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ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΝΘΟΣ:

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ «ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ»...!
Καί τώρα τί ἕπεται; Μήπως ὁ «γάμος» καί ἡ «παιδοθεσία»;
Ἡ 22α Δεκεμβρίου 2015
θά περάσει στήν ἱστορία
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους,
σάν ἡμέρα πένθους. Ὁ
ἠθικός ξεπεσμός τῆς Χώρας ὑπερέβη κάθε προηγούμενο. Μέ 194 ψήΑὐτές εἶναι οἱ προθέσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων καί τῶν
φους ὑπέρ καί 55 ψήφους ὑποστηρικτῶν τους. Καί δυστυχῶς αὐτά, ὅπως διαφαίνεκατά, ἀλλά καί 51 ἀπό- ται, θά προωθήσει ἡ «ριζοσπαστική» Κυβέρνηση!
ντες βουλευτές, τό Σύμφωνο Συμβίωσης καί γιά τά «ὁμόφυλα ζευγάρια»
ἀποτελεῖ πλέον νόμο τοῦ Κράτους (Ν. 4356/2015).1
Πρίν ἀκόμη ψηφισθεῖ ὁ νόμος, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐξέδωσε τήν ἑξῆς ἀνακοίνωση,2 μέ τήν ὁποία καί ἐπικαιροποιεῖ παλαιότερη ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας (Συνεδρία τῆς 17ης Ὀκτωβρίου 2013) :
«…Σύγχρονα σχήματα ὀργάνωσης τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου τῶν ἀνθρώπων
— ἐναλλακτικές μορφές οἰκογενείας — γιά τήν Ἐκκλησία καί τή θεολογία της περί Γάμου καί Οἰκογενείας συνιστοῦν “ἐκτροπές” τοῦ οἰκογενειακοῦ θεσμοῦ, ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε καί λειτούργησε ἐπί αἰῶνες στή
ζωή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.
»Ὁ Γάμος καί ἡ Οἰκογένεια, γεγονός κατ’ ἐξοχήν ἐκκλησιαστικό καί
κοινωνικός θεσμός θεμελιώδους σημασίας, γίνεται, ὅλο καί περισσότερο,
ἀτομική ὑπόθεση πού ἐντάσσεται στή σφαίρα τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου.
»Φαινόμενα–“ἐκτροπές” ἐξαιρετικά ἐπίκαιρα καί γιά τήν ἑλληνική πραγματικότητα εἶναι ὁ πολιτικός γάμος, ἡ μονογονεϊκή οἰκογένεια, ἡ ἐλεύθερη
συμβίωση καί ὁ λεγόμενος “γάμος” τῶν ὁμοφυλοφίλων.
»Ἡ ἀνωτέρω Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας θεωρεῖται
σταθερή καί ἀμετάκλητη...
»Ἀπό τό σεβασμό στήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου ἀπορρέει ἡ ἀπόρριψη
ὁποιουδήποτε θεσμοῦ – ὑποκατάστατου, ὅπως τό σύμφωνο συμβίωσης,
μέ τόν ὁποῖο ἐπιχειρεῖται ὁ ὑποβιβασμός τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς στό
ἐπίπεδο τῶν ἀστικῶν συναλλαγῶν, γιά τήν ἀνατροπή τῶν ὁποίων ἀρκεῖ
μία ἁπλή ἀλλαγή γνώμης τῶν συμβαλλομένων».
1. Ὁ Πρωθυπουργός τῆς Χώρας κ. Ἀ. Τσίπρας, δίχως αἰσχύνη, ὑποστήριξε ὅτι ἡ ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου «κλείνει ἕνα κύκλο ὀπισθοδρόμησης καί ντροπῆς γιά τό ἑλληνικό κράτος». Σημείωσε μάλιστα, ὅτι ἀντί πανηγυρισμῶν ἀπαιτεῖται ἡ «συγγνώμη πρός χιλιάδες
συμπολίτες μας γιά τήν καθυστέρηση», ἐνῶ πρόσθεσε ὅτι «σήμερα εἴμαστε ὑπερήφανοι,
γιατί μέ τήν ψήφιση θά ἀλλάξουμε πρός τό καλύτερο τίς ζωές χιλιάδων συμπολιτῶν μας».
Σέ παρόμοιες δηλώσεις προέβησαν καί ἄλλοι πολιτικοί, ὑποστηρικτές τοῦ Συμφώνου. Ἀλίμονο! Ἡ νομοθέτηση τῆς ἀνομίας εἶναι γιά τούς πολιτικούς μας λόγος «ὑπερηφανείας»!!!
2. www.romfea.gr/ekklisia-ellados/4970-dis-me-to-sumfono-sumbiosis-epixeireitaio-upobibasmos-tis-oikogeneias
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Στά πλαίσια αὐτά, ἀντιδρώντας στήν ψήφιση αὐτῆς τῆς «ἀθέμιτης παρανομίας», ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος, σημείωσε:
«Κάθε προσπάθεια νομιμοποίησης ἤ πολύ περισσότερο θεσμοθέτησης ἀντίθετων μέ τήν φύση ἐπιλογῶν, πού προσβάλλουν τήν ἀνθρώπινη ὀντολογία,
πού ὑποτάσσουν ἐγωιστικά τήν ἱερότητα τῆς ἀναπαραγωγῆς στήν ἡδονική παθολογία τῶν σεξουαλικῶν ὁρμῶν, καί τά ἀπαράγραπτα χρηστά ἤθη
στόν ἀλόγιστο ἐγωισμό τῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων ἀποτελεῖ ἀθέμιτη
παρανομία, πού ἐκδικεῖται τόν ἄνθρωπο καί καταλύει τήν κοινωνία...».3
Ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ τοποθετώντας
τό θέμα στίς σωστές του διαστάσεις, δήλωσε:
«Ἡ Ἐκκλησία δέν ἀντιμάχεται τά πρόσωπα. Τά πρόσωπα εἶναι ἱερά.
Ἀντιλέγουμε στίς πρακτικές. Ἡ Ἐκκλησία σέβεται τήν ἐλευθερία τῶν
ἀνθρώπων καί τίς ἐπιλογές τους. Ἡ ἐλευθερία συνεπιφέρει ὅμως τήν
εὐθύνη. Δέν μπορεῖ νά ὑποστηρίξει κατασκευές πού τό μόνο πού θέλουν
εἶναι νά γκρεμίσουν τό ἀνθρώπινο πρόσωπο... Συνεπῶς, τό δῶρο τοῦ Θεοῦ
πού λέγεται σεξουαλικότητα καί ἀποτελεῖ ἕνα ὑγιέστατο ἐφαλτήριο γιά
τή συνδημιουργία τῶν ἀνθρώπων μέ τόν Θεό καί τήν τεκνοποιία δέν
μπορεῖ νά διαστρεβλωθεῖ ἀπό ὁποιαδήποτε προσπάθεια. Ὁ ἄνθρωπος
ἔχει μία ὀντολογία δεδομένη ἀπό τόν δημιουργό του. Αὐτή λοιπόν δέν
μπορεῖ νά τή διαφοροποιήσουμε κατά τό δοκοῦν… Θεμέλιο τῆς κοινωνίας μας εἶναι ἡ Οἰκογένεια. Ἡ δημιουργία δῆθεν ἐναλλακτικῶν μορφῶν
οἰκογένειας στρεβλώνει τήν ἀνθρώπινη φύση…».4
Περιγράφοντας τίς ἐπιπτώσεις τοῦ ἐπαίσχυντου αὐτοῦ νόμου ἀπό
πλευρᾶς ὀντολογικῆς καί παιδαγωγικῆς, ὁ Καθηγητής Παιδαγωγικῆς τοῦ
Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης,
σημειώνει σέ σχετικό ἄρθρο του :
«... Ἡ βασική πνευματική ἀπήχηση τοῦ Συμφώνου Συμβίωσης εἶναι ὅτι
γιά πρώτη φορά ἀναγνωρίζεται ἐπισήμως καί θεσμικά στήν ἑλληνική πολιτισμική πραγματικότητα, ὡς “φυσική” κατάσταση, ἡ κοινή συμβίωση ὑπό
μορφή περίπου γάμου, ἄνδρα μέ ἄνδρα ἤ γυναίκας μέ γυναίκα. Αὐτή ἡ
νομιμοποίηση μιᾶς πράξης, πού ἀντιτίθεται στίς ἀρχές καί στήν πίστη τῆς
πνευματικῆς ἀρχῆς τοῦ τόπου μας, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία, δημιουργεῖ καί
ἀντίφαση καί σύγχυση στά χορηγούμενα πρότυπα παιδείας, δηλαδή τά
ἀναπτυξιακά πρότυπα πού προσφέρονται στήν ἑλληνική νεολαία γιά τήν
μορφή τῆς — κατά τά ἄλλα — συνταγματικά προστατευόμενης οἰκογένειας, ἑνός ἀπό τούς πιό σημαντικούς πνευματικούς, κοινωνικούς καί πολιτισμικούς θεσμούς τῆς χώρας μας. Ἡ Ἁγιορείτικη Κοινότητα, μέ τήν πνευματική σοφία πού τήν διακρίνει, γνωρίζοντας τήν ἀρνητική ἐπίδραση πού
πρόκειται νά ἀσκήσει στούς νέους μας ἕνα τέτοιο νομοθέτημα, μέ ἀπόφασή της ἀπευθύνθηκε ἐγγράφως στόν ἁρμόδιο Ὑπουργό καί σέ ὅλα τά πολιτικά κόμματα.5 Μέ αὐτήν ἐκφράζει τήν ἔντονη πνευματική της ἀνησυ3. Πηγή: www.imml.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1510:hl-17-122015&catid=103:deltia-typou&Itemid=143.
4. Πηγή: www.parapolitika.gr/article/337857/mitropolitis-peiraios-serafeim-egklimasymfono-symviosis
5. www.romfea.gr/epikairotita-xronika/5286-parembasi-agiou-orous-gia-sumfonosumbiosis (ὅλη ἡ ἐπιστολή τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὅρους).
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χία διά τήν ἀπειλούμενη ἐκτροπή (διά νόμου πλέον) ἀπό τίς ἀρχές καί τίς
ἀξίες πού συνιστοῦν τήν ταυτότητα καί τίς ρίζες τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως καί τοῦ πολιτισμοῦ μας, σημειώνοντας ὅτι “εἶναι σαφῶς ξένον πρός
τά ἤθη τοῦ λαοῦ μας καί ἰδιαιτέρως προκλητικό πρός τήν ἑλληνική κοινωνία, νά ἀφήνεται νά ἐννοηθεῖ ὅτι τό “ὁμόφυλο ζεῦγος” εἶναι δυνατόν
νά θεωρεῖται ὡς οἰκογένεια, μέ ὅλες τίς ἐντεῦθεν νομικές καί κοινωνικές
συνέπειες, ὡς ἡ υἱοθεσία τέκνων”.
» ... Ἡ οἰκογένεια… ἔχει ἀνδρόγυνη συγκρότηση, διότι ἔτσι εἶναι ἡ φύση
τῶν ὄντων, ἀφοῦ “ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς” (Γενέσ. 5,
2). Ἡ ἀπόφαση τῆς Βουλῆς, διαστρέφει καί ἀλλάζει τήν ἀλήθεια τῆς
ζωῆς καί τῶν ὄντων, νομιμοποιώντας τήν παρά φύση συμβίωση ὁμοφύλων καί οἰκογένειας καί, ὅπως ὅλοι καταλαβαίνουν, στή συνέχεια, καί
τῆς ἀνατροφῆς (καί υἱοθεσίας) τῶν τέκνων…».6
Καί σάν ἐπιβεβαίωση τῆς τελευταίας πρότασης τοῦ κ. Καθηγητῆ, ἡ Κυβέρνηση προωθεῖ μέσῳ τῆς «Νομοπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἀναθεώρησης τοῦ
Οἰκογενειακοῦ Δικαίου» τήν υἱοθεσία παιδιῶν ἀπό «ὁμόφυλα ζευγάρια».7
Πολλά θά μπορούσαμε νά γράψουμε γιά τίς καταστροφικές ἐπιπτώσεις στήν
ψυχοσύνθεση καί τήν προσωπικότητα τῶν ἀθώων παιδιῶν, πού θά υἱοθετηθοῦν ἀπό «ὁμόφυλα ζευγάρια». Τόσο ἡ ἀπουσία τοῦ ἑνός ἀπό τά δυό γονικά πρότυπα, εἴτε τοῦ πατέρα, εἴτε τῆς μητέρας, ὅσο καί ἡ ἀνατροφή τους ἀπό
δύο ἄτομα τοῦ ἴδιου φύλου, μέ διεστραμμένη τή σεξουαλική τους ταυτότητα,
ὁδηγοῦν αὐτά τά παιδιά σέ προσωπικά ψυχολογικά ἀδιέξοδα.
Ὅμως, λόγῳ τοῦ περιορισμένου χώρου πού διαθέτουμε, θά παραθέσουμε μόνο ἕνα μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τίς καταθέσεις στό 5ο Ἐφετεῖο τῶν
Η.Π.Α. ἐνηλίκων-τέκνων, πού ἀνατράφηκαν ἀπό ὁμοφυλοφίλους γονεῖς,
ἐνάντια στό «γάμο» ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου:
«Καθώς τό 5ο Ἐφετεῖο ἐξετάζει κατά πόσο θά ἀκυρώσει νόμους σέ τρεῖς
Πολιτεῖες, πού ἀπαγορεύουν τό “γάμο” ἀνάμεσα στό ἴδιο φύλο, τέσσερις ἐνήλικες — τέκνα ὁμοφυλοφίλων γονέων — ἔχουν ὑποβάλλει καταθέσεις, ὅπου
ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ ὁμοφυλοφιλικές ἑνώσεις πού ἔχουν ἐπικυρωθεῖ ἀπό τήν
κυβέρνηση θά μποροῦσαν νά ὁδηγήσουν στήν καταστροφή χιλιάδων παιδιῶν.
» ... Ἐξιστορώντας παιδικές ἀναμνήσεις τῶν σπιτικῶν πού δυσλειτουργοῦσαν ἐξ’ αἰτίας τῶν σεξουαλικῶν ὀρέξεων τῶν γονιῶν τους καί τῆς ριζοσπαστικῆς ὑποκουλτούρας, πού συμφωνοῦσε μέ τίς “ὁμοφυλόφιλες” ταυτότητές τους, καί οἱ τέσσερις ἰσχυρίστηκαν ὅτι τό νά ἐπαναπροσδιοριστεῖ
ὁ ὁρισμός τοῦ γάμου προκειμένου νά συμπεριληφθοῦν ὁμόφυλα ζευγάρια, πιθανόν νά ὁδηγήσει στήν ἐκμετάλλευση καί τήν κακομεταχείριση
ἀμέτρητων παιδιῶν γιά πολιτικό καί προσωπικό ὄφελος.
» “Μεγάλωσα μέ ἕνα γονιό καί τίς συντρόφους της σέ μία ἀτμόσφαιρα
στήν ὁποία ἡ ὁμοφυλοφιλική ἰδεολογία χρησιμοποιήθηκε σάν ἐργαλεῖο καταπίεσης, τιμωρίας καί κακομεταχείρισης”, ἔγραψε ἡ B. N. Klein γιά τή λεσβία
Συνέχεια στή σελ. 10.
6. Πηγή: http://aktines.blogspot.gr/2016/01/blog-post_57.html
7. «Ἐντός τοῦ Μαρτίου ξεκινᾶ τίς ἐργασίες της ἡ νομοπαρασκευαστική ἐπιτροπή γιά
τήν ἀναθεώρηση τοῦ Οἰκογενειακοῦ Δικαίου, τό ὁποῖο τό χαρακτήρισε πεπαλαιωμένο, ὁ
Γενικός Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης. Ὁ Κώστας Παπαϊωάννου ἄφησε ἀνοιχτό τό ἐνδεχόμενο νά προκύψει ἡ δυνατότητα νά μποροῦν νά υἱοθετήσουν παιδιά καί
τά ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια…» (Πηγή: http://newpost.gr/politiki/521060/ksksks).
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Συνέχεια ἀπό τή σελ. 7.

μητέρα της καί τό πλῆθος τῶν “συντρόφων” μέ τίς ὁποῖες συζοῦσε. “Ἔχω
δεῖ ὅτι τά παιδιά στά ὁμόφυλα σπιτικά ἐπιδεικνύονται δημόσια γιά νά
ἀποδείξουν ὅτι αὐτές οἱ οἰκογένειες εἶναι ἀκριβῶς ὅπως οἱ ἑτερόφυλες...”.
» Ἐνῶ ὁ Robert Oscar Lopez... κατέθεσε ὅτι ἡ ἔλλειψη μιᾶς πατρικῆς
μορφῆς στή ζωή του, σέ συνδυασμό μέ τήν ἐπιρροή τῆς ριζοσπαστικῆς
ὁμοφυλόφιλης κοινότητας, στήν ὁποία ἀνατράφηκε, αὔξησε μιά ὀλέθρια
σύγχυση γιά τή δική του σεξουαλικότητα...
» Ἡ Katy Faust ἐπίσης κατέθεσε ὅτι τά παιδιά τῶν ὁμοφυλοφίλων ἐκ
φοβίζονται νά σιωπήσουν ἀπό ὁμοφυλόφιλους ἀκτιβιστές, πού τά ἀπειλοῦν μέ δημόσιο ἐξευτελισμό, παρέμβαση στή δουλειά καί ἀκόμα χειρότερα, ἄν τολμήσουν νά μιλήσουν ἐνάντια στόν ὁμόφυλο γάμο...».8
Ἡ διεθνής σύγχρονη προσπάθεια νομιμοποίησης τῆς ὁμοφυλοφιλίας,
ὡς «φυσιολογικῆς» πρακτικῆς, δέν βασίζεται σέ ἐπιστημονικά-ἰατρικά δεδομένα, ἀλλά σέ «φιλοσοφικά-κοινωνικά» ἰδεολογήματα. Προωθεῖται μεθοδικά ἐδῶ καί πολλά χρόνια ἀπό τό ὁμοφυλοφιλικό lobby, μέ τή βοήθεια
τῶν πολιτικῶν καί τῶν Μ.Μ.Ε., ἀλλά καί τῆς βιομηχανίας τοῦ θεάματος
(π.χ. Hollywood). Τά ἀποτελέσματα τῆς θεώρησης τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὡς φυσιολογικῆς καί ἰσότιμης
συμπεριφορᾶς καί ἡ νομοθέτηση
πρακτικῶν, ὅπως ὁ «γάμος» μεταξύ ὁμοφυλοφίλων καί ἡ δυνατότητα υἱοθέτησης παιδιῶν, μακροπρόθεσμα θά ἔχουν σοβαρές συνέπειες
στή δομή τῆς κοινωνίας καί στίς
ἀνθρώπινες σχέσεις.910
Ἡ διεθνῶς ἀναγνωρισμένη Καναδή ὁμιλήτρια καί συγγραφέας Dawn
Stefanowicz, μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς
«...καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόρρας τεφρώΜαρτυρίας
τοῦ «Ἰνστιτούτου Δισας καταστροφῇ κατέκρινεν, ὑπόδειγμα μελλόν
των ἀσεβεῖν τεθεικώς,... μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω καιωμάτων τοῦ Παιδιοῦ», παιδί καί
σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους καὶ αὐτή ἑνός ὁμοφυλόφιλου πού πέθακυριότητος καταφρονοῦντας, τολμηταί, αὐθά- νε ἀπό AIDS, σέ ἄρθρο της, μέ τόν
δεις»! (Ἀπ. Πέτρος, Β΄ Καθ. Ἐπιστολή 2, 6-10).10 χαρακτηριστικό τίτλο, «Μία προειδοποίηση ἀπό τόν Καναδά: Ὁ ὁμοφυλοφιλικός γάμος διαβρώνει θεμελιώδη δικαιώματα», περιγράφει τά καταστροφικά ἀποτελέσματα τῆς νομιμοποίησης τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφυλοφίλων στόν Καναδά.11 Μάλιστα, προειδοποιεῖ
8. Πηγή: http://aktines.blogspot.gr/2015/12/blog-post_628.html
9. Καλλιόπη Προκοπάκη, Ψυχίατρος παιδιῶν καί ἐφήβων, «Ἰατρικά δεδομένα γιά
τήν ὁμοφυλοφιλία» (http://alopsis.gr/afieroma/ιατρικά-δεδομένα-για-την-ομοφυλοφιλί/).
10. «Τόσον δὲ φοβερὸν πρᾶγμα εἶναι ἡ ἀρσενοκοιτία (=ὁμοφυλοφιλία), καθὼς στοχάζεται ἕνας διδάσκαλος, ὥστε ὅπου ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἠθέλησε νὰ καταβῇ προσωπικῶς
διὰ νὰ ἰδῇ ἂν τῇ ἀληθείᾳ ἐνεργῆται τοιαύτη ἁμαρτία, ὡσὰν νὰ μὴ ἐπίστευε καλά,
ἂν ἦτο δυνατὸν νὰ εὑρεθῇ ἐπάνω εἰς τὴν γῆν μία τοιαύτη τερατώδης κακία. Οὕτω
γὰρ ἔλεγε διὰ τοὺς ἀρσενοκοίτας Σοδομίτας. “εἶπε δὲ Κύριος‧ κραυγὴ Σοδόμων καὶ
Γομόρρας πεπλήθυνται πρός με, καὶ αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν μεγάλαι σφόδρα. Καταβὰς οὖν
ὄψομαι, εἰ κατὰ τὴν κραυγὴν αὐτῶν τὴν ἐρχομένην πρός με συντελοῦνται, εἰ δὲ μή, ἵνα
γνῶ” (Γενέσ. 18, 20–21)...». (Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, Πηδάλιον, σελ. 594).
11. Στόν Καναδά ὁ «γάμος» ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου νομιμοποιήθηκε μέ ὁμοσπονδιακή ἐντολή τό 2005.
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τούς ἀμερικάνους γιά τίς σοβαρές συνέπειες τῆς ἐπιβολῆς του καί στήν Ἀμερική, ἰδιαίτερα στό θέμα τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν:
«Περιέγραψα τήν ἐμπειρία μου στό βιβλίο μου: “Ἡ ἐπίδραση τῶν Ὁμοφυλοφίλων Γονέων”. Πάνω ἀπό πενήντα ἐνήλικα παιδιά, πού μεγάλωσαν μέ ὁμοφυλόφιλους γονεῖς ἔχουν ἐπικοινωνήσει μαζί μου, γιά νά μοιραστοῦν τίς ἀνησυχίες
τους γιά τό γάμο ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου καί τήν ἀνατροφή παιδιῶν. Πολλοί
ἀπό ἐμᾶς παλεύουμε μέ τήν δική μας σεξουαλικότητα καί τήν αἴσθηση τοῦ φύλου, λόγῳ τῶν ἐπιδράσεων στά οἰκιακά περιβάλλοντα πού μεγαλώσαμε...».12
Ἄς λάβουν σοβαρά ὑπ' ὄψιν τά παραπάνω οἱ Βουλευτές μας, πού συμμε
τέχουν στήν «Νομοπαρασκευαστική Ἐπιτροπή Ἀναθεώρησης τοῦ Οἰκογενειακοῦ Δικαίου»13 τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, καθώς
καί ὅσοι «εἰδικοί», παιδοψυχολόγοι, νομικοί κλπ. καταθέσουν σέ αὐτή, καί ἄς προσέξουν πολύ πρίν προχωρήσουν στήν κατάθεση πρότασης νόμου, στήν ὁποία θά
συμπεριλαμβάνεται καί ἡ υἱοθεσία παιδιῶν ἀπό «ὁμόφυλα ζευγάρια». Γιατί οἱ ψυχοπαθολογικές συνέπειες
στίς ἀθῶες ψυχές τῶν παιδιῶν, εἶναι μεγάλες καί τίς περισσότερες φορές καθοριστικές γιά τή μετέπειτα «προβληματική» ζωή τους, ὅπως περιγράφεται στίς παραπάνω συγκλονιστικές μαρτυρίες.
Καί πρός ἀποφυγήν παρανοήσεων, θέλουμε νά τονίσουμε ὅτι δέν καταφερόμαστε ἐναντίον κανενός ἀνθρώ- Ἕνα εἰδικό βιβλίο
Ἀρχιμ. π. Νεκτα
που. Ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἐναντιωνόμαστε σέ κάθε τοῦ
ρίου Ζιόμπολα (τηλ.
μορφή διακρίσεων καί ρατσισμοῦ. Δέν εἴμαστε ἐμεῖς σέ 697.7822.412, Ἀθήνα
θέση νά κρίνουμε κανέναν γιά τίς ἁμαρτίες του, παρά 2008, σ. σ. 464), πού ἐ
μόνο τόν ἑαυτό μας. Αὐτό δηλαδή πού ἀποστρεφόμα- ρευνᾶ τό θέμα σέ πλάστε εἶναι ἡ ἁμαρτία καί ὄχι οἱ ἁμαρτωλοί. Ἔτσι, μέ τος καί βάθος.
αὐτή τή θέση καί πεποίθηση, δέν μποροῦμε ποτέ νά δεχθοῦμε, ὡς φυσικό τό ἀφύσικο καί ὡς νόμιμο τό παράνομο (ἐνάντια στόν αἰώνιο πνευματικό Νόμο τοῦ Θεοῦ).14
Ἄλλωστε, δέν πρέπει νά μᾶς διαφεύγει τό γεγονός ὅτι πρόκειται γιά
ἕνα πάθος, τό ὁποῖο, ὅσο ἰσχυρό 15 κι ἄν εἶναι, μπορεῖ μέ τή μετάνοια καί
12. www.briefingnews.gr/kosmos/paidi-gkei-gonion-proeidopoiei
13. «Ὁ Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Παπαϊωάννου, μιλώντας στό “Πρακτορεῖο 104,9 FM” τόνισε ὅτι στό πλαίσιο ἀναθεώρησης
τοῦ οἰκογενειακοῦ δικαίου, ἡ ἁρμόδια νομοπαρασκευαστική ἐπιτροπή θά ἐξετάσει καί
τό ζήτημα τῆς παιδοθεσίας στά ὁμόφυλα ζευγάρια, προσθέτοντας ὅτι τό ὑπουργεῖο
ἔχει τή δική του θέση στό θέμα αὐτό (σ.σ. πού, ὅπως εἶναι γνωστό, εἶναι δυστυχῶς θετική), ἀλλά δέν θέλει νά προκαταλάβει τήν ἐπιτροπή (!!!)». (www.ethnos.gr/koinonia/arthro/
parathyro_gia_yiothesies_apo_omofyla_zeugaria-64344179/, 10. 3. 2016).
14. Προσφυγή στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας κατά τοῦ σκέλους τοῦ νόμου 4356/2015,
πού ἐπέκτεινε τό «Σύμφωνο Ἐλεύθερης Συμβίωσης» καί στά ὁμόφυλα ζευγάρια, κατέθεσαν οἱ Ἱερές Μητροπόλεις Πειραιῶς, Κυθήρων καί Γόρτυνος, ὅπως καί οἱ Μητροπολίτες τῶν τριῶν αὐτῶν Μητροπόλεων, Σεβ. κ. Σεραφείμ (Μεντζελόπουλος), Σεβ. κ. Σεραφείμ (Στεργιούλης) καί Σεβ. κ. Ἱερεμίας (Φούντας), καθώς καί ὁ Ἀρχιμ. π. Σαράντος Σαράντου, τρεῖς Πρωτοπρεσβύτεροι, μία Μοναχή, δύο Δικηγόροι, 21 Πολίτες καί ἡ «Ἑστία
Πατερικῶν Μελετῶν». Εὐχόμαστε νά γίνει δεκτή καί νά ἀκυρωθεῖ αὐτός ὁ παράνομος καί
ἐπαίσχυντος νόμος, ὡς ἀντισυνταγματικός!
15. Tό πόσο ἰσχυρό καί καταστροφικό εἶναι αὐτό τό πάθος, περιγράφει μέ σαφήνεια ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Πάντα μὲν οὖν ἄτιμα τὰ πάθη, μάλιστα δὲ ἡ κατὰ τῶν
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τόν ἀγώνα του ὁ χριστιανός καί μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ νά τό καταπολεμήσει καί νά διορθωθεῖ. Μέ αὐτό συμφωνοῦσε καί ὁ μεγάλος σύγχρονος
Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης (παραθέτουμε σχετικό διάλογό του) :
«— Γέροντα, τί συμβαίνει μέ τούς ὁμοφυλόφιλους; Μερικοί γιατροί
λένε ὅτι γεννιοῦνται ἔτσι, ὅτι εἶναι δηλαδή θέμα χρωμοσωμάτων, θέμα
τῆς φύσης, ἄρα εἶναι ἀδύνατο αὐτοί οἱ ἄνθρωποι νά ἀλλάξουν καί ἑπομένως ἄδικα τούς ταλαιπωροῦν, καί ὅτι δέν ἔχουν εὐθύνη αὐτοί.
— Πά! Πά! Ὄχι, βρέ παιδί μου, δέν εἶναι ἔτσι. Εἶναι ἕνα πάθος καί
αὐτό ὅπως καί τά ἄλλα πάθη.
— Δηλαδή, μπορεῖ νά διορθωθεῖ ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος;
— Πῶς δέν μπορεῖ! Μπορεῖ!… Ἄν θέλει καί προσπαθήσει μπορεῖ νά
κόψει τήν κακιά συνήθεια… Πολύ βοηθάει νά ἔχει κανείς ἕναν πραγματικό καί καλό φίλο.
— Πῶς γίνεται κανείς ὁμοφυλόφιλος; Φταίει ἡ οἰκογένεια;
— Ἄν εἶναι μικρό παιδάκι πιό ἀδύνατο, πιό συνεσταλμένο καί δέν προσέξουν τίς παρέες του, τότε κανένας ἀλήτης μπορεῖ νά τό στριμώξει μέ τό
ζόρι… ἕλκεται καί αὐτό μετά ἀπό τήν ἡδονή καί σιγά–σιγά συνηθίζει». (Ἀθανασίου Ρακοβαλῆ, «Ὁ πατήρ Παΐσιος μοῦ εἶπε...», Θεσ/νίκη 1998, σελ. 142).
Ὁ δέ ἐπίσης σύγχρονος μεγάλος Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, στήν ἐρώτηση: «Πῶς θά σωθεῖ ὁ ὁμοφυλόφιλος;», ἀπάντησε: «Σταματώντας τήν ὁμοφυλοφιλία»!
Μόνο τήν ἀμετανοησία δέν συγχωρεῖ ὁ Θεός, γιατί σ’ αὐτήν τήν κατάσταση ὁ ἄνθρωπος ἐπιμένει δαιμονικά στά πάθη του καί δέν ζητᾶ συγχώρεση.16 Ἄς εὐχηθοῦμε, λοιπόν, σέ ὅλους τούς ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι πάσχουν ἀπό τά «πάθη τῆς ἀτιμίας»17, νά μετανοήσουν, νά ἀγωνισθοῦν καί
μέ τή βοήθεια τοῦ ἐλεήμονος Θεοῦ καί Πατέρα μας νά «κόψουν τήν κακιά
συνήθεια».
ἀῤῥένων μανία∙ καὶ γὰρ πάσχει ἐν τοῖς ἁμαρτήμασιν ἡ ψυχὴ μᾶλλον καὶ καταισχύνεται,
ἢ τὸ σῶμα ἐν τοῖς νοσήμασι... Εἰ γὰρ μὴ γέεννα ἦν, μηδὲ κόλασις ἠπείλητο, τοῦτο πάσης
κολάσεως χεῖρον ἦν... Καὶ ὅπερ ἂν εἴποις ἁμάρτημα, οὐδὲν ἴσον ἐρεῖς τῆς παρανομίας
ταύτης...». (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, PG 60, 416–417. Μετάφραση: «Πάντα τά πάθη
ἄτιμα εἶναι, περισσότερο δέ ἡ μεταξύ τῶν ἀνδρῶν μανία, διότι στούς ἁμαρτάνοντας πάσχει ἡ ψυχή περισσότερο ἀπ’ ὅτι τό σῶμα ἀπό τίς ἀρρώστιες... Καί ἄν δέν ὑπῆρχε γέεννα, μήτε ἡ ἀπειλή τῆς κολάσεως, αὐτό (τό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας) κάθε κολάσεως εἶναι χειρότερο... Κι ὅποιο ἁμάρτημα κι ἄν ὀνομάσεις, κανένα δέν μπορεῖς νά βρεῖς ἴσο μέ τήν παρανομία αὐτή...»).
16. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος θέλοντας νά ἀφυπνήσει, ἀπό τήν αὐταπάτη τους, ὅσους
πιστεύουν ὅτι ὑπηρετώντας τά πάθη τους καί ἐμμένοντας σέ αὐτά ἀμετανόητα καί ἐγωιστικά μποροῦν καί νά σωθοῦν, γράφει: «...μὴ πλανᾶσθε∙ οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι
οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι». (Α΄ Κορ., 6, 9–10).
17. «... Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας‧ αἵ τε γὰρ θήλειαι
αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες
ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους,
ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς
πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες...». (Ἀπόστολος Παῦλος, Ρωμ. 1, 24–27. Μετάφραση: «... Γι’ αὐτό τούς παρέδωσε ὁ Θεός σέ ἀτιμωτικά πάθη, γιατί καί τά θηλυκά τους
μετάλλαξαν τή φυσική χρήση τοῦ σώματός τους στήν ἀφύσικη, κι ὅμοια καί οἱ ἀρσενικοί, ἀφοῦ ἄφησαν τή φυσική χρήση τοῦ θηλυκοῦ, κατακάηκαν ἀπό τήν ὄρεξή τους ὁ
ἕνας πρός τόν ἄλλο, ἀρσενικοί μέ ἀρσενικούς, ἐνῶ κατεργάζονταν ἄσχημες πράξεις καί
ἐλάμβαναν στούς ἑαυτούς τους τό μισθό πού τούς ἔπρεπε τῆς πλάνης τους»).
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Τή 12η Ἰουλίου 2016 ἑορτάσθηκε μέ ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια
καί κατάνυξη, γιά δεύτερη χρονιά,
ἡ ἱερά Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός
ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου
(1924 –1994), τόσο στήν Ἱερά Μονή
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, στή
Σουρωτή Θεσ/νίκης, ὅπου καί ὁ τάφος Του, ὅσο καί σέ ὅλο τόν ὀρθόδοξο κόσμο. Ὁ Ὅσιος ἐν ζωῇ ἐ
πιτελοῦσε θαυμαστά
«σημεῖα», ἀλλά καί
μετά τήν κοίμησή Του
ἐπιτελεῖ πολλά θαύματα, γεγονός πού
τόν καθιστᾶ στή συνείδηση τοῦ πιστοῦ
Λαοῦ πολύ ἀγαπητό
καί μεγάλο Ἅγιο.
Ἀπό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π.,
ἀλλά καί γενικά τούς
Πολυτέκνους, ὁ Ὅσιος τιμᾶται ἰδιαιτέρως.
Καί ὁ λόγος εἶναι ὅτι
ἀρκετοί ἐξ ἡμῶν τόν
εἴχαμε γνωρίσει καί
εὐεργετηθήκαμε ἀπό
τίς συμβουλές καί τίς προσευχές Του.
Ἀλλά καί ὅσοι δέν τόν ἐγνώρισαν
προσωπικῶς, ὠφελήθηκαν καί ὠφελοῦνται ἀπό τίς σοφές καί θεόπνευστες διδασκαλίες Του, ὅπως αὐτές
καταγράφονται στά βιβλία πού κυκλοφοροῦνται. Ὅμως καί ὁ Ὅσιος
ἀγαποῦσε τούς ἥρωες Πολυτέκνους,
ἀλλά καί τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Μάλιστα,

ἐνθάρρυνε τόν ἱδρυτή της, μακαριστό π. Νικόδημο, στή συνέχιση τοῦ
ἔργου της.
Πολλές ἀπό τίς διδασκαλίες τοῦ
Ὁσίου καί εἰδικότερα αὐτές πού ἀ
φοροῦν τήν «Παιδεία καί τήν Ἀγω
γή τῶν Νέων» συνέλεξε ο μακαριστός πλέον διδάσκαλος Ἀπόστολος
Ἰωαννίδης. Τό ἀποτέλεσμα τῆς συλ
λογῆς αὐτῆς εἶναι τό ἐδῶ παρουσιαζόμενο καλαίσθητο
καί ἐξαιρετικά ὠφέλιμο βιβλίο, πού ἐκ
δόθηκε ἀπό τίς ὀρ
θόδοξες ἐκδόσεις «Τό
Παλίμψηστον» (Θεσ
σαλονίκη 2015, σ. σ.
214. Ὑπεύθυνος Πρω
τοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Καθη
γητής Πανεπιστημίου).
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι
μποροῦν νά τό προμηθευτοῦν ἀπό τίς ἐκδόσεις (ὁδ. Τσιμισκῆ 128,
546 21 Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310.286.247) ἤ
ἀπό τά Χριστιανικά Βιβλιοπωλεῖα. Τό
συνιστοῦμε θερμά.
Ἐν συνεχείᾳ παραθέτουμε, ἀπό τό
βιβλίο αὐτό, ἕνα μικρό ἀπόσπασμα
ἀπό τή χαριτωμένη διδασκαλία τοῦ
Ὁσίου γιά τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφεσ. 6, 4), πρός ὠφέλεια τῶν
γονέων, ἀλλά καί τῶν παιδαγωγῶν.

Ἡ πνευματική ἀναγέννηση τῶν παιδιῶν.
— Γέροντα, γιά τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν εὐθύνονται μόνον οἱ γονεῖς;
— Κυρίως οἱ γονεῖς εὐθύνονται, γιατί, ἀνάλογα μέ τήν ἀνατροφή πού
θά δώσουν στά παιδιά, θά γίνουν καλοί κληρικοί, καλοί ἐκπαιδευτικοί
κ.λπ., καί θά βοηθοῦν καί αὐτά μέ τήν σειρά τους τά παιδιά καί τά δικά
τους καί τοῦ κόσμου. Ἡ μητέρα μάλιστα ἔχει περισσότερη εὐθύνη ἀπό τόν
πατέρα γιά τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν.
Ἄν οἱ γονεῖς κατά τό διάστημα πού τό παιδάκι εἶναι ἀκόμη στήν κοιλιά
τῆς μητέρας προσεύχονται, ζοῦν πνευματικά, τό παιδάκι θά γεννηθεῖ
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ἁγιασμένο. Καί στήν συνέχεια, ἄν τό βοηθήσουν πνευματικά, θά γίνει
ἁγιασμένος ἄνθρωπος καί θά βοηθάει τήν κοινωνία, εἴτε στήν Ἐκκλησία
θά διακονεῖ εἴτε στήν ἐξουσία θά ἀνέβει κ.λπ. Πρέπει ὅλοι νά βοηθοῦμε τά
παιδιά, ὥστε νά γίνουν σωστοί ἄνθρωποι καί νά μείνει λίγο προζύμι γιά
τίς ἑπόμενες γενιές. Γιατί τώρα, ὅπως πᾶνε τά πράγματα, πάει νά χαθεῖ
καί τό προζύμι. Καί ἄν χαθεῖ τό προζύμι, μετά τί θά γίνει;
Οἱ γονεῖς πού γεννοῦν τά παιδιά καί τούς δίνουν τό σῶμα πρέπει νά
συντελέσουν, ὅσο μποροῦν, καί στήν πνευματική ἀναγέννησή τους. Γιατί ὁ
ἄνθρωπος, ἐάν δέν ἀναγεννηθεῖ πνευματικά, εἶναι γιά τήν κόλαση. Ὕστερα
οἱ γονεῖς, ὅ,τι δέν μποροῦν νά κάνουν οἱ ἴδιοι γιά τά παιδιά τους, θά τό
ἀναθέσουν σέ δασκάλους. Γι’ αὐτό λέει καί ἡ Ἐκκλησία μας «τοὺς γονεῖς
ἡμῶν καὶ διδασκάλους». Ὑπάρχουν ὅμως καί οἱ πνευματικοί Πατέρες, πού
μπορεῖ νά μήν ἔχουν παιδιά, ἀλλά βοηθοῦν πιό θετικά στήν ἀγωγή τῶν
παιδιῶν, γιατί ἐργάζονται γιά τήν πνευματική τους ἀναγέννηση.
Θέλω νά πῶ, ὅλοι πρέπει νά βοηθοῦν, καθένας μέ τόν τρόπο του, μέ τό
παράδειγμά του, γιά νά ἀναγεννηθοῦν τά παιδιά, ὥστε νά ζήσουν εἰρηνικά
σ’ αὐτήν τήν ζωή καί νά πᾶνε στόν Παράδεισο. Ὅταν τά παιδιά γίνουν
πνευματικοί ἄνθρωποι, οὔτε νόμους χρειάζονται οὔτε τίποτε. «Δικαίῳ νόμος
οὐ κεῖται» (Α΄ Τιμοθ. 1, 9). Ὁ νόμος εἶναι γιά τούς παρανόμους. Ἡ πνευματική
ἐξουσία εἶναι ἀνώτερη ἀπό τίς ἀνθρώπινες ἐξουσίες. (Σελ. 204–205).

Παιδιά καί πνευματική ζωή...
— Γέροντα, μία μητέρα δίνει ἁγιασμό στό παιδί της καί τό παιδί τόν
φτύνει. Τί νά κάνει;
— Νά κάνει προσευχή γιά τό παιδί της. Ἴσως καί ὁ τρόπος πού δίνει στό
παιδί τόν ἁγιασμό νά τοῦ προκαλεῖ ἀντίδραση. Γιά νά εἶναι τά παιδιά στόν
δρόμο τοῦ Θεοῦ, πρέπει καί οἱ γονεῖς νά ζοῦν σωστά πνευματικά. Μερικοί
γονεῖς πού θρησκεύουν προσπαθοῦν νά βοηθήσουν τά παιδιά τους νά γίνουν
καλά παιδιά, ὄχι γιατί τούς ἀπασχολεῖ ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς τους, ἀλλά γιατί
θέλουν νά ἔχουν καλά παιδιά. Περισσότερο δηλαδή τούς στενοχωρεῖ τί θά
πεῖ ὁ κόσμος γιά τά παιδιά τους, παρά μήπως πᾶνε στήν κόλαση. Τότε πῶς
νά βοηθήσει ὁ Θεός; Σκοπός δέν εἶναι νά πηγαίνουν τά παιδιά μέ τό ζόρι
στήν ἐκκλησία, ἀλλά νά ἀγαπήσουν τήν ἐκκλησία. Νά μήν κάνουν τό καλό
μέ τό ζόρι, ἀλλά νά τό αἰσθανθοῦν ὡς ἀνάγκη. Ἡ ἁγία ζωή τῶν γονέων
πληροφορεῖ τίς ψυχές τῶν παιδιῶν καί ὑποτάσσονται φυσιολογικά. Ἔτσι
μεγαλώνουν μέ εὐλάβεια καί μέ διπλή ὑγεία, χωρίς ψυχικά τραύματα. Ἄν οἱ
γονεῖς ζορίζουν τό παιδί τους ἀπό φόβο Θεοῦ, βοηθάει ὁ Θεός καί βοηθιέται
τό παιδί. Ἄν ὅμως τό κάνουν ἀπό ἐγωισμό, τότε δέν βοηθάει ὁ Θεός. Πολλές
φορές ταλαιπωροῦνται τά παιδιά ἀπό τήν ὑπερηφάνεια τῶν γονέων...
Οἱ γονεῖς πρέπει νά βοηθοῦν μέ διάκριση τά παιδιά ἀπό μικρά νά πλησιάσουν
στόν Χριστό καί νά ζήσουν ἀπό μικρά τίς ἀνώτερες χαρές, τίς πνευματικές.
Ὅταν ἀρχίσουν νά πηγαίνουν στό σχολεῖο, πρέπει σιγά-σιγά νά τά μάθουν
νά μελετοῦν κάποιο πνευματικό βιβλίο καί νά τά μάθουν νά ζοῦν πνευματικά.
Τότε θά εἶναι ἀγγελούδια καί μέ τήν προσευχή τους θά ἔχουν μεγάλη παρρησία
πρός τόν Θεό. Τέτοια παιδιά εἶναι κεφάλαια πνευματικά γιά τά σπίτια. Εἰδικά
τά Συναξάρια πολύ βοηθοῦν τά μικρά παιδιά στήν πνευματική ζωή... Ἄν τά
παιδιά ζοῦν πνευματικά, θά ζοῦν χαρούμενα σ’ αὐτήν τήν ζωή καί στήν ἄλλη
θά χαίρονται αἰώνια κοντά στόν Χριστό. (Σελ. 191–193).
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Ἁγιορείτης Μοναχός
π. Ν Ι ΚΟΔ Η Μ ΟΣ Μπιλάλης
(1932 – † 4. 6. 2014).

Δύο ἔτη ἀπό τήν κοίμησή του.
Τό Σάββατο 4 Ἰουνίου 2016 τελέσθηκε, ἀπό τούς
Συλλόγους «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυ
τέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.) καί «Ὁ Ἅγιος Νικόδημος Ἁ
γιορείτης», στόν Ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς (ὁδ. Ἀκαδημίας, Ἀθήνα), τό διετές ἱερό Μνημόσυνο τοῦ
ἀειμνήστου π. Νικοδήμου Μπιλάλη. Ὁ Γέροντας ὑπῆρξε ὁ Ἱδρυτής καί ἡ
«ψυχή» τῶν δύο Συλλόγων.
(Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά γνωρίσουν περισσότερα γιά τή ζωή καί τό ἔργο
τοῦ ἀοιδίμου Γέροντα, μποροῦν νά ζητήσουν τό Εἰδικό Ἀφιερωματικό
τεῦχος 143/2014 καί θά τούς ἀποσταλεῖ δωρεάν).
Στό ἱ. Μνημόσυνο συμμετεῖχαν ἀρκετοί Ἱερεῖς, μέ
προεξάρχοντα τόν Α΄ Ἀντιπρόεδρο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἀρ
χιμ. π. Νεκτάριο Ζιόμπολα,
ὁ ὁποῖος στό κήρυγμά του
ἀναφέρθηκε στό μακαριστό Γέροντα καί τό ἔργο
του. Ἐπιμνημόσυνο λόγο
ἐκφώνησε καί ὁ Πρόεδρος
τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. κ. Ἀντώνιος
Ἀντωνίου.
Παρέστησαν συγγενεῖς τοῦ Γέροντα, Φίλοι τῶν Πολυτέκνων καί γνωστοί του, ἀλλά καί Πολύτεκνοι. Μετά τό πέρας τοῦ Μνημοσύνου προσφέρθηκε καφές καί κέρασμα στά Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου μας.
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Συνέχεια στή σελ. 15.

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ Σ’ ΑΛΛΟΥΣ

