
 

 

Ας γελάσουµε…! 
 
•Τί εἶναι ἕνας κόκορας, πού τρέχει, τρέχει, 

κι ὅταν βρεῖ τά δύσκολα σταµατάει; «Κότα». 

 

•Τί εἶπε ἡ πατάτα ὅταν τήν πάτησε τό τρένο;«Πουρές».

 

•Τί εἶναι χειρότερο ἀπό τό νά βρεῖς µία κατσαρίδα στό σάντουίτς σου;

«Νά βρεῖς τή µισή» 

 

Α Ν Ε Κ Δ Ο ΤΑ 

@ Λέει ὁ Γιῶργος στή γυναίκα του: 

- Νά σοῦ πῶ, τά λεµόνια ἔχουν πόδια;- Ὄχι.- Ἔχουν κόκκινο ζουµί;

- Ἀµάν! Ἔστυψα τό καναρίνι! 

 

      @  Λέει ἡ δασκάλα στό Μπόµπο: 

- Μπόµπο, κλίνε µου τό ρῆµα τρέχω.- Τρέχω, σκόνταψα, ἔπεσα, 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΘΕΟ
 

#Αγαπητέ Θεέ , ελπίζω να µην έχουν καµία ιδιαίτερη αξία τα µυρµήγκια , γιατί τα πατώ 
συνεχεία. 
 
#Αγαπητέ θεέ γιατί  δηµιούργησες τις µύγες ? Αφού ξέρεις πρώτον ότι δεν 
πουθενά ,και  δεύτερον ότι είναι πολύ ενοχλητικές. 
 
#Με συγχωρείς που δεν σου έγραψα νωρίτερα . Μόλις αυτήν την εβδοµάδα έµαθα να γραφώ.
 
#Αγαπητέ θεέ ,γιατί πρέπει να προσεύχοµαι αφού εσύ ξέρεις τι θέλω? Αν όµως σε  
ευχαριστεί αυτό ,θα προσεύχοµαι. 
 

. 

µία κατσαρίδα στό σάντουίτς σου; 

χουν κόκκινο ζουµί; - Ὄχι. 

πεσα, ἔκλαψα. 
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ταν, πρίν ἀµέτρητα χρόνια, 

τάγµα του,

Δηµιουργό Θεό µας καί 

τον ο

Ἀρχάγγελος Μιχαήλ 

πού φυλάει θησαυρούς καί 

Ἁγία Τριάδα, 

καί εἶ
Προσοχή, προσοχή! Προσέξτε! 

τάγµατα. 

στή θέση σας. Μή 

παρασυρθε

ἀπό τά µάτια σας τόν Θεό 

µας, τόν Δηµιουργό µας, πού εἶναι 

τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς γῆς. Πού εἶναι 
Θεός. Ἐκτός ἀπ’ Αὐτόν ἄλλος 
ὑπάρχει. Σταθεῖτε γερά. Εἴδατε τί 
καί τό τάγµα του. Στά τάρταρα π

ἀστραφτεροί ἄγγελοι ἔγιναν κατάµαυροι δαίµονες. 

Ἐµεῖς, ὅλα τά τάγµατα, στῶµεν καλ

µας, µέ πίστη ἀκράδαντη καί ἀπεριόριστο σεβασµό!
τότε, παιδιά, ἔγινε κάτι τό ὑπέροχο, κάτι τό 
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µέτρητα χρόνια, ὁ ὑπερήφανος Ἑωσφόρος µέ τό ἀπαίσιο 
τάγµα του,ἀποµακρυνόταν ἐπαναστατικά ἀπό τόν 

Δηµιουργό Θεό µας καί ἔπεφτε σάν ἀστραπή ἀπό 
τον οὐρανό στά τάρταρα, τότε ἀκριβώς ὁ 
ρχάγγελος Μιχαήλ ἀναπήδησε σάν δυνατό λιοντάρι, 

πού φυλάει θησαυρούς καί ἀφού ὕµνησε πρῶτα τήν 

γία Τριάδα, ἔβγαλε δυνατή φωνή, ὅµοια µε βροντή 
ἶπε: Στῶµεν καλῶς. Πρόσχωµεν! Δηλαδή: 

Προσοχή, προσοχή! Προσέξτε! Ὅλα τά οὐράνια 
τάγµατα. Ἀγγέλων καί Ἀρχαγγέλων, σταθεῖτε καλῶς 

στή θέση σας. Μή 

παρασυρθεῖτε καί χάσετε 

πό τά µάτια σας τόν Θεό 

ναι ὁ µοναδικός Κύριος 

ναι ὁ µόνος ἀληθινός 
λλος Ἀληθινός Θεός δέν 

δατε τί ἔπαθε ὁ Ἑωσφόρος 

καί τό τάγµα του. Στά τάρταρα πῆγε. Καί ἀπό 
γιναν κατάµαυροι δαίµονες. 

µεν καλῶς. Κοντά στό Θεό 

περιόριστο σεβασµό! Καί 

πέροχο, κάτι τό ἀσύλληπτο, τό µεγαλειῶδες, κάτι, 



 

 

πού τό χωµατένιο µυαλό µας ἀδυνατεῖ νά φανταστεῖ καί νά συλλάβει: Ὅλα τά 

οὐράνια τάγµατα και τά 9, δηλαδή: Σεραφείµ, Χερουβείµ, Θρόνοι, Κυριότητες, 

Ἐξουσίες, Δυνάµεις, Ἀρχές, Ἀρχάγγελοι, Ἄγγελοι, κύκλωσαν τον Θρόνο τοῦ 
Μεγάλου Θεοῦ µας καί ἀφοῦ ἔσκυψαν καί Τόν προσκύνησαν ταπεινά µέ σεβασµό 

καί Πίστη ἀπέραντη ἔψαλλαν µε φωνή µεγάλη τό: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος 

Σαβαώθ! Καί τότε µπροστά σ’ ὅλα τ’ ἀρχαγγελικά τάγµατα ἀκούστηκε ἡ 
µεγαλόπρεπη Θεϊκή φωνή νά λέει: Μιχαήλ, ἀπό αὐτή τή στιγµή εἶσαι ὁ 
Ἀρχιστράτηγος ὅλων τῶν οὐρανίων στρατιῶν. Ἡ θέση σου θά εἶναι πάντα στά 
δεξιά τοῦ Θρόνου µου, γιά νά ἐκτελεῖς ἀµέσως ὅλα τά προστάγµατά µου. Ὁ 

Μιχαήλ ἔσκυψε ταπεινά καί µέ δέος προσκύνησε τό ὑποπόδιον τοῦ Παντοδύναµου 

Θεού, ἐνῶ ὅλα τά Ἀγγελικά τάγµατα µέ ἀλαλαγµό µεγάλο, ὕµνησαν τήν ἁγία 
ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ. 

Αὐτή τή Σύναξη – Συγκέντρωση- τῶν Ἀρχαγγέλων καί τῶν Ἀγγέλων τιµᾶ 
καί γιορτάζει στίς 8 Νοεµβρίου ἡ Ἐκκλησία µας, τήν ἀρχαγγελική προτροπή 

«Πρόσχωµεν» γιά προσοχή, ὁµόνοια καί ἕνωση κάτω ἀπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου 
Παντοκράτορος. 

                                               Η ζωή στο Μοναστήρι 

 
 

Οι Μοναχοί      
προσεύχονται  
για την σωτηρία  
όλου του κόσµου. 

 
 
Εργάζονται στα διακονήµατα (Αγιογραφία,ζύµωµα 
,φιλοξενία προσκυνητών κ.α) που τους δίνει η Μονή.  

 
 

Υπακούουν τον Γέροντα τους και καλύπτουν τις 
βιοτικές τους ανάγκες, νηστεύοντας αυστηρά διότι  

θέλουν να µοιάσουν στους Αγγέλους. 

 

Μέσα στα Μοναστήρια υπάρχουν συνήθως πολλά εκκλησάκια. Η 
κεντρική Εκκλησία όµως, που είναι αφιερωµένη στον Άγιο του 
Μοναστηριού ονοµάζεται «Καθολικό».  

Πήγαινε και σύ να ανάψεις το κεράκι σου… 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


