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Ὁ Ἅ γι ος Μεγ αλο μά ρτ υς Πα ν τ ελε ή μω ν , ὁ ἰ αμ ατ ι κ ός
Ὁ Ἅγιος Παντελεήμονας καταγόταν ἀπό
τή Νικομήδεια καί ἔζησε τήν ἐποχή τοῦ
αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ. Πατέρας του
ἦταν ὁ εἰδωλολάτρης ἀξιωματοῦχος Εὐστόργιος καί μητέρα του ἡ χριστιανή Εὐβούλη,
ἀπό τήν ὁποία γνώρισε τόν χριστιανισμό.
Ὁ Παντελεήμονας -Παντολέων ὅπως λεγόταν προηγουμένως- σέ μικρή ἡλικία
ἔμεινε ὀρφανός ἀπό μητέρα
καί ἔτσι ἀνέλαβε τήν ἀνατροφή του ὁ πατέρας του.
Ὅταν ἔφθασε ὁ καιρός, ὁ
Εὐστόργιος ἐμπιστεύθηκε
τόν Παντελεήμονα στόν
ἰατρό Εὐφρόσυνο, προκειμένου νά μάθει τήν ἰατρική
ἐπιστήμη. Παράλληλα μέ
τήν ἐξάσκηση τοῦ ἰατρικοῦ
λειτουργήματος ὁ Παντελεήμονας τήν ἐποχή ἐκείνη
συνδέθηκε μέ τόν εὐλαβή
ἱερέα Ἑρμόλαο, τόν ὁποῖο
καί συμβουλευόταν συχνά.
Ὅταν πέθανε ὁ πατέρας
του, ὁ ἅγιος Παντελεήμων πούλησε τήν
κληρονομιά του καί διέθεσε τά χρήματά
του γιά τούς ἄπορους συνανθρώπους του
καί γιά νά ἀπελευθερώσει τούς δούλους
του. Τότε ὁ ἅγιος Παντελεήμονας ἄρχισε
νά ἀσκεῖ τό λειτούργημα τοῦ ἰατροῦ, χωρίς
νά παίρνει χρήματα ἀπό τούς ἀσθενεῖς του.
Ἡ φιλανθρωπική δράση καί ἡ ἀκτημοσύνη
του ὑποκίνησε τόν φθόνο ἄλλων ἰατρῶν,
οἱ ὁποῖοι καί διέδωσαν ὅτι εἶναι χριστιανός.

Μόλις τό πληροφορήθηκε ὁ Διοκλητιανός,
ἀνέκρινε προσωπικά τόν ἅγιο Παντελεήμονα. Ὁ Ἅγιος ἀποκρινόταν: «Εἶμαι χριστιανός! Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ ἀληθινός
Θεός!». Ὁ Διοκλητιανός ὀργίστηκε πολύ
ἀπό τήν ὁμολογία τοῦ Ἁγίου, ἀλλά τοῦ
ἔδωσε μιά δεύτερη εὐκαιρία νά ἀπαρνηθεῖ
τήν πίστη του λέγοντάς του: «Λυπᾶμαι τά
νιάτα σου, Παντολέων. Θυσίασε στούς θεούς, γιά νά
μήν ἔχεις τήν ἴδια τύχη μέ
ὅσους χάθηκαν ὥς τώρα».
Ὅ ἅγιος ἀπτόητος καί μέ
ἀκλόνητη πίστη ἀποκρίθηκε καί πάλι: «Οὔτε μέ ὑποσχέσεις, οὔτε μέ ἀπειλές
μπορεῖς νά μέ κερδίσεις Βασιλιά. Δέν θά προδώσω τό
Χριστό, γιά τόν ὁποῖο μακάρι νά ἀξιωθῶ νά πεθάνω».
Τότε ὁ Διοκλητιανός ὀργίστηκε πολύ, γι’ αὐτό καί
διέταξε νά ὑποβληθεῖ σέ
φρικτά βασανιστήρια, μέ μαστιγώσεις, μέ
ξέσκισμα τοῦ σώματός του μέ τροχό, μέ
κάψιμο στίς φλόγες τῆς καμίνου καί μέ
πέταγμα μέσα στά πεινασμένα θηρία. Ὅλα,
ὅμως, δέν ἦταν ἱκανά νά βλάψουν τόν
Ἅγιο, τόν ὁποῖο σκέπαζε ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ.
Ἡ θαυμαστή διάσωση τοῦ Παντελεήμονα
ὁδήγησε τούς βασανιστές του νά πιστέψουν
καί νά ὁμολογήσουν αὐτή τήν πίστη τους
στό Θεό.

Τότε ὁ Διοκλητιανός διέταξε τόν ἄμεσο
ἀποκεφαλισμό τοῦ ἱερέα Ἑρμόλαου, τόν
ὁποῖο θεώρησε ὡς τόν αἴτιο τοῦ κακοῦ,
ὅσο καί τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος. Πρῶτα,
μαρτύρησε ὁ ἅγιος Ἑρμόλαος (ἡ μνήμη
του τελεῖται στίς 26 Ἰουλίου), καί μία ἡμέρα
ἀργότερα, στίς 27 Ἰουλίου, ὁ Ἅγιος Παντελεήμων. Αὐτή τήν ἡμέρα τιμοῦμε τή μνή
μη του. Τήν στιγμή πού ἡ τιμία κεφαλή
του ἀποκοβόταν ἀπό τό ἱερό σῶμα τοῦ
Ἁγίου ἀκούστηκε φωνή ἀπό τόν οὐρανό
πού ἐλεγε: «ἀπό σήμερα θά ὀνομάζεσαι

Παντελεήμων». Ἀπό τότε ὁ Ἅγιος Παντελεήμονας, μέ τό χάρισμα τῆς ἰάσεως τῶν
ἀσθενειῶν πού ἔλαβε ἀπό τό Θεό, εὐεργετεῖ
ἀδιάκοπα τούς συνανθρώπους καί συμπαρίσταται σέ ὅσους τόν ἐπικαλοῦνται μέ
εὐλάβεια, γι᾽ αὐτό καί ὀνομάζεται ἰαματικός.
(Ἐμμανουήλ Τσιμητάκης τοῦ Κων/νου καί
τῆς Στυλιανῆς, Ἐμμανουήλ Τσιμητάκης τοῦ
Κων/νου καί τῆς Καλλιόπης)
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου

Οἱ Ἅγιοι καί τά Ζῶα: Ἕνα χελιδόνι πλῆρες εὐγνωμοσύνης
Ἡ ἀγάπη τοῦ παπα-Φιλαρέτου, τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κωνσταμονίτου στό
Ἅγιον Ὄρος, δέν περιοριζόταν μόνο στούς
ἀνθρώπους. Ἁπλωνόταν πιό πέρα, στά ἄψυχα,
στά ζῶα, στήν φύση. Μία ἡμέρα, ἔξω ἀπό τό
κελί τοῦ Γέροντα, γινόταν μεγάλος θόρυβος.
Δύο χελιδόνια εἶχαν ἀρχίσει μεταξύ τους
σφοδρή μονομαχία! Ὁ Γέροντας βγῆκε ἔξω
καί ἀντίκρισε μέ
λύπη τό πιό μεγαλόσωμο χελιδόνι
νά χτυπᾶ μέ τό
ράμφος του τό
ἄλλο καί νά τό ἔχει
μαδήσει στήν κυριολεξία. Χωρίς νά
χάσει καιρό, τό
ἔδιωξε καί πῆρε
στοργικά τό πληγωμένο χελιδόνι
στά χέρια του. Τό
περιποιήθηκε καί τελικά τό χελιδόνι ἔζησε.
Ἀπό τότε αὐτό ἀκολουθοῦσε παντοῦ τόν
παπα-Φιλάρετο, δείχνοντας τήν εὐγνωμοσύνη
του καί τήν ἀφοσίωση του. Πετοῦσε μπροστά
του, ἔκανε τά φτερουγίσματά του, τά παιχνίδια
του, τιτίβιζε.

Λίγες ἡμέρες ἀργότερα ὁ Γέροντας βγῆκε
ἀπό τό Μοναστήρι καί περπατοῦσε προσευχόμενος. Τό χελιδόνι, ὡς πιστός φίλος καί
σύντροφος του, πετοῦσε χαρούμενα κοντά
του. Κάποια στιγμή ὁ παπα-Φιλάρετος κάθισε
λίγο νά ξεκουραστεῖ καί, χωρίς νά τό καταλάβει, ἀποκοιμήθηκε. Ξαφνικά τό χελιδόνι
ἄρχισε νά πετᾶ ἀνήσυχο ἐπάνω ἀπό τό κεφάλι
του τιτιβίζοντας
δυνατά, σάν νά
ἤθελε νά τόν ξυπνήσει καί νά τόν
προειδοποήσει γιά
κάποιον κίνδυνο.
Ὁ
Γέροντας
πράγματι ξύπνησε
καί τί νά δεῖ; Λίγο
πιό πέρα ἕνα μεγάλο φίδι ἑτοιμαζόταν νά τοῦ ἐπιτεθεῖ. Τό χελιδόνι
εἶχε κάνει μέ τήν σειρά του τό δικό του ἔλεος
στόν ἐλεήμονα Γέροντα.
(Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σίμωνος Μοναχοῦ, «Ἡ
ζωοφιλία τῶν Ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν
ζώων», ἐκδόσεις «Ὁ Ἅγιος Στέφανος», Ἀθήνα
2007).
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Οἱ ἀπορίες μας...
-Ποιά εἶναι ἡ βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος;
-Σύμφωνα μέ τούς λόγους τοῦ Χριστοῦ στό Εὐαγγέλιο: «Πᾶσα ἁμαρτία καί βλασφημία ἀφεθήσεται
τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δέ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ
ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις… οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι
οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι», δηλ. «κάθε ἁμαρτία καί προσβολή κατά τοῦ Θεοῦ θά συγχωρηθεῖ στούς ἀνθρώπους· ἡ προσβολή ὅμως κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
δέν θά τούς συγχωρηθεῖ... οὔτε στόν τωρινό οὔτε
στό μελλοντικό κόσμο» (Ματθ. 12,31-32).
Ἡ βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἡ
ἀμετανοησία, ἡ ἀπιστία καί ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τή
Χάρη τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἡ διακοπή τῆς σχέσης μαζί Του, ἡ ἀναίδεια καί ἡ καταπάτηση τῶν
εὐαγγελικῶν ἀληθειῶν. Σύμφωνα μέ τόν Γέροντα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, βλασφημία
κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἡ περιφρόνηση στά θεῖα -ἀλλά καί πρός τούς συνανθρώπους μας- καθώς καί στούς καρπούς, τίς δωρεές καί τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει τά λογικά του· εἶναι γενικά ἡ ἔλλειψη διάθεσης καί
προσπάθειας γιά τή σωτηρία μας, ἀφοῦ εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Θεός δέν σώζει μέ τή βία.
Στό κατά Ἰωάννη Εὐαγγέλιο ἀναφέρεται ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα «ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν
τὴν ἀλήθειαν» (Ἰωάν. 16, 13). Ἐκεῖνος, λοιπόν, ποὺ ἀρνεῖται καί χλευάζει τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα, ἀρνεῖται καί χλευάζει τὸν Θεὸ ποὺ εἶναι τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὅπως οἱ Φαρισαῖοι, πού, ἐνῶ ἦταν μάρτυρες τῶν θαυμάτων πού ἐπιτελοῦσε ὁ Χριστός μέ τή δύναμη
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἰσχυρίζονταν ὅτι ὁ Κύριος ἦταν κατειλημμένος ἀπό πονηρό
πνεῦμα, τόν «Βεελζεβούλ» (Ματθ. 12,24) τόν ἄρχοντα τῶν δαιμονίων.
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς ἀναφέρει πώς στόν Ζακχαῖο συγχωρέθηκε τό ἁμάρτημα
τῆς φιλαργυρίας, σέ ἁμαρτωλὲς γυναῖκες τά σαρκικά ἁμαρτήματα, στόν ληστή πάνω
στό σταυρό οἱ ληστεῖες καί σέ πολλούς ἄλλους πολλὰ ἄλλα ἁμαρτήματα, ἐπειδή ὑπῆρξε
συναίσθηση τῆς ἀδυναμίας τους, ντροπὴ καί εἰλικρινής μετάνοια. Ὅμως ἡ ἄρνηση, ἡ
ἀπιστία, ὁ χλευασμός κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅπως εἶναι π.χ. ἐκεῖνος πού αὐτοκτονεῖ,
ὁ αὐτόχειρας, πού μισεῖ, ἀρνεῖται τό δῶρο τοῦ Θεοῦ καί ἀφαιρεῖ τελικά τή ζωή του, δέν
συγχωρεῖται, γιατί ὁ ἄνθρωπος ἁμαρτάνει θεληματικά καί συνειδητά ἀπομακρύνεται
ἐντελῶς ἀπό τόν Θεό.

Δασκάλου ἐρωτήσεις, μαθητν ἀπαντήσεις!
- Γιατί περπατᾶμε;
- Γιά νά χαλάσουμε τά παπούτσια μας!
- Γιατί ἔχουμε τρίχες στό κεφάλι;
- Γιά νά ἀγοράζουμε τσατσάρες ἀπό τό περίπτερο!
- Γιατί ἔχουμε φίλους;
- Γιά νά μᾶς τραπεζώνουν!
- Γιατί τρῶμε;
- Γιά νά ἀκονίζουμε τά δόντια μας!
- Γιατί φορᾶμε γυαλιά;
- Γιά νά κοιτᾶμε πονηρά δεξιά καί ἀριστερά!
- Γιατί διαβάζουμε;
- Γιά νά μήν πᾶμε στήν ἄλλη ζωή ἀδιάβα-

στοι!
-Ἄν σοῦ πέσει τό πρῶτο λαχεῖο τί θά κάνεις;
-Θά σκύψω νά τό πάρω!
- Πόσο χρονῶν εἶσαι;
- Κάντε μου γενέθλια γιά νά τό μάθετε!
- Γιατί ἀνησυχεῖς;
- Γιατί ξεχνᾶμε σιγά σιγά τίς ρίζες μας!
- Ποιό εἶναι τό ὄνειρό σου;
- Ὅταν ξυπνήσω νά βρῶ γρήγορα τό δρόμο
τοῦ Θεοῦ!
- Ποιός εἶναι ὁ πατέρας σου;
- Δέν τόν γνωρίζω, δότι φεύγει πολύ πρωί
ἀπό τό σπίτι καί γυρίζει ἀργά τό βράδυ!

Τό χ ιο ῦμ ο ρ εἶ να ι . .. ζω ή !!!
Στό μάθημα τῶν Μαθηματικῶν ὁ δάσκαλος διδάσκει τήν πρόσθεση:
-Ἄν σοῦ δώσω, Τάκη, 55 πορτοκάλια, 63
μανδαρίνια, 27 μῆλα, 18 κυδώνια, 43 ἀχλάδια τί θά ἔχεις;
-Μανάβικο, κύριε.

ξξξ

Διάλογος δύο τραγουδιστῶν:
- Εἶναι φοβερό για ἕνα τραγουδιστή νά
μήν μπορεῖ νά ἀντιληφθεῖ ὅτι ἔχασε τή
φωνή του.
-Ναί, Ὅταν ὅμως δεν τό ἀντιληφθεῖ ὁ
ἴδιος, τότε εἶναι φοβερό γιά αὐτούς πού
τόν ἀκοῦνε!

ξξξ

-Μαμά, μοῦ πονάει τό στομάχι, διαμαρτύρεται ὁ μικρός.
-Μά γιατί εἶναι ἄδειο παιδί μου… ἀπαντᾶ
ἡ μαμά του.
Ἐκείνη τήν στιγμή ἔρχεται μία γειτόνισσα.
-Μήπως ἔχεις καμία ἀσπιρίνη; Μέ πονάει
φοβερά τό κεφάλι μου, λέει.
Καί ὁ μικρός:
-Σᾶς πονάει κυρία, ἔ θά εἶναι ἄδειο ....

ξξξ

Κάποτε ρώτησαν τό Δημοσθένη:
-Γιατί ὁ ἄνθρωπος ἔχει δύο αὐτιά καί μία
γλώσσα.
Καί ὁ Δημοσθένης ἀπάντησε σοφά:

-Γιά νά ἀκούει δύο φορές καί ν᾽ ἀπαντάει
μία!

ξξξ

Στό μάθημα τῆς Γεωγραφίας ὁ δάσκαλος
ρωτᾶ τόν Κωστάκη:
-Ποῦ βρίσκεται ἡ Κατερίνη;
-Συνήθως τέτοια ὥρα πλένει τά πιάτα.

ξξξ

Στό μάθημα τῆς Ἱστορίας:
-Σύμφωνα μέ τήν παράδοση τή Ρώμη
ἔκτισαν ὁ Ρωμύλος καί ὁ Ρέμος. Τί ἦταν,
Λίτσα, ὁ Ρωμύλος καί ὁ Ρέμος;
-Κτίστες, κύριε.

ξξξ

Ὁ Γιαννάκης προσεύχεται μεγαλόφωνα:
«Θεούλη μου, σέ παρακαλῶ, στεῖλε μου
ἕνα ποδήλατο στά γενέθλιά μου».
-Δέν εἶναι ἀνάγκη νά φωνάζεις, ὁ Θεός
δέν εἶναι κουφός, τοῦ λέει ἡ μάνα του.
-Τό ξέρω, ἀπαντᾶ ὁ Γιαννάκης, ἀλλά ἡ
γιαγιά μου εἶναι!

ξξξ

Στίς προαγωγικές ἐξετάσεις ὁ καθηγητής
βλέπει προβληματισμένο τόν Γιωργάκη καί
τοῦ λέει:
- Μήπως σέ δυσκολεύει καμιά ἐρώτηση;
- Μπά, ὄχι· οἱ ἀπαντήσεις εἶναι τό πρόβλημα!
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παναγίας
Ἐλεούσας Ἱεράπετρας

Ἀντιστοίχιση
Ζαχαρίας
Ἄννα
Μωσαϊκός Νόμος
Καινή Διαθήκη
Σοφία
Σάρρα
Ἰακώβ
Αἴγυπτος
Ἡσαϊας
ποιητικό-διδακτικό βιβλίο Π. Διαθήκης
Δευτερονόμιο
Γένεση
Χαναάν
Πεντάτευχος
Δαβίδ
Μεγάλος Προφήτης
Ἰωακείμ
Ἡ γῆ τῆς ἐπαγγελίας
Ἀβραάμ
Ἐλισάβετ
Ψαλμοί
Παλαιά Διαθήκη
Περίοδος Χάριτος
Ραχήλ
Ἰωσήφ Πάγκαλος
Βηρσαβεέ
Δημιουργία τοῦ κόσμου
Σολομῶντος
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας

Πα ρ ο ι μ ί ε ς :

Βρεῖτε τή σωστή ἑρμηνεία τῆς κάθε παροιμίας.

1. Ὅποιος σκάβει ξένο λάκκο, πέφτει ὁ
ἴδιος μέσα.
α) Ὅποιος σχεδιάζει κακό ἐναντίον ἄλλου,
βλάπτεται ὁ ἴδιος.
β) Ὅποιος δέν προσέχει, μπορεῖ νά πέσει
σέ λάκκο.
γ) Οἱ ἄνθρωποι κάνουν σφάλματα, ὅταν
ἐνεργοῦν παράλογα.

πππ

2. Καθένας μέ τίς χάρες του μισιέται καί
ἀγαπιέται.
α) Καθένας στή ζωή ἀγαπᾶ καί μισεῖ μέ
τό δικό του τρόπο.
β) Δέν πρέπει νά ἀγαπᾶμε ἤ νά μισοῦμε
τό ἴδιο ὅλους τούς ἀνθρώπους.
γ) Μέ τά χαρίσματά του, κερδίζει κανείς
τήν ἀγάπη ἤ τήν ἔχθρα τῶν ἄλλων.

πππ

3. Ὅποιος ἔχει τήν ὑπομονή, βλέπει ὅσα
ἐπιθυμεῖ.
α) Ὅποιος ἐπιθυμεῖ κάτι ὑπερβολικά τό
ἔχει συνέχεια στή σκέψη του.
β) Ὅποιος ἔχει τό χαρισμα τῆς ὑπομονῆς,
κατορθώνει νά πετύχει ὅ,τι ἐπιθυμεῖ.
γ) Ὅποιος ὀνειρεύεται αὐτά πού θέλει,
τά πετυχαίνει.

πππ

4. Μάθε νέος γράμματα, νά ᾽χεις καλά
γεράματα.
α) Ὅποιος σπουδάσει στά νιάτα του, περνᾶ
ἄνετα στά γηρατειά του.
β) Ἡ μόρφωση συνοδεύει τόν ἄνθρωπο
ὥς τά γεράματά του.
γ) Ἡ μόρφωση ὑπόσχεται ἕνα ξεκούραστο
καί λαμπρό μέλλον.

πππ

5. Μήν πεῖς, γιά νά μή σοῦ ποῦνε.
α) Δέν πρέπει νά μιλᾶμε ὅταν ὁ δάσκαλος
παραδίδει μάθημα.
β) Ὅποιος κατηγορεῖ τούς ἄλλους, θά
κατηγορηθεῖ καί ὁ ἴδιος στό τέλος.
γ) Δέν πρέπει νά κάνουμε ἀρνητικά σχόλια
ἤ ἄσχημες πράξεις στούς φίλους μας.

πππ

6. Ἔχει ὁ καιρός γυρίσματα.
α) Ὅταν φτιάξει ὁ καιρός, θά πᾶμε στήν
ἐξοχή.
β) Ὁ καιρός ἀλλάζει ἀπό μέρα σέ μέρα.

γ) Τά πράγματα ἀλλάζουν πρός τό καλύτερο ἤ τό χειρότερο.

πππ

7. Ὁ Μανώλης μέ τά λόγια χτίζει ἀνώγεια
καί κατώγεια.
α) Ὁ Μανώλης σχεδιάσε καί ἔκτισε μόνος
του τό σπίτι του.
β) Ὁ Μανώλης τό εἶπε καί τὄκανε νά
κτίσει διώροφο σπίτι του.
γ) Μέ λόγια ὑπόσχεται κανείς πολλά,
ἀλλά δέν πραγματοποιεῖ τίποτα.

πππ

8. Κι οἱ τοῖχοι ἔχουν ἀφτιά κι οἱ κάμποι
μάτια.
α) Οἱ τοῖχοι ἀκοῦνε αὐτά πού λέμε κι οἱ
κάμποι βλέπουν αὐτά πού κάνουμε.
β) Πρέπει νά εἴμαστε προσεκτικοί σέ
ποιόν λέμε τά μυστικά μας.
γ) Ὅταν μιλοῦμε νά προσέχουμε διότι
καί οἱ τοῖχοι ἀκοῦνε κι οἱ κάμποι βλέπουν.

πππ

9.Μόνο τοῦ σπανοῦ τά γένια δέν γίνονται.
α) Λέγεται γιά κάτι πού δέν ἀποκλείεται
ἀπό τή φύση του.
β) Ὁ πολύ ἱκανός ἄνθρωπος μπορεῖ νά
κατορθώσει τά πάντα.
γ) Λέγεται γιά κάτι πού εἶναι ἀδύνατο νά
πραγματοποιηθεῖ.

πππ

10. Ὅποιος γεννηθεῖ στή φυλακή, τή
φυλακή θυμᾶται.
α) Ὅταν γεννηθεῖ κάποιος στή φυλακή,
τό θυμᾶται γιά πάντα.
β) Δύσκολα ξεχνάει κανείς αὐτά πού μαθαίνει στό περιβάλλον πού ἔχει γεννηθεῖ.
γ) Δέν ξεχνᾶ κανείς εὔκολα τίς δυσάρεστες
ἐμπειρίες τῆς ζωῆς.

πππ

11. Ὅταν εἶσαι καβαλάρης χαιρέτα καί
τούς πεζούς.
α) Οἱ καβαλάρηδες πρέπει νά χαιρετᾶνε
τούς πεζούς.
β) Δέν πρέπει νά παρασύρεσαι ἀπό τίς
ἐπιτυχίες σου καί νά ξεχνᾶς τούς γύρω
σου.
γ) Ὅταν εἶσαι στά ψηλά, νά καταδέχεσαι
ὅποιον εἶναι στά χαμηλά.

Ἡ ἀκροστιχίδα τοῦ Παρακλήτου
Π_________
Α______
Ρ_____
Α_______
Κ___
Λ______
Η____
Τ____
Ο________
Σ____

Τότε ἔγινε ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν κόσμο.
40 μέρες μετά τήν Ἀνάσταση ἔγινε ἡ ... τοῦ Χριστοῦ.
Γιός καί διάδοχος τοῦ Σολομώντα.
Ὁ Παράκλητος εἶναι «τό Πνεῦμα τῆς …».
Τό ἀνάβουμε ὅταν μπαίνουμε στό ναό.
Τιμοῦμε κι αὐτά στούς Ἁγίους.
Ἕνας ἀπό τούς μεγάλους Προφῆτες.
Ὁ πρῶτος Ἐπίσκοπος τῆς Κρήτης.
Ὁσία ... ἡ Διακόνισσα. Τιμᾶται στίς 25 Ἰουλίου.
Ἀπόστολος, ἀκόλουθος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

Σαράντα ἡμέρες μετά την Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός ὁδήγησε τούς μαθητές Του πρός τή Βηθανία. Ἐκεῖ
σήκωσε τά χέρια καί τούς εὐλόγησε. Οἱ μαθητές Του τόν εἶδαν «ἐν δόξῃ» ν᾽ ἀνεβαίνει στόν οὐρανό μέ
τή συνοδείᾳ ἀγγέλων. Παρηγορήθηκαν, ὅμως, ὅταν θυμήθηκαν πώς ὁ Κύριος τούς εἶχε ὑποσχεθεῖ ὅτι
δέν θά τούς ἀφήσει ὀρφανούς ἀλλά θά στείλει τόν Παράκλητο, τό Ἅγιο Πνεῦμα, γιά νά τούς φωτίσει καί
νά τούς ἐνισχύσει στό ἔργο τους.

Χρωματῆστε τήν εἰκόνα τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου

ΣΥΝΤΑΓΗ: Κέικ λεμονιοῦ
Υλικα: P ἕνα πακέτο ἀλεύρι φαρινάπ τῶν 500 γρ., Q 6 μεγάλα αὐγά, π 1 καί 1/3 φλιτζάνι
βούτυρο μαλακό, O 2/3 φλιτζανιοῦ γάλα, Qξύσμα ἀπό δύο ἀκέρωτα λεμόνια, O μία πρέζα
ἁλάτι Υλικα για γλασο: O χυμός ἑνός λεμονιοῦ, Q δύο κουταλιές βιτάμ, Pἄχνη ζάχαρη

Τρόπος ἐκτέ λεσης: Προθερμαίνουμε τό φοῦρνο στούς 180 Co. Xτυπᾶμε τό ἀλεύρι,
τή ζάχαρη, τά αὐγά, τό βούτυρο, τό γάλα, τό
ξύσμα καί τό ἁλάτι στό μίξερ γιά πέντε λεπτά,
μέχρι τό μίγμα νά γίνει ἀνοιχτόχρωμο καί παχύ.
Ρίχνουμε τό μίγμα στή φόρμα, πού ἀπό πρίν
ἔχουμε καλά βουτυρώσει καί τό ψήνουμε γιά 40
μέ 45 λεπτά.
Ὅταν κρυώσει, τό ξεφορμάρουμε καί τοῦ ρίχνουμε γλάσο, τό ὁποῖο γίνεται ὡς ἑξῆς: Λειώνουμε δύο κουταλιές τῆς σούπας βιτάμ καί
στίβουμε τό χυμό ἑνός λεμονιοῦ. Ρίχνουμε αὐτά
τά δύο σ᾽ ἕνα μπώλ καί χτυπώντας τα μέ σύρμα
προσθέτουμε ἄχνη ζάχαρη, μέχρι νά γίνει παχύρρευστο.
Καλή ἐπιτυχία!
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου

Χειροτεχνία
Μιά ἀπό τίς μεγάλες ἑορτές εἶναι καί ἡ Πεντηκοστή,
ὁπότε ἑορτάζουμε τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
στούς Δώδεκα Μαθητές καί Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ
καί τήν ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας Του. Ὅπως εἶναι
γνωστό τό Ἅγιο Πνεῦμα κατά τή βάπτιση τοῦ Χριστοῦ ἐμφανίσθηκε
μέ τή μορφή λευκοῦ περιστεριοῦ. Ἄς τό κατασκευάσετε.
Ὑλικά: Ἄσπρο χαρτόνι, ἕνα ξύλινο
ραβδί, κόλλα, ἕνα μολύβι, μπογιές καί
ἕνα ψαλίδι.
Ἐκτέλεση:
1. Ξεπατίκωσε τό παραπάνω σχέδιο δύο φορές
πάνω σέ δύο διαφορετιά κομμάτια ἀπό ἄσπρο
χαρτόνι. Ὕστερα χρωμάτισε τά περιστέρια
σέ ὅ,τι χρῶμα θέλεις καί κόψε γύρωγύρω τίς δύο φιγούρες.
2. Κόλλησε μεταξύ τους τά δύο κομμάτια
τοῦ περιστεριοῦ στό ξύλινο ραβδί, στό
ὕψος τῆς κοιλιάς τους, βάζοντας λίγη
κόλλα. Κούνησε τό ξύλο μπρός-πίσω
καί τό περιστέρι σου θα μοιάζει σάν νά
πετάει.
Κατηχητικό Σχολεῖο Κάτω Χωριοῦ Ἱεράπετρας

Σταυρόλεξο
Ὁριζόντια: 1. Κάθε καλοκαίρι τίς
περιμένουμε πῶς καί πῶς μικροί
καί μεγάλοι. 2. Ὑπάρχει καί ὁ ….
τῆς ἀράχνης -Ἐπικίνδυνο τό …
τῆς θάλασσας. 3. «… λάβετε φῶς»
- Ἄφωνη … Κυρία. 4. Ὁδός … Τρικούπη. 5 Εὐτυχῶς βγῆκε … καί
ἀβλαβές ἀπό τή φωτιά - Ὑπάρχει
καί ἡ …. τοῦ Σιλωάμ. 6. Ἄφωνο
… κερί - μουσική νότα - Σύλλογος
Γυναικῶν Ἑλλάδος (ἀρχικά). 7. Μεταλαμβάνουμε «Σῶμα καί … Χριστοῦ». 8. Συνεχόμενα σύμφωνα
στό ἀλφαβητάριο - Διαστημική ὑπηρεσία Ἀμερικῆς - Βυζαντινή νότα. 9. Ὑπάρχουν καί τά ….
νησιά - Ἐκπέμπεται ὅταν ὑπάρχει κίνδυνος. 10. Μιά ἤπειρος - Ὅταν ὑπάρχει… ὑπάρχει εὐλογία
Θεοῦ. Κάθετα: 1. Σωτήρια εἶναι ἡ … τοῦ Χριστοῦ. 2. Ἀκέφαλο … κισέ - καρπός πού πέφτει. 3.
Ἦταν ἕνα … ἀποτέλεσμα-Βυζαντινή νότα. 4. Ἡ μητέρα τοῦ … αὐγοῦ - Μεγάλη κρητική πόλη. 5.
Ὀργανισμός σιδηροδρόμων Ἑλλάδος (ἀρχικά)-ποιοτικά…φωνήεντα. 6. Μισός… ἵππος - κατάληξη
ἀρσενικῶν ὀνομάτων. 7. Ἡ… εἶναι ὁ οἶκος τοῦ Θεοῦ. 8. Εἶναι γνωστή ἡ …. τοῦ Βραχασίου - «Τά …
ἐκ τῶν Σῶν». 9. Τά ἀρχικά τοῦ Ὀργανισμοῦ πού ἑνώνει τούς λαούς - … κόρν, δημοφιλές σνάκ ἀπό
καβουρντισμένους κόκκους ἀραβοσίτου. 10. «Φωνή … ὀργή Θεοῦ» λέει ὁ λαός. - Ἀλλιῶς ἡ
θεραπεία.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

Τό κρυπτόλεξο τῶν Ἁγίων τοῦ Ἰουλίου
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Βρεῖτε κάθετα, ὁριζόντια καί διαγώνια δεκατρία (13) ὀνόματα ἁγίων πού ἑορτάζουν τόν
μήνα Ἰούλιο.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Τιμίου Σταυροῦ Ἱεράπετρας

