
Nα  γελάσουµε λίγο; 
@Τα παιδιά ήταν σε σειρά στην καφετέρια του σχολείου για το 

µεσηµεριανό. Στην αρχή του τραπεζιού ήταν µια µεγάλη 

στοίβα µε µήλα. Μια δασκάλα έκανε ένα σηµείωµα και το 

άφησε δίπλα στα µήλα.  "Πάρτε µόνο ΈΝΑ. Ο Θεός κοιτάει." 

Στην άλλη πλευρά του τραπεζιού υπήρχε µια µεγάλη πιατέλα 

µε µπισκότα σοκολάτας. Και ένα παιδί έγραψε ένα σηµείωµα, 

"Πάρτε όσα θέλετε, ο Θεός προσέχει τα µήλα." 

 

@ Είναι 3 τρεις σκύλοι πίσω από το φράχτη και κάνει ο πρώτος: - ΓΑΒ! 

Κάνει ο δεύτερος: - ΓΑΒ! 

Ξαφνικά κάνει και ο τρίτος:]- ΓΑΒ, ΓΑΒ!! 

Και του λέει ο πρώτος:  

 - Ρε συ, µην αλλάζεις θέµα !!!!!!!!!!!! 

@Πώς λέγεται το SMS στα βλάχικα; 

- Σ΄στλα Μ΄έστλς Σ΄ξστλα. 

     @Μια µέρα στο µεγάλο δάσος κυκλοφορεί η φήµη ότι άνοιξε µία καντίνα. 

Όλα τα ζώα του δάσους έτρεξαν και µε σειρά ιεραρχίας παρατάχτηκαν το ένα 

πίσω από το άλλο για να ψωνίσουν. Μετά από λίγη ώρα να σου σκάει και ο λαγός. 

Βλέπει την τεράστια ουρά που έχει δηµιουργηθεί και πολύ άνετα τους 

προσπερνάει και πηγαίνει πρώτος πρώτος µπροστά από το λιοντάρι.  

-Τι κάνεις ρε λαγέ, λέει το λιοντάρι...  

-Να, εγώ για την καντίνα ήρθα, απαντάει ο λαγός..  

-Κι εµείς τι είµαστε εδώ που περιµένουµε στην σειρά, βλάκες; 

αποκρίνεται το λιοντάρι και του τραβάει µια ανάποδη και τον 

στέλνει πίσω.  

Σηκώνετε ο λαγός εκνευρισµένος και αφού προσπερνάει όλα 

τα ζώα, πάει και µπαίνει δεύτερος µπροστά από την αρκούδα..  

-Τι κάνεις ρε λαγέ, λέει η αρκούδα..  

-Να, εγώ για την καντίνα ήρθα..  

-Καλά ρε  και ποιος νοµίζεις ότι είσαι και έρχεσαι δεύτερος λέει η αρκούδα και 

του κόβει µια µπουνιά και να σου ο λαγός τελευταίος.  Σηκώνεται στραβωµένος ο 

λαγός και γυρίζει την πλάτη του να φύγει φωνάζοντας..  

-Δε µε παρατάτε όλοι σας µωρέ...Δεν την ανοίγω σήµερα....! 

Eυχαριστούµε τον κ.∆ηµ.Μπάκα για την χορηγία του τεύχους αυτού αλλά και του τεύχους 
του µηνός Μαΐου. 
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Απολυτίκιον.Ήχος πλ.δ΄. 

Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, ὁ 

πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, 

καταπέµψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον, 

καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουµένην σαγηνεύσας, 

Φιλάνθρωπε, δόξα Σοι.  

Μετάφραση. 

Πρέπει νὰ εὐλογῆσαι καὶ νὰ ὑµνῆσαι, Κύριε Ἰησοῦ 

Χριστὲ καὶ Θεέ µας, σὺ ὁ ὁποῖος ἔκαµες τόσο 

σοφοὺς καὶ φωτισµένους δασκάλους, τοὺς 

ἁπλοϊκοὺς ψαράδες τῆς Γαλιλαίας, ἀφοῦ ἔστειλες σ' 

αὐτοὺς τὸ Πανάγιό σου Πνεῦµα· καὶ 

χρησιµοποιῶντας κατόπιν αὐτοὺς σὰν κήρυκας καὶ 

ἀποστόλους σου προσείλκυσες στὸ Εὐαγγέλιο τόν 

κόσµο ὁλόκληρο· γι' αὐτὸ σὲ σένα, φιλάνθρωπε 

Κύριε, ἀνήκει ἡ δόξα.. 



 
Οι καρποί του Αγίου Πνεύµατος 

 
Η εορτή της Πεντηκοστής, σηµατοδοτεί την έλευση 

του Αγίου Πνεύµατος στον κόσµο, εις εκπλήρωση της 
υποσχέσεως του Κυρίου προς τους µαθητές Του: «και εγώ 
ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον Παράκλητον δώσει υµίν, 
ίνα µένει µεθ’ υµών εις τον αιώνα, το Πνεύµα της 
αληθείας…». Το έργο του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος είναι καρπός του 
διαρκούς αγαπητικού ενδιαφέροντος του Θεού για την πορεία της Εκκλησίας µέσα 
στον κόσµο. Πρόκειται για έργο που συνέχει τη ζωή των ανθρώπων που ελπίζουν 
και ακουµπούν, µ’ εµπιστοσύνη, στο χέρι του Θεού, που απλώνεται, µε αγάπη, 
για ν’ απαλύνει τους πόνους, να διορθώσει τα λάθη, να παρηγορήσει, να 
ευλογήσει, να χειραγωγήσει, να συγκρατήσει. 

Πρόκειται για έργο που χαρίζει σ΄αυτούς που έχουν ενωθεί µε τον Θεό το 
χάρισµα του ευαγγελισµού των ψυχών, που τελειοποιεί τους ταπεινούς, που 
καθιστά τους αγράµµατους, Θεολόγους. Είναι εκείνο που συγκροτεί τον ιερό 
θεσµό της Εκκλησίας, που πορεύεται στη ιστορία µέσα από θλίψεις και ανάγκες 
και στερήσεις και δοκιµασίες, για να ζήσει ο κόσµος, για να σωθεί ο άνθρωπος. 

Οι καρποί που εκπορεύονται από το Άγιο 
Πνεύµα και εκχέωνται στον κόσµο είναι ικανοί 
να προσφέρουν στη ζωή αυτό το κάτι που τής 
λείπει και την µετατρέπει, συχνά, σε 
απάνθρωπη, ανελεύθερη, άδικη, άσπλαχνη, 
απαιτητική, ανάλγητη, άτεγκτη και 
απελπιστική. Αυτούς τους καρπούς απαριθµεί 
ο Απόστολος Παύλος, διδάσκοντας τον κόσµο: 
ο δε καρπός του Πνεύµατος εστίν αγάπη, χαρά, 
ειρήνη, µακροθυµία, χρηστότης, αγαθοσύνη, 
πίστις, πραότης, εγκράτεια… Το περιορισµένο 

του χώρου και του χρόνου θα µας αναγκάσουν να επικεντρώσουµε την προσοχή 
µας σε τρεις απ’ αυτούς, για να δούµε τί υποδηλώνουν για τη ζωή όλων µας. Την 
Αγάπη, την Ειρήνη και την Πίστη. 

Η Αγάπη είναι, ίσως, η πιο παρεξηγηµένη έννοια στην εποχή µας, αφού 
δύσκολα τής δίδεται η ευκαιρία να ξεφύγει από τα δεσµά του συµφέροντος και τον 
πειρασµό της ανταπόδοσης. ∆ύσκολα µπορεί ν’ απαγκιστρωθεί από τη δουλεία 
της ναρκισσιστικής αυτάρκειας, αφήνοντας τον άνθρωπο ελεύθερο ν’ ανακαλύψει 
το Θεό στο πρόσωπο του άλλου. «Ιδίωµα, όµως της αγάπης, είναι η οικειοποίηση 
των παθηµάτων και η συµπάθεια προς τις πτώσεις και τις δοκιµασίες των 
αγαπηµένων αδελφών µας. Αν δε συµπονούµε µε τον αδελφό µας που υποφέρει 
και δεν προσπαθούµε, µε θυσία δική µας, να σηκώσουµε τοφορτίο του, η αγάπη 
δεν είναι αληθινή, είναι µε λόγια µόνον». 

Η Ειρήνη είναι διαρκώς πληγωµένη. Οι άνθρωποι ψάχνουν να τη βρουν 
σε λάθος τόπο και µε λάθος τρόπο. Η ειρήνη δεν είναι προϊόν διεθνών 
συµφωνιών, ειρηνιστικών κινηµάτων ή ακόµα και «αναπόφευκτων» πολεµικών 
συγκρούσεων. «Η ειρήνη», κατά τον Όσιο Μάρκο τον Ασκητή, «είναι η απαλλαγή 
από τα πάθη, µια κατάσταση που, χωρίς την ενέργεια του Αγίου Πνεύµατος, δεν 
επιτυγχάνεται».Αυτά τα πάθη µετατρέπουν τον άνθρωπο σε θηρίο και, όσο 
εδραιώνονται στη ζωή του, τον καθιστούν διαρκή απειλή για τους άλλους, αλλά 
και τον ίδιο του τον εαυτό.  

Η Πίστη, στη γλώσσα του Παύλου, ξεπερνά την έννοια της πιστότητος 
στο Θεό και της εµπιστοσύνης απέναντι στο θέληµά Του.Αναλαµβάνει και την 
έννοια της αξιοπιστίας εκείνου που δηλώνει άνθρωπος του Θεού, έναντι των 
άλλων κι έναντι του Θεού. Η αξιοπιστία, που µπορεί 
να ταυτιστεί και µε την ειλικρίνεια, είναι αγαθό 
δύσκολα αναγνωρίσιµο στην εποχή µας, ενώ, συχνά, 
απουσιάζει και από τους λόγους και τα έργα ακόµα 
και των ανθρώπων της Εκκλησίας. Πόσο δύσκολο 
είναι να βρεθεί σήµερα άνθρωπος ο λόγος του οποίου 
να είναι συµβόλαιο, να ταυτίζεται και µε τις 
προθέσεις του αλλά και µε τις πράξεις του, να µη 
λειτουργεί ως επικάλυµµα της υποκρισίας και 
κακότητας; Η αξιοπιστία είναι ίδιον των ταπεινών 
ανθρώπων, εκείνων που όντως έγιναν φορείς του 
Αγίου Πνεύµατος, όντας ειλικρινείς διάκονοί του και 
όχι αδίστακτοι υπηρέτες του άκρατου εγωισµού, της φιλαυτίας και της κενότητάς 
τους, στο βωµό των οποίων είναι ικανοί να θυσιάσουν σχέσεις αγάπης και 
αλληλεγγύης, αλλά και να προδώσουν δεσµούς πνευµατικούς. 

Όπως διδάσκει ο Όσιος Σεραφείµ του Σάρωφ, ο σκοπός της Χριστια-
νικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύµατος. Μόνο που αυτή απαιτεί 
αγώνα πνευµατικό για την οικειοποίηση και συγκοµιδή των καρπών Του. Ας 
επικαλούµαστε, λοιπόν, διαρκώς τον φωτισµό του Αγίου Πνεύµατος στη ζωή µας, 
για να κάνουµε τον εαυτό µας Πνευµατοφόρο, ικανό να στρέψει τη ρότα του 
κόσµου στον απλανή και σίγουρο δρόµο του Θεού. 

 
 

      ■ Από την ∆ευτέρα 20 Ιουνίου ξεκινά η Νηστεία των 
Αγίων Αποστόλων κατά την οποία καταλύουµε ψάρι 
εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. 
 

     ■ Το τεύχος αυτό είναι το τελευταίο για εφέτος.  Θα 
επανέλθουµε πρώτα ο Θεός  τον Οκτώβριο. H Ενορία µας  
εύχεται σε όλους  ένα καλοκαίρι χαρούµενο, ξεκούραστο, 
γεµάτο ευλογίες  και  πνευµατικές ευκαιρίες. 

 
 

Ας  ζήσουµε και αυτό το καλοκαίρι κοντά στην Εκκλησία µας! 


