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Ἡ Ἁγ ί α Κ α λ λ ι ό π η
Ἡ Ἁγία Καλλιόπη ἡ καλλιπάρθενος γεννήθηκε στή Ρώμη γύρω στά 230 μ.Χ. ὅταν
βασίλευε ὁ μεγάλος διώκτης τῶν Χριστιανῶν Αὐτοκράτορας Δέκιος. Ἦταν
εὐσεβής καί πολύ ἐνάρετη κόρη μέ πολλά
χαρίσματα. Τό κάλλος
τῆς Καλλιόπης ἦταν
σπάνιο. Ἡ σωματική
ὀμορφιά συναγωνιζόταν τήν ψυχική ὀμορφιά της. Γι᾽ αὐτό πολλοί νέοι τῆς ἐποχῆς
της προσπάθησαν μέ
διάφορους τρόπους νά
τραβήξουν τήν προσοχή της.
Ἡ Καλλιόπη ὅμως
θωρακισμένη μέ τήν
πίστη τοῦ Χριστοῦ, τή
σωφροσύνη καί γνωρίζοντας πόση μεγάλη
ἀξία ἔχει ἡ ἁγνότητα,
δέν ὑπέκυψε στίς κολακεῖες τους, διότι
πρῶτα ἔβαζε τά πνευματικά καί τά αἰώνια,
δηλ. τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Καθημερινό της
μέλημα ἦταν νά συγκρατεῖ τούς πιστούς
στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί νά προοδεύει
πνευματικά. Ἀγωνιζόταν ἐπίσης νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά ἐλαττώματα, τίς ἀτέλειές της

καί ἔτσι νά κερδίσει τήν ἁγιότητα πού εἶναι
καί ὁ σκοπός τοῦ κάθε χριστιανοῦ σ᾽ αὐτή
τή ζωή.
Ὁ αὐτοκράτορας Δέκιος ἄρχισε ἕνα ἄγριο
διωγμό κατά τῶν χριστιανῶν τό ἔτος 249
πού κράτησε ἕως τό
251 μ.Χ. Ἑκατοντάδες
χριστιανοί ὁδηγοῦνταν
στό μαρτύριο καί μαρτυροῦσαν μέ θάρρος
καί ἀξιοθαύμαστη καρτερία. Ἦλθε καί ἡ σειρά τῆς Καλλιόπης, τήν
ὁποία κατηγόρησαν
στόν αὐτοκράτορα ὅτι
εἶναι Χριστιανή. Τήν
συνέλαβαν καί τήν
ὁδήγησαν μπροστά
του. Ἐκεῖνος τήν ρώτησε: «Γιατί Καλλιόπη
μου νά χάσεις τά νειάτα σου. Ἔλα μαζί μας
καί θά τά ἔχεις ὅλα.
Χρήματα, κτήματα,
δόξα κλπ. Ἐσένα σοῦ
ἀξίζει μιά καλύτερη
τύχη. Θά σέ κάνω γυναίκα μου, ἐγώ ὁ
ἄρχοντας, καί θά ζήσεις εὐτυχισμένη ὅσο
καμμιά ἄλλη».
Ἡ Καλλιόπη τοῦ ἀπάντησε «δέν μοῦ κάνουν ἐντύπωση αὐτά πού μοῦ προσφέρεις.

Εἶμαι χριστιανή καί δέν θά ἀρνηθῶ τόν Χριστό μου οὔτε μέ τίς ὑποσχέσεις σου, οὔτε μέ
τίς φοβέρες καί τά βασανιστήριά σου. Κάνε
μου ὅτι θέλεις».
Oἱ δήμιοι ἄρχισαν ἀμέσως τόν ἄγριο ξυλοδαρμό. Κάτω στό ἔδαφος ὑπῆρχαν τσακισμένα, μυτερά κεραμίδια. Τήν ἅρπαξαν καί
τήν ἔσυραν γυμνή πάνω στά κεραμίδια. Στό
σῶμα της ἀνοίχθηκαν πολλές πληγές. Τό
ἔδαφος κοκκίνησε ἀπό τό αἷμα τῆς Παρθενομάρτυρος. Τῆς ἔκοψαν ἀκόμα καί τό
στῆθος. Τό μαρτύριο αὐτό ἦταν πολύ ὀδυνηρό, διότι οἱ μαστοί βρίσκονται κοντά στήν
καρδιά καί οἱ πόνοι ἦταν ἀφόρητοι.
Πῆραν ἐπίσης ἀναμμένους δαυλούς καί τῆς
ἔκαιγαν τίς πληγές. Γιά νά τῆς αὐξήσουν
τούς πόνους οἱ βασανιστές ἔριξαν ἁλάτι
πάνω στίς πληγές καί στίς καμμένες σάρκες.
Οἱ πόνοι θά μποροῦσαν νά λυγίσουν ἀκόμα καί τό σίδερο, ὅμως ἡ Καλλιόπη τούς
ὑπέφερε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Τέλος
οἱ τύραννοι τήν κατεδίκασαν σέ θάνατο μέ

ἀποκεφαλισμό. Τό φονικό ξίφος κατέβηκε μέ
ὁρμή καί ἡ κεφαλή της ἔπεσε στό χῶμα. Ἡ
ψυχή της ὅμως ἀνέβηκε καθαρή καί ἀμόλυντη στόν οὐρανό, κοντά στό θρόνο τοῦ
Θεοῦ. Ὁ σατανάς ἔκλαψε γιά τήν ἥττα του,
οἱ ἄγγελοι ὅμως πανηγύρισαν τή νίκη τῆς
Παρθενομάρτυρος Καλλιόπης. Τό ἁμαράντινο στεφάνι τῆς δόξας στεφάνωσε τό
κόκκινο ἀπό τά αἵματα τοῦ μαρτυρίου κεφάλι τῆς Ἁγίας.
Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τή μνήμη τῆς
Ἁγίας Καλλιόπης στίς 8 τοῦ μηνός Ἰουνίου
κάθε χρόνο.
Καί ἐδῶ στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, ὑπάρχουν δύο παρεκκλήσια πού τιμῶνται στό
ὄνομα τῆς Ἁγίας Καλλιόπης, τό ἕνα στήν περιοχή «Μαρουλᾶς» Λιθινῶν Σητείας, τό
ὁποῖο εἶναι μετόχι τῆς Ἱ. Μονῆς Καψᾶ Σητείας καί τό ἄλλο στό Μόχλος, πού εἶναι παρεκκλήσιο τῆς Ἐνορίας Μυρσίνης.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Κουτσουρᾶ

Ο ἱ Ἅγ ι ο ι κ α ί τ ά Ζ ῶ α

Ἄ λ ο γ ο δ ι α κ ο ν ε ῖ τ ό ν Ἅγ ι ο Γε ώ ρ γ ι ο
Κάποτε στήν πανήγυρη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου «Φανερωμένου» στό Ἅγιον Ὄρος, ὁ
ὑποτακτικός Γερο-Εὐλόγιος
δέν μπόρεσε νά βρεῖ ψάρια
καί ἀποφάσισε νά ἀφήσει τό
θέμα αὐτό στόν Ἅγιο Γεώργιο,
νά τό φροντίσει.
Τήν παραμονή τῆς γιορτῆς
ἄκουσε ξαφνινά χτυπήματα
ἀπό ὁπλές ἀλόγου στήν πόρτα. Βγαίνει ἔξω καί τί νά δεῖ;
Ἕνα ἄλογο φορτωμένο μέ
ψάρια πρώτης ποιότητας,
κοντά ἑβδομήντα κιλά. Δόξασε τόν Θεό καί εὐχαρίστησε τόν Ἅγιο, πού τόν εἶχε
εἰσακούσει. Μετά πῆρε τό
ἄλογο καί τό φρόντισε, δίνοντάς του φαγητό καί νερό,
μιά καί φαινόταν νά ἔχει ἔρθει ἀπό μακριά.
Ἀργότερα μαθεύτηκε, ὅτι τό ἄλογο ἀνῆκε
σ᾽ ἕναν ἔμπορο ἀπό τήν Ἱερισσό, πού εἶχε

φροντίσει δύο ἄλογα μέ ψάρια, γιά νά τά
πάει στήν Ἱερά Μονή Ζωγράφου. Τό ἕνα
ὅμως ἀπό αὐτά ἄλλαξε κατεύθυνση και μέ τήν καθοδήγηση τοῦ Ἁγίου πῆγε τά ψάρια στήν Ἱερά Μονή του, πού
τόσο τά εἶχαν ἀνάγκη.
Ὁ Ἰερισσώτης ἔμπορος,
ἀφοῦ ἔψαξε καί ρώτησε δεξιά
καί ἀριστερά, ἔμαθε ποῦ βρισκόταν τό ζῶο του. Κατάλαβε κι αὐτός τό θαῦμα, τήν
πρόνοια τοῦ Ἁγίου γιά τήν
πανήγυρη, καί δόξασαν ὅλοι
τόν Θεό.
(«Γέροντος Παϊσίου: Ἁγιορεῖται Πατέρες καί Ἁγιορείτικα». Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σίμωνος Μοναχοῦ, «Ἡ ζωοφιλία
τῶν Ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων», ἐκδ.
«Ὁ Ἅγιος Στέφανος», Ἀθήνα 2007).

Οἱ ἀπορίες μας...
-Ποιοί εἶναι οἱ «Ἑβδομήκοντα» Ἀπόστολοι;
-Ἐκτός ἀπό τό στενό κύκλο τῶν δώδεκα Μαθητῶν καί Ἀποστόλων, ὑπάρχει καί ἕνας μεγαλύτερος, εὐρύτερος κύκλος, οἱ «Ἑβδομήκοντα» (ἑβδομήντα) Μαθητές καί Ἀπόστολοι
τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει ἀπό
κοινοῦ τή «σύναξή» τους στίς 4 Ἰανουαρίου,
ὅμως ἡ μνήμη τοῦ καθενός τιμᾶται καί ξεχωριστά (σέ παρένθεση ἡ ἡμερομηνία τῆς μνήμης τους). Τά ὀνόματά τους εἶναι:
1. ῎Αγαβος, προφήτης, πού προφήτευσε τή
φυλάκιση τοῦ ἀπ. Παύλου καί τόν λιμό στά ῾Ιεροσόλυμα (8 Ἀπριλίου).
2. Ἀκύλας, μαθητής καί συνεργάτης τοῦ ἀπ. Παύλου, ὁ
ὁποῖος μαζί μέ τή σύζυγό του
Πρίσκιλλα εἶχαν μαρτυρικό
τέλος (14 Ἰουλίου καί 13 Φεβρουαρίου).
3. Ἀμπλίας, ἐπίσκοπος
Ὀδυσσουπόλεως τῆς Μακεδονίας (31 Ὀκτωβρίου).
4. Ἀνανίας, μαθητής τοῦ
Κυρίου στή Δαμασκό, ὁ
ὁποῖος βάπτισε τόν διώκτη
Σαῦλο καί μετέπειτα Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο. Ἔγινε ἐπίσκοπος Δαμασκοῦ καί
μαρτύρισε μέ λιθοβολισμό (1
Ὀκτωβρίου).
5. Ἀνδρόνικος, ἐπίσκοπος
Πανονίας (Ρωμ. 16, 7). (17 Μαΐου καί 30
Ἰουλίου, 22 Φεβρουαρίου εὕρεσις λειψάνων).
6. Ἀπελλῆς, ἐπίσκοπος Σμύρνης (10 Σεπτεμβρίου).
7. Ἀπελλῆς, ἐπίσκοπος τῆς ῾Ηράκλειας τῆς
Θράκης.
8. Ἀπολλῶς, ἀκόλουθος τοῦ Ἀπ. Παύλου, πινανότατα ἀπό τό χέρι του γράφθηκε ἡ πρός
Ἑβραίους Ἐπιστολή. Ἐπίσκοπος Καισαρείας (8
Δεκεμβρίου).
9. Ἀπφία(ς), μαρτύρησε ἐπί Νέρωνος (22 Νοεμβρίου).
10. Ἀρίσταρχος, ἐπίσκοπος τῆς Ἀπαμείας
πού ἀποκεφαλίσθηκε ἐπί Νέρωνος (14 Ἀπριλίου).
11. Ἀριστόβουλος, ἐπίσκοπος Βρεττανίας,
ἀδελφός τοῦ ἀπ. Βαρνάβα (31 Ὀκτωβρίου).
12. Ἀρτεμᾶς, ἐπίσκοπος Λύστρων (30
Ὀκτωβρίου).
13. ῎Αρχιππος, μαθητής τοῦ ἀπ. Παύλου,

μαρτύρησε ἐπί Νέρωνος (22 Νοεμβρίου).
14. Ἀσύγκριτος, ἐπίσκοπος ῾Υρκανίας, εἶχε
μαρτυρικό τέλος (8 Ἀπριλίου).
15. Ἀχαϊκός, μαθητής τοῦ ἀπ. Παύλου στή
Κόρινθο, πέθανε σέ λιμό (15 Ἰουνίου).
16. Βαρνάβας ἤ Ἰωσῆς, λιθοβολήθηκε καί
παρεδόθηκε στή φωτιά. Ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κύπρου (11 Ἰουνίου).
17. Γάϊος, ἐπίσκοπος Ἐφέσου (5 Νοεμβρίου).
18. Ἐπαινετός, ἐπίσκοπος Καρθαγένης (30
Ἰουλίου).
19. Ἐπαφρόδιτος (ἤ Ἐπαφρᾶς), ἐπίσκοπος
Κολοφῶνος (8 Δεκεμβρίου).
20. ῎Εραστος, οἰκονόμος
τῆς ἐκκλησίας ῾Ιεροσολύμων
καί ἐπίσκοπος Πανεάδος (10
Νοεμβρίου).
21. ῾Ερμᾶς, ἐπίσκοπος
Φιλίππων ἤ Φιλιππουπόλεως (5 Νοεμβρίου).
22. ῾Ερμῆς, ἐπίσκοπος Δαλματίας (8 Μαρτίου).
23. Εὔβουλος, μαθητής τοῦ
ἀπ. Παύλου (28 Φεβρουαρίου).
24. Εὔοδος, ἐπίσκοπος
Ἀντιοχείας, διάδοχος τοῦ ἀπ.
Πέτρου (7 Σεπτεμβρίου).
25. Ζακχαῖος, ἀρχιτελώνης
τῆς ῾Ιεριχώ (20 Ἀπριλίου).
26. Ζηνᾶς ἤ Ζήνων, ἐπίσκοπος Διουπόλεως τῆς Λαοδικείας (27 Σεπτεμβρίου).
27. ῾Ηρωδίων, ἐπίσκοπος Πατρῶν (28 Μαρτίου).
28. Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, ἀδελφός τοῦ
Κυρίου ἐπειδή ἦταν γιός Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος, συγγραφεύς τῆς Καθολικῆς Ἐπιστολῆς
Ἰακώβου καί πρῶτος ἐπίσκοπος ῾Ιεροσολύμων,
εἶχε μαρτυρικό τέλος (23 Ὀκτωβρίου).
29. Ἰάκωβος ὁ Ἀλφαίου ἤ Ἀλφαῖος, ἀδελφός
Ματθαίου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ (9 Ὀκτωβρίου).
30. Ἰάσων, ἐπίσκοπος Ταρσοῦ, ἀκόλουθος τοῦ
ἀπ. Παύλου (29 Ἀπριλίου).
31. Ἰούδας ὁ Ἰακώβου (ἤ Θαδδαῖος καί Λεββαῖος), γιός τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος,
ἀδελφός δέ γνήσιος Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, συγγραφέας τῆς Καθολικῆς ἐπιστολῆς τοῦ Ἰούδα, πού εἶναι ἕνα ἀπό τά 27 βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης (19 Ἰουνίου).
32. Ἰοῦστος (30 Ὀκτωβρίου).

33. Καῖσαρ, ἐπίσκοπος Κορώνης (8 Δεκεμβρίου).
34. Κάρπος, ἐπίσκοπος Βερόης ἤ Βεροίας τῆς
Θράκης (26 Μαΐου).
35. Κλήμης, ἐπίσκοπος Σάρδεων ἤ Σαρδικῆς (10 Σεπτεμβρίου).
36. Κοδράτος, ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν, ἐτελειώθη
μαρτυρικῶς ἐν Μαγνησίᾳ (21 Σεπτεμβρίου).
37. Κουάρτος, ἐπίσκοπος Βηρυτοῦ (10 Νοεμβρίου).
38. Κρήσκης, ἐπίσκοπος Καρχηδόνος (30
Ἰουλίου).
39. Λίνος, ἐπίσκοπος Ρώμης (5 Νοεμβρίου).
40. Λούκιος, ἐπίσκοπος Λαοδικείας (10 Σεπτεμβρίου).
41. Μάρκος, ἐπίσκοπος Βύβλου Ἀντιοχείας
(27 Σεπτεμβρίου).
42. Μάρκος, ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος (30
Ὀκτωβρίου).
43. Ματθίας, ὁ μαθητής πού μέ κλῆρο πῆρε
τή θέση τοῦ Ἰούδα (9 Αὐγούστου).
44. Νάρκισσος, ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν, εἶχε μαρτυρικό θάνατο (31 Ὀκτωβρίου).
45. Νικάνωρ, ἕνας ἀπό τούς ἑπτά Διακόνους,
μαρτύρησε τήν ἴδια ἡμέρα μέ τόν ἀρχιδιάκονο
Στέφανο (28 Ἰουλίου).
46. Νυμφᾶς, μαθητής τοῦ ἀπ. Παύλου (28 Φεβρουαρίου).
47. Ὀλυμπᾶς, ἀκόλουθος τοῦ ἀπ. Πέτρου στή
Ρώμη, ἀποκεφαλίσθηκε ἀπό τόν Νέρωνα (10
Νοεμβρίου).
48. Ὀνήσιμος, μαθητής τοῦ ἀπ. Παύλου, εἶχε
μαρτυρικό θάνατο (15 Φεβρουαρίου καί 22 Νοεμβρίου).
49. Ὀνησιφόρος, ἐπίσκοπος Κολοφῶνος,
συνεργός τοῦ ἀπ. Παύλου (7 Σεπτεμβρίου καί
8 Δεκεμβρίου).
50. Οὐρβανός, ἐπίσκοπος Μακεδονίας (31
Ὀκτωβρίου).
51. Παρμενᾶς, ἕνας ἀπό τούς ἑπτά Διακόνους
(28 Ἰουλίου).
52. Πατρόβας, ἐπίσκοπος Ποτιόλων (5 Νοεμβρίου).
53. Πούδης, ἀκόλουθος τοῦ ἀπ. Παύλου,
ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο ἐπί Νέρωνος (14
Ἀπριλίου).
54. Πρόχορος, ἕνας ἀπό τούς ἑπτά διακόνους,

ἐπίσκοπος Νικομηδείας, συνεργός τοῦ Εὐαγγ.
Ἰωάννου καί στή συγγραφή τοῦ Εὐαγγελίου (28
Ἰουλίου).
55. Ροῦφος, ἐπίσκοπος Θηβῶν, εἶχε μαρτυρικό
τέλος (8 Ἀπριλίου)
56. Σίλας, ἐπίσκοπος Κορίνθου, συνεργός τοῦ
ἀπ. Παύλου (30 Ἰουλίου).
57. Σιλουανός, ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης,
συνεργός τοῦ ἀπ. Παύλου (30 Ἰουλίου).
58. Συμεών ἤ Κλεόπας, ὁ ἀδελφόθεος, δεύτερος ἐπίσκοπος ῾Ιεροσολύμων, υἱός Ἰωσήφ τοῦ
Μνήστορος καί ἀδελφός Ἰακώβου, σταυρώθηκε ἐπί Τραϊανοῦ (17 Ἀπριλίου καί 30
Ὀκτωβρίου).
59. Στάχυς, πρῶτος ἐπίσκοπος Βυζαντίου
(Κωνσταντινουπόλεως), (31 Ὀκτωβρίου).
60. Στεφανᾶς, μαθητής τοῦ ἀπ. Παύλου (15
Ἰουνίου).
61. Στέφανος, πρωτομάρτυρας καί ἀρχιδιάκονος, ὁ ὁποῖος λιθοβολήθηκε (27 Δεκεμβρίου, 2 Αὐγούστου, 15 Σεπτεμβρίου).
62. Σωσθένης, ἐπίσκοπος Κολοφῶνος (8
Δεκεμβρίου).
63. Σωσίπατρος, ἐπίσκοπος Ἰκονίου, μαθητής τοῦ ἀπ. Παύλου (Ρωμ. 16, 21), (10 Νοεμβρίου, 29 Ἀπριλίου).
64. Τέρτιος, ἐπίσκοπος Ἰκονίου, μαθητής
τοῦ ἀπ. Παύλου, πιθανόν ἔγραψε τήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή (30 Ὀκτωβρίου).
65. Τίμων, ἕνας ἀπό τούς ἑπτά διακόνους,
ἐπίσκοπος Βόστρων, εἶχε μαρτυρικό τέλος (28
Ἰουλίου).
66. Τίτος, ἐπίσκοπος Γορτύνης τῆς Κρήτης,
μαθητής τοῦ ἀπ. Παύλου (25 Αὐγούστου).
67. Τρόφιμος, ἀκόλουθος τοῦ ἀπ. Παύλου,
ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο ἐπί Νέρωνος (14
Ἀπριλίου).
68. Τυχικός, ἐπίσκοπος Χαλκηδόνος ἤ Κολοφῶνος, ἀκόλουθος τοῦ ἀπ. Παύλου (8 Δεκεμβρίου).
69. Φίλιππος, ἕνας ἀπό τούς ἑπτά Διακόνους
(11 Ὀκτωβρίου).
70. Φουρτουνάτος. Μαθητής τοῦ ἀπ. Παύλου,
εἶχε μαρτυρικό τέλος (15 Ἰουνίου).

Ἀπαντήσεις Αἰνιγμάτων: 1. γλάρος, 2. σαλιγκάρι, 3. σιωπή, 4. γηρατειά, 5. ξυλοδαρμός, 6. ὄνομα, 7. ὕπνος, 8. λυχνάρι, 9. γεωγραφικός χάρτης, 10. λαγός, 11. τραπέζι, 12. χτένα, 13. σίδερο, 14. ὀμπρέλα, 15. ντομάτα, 16. πυγολαμπίδα.
Λύσεις Ἀκροστιχίδας: ΜΑΪΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΙ, ΘΑΔΔΑΙΟΣ, ΗΛΙΑΣ, ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ, ΕΛΕΝΗ, ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ. Λύσεις Σταυρόλεξου. Ὁριζόντια: ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ, 2. ΟΛΟ-ΜΠΟΛ, 3. ΛΑΝΣΑΡΩ, 4. ΡΑΣΟ, 5. ΤΕΣΤ, 6. ΜΕΓΑΛΟ, 7. ΚΑΙ -ΟΤΑ., 8.
ΤΑΝΚΟ, 9. ΟΠΟΤΕ, 10. ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ Κάθετα: 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ, 2. ΕΛΑ-ΠΑ, 3. ΝΟΝΟΣ-ΟΜ, 4.ΤΑ, 5. ΗΠΑΡ-ΜΟΤΕΡ,
6. ΡΑΚΕΤΑ, 7. ΟΜΩΣ-ΓΑΝΤΙ, 8. ΣΠ-ΟΛΑ. 9. ΤΟ, 10. ΗΛΙΑΚΟ-ΟΥΣ. Λύσεις Κρυπτόλεξου: 1. ΤΡΙΩΔΙΟ, 2. ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ,
3. ΣΤΑΥΡΩΣΗ, 4. ΠΑΣΧΑ, 5. ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ, 6. ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ, 7. ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ 8. ΑΝΑΛΗΨΗ, 9. ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ. 10. ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ.

Ἀν τ ι σ το ίχ ι σ η
Βρεῖτε καί ἀντιστοιχίσετε τί ἐκφράζουν οἱ παρακάτω ὕμνοι τῆς Ἐκκλησίας μας;
-Δόξα σοι τῷ δείξαντι τῷ φῶς.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ
-Σέ ὑμνοῦμεν, σέ εὐλογοῦμεν, σοί εὐχαριστοῦμεν, Κύριε.
-Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.
-Μή ἐγκαταλείπεις με, Κύριε ὁ Θεός μου.
-Χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε.
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ
-Ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον.
-Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου.
-Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.
-Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν.
-Κύριε ἐλέησον.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
-Τήν ὄντως Θεοτόκον, σέ μεγαλύνομεν.

Αἰνίγματα
1. Σάν σαΐτα ἐλαφρός στά πελάγη ξεναγός
στά καράβια οὐραγός. Τί εἶναι;

ξξξ

2. Ζῶο πού ἔχει τά κόκκαλά του ἀπ᾽ ἔξω.
Τί εἶναι;

ξξξ

3. Εἶναι τό μόνο πράγμα πού σπάζει ὅταν
προφέρεται τό ὄνομά του. Τί εἶναι;

ξξξ

4. Ἐκεῖ πού εἶσαι ἢμουν καί ᾽δῶ πού εἶμαι
θά ᾽ρθεις.

ξξξ

5. Τό ᾽χετε φάει ὅλοι σας, μά οὔτε ὠμό τρώγεται, οὔτε βραστό. Τί εἶναι;

ξξξ

6. Κάποιος μᾶς τό δίνει καί ὅλοι τό ᾽χουμε ποτέ δέ μᾶς ἀφήνει, ὅπου κι ἄν πηγαίνουμε. Τί εἶναι;

ξξξ

7. Εἶναι βαρύς σάν σίδερο, εἶναι γλυκός σά
μέλι, μήτε μέ χέρι πιάνεται, μήτε στήν τσέπη μπαίνει.

ξξξ

8. Ὅλη μέρα πεθαμένο καί τό βράδυ ἀναστημένο. Τί εἶναι;

ξξξ

9. Ἔχει πόλεις χωρίς σπίτια, ἔχει δάση χωρίς δέντρα, ἔχει ποτάμια χωρίς ψάρια. Τί

εἶναι;

ξξξ

10. Δειλός πολυκυνήγητος, ποτέ δέν κλείνει μάτι, μ᾽ αὐτιά σάν τοῦ γαϊδάρου καί γρήγορος σάν ἄτι. Τί εἶναι;

ξξξ

11. Τετράποδο ποδοπατῶ, ἀλλ᾽ ὅμως δέν
κινοῦμαι. Περί ἐμοῦ πολλοί γελοῦν, ἀναγινώσκουν, ὁμιλοῦν, οὐδέ καταλαμβάνω. Τί
εἶναι;

ξξξ

12. Πολύχρωμα, γυαλιστερά, ἑξήντα δόντια μυτερά, ἴσως καί παραπάνω, καί κάνω
ὀμορφότερο ἐκεῖνον πού δαγκάνω. Τί εἶναι;

ξξξ

13. Πλοῖο μπρός καί πίσω πάει κ᾽ οὔτε ἕνα
κύμα κάνει. Τί εἶναι;

ξξξ

14. Ἐκκλησία θολωτή ἕνας στύλος τήν
κρατεῖ. Τί εἶναι;

ξξξ

15. Μιά κοντούλα παχουλή, πάντα κόκκινα φορεῖ, ἔχει πράσινα μαλλιά καί σποράκια στήν κοιλιά. Τί εἶναι;

ξξξ

16. Δέν εἶμαι φεγγάρι, δέν εἶμαι ἀστέρι, μά
φέγγω μέ τόν πισινό τό καλοκαίρι. Τί εἶναι;

Τό χιοῦμορ εἶναι ... ζωή!!!
Στό μάθημα τῆς Γλώσσας ὁ δάσκαλος:
-Ποιά κείμενα, Πέτρο, λέμε πεζά;
-Αὐτά πού γράφουμε, κύριε, ὅταν περπατᾶμε!

πππ

-Tί κάνουν τά ρήματα πού δέν παίρνουν αὔξηση;
-Ἀπεργία, κυρία...

πππ

Συζήτηση μάνας καί γιοῦ:
-Ὁ μικρός μου ἀδερφός ἔφαγε τήν ἐφημερίδα πού βρισκόταν στό τραπέζι.
-Δέν πειράζει. Ἦταν χθεσινή, ἀπάντησε ἡ
μαμά.

πππ

Ὁ Στέλιος σηκώνει τό χέρι του μέ τό ξεκίνημα τοῦ μαθήματος:
-Κυρία, θά μέ τιμωρούσατε ποτέ γιά κάτι πού
δέν ἔχω κάνει;
-Ὄχι βέβαια!
-Ξέρετε, δέν ἔγραψα τά μαθήματά μου...

πππ
Ὁ Παππούς ρωτᾶ τόν ἐγγονό:
-Τάκη, ἔμαθες νά διαβάζεις στό σχολεῖο;
-Ὄχι ἀκόμη.
-Τουλάχιστον νά γράφεις;
-Οὔτε.
-Μά τότε τί κάνεις στό σχολεῖο;
-Νά παππού, περιμένω νά σχολάσουμε.

πππ

Διάλογος μεταξύ πατέρα καί πρωτότοκου
γιοῦ:
-Λοιπόν, παιδί μου, πρέπει νά κάνουμε τό
καθῆκον μας καί νά μήν δίνουμε σημασία
στούς ἄλλους.
-Συμφωνῶ, πατέρα. Κι ἐγώ ἔκανα τό καθῆκον
μου καί δέ δίνω σημασία στό μηδέν πού μοῦ
ἔβαλε ὁ κύριος τῆς Φυσικῆς...

πππ

Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

Χρωματίστε τήν εἰκόνα μέ τόν Ἅγιο Γεώργιο

Ἀκροστιχίδα
Μ____
Α______
Θ_______
Η____
Τ________
Ε____
Σ___________

Στίς 29 ... 1453 μ.Χ. ἔπεσε ἡ Πόλη.
Ἐπουράνιες Δυνάμεις, χωρίς σῶμα καί φύλλο.
Ἕνας ἀπό τούς 12 Μαθητές τοῦ Χριστοῦ
Μεγάλος Προφήτης.
Λίμνη ὅπου ὁ Χριστός βρῆκε τούς πρώτους μαθητές Του.
Ἡ μητέρα τοῦ Μ. Κωνσταντίνου, πού βρῆκε τόν Τ. Σταυρό.
Ἡ πέμπτη Κυριακή μετά τό Πάσχα εἶναι τῆς...

Μαγειρική: Ἀρνάκι λαδορίγανη στό φοῦρνο
Ὑλικά:
P 1 1/2 κιλό αρνί, Q 1 φλιτζάνι τοῦ τσαγιοῦ λάδι,
O 2 λεμόνια, π 1 κουταλιά ρίγανη,P ἁλάτι καί πιπέρι,

Ἐ κ τέ λεση:
Πλένετε τό κρέας, τό ἁλατοπιπερώνετε
καί τό πασπαλίζετε μέ ρίγανη. Τό βάζετε στό
ταψί καί τό περιλούζετε μέ τό λάδι καί τόν
χυμό τῶν δύο λεμονιῶν. Τό βάζετε σέ μέτριο
φοῦρνο και ὅταν ἀρχίζει νά ψήνεται προσθέτετε ἕνα φλιτζάνι χλιαρό νερό. Μέ τή σάλτσα πού σχηματίζεται περιβρέχετε πότεπότε τό κρέας ἕως νά ψηθεῖ. Τό ἀρνί συνοδεύεται μέ πατάτες τηγανητές καί σαλάτα.
Καλή ὄρεξη!!!
Ἄννα Μακριδάκη, Κατηχητικό Σχολεῖο
Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

Κατασκευή ψαριοῦ
Ὑλικά::
Y Χαρτόνι τύπου κανσόν, σέ κόκκινο, μπλέ καί κίτρινο.
ε Ἕνας φελλός, κομμένος σέ μισές φέτες.
lἝνα ξυλάκι γιά σουβλάκι.
Z Μαρκαδόροι ἄσπρος καί μαῦρος, πάχους Μ.
k Νερομπογιές σέ κόκκινο, ἀνοικτό πράσινο καί κί-

X

τρινο χρῶμα.
Κοφτερό μαχαίρι, π Κόλλα, Y Ψαλίδι.

Τροποσ καΤασκευησ
Kόψτε τό σῶμα τοῦ ψαριοῦ στό μπλέ χαρτόνι δύο φορές
καί κολλῆστε τά δύο κομμάτια μεταξύ τους. Στερεῶστε τό
ξυλάκι προσεκτικά στό κάτω μέρος, ἀνάμεσα στά δύο κομμάτια. Στή συνέχεια κόψτε καί κολλῆστε τά δύο κόκκινα
πτερύγια στό πίσω μέρος καί τήν κίτρινη οὐρά στό μπροστινό μέρος, πάνω ἀπό τήν μπλέ. Βάψτε μέ διάφορα χρώματα τίς φέτες τοῦ φελλοῦ καί ἀφῆστε νά στεγνώσουν.
Ὅταν στεγνώσουν κόψτε τήν κάθε φέτα τοῦ φελλοῦ σέ δύο
κομμάτια, τά ὁποῖα πρέπει νά κολλῆστε πάνω στό σῶμα
τοῦ ψαριοῦ. Στό τέλος ζωγραφίστε τό μάτι μέ τό μαῦρο
μαρκακαδόρο καί στή συνέχεια ζωγραφίστε τήν κόρη τοῦ
ματιοῦ μέ τό ἄσπρο. Τό ψάρι εἶναι ἕτοιμο!
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου.
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Σταυρόλεξο
6

7

5. Πρόχειρη γραπτή ἐξέταση μαθήματος
(ξένη λέξη). 6. Τεράστιο, πελώριο. 7. Συμπλεκτικός σύνδεσμος. / Ὁ ὀργανισμός τοπικῆς αὐτοδιοίκησης. 8. Γνωστός χορός τῆς
Ἀργεντινῆς. 9. (Σύνδεσμος). «Ὅταν» ἀλλά
«καί τότε». 10. «Ὁ καλός …». Γνωστή παραβολή τοῦ Κυρίου.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. Αὐτός πού ἔχει πολλά παιδιά.
2. Προσκαλεῖ. / Νότα τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς. 3. Ὁ ἀνάδοχος στό μυστήριο τοῦ

8

9

10

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1.
Μεγάλη ἑορτή τῆς
Ἐκκλησίας μας, πού
ἑορτάζεται σέ ἀνάμνηση τῆς ἐπιφοίτησης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 2. Δηλώνει τό
σύνολο. / Μικρό
σκεῦος φαγητοῦ,
(ξένη λέξη). 3. Προωθῶ στήν ἀγορά,
(ξένη λέξη). 4. Ἔνδυμα
κληρικῶν.
ἁγίου βαπτίσματος. / Μισό … «ὅμως». 4.
Ἄρθρο πληθυντικοῦ ἀριθμοῦ γιά οὐδέτερα.
5. Τό συκώτι. / Ὁ κινητήρας (ξένη λέξη). 6.
Ὄργανο τοῦ τένις καί τοῦ πίνκ – πόνκ. 7.
(Σύνδεσμος). Ἀλλά, ἐντούτοις. / Κάλυμμα τῶν
χεριῶν. 8. Ἄφωνη … «σούπα». / Δηλώνει τό
σύνολο (πληθ.). 9. Ἄρθρο ἑνικοῦ ἀριθμοῦ γιά
οὐδέτερο. 10. Αὐτό πού σχετίζεται μέ τόν
ἥλιο. / Ἀρχαιοελληνικά τό αὐτί.
Κατηχητικό Σχολεῖο Παχείας Ἄμμου.

Κρυπ τόλε ξο

Ἐντοπίστε δέκα μεγάλες ἑορτές καί περιόδους τῆς Ἐκκλησίας μας καί στή συνέχεια νά τίς
βάλετε στή σωστή χρονολογική σειρά (Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας).

Π
Α
Σ
Χ
Α
Α
Ν
Π
Ε
Τ
Σ
Ζ

Ε
Γ
Μ
Σ
Ν
Σ
Α
Ρ
Μ
Ρ
Τ
Ω

Ν
Ν
Υ
Ρ
Α
Ο
Σ
Ο
Υ
Ι
Α
Ο

Τ
Ι
Ρ
Ν
Λ
Ρ
Α
Σ
Τ
Ω
Υ
Δ

Η
Φ
Ο
Μ
Η
Ε
Α
Κ
Ι
Δ
Ρ
Ο

Κ
Ι
Φ
Ι
Ψ
Ρ
Ξ
Κ
Λ
Ι
Ω
Χ

Ο
Ρ
Ο
Τ
Η
Ο
Ξ
Α
Ο
Ο
Σ
Ο

Σ
Φ
Ρ
Ω
Ρ
Ι
Ν
Α
Ν
Σ
Η
Σ

Τ
Ο
Ω
Γ
Ο
Θ
Α
Δ
Η
Θ
Τ
Π

Η
Σ
Ν
Υ
Ρ
Γ
Ο
Σ
Ο
Η
Η
Η

Α
Ν
Τ
Ι
Π
Α
Σ
Χ
Α
Ν
Ο
Γ

Α
Γ
Ι
Ο
Π
Ν
Ε
Υ
Μ
Α
Σ
Η

