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Ὁ ὅσ ι ος Π αχ ώ μι ο ς

Ἡ Αἴγυπτος ὑπῆρξε ἡ γενέθλιος γῆ τοῦ
Ὁσίου Παχωμίου. Γεννήθηκε στήν Κάτω
Θηβαΐδα, τήν ἐποχή πού αὐτοκράτορας
τοῦ Βυζαντίου ἦταν ὁ Μέγας Κωνσταντίνος
(306-337μ.Χ). Οἱ γονεῖς του ἦταν εἰδωλολάτρες, ἔκαναν θυσίες στά εἴδωλα, καί
μάλιστα τό δαιμόνιο πού βρισκόταν μέσα σέ
αὐτά προεῖδε τήν ἀρετή πού θά ἀποκτοῦσε
ὁ Ὅσιος καί εἶπε «βγάλτε ἔξω ἀπό ἐδῶ τόν
ἐχθρό τῶν θεῶν τούτων».
Ὅταν ἔφθασε στήν
κατάλληλη ἡλικία κατατάχθηκε στίς τάξεις
τοῦ στρατοῦ, ὅπου
κατά οἰκονομία Θεοῦ
διδάχθηκε τίς ἀλήθειες τῆς Χριστιανικῆς
πίστεως ἀπό τούς συστρατιῶτες του καί
ἀφοῦ πῆγε στήν Ἄνω
Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου βαπτίσθηκε, ἔλαβε
τό μοναχικό καί ἀγγελικό σχῆμα. Σύμφωνα με τήν παράδοση, ἕνας Ἄγγελος τοῦ
Θεοῦ παρουσιάσθηκε στόν Ἅγιο Παχώμιο
καί τοῦ παρέδωσε τό ἀγγελικό σχῆμα καί
ἕνα βιβλίο πού ἔγραφε τούς κανόνες
σωστῆς λειτουργίας τοῦ κοινόβιου μοναστηριοῦ. Ἦταν ἡ ἐποχή (4ος μ.Χ. αἰώνας)
πού ὁ μοναχισμός γνώρισε μεγάλη ἄνθιση
λόγῳ τῶν μεγάλων ἁγίων μοναχῶν, ὅπως
τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου.
Ἐπιθυμώντας μεγαλύτερη ἡσυχία ἀπο-

σύρθηκε στήν ἔρημο κοντά στόν περίφημο
ἡσυχαστή Παλάμονα. Μετά τήν κοίμηση
τοῦ Παλάμονος πῆγε στό νησί Ταβέννη τῆς
Ἄνω Θηβαΐδος, ὅπου ἵδρυσε μικρή μονή, μέ
τούς Ταβεννησιώτες μοναχούς. Ἐκεῖ μέ τήν
ἄσκηση καί τή συνεχή ἐπικοινωνία μέ τόν
Θεό ἔφθασε σέ μεγάλα ὕψη ἀρετῆς καί ἁγιότητας, ὥστε μετά ἀπό μερικά χρόνια ἡ
μονή ἐκείνη εἶχε περισσότερους ἀπό 14.000
μοναχούς.
Ὁ Ὅσιος Παχώμιος ὡς
Ἡγούμενος τῆς μεγάλης πλέον αὐτῆς μοναχικῆς ἀδελφότητας
φρόντισε νά ζοῦν οἱ μοναχοί μέ πειθαρχία καί
ἀγάπη μεταξύ τους. Ὁ
ἴδιος ἦταν παράδειγμα
πρός μίμηση, ὀργάνωσε
πρῶτος τό λεγόμενο
κοινοβιακό σύστημα
τοῦ μοναχισμοῦ καί θεωρεῖται πατέρας
του. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ μοναχοί εἶχαν τά
πάντα κοινά (προσευχή, ἐργασία, ἔσοδα, δαπάνες, γεῦμα, ἐνδυμασία) σέ ἀντίθεση μέ τό
παρελθόν ὅπου ἐπικρατοῦσε ἡ ἰδιορρυθμία,
δηλ. ὁ κάθε μοναχός ἀκολουθοῦσε τό δικό
του πρόγραμμα.
Τό τυπικό τοῦ μοναστηριοῦ βέβαια ἦταν
αὐστηρό, δηλ. οἱ μοναχοί δέν μιλοῦσαν μεταξύ τους, ἄλλα συνεννοοῦνταν μεταξύ
τους μέ νεύματα γιά νά ἀποφύγουν τήν
ἀργολογία καί τήν ἁμαρτία. Ἡ τροφή τους

ἀποτελοῦνταν κυρίως ἀπό χόρτα καί λίγο
τυρί, ἐνῶ ἡ ἐνδυμασία τους ἦταν ἡ ἁπλή μοναχική. Φοροῦσαν λιτό χιτώνα, ζώνη καί
κουκούλιο σέ σχῆμα κώνου.
Πολλοί πειρασμοί πολιορκοῦν τόν Ὅσιο
Παχώμιο καί προσπαθοῦν νά τόν κάνουν
νά λιγοψυχήσει καί νά καταθέσει τά ὅπλα
τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα. Ὅμως δέν καταφέρνουν νά τόν λυγίσουν, διότι ὁ Παχώμιος
διαθέτει πνευματική δύναμη καί χάρη
Θεοῦ. Γνωρίζει πολύ καλά ὅτι τά δύο ἀκαταμάχητα ὅπλα γιά νά πολεμήσει κάποιος
τόν διάβολο εἶναι ἡ προσευχή καί ἡ νηστεία,
ὅπως μᾶς διαβεβαίωσε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος.
Ὁ Ὅσιος ἀπέκτησε φήμη ἁγιότητας ὄχι
μόνο στίς τάξεις τῶν μοναχῶν ἀλλά καί
τῶν ἁπλῶν λαϊκῶν ἀνθρώπων πού τόν ἐπισκέπτονταν γιά νά πάρουν τήν εὐχή του καί

νά λάβουν νουθεσίες καί συμβουλές γιά τόν
πνευματικό τους ἀγώνα.
Ἰδιαίτερα κατά τά τελευταῖα χρόνια τῆς
ζωῆς του ὁ Ὅσιος προικίσθηκε ἀπό τό Θεό
μέ τό χάρισμα τῆς θαυματουργίας καί θεράπευσε πολλούς ἀνθρώπους πού ἔπασχαν ἀπό δαιμόνια ἤ ἄλλες ἀσθένειες.
Τό 348 μ.Χ., ἐνῶ ὁ Ὅσιος διακονοῦσε τούς
ἀδελφούς μοναχούς πού εἶχαν ἀρρωστήσει
ἀπό πανώλη, ἀρρώστησε καί ὁ ἴδιος. Ἔτσι
παρέδωσε τήν ἁγία του ψυχή στόν Κύριο
τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου πού τόσο ἀγάπησε καί τόσο πιστά ὑπηρέτησε στή ζωή
του.
Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη του στίς
15 Μαΐου.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Κουτσουρᾶ

Ο ἱ Ἅ γ ι ο ι κ α ί τ ά Ζ α

Ὁ Γερο-Παχώμιος καί τά φίδια
Ζοῦσε κάποτε στό Ἅγιον Ὄρος ἕνας μοναχός μέ τό ὄνομα Παχώμιος. Ἦταν πολύ
ἁπλός ἄνθρωπος, δέν ἤξερε κἄν νά διαβάζει. Ὁ μοναχός αὐτός εἶχε μεγάλη οἰκειότητα
μέ τά φίδια πού ὑπῆρχαν
πολλά στήν περιοχή.
Ὁ Γερο-Παχώμιος περιποιόταν ἕνα μικρό κῆπο
καί συνήθιζε, ὅταν ἔβρισκε κάποιο φίδι μέσα, νά τό
πιάνει καί νά τό πετᾶ ἔξω
ἀπό τόν φράκτη. Μιά μέρα
εἶχε πιάσει ἕνα μεγάλο φίδι
καί, ἐπειδή βιαζόταν νά τελειώσει τήν ἐργασία του, τό τύλιξε γύρω ἀπό
τή μέση του σάν ζώνη, γιά νά πάει νά τό πετάξει πιό ὕστερα ἔξω ἀπό τόν φράκτη.
-Τί εἶναι αὐτό πού ἔχεις στή μέση σου, φύγε
ἀπό κοντά μου, τοῦ εἶπε φοβισμένος ἕνας
ἄλλος Γέροντας, ὅταν τόν εἶδε.
-Γιατί φοβᾶσαι; ἀπόρησε ὁ Γερο-Παχώμιος.
Συνηθισμένος νά πιάνει τά φίδια καί ποτέ
κανένα ἀπ᾽ αὐτά νά μήν τόν ἔχει πειράξει,
δέν μποροῦσε νά καταλάβει τόν φόβο τῶν
ἄλλων.
Μιά ἡμέρα εἶπε μέ παράπονο στόν π. Παΐ-

σιο:
-∆έν ξέρω γιατί φοβοῦνται τά φίδια.
Ἐκεῖνος ὁ δικός μας, ὁ παπα-Ἀνδρέας,
φοβᾶται καί τούς σκορπιούς ἀκόμα. Ἐγώ
τούς μαζεύω ἀπό τό ντουβάρι, καί γιά νά μήν
βγαίνω νά τούς πετάω
ἕνα-ἕναν, τούς βάζω
στή χούφτα μου καί
τούς πετάω ὅλους μαζί
ἔξω...
Ὅταν τόν ρωτοῦσαν,
γιατί δέν τόν πειράζουν
τά φίδια καί οἱ σκορποί,
ἀπαντοῦσε:
-Κάπου γράφει ὁ
Ἰησοῦς Χριστός στό Ἱερό Εὐαγγέλιο, ὅτι ἄν
ἔχεις πίστη πιάνεις καί τά φίδια καί τούς
σκορπιούς καί δέν σέ πειράζουν.
Ὁ Γερο-Παχώμιος ὅμως εἶχε ἕνα μυστικό
ὅπλο. Πρίν πιάσει κάποιο φίδι ἤ κάποιο
σκορπιό, ἔκανε τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Τό
σημεῖο αὐτό ἔκανε τά δηλητηριώδη αὐτά
ζῶα νά σέβονται καί νά μήν πειράζουν τον
Γέροντα.
Ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Παϊσίου
τοῦ Ἁγιορείτου «Ἁγιορεῖται Πατέρες καί Ἁγιορείτικα».

Οἱ ἀπορίες μας...

- Τ ί ε ἶ ν α ι τά ἑ ω θ ι ν ά Ε ὐ α γ γ έ λ ι α ;
-Ἑωθινά Εὐαγγέλια εἶναι αὐτά πού διαβάζονται τίς Κυριακές στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, πρίν τή Θεία Λειτουργία.
Ἑωθινό σημαίνει πρωϊνό, ἀπό τή λέξη ἕως πού σημαίνει αὐγή,
πρωΐ. Ἀναφέρονται στά γεγονότα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ὅπως τά ἔγραψαν οἱ τέσσερις Εὐαγγελιστές Ματθαῖος, Μάρκος, Λουκᾶς καί Ἰωάννης. ∆ιαβάζονται πολύ πρωί τήν Κυριακή,
ἐπειδή εἶναι ἡ ἡμέρα ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι
ἕντεκα στόν ἀριθμό, γιατί ἕντεκα ἦταν καί οἱ ἐμφανίσεις τοῦ
Χριστοῦ μετά τήν Ἀνάστασή Του. Ὁ Ἱερέας τά διαβάζει στό Ἱερό
Βῆμα στέκοντας πάντοτε ἀπό τά δεξιά τῆς Ἁγίας Τράπεζας, πού
συμβολίζει τόν Τάφο τοῦ Χριστοῦ.
Σύμφωνα μέ ὅσα μᾶς περιγράφουν τά Εὐαγγέλια, ὁ Χριστός ἐμφανιζόταν στούς ἕνδεκα μαθητές του, πού ἀπέμειναν μετά τήν προδοσία καί τήν αὐτοκτονία τοῦ Ἰούδα, γιά σαράντα
μέρες μετά τήν Ἀνάστασή Του. Μέ αὐτό τόν τρόπο ἐπικοινωνοῦσε μαζί τους, τούς ἐνίσχυε
τήν κλονισμένη πίστη τους ὅτι ὁ ∆άσκαλός τους ἦταν ὁ ἀπεσταλμένος ἀπό τόν Θεό Μεσσίας
καί τούς προετοίμαζε γιά τό ἔργο πού θά ἀναλάμβαναν τήν Πεντηκοστή. Ὁ Ἀναστημένος Χριστός κάποιες φορές ἐμφανιζόταν μέ διαφορετική μορφή. Παρουσιαζόταν καί χανόταν ξαφνικά, ἔμπαινε «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν», δηλ. μέ κλειστές πόρτες, καί δέν τόν ἀναγνώριζαν ἀμέσως. Προσκαλοῦσε τότε τούς μαθητές Του νά τόν ἀναγνωρίσουν, ὅπως ἔγινε στήν
ὄχθη τῆς Τιβεριάδας, ὥσπου ὁ Ἰωάννης τόν γνώρισε καί εἶπε στόν Πέτρο «Ὁ Κύριος εἶναι».
Στή συνάντηση αὐτή, πού ἦταν ἡ τρίτη μετά τήν Ἀνάστασή Του, ὁ Χριστός κάλεσε τούς μαθητές Του νά φᾶνε μαζί. Τότε ρώτησε γιά τρεῖς φορές τόν Πέτρο ἄν τόν ἀγαπᾶ, ἐπειδή ἦταν
ὁ μαθητής πού εἶχε ἀρνηθεῖ τρεῖς φορές τόν ∆άσκαλό του. Εἶχε κλάψει πικρά γι᾽ αὐτό καί ἤδη
ἦταν συγχωρεμένος. Ἐπειδή ὅμως ὁ Ἰησοῦς τόν νοιάζεται καί θέλει νά τόν στηρίξει, τόν ρωτᾶ
ἐπίσης τρεῖς φορές ἄν τόν ἀγαπᾶ, καί μάλιστα πιό πολύ ἀπό τούς ἄλλους. Ὁ Πέτρος ἔχει τήν
εὐκαιρία νά διαβεβαιώσει τρεῖς φορές τήν ἀγάπη καί τήν ἀφοσίωση πρός τόν ∆άσκαλό Του,
ἀγάπη πού ἀργότερα ἔφτασε μέχρι τό μαρτύριο.

ΙστΟρΙεσ αΠΟ την ΠαλαΙα ΔΙαθηκη:

Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος κυριεύει τήν Παλαιστίνη.
Ἡ μετάφραση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Οἱ Ἕλληνες εἶχαν καλές σχέσεις μέ τούς
Ἰουδαίους. Σέ μιά ἰουδαϊκή παράδοση ἀναφέρεται ὅτι, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος μετά τή νικηφόρα μάχη στήν Ἰσσό (333 μ.Χ.) πῆγε
στήν Ἱερουσαλήμ, ὅπου τόν ὑποδέχθηκε ὁ
ἀρχιερέας καί οἱ ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ μέ τήν ἐπίσημη στολή τους. Ὁ Μ. Ἀλέξανδρος ἐντυπωσιάστηκε ἀπό τήν ὑποδοχή, προσκύνησε
τόν Θεό τῶν Ἰουδαίων καί ἀσπάσθηκε τόν
Ἀρχιερέα. Τότε ὁ στρατηγός Παρμενίων τόν
ρώτησε πῶς αὐτός, πού ὅλοι τόν σέβονταν,
προσκύνησε ἕναν Ἰουδαῖο ἀρχιερέα. Ὁ Ἀλέξανδρος τοῦ εἶπε ὅτι μιά νύκτα στό ∆ίο τῆς
Μακεδονίας εἶδε στόν ὕπνο του τό Θεό μέ
στολή σάν αὐτή τοῦ Ἀρχιερέα νά τόν παροτρύνει νά ἐκστρατεύσει κατά τῶν Περσῶν καί

νά τόν βεβαιώνει ὅτι θά τόν βοηθήσει νά νικήσει.
Στή συνέχεια μπῆκε στό Ναό καί θυσίασε.
Ἐκεῖ τοῦ ἔδειξαν τό βιβλίο τοῦ ∆ανιήλ, ὅπου
ἦταν γραμμένο ὅτι «κάποιος Ἕλληνας θά καταλύσει τό κράτος τῶν Περσῶν». Αὐτό εὐχαρίστησε τόν Ἕλληνα βασιλιά πού ἱκανοποίησε ὅλα τά αἰτήματά τους.
Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καί οἱ Πτολεμαῖοι πού
τόν διαδέχτηκαν σεβάστηκαν τόν πολιτισμό
τῶν Ἰουδαίων. Ὅταν, ὅμως οἱ διάδοχοί τους
Σελευκίδες ἀνέλαβαν τήν κυριαρχία τῆς
Παλαιστίνης, ὁ βασιλιάς τους Ἀντίοχος ὁ ∆´
(ὁ Ἐπιφανής) πίεσε τούς Ἰουδαίους νά ἀρνηθοῦν τήν πίστη τους. Τούς ἀπαγόρεψε τίς θυσίες καί τήν περιτομή, κατάργησε τήν ἀργία

τοῦ Σαββάτου καί τίς γιορτές καί ἔκαψε τά καί μετέφεραν νέες ἰδέες στά βιβλία τῆς Παθρησκευτικά βιβλία τους. Μάλιστα τούς ὑπο- λαιᾶς ∆ιαθήκης. Τέτοιες ἐπιδράσεις βρίχρέωσε νά θυσιάζουν πρός τιμή τοῦ Ὀλυμπίου σκουμε στά βιβλία πού γράφτηκαν κατά τήν
∆ιός στό Ναό τῶν Ἱεροσολύμων καί τοῦ Ξε- ἑλληνιστική περίοδο, ὅπως π.χ. στό Ἄσμα
νίου ∆ιός στό ὄρος Γαριζίν.
Ἀσμάτων, τόν Ἐκκλησιαστή κ.ἄ. Αὐτή τήν
Αὐτά τά μέτρα ἔφεραν
ἐποχή, δηλ. τόν 3ο π.Χ.
τήν ἀντίδραση τῶν Ἰουαἰώνα, ἄρχισε καί ἡ μετάδαίων, πού ἄρχισε ἀπό τόν
φραση τῆς Παλαιᾶς ∆ιαἱερέα Ματταθία καί ἔφταθήκης στήν «κοινή» ἑλλησε ὥς τή Μακκαβαϊκή
νική γλώσσα, ἡ γνωστή
ἐπανάσταση. Οἱ ἀπόγονοί
ὡς Μετάφραση τῶν Ἑβδοτου, πού ὀνομάστηκαν
μήκοντα (Ο´). Ἡ μετάΜακκαβαῖοι, κατόρθωσαν
φραση ἔγινε στήν Ἀλεὕστερα ἀπό σκληρούς
ξάνδρεια γιά νά ἐξυπηρεἀγῶνες νά ἐλευθερώσουν
τηθοῦν οἱ ἀνάγκες ἑλληὉ Μέγας Ἀλέξανδρος
τήν Παλαιστίνη καί νά
νοφώνων Ἰουδαίων, οἱ
κυβερνήσουν γιά ἑκατό περίπου χρόνια.
ὁποῖοι ζοῦσαν ἐκεῖ καί στό μεταξύ εἶχαν ξεΟἱ συνέπειες ἀπό τήν κατάκτηση τῶν Ἰου- χάσει τήν ἑβραϊκή γλώσσα, ἀλλά καί γιά τόν
δαίων ἀπό τούς Ἕλληνες ἦταν πολλές, ὅπως πλουτισμό τῆς μεγάλης βιβλιοθήκης τῆς πόἦταν ἡ διάδοση τῆς «κοινῆς» ἑλληνιστικῆς λης. Ἔτσι ἡ ἑλληνική γλώσσα βοήθησε ὥστε
γλώσσας. Μάλιστα βρέθηκαν πολλές ἐπι- οἱ ἀλήθειες καί τά μηνύματα τῆς Παλαιᾶς ∆ιαγραφές στήν ἑλληνική γλώσσα ἀκόμα καί θήκης νά περάσουν τά ὅρια τῆς Παλαιστίνης
μέσα στίς συναγωγές. Οἱ Ἰουδαῖοι ἐπηρεά- καί νά διαδοθοῦν σ᾽ ὁλόκληρο τόν τότε γνωστηκαν ἀπό τόν τρόπο σκέψης τῶν Ἑλλήνων στό κόσμο.

A______
Ν__
Α____
Λ _ _ _ _ __
Η____
Ψ___
Η___

Ἡ Ἀκρ οστ ιχίδα τῆς Ἀνά λη ψ ης

Πρωτόκλητος μαθητής τοῦ Χριστοῦ πού μαρτύρησε στήν Πάτρα.
Μετά τήν Ἀνάληψη οἱ Μαθητές ἔμεναν στόν...καί δόξαζαν τόν Θεό.
Ἕνας ἀπό τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Τόν ἀνέστησε ὁ Χριστός τήν τέταρτη ἡμέρα.
Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ... τῆς δικαιοσύνης.
Συμβολίζει τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ στή Θεία Εὐχαριστία.
Γιός τοῦ Ἰσαάκ καί ἀδελφός τοῦ Ἰακώβ.

Ἐδ  γ ελᾶ με. ..

Ἕνα ζευγάρι καυγαδίζει:
-Πάλι μεθυσμένος γύρισες στό σπίτι;
-Ὄχι, δέν εἶμαι.
-Εἶσαι πολύ μεθυσμένος!
-Κι ἐσύ εἶσαι πολύ ἄσχημη!
-Ναί, ἀλλά ἐγώ αὔριο δέν θά εἶμαι μεθυσμένος, ἐνῶ ἐσύ θά εἶσαι πάλι ἄσχημη...

ξξξ

-Μπαμπά, κέρδισες 500 Εὐρώ.
-Ὡραῖα, ἀλλά πῶς;
-Νά, θυμᾶσαι πού μοῦ εἶχες πεῖ ὅτι ἄν περνοῦσα τήν τάξη θα μοῦ ἔκανες δῶρο ἕνα
ἀκριβό ποδήλατο τῶν 500 Εὐρώ. Ἔ, δεν πέ-

ρασα την τάξη καί τά γλίτωσες...

ξξξ

Ὁ τεχνικός τῶν Η/Υ ρωτᾶ τόν πελάτη πού
ἔχει κάποιο πρόβλημα:
-Τί ὑπολογιστή ἔχετε;
-Ἄσπρο...

ξξξ

Ὁ ἴδιος πελάτης μετά ἀπό μερικές μέρες
ρωτᾶ τεχνικό ἀπό τό τηλέφωνο:
-Προσπαθῶ νά στείλω τό πρῶτο e-mail.
Ἔγραψα τό α στή διεύθυνση, ἀλλά πῶς νά
τοῦ βάλω κυκλάκι;

Π_____
Ε______
Ν___
T____
Η__
K____
O_______
Σ_____
Τ______
Η_______

Ἡ Ἀκρ οστιχίδ α τῆς Πε ντ η κο στ ῆ ς

Tό τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος: «Ἅγιο...».
Ὁ Μωϋσῆς παρέλαβε τίς ∆έκα ...
Ἀλλιῶς ἡ κλωστή.
Βιβλίο τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης.
«... λαμά σαβαχθανί», ἀναφώνησε ὁ Χριστός πάνω στό Σταυρό.
Ὁ Χριστός ὀνομάζεται ... Ποιμένας.
Ὁ προστάτης ἅγιος τῶν φυλακισμένων.
Ἔτσι λεγόταν ὁ Ἀπ. Παῦλος πρίν γίνει χριστιανός.
Ὁ ... καί ὁ Φαρισαῖος.
Μετά τήν Πεντηκοστή τό Εὐαγγέλιο διαδόθηκε σέ ὅλες τίς...

αἰνίγματα

1. Μακρύς, μακρύς καλόγερος καί ἀπό ἕνα μίλι καί ἀπό δύο ἀκούγεται ἠ φωνή του. Τί εἶναι;
2. Μακρύς, μακρύς καλόγερος καί κόκκαλα δέν ἔχει. Τί εἶναι;
3. Μακρύς, μακρύς καλόγερος καί πίτα ἡ κεφαλή του. Τί εἶναι;
4. Βάλε με μές μες στό λαγήνι, νά μέ πάρεις ὅπου θέλεις, βάλε με μές στήν κοιλιά σου, νά σέ
πάρω ὅπου θέλω. Τί εἶναι;
5. Ἔχουν δέκα δάχτυλα καί πόδι οὔτε ἕνα. Τί εἶναι;
6. Ἀπό μαύρη μάνα γεννιέται παιδί κόκκινο. Τί εἶναι;
7. Φεύγω ἐγώ καί φεύγει ἐκεῖνος. Στέκω ἐγώ καί στέκει ἐκεῖνος. Τί εἶναι;
8. Πάπλωμα παπλωματίζει, πέφτει κάτω καί μουγκρίζει. Τί εἶναι;
9. Ὅλο μέσα καί τό κεφάλι ἔξω. Τί εἶναι;
Κατηχητικό Σχολεῖο
10. Ἀνεβαίνει, κατεβαίνει καί στήν ἴδια θέση μένει. Τί εἶναι;
Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ
11. Μικρή-μικρή νοικοκυρά, μεγάλη πίτα φτιάχνει. Τί εἶναι;
Σητείας
12. Ψηλός, ψηλός καλόγερος κουδούνια φορτωμένος. Τί εἶναι;

Ἀντιστοίχιση

Ἀντιστοίχισε τίς ἐκφράσεις τοῦ Εὐαγγελίου μέ αὐτούς πού τίς εἶπαν.

Τυφλός
Λεπρός
Ἄσωτος Υἱός
Παραλυτικός
Σαμαρείτισσα
Ἰησοῦς Χριστός
Πόντιος Πιλάτος
Ἰούδας
Ὁ ληστής
Ἄγγελος

Νίπτω τάς χεῖρας μου
Ἰησοῦ Υἱέ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με.
∆ός μοι νά πίω.
Κύριε ἐάν θέλεις δύνασαι νά μέ καθαρίσεις.
Τί ζητεῖτε τόν ζῶντα μετά τῶν νεκρῶν;
Κύριε ἄνθρωπον οὐκ ἔχω.
Ἔπρεπε νά πουληθεῖ τό μύρο γιά τούς φτωχούς.
Πάτερ, ἥμαρτον.
Ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.
Μνήσθητί μου Κύριε...

Ἀπροσδόκητα αἰνίγματα

1. Τί εἶναι αὐτό πού πάει κι ἔρχεται ἀλλά δέν ἀλλάζει θέση;
2. Ποιό νόμισμα παίζει μουσική;
3. Ποιό εἶναι αὐτό πού ἐνῶ τρέχει δέν μπορεῖ νά περπατήσει;
4. Ποιός βγάζει δόντια ἀκόμη καί στά ἑξήντα του;
5. Τί εἶναι αὐτό πού ἐνῶ τό ἔχετε δώσει σέ ἄλλους πρέπει νά τό κρατήσετε;
6. Τί κοινό ὑπάρχει ἀνάμεσα στά δέντρα καί στά χέρια μας;

7. Ποιά λέξη ἀρχίζει ἀπό Φ καί ἔχει μόνο ἕνα γράμμα;
8. Ποιά θάλασσα ἔχει στή μέση γῆ;
9. Τί εἶναι ἐκεῖνο πού ἐνῶ τό χάνουμε δέν ψάχνουμε νά τό βροῦμε;
10. Ποιός σέ χτυπάει στό πρόσωπο ἀλλά δέν μπορεῖς νά τόν δεῖς;
11. Τί εἶναι αὐτό πού φυσάει χωρίς νά ἔχει στόμα;
12. Ποιός ποταμός εἶναι αἱμοβόρος;
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παναγίας Ἐλεούσας Ἱεράπετρας

Ἀν τισ τοίχισ η

Ἀντιστοίχισε το κάθε κτίσμα τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἡμέρα πού δημιουργήθηκε.
ΦΩΣ
ΖΩΑ
1η ΗΜΕΡΑ
ΣΚΟΤΑ∆Ι
ΑΝΘΡΩΠΟΣ
6η ΗΜΕΡΑ
ΣΤΕΡΙΑ
ΠΟΥΛΙΑ
5η ΗΜΕΡΑ
∆ΕΝΤΡΑ
ΨΑΡΙΑ
3η ΗΜΕΡΑ
ΟΥΡΑΝΟΣ
ΦΕΓΓΑΡΙ
2η ΗΜΕΡΑ
ΘΑΛΑΣΣΑ
ΗΛΙΟΣ
4η ΗΜΕΡΑ

λ α Β Υ ρ Ι ν θΟ σ: Ὁ δήγ ησ ε τ ή μπ ά λα στό τ έ ρ μ α , γ ιά ν ά β ά λ ει ς
γ κό λ , δ ιαλέ γο ντ ας τό σωστ ό δ ρ ό μ ο . . .

κατασκευή: Μπλόκ σημειώσεων

Ὑλικά: X Χαρτόνι τύπου κανσόν σέ κίτρινο, κόκκινο, πράσινο (ἀνοιχτό καί σκοῦρο).
-Σκληρό χαρτόνι
-Μία φέτα ἀπό φελλό
-Ἴνες ἀπό ξερό χόρτο
-6 ξύλινες κόκκινες χάντρες
-2 γαντζάκια γιά κάδρο
-1 μπλόκ σημειώσεων (11Χ7 cm)
-Ψαλίδι, κόλλα, βελόνα
Τρόπος κατασκευῆς: YΚόψτε τό σκληρό χαρτόνι σύμφωνα μέ τό ὑπόδειγμα. Κόψτε τό χαρτόνι κανσόν στίς
ἴδιες διαστάσεις καί κολλῆστε το πάνω ἀπό τό ἄλλο.
Ἀνοίξτε τρύπες μέ τή βελόνα στά σημεῖα πού σημειώνονται στό ὑπόδειγμα, καί περᾶστε ἀπό αὐτές, ἀπό τήν
πίσω μεριά τῆς κατασκευῆς, τίς ἵνες τοῦ χόρτου.
Τραβῆξτε τις μπροστά, τοποθετῆστε τά μπλόκα, ὅπως
φαίνεται στήν εἰκόνα, καί δέστε τίς ἵνες σφικτά σέ φιόγκο γιά νά σταθεροποιηθεῖ τό μπλόκ. Ἀπό τή δεξιά τρύπα περᾶστε ἀκόμη μερικές ἵνες. Σ᾽ αὐτές
περᾶστε καί σταθεροποιῆστε μέ κόμπους τίς κόκκινες χάντρες, σέ ἀπόσταση περίπου 6 cm
τή μία ἀπό τήν ἄλλη. Στήν ἐλεύθερη ἄκρη μπορεῖτε νά δέστε γερά ἕνα μολύβι ἤ στυλό. Πάνω
ἀπό τό μπλόκ κολλῆστε ἀρχικά τά σκοῦρα πράσινα φύλλα καί μετά τά ἀνοικτά πράσινα. Στή
συνέχεια κολλῆστε σέ σχῆμα σπιράλ τά κίτρινα πέταλα τοῦ λουλουδιοῦ. Στό κέντρο τοῦ ἄνθους
κολλῆστε καί τή φέτα τοῦ φελλοῦ. Τέλος, στό πίσω μέρος τῆς κατασκευῆς, ἐπάνω καί στά δύο
ἄκρα, κολλῆστε καί τά γαντζάκια.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου

σω σ τό ἤ λά θος ;

Σημειῶστε στά κουτάκια Σ (Σωστό) ἤ Λ (Λάθος).
1. «Ὅποιος φάει τό σῶμα μου καί πιεῖ τό αἷμα μου ἔχει ζωή αἰώνια». 
2. Ὁ Χριστός ἦρθε γιά νά σώσει τούς δίκαιους. 
3. Ὁ Ἡσαΐας ἁρπάχθηκε στόν οὐρανό μέ ἅμαξα πυρός. 
4. Ὁ δρόμος μαζί μέ τόν Χριστό εἶναι φαρδύς καί ἄνετος. 
5. Ὅ, τι ζητήσουμε μέ πίστη ὁ Θεός θά μᾶς τό δώσει, ἀρκεῖ νά εἶναι γιά τήν ὠφέλειά μας.
6. Πιό εὔκολο εἶναι νά περάσει μιά καμήλα ἀπό μιά βελόνα παρά ὁ πλούσιος στή βασιλεία
τῶν οὐρανῶν. 
7. Ὁ Χριστός εὐλόγησε καί πολλαπλασίασε ἑπτά ἄρτους καί λίγα ψάρια, ἀπό τά ὁποῖα ἔφαγαν καί χόρτασαν πέντε χιλιάδες ἄνδρες. 
8. Ὁ Χριστός μετά τήν Ἀνάστασή Του φανερώθηκε πρῶτα στίς Μυροφόρες γυναῖκες. 
Λύσεις Ἀκροστιχίδας Ἀνάληψης: ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ΝΑΟ, ΑΓΑΠΗ, ΛΑΖΑΡΟΣ, ΗΛΙ, ΨΩΜΙ, ΗΣΑΥ. Λύσεις Ἀκροστιχίδας Πεντηκοστῆς: ΠΝΕΥΜΑ, ΕΝΤΟΛΕΣ, ΝΗΜΑ, ΤΩΒΙΤ, ΗΛΙ, ΚΑΛΟΣ, ΟΝΗΣΙΜΟΣ, ΣΑΥΛΟΣ, ΤΕΛΩΝΗΣ, ΗΠΕΙΡΟΥΣ. ΛΥΣΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ: 1. τουφέκι, 2. καπνός, 3. φτυάρι, 4. κρασί, 5. γάντια, 6. κάρβουνα, 7. ἴσκιος, 8. κύματα, 9. καρφί, 10. στόμα, 11.
μέλισσα, 12. κυπαρίσσι. Λύσεις Ἀπροσδόκητων Αἰνιγμάτων: 1. πόρτα, 2. λίρα, 3. ποδήλατο, 4. ὁδοντίατρος, 5. λόγος, 6. καρπός, 7. φάκελος, 8. Μεσόγειος, 9. χρόνος, 10. βοριάς, 11. ἀέρας, 12. Τίγρης. Λύσεις σωστοῦ-λάθους: 1. Σ, 2. Λ, 3. Σ, 4. Λ, 5. Σ,
6. Σ, 7. Λ, 8. Σ. Λύσεις Σταυρόλεξου: 1. ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ, 2. ΑΣΤΗ, 3. ΘΩΜΑΣ, 4. ΑΟΡΑΤΟΣ, 5.ΜΥΣΤΙΚΟΣ, 6. ΙΩΣΗΦ, 7.
ΑΧΡΑΝΤΕ, 8. ΛΗΣΤΣ, 9. ΓΕΡΓΕΣΗΝΗ, 10. ΡΟ∆ΙΟΣ. Λύσεις Κρυπτόλεξου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΝΗΣΗ, ΥΠΑΠΑΝΤΗ, ΒΑΠΤΙΣΗ,
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΓΕΡΣΗ (ΛΑΖΑΡΟΥ), ΒΑΪΟΦΟΡΟΣ, ΜΥΣΤΙΚΟΣ (∆ΕΙΠΝΟΣ), ΣΤΑΥΡΩΣΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΛΗΨΗ, ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ.
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Κρυπτόλεξο: Τό Δωδεκάορτο
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Ἀνακάλυψε τίς δώδεκα μεγάλες ∆εσποτικές ἑορτές, πού ἀναφέρονται στή ζωή τοῦ Χριστοῦ
καί οἱ εἰκόνες τους τοποθετοῦνται σέ ὁριζόντια σειρά στό πάνω μέρος τοῦ τέμπλου μέ βάση
τόν χρόνο πού συνέβη κάθε γεγονός. Οἱ εἰκόνες αὐτές λέγονται «∆ωδεκάορτο».

Σταυρόλεξο

1. Ἡ ἑορτή ἀνάμεσα στήν
Ἀνάσταση καί στήν Πεντηκοστή.
2. Ἡ γυναίκα πού ζεῖ στήν
πόλη.
3. Ὁ «ἄπιστος» μαθητής.
4. Μετά τήν Ἀνάστασή Του
ὁ Χριστός ἦταν καί ...
5. Ὁ ... ∆εῖπνος.
6. ... ὁ Εὐσχήμων ἔθαψε τόν
Χριστό μαζί μέ τόν Ἀριμαθεία.
7. «Ἄσπιλε, ἀμόλυντε, ...»

ἐπίθετο τῆς Παναγίας μας.
8. Μπῆκε πρῶτος στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
9. Αὐτή πού κατάγεται... ἀπό τή χώρα τῶν Γεργεσηνῶν.
10. Ἀλλιῶς ὁ κάτοικος τῆς Ρόδου.

