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Ἡ κρίση, τά capital controls καί... ἡ Ἀγάπη!
Ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια, ἀλλά ἰδιαίτερα
αγιοσ
τούς τελευταίους μῆνες, ζοῦμε ὅλοι μας πρωτόελεων
πτωγνωρες καταστάσεις, ἑστιάζοντας κυρίως στόν
χον
οἰκονομικό καί κοινωνικό τομέα. Μιλᾶμε γιά
οἰκονομική καί ἀνθρωπιστική κρίση καί παρακολουθοῦμε μέ ἀγωνία τίς ἐξελίξεις σχετικά μέ
τούς μισθούς, τίς συντάξεις, τίς τράπεζες κλπ.
Μάλιστα, πρόσφατα μία νέα ὁρολογία εἰσῆλθε
στό λεξιλόγιό μας, τά capital controls!
Ὅμως, εἶναι ἡ κρίση μόνο οἰκονομική καί
σέ προέκταση ἀνθρωπιστική; Ἤ πρόκειται γιά
μία κρίση πρωτίστως πνευματικῶν καί ἠθικῶν
ἀξιῶν; Θά εἶχε ἄραγε ἐκδηλωθεῖ αὐτή ἡ κρίση
τόσο ἐπώδυνα γιά τούς περισσοτέρους συνανθρώπους μας, ἐάν σάν πρόσωπα, ἀλλά καί σάν
Ἔθνος εἴχαμε ἐναποθέσει τήν ἐλπίδα μας στό μόνο φιλάνθρωπο καί παντοδύναμο Κύριο καί Θεό μας Ἰησοῦ Χριστό, τήν Παναγία Μητέρα Του καί τούς ἀγαπημένους Του Φίλους, τούς Ἁγίους;
Ἀντί νά προσπέσουμε καί νά ζητήσουμε τό ἔλεος καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ,
«…παρασυνεβλήθημεν τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθημεν αὐτοῖς» (Ψαλμ.
48, 13), ἀποστατώντας ἀπό τό Θεό καί καταπατώντας κάθε ἠθική Ἀξία. Ἤδη
ἀπό τό 1929 ὁ μεγάλος Σέρβος Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (1881— †18η Μαρτίου 1956) ἀπαντώντας στό ἐρώτημα ποιά εἶναι τά αἴτια τῆς μεγάλης κρίσης ἐκείνης τῆς ἐποχῆς (οἰκονομικό κράχ τῆς Ἀμερικῆς), μέ λόγο πάντα ἐπίκαιρο, σάν νά ἀπευθύνεται στό σημερινό ἄνθρωπο καί τή σημερινή κρίση, ἔγραφε:
«Μέ ρωτᾶς γιά τήν αἰτία τῆς τωρινῆς κρίσης ἤ τῆς τωρινῆς Θείας δίκης! Ἡ
αἰτία εἶναι πάντα ἡ ἴδια… Ἡ ἀποστασία τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν Θεό. Μέ τήν
ἁμαρτία τῆς Θεο-αποστασίας οἱ ἄνθρωποι προκάλεσαν αὐτή τήν κρίση, καί ὁ
Θεός τήν ἐπέτρεψε, ὥστε νά ξυπνήσει τούς ἀνθρώπους, νά τούς κάνει ἐνσυνειδήτους, πνευματικούς καί νά τούς γυρίσει πρός Ἐκεῖνον. Στίς μοντέρνες ἁμαρτίες,
μοντέρνα καί ἡ κρίση. Καί ὄντως ὁ Θεός χρησιμοποίησε μοντέρνα μέσα ὥστε νά
τό συνειδητοποιήσουν οἱ μοντέρνοι ἄνθρωποι: χτύπησε τίς τράπεζες, τά χρηματιστήρια, τίς οἰκονομίες, τίς συναλλαγές τῶν χρημάτων. Ἀνακάτωσε τά τραπέζια στίς
συναλλαγές σ’ ὅλο τόν κόσμο, ὅπως κάποτε στό ναό τῶν Ἱεροσολύμων. Προξένησε πρωτόγνωρο πανικό μεταξύ ἐμπόρων καί αὐτῶν πού ἀνταλλάσσουν τό χρῆμα.
Προκάλεσε σύγχυση καί φόβο. Ὅλα αὐτά τά ἔκανε γιά νά ξυπνήσουν τά ὑπερήφανα κεφαλάκια τῶν σοφῶν τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀμερικῆς (σ.σ. καί τῆς Ἑλλάδας
σήμερα), γιά νά ἔλθουν εἰς ἑαυτούς καί νά πνευματικοποιηθοῦν. Καί ἀπό τήν ἄνε-
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ση καί τό ἀγκυροβόλημα στά λιμάνια τῆς ὑλικῆς σιγουριᾶς νά θυμηθοῦμε τίς ψυχές μας, νά ἀναγνωρίσουμε
τίς ἀνομίες μας καί νά προσκυνήσουμε τόν Ὕψιστο
Θεό, τόν ζωντανό Θεό...». (Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, «Δρόμος δίχως Θεό δέν ἀντέχεται..., Ἱεραποστολικές ἐπιστολές Α΄», ἐκδ. «Ἐν πλῷ», Ἀθήνα 2008, σ. 36).
Ὅμως ἡ πνευματική διάσταση τῆς κρίσης δέν ἀντιμετωπίζεται μόνο μέ ἀόριστα καί ἀνώδυνα πολλές φορές
λόγια καί εὐχές. Ὁ Πανάγαθος Θεός μαζί μέ τά λόγια,
τή μετάνοιά μας καί τίς προσευχές μας ἀποζητᾶ ἀπό τόν
καθένα μας καί πράξεις. «Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε
Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν,
ἀλλ᾿ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. 7, 21).
Καί γεννᾶται τό εὔλογο ἐρώτημα: Θά ἐπιτρέψουμε ἡ σημερινή κρίση νά
ὁδηγήσει σέ control (= περιορισμό, ἔλεγχο) τῆς ἀγάπης μας πρός τούς ἀδελφούς μας τούς «ἐλαχίστους» ; Θά ἐπιτρέψουμε σέ ὅλους αὐτούς, πού ὑπηρετοῦν τούς «κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου» (Ἐφεσ. 6, 12)
καί ἐφαρμόζουν τά σχέδιά τους, νά μᾶς ὁδηγήσουν σέ περιορισμό τῆς ἐλεημοσύνης καί τῆς προσφορᾶς μας πρός τούς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας;
Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ἡ ἀγάπη καί ἡ ἔμπρακτη ἔκφρασή της, ἡ ἐλεημοσύνη, εἶναι μία «ἐπένδυση» καί μάλιστα θά λέγαμε ἡ πιό σίγουρη καί ἐπικερδής, διότι «δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν» (Παροιμ. 19, 17). Παράδοξος ὁ
λόγος, γιατί βεβαίως ὁ Πανάγαθος Θεός δέν ἔχει καμία ἀνάγκη τῆς δικῆς μας
ἐλεημοσύνης. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος θέλοντας νά ἐξηγήσει αὐτόν
τόν παράδοξο λόγο, ἀλλά καί νά συγκινήσει καί παρακινήσει τόν κάθε πιστό
σέ ἀγάπη καί ἐλεημοσύνη πρός ὅσους ὑποφέρουν, παρουσιάζει τόν Κύριο νά
ἀπευθύνεται σέ κάθε ἕνα ἀπό ἐμᾶς καί νά λέει:
«Πεινάω διά σε... βούλομαι δέ σοι καὶ ὀφειλέτης εἶναι, ἵνα φέρῃ σοί τινα
καὶ παρρησίαν ὁ στέφανος... Διὰ τοῦτο καὶ δυνάμενος ἐμαυτὸν θρέψαι, περιέρχομαι προσαιτῶν, καὶ ταῖς θύραις σου παριστάμενος προτείνω χεῖρα.
Παρὰ σοῦ γὰρ τραφῆναι ἐπιθυμῶ ∙ φιλῶ γάρ σε σφόδρα». (Λόγος ΚΓʹ, Περὶ
ἐλεημοσύνης καὶ φιλοξενίας, ΕΠΕ 17, 268). «Πεινῶ γιά σένα δηλ. καί ὑποφέρω, γιά τό καλό σου ὅμως…, θέλω νά σοῦ χρωστάω, νά εἶμαι ὀφειλέτης σου,
ὥστε τελικά τό στεφάνι πού θά σοῦ δώσω γιά τήν ἀγάπη σου νά σοῦ δίνει
παρρησία. Γι’ αὐτό, ἐνῶ μποροῦσα νά θρέψω τόν ἑαυτό μου, γυρίζω σάν
ζητιάνος καί στέκομαι στίς πόρτες σου καί ἁπλώνω τό Χέρι μου καί ζητιανεύω. Ἐπιθυμῶ νά τραφῶ ἀπό σένα∙ διότι σέ ἀγαπῶ ὑπερβολικά»!
Σέ αὐτό τό πνεῦμα κινούμενος ὁ Σύλλογός μας προσπαθεῖ μέσα στή λαίλαπα τῆς πνευματικῆς καί ὑλικῆς κρίσης νά ἁπαλύνει, ὅσο εἶναι δυνατόν, τίς
ἀσφυκτικές ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν μας Πολυτέκνων. Ὅμως οἱ μικρές καί ταπεινές δυνάμεις μας δέν ἐπαρκοῦν.
Κάνουμε, λοιπόν, ἔκκληση καί «ἁπλώνουμε ἱκετευτικά τά χέρια» πρός
ὅλους ἐσᾶς, τούς ἀγαπητούς μας Ἀναγνῶστες —τούς ἁπανταχοῦ Φίλους τῶν
Πολυτέκνων — καί σᾶς ζητᾶμε νά μή ν ὑ π ο σ τ ε ί λ ε τ ε τ ή σ η μ α ί α τ ο ῦ
κ α λ ο ῦ ἀγ ώ ν α τ ῆ ς ἀγ ά π η ς . Γνωρίζουμε ὅτι ὅλοι, λίγο ἤ πολύ, βρισκόμαστε σέ δύσκολη θέση, ὅμως δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Κύριός μας δέν μακάρισε τούς πλουσίους, ἀλλά τήν πτωχή Χήρα καί τό «δίλεπτό» της, λέγοντας :
«Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη πλεῖον πάντων ἔβαλεν · ἅπαν
τες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, αὕτη
δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλε». (Λουκ. 21, 3–4).
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Ἰδού, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, στό πρόσωπο τῶν ἀναγκεμένων ἀδελφῶν
μας Πολυτέκνων, πού ἡρωικά ἀνθίστανται στόν εὐδαιμονισμό καί στήν φυγοτεκνία τῆς ἐποχῆς μας, βρίσκεται ὁ φιλάνθρωπος Δεσπότης μας Χριστός.
Ἐνισχύοντάς τους, μέ ὁποιονδήποτε τρόπο καί μέσο, «Χριστὸν ἐπισκεψώμεθα, Χριστὸν θεραπεύσωμεν, Χριστὸν θρέψωμεν... Χριστὸν τιμήσωμεν...»
(Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Λόγος 14oς, Περὶ Φιλοπτωχείας, PG 35, 909).
Ἰωάννης Γ. Θαλασσινός, διευθ. Π.Ε.ΦΙ.Π.

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ.
Ἡ φωτογραφία ἀπό τή Βάπτιση τοῦ
10ου παιδιοῦ (Πορφύριος, ἀπό τόν Ἅγ.
Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη, πού ἀγαποῦσε
ἰδιαίτερα τούς Πολυτέκνους), ἡ ὁποία ἔγινε στόν Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου στή Νεάπολη Θεσ/νίκης (25.1.2015).
Τό Μυστήριο
τέλεσε ὁ Σεβα
σμιώτατος Μητροπολ. Νεαπόλεως καί Σταυρ ουπόλεως κ.
Βαρνάβας, ἐνῶ
ἀνάδοχος ἦταν
ὁ κ. Νικόλαος
Μαυρογιώργης
(Πολύτεκνος μέ
4 παιδιά). Παρευρέθηκε καί ὁ Πρόεδρος
τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Θεσ/νίκης
«Οἱ Ἅγιοι Πάντες» κ. Ἐρωτόκριτος Θεοτοκάτος.

Πρόκειται γιά μιά πραγματικά «κατ'
οἶκον Ἐκκλησίαν», μέ τό 1ο παιδί σπουδαστή Τ.Ε.Ι., τά ἑπόμενα 6 μαθητές καί
τά ὑπόλοιπα 3 νήπια. Ἐργάζεται μόνο
ὁ πατέρας καί οἱ ἀνάγκες, ὅπως εἶναι
φυσικό, εἶναι πολλές, μέ τήν Πολιτεία
ὄχι μόνο ἀποῦσα, ἀλλά καί ἐχθρική...!
Ὅπως χαρακτηριστικά δηλώνει μέ
πικρία ὁ κ. Μιχαήλ: «Κανείς ἀπό τούς
Πολιτικούς δέν ἀγαπάει τήν Ἑλλάδα. Ἡ
Πολιτεία, ἀντί νά ἐνισχύει τήν Πολύτεκνη Οἰκογένεια, πού εἶναι τό “κύτταρο”
τῆς Πατρίδας, κόβει ἐπιδόματα καί ἐπιβάλει ἄδικους καί δυσβάστακτους φόρους». (Ἐφημ. «Δημοκρατία», 19. 11. 14,
σ. 25). Ὅμως, δέν χάνουν τήν Πίστη
καί τήν Ἐλπίδα τους, ὅπως ὁμολογεῖ,
στό ἴδιο δημοσίευμα, ὁ ἥρωας πατέρας:
«Τά παιδιά εἶναι εὐλογία Θεοῦ. Γιά
ὅσους ἀναρωτιοῦνται πῶς τά βγάζουμε
πέρα, ἀπαντᾶμε ὅτι μᾶς βοηθᾶ ὁ Χριστός»! Εὖγε σας, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί.
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Ἁγιορείτης Μοναχός Ν Ι Κ Ο Δ Η Μ Ο Σ (Μπιλάλης).
Ἕνας χρόνος χωρίς τό «Γέροντα τῶν Πολυτέκνων».
Τό Σάββατο 6 Ἰουνίου 2015 στόν Ἱερό
Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς (ὁδ. Ἀκαδημίας, Ἀθήνα) τελέσθηκε ἀπό τούς Συλλόγους «Παν
ελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων»
(Π.Ε.ΦΙ.Π.) καί «Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης» τό ἐτήσιο ἱερό Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ (Μπιλάλη, 1932 — † 4. 6. 2014). Ὁ
ἀείμνηστος Γέροντας ὑπῆρξε Ἱδρυτής καί Α΄
Ἀντιπρόεδρος τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί Ἱδρυτής καί
Πρόεδρος τοῦ «Ἁγίου Νικοδήμου». Ἦταν
γόνος εὐσεβοῦς Ὑπερπολυτέκνου Οἰκογενείας (τό 2ο ἀπό τά 17 παιδιά, μέ ἐπιζήσαντα τά 10. Γιά τή Βιογραφία τοῦ Γέροντος, βλ. στό Περιοδικό μας, Ε.Π.Ο., ἀρ. τ.
143/2014).
Στή θ. Λειτουργία καί στό ἱ. Μνημόσυνο
Μιά σπάνια φωτογραφία τοῦ Γέρο
χοροστάτησε ὁ σεβασμιώτατος Μητροπο- ντος Νικοδήμου (δεξιά) μέ τό μακαριστό
λίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σε- Σέρβο ἀσκητή, Ἁγιορείτη Ἱερομόναχο
ραφείμ συνεπικουρούμενος ἀπό δεκάδα καί π. Στέφανο Καρουλιώτη († 2001) στά
πλέον Κληρικῶν. Ὁ Ναός ἦταν κατάμεστος Καρούλια Ἁγίου Ὄρους.
ἀπό συγγενεῖς καί φίλους τοῦ Γέροντος, ἐκπροσώπους ὀρθοδόξων Συλλόγων
καί Ἑνώσεων, Φίλους τῶν Πολυτέκνων καί Πολυτέκνους. Σύντομους ἐπιμνημόσυνους λόγους ἐξεφώνησαν ὁ Σεβασμ. κ. Σεραφείμ, ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς
Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, Ἀκαδημαϊκός κ. Στέφανος Ἤμελλος (ὁ Γέροντας ἦταν μέλος τῆς Ἑταιρείας) καί ἐκ μέρους τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Νικόδημος» ὁ Πρόεδρός τους κ. Ἀντώνιος Ἀντωνίου. Μετά τό
πέρας τοῦ Μνημοσύνου προσφέρθηκαν ὁ καθιερωμένος καφές καί κέρασμα
στά Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου.
Φωτογραφικό στιγμιότυπο ἀπό τό ἱ. Μνημόσυνο. Διακρίνονται: στό κέντρο ὁ Σεβασμ. κ.
Σεραφείμ∙ ἀπό δεξιά: π. Ἰωάννης Διώτης, π. Νεκτάριος Ζιόμπολας, π. Ἰωάννης Πατίτσας,
π. Γρηγόριος Παπακωστόπουλος καί π. Σπυρίδων Λόντος ∙ καί ἀπό ἀριστερά: διάκονος
π. Φραγκίσκος Λάβδας, π. Ἀθανάσιος Σουλτάνωφ, π. Ἀπόστολος Θεολόγου, π. Κυριάκος
Μανέττας, π. Ἀθανάσιος Γιαννόπουλος καί π. Ἱερώνυμος Μαγιλιάν.
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Ἐν συνεχείᾳ μεταφέρουμε τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ἐπιμνημόσυνης ὁμιλίας τοῦ Προέδρου
τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. κ. Ἀντωνίου Ἀντωνίου:
«Πέρασε ἕνας χρόνος ἀπό τήν αἰφνιδιαστική κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Γέροντος ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ Μπιλάλη.
»Κι’ ὅμως, ἄν καί ἀνέβηκε στόν Οὐρανό, εὑρίσκεται συνεχῶς μπροστά μας. Ὅπου κι’ ἄν εὑρισκόμεθα εἶναι παρών. Τόν βλέπουμε στήν Π.Ε.ΦΙ.Π.,
τόν ἀκοῦμε νά μᾶς μιλάει, νά μᾶς ὁρμηνεύει καί
νά μᾶς ὁδηγεῖ. Μεταξύ μας, στήν ἐργασία μας,
σκεπτόμεθα καί λέμε: Ὁ π. Νικόδημος ἔτσι θά τό
ἔκαμνε αὐτό. Ἔτσι θά χειριζότανε ἐκεῖνο. Τί νά
δώσουμε σ’ αὐτή τήν Πολύτεκνη Οἰκογένεια, πού
ζητάει τή συμπαράστασή μας, τή βοήθειά μας;...
Ὁ κ. Ἀντωνίου ὁμιλῶν
»Στίς δυσκολίες μας γιά νά βοηθήσουμε, λόγῳ
στό ἱερό Μνημόσυνο.
τῆς κρίσης, τόν ἀκοῦμε νά μᾶς λέγει: “Δωρεὰν
ἐλάβατε. Δωρεὰν δότε”. Τόν βλέπουμε νά κινεῖται μέ σβελτάδα καί ἀποφασιστικότητα. Νά ψάχνει τίς καρτέλες τῶν ἀπόρων Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν καί
νά σημειώνει τά ποσά πού πρέπει νά σταλοῦν γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἐκτάκτων ἀναγκῶν τους.
» Νά ἐπικοινωνεῖ τηλεφωνικῶς μέ τίς ἄπορες Πολύτεκνες Μητέρες, νά τίς
συμβουλεύει καί νά καλύπτει τίς ἔκτακτες καί μεγάλες οἰκονομικές, ἀλλά καί
ἠθικές ἀνάγκες τους. Νά ἐπισκέπτεται τίς οἰκογένειες καί νά δροσίζει τή φλόγα
τῆς φτώχειας καί τῆς δυστυχίας πού καίει τά σωθικά τους.
» Νά μιλάει γιά ἠθική, γιά τιμιότητα καί ἀκεραιότητα. Νά φωνάζει μ’ ὅλη τή
δύναμή του κατά τῶν ἐκτρώσεων. Ὄχι ἔκτρωση! Ὄχι φόνο ἀθώων ψυχῶν!
» Νά προσκαλεῖ συζυγικά ζευγάρια πού εὑρίσκονται σέ διάσταση καί νά
ξενυκτάει γιά νά τά πείσει νά μείνουν στό Μυστήριο τοῦ Γάμου τους καί
στήν Οἰκογένειά τους.
» Νά σπουδάζει πτωχά παιδιά. Νά εὐσπλαχνίζεται τίς ἄγαμες μητέρες, νά τίς
στεγάζει καί νά τίς ἐνισχύει οἰκονομικά, ἐλαφρύνοντας τόν σταυρό τους.
» Νά μιλάει γιά Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνισμό, προφορικά καί γραπτά. Νά ἐλέγχει τούς παρεκκλίνοντας ἀπό τά Ὅσια καί Ἱερά. Γενικά νά ὁδηγεῖ στή σωτηρία παρασυρμένες ψυχές...
»Ἔχουν λεχθεῖ καί ἔχουν γραφεῖ, ἀπό πολλούς ὀξυγράφους καλάμους, πολλά
θαυμαστά γιά τόν ἀοίδιμο π. Νικόδημο Μπιλάλη. Ἡ ἐμπειρία μου, ἐπί 45 χρόνια
ἀγαστῆς συνεργασίας μου μαζί του, μέ ἀφήνει ἐκστατικόν διά τίς ἱκανότητές του.
» Εἶναι ἑδραία ἡ πίστις μου ὅτι εἶχε πλούσια τήν Χάρη τοῦ Κυρίου.
»Αἰωνία ἡ μνήμη σου ἅγιε Γέροντά μας, ἀοίδιμε καί ἀείμνηστε π. ΝΙΚΟΔΗΜΕ».
Ἐπίσης, τήν ἴδια ἡμέρα ἱ. Μνημόσυνο τελέσθηκε καί στήν Ἱερά Μονή Παντοκράτορος στό Ἅγιον Ὄρος, ὅπου βρίσκεται ὁ τάφος τοῦ Γέρ. Νικοδήμου,
μέ τή συμμετοχή πολλῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων καί λαϊκῶν. Παρέστη ὀλιγομελής
ἀντιπροσωπεία τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Εὐχαριστοῦμε τόν σεβ. Καθηγούμενο Γέρ. Γαβριήλ καί τούς πατέρες τῆς Ἱ. Μονῆς γιά τήν ἀβραμιαία φιλοξενία.
Τέλος, καί ἀπό τή θέση αὐτή, θά θέλαμε νά εὐχαριστήσουμε θερμά τό σεβασμ. κ. Σεραφείμ, τούς Ἱερεῖς τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τούς συμμετέχοντας σεβ. Ἱερεῖς, τούς ἐκπροσώπους τῶν Ὀρθοδόξων Συλλόγων καί
Ἑνώσεων, τούς κατά σάρκα συγγενεῖς τοῦ Γέροντος, καθώς καί ὅλους ὅσοι
τίμησαν μέ τήν παρουσία καί τήν προσευχή τους τό μακαριστό Γέροντά μας.
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Ἅγιος Π Α Ϊ Σ Ι ΟΣ ὁ Ἁγιορείτης
(† 12η Ἰουλίου).

Τέκνο εὐσεβοῦς Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας
καί θερμός Φίλος τῶν Πολυτέκνων !
Γιά τό μεγάλο αὐτό σύγχρονο
Ἅγιο, πού ἡ ἁγιοκατάταξή του ἔγινε ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο
στίς 13 Ἰανουαρίου 2015, ἔχουμε κάνει κατά τό παρελθόν ἀναφορές στό
Περιοδικό μας. (Βλ. στά Περιοδικά
μας: ἀρ. τ. 64/1994, σελ. 17–22, ἀρ. τ.
65/1995, σελ. 12–13, καί ἀρ. τ. 67/1995,
σελ. 14–15). Μάλιστα, ἔχουμε ἀφιερώσει καί ἕνα τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας στή διδασκαλία του γιά τήν
Οἰκογένεια καί τά Παιδιά, μέ τίτλο:
«Γέροντος ΠΑΪΣΙΟΥ, “ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ”, Ἐκλεκτά Ἀποσπάσματα» (Ε.Π.Ο., ἀρ. τ. 102/2004).
Ὁ μακαριστός Γέροντάς μας π. Νικόδημος (Μπιλάλης) εἶχε μακροχρόνια
στενή πνευματική σχέση μέ τόν Ἅγιο
Παΐσιο, τόν ὁποῖο συμβουλευόταν γιά
σημαντικά θέματα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., ἀλλά
καί τῆς προσωπικῆς του ζωῆς. Ὅπως
ἔλεγε κι ἔχει γράψει ὁ π. Νικόδημος, ὁ
Γέροντας Παΐσιος γενικά δέν διάβαζε
ἐφημερίδες καί περιοδικά, ἀκόμη καί
Μεγαλυνάριον
θρησκευτικοῦ περιεχομένου, ὅμως ἔκανε μία ἐξαίρεση καί διάβαζε τό ΠεριΧαίροις τῶν Φαράσων θεῖος
οδικό μας, καί αὐτό γιατί ἀγαποῦσε
βλαστός, Ἄθωνος τοῦ Ὄρους πεἰδιαίτερα τίς Πολύτεκνες Οἰκογένειριάκουστος ἀσκητής, χαίροις τῆς
ες, μάλιστα ὁ ἴδιος ἦταν τέκνο ὙπερἙλλάδος ὁ φωτιστὴς ὁ νέος, Παΐ
πολύτεκνης Οἰκογενείας μέ 9 παιδιά.
σιε τῶν νέων μέγιστε σύμμαχε.
Ἔλεγε γι' αὐτές χαρακτηριστικά:
(Μητροπολ. Ἐδέσσης Ἰωήλ, «Ἀ
κολουθία τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου
«Ὁ Θεός ἀγαπάει καί φροντίζει ἰδιΠατρός ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείαίτερα τίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες…
του», σ. 57).
Ἕνας Πολύτεκνος μπορεῖ στίς ἀρχές
νά ἀντιμετωπίση δυσκολίες, ἀλλά ὁ
Θεός δέν θά τόν ἀφήση...» (Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, «Λόγοι Δ΄, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ», Ἱ. Ἡσυχαστήριο «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσ/νίκης 201416, σελ.73–76).
Ἀλλά καί ἡ συνέχιση τῆς διακονίας τοῦ Γέροντος Νικοδήμου στό ἔργο τῆς
Π.Ε.ΦΙ.Π., ὁ ὁποῖος ἦταν Ἱδρυτής της, ὀφείλεται σημαντικά στόν Ἅγιο. Γιατί,
ὅπως μᾶς εἶχε διηγηθεῖ, ὅταν κάποτε ὑπερβολικά κουρασμένος ἀπό τό βάρος
τῆς διακονίας του εἶχε ζητήσει τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Παϊσίου προκειμένου
νά ἀποσυρθεῖ, ὁ Ἅγιος τοῦ ἀπάντησε:
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«— Πάτερ Νικόδημε, κάθισε ἐκεῖ πού εἶσαι, ἄφησε ὅ,τι ἄλλο κάνεις καί
ἀφοσιώσου στό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.».
Ἐφέτος (12η Ἰουλίου) ἑορτάσθηκε μέ μεγαλοπρέπεια καί κάθε ἐπισημότητα ἡ ἐπέτειος τῆς κοιμήσεως τοῦ Γέροντα ὡς Ἁγίου καί τελέσθηκε ἡ πρώτη
θ. Λειτουργία στήν ἱ. Μνήμη του σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί στό ἐξωτερικό. Ἰδιαίτερα συγκινητικές ἦταν οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις πού ἔλαβαν χώρα
στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (καί Ἁγίου Ἀρσενίου
τοῦ Καππαδόκου) στή Σουρωτή Θεσ/νίκης, ὅπου βρίσκεται ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Παϊσίου. Σέ αὐτές προεξῆρχε ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης
κ. Βαρθολομαῖος, συμμετεῖχε δέ πλειάδα Ἀρχιερέων, Ἡγουμένων, Ἱερέων καί
πλῆθος κόσμου, ἀληθινή λαοθάλασσα.
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἱ. μνήμης τοῦ Ἁγίου τό Ἱερό Ἡσυχαστήριο ἐξέδωσε
τό Βίο του, μέ τίτλο: «Ο Α Γ ΙΟΣ ΠΑ ΪΣΙΟΣ Ο Α Γ ΙΟΡΕΙΤ ΗΣ» (Ἱερό Ἡ
συχαστήριο «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή, 570 06 Βασιλικά Θεσ/κης, τηλ. 23960 .41320 , fax: 23960 .41594 , σ.σ. 600), τόν ὁποῖο
φωτογραφικά ἐδῶ παρουσιάζουμε (σύν Θεῷ
θά κάνουμε ἐκτενέστερη ἀναφορά σέ ἑπόμενο
τεῦχος). Πρόκειται γιά μία συναξαριακή παρουσίαση τῆς ζωῆς αὐτοῦ τοῦ μεγάλου Ἁγίου
τῆς ἐποχῆς μας (τόν ὁποῖο εἴχαμε τήν εὐλογία
νά γνωρίσουμε προσωπικά), πού συγκινεῖ, κατανύγει καί πολλαπλῶς μᾶς διδάσκει. Τό συνι
στοῦμε θερμά.
Στό Βίο τοῦ Ἁγίου ἀναφέρεται καί ἕνα
φοβερό ὅραμά του γιά τίς φονικές Ἐκτρώσεις. Τό ὅραμα αὐτό τόν εἶχε κυριολεκτικά
συγκλονίσει. Διαβάζουμε σχετικά στό Βίο του:
«Ὕστερα ἀπό αὐτό τό ὅραμα δέν μποροῦσε νά συνέλθη ἀπό τόν μεγάλο πόνο πού
δοκίμασε γιά τίς ψυχές αὐτῶν τῶν παιδιῶν.
» Τό ὅραμα αὐτό τό ἔγραψε ἰδιοχείρως
καί τό ἔδωσε νά δημοσιευθεῖ στό περιοδικό
“Πολύτεκνη Οἰκογένεια” *. Τό διηγεῖτο καί ὁ
ἴδιος σέ πολλούς, τονίζοντας ὅτι ἡ ἔκτρωση
εἶναι φοβερή ἁμαρτία, ἀφοῦ οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς σκοτώνουν τά ἀθῶα παιδιά τους καί μάλιστα στερώντας τους τή δυνατότητα νά λάβουν τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος...» («Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης», σελ. 422).
Κλείνοντας τήν ἀναφορά μας στόν Ἅγιο, παρουσιάζουμε τό διάλογο πού
εἶχε ὁ μακαριστός Γεροντάς μας π. Νικόδημος μέ τόν Ἅγιο Παΐσιο γιά τά
ἐκτρωμένα ἔμβρυα, ὁ ὁποῖος δέν περιλαμβάνεται στό Βίο του, ἀλλά κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα στό διαδίκτυο, καθώς καί τό προαναφερόμενο ὅ
ραμα τοῦ Ἁγίου γιά τίς Ἐκτρώσεις.

* Ὁ Ἅγιος Παΐσιος στό ἰδιόχειρο κείμενό του, ἀπό ταπείνωση, δέν ὑπέγραψε μέ
τ’ ὄνομά του, ἀλλά ὡς «Ἁγιορείτης Ἀσκητής». Τό παρέδωσε στό Γέροντά μας π. Νικόδημο (Μπιλάλη), ὁ ὁποῖος τό πρωτοδημοσίευσε στό Περιοδικό μας «ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ
Οἰκογένεια», ἀρ. τ. 26-27/1985, σελ. 20, μέ τίτλο: «Ἀποκαλυπτικό Ὅραμα Ἁγιορείτη Ἀσκητή. ΦΟΒΕΡΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΡΩΣΗΣ!». Τό παραθέτουμε στήν
ἑπομένη σελίδα φωτογραφικά.
13

Τί γίνονται οἱ ψυχές τῶν ἐκτρωμένων παιδιῶν;
(Ἀπάντηση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου στόν π. Νικόδημο Μπιλάλη).
Τό παρακάτω περιστατικό τό μετέφερε ὁ αὐτήκοος μάρτυς π. Διονύσιος Διονυσιάτης:
«Ἔβγαινε κάποτε ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος ὁ Ἅγιος Παΐσιος μέ τό καραβάκι,
γεγονός πού στάθηκε βέβαια ἀφορμή νά τρέξει ὁ κόσμος κοντά του, ὅπως
τρέχουν οἱ μέλισσες στά ἄνθη τῶν λουλουδιῶν.
Μεταξύ αὐτῶν καί ὁ ἐκλεκτός Γέροντας π. Νικόδημος Μπιλάλης, ὁ ὁποῖος
ἔκανε θεάρεστο ἔργο μέ τήν εὐλογία καί ἐνθάρρυνση τοῦ π. Παϊσίου, στό
θέμα τῶν Πολύτεκνων Οἰκογενειῶν καί πού συνετέλεσε στό νά σωθοῦν ἀπό
τήν ἔκτρωση τόσα καί τόσα παιδιά. Ὁ π. Νικόδημος ρώτησε τόν Ἅγιο:
– Γέροντα, ἔχω μία ἀπορία. Τί γίνονται οἱ ψυχές τῶν παιδιῶν πού οἱ
μητέρες τους τά σκότωσαν μέ ἔκτρωση;
– Ἄκου νά σοῦ πῶ π. Νικόδημε, εἶπε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, μοῦ λέει ὁ λογισμός, πώς ὁ καλός Θεός θά πάρει τίς ψυχές αὐτῶν τῶν παιδιῶν πού στερήθηκαν τό δῶρο τῆς ζωῆς καί θά τίς βάλει στόν Παράδεισο.
Στή συνέχεια θά πάρει τίς ψυχές τῶν βρεφοκτόνων γονέων καί τῶν δολοφόνων ἰατρῶν πού συντελοῦν στό π ά ν φ ρ ι κ τ ο αὐτό ἔγκλημα καί θά
τίς βάλει στήν κόλαση ἄν δέν μετανοήσουν εἰλικρινά».
(Ἀπό τήν ἱστοσελίδα: www.romfea.gr, 25. 2. 2015).

(Ἀπό τό Περιοδικό μας «Πολύτεκνη Οἰκογένεια», ἀρ. τ. 26–27/1985, σελ. 20).
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ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ Σ’ ΑΛΛΟΥΣ

