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

γαμικά, φιλότεκνα, πο λύτε
κνα, φιλόστοργα, ἀλλά καί 
φι λογο νικά, τιμῶντα ἰ σό βια 

τούς γονεῖς! Γι᾽ αὐτό ἡ τι μή-εὐ-
γνω μο σύνη πρός τούς γο νεῖς λέγεται 

«ἀντιπελάργωσις», (Μέγας Βασίλειος, PG 29, 176C). 
Εἶναι τό σύμβολο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Μονογαμική εἶναι 
καί ἡ τρυγόνα, πού «χηρεύουσα» δέν ξαναζευγαρώνεται!
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Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως.

Ὅπως εἴδατε, τό παρόν τεῦχος, ἀρ. 143/2014, εἶναι ἀφιερωμένο στό 
μακαριστό «Γέροντα τῶν Πολυτέκνων», Ἁγιορείτη Μοναχό π. ΝΙΚΟ-
ΔΗΜΟ (ΜΠΙΛΑΛΗ). Δημοσιεύουμε τή συνοπτική (σύντομο) Βιογρα-
φία του, ὥστε νά ὑπάρχει ὡς αὐτοτελές τευχίδιο, γιά ὅποιον θελήσει νά 
τήν προμηθευθῆ, πάντοτε ΔΩΡΕΑΝ. Ἄλλωστε, ἡ ἀπαράβατη ἀρχή τοῦ 
π. Νικοδήμου ἦταν τό «Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» (Ματθ. 10, 8).  

Ἐμεῖς, οἱ ἐπί πολλές δεκαετίες στενοί συνεργάτες του, αἰσθανόμαστε 
ἔντονα τήν «ἀπώλεια» τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος. Ἦταν ὁ πνευματικός 
μας ὁδηγός καί  σ’ αὐτόν ὀφείλουμε πάρα πολλά. Πιστεύουμε ὅμως ὅτι 
ἀπό τήν ἐπουράνια Βασιλεία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, ὅπου ἀναπαύε-
ται, θά πρεσβεύει ἐντονότερα ὑπέρ τῶν ἀγαπημένων του Πολυτέκνων, 
τῶν Φίλων τῶν Πολυτέκνων, ἀλλά καί ὑπέρ τῶν Μελῶν τῶν Συλλόγων 
τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τοῦ «Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου» (καί τῶν δύο 
ὑπῆρξε Ἱδρυτής), καθώς καί τῶν λοιπῶν συνεργατῶν του.

Ὁ μακαριστός Γέροντάς μας ἦταν ἄνθρωπος ἀγάπης καί θυσίας, ἕνας 
γνήσιος δοῦλος καί ὑπηρέτης τοῦ Θεοῦ καί τῶν συνανθρώπων του καί 
γι’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους δέν ὑπάρχει θάνατος. «Οὐκ ἔστιν οὖν, Κύριε, 
τοῖς δούλοις σου θάνατος, ἐκδημούντων ἡμῶν ἀπὸ τοῦ σώματος, καὶ 
πρὸς σὲ τὸν Θεὸν ἐνδημούντων, ἀλλὰ μετάστασις, ἀπὸ τῶν λυπηροτέ-
ρων ἐπὶ τὰ χρηστότερα καὶ θυμηδέστερα, καὶ ἀνάπαυσις καὶ χαρά.» 
(Ἑσπερινός τῆς Πεντηκοστῆς, 3η Εὐχή Γονυκλισίας).

Παρακαλοῦμε θερμά τούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες νά προσεύχονται 
ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Νικοδήμου Μο-
ναχοῦ. Ἀκόμη, νά εὔχονται στό Δεσπότη καί Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό 
ὅπως μᾶς ἐνισχύει στό δύσκολο, ἐπίπονο, ἀλλά καί θεάρεστο ἔργο πού 
μᾶς κληροδότησε ὁ μακαριστός Γέροντας, προκειμένου νά φανοῦμε 
ἀντάξιοί του, ἄν καί ἐλάχιστοι, καί νά κρατήσουμε ἀπαραχάρακτη τήν 
πνευματική του παρακαταθήκη. 

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, στό ἑπόμενο τεῦχος, ὑπ’ ἀρ. 144, τῶν Χρι-
στουγέννων, θά συνεχίσουμε τό ἀφιέρωμά μας στό μακαριστό Γέροντα 
«τιμῆς καί ὀφειλῆς ἕνεκεν», ἀλλά καί σάν ταπεινό «ἀντίδωρο» γιά ὅλα 
ὅσα αὐτός δημιούργησε καί προσέφερε.

Αἰωνία ἡ μνήμη σου, μακαριστέ Γέροντά μας, π. Νικόδημε.

ΗΜΕΡΩΡΟΛΟΓΙΟ Π.Ε.ΦΙ.Π.
l  Γιά ΦΙΛΟΥΣΔΩΡΗΤΕΣ: καθημερινά, 

7.30΄ π.μ.—8.30΄ μ.μ. καί Σάββατο 
7.30΄ π.μ.—1.30΄ μ.μ.

l  Γιά Πολυτέκνους Α Τ Τ Ι Κ Η Σ:  
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί 10—2.

l  Γιά Πολυτέκνους Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Σ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 10—2. 

Παράκληση νά προηγεῖται τηλεφώνημα.
l  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
Λειτουργεῖ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 
7.30΄—3.00΄. 21038.08.826.  Ὑπεύ
θυνος Στέφανος Σωτηρίου.
Γιά περισσότερες πληροφορίες παρακα
λοῦμε νά ἐπισκέπτεστε τήν ἱστοσελίδα 
μας: www.pefip.gr
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Ο «ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ»...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΠΙΛΑΛΗ
(1932— † 4.6.2014).

Ὁ Γέρων Νικόδημος Μπιλάλης, κατά 
κόσμον Βασίλειος, γεννήθηκε τό 1932 στό 
ὀρεινό χωριό Μηλιές (Δῆμος Ἀρχ. Ὀλυμπί-
ας), Ν. Ἠλείας. Γονεῖς του ἦσαν οἱ εὐλα-
βέστατοι Γεώργιος καί Ἑλένη (τό γένος 
Κακούρη). Ἦταν τό 2ο ἀπό τά 17 παιδιά 
τῆς οἰκογενείας του (μέ ἐπιζήσαντα τά 
10). Ἡ οἰκογένεια Μπιλάλη εἶχε καί ἔχει 
βαθιά θρησκευτική καί ἱερατική παράδο-
ση, μέ γνωστότερους τούς τρεῖς Ἱερομονά-
χους θείους τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος, μα-
καριστούς πατέρες Σπυρίδωνα, Εὐστάθιο 
καί Εὐσέβιο. 

Ὁ Βασίλειος, ἀπό μικρό παιδί, διακρί-
θηκε γιά τήν εὐφυΐα, τήν ὀξύνoια καί τό 
ἀκέραιο τοῦ χαρακτήρα του. Φοίτησε στό 
Δημοτικό Σχολεῖο τῆς γενέτειράς του καί 
στά Σχολαρχεῖα τοῦ Δούκα καί τοῦ Πελο-
πίου. Συνέχισε τίς γυμνασιακές του σπουδές στό 1ο Γυμνάσιο Ἀθηνῶν καί 
τίς περάτωσε στή Βαρβάκειο, βοηθούμενος οἰκονομικά ἀπό τό μακαριστό 
θεῖο του Ἀρχιμ. π. Σπυρίδωνα Μπιλάλη  (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, 
ἐργαζόταν.

Ὁ ἱεραποστολικός του 
ζῆ λος τόν ὁδήγησε στήν 
Ἀ δελ φότητα Θεολόγων 
«Ζωή», ὅπου ἐργάσθηκε 
τόσο στή Γραμματεία, ὅσο 
καί σάν διορθωτής κειμέ-
νων-βιβλίων. Μετά τό δι-
αχωρισμό τῆς «Ζωῆς» καί 

Ὁ πατέρας τοῦ Γέροντος 
Γεώργιος  μέ τά 4 πρῶτα ἀ-
γόρια τῆς Οἰκογενείας. 1ος 
στή σειρά, ἀπό ἀριστερά, 
ὁ π. Νικόδημος.
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τήν ἀποχώρηση τοῦ θείου του π. Σπυρίδωνος ἀπό αὐτήν, ἀπεχώρησε καί 
ὁ τότε Βασίλειος. 

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

Ἐργάσθηκε σκληρά ὡς καθηγη-
τής φιλόλογος σέ φροντιστήρια, ὡς 
διορθωτής βιβλίων σέ χριστιανικούς 
ἐκδοτικούς οἴκους καί γιά λίγα χρό-
νια ὡς καθηγητής θεολόγος στή 
Μέση Ἐκπαίδευση. Παντοῦ δια-
κρίθηκε γιά τό ἦθος, τήν τιμιότητα 
καί τήν ἐργατικότητά του. 

Ἀκολουθώντας τή βαθειά του 
κλίση πρός τό μοναχισμό ἀποσύρ-
θηκε στό Ἅγιον Ὄρος (τέλος 1968) 
καί συγκεκριμένα στήν Ἱερά Νέα 
Σκήτη, στή Συνοδεία τοῦ μακαρ. 
Γέρ. Ἰωσήφ (μετέπειτα Βατοπαιδι-
νοῦ), ὅπου ἐκάρη Μοναχός λαμβά-
νοντας τό ὄνομα Νικόδημος (ἐκ 
τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, † 14η Ἰουλίου, τόν ὁποῖο ὑπερα-
γαποῦσε). Μάλιστα ἡ κουρά του ἔγινε στό Κελλί τοῦ μακαριστοῦ ὁσί-
ου Γέροντος Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ († 1959), τόν ὁποῖο ὁ Γέρ. Νικό-
δημος εἶχε γνωρίσει.

Μέ τή Συνοδεία τοῦ Γέροντός του μετέβη στήν Ἱερά Μονή Κουτλου-
μουσίου-Καρυές, προκειμένου νά τήν ἐπανδρώσουν, μάλιστα γιά ἕνα διά-
στημα διετέλεσε Ἀντιπρόσωπος τῆς Μονῆς στήν Ἱερά Κοινότητα. Ὅμως 
τελικά ἡ προσπάθεια αὐτή δέν εὐοδώθηκε. Ἔτσι, κατόπιν εὐλογίας καί 
τοῦ ὁσίου Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ἐπέλεξε τήν ἐρημική ζωή καί 
ἐγκαταβίωσε στήν ἔρημο τῆς Καψάλας, στό Κελλίον Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυ-
ρίου (τό ὁποῖο ἀνήκει στήν Ἱ. Μονή Παντοκράτορος), ὅπου διέμεινε μέ-
χρι καί τῆς κοιμήσεώς 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). Διετέλεσε Ά  Ἀντιπρόε-
δρος τοῦ Συλλόγου ἕως καί τήν κοίμησή του, ἐνῶ ἀπό ταπείνωση δέν ἀπο-
δέχθηκε ποτέ τό ἀξίωμα τοῦ Προέδρου. 

Ἰδιαίτερα κατά τά 6 πρῶτα χρόνια (1969—1974), ἀλλά καί στή συνέχεια, 
πραγματοποιοῦσε πολλές ἀπογευματινές ἐπισκέψεις συνοδευόμενος πάντοτε 
ἀπό τόν Πρόεδρο κ. Ἀντώνιο E. Ἀντωνίου καί διαπίστωνε τήν πραγματικό-
τητα ἰδίοις ὄμμασιν. Οἱ ἐπισκέψεις αὐτές στίς ἄπορες Πολύτεκνες Οἰκογένει-

Ὁ μακαριστός Γέροντας μετά τοῦ 
μεγαλυτέρου ἀδελφοῦ του Σπυρίδωνος  
(† 2007) τό ἔτος 1997.



6

ες, μέ 10 παιδιά καί ἄνω τότε (μετέπειτα μέ 7 παιδιά καί σήμερα μέ 5 παι-
διά, ἀνήλικα ἤ σπουδάζοντα) ἀναδείκνυαν τά τεράστια προβλήματά τους, 
τά ὁποῖα γίνονταν γνωστά ἀπό τόν ἀείμνηστο Γέροντα Νικόδημο μέ πολ-
λούς τρόπους, κυρίως ὅμως μέσῳ τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἐφημερίδας «Ὀρθό-
δοξος Τύπος», στήν ὁποία ἐπιμελεῖτο μόνιμη Φιλοπολυτεκνική Στήλη.

Πολύ σύντομα (1977) ὁ Γέροντας Νικόδημος συνειδητοποίησε τήν ἀδήρι-
τη ἀνάγκη νά καταστεῖ εὐρύτερα γνωστό τό ταπεινό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί 
γιά τό σκοπό αὐτό προχώρησε στήν ἔκδοση τοῦ Περιοδικοῦ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» ἀρχικά, τό ὁποῖο 
στή συνέχεια μετονομάσθηκε σέ 
«ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓEΝΕΙΑ» 
καί τελικά σέ «Ἑλληνορθόδοξη 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» 
(Δεκέμ. 2003).

Ἦταν ὁ Συντάκτης καί ἡ 
ψυχή τοῦ Περιοδικοῦ, τό ὁποῖο 
ἀριθμεῖ, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, 
143 τεύχη (τό 141ο τεῦχος ἦταν 
τό τελευταῖο πού ἐπιμελήθηκε ὁ 
π. Νικόδημος) καί κυκλοφορεῖται 
σέ 850.000 φύλλα ἐτησίως. Ἀπο-
στέλλεται δέ ἐξαρχῆς ΔΩΡΕΑΝ 
σέ ὅλους τούς ἑλληνορθοδόξους 
Ἱερούς Ναούς, Ἱερές Μονές καί 
Κοινότητες ἁπανταχοῦ Γῆς, μέ 
τήν εὐλογία καί σύσταση τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ἀλλά καί τῆς Διαρκοῦς 
Ἱερᾶς Συνόδου. Τό Περιοδικό, 
κύριος ἄξονας τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε 
τό αἰώνιο τρίπτυχο Θρησκεία 
(Ὀρθοδοξία), Πατρίδα, Οἰκογέ-
νεια, ἀποτέλεσε τόν κύριο μοχλό 
τῆς πολυσχιδοῦς δράσεως τοῦ μα-
καριστοῦ Γέροντος.

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 ἐφά-
μαρτης ἀντισύλληψης, στή διάδοση τοῦ πνεύματος τῆς φιλοτεκνίας καί 
πολυτεκνίας καί στήν ἀνάδειξη τοῦ τεράστιου Δημογραφικοῦ Προβλήμα-
τος τῆς Χώρας μας.

• Χιλιάδες οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες σέ Ἑλλάδα καί Κύπρο πού ἐνι-
σχύθηκαν καί ἐνισχύονται ἠθικά καί ὑλικά ἀπό τό Σύλλογο, τόσο σέ 
χρήματα, ὅσο σέ εἴδη (τρόφιμα, ροῦχα, ἔπιπλα, οἰκιακές συσκευές κλπ.).

• Ἑκατοντάδες τά ἀθῶα βρέφη πού σώθηκαν ἀπό ἔκτρωση μέ τήν 
ἄμεση-προσωπική ἐπικοινωνία τοῦ Γέροντος, ἀλλά καί μέ τήν ἔμμεση βο-
ήθειά του μέσῳ τοῦ Περιοδικοῦ. 

Τό πρῶτο οὐσιαστικά Περιοδικό (ἀριθμ. 
τεύχ. 4 / Δεκέμβριος 1979), τά ἄλλα 3 πρῶτα 
ἦσαν σέ μορφή φυλλαδίου.
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• Χιλιάδες τά παιδιά πού γεννήθηκαν μέ τήν προτροπή τοῦ μακαρι-
στοῦ Γέροντος μέσῳ τῆς ἀρθρογραφίας του στό Περιοδικό κατά τῆς ἀντι-
σύλληψης καί ὑπέρ τῆς κατά Θεόν εὐλογημένης τεκνογονίας.

Ὑπῆρξε πρωτοπόρος στήν ἐνασχόλησή του μέ τό Δημογραφικό, τό 
ὁποῖο 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 με-
γάλης Ὑπογεννητικότητας. 

Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 
ἀναγνωρίζοντας τή σπου-
δαιότητα τοῦ ἐπιτελουμέ-
νου ἔργου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., 7 
(ἑπτά) μόλις ἔτη ἀπό τήν 
ἐπίσημη ἔναρξη τῆς δρά-
σεώς της, προέβη στήν 
κατ’ ἐξαίρεση βράβευ-
σή της τό Δεκέμβριο τοῦ 
1979. Συνήθως βραβεύο-
νται Σωματεῖα μέ 25ετῆ 
καί πλέον δράση.

Στίς ἐπικρίσεις κά-
ποιων ὅτι ἡ ἐνασχόλησή 
του μέ θέματα γάμου-
οἰκογενείας δέ συμβιβά-
ζεται μέ τήν ἰδιότητα τοῦ 
μοναχοῦ, ἡ ἀπάντησή του 
ἦταν ὅτι ἐπιτελοῦσε τό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. πάντα μέ τήν εὐλογία τῶν 
Πνευματικῶν του (Γέρ. Σίμωνος Ἀρβανίτη-Πεντέλη, Γέρ. Διονυσίου Κολι-
τσοῦ-Ἅγιον Ὄρος κ.ἄ.), ἀλλά καί τῶν ἄλλων μεγάλων Ὁσίων Γερόντων 
τοῦ 20οῦ αἰῶνος (Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ὁσίου Γέρον-
τος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, μέ τόν ὁποῖο εἶχε στενή πολυετή πνευματική 
σχέση, ὁσίου Γέροντος Ἰακώβου Τσαλίκη, ὁσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερ-
βάκου κ.ἄ.). 

Τό 1971 ὁ μακαριστός π. Νικόδημος προέβη στήν ἵδρυση τοῦ Συλλόγου 
«Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης» μέ κύριο σκοπό τήν τιμή καί προ-
βολή τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός καί Διδασκάλου ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιο-
ρείτου, ἀλλά καί τή διάδοση τῶν ψυχωφελεστάτων ἔργων Του, καθώς καί 
τήν ἀνέγερση Ἱερῶν Ναῶν πρός τιμήν Του. 

Τό ἔργο τῆς προβολῆς τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου ἐγκαινιά-
σθηκε ἄτυπα στήν Ἱ. Μονή Πετράκη (Ἀθήνα) κατά τήν ἐπέτειο τῆς ἱ. Μνή-
μης Του, τή 14η Ἰουλίου 1969, μέ τήν καθιέρωση ἱ. Ἀγρυπνίας, πού ἔκτο-
τε συνεχίζεται ἕως σήμερα. Διετέλεσε Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου αὐτοῦ ἕως 
καί τήν κοίμησή του. 

Μέ τήν προσωπική ἐπίβλεψη καί ἐπίπονη ἐργασία τοῦ μακαριστοῦ π. 
Νικοδήμου, ὡς Προέδρου τοῦ Συλλόγου «Ὁ Ἅγιος Νικόδημος...», ἀνηγέρ-
θη ὁ 1ος-πρῶτος Ἱερός Ναός ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου στίς Κα-
ρυές τοῦ Ἁγίου Ὄρους, στό Κελλίον τῶν Σκουρταίων «Ἅγιος Γεώργιος», 
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ὅπου ἐκοιμήθη καί ἐτάφη ὁ 
Ἅγιος. Τά δέ τελευταῖα ἔτη 
ἐπικέντρωσε τό ἐνδιαφέρον 
του στή μελλοντική ἀνέγερ-
ση Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων 
Κολλυβάδων στήν περιοχή 
τῆς Καψάλας, στήν τοποθεσία 
«Ραχώνι τοῦ Θεωνᾶ», ὅπου 
διασώζεται τό ἐρημοκάλυ-
βο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, τό 
ὁποῖο ἀναστήλωσε τό 2013 
(βλ. φωτογραφία ἀριστερά). 

Συνέγραψε καί ἐξέδωσε τόν «Πρωτότυπο Βίο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου 
τοῦ Ἁγιορείτου», ὁ ὁποῖος ἐκυκλοφορήθη σέ δέκα (10) ἐκδόσεις καί συ-
νολικά σέ 120.000 ἀντίτυπα περίπου. Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου, ἀλλά καί ἡ ἱερή 
Εἰκόνα Του (σέ 180.000 περίπου ἀντίτυπα) διατίθενται ἐξαρχῆς Δωρεάν.

Παράλληλα, μέ τήν προτροπή τοῦ 
Γέροντος, ἀπό τό Σύλλογο διατίθεν-
ται ὅλα τά κυκλοφοροῦντα Ἔργα τοῦ 
Ἁγίου Νικοδήμου, ὅλων τῶν Ἐκδο-
τικῶν Οἴκων, μέ βιβλιοπωλική ἔκπτω-
ση (δίχως νά ἔχει τό παραμικρό κέρδος 
ὁ Σύλλογος) μέ σκοπό τή διάδοση τοῦ 
σπουδαίου καί ἀνεπανάληπτου συγ-
γραφικοῦ Ἔργου τοῦ Ἁγίου.

Ὁ μακαριστός Γέροντας ὑπῆρξε, 
μεταξύ τῶν ἄλλων, λόγιος, ἄριστος 
φιλόλογος, δεινός χειριστής τοῦ λό-
γου καί τῆς πέννας καί πολυγραφό-
τατος συγγραφέας. 

Ἐκτός ἀπό τό Περιοδικό τῆς 
Π.Ε.ΦΙ.Π., τό ὁποῖο συνέγραφε ἀνελ-
λιπῶς ἀπό τό 1977 ἕως καί τήν κοί-
μησή του τό 2014 (συνολικά 141 τεύ-
χη), συνέγραψε ἑκατοντάδες ἄρθρα, 
ἔδωσε πολλές συνεντεύξεις καί ὁμί-
λησε γιά θέματα Οἰκογενείας, γιά τίς 
Ἐκτρώσεις, τό Δημογραφικό, ἀλλά 

καί γιά θέματα πού ἀφοροῦν τήν Ὀρθοδοξία καί τόν Ἑλληνισμό. Μάλιστα, 
ὡς στρατιώτης, ἐπανεξέδωσε τό Στρατιωτικό Περιοδικό «Φρουρός» (1959), 
τό ὁποῖο εἶχε πρωτοεκδώσει ὁ θεῖος του π. Σπυρίδων. Ὁ μακαριστός Γέ-
ροντας εἶχε συγγράψει καί ἀρκετά βιβλία, μεταξύ τῶν ἄλλων διακρίνον-
ται «Ὁ Πρωτότυπος Βίος τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», ὁ Βίος 
καί τά Ἔργα τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου (2 τόμοι), καθώς καί 
τά τρία (3) σχολικά βιβλία του. 

Ὀλίγον πρό τῆς κοιμήσεώς του  ἐπιμελήθηκε τήν ἔκδοση, μέ Πρόλογο, 
Σημειώσεις καί Παράρτημα, τῆς Βιογραφίας τοῦ μακαριστοῦ θείου του 
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π. Σπυρίδωνος μέ τίτλο: «† Ἀρχι-
μανδρίτης Σπυρίδων Σπυρίδ. Μπι-
λάλης, 1918—1974, Συνοπτική Βιο-
γραφία», καθώς καί τήν ἐπανέκδοση 
τοῦ ἐξαντλημένου μνημειώδους 2τό-
μου ἔργου τοῦ π. Σπυρίδωνος, «ΟΡ-
ΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ» (μέ 
ὑπότιτλους: τόμος Ά, «Κριτική τοῦ 
Παπισμοῦ», καί τόμος Β ,́ «Ἡ Ἕνω-
σις τῶν Ἐκκλησιῶν»). Δυστυχῶς, τά 
βιβλία αὐτά δέν πρόλαβε νά τά δεῖ 
τυπωμένα.

Παραθέτουμε τά σημαντικότερα 
ἔργα του:

11.  «Μεγάλου Βασιλείου, “ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ…”», σχολικό ἐγχει-
ρίδιο γιά τήν Ά  τάξη Λυκείου.

12.  «Ἰωάννου Χρυσοστόμου, “ΛΟΓΟΙ 
ΔΥΟ ΕΙΣ ΕΥΤΡΟΠΙΟΝ”» σχολικό 
ἐγχειρίδιο γιά τή Β´ τάξη Λυκείου.

13.  «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ», σχολικό ἐγχειρίδιο γιά τή Β´ 
τάξη Λυκείου.

14.  «Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης (17491809), ἀφιέρωμα-ἔκκλησις».

15.  «Μεγάλου Βασιλείου, Ἅπαντα, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ», τόμοι Ά, Γ ,́ ΣΤ ,́ Ζ´ καί 
σέ συνεργασία μέ τόν Ἀρχιμ. Μελέτιο Καλαμαρᾶ (μετέπειτα Μητρ. 
Πρεβέζης) οἱ τόμοι Β ,́ Δ ,́ Ε´ καί Η .́

16.  «Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου. “Περί ΓάμουΤεκνογονίας καί Παρθε-
νίας….”».

17.  «Σύντομη Βιογραφία καί μερική Διήγηση θαυμάτων τοῦ Ὁσίου Πα-
ταπίου».

18.  «Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης. Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου», τόμος Ά.

19.  «Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης. Τά εὑρισκόμενα Κείμενα», τόμ. Β .́

10.  «Θαύματα Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ 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, Συνο-
πτική Βιογραφία».

Ἐκτός ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τήν Οἰκογένεια, ὁ μακαριστός Γέροντας 
ἀγαποῦσε πολύ τήν Πατρίδα μας-Ἑλλάδα. Ἦταν θερμός πατριώτης καί 
τιμοῦσε δεόντως τό ἱερό μας Σύμβολο, τήν Ἑλληνική Σημαία, ἀλλά καί 
ὅσους Ἥρωες θυσιάσθηκαν γι’ Αὐτήν. Στό Περιοδικό ἀναφερόταν συχνά 
στά ἐθνικά μας θέματα.
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Ἔτσι, λοιπόν, μαθαίνοντας πρίν 10 ἔτη 
(2004) γιά τήν αὐτοθυσία τοῦ Νεοεθνομάρ-
τυρα Κωνσταντίνου Κουκίδη συγκινήθηκε 
καί ἔκτοτε καθιέρωσε στήν ἐπέτειο τοῦ γεγο-
νότος τήν τέλεση ἐκκλησιαστικοῦ Μνημοσύ-
νου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου  Ραγκαβᾶ-
Πλάκας, καθώς καί κατάθεση στεφάνων στήν 
Ἀναθηματική Στήλη, πού ὑπάρχει στό σημεῖο 
ὅπου κατέπεσε ὁ Ἥρωας. (Ὁ Κων. Κουκίδης 
ἦταν ὁ φρουρός τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας ὅταν 
οἱ Γερμανοί ἀνέβηκαν, στίς 27 Ἀπριλίου 1941 
τό πρωί, στόν ἱ. Βράχο τῆς Ἀκροπόλεως καί 
ὑπέστειλαν τήν Ἑλληνική Σημαία. Ὁ Ἥρωας 
ἅρπαξε τό ἱερό Ἐθνικό Σύμβολο γιά νά μήν 
πέσει στά βάρβαρα χέρια τῶν Κατακτητῶν, 
τυλίχθηκε μέ Αὐτό καί κατέ-
πεσε ἀπό τόν ἱ. Βράχο αὐτο-
θυσιαζόμενος). 

 Ὁ μακαριστός Γέροντας 
Νικόδημος ἐκδαπανήθηκε κυ-
ριολεκτικά στήν ὑπηρεσία 
τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν συ-
νανθρώπων του. Ὡς βαθειά 
πατερικός ἄνθρωπος ἀγάπη-
σε ὑπερβαλλόντως τόν Τρι-
αδικό Θεό, τήν Ἁγία Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία μας καί τούς 
Ἁγίους Της. 

Ἀφιέρωσε τή ζωή του στήν 
ἀνόθευτη Πατερική Διδασκα-
λία, ὑπερασπιζόμενος μέ ὅλες 
τίς δυνάμεις του, μέ ὁμολο-
γιακή πάντοτε διάθεση, τήν 
Ἁγία Ὀρθοδοξία μας, κατα-
πολεμώντας τίς ἐπικίνδυνες 
παρεκκλίσεις ἀπό Αὐτήν. Συ-
χνή ἐπωδός του ἦταν τό λε-
χθέν ὑπό τοῦ σοφοῦ διδα-
σκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας, 
μοναχοῦ Ἰωσήφ τοῦ Βρυεν-
νίου: «Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία· οὐ ψευσόμεθά σου πατρο-
παράδοτον σέβας· ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, καὶ σοὶ ζῶμεν, καὶ ἐν σοὶ κοιμη-
θησόμεθα· εἰ δὲ καλέσει καιρός, καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα».

Ἔζησε ὡς πραγματικός μοναχός, τιμώντας στό ἔπακρο τίς μοναχικές 
του ὑποσχέσεις. Ὑπῆρξε ἄνθρωπος ὑπακοῆς, ταπεινός, 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-

Ὁ Γέροντας ὁμιλῶν στό ἱερό Μνημόσυνο τοῦ 
Κωνσταντίνου Κουκίδη, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Νικολάου Ραγκαβᾶ.
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λουσα ἀγρυπνία, ἡ ἔντονη καρδιακή προσευχή καί ἡ μελέτη τῶν Πατε-
ρικῶν Ἔργων ἦσαν τά καθημερινά πνευματικά του παλαίσματα. 

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 ἐπιλογῆς ἱκανῶν Συνεργατῶν στά Διοικητικά Συμβούλια 
τῶν δύο Συλλόγων, τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τοῦ «Ἁγίου Νικοδήμου», οἱ ὁποῖοι 
ὑπηρέτησαν καί ὑπηρετοῦν ἀνιδιοτελῶς καί μέ ὑπερβάλλοντα ζῆλο.

Στίς 4 Ἰουνίου 2014, ἡμέρα Τετάρτη, τό ἀπόγευμα, σέ ἡλικία 83 ἐτῶν 
ὁ μακαριστός Γέροντας Νικόδημος, «κρίμασι οἷς οἶδεν ὁ Κύριος», ἐκοι-
μήθη ἀπροσδόκητα μετά ἀπό ἀτύχημα στό Κελλί του στήν Καψάλα Ἁγί-
ου Ὄρους. Ὁ τρόπος τοῦ θανάτου του εἶχε παρόμοια χαρακτηριστικά μέ 
αὐτόν τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου († 5η Ἰουλίου), τόν ὁποῖο ἰδι-
αιτέρως εὐλαβεῖτο καί τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε βιογράφος, ἀλλά καί ἐκδότης 
τῶν εὑρισκομένων Ἔργων του.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλη τήν ἑπομένη ἡμέρα, 5 Ἰουνίου, στίς 1.30΄ 
μ.μ., στήν Ἱερά Μονή Παντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους, στήν ὁποία ἀνήκει 
τό Κελλί του. Προεξῆρχε ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Ἀρχιμ. Γαβρι-
ήλ, μέ τή συμμετοχή 15 καί πλέον Ἱερέων, πλήθους Μοναχῶν καί λαϊκῶν. 
Ἡ ταφή του ἐτελέσθη στό Κοιμητήριο τῆς Ἱ. Μονῆς καί ἐν συνεχείᾳ πα-
ρετέθη Τράπεζα, ὅπου ἀναφέρθηκαν στόν ἐκλιπόντα μέ σύντομες ὁμιλίες 
τους ὁ Καθηγούμενος Γέρ. Γαβριήλ, ὁ Γέρ. Μάξιμος Ἰβηρίτης καί ὁ μικρό-

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Νικοδήμου στήν Ἱερά Μονή 
Παντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους, 5 Ἰουνίου 2014.
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τερος κατά σάρκα ἀδελφός τοῦ μα-
καριστοῦ Γέροντος Νικοδήμου κ. Νι-
κόλαος Μπιλάλης.

Στό Ἅγιον Ὄρος, γιά τήν Ἐξό-
διο Ἀκολουθία, μετέβη ἀντιπροσω-
πεία τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. μέ ἐπικεφαλῆς τόν 
Διευθυντή τοῦ Συλλόγου κ. Ἰωάννη 
Θαλασσινό. 

Ὁ μακαριστός Γέροντας Νικό-
δημος «εὐάρεστος Θεῷ γενόμενος, 
ἠγαπήθη, καὶ ζῶν μεταξὺ ἁμαρ-
τωλῶν, μετετέθη...» (Σοφ. Σολομ. 4, 
7). Τό κενό πού ἄφησε εἶναι μεγά-
λο καί δυσαναπλήρωτο. Πιστεύουμε, 
ὅμως, ἀκράδαντα ὅτι βρῆκε παρρησία 
ἐνώπιον τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ, γιατί 
ἀγάπησε πολύ, καί ἡ κατά Θεόν ἀγά-
πη, ὅπως διδάσκει ὁ Ἅγιος εὐαγγελι-
στής Ἰωάννης, νικᾶ καί αὐτόν ἀκόμη 
τό θάνατο: «Ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μετα-
βεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν 
ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς...» 
(Ά   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 ἀκο-
λουθοῦν, θά μᾶς ἐνδυναμώνουν καί θά μᾶς ἐνισχύουν ἔτι περισσότερο. 

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

Ἡ ταφή τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος στό Κοιμητήριο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντο-
κράτορος, Ἁγίου Ὄρους.

Ὁ ἀπέριττος, κατά τήν Ἁγιορείτι-
κη μοναχική τάξη, τάφος τοῦ π. Νι-
κοδήμου.
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Τά ἱερά Μνημόσυνα τοῦ Γέροντος Νικοδήμου.
Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἐτέλεσε τά 3ήμερα (6 Ἰουνίου), 9άμερα (12 Ἰουνίου) ἱ. Μνη-

μόσυνα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος, καθώς καί τό 40νθήμερο ἱ. Μνημόσυνό 
του (12 Ἰουλίου) μέ τήν τέλεση θ. Λειτουργίας στόν ἔναντι τῶν Γραφείων 
της Ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς (ὁδ. Ἀκαδημίας). Σέ ὅλα τά Μνημόσυνα 
προσφέρθηκε στά Γραφεῖα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καφές καί στά σαράντα παρατέ-
θηκε τράπεζα. Ἐκ μέρους τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ἐπιμνημόσυνους λόγους ἀπηύθυνε 
ὁ Πρόεδρός της κ. Ἀντώνιος Ε. Ἀντωνίου.

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π αἰσθάνεται τό χρέος νά εὐχαριστήσει θερμά τόν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη Βερατίου καί Κανίνης (Ἀλβανίας) κ. κ. Ἰγνάτιο 
(Τριάντη), παλαιό φίλο τοῦ π. Νικοδήμου, γιά τήν τιμή πού μᾶς ἔκανε νά 
ἔλθει ἀπό τήν Ἀλβανία, προκειμένου νά χοροστατήσει στή θ. Λειτουργία 
καί στό 40νθήμερο ἱ. Μνημόσυνο καί νά μιλήσει ἐμπνευσμένα γιά τό μα-
καριστό Γέροντα. Τίς θερμές μας εὐχαριστίες ἀπευθύνουμε καί στούς σε-
βαστούς ἹερεῖςἘφημερίους τοῦ Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς καθώς καί σέ ὅλους 
τούς Ἱερεῖς, φίλους τοῦ Γέροντος, πού συμμετεῖχαν στά ἱ. Μνημόσυνα. 
Ἐπίσης, θερμά εὐχαριστοῦμε τούς κατά σάρκα συγγενεῖς του, καθώς καί 
ὅλους τούς Φίλους τῶν Πολυτέκνων καί τούς Πολυτέκνους, ἀλλά καί τούς 
ἐκπροσώπους Φορέων καί Συλλόγων πού παρέστησαν στά ἱ. Μνημόσυνα 
καί προσευχήθηκαν μαζί μας ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ δούλου τοῦ 
Θεοῦ Νικοδήμου Μοναχοῦ. 

Τέλος, θερμότατες εὐχαριστίες ὀφείλουμε στό σεβαστό Καθηγούμενο τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους, Ἀρχιμ. Γέρ. Γαβριήλ, καί σέ 
ὅλους τούς Πατέρες, γιά τήν τέλεση τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας, τῆς ταφῆς 
του στό Κοιμητήριο τῆς Ἱ. Μονῆς καί τοῦ 40νθημέρου ἱ. Μνημοσύνου τοῦ 
Γέροντος, καθώς καί γιά τήν ἀβραμιαία φιλοξενία τῶν ἐκπροσώπων τῶν 
δύο Συλλόγων καί τῶν κατά σάρκα συγγενῶν τοῦ Γέροντος.

Στό ἑπόμενο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας, πρῶτα ὁ Θεός, θά ἀναφερ-
θοῦμε ἀναλυτικότερα παραθέτοντας καί φωτογραφικό ὑλικό.

Ἀπό τό 40νθήμερο ἱ. Μνημόσυνο. Διακρίνονται: στό κέντρο ὁ Σεβ. κ.κ. Ἰγνά-
τιος, ἀριστερά ὁ Ἱερομ. π. Νεκτάριος Τσεκούρας, ὁ π. Ἰωάννης Διώτης καί ὁ π. 
Ἀπόστολος Θεολόγου, καί δεξιά ὁ π. Ἰωάννης Κατῆς καί ὁ π. Θεότιμος Τσάλας. 
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Πολυτεκνάκια παραλαμβάνουν σχολικά εἴδη 
ἀπό τά Γραφεῖα μας.
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