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Ὁ Ἅ γι ος Ἀ χ ί λλ ιο ς, Ἐ π ίσκ οπ ο ς Λ α ρί σ η ς
Ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιος γεννήθηκε τό 270 μ.Χ.
στήν Καππαδοκία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀπό
γονεῖς πλούσιους καί εὐσεβεῖς, οἱ ὁποῖοι
τόν ἀνέθρεψαν χριστιανικά καί τόν μόρφωσαν πλουσιοπάροχα. Μετά τόν θάνατο
τῶν γονέων του, μοίρασε τήν περιουσία
του στούς Χριστιανούς πού ἦταν φτωχοί,
στίς χῆρες, στά ὀρφανά, στίς ἀνάγκες τῆς
Ἐκκλησίας καί πῆγε στούς
Ἁγίους Τόπους. Ἀπό πλουσιότατος ἔγινε φτωχός, γιά
νά πλουτίσει στή Βασιλεία
τῶν οὐρανῶν. Ἐκεῖ ἔζησε κοντά στόν Πανάγιο Τάφο.
Ἀσκήθηκε στή νηστεία, στήν
προσευχή, στήν ἀγρυπνία καί
στίς ἄλλες χριστιανικές ἀρετές. Ἀσπάσθηκε τό μοναχικό
σχῆμα καί ἀφοσιώθηκε στή
διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου.
Ἐπισκεπτόταν διάφορες
χῶρες, πόλεις καί χωριά καί
ἀψηφώντας τούς διωγμούς
καί τούς κινδύνους δίδασκε
τό λόγο τοῦ Θεοῦ, ὁδηγώντας πολλούς
εἰδωλολάτρες στή χριστιανική πίστη. Πῆγε
στή Ρώμη καί στή Θεσσαλία, ὅπου κήρυξε
τό Χριστό καί ἔκανε πολλά θαύματα. Ὅταν
χήρευσε ὁ θρόνος τῆς Λαρίσης ἀναδείχτηκε
Ἀρχιεπίσκοπός της.
Μέ τίς θαυματουργικές του ἱκανότητες
γιάτρευε ἀρρώστους μέ ἕνα ἁπλό ἄγγιγμα
τοῦ χεριοῦ του. Μέ τίς προσευχές του ἔδιωχνε κλέφτες καί ληστές πού ἤθελαν νά

εἰσβάλλουν στήν περιοχή τῆς Θεσσαλίας.
Μάλιστα ὅταν κάποτε ἔπεσε μεγάλη ἀνομβρία καί ξηρασία στόν τόπο, μέ τίς προσευχές καί τή χάρη του, ἔφερε βροχή. Ἡ
φήμη του πέρασε τά σύνορα τῆς Ἑλλάδας
καί ἔγινε γνωστή σ’ ὅλη τήν Βυζαντινή
αὐτοκρατορία. Ὁ αὐτοκράτορας Μέγας
Κωνσταντίνος μαθαίνοντας γιά τό ἔργο
καί τά θαύματα τοῦ Ἐπισκόπου Λαρίσης Ἀχιλλίου, ἤθελε
νά τόν συναντήσει προσωπικά. Αὐτό ἔγινε τό 325 μ.Χ.,
στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας,
ὅταν ὁ Μ. Κωνσταντίνος
συγκάλεσε ἐκεῖ τήν Α΄
Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς
Ἐκκλησίας, στήν ὁποία ὁ
Ἅγιος Ἀχίλλιος ἦταν ἕνας
ἀπό τούς 318 θεοφόρους
Πατέρες πού συμμετεῖχαν.
Μέ πολλή χαρά ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντίνος ζήτησε
τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου καί
τοῦ ἔδωσε μεγάλη χρηματική δωρεά, τήν ὁποία μέ τήν ἐπιστροφή
του στή Λάρισα τή διέθεσε γιά νά κτίσει
ναούς καί στό φιλανθρωπικό του ἔργο.
Ἐπίσκοπος Λαρίσης παρέμεινε γιά τριάντα
χρόνια. Ὅταν προαισθάνθηκε τό θάνατό
του, κάλεσε κοντά του ὅλους τούς ἱερεῖς
τῆς Ἐπισκοπῆς του καί τούς ἔδωσε τίς τελευταῖες πατρικές συμβουλές γιά τά καθήκοντά τους. Πραγματικά, λίγες μέρες
ἀργότερα γύρω στό 355 μ.Χ. παρέδωσε

τήν ἁγία του ψυχή στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Οἱ
Λαρισαῖοι τόν θρήνησαν πολύ καί τόν κήδεψαν μέ μεγαλοπρέπεια. Τοποθέτησαν δέ
τό ἱερό του λείψανο στή λάρνακα πού ὁ
ἴδιος εἶχε κατασκευάσει. Τήν ὥρα τοῦ ἐνταφιασμοῦ του ἔγιναν πολλά θαύματα. Ὁ
τάφος του παρέμεινε ἄγνωστος γιά περίπου
300 χρόνια, μέχρι πού μέ θαυμαστό τρόπο
ἀποκαλύφθηκε ἀπό τόν Θεό. Τότε οἱ πιστοί
ἔκτισαν μεγαλοπρεπή ναό στή Λάρισα,
ὅπου καί τοποθέτησαν τό χαριτόβρυτο λείψανο τοῦ Ἁγίου, τό ὁποῖο ἀνέβλυζε μύρο
καί ἔκανε πολλά θαύματα. Ὅμως, τό 986
μ.Χ. ὁ τσάρος Σαμουήλ τῆς Βουλγαρίας
ἅρπαξε τό λείψανο τοῦ θαυματουργοῦ

Ἁγίου καί τό μετέφερε στά ἀνάκτορά του,
στό μικρό νησάκι τῶν Πρεσπῶν, πού σήμερα
φέρει τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου. Ἐκεῖ
ἀνήγειρε πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου μεγαλοπρεπή
ναό, τοῦ ὁποίου σήμερα σώζονται τά ἐρείπια.
Ὅμως καί μετά τήν ἁρπαγή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου ὁ λαός τῆς Λάρισας δέν ἔπαψε νά τιμᾶ τόν προστάτη
της Ἅγιο. Στίς 14 Μαΐου τοῦ 1981 ἐπανακομίσθησαν τά λείψανα τοῦ Ἁγίου στή Λάρισα καί φυλάσσονται στόν ὁμώνυμο Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό τῆς Λάρισας. Ἡ μνήμη
του γιορτάζεται στίς 15 Μαΐου.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Κουτσουρᾶ

Οἱ Ἅγιοι καί τά Ζῶα: Ὁ σεβασμός τῶν ἀλόγων καί τά πέτρινα ρεβίθια
Κάποτε ἡ Παναγία μας, μέ τόν Ἅγιο Ἰωσήφ
καί τόν μικρό Ἰησοῦ, ἀνέβαιναν στά Ἱεροσόλυμα ἀπό τή Ναζαρέτ, γιά τήν ἑορτή τοῦ
Πάσχα. Πέρασαν καί ἀπό τή Βηθλεέμ, ἀπ᾽
ὅπου καταγόταν ὁ
Ἰωσήφ, γιά νά συναντήσουν κάποιους
συγγενεῖς του. Λίγο
ἔξω ἀπό τήν πόλη συνάντησαν ἕνα χωρικό, ὁ ὁποῖος ἁλώνιζε
ρεβίθια.
Ὅπως λέει ἡ παράδοση, τά ζῶα, ὅταν
ἔβλεπαν τήν Κυρία
Θεοτόκο μέ τόν Χριστό στήν ἀγκαλιά
της, ἔμεναν ἀκίνητα μέχρι νά περάσουν. Ἔτσι
καί τά ἄλογα, πού βοηθοῦσαν τόν χωρικό
στο ἁλώνισμα, μόλις εἶδαν τήν Παναγία μας
καί τόν Ἰησοῦ, σταμάτησαν νά δουλεύουν
καί ἔμειναν ἀκίνητα.

Ἡ Παναγία μας χαιρέτησε τόν χωρικό καί
τόν ρώτησε, τί ἁλωνίζει. Θυμωμένος ἐκεῖνος
πού τά ζῶα του εἶχαν σταματήσει νά δουλεύουν, ἀπάντησε ἀπότομα:
-Πέτρες ἁλωνίζω.
Μόλις εἶπε αὐτά τά
λόγια, τά ρεβίθια ἔγιναν πέτρες καί ἐκεῖ
βρίσκονται μέχρι σήμερα.
Πραγματικά τό
ἁλώνι μέ τά πέτρινα
ρεβίθια σώζεται ἀνέπαφο μέχρι σήμερα
καί μπορεῖ νά τό δεῖ
κάποιος στόν δρόμο
πού ὁδηγεῖ ἀπό τήν
Ἱερουσαλήμ στή Βηθλεέμ.
(Ἀπομνημονεύματα Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Σπετσιέρη
ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σίμωνος Μοναχοῦ, «Ἡ ζωοφιλία τῶν Ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων»)

Λύση αἰνιγμάτων: 1. κουβαρίστρα, 2. θερμόμετρο, 3. δέντρο, 4. σταφύλι, 5. βασιλικός, 6. κάστανο, 7. ἴσκιος, 8. καπνός,
9. χελώνα, 10. βροχή, 11. πλοῖο, 12. γομολάστιχα. 13. κρεμμύδι 14. ποτάμι. 15. ντομάτα, 16. καρφί. 17. ραπάνι. Λύσεις ἀντιστοίχισης παροιμιῶν: 1. στ, 2. α, 3. β, 4. ε, 5. ζ, 6. γ, 7. θ, 8. ιδ, 9. ιγ, 10. ια, 11. ι, 12. ιε, 13. ιβ. 14. η, 15. δ 11γ. Λύση Παροιμιῶν: 1γ,
2α, 3β, 4γ, 5β, 6γ, 7α, 8β, 9γ, 10γ., 11γ. Λύση Ἀκροστιχίδας Μυροφόρων: ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ, ΥΜΝΟΣ, ΡΑΦΑΗΛ, ΟΡΑΜΑ,
ΦΩΤΕΙΝΗ, ΟΡΘΡΟΣ, ΡΑΧΗΛ, ΕΙΡΗΝΗ, ΣΙΜΩΝΑ. Λύση σταυρόλεξου: 1. ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ, 2. ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ, 3.
ΑΓΑΠΗ, 4. ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ, 5. ΑΝΝΑΣ, 6. ΑΘΩΣ, 7. ΜΕΓΑΛΗ, 8. ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ, 9. ΤΥΦΛΟΥ, 10. ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, 11.
ΜΑΡΚΟΣ, 12. ΑΡΙΜΑΘΕΑΣ, 13. ΙΩΒ, 14. ΙΩΑΝΝΗΣ, 15. ΣΤΑΥΡΟΣ, 16. ΕΓΚΩΜΙΑ. Λύση Κρυπτόλεξου: 1. ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, 2.
ΣΟΥΜΕΛΑ, 3. ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ, 4. ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑ, 5. ΤΡΙΧΕΡΟΥΣΑ, 6. ΕΧΑΞΟΥΣΤΗ, 7. ΕΛΕΟΥΣΑ, 8. ΚΕΡΑ, 9. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ, 10. ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ, 11. ΠΑΛΗΑΝΗ, 12. ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ.

Οἱ ἀπορίες μας...
-Τό συμβολίζουν τά κόκκινα αὐγά καί
τό τσούγκρισμά τους;
- Σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό
τό κόκκινο χρῶμα μέ τό ὁποῖο βάφονται
τά πασχαλινά αὐγά συμβολίζουν τό κόκκινο
αἷμα τοῦ Κυρίου μας, πού χύθηκε πάνω
στό Σταυρό γιά τή σωτηρία ὅλων τῶν
ἀνθρώπων, ὅταν τόν χτύπησε μέ τήν λόχγη
του ὁ Ρωμαῖος στρατιώτης. Τό στρογγυλοειδές αὐγό συμβολίζει ὅλη τή γῆ. Πρέπει
νά βάφεται μόνο σέ κόκκινο χρώμα, γιατί
τό αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καλύπτει ὅλη
τήν ὑδρόγειο καί χύθηκε γιά τή σωτηρία
ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας.
Tό τσούγκρισμα τῶν πασχαλινῶν αὐγῶν συμβολίζει τή συντριβή καί τήν κατάργηση
τῆς δύναμης τοῦ διαβόλου μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Xριστοῦ. Ὅπως τό κέλυφος τοῦ αὐγοῦ,
μέσα ἀπό τό ὁποῖο γεννιέται μιά ζωή, σπάει μέ τό τσούγκρισμα, ἔτσι καί τό πασχαλινό
αὐγό συμβολίζει τήν Ἀνάσταση καί τό ἄνοιγμα τοῦ τάφου τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ
Xριστοῦ, ἀπό τόν ὁποῖο ἀνέτειλε ἡ αἰώνια ζωή. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἱερέας λέει στή σχετική
εὐχή τοῦ Τρισαγίου γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν: «Ὁ Θεός τῶν πνευμάτων καί πάσης
σαρκός, ὁ τόν θάνατον καταπατήσας, τόν δέ διάβολον καταργήσας καί ζωήν τῷ κόσμῳ
σου δωρησάμενος, αὐτός ἀνάπαυσον τήν ψυχήν τοῦ κεκοιμημένου δούλου σου…».

Αἰνίγματα
1. Ἀνεβαίνει, κατεβαίνει, καί χωρίς νά
τρώει παχαίνει, μοναχά στριφογυρίζει κι
ἡ κοιλίτσα της γεμίζει. Τί εἶναι;
2. Ἀνεβαίνει, κατεβαίνει, κι ὁ γιατρός
μας μπαίνει βγαίνει. Τί εἶναι;
3. Ἄνοιξη σ᾽ εὐχαριστῶ, καλοκαίρι σέ
δροσίζω, σέ τρέφω τό φθινόπωρο, χειμώνα
σέ ζεσταίνω. Τί εἶναι;
4. Ἀπό στραβό κλαδί κρέμεται κίτρινο
φλουρί, τό κρέας του δροσίζει, τό αἷμα
του ζαλίζει. Τί εἶναι;
5. Ἄν καί θρόνος μοῦ ταιριάζει, θέση
μου εἶναι τό περβάζι.Τί εἶμαι;
6. Ἀπό ἔξω εἶναι ἀγκαθωτό κι ἀπό μέσα
μαλλιαρό κι ἀπό μέσα ἀπό τό μαλλί μιά
μπουκιά καλή. Τί εἶναι;
7. Ἀπό κοντά σου ἔρχομαι, φαΐ, ψωμί,
δέ σοῦ γυρεύω. Τί εἶμαι;
8. Ἀπό μητέρα κόκκινη γεννιέμαι παιδί
μαῦρο, φτερά δέν ἔχω μά πετῶ, τά σύννεφα γιά νά βρῶ. Τί εἶμαι;
9. Ἀπό πάνω σάν σκαφίδι, ἀπό κάτω
σάν πλαστήρι. Τί εἶναι;

10. Ἀπό ψηλά γκρεμίζεται, πέφτει καί
δέ ραγίζεται. Τί εἶναι;
11. Ἄψυχο, ψυχή δέν ἔχει καί ψυχές
παίρνει καί φεύγει. Τί εἶναι;
12. Ἀπό τά πόδια ὥς τήν κορφή τρίβομαι
κι ὅλο λιώνω, μέ τό ὄμορφο κορμάκι μου
ὅλους σᾶς διορθώνω. Τί εἶμαι;
13. Ὁ μπάρμπας μου ὁ ζωναρᾶς σαράντα
ζῶνες ζώνεται. Τί εἶναι;
14. Πάει, πάει, πάει καί πίσω δέν γυρνάει.
Τί εἶναι;
15. Μιά κοντούλα παχουλή πάντα κόκκινα φορεῖ, ἔχει πράσινα μαλλιά καί σποράκια στήν κοιλιά. Τί εἶναι;
16. Ψηλός, ψηλός καλόγερος καί πλάκα
ἡ κεφαλή του. Τί εἶναι;
17. Ἔχει φύλλα σάν δεντρί μά δεντρί
δέν εἶναι. Μέσα εἶναι ἄσπρο σάν τυρί μά
τυρί δέν εἶναι. Ἔχει ποντικοῦ οὐρά μά
ποντικός δέν εἶναι. Τί εἶναι;
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

Τό χ ιο ῦμ ο ρ εἶ να ι . .. ζω ή !!!
Τά παιδιά ρωτοῦν τόν πατέρα:
-Πατέρα θά μᾶς πᾶς στό τσίρκο;
-Ὄχι.
Τήν ἄλλη μέρα ξανά ρωτοῦν:
- Πατέρα, θά μᾶς πᾶς στό τσίρκο;
- Ὄχι, ὅποιος θέλει νά ἔρθει νά σᾶς δεῖ
ἐδῶ!

ξξξ

Στό μάθημα τῆς Ἱστορίας ὁ καθηγητής
ρωτᾶ τόν Γιαννάκη:
-Σέ ποιά μάχη σκοτώθηκε ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος;
-Στήν τελευταία του, κύριε καθηγητά!

ξξξ

Ἕνας Ἕλληνας καί ἕνας Αἰγὐπτιος συζητοῦσαν γιά τό πολιτισμό τους:
-Ἐμεῖς ἔχουμε τίς πυραμίδες.
-Κι ἐμεῖς ἔχουμε τήν Ἀκρόπολη.
-Ἐμεῖς σκάψαμε κάτω ἀπό τίς πυραμίδες
καί βρήκαμε καλώδια.
-Καί τί θέλεις νά πεῖς μέ αὐτό;
-Αὐτό πάει νά πεῖ ὅτι τότε ὑπῆρχαν τηλέφωνα!
-Κι ἐμεῖς σκάψαμε κάτω άπό τήν Ἀκρόπολη καί δέν βρήκαμε τίποτα.
-Καί τί μ᾽ αὐτό;
-Πάει νά πεῖ ὅτι τότε εἶχαν κινητή τηλεφωνία!

ξξξ

Ὁ μπεκρής τῆς ταβέρνας παραγγέλνει τό
ὄγδοο κιλό κρασί.
-Δέν εἶναι πολύ; τοῦ λέει ὁ ταβερνιάρης.
-Μπά! Άφοῦ βλέπω αὐτήν ἐκεῖ τή γάτα

μέ δύο κι ὄχι μέ τέσσερα μάτια, δέν ὑπάρχει
φόβος.
-Μά δέν εἶναι γάτα, φίλε, εἶναι ἡ λάμπα
τοῦ ἠλεκτρικοῦ!!!

ξξξ

Δάσκαλος: Τί ὑπάρχει στό ἐσωτερικό τοῦ
αὐτιοῦ;
Μαθητής: Ὁ λαβύρινθος.
Δάσκαλος: Καί στό ἐσωτερικό τοῦ λαβυρίνθου;
Μαθητής: Ὁ Μινώταυρος...

ξξξ

Ἡ μικρή Λουκία ρωτᾶ τή μαμά της:
- Γιατί, καλέ μαμά, μερικές τρίχες ἀπό τά
μαλλιά σου εἶναι ἄσπρες;
- Ὅταν εἶσαι ἄτακτη, λέει ἡ μαμά, καί μέ
στενοχωρεῖς καί μέ κάνεις νά κλαίω, μία
τρίχα ἀπό τά μαλλιά μου ἀλλάζει χρώμα
καί γίνεται ἄσπρη.
-Ἄ! Τώρα κατάλαβα γιατί τά μαλλιά τῆς
γιαγιᾶς μου εἶναι κάτασπρα!

ξξξ

Στό ἐπισκεπτήριο τῶν φυλακῶν μία γυναίκα λέει στόν φυλακισμένο σύζυγ;o της:
-Ὁ δικηγόρος σου πιστεύει ὅτι σύντομα
θά σέ βγάλει ἔξω.
-Πῶς;
-Ἀρκεῖ νά βρεῖ τρόπο νά σοῦ δώσει τή
λίμα καί τό σχοινί!
Κατηχητικό Σχολεῖο
Ἐνορίας Παλαικάστρου

Ἑνώσετε τίς παροιμίες
1. Θρέψε κόρακα
α. ρίχνουν ἔξω τό καράβι!
2. Οἱ πολλοί καπετανέοι
β. κρύο σίδερο δουλεύεις!
3. Τόν τρελό κι ἄν ὁρμηνεύεις
γ. γυρεύει νά μέ πνίξει!
4. Τά λόγια εἶναι
δ. παρά γρόσι!
5. Τροχός πού γυρίζει
ε. βαρύτερα ἀπό πέτρες.
6. Τόν ἔμαθα νά κολυμπᾶ
στ. νά σοῦ βγάλει τό μάτι!
7. Ὅποιος ἔχει τύχη
ζ. σκουριά δέν πιάνει!
8. Τῶν πρώτων τά παθήματα
η. κι ἀγκάθι μές στό σπίτι!
9. Ἡ ἀλήθεια λαβώνεται
θ. γεννάει κι ὁ κόκορας!
10. Ἄν τό κοράκι σέ ὁδηγεῖ
ι. εἶναι ὅλος δικός του!
11. Τοῦ ἀδιάντροπου ὁ κόσμος
ια. σέ ψοφίμι θά σ᾽ ὁδηγήσει!
12. Ἀπό δύο λιθάρια
ιβ. περίμενέ το στή γωνιά σου!
13. Ὅ,τι γελᾶς στή γειτονιά σου
ιγ. μά δέ σκοτώνεται!
14. Βασιλικός στή γειτονιά
ιδ. τῶν δεύτερων γεφύρια!
15. Κάλλιο γνώση
ιε. βγαίνει τό ἀλεύρι!
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παναγίας Ἐλεούσας Ἱεράπετρας

Πα ρ ο ι μ ί ε ς :

Βρεῖτε τή σωστή ἑρμηνεία τῆς κάθε παροιμίας.

1. Βασιλικός κι ἄν μαραθεῖ τή μυρωδιά
τήν ἔχει.
α) Ὁ βασιλικός μυρίζει, ἀκόμη κι ἄν μαραθεῖ.
β) Ὁ καλός χαρακτήρας μένει μέχρι τά
γεράματα.
γ) Τά χαρίσματα δέν χάνονται μέ τόν καιρό.

πππ

2. Στήν ἀναβροχιά, καλό καί τό χαλάζι.
α) Ὅταν δέν ἔχουμε αὐτό πού θέλουμε,
ἀρκούμαστε σέ κάτι πού δέν μᾶς ἱκανοποιεῖ
ἀπόλυτα.
β) Καλύτερα εἶναι νά βρέχει παρά νά χιονίζει.
γ) Ὅταν δέν βρέχει, εἶναι καλό νά ρίχνει
χαλάζι.

πππ

3. Μήν κλοτσᾶς τά γονικά σου, θά τό
βρεῖς ἀπ᾽ τά παιδιά σου.
α) Ὅταν κλοτσᾶμε τούς γονεῖς μας εἶναι
σάν νά κλωτσᾶμε τά παιδιά μας.
β) Ὅ,τι κακό κάνεις στούς γονεῖς σου, θά
σοῦ κάνουν καί τά δικά σου παιδιά.
γ) Οἱ γονεῖς μας μᾶς ἀγαποῦν ἀκόμη κι
ὅταν τούς τυραννοῦμε.

πππ

4. Χέρια πού δουλεύουν, ποτέ δέν ζητιανεύουν.
α) Ὅσοι ζητανεύουν, δέ δουλεύουν.
β) Ἡ ἐργασία μᾶς ἐξασφαλίζει εἰσόδημα
καί ἀξιοπρέπεια.
γ) Μέ τήν ἐργασία μποροῦμε νά γίνουμε
πλούσιοι.

πππ

5. Καί τά βουνά ξεπέφτουνε καί οἱ κάμποι
δυστουχοῦνε.
α) Ἡ εὐτυχία δέν διαρκεῖ πολλά χρόνια.
β) Καί οἱ δυνατοί καί οἱ πλούσιοι καί οἱ
ἄξιοι μπορεῖ νά καταλήξουν στό ἀντίθετο.
γ) Πολλές φορές τά βουνά καταρρέουν
ἀπό τίς πλημμύρες.

πππ

6. Εὐχή γονέα ἔπαιρνε καί στό βουνό
ἀνέβαινε.
α) Ἡ εὐχή τῶν γονέων μᾶς βοηθάει νά
ἀνεβοῦμε ἀκόμη καί σέ βουνό.
β) Πρέπει νά εὐχόμαστε νά πραγματοποιοῦνται οἱ ἐπιθυμίες τῶν γονέων μας.

γ) Ἡ εὐχή τῶν γονέων βοηθᾶ καί προστατεύει τά παιδιά.

πππ

7. Οἱ καλοί φίλοι στήν ἀνάγκη φαίνονται.
α) Ὁ πραγματικός φίλος φαίνεται στίς
δύσκολες στιγμές.
β) Στίς δύσκολες στιγμές, οἱ φίλοι δέν
βρίσκονται εὔκολα.
γ) Στίς χαρούμενες στιγμές, οἱ καλοί φίλοι
εἶναι παρόντες.

πππ

8. Ὅπου φτάνει τό χέρι σου κρέμα τό
καλάθι σου.
α) Δέν πρέπει νά προσπαθοῦμε νά ἐπιτύχουμε κάτι δύσκολο.
β) Οἰ ἐπιδιώξεις μας πρέπει νά εἶναι ἀνάλογες μέ τίς ἱκανότητες μας.
γ) Δέν πρέπει νά κρεμᾶμε τό καλάθι μας
ψηλά, γιατί δέν θά τό φτάνουμε ἀργότερα.

πππ

9. Ὅταν διψᾶ ἡ αὐλή σου, ἔξω νερό μήν
χύνεις.
α) Ὅταν ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό νερό δέν τό
σπαταλᾶμε ἄσκοπα.
β) Εἶναι παράλογο νά χύνεις νερό ἔξω,
ὅταν διψᾶ ὁ κῆπος σου.
γ) Μήν ἀδιαφορεῖς γιά τίς ἐλλείψεις σου,
ἱκανοποιώντας τίς ἀνάγκες τῶν ἄλλων.

πππ
10. Κάθε πράγμα στόν καιρό του καί
τόν Αὔγουστο σταφύλια.
α) Ὁ πιό κατάλληλος μήνας γιά τόν τρύγο
εἶναι ὁ Αὔγουστος.
β) Κάθε φροῦτο εἶναι ἕτοιμο στήν ἐποχή
του ἐκτός ἀπό τά σταφύλια πού βγαίνουν
τόν Αὔγουστο.
γ) Κάθε πράγμα πρέπει να γίνεται τήν
κατάλληλη στιγμή.

πππ

11. Τά λόγια σου μέ χόρτασαν καί τό
ψωμί σου φᾶτο.
α) Ὅπως χορταίνει τό ψωμί, χορταίνει και
ἡ καλή κουβέντα.
β) Τά καλά λόγια ἀξίζουν πιό πολύ ἀπό
τό ψωμί.
γ) Ἡ προθυμία γιά προσφορά ἀξίζει πιό
πολύ κι ἀπό τήν ἴδια τήν προσφορά.

Ἡ ἀκροστιχίδα τῶν Μυροφόρων
Μ_____________
Υ____
Ρ_____
Ο____

Ἑορτή ἀνάμεσα στό Πάσχα καί τήν Πεντηκοστή.
Εἶναι καί ὁ Χερουβικός.
Ἕνας ἀπό τούς τρεῖς νεοφανεῖς Ἁγίους τῆς Λέσβου.
Ὁ πατριάρχης Ἰακώβ εἶδε σέ … τήν κλίμακα
(σκάλα), μέσῳ τῆς ὁποίας κατέβηκε ὁ Θεός στή γῆ.
Φ______
Ἱσαπόστολος πού τιμᾶται τήν Ε´Κυριακή τοῦ Πάσχα.
Ο_____
Ἡ ἀκολουθία πού τελεῖται πρίν τή Θεία Λειτουργία.
Ρ____
Σύζυγος τοῦ Ἰακώβ.
Ε_____
Ἁγία πού ἡ μνήμη της ἑορτάζεται στίς 5 Μαΐου.
Σ_____
Τόν… «ἠγγάρευσαν» γιά νά σηκώσει τόν Σταυρό
τοῦ Κυρίου.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας

Κατά τόν Μυστικό Δεῖπνο ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός παρέδωσε στούς Μαθητές Του τό μυστήριο
τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἔτσι, κάθε φορά πού τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία, ὁ Ἴδιος, ὡς ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ,
θυσιάζεται καί μεταδίδει στούς πιστούς τό Ἅγιο Σῶμα καί τό Τίμιο Αἷμα Του.

Χρωματῆστε τήν εἰκόνα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου

ΣΥΝΤΑΓΗ: Πασχαλινό τσουρέκι
Υλικα: P 2 κιλά σκληρό ἀλεύρι, Q 1 κοφτό κουταλάκι ἁλάτι, π 150 γρ. μαγιά νωπή, O 3
φλιτζάνια χλιαρό γάλα, Q10 αὐγά, 650 γρ. ζάχαρη, O 2 κουταλάκια ξύσμα πορτοκαλιοῦ,
P500 γρ. βούτυρο λιωμένο, O 1 φακελάκι βανίλια, π 2 κουταλιές γλυκάνισο, O 1 κουταλάκι
μαστίχα κοπανισμένη, P 2 κρόκους αὐγῶν, Qἀμυγδαλόψυχα σέ λεπτά κομμάτια

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ: Βοήθησε τόν Γιωργάκη νά φτάσει
στήν ἐκκλησία γιά τήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Τρόπος ἐκτέ λεσης: Διαλύουμε τή μαγιά μέσα
σέ χλιαρό γάλα. Προσθέτουμε ἁλάτι καί μιά κουταλιά
τοῦ γλυκοῦ ζάχαρη. Προσθέτουμε 3-4 φλιτζάνια
ἀλεύρι καί ἀναμειγνύουμε καλά. Σέ μιά λεκάνη βάζουμε τό ὑπόλοιπο ἀλεύρι καί τοποθετοῦμε τό
προζύμι σέ μιά τρύπα πού ἀνοίγουμε στή μέση. Σέ
ἕνα μπώλ χτυπᾶμε τά αὐγά, τή ζάχαρη, τό ξύσμα
πορτοκαλιοῦ καί τό βούτυρο. Προσθέτουμε βανίλια,
γλυκάνισο, μαστίχα καί ρίχνουμε τό μείγμα στή
λεκάνη μέ τό ἀλεύρι καί τό προζύμι. Ζυμώνουμε τή
ζύμη μέχρι νά γίνει ὁμοιογενής. Σκεπάζουμε μέ μιά
πετσέτα καί τήν ἀφήνουμε γιά μερικές ὧρες σέ ζεστό μέρος νά ξεκουραστεῖ καί νά φουσκώσει.
Τήν πλάθουμε στό ἐπιθυμητό σχῆμα καί τήν τοποθετοῦμε σέ ἕνα βουτυρωμένο ταψί. Ἀφήνουμε
1-2 ὧρες νά φουσκώσει. Σέ φοῦρνο προθερμασμένο στούς 200 0C τοποθετοῦμε τό ταψί ἀφοῦ
ἁλείψουμε τό τσουρέκι μέ τούς χτυπημένους κρόκους αὐγοῦ (διαλυμένους σέ λίγο νερό) καί τό
παραλίζουμε μέ τήν ἀμυγδαλόψυχα. Τό τσουρέκι μας θά εἶναι ἕτοιμο σέ 35-40 λεπτά. Καλή ἐπιτυχία!
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου Σητείας

Σταυρόλεξο
1. Ἡ ἀφαίρεση τῶν καρφιῶν ἀπό
τόν Σταυρωθέντα Χριστό. 2. Ἡ
πρώτη ἑβδομάδα μετά τό Πάσχα,
πού θεωρεῖται ὡς ἡ ὄγδοη ἡμέρα
τῆς ἀνέσπερης Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
3. Ἔτσι ὀνομάζεται ἡ ἀκολουθία (ὁ
Ἑσπερινός) τῆς ἡμέρας τοῦ Πάσχα.
4. Πρῶτες αὐτές πληροφορήθηκαν
τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. 5. Ἀρχιερέας πού μαζί μέ τόν Καϊάφα συμμετεῖχε στή δίκη τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ. 6. Ἀλλιῶς τό Ἅγιον
Ὄρος. 7. Ἡ ἑβδομάδα πρίν τό Πάσχα. 8. Τότε συστήθηκε τό μυστήριο
τῆς Θείας Εὐχαριστίας. 9. Ἡ ἕκτη
Κυριακή ἀπό τό Πάσχα. 10. Ἡ περιφορά του γίνεται τό βράδυ τῆς
Μεγάλης Παρασκευῆς. 11. Ἕνας
ἀπό τούς τέσσερις Εὐαγγελιστές, πού ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 25 Ἀπριλίου καί πολλές φορές μεταφέρεται τή διακαινήσιμο ἑβδομάδα, ἐάν τό Πάσχα ἑορτάζεται μετά ἀπό αὐτήν. 12. Ὁ Ἰωσήφ ὁ …
μαζί μέ τόν Νικόδημο τοποθέτησαν τόν Σταυρωθέντα Χριστό στόν τάφο. 13. Γνωστός γιά τήν
ὑπομονή του. 14. Ὁ ἀγαπημένος μαθητής καί ἐπιστήθιος φίλος τοῦ Χριστοῦ. 15. Τό σύμβολο τῶν
χριστιανῶν. 16. Ψάλλονται τή Μεγάλη Παρασκευή.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

Τό κρυπτόλεξο τῶν ἐπωνυμίων τῆς Παναγίας
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Βρεῖτε κάθετα, ὁριζόντια καί διαγώνια δώδεκα (12) ὀνόματα τῆς Παναγίας στήν πατρίδα
μας.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Τιμίου Σταυροῦ Ἱεράπετρας

