ΦΙΛΟΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ἁγιορείτης Μοναχός π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ
(1932 —†4. 6. 2014)
Συνεχίζουμε ἐδῶ, ἀπό τό προηγούμενο τεῦχος 143/Σεπτ. 2014 * τοῦ Περιοδικοῦ, τό Φιλοπολυτεκνικό μας Μνημόσυνο στόν Ἱδρυτή καί Α΄ Ἀντιπρόεδρο
τοῦ Συλλόγου μας μακαριστό Ἁγιορείτη Μοναχό π. Νικόδημο (Μπιλάλη), ὡς ἠθικό χρέος, ἀλλά καί υἱική ὀφειλή πρός τό «Γέροντα
τῶν Πολυτέκνων» καί πατέρα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ὁ π. Νικόδημος ἦταν γόνος Ὑπερπολύτεκνης
Οἰκογενείας, τό 2ο ἀπό τά 17 παιδιά τῆς οἰκογενείας του (μέ ἐπιζήσαντα τά 10).
• Ἀρχικά παραθέτουμε ἕνα σύντομο, ἀλλά
καρδιακό κείμενο τοῦ Προέδρου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
(ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της μέχρι καί σήμερα), κ.
Ἀντωνίου Ε. Ἀντωνίου, στενοῦ συνεργάτη τοῦ
Γέροντος ἐπί 46 ἔτη.
• Ἐν συνεχείᾳ ἀκολουθεῖ ἕνα ἐξαίρετο κείμενο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, τό ὁποῖο δημοσίευσε λίγες ἡμέρες μετά
τήν κοίμηση τοῦ Γέροντος. Ὁ Σεβασμιώτατος
συνδεόταν μέ τόν π. Νικόδημο πρό πολλῶν
ἐτῶν, ὅταν ἦταν ἀκόμη Ἀρχιμανδρίτης.
Λόγῳ τῆς στενότητος χώρου τοῦ μικροῦ αὐτοῦ Περιοδικοῦ θά συνεχίσουμε στό
ἑπόμενο τεῦχος τό Φιλοπολυτεκνικό μας Μνημόσυνο στό μακαριστό Γέροντά μας.

Ὁ ἀοίδημος Ἁγιορείτης Μοναχός π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
καί ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων».
Τοῦ Ἀντωνίου Εὐαγγ. Ἀντωνίου, Προέδρου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ὅπως καί ν’ ἀρχίσω, ὅ,τι κι ἄν εἰπῶ διά τόν ἀείμνηστο Γέροντά μας ἁγιορείτη Μοναχό ΝΙΚΟΔΗΜΟ (Μπιλάλη), θά εἶναι ἐλάχιστο. Ἔχουν γραφῆ
σέ ὅλο τόν Τύπο, θρησκευτικό καί κοσμικό, πολιτικό καί κοινωνικό, ἀπό ἐκλεκτούς ὀξυγράφους καλάμους, πάρα πολλά καί θαυμαστά γιά τό μακαριστό Γέροντά μας.
Ἐκοιμήθη αἰφνιδίως, λόγῳ ἀτυχήματος, τήν 4η
Ἰουνίου 2014, στήν ἔρημο τῆς Καψάλας τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Τά ἔντυπα καί οἱ ἐπιστολές πού ἐλάβαμε καί
ἀναφέρονται στόν ἀείμνηστο γέροντα ΝΙΚΟΔΗΜΟ, εἶναι δεκάδες. Ἔγραψαν Μητροπολίτες τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μας, Καθηγούμενοι Ἱερῶν

* Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά προμηθευθῆ τό προηγούμενο τεῦχος 143/Σεπτ. 2014, τό
ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στόν ἀείμνηστο π. Νικόδημο (Μπιλάλη), δύναται νά ἐπικοινωνήσει μέ τά Γραφεῖα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί θά τό ἀποστείλουμε Δωρεάν. Περιέχει
τή Συνοπτική Βιογραφία τοῦ Γέροντος.

Μονῶν, Ἐπιστήμονες, Πανεπιστημιακοί, Θεολόγοι καί Φιλόλογοι, Ἐκδότες καί Δημοσιογράφοι Ἐφημερίδων καί Περιοδικῶν, Πρόεδροι Πολυτεκνικῶν Συλλόγων καί πολλῶν ἄλλων. Ἔγραψαν Δωρητές τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.,
ἀλλά καί Πολύτεκνοι, μητέρες καί πατέρες.
Διερωτῶμαι ἐγώ, πού τόν ἔζησα πιό πολύ ἀπό κάθε ἄλλον, σάν στενός
συνεργάτης του, ἐπί 46 ὁλόκληρα χρόνια, τί νά προσθέσω;
Ὁ Θεός τόν ἐπέλεξε γιά τό μεγάλο αὐτό ἔργο καί τόν ἐφώτιζε. Ἵδρυσε
τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀνεπίσημα τό 1969 καί ἐπίσημα τό 1972. Συνέλαβε τήν ἰδέα
ὁ Ἁγιορείτης ἀείμνηστος Μοναχός Νικόδημος νά ἐκδώσει ἔντυπο-περιοδικό. Ἡ κυκλοφορία τοῦ Περιοδικοῦ ξεκίνησε μέ ἀρχικό τίτλο «Φίλοι τῶν
Πολυτέκνων», στή συνέχεια μετονομάσθηκε σέ «Πολύτεκνη Οἰκογένεια»,
ἐνῶ ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια φέρει τόν τίτλο «Ἑλληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ». Μέ τήν ἄδεια καί εὐλογία τῆς μητρός Ἐκκλησίας
(Ἱεραρχίας, Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῶν ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπων καί
Ἱ. Μητροπόλεων) κυκλοφορεῖται μέσῳ Ἱερῶν Ναῶν, Μονῶν, Ἱδρυμάτων
κλπ. Ἀποστέλλεται καί εἰς τό Ἐξωτερικό, ἁπανταχοῦ Γῆς, ὅπου ὑπάρχει
Ἕλληνας Ὀρθόδοξος Χριστιανός, πάντοτε Δωρεάν. Ὁ ἀείμνηστος ἔλεγε
καί ἔγραφε: «Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» (Ματθ. 10, 8).
Λαμβάνω πολλά ἐρωτήματα προφορικά καί γραπτά ἀπό Φίλους πού
ἀνησυχοῦν ἄν θά συνεχίσει αὐτό τό ἔργο ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. χωρίς τόν ἀείμνηστο Γέροντά μας ΝΙΚΟΔΗΜΟ.
Ἀπαντῶ. Τό ἔργο αὐτό ἦτο ἀναμφίβολα ἰδέα καί πρωτοβουλία τοῦ
ἀειμνήστου Ἁγιορείτου Μοναχοῦ π. Νικοδήμου. Ἔγινε ὅμως, ὀργανώθηκε, ἀνδρώθηκε καί λειτουργεῖ μέ ἐπιλεγμένα πρόσωπα τῇ ὑποδείξει τοῦ
ἀειμνήστου Γέροντος.
Τό ἐννεαμελές νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο ἀποτελεῖται ἀπό Μέλη
πεπειραμένα, ἐπίλεκτα καί μέ μακρά πεῖρα σ’ αὐτό τό Φιλανθρωπικό Σωματεῖο, τήν Π.Ε.ΦΙ.Π., μέ πνεῦμα προσφορᾶς καί θυσίας. Δύο ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι κληρικοί, ὁ ἕνας Ἀρχιμανδρίτης καί πνευματικός-ἐξομολόγος καί
ὁ ἕτερος ἔγγαμος, εὐλαβής Ἱερέας.
Συνεχίζουμε, ἀγκαλιάζουμε καί στηρίζουμε ἠθικά καί ὑλικά τίς Ἄπορες Πολύτεκνες Οἰκογένειες τῆς Πατρίδος μας. Εἶναι
οἱ εὐλογημένοι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, πού
ἔχοντας ὡς κανόνα: «Ὅσα παιδιά μᾶς δώσει ὁ Θεός» δέχονται εὐχαρίστως τήν εὐλογία τῆς τεκνογονίας.
Προχωροῦμε μαζί μέ τούς Δωρητές μας,
διότι τό ἔργο αὐτό εἶναι εὐλογημένο ἀπό
τόν Κύριο. Δέν εἶναι ἔργο προσωπικό,
ἀλλά συλλογικό καί Ἑλληνοχριστιανικό.
Τό Περιοδικό τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., «Ελληνορ
θόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»,
συνεχίζει νά κυκλοφορεῖται σέ πολλές χιλιάδες φύλλα κάθε τεῦχος καί ν' ἀποστέλλεται Δωρεάν εἰς ὅλη τήν Ἑλλάδα καί εἰς
ὅλον τόν Κόσμο, ὅπου εὑρίσκεται ἑλληνορθόδοξη ψυχή. Χαίρεται ὁ ἑλληνισμός καί

τό διαβάζει ὡς εἶδος εὐαγγελισμοῦ. Μιλάει γιά Παράδοση, Ἀρχές, Ἀξίες
καί Ἱστορία, γιά Ρίζες, μέ τίς ὁποῖες ἐνδυναμώνεται καί χαλυβδώνεται τό
Ἔθνος. Μιλάει γιά ἀγάπη πραγματική, πού ἀπαιτεῖ θυσίες μέ ἔργα, ὄχι
μέ λόγια, πρός τό συνάνθρωπο, τόν οἱονδήποτε συνάνθρωπο, μέ προτεραιότητα τόν πλησίον. Γι’ αὐτό τό Περιοδικό μας θαυματουργεῖ ἀνά τήν
Ὑφήλιο, διότι διδάσκει ὀρθά, ὄχι πλανεμένα καί μέ σκοπιμότητες. Πλῆθος
οἱ ἐπιστολές πού λαμβάνουμε ἀπό πάσης φύσεως καί τάξεως ἀνθρώπους,
οἱ ὁποῖοι περιβάλλουν τό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. μέ ἐμπιστοσύνη ἀδιάσειστη
καί ἀκλόνητη.
Κάθε εὐλογημένη πρωτοβουλία πού φωτίζει ὁ Θεός καί ξεκινάει ὕστερα
τήν κατευθύνει Ἐκεῖνος, ὁ νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας. Εἶναι καί δικό
μας καί δικό σας ἔργο, τῶν ὑπευθύνων, τῶν ἐργαζομένων, ἀλλά καί τῶν συν
εργαζομένων, ὅλων τῶν Φίλων τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Πολλές δεκάδες χιλιάδες κόσμου
συμπαρίστανται παντοιοτρόπως καί μέ χαρά στήν εὐόδωση αὐτοῦ τοῦ εὐλογημένου σκοποῦ, τήν ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυση πρός τίς ἄπορες Ὑπερπολύτεκνες καί Πολύτεκνες Οἰκογένειες, ἀκόμη καί πρός τίς ἄπορες ἄγαμες μητέρες πρός ἀποφυγή ἐκτρώσεων.
Εὐχαριστοῦμε ἐκ βάθους ψυχῆς ὅλους ὅσοι συμμετέχουν καί βοηθοῦν τό
εὐλογημένο ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τούς παρακαλοῦμε θερμά ὅπως προσ
εύχονται ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Γέροντός μας Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Νικοδήμου.

«Ἔφυγε ὁ “Φίλος τῶν Πολυτέκνων”,
Ἁγιορείτης Μοναχός π. Νικόδημος Μπιλάλης».
Τοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου.

Ἔφυγε γιά τόν οὐρανό μέ τραγικό θάνατο ὁ Φίλος τῶν Πολυτέκνων, ὁ λόγιος καί ἀγωνιστής Μοναχός π. Νικόδημος Μπιλάλης, πέφτοντας ἀπό τή στέγη
τοῦ κελλιοῦ του, στήν ἐρημική τοποθεσία «Καψάλα»
τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ὁ π. Νικόδημος ἦταν 82 ἐτῶν, ἀλλά ἡ ψυχή του
ἦταν νεανική καί τό φρόνημά του γενναῖο. Ἦταν ἀπό
τούς πεπαιδευμένους Μοναχούς τοῦ Ἁγίου Ὄρους μέ
πλούσιο συγγραφικό ἔργο καί μεγάλη πνευματική καί
κοινωνική προσφορά.
Ὑπῆρξε γόνος τῆς μεγάλης Οἰκογενείας «Μπιλάλη», πού ἀνέδειξε στήν
Ἐκκλησία τρεῖς Ἀρχιμανδρίτες ἀδελφούς, τόν π. Σπυρίδωνα, συγγραφέα
τοῦ μνημειώδους ἔργου «Ὀρθοδοξία καί Παπισμός», τόν π. Εὐστάθιο, Ἱεροκήρυκα Καρδίτσης, καί τόν π. Εὐσέβιο, ἀδελφό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη, καθώς ἐπίσης Μοναχούς καί ἄλλους ἐκλεκτούς πιστούς ἐπιστήμονες, ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων ἦταν καί ὁ π. Νικόδημος.
Θεολόγος καί Φιλόλογος μέ πλούσια κατάρτιση καί λαμπρό μέλλον προτίμησε τόν μονήρη βίο. Ὡς Μοναχός, μέ ἀνησυχία γιά τήν πορεία τῆς Ἑλληνικῆς Οἰκογενείας, ἵδρυσε τό Σύλλογο «Φίλοι τῶν Πολυτέκνων» γιά τήν
ἐνίσχυση τῶν Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν καί ἐξέδωσε τό Περιοδικό «Φί-

λοι τῶν Πολυτέκνων» (σ. σ. σημερινός τίτλος: «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη
Οἰκογένεια»), μέ τό ὁποῖο προέβαλλε τήν Πολύτεκνη Ἑλληνική Οἰκογένεια.
Ἔχοντας ἰδιαίτερη ἀγάπη στόν Ὅσιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη ἐξέδωσε
καί διέδωσε πολλά ἔργα του καί καθιέρωσε τήν Ἀγρυπνία τῆς Ἑορτῆς του
(† 14η Ἰουλίου) στήν Ἱερά Μονή Πετράκη, ἡ ὁποία εἶναι γιά τήν Πρωτεύουσα ἕνα μεγάλο πνευματικό γεγονός. Ἀνοικοδόμησε μέ προσωπική ἐργασία καί συνδρομές τόν πρῶτο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου στό Ἅγιον Ὄρος, στό χῶρο τοῦ κελλίου ὅπου κοιμήθηκε ὁ Ἅγιος,
καί τόν ἐγνώρισε στό εὐρύ Ἑλληνορθόδοξο κοινό.
Ὁ μακαριστός π. Νικόδημος δύναται νά χαρακτηρισθῆ ὡς «πεπυρακτωμένος σίδηρος» τῆς κατά Χριστόν ζωῆς, τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ καί τῆς ἀκριβοῦς Ὀρθοδόξου Πίστεως.
Ὑπῆρξε πρότυπο Μοναχοῦ, πού συνεδύασε τήν βίωση τοῦ Μοναχικοῦ ἰδεώδους καί τήν κοινωνική καί πνευματική προσφορά.
Ὑπῆρξε θεοδίδακτος. Ἄς εἶναι τώρα θεοδόξαστος.
† Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τό 6μηνο ἱ. Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
(Μπιλάλη) θά τελεσθῆ τό Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, 7.00—9.30 π.μ.,
στόν ἔναντι τῶν Γραφείων τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς,
ὁδ. Ἀκαδημίας, Ἀθήνα.
Παρακαλοῦνται οἱ γνωρίζοντες τό Γέροντα, καθώς καί οἱ Φίλοι
τῶν Πολυτέκνων καί οἱ Πολύτεκνοι νά παραστοῦν, γιά νά συμπροσ
ευχηθοῦμε ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του.

