ὑπερπολυτέκνων-Πολυτέκνων Ἑλ
λάδος», ἀπό ὅλη τή Χώρα, μέ πέντε (5)
ΠΑΙΔΙΑ καί ἄνω, ἀνήλικα ἤ σπουδάζοντα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
μέ 4 καί 3 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα χηρῶν,
ἀναπήρων, ἀσθενῶν, φυλακισμένων, διαζευγμένων, ἀλλά καί ΑΓΑΜΩΝ μητέρων
καί γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οἱ ὁποῖες πιέζονται
γιά Ε Κ Τ Ρ Ω Σ Η , γίνονται κατ᾽ ἐξαίρεση
δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ἔγκυρα: πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς
καταστάσεως, ὑγείας-Κρατικοῦ Νοσοκομείου κ.λπ., καθώς καί οἰκογενειακή
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή).

•

Δ Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε-

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:
• ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ:
τρόφιμα, ἱματισμό καινουργῆ ἤ σέ καλή
καί καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα
καί ἔπιπλα, οἰκιακά σκεύη κ.λπ., βιβλία,
σχολικά εἴδη, παιχνίδια, ἀλλά καί ΟΙΚΙΕΣ ἤ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ὅπως καί παντός εἴδους
ΔΩΡΕΑ χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώων Πολυτέκνων Ἀδελφῶν μας, πού ἀξίζουν τήν
ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυση ὅλων μας.
• Δ Ω Ρ Ε Ε Σ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ
κ υ ρ ί ω ς (βλ. ἑπομ. Τραπεζ. Λογαρ/μούς
καί ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ. 14-15).

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.
ΕΘΝΙΚΗ ( Ὑποκατ/μα ὁδ. Σόλωνος 75) ἀριθμός 1 5 1 / 2 9 6 0 4 7 - 8 9 .
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (Κεντρικό, ὁδ. Σοφοκλέους 11) ἀριθμός 1 8 9 5 0 8 0 4 .
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.
 ἱ ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματεῖο φοροαπαλλάσσονται 20% μέ κατάθεση στό
• ΟΣωματεῖο
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.
Π
 ΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 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. Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Μ Ε .

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ τοῦ παρόντος ΤΕΥΧΟΥΣ.
1. Ὅπως συνηθίζουμε τελευταῖα,
τό παρόν «καλοκαιρινό» τεῦχος εἶ
ναι ΑΦΙΕΡΩΜΑ στό ἰδιαίτερα ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ: τῶν νομίμων-ἑλλη
νορθοδόξων καί παρανόμων ΓΑΜΩΝ,
τῶν ἐκτός Ὀρθοδοξίας. Σ' αὐτούς τούς
τελευταίους περιλαμβάνονται ο ἱ διάφορες Σ Υ Μ Β ΙΩ Σ Ε Ι Σ χω ρ ί ς γ ά μ ο,
ἀλλά καί οἱ λεγόμενοι «μεικτοί γάμοι»
ΕΛΛΗΝΩΝ-«Ἑλληνορθοδόξων» μέ ἑτεροδόξους-αἱρετικούς καί ἀλλοδόξους
ἤ καί ἀθρήσκους-ἀπίστους !
Φυσικά ἐδῶ ὁ ἰδιαίτερος λόγος γί
νεται γιά τίς παράνομες αὐτές περι
πτώσεις, πού εἶναι καί ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
ἤ «ΑΓΑΜΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ», μάλιστα
ἐγκαταλειμμένες μέ μικρά παιδάκια ἤ
καί ἐγκυμονοῦσες... μέ ἄμεσο ἤ ἔμμεσο
κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ! Καί ἀκριβῶς,
πολλές ἀπό τίς περιπτώσεις αὐτές καταφεύγουν καί στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. (στούς
«Φίλους τῶν Πολυτέκνων»), μολονότι
γι' αὐτή προέχουν οἱ Ἑλληνορθόδοξοι
Ὑπερπολύτεκνοι-Πολύτεκνοι.
Εἶναι αὐτονόητο ὅτι τό θέμα τοῦ πα
ρόντος ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ δέν εἶναι μόνο
ἰδιαίτερα ΕΠΙΚΑΙΡΟ (λόγῳ καί τῆς
πλημμυρίδας πλέον τῶν μεταναστῶνἀλλοδαπῶν, περισσότερο Μουσουλμά
νων), ἀλλ' εἶναι καί γενικότερα θέμα
ἐνδιαφέρον ΟΛΟΥΣ. Γιατί χωρίς νό
μιμη Οἰκογένεια-Ἑλληνορθόδοξη τό

ἐπακόλουθο εἶναι... κρίση καί διά
λυση.
2. Τό δεύτερο ἐδῶ εἰσαγωγικό ΣΧΟ
ΛΙΟ ἀναφέρεται στόν ἄμεσο καί ἔμ
μεσο ΔΙΩΓΜΟ τῶν Ἐφημερίδων καί
Περιοδικῶν ἐθνικοῦ, ἠθικοκοινωνικοῦ
καί θρησκευτικοῦ περιεχομένου
μέ τήν ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ τῆς
μικρῆς ταχυδρομικῆς ἀτελείας ἀπό
τό Ὑπουργεῖο Τύπου! Γιατί εὐνοεῖ καί
ἐπιδοτεῖ πλέον ΜΟΝΟ τούς «Μεγαλο
εκδότες» καί τούς ἐπαγγελματίες δημο
σιογράφους, πού ἐκδίδουν Ἐφημερίδες
καί Περιοδικά πολιτικο-κομματικά,
ἀθλητικά καί ἄλλα. Ἀντίθετα, ὅλα τά
ὑπόλοιπα Ἔντυπα ἔμμεσα-ἄμεσα... δι
ώκονται, γιατί τά ταχυδρομικά τέλη,
ἀφότου τά ΕΛ.ΤΑ. ἔγιναν ἰδιωτικήἐμπορική Ἑταιρεία, ἔγιναν πανάκριβα!
Ἔτσι πολλά, ἄν ὄχι πλεῖστα, Ἔντυπα,
μάλιστα τά κρίνοντα καί κατακρίνον
τα τή γενική κυβερνητική κρίση,
ὁδηγοῦνται σέ περιορισμό μέχρι κα
ταργήσεως !
3. Τό Περιοδικό μας «Ἑλληνορ
θόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια» (μέ
τή μεγαλύτερη ὥς τώρα κυκλοφορία
σέ ἀριθμό φύλλων γιά τά ἑλληνικά
δεδομένα καί πάντοτε ΔΩΡΕΑΝ), μέ
τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγάπη
τῶν Φίλων-Ἀναγνωστῶν του (τῶν
ὅπου Γῆς Ἑλληνορθοδόξων) ΣΥΝΕ-

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

l Γιά Πολυτέκνους Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Σ:
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 10–2.
7.30΄–3.30΄πρωί καί 5–8.30΄μ.μ.,
Παράκληση νά προηγεῖται τηλεφώνημα.
ἐκτός ἀπογεύματος Σαββάτου καί
Κυριακῆς.
l ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Λειτουργεῖ
l Γιά Πολυτέκνους Α Τ Τ Ι Κ Η Σ:
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 7.30΄–3.00΄.
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί 10–2.
210-38.08.826. Ὑπεύθ. Στέφ. Σωτηρίου.

«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.



Θέμα ἐπικαιρότατο:

ΓΑΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ καί ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ!
(Μέ ἀφορμή τήν ἱερή Μνήμη, † 29η Αὐγούστου,
τοῦ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΥ τοῦ Ἁγίου ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ἀπό τόν Ἡρώδη,
ἐπειδή ΗΛΕΓΧΕ τόν ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΓΑΜΟ του μέ
τή γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του Φιλίππου Ἡρωδιάδα).



Α΄.
Καί ἀπό τόν τίτλο τοῦ Περιοδικοῦ
μας «Ἑ λλ η ν ο ρ θ ό δ ο ξ η Πολύτεκνη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» γίνεται φανερό,
ὡς αὐτονόητο ἄλλωστε, ὅτι ἡ Πολύ
τεκνη Οἰκογένεια, πού ἐπί 42 χρό
νια προβάλλει καί ἠθικά καί ὑλικά
ἐνισχύει τό κατά δύναμη ἡ Ἕνωσή
μας «οἱ Φίλοι τῶν Πολυτέκνων» (μέ
προτερότητα στήν Ὑπερπολύτεκνη
Ἑλληνορθόδοξη Οἰκογένεια), πρέπει
νά ἔχει ν ό μ ι μ ο κ α ί μ ά λ ι σ τ α
Ὀ ρ θ ό δ ο ξ ο Γ ά μ ο . Γιατί δυστυχῶς
ὑπάρχουν καί ὑπερπολύτεκνες-πολύτε
κνες οἰκογένειες χωρίς κανέναν τύπο
γάμου, ἀλλά καί χωρίς Ὀρθόδοξη
Πίστη ἐνεργό, τόσο στή θεωρία, ὅσο
καί στήν πράξη: μέ προσευχή, μελέτη ἱερῶν βιβλίων, ἐκκλησιασμό,
συμμετοχή στά ἱερά Μυστήρια τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Γι' αὐτό
ἀκριβῶς θεωροῦμε ὀρθό-ὀρθόδοξο,
ἀλλά καί ἀναγκαῖο νά κάνουμε μιά
ἐπίκαιρη ἀναφορά, ἐπίκαιρη ἰδιαίτερα
σήμερα..., γιά τίς διάφορες μορφές
«γάμων», ὅπως τῶν «ἐλεύθερων συμ

βιώσεων» καί γενικά τῶν παρανόμων
γάμων ἐκτός Ὀρθοδοξίας.
Ἱερό, ἀλλά καί ἡρωικό παράδειγμα-ὑπόδειγμα στήν ἀναφορά μας
αὐτή θά εἶναι ὁ δίκαιος, δημόσιος
καί θαρραλέος ἔλεγχος τοῦ παρανόμου γάμου τοῦ τοπάρχη τῆς Γαλιλαίας καί Περαίας Ἡρώδη Ἀντίπα ἀπό
τό μεγαλύτερο ὅλων τῶν Προφητῶν,
τόν Τίμιο Πρόδρομο.
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, Προ
δρόμου καί Βαπτιστοῦ τοῦ Θεανθρώ
που Χριστοῦ, ἤδη ἀπό τήν ἐμβρυακή
του ἡλικία εἶναι θαυμαστός καί δι
δακτικότατος. Περιγράφεται ἀπό τόν
Ἅγιο Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστή
Λουκᾶ, τόν Ἕλληνα καί ἰατρό, στά κε
φάλαια 1ο, 3ο καί 7ο τοῦ Εὐαγγελίου
του μέ πολλές λεπτομέρειες. (Παρα
πέμπουμε στά κεφάλαια αὐτά, ὅπως
καί σέ κάποια κεφάλαια τῶν τριῶν
ἄλλων ἱ. Εὐαγγελίων καί τῶν Πράξεων
τῶν Ἀποστόλων. «Ὁ ζητῶν εὑρίσκει»
(Ματθ. 7, 8). Καί ἀσφαλῶς, οἱ πλέ
ον χαρακτηριστικοί καί μοναδικοί λό
γοι περί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου εἶναι τοῦ
Ἰδίου τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ:

ΧΙΖΕΤΑΙ καί θά συνεχίζεται. Γιατί στηρίζεται στήν ἱερή καί αἰώνια
τριάδα: Ὀρθόδοξη Πίστη-ΟἰκογένειαΠατρίδα, Ἀξίες-Ὑπεραξίες χωρίς...
ὑποτιμήσεις καί «κρίσεις».
4. Ἰδιαίτερα συνιστοῦμε τά «Εἰδικά
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ», πού μεταφέρουμε καί
φωτογραφικά (στίς σελ. 13—14), στά ὁποῖα
ὑπάρχουν ἀνεπτυγμένα καί τεκμηριωμέ
να τά εἰδικά θέματα μέ ἐπίκεντρο —τί
ἄλλο;— τόν εὐλογημένο Ἑλληνορθόδοξο
Γάμο (βλ. § Η΄, σ. 10 τοῦ παρόντος). Μετά
τά «Εἰδικά Ἀφιερώματα» ἀκολουθοῦν

ὡραῖες οἰκογενειακές φωτογραφίες
(σελ. 15—16).
5. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ πάντοτε τούς
Φίλους Ἀναγνῶστες γιά τό στηριγμό
καί τίς Δωρεές τους. Τούς ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ γιά τήν ἀνανέωση αὐτοῦ τοῦ
στηριγμοῦ, πού εἶναι ἀναγνώριση καί
στηριγμός, ἰδιαίτερα στίς πονηρές καί
κρίσιμες ἡμέρες μας, τοῦ μεγαλυτέρου
συγχρόνου ΘΕΜΑΤΟΣ-ΘΕΑΜΑΤΟΣΘΑΥΜΑΤΟΣ. Καί αὐτό εἶναι ἡ ὕπαρξη
καί παρουσία τῆς Ἑλληνορθόδοξης
Πολύτεκνης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ!

«...Τί ἐξεληλύθατε (=ἐξήλθατε) εἰς
τήν ἔρημον... ἰδεῖν; Προφήτην; Ναί,
λέγω ὑμῖν, καί περισσότερον Προ
φήτου... Μείζων (=μεγαλύτερος) ἐν γεν
νητοῖς γυναικῶν Προφήτης Ἰωάννου
τοῦ Βαπτιστοῦ οὐ δ ε ί ς ἐ σ τ ι ν ...»!
(Λουκᾶ 7, 18—30).
Ὡστόσο ἐδῶ θά περιορισθοῦμε
μόνο στόν ἔλεγχο πού ὁ Τ. Πρόδρο
μος ἔκαμε στόν Ἡρώδη Ἀντίπα, γιό τοῦ
«μεγάλου» Ἡρώδη καί βρεφοκτόνου
(τῶν 14.000 Ἁγίων Νηπίων τῆς Βηθλεέμ
καί περιχώρων), λέγοντάς του:
«...Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τήν γυναῖ
κα τοῦ ἀδελφοῦ σου»! (Μάρκ. 6, 18).
Δηλαδή: Δέν σοῦ ἐπιτρέπεται, δέν
ἠμπορεῖς νά ἔχεις ὡς γυναίκα σου τή
γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ σου (Φιλίππου,
τήν Ἡρωδιάδα). Ὁ γ ά μ ο ς α ὐ τ ό ς
ε ἶν α ι π α ρ ά ν ο μ ο ς !
Β΄.
Ἱερός Πανανθρώπινος Νόμος!
Τό σημαντικότατο, ἀλλά καί δι
δακτικότατο ἐδῶ εἶναι ὅτι ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ἐφήρμοσε στήν περίπτω
ση τοῦ Ἡρώδη τό ψαλμικό: «Καί
ἐλάλουν ἐν τοῖς μαρτυρίοις Σου
ἐναντίον (=ἐνώπιον) βασιλέων καί
οὐκ ᾐσχυνόμην»! (=Δέν ἐφοβόμουν,
δέν ἐδειλίαζα. Ψαλμ. 118, 46. — Προ
ηγούμενο τό παράδειγμα τοῦ Προφ.
Ἠλία). Καί δέν ἔκρινε οὔτε ἤλεγξε
τόν παράνομο γάμο τοῦ Ἡρώδη καί
τῆς Ἡρωδιάδας μόνο μέ βάση τόν
Ἰουδαϊκό Νόμο, πού ὁ Θεός παρέδωσε
στόν Προφήτη Μωυσῆ. Γιατί ὁ Ἡρώδης
δέν ἦταν Ἑβραῖος, ἀλλ' Ἰδουμαῖος
(Ἐδωμίτης), ἀλλοεθνής, οὔτε ἦταν
ἀκριβῶς ὁμόθρησκος μέ τούς Ἑβραί
ους. Ἦταν ἐκπρόσωπος ἤ ὑπάλληλος
τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, πού
ἦταν εἰδωλολατρική, ἀλλά καί «πο
λυεθνική» στή νομοθεσία της.
Θά ἠμπορούσαμε νά τήν παρομοι
άσουμε μέ τή σημερινή «Εὐρωπαϊκή
Ἕνωση», σέ ἐπίπεδο διοικούντων ἐκ
προσώπων, ἀλλά καί πολλῶν τοπικῶν
κυβερνήσεων. Γιατί δυστυχῶς ἡ Ε.Ε. σέ
πολλά θέματα καί μάλιστα «γάμων»
ἀνέχεται, ἀλλά καί ὁρίζει ἀκόμη καί

παρανοϊκές παρανομίες, ὅπως εἶναι
τά «γιά ψύλλου πήδημα» διαζύγια,
οἱ ἄτυπες ἤ τυπικές «ἐλεύθερες συμ
βιώσεις», ὥς καί οἱ σοδομικοί... «γά
μοι» τῶν ὁμοφυλοφίλων!
Μάλιστα καί ἡ σύγχρονη ἑλληνική
κυβέρνηση προωθεῖ ἄμεσα τό σοδομικό «γάμο», ἐνῶ ὡς ἀντιπολίτευση
19-δεκαεννέα βουλευτές της εἶχαν
προτείνει σχέδιο «Νόμου» πρός ψήφιση «γάμου ὁμοφυλοφίλων»!
Ἀλλ' ὅμως στό μέγα θέμα τοῦ γάμου-οἰκογενείας (συζυγίας ἀνδρογύ
νου-ἑτεροφύλων) ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΟΣ
ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ, ὁ ἔμφυτος, ὡς
θεόσδοτος, νόμος τῆς συνειδήσεως,
ὁ πανανθρώπινος Ἠθικός Νόμος ΔΙΚΑΙΟΥ καί μάλιστα οἰκογενειακοῦ.
Γιατί ἀνέκαθεν καί σέ ὅλες τίς ἀρχαῖες
παραδόσεις τῶν λαῶν ὑπῆρχε —καί
ὑπάρχει— ὁ ἄγραφος, ἀλλά καί γραπτός νόμος περί τοῦ γάμου (συζυγίας-οἰκογενείας) ὡς πρωταρχικοῦ
θ ε σ μ ο ῦ Ι Ε Ρ ΟΥ !
Ἐξάλλου οἱ ἄρχοντες τῶν λαῶν,
παρ' ὅλο πού συνήθως ἦσαν μονάρ
χες καί «αὐτοκράτορες», ἔπρεπε νά
διοικοῦν δίκαια καί νά τιμωροῦν τίς
ἀδικίες καί παρανομίες γενικά καί
ἰδιαίτερα σέ θέματα γάμου-οἰκο
γενείας, ὡς θεμελίου καί βάσεως τῆς
ἀνθρώπινης κοινωνίας. Τό παράδειγμα γενικά τῶν ἀρχόντων ἔπρεπε νά
εἶναι ὑπόδειγμα γιά τούς ἀρχομένους,
ὅπως καί τό παράδειγμα τῶν διδασκά
λων στούς μαθητές καί φυσικά τό
παράδειγμα τῶν γονέων στά παιδιά
τους καί γενικότερα τό παράδειγμα
τῶν μεγαλυτέρων στούς μικροτέρους
καί νεοτέρους.
Ἔτσι καί στήν περίπτωση τοῦ πα
ρανόμου γάμου τοῦ Ἡρώδη, τό πα
ράνομο παράδειγμά του ἐπηρέαζε
ἄμεσα καί ἔμμεσα τούς ἀρχομένους
Ἑβραίους, μολονότι αὐτοί εἶχαν τό
Μωσαϊκό Νόμο, μέ ἰδιαίτερη καί
αὐστηρή γενικά οἰκογενειακή νομο
λογία (Οἰκογενειακό Δίκαιο).
Ὁ ἐλεγκτικός λοιπόν λόγος τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου στόν Ἡρώδη, τό
« ο ὐ κ ἔ ξ ε σ τ ί σ ο ι . . . » (=δέν σοῦ



ἐπιτρέπεται...), δέν ἦταν λόγος πε
ριπτωσιακός καί περιστασιακός, ἀ
φορώντας μόνο τόν Ἡρώδη καί τήν
ἐποχή του. Ἀντίθετα, τό «οὐκ ἔξεστί
σοι...» (=δέν σοῦ ἐπιτρέπεται...) ἴσχυε
καί ἰσχύει γιά κάθε παράνομο γάμο.
Γνωστό παράδειγμα παρανόμων
γάμων εἶναι καί ἡ περίπτωση τῆς
Σαμαρείτιδας, πού διακριτικά ἤλεγξε
ὁ Θεάνθρωπος Χριστός. Ὅταν τῆς
εἶπε: «Ὕπαγε φώνησον τόν ἄνδρα σου
καί ἐλθέ ἐνθάδε», κι ἐκείνη ἀπήντησε:
«Οὐκ ἔχω ἄνδρα», ὁ Χριστός τῆς
ἀποκάλυψε: «Καλῶς εἶπας ὅτι ἄνδρα
οὐκ ἔχω · πέντε γάρ ἄνδρας ἔσχες καί
νῦν ὅν ἔχεις ο ὐ κ ἔ σ τ ι σ ο υ ἀ ν ή ρ »
(Ἰωάν. 4, 16—18). Διότι «συζοῦσε» ἤδη
μέ ἕκτο (6ο) ἄνδρα, ὅπως καί προηγου
μένως συζοῦσε διαδοχικά μέ πέντε, οἱ
ὁποῖοι ἦσαν ὅλοι παράνομοι καί ὄχι
νόμιμοι ἄνδρες-σύζυγοί της. Καί αὐτό
τῆς τό ἀποκάλυψε ὁ Χριστός ὡς Θε
άνθρωπος καί Παντογνώστης, πράγμα
πού ἔγινε ἀφορμή νά πιστεύσει ἐκείνη,
νά μετανοήσει καί στή συνέχεια νά γί
νει Μαθήτριά Του, Ἰσαπόστολος καί
Μεγαλομάρτυς, ἡ Ἁγία Φωτεινή, μάλι
στα μέ τήν οἰκογένειά της. (Ἡ Μνήμη
της τιμᾶται τήν 26η Φεβρουαρίου καί
τήν Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδας).



Γ΄.
Μονογαμία καί πολυγαμία.
Ἁγιογραφικά καί ἱεροκανονικά
μόνο ἡ μονογαμία εἶναι εὐλογημένη,
φυσιολογική, παιδαγωγική καί ἀν
τάξια τοῦ ἀνθρώπου. Ἀρχικά βέβαια
ἦταν ἀνεκτή κατά συγκατάβαση με
ταξύ τῶν Ἑβραίων καί ἡ πολυγαμία,
ἡ ὁποία ἔπειτα ἐνωρίς καταργήθη
κε. Μάλιστα στήν περίπτωση ἄνδρα
θανόντος ἀτέκνου τή χήρα γυναίκα
του τήν ἔπαιρναν ὡς νόμιμη σύζυγο
οἱ ἑπόμενοι ἀδελφοί του διαδοχικά,
ὡσότου ἀποκτήσει τέκνο, πού λογιζό
ταν τέκνο-κληρονόμος τοῦ θανόντος.
(Βλ. Ματθ. 22, 25—33).
Ὁ «ἀνδραδελφικός» αὐτός γά
μος λεγόταν «λευιρατικός». Μιά τέ
τοια περίπτωση χήρας, πού ἔλαβαν
διαδοχικά οἱ ὑπόλοιποι ἕξι ἀδελφοί
τοῦ πρώτου, ἀλλά τελικά ὅλοι τους

ἀπέθαναν ἄτεκνοι, ἀνέφεραν στό Χρι
στό οἱ Σαδδουκαῖοι, οἱ ὁποῖοι δέν πί
στευαν στήν ἀνάσταση. Καί τό ἔκαμαν
σκόπιμα, γιά νά... Τόν «παγιδεύσουν»!
Εἶπαν: «Ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει τίνος
τῶν ἑπτά ἔσται (=θά εἶναι) γυνή; πάν
τες γάρ ἔσχον αὐτήν» (Ματθ. 22,
28). Καί ἔλαβαν τήν ἀποστομωτική
ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ: «Πλανᾶσθε
μή εἰδότες (= μή ἐννοοῦντες καί γνω
ρίζοντες) τάς Γραφάς μηδέ τήν δύνα
μιν τοῦ Θεοῦ». Γιατί, ὅπως συνέχι
σε ὁ Κύριος, «στήν ἀναστημένη ζωή
(μετά τήν παροῦσα) δέν νυμφεύον
ται οἱ ἄνδρες (γυναῖκες) οὔτε καί οἱ
γυναῖκες ὑπανδρεύονται, ἀλλά θά ζοῦν
πλέον στόν οὐρανό ὡσάν Ἄγγελοι»,
ἀθάνατοι καί ἄφθαρτοι (στίχ. 29—30).
Τότε ὁ γάμος καί ἡ παιδοποιία θά
καταργηθοῦν, ὅπως καταργήθηκε καί
ὁ ἀνδραδελφικός-«λευιρατικός» γάμος,
πού ὑπῆρξε περιστασιακός χάρη τῆς
παιδοποιίας. Ἀνέκαθεν δηλαδή ἡ στειρότητα γενικά καί ἡ ἐξ αὐτῆς ἀτεκνία,
μάλιστα στήν Παλαιά Διαθήκη, νομι
ζόταν, ὅπως καί εἶναι, «ἀφύσικη» κα
τάσταση, δοκιμασία ἤ καί «τιμωρία»
τοῦ Θεοῦ. Ἀντίθετα, ἡ ἑκούσια-θελη
ματική ἀποφυγή τῆς παιδοποιίας ἦταν
καί εἶναι ἁμαρτία θανάσιμη.
Γνωστή καί σαφής εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ Αὐνάν, γιοῦ τοῦ Ἰούδα καί
ἐγγονοῦ τοῦ Ὑπερπολυτέκνου Πατρι
άρχη Ἰακώβ. Ἐπειδή ὁ πρωτότοκος γιός
τοῦ Ἰούδα Ἤρ, δυστυχῶς ἄνθρωπος
«πονηρός», ἔλαβε γυναίκα ἀλλοεθνῆ, τή
Χαναναία Θάμαρ, καί ἀπέθανε ἄτεκνος,
σύμφωνα μέ τόν ἰσχύοντα τότε «λευιρα
τικό» γάμο, τή χήρα Θάμαρ ὁ πενθερός
της Ἰούδας τήν ἔδωσε στό δευτερότο
κο γιό του Αὐνάν λέγοντάς του: Νυμ
φεύσου την, «ἐπιγάμβρευσε αὐτήν καί
ἀνάστησον σπέρμα τῷ ἀδελφῷ σου»
(Γενέσ. 38, 8).
Ἀλλ' ὁ Αὐνάν, ἐνῶ δέχθηκε τή χήρα
Θάμαρ ὡς γυναίκα του, δέν ἤθελε ν'
ἀποκτήσει μαζί της τέκνο-κληρονόμο
τοῦ θανόντος ἀδελφοῦ του καί ὄχι
δικό του. Ἔτσι κατά τίς συζυγικές σχέ
σεις μ' αὐτή, ἀπέφευγε τή σπερμογονία πρός τεκνογονία, δηλαδή ἔκανε

τόν ἁμαρτωλό «συζυγικό αὐνανισμό»,
ὅπως πρέπει νά ὀνομάζεται ἡ ἁμαρτωλή
αὐτή πράξη ἀντισυλλήψεως. «Πονη
ρόν δέ ἐφάνη ἐναντίον (=ἐνώπιον)
τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐποίησε τοῦτο, καί
ἐθανάτωσε (καί) τοῦτον» (ὁ Θεός.
Γενέσ. 38, 10). Αὐτή τή σκόπιμη πο
νηρία του ὁ Θεός τήν ἔκρινε ὡς πα
ράνομη καί ἁμαρτωλή πράξη καί τόν
ἐθανάτωσε μέ αἰφνίδιο θάνατο, ὅπως
καί τόν ἀδελφό του Ἤρ.
(Ὡς ἑλλην. λέξη ὁ «αὐνανισμός», κα
τά μετάφραση τοῦ ἀγγλο-γαλλο-γερμαν.
onanisme, ἀπαντᾶται τό 1777. Ἡ ἀρχαία,
ἀλλά καί ἡ μεταγενέστερη ὀνομασία
τῆς «πονηρίας» αὐτῆς εἶναι ἡ λέξη «μα
λακία» ἤ τό «κατά μόνας ἁμάρτημα»
ἐρωτικῆς αὐτοϊκανοποιήσεως, τό ὁποῖο ἁγιογραφικά καί ἱεροκανονικά
εἶναι κολάσιμο καί στερητικό τῆς θεί
ας Μεταλήψεως. Κατά κυριολεξία δη
λαδή αὐνανισμός εἶναι ἡ συζυγική
ἀντισύλληψη, πού εἶναι ἁμαρτία θανάσιμη, καί ἄστοχα χρησιμοποιήθηκε
ἀπό ξένους συγγραφεῖς γιά τή φιλή
δονη ἐρωτική αὐτοϊκανοποίηση, πού
ἐπίσης εἶναι ἁμαρτία θανάσιμη, ἀλλ'
ἐλαφρότερη ἱεροκανονικά).
Χαρακτηριστικοί εἶναι οἱ λόγοι τοῦ
Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου στήν Α΄ πρός
Κορινθίους Ἐπιστολή του, κεφ. 6, στίχ.
9—10 : «...Μή πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι
οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοί οὔ
τε μ α λ α κ ο ί οὔτε ἀρσενοκοῖται
(=ὁμοφυλόφιλοι)... Βασιλείαν Θεοῦ
οὐ κληρονομήσουσι»!
Μόνο μέ εἰλικρινῆ μετάνοια καί ἱ.
Ἐξομολόγηση συγχωροῦνται καί μέ
πνευματικό ἀγώνα προσευχῆς καί νη
στείας διορθώνονται καί διακόπτον
ται τά αἰσχρά αὐτά πάθη, τά ὁποῖα
ὄντως δια-φθείρουν τόν «κατ' εἰκόνα
Θεοῦ» πλασμένο ἄνθρωπο καί τόν...
ἀποκτηνώνουν. (Βλ. καί σελ. 11).
Δ΄.
Ἡ ἔμπυρη ἐμπειρία τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ὅμως στό κύριο θέμα τῶν παρανόμων γάμων, γιά
τό ὁποῖο ἡ ἐμπειρία τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
εἶναι ὄχι ἁπλά μεγάλη, ἀλλά κυριολε

κτικά ἔ μ π υ ρ η (καυτή) καί συνεχής
ἀπό τήν ἵδρυσή της, χωρίς τότε νά εἶχε
σκεφθῆ ἤ φαντασθῆ τήν ὕπαρξη καί
ἔκταση τοῦ ... δραματικοῦ καί ἀλύτου
(;) τούτου θέματος.
Γιατί πρέπει ἐδῶ καί πάλι νά ἐξ
ηγήσουμε, γιά τούς ἀγνοοῦντας καί
νεοτέρους Φίλους Ἀναγνῶστες, ὅ τ ι
περιπτωσιακή καί περιστασ ι α κ ή ὑπῆρξε καί ἦταν ἀρχικά
(1η Ὀκτωβρίου 1969) ἡ ἰδιαίτερη
καί εἰδική «ἀσχολία» τῆς πρώτης
«Ὁμάδας Φιλοπολυτέκνων» μέ κά
ποιες Ὑπερπολύτεκνες Οἰκογένειες
(μέ 10-δέκα καί ἄνω παιδιά τότε!).
Ἦσαν φυσικά ἑλληνορθόδοξες καί
παραδοσιακές, ἀλλά καί χωρίς τό
τε κρατική, κοινωνική, ἀλλά καί ἐκ
κλησιαστική ἐνίσχυση, τουλάχιστο
αὐτές οἱ ἀξιοθαύμαστες περιπτώσεις.
Καί ἀκριβῶς, τήν ὕπαρξη καί παρου
σία τους ἡ ἀρχική «Ὁμάδα Φιλοπο
λυτέκνων, ὅπως πρωτο-ονομάσθηκε,
δίκαια ἔκρινε ὡς ἀξιοπρόσεκτο «θέμαθέαμα-θαῦμα», πού δέν ἠμποροῦσε
νά «ἀντιπαρέλθει» (πρβλ. Λουκᾶ 10,
30—37).
Ἐξαρχῆς λοιπόν, μαθαίνοντας ἤ δι
αβάζοντας γιά τήν ὕπαρξη ΣυλλόγουἙνώσεως «Φίλων τῶν Πολυτέκνων»,
μᾶς ἐπισκέφθηκαν ἤ μᾶς ἔγραψαν καί
κάποιες ὑπερπολύτεκνες οἰκογένειες
χωρίς γάμο ἤ ἀστεφάνωτες, ὅπως λέ
γονται, ἰδιαίτερα ἀπό τό χῶρο τῶν
Ἑλληνο-τσιγγάνων. Καί τό ἴδιο συνέ
βηκε καί μέ κάποιες ὑπερπολύτεκνες
οἰκογένειες ἀλλοδαπῶν καί ἀλλο
δόξων, ὅπως καί οἰκογένειες Ἑλλήνων
παπικῶν, προτεσταντῶν κ.ἄ., ἑτερο
δόξων καί αἱρετικῶν μέ «μεικτούς
γάμους». Ἐξηγούσαμε βέβαια ὅτι
δεχόμαστε καί βοηθοῦμε τό κατά δύ
ναμη Ἑλληνορθόδοξες Οἰκογένειες,
μέ Ὀρθόδοξο Γάμο, ἀλλ' ὡστόσο
ἐβλέπαμε καί ἐξετάζαμε καί κάθε πε
ρίπτωση χωριστά καί εἰδικά, ὅπως πε
ριπτώσεις: χηρείας, ἐγκαταλείψεως,
διαζυγίου, ἀσθενείας... καί φυσικά
—τί ἄλλο;— τῆς ὑπάρξεως πολλῶν
καί μικρῶν παιδιῶν χωρίς καμμία





τότε κρατική ἐπιδοματική βοήθεια
καί προστασία!
Ε΄.
Ἑλλάδα-«ἀμπέλι ξέφραγο»!
Ὡστόσο ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. (μολονότι
παρεξηγιόταν καί παρεξηγεῖται ἀπό
κάποιους Φίλους της), χάρη τῶν
μικρῶν καί ἀθώων παιδιῶν δεχόταν
διακριτικά καί τίς περιπτώσεις πού
ἀναφέρονται σέ κάθε τεῦχος αὐτοῦ
τοῦ Περιοδικοῦ (σελ. 2 · συνιστοῦμε
νά ξαναδιαβασθοῦν), μάλιστα περιπτώσεις ἐγκύων, πού πιέζονται γιά
ΕΚΤΡΩΣΗ. Καί αὐτό γινόταν διακρι
τικά καί ἐπιλεκτικά ὥς τό ἔτος 1991—
1992, πού τά ὅρια-σύνορα, ἐκτεταμένα
καί πολυμέτωπα, ἄνοιξαν... ἀφύλακτα
κι ἔγινε ἡ μικρή ἀνέκαθεν πληθυσμια
κά Ἑλλάδα μας... «ἀμπέλι ξέφραγο»!
Ἔκτοτε ἐγνώρισε, γνωρίζει καί ζεῖ τήν
πρωτοφανῆ στήν ἱστορία της πλημμυρίδα τῶν ἀλλοδαπῶν μεταναστῶν μέ
πλεονασμό τῶν λαθρομεταναστῶν!
Καί θίγουμε ἐδῶ τό θέμα τοῦτο
(γιά τό ὁποῖο ἐπίσης ἔχουμε γράψει
πολλές φορές) ἀπό τήν ἐνδιαφέρουσα
ἐδῶ πλευρά τῶν παρανόμων γάμων.
Γιατί εἰσέρρευσαν ἀρχικά (1991—1992 καί
ἑξῆς) δεκάδες ἤ καί ἑκατοντάδες χιλιάδες
Ἀλβανοί, ἀπό τούς ὁποίους ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. δέν
ἠμποροῦσε νά «ἀντιπαρέλθει» πρώτους
τούς συμπαθέστατους καί πολυδοκιμα
σμένους Βορειοηπειρῶτες, κάποιες
ἑκατοντάδες πολυτέκνους. Ἀκολούθησαν
οἱ ἐπίσης συμπαθέστατοι καί πολυδοκι
μασμένοι Ρωσοπόντιοι, οἱ «τραντέλληνες» (τριάντα φορές Ἕλληνες !) καί οἱ
γείτονές τους Ἑλληνογεωργιανοί καί
ἄλλοι, φυσικά Ἑλληνορθόδοξοι Πολύ
τεκνοι-Ὑπερπολύτεκνοι, ἀλλά καί πολ
λοί ἀπ' αὐτούς ἀστεφάνωτοι καί μέ πα
ρανόμους γάμους λόγῳ τοῦ ἀθεϊστικοῦ
καθεστῶτος καί ἄλλων συνθηκῶν! Πῶς
μπορούσαμε τούς δοκιμασμένους πολυτέ
κνους αὐτούς νά τούς «ἀντιπαρέλθουμε»,
ὅταν μάλιστα ἤθελαν νά βαπτισθοῦν
οἱ ἀβάπτιστοι καί νά στεφανωθοῦν οἱ
ἀστεφάνωτοι; Ἔκαναν ἀσφαλῶς καί κά
νουν καί οἱ Ἑλληνορθόδοξες Ἐνορίες ὅ,τι
μποροῦσαν. 'Αλλά καί ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. καθη
μερινά δέν μποροῦσε νά μή δεχθῆ τουλά

χιστο τούς ὑπερπολυτέκνους αὐτούς καί
νά κάνει ὅ,τι μποροῦσε, συνεργαζόμενη
μέ τίς Ἐνορίες σέ βαπτίσεις, στεφανώμα
τα καί φυσικά σέ «πρῶτες βοήθειες».
ΓΙΑΤΙ —ἄς προσεχθῆ αὐτό ἰδιαί
τερα— ἡ κοιμωμένη καί ἀντικειμένη
γιά πολυτέκνους ἑλληνική «νομοθε
σία» δέν χορηγοῦσε ΟΥΤΕ τό «κα
θυστερημένο» ψιχουλικό πολυτεκνικό
ἐπιδοματάκι στούς προηγουμένους ὡς...
ἀλλοδαπούς! Ἔπρεπε νά συμπληρωθῆ
μία 10ετία, γιά ν' ἀποκτήσει ἑλληνική
ὑπηκοότητα ἡ πολύτεκνη μητέρα, ἄν
ἦταν ἀλλοδαπή, ἔστω καί ὀρθόδοξη,
Ρωσίδα κλπ. Μά τά ἐπιδόματα δέν
δίδονται γιά τά παιδιά, πού εἶναι
Ἑλληνάκια; Μόνο ἡ πολυπονεμέ
νη ἱστορία τῶν ἐπιζώντων ἀδελφῶν
Μικρασιατῶν, πού κατόρθωσαν νά
ἔλθουν στήν ἄστοργη καί γι' αὐτούς
«μητέρα»-Ἑλλάδα, μπορεῖ νά συγκριθῆ
ὡς παράλληλη μέ τήν ἀνωτέρω περι
γραφόμενη... ἀμυδρά.
Ϛ΄. Πανσπερμία ἀλλοδαπῶν
μεταναστῶν...
Ἀλλά τό δύσκολο καί ἄλυτο (;) θέμα
τῶν παρανόμων γάμων στή σύγχρονη
Ἑλλάδα εἶναι δυστυχῶς γενικότερο καί
συνεχιζόμενο, ὡς συνέπεια καί προέ
κταση τοῦ διογκουμένου ἑλληνικοῦ
μεταναστευτικοῦ προβλήματος. «Ἀπό
ἀνατολῶν μέχρι δυσμῶν» Ἀσιάτες καί
Ἀφρικανοί (Αἰγύπτιοι-Ἄραβες, Ἰνδοί,
Φιλιππινέζοι, Ἰρακινοί, Κοῦρδοι, Πακιστανοί, Κινέζοι), Βαλκάνιοι, ἀλλά
καί προερχόμενοι ἀπό τίς πρώην κομ
μουνιστικές χῶρες, ἔχουν κυριολε
κτικά κ α τ α κ λ ύ σ ε ι τή μικρή Ἑλ
λάδα, πού ἔχει δεχθῆ καί δέχεται
τό μεγαλύτερο ἀναλογικά ἀριθμό
ἀλλοδαπῶν μεταναστῶν ἤ ὀρθότερα
λαθρομεταναστῶν συγκριτικά μέ
τά ὑπόλοιπα εὐρωπαϊκά καί δυτικά
κράτη. Οἱ Ἑλληνικές Ἀρχές σκόπι
μα «ἀνεβάζουν» τό συνολικό ἀριθμό
τους στό 1.000.000 (ἕνα ἑκατομμύριο),
ἐνῶ ὁ πραγματικός ἀριθμός τους φθά
νει, ἄν μή καί ὑπερβαίνει, τά 2.500.000
(2,5 ἑκατομμύρια)! Οἱ ἀμιγεῖς Ἕλληνες
εἴμαστε-δέν εἴμαστε 8,5—9 ἑκατομ
μύρια, μέ συνεχῆ συρρίκνωση, ὅπως

ἔδειξε καί ἡ πρόσφατη Ἀπογραφή.
Ἄλλοι λαοί ὑπερπληθύνονται καί οἱ
Ἕλληνες συνεχῶς μειώνονται...
Θίγοντας ὅμως ἐδῶ καί πάλι τό
πρόβλημα τῶν παρανόμων-«μεικτῶν
γάμων» ἀλλοδαπῶν καί Ἑλλήνων, τυ
πικά «Ἑλληνορθοδόξων», καί ἀντίστροφα, «Ἑλληνορθοδόξων» καί ἀλλοδαπῶν-ἀλλοθρήσκων, θά ἀναφερ
θοῦμε μόνο στίς περιπτώσεις πολυτέκνων πού κατέφευγαν καί καταφεύγουν στήν Π.Ε.ΦΙ.Π., περιπτώσεις
εἴτε ἀμιγῶς ἀλλοδαπῶν εἴτε καί συζών
των, χωρίς γάμο ἤ μέ «μεικτό γάμο»,
δῆθεν «θρησκευτικό» ἤ καί «πολι
τικό», ἀλλοδαπῶν μέ Ἕλληνες καί
Ἑλλήνων μέ ἀλλοδαπούς. Καί καθώς
καί ἀπό τίς δύο πλευρές συνήθως εἶναι
νέοι ἄνθρωποι στήν ἡλικία, μεταξύ
20—35 ἐτῶν, καί γενικά μέ χαλαρά ἤ
ἐλευθεριάζοντα ἐρωτικά ἤθη, ἀρκετοί
ἀπ' αὐτούς (καί μάλιστα οἱ πλεονάζον
τες Μουσουλμάνοι, πού τηροῦν τήν
πολυγαμία), γίνονται καί πολύτεκνοι,
μέ 3, 4, 5 καί ἄνω ἀκόμη παιδιά. Καί
φυσικά, ὡς πολύτεκνοι καί μέ... πολ
λά προβλήματα, καταλήγουν καί στήν
Π.Ε.ΦΙ.Π., πού τή νομίζουν ὡς... «κρατικό» ἤ «ἐκκλησιαστικό» φορέα καί
ὄχι Σύλλογο ἰδιωτικοῦ δικαίου. Αὐτά
δέν τά καταλαβαίνουν εὔκολα.
Στά πολλά λοιπόν προβλήματα τῶν
τελευταίων αὐτῶν περιπτώσεων συνηθέ
στατα εἶναι: ἡ ἁπλή συμβίωση, μέ σύν
τομη σχεδόν ἀλληλοεγκατάλειψη καί
διάσταση, τό διαζύγιο στούς «μεικτούς
γάμους», ἡ... ἔκτρωση, ἀλλά καί ἡ μή βάπτιση τῶν παιδιῶν (πού δέν «ἐπιτρέπει»
ὁ... Μουσουλμάνος συνήθως «πατέρας»,
ἐνῶ δυστυχῶς οἱ Ὀρθόδοξες Ἐνορίες δέν
τά βαπτίζουν χωρίς τήν... ὑπογραφή του!
Καί αὐτό, γιατί ἡ ἑλληνική Κυβέρνηση
ἔχει ἐκδώσει σχετικό «Νόμο»-παράνομο
ἑλληνορθόδοξα).
Καί, γιά νά κλείσουμε ἐπί τέλους τή
μακρά περιπτωσιολογία τῶν «παρανό
μων γάμων», ὑπάρχουν καί πολύτεκνες
μητέρες «ἄγαμες», μάλιστα μεταξύ τῶν
Ἑλληνοτσιγγάνων, πού οἱ ἴδιες ἤ οἱ
«σύντροφοί» τους δέν τελοῦν γάμο θρη
σκευτικό, ἀκόμη καί «πολιτικό», γιά νά

παίρνουν γιά τά παιδιά τους, ἐπιπλέον
τοῦ μικροῦ πολυτεκνικοῦ ἐπιδόματος, κι
ἕνα μικρό ἐπίδομα «Κοινωνικῆς Προνοί
ας». Καί οἱ περιπτώσεις αὐτές εἶναι πολ
λές καί φυσικά καταφεύγουν καί στήν
Π.Ε.ΦΙ.Π., ὄχι μόνο συχνά, ἀλλά καί
ἐπίμονα καί μέ δύσκολη ἐπικοινωνία,
καθώς ἐδῶ συνεχίζεται ἡ... «παραδοσια
κή» τους ἀγραμματοσύνη ὥς καί τόν
ἀναλφαβητισμό!
Καί ὅμως, παραμένουν καί ἀπομέ
νουν οἱ περισσότερο πολύτεκνοι καί
ὑπερπολύτεκνοι, ἀκόμη καί ἀπό τούς
θεωρουμένους ἤ καί ἀγωνιζομένους
Ἑλληνορθοδόξους...
(Γιά τό θέμα τῶν Ἑλληνοτσιγγάνων
ἔχουμε γράψει εἰδικά ἄρθρα σέ πα
λαιότερα τεύχη, ἀλλά καί εἰδικές
Ἐγκυκλίους γι' αὐτούς —γιά τήν τέ
λεση Ὀρθοδόξου Γάμου καί Βαπτί
σεως τῶν παιδιῶν τους—, ἐνῶ κατά
περίπτωση συνεργοῦμε στήν τέλε
ση αὐτῶν τῶν ἱ. Μυστηρίων ἀπό
Ἐνορίες. Δυστυχῶς, ἡ Ἑλληνική Πολι
τεία, ἀλλά καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
δέν ἔχουν ἀσχοληθῆ εἰδικά καί συγ
κεκριμένα γιά τήν κοινωνικοποίηση
καί ἐκκλησιαστικοποίησή τους, ὅσο
αὐτό εἶναι δυνατό, ἐκτός ἀπό μερικούς
Ἐφημερίους καί Δημάρχους).
Κάπου ἐδῶ ὅμως καί ἐξ ἀνάγκης χώ
ρου πρέπει νά κλείσουμε τήν ἀρνητική
πλευρά τῶν παρανόμων γάμων, ἔστω
καί ἄν κάποιοι ἐπικαλοῦνται καί στη
ρίζονται σέ «νόμους» τοῦ ἰδικοῦ τους
ἔθνους καί θρησκεύματος, μέ διαχρο
νικές καί διαμετρικές διαφορές ἀπό
τήν Ἑλληνορθοδοξία.
Ζ΄.
Παράνομοι γάμοι «χριστ. ἐκκλησιῶν»!
Ἀλλ' ἐάν αὐτό ἴσχυε καί ἰσχύει γιά
τήν πολυαρχία καί πολυνομία τῶν
ἐθνῶν-κρατῶν, ποιός θά φανταζόταν
ὅτι τό ἴδιο ἤ καί χειρότερο θά συν
έβαινε καί συμβαίνει καί μεταξύ
τῶν κατ' ὄνομα πλέον λεγομένων
«χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν»; Θλιβερό
βέβαια παράδειγμα ἐδῶ εἶναι οἱ λεγόμενοι Προτεστάντες-Διαμαρτυρόμενοι, πού διακρίνονται καί χωρίζονται
σέ... 250—300 κομμάτια! Ἀλλ' ὡστόσο
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ἰσχυρίζονται ὅτι συγκροτοῦν τό λε
γόμενο ἐπίσης «Παγκόσμιο Συμβού
λιο Ἐκκλησιῶν» (Π.Σ.Ε., ἀπό τό 1948
καί ἑξῆς). Εἶναι ὁ σύγχρονος ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ἤ ἡ παγκοσμιοποίηση,
ὅπου, κατά τή σοφή ἑλληνική παροι
μία, «χάνει ἡ μάννα τό παιδί καί τό
παιδί τή μάννα»! Ἔχουν καταντήσει
καί στόν ἱερό θεσμό τοῦ γάμου νά μήν
ἔχουν... «οὔτε ἱερό οὔτε ὅσιο», κατ'
ἄλλη ἑλληνική παροιμία. Ἔτσι οἱ με
ταξύ τους ἄλλοτε κάπως «συντηρητι
κοί» Ἀγγλικανοί ἔφθασαν ἀκόμη καί
στήν «τέλεση» γάμων ὁμοφυλοφίλων,
μάλιστα καί μεταξύ δῆθεν «ἱερέων»,
ἀλλά καί «ἱερειῶν»!
Ἀλλά καί οἱ ἐπί μία ἤδη σχεδόν χι
λιετία ἀποσχισμένοι καί ἀποκομμένοι
ἀπό τήν Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μας, οἱ Παπικοί-Ρωμαιοκαθολικοί,
ἔχουν ξεπεράσει πλέον καί τούς Προ
τεστάντες-Διαμαρτυρομένους. Για
τί, ἐνῶ οἱ τελευταῖοι δέν πιστεύουν
οὔτε τιμοῦν Ἁγίους κι ἔχουν καταρ
γήσει τήν Ἱ. Ἀποστολική καί Ἁγιο
πατερική Παράδοση κλπ., οἱ Παπι
κοί «ἁγιοποιοῦν» καί «θεοποιοῦν»
ὄχι μόνο τόν Πάπα (τους), ἀλλά καί
«ἐγκληματίες» καί ἀνηθίκους δῆθεν
κληρικούς τους! Καί γιά νά μείνου
με στό θέμα τοῦ γάμου, ἐνῶ ἔχουν
ἐπιβάλλει καί «κρατοῦν» τήν ἀγαμία
τῶν κληρικῶν τους, μεταξύ τους
ὀργιάζει ἡ ἀνηθικότητα καί μάλιστα ἡ
παιδεραστία, χωρίς καί νά τιμωρεῖται!
Γιατί ἔχουν καταργήσει γενικά τούς
Ἱ. Κανόνες τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν
Συνόδων, ἀκόμη καί γιά τά «κωλύματα»-ἐμποδίζοντα τήν Ἱερωσύνη
(πρίν καί μετά), ὥστε τελευταῖα νά
ἔχουν ἀποκαλυφθῆ κάποιες χιλιά
δες ἀνηθίκων κληρικῶν τους (ἐνῶ οἱ
πλεῖστοι παραμένουν ὡς «ἄγνωστοιγνωστοί»). Ἁπλά τούς «μεταθέτουν»,
ὅταν πλέον «βοοῦν καί κράζουν» τά
σκάνδαλα, ὡσότου οἱ μετατιθέμενοι
καί πάλι... ἀποκαλυφθοῦν.
(Παραπέμπουμε τούς ἐνδιαφερομέ
νους, μεταξύ ἄλλων, στήν ΕἰσήγησηΜελέτη τοῦ Μοναχοῦ Νικοδήμου Μπι
λάλη μέ τόν τίτλο: «Ἡ ἀκυρότητα τῶν

“μυστηρίων” τῶν Λατινοπαπικῶν ὡς
αἱρετικῶν», Ἅγιον Ὄρος-Ἀθήνα 2007,
σ. 43—47, § Ἱερωσύνη. Διατίθεται ἀπό
τό Σύλλογο «ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ
Ἁγιορείτης», ὁδ. Ἀκαδημίας 78Δ —
106 78 Ἀθήνα, τηλ. 210-38.22.586 καί
FAX 210-38.39.509).
Η΄.
Ὁ Ἑλληνορθόδοξος Γάμος !
Ἐγράψαμε ἤδη στήν ἀρχή τοῦ
ἄρθρου αὐτοῦ (§ Α΄, σ. 4) γιά τόν τίτλο
τοῦ Περιοδικοῦ μας «Ἑλληνορθόδοξη
Πολύτεκνη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (πού τελι
κά προτιμήσαμε ἀπό τούς προηγου
μένους τίτλους «Φίλοι Πολυτέκνων»
καί «Πολύτεκνη Οἰκογένεια»). Μέ τήν
καθιέρωση τοῦ ὑπάρχοντος τίτλου
θελήσαμε νά κάνουμε μιά διαστολή
καί διάκριση τῆς Ἑλληνορθόδοξης
ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ πρῶτα καί Πολύτεκνης ἔπειτα Οἰκογενείας ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ἀπό τίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες γ ε ν ι κ ά ! Γιατί
δέν ἦταν καί δέν εἶναι δυνατό νά δεχό
μαστε κ ά θ ε «πολύτεκνη» οἰκογένεια,
ἑλληνική καί ἀλλοδαπή, ἐφόσον μάλι
στα ὁ ἀριθμός τῶν παιδιῶν της ἀπό
5 ἀρχικά περιορίσθηκε σέ 4 ἀπό τήν
Ἑλληνική Πολιτεία τό 1979, ἀλλά καί
σέ 3 τό 2006. Ἄλλωστε λέγεται καί
γράφεται καί δυστυχῶς συμβαίνει
τό: «Δύο-2 καί πολλά εἶναι»! Γιατί
ὁ ἐτήσιος μέσος ὅρος γεννητικότητας
τῶν Ἑλληνίδων δέν εἶναι οὔτε 1-ΕΝΑ
παιδί, ἀλλά... 0,8 περίπου! Λέγεται
βέβαια καί γράφεται ὁ ἀριθμός 1,3,
πλήν ὅμως συμπεριλαμβάνονται στό
1,3 (ἀντί τουλάχιστο 2,1) καί τά νεο
γέννητα τῶν ἀλλοδαπῶν, πού κυμαί
νονται στό 30% ἤ 30.000 περίπου.
Ἔτσι, καθιερώνοντας ἀνάλογα καί
τήν ὀνομασία-ὅρο «Ἑλληνορθόδοξος
Γάμος» γιά τήν ἑλληνική πραγματικό
τητα, ἀσφαλῶς δέν ὑποτιμᾶμε γενικά
τόν Ὀρθόδοξο Γάμο καί τῶν λοιπῶν
ὁμοδόξων-ὀρθοδόξων λαῶν, ἀλλά προ
τιμᾶμε τούς Ἑλληνορθοδόξους Πολυ
τέκνους, μέ προτερότητα πάντοτε τούς
Ὑπερπολυτέκνους, «ἐκ τῶν ἄνω πρός
τά κάτω». Γιατί αὐτοί εἶναι τό μεγαλύ

τερο σύγχρονο θέμα-θέαμα-θαῦμα (ἤ
Θεοῦ θεῖο θαῦμα), ὅπως συνηθίζουμε
νά λέμε καί νά γράφουμε.
Ἐξάλλου στήν Ἑλληνορθοδοξία
μας συνυπάρχουν καί τά ὑγιῆ στοιχεῖα τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ πολιτισμοῦ
μας, πρώτου ἀξιολογικά καί μονα
δικοῦ στήν ἀνθρωπότητα! Τά ὑγιῆ
αὐτά στοιχεῖα, ὡς ἀκτῖνες καί καρποί τοῦ «σπερματικοῦ Λόγου», μαζί
μέ τά ἁγιογραφικά καί ἁγιοπατερικά
στοιχεῖα τῆς θείας πλέον Ἀποκαλύψεως,
ἀποτέλεσαν, ἀποτελοῦν καί θ' ἀπο
τελοῦν τό θαῦμα τῆς Ἱστορίας καί
τῶν αἰώνων, τόν Ἑλληνορθόδοξο Πολιτισμό!
Καί ἀκριβῶς, στόν αἰώνιο πλέον
Ἑλληνορθόδοξο Πολιτισμό ἡ Ἑλλη
νορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια, ὡς
«κατ' οἶκον ἐκκλησία» καί «Μυστήρι
ον Μέγα», εἶναι ὅ,τι «ἀληθές, σεμνόν,
δίκαιον, ἁγνόν, προσφιλές, εὔφημον,
ἐνάρετον καί ἐπαινετόν»! (Πρβλ. Φι
λιπ. 4, 8—9).
Γιατί ἡ «ἀληθής...» Ἑλληνορθόδοξη
Πολύτεκνη Οἰκογένεια ἔχει ἀρχή καί
ζωή καί συνέχεια τή συνδημιουργία
«εἰκόνων τοῦ Θεοῦ», μέ πίστη, ἐλπίδα
καί ἀγάπη (Α΄ Κορινθ. 13, 13) στήν
πάνσοφη καί παντοδύναμη Πρόνοια
τοῦ Θεοῦ. Δέν κάνει «προγραμματισμούς»... ὀλιγοπιστίας, ὅπως εἶναι
ἡ ἁμαρτωλή ἀντισύλληψη καί ἡ
φονική ΕΚΤΡΩΣΗ, ἀλλά πιστεύ
ει καί θέλει καί ζεῖ τό μεγαλεῖο τῆς
εὐλογημένης τεκνογονίας μέ τά μεγα
λειώδη λόγια:
Ὅσα μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός.
Ἄς εἶναι πάντα εὐλογητός!
Κι ὅσα πολλά, τόση πολλή
ἔχουνε χάρη καί τιμή»!
Θ΄.
Μήπως τά προηγούμενα εἶναι
αὐστηρά καί... ἀνεφάρμοστα;
Κάθε ἄλλο. Ἡ Ἁγία Γραφή γενι
κά καί οἱ ἐκφράζοντες τό γράμμα καί
τό πνεῦμα της Ἱ. Κανόνες τῶν Ἁγίων
Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἑρμηνεύουν
καί ὁριοθετοῦν γιά κάθε ἄνθρωπο
«τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τό ἀγαθόν καί

εὐάρεστον καί τέλειον» (Ρωμ. 12, 2).
Τό ἀντίθετο, οἱ παραβάσεις καί παρα
βιάσεις τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, μέ τήν
ποικίλη ἁμαρτία, ὡς δῆθεν ἐλευθερία,
πού ὁδηγεῖ στήν ἀνομία καί ἀναρχία,
διαφθείρουν τόν ἄνθρωπο καί τόν κά
νουν ἀπ-άνθρωπο, καί ὑπ-άνθρωπο,
ὥστε νά ὑπερβάλλει καί αὐτά τά κτή
νη, γενόμενος «κτηνώδης ἤ δαιμονι
ώδης», ὅπως χαρακτηριστικά γράφει
ὁ θεολογικότατος Ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσα
λονίκης (μέσα 14ου αἰ.). Ἰδού οἱ λό
γοι του:
«Νοῦς γάρ ἀποστάς τοῦ Θεοῦ ἤ
κ τ η ν ώ δ η ς γ ίν ε τ α ι ἤ δ α ι μ ο ν ι 
ώ δ η ς καί τῶν ὅρων ἀποστατήσας τῆς
φύσεως ἐπιθυμεῖ τῶν ἀλλοτρίων καί
κόρον (=κορεσμό) φιλοκερδείας οὐκ
οἶδε (=δέν γνωρίζει) · ταῖς σαρκικαῖς
ἐπιθυμίαις ἔκδοτον ἑαυτόν ποιεῖ καί
μέτρον ἡδονῆς οὐ γινώσκει·... καί
ἀνθρωποκτόνος ὁ ἄνθρωπος γίνεται
τῷ ἐξ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνῳ σατάν
ἀφωμοιωμένος ὁ “κατ' εἰκόνα καί
ὁμοίωσιν Θεοῦ” γεγονώς»! (Ὁμιλία
ΝΑ΄-51, Γρηγ. Παλαμᾶ Ἔργα, τόμ. 11,
σ. 226—28, ΕΠΕ-Θεσ/κη 1986).
Καί ἀκριβῶς, ἡ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, πού
συνιστᾶ ὁ νόμιμος καί Ὀρθόδοξος Γά
μος, οὔτε συνίσταται (= δέν στεριώνει)
οὔτε ὑπάρχει καί προκόπτει, ἀλλά δι
αλύεται χωρίς Πίστη καί Ἠθική, χωρίς
Ἀρχές καί Ἀξίες μέ διαχρονική ἰσχύ.
Γι' αὐτό καί ἡ διάλυση τῆς οἰκογενείας
ἀναπόφευκτα καταλήγει στή διάλυση
τῆς κοινωνίας, πράγμα πού δυστυχῶς
τό βλέπουμε καί τό ζοῦμε, πάσχοντες
ἀπό τήν ἐμπαθῆ ζωή τοῦ στενοῦ καί
εὐρύτερου περιβάλλοντός μας.
Ὡστόσο στήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ,
πού ἀληθινή καί ἁγία διασώζεται μόνο
στήν Ὀρθοδοξία, ὑπάρχουν οἱ Ἱ. Κανόνες καί οἱ Ἱ. Παραδόσεις ὄχι ὡς
«δεσμά», ἀλλ' ὡς ἀληθινή καί θεραπευτική διδασκαλία μετανοίας καί σωτηρίας, στή μικρή πρῶτα οἰκογένεια,
«τήν κατ' οἶκον ἐκκλησίαν», καί
ἔπειτα στή Μεγάλη Οἰκογένεια, τήν
Ἐκκλησιαστική Ἐνορία, τήν Τοπική
καί Οἰκουμενική Ἐκκλησία. Εἶναι
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ἀκριβῶς ἡ ἀληθινή Κιβωτός σωτηρίας, πού προλαμβάνει καί διασώζει
ἀπό τίς διάφορες... πλημμυρίδες καί
τούς κατακλυσμούς τῆς παρανομίας
καί ἀπωλείας.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ἀναφέρουμε ἀπό τό
Ἱ. Πηδάλιο τοῦ σοφοῦ καί Ἁγίου Νι
κοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου († 14. 7. 1809)
τά ἑξῆς χαρακτηριστικά, κατά τό
Μέγα καί Ἅγιο Φώτιο, Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως († 6. 2. 891).
α) «...Γάμος εἶναι ἀνδρός καί
γυναικός συνάφεια (= ἕνωση) καί
συγκλήρωσις πάσης τῆς ζωῆς, θεί
ου καί ἀνθρωπίνου δικαίου κοινω
νία...* Οἱ συναπτόμενοι νά εἶναι ὁ
μόθρησκοι».
β) Ὡς παράδειγμα ἀναφέρεται ὅτι
«κανένας Ἰουδαῖος ἄς μή λαμβάνῃ
Χριστιανήν γυναῖκα, μήτε Ἰουδαίαν
Χριστιανός. Διότι ὅποιος τοιοῦτόν
τι πράξῃ, θέλει λάβει τῶν μοιχῶν
τήν τιμωρίαν. Τό δέ ὀρθόδοξον πρό
σωπον, ὁπού ἐπῆρεν ἑτερόδοξον καί
αἱρετικόν, δέν συγχωρεῖται νά κοινω
νήσῃ τά θεῖα Μυστήρια, ἀνίσως πρό
τερον καί δέν χωρισθῇ καί κανονισθῇ,
κατά τήν λγ΄-33ην Ἀπόκρισιν Βαλ
σαμῶνος» (σ.σ. Θεοδώρου, Πατριάρχη
Ἀντιοχείας καί μεγάλου Κανονολόγου,
πού ἔζησε καί ἔδρασε τό 12ο αἰ.).
«Τό αὐτό λέγει καί ὁ Συμεών ὁ
Θεσσαλονίκης (Ἀπόκρ. μζ΄-47 · σ.σ.
Ἀρχιεπίσκοπος, †1429), προσθείς ὅτι
μόνον εἰς τό τέλος τῆς ζωῆς του νά
μεταλαμβάνῃ (σ.σ. τό ὀρθόδοξον πρό
σωπον), γινομένου Εὐχελαίου ὑπέρ
αὐτοῦ (ἐάν μετανοῇ δηλαδή). Ἀλλ' οὔ
τε μερίδα (σ.σ. στήν Ἁγία Προσκομι
δή) νά παίρνῃ τοῦ τοιούτου προσώ
που ὁ Ἱερεύς, οὔτε τάς προσφοράς
του καί λειτουργίας νά δέχεται, εἰ μή
μόνον κερί καί θυμίαμα, καί κάπο
τε (ὄχι πάντοτε δηλαδή) νά δίδῃ εἰς
αὐτόν ἁγίασμα καί ἀντίδωρον. Καί
τοῦτο, διά νά μή πέσῃ εἰς ἀπόγνωσιν,
καί ἐλεημοσύνας νά τό προστάζῃ νά
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κάμνῃ». (Ἱ. Πηδάλιο, ἔκδ. «Ἀστέρος»,
Ἀθῆναι 1976, σελ. 197, σημ. 1).
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἱερο
κανονικά δέν δέχεται καί δέν εὐλογεῖ
τέτοιους «μεικτούς γάμους», ὅπως καί
«πολιτικούς», ἐνῶ δέχεται τή Βάπτιση
τῶν παιδιῶν-νηπίων τους, ἐννοεῖται
μέ Ἀναδόχους Ὀρθοδόξους. Οἱ λεγό
μενες «οἰκονομίες», πού ἄλλοτε ἤ καί
στίς ἡμέρες μας γίνονταν καί γίνονται,
μάλιστα μεταξύ Ἑλληνορθοδόξων τοῦ
ἐξωτερικοῦ, εἶναι νεωτεριστικές καί
οἰκουμενιστικές, εἶναι ἀντορθόδοξες
καί παράνομες. Καί αὐτό ἰσχύει ὡσ
ότου οἱ παρανομοῦντες δεχθοῦν Ὀρ
θόδοξη Κατήχηση, Ὀρθόδοξο Βάπτι
σμα (σέ Ἁγία Κολυμβήθρα, μέ τριττή
κατάδυση καί ἀνάδυση) καί φυσικά
τελέσουν Ὀρθόδοξο Γάμο.
Ἄς προσευχόμαστε γι' αὐτό καί τό
κατά δύναμη ἄς συνεργοῦμε γιά τήν
ἐπάνοδο στήν Ἁγία Ὀρθοδοξία μας
τῶν οὕτως ἤ ἄλλως ἐκτός Αὐτῆς.
Ι΄.
Κείμενα καί «Ἀφιερώματα»
τοῦ Περιοδικοῦ μας γιά τόν
Ἑλληνορθόδοξο Γάμο.
Σχεδόν σέ ὅλα τά τεύχη τοῦ Περιο
δικοῦ αὐτοῦ ἔχουν καταχωρισθῆ εἰδικά
κείμενα γιά τήν εὐλογημένη Ἑλληνορθό
δοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια, πού συν
ιστᾶ ὁ Ὀρθόδοξος-Ἑλληνορθόδοξος
Γάμος. Φυσικά, προηγοῦνται καί προέ
χουν τά ἁγιογραφικά παραδείγματαὑποδείγματα, ὅπως καί ἐκεῖνα πού
περιέχονται στούς Βίους τῶν Ἁγίων,
δηλαδή στά καθημερινά Συναξάρια τῶν
ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων πού λέγονται
Μηναῖα. (Εὐτυχῶς, ὑπάρχουν καί με
ταφρασμένα στή νεοελληνική τά σύν
τομα αὐτά Συναξάρια ἀπό τό σοφό
τατο Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη, μέ
τό ὄνομα «Συναξαριστής». Ὑπάρχει
ὅμως καί ὁ «Μέγας Συναξαριστής»,
σέ ἐκτενέστερη μορφή, ἐπίσης σέ νεο
ελληνική μετάφραση).
Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε καί ἐδῶ τό
Βίο τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Μακκαβαί-

* Εἶναι μεταφορά τοῦ καθιερωμένου ὁρισμοῦ τοῦ γάμου ὑπό τοῦ Ρωμαίου νομο
διδασκάλου Μοδεστίνου Ἑρεννίου (α΄ ἥμισυ 3ου αἰ. μ.Χ.).

ων (Ἑπτά Ἀδελφῶν, τῆς χήρας Μητέ
ρας τους Σολομονῆς καί τοῦ διδασκά
λου τους Ἐλεαζάρου, † 1 Αὐγούστου),
πού ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. τιμᾶ ὡς Ἁγίους Προ
στάτες της. Ἀναφέρουμε ἐπίσης τίς
Ἅγιες Πολύτεκνες Οἰκογένειες τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου, μέ 10 ἀδέλφια
(† 1 Ἰανουαρίου), καί τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου Στουδίτου, μέ 8 ἀδέλφια († 11
Νοεμβρίου). Γιά τίς ὑπόλοιπες γνω
στές καί ἄγνωστες στούς πολλούς
παραπέμπουμε στό «Συναξαριστή».
Γιατί θέλουμε ν' ἀναφέρουμε ἐπίσης
ἐνδεικτικά καί μερικές ἀπό τίς πολ
λές Ἑλληνορθόδοξες Ὑπερπολύτεκνες
Οἰκογένειες τῆς προεπαναστατικῆς
καί μετεπαναστατικῆς Ἱστορίας μας
(1821). Εἶναι οἱ Οἰκογένειες τῶν ἀδελ
φῶν Ὑψηλάντη (11 ἀδέλφια), Κων.
Κανάρη (7 παιδιά), Ἰωάν. Μακρυγιάννη (12 παιδιά), Ἰωάν. Καποδίστρια

(8 ἀδέλφια), Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάν
τη (9 ἀδέλφια) καί πολλές ἄλλες, πού
ἔχουμε παρουσιάσει.
Ἀλλά καί οἱ σύγχρονες Ἑλληνορ
θόδοξες Πολύτεκνες Οἰκογένειες, πού
ἔχουμε παρουσιάσει καί παρουσιάζου
με, μέ τά «ὡραῖα καί ἡρωικά Γράμ
ματά» τους καί τίς «ἀξιοθαύμαστες
οἰκογενειακές φωτογραφίες» τους, εἶναι
πάρα πολλές καί ὡς Ἑλληνορθόδοξες
θά συνεχίζουν νά ὑπάρχουν ὡς «ἅλας»,
«ζύμη» καί «φῶς» καί θά στηρίζουν τό
Ἑλληνορθόδοξο Ἔθνος-Γένος μας.
Τέλος ὑπενθυμίζουμε καί ἐδῶ τά
εἰδικά ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ γιά τόν Ἑλλη
νορθόδοξο Γάμο. Ἀναφέρουμε τά ση
μαντικότερα, γιατί ὑπάρχουν καί ἄλλα.
Στά Γραφεῖα μας ὑπάρχουν ὡς Ἀρχεῖο διαθέσιμα καί πάντοτε δωρεαν γιά ὅσους τά ζητήσουν.

Τεῦχος ἀρ. 94/2002.

Τεῦχος ἀρ. 114/2007.

Τεῦχος ἀρ. 119/2008.

Τεῦχος ἀρ. 86/2000.

Τεύχη ἀρ. 110, 111/2006.

Τεῦχος ἀρ. 118/2008.
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Τεῦχος ἀρ. 90/2001.

Τεῦχος ἀρ. 102/2004.

Τεῦχος ἀρ. 106/2005.

Ἀπό τό ἀνωτέρω «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ, Ἀπάν
θισμα Διδαχῶν», τεῦχος 106/2005, σελ. 25, μεταφέρουμε τή σπάνια
περίπτωση τοῦ Ὑπερπολυτέκνου παπα-Γιάννη μ έ 2 0 π α ι δ ι ά !
Ὁ ἀνεπανάληπτος Διδάσκαλος τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Γένους μας, ὁ
Ἐθναπόστολος καί Ἱερομάρτυς Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός († 24. 8. 1779), στίς
ἐθνοσωτήριες Διδαχές του, μιλώντας γιά τόν εὐλογημένο Ἑλληνορθόδοξο
Γάμο, ἀναφέρει καί τό ἑπόμενο περιστατικό:
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(Οἱ παραπομπές ἀναφέρονται στό βιβλίο τοῦ Ἰωάννου Β. Μενούνου, φιλολόγου,
«Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές καί βιογραφία», Ἐκδόσεις «Τῆνος», Ἀθήνα 1979).

Συνεχεια ἀπό σελ. 1.

Οἰκογέν. Ἀλεξάνδρου-Μαρίας
ΠΑΓΚΑΛΗ, 7 παιδιά, Ν. Ἀττικῆς.

Κατά πίστη καί ὄχι κατά σύμπτω
ση στό ἐπώνυμο ΠΑΓΚΑΛΗΣ (ἀρχ.
πάγκαλος=ὡραιότατος, κάλλιστος, εὐγε
νέστατος) συμβαίνει ἡ γνωστή φράση
«ὄνομα καί πράγμα»! Καί ἀκριβῶς,
ἐπιλέξαμε γιά τό πρωτεξώφυλλο αὐτή
τήν ὡραιότατη οἰκογεν. φωτογραφία ὡς
ἕνα ἀπό τά πολλά εὐτυχῶς σύγχρονα
παραδείγματα-ὑποδείγματα...
Γιατί οἱ δύο γονεῖς, ἐνῶ εἶναι ἀπό 4
καί 3 παιδιά-ἀδέλφια ἀντίστοιχα, δόξα
τῷ Θεῷ, ἤδη ἔφθασαν τό σύνολο τῶν
παιδιῶν τῶν γονέων τους, μέ πίστη καί
ἀπόφαση τό:
« Ὅσα μᾶς δώσει ὁ Θεός.
Ἄς εἶναι πάντα εὐλογητός!».
Φυσικά, ἐργάζεται μόνο ὁ πατέρας
καί ἀπό τό μισθό του κρατεῖται σοβαρό
ποσό γιά δάνεια, πού ἔλαβε πρίν τήν
«κρίση» γιά τήν ἀγορά κατοικίας. Τά
ἀπομένοντα ἐλαττώνονται σημαντικά
ἀπό ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, κοινόχρηστα. Καί
λοιπόν πῶς ζοῦν; Μέ τά ὑπόλοιπα καί
τά μικρά ἐπιδοματάκια (πού συνεχῶς πε
ρικόβονται) καί προπάντων μέ τή ζων-

τανή πίστη στήν Παντοδύναμη Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, πού τά πάντα, τά καλά,
οἰκονομεῖ: «Πάντα δυνατά τῷ πιστεύον
τι» (Μάρκ. 9, 23).
Ὡς πιστοί λοιπόν Ἑλληνορθόδοξοι
τιμοῦν τόν Ὀρθόδοξο Γάμο τους καί δέν
κάνουν... ἁμαρτωλή ἀντισύλληψη, μέ
τή βοήθεια καί τοῦ καλοῦ Πνευματικοῦ
τους.
Ἄς τά βλέπουν καί ἄς τά προσέ
χουν αὐτά τά... ὀλιγόπιστα σύγχρονα
καί ὑποψήφια ζευγάρια. Ἄν θέλουν,
μποροῦν νά τούς μιμηθοῦν.

Ἱερατική Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογ. Παρασκευᾶ καί Ἀθανασίας ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ,
μέ 7 παιδιά, γεννημένα ἀπό 1995—2008, Ν. Ἀμοργός — Κυκλάδων.
Τήν ὡραιότατη αὐτή φωτογραφία
ἐπιλέξαμε γιά τή σελίδα αὐτή, γιατί ὡς
παραδοσιακή ταιριάζει ἀναλογικά μέ
τήν περιγραφόμενη τῆς σελ. 14, τοῦ
μακαριστοῦ πλέον παπα-Γιάννη, μέ
τά 20 παιδιά!
Καί οἱ δύο γονεῖς εἶναι παπαδοπαί
δια, τέκνα ἱερατικῶν οἰκογενειῶν, ἀπό 3
ἀδέλφια ὁ πατέρας καί ἀπό 5 ἡ μητέρα.

Εἶναι καί οἱ δύο πτυχιοῦχοι Θεολογικῆς
Σχολῆς καί ὑπηρετοῦν ὡς Ἐφημέριος ὁ
π. Παρασκευᾶς καί ὡς καθηγήτρια Μ.Ε.
ἡ κα Ἀθανασία. Μάλιστα, ἐνῶ ἀρχικά
ὑπηρέτησαν στήν Ἀθήνα, προτίμησαν τόν
ἐπαναπατρισμό στήν ἰδιαιτέρα πατρίδα,
πού εἶναι συνιστώμενος καί ἴσως ἀναγκαῖος
καί γιά πολλές Πολύτεκνες Οἰκογένειες
κατά τήν ἐπικρατοῦσα οἰκονομική, ἀλλά
καί λοιπή σημερινή κρίση.
Δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρ
χουν —καί πάντοτε θά
ὑπάρχουν— πρότυπες ἱε
ρατικές Ὑπερπολύτεκνες
Οἰκογένειες, πού εἶναι τό
καλύτερο ζωντανό κήρυγμα τῶν Ἐνοριτῶν καί γενικά τῶν πιστῶν-ἑλληνορ
θοδόξων. Μάλιστα καί οἱ
δύο ἐκλεκτοί γονεῖς δέν εἶ
ναι βοηθούμενοι ἀπό τήν
Π.Ε.ΦΙ.Π., ἀλλά Δωρητές
της, χάρη τῶν ἀπόρων συν
αδέλφων τους.
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Συγ-κινητικό Γράμμα τῆς Πολύτ.
Οἰκογ. Θεοδώρου καί Εὐθυμίας ΜυλωνΙδου, μέ 6 παιδιά, πρός τό παρόν, γεννημένα ἀπό 1995—2010,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ.
«Ἀγαπητοί Φίλοι τῶν Πολυτέκνων,
χαίρετε ἐν Κυρίῳ.
Ζοῦμε στή Γερμανία καί ἔχουμε
6 παιδάκια, γεννημένα ἀπό τό 1995
ἕως τό 2010. Ὅσα μᾶς δώσει ὁ Θεός
ἀκόμα θ᾽ ἀνοίξουμε τά χέρια μας καί
θά τ᾽ ἀγκαλιάσουμε.
Ἔχουμε διαβάσει τό βιβλίο “ Ἡ ἀ
λήθεια γιά τίς ἐκτρώσεις”,* καί παρ᾽
ὅλο πού εἴμασταν “γνῶστες” αὐτοῦ τοῦ συγχρόνου “Καιάδα”, ἀνατριχιάσαμε
καί ἐμεῖς καί τά παιδιά μας. Εἶναι κάτι τό ἀσύλληπτο!...
... Ὅπως ἔλεγε καί ὁ Γέροντας Παΐσιος: “ Ἐσεῖς νά μή γίνετε σάν κι αὐτούς,
ὕπνο, δουλειά καί πιοτό... καί χωρίς Θεό”.** Προσπαθοῦμε λοιπόν νά μεγαλώσουμε τά παιδιά μας “ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου”...
... Ὁ καλός Θεός νά σᾶς ἔχει καλά γιά τό ἔργο πού ἐπιτελεῖτε καί ἁπαλύνετε
τόσο μεγάλο ἀνθρώπινο πόνο σέ τόσο δύσκολες μέρες».

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Ἀπό πολλά παρόμοια Γράμματα ἐπιλέξαμε τό παρόν,
γιατί, παρ᾽ ὅλο πού ἡ Οἰκογένεια εἶναι Πολύτεκνη καί ἐργάζεται μόνο ὁ πατέρας,
δέν ἀποφεύγουν τά παιδιά μέ ἁμαρτωλή ἀντισύλληψη, ἀλλά καί ἔστειλαν καί
στέλνουν Δωρεές γιά ἀναξιοπαθοῦντας ἀδελφούς τους Πολυτέκνους. Ἐζήτησαν
αὐτό νά ἀποσιωπηθῆ. Καί ἐμεῖς ἀποσιωποῦμε τό ποσό...
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Βιβλιοπαρουσίαση τοῦ βιβλίου ἔχουμε κάμει στό τεῦχος 129/2011, σ. 23.
** Βλ. τό σχετικό ΑΦΙΕΡΩΜΑ στή σελ. 14.

Ὁμόδοξη-Ὀρθόδοξη Πολύτεκνη
Οἰκογ. Βασιλείου καί Πετρούτσας
ΟΠΡΕΑ, μέ 5 παιδιά, γεννημένα ἀπό
1999—2010, ἀπό τή Ρουμανία.
Ἦρθαν στήν Ἑλλάδα, γιατί στήν
πατρίδα τους τό μεροκάματο, ὅταν
ὑπάρχει, εἶναι περίπου 10 €. Γιά παρόμοιες περιπτώσεις ἀλλοδαπῶν,
ἀλλ᾽ ὁμοδόξων-ὀρθοδόξων κάνει
ὅ,τι μπορεῖ ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. Δόξα τῷ Θεῷ,
ἡ παροῦσα Οἰκογένεια θρησκεύεται
συνειδητά.

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ...

οἱ πάντοτε ἀναγ
κεμένοι καί ἰδιαίτερα «χτυπημένοι» ἀπό τήν ἐπιβεβλημένη οἰκονομική κρίση Πολύτεκνοι καί μάλιστα Ὑπερπολύτεκνοι βρίσκονται σέ μεγάλη ἀνάγκη,
ὅπως καί ἡ βοηθοῦσα τό κατά δύναμη Π.Ε.ΦΙ.Π. Ὅπως γράφουμε καί στή
σελ. 4, ἡ συμπαράσταση τῶν εὐγενῶν Δωρητῶν μας εἶναι περισσότερο ἀπό
ἄλλοτε ἀναγκαία. Γιατί δυστυχῶς ἡ παροῦσα Κυβέρνηση, ἀντί νά βοηθῆ,
ἔχει περικόψει καί περικόβει τά δικαιότατα προνομιάκα πού οἱ Πολύτεκνοι
εἶχαν πετύχει μέ πολυετεῖς ἀγῶνες. Τούς ἀπολύει ἀπό τίς ἐργασίες τους,
ἀλλά καί τούς φορολογεῖ περισσότερο ἀπό τούς ὀλιγοτέκνους καί ἀτέκνους.
Ὁ Θεός νά βάλει τό Χέρι Του, ὅπως καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ νά προσφέρουν ὅ,τι μποροῦν περισσότερο.

