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Ευλογηµένη Κατηχητική χρονιά. 

στις 4.οο µ.µ  η  συνάντηση  µας. 



Ο  ΑΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΙΟΣ: Το σταυρωμενο παιδί. 

 

Φέτος παιδιά θα μιλήσουμε για τους Αγίους Παιδομάρτυρες.

παιδιά αυτά δηλ.που μαρτύρησαν για την αγάπη του 

Χριστού μας.Ας τους γνωρίσουμε και ας ζητήσουμε 

τις Προσευχές τους.Ο Άγιος Μάρτυς Καλλιόπιος 

καταγόταν από την Πέργη της Παμφυλίας και έζησε 

κατά τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού (286

305 μ.Χ.). Σε πολύ μικρή ηλικία έμεινε ορφανός από 

πατέρα και η ενάρετη μητέρα το

ανέθρεψε και τον γαλούχησε με τα νάματα της 

Χριστιανικής πίστεως.  

Έτσι κατά την περίοδο των διωγμών ο νεαρός Καλλιόπιος όχι 

μόνο δεν φοβήθηκε, αλλά αντιθέτως εμψύχωνε και παρηγορούσε τους 

ολιγόψυχους. Ενώ ο διωγμός είχε κηρυχθεί, ο Άγιος αναχώρησε για την 

Πομπηϊούπολη, όπου αυτοβούλως παρουσιάσθηκε στον έπαρχο Μάξιμο, 

τον οποίο έλεγξε για τα εγκλήματά του κατά των Χριστιανών. Οργισμένος 

ο έπαρχος διέταξε να τον συλλάβουν, να τον βασανίσουν και να τον 

κλείσουν στη φυλακή. Μαζί του εισήλθε στη φυλακή και η μητέρα του, η 

οποία σπόγγιζε το αίμα του υιού της. Γιατί αφού έδωσε όλο τον πλούτο της 

στους πτωχούς, ακολούθησε το παιδί της στην πορεία προς το μαρτύριο. 

Αφού έβγαλαν από την φυλακή τον Άγιο, τον καταδίκασαν σε σταυρικό 

θάνατο. Έτσι έγινε κοινωνός με τον Χριστό όχι μόνο στο Πάθος αλλά και 

στην ημέρα ακόμη.  Γιατί ήταν Μεγάλη Παρασκευή 

όταν σταυρώθηκε.  

Η μητέρα του έδωσε στους δήμιους 

πέντε χρυσά νομίσματα και τους παρακάλεσε 

να μην σταυρώσουν τον υιό της όμοια με τον 

Χριστό, αλλά με το κεφάλι προς τα κάτω. Και 

αφού σταυρώθηκε την Τρίτη ώρα της Παρασκευής, 

παρέδωσε το πνεύμα. Η δε μητέρα του, αφού έπεσε 

στον εσταυρωμένο υιό της, παρέδωσε την ψυχή της.Η μνήμη του εορτάζεται 

στις 7 Απριλίου. 

 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ…. 

Να επισκεφθώ την Ενοριακή µας Ιστοσελίδα. Εκεί θα βρω καλή
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@ Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλο τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από 

την αίθουσα και λέει στον Τοτό:  

- "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολωκοτρόνης και η τρίτη δεν 

ξέρουμε ερευνάται ακόμα."  

Μπαίνει στην αίθουσα ο Τοτός και τον ρωτά ο δάσκαλος: 

- "Πότε γεννήθηκες;"  

- "Το 1821!"  

- "Πως σε λένε;"  

- "Θεόδωρο Κολωκοτρόνη!"  

- "Μα καλά τι λες, τρελάθηκες;"  

- "Δεν ξέρουμε, ερευνάται ακόμα!" 

 

@ Ένα κοπάδι νυχτερίδες κοιμάται σε ένα δέντρο κατά τ

ανάποδα.Ξαφνικά η μία γυρίζει και στέκεται όρθια πάνω στο κλαδί.

Ανήσυχη μια δεύτερη που βλέπει το σκηνικό, σκουντάει τη διπλανή της και με αγωνία 

της λέει<<Ρε Μήτσο, ξύπνα ρε, ο Θανάσης λιποθύμησε>>!!!

 

Πώς λέγεται… 

 

@- Πώς λέγεται το αμάξι που ανεβαίνει στο βουνό;

- Κάρ-βουνο! 

@- Πώς λέγεται το αμάξι που ζει;

- Καρ-που-ζι! 

@- Πώς λέγεται η γυναίκα που γεννάει τρία παιδιά;

- Γεννήτρια! 
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