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ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΚΙ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΚΥΖΗ

   Mόνος στή βροχή προχωρῶ...Κανένας δέν θά µέ πάρει τηλέφωνο. 
Κανείς δέν µέ περιµένει στό σπίτι. Ἔφυγαν ὅλοι. Ἔφυγε κι ἡ 
γυναίκα µου χρόνια πρίν. Τά παιδιά σέ ἄλλες πόλεις 
παντρεµένα...Δέν µποροῦµε "µπαµπά" νά ἔρθουµε γιά διακοπές, 
πολλά τά ἔξοδα...Βγῆκα νά πάρω λίγο ψωµάκι. Βρέχει πολύ. Δέν 
ἤθελα οὔτε ὀµπρέλα νά κρατήσω. Δέν µέ βαστοῦν τά χέρια καί τά 
πόδια πια. Κι εἶναι κι αὐτή ἡ µοναξιά ποὺ µέ τσακίζει. Καί τό νά δῶ 
ἕνα παιδί µου. 
Νά ἀγκαλιάσω τά ἐγγόνια µου. Ἄς εἶναι Θεέ µου...Μπορεῖ τό 
καλοκαίρι νά ἔρθουν. Τουλάχιστον νά τά δῶ πρίν πεθάνω.Θά πάω 
νά βράσω λίγο ρυζάκι. Ἔχει καί λίγο κοτόπουλο. Περάσαν κι οἱ 
γιορτές ἔτσι. Κι εἶναι ἡ µοναξιά πιό φοβερή τότε. Εὐτυχῶς ποὺ 
ὑπάρχεις κι ἐσύ Χριστέ µου καί λέµε καµιά κουβέντα...Καί µέ 
καταλαβαίνεις. Καί Σέ καταλαβαίνω τί πέρασες γιά µᾶς στό σταυρό. 

Μοῦ σφίγγει τό χέρι καί µέ παίρνει καί µιάν ἀγκαλιά 
τίς Κυριακές σάν µέ βλέπει. -Τί κάνεις κυρ Κώστα;; µου λέει 

Κι ἔτσι κι ἐγώ δέν παραπονιέµαι. Λέω: Χριστέ µου, µιᾶς καί 
Σύ ποὺ Εἶσαι Θεός πέρασες τόσα, τί νά πῶ ἐγώ;; Κι ἔτσι 
παρηγοριέµαι µέ τή δική Σου παρέα Χριστέ µου...Νἆναι 
καλά καί ὁ παπα Νικόλας-γέρος κι αὐτός λευϊτης 
κουρασµένος καί ἅξιος... 

Μόνος στη βροχή προχωρώ...

µέ πλατύ χαµόγελο...Νά, αὐτά ἔχω κι ἐγώ τώρα στό τέλος τῆς ζωῆς µου 
καί µέ στηρίζουν... Άλήθεια σοῦ λέω, Χριστούλη µου, δέν ἔχω παράπονο 
ἀπό κανέναν..." Ἀληθινή διήγηση -κάποιων ἀφανῶν ἁγίων µέσα στίς 
ἀπρόσωπες πολυκατοικίες ποὺ ζωγραφίζουν µέ τή ζωη τους τον πολύ 
προσωπικό µας ΘΕΟ!  

                             Μοναχή Σωφρονία

Ἐκκλησίας καί κυρίως ἀπό τό µέγιστο τῶν 
µυστηρίων, τήν Θεία λειτουργία. Ποιοί 
ὅµως τελοῦν τήν θεία λειτουργία; Οἱ ἱερεῖς! 
Ὁ Θεός ἔχει ἐκλέξει γιά τό ἔργο αὐτό 
ἀφιερωµένους ἀνθρώπους ( πού τούς ἔπεσε 
ὁ κλῆρος) γιά νά τελοῦν τά ἱερά µυστήρια. 
Καί µάλιστα τό ἱερό καί µοναδικό αὐτό ἔργο 
οὔτε οἱ ἄγγελοι δέν µποροῦν νά τό κάνουν 
ἀφοῦ καί αὐτοί µέ φόβο καί τρόµο 
παρίστανται πέριξ τῆς Ἁγίας Τράπεζας. 
  Πιό ἀπλά ὁ ἱερέας θά σέ βαπτίσει, θά σέ 
µυρώσει, θά σέ  καταλάβουµε πόσο ψηλά 
ἔχει τοποθετήσει ὁ Θεός τό ἱερέα ἄς 
ἀκούσουµε τόν ἁγιασµένο γέροντα Παΐσιο 
ἀπό τήν ἔρηµο τοῦ ἁγίου Ὄρους: «Οἱ ἱερεῖς 
καί οἱ µοναχοί εἶναι κοινωνήσει, θά σέ 
παντρέψει µέχρι καί θά σέ ὁδηγήσει στήν 
τελευταία σου κατοικία. Τό σηµαντικό 
λοιπόν ἔργο τους εἶναι νά τελοῦν τά ἱερά 
µ υ σ τ ή ρ ι α .  Ὅ µ ω ς  σ τ ο ύ ς  ἱ ε ρ ε ῖ ς 
ἐµπιστεύθηκε καί ὁ Θεός καί ἕνα ἄλλο πολύ 
σ η µ α ν τ ι κ ό  ἔ ρ γ ο .  Ν ά  κ α θ ο δ η γ ο ῦ ν 
πνευµατικά τίς ψυχές ὥστε νά πλησιάσουν 
καί νά ἐνωθοῦν τελικά µέ τόν Θεό. Εἶναι 
αὐτό πού λέµε πνευµατικοί πατέρες. Σέ 
αὐτούς  πού ε ἶναι  ο ἱ  δ ιάδοχοι  τῶν 
ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ ἔδωσε ὁ Θεός τήν 
δύναµη καί «λύνουν καί νά δένουν» (Ἰωάν. 
20,23). Τούς ἔδωσε τήν χάρη νά συγχωροῦν 
καί νά δεσµεύουν τά ἁµαρτήµατα τῶν 
ἀνθρώπων. Ὁ Θεός συγχωρεῖ ἀλλά µέσα 
ἀπό τούς ἀνθρώπους πού ἔχει ἐπιλέξει. Ἄς 
θυµηθοῦµε ἐδῶ ὅτι µετά τό θαῦµα πού 
ἐπιτελοῦσε ὁ Χριστός στήν ἐπίγεια ζωή του, 
προέτρεπαι τούς θεραπευµένους νά 
ἐπισκεφθοῦν τούς ἱερεῖς (Ματθ. 8,2-4). Οἱ 
πνευµατικοί εἶναι σάν τόν Μωϋσῆ πού 
καθοδηγοῦσε τόν λαό στήν συνάντηση µέ 
τόν Θεό (Ἐξ. κεφ. 19). Τό ἔργο αὐτό εἶναι 

πολύ ὑπεύθυνο καί ἀλλοίµονο στόν 
κληρικό πού δέν ἐπιτελεῖ σωστά τήν 
διακονία του αὐτή.
  Ἔτσι, δεύτερο πολύ σηµαντικό ἔργο τῶν 
ἱερέων εἶναι αὐτό τῆς πνευµατικῆς 
πατρότητας. Εάν θέλουµε νά καταλάβουµε 
πόσο ψηλά ἔχει τοποθετήσει ὁ Θεός τό ἱερέα 
ἄς ἀκούσουµε τόν ἁγιασµένο γέροντα 
Παΐσιο ἀπό τήν ἔρηµο τοῦ ἁγίου Ὄρους: 
«Οἱ ἱερεῖς καί οἱ µοναχοί εἶναι οἱ φάροι στά 
ξ ε ρ ο ν ή σ ι α  π ο ύ  δ ι α φ υ λ ά σ ο υ ν  τ ο ύ ς 
ταξιδιῶτες ἀπό ναυάγια ὅπως εἶναι καί τά 
φανάρια µέσα στίς πόλεις πού φροντίζουν 
γιά τήν καλή κυκλοφορία καί τήν πρόληψη 
τῶν ἀτυχηµάτων». Τέλος, ἄς βάλουµε 
σηµασία καί στά λόγια τοῦ ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ 
Αἰτωλοῦ, ὁ ὁποῖος ἔλεγε στούς χριστιανούς 
ἄν συναντήσουν στό δρόµο ἱερέα ἤ βασιλέα 
ἤ καί  ἄγγελο ἀκόµα,  τόν ἱερέα νά 
χαιρετήσουν πρῶτον! Ἐκκλησία χωρίς 
πρόσωπα δέν ὑπάρχει. Καί οἱ ἱερεῖς καί οἱ 
λαϊκοί κάνουν τήν Ἐκκλησία, εἶναι ἡ 
Ἐκκλησία καί χωρίς τούς µέν ἤ τούς δέ 
Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει!Ἄν τώρα ὁ ἱερέας 
δέν εἶναι σωστός, τότε θά λογαριαστεῖ µέ τόν 
Θεό πού τόν τίµησε τόσο!Ἄς εὐχόµαστε 
στήν προσευχή µας, ἐκτός ἀπό τά µέλη τῆς 
οἰκογένειάς µας καί γιά τούς ἱερεῖς τῆς 
ἐνορίας µας, πού δέχονται πόλεµο ἀνελέητο 
ἀπό τόν διάβολο, µεγαλύτερο ἀπό τούς 
λαϊκούς χριστιανούς!

Τοῦ ἀρχιµ. Ἰακώβου Κανάκη                         
«Ευχόμαστε ο καινούργιος χρόνος να 

είναι γεμάτος χαρά,υγεία,προκοπή 

ευημερία και κάθε απο Θεού Ευλογία 

με τις πρεσβείες της Παναγίας μας 

και όλων των Αγίων».

 

Οι Ιερείς,

το Εκκλησιαστικο Συμβούλιο.



Ο Αγιασµός είναι ένα θαύµα!

Ο 70χρονος ηπειρώτης κληρικός Γ. Π., έλεγε το 1980: 

Παίρνεις από την ίδια βρύση και την ίδια ώρα και ηµέρα 
δυο ποτήρια νερό. Το ένα το "διαβάζει" ο ιερέας, κάνοντας 
το νερό "Αγιασµό". Αφήνεις και τα δυο  ποτήρια εκτεθειµένα 
στον αέρα. Αποτέλεσµα; Το νερό που δεν έγινε Αγιασµός 
βγάζει φυσαλίδες, φθείρεται, και αλλοιώνεται.Αντίστροφα, 
το νερό που έγινε Αγιασµός, παρόλο που είναι κι αυτό 
εκτεθειµένο , παρόλο που πάρθηκε από την ίδια πηγή, και 
την ίδια στιγµή, παραµένει πάντα καθαρό και φρέσκο, λες 
και µόλις βγήκε από την πηγή...

 -Ήταν (το νερό) κλεισµένο στο 
µπουκάλι.

"Πρόσφατα γκρεµίσαµε το σπίτι, που 
έχτισε ο πάππους µου, τον περασµένο 
αιώνα. Και βρήκαµε  στα  Θεµέλια  του 
σπιτιού,  και στις τέσσερις  γωνίες,  
τέσσερα σφραγισµένα µπουκαλάκια, 
που µέσα είχαν Αγιασµό. Και ήταν το 
νερό πεντακάθαρο". 

 - Ήταν θαµµένο στη γη εκατό περίπου 
χρόνια.
Και "συντηρητικά" να είχε, θα χαλούσε. 
Δε θα άντεχε σ' αυτές τις δυσµενέστατες 
συνθήκες. Σίγουρα, σιγουρότατα το 
νερό του Αγιασµοί δε χαλά από µόνο 
του. Έχει µέσα του µία "ουσία", που το 
κάνει να µη χαλά. Έχει ένα ισχυρό και 
αναλλοίωτο "συντηρητικό": την αόρατη 
Θεία Χάρη, που κάνει τα φυσικά 
υπερφυσικά, τα φθαρτά άφθαρτα. Αυτή 
η Θεία Χάρη κάνει και κάτι άλλο: 
Ε κ π έ µ π ε ι  µ ι α  ο υ ρ ά ν ι α  κ α ι 
καταπληκτική θεία ευωδιά. Μ' άλλα 
λόγια, η Θεία Χάρη, ανάµεσα στ' άλλα 
κάνει  το νερό του Αγιασµού να 

- Άσε, µανούλα µου, να χορτάσω πρώτα 
την ευωδιά από τον Αγιασµό! Ζούσε 
σεµνά, και η ψυχή του αισθανόταν την 
ευωδιά από την αγιαστική χάρη του 
Αγιασµού" .  (βλ .  "Λυχνία"  Ι εράς 
Μητροπόλεως Νικοπόλεως)."Αγιασµό" 
κάνουν και οι ιερείς των Καθολικών 
χριστιανών. Όµως το νεράκι, που 
αγιάζουν οι ιερείς τους, δε διαφέρει από 
τ ο  κ ο ι ν ό  ν ε ρ ό .  Φ θ ε ί ρ ε τ α ι  κ α ι 

Ο  Σ ε β α σ µ ι ώ τ α τ ο ς  Ε π ί σ κ ο π ο ς 
Ερζεγοβίνης Αθανάσιος Γιέβτιτς 
διηγείται:"Σε ένα σπίτι ζούσε µια µάνα 
µε το γυιό της.Μια ηµέρα η µάνα κάλεσε 
τον ιερέα της ενορίας τους στο σπίτι να 
τους κάνει Αγιασµό. Έκαµε τον 
Αγιασµό και έφυγε. Το µεσηµέρι γύρισε 
ο  νεαρός γιος (ε ίκοσι  χρονών), 
κατάκοπος από τη δουλειά του, στο 
σπίτι.
- Μάνα, γιατί µοσχοβολάει το σπίτι; Τι 
έγινε;
- Ήλθε ο παπάς, παιδί µου, και µας 
έκαµε Αγιασµό! Έλα να φας, παιδί µου! 
Θα πεινάς!

ευωδιάζει.

αλλοιώνεται.Κατά τον 18ο περίπου 
αιώνα, συνέβη στη Ρουµανία ένα 
γεγονός ,  που  τάραξε  τους  εκε ί 
χριστιανούς. Οι Καθολικοί έλεγαν 
στους Ορθοδόξους: "εµείς έχοµε την 
αλήθεια, εσείς την πλάνη".Το ίδιο έλεγαν 
και οι Ορθόδοξοι στους Καθολικούς. 
Ξέσπασαν µεγάλες έριδες.

Ο Ορθόδοξος είπε στον Καθολικό: Αν 
χαλάσει ο δικός µας Αγιασµός και δε 
χαλάσει ο δικός σας, τότε εµείς είµαστε 
σε πλάνη και εσείς στηνΑλήθεια. Αν 
όµως  χαλάσει ο δικός σας, τότε εσείς 
είσθε σε πλάνη".Ο Καθολικός το 
δέχθηκε.Συµφώνησαν ν' ανοίξουν τις 
"κολυµβήθρες" µετά από σαράντα 
ηµέρες.Δεν πέρασαν δέκα ηµέρες και 
φανερώνεται η Παναγία στον Ορθόδοξο 
Αρχιεπίσκοπο, και του λέει: "Τρέξε! 
Πάρε και τον Καρδινάλιο, πηγαίνετε 
στην  εκκλησία  να  ελέγξετε  τον 

Συναντήθηκαν οι δυο αρχηγοί των 
' Ε κ κ λ η σ ι ώ ν  ( ο  Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς 
Αρχιεπίσκοπος και ο Καρδινάλιος) και 
είπαν: "Κάτι πρέπει να κάνουµε για να 
ηρεµήσουν τα πνεύµατα".  Αποφάσισαν 
και οι µεν και οι δε, να κάνουν την 
ακολουθία του Αγιασµού. Έκαναν (ο 
καθένας ξεχωριστά) την ακολουθία. 
Σφράγισαν τις δυο κολυµβήθρες µε 
τους "Αγιασµούς".

Αγιασµό".Πήγαν. Και τι είδαν; Ο 
Αγιασµός των Καθολικών µύριζε 
ανυπόφορα. Των 'Ορθοδόξων ήταν 
πεντακάθαρος. Το µεγάλο αυτό γεγονός 
παριστάνεται σε τοιχογραφία στο 
Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο  Ρ ο υ µ α ν ί α ς ,  σ τ ο 
Βουκουρέστι.

  Γνωρίζουµε ὅτι γιά νά σωθεῖ ὁ ἄνθρωπος 
χρειάζεται νά ἔχει µέσα του τήν Χάρη τοῦ 
Θεοῦ καί ἐπίσης ξέρουµε ὅτι ἡ χάρη αὐτή 
δέν πωλεῖται οὔτε ἀγοράζεται ἀλλά 
προσφέρεται µέσα ἀπό τά µυστήρια τῆς 

                                                  
     Οἱ ἱερεῖς καί οἱ µοναχοί εἶναι οἱ φάροι στά 
ξ ε ρ ο ν ή σ ι α  π ο ύ  δ ι α φ υ λ ά σ ο υ ν  τ ο ύ ς 
ταξιδιῶτες ἀπό ναυάγια… Πολλοί ἄνθρωποι 
στίς µέρες µας λένε ὅτι πιστεύουν στόν Θεό 
ἀ λ λ ά  δ έ ν  σ υ µ π α θ ο ῦ ν  τ ο ύ ς  ἱ ε ρ ε ῖ ς . 
Διακατέχονται ἀπό ἀντικληρικαλιστικό 
πνεῦµα. Λένε ἐπίσης ὅτι πιστεύουν µέ ἕναν 
δικό τους τρόπο καί πορεύονται στήν ζωή 
τους µέ τόν τρόπο αὐτόν. Συχνᾶ ἐκλέγουν 
καί µερικές ἀπό τίς ἀλήθειες τῆς πίστης µας 
καί φτιάχνουν κοινῶς «ἕνα δικό τους 
εὐαγγέλιο». Στό κείµενο αὐτό θέλω νά σᾶς 
ἀναφέρω µερικά βασικά στοιχεία γιά τούς 
κληρικούς καί τήν ρόλο τους στήν σωτηρία 
τῶν ψυχῶν.    

Αρχιµ. Βασιλείου Π. Μπακογιάννη                               

Είναι απαραίτητοι οι ιερείς
για τη  σωτηρία µας;
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