
Με την 
ευκαιρία 

της Εθνικής 
µας Εορτής 

Ἐμεῖς, παιδιά, χάρη στή θυσία τῶν προγόνων μας, ζοῦμε σήμερα 

ποιό τρόπο μποροῦμε νά δείξουμε τήν ἀγάπη μας στήν Πατρίδα

Ἑλλάδα καί κάθε τι ἑλληνικό. Δυστυχῶς στίς μέρες μας ἀρχίζει

μολυσματική ἀσθένεια ἡ ξενομανία. Τί δηλαδή συμβαίνει

Πολλοί μιμοῦνται τούς ξένους, τούς διάφορους τουρίστες 

ἠθοποιούς. Τούς μιμοῦνται στό ντύσιμό τους, στά 

φερσίματα, στίς παραξενιές. Θέλουν νά

χρησιμοποιήσουν ξένες λέξεις, βάζουν ξένα 

παιδιά τους, στά καταστήματά τους. Δέν υπάρχει 

μεγαλύτερη ντροπή ἀπό τό νά ἀρνεῖσαι τήν Πατρίδα σου!

Ἐπιπλέον ἀκοῦμε 

σήμερα συζητήσεις γιά πολέμους, 

μυστικά ὅπλα, βόμβες ἀτόμου, πυραύλους…. Και δέν ξέρω 

γιά πόσα ἄλλα φοβερά καί τρομερά. Δέν πρέπει νά 

ταραζόμαστε, ὅμως, ἀπ’ αὐτά. Τά ὅπλα τους καί ἡ δύναμή 

τους σάν σκόνη γιά μιά στιγμή μπορεῖ νά σκορπιστοῦν.  

Ἄλλωστε ἡ θαυμαστή ἱστορία τῆς Ἑλλάδας τό ἔδειξε 

πολλές φορές, ὅπως στίς 28  Οκτωβρίου 1940. Πρέπει, λοιπόν, νά πηγαίνουμε κάθε μέρα 

πιό κοντά στο Θεό, γιά νά εἶναι κι ὁ Θεός πιό κοντά στήν Πατρίδα μας.

ἄνθρωποι, ἄντρες, γυναῖκες καί παιδιά, καταφεύγουν σέ στιγμές δύσκολες στήν 

Παναγία καί την παρακαλοῦν. Κι ἡ Παναγία ἐπεμβαίνει καί κάνει τ

οἱ ἄνθρωποι στίς δύσκολες ὧρες φωνάζουν σπαρακτικά: «Παναγία μου! Βοήθα, 

Παναγία!». Κι ἡ Παναγία πρεσβεύει στόν παντοδύναμο Υιό της καί Θεό 

θαῦμα γίνεται. Κι ὄχι μόνο ἄτομα καί οἰκογένειες σώζει ἡ Παναγία 

ὅπως τό δικό μας Ἔθνος! Ἡ Παναγία ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι ἡ  Σ

Ἡ Σκέπη ἰδιαίτερα τῶν ἁγνών παιδιῶν, ὅπως εἶστε ἐσεῖς. 

       Γι’ αὐτό πρέπει νά τιμᾶμε τήν Παναγία. Νά πηγαίνουμε στίς γιορτές της καί νά μήν 

ἀφήνουμε ἀσεβεῖς ἀνθρώπους νά τήν βλαστημᾶνε. Εἶναι ἡ Μεγάλη μας Μ η τ έ ρ α!

 

Νέα του καλοκαιριού 
Στις 6 Ιουνίου 2010 στο προαύλιο του Ναού µας πραγµατοποιήθηκε Εκδήλωση µνήµης 

για την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως (29 Μαΐου

λήξη της Κατηχητικής Χρονιάς. Κατά την διάρκεια της

Ενοριακού µας Κέντρου χόρεψαν Ελληνικούς Παραδο

που διδάχθηκαν µε την φροντίδα της 

κ.Σοφίας Κωνσταντινίδου, ενώ 

βραβεύτηκαν στην µνήµη των Ιερέων 

της Ενορίας µας οι δύο σηµαιοφόροι του 

6ου Δηµ.Σχολείου, οι µαθητές Κ.Βαρθαλάµης και 

Ι.Σταυρίδης. Συγχαρητήρια σε όλους! 

 

 

με σήμερα ἐλεύθεροι. Μέ 

μας στήν Πατρίδα; Ν’ ἀγαπᾶμε τήν 

ρχίζει νά διαδίδεται σάν 

ξενομανία. Τί δηλαδή συμβαίνει; 

ξένους, τούς διάφορους τουρίστες ἢ 

νται στό ντύσιμό τους, στά 

παραξενιές. Θέλουν νά 

χρησιμοποιήσουν ξένες λέξεις, βάζουν ξένα ὀνόματα στά 

παιδιά τους, στά καταστήματά τους. Δέν υπάρχει ὅμως 

σαι τήν Πατρίδα σου! 

Πρέπει, λοιπόν, νά πηγαίνουμε κάθε μέρα 

Θεός πιό κοντά στήν Πατρίδα μας. Πόσοι 

κες καί παιδιά, καταφεύγουν σέ στιγμές δύσκολες στήν 

πεμβαίνει καί κάνει τό θαῦμα της. Ὅλοι 

σπαρακτικά: «Παναγία μου! Βοήθα, 

Παναγία πρεσβεύει στόν παντοδύναμο Υιό της καί Θεό μας καί τό 

Παναγία ἀλλά καί λαούς, 

Σ κ έ π η τοῦ κόσμου. 

με τήν Παναγία. Νά πηγαίνουμε στίς γιορτές της καί νά μήν 

Μεγάλη μας Μ η τ έ ρ α! 

Στις 6 Ιουνίου 2010 στο προαύλιο του Ναού µας πραγµατοποιήθηκε Εκδήλωση µνήµης 

Μαΐου 1453) και για την 

διάρκεια της, τα παιδιά του 

Ενοριακού µας Κέντρου χόρεψαν Ελληνικούς Παραδο-σιακούς χορούς 
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Καλ

 

Ὕστερα 

ξαναµαζευτήκαµε. Τά σχολεία 

µποροῦσε νά µήν 
Χριστοῦ

Παράλληλα φέτος ξεκινά την πορεία του 

και το µικρό αυτό περιοδικάκι το οποίο

όνοµα «κουβεντούλες» γιατί µέσα από τις σελίδες του θα κάνουµε όµορφες 

κουβεντούλες για τον Χριστό µας.

κάθε µήνα και απευθύνεται 

αποκλειστικά σε εσάς τα 

ευλογηµένα παιδάκια που 

έρχεσθε στις συναντήσεις µας! 

Μέ τήν πραγµατική 

ἱστορία  που θά αναπτύξουµε 
σήµερα, θά καταλάβετε ποιοί 

εἶναι οἱ λόγοι του νά βρίσκεστε 

κοντά στό Χριστό  

καί νά ἔρχεστε στό Κατηχητικό µας!
 

Ας ξεκινήσουµε λοιπόν! 

 

 

Μην ξεχάσεις! 
 

Κάθε Σάββατο στις 4.00 
µ.µ η συνάντηση µας στο 
Ενοριακό µας Κέντρο! 

  

ΜΗΝΙΑΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ  
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Καλῶς ἤρθατε, παιδιά, στις Νεανικές 

Συνάξεις µας! 

στερα ἀπό τίς διακοπές τοῦ καλοκαιριοῦ 

ξαναµαζευτήκαµε. Τά σχολεία ἄρχισαν. Δέν 

σε νά µήν ἀρχίσει καί τό Σχολείο τοῦ 
ῦ, τό Κατηχητικό της Ενορίας µας! 

Παράλληλα φέτος ξεκινά την πορεία του 

και το µικρό αυτό περιοδικάκι το οποίο έχει το 

όνοµα «κουβεντούλες» γιατί µέσα από τις σελίδες του θα κάνουµε όµορφες 

κουβεντούλες για τον Χριστό µας. Θα σας προσφέρεται  

ρχεστε στό Κατηχητικό µας! 



 

...Μόλις εἶχε τελειώσει τή διδασκαλία Του. Τά πλήθη 

πιά. Μά νά, ὁ Κύριος βρέθηκε πάλι περικυκλωµένος! Αὐ

δέν ἦταν ἄρρωστοι,πού ζητοῦσαν θεραπεία……

ἦταν κάµποσα… παιδιά! 

Τά εἶχαν φέρει στό Χριστό οἱ καλές µητέρες µ’ 

πόθο:  Νά τά εὐλογήσει! Ἤθελαν τά θαυµατουργά 

Του χέρια νά αγγίξουν τά κεφαλάκια τους. Κι 

νά πάρουν κι αὐτά κάτι ἀπό τή θεϊκή Του χάρη!

Ἔνιωθαν πώς αὐτό θά τούς ἔκανε καλό καί στό 

σῶµα καί στήν ψυχή τους!Καί ὤ! µέ πόση γλυκύτητα 

τά ὑποδέχτηκε ὁ Χριστός! Ἔνιωσε µιά ἐντελῶς ξεχωριστή ε

ἀπό τό περιτριγύρισµα αὐτό τοῦ παιδόκοσµου, τοῦ γεµάτου 
ἁπλότητα. Γι’ αὐτό καί τούς µαθητές, πού τά εµπόδιζαν νά Τόν 

πλησιάσουν, τούς µάλωσε αὐστηρά: «Ἀφῆστε τά παιδιά νά 

µου. Μήν ἐµποδίζετε νά δώσω πλούσιες τίς εὐλογίες µου

στά νέα αὐτά βλαστάρια, στή νέα γενεά, πού προορίζεται 
νά δώσει τούς πρώτους πολίτες τῆς Βασιλείας µου».

ἔκλεισε, λοιπόν, τρυφερά µεσ’ τή θεϊκή Του ἀγκάλη, τήν 

ὁλόθερµη ἀπό ἀµέτρητη ἀγάπη!Ἀπό τά θεῖα χείλη Του, σάν 

ποταµοί, ξεχύνονταν οἱ εὐλογίες Του!  

Εὐτυχισµένα παιδιά ἐκείνου τοῦ καιρο

Τρισευτυχισµένα καί σεῖς, τά σηµερινά παιδιά! Γιατί ἐσε

εἶστε ἀκόµη παραπάνω εὐλογηµένη γενεά! Ζεῖτε µέσ’ στήν 

ὁλόθερµη ἀγκαλιά Του, στήν Ἐκκλησία Του! Σᾶς ὁδηγοῦ
µονάχα οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς σας. Ἀλλά καί οἱ σεβαστοί δάσκαλοι σας. 

καί µέ  αὐτή τή συνάντηση πόσο µπορεῖτε νά ὠφεληθε

συνάντησης αυτής εἶναι: Νά γνωρίσουµε τόν Χριστό. 

 

 Και πῶς θά γνωρίσουµε τόν Χριστό; 

Ὅταν ἔχουµε καλή θέληση καί ρωτᾶµε ὅ,τι δέν ξέρουµε!

Ὅταν δέν ἀπουσιάζουµε ἀπ’ την Συνάντηση κάθε Σάββατο!

Ὅταν ἐκκλησιαζόµαστε κάθε Κυριακή! 

Ὅταν κοινωνοῦµε τό Σῶµα καί τό Αἷµα τοῦ Χριστο

Ὅταν διαβάζουµε τήν Ἁγία Γραφή καί Πνευµατικά βιβλία!

 
χε τελειώσει τή διδασκαλία Του. Τά πλήθη ἀποµακρύνονταν 

ὐτή τή φορά ὅµως 

σαν θεραπεία……Ἀλλά 

καλές µητέρες µ’ ἕνα 

θελαν τά θαυµατουργά 

ουν τά κεφαλάκια τους. Κι ἔτσι 

πό τή θεϊκή Του χάρη! 

κανε καλό καί στό 

! µέ πόση γλυκύτητα 

ς ξεχωριστή εὐχαρίστηση 

γεµάτου ἀθωότητα καί 

τό καί τούς µαθητές, πού τά εµπόδιζαν νά Τόν 

στε τά παιδιά νά ἔρθουν κοντά 

λογίες µου 

τά βλαστάρια, στή νέα γενεά, πού προορίζεται 

.Τά 

γκάλη, τήν 

α χείλη Του, σάν 

καιροῦ! 

σεῖς 

τε µέσ’ στήν 

ῦν στό Χριστό ὄχι 
σεβαστοί δάσκαλοι σας. Ἀλλά 

φεληθεῖτε!Ὁ σκοπός της 

 

,τι δέν ξέρουµε! 

π’ την Συνάντηση κάθε Σάββατο! 

 

Χριστοῦ! 

γία Γραφή καί Πνευµατικά βιβλία! 

  @ Ἕνα ἀεροπλάνο µετέφερε µιά 

να συγκεντρωθεῖ ἀπό τή φασαρία πού 

τρελλό:— Μπράβο, του λέει, µέ γλίτωσες: Πές µου 

ἡσυχάσανε;— Α! Τίποτα σπουδαῖο, ἀπαντ

καί νά πέσουν στήν αὐλή. 

 

@ Μεταξύ γιατρῶν: 

— Φρονεῖτε λοιπόν, ἀγαπητέ συνάδελφε, 

— Ἀσφαλῶς! Ὁ ἀσθενής εἶναι... πολύ πλούσιος!

 

@Στό συνεργεῖο:  

— Λοιπόν, µοῦ τά ‘φτιαξες τά φρένα; Ρωτάει 

πελάτης. 

— Ὄχι, ἀλλά µήν ἀνησυχεῖς, δέν θά’χεις πρόβληµα.

— Πῶς δέ θἄχω πρόβληµα χωρίς φρένα;

— Σοῦ δυνάµωσα τήν κόρνα!                                        

 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΘΕΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΘΕΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΘΕΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΘΕ

    
�Αγαπητέ Θεέ, ήθελες πράγµατι η 

καµηλοπάρδαλη να είναι έτσι, η µήπως έκανες λάθος?

�Αγαπητέ  Θεέ, θα µπορούσες να γράψεις 

µερικές ακόµη ιστορίες? Τις διαβάσαµε όλες αυτές που 

έγραψες και τις ξαναρχίσαµε. 

�Πως ήξερες ότι ήσουν Θεός ?

�Αγαπητέ Θεέ, η δασκάλα λέει ότι οι µέρες άλλοτε µικραίνουν κι 

άλλοτε µεγαλώνουν . ∆εν µπορείς να καταλήξεις σε µια απόφαση?

�Αντί να αφήνεις τους ανθρώπους να πεθαίνουν και να φτιάχνεις 

άλλους ,γιατί δεν κρατάς αυτούς που έχεις ?

                                                       

Ας γελάσουµε…! 
µετέφερε µιά ὁµάδα τρελῶν. Ὁ πιλότος πού δέν µποροῦσε 

πό τή φασαρία πού ἔκαναν βρῆκε ἕναν ἀπό αὐτούς, πού φαινόταν 

κάπως πιό λογικός καί τοῦ εἶπε: 

— Σέ παρακαλῶ, κάνε τούς φίλους σου νά 

ἡσυχάσουν, γιατί ἀλλιῶς τό ἀεροπλάνο θά 

πέσει. Μετά ἀπό µισή ὥρα παραξενεµένος ὁ 

πιλότος γιά τήν ἡσυχία πού ἐπικρατοῦσε 

στό ἀεροπλάνο, φωνάζει πάλι τόν ἴδιο 

Μπράβο, του λέει, µέ γλίτωσες: Πές µου ὅµως τώρα, τί τους εἶπες καί 

παντᾶ ὁ τρελός. Τούς εἶπα νά ἀνοίξουν τήν πόρτα 

γαπητέ συνάδελφε, ὅτι πρέπει νά γίνει συµβούλιο; 

ναι... πολύ πλούσιος! 

τά ‘φτιαξες τά φρένα; Ρωτάει ὁ 

ς, δέν θά’χεις πρόβληµα. 

χω πρόβληµα χωρίς φρένα; 

                                                             Επιµέλεια Γ.Ρ 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΘΕΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΘΕΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΘΕΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΘΕΟ...Ο...Ο...Ο...!!!!    

Αγαπητέ Θεέ, ήθελες πράγµατι η 

έτσι, η µήπως έκανες λάθος? 

Αγαπητέ  Θεέ, θα µπορούσες να γράψεις 

µερικές ακόµη ιστορίες? Τις διαβάσαµε όλες αυτές που 

Πως ήξερες ότι ήσουν Θεός ? 

Αγαπητέ Θεέ, η δασκάλα λέει ότι οι µέρες άλλοτε µικραίνουν κι 

υν . ∆εν µπορείς να καταλήξεις σε µια απόφαση? 

Αντί να αφήνεις τους ανθρώπους να πεθαίνουν και να φτιάχνεις 

άλλους ,γιατί δεν κρατάς αυτούς που έχεις ? 

                                                       Επιµέλεια Ν.Ρ 


