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(1932– † 4. 6. 2014). 

 
Ὁ Γέρων Νικόδημος Μπιλάλης, κατά 

κόσμον Βασίλειος, γεννήθηκε τό 1932 στό 
ὀρεινό χωριό Μηλιές (∆ῆμος Ἀρχ. Ὀλυ-
μπίας), Ν. Ἠλείας. Γονεῖς του ἦσαν οἱ εὐ-
λαβέστατοι Γεώργιος καί Ἑλένη (τό γέ-
νος Κακούρη). Ἦταν τό 2ο ἀπό τά 17 
παιδιά τῆς οἰκογενείας του (μέ ἐπιζήσαν-
τα τά 10). Ἡ οἰκογένεια Μπιλάλη εἶχε καί 
ἔχει βαθιά θρησκευτική καί ἱερατική πα-
ράδοση, μέ γνωστότερους τούς 3 Ἱερομο-
νάχους θείους τοῦ ἀειμνήστου Γέροντα, μα-
καριστούς πατέρες Σπυρίδωνα, Εὐστάθιο 
καί Εὐσέβιο.  

Ὁ Βασίλειος, ἀπό μικρό παιδί, διακρίθη-
κε γιά τήν εὐφυία, τήν ὀξύνoια καί τό ἀκέ-
ραιο τοῦ χαρακτήρα του. Φοίτησε στό ∆η-
μοτικό Σχολεῖο τῆς γενέτειράς του, στά 
Σχολαρχεῖα τοῦ ∆ούκα καί τοῦ Πελοπίου, ἐνῶ συνέχισε τίς γυμνασιακές του 
σπουδές στό 1ο Γυμνάσιο Ἀθηνῶν καί τίς περάτωσε στή Βαρβάκειο, βοη-
θούμενος οἰκονομικά ἀπό τό μακαριστό θεῖο του Ἀρχιμ. π. Σπυρίδωνα Μπι-
λάλη  (1918 – † 1974). 

Τό 1952 εἰσήχθη πρῶτος στή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἐθνικοῦ καί Κα-
ποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπό τήν ὁποία ἀπεφοίτησε μέ ἄρι-
στα, ἐνῶ ὅσο σπούδαζε ἐγαζόταν. 

Ὁ ἱεραποστολικός του ζῆλος τόν ὁδήγησε στήν Ἀδελφότητα Θεολόγων 
«Ζωή», ὅπου καί ἐργάσθηκε τόσο στή Γραμματεία, ὅσο καί σάν διορθωτής 
βιβλίων. Μετά τό διαχωρισμό τῆς «Ζωῆς» καί τήν ἀποχώρηση τοῦ θείου του 
π. Σπυρίδωνος ἀπό αὐτήν, ἀπεχώρησε καί ὁ τότε Βασίλειος.  

∆ιακρινόμενος γιά τή φιλομάθειά του συνέχισε τίς σπουδές του κάνοντας 
μεταπτυχιακά στό Στρασβοῦργο (Γαλλία, 1967). Ἐπιστρέψας στήν Ἑλλάδα 
ἐνεγράφη, μετά ἀπό κατατακτήριες ἐξετάσεις, στή Φιλοσοφική Σχολή τοῦ 
Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὅπου καί ἔλαβε τό 
πτυχίο του σάν δόκιμος μοναχός πλέον. Σέ ὅλες τίς βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσης 
εἶχε ἀρίστη ἐπίδοση. Μάλιστα τοῦ εἶχε προταθεῖ θέση καθηγητοῦ στή Θεο-
λογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τήν ὁποία καί δέν ἀποδέχθηκε.  

Ἐργάσθηκε σκληρά ὡς φιλόλογος καθηγητής σέ φροντιστήρια, ὡς διορ-
θωτής βιβλίων σέ χριστιανικούς ἐκδοτικούς οἴκους καί γιά λίγα χρόνια ὡς 
θεολόγος καθηγητής στή Μέση Ἐκπαίδευση. Ὅπου ἐργάσθηκε διακρίθηκε 
γιά τό ἦθος καί τήν ἄοκνη ἐργατικότητά του.  

Ἀκολουθώντας τή βαθειά του κλίση πρός τόν μονήρη βίο ἀποσύρθηκε 
στό Ἅγιον Ὄρος (τέλος 1968) καί συγκεκριμένα στήν Ἱερά Νέα Σκήτη, στή 
Συνοδεία τοῦ μακαρ. Γέρ. Ἰωσήφ (μετέπειτα Βατοπαιδινοῦ), ὅπου κι ἔγινε 
Μοναχός λαμβάνοντας τό ὄνομα Νικόδημος (ἐκ τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ 
Ἁγιορείτου). 



 - 2 -

Μέ τή Συνοδεία τοῦ Γέροντός του μετέβη στήν Ἱερά Μονή Κουτλου-
μουσίου-Καρυές, προκειμένου νά τήν ἐπανδρώσουν, ὅμως αὐτό τελικά δέν 
εὐοδώθηκε. Ἔτσι, κατόπιν εὐλογίας, ἐπέλεξε τήν ἐρημική ζωή καί ἐγκα-
ταβίωσε στήν ἔρημο τῆς Καψάλας, στό Κελλίον Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου (τό 
ὁποῖο ἀνήκει στήν Ἱ. Μονή Παντοκράτορος), ὅπου καί διέμενε μέχρι καί 
τήν κοίμησή του.  

Ὡς μοναχός  ἵδρυσε τήν «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων» 
(Π.Ε.ΦΙ.Π.), ἀρχικά ὡς «ἄτυπη Ὁμάδα Φιλοπολυτέκνων» (1969) καί στή 
συνέχεια ὡς Σύλλογο μέ νομική ὑπόσταση (1972). ∆ιετέλεσε Α΄ Ἀντιπρόε-
δρος τοῦ Συλλόγου ἕως καί τήν κοίμησή του, ἐνῶ ἀπό ταπείνωση δέν ἀπο-
δέχθηκε ποτέ τό ἀξίωμα τοῦ Προέδρου.  

Κατά τά 6 πρῶτα χρόνια (1969—1974) πραγματοποιοῦσε πολλές προσω-
πικές ἀπογευματινές ἐπισκέψεις συνοδευόμενος πάντοτε ἀπό τόν Προέδρο 
κ. Ἀντώνιο Ἀντωνίου (δέν ἤθελε νά εἰσέρχεται μόνος του στίς κατοικίες τῶν 
Πολυτέκνων) καί διαπίστωνε τήν πραγματικότητα ἰδίοις ὄμμασιν. Ἡ βοή-
θεια πού παρείχετο ἦταν οὐσιαστική καί ἄμεση κι ὄχι «ἕπεα πτερόεντα» (= 
λόγια τοῦ ἀέρα). Οἱ ἐπισκέψεις στίς ἄπορες Πολύτεκνες Οἰκογένειες, μέ 7 
παιδιά καί ἄνω τότε, ἐγένετο γνωστές μέ πολλούς τρόπους, κυρίως ὅμως, με-
σῳ τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἐφημερίδας «Ὀρθόδοξος Τύπος», στήν ὁποία ὁ ἀεί-
μνηστος Γέροντας Νικόδημος εἶχε καί ἐπιμελεῖτο τακτικά μόνιμη Φιλοπολυ-
τεκνική Στήλη. 

Παράλληλα ὁ ἴδιος πρόσφερε προσωπική ἐργασία οἰκοδόμου, ὡς κτίστης 
ἤ ἐργάτης, ἐπιστρατεύοντας καί Φίλους στήν ἀνέγερση μεγάλης κατοικίας 
καί μέ ἔξοδα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., στήν Κάτω Κηφισιά, στά Ὀχυρωματικά Ἔργα 
Φασίδερι ἐπί Μεταξᾶ, στά ὑπόγεια ἀποχωρητήρια τῶν ὁποίων κατοικοῦσε 
ἄπορη Πολύτεκνη Οἰκογένεια μέ 11 μικρά παιδιά τότε, ἀπό 17 ἐτῶν ἕως 
νεογέννητο βρέφος. Μέ ἐνέργειές του νομιμοποίησε καί ἀγόρασε ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. 
ἐπ’ ὀνόματι τῆς Οἰκογενείας καί τό σχετικό μεγάλο οἰκόπεδο.  

Πολύ σύντομα (1977) ὁ Γέροντας Νικόδημος συνειδητοποίησε τήν ἀδή-
ριτη ἀνάγκη νά καταστεῖ εὐρύτερα γνωστό τό ταπεινό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. 
καί γιά τό σκοπό αὐτό προχώρησε στήν ἔκδοση τοῦ Περιοδικοῦ «ΦΙΛΟΙ 
ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» ἀρχικά, τό ὁποῖο στή συνέχεια μετονομάσθηκε σέ 
«ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓEΝΕΙΑ» καί τελικά σέ «Ἑλληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕ-
ΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ». Ἦταν ὁ Συντάκτης καί ἡ ψυχή τοῦ Περιοδικοῦ, τό 
ὁποῖο ἀριθμεῖ 141 τεύχη καί κυκλοφορεῖται σέ 850.000 φύλλα ἐτησίως. Ἀπο-
στέλλεται δέ ἐξαρχῆς ∆ΩΡΕΑΝ σέ ὅλους τούς ἑλληνορθοδόξους Ἱ. Ναούς, Ἱ. 
Μονές καί Κοινότητες ἁπανταχοῦ Γῆς, μέ τήν εὐλογία καί σύσταση τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τό Περιοδικό,  κύριος ἄξονας τοῦ 
ὁποίου ὑπῆρξε τό αἰώνιο τρίπτυχο Θρησκεία (Ὀρθοδοξία), Πατρίδα, Οἰκο-
γένεια, ἀποτέλεσε τόν κύριο μοχλό τῆς πολυσχιδοῦς δράσης τοῦ μακαριστοῦ 
Γέροντα. 

Ὁ ἀείμνηστος π. Νικόδημος γιά 45 συναπτά ἔτη ἀφιέρωσε τή ζωή του  
στήν προστασία τῶν ἀγαπημένων του Ὑπερπολυτέκνων καί Πολυτέκνων 
Οἰκογενειῶν, στόν ἀγώνα κατά τῶν ἐπάρατων Ἐκτρώσεων καί τῆς ἀντι-
σύλληψης, στή διάδοση τοῦ πνεύματος τῆς φιλοτεκνίας καί πολυτεκνίας καί 
στήν ἀνάδειξη τοῦ τεράστιου ∆ημογραφικοῦ Προβλήματος τῆς Χώρας μας. 

• Χιλιάδες οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες σέ Ἑλλάδα καί Κύπρο πού ἐνισχύ-
θηκαν καί ἐνισχύονται ἠθικά καί ὑλικά ἀπό τόν Σύλλογο, τόσο σέ χρή-
ματα, ὅσο σέ εἴδη (τρόφιμα, ροῦχα, ἔπιπλα, οἰκιακές συσκευές κλπ.). 
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• Ἑκατοντάδες τά ἀθῶα βρέφη πού σώθηκαν ἀπό ἔκτρωση μέ τήν ἄμεση-
προσωπική ἐπικοινωνία τοῦ Γέροντα, ἀλλά καί μέ τήν ἔμμεση βοήθειά του 
διά μέσου τοῦ Περιοδικοῦ.  
• Χιλιάδες τά παιδιά πού γεννήθηκαν μέ τήν προτροπή τοῦ μακαριστοῦ Γέ-
ροντα μέσῳ τῆς ἀρθρογραφίας του στό Περιοδικό κατά τῆς ἀντισύλληψης 
καί ὑπέρ τῆς κατά Θεόν εὐλογημένης τεκνογονίας. 

Ὑπῆρξε πρωτοπόρος στήν ἐνασχόλησή του μέ τό ∆ημογραφικό, τό ὁ-
ποῖο χαρακτήριζε ὡς τό ὑπ’ ἀρ. 1-ἕνα Πρόβλημα τῆς Χώρας μας, καί ἦταν 
ἀπό τούς πρώτους πού ἔκρουε ἐδῶ καί 40 καί πλέον χρόνια τόν κώδωνα τοῦ 
κινδύνου γιά τή συρρίκνωση τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ λόγῳ τῆς μεγάλης 
Ὑπογεννητικότητας.  

Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἀναγνωρίζοντας τή σπουδαιότητα τοῦ ἐπιτελουμε-
νου ἔργου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., 7 μόλις ἔτη νόμιμης δράσης της, προέβη στήν κατ’ ἐ-
ξαίρεση βράβευσή της τό ∆εκέμβριο τοῦ 1979. Συνήθως βραβεύονται Σωμα-
τεῖα μέ 25ετῆ καί πλέον δράση. 

Στίς ἐπικρίσεις κάποιων ὅτι ἡ ἐνασχόλησή του μέ θέματα γάμου-οἰκογε-
νείας δέν συμβιβάζεται μέ τήν ἰδιότητα τοῦ μοναχοῦ, ἡ ἀπάντησή του ἦταν 
ὅτι ἐπιτελοῦσε τό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. μέ τήν εὐλογία τῶν πνευματικῶν 
του (Γέρ. Σίμωνος Ἀρβανίτη-Πεντέλη, Γέρ. ∆ιονυσίου Κολιτσοῦ-Ἅγιον Ὄ-
ρος κ.ἄ.), ἀλλά καί τῶν ἄλλων μεγάλων Ὁσίων Γερόντων τοῦ 20ου αἰῶνος 
(Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ὁσίου Γέροντος Παϊσίου τοῦ 
Ἁγιορείτου, μέ τόν ὁποῖο εἶχε στενή πολυετή πνευματική σχέση, ὁσίου Γέ-
ροντος Ἰακώβου Τσαλίκη, ὁσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου κ.ἄ.).  

Τό 1971 ὁ μακαριστός π. Νικόδημος προέβη στήν ἵδρυση τοῦ Συλλόγου 
«Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης» μέ κύριο σκοπό τήν τιμή καί προβολή 
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός καί ∆ιδασκάλου ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, 
ἀλλά καί τή διάδοση τῶν ψυχωφελεστάτων ἔργων Του, καθώς καί τήν 
ἀνέγερση Ἱερῶν Ναῶν πρός τιμήν Του. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου 
αὐτοῦ ἕως καί τήν κοίμησή του. Τό ἔργο τῆς προβολῆς τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου 
τοῦ Ἁγιορείτου, ἐγκαινιάσθηκε ἄτυπα στήν Ἱ. Μονή Πετράκη (Ἀθήνα) κα-
τά τήν ἐπέτειο τῆς ἱ. Μνήμης Του, τήν 14η Ἰουλίου 1969, μέ τήν καθιέρωση ἱ. 
Ἀγρυπνίας, πού ἔκτοτε συνεχίζεται ἕως σήμερα. 

Μέ τήν προσωπική ἐπίβλεψη καί ἐπίπονη ἐργασία τοῦ μακαριστοῦ π. Νι-
κοδήμου ἀνηγέρθη ὁ 1ο-πρῶτος Ἱερός Ναός ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Νικο-
δήμου στίς Καρυές τοῦ Ἁγίου Ὄρους, στό Κελλίον τῶν Σκουρταίων «Ἅγιος 
Γεώργιος», ὅπου ἐκοιμήθη καί ἐτάφη ὁ Ἅγιος. Τά δέ τελευταῖα χρόνια ἐπι-
κέντρωσε τό ἐνδιαφέρον του στή μελλοντική ἀνέγερση Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁ-
γίων Κολλυβάδων στήν περιοχή τῆς Καψάλας, σέ τοποθεσία ὅπου διασώζε-
ται τό ἐρημοκάλυβο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, τό ὁποῖο καί ἀναστήλωσε τό 2013.  

Συνέγραψε καί ἐξέδωσε τόν «Πρωτότυπο Βίο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ 
Ἁγιορείτου», ὁ ὁποῖος ἐκυκλοφορήθη σέ 10 ἐκδόσεις καί συνολικά σέ 
120.000 ἀντίτυπα περίπου. Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου, ἀλλά καί ἡ ἱ. Εἰκόνα Του 
(180.000 περίπου ἀντίτυπα) διατίθενται ἐξαρχῆς ∆ωρεάν. 

Παράλληλα ἀπό τό Σύλλογο διατίθενται ὅλα τά κυκλοφοροῦντα ἔργα 
τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, ὅλων τῶν Ἐκδοτικῶν Οἴκων, μέ βιβλιοπωλική ἔκ-
πτωση, δίχως δηλ. νά ἔχει τό παραμικρό κέρδος ὁ Σύλλογος, μέ σκοπό τή 
διάδοση τοῦ σπουδαίου καί ἀνεπανάληπτου συγγραφικοῦ Ἔργου τοῦ Ἁγίου. 
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Ὁ μακαριστός Γέροντας ὑπῆρξε, μεταξύ τῶν ἄλλων, λόγιος, ἄριστος φι-
λόλογος, δεινός χειριστής τοῦ λόγου καί τῆς πέννας καί πολυγραφότατος 
συγγραφέας.  

Ἐκτός ἀπό τό Περιοδικό τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., τό ὁποῖο συνέγραφε ἀνελλιπῶς 
ἀπό τό 1977 ἕως καί τήν κοίμησή του, τό 2014 (141 τεύχη), καθώς καί τά 
ἑκατοντάδες ἄρθρα, συνεντεύξεις καί ὁμιλίες του γιά θέματα Οἰκογενείας, 
γιά τίς Ἐκτρώσεις, τό ∆ημογραφικό, ἀλλά καί γιά γενικότερα θέματα τῆς 
Ὀρθοδοξίας καί Ἑλληνισμοῦ, μάλιστα, ὡς στρατιώτης ἐπανεξέδωσε τό Πε-
ριοδικό «Φρουρός» (1959), τό ὁποῖο εἶχε πρωτοεκδώσει ὁ θεῖος του π. Σπυ-
ρίδων, ὁ μακαριστός Γέροντας εἶχε συγγράψει καί ἀρκετά βιβλία. Μεταξύ 
ἄλλων διακρίνονται τά τρία (3) Σχολικά Βιβλία του, «Ὁ Πρωτότυπος Βίος 
τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», καθώς καί ὁ Βίος καί τά Ἔργα τοῦ 
Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου (2 τόμοι). Παραθέτουμε τά σημαντικότε-
ρα ἔργα του : 
1. «Μεγάλου Βασιλείου, “ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ…”»,  σχολικό ἐγχειρίδιο γιά 

τήν Α´ τάξη Λυκείου. 
2. «Ἰωάννου Χρυσοστόμου, “ΛΟΓΟΙ ∆ΥΟ ΕΙΣ ΕΥΤΡΟΠΙΟΝ”» σχολικό 

ἐγχειρίδιο γιά τή Β´ τάξη Λυκείου. 
3. «ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ», σχολικό ἐγχειρίδιο γιά τή Β´ 

τάξη Λυκείου. 
4. «Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης (1749-1809), ἀφιέρωμα-ἔκκλησις». 
5. «Μεγάλου Βασιλείου, Ἅπαντα, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ», τόμοι Α´, Γ´, ΣΤ´, Ζ´ καί 

σέ συνεργασία μέ τόν Ἀρχιμ. Μελέτιο Καλαμαρᾶ (μετέπειτα Μητρ. Πρε-
βέζης) οἱ τόμοι Β´, ∆´, Ε´ καί Η´. 

6. «Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου. “Περί Γάμου-Τεκνογονίας καί Παρθε-
νίας….”». 

7. «Σύντομη βιογραφία καί μερική ∆ιήγηση θαυμάτων τοῦ Ὁσίου Παταπίου». 
8. «Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης. Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου», τόμος Α´. 
9. «Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης. Τά εὑρισκόμενα Κείμενα», τόμος Β´. 
10. «Θαύματα Ὁσίου Ἀθανασίου Ἀθωνίτου». 
11. «Ὁ Πρωτότυπος Βίος τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου». 
12. «Ἱεροί Ναοί τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου (ἀνά τήν Ἑλλάδα)». 
13. «Ἡ ἀκυρότητα τῶν «Μυστηρίων» τῶν Λατινοπαπικῶν ὡς αἱρετικῶν». 
14. «Οἰκουμενισμός καί Ἀλλαγή Πασχαλίου». 
15. «Ἀρχιμανδρίτης Σπυρίδων Σπυρίδωνος Μπιλάλης, 1918-1974, Συνοπτική 

Βιογραφία», 2014. (Τό τελευταῖο βιβλίο τοῦ Γέροντα Νικοδήμου, τό ὁ-
ποῖο δέν πρόλαβε νά δεῖ ἐκτυπωμένο). 
Ὁ μακαριστός Γέροντας Νικόδημος ἐκδαπανήθηκε κυριολεκτικά στήν 

ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν συνανθρώπων του. Ὡς βαθειά πατερικός 
ἄνθρωπος ἀγάπησε ὑπερβαλλόντως τόν Τριαδικό Θεό, τήν Ἁγία Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία καί τούς Ἁγίους. Ἀφιέρωσε ὅλη τή ζωή του στήν ἀνόθευτη Πα-
τερική ∆ιδασκαλία, ὑπερασπιζόμενος μέ ὅλες τίς δυνάμεις του, μέ ὁμολογια-
κή πάντοτε διάθεση, τήν Ἁγία μας Ὀρθοδοξία, πολεμώντας τίς ἐπικίνδυνες 
παρεκκλίσεις ἀπό Αὐτήν.  

Ἔζησε σάν πραγματικός μοναχός, τιμώντας στό ἔπακρο τίς μοναχικές 
του ὑποσχέσεις. Ὑπῆρξε ταπεινός, ἄνθρωπος ὑπακοῆς, καθαρός στό σῶμα 
καί στήν ψυχή καί ἀκτήμων, δέν εἶχε οὔτε ἐπεδίωξε νά ἔχει ποτέ δικά του 
χρήματα καί περιουσία. Ἡ ἀπαράβατη καί αὐστηρή νηστεία, ἡ ὑπερβάλ-
λουσα ἀγρυπνία, ἡ ἔντονη καρδιακή προσευχή καί ἡ μελέτη τῶν Πατερι-
κῶν Ἔργων ἦσαν τά καθημερινά του παλαίσματα.  
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Ὁ ἀπέριττος, κατά τή μοναχική 
τάξη, τάφος τοῦ Γέροντα. 

Συνεδύαζε μέ μοναδικό καί ἀξιοθαύμαστο τρόπο τό μοναχικό βίο καί τήν  
ἱεραποστολική δραστηριότητα, ἐργαζόμενος νυχθημερόν γιά τό καλό τῆς 
Ἐκκλησίας καί γιά τούς ἀγαπημένους του Πολυτέκνους. Εἶχε δέ καί τό 
τάλαντο τῆς σωστῆς ἐπιλογῆς συνεργατῶν στά ∆ιοικητικά Συμβούλια τῶν 
δυό Συλλόγων, τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τοῦ «Ἁγίου Νικοδήμου», στά ὁποῖα ὑπη-
ρέτησαν καί ὑπηρετοῦν ἀνιδιοτελῶς σπουδαῖες προσωπικότητες. 

Στίς 4 Ἰουνίου 2014, ἡμέρα Τετάρτη, τό ἀπό-
γευμα καί σέ ἡλικία 83 ἐτῶν ὁ μακαριστός Γέ-
ροντας Νικόδημος, «κρίμασι οἷς οἶδεν ὁ Κύ-
ριος», ἐκοιμήθη ἀπροσδόκητα μετά ἀπό ἀτύχημα 
στό Κελλί του στήν Καψάλα Ἁγίου Ὄρους. Ὁ 
τρόπος τοῦ θανάτου του εἶχε παρόμοια χαρα-
κτηριστικά μέ αὐτόν τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ 
Ἀθωνίτου, τόν ὁποῖο ἰδιαιτέρως εὐλαβεῖτο και 
τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε βιογράφος, ἀλλά καί ἐκδότης 
τῶν εὑρισκομένων Ἔργων του. Ἡ ἐξόδιος Ἀκο-
λουθία καί ἡ ταφή ἔγιναν τήν ἑπομένη ἡμέρα, 5 
Ἰουνίου, στήν Ἱερά Μονή Παντοκράτορος Ἁ-
γίου Ὄρους, στήν ὁποία ἀνῆκε τό Κελλί του. 

Ὁ μακαριστός Γέροντας Νικόδημος «εὐάρε-
στος Θεῷ γενόμενος, ἠγαπήθη, καὶ ζῶν μεταξὺ 
ἁμαρτωλῶν, μετετέθη...» (Σοφ. Σολομ. 4, 7). Τό 
κενό πού ἄφησε εἶναι μεγάλο καί δυσαναπλήρωτο. Πιστεύουμε, ὅμως, ἀ-
κράδαντα ὅτι βρῆκε παρρησία ἐνώπιον τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ, γιατί ἀγά-
πησε πολύ, καί ἡ κατά Θεόν ἀγάπη, ὅπως διδάσκει ὁ Ἅγιος εὐαγγελιστής 
Ἰωάννης, νικᾶ καί αὐτόν ἀκόμη τό θάνατο: «Ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβή-
καμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς...» (Α΄  
Ἰωάν. 3, 14). Οἱ προσευχές του γιά τούς ἀδελφούς μας Πολυτέκνους καί τή 
«μικρή καί πτωχή» Π.Ε.ΦΙ.Π., ὅπως τήν ἀποκαλοῦσε, θά μᾶς ἀκολουθοῦν, θά 
μᾶς ἐνδυναμώνουν καί θά μᾶς ἐνισχύουν ἔτι περισσότερο.  

«Γέροντος Νικοδήμου (Μπιλάλη), Ἁγιορείτου Μοναχοῦ, αἰωνία ἡ μνήμη»! 
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