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ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ἐλεημοσύνη. Ἡ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν!
«Ἐνηνθρώπησε δὲ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, 

ἵνα, ἐφ’ ὅπερ ἐποίησε τὸν ἄνθρωπον, 
πάλιν αὐτῷ χαρίσηται · ἐποίησε γὰρ 
αὐτὸν κατ’ εἰκόνα ἑαυτοῦ, νοερὸν καὶ 
αὐτεξούσιον καὶ καθ’ ὁμοιότητα, ἤτοι 
ἐν ἀρεταῖς τέλειον, ὡς ἐφικτὸν ἀνθρώ-
που φύσει»1. (Δηλ. «Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ 
ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά χαρίσει στόν 
ἄνθρωπο αὐτό γιά τό ὁποῖο τόν ἔπλα-
σε⋅ διότι τόν ἔκαμε σύμφωνα μέ τή δική 
Του εἰκόνα, νά ἔχει νοῦ, νά εἶναι αὐτε-
ξούσιος καί ὅμοιος μαζί Του, δηλαδή 
τέλειος στίς ἀρετές, ὅσο εἶναι ἐφικτό 
στήν ἀνθρώπινη φύση»).

Ποιά, ὅμως, ἀπό ὅλες τίς ἀρετές εἶναι 
αὐτή, πού ἐνῶ δίνεις ὑλικά καί πρόσκαι-
ρα, λαμβάνεις πνευματικά καί αἰώνια; 
Ποιά εἶναι αὐτή ἡ ἀρετή, πού εἶναι ἀνώ-
τερη ἀκόμη καί ἀπό τό νά ἀνασταίνεις νεκρούς; Μά ποιά ἄλλη, ἀπό τήν 
ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ, τή βασίλισσα τῶν ἀρετῶν: «χρησώμεθα πολλῇ τῇ ἐλεημο-
σύνη, αὔτη γάρ ἐστιν ἡ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν»2 (=«ἄς ἐφαρμόσουμε πολλή 
ἐλεημοσύνη, γιατί αὐτή εἶναι ἡ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν». Ἡ ἀρετή πού συγ
κρατεῖ καί ἑνώνει, ὅπως στό σῶμα τά νεῦρα, ὅλες τίς ἀρετές: «Τοιοῦτον ἡ 
ἐλεημοσύνη · ἐντεῦθεν καὶ εὐχή (προσευχή) καὶ νηστεία καὶ πᾶσα ἀρετὴ τὰ 
νεῦρα ἔχει…». Ἀκόμη καί ἡ μετάνοια δίχως τήν ἀγάπη καί τήν ἐλεημοσύνη 
«νεκρά ἔστι καὶ ἄπτερος (= χωρίς φτερά) οὐ δύναται μετάνοια πτερωθῆναι 
(= νά πετάξει), μὴ ἔχουσα πτερὸν ἐλεημοσύνης»3. 

«Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» (Ματθ. ε΄ 7), μᾶς δια
βεβαιώνει ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Καί πῶς θά ἐλεηθοῦν οἱ ἐλεήμο-
νες ἀπό τό φιλάνθρωπο Θεό μας; Μέ πολλούς τρόπους καί μεγάλες πνευ-
ματικές δωρεές. Ὅπως, μέ τήν κάθαρση τῶν ἁμαρτιῶν μας καί τή λύτρωση 
ἀπό τόν (πνευματικό) θάνατο: «Ἐλεημοσύνη ἐκ θανάτου ρύεται καὶ αὐτὴ 
ἀποκαθαριεῖ πᾶσαν ἁμαρτίαν» (Τωβίτ ιβ΄ 9), καί «Τοσαύτη (= τόση εἶναι) 
τῆς ἐλεημοσύνης ἡ περιουσία, ὡς μὴ μόνον (= ὄχι μόνο) ἁμαρτήματα ἐκκα-
θαίρειν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν τὸν θάνατον φυγαδεύειν»4. 

Μάλιστα, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀναφέρει τό ἑξῆς καταπληκτικό. 
Οἱ ἐλεημοσύνες δέν μᾶς καθαρίζουν μόνο ἀπό τίς ἁμαρτίες μας, ἀλλά θά μᾶς 
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λογισθοῦν ἀπό τό Θεό καί Πατέρα μας, ὡς δικαιοσύνη! «Ἐννοήσωμεν τοίνυν 
ἕκαστος ἡμῶν ὅσα ἁμαρτημάτων ἔχει φορτία, καὶ ἀντιῤῥόπους ποιήσωμεν 
τὰς φιλανθρωπίας · μᾶλλον δὲ καὶ πολλῷ πλείους, ἵνα μὴ μόνον σβεσθῶσιν αἱ 
ἁμαρτίαι, ἀλλ’ ἵνα καὶ εἰς δικαιοσύνην ἡμῖν λογισθῶσιν αἱ ἐλεημοσύναι» 5.

 Ὅμως, ὑπεράνω ὅλων τῶν πνευματικῶν δώρων τῆς ἐλεημοσύνης, τό σπου-
δαιότερο καί τό πιό ἀνεκτίμητο, πού πρέπει νά εἶναι καί ὁ σκοπός τῆς ζωῆς 
μας, εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας: «ἀγοράσωμεν ἐλεημοσύνην, μᾶλλον δὲ 
διὰ τῆς ἐλεημοσύνης ἀγοράσωμεν τὴν σωτηρίαν»6, μᾶς συμβουλεύει ὁ Ἱε-
ρός Χρυσόστομος, ἐνῶ ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας συμπληρώνει: «Ῥύσεται 
φῶς τοὺς φιλοπτώχους ὁ Κύριος. Χρεωστεῖ γὰρ αὐτοῖς φιλανθρωπίαν, ὡς 
Αὐτὸς τὴν ἐλεημοσύνην παρ’ αὐτοῖς δανεισάμενος»7 (= «Θά σώσει ὡς φῶς 
ὁ Κύριος αὐτούς πού ἀγαποῦν τούς φτωχούς. Γιατί χρωστάει φιλανθρωπία 
σ’ αὐτούς, ἐπειδή ὁ Ἴδιος δανείστηκε τήν ἐλεημοσύνη ἀπό αὐτούς»).

Στούς σκεπτικιστές πού θά ἀντιτάξουν ὅτι ἡ περιουσία ἐκείνου πού «ξο-
δεύει» τά χρήματα καί τά ὑλικά ἀγαθά του ἐλεώντας τούς ἐμπερίστατους 
συνανθρώπους μας θά ἐλαττωθεῖ, πάλι ἀπαντᾶ ὁ Χρυσόστομος λέγοντας ὅτι 
ὄχι μόνο αὐτό δέν συμβαίνει, ἀλλά τό ἀκριβῶς ἀντίθετο! «Μὴ τοίνυν νομίζω-
μεν ἡμῖν ἐλαττοῦσθαι τὴν οὐσίαν (= περιουσία), ὅταν ἐλεημοσύνην παρέχω-
μεν · οὐ γὰρ ἐλαττοῦται, ἀλλ’ αὔξεται· οὐ δαπανᾶται, ἀλλὰ πλεονάζει…»8 !  

Τό ἴδιο προτρέπει καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τούς Κορινθίους καί κατ’ 
ἐπέκταση ὅλους μας: «Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως, φειδομένως καὶ 
θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾿ εὐλογίαις, ἐπ᾿ εὐλογίαις καὶ θερίσει» (Β΄ Κο-
ρινθ. θ΄ 6⋅ «Ἄς γνωρίζετε δέ τοῦτο, ὅτι ἐκεῖνος πού σπέρνει μέ τσιγκουνιά 
λιγοστό σπόρο, θά θερίσει καί λίγο σιτάρι. Καί ἐκεῖνος πού σπέρνει ἁπλό-
χερα, θά θερίσει πολύ καρπό»). Ὁ καθένας, δηλαδή, θά ἀμειφθεῖ ἀπό τό 
Θεό ἀνάλογα μέ ὅσα προσφέρει, κατά τή δύναμή του πάντοτε. 

Βλέπουμε, λοιπόν, πόσο σπουδαία ἀρετή εἶναι ἡ Ἐλεημοσύνη καί πόσο 
κέρδος ἀποκομίζουμε ἀπό αὐτήν! Δίνοντας ὑλικά καί πρόσκαιρα, κερδί-
ζουμε τά πνευματικά καί αἰώνια⋅ ἐλεώντας τούς ἀδελφούς μας τούς «ἐλα-
χίστους», δανείζουμε τόν ἴδιο τό Θεό: «Ὁ ἐλεῶν πτωχὸν δανείζει Θεῷ» 
(Παροιμ. ιθ΄ 17)⋅ ντύνοντας καί τρέφοντας τούς πτωχούς, ντύνουμε καί τρέ-
φουμε τόν Χριστό: «Χριστόν ἐνδύεις πτωχὸν ἐνδύων»9. Γι’ αὐτό, ὅσο μπο-
ροῦμε, νά δίνουμε ἐλεημοσύνη. Ἐάν πολλά ἔχουμε, πολλά καί νά προσ
φέρουμε, ἐάν λίγα, μή φοβηθοῦμε νά δώσουμε ἐλεημοσύνη, ἐάν τίποτα 
δέν ἔχουμε, ἄς δώσουμε ἕνα δάκρυ, μιά καλή κουβέντα, μιά προσ ευχή. 
Ἡ διάθεση καί ἡ προαίρεση μετρᾶ στά μάτια τοῦ Παναγάθου καί Πα-
ντογνώστη Θεοῦ μας. «Μὴ ἀποστρέψης τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ παντὸς 
πτωχοῦ, καὶ ἀπὸ σοῦ οὐ μὴ ἀποστραφῆ τὸ πρόσωπον τοῦ Θεοῦ. Ὣς σοὶ 
ὑπάρχει κατὰ τὸ πλῆθος, ποίησον ἐξ αὐτῶν ἐλεημοσύνην∙ ἐὰν ὀλίγον σοὶ 
ὑπάρχη, κατὰ τὸ ὀλίγον μὴ φοβοῦ ποιεῖν ἐλεημοσύνην» (Τωβίτ ιβ΄ 7–8).

Ἄς ἀγωνισθοῦμε, ἀγαπητοί μας Φίλοι, καί αὐτές τίς μεγάλες καί κοσμο-
σωτήριες Ἑορτές τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἀλλά καί «πᾶσαν τὴν ζωὴν 
ἡμῶν» νά θησαυρίσουμε «θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ» (Ματθ. στ΄ 20), βοηθώ-
ντας μέ ἀγάπη καί ἱλαρότητα ὅσους ἀδελφούς μας ἔχουν ἀνάγκη καί ἰδι-
αιτέρως τούς Πολυτέκνους καί τά ἀξιαγάπητα παιδιά τους. Γιά νά «μὴ μεί-
νωμεν ἔξω τοῦ Νυμφῶνος Χριστοῦ» !

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, PG 94, 1108Α. — 2. Ἁγίου 
Ἰωάννου Χρυσοστόμου, PG 55, 518. — 3. Τοῦ ἰδίου, PG 49, 332. — 4. Τοῦ ἰδίου, PG 54, 
484. — 5. Τοῦ ἰδίου, PG 49, 305. — 6. Τοῦ ἰδίου, PG 49, 334. — 7. Ἁγίου Ἀθανασίου, 
PG 27, 196. — 8. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, PG 51, 338. — 9. Τοῦ ἰδίου, PG 49, 333.  
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Τό ἀπόγευμα τῆς 23ης Ὀκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγ
κέντρωση διαμαρτυρίας γιά τά νέα Ἀναλυτικά Προγράμματα τῶν Θρησκευ
τικῶν, καθώς καί γιά τά νέα βιβλίαφακέλους τοῦ μαθήματος καί ἀκολού
θησε πορεία πρός τό Ὑπουργεῖο Παιδείας. 

Διοργανωτές ἦταν: Ἡ «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν», ἡ «Πανελλήνια Ἕνω-
ση Θεολόγων» (Π.Ε.Θ.), ἡ «Ἑνωμένη Ρωμιοσύνη» καί ἡ «Πανελλήνια Ἕνω-
ση Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).

Χαιρετισμούς ἀπηύθυναν, ἐκ μέρους τῆς «Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν», 
ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Σαράντης Σαράντος, ἀπό τήν Π.Ε.Θ., ὁ Γεν. Γραμματέ-
ας κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης, ἀπό τήν «Ἑνωμένη Ρωμιοσύνη», ὁ Πρόεδρος 
κ. Νικόδημος Καλλιντέρης, καί ἀπό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π., ὁ Ἀντιπρόεδρος κ. Ἰω-
άννης Θαλασσινός. Ἐπίσης χαιρετισμούς ἀπηύθυναν ἐκπρόσωπος τοῦ Δη-
μάρχου Ἀμαρουσίου κ. Γεωργίου Πατούλη, ἐκπρόσωπος τοῦ «Ἰνστιτούτου 
Καταναλωτῶν» (ΙΝ.ΚΑ.), ἡ Καθηγήτρια τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Παν. 
Ἀθηνῶν κα Μαρία Μαντούβαλου, ἐνῶ ἀναγνώσθηκε χαιρετισμός τοῦ ἀγω-
νιστῆ δασκάλου κ. Δημητρίου Νατσιοῦ. 

Ἐκτός ἀπό πλῆθος κόσμου (ὑπολογίζονται πάνω ἀπό 5.000), πολλοί ἐκ 
τῶν ὁποίων ἦταν Πολύτεκνοι Γονεῖς μέ τά παιδιά τους, συμμετεῖχαν καί 
ἀρκετοί Ἱερεῖς, Μοναχοί καί Μοναχές, ἀλλά καί Ἐκπαιδευτικοί. Ἐκπρό-
σωποι τῶν διοργανωτῶν ἐπέδωσαν τό ἐγκριθέν ψήφισμα στό Γενικό Γραμ-
ματέα τοῦ Ὑπουργείου κ. Γεώργιο Ἀγγελόπουλο καί στόν ὑπεύθυνο γιά 
τά νέα Προγράμματα Θρησκευτικῶν κ. Γεώργιο Καλαντζῆ.  

Ἐντύπωση προκάλεσε στούς ἰθύνοντες τοῦ Ὑπουργείου τόσο ὁ ἀριθμός 
τῶν συγκεντρωθέντων ὅσο καί ὁ εἰρηνικός τρόπος διαμαρτυρίας.

Οἱ συγκεντρωθέντες ὁμόφωνα δήλωσαν: «... ἀρνούμαστε νά διδάσκο
νται τά παιδιά μας τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μέ τή μορφή πού ἐπι
τάσσουν τά νέα Προγράμματα Σπουδῶν καί τό διδακτικό ὑλικό ἀπό τά 
βιβλία–φακέλους τοῦ μαθήματος, διότι ὅλα αὐτά ὡς πρός τή φιλοσοφία, 
τή δομή, τό σκοπό καί τό περιεχόμενό τους εἶναι ἀντισυνταγματικά, ἀντι-
παιδαγωγικά καί ἀντορθόδοξα...

Ἕνα μικρό μόνο μέρος τῆς μεγάλης πορείας ἔξω ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας.



ΣΤΗΛΗ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ
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Βράβευση τοῦ κ. Γεωργίου Τσακαλίδη,  
Πολυτέκνου, Γενικοῦ Ἐφόρου τῆς 

Α.Σ.Π.Ε. καί Συνεργάτη τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. 
Τό Γενικό Συμβούλιο τῆς «Ἀνωτάτης Συνομοσπον-

δίας Πολυτέκνων Ἑλλάδος» (Α.Σ.Π.Ε.), ὕστερα ἀπό 
εἰσήγηση τοῦ Προέδρου της κ. Βασιλείου Θεοτοκά-
του, ἀποφάσισε ὁμόφωνα νά τιμήσει καί νά βραβεύ-
σει τόν κ. Γεώργιο Τσακαλίδη, Γενικό Ἔφορο τῆς Συνομοσπονδίας, ὁ 
ὁποῖος ὑπῆρξε ἀκαταπόνητος ἐργάτης τοῦ πολυτεκνικοῦ κινήματος. Ἡ 
βράβευση ἔλαβε χώρα στίς 28.1.2017 κατά τή διάρκεια τῆς Γεν. Συνελεύ-
σεως τῆς Α.Σ.Π.Ε. 

Ὁ κ. Τσακαλίδης εἶναι ἐκλεκτός γόνος Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογένειας μέ 
ποντιακές ρίζες (10ος ἀπό 12 παιδιά). Γεννήθηκε στήν Κοζάνη καί σπού-
δασε στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Μετά τήν ὁλοκλή-
ρωση τῶν μεταπτυχιακῶν του σπουδῶν στή Γερμανία ἀπέκτησε διδακτο-
ρικό στή Θεολογία μέ ἐξειδίκευση στή Θρησκειοπαιδαγωγική.

Μετά τό πέρας τῶν σπουδῶν του, νυμφεύθηκε τήν Ἑλένη Βασιλειάδου 
(5η ἀπό 7 ἀδέλφια), μέ τήν ὁποία ἀπέκτησαν 5 παιδιά (1979–1985). Τά 4 
παιδιά τους εἶναι ἔγγαμα, ἐνῶ μία κόρη τους (ἡ 3η) εἶναι δόκιμη μοναχή 
στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Μικροκάστρου. Ἡ 1η εἶναι Νηπιαγωγός, ὁ 2ος 
Πολιτικός Μηχανικός, ἡ 3η Παιδίατρος, ἡ 4η Πολιτικός Μηχανικός καί ὁ 
5ος Λογιστής, ὡστόσο ἐργάζεται ὡς Ἀστυνομικός. Μέχρι στιγμῆς ἔχουν 9 
ἐγγόνια, ἐνῶ ἀναμένεται τό 10ο.

Ἔχει δημοσιεύσει περί τίς 40 ἐργασίες στή γερμανική γλῶσσα, οἱ πε-
ρισσότερες θρησκειοπαιδαγωγικοῦ χαρακτήρα. Ἔργα του ἔχουν μετα-
φραστεῖ στήν ἀγγλική καί περσική γλῶσσα. Ἐνεργή εἶναι ἡ παρουσία 
καί ἡ συμμετοχή του σέ Συνέδρια καί δραστηριότητες πού ἀφοροῦν σέ 

Τό ἐκλεκτό ζεῦγος Γεωργίου καί Ἑλένης Τσακαλίδη μέ τά παιδιά, τούς γα
μπρούς, τίς νύφες καί τά χαριτωμένα ἐγγονάκια τους. Ἡ φωτογραφία ἀπό τό Γάμο 
τοῦ τελευταίου παιδιοῦ τους, Σπυρίδωνος (2015).
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θέματα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Δίδαξε ὡς Καθηγητής Θεο-
λογία καί Γερμανικά σέ σχολεῖα τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης στή 
Γερμανία καί τήν Ἑλλάδα, ἐνῶ διετέλεσε καί Λυκειάρχης. Μάλιστα ἀπό 
τό 2002 μέχρι καί τήν συνταξιοδότησή του τό 2010 ὑπῆρξε Σχολικός Σύμ-
βουλος Θεολόγων. Ἔχει συγγράψει δύο (2) βιβλία μέ τίτλο: • «Ὁδοιπο-
ρικό  Προσκύνημα στόν Πόντο» καί • «Αὐθεντικές Ἱστορίες Προσφύ
γων τοῦ Σιδερᾶ». 

Κλείνοντας, παραθέτουμε τόν ἐπίλογο τῆς ὁμιλίας τοῦ Ἀντιπροέδρου 
τῆς Α.Σ.Π.Ε. κ. Νίκου Φωτόπουλου, ΝομικοῦΟἰκονομολόγου, στήν τελε-
τή βράβευσης τοῦ κ. Τσακαλίδη: 

«Μακάρι νά εἴχαμε στήν Πατρίδα μας, καί στόν πολυτεκνικό εἰδικότε-
ρα χῶρο, καί ἄλλες πολλές προσωπικότητες ἰδίου πνευματικοῦ ἀναστή-
ματος καί μορφωτικοῦ ἐπιπέδου μέ αὐτό τοῦ ἀγαπητοῦ Γιώργου. Μία μι-
κρή ἔνδειξη τῆς ἐργατικότητας καί τοῦ ζήλου τοῦ τιμωμένου ὑπῆρξε καί 
ἡ συλλογή 1.600 ὑπογραφῶν κατά τήν πρόσφατη πρωτοβουλία πολιτῶν 
τῆς Ε.Ε. “Μπαμπάς, Μαμά, Παιδί”, στήν ὁποία συμμετέχει ὡς ἐκπρόσω-
πος τῆς Ἑλλάδος ἡ ΑΣΠΕ, γιά τό τί ἀκριβῶς πρέπει νά θεωρεῖται ὅτι συγ
κροτεῖ μία Οἰκογένεια. 

»Πιστεύω ὅτι ἀποτελεῖ εὐχή ὅλων μας νά τοῦ χαρίζει ὁ Θεός ὑγεία καί 
δύναμη γιά νά συνεχίσει νά ἐπιτελεῖ μέ ἀκαταπόνητη θέληση τό θεάρεστο 
καί πολύπλευρο ἔργο του». (Περιοδ. «Ὁ κόσμος τῶν Πολυτέκνων», ἀρ. φ. 
67/2017, σ. 553554).

Ἀξίζει νά ἐπισημάνουμε ὅτι ὁ κ. Τσακαλίδης εἶναι πολύτιμος Συνεργά
της τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ἐπί πολλά ἔτη στή διάδοση καί διανομή τοῦ Περιοδικοῦ 
μας στούς Ἱερούς Ναούς τοῦ Ν. Κοζάνης. Τόν εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως καί 
εὐχόμαστε στόν ἴδιο καί τήν ἐκλεκτή Οἰκογένειά του, ὁ Πανάγαθος Θεός 
νά τούς εὐλογεῖ καί νά τούς χαρίσει «πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα 
καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον» !

Τό ἀξιόλογο αὐτό βιβλίο τοῦ κ. Γε-
ωργίου Τσακαλίδη, πού μόλις κυκλοφο-
ρήθηκε, περιγράφει τήν ἐγκατάσταση 
τῶν συγχωριανῶν του Ποντίων Προσ
φύγων, τό 1923, στό χωριό Σιδερᾶ Νο-
μοῦ Κοζάνης. 

Συγκλονιστικές εἶναι οἱ αὐθεντι
κές ἱστορίεςμαρτυρίες 30 καί περισ
σοτέρων Προσφύγων, πού διηγοῦνται 
ἀνάγλυφα τήν τραγωδία τοῦ ξεριζωμοῦ, 
τόν πόνο τῆς προσ φυγιᾶς, ἀλλά καί τό 
ξεκίνημα μιᾶς νέας ζωῆς στήν Πατρίδα
Ἑλλάδα. Οἱ περισσότεροι Πρόσφυγες 
ἦσαν Πολύτεκνοι, μάλιστα μία Οἰκογέ-
νεια ἐξ αὐτῶν εἶχε 23 παιδιά!

Τό πολυσέλιδο (σ.σ. 574) συγ κινητικό 
αὐτό βιβλίο, τό ὁποῖο συνοδεύεται ἀπό 

CD μέ τήν ὀνομασία «Μέ φωνές καί χορδές», διατίθεται ἀπό τό συγ-
γραφέα, τηλ. 24610.39470. Τό συνιστοῦμε θερμά!
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Ἁγιορείτης Μοναχός π. Νικόδημος Μπιλάλης
(1932 – †4.6.2014).

Tοῦ Καθ. Οἰκονομολόγου  
κ. Κωνσταντίνου Δ. Ρίζου,  

ἐπιτίμου Σχολικοῦ Συμβούλου.*

Πέρασαν κιόλας τρία χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία 
τοῦ π. Νικοδήμου Μπιλάλη. Πρίν λίγες ἡμέρες τε-
λέστηκε στήν Ἀθήνα μνημόσυνο στή μνήμη του, 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο
λίτου Κατάνγκας Κογκό κ. Μελετίου καί πα-
ρουσία πολλῶν Κληρικῶν καί πλήθους κόσμου.

Ὁ π. Νικόδημος ἦταν Ἁγιορείτης μοναχός, ἀλλά 
ἔδρασε κυρίως μέσα στόν κόσμο. Γεννήθηκε στό 
χωριό Μηλιές τοῦ Ν. Ἠλείας. Ἦταν τό 2ο ἀπό 
τά 17 παιδιά τῆς Οἰκογένειάς του (ἐπέζησαν τά 

10). Ἀπό μικρό παιδί διακρίθηκε γιά τήν εὐφυΐα καί τήν ὀξύνοιά του. Εἰσή-
χθη πρῶτος στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐκτός ἀπό 
τό πτυχίο τῆς Θεολογίας κατεῖχε καί πτυχίο τῆς Φιλολογίας. Ὑπῆρξε λόγιος, 
ἄριστος φιλόλογος, δεινός χειριστής τοῦ λόγου καί τῆς πένας καί πολυγραφό-
τατος συγγραφέας. Συνέγραψε ἀρκετά βιβλία καί ἑκατοντάδες ἄρθρα. Ἔδω-
σε ἐπίσης πολλές συνεντεύξεις καί ὁμιλίες (καί στά Τρίκαλα) γιά τήν Οἰκο-
γένεια, τίς ἐκτρώσεις, τό Δημογραφικό, τήν Ὀρθοδοξία καί τόν Ἑλληνισμό.

Ὁ τομέας ὅμως στόν ὁποῖο ἀνάλωσε τή ζωή του ἦταν ἡ Πολύτεκνη, 
καί ἰδιαίτερα ἡ Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια. Σ’ αὐτήν δόθηκε ὁλόψυχα καί 
προσέφερε τά μέγιστα. Γιά τό σκοπό αὐτό ἵδρυσε τό 1969 τήν «Πανελλή-
νια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.). Σκοπός τοῦ Σωματείου 
εἶναι ἡ μέ κάθε πρόσφορο τρόπο συμπαράσταση τῶν συγχρόνων ἡρώ
ων Πολυτέκνων, πού ἀξίζουν τήν ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυση ὅλων μας...

Ἕνας ἄλλος πολύ σπουδαῖος σκοπός τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. εἶναι ἡ πρόληψη τῶν 
φονικῶν ἐκτρώσεων. Ἄγαμες καί ἄλλες γυναῖκες, πού πιέζονται νά κάνουν 
ἔκτρωση, ἐνισχύονται ἠθικά καί ὑλικά προκειμένου νά κρατήσουν τό παιδί τους.

Ἐπίσης, ἐνημερώνει γιά τό Δημογραφικό πρόβλημα, τό μέγιστο αὐτό 
ἐθνικό θέμα, τό μέγεθος τοῦ ὁποίου δέν ἐννοοῦν νά ἀντιληφθοῦν οἱ ἁρμό-
διοι, τόν Γάμο καί τήν τεκνογονία.

Πρός τοῦτο ἐκδίδει ἀνελλιπῶς ἀπό τό 1977 τό τριμηνιαῖο Περιοδικό «Ἑλ 
ληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια». Δύο φορές τό χρόνο (Χριστούγεννα 
καί Πάσχα) διανέμεται δωρεάν ἀπό τούς Ἱ. Ναούς τῆς Χώρας. Διευθυντής 
σύνταξής του ὑπῆρξε μέχρι τήν κοίμησή του ὁ π. Νικόδημος (141 τεύχη).

Γιά τό τεράστιο ἔργο πού ἐπιτελεῖ ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθεῖ ἀπό τήν Ἀκα-
δημία Ἀθηνῶν, Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου, καθώς καί 
ἀπό πολλούς Δημόσιους καί Ἰδιωτικούς φορεῖς. Τό ἔργο πού ξεκίνησε ὁ μα-
καριστός Γέροντας Νικόδημος συνεχίζεται μέ τήν ἴδια ἔνταση καί μετά τήν 
κοίμησή του, χάρη στό ζῆλο καί τίς ἄοκνες προσπάθειες τῶν διαδόχων του.

Εὐχόμαστε ὁ Πανάγαθος Θεός νά τόν ἀναπαύει «εἰς Χώρα ζώντων»!

* Ὁ κ. Ρίζος εἶναι Πολύτεκνος (5 παιδιά) καί πολύτιμος Συνεργάτης τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. 
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ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 
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ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Σᾶς εὐχα-
ριστοῦμε ἀγαπητοί μας Φίλοι γιά τά 
καλά σας λόγια, ἀλλά καί γιά τήν 
ἔμπρακτη ἀγάπη σας στούς ἀδελφούς 
μας Πολυτέκνους, ἡ ὁποία προσλαμ-
βάνει ἀνεκτίμητη ἀξία στούς δύσκο-
λους καιρούς πού βιώνει ἡ Πατρίδα 
μας, λόγῳ τῆς κρίσης. 

Ἀπ' ὅλες τίς εὐαίσθητες κοινωνικές 
ὁμάδες, οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες χει-
μάζονται περισσότερο. Τό Κράτος διά
κειται ἐχθρικά ἀπέναντί τους καί οἱ 
μόνοι συμπαραστάτες τους, μέσῳ τῆς 
Π.Ε.ΦΙ.Π., εἴσαστε ὅλοι ΕΣΕΙΣ. Εὐχόμα-
στε ὁ Πανάγαθος Θεός νά σᾶς τό ἀντα-
ποδώσει ἑκατονταπλάσια!

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Ἄλλη μιά 
Πολύτεκνη Οἰκογένεια πού ἔχει πληγεῖ 
ἀπό τήν κρίση. Δουλειές, δυστυχῶς, δέν 
ὑπάρχουν! Ὅταν λάβαμε τήν Ἐπιστολή 
τους ἀμέσως ἀνταποκριθήκαμε, μέ δέ-
ματα καί κάποιο χρηματικό βοήθημα. 
Ὅμως οἱ ἀνάγκες τους εἶναι μεγάλες, 

μάλιστα τώρα τό Χειμώνα καί ἐν ὄψει 
τῶν μεγάλων Ἑορτῶν! 

Ἄς δώσουμε κι αὐτά τά Χριστούγεν-
να, ἀγαπητοί μας Φίλοι, χαρά σέ ὅλα τά 
χαριτωμένα παιδιά τῶν Πολυτέκνων. Ἡ 
χαρά πού εἰσπράττει αὐτός πού προσ
φέρει μέ ἀγάπη εἶναι πολύ μεγαλύτερη!

14

Μήνυμα τοῦ Προέδρου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ὡς Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου θέλω νά ἀπευθύνω ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ πρός 

ὅλους τούς Δωρητές μας, διότι συμπαρίστανται ὄχι μόνο ὑλικά, ἀλλά καί πνευ-
ματικά στίς ἄπορες Πολύτεκνες Οἰκογένειες τῆς Πατρίδος μας. Σ' ἕνα χρόνο περί-
που θά συμπληρωθεῖ μισός αἰώνας δράσεως τοῦ Συλλόγου. Εἶναι πεποίθησή μας 
ὅτι τό ἔργο αὐτό ἔχουν ἀγκαλιάσει ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία καί ὅλοι οἱ Ἅγιοί 
μας. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού συνεχίζεται ἀπρόσκοπτα ἡ δράση τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. 

Οἱ Ἐπιστολές πού λαμβάνουμε ἀπό τούς Δωρητές μας, ἀπό ὅλη τήν Ἑλλά-
δα, ἀλλά καί ἀπό τό ἐξωτερικό, εἶναι συγκινητικές. Ἐκεῖνοι εἶναι οἱ κολῶνες 
πού μᾶς στηρίζουν. Ἔχουμε ὅμως καί τίς θερμές εὐχαριστίες τῶν Πολυτέκνων 
Οἰκογενειῶν, οἱ ὁποῖες εὐγνωμονοῦν τούς Δωρητές μας καί προσεύχονται ὑπέρ 
αὐτῶν. Ὡραιότερος συνδυασμός δέν ὑπάρχει! 

Ἐκ μέρους τοῦ Διοικ. Συμβουλίου εὔχομαι στούς ἀγαπητούς μας Συμπαραστά-
τες, ἀλλά καί στούς ἥρωες Πολυτέκνους θεάρεστα κι εὐλογημένα Χριστούγεννα! 

Ἀντώνιος Ε. Ἀντωνίου
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10ο Διεθνές Συνέδριο Πολυτέκνων.

«Ἡ δημογραφική κατάρρευση τῆς Ἑλλάδος: 
Ἡ ἀθέατη γ ε ν ο κ τ ο ν ί α »!

Ἡ «Ἀνωτάτη Συνομοσπον-
δία Πολυτέκνων Ἑλλάδος» 
(ΑΣΠΕ) καί ὁ Σύλλογος Πο-
λυτέκνων Θεσσαλονίκης «Οἱ 
Ἅγιοι Πάντες», διοργάνωσαν 
στίς 7 καί 8 Ὀκτωβρίου 2017, 
στή Θεσσαλονίκη, Διεθνές Συν
έδριο, μέ θέμα: «Ἡ δημογρα
φική κατάρρευση τῆς Ἑλλά
δος: Ἡ ἀθέατη γενοκτονία». Τό 
Συν έδριο τελοῦσε ὑπό τήν αἰγί-
δα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρα-
τίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου.

Οἱ ἐργασίες του σημείω-
σαν ἐξαιρετική ἐπιτυχία. Συμ-
μετεῖχαν σύνεδροι ἀπ' ὅλη τήν 
Ἑλλάδα, ἀλλά καί ἀπό τήν Ε.Ε. 
καί τήν Κύπρο, ἐνῶ ὁ ἀριθμός 
τους ὑπερέβη τούς 300. 

Χαιρετισμό ἀπηύθυναν: Ὁ 
σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως 
καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνά-
βας, ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλη-

σίας, τῆς Κυβερνήσεως, τῶν Πολιτικῶν Κομμάτων, καθώς καί ἐκπρόσωποι 
Εὐρωπαϊκῶν Οἰκογενειακῶν Ὁμοσπονδιῶν και Ὀργανώσεων, τῆς «Παγ
κύπριας Ὀργάνωσης Πολυτέκνων», τῆς Περιφέρειας Θεσσαλονίκης καί 
ἄλλων Δημοσίων Φορέων.

Πραγματοποιήθηκαν 13 Εἰσηγήσεις ἀπό ἔγκριτους καί καταξιωμένους 
Πανεπιστημιακούς καθηγητές, δημογράφους καί προσωπικότητες ἐγνω-
σμένου κύρους ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τό Ἐξωτερικό, οἱ ὁποῖες ἀναπτύ-
χθηκαν σέ 4 Συνεδρίες, μέ τούς ἑξῆς τίτλους: 1) Παράγοντες τῆς Δημο-
γραφικῆς κατάρρευσης τῆς Ἑλλάδος. 2) Συνέπειες τῆς Δημογραφικῆς 
συρρίκνωσης τοῦ πληθυσμοῦ. 3) Πολιτικές στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί 
σέ ἄλλες Χῶρες γιά τή στήριξη τῆς Οἰκογενείας καί τήν αὔξηση τοῦ πλη-
θυσμοῦ τους. Προτάσεις γιά τήν ἀναχαίτιση τῆς Δημογραφικῆς κατάρ-
ρευσης. 4) Προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες 
στήν Ἑλλάδα. 

Οἱ Εἰσηγήσεις ἔδωσαν τό ἔναυσμα γιά συζήτηση καί γόνιμο προ-
βληματισμό. Τά συμ περάσματα τοῦ Συνεδρίου θά ἀξιοποιηθοῦν κα-
τάλληλα ἀπό τήν ΑΣΠΕ καί τούς Συλλόγους Πολυτέκνων, ἐνῶ θά τε
θοῦν στή διάθεση τῆς συσταθείσης Διακομματικῆς Κοινοβουλευτικῆς 
Ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς, γιά τή μελέτη τοῦ Δημογραφικοῦ Προβλή
ματος τῆς Χώρας μας.
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Σύμφωνα μέ τό δελτίο τύπου τῆς ΑΣΠΕ, καθολικό αἴτημα ὅλων τῶν 
Συνέδρων ἦταν:

• Νά παραμείνουν ἄθικτες, στό ὑπό ἀναθεώρηση Σύνταγμα, οἱ διατά-
ξεις τοῦ ἄρθρου 21 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, οἱ ὁποῖες παρέχουν προ-
στασία στό Γάμο, τή μητρότητα, τήν παιδική ἡλικία καί ἰδιαίτερη προ-
στασία στίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες, ἐνῶ ὑποχρεώνουν τήν Πολιτεία νά 
σχεδιάζει καί νά ἐφαρμόζει δημογραφική πολιτική.

• Ἡ Πολιτεία νά προβεῖ ἄμεσα στή λήψη δημογραφικῶν κινήτρων–μέ-
τρων, πολλά ἀπό τά ὁποῖα δέν ἔχουν κανένα ἀπολύτως δημοσιονομικό κό-
στος, γιά τήν ἀνακοπή τῆς δημογραφικῆς κατάρρευσης τῆς Ἑλλάδος καί 
τῆς ἀθέατης γενοκτονίας.

Ἐλπίζουμε ἡ Κυβέρνηση νά λάβει σοβαρά ὑπόψη τά συμπεράσματα τοῦ 
διεθνοῦς αὐτοῦ Συνεδρίου καί νά σχεδιάσει ἐπιτέλους μιά ὑπεύθυνη, ἀποτε-
λεσματική καί, πρωτίστως, ἐθνική δημογραφική πολιτική. Γιατί, δυστυχῶς, 
τό ὑπ’ ἀριθμόν 1 Πρόβλημα τῆς Πατρίδος μας, το Δημογραφικό, ἀντιμετω-
πίσθηκε καί ἀντιμετωπίζεται μέ πολλή προχειρότητα καί ἐνίοτε μέ ἀδιαφο-
ρία, ἀπό ὅλες σχεδόν τίς μεταπολιτευτικές Κυβερνήσεις.

Ἤδη, ἀπό το Φεβρουάριο τοῦ 1993, ὑπάρχει ὁμόφωνο Πόρισμα (βλ. http://
pefip.gr/?page_id=599) τῆς τότε Διακομματικῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς 
τῆς Βουλῆς γιά τό Δημογραφικό, μέ συγκεκριμένα μέτρα καί προτάσεις. Ἕνα 
μέρος μόνο ἀπό τίς προτάσεις αὐτές ἐάν εἶχαν ἐφαρμοσθεῖ, δέν θά εἴχαμε φθά-
σει στό ἀπογοητευτικό σημεῖο πού βρισκόμαστε σήμερα καί δέν θά χρειαζό-
ταν νά συστήσουμε νέα ἀντίστοιχη Κοινοβουλευτική Ἐπιτροπή. 

Εὐχόμαστε τά συμ περάσματα τῆς νέας Ἐπιτροπῆς, πού θά ἐξαχθοῦν, 
ἀλλά καί τά μέτρα πού θά προταθοῦν, νά μήν παραπεμφθοῦν καί αὐτά 
στίς καλένδες! Δέν ὑπάρχουν ἄλλα περιθώρια καί ἄν δέν ληφθοῦν ἄμε
σα μέτρα ἡ «ἀθέατη γενοκτονία», πού ἤδη συντελεῖται, θά γίνει σέ λίγα 
χρόνια τρομακτικά θεατή...! 

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

info@pefip.gr
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Καλύτερη μέριμνα γιά τούς Πολυτέκνους!
Τό ἐπίσημο δημοσιογραφικό ὄργανο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτε-

κνη Οἰκογένεια» στό πρόσφατο τεῦχος του (155/2017, σ. 3) μᾶς πληροφορεῖ: Τό ἔτος 
2015 εἴχαμε στή Χώρα μας 91.847 γεννήσεις καί 121.212 θανάτους. Τό 2016 εἴχαμε 
91.320 γεννήσεις καί 124.540 θανάτους. Ἡ ὑπογεννητικότητα κατατρώει σταδιακά 
τόν κορμό τῆς Χώρας μας. Ἄν προστεθεῖ καί ὁ μεγάλος ἀριθμός τῶν ἁμαρτωλῶν 
Ἐκτρώσεων πού γίνονται, μάλιστα μέ χορηγία τοῦ Κράτους, καταλαβαίνουμε πόσο 
κοντά μας εἶναι ὁ κίνδυνος τῆς γηράνσεως τοῦ Ἔθνους μας καί τοῦ ἀφανισμοῦ.

Γιά νά προλάβουν αὐτόν τόν κίνδυνο πρίν ἀπό πολλά χρόνια σοφοί νομο-
θέτες τοῦ Συντάγματος τοῦ Κράτους μας, νομοθέτησαν μέτρα καί νόμους εὐερ-
γετικούς ὑπέρ τῶν Πολυτέκνων (βλέπε ἄρθρο 21 τοῦ Συν τάγματος).

Βάσει τοῦ Συντάγματος δόθηκαν παλαι ό τερα πολλά προνόμια καί διευκο-
λύνσεις στίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες: ἐπίδομα καί ἰσόβια σύνταξη στίς Πολύτε-
κνες μητέρες, ὅπως καί τό ἄξιζαν· διορισμός Πολύτεκνων ἐκπαιδευτικῶν, εὐνοϊ-
κή μετάθεση Πολυτέκνου γιά νά εἶναι κοντά στήν Οἰκογένειά του, φορολογικές 
διευκολύνσεις καί ἀπαλλαγές κλπ.

Σύν τῷ χρόνῳ ὅμως ἐπεκράτησαν ἄλλες ἀπόψεις. Ἄνθρωποι χωρίς φόβο Θεοῦ κυ-
κλοφόρησαν καί πέρασαν τήν ἄποψη ὅτι τά πολλά παιδιά, ἡ πολυτεκνία, εἶναι τεκ-
μήριο πλούτου. Γιά νά διατρέφονται τόσα παιδιά σημαίνει, ὑποστήριζαν, ὅτι ὑπάρχει 
χρῆμα. Λοιπόν: Φορολογία καί περικοπή πολλῶν προνομίων τῶν Πολυτέκνων κλπ.

Ἡ ἐνέργεια αὐτή εἰς βάρος τῶν Πολυτέκνων, δηλαδή τῶν στυλοβατῶν τοῦ 
Ἔθνους μας, στήν οὐσία ἦταν βαρύτατο χτύπημα ἀπό ἀθέατους ἐχθρούς κατά 
τῆς Χώρας μας. Τά ἐπίσημα στοιχεῖα κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Καί 
ὅσους θέλουν τά πολλά παιδιά, πού εἶναι εὐλογία Θεοῦ, οἱ Νεοέλληνες τούς 
εἰρωνευόμαστε καί τούς δυσκολεύουμε μέ πολλούς τρόπους.

Οἱ Πολύτεκνοι ὅμως συνεχίζουν μέ ἡρωι σμό τόν καλόν ἀγώνα τῆς πολυπαι
δίας καί χριστιανικῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν τους, τά ὁποῖα εὐλογεῖ πλου
σίως ὁ Κύριος. Τό Κράτος ὅμως ἔχει χρέος ἱερό νά τούς φρον τίζει καλύτερα!

(Ἀπό τό ὀρθόδοξο Περιοδικό «Ὁ Σωτήρ», βλ. www.osotir.org/el/keimena/2016 
1122113517/item/37425kalyterimerimnagitospolyteknous).



Σταῦρος Γ. Ζουγανέλης (1928 – 4.6.2017).
Ὁ «πατριάρχης» τῶν Ὑπερπολυτέκνων!

Ἐκοιμήθη στίς 4 Ἰουνίου 2017, «πλήρης ἡμε
ρῶν» σέ ἡλικία 89 ἐτῶν, ὁ Σταῦρος Γ. Ζουγα
νέλης, ὁ «πατριάρχης» τῶν Ὑπερπολυτέκνων, 
ὅ πως τόν εἶχε ὀνομάσει ὁ μακαριστός ἱδρυτής 
τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. π. Νικόδημος (Μπιλάλης).

Ὁ ἀείμνηστος Σταῦρος, δημιούργησε μέ 
τήν ἐπίσης μακαριστή σύζυγό του Βασιλική 
(† 9. 7. 2014)*1τή μεγαλύτερη Ὑπερπολύτεκνη 
Οἰκογένεια τῆς Πατρίδας μας, μέ 19 τέκνα 
(γεννημ. 1958–1982, στή ζωή βρίσκονται τά 15). 
Μάλιστα, κατέλιπε 50 ἐγγόνια καί 15 δισέγγο-
να. Τόσο ὁ μακαριστός Σταῦρος, ὅσο καί ἡ σύ-
ζυγός του Βασιλική, ἦταν ἐκλεκτά τέκνα Ὑπερπολυτέκνων Οἰκογενειῶν 
(ἀπό 13 παιδιάἀδέλφια ὁ Σταῦρος καί ἀπό 9 ἡ Βασιλική).

Τή θαυμαστή αὐτή Οἰκογένεια ἐγνώρισε ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. σχεδόν ἐξαρχῆς τῆς 
ἱδρύσεώς της (1972), ὅταν ἀκόμα εἶχαν 9 παιδιά, καί ἔκτοτε ἡ ἐπικοινωνία 
καί ἡ φιλία παρέμεινε ἔνθερμη. Μάλιστα, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεώς μας κ. 
Ἀντώνιος Ἀντωνίου ἀναδέχθηκε τό 14ο παιδί τους, Νικόδημο, ἐνῶ ἡ τ. Γενι-
κή Γραμματέας κα Εὐαγγελία Διαμάντη, τήν τελευταία κόρη τους, Ἀνδριανή.

Ἡ Οἰκογένεια Ζουγανέλη συμπεριελήφθη τό 1984 στό βιβλίο ρεκόρ 
Γκίνες, ὡς ἡ Πολύτεκνη Οἰκογένεια μέ τά περισσότερα παιδιά παγκο
σμίως ἀπό τόν ἴδιο πατέρα καί τήν ἴδια μητέρα. Τό 2008 ὁ Πρόεδρος 
τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας τίμησε τήν Οἰκογένεια βραβεύο-
ντάς την καί ἀναγνωρίζοντας μέ αὐτό τόν τρόπο τήν κοινωνική της προσ
φορά στήν Πατρίδα μας.

Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Σταύρου τελέσθηκε στόν Ἱερό 
Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στήν Τερψιθέα. Τά συλλυπητήριά του στούς 
οἰκείους τοῦ ἐκλιπόντος ἐξέφρασε τηλεφωνικῶς ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρα-
τίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ὁ ὁποῖος δήλωσε γιά τόν Σταῦρο Ζουγα-
νέλη: «Ἦταν ὁ πιό ἐμβληματικός Πολύτεκνος παγκοσμίως».

Κλείνουμε τό ὀφειλετικό φιλοπολυτεκνικό μας μνημόσυνο στόν ἀείμνη-
στο Σταῦρο μέ ἕνα μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τόν ἐπικήδειο λόγο τοῦ Προ-
έδρου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.:

«Ὑπῆρξες Ἄρχοντας τῆς Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας σου, μέ ἀγάπη 
καί στοργή. Ἦσουν Ἕλληνας καί Ὀρθόδοξος Χριστιανός, μέ πίστη καί ἰδα-
νικά στήν πράξη καί ὄχι στά λόγια. Ἦσουν ἀποφασιστικός καί γενναῖος, 
ἐνέπνεες σεβασμό καί ἀγάπη... Αἰωνία ἡ μνήμη σου ἀγαπητέ μας Σταῦρο»!

Εὐχόμαστε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά τόν κατατάξει «ἐν σκη-
ναῖς δικαίων» καί νά χαίρεται μαζί μέ τήν ἀγαπημένη του σύζυγο Βασιλι-
κή καί τά κοιμηθέντα τέκνα τους, καθώς καί νά χαρίζει παρηγορία στούς 
«περιλειπομένους» οἰκείους του! 

* Ε.Π.Ο., ἀρ. τ. 144/2014, σελ. 11 καί 17.
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• Πρόσφατα κυκλοφορήθηκε αὐτό τό ἀξιόλογο βιβλίο, 
τό ὁποῖο ἀποτελεῖ μία ὀφειλόμενη «Ἔκφραση Τιμῆς 
στόν μακαριστό Γέροντα π. Γεώργιο Καψάνη» (1935 – 
† 8.6.2014), Ἡ γούμενο ἐπί 40ετία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσί-
ου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους. 

Πρόκειται γιά μιά προσεγμένη ἔκδοση (σ.σ. 101), μέ 
πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό, τοῦ Χριστιανικοῦ Ἱδρύμα
τος Νεότητος «Ὁ Παντοκράτωρ». Ὁ ἀοίδημος Γέροντας 
ὑπῆρξε ὁ ἐμπνευστής, ἱδρυτής (σέ ἡλικία μόλις 21 ἐτῶν) καί 
πνευματικός καθοδηγητής του. 

Πρίν ἀφιερωθεῖ ὡς Μοναχός στήν Ἐκ κλησία, ἀπε-
φοίτησε μέ ἄριστα ἀπό τή Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν. Ἔλαβε δίπλωμα Μά-
στερ στήν Ἀμερική καί ἀναγορεύθηκε Διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διετέλεσε δέ βοηθός τοῦ ἀειμνήστου Καθη-
γητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπ. Ἀθηνῶν Κων. Μουρατίδη. 

Ὅπως ἀναφέρεται στό βιβλίο: «Ἦταν ἐραστής τῆς ἀκραιφνοῦς Πατερικῆς 
θεολογίας, τῆς μίας καί μοναδικῆς θεολογίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. 
Ἦταν κυριολεκτικά θεολόγος “ἑπόμενος τοῖς ἁγίοις Πατράσιν”» (σ. 44). Τόν 
διέκρινε ἡ βαθειά ταπείνωση, ἡ ἀρετή τῆς διάκρισης, ἡ σύνεση, ἡ πνευματική 
ἀρχοντιά. Γι’ αὐτό καί ἀνέπαυε πλῆθος ἀνθρώπων καί ἰδαίτερα νέων. 

Τό συνιστοῦμε θερμά! Οἱ ἀναγνῶστες του θά διδαχθοῦν πολλά καί θά 
ὠφεληθοῦν τά μέγιστα ἀπό τήν ἁγία προσωπικότητα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα. 

Διατίθεται ἀπό τό Ἵδρυμα «Παντοκράτωρ», ὁδ. Ἥβης Ἀθανασιάδου 43, 
175 61 Π. Φάληρο, τηλ. 210.98.10.400, κιν. 694.60.95.695 καί 694.65.08.443.  

• Ἰδιαιτέρως χαιρόμαστε πού παρουσιάζουμε τά ξεχωριστά αὐτά βι-
βλία τοῦ ἐκλεκτοῦ ζεύγους Γεωργίου Δανιά καί Χριστίνας Χατζηθανά
ση. Οἱ συγγραφεῖς τους εἶναι Ὑπερπολύτεκνοι Γονεῖς, μέ 8 χαριτωμένα 
παιδιά, καί ἐκπαιδευτικοί. Ὁ πατέρας προέρχεται ἀπό Οἰκογένεια μέ 3 
παιδιά, ἐνῶ ἡ μητέρα ἀπό Ὑπερπολύτεκνη Ἱερατική Οἰκογένεια μέ 9 παι-
διά (π. Ἰωάννης καί Μαρία Χατζηθανάση, οἱ ὁποῖοι ἔχουν μέχρι τώρα 58 
ἐγγόνια, τά 2 στόν Οὐρανό). Πρόκειται γιά ὠφέλιμα βιβλία πού ἀπευθύ-
νονται κατά κύριο λόγο σέ παιδιά καί νέους, ἀλλά καί στούς ἐνήλικες καί 
ἰδιαίτερα σέ γονεῖς, ἐκπαιδευτικούς καί κατηχητές. 

Τήν καλαίσθητη εἰκονογράφηση καί τῶν δύο βιβλίων ἐπιμελήθηκε ἡ κα 
Παρασκευή ΧατζηθανάσηἈντωνάτου, Ὑπερπολύτεκνη μέ 8 παιδιά (ἀδελ-
φή τῆς κας Χριστίνας). Τά παραθέτουμε ἐν συντομίᾳ: 

3 «Ὁ Χριστός ἀνάμεσά μας. Ἁπλά καί κατανοητά σχόλια στήν θεία 
Λειτουργία – Ἐμπειρίες Ἁγίων. (Συνοδεύεται ἀπό ἔγχρωμη ἀφίσα καί τό 
πρωτότυπο κείμενο τῆς Θείας Λειτουργίας)». Β΄ ἔκδοση 2016 (κυκλοφο-
ρεῖται καί στήν Ἀγγλική). Σύνολο σελίδων 153.

Διαβάζουμε στόν Πρόλογό του: «... συλλάβαμε τήν ἰδέα τῆς ἐκδόσεως ἑνός 
βιβλίου γιά τήν θεία Λειτουργία, πού νά ἀπευθύνεται σέ παιδιά καί νέους. 
Τήν ἀνάγκη ἑνός τέτοιου βιβλίου τήν ζήσαμε στήν προσπάθειά μας νά με
γαλώσουμε τά παιδιά πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός... Ἐπιθυμία μας εἶναι, τό βι-
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βλίο αὐτό νά ἀποτελέσει μία μικρή συνδρομή καί βοήθεια 
σέ κάθε νέο πού ἐπιθυμεῖ νά βάλει ὡς κέντρο τῆς ζωῆς 
του τήν θεία Λειτουργία, ἀλλά καί στούς γονεῖς καί κα-
τηχητές πού ἐπιθυμοῦν νά μιλήσουν στά παιδιά τους γι’ 
αὐτήν...» (σελ. 12).

 Καί πράγματι, τό βιβλίο, πού εἶναι ἐμπλουτισμένο 
μέ διηγήσεις, σχέδια καί μιά καλαίσθητη ἀφίσα, βοη-
θάει μέ λίγα λόγια, ἁπλά καί κατανοητά, τόν ἀναγνώ-
στη νά προσεγγίσει μέ δέος τά ὅσα συμβαίνουν κατά 
τήν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας καί νά τή βιώσει 
οὐσιαστικότερα.

3 «Ἔνδυμά μας ὁ Χριστός. Γνωριμία μέ τό Μυστήριο τοῦ ἁγίου Βα-
πτίσματος καί τοῦ ἱεροῦ Χρίσματος. (Περιέχεται καί ἡ Ἀκολουθία τοῦ ἁγί-
ου Βαπτίσματος)». Ά  ἔκδοση 2016. Σύνολο σελίδων 164.

Παρουσιάζοντας οἱ συγγραφεῖς τό λόγο πού τούς 
παρακίνησε νά συγγράψουν τό βιβλίο αὐτό, ἀναφέ-
ρουν: «Ὁ λόγος τῶν Ἁγίων πού ἑρμήνευσαν τό Μυστή-
ριο τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος καί ἀπεκάλυψαν τό μέγε-
θος τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, μᾶς 
ὤθησε στή συγγραφή τοῦ παρόντος βιβλίου. Πιστεύ-
ουμε βαθιά ὅτι ἡ γνωριμία μας μέ τά δῶρα τῆς Χάρι-
τος, μπορεῖ νά σταθεῖ ἀφορμή ἱκανή νά παρακινήσει 
τίς ψυχές ὅλων ὅσοι δεχθήκαμε τό ἅγιο Βάπτισμα νά 
ἐργασθοῦμε τά ἔργα τῆς σωτηρίας» (σελ. 11–12).

Μέ τό βιβλίο αὐτό τό ζεῦγος Δανιά προσφέρει μιά ἁπλή, κατανοητή, ἀλλά 
καί ἀπόλυτα στηριγμένη στήν ὀρθόδοξη γραμματεία γνωριμία μέ τό Μυστή-
ριο τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος καί τοῦ ἱεροῦ Χρίσματος. Ἡ ὅλη ἔκδοση ἀπευ-
θύνεται σέ μεγάλα παιδιά καί ἐφήβους. Μπορεῖ, ἀκόμη, νά ἀποτελέσει ἕνα 
πολύ καλό βοήθημα γιά ἐκπαιδευτικούς καί κατηχητές. Παράλληλα, μέ τήν 
παράθεση τῆς ἱ. Ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος, δίνεται ἡ δυνατότητα 
στούς ἀναδόχους καί τούς γονεῖς τῆς καλύτερης προετοιμασίας γιά τήν τέλε-
ση τοῦ Μυστηρίου.

Καί τά δύο βιβλία ἀνήκουν στή σειρά «Ἄθως Ἐφηβικά», τῶν Ἐκδόσεων ΣΤΑ-
ΜΟΥΛΗ (ὁδ Ἀβέρωφ 2, 104 33 Ἀθήνα, τηλ. 210.52.38.305, FAX 210.52.38.959). 

Τά προτείνουμε ἀνεπιφύλακτα καί τά συνιστοῦμε θερμά! 

• Ἀπό τό 2013 ἕως σήμερα (καί ἕπεται συνέχεια), ἕνας συγγραφικός καί 
ἐκδοτικός ἆθλος συντελεῖται. Ὁ σεβαστός πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀντώνιος 
Μπιλάλης, Δρ Φιλολογίας, ἀκολουθώντας τήν οἰκογενειακή του παράδο-
ση καί μάλιστα τοῦ ἀειμνήστου θείου του π. Νικοδήμου Μπιλάλη (Ἱδρυ-
τοῦ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.) ἔχει προβεῖ στήν ἔκδοση τῶν κάτωθι πολυτίμων ἔργων 
τῶν Ἁγίων Νεκταρίου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί Νικοδήμου τοῦ Ἁγιο-
ρείτου. Ὁ π. Ἀντώνιος ἔχει τήν ἐπιμέλεια τῶν κειμένων, τή μετάφραση καί 
τήν ἀπόδοσή τους στήν Νέα Ἑλληνική. Τά παραθέτουμε κατά χρονολο-
γική σειρά ἔκδοσης.

1. Ἁγίου Νεκταρίου «ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΛΟΓΙΩΝ», 4τομο (οἱ Ά , Β΄ καί Γ΄ 
τόμοι τό 2013 καί ὁ Δ́  τόμος τό 2014). Ἀπάνθισμα ἀπό τή θύραθεν καί 
ἐκκλησιαστική σοφία.
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2. Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, «Κυριακοδρόμιο καί Ἑορτοδρόμιο. ΘΗ
ΣΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΟΥ», 4τομο. Ά  τόμος: Εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί Ματθαῖος 
(2015)· Β΄ τόμος: Εὐαγγελιστές Λουκᾶς καί Μᾶρκος (2015)· Γ΄ τόμος: Ἀπό 
Πεντηκοστή ἕως Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ, Ἐγκαινίων Ναοῦ, Γάμου, Βαπτί-
σεως, Ἱεροῦ Εὐχελαίου καί Ἐξοδίου (2015)· καί Δ́  τόμος: Μετά τήν Ὕψωσιν 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἕως καί Μ. Ἑβδομάδος, Σχῆμα Μοναχοῦ (2016).

3. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου «Συναξαριστής τῶν 12 Μηνῶν τοῦ 
Ἐνιαυτοῦ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΑΓΙΩΝ», 4τομο (2017). Ά  τόμος: Σεπτέμβριος ἕως 
Νοέμβριος · Β΄ τόμος: Δεκέμβριος ἕως Φεβρουάριος · Γ΄ τόμος: Μάρτιος ἕως 
Μάιος · καί Δ΄ τόμος: Ἰούνιος ἕως Αὔγουστος.

4. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, «Ἑρμηνεία Βίβλου Ψαλμῶν. ΘΗ
ΣΑΥΡΟΣ ΨΑΛΜΩΝ». Εἶναι πρός ἔκδοση ὁ Ά  τόμος: Καθίσματα Ά–Ε ,́ Ψαλ-
μοί 1–36 (2018).

Ὁ φιλόπονος καί φιλόσιος π. Ἀντώνιος εἶναι Ὑπερπολύτεκνος. Μέ τή 
σεμνή Πρεσβυτέρα του Ἁγνή, ἔφεραν στόν κόσμο καί ἀνέθρεψαν «ἐν παι-
δείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» 12 τέκνα (γεννημ. 1982–2000), ἀπό τά ὁποῖα 
τά 6 εἶναι ἔγγαμα. Μάλιστα, ἕνας γιός τους ἔχει ἱερωθεῖ, ἐνῶ δύο κόρες 
τους εἶναι Πρεσβυτέρες. Μέχρι σήμερα ἔχουν 17 ἐγγόνια.

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. συγχαίρει τόν π. Ἀντώνιο γιά τό σπουδαῖο συγγραφικό του 
ἔργο, τό ὁποῖο καί συνιστᾶ θερμά στούς ἀγαπητούς Φίλους–Ἀναγνῶστες. 
Θά ἀποκομίσουν μεγάλη πνευματική ὠφέλεια!

Τά βιβλία διατίθενται ἀπό τό συγγραφέα: Τηλ. 210.34.65.005, 698.44.63.100.

Κάθε Παρασκευή κυκλο-
φορεῖ ἡ μαχητική Ἐφημερί-
δα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» 

(Ο.Τ.). Εἶναι γνωστοί στό Πανελλήνιο οἱ ἀγῶνες της γιά τήν Ὀρθοδοξία 
καί τό Γένος μας.

Ὁ Ο.Τ. στήριξε τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. στήν ἀρχή τῆς δράσεώς της, ὅταν δέν 
εἶχε ἀκόμη δικό της ἔντυπο. Ὁ μακαριστός Γέροντάς μας π. Νικόδημος 
εἶχε στενές πνευματικές σχέσεις τόσο μέ τόν ἱδρυτή τοῦ Ο.Τ. ἀείμνηστο 
Ἀρχιμ. π. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, ὅσο καί μέ τόν ἄξιο διάδοχό του, 
ἐπίσης ἀείμνηστο, Ἀρχιμ. π. Μᾶρκο Μανώλη. 

Προτρέπουμε τούς ἀγαπητούς μας Ἀναγνῶστες νά προμηθεύονται 
τόν Ο.Τ. ἀπό τά περίπτερα ἤ νά ἐγγραφοῦν Συνδρομητές του. Μέσα στό 
κλῖμα παρακμῆς καί παραπληροφόρησης τῶν Μ.Μ.Ε., ὁ Ο.Τ. ξεχωρίζει 
γιά τόν ἑλληνορθόδοξο λόγο του καί ἐνημερώνει σοβαρά καί ὑπεύθυνα. 

Γραφεῖα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ»: ὁδ. Κάνιγγος 10, 106 77 Ἀθήνα, 
τηλ. 210.38.16.206, fax: 210.38.28.518, email: poe10677@gmail.com.





ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ Σ’ ΑΛΛΟΥΣ


