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Ἡ Ἁ γία Λυ δ ί α ἡ Φ ιλ ιππ ησί α
Ἡ Ἁγία Λυδία κατοικοῦσε στούς Φιλίππους
τῆς Μακεδονίας. Ἦταν πορφυροπώλης.
Ὑπῆρξε ἡ πρώτη γυναίκα πού ἀσπάστηκε
τόν Χριστιανισμό στήν Εὐρώπη. Ἄν καί
ἀνῆκε σέ οἰκογένεια πού
πίστευε στό ἀρχαιοελληνικό δωδεκάθεο, ἡ
καρδιά της ἦταν ἀνήσυχη καί δέν δεχόταν νά
πίστέψει σέ αὐτούς τούς
ψεύτικους θεούς. Ἡ ἐπιθυμία της γιά νά γνωρίσει τόν ἀληθινό Θεό
ἦταν ἔντονη. Αὐτή ἡ
ἐπιθυμία της τήν ὁδήγησε νά παρακολουθήσει τή διδασκαλία τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου, ὁ
ὁποῖος ὁδηγούμενος
ἀπό τό ὅραμά του στήν
Τρωάδα ἔφτασε στούς
Φιλίππους γιά νά κηρύξει τό λόγο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Λυδία, ὁδηγήθηκε ἐκεῖ, κοντά στίς ὄχθες τοῦ Ζυγάκτου
ποταμοῦ, καί ἄκουσε γιά πρώτη φορά τόν
Ἀπ. Παῦλο νά μιλάει γιά τόν Χριστό. Ἀπό
ἐκείνη τή στιγμή ἡ Λυδία πίστεψε στόν Κύριο καί βαπτίζεται στά νερά τοῦ Ζυγάκτου
καί ἡ καρδιά της πλημμυρίζει ἀπό εὐγνωμοσύνη πρός αὐτούς πού ἄνοιξαν τά μάτια
τῆς ψυχῆς της καί ζητᾶ νά τούς φιλοξενήσει στό σπίτι της.

Μετά τό βάπτισμά της ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ἐπιθυμεῖ νά προσφέρει τά χρήματά της, τήν πορφύρα της καί ὅ,τι ἄλλο ἔχει
γιά νά δείξει τήν εὐγνωμοσύνη της. Ἔπειτα
ἀπό αὐτά, τά προσφέρει
ὅλα στό ἔργο τῆς
Ἐκκλησίας καί πρῶτα
τόν ἑαυτό της, καθώς
πλέον ἀνήκει στό Χριστό. Ἡ μεγάλη της πίστη
τήν κάνει νά ἀφοσιωθεῖ
στό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς. Κατ᾽ ἀρχήν
ὁδηγεῖ τούς δικούς της
στή νέα πίστη καί στή
συνέχεια ἐπιδίδεται συστηματικά στόν εὐαγγελισμό τῶν ἄλλων
ψυχῶν. Γίνεται Σαμαρείτις τῶν Φιλίππων,
ἀναδεικνύεται ζωντανό
μέλος τῆς Ἐκκλησίας
καί ἐργάζεται μέ ὅλες
της τίς δυνάμεις γιά τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ἀφοῦ ἐργάστηκε καί
ἔζησε σύμφωνα μέ τό θέλημά του, παραδίδει τό πνεῦμα της καί φεύγει ἀπό τόν μάταιο
τοῦτο κόσμο. Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη της στίς 20 Μαΐου.
Δημ. Σπυριδάκης, Δέσποινα καί Χρυσή
Ρεμουντάκη.
Κατηχητικό Σχολεῖο Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

Οἱ Ἅγιοι καί τά Ζῶα: Τά φιλάλληλα
κοράκια τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα
Στήν Μονή τοῦ Ἁγίου Σάββα, στά Ἱεροσόλυμα, βρίσκουν πάντα καταφύγιο καί τροφή δύο κοράκια. Οἱ Πατέρες τούς ρίχνουν
κομμάτια ἀπό τό ψωμί πού περισσεύει, ἐνῶ
τούς ἔχουν πάντα καί ἕνα δοχεῖο μέ καθαρό νερό. Στήν Μονή μαζεύονται καί ἄλλα
μικρά πουλιά, καθώς
καί πλῆθος περιστεριῶν. Ὅταν ὅμως κάνει
πολλή ζέστη, τά κομμάτια τοῦ ψωμιοῦ ξεραίνονται καί τά μικρά πουλιά δέν μποροῦν νά τά φᾶνε. Μαζεύονται τότε κοντά
στό ξερό ψωμί καί περιμένουν νά ἔρθουν
τά κοράκια. Καί ξέρετε γιατί;
Ὅσο ἀπίστευτο κι ἄν σᾶς φαίνεται, τά κοράκια, μόλις ἐμφανιστοῦν, πιάνουν μέ τά νύχια τοῦ δεξιοῦ τους ποδιοῦ τά κομμάτια τοῦ
ψωμιοῦ, τά ρίχνουν μέσα στό δοχεῖο μέ τό
νερό, τά πιέζουν μέ τά πόδια τους νά βραχοῦν καλά καί νά μαλώσουν καί μετά ἀφήνουν τά μικρά πουλιά νά φᾶνε. Τέλος,
ἀφοῦ φᾶνε πρῶτα ἐκεῖνα, τρῶνε μετά καί τά
κοράκια ὅ,τι περισσεύει.

Δύο εἶναι πάντα τά κοράκια τῆς Μονῆς. Σ᾽
ἕνα βράχο κοντά σ᾽ αὐτήν ἔχουν τήν φωλιά τους. Μιά φορά τόν χρόνο γεννοῦν δύο
ἤ τρία αὐγά, τά ἐπωάζουν καί, ὅταν μεγαλώσουν οἱ νεοσσοί καί ἀρχίσουν νά πετοῦν
καλά, φεύγουν μακριά ἀπό τήν Μονή, πέρα
ἀπό τή Νεκρά Θάλασσα. Ἀφήνουν ἐκεῖ τά
μικρά τους καί ξαναγυρίζουν πίσω.
Τά κοράκια αὐτά
τρῶνε μόνο ψωμί. Χαρακτηριστικό εἶναι
πώς, ὅταν ἕνα γαϊδουράκι γλύστρησε καί
ἔπεσε μέσα στό χείμαρρο πού βρίσκεται
ἔξω ἀπό τή Μονή,
ὄρνεα ἔφτασαν ἀπό
μακριά καί ἔτρωγαν τό πτῶμα. Τά κοράκια
τῆς Μονῆς, ὅμως, ἄν καί τό πτῶμα ἦταν
μπροστά στά μάτια τους, οὔτε κἄν πλησίασαν.
(Ἀπομνημονεύματα Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Σπετσιέρη. Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σίμωνος Μοναχοῦ,
«Ἡ ζωοφιλία τῶν Ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν
ζώων», ἐκδ. «Ὁ Ἅγιος Στέφανος», Ἀθήνα
2007).

Οἱ ἀπορίες μας...
-Γιατί οἱ Μυροφόρες γυναῖκες εἶδαν
πρῶτες τόν Ἀναστημένο Χριστό;
Ἡ πρώτη ἀπό τίς ἕντεκα (11) ἐμφανίσεις
τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, πού ἀναφέρονται μέσα στήν Καινή Διαθήκη, ἔγινε στίς
Μυροφόρες γυναῖκες (Ματθ. 28, 9-10). Οἱ
Μυροφόρες ἀπό τήν πρώτη μέρα πού γνώρισαν τόν Κύριο στή Γαλιλαία, ἔγιναν πιστές
μαθήτριές Του καί τόν ἀκολουθοῦσαν παντοῦ. Μάλιστα, τήν ὥρα τῆς σταυρικῆς θυσίας Του οἱ Μυροφόρες ἔμειναν πιστές καί
ἀφοσιωμένες, ὅταν ὅλοι οἱ μαθητές εἶχαν
ἐγκαταλείψει τόν Ἰησοῦ Χριστό, ἐκτός τόν
Ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο. Ἔμειναν κοντά
στόν Δάσκαλό τους, ζώντας τό ἑκούσιο πάθος Του. Δέν ἀποχώρησαν οὔτε μετά το θά-

νατό Του, ἀλλά παρέμειναν θρηνώντας
κοντά στό σταυρό. Καί μόλις παρουσιάστηκε ὁ Ἰωσήφ ὁ ἀπό Ἀριμαθαίας καί ὁ Νικόδημος, αὐτές τούς βοήθησαν στόν ἐνταφιασμό, καί δέν ἔφυγαν ἀπό τό μνημεῖο,
παρά μόνο ἀργά τή νύκτα.
Οἱ Μυροφόρες μέ τήν ἀγάπη καί τή γενναιότητά τους, πρίν ἀκόμη ξημερώσει, ξεκινοῦν γιά τό μνῆμα φέρνοντας μαζί τους
ἀρώματα, τά ὁποῖα εἶχαν ἑτοιμάσει, γιά νά
ἀλείψουν τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἐνῶ ἤξεραν
ὅτι τό μνῆμα εἶναι σφραγισμένο μέ ἕναν πελώριο καί βαρύ λίθο καί ὅτι φρουροῦνταν
ἀπό ἔνοπλους Ρωμαίους στρατιῶτες, δέν
φοβήθηκαν οὔτε τό σκοτάδι, οὔτε τήν ἐρημιά.

Ὁ Κύριος ἐπιβραβεύει αὐτήν τήν ἀγάπη,
τήν ἀφοσίωση, τήν ἀνδρεία
καί τή μεγαλοψυχία πού ἐπέδειξαν τή νύχτα τῆς Ἀναστάσεως, γι᾽ αὐτό πρῶτες
αὐτές ἄκουσαν τή μεγάλη
εἴδηση, τό ἄγγελμα τῆς Ἀναστάσεως ἀπό ἄγγελο Κυρίου.
Αὐτό σημαίνει ὅτι γιά νά
ἀξιωθεῖ κανείς νά δεῖ τόν
Ἀναστάντα Χριστό χρειάζεται νά ἔχει ἀγάπη καί
ἀνδρεία. Ἡ πρώτη ἐμφάνιση
τοῦ Χριστοῦ στίς Μυροφόρες γυναῖκες ἔχει καί ἕνα
βαθύτατο νόημα, σύμφωνα
μέ τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν
Παλαμᾶ. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ εἶναι ἀνανέωση τῆς
ἀνθρώπινης φύσεως, ἡ ἀνάπλαση καί ἡ
ἐπάνοδος στήν ἀθάνατη ζωή τοῦ πρώτου
Ἀδάμ. Τόν πρῶτο Ἀδάμ, μετά τή δημιουργία του, τόν εἶδε πρώτη ἡ γυναίκα, γιατί ἐκεί-

νη τήν ὥρα δέν ὑπῆρχε κανείς ἄλλος νά τόν
δεῖ, ἐκτός ἀπό τήν Εὔα,
πού δημιουργήθηκε μετά
ἀπό αὐτόν. Ἔτσι καί τόν
νέο Ἀδάμ, δηλ. τόν Χριστό,
μόλις βγῆκε ἀπό τόν τάφο,
τόν εἶδαν πρῶτες οἱ γυναῖκες, μέ ἐπικεφαλῆς τήν
Παναγία Μητέρα Του. Ἐνῶ
ἡ γυναίκα, ἡ Εὔα, ἦταν ἐκείνη πού έφερε τό μήνυμα τῆς
πτώσεως τοῦ Ἀδάμ, τώρα ἡ
γυναίκα εἶναι ἐκείνη πού
φέρνει τό μήνυμα τῆς ἀναστάσεως στούς Ἀποστόλους. Μέ τόν τρόπο αὐτό
ἔχουμε καί τήν ἀποκατάσταση τῆς γυναικείας φύσεως γιά τήν παράβαση καί
τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων.
Τίς Μυροφόρες γυναῖκες ἑορτάζει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τήν Β´ Κυριακή μετά τό Πάσχα.

Πα ρ ο ι μ ί ε ς
Βρεῖτε τή σωστή ἑρμηνεία τῆς κάθε παροιμίας.
1. Ὅποιος ἀνακατεύεται μέ τά πίτουρα,
τόν τρῶνε οἱ κότες.
α. Οἱ κότες δέν τρῶνε μόνο πίτουρα,
τρῶνε καί καλαμπόκι.
β. Ὅποιος ἀνακατεύεται μέ τίς κότες, συχνά εἶναι λερωμένος.
γ. Ὅποιος μπλέκει σέ βρώμικες δουλειές,
βγαίνει ζημιωμένος.

πππ

2. Γιά χάρη τοῦ βασιλικοῦ ποτίζεται καί
ἡ γλάστρα.
α. Ὅταν ποτίζουμε τό βασιλικό, βρέχουμε
τή γλάστρα.
β. Γιά χατήρι τοῦ τιμώμενου προσώπου,
φροντίζουμε καί τούς συνοδούς του.
γ. Γιά τό χατίρι τῶν παιδιῶν, οἱ γονεῖς ὑπομένουν πολλλά.

πππ

3. Καθαρός οὐρανός δέν φοβᾶται.
α. Ὁ ἀθῶος δέν φοβᾶται κατηγορίες καί
συκοφαντίες.
β. Ὅταν ὁ οὐρανός δέν ἔχει σύννεφα,

δέν ἀστράφτει καί δέν βρέχει.
γ. Τά μικρά παιδιά φοβοῦνται τίς ἀστραπές.

πππ

4. Ὅποιος κυνηγᾶ πολλούς λαγούς, δέν
πιάνει κανένα.
α. Ὁ κυνηγός πρέπει νά κυνηγᾶ ἕνα μόνο
λαγό.
β. Ὅποιος ἀσχολεῖται μέ πολλές δουλειές
δέν τελειώνει καμιά.
γ. Ὅποιος εἶναι πολυάσχολος, δέν τοῦ μένει ἐλεύθερος χρόνος.

πππ

5. Ἀγαπᾶ ὁ Θεός τόν κλέφτη, μά ἀγαπᾶ
καί τόν νοικοκύρη.
α. Ὁ κλέφτης πού δεν κρύβεται, γρήγορα
συλλαμβάνεται.
β. Ὁ Θεός ἀγαπᾶ καί τούς κλέφτες καί τούς
νοικύρηδες.
γ. Αὐτός πού ἀδικεῖ τούς ἄλλους, ἀργά ἤ
γρήγορα ἀποκαλύπτεται.

πππ

6. Φασούλι, φασούλι γεμίζει τό σακούλι.
α. Ὅποιος δέν κάνει οἰκονομίες δέν γίνεται ποτέ πλούσιος.
β.Ἡ συστηματική καί ὑπομονετική ἀποταμίευση συσσωρεύει ἀγαθά.
γ. Εἶναι ἀδύνατο νά γεμίζει τό σακούλι ἀπό
ἕνα-ἕνα φασόλι.

πππ

7. Πιό πολύ ψωμί τρώγεται μέ τό μέλι
παρά μέ τό ξύδι.
α. Τό μέλι καί τό ξύδι δέν ἔχουν τήν ἴδια
γεύση.
β. Τό μέλι τρῶμε στό ψωμι, τό ξύδι στή σαλάτα.
γ. Πιό πολλά κερδίζεις μέ τούς καλούς τρόπους παρά μέ τούς κακούς.

πππ

8. Νηστικό ἀρκούδι δέν χορεύει.
α. Ὅποιος εἶναι νηστικός, δέν σκέφτεται
τόν χορό.
β. Αὐτός πού πεινάει, δέν μπορεῖ νά ἐργα-

στεῖ.
γ. Ἄν δέν πληροῦνται κάποιες προϋποθέσεις, δέν μπορεῖ νά ξεκινήσει μιά δουλειά.

πππ

9. Ὁ καλός καπετάνιος στή φουτούνα
φαίνεται.
α. Ἡ ἀξιοσύνη καί ἡ ἱκανότητα κάποιου
φαίνονται στίς δύσκολες καταστάσεις.
β. Ὁ καλός καραβοκύρης δέν φοβᾶται τήν
τρικυμία.
γ. Ὁ ἄξιος πάντα τά καταφέρνει.

πππ
10. Ἡ γλώσσα κόκκαλα δέν ἔχει καί κόκαλα τσακίζει.
α. Ἡ γλωσσοφαγιά εἶναι πολύ κακό καί
βλαβερό πράγμα.
β. Τά πικρά λόγια τσακίζουν ψυχικά καί
σωματικά.
γ Οἱ συκοφαντίες καί ψευδομαρτυρίες κάνουν μεγάλο κακό.

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα
Μεγάλη Δευτέρα
Τή Μεγάλη Δευτέρα ἡ Ἐκκλησία μᾶς
ὑπενθυμίζει δύο γεγονότα:
1) Τήν παραβολή τῆς καταραμένης συκιᾶς,
πού ξεράθηκε. Μέ αὐτή ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἐπισημαίνει ὅτι δέν πρέπει νά μένουμε στήν
ἐξωτερική ὀμορφιά καί στή θεωρητική πίστη, ἀλλά νά κάνουμε ἔργα ἀγάπης καί προσφορᾶς στό συνάνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος
πρέπει νά ἀγωνίζεται καί νά καλλιεργεῖ τίς
ἀρετές τῆς ἀγάπης, τῆς πίστης καί τῆς
ἁγνότητας.
2) Τήν ἱστορία τοῦ πολύπαθου Παγκάλου
Ἰωσήφ, πού προεικονίζει τό πάθος τοῦ Κυρίου. Διδασκόμαστε πώς γιά νά δείχνουμε
τήν ἀγάπη μας πρός τόν Θεό, χρειάζεται νά
ἔχουμε ταπείνωση, ὑπομονή καί ἁγνότητα.
Μεγάλη Τρίτη
Στόν Ὄρθρο τῆς Μεγάλης Τρίτης ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει δύο διδακτικά θέματα:
Τήν παραβολή τῶν δέκα παρθένων καί τήν
παραβολή τῶν δέκα ταλάντων. Οἱ παρθένες συμβολίζουν τίς ψυχές μας καί ἡ προ-

μήθεια λαδιοῦ γιά τό λυχνάρι εἶναι ὁ ἐπίγειος
ἀγώνας μας γιά νά κάνουμε τό θέλημα
τοῦ Θεοῦ. Ὀφείλουμε νά πράττουμε καλά
ἔργα καί νά ἀγωνιζόμαστε γιά νά ἀποκτήσουμε ἀρετές. Ἄς ἔχουμε ἀναμμένες τίς
λαμπάδες τῆς πίστης καί τῆς ἀγάπης πρός
τό συνάνθρωπό μας γιά νά ὑποδεχθοῦμε τό
Νυμφίο τῆς Ἐκκλησίας.
Τά τάλαντα συμβολίζουν τά χαρίσματά
μας, καί δέν πρέπει νά τά κρατᾶμε γιά τόν
ἑαυτό μας, ἀλλά νά τά καλλιεργοῦμε καί νά
τά προσφέρουμε στό Θεό καί στούς συνανθρώπους μας.
Μεγάλη Τετάρτη
Τή Μεγάλη Τετάρτη ἡ Ἐκκλησία μᾶς θυμίζει τή μετάνοια τῆς ἁμαρτωλῆς γυναίκας
πού ἅλειεψε τόν Ἰησοῦ μέ μῦρο και τή
συγχώρεσε γιά τά ἁμαρτήματά της. Τήν
ἁμαρτωλή αὐτή γυναίκα τή συγκρίνουμε μέ
τόν Ἰούδα, ὁ ὁποῖος πρόδωσε τό δάσκαλό
του χωρίς νά μετανοήσει κι ἔτσι ἡ ψυχή του
χάθηκε. Ἐπίσης, αὐτή τή μέρα ψάλλεται τό
γνωστό τροπάριο τῆς Κασσιανῆς, ἡ ὁποία
ἦταν ὑμνογράφος καί εὐσεβής γυναίκα.

Τό ἀπόγευμα τῆς Μεγ. Τετάρτης τελεῖται στίς
ἐκκλησίες ἡ Ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου, μέ τά
ἑπτά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα, τά ἑπτά
Εὐαγγέλια καί τίς ἰσάριθμες εὐχές, καί ὁ ἱερέας «σταυρώνει», χρίει μέ τό ἅγιο ἕλαιο,
τούς πιστούς.
Μεγάλη Πέμπτη
Τή Μεγάλη Πέμπτη γιορτάζουμε τέσσαρα
(4) γεγονότα: 1) Τόν Ἱερό Νιπτήρα, ὅπου ὁ
Χριστός ἔπλυνε τά πόδια τῶν μαθητῶν Του
γιά νά διδάξει τήν ταπείνωση πού πρέπει νά
ἔχουμε στήν ψυχή μας.
2) Τό Μυστικό Δεῖπνο
τοῦ Χριστοῦ μέ τούς
μαθητές Του, ὅπου ὁ
Κύριος μᾶς παρέδωσε
τό μυστήριο τῆς Θείας
Εὐχαριστίας, τό ὁποῖο
ἀποτελεῖ τό κορυφαῖο
γεγονός τῆς Ἐκκλησίας μας. 3) Τήν προσευχή
τοῦ Χριστοῦ στή Γεθσημανή ,πού μᾶς ἔδειξε τή μεγάλη ἀγάπη Του γιά τόν κόσμο καί
τήν ὑπακοή Του στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. 4)
Τήν προδοσία τοῦ Χριστοῦ ἀπ᾽ τόν Ἰούδα,
πράξη πού δείχνει τό μέγεθος τῆς ἀχαριστίας
πρός τόν δάσκαλο. Τό ἀπόγευμα τῆς Μεγάλης Πέμπτης ἀναγιγνώσκονται τά δώδεκα (12) Εὐαγγέλια, τά ὁποῖα εἶναι τόσα ὅσοι
καί οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Μετά τό 5ο
Εὐαγγέλιο γίνεται ἡ ἔξοδος τοῦ Σταυροῦ ἀπό
τό Ἱερό στό κέντρο τοῦ Ναοῦ καί ψάλλεται
τό ἀντίφωνο «Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου».
Μεγάλη Παρασκευή
Εἶναι ἡ ἡμέρα πού θυμόμαστε τά Ἄχραντα Πάθη τοῦ Κυρίου μας, αὐτά πού ὑπέστη
γιά τή σωτηρία μας. Τό πρωί τῆς Μεγάλης
Παρασκευῆς διαβάζονται οἱ Μεγάλες Ὧρες.
Οἱ ὕμνοι πού ἀκούγονται σχετίζονται μέ τό
θεῖο Πάθος, τή Σταύρωση καί τό θάνατο τοῦ
Ἰησοῦ πάνω στό σταυρό. Μετά ἀκολουθεῖ ὁ
Ἑσπερινός, ὅπου στό τέλος γίνεται ἡ ἀποκαθήλωση τοῦ Κυρίου ἀπό τόν Σταυρό.
Στή συνέχεια στό κέντρο τοῦ Ναοῦ τοποθετεῖται ὁ Ἐπιτάφιος. Τό ἴδιο βράδυ ψάλλονται τά ἐγκώμια (Ἐπιτάφιος θρῆνος) σέ
τρεῖς στάσεις. Ὁ πιστός αἰσθάνεται ὅτι ζεῖ

ἀληθινά τά πάθη τοῦ Κυρίου ἰδιαίτερα αὐτήν τή
μέρα καί περιμένει νά
συμμετάσχει καί στήν
Ἀνάσταση.
Μεγάλο Σάββατο
Στή μνήμη μας ἔρχεται ἡ
ἱστορία τοῦ Ἰωνᾶ, πού
ἔμεινε γιά τρεῖς μέρες
στήν κοιλιά τοῦ κήτους,
καθώς καί τῶν Τριῶν
Παίδων πού ἔμειναν στό
καμίνι καί δέν ἔπαθαν τίποτα. Ἡ μέρα αὐτή εἶναι ἀφιερωμένη στήν
ταφή καί τήν κάθοδο τοῦ Χριστοῦ στόν Ἅδη.
Τό πρωί ἐκείνης τῆς μέρας ἀκοῦμε νά προαναγγέλεται τό μεγαλύτερο γεγονός πού
εἶδε ἡ ἀνθρωπότητα: «Ἀνάστα ὁ Θεός κρίνων τήν γῆν», ἡ πρώτη Ἀνάσταση. Θυμόμαστε ὅτι ὁ Χριστός κατέβηκε στόν Ἅδη,
ἔμεινε γιά τρεῖς μέρες καί νίκησε τόν θάνατο, ἀνέτρεψε τίς χάλκινες πύλες καί τούς σιδερένιους μοχλούς του ἐλευθερώνοντας
τούς ἀνθρώπους. Μέ τήν κάθοδό Του στόν
Ἅδη ἀπέδειξε ὅτι εἶναι ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί
τοῦ θανάτου.
Κυριακή τοῦ Πάσχα
Τό χαρμόσυνο μήνυμα
τῆς Ἀνάστασης εἶναι ὅτι ἡ
ζωή δέ σταματᾶ στόν
τάφο. Ὁ Χριστός νίκησε
τό θάνατο καί μᾶς χάρισε
τήν ἀθανασία. Ἡ καρδιά
τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ
γεμίζει ἀπό ἀληθινή χαρά
γιά τή νίκη τῆς ζωῆς
πάνω στό θάνατο. Οἱ
ἁμαρτίες συγχωρέθηκαν,
ἐξαγοράστηκαν μέ τή θυσία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἀδειανός τάφος σηματοδοτεῖ τό πέρασμα στήν
αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Χριστός Ἀνέστη!
Ἐπιμέλεια: Δημήτριος Σπυριδάκης, Δέσποινα Ρεμουντάκη, Μιχαήλ Πόλος, Χρυσή Ρεμουντάκη, Μαρία Τερεζάκη, Μαρία Τσιφετάκη, Ἕλενα Τζωρτζάκη.
(Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας).

Ἡ ἀντιστοίχηση τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος
Κυριακή τῶν Βαΐων.
Μεγάλη Δευτέρα.
Μεγάλη Τρίτη.
Μεγάλη Τετάρτη.
Μεγάλη Πέμπτη.
Μεγάλη Παρασκευή.
Μεγάλο Σαββάτο.
Κυριακή τοῦ Πάσχα.

Ἡ ἁμαρτωλή ἀλείφει τόν Ἰησοῦ μέ μῦρο.
Ἡ παραβολή τῶν 10 Παρθένων.
Ἱ. Νιπτήρας, Μ. Δεῖπνος, ὑπερφυά προσευχή, προδοσία.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.
Ἡ καταραμένη συκιά καί ὁ Ἰωσήφ Πάγκαλος.
Ἡ κάθοδος τοῦ Κυρίου στόν Ἅδη.
Ἡ Σταύρωση καί ἡ ταφή τοῦ Κυρίου.
Θριαμβευτική εἴσοδος τοῦ Κυρίου στά Ἱεροσόλυμα.

Ἡ ἀκροστιχίδα τοῦ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΥ
Α_____
Γ_______
Γ___
Ε______
Λ______
Ι_____
Ο_____
Φ___
Ο___
Ρ_
Ο______
Σ_____

Ὁ χαιρετισμός μετά τό Πάσχα εἶναι «Χριστός …».
Οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ ἦταν συγκεντρωμένοι στήν …
Ἡ λέξη στρογγυλό ἔχει δύο ἴδια γράμματα.
Ἡ πρώτη λέξη πού εἶπε ὁ Χριστός μόλις εἶδε τίς μαθήτριες.
Ὁ Κύριος τόν ἀνέστησε τήν 4η ἡμέρα μετά τόν θάνατό του.
Τό ὄνομα τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ
«...βαθέως» ξεκίνησαν οἱ Μυφορόρες γιά τόν τάφο τοῦ Κυρίου.
Τό ἔνιωσαν οἱ γυναῖκες μόλις εἶδαν τόν Ἰησοῦ.
«...τῶν Ἐλαιῶν». Ἐκεῖ ἔγινε ἡ προσευχή τοῦ Κυρίου.
Καί ἡ λέξη θάρρος ἔχει δύο ἴδια γράμματα.
Μιά ἀπάντηση στό «Χριστός Ἀνέστη» εἶναι «Ἀληθῶς…»
Ἔτσι λεγόταν μία ἀπό τίς μαθήτριες τοῦ Ἰησοῦ.

Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας

Τό χιοῦμορ εἶναι ... ζωή!!!
Δάσκαλος: Αὔριο θά ἔρθει ὁ ἐπιθεωρητής
νά μᾶς ἐξετάσει. Θέλω νά εἶστε ἥσυχα καί
διαβασμένα γιατί εἶναι πολύ αὐστηρός ὁ ἐπιθεωρητής. Μάλιστα στήν πόρτα τοῦ σχολείου θά τόν ὑποδεχθεῖ ὁ πατέρας τοῦ
Χρήστου πού εἶναι καλός κυνηγός καί γιά
νά τόν καλοπιάσουμε θά ρίξει πέντε (5)
ντουφεκιές νά τόν ὑποδεχτοῦμε.
Χρῆστος (μαθητής): Μά κύριε, ὁ πατέρας
μου εἶναι καλός στό σημάδι, ἄν τόν πετύχει
μέ τήν πρώτη γιατί νά ρίξει τίς ἄλλες;.

ξξξ
Πιλότος πρός Πύργο ἐλέγχου:
«Φτάνω στό ἀεροδρόμιο καί ζητῶ ἄδεια
προσγείωσης».
Πύργος ἐλέγχου: «Δῶσε μας τό ὕψος καί
τή θέση σου».

Πιλότος: «Εἶμαι 1,78 μ. καί βρίσκομαι στό
πιλοτήριο...».

ξξξ

Ὁ δάσκαλος ρωτᾶ:
-Θεοδώρα, εἴπαμε ὅτι ἑρπετά ὀνομάζονται τά ζῶα πού σέρονται στή γῆ. Μπορεῖς νά
μοῦ πεῖς ἕνα τέτοιο;
-Μάλιστα, κύριε. Τόν μπέμπη μας.

ξξξ
Ἡ δασκάλα ρωτᾶ τόν Λευτέρη στό μάθημα τῆς Γλώσσας, στό κεφάλαιο γιά τά σημεῖα τῆς στίξης:
-Λευτέρη, τί εἶναι ἡ παύλα;
-Τό θηλυκό τοῦ Παύλου, κυρία!
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

Κρυπτόλεξο: Βρές τίς κρυμμένες λέξεις:
ΑΓΑΠΗ, ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ, ΠΑΘΗ, ΒΑΓΙΑ, ΕΓΚΩΜΙΑ, ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ, ΣΤΑΥΡΩΣΗ, ΛΑΖΑΡΟΣ,
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, ΙΟΥΔΑΣ, ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ, ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΠΑΣΧΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

Ζαχαροπλαστική: Σουφλέ σοκολάτας
ΥΛΙΚΑ: P 200 γραμμάρια κουβερτούρα, Q 200 γραμμάρια ζάχαρη, O 200 γραμμάρια βούτυρο, π 4 αὐγά, O 120 γραμμάρια ἀλεύρι.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: •Χτυποῦμε τά αὐγά
μέ τή ζάχαρη πολύ καλά καί στή
συνέχεια προσθέτουμε τό ἀλεύρι. •Λιώνουμε τήν κουβερτούρα σέ μπαίν-μαρί. •Ἀφοῦ λιώσει, προσθέτουμε τό βούτυρο
καί ἀνακατεύουμε συνεχῶς. •Στή
συνέχεια ἀνακατεύουμε ὅλα τά
ὑλικά μαζί. •Βάζουμε τό μεῖγμα
σέ βουτυρωμένα καί ἀλευρωμένα φορμάκια. •Τέλος, τά ψήνουμε γιά εἴκοσι (20) περίπου λεπτά σέ προθερμασμένο φοῦρνο,
στούς 180° C.
Καλή ἐπιτυχία.
Ἄννα Μακριδάκη
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας
Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

Σταυρόλεξο



































ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Ἀλλιῶς ἡ Σαρακοστή. 2. Τό κόκαλο (ἀρχ.). / Πρόθεση πού δηλώνει τόπο,
χρόνο κ.ἄ.. 3. Μιά ἀπό τίς ἐννέα Μοῦσες (μυθολ.). / Νότα τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς. 4. Θαλασσινό μαλάκιο μέ ὀκτώ πλοκάμια. / Συμπλεκτικός σύνδεσμος. 5. Ἄρθρο (Πληθ. ἀριθ.). / Ἐκκρίνω ἱδρώτα. / Νότα Εὐρωπαϊκῆς μουσικῆς.6. Ἡ εἰδικευμένη ἰατρός πού παρέχει βοήθεια κατά
τόν τοκετό. / Μεγάλος προφήτης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. 7. Μνήμη ὑπολογιστῆ (ξένη λέξη).
/ Προτροπή … χασούρας! 8. Ὑποθετικός σύνδεσμος. / Ὑπάρχει καί κινηματογραφική... 9. Ἀλλιῶς
τό πλησιάζει / Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας. 10. Ὀπτικά «δοκάρια». 11. «… ὕμνος»: Λαοφιλής ὕμνος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. / Ἀρνητικό μόριο, πού δηλώνει ἀπαγόρευση, ἀποτροπή. ΚΑΘΕΤΑ: 1. Εἰκονογραφική παράσταση σέ ἐπιφάνια τοίχου Ἐκκλησίας. 2. Ἀρκτικόλεξο τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. / Ἐρωτηματική ἀντωνυμία. / Παλαιό ἀντικείμενο μέ καλλιτεχνική ἤ καί ἐμπορική ἀξία (χωρίς κατάληξη). 3. Ὑπόγειος διάδρομος. / Ὅμοια σύμφωνα. 4. Γνωστό θαλασσινό γιά … τό μελάνι της. / Εἰσάγει ὑποθετικές προτάσεις. 5. Τό σπᾶμε τήν Πρωτοχρονιά γιά τό … γούρι. 6. Κυλινδρικό ἐργαλεῖο γιά τό γνέσιμο τοῦ μαλλιοῦ. 7. Μισό …
νιώθω. / Ποιοτικά… γράμματα. 8. Συμπλεκτικός σύνδεσμος. / Εἶναι καί ἡ Κρήτη. / Ἄρθρο (Πληθ.
ἀριθ.). 9. Ἐπιφώνημα χαρᾶς. / Τά ἕνα ἀπό τά δύο ὀστᾶ τοῦ χεριοῦ. 10. Μισή … σόλα. / Λίγος
... ἰατρός. 11. «Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος …», ἡ μνήμη τοῦ ἑορτάζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας τή Β´
Κυριακή τῶν Νηστειῶν. 12. Μεγάλος προφήτης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πού προεῖπε τήν ἔλευση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. / Χρονικό ἐπίρρημα.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παχειᾶς Ἄμμου Ἱεράπετρας
Λύσεις Ἀκροστιχίδας: 1. ΑΝΕΣΤΗ, ΓΑΛΙΛΑΙΑ, ΓΑΜΑ, ΕΙΡΗΝΗ, ΛΑΖΑΡΟΣ, ΙΗΣΟΥΣ, ΟΡΘΡΟΥ, ΦΟΒΟΣ,
ΟΡΟΣ, ΡΟ, Ο ΚΥΡΙΟΣ, ΣΑΛΩΜΗ. Λύσεις-ἀπαντήσεις Παροιμιῶν: 1γ, 2β, 3α, 4β, 5γ, 6β, 7γ, 8γ, 9α, 10β.Λύσεις Σταυρόλεξου: Ὁριζόντια 1. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ, 2. ΟΣΤΟ / ΑΠΟ, 3. ΟΥΡΑΝΙΑ / ΠΑ, 4. ΧΤΑΠΟΔΙ / ΚΑΙ, 5. ΙΔΡΩΝΩ /ΛΑ, 6.
ΜΑΙΑ / ΗΛΙΑΣ, 7. ΡΑΜ / ΧΑΣΕ, 8. ΑΝ / ΤΑΙΝΙΑ, 9. ΦΤΑΝΕΙ / ΙΑΣΗ, 10. ΙΙ, 11. ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ / ΜΗ. Κάθετα 1. ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ, 2. ΕΣ / ΤΙ /ΑΝΤΙΚ, 3. ΣΤΟΑ / ΜΜ, 4. ΣΟΥΠΙΑ / ΑΝ, 5. ΡΟΔΙ, 6. ΑΔΡΑΧΤΙ, 7. ΝΙΩ / ΑΑ, 8. ΚΑΙ / ΝΗΣΙ /
ΤΟ 9. ΟΠΑ / ΩΛΕΝΗ. 10. ΣΟ / ΙΑΤ, 11. ΠΑΛΑΜΑΣ. 12. ΗΣΑΪΑΣ / ΗΔΗ.

