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Ἡ Δημογραφική κατάρρευση τῆς Πατρίδας μας…!
Τοῦ κ. Ἀντωνίου Εὐαγ. Ἀντωνίου, Προέδρου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

Πίνακας Γεννήσεων καί θανάτων τῆς φιλτάτης Πατρίδας μας–ΕΛΛΑΔΑΣ, 
ἀπό τήν «Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή» (ΕΛΣΤΑΤ), γιά τήν ἑξαετία 2011–2016. 

Ἔτη Θάνατοι Γεννήσεις Διαφορά ἀρνητική – περισσότεροι θάνατοι

2011 111.099 106.428 -4.671
2012 116.668 100.371 -16.297
2013 111.794 94.134 -17.660
2014 113.740 92.149 -21.591
2015 121.212 91.847 -29.365 
2016 124.540 91.320 -33.220

Τά στοιχεῖα εἶναι ἐφιαλτικά. Ἡ Ἑλλάδα μεταβάλλεται σέ χώρα γε-
ρόντων. Ἡ πολιτεία πρέπει νά ἐξετάσει σέ βάθος τό πρόβλημα καί ἄμεσα 
νά ἐνισχύσει τό θεσμό τῆς Οἰκογενείας δίνοντας κίνητρα γιά τή γέννηση 
περισσοτέρων παιδιῶν.

Κι ὅμως, τό μεγαλύτερο, τό δυσκολότερο, τό πιό ἐπικίνδυνο καί κατα-
στροφικό πρόβλημα τῆς Πατρίδας μας, τό Δημογραφικό, οὐδείς ὑπεύθυνος 
ἐγγίζει οὐσιαστικά. Οὔτε ἡ Πολιτεία, οὔτε οἱ Δῆμοι καί οἱ Κοινότητες...!

Ὁδηγούμεθα ἀμέριμνοι, ἐθελοτυφλοῦντες καί ἀδιάφοροι εἰς τό χεῖλος 
τοῦ γκρεμοῦ. Τά Χωριά ἐρήμωσαν. Κάπου-κάπου σαλεύει ἀργά-ἀργά στό 
δρόμο κάποιο Γεροντάκι ἤ κάποια Γριούλα. 

Παλαιότερα μέσα στό Ἱερό, στό Ἅγιο Βῆμα τοῦ Ἱ. Ναοῦ, δέν χωροῦσαν 
τά ἀγοράκια διά νά κρατοῦν τίς λαμπάδες καί τά ἑξαπτέρυγα. Τώρα ἕνας γέ-
ρος ἐπίτροπος βαστάει τή λαμπάδα τρέμοντας καί προσέχοντας, νά μήν πέσει 
μπροστά ἀπό τό Εὐαγγέλιο πού κρατεῖ ὁ Ἱερεύς κατά τήν εἴσοδο.  Τά Ἀναλό-
για, καί τά δύο, δεξιά καί ἀριστερά, ἦσαν ἀσφυκτικά γεμάτα ἀπό Ψάλτες καί 
παιδιά. Τώρα, ἕνας ψάλτης, συνήθως ἀπό ἄλλο χωριό, μισθωτός καί μόνος του. 

Ἡ κατάρρευση τοῦ Ἀσφαλιστικοῦ Συστήματος συνδέεται ἄμεσα μέ 
τό ὑπ’ ἀριθμόν 1 ἑλληνικό Πρόβλημα, τό Δημογραφικό. Ἐξ αἰτίας τῆς 
ὑπογεννητικότητας ἔχει ἀνατραπεῖ  ὁ συσχετισμός ἐργαζομένων καί συ-
νταξιούχων. Ἤδη ἡ σχέση, ἀπό 4 ἐργαζομένους πρός 1 συνταξιοῦχο, ἔχει 
καταπέσει σχεδόν στό 1 πρός 2!

Ὁ Σύλλογός μας, «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.) 
συμπληρώνει σχεδόν μισόν αἰῶνα ζωῆς καί δράσεως (1969–2017). Τά ἑκάστοτε 
Διοικητικά του Συμβούλια εἶχαν ἐπισκεφθῆ, κατά τό παρελθόν, Πρωθυπουρ-

ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.
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γούς, ἁρμοδίους Ὑπουργούς καί Βουλευτάς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, μέ 
τήν συμμετοχή πάντοτε καί τοῦ γράφοντος τό παρόν Σημείωμα, ἀπό τό 1969 
ἕως σήμερα, ὡς Προέδρου των. Ἐθέταμε τά προβλήματα τῶν ἀπόρων Πολυ-
τέκνων Οἰκογενειῶν. Μᾶς ἐδέχοντο μετ’ εὐγενείας καί μᾶς ἐβεβαίωναν ὅτι θά 
ἔλυναν ἄμεσα τά δίκαια αἰτήματα πού γραπτῶς ἐθέταμε διά τίς ἄπορες κυρίως 
ἐξ αὐτῶν οἰκογένειες. Ἐκτός ἐλαχίστων, ὅπως εἶναι ἐπί παραδείγματι τό θέμα 
τῶν μετεγγραφῶν τῶν παιδιῶν τῶν Πολυτέκνων καί Τριτέκνων, φοιτητῶν καί 
σπουδαστῶν εἰς τά Ἀνώτατα καί Ἀνώτερα Πνευματικά Ἱδρύματα καί φοιτή-
σεώς τους πλησίον τῆς μονίμου κατοικίας των (πού καί αὐτές στίς μέρες μας 
ὁλοένα καί περιορίζονται), τίποτε ἄλλο δέν ἔγινε…!

Χωρίς περιστροφές οἱ Πολύ-
τεκνες καί Τρίτεκνες Οἰκογένει-
ες, ἀλλά καί οἱ ἄγαμες μητέρες, 
ἔχουν ἐγκαταλειφθεῖ εἰς τό ἔλε-
ος τοῦ Θεοῦ.

Οἱ γεννήσεις εἰς τήν Πατρίδα 
μας μειώνονται συνεχῶς καί ἐπι-
κινδύνως. Καί σάν νά μήν ἔφθα-
νε αὐτό, ἑκατοντάδες χιλιάδες 
ἐκτρωμένα ἔμβρυα κάθε χρόνο 
καταλήγουν στά ἀπόβλητα τῶν 
Γυναικολογι κῶν κλινικῶν τῶν 
πόλεων τῆς Ἑλλάδος. Τό κόστος 
τῶν Ἐκ τρώσεων, δυστυχῶς, κα-
λύπτει τό Κράτος. Τό κόστος, 
ὅμως, τῶν Γεννήσεων ἀφίεται εἰς 
τό βαλάντιον τῶν νέων ἀνθρώ-
πων, πού εἶναι τό πλεῖστον ἐξ 
αὐτῶν ἄ νεργοι...!

Εἶναι ἄκρως ἀπογοητευτικοί 
οἱ ἀριθμοί τῆς ἐξελίξεως τοῦ πλη-
θυσμοῦ τῆς Ἑλλάδας μας. Οἱ 
ἁρμόδιοι καί ὑπεύθυνοι πάντο-
τε τήν ἀρμέγουν ἕως ὅτου τήν 
ἀποτελειώσουν…! Δυστυχῶς, ἡγε-
τικές μορφές τοῦ ἠθικοῦ ἀναστή-
ματος ἑνός Καποδίστρια ἤ ἑνός 
Κολοκοτρώνη ἐκλείπουν, ἀλλά κι 
ἄν ἐμφανισθοῦν θά τούς φυλακί-
σουν ἤ θά τούς δολοφονήσουν, 
ὅπως ἔπραξαν καί τότε! 

Ἄς εὐχηθοῦμε ὁ Πανάγαθος 
Θεός νά φωτίσει τούς κρατοῦντες 
αὐτοῦ τοῦ τόπου να ἐγκύψουν 
μέ συνείδηση καί σοβαρότητα 
στά μείζονα ζητήματα τῆς Χώ-

ρας μας καί ἰδιαίτερα στό ὑπ’ ἀρ. 1, τό Δημογραφικό, πού ἀφορᾶ τήν ἐπιβίω-
σή μας ὡς Ἔθνος.

Πηγή: www.pentapostagma.gr (24.5.2016).
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ: ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ…!
Τοῦ Ἰωάννη Γ. Θαλασσινοῦ, Διευθυντῆ Π.Ε.ΦΙ.Π.

Τό τελευταῖο διάστημα ὑπῆρξαν πολλά δημοσιεύματα στά ΜΜΕ γιά τό 
Δημογραφικό Πρόβλημα τῆς Χώρας μας. Μέ πηχυαίους τίτλους περιέγρα-
φαν τήν κρισιμότητα τῆς κατάστασης. Παραθέτουμε κάποιους ἐνδεικτικά: 
• «Βόμβα στό Ἀσφαλιστικό. Γερνᾶμε, δέν Γεννᾶμε» (ἐφημ. «Τά Νέα», 

5. 8. 2017) • «Λῦστε τό Δημογραφικό μέ… Μετανάστες» (ἐφημ. «Δημοκρα-
τία», 16. 8. 2017) •  «Κατά 2 ἑκατ. θά μειωθεῖ ὁ Πληθυσμός τῆς Ἑλλάδας 
ἕως τό 2050» (ἐφημ. «’Ελεύθερος Τύπος», 14. 08. 2017) • «Ἡ Ἑλλάδα γερ-
νάει καί μικραίνει…» (ἐφημ. «Γνώμη Πατρῶν», 14. 8. 2017) • «Λιγότερα 
παιδιά λόγῳ τῆς κρίσης» (ἐφημ. «Πελοπόννησος», 14. 8. 2017) • «Ἡ κρίση 
γερνάει τήν Ἑλλάδα. Χάσαμε τό 3% τοῦ πληθυσμοῦ μας» (ἐφημ. «’Ηχώ 
τῶν Δημοπρασιῶν», 15. 8. 2017) • «Ἡ Ἑλλάδα γερνάει» (ἐφημ. «Πρωϊνή 
Ἠλείας», 14. 8. 2017).

Τήν ἀφορμή γιά τά δημοσιεύματα αὐτά ἔδωσε ἡ παρουσίαση μιᾶς 
πρόσ φατης μελέτης τοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Βερολίνου γιά τόν Πληθυσμό 
καί τήν Ἀνάπτυξη, ἡ ὁποία ἀναλύει τό δημογραφικό μέλλον τῆς Εὐρώπης. 

Σύμφωνα μέ τή δημοσίευση αὐτή, ἡ δημογραφική ἐξέλιξη τῆς Χώρας μας 
εἶναι ἰδιαίτερα ἀποκαρδιωτική. Προβλέπεται ὅτι ἀπό περίπου 10.800.000 
τό 2016 ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδας θά μειωθεῖ στά 9.900.000 ὥς τό 2030 
καί στά 8.900.000 ὥς τό 2050!  Μάλιστα, ἡ Χώρα μας ἔχασε τό 3% τοῦ 
πληθυσμοῦ της μόνο μεταξύ 2011–2016. Ἀναμένεται δέ ἐπιπλέον 18% μεί-
ωση τοῦ πληθυσμοῦ μέχρι τό 2050, ὁπότε θά εἴμαστε 2.000.000 λιγότεροι!1 

Ἡ μελέτη ἀκόμη ἐπισημαίνει ὅτι ἐξαιτίας κυρίως τοῦ μικροῦ ἀριθμοῦ 
τῶν γεννήσεων ἐτησίως, περίπου 90.000 (91.320 τό 2016), σέ συνδυασμό 
μέ τόν κατά πολύ μεγαλύτερο ἀριθμό θανάτων (124.540 τό 2016),2 ἡ Χώρα 
μας ἔχει πλέον ἕναν ἀπό τούς πιό γηρασμένους πληθυσμούς στήν Εὐρώπη, 
καθώς τό 21% τῶν κατοί-
κων, 1 στούς 5, εἶναι ἄνω 
τῶν 65 ἐτῶν (μόνο ἡ Ἰταλία 
ἔχει ὑψηλότερο ποσοστό).   

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀπό τήν 
ἵδρυσή της ἔχει ἀσχοληθεῖ 
καί συνεχίζει νά ἀσχολεῖται 
μέ τό ὑπ’ ἀριθμόν 1 πρόβλη-
μα τῆς Πατρίδος μας, τό Δη-
μογραφικό. Ἤδη ἀπό τή δε-
καετία τοῦ ’80 ὁ Ἱδρυτής της 

1. «Ἀπό τό 2011 ἡ Ἑλλάδα ἔχει μπεῖ σέ μιά νέα φάση, πρωτοφανῆ μεταπολεμικά. Τό 
φυσικό ἰσοζύγιο πλέον γίνεται ἀρνητικό (οἱ θάνατοι εἶναι περισσότεροι ἀπό τίς γεν-
νήσεις), ἀλλά καί τό μεταναστευτικό ἰσοζύγιο, παρά τήν προσφυγική κρίση, εἶναι κι 
αὐτό ἀρνητικό καθώς πολλοί Ἕλληνες φεύγουν ἀπό τή Χώρα ἀναζητώντας καλύτε-
ρη τύχη στό ἐξωτερικό». (Ἔρευνα τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἔρευνας καί Ἀνάλυσης «Διανόη-
σις» γιά τό Δημογραφικό Πρόβλημα, Σεπτ. 2016, www.dianeosis.org/2016/09/greece_
demographic_crisis/).

2. Βλ. σχετικό πίνακα στό προηγούμενο ἄρθρο, σελ. 3.
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π. Νικόδημος Μπιλάλης καί ἄλλα Μέλη τοῦ Διοικ. Συμβουλίου μέ ἄρθρα 
καί συνεντεύξεις ἔκρουαν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου καί προειδοποιοῦσαν 
γιά τό δημογραφικό κατήφορο τῆς Πατρίδος μας, πού ἐάν δέν ἀνακοβόταν 
ἔγκαιρα, τά καταστροφικά ἀποτελέσματά του θά ἦταν μή ἀναστρέψιμα.

Καί δυστυχῶς, ἐπαληθευτήκαμε…! Ἡ ὀλιγωρία, ἡ ἀνευθυνότητα καί ἡ 
ἀδιαφορία τῶν κρατούντων, ὅλα αὐτά τά χρόνια καί ἰδιαίτερα τά τελευ-
ταῖα χρόνια τῆς κρίσης, ὁδήγησαν τό Δημογραφικό στήν ὥρα ΜΗΔΕΝ. 

Θά ἀνέμενε κανείς, ἔστω καί τήν ἐσχάτη ὥρα, νά συνέλθουν καί νά 
ἀναλογιστοῦν τίς εὐθύνες τους πρός τίς ἑπόμενες γενεές, λαμβάνοντας ἄμε-
σα δραστικά μέτρα ἀντιμετώπισης τοῦ προβλήματος. Ἀντί αὐτοῦ, βρῆκαν 
τή «λύση» στούς πρόσφυγες–μετανάστες…!3 Μόλις τό προηγούμενο ἔτος 
Ὑπουργοί τῆς Κυβέρνησης ὑποστήριξαν δημόσια ὅτι τό Δημογραφικό 
Πρόβλημα τῆς Χώρας μας θά λυθεῖ ἀπό τό μεταναστευτικό ρεῦμα. Ἀναφέρει 
τό σχετικό δημοσίευμα:

«Ὑποστήριξε (ὁ Ὑπουργός Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς κ. Γιάννης Μου-
ζάλας) πώς ἡ παρουσία τῶν μεταναστῶν καί τῶν προσφύγων θά λύσει 
τό δημογραφικό πρόβλημα στήν Ἑλλάδα. Μιλώντας στόν ΑΝΤ1 δήλωσε 
χαρακτηριστικά ὅτι “εἶναι ἐπιστημονική ἀλήθεια ὅτι τό μεταναστευτικό 
ρεῦμα σώζει δημογραφικά τίς περιοχές πού πηγαίνει”. Ὑπενθυμίζεται πώς 
πρίν ἀπό δύο ἡμέρες τήν ἴδια ἄποψη εἶχε ἐκφράσει καί ὁ ἀναπληρωτής 
Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νίκος Ξυδάκης».4

Καί γιά νά μή θεωρηθεῖ ὅτι οἱ ἀπόψεις αὐτές εἶναι προσωπικές κάποιων 
γραφικῶν τῆς Κυβέρνησης, μέ ἰδεοληψίες, ἄς προσέξουμε ποιά εἶναι ἡ τελική 
λύση πού εἰσηγεῖται γιά τήν Ἑλλάδα τό γερμανικό Ἰνστιτοῦτο στή μελέτη του. 

Ἀρχικά προτείνει, γενικά καί ἀόριστα, ὅτι θά πρέπει νά ληφθοῦν μέτρα 
ἐνίσχυσης τοῦ πληθυσμοῦ, δίνοντας ἐπιδόματα καί κίνητρα στά ζευγάρια 
ὥστε νά ἀποκτήσουν περισσότερα ἀπό ἕνα παιδιά. Χωρίς ὅμως νά μᾶς 
ἐξηγεῖ πῶς θά γίνει αὐτό, ὅταν οἱ «Θεσμοί» καί εἰδικότερα ἡ Γερμανική 

3. «… ἡ Ἑλλάδα λόγῳ τῆς γεωγραφικῆς της θέσης δέχεται μιά ἀφόρητη μεταναστευ-
τική πίεση ἀπό τήν Ἀσία καί ἀπό τήν Ἀφρική, ἡ ὁποία θά συνεχιστεῖ στίς ἑπόμενες δε-
καετίες, καθώς θά τροφοδοτεῖται ἀπό τήν καλπάζουσα δημογραφία, τή φτώχεια καί τήν 
πολιτική ἀστάθεια πού χαρακτηρίζουν πολλές χῶρες αὐτῶν τῶν περιοχῶν, ἀλλά καί ἀπό 
τίς κλιματικές ἀλλαγές οἱ ὁποῖες θά προκαλέσουν κύματα “κλιματικῶν προσφύγων”. Μέ 
ἄλλα λόγια, στίς ἑπόμενες δεκαετίες ἀναμένεται νά συμβεῖ μιά ἀντικατάσταση πληθυ-
σμοῦ μέ ἀπρόβλεπτες κοινωνικές καί πολιτικές συνέπειες…

»Οἱ δύο παράλληλες ἐξελίξεις, τίς ὁποῖες ἐπισημαίνουμε ἐδῶ, ὁδηγοῦν πολλούς στό 
ἁπλοϊκό συμπέρασμα ὅτι μέσῳ τῶν μεταναστευτικῶν εἰσροῶν θά λυθεῖ τό ἑλληνικό 
Δημογραφικό Πρόβλημα. Ὅμως τό δημογραφικό ἔλλειμμα τῆς Χώρας εἶναι τόσο μεγάλο, 
ὥστε μιά ὁλοκληρωτική του κάλυψη μέ μεταναστευτικές εἰσροές θά σήμαινε ὅτι περίπου 
στό μέσο τοῦ τρέχοντος αἰώνα θά μιλᾶμε γιά μιά ἄλλη χώρα. Καί τό πρόβλημα βεβαίως 
ἐδῶ δέν εἶναι μόνο ἡ διατήρηση τῆς πολιτιστικῆς της φυσιογνωμίας, πού ἴσως κάποιους 
δέν τούς συγκινεῖ ἤ δέν τούς ἐνδιαφέρει, ἀλλά ὅτι μία τέτοια κοινωνία πολύ δύσκολα 
θά μπορέσει νά εἶναι συνεκτική. Διότι κάτι τέτοιο θά εἶναι πρακτικά ἀδύνατο, ἄν τότε 
ὁ μισός περίπου νεανικός πληθυσμός θά προέρχεται ἀπό τό Ἀφγανιστάν, τό Πακιστάν ἤ 
χῶρες τῆς Ἀφρικῆς, δηλαδή θά συντίθεται ἀπό πληθυσμούς πολιτισμικά πολύ μακρινούς 
ἀπό τόν ἑλληνικό (πολιτισμό)…» (Ἀναστάσιου Λαυρέντζου, «Τό 2050 ἡ Ἑλλάδα θά εἶναι 
μιά ἄλλη Χώρα…», 18. 11. 2016,  http://ardin-rixi .gr/archives/201594).

4. www.iefimerida.gr/news/254374/moyzalas-oi-prosfyges-tha-voithisoyn-
sto-dimografiko-provlima (3. 3. 2016).



7

Κυβέρνηση δίνουν ἐντολές στίς ἑλληνικές Κυβερνήσεις νά περικόπτουν ἤ 
ἀκόμη καί νά καταργοῦν τά ἐλάχιστα ἐναπομείναντα κοινωνικά ἐπιδόματα.5 

Γνωρίζοντας τό Ἰνστιτοῦτο τοῦ Βερολίνου ὅτι αὐτή ἡ λύση τῶν κινήτρων 
δέν εἶναι δυνατόν νά τελεσφορήσει, προτείνει μιά ἄλλη «λύση». «Νά 
“συμπληρώσουμε” ἄμεσα τόν πληθυσμό μας μέ μετανάστες, καθώς, μέ 
δεδομένο ὅτι γεννᾶνε περισσότερα παιδιά, ἡ συμβολή τους ἀναμένεται νά 
εἶναι θετική, τόσο στήν αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ ὅσο καί στή συγκράτηση 
τῆς γήρανσης». (Ἐφημ. «Δημοκρατία», 16. 8. 2017, σελ. 8). 

Παρόλες τίς δυσοίωνες προβλέψεις6, πιστεύουμε ὅτι ὑπάρχει ἀκόμη 
ἐλπίδα, γιατί ὑπάρχει ἕνα κύτταρο, τό μοναδικό πού ἔχει τή δυνατότητα 
νά ἀναγεννήσει τήν γηράσκουσα Πατρίδα μας, κι αὐτό εἶναι ἡ Οἰκογένεια. 

Μέ τήν προϋπόθεση ὅμως νά στραφοῦμε στίς πατροπαράδοτες Ἀξίες 
τοῦ ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ μας, καί μόνο τότε θά μπορέσουμε νά 
ἐλπίζουμε σέ καλύτερες μέρες, σάν Ἔθνος καί σάν Κράτος. Καί ἀναμφίβολα 
μία ἀπ' αὐτές τίς Ἀξίες εἶναι ἡ Ὑπερπολύτεκνη καί Πολύτεκνη Οἰκογένεια, 
πού πάντοτε στηρίζουμε καί προβάλλουμε ὡς τό μεγαλύτερο σύγχρονο 
ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ!  

5.  «Ἀποτελεῖ βασικό στόχο τῆς μεταρρύθμισης πού προωθοῦν οἱ Θεσμοί. Στήν κλίνη 
τοῦ Προκρούστη ἡ παροχή γιά Τριτέκνους καί Πολυτέκνους». (Ἐφημ. «Finance & Mar-
kets Voice», 24. 8. 2017, σελ. 14).

6. «Τά δημογραφικά δεδομένα καθιστοῦν βέβαιη τήν περαιτέρω μείωση τοῦ πληθυ-
σμοῦ μέχρι τά μέσα τῆς ἑπόμενης δεκαετίας, καθώς τά φυσικά ἰσοζύγια θά συνεχίσουν 
νά εἶναι ἀρνητικά, καί ἡ δημογραφική γήρανση δέν πρόκειται νά ἀνακοπεῖ». (Ἔρευνα 
«Διανόησις», Σεπτ. 2016).
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ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Ὁ κ. Ἰγνά-
τιος εἶναι ἄξιος πολλῶν συγχαρητηρίων, 
γιατί ἐργαζόμενος καί ἐπιφορτισμένος 
μέ τίς εὐθύνες τῆς μεγάλης Οἰκογενεί-
ας του κατάφερε ὄχι μόνο νά εἰσαχθεῖ 
μέ Πανελλαδικές Ἐξετάσεις στό Τμῆμα 
Ἱσπανικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστη-
μίου Ἀθηνῶν, ἀλλά νά τελειώσει καί νά 
πάρει τό Πτυχίο του.

Προέρχεται ἀπό Οἰκογένεια μέ 3 
ἀδέλφια, ἐνῶ ἡ ἐκλεκτή σύζυγός του, 

κα Βασιλική, ἀπό Πολύτεκνη Οἰκογέ-
νεια μέ 5 ἀδέλφια. Παρά τό μειωμένο 
μισθό τοῦ πατέρα, τά δάνεια πού «τρέ-
χουν» καί τά καθημερινά ἔξοδα, ἀγω-
νίζονται μέ πίστη στό Θεό νά μεγαλώ-
σουν μέ ἀξιοπρέπεια τά βλαστάρια τους 
(τά 4 εἶναι μαθητές-σπουδαστές)! Ἡ 
Π.Ε.ΦΙ.Π. τούς ἔχει στηρίξει καί τούς 
στηρίζει, ὅσο εἶναι δυνατόν. Τό ἴδιο 
περιμένουμε καί ἀπό τούς ἀγαπητούς 
μας Φίλους-Συμπαραστάτες!
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ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. 
Φωτογραφία τῆς Οἰκογενείας εἴχαμε 

δημοσιεύσει παλαιότερα (Ε.Π.Ο. ἀρ. τ. 
137/2013, σ. 1 καί 12). Τά 3 μεγαλύτερα 
παιδιά εἶναι φοιτητές (τά 2 σέ ἄλλες πό-
λεις), ἐνῶ τά 4 μικρότερα μαθητές. Πα-
ρόλο πού ἐργάζονται καί οἱ δύο γονεῖς 
τά ἔξοδα, ἰδιαίτερα τῶν φοιτητῶν, εἶναι 
δυσβάστακτα. 

Καί ἄν «σέ κάποιους γύρω τους φαντά-
ζουν “ἐξωγήινοι”...», στά μάτια τοῦ Θεοῦ 
εἶναι ἥρωες, γιατί ὄχι μόνο ἀποδέχτηκαν 
τίς εὐλογίες Του, τά παιδιά τους, ἀλλά 
καί Τόν δοξολογοῦν καθημερινά γι' αὐτά!

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. εὔχεται στά ἀξιαγάπη-
τα παιδιά τους νά προκόβουν «σοφίᾳ 
καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ 
ἀνθρώποις» (Λουκ. 2, 52).

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Στό πρόσω-
πο τῶν δύο ἀνωτέρω Φίλων-ἐπιστολογρά-
φων μας θέλουμε νά εὐχαριστήσουμε θερ-
μά τούς ἁπανταχοῦ γῆς Συμπαραστάτες 
μας καί ἰδιαίτερα τούς Ἀποδήμους ἀδελ-
φούς μας, πού παντοιοτρόπως ἐνισχύουν 

τό ἔργο μας, εἴτε μέ χρήματα εἴτε μέ εἴδη. 
Χωρίς τή δική σας βοήθεια, ἀγαπητοί μας 
Φίλοι, ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. δέν θά μποροῦσε νά 
ἐνισχύει τίς ἡρωικές Πολύτεκνες Οἰκογέ-
νειες τῆς Πατρίδος μας, τούς ἀληθινούς 
αἱμοδότες τοῦ Ἔθνους μας!
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«Θέλω νά προκαλέσω ὅσους εὐθύνονται γιά τήν 
σύγχρονη γενοκτονία τῶν Ἐκτρώσεων»!

Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ. ΠΑΥΛΟΥ.1

Πρίν ἀρκετά χρόνια μετά ἀπό μιά 
μεγάλη γιορτή, ἕνα νέο ζευγάρι μέ κά-
λεσαν στό σπίτι τους γιά καφέ. Τό ζευ-
γάρι εἶχε τότε δυό παιδιά.

Καθισμένοι στό ὄμορφο μπαλκόνι 
τοῦ σπιτιοῦ ἡ νεαρή σύζυγος μέ ἐρωτᾶ, 
γιά λογαριασμό κάποιας φίλης της, 
ὅπως μοῦ εἶπε, ποιά εἶναι ἡ θέση τῆς 
Ἐκκλησίας γιά τίς ἐκτρώσεις.

Τῆς εἶπα ὅτι γιά νά καταλάβει τήν 
θέση τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά ἀπαντή-
σει σ᾽ ἕνα ἐρώτημα. Τό ἔμβρυο πού ἔχει συλληφθεῖ στήν μήτρα μιᾶς γυναί-
κας τί ἀνθρωπολογική ταυτότητα ἔχει;

Εἶναι πλήρης ἄνθρωπος πού ἐξελίσσεται, ἤ εἶναι ἕνα ἀνθρωποειδές πού πε-
ριμένει τόν ἥλιο ἤ τόν ἀέρα γιά νά λάβει ὑπόσταση, νά γίνει πλήρης ἄνθρωπος;

Τῆς ἐξήγησα ὅτι ἡ Ἐκκλησία λέγει ὅτι εἶναι πλήρης ἄνθρωπος ἐξ ἄκρας 
συλλήψεως. Γἰ  αὐτό θεωρεῖ ὅτι ἡ ἔκτρωση εἶναι καταστροφή τῆς ζωῆς. Εἶναι 
ἔγκλημα καί μάλιστα εἰδεχθές, γιατί στρέφεται ἐναντίον τοῦ πιό ἀθώου καί τοῦ 
πιό ἀνυπεράσπιστου πλάσματος στόν κόσμο. Ἡ συζήτησή μας τελείωσε ἐκεῖ.

Πέρασαν δύο χρόνια ἀπό τότε καί τήν ἴδια μέρα καί γιορτή δέχθηκα 
πάλι τήν ἴδια πρόσκληση ἀπό τά ἴδια πρόσωπα καί τήν ἀποδέχθηκα.

Καθώς ἑτοιμαζόταν ὁ καφές, γιά νά μήν εἶναι μόνη ἡ σύζυγος, καθίσα-
με στήν ἀρχή στήν κουζίνα. Ἀλλά ἐκεῖ κυκλοφοροῦσε καί ἕνας μπόμπιρας, 
ἕνα μικρό παιδάκι πού προσπαθοῦσε νά σταθεῖ στά πόδια του.

Ἐπιχείρησα νά χαϊδέψω τό κεφαλάκι του, ὅταν ἀκούω τήν μητέρα του 
νά μοῦ λέγει: «Ἄν αὐτός ζεῖ τό ὀφείλει σέ σᾶς», καί μοῦ ἀποκάλυψε ὅτι 
τό πρό δύο ἐτῶν ἐρώτημα ἀφοροῦσε τήν ἴδια.

Ἐπάνω στό τραπέζι βρισκόταν ἕνα μεγάλο μαχαίρι τοῦ ψωμιοῦ. Εἶπα 
λοιπόν στήν μητέρα δείχνοντάς το: «πάρτο καί σφάχτο».

Ἡ μητέρα ἀντέδρασε σάν νά τήν χτύπησε ἠλεκτρικό ρεῦμα. Τί κουβέντα 
μοῦ λέγει εἶναι αὐτή πού εἴπατε; Γιατί, σοῦ φαίνεται φρικτή, τῆς ἀπάντησα.

Μά σοβαρολογεῖτε, πάτερ! Ναί, τῆς εἶπα, σοβαρολογῶ, γιατί θέλω τώρα 
νά καταλάβεις καλά αὐτό πού θά ἔκανες τότε. Βλέπεις τώρα μπροστά σου 
αὐτό πού θά ἔκανες τότε; Βλέπεις ποιό παιδί θά κατέστρεφες; Τώρα σοῦ 
φαίνεται φρικτό, τότε δέν θά ἦταν;

Πρίν λίγο καιρό μιά φωτογραφία ἔκανε τό γύρο τοῦ κόσμου. Τό μικρό 
παιδάκι πού ξεβράσθηκε στίς ἀκτές. Τό μικρό προσφυγόπουλο πού πέθα-
νε στό δρόμο πρός τήν ἐλευθερία. Δικαιολογημένος ὁ ἀποτροπιασμός. Τό 
μέγεθός του ὅμως ἀνάλογο πρός τήν ὑποκρισία τοῦ πολιτισμένου κόσμου, 
καθώς καί πολλῶν δικῶν μας.

Ὅλοι αὐτοί πού χρησιμοποιοῦσαν τήν εἰκόνα τοῦ μικροῦ παιδιοῦ γιά νά 
κατηγορήσουν τούς ἄλλους σάν ἐνόχους ἀρνοῦνται νά κοιτάξουν μιά ἀκόμη 
φωτογραφία, γιά τήν ἀκρίβεια ἕνα βίντεο μέ τόν τίτλο «Σιωπηλή κραυγή». 

1. ΠΗΓΗ: www.romfea.gr/epikairotita-xronika/15157-siatistis-paulos-thelo-na-prokaleso-
osous-euthunontai-gia-tin-sugxroni-genoktonia-ton-ektroseon. Οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μας.
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Τό βίντεο αὐτό εἶναι ἡ κινηματογράφηση μιᾶς ἔκτρωσης ἀπό ἕνα γιατρό. Ἡ 
εἰκόνα τοῦ πνιγμένου προσφυγόπουλου ὠχριᾶ μπροστά στό βίντεο αὐτό.2

Τό ταλαίπωρο πλάσμα τουλάχιστον ἦταν ἀρτιμελές. Ἐκεῖ ἕνα ἄλλο παιδάκι 
κομματιάζεται κυριολεκτικά καί δολοφονεῖται ἀδίστακτα, γιατί εἶναι ἀνεπιθύ-
μητο. Τό προσφυγόπουλο πνίγηκε, γιατί κάποιοι δέν μπόρεσαν νά τό σώσουν. 
Ἐδῶ, στίς ἐκτρώσεις, κάποιοι συνειδητά δολοφονοῦν. Μιά κοινωνία, μιά δη-
μοσιογραφία, ἐπίσημοι ἄρχοντες, ἀγανακτοῦν δῆθεν στήν θέα τοῦ πνιγμένου 
παιδιοῦ καί σιωποῦν στήν ἐξόντωση χιλιάδων παιδιῶν ἀπό τούς ἴδιους τούς 
ψευτοαγανακτισμένους. Σκεφθήκατε ποτέ, πόσες Ἑλλάδες ἔχουμε ἀφανίσει;

Εἶναι ἐντυπωσιακή μιά κοινωνία, πού χύνει κροκοδείλια δάκρυα γιά 
τά παιδιά πού πνίγονται ἤ πού πεθαίνουν ἀπό τήν πείνα, ἀλλά διεκδικεῖ 
τό δικαίωμα νά τά σκοτώνει πρίν ἔλθουν στόν κόσμο.

Εἶναι ἀπάνθρωπη μιά κοινωνία, πού στό βωμό τῆς ἀνεύθυνης ἀπόλαυ-
σης θυσιάζει ἀνθρώπινες ζωές καί ἀπαιτεῖ τό δικαίωμα αὐτό νά τό ἔχει 
ἀνενόχλητη καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά καταδικάζει σέ βαρύτατες ποινές 
(καλά κάνει) αὐτούς πού κακοποιοῦν ἕνα ζῶο.

Ἡ κακοποίηση ζώων ἀπαγορεύεται, ἡ κακοποίηση καί ἡ δολοφονία 
ἀνθρώπων βρεφικῆς ἡλικίας ἐπιβραβεύεται καί ἐπαινεῖται δημοσίως. Ἡ 
κυρία ἤ ἡ δεσποινίς πού δολοφόνησε τό ἀθῶο παιδί μέσα της, μπορεῖ νά 
διαμαρτύρεται γιατί κακοποιήθηκε τό σκυλάκι της;

Μιά ἐξουσία καί μιά Βουλή, πού νομοθετεῖ καί καταδικάζει τήν κακο-
ποίηση τῶν ζώων, μέ ποιό ἠθικό ἀνάστημα ἐπικροτεῖ τήν δολοφονία ἀθώ-
ων ὑπάρξεων, τήν νομιμοποιεῖ καί τήν πληρώνει;

Ποιός πολιτισμός μπορεῖ νά ἐπικροτεῖ τήν δολοφονία χιλιάδων ἀθώων 
ὑπάρξεων, τῶν πιό ἀνυπεράσπιστων ἀνθρωπίνων πλασμάτων καί νά μήν 
εἶναι αὐτός, ὁ πολιτισμός τῆς βαρβαρότητας;

Ἡ παράνοια μιᾶς ἐξουσίας καί μιᾶς κοινωνίας συνίσταται στό νά αὐστη-
ροποιοῦν τή νομοθεσία πού προστατεύει τά ζῶα καί νά χαλαρώνουν αὐτήν 
πού ἀφορᾶ τήν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Μιά τέτοια ἐξουσία εἶναι ἀνή-
θικη καί μιά τέτοια κοινωνία εἶναι βρώμικη. Ἀπό πότε τό νά σκοτώσεις 
ἕνα παιδί ἔξω ἀπό τήν μήτρα τῆς μητέρας του εἶναι ἔγκλημα καί τό νά 
τό σκοτώνεις μέσα σέ αὐτήν εἶναι πράξη προόδου καί πολιτισμοῦ;

Εἶναι ὑποκρισία μεγατόνων, ὅταν βλέπεις ἕνα παιδικό πτῶμα στήν ἀκρο-
γιαλιά πνιγμένο ὄχι μόνο ἀπό τή θάλασσα, ἀλλά καί ἀπό τήν ἀδιαφορία 
ἀνθρώπων ἐγκληματιῶν μέ γραβάτα καί κοστούμι, ἀλλά νά ἐπιδοκιμάζεις 
τόν θρυμματισμό τῆς κεφαλῆς καί τῶν ὀστῶν ἀθώων ὑπάρξεων στό βωμό 
τῆς ἀπόλαυσης και τοῦ δολοφονικοῦ ἐγωκεντρισμοῦ.

Μιά τέτοια κοινωνία δικαιοῦται νά εὐτυχήσει καί νά προοδεύσει; Ἕνας 
τέτοιος λαός μπορεῖ καί δικαιοῦται νά περιμένει καλύτερες ἡμέρες;

Ποῦ εἶναι οἱ ὑποκριτές τῆς ὑπεράσπισης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων; 
Τά ἀγέννητα, ἀλλά ζωντανά παιδιά, δέν ἔχουν δικαιώματα καί ἔχουν δικαι-
ώματα τά σκυλιά καί τά γατιά; Καί ὅλοι αὐτοί εἶναι προοδευτικοί ἤ ἄθλιοι;

Ποιός πατέρας καί ποιά μάννα δικαιοῦνται νά ἀπαιτοῦν τό σεβασμό 
καί τήν ἀγάπη τῶν παιδιῶν τους, ὅταν αὐτά μαθαίνουν ὅτι ζοῦν ὄχι ἀπό 
τήν ἀγάπη τῶν γονιῶν τους, ἀλλά ἀπό τήν τύχη, γιατί γεννήθηκαν πρῶτα 
ἤ δεύτερα, ἐνῶ ἄν εἶχαν γεννηθεῖ τρίτα ἤ τέταρτα οἱ «καλοί τους» γονεῖς 
θά εἶχαν θρυμματίσει τά κεφαλάκια τους;

2. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά δεῖ τό συγκλονιστικό αὐτό βίντεο, καθώς καί ἄλλα παρό-
μοια, μπορεῖ νά ἐπισκεφθεῖ τήν ἱστοσελίδα μας: http://pefip.gr/?page_id=235 
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Μιά κοινωνία πού στηρίζεται στήν ἀδικία καί στήν ἀπανθρωπιά, μιά κοι-
νωνία καί μιά ἔννομη τάξη πού δέν σέβεται τά δικαιώματα τῶν ὑπαρκτῶν, 
ἀλλά ἀγέννητων παιδιῶν, εἶναι κοινωνία παρακμῆς.

Τούτη τήν ὥρα τό ὑπ᾽ ἀριθμ. 1 πρόβλημα τῆς Πατρίδας μας, ἡ βόμβα στά 
θεμέλιά της εἶναι ἡ ὑπογεννητικότητα ἤ ἀλλιῶς τό δημογραφικό πρόβλημα.

Ἡ Πατρίδα μας δέν κινδυνεύει ἀπό ἐξωτερικούς ἐχθρούς. Οἱ ἐχθροί εἶναι 
ἐντός τῶν τειχῶν. Βρίσκονται σέ πολλά ἀπό τά σπίτια μας, στά ὑπουργικά 
γραφεῖα καί στά βουλευτικά ἕδρανα, στά νοσοκομεῖα καί στά μαιευτήριά μας.

Αὐτή εἶναι ἡ ὠμή, ἡ ὠμότατη ἀλήθεια. Δέν ὑπάρχουν καλύτεροι συνεργά-
τες τῶν ὅποιων ἐχθρῶν τῆς Πατρίδας ἀπό ἐμᾶς τούς Ἕλληνες. Δέν ὑπάρχουν 
πιό ἐπικίνδυνοι ὑπονομευτές καί τοῦ ἀσφαλιστικοῦ καί τοῦ ἐργατικοῦ καί τοῦ 
συνταξιοδοτικοῦ προβλήματος τῆς Χώρας, ἀπό τούς ἀνθρώπους τῆς ἐξουσίας, 
πού ἔχουν στοχοποιήσει τήν Πολύτεκνη Οἰκογένεια καί τούς πολίτες αὐτῆς τῆς 
Χώρας, πού αὐτοοδηγοῦνται στήν χρεοκοπία καί «αὐτοκτονοῦν» τήν Πατρίδα.

Αὐτοί πού κατοχυρώνουν νομικά τό δικαίωμα δολοφονίας τῶν ἀγέν-
νητων παιδιῶν καί αὐτοί πού χρησιμοποιοῦν ἕνα τέτοιο ἀνήθικο δικαίω-
μα, αὐτοί πού δέν βλέπουν τά παιδιά σάν καρπούς τῆς ἀγάπης τους, ἀλλά 
σάν ἁπλά κομφόρ τῆς ἀρρωστημένης νοοτροπίας τους, αὐτοί πού θεωροῦν 
πολυτιμότερα τά σκυλιά, ἀπό τά παιδιά καί προσφέρουν στά σκυλιά παι-
δική θαλπωρή καί στά παιδιά σκυλίσιο πέταγμα, κάτι γιά τό ὁποῖο θά 
διαμαρτύρονταν ἀκόμη καί τά σκυλιά, αὐτοί εἶναι οἱ πραγματικοί ἐχθροί 
τῆς Πατρίδας, αὐτοί εἶναι οἱ ἀληθινά ἀπάνθρωποι.

Ἡ πιό ἀπεχθής διαφθορά εἶναι τό νά θεωρεῖς τήν ἀρετή ὡς βλακεία, νά 
σαρκάζεις τήν τιμιότητα, τό νά εἰρωνεύεσαι τούς ἔντιμους ἀνθρώπους, τό 
νά πολεμᾶς τήν ἀληθινή φύση τῶν ὄντων καί νά ὀνομάζεις τήν διαστρο-
φή, ὡς ἐναλλακτικό τρόπο ζωῆς.

Πρέπει νά ποῦμε ξεκάθαρα στά παιδιά μας ὅτι ποτέ δέν θά γίνουν καί 
δέν θά εἶναι εὐτυχισμένα ἄν τά χέρια καί πρό παντός οἱ καρδιές τους εἶναι 
σφραγισμένα ἀπό τό θάνατο ἀθώων ὑπάρξεων πού τούς τόν πρόσφεραν, 
σάν ἄλλοι Ἡρῶδες, στό βωμό τῆς διασκέδασής τους.

Πρέπει νά τούς ποῦμε ὅτι αὐτοί ζοῦν, γιατί κάποιοι δέν τούς μιμήθη-
καν καί τούς χάρισαν τήν ζωή καί ὄχι τό θάνατο.

Ἄν δέν σέβονται τά παιδιά, πού χάρη σέ ἐκείνους καί μέσα ἀπό τίς σχέ-
σεις τους ἀπέκτησαν ὕπαρξη, μέ ποιό δικαίωμα μποροῦν νά ἀπαιτήσουν 
σεβασμό στήν δική τους τήν ζωή; Μόνοι μας καί μέ τίς πράξεις μας σχετι-
κοποιοῦμε τήν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Μέ ποιά φόντα λοιπόν θά παραστήσουμε τούς προοδευτικούς καί θά 
κατηγορήσουμε αὐτούς, πού μέ τά ὅπλα τοῦ θανάτου σκοτώνουν νέα παι-
διά, ὅταν αὐτοί οἱ ἴδιοι σκοτώνουν τά δικά τους τά παιδιά;

Αὐτή δέν εἶναι καί ἡ βασικότερη αἰτία τῆς ἀθεΐας τῶν πολλῶν; Ἐπει-
δή ὁ Θεός μᾶς λέγει ξεκάθαρα ὅτι «οὐκ ἔξεστί σοι», δηλαδή δέν σοῦ ἐπι-
τρέπεται νά καταστρέφεις τήν ἀνθρώπινη ζωή, γἰ  αὐτό τόσο ἄνετα καί 
τόσο ἐπιπόλαια κάποιοι λένε «δέν ὑπάρχει Θεός», γιά νά μποροῦν ἄνετα 
νά σκοτώνουν ἀθῶα βρέφη κάνοντας τό κέφι τους.

Ἴσως κάποιοι θεωρήσουν σκληρά και προκλητικά αὐτά τά λόγια. Ναί, 
λοιπόν, αὐτό θέλω, νά προκαλέσω τήν σκληροκαρδία ὅλων ὅσοι εἶναι 
ὑπεύθυνοι γιά τήν σύγχρονη γενοκτονία τῶν ἐκτρώσεων.

Νά ὑπερασπιστῶ αὐτά τά παιδιά, πού ὅπως γράφει ἡ Ἰωάννα Σκαρλάτου 
στό ἐξαιρετικό πόνημά της, «Τά Μωρά τῆς Λίμνης» κλαῖνε ἀσταμάτητα, για-
τί δέν ἔχουν μάτια γιά νά δοῦν, δέν ἔχουν χείλη καί στόμα νά χαμογελάσουν. 
Τά κατέστρεψαν οἱ γιατροί μέ τήν ἐντολή τῶν γονιῶν τους.
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Στόν ἐπίλογο τοῦ προηγουμένου ἀφυπνιστικοῦ κει-
μένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Σισανίου καί Σιατίστης κ. 
Παύλου, πού μέ εὔστοχο καί τεκμηριωμένο λόγο ἀποδο-
μεῖ ὅλα σχεδόν τά ἐπιχειρήματα τῶν ὑποστηρικτῶν τῶν 
φονικῶν Ἐκτρώσεων, ἀναφέρεται τό ἐδῶ παρουσιαζό-
μενο βιβλίο τῆς κας Ἰωάννας Σκαρλάτου, μέ τίτλο: «Τά 
μωρά τῆς λίμνης» (σσ. 64), τό ὁποῖο καί ἔχει προλογίσει.

Ἡ ἐκλεκτή συγγραφέας ἔχει σπουδάσει θεολογία καί 
δημοσιογραφία καί εἶναι ἔγγαμη καί μητέρα δύο παι-
διῶν. Ἀσχολεῖται μέ τή συγγραφή ὠφέλιμων παιδικῶν 
καί νεανικῶν βιβλίων. Ἡ συγγραφική της δραστηριό-
τητα ἔχει βραβευτεῖ ἀπό ἑλληνικούς καί εὐρωπαϊκούς 
φορεῖς. «Τά μωρά τῆς λίμνης» βραβεύτηκαν ἀπό τήν 
«Πανελλήνια Ἕνωση Λογοτεχνῶν» (2016). 

Πρόκειται γιά ἕνα πρωτότυπο καί συγχρόνως συγ-
κλονιστικό βιβλίο, τό ὁποῖο ἡ κα Σκαρλάτου ἔγραψε μετά 
ἀπό μιά προσωπική της τραυματική ἐμπειρία παλίνδρομης κύησης. Εἶναι σέ μορφή νου-
βέλας καί παραθέτει μέ γλαφυρό, ἀλλά καί εὐαίσθητο τρόπο 10 συγκινητικά περιστα-
τικά γυναικῶν, οἱ ὁποῖες γιά κάποιους λόγους «ἔχασαν» (μέ ἤ χωρίς ὑπαιτιότητά τους) 
τά κυοφορούμενα μωρά τους ἤ τά γέννησαν μέ πολλές δυσκολίες.  

Ὅπως πολύ εὔστοχα σημειώνει ὁ Σεβασμιώτατος στόν πρόλογό του: «Νοιώθω ὅτι 
τό βιβλίο αὐτό θά ἔπρεπε νά τό διαβάσουν ὅλες οἱ ἔφηβες καί οἱ νέες κοπέλες, ὅλες οἱ 
μητέρες πού ἔχασαν χωρίς νά τό θέλουν τά παιδιά τους, ὅλες ἐκεῖνες πού ἀπέρριψαν τό 
δῶρο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ἄνδρες πού μέ τήν ἀνευθυνότητά τους σκοτώ-
νουν, ὄχι μόνο τά παιδιά τους, ἀλλά καί τίς μητέρες τους, δηλαδή τίς συζύγους τους…».

Συγχαίρουμε τήν ἀγαπητή κα Ἰωάννα Σκαρλάτου γιά τό θαυμάσιο πόνημά 
της, ἀλλά καί τίς ἐκδόσεις «Σαΐτη» (www.saiti.gr, τηλ. 210.34.76.090) γιά τήν κα-
λαίσθητη ἔκδοση. Τό συνιστοῦμε θερμά. 

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — καί τῆς ἐφηβικῆς καί προεφηβικῆς ἡλικίας νέες, 
ἀλλά καί γενικά τούς ΝΕΟΥΣ —, ὥστε νά μήν καταλήξουν ΠΟΤΕ στήν τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ (οὔτε 
τή χειρουργική οὔτε τή φαρμακευτική, ἔστω κάποιων ὡρῶν καί 
ἡμερῶν, μέ ὁποιαδήποτε μορφή ἀντισυλληπτικῶν: «χάπι ἑπόμενης 
ἡμέρας» κ.λπ., ὅπως καί μέ «σπιράλ», πού εἶναι πρώιμη ΕΚΤΡΩ-
ΣΗ-ΦΟΝΟΣ), ἀλλ' οὔτε καί στή ΣΤΕΙΡΩΣΗ. (Οἱ Ἱεροί Κανόνες 
τῆς Ἐκκλησίας μας «κανονίζουν» τήν ἔκτρωση μέ πολυετῆ στέ-
ρηση τῆς θ. Κοινωνίας καί τή στείρωση μέ 3ετῆ ἀφορισμό!). Συν-
υπεύθυνοι εἶναι καί οἱ ἄνδρες-σύζυγοι, ἀλλά καί «σύντροφοι», 
ὅπως καί οἱ ἰατροί, οἱ φαρμακοποιοί καί οἱ λοιποί συνεργοῦντες...

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», ἀλλά καί ΕΓΓΑΜΗ, πού 
ἀντιμετωπίζει πειρασμό ἤ κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ἤ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, ἄς μή δυ-
σκολευθεῖ νά ἐπικοινωνήσει μέ τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συστεγάζεται καί 
συνεργάζεται μέ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅσους γνωρίζουν 
ἐγκύους, πού κινδυνεύουν νά ὁδηγηθοῦν σέ ἔκτρωση. Γράψτε ἤ τηλεφω-
νεῖστε 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 κέντρα, πού δυστυχῶς προπαγανδίζονται καί διαφημίζονται πιεστι-
κά... Ζητῆστε μας σχετικά ἔντυπα, πού διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, ὅπως καί κάθε 
παρεχομένη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθεῖτε καί ἔμπειρο Πνευματικό.

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

ΞΕΡΕΤΕ τί εἶναι καί τί προσφέρει ὁ ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π.
(«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδιοῦ») ;

info@pefip.gr



«ΜΑΜΑ, ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ!
Εὐρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτῶν γιά τήν προστασία  

τοῦ Γάμου καί τῆς Οἰκογένειας».

ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ...!
Διαβάζουμε τή σχετική ἀνακοίνωση ἀπό τήν 

ἐπίσημη ἑλληνική ἱστοσελίδα τῆς Πρωτοβουλίας: 
«Μεγάλη νίκη τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης 

ἐπιτεύχθηκε, ὥστε νά ὁδεύσει πρός συζήτη-
ση στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο ἡ ἔννοια τῆς 
Οἰκογένειας, πού σημαίνει μόνο τό φυσικό 
δεσμό ΑΝΔΡΑ, ΓΥΝΑΙΚΑΣ καί ΠΑΙΔΙΩΝ.

» Ὄχι συμβιώσεις τοῦ ἰδίου φύλου ἤ ἄλλου 
εἴδους!

» Σύμφωνα μέ τήν ἀνακοίνωση τύπου τῆς 
8ης Ἰουνίου 2017 τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς 
τῆς Πανευρωπαϊκῆς Πρωτοβουλίας “Mum, 
Dud & Kids” (“Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά”) ἔχουν συγκεντρωθεῖ ἄνω τοῦ 
1.000.000 ἔγκυρες ὑπογραφές. Ἐπίσης ἐκπληρώνονται καί ὅλα τά ὑπό-
λοιπα κριτήρια γιά νά εἰσαχθεῖ τό ζήτημα στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

» Ἡ ξεκάθαρη αὐτή στάση τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης, ἀπό 14 Χῶρες, ἔρχε-
ται σέ συνέχεια τῆς πολύ σημαντικῆς ἀποφάσεως τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικα-
στηρίου (C-443/15/24.11.2016), ὅτι ὁ ὁρισμός τοῦ Γάμου, ὡς ἕνωση ἀνά-
μεσα σέ ἕναν ἄνδρα καί μία γυναίκα δέν ἀποτελεῖ διάκριση καί ὅτι τά 
Κράτη–Μέλη δέν ὑποχρεοῦνται νά υἱοθετήσουν ἴδιου φύλου “γάμο” ἤ 
ἀστική/πολιτική “σχέση”.

» Ἀπό τά παραπάνω ἀποκαλύπτεται ἡ παραπλάνηση πού γίνεται ὡς 
συστηματική πλύση ἐγκεφάλου στήν ἑλληνική κοινή γνώμη ἀπό μεγάλα 
ΜΜΕ, Πολιτικά Κόμματα, ΜΚΟ, Χορηγούς παρελάσεων τύπου Pride καί 
ἄλλους φορεῖς τοῦ ἐσωτερικοῦ καί ἐξωτερικοῦ, ὅτι ἡ ὑποτιθέμενη ἐπέκτα-
ση τοῦ πολιτικοῦ γάμου καί τῆς υἱοθεσίας στούς ὁμοφυλοφίλους ἀποτελεῖ 
δῆθεν πρόοδο τῶν δικαιωμάτων τους. Δέν εἶναι πρόοδος, ἀλλά ἀνατροπή 
τῆς φυσικῆς τάξης, ἀντίθετη μέ τή συνείδηση τῶν Λαῶν.

» Ἐπίσης ἡ νίκη αὐτῆς τῆς πρωτοβουλίας ἀποδομεῖ καί τήν προσπάθεια 
ἐπιβολῆς τῶν ἐμφύλων ταυτοτήτων καί τή θεωρία τοῦ δῆθεν κοινωνικοῦ φύ-
λου (gender). Ἡ φυσική οἰκογένεια ἀπαιτεῖ διακριτούς ρόλους, σύμφωνα μέ 
τίς ἱκανότητες καί τά χαρίσματα τοῦ φυσικοῦ φύλου τοῦ κάθε συζύγου πού 
συμμετέχει σ' αὐτήν. Αὐτοί πού κραυγάζουν γιά δικαιώματα καί δημοκρατία 
ἄς γνωρίζουν ὅτι οἱ Λαοί δέν θέλουν τή διαστροφή καλυμμένη πίσω ἀπό δι-
εκδικήσεις δικαιωμάτων. 

» Οἱ Λαοί ἀντιστέκονται στό μεθοδευμένο διασυρμό τῆς ἀληθινῆς Οἰκογέ-
νειας». (ΠΗΓΗ: www.mumdadandkids.eu/el/megali-niki).

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. χαιρετίζει τή μεγάλη αὐτή νίκη. Ἐκτός ἀπό τή σχετική 
προβολή τῆς πρωτοβουλίας στό Περιοδικό μας (Ε.Π.Ο., ἀρ. τ. 151/Σεπτ. 
2016, σελ. 16), συμμετεῖχε ἐνεργά συλλέγοντας μεγάλο ἀριθμό ὑπογραφῶν. 

Εὐχόμαστε, τόσο τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ὅσο καί οἱ Εὐρωπαϊκές 
Κυβερνήσεις καί μάλιστα ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση, νά λάβουν πολύ σοβα-
ρά ὑπόψη τους τή βούληση τῶν Λαῶν γιά τό φλέγον καί καθοριστικῆς–
ζωτικῆς σημασίας θέμα. Σέ κάθε περίπτωση ὅμως, πρέπει ὅλοι νά βρι-
σκόμαστε σέ ἐγρήγορση. Γιατί, «οἱ καιροὶ οὐ μενετοί» !
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ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ...!
Κατά τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, ὅπως εἴθισται, τό κάθε παιδί-

μαθητής λαμβάνει μιά λίστα μέ τά ἀπαραίτητα ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ. Ἀπό τό σημεῖο 
αὐτό ἀρχίζει τό ἄγχος καί ἡ ἀγωνία τῶν περισσότερων γονέων! Πῶς καί ἀπό 
ποῦ θά ἐξοικονομήσουν, γιά ἄλλη μιά χρονιά, τά χρήματα γιά ν᾽ ἀγοράσουν ὅλα 
αὐτά πού ἡ «δωρεάν» παιδεία μας ἀπαιτεῖ...! Καί τό κόστος διόλου εὐκαταφρό-
νητο!... 30–50 € ἀνά μαθητή! Κι ὅταν πρόκειται γιά ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ἤ ΠΟΛΥ-
ΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ..., ἕνας ἁπλός πολλαπλασιασμός ἐπί τό 4, 5, 6, 7, 8... (μα-
θητές) ἀρκεῖ γιά νά καταλάβουμε γιά τί ποσά μιλᾶμε.

Γἰ  αὐτό λοιπόν, γιά μιά ἀκόμη χρονιά, ἀπευθυνόμαστε στούς ἁπανταχοῦ 
Φίλους τῶν Πολυτέκνων καί τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. κάνοντας ΕΚΚΛΗΣΗ γιά προσ φορά 
εἴτε ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ εἴτε χρημάτων γιά τήν ἀγορά τους. Οἱ ἀνάγκες εἶναι 
μεγάλες καί ὁποιαδήποτε βοήθεια εἶναι εὐπρόσδεκτη καί πολύτιμη!

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ, ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ, ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ  
ΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΑΚΙΑ ΜΑΣ...!


