Kοντά στόν Xριστό
ΔIMHNIAIO ΦYΛΛAΔIO ΠAIΔIKΩN ENOPIAKΩN ΣYNAΞEΩN
I E PA Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E PA Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ
T E Y X O Σ 6 3 ο Ι Ο ΥΛ Ι Ο Σ – ΑΥ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 1

Ὁ Ὅσ ιο ς Κυ ριακ ός ὁ Ἀ ναχ ω ρη τ ής
Ὁ Ὅσιος Κυριακός ὁ Ἀναχωρητής γεννήθηκε στήν Κόρινθο τό 408 μ.Χ. κατά
τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Θεοδοσίου τοῦ Μικροῦ. Ὁ πατέρας του Ἰωάννης
ἦταν ἱερέας στήν Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου καί ἡ
μητέρα του ὀνομαζόταν
Εὐδοξία.
Χειροθετήθηκε ἀναγνώστης ἀπό τόν ἀδελφό τοῦ πατέρα του,
Ἀρχιεπίσκοπο Κορίνθου
Πέτρο. Ἡ καταγωγή του
ἀπό ἱερατική οἰκογένεια
καί τό κάλεσμα τοῦ Θεοῦ
τόν ὁδήγησαν στά Ἱεροσόλυμα, ὅπου ὑποτάχθηκε στό Μέγα Εὐθύμιο,
καί ἐκάρη μοναχός σέ
ἡλικία 18 χρονῶν. Ὁ Μέγας Εὐθύμιος λόγῳ τοῦ
νεαροῦ τῆς ἡλικίας του
τόν ἔστειλε νά ὑπηρετεῖ
στό ἅγιο Γεράσιμο, ἀφοῦ
εἶχε πεθάνει ὁ ὑποτακτικός του μακάριος
Θεόκτιστος. Ἐκτελοῦσε μέ μεγάλη προθυμία ὅλα τά προστάγματα τοῦ Ὁσίου
Γερασίμου, ἔτσι ὥστε αὐτός νά τόν ἐπαινεῖ
καί νά θαυμάζει τήν ἀσκητική του ζωή.
Ἀκόμα τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τόν ἔπαιρνε μαζί του γιά
περισσότερη ἄσκηση καί ἀπομόνωση
στήν ἔρημο τοῦ Ρουβᾶ, ὅπως αὐτός συ-

νήθιζε.
Μετά τό θάνατο τοῦ ἁγίου Γερασίμου
ἐπέστρεψε στή Λαύρα τοῦ Μεγάλου
Εὐθυμίου συνεχίζοντας τό μοναχικό του
βίο. Ἀργότερα πῆγε στή
Λαύρα τοῦ Χαρίτωνος,
γνωστή ὡς Σουκᾶ. Καί
ἐκεῖ συνεχίζοντας τήν
ἐπιμελή διακονία του
ἀξιώθηκε νά λάβει καί
τό χάρισμα τῆς ἱερωσύνης. Κατά τήν παραμονή
του ἐκεῖ, δέν ὀργίσθηκε
ποτέ, οὔτε ἔφαγε ποτέ
τήν ἡμέρα παρά μόνο
τή νύκτα. Σέ ἡλικία 77
ἐτῶν ἀναχώρησε καί ἀπό
ἐκεῖ γιά τήν ἔρημο τοῦ
Νατουφᾶ, μέ μοναδική
τροφή τίς σκυλλοκρεμμύδες, ἀπό τίς ὁποῖες
μιά φορά ἔφαγε κρυφά
ὁ ὑποτακτικός του καί
πέθανε ἀπό δηλητηρίαση. Ὅμως ὁ ἅγιος Κυριακός μέ προσευχή
τόν ἀνέστησε. Ἀκόμα ἀπάλλαξε ἀπό δαιμόνιο ἕνα νέο.
Γιά ἀκόμα περισσότερη ἄσκηση ἀναχώρησε ἀπό ἐκεῖ σέ ἡλικία 99 ἐτῶν μέ
προορισμό ἕναν τόπο ἄβατο, γνωστό ὡς
Σουσακείμ. Ἐκεῖ ὁ ἅγιος εἶχε βοηθό του
ἕνα λιοντάρι, τό ὁποῖο τοῦ φύλαγε τά
λάχανα. Σέ περίοδο ξηρασίας, μετά ἀπό

προσευχή τοῦ ἁγίου, ἐμφανίστηκε σύννεφο καί ἔβρεξε μέ ἀποτέλεσμα νά γεμίσουν οἱ στάμνες καί τά κοιλώματα τῶν
βράχων μέ νερό.
Μετά ἀπό πολλές παρακλήσεις τῶν πατέρων τῆς Λαύρας τοῦ Σουκᾶ μετέβη
καί συνέχισε τόν ἀγώνα του στή σπηλιά
τοῦ ἁγίου Χαρίτωνος. Ἐκεῖ τόν ἐπισκεπτόταν συχνά ὁ Κύριλλος, ὅπου ἔμαθε
μέ ἀκρίβεια τά κατορθώματα τῶν μεγάλων
ὁσίων, Εὐθυμίου καί Σάββα, καί γι’ αὐτό
ἐπιχείρησε νά συγγράψει τούς βίους τους.
Ὁ Ὅσιος Κυριακός πῆρε τό προσωνύμιο
«Ἀναχωρητής» λόγῳ τῶν πολλῶν καί
συχνῶν ἀναχωρήσεών του ἀπό μοναστήρι
σέ μοναστήρι καί ἀπό τή μιά ἔρημο στήν

ἄλλη. Ἦταν μεγαλόσωμος καί διατηροῦσε
ὅλα τά μέλη τοῦ σώματός του ὑγιῆ χωρίς
τήν παραμικρή ἀλλοίωση λόγῳ γήρατος.
Ὁ ἅγιος Κυριακός διακρινόταν γιά τήν
πραότητά του, ἦταν εὐκολοπλησίαστος
καί μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἀπεκάλυπτε τά
μέλλοντα. Ἀρρώστησε καί σέ σύντομο
χρονικό διάστημα παρέδωσε τήν ψυχή
του στό Θεό, σέ ἡλικία 107 ἐτῶν, χωρίς
νά ἐλαττώσει τόν ἀγώνα καί τήν ἄσκησή
του. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 29 Σεπτεμβρίου, ἡμέρα τῆς κοίμησής του.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Καλοῦ
Χωριοῦ Μερ/λου

Οἱ Ἅγιοι καί τά Ζῶα: Ὁ ποντικός καί τά ἀόρατα δεσμά
Στό
Θεραπευτήριο
Λεπρῶν τῆς Χίου ὑπῆρχε
μιά θαυματουργή εἰκόνα
τῆς Παναγίας μας, «Παναγία Ὑπακοή» ἐπιλεγομένη.
Σ᾽ αὐτό τό ἐκκλησάκι παρουσιαζόταν κάποτε γιά
ἀρκετές ἡμέρες ἕνας ποντικός, ὁ ὁποῖος ἔτρωγε ἀπό
τά κανδήλια καί τίς λαμπάδες τά φυτίλια. Ὁ Σωτήρης ὁ κανδηλανάπτης τό
ἀνέφερε στενοχωρημένος
στόν Γέροντα, τόν μετέπειτα Ἅγιο Ἄνθιμο τῆς Χίου,
κι ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε:
-Μή στενοχωριέσαι, Σωτήρη, ἡ Παναγία
μας θά τόν πιάσει τόν κλέφτη.
Tό ἑπόμενο πρωΐ, κατά τή διάρκεια τῆς
Θείας Λειτουργίας -ἦταν 24 Ἰουνίου, τό
Γενέθλιον τοῦ Προδρόμου καί ὑπῆρχε
πλῆθος ἐκκλησιαζομένων -βλέπουν ὅλοι
ἕναν ποντικό ν᾽ ἀνεβαίνει στό μανουάλι,
ἀπό ἐκεῖ σέ μία λαμπάδα καί ὅταν ἔφθασε
στό φυτίλι, κρεμάσθηκε μέ κάποια ἀόρατη
δύναμη, κρατώντας τό φυτίλι στό στόμα!

Τρέχει ὁ κανδηλανάπτης
καί μ᾽ ἕνα ἀναμμένο κερί
προσπαθεῖ νά κάψει τόν ποντικό. Αὐτός ὅμως, παρ᾽ ὅλο
πού καιγόταν καί πονοῦσε,
ἔμενε ἐκεῖ ἀσάλευτος, μέχρι
πού ὁ Πατήρ Ἄνθιμος βγῆκε
νά θυμιάσει τόν Ναό εἰς τήν
«Τιμιωτέραν». Ἀντικρύζοντας τόν ποντικό ἐπάνω στό
μανουάλι, τοῦ εἶπε:
-Φθάνει, ἔλα κάτω.
Ἀμέσως πήδησε ὁ ποντικός, ἀπελευθερωμένος ἀπό
τά ἀόρατα δεσμά καί πῆγε
καί κάθησε στόν δεξιό ὦμο τοῦ Γέροντα.
Ἐκεῖνος τόν πῆρε στά χέρια του.
-Ἄν σοῦ ἀρέσει, ἔλα ξανά νά φᾶς τά φυτίλια, τοῦ εἶπε χαμογελώντας καί τόν ἔρριξε
ἔξω.
Ἀπό πότε ὁ ποντικός δέν ξαναφάνηκε.
(Νικηφόρος ὁ Λεπρός, Ἀπό τό βιβλίο τοῦ
Σίμωνος Μοναχοῦ, «Ἡ ζωοφιλία τῶν Ἁγίων
καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων», ἐκδ. «Ὁ Ἅγιος
Στέφανος», Ἀθήνα 2007).

Οἱ ἀπορίες μας...
-Τί εἶναι ἡ ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου καί τί ἑορτάζουμε τήν 1η Σεπτεμβρίου;
-Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, δηλαδή τοῦ ἐτήσιου
ἑορτολογικοῦ κύκλου ἀπό τήν 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τίς 31 Αὐγούστου. Ἡ ὀνομασία

Ἴνδικτος προέρχεται ἀπό τή λατινική λέξη
«indictio», ἡ ὁποία σημαίνει ὁρισμός, καί
προῆλθε ἀπό τή συνήθεια τῶν Ρωμαίων
αὐτοκρατόρων νά ὁρίζουν γιά διάστημα
δεκαπέντε χρόνων τό ποσό τοῦ ἐτήσιου
φόρου, πού εἰσέπρατταν γιά τή συντήρηση
τοῦ στρατοῦ. Ἐπίσης καθιερώθηκε νά ὀνομάζονται ἰνδικτιῶνες καί οἱ δεκαπενταετεῖς
αὐτοί κύκλοι πού ἄρχισαν ἐπί Καίσαρος
Αὐγούστου, τό 3 π.Χ., ὁ ὁποῖος διέταξε τή
γενική ἀπογραφή τῶν κατοίκων τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους καί τήν εἴσπραξη τῶν φόρων κάθε Σεπτέμβριο.
Τήν 1η Σεπτεμβρίου, μνήμη τοῦ Διακόνου Ἀμμοῦν καί τῶν Σαράντα Ὁσιοπαρθενομαρτύρων, τελεῖται καί ἡ ἀκολουθία τῆς Ἰνδίκτου γιά τήν εὐλογία τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ
ἔτους. Αὐτή τήν ἡμέρα ἀναπέμπεται δοξολογία πρός τόν ἕνα τρισυπόστατο Θεό, ὁ
ὁποῖος διακρατεῖ τά πάντα στή ζωή καί στέλνει ἄφθονες τίς εὐλογίες του κάθε ἐποχή
στά κτίσματά του. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἀνοίγει τίς θύρες τοῦ νέου ἔτους καί μᾶς προσκαλεῖ
νά τόν ἀκολουθήσουμε, γιά νά συμμετάσχουμε στήν αἰωνιότητά Του. Οἱ ὕμνοι τῆς ἀκολουθίας γιά τό νέο ἔτος ἔχουν ἀπαράμιλλο κάλλος. Στό ἀπολυτίκιο τῆς ἡμέρας ζητοῦμε
ἀπό τόν «Δημιουργό τῆς κτίσεως, τόν καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενον»
νά εὐλογήσει τή νέα ἐτήσια περίοδο καί νά φυλάττει σέ εἰρήνη τούς ἄρχοντες καί τόν
εὐσεβή λαό.
Ὁ Σεπτέμβριος εἶναι ἐποχή συγκομιδῆς καρπῶν καί προετοιμασίας γιά τόν νέο κύκλο
βλαστήσεως, γι᾽ αὐτό οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἀποδίδοντας εὐχαριστίες στόν Θεό, τόν
«τῶν αἰώνων Ποιητή καί Δεσπότη», παρακαλοῦν στήν ἀρχή τῆς γεωργικῆς περιόδου νά
χορηγήσει «εὔφορον πᾶσι τό ἔτος» (κοντάκιον τῆς ἑορτῆς). Εἶναι αὐτό πού ἤδη ἔκαναν
οἱ Ἰουδαῖοι, σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου, οἱ ὁποῖοι στίς ἀρχές κάθε
Σεπτεμβρίου σταματοῦσαν ἀπό κάθε ἐργασία καί τελοῦσαν τήν ἑορτή τῆς Νεομηνίας ἤ
τῶν Σαλπίγγων, γιά νά προσφέρουν θυσίες ὁλοκαυτωμάτων «εἰς ὀσμήν εὐωδίας Κυρίῳ»
(Λευϊτ. 23,18).
Ἐπίσης αὐτή τήν ἡμέρα πού ἡ φύση ἑτοιμάζεται νά διατρέξει ἕνα νέο κύκλο ἐποχῶν,
ἑορτάζουμε τό γεγονός, κατά τό ὁποῖο ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἰσῆλθε στή Συναγωγή καί ἀνοίγοντας τό βιβλίο τοῦ Προφήτη Ἡσαΐα διάβασε τό χωρίο, ὅπου ὁ
Προφήτης μιλεῖ στό ὄνομα τοῦ Σωτῆρος: «Πνεῦμα Κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με,
εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με (...), κηρῦξαι ἐνιαυτόν Κυρίου δεκτόν» (Λουκ.
4,18).
Πρίν ἀπό λίγα χρόνια τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μας ὅρισε τήν 1η Σεπτεμβρίου,
πρώτη ἡμέρα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ὡς ἡμέρα ἀφιερωμένη στήν προστασία καί
στή διαφύλαξη τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος
ἔχει ξεκινήσει μιά οἰκουμενική «σταυροφορία» γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος,
διοργανώνει τακτικά συμπόσια μέ αὐτό τό θέμα σέ ὅλο τόν κόσμο, ὅπως στή Μαύρη
Θάλασσα, τόν Δούναβη, τήν Ἀδριατική Θάλασσα, τήν Βαλτική Θάλασσα, τήν Ἀρκτική
Θάλασσα, τόν Ἀμαζόνιο, τόν Μισσισιπή κ.ἄ.
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί μέ τήν καθιερωμένη ἐκκλησιαστική τάξη τελεῖται ἡ
ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου στό Φανάρι, ἡ ὁποία συμπίπτει μέ τήν ἑορτή τῆς Συνάξεως τῆς
Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, τῆς σπουδαίας θαυματουργοῦ εἰκόνος πού φυλάσσεται
στόν Πατριαρχικό Ναό, καί μέ τήν ἡμέρα προστασίας τοῦ περιβάλλοντος. Ὁ Οἰκουμενικός
Πατριάρχης διαβάζει τήν εἰδική εὐχή καί Πράξη γιά τήν νέα Ἰνδικτιώνα, πού εἶναι
γραμμένη στόν Κώδικα τῆς Ἰνδίκτου καί στή συνέχεια τήν ὑπογράφει, ὅπως καί οἱ παριστάμενοι Ἀρχιερεῖς, ἐνῶ διαβάζεται τό εἰδικό μήνυμα τοῦ Πατριάρχου γιά τήν προστασία
τοῦ περιβάλλοντος, τό ὁποῖο στέλνεται γιά νά διαβαστεῖ σέ ὅλους τούς ναούς.

Τό χ ιο ῦμ ο ρ εἶ να ι . .. ζω ή !!!
Συζήτηση μεταξύ δύο φοιτητῶν:
-Σοῦ ἔκανε δύσκολες ἐρωτήσεις ὁ καθηγητής;
-Οἱ ἐρωτήσεις ἦταν εὔκολες, οἱ ἀπαντήσεις
ἦταν δύσκολες...

ξξξ

Ὁ καθηγητής ρωτᾶ στό μάθημα τῶν Λατινικῶν:
-Ποιό ἦταν τό σπουδαιότερο κατόρθωμα
τῶν Ρωμαίων;
Καί ἡ Ἑλενίτσα, πού σήκωσε πρώτη τό
χέρι, ἀπαντᾶ:
-Ὅτι καταλάβαιναν Λατινικά...

ξξξ

Ὁ δάσκαλος ἀπευθύνεται στόν Ἄρη στήν
ὥρα τῶν Μαθηματικῶν:
-Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι εἶχες 100 Εὐρώ καί
ξόδεψες τά 37. Τί θά κάνεις γιά νά βρεῖς
πόσα Εὐρώ σοῦ ἔμειναν;
Κι ὁ Ἄρης ἀπαντᾶ:
-Θά τά μετρήσω, κύριε...

ξξξ

Ὁ δάσκαλος ρωτᾶ τόν Τάκη στό μάθημα
τῆς Ἱστορίας:
-Ποιά μέρα γεννήθηκε ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης;
Κι ὁ Τάκης ἀμέσως ἀπαντᾶ:
-Τή μέρα τῶν γενεθλίων του...

ξξξ

-Πατέρα, ξέρεις ὅτι εἶσαι τυχερός;

-Μπά; Γιατί το λές αὐτό παιδί μου;
-Διότι δέν θά χρειαστεῖ νά μοῦ ἀγοράσεις
καινούργια βιβλία τόν Σεπτέμβριο, ἀφοῦ
ἔμεινα στήν ἴδια τάξη!

ξξξ

Διάλογος στό παντοπωλεῖο μεταξύ πελάτη
καί ὑπαλλήλου:
-Βάλε μου μισό κιλό φέτα, σέ παρακαλῶ.
-Εἶναι 650 γραμμάρια, νά τήν ἀφήσω;
-Ναί, ἄσ᾽ το καί βάλε μου μισό κιλό φέτα!

ξξξ

Ἡ ἀστυνομία ἐρευνᾶ μία ληστεία καί
ἐρωτᾶται αὐτόπτης μάρτυρας:
-Μπορεῖτε νά μᾶς περιγράψετε τό ἄτομο
πού εἴδατε νά διαφεύγει;
-Ἦταν ψηλός καί εἶχε γένια.
-Ἦταν ἄντρας ἤ γυναίκα;

ξξξ

-Πῶς ὀνομάζεστε;
-Παπαδόπουλος Νικόλαος.
-Μάλιστα. Καί ποιά εἶναι ἡ οἰκογενειακή
σας κατάσταση;
-Ἔτσι κι ἔτσι.

ξξξ

Ὁ ἀσθενής ἐπισκέπτεται ξανά τόν ἰατρό:
-Γιατρέ, ἔρχομαι γιά εἰκοστή φορά καί σέ
κάθε ἐπίσκεψη μοῦ δίνετε διαφορετικό
φάρμακο.
-Ὑπομονή, φίλε μου, θά τό πετύχουμε.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγ. Φωτεινῆς

Ἀπροσδόκητα αἰνίγματα
1. Πῶς ὀνομάζεται αὐτός πού καρποφορεῖ
πολύ;
2. Ποιά θάλασσα πρέπει νά θαφτεῖ;
3. Ποιός ἐργάζεται παίζοντας;
4. Ποιά πόλη μᾶς ρωτᾶ ἄν θέλουμε ἄλλο
νοίκι;
5. Πῶς λέγεται τό παιδί πού μένει συνέχεια
στό σπίτι;
6. Πῶς ὀνομάζεται αὐτός πού κρατᾶ ἕνα
ἄλογο;
7. Τί εἶναι αὐτό πού ἔχει δόντια κι ὅμως
δέν τρώει;
8. Ποιό πράγμα ἔχει μάτι ἀλλά δέν μπορεῖ

νά δεῖ;
9. Πῶς λέγονται τά πουλιά πού περιστρέφονται γύρω ἀπό τή στεριά;
10. Ποιά πόλη βρίσκεται σέ ὅλα σχεδόν τά
πλοῖα;
11. Τί κοινό ἔχουν τά βιβλία καί τά δέντρα;
12. Ποιά φροῦτα μᾶς παρακινοῦν στή φλυαρία;
13. Πῶς λέγεται ἡ ἄκρη τοῦ τυριοῦ;
14. Ποιό πουλί μᾶς λέει ὅτι πάντα κρυώνει;
15. Τί περνᾶ μέσα ἀπό τό τζάμι χωρίς νά τό
σπάσει;
Kατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου

Πα ρ ο ι μ ί ε ς :

Βρεῖτε τή σωστή ἑρμηνεία τῆς κάθε παροιμίας.

1. Ἡ καμήλα δέν βλέπει τή δική της
καμπούρα.
α. Μερικές καμήλες ἔχουν πολλές καμπούρες.
β. Κάποιος συμβαίνει νά μή βλέπει τά
ἐλαττώματα καί τίς ἀδυναμίες του.
γ. Ἡ καμήλα δέν βλέπει καλά.

α. Ὁ δάσκαλος παίζει ρόλο στή μόρφωση
τοῦ μαθητῆ.
β. Οἱ συναναστροφές τῶν μικρῶν μέ μεγάλους καί ἔμπειρους διαμορφώνουν τό
χαρακτήρα τους.
γ. Ὁ δάσκαλος πρέπει νά ἀποτελεῖ παράδειγμα γιά τούς μαθητές.

2. Στή βράση κολλᾶ τό σίδερο.
α. Τό σίδερο λυγίζει, ὅταν θερμανθεῖ.
β. Πρέπει νά ἐκμεταλλεύεται κανείς τίς
εὐκαιρίες τήν κατάλληλη στιγμή.
γ. Ἡ φωτιά λυγίζει καί τό σίδερο.

7. Ἐγώ τό λέω στό σκύλο μου καί ἐκεῖνος
στήν οὐρά του.
α. Τά σκυλιά κουνοῦν τήν οὐρά τους
μόνο σέ γνωστούς.
β. Ὅποιος βαριέται νά ἐκτελέσει μιά ἐντολή, τήν ἀναθέτει σέ ἄλλον.
γ. Ὅταν δέν θέλουμε νά κάνουμε κάτι τό
ἀναβάλλουμε συνεχῶς.

πππ

πππ

3. Ὁ πνιγμένος πιάνεται ἀπό τά μαλλιά
του.
α. Ὅποιος βρίσκεται σέ δύσκολη θέση,
προσπαθεῖ νά σωθεῖ μέ ἀνώφελες ἐνέργειες.
β. Ὅταν κινδυνεύει κάποιος νά πνιγεῖ
πρέπει νά τόν τραβᾶμε ἀπό τά μαλλιά.
γ. Ὅταν βρισκόμαστε σέ δύσκολη κατάσταση, τραβᾶμε τά μαλλιά μας.

πππ

4. Λεπτό - Λεπτό γεμίζει τό πουγκί.
α. Μέ ὑπομονή καί ἐπιμονή, τά λίγα γίνονται πολλά.
β. Μαζεύοντας λίγα λεπτά κάθε μέρα δέν
πλουτίζεις.
γ. Τό πουγκί γεμίζει, ὅταν ἀποταμιεύουμε
πολλά λεπτά κάθε μέρα.

πππ

5. Ἐμπρός γκρεμός καί πίσω ρέμα.
α. Πρέπει νά προσέχουμε ὅταν εἴμαστε
κοντά σέ γκρεμό ἤ σέ ρέμα.
β. Ἡ ζωή ἔχει εὔκολες καί δύσκολες στιγμές.
γ. Σέ ἀδιέξοδη κατάσταση δέν μπορεῖ
κανείς νά κάνει οὔτε ἐμπρός οὔτε πίσω.

πππ

6. Μέ ὅποιο δάσκαλο θά κάτσεις, τέτοια
γράμματα θά μάθεις.

πππ

πππ

8. Τό γοργόν καί χάριν ἔχει.
α. Ἡ χαρά μας εἶναι μεγάλη, ὅταν τελειώνουμε γρήγορα τή δουλειά μας.
β. Ὅσο πιό γρήγορα γίνεται κάτι τόσο
καλύτερα.
γ. Οἱ ἀποφάσεις μας πρέπει νά γίνονται
γρήγορα πράξεις.

πππ

9. Μήν τάξεις στόν ἅγιο κερί καί στό
παιδί κουλούρι.
α. Πρέπει νά προσφέρουμε κερί στόν ἅγιο
καί κουλούρι στό παιδί.
β. Οἱ ἅγιοι τιμωροῦν αὐτούς πού δέν τηροῦν τίς ὑποσχέσεις τους.
γ. Μή δίνεις ὑπόσχεση σέ κάποιον, ὅταν
δέν μπορεῖς νά τήν τηρήσεις.

πππ

10. Λέει τά σύκα σύκα καί τή σκάφη
σκάφη.
α. Τά σύκα δέν ἔχουν καμιά σχέση μέ τή
σκάφη.
β. Ὅποιος μιλᾶ ξεκάθαρα, λέει τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους.
γ. Ὅποιος λέει τήν ἀλήθεια, δέ φοβᾶται
τίποτα.

Ἀντιστοίχηση
Θεία Λειτουργία
Τίμιος Σταυρός
Ἐξομολόγηση
Χειροτονία
Σύλληψη Τιμίου Προδρόμου
Μεγαλομάρτυς
Παντοκράτορας
Βάπτισμα
Παρακλητική
Μνημόσυνο
Προσκομιδή
Τίμιος Πρόδρομος

Μετάνοια
Θεία Εὐχαριστία
Τρισάγιο
Προφήτης
Νηστεία
Ἱερωσύνη
24 Σεπτεμβρίου
Ἀναλόγιο
Πρόσφορο
Ἅγιος Φανούριος
Τροῦλλος
Χρίσμα

Ἡ ἀκροστιχίδα τῆς ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ
Γ________
Ο________
Ρ___
Γ________
Ο______
Ε____
Π_____
Η_____
Κ________
Ο_____
Ο____
Σ______

Ἐκεῖ κοιμήθηκε καί τάφηκε ἡ Παναγία.
Διακόνισσα τῆς Ἐκκλησίας πού ἑορτάζει στίς 24 Ἰουλίου.
Βιβλίο τῆς Π.Δ.
Τό ... τῆς Θεοτόκου ἑορτάζεται στίς 8 Σεπτεμβρίου.
Μία ἀπό τίς σαράντα γυναῖκες ὁσιομάρτυρες (1 Σεπτεμβρίου).
Ἁγία πού βρῆκε τόν Τίμιο Σταυρό στά Ἱεροσόλυμα.
Πρωτοκορυφαῖος Ἀπόστολος.
Διέταξε τόν ἀποκεφαλισμό τοῦ Τιμίου Προδρόμου.
Καλύπτουν τό Ἅγ. Δισκάριο καί τό Ἅγ. Ποτήριο στήν Προσκομιδή.
Ἡ πρωινή ἀκολουθία.
Ὁ Ἅγιος πού ἦταν μοναχός-ἀσκητής.
Σφαιρικό σφουγγάρι πού τοποθετεῖται μέσα στό Ἅγιο Ποτήριο μετά
τήν κατάλυση ἀπό τόν Ἱερέα.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

Ε Υ Χ Η : Ξεμπέρδεψε τά γράμματα, φτιάξε τίς λέξεις, γράψε τίς λέξεις
στό σταυρόλεξο, διάβασε κάθετα τήν τρίτη σειρά καί θά ἔχεις μιά εὐχή.
1. Σέ τσιμπᾶνε ὅταν τά ἀγγίζεις: ΘΑΚΙΑΓ
2. Τά ἀγαπημένα ζῶα τῆς Ἄρτεμης: ΑΛΙΕΦΑ
3. Ἀρέσει πολύ στά παιδιά: ΜΙΑΣΑΛ
4. Τό πάνω μπροστικό μέρος τοῦ ἀνθρώπου: ΗΣΟΣΘΤ
5. Τό βάζουν στά γλυκά: ΧΗΡΑΑΖ
6. Ἀδαμάντιος ..., δάσκαλος τοῦ Γένους: ΟΣΡΗΚΑ
7. Τό καλοκαίρι ὑπάρχουν πολλά... ΡΥΤΦΟΑ
8. Ἕνα ἀθῶο καί χαριτωμένο ζῶο: ΝΙΡΚΑΑ
9. Εἶχε μητέρα τή Νεφέλη: ΙΦΣΟΞΡ
10. Κάθε ἄνθρωπος ἀνήκει σέ κάποιο... ΡΟΤΑΣΚ
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγ. Φωτεινῆς

Κατα σκευή: Θάλασ σα μέσα σέ μπουκάλι
Ὑλικά
 Ἄδειο πλαστικό μπουκάλι
ἀναψυκτικοῦ (1,5 ἕως 2 λίτρων) μέ τό
καπάκι του.
 Καθαρό λάδι γιά μωρά (baby oil) ἤ
λευκό παραφινέλαιο.
 Νερό.
 Μπλέ μπογιά ζαχαροπλαστικῆς.
 Μικροί ἀστερίες, κοχύλια καί ἄλλα
θαλασσινά μπιχλιμπίδια.
 Μιά κουταλιά τοῦ γλυκοῦ χρυσόσκονη (κατά προτίμηση ἀσημόσκονη).
 Ἄσπρη κόλλα χειροτεχνίας.
 Θερμοκόλλα.
Τρόπος κατασκευῆς: Πλύνετε καί στεγνῶστε καλά τό πλαστικό μπουκάλι καί ἀφαιρέστε
τήν ἐτικέτα του. Γεμίστε τό μπουκάλι μέ νερό τῆς βρύσης μέχρι τή μέση. Προσθέστε λίγη
μπλέ μπογιά ζαχαροπλαστικῆς καί ἀνακινήστε τό μπουκάλι μέχρι νά γίνει μπλέ τό νερό.
Προσθέστε τή χρυσόσκονη. Προσθέστε τά κοχύλια καί τά ἄλλα στολίδια. Χύσετε στό
μπουκάλι τό λάδι γιά μωρά ἤ τό παρφινέλαιο, μέχρι νά γεμίσει σχεδόν ὥς ἐπάνω. Ἀφῆστε
πολύ λίγο κενό. Βεβαιωθεῖτε ὅτι τό χεῖλος τοῦ μπουκαλιοῦ καί τό καπάκι εἶναι στεγνά καί
τότε ἁπλώσετε ἄσπρη κόλλα χειροτεχνίας γύρω ἀπό τό χεῖλος καί βιδῶστε τό καπάκι.
Χρησιμοποιῆστε θερμοκόλλα καί ἁπλῶστε την στήν ἐξωτερική πλευρά ἀπό τό καπάκι γιά
ἐπιπρόσθετη προστασία ἀπό διαρροές. Γυρίστε τό μπουκάλι στό πλάι καί ἁπαλά ἀνακινῆστε
το γιά νά δημιουργήσετε ἕνα κύμα μέσα στό περιβάλλον τῆς θάλασσάς σας. Καλή ἐπιτυΚατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Σητείας
χία!

Συνταγή: τσουρέκι
ΥΛΙΚΑ:P 7 φλιτζάνια ἀλεύρι, Q 1 καί 2/3 φλιτζάνι βούτυρο, O 1 καί 2/3 φλιτζάνι ζάχαρη,
π 2 κουταλιές τῆς σούπας ξηρή μαγιά ἤ 150 γρ. φρέσκια μαγιά, O 5 αὐγά, O 1 καί 1/2
φλιτζάνι γάλα χλιαρό, Q ξύσμα μισοῦ πορτοκαλιοῦ, O ξύσμα μισοῦ λεμονιοῦ, O 1
κουταλιά μαχλέπι σέ σκόνη, O 1/2 κουταλάκι ἁλάτι, O 1 αὐγό χτυπημένο, Q ἀμύγδαλα
ὁλόκληρα καί ξεφλουδισμένα
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: •Βάζετε τό γάλα στή φωτιά νά γίνει χλιαρό.
•Σέ μία λεκάνη διαλύετε τή μαγιά στό γάλα, προσθέτετε
1 καί 1/2 φλιτζάνι ἀλεύρι, ἀνακατεύετε καλά καί ἀφήνετε
νά φουσκώσει νά γίνει διπλάσιο. • Σέ μία κατσαρόλα
σέ πολύ χαμηλή φωτιά, βάζετε τό βούτυρο νά λιώσει.
• Χτυπᾶτε καλά τά αὐγά καί τά προσθέτετε στό
βούτυρο, ἀνακατεύοντας συνεχῶς. •Προσθέτετε τό
μαχλέπι, τή ζάχαρη, τό ξύσμα πορτοκαλιοῦ καί λεμονιοῦ
καί τό ἁλάτι. •Χύνετε τό περιεχόμενο τῆς κατσαρόλας
στή λεκάνη μέ τή μαγιά, ἀνακατεύετε καί ρίχνετε λίγο
λίγο τό ἀλεύρι καί ζυμώνετε. •Ζυμώνετε μέχρι νά
γίνει μία ζύμη ὁμοιόμορφη καί ἀφήνετε τή ζύμη νά
φουσκώσει μέχρι νά διπλασιαστεῖ. •Χωρίζετε τή ζύμη σέ κομμάτια τά ὁποῖα τά πλάθετε σέ τσουρέκια,
τά βάζετε σέ ταψί στρωμένο μέ λαδόκολλα, τά σκεπάζετε καί ἀφήνετε νά φουσκώσουν. •Προθερμαίνετε
τόν φοῦρνο στούς 180ο C, ἀλείφετε μέ αὐγό καί πασπαλίζετε μέ ἀμύγδαλα καί τό ψήνετε γιά περίπου
μία ὥρα. Καλή ἐπιτυχία!
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου

Σταυρόλεξο

Ὁριζόντια: 1. Ὁ μήνας πού ξεκινοῦν τά σχολεῖα. 2. Παίρνουμε ἀπό κληρικό ... /
σύνδεσμος / Ἀρχικά τῆς δημόσιας τηλεόρασης. 3. Ἡ μητέρα τοῦ Δία (μυθολογία). 4. Ἡ
πρώτη Θεομητορική ἑορτή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. 5. Τό παράγουν ἀδένες τοῦ
στόματος / Στά ἀγγλικά ὁ κύριος. 6. Ἡ μεγαλύτερη γέφυρα τῆς Ἑλλάδας συνδέει τό
Ἀντίρριο μέ τό .../ Μεγάλο φίδι (αἰτ.) / Τό κοινό νόμισμα τῆς Εὐρώπης. 7. Περιοχή τῆς
Μ. Ἀσίας καί προάστιο τῶν Ἀθηνῶν / Ὁ Θεός εἶναι Τριάς ἐν Μονάδι καί ... ἐν Τριάδι. 8.
Κρουστό μουσικό ὄργανο / Ὁσία ... ἡ Χρυσοβαλάντου. 9. Τά ἀρχικά τῆς Ὀλυμπιακῆς
Ἀεροπορίας / Ἀσφαλιστικό Ταμεῖο τῶν Ναυτικῶν. 10. Ὅταν κοινωνοῦμε, μεταλαμβάνουμε
... καί Αἷμα τοῦ Χριστοῦ / Προφήτης (αἰτ.)
Κάθετα: 1. Ἀπογευματινή ἀκολουθία. 2. Δηλώνει πρόσθεση / Ἕνα ἀπό τά φωνήεντα
(ὁλογράφως). 3. Τά ἀρχικά τῆς οἰκονομικῆς καί νομισματικῆς ἕνωσης τῆς Εὐρώπης. 4.
Τό β´ ἑνικό πρόσωπο τοῦ ρ. παίρνω στόν ἀόριστο / ὁ ὑποθετικός σύνδεσμος ἄν στά
ἀγγλικά. 5. Τό ρῆμα ἀνεβαίνω στήν ἀρχαία ἑλληνική γλώσσα. (Βλ. Ἰω. 20,17). 6.
Κατηγορία ὑδροβιότοπου. 7. Ὁ μαθητής πού ἐκλέχθηκε γιά νά ἀντικαταστήσει τόν
Ἰούδα. 8. Ἀλλιῶς ἡ Ἁγία Γραφή (αἰτ.) / Ἀόριστη ἀντωνυμία (θηλ.). 9. Τό Γενέσιο τῆς Θεοτόκου εἶναι Θεομητορική ... 10. Ἕνα ἀπό τά Μυστήρια τῆς Ἑκκλησίας. 11. Γίνονται γιά
νά βοηθηθοῦν οἱ φτωχοί. 12. Πάνω στόν Τίμιο Σταυρό ἔγινε ἡ ... τοῦ Ἱ. Χριστοῦ.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας
Λύσεις ἀπροσδόκητων αἰνιγμάτων: 1. Πολύκαρπος, 2. Νεκρά, 3. μουσικός, 4. Θεσσαλονίκη, 5. οἰκόπεδο, 6.
Ἱπποκράτης, 7. χτένα, 8. βελόνα, 9. περιστέρια, 10. Ἄγκυρα, 11. φύλλα, 12. μῆλα, 13. ἀκρωτήριο, 14. παγώνι, 15. φῶς.
Λύσεις-ἀπαντήσεις Παροιμιῶν: 1β, 2β, 3α, 4α, 5γ, 6β, 7β, 8β, 9γ, 10β. Λύση εὐχῆς: 1. ΑΓΚΑΘΙ, 2. ΕΛΑΦΙΑ, 3. ΣΑΛΑΜΙ,
4. ΣΤΗΘΟΣ, 5. ΖΑΧΑΡΗ, 6. ΚΟΡΑΗΣ, 7. ΦΡΟΥΤΑ, 8. ΑΡΝΑΚΙ, 9. ΦΡΙΞΟΣ, 10. ΚΡΑΤΟΣ. Εὐχή: ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Λύσεις Ἀκροστιχίδας: ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΡΟΥΘ, ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ, ΟΥΡΑΝΙΑ, ΕΛΕΝΗ, ΠΕΤΡΟΣ, ΗΡΩΔΗΣ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΟΡΘΡΟΣ, ΟΣΙΟΣ, ΣΠΟΓΓΟΣ. Λύσεις Σταυρόλεξου: Ὁριζόντα: 1. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 2. ΕΥΧΗ /
ΚΑΙ / ΕΡΤ, 3. ΡΕΑ, 4. ΓΕΝΕΘΛΙΟ, 5. ΣΑΛΙΟ / ΣΕΡ, 6. ΡΙΟ / ΒΟΑ / ΕΥΡΩ, 7. ΙΩΝΙΑ / ΜΟΝΑΣ, 8. ΝΤΕΦΙ / ΕΙΡΗΝΗ,
9. ΟΑ / ΝΑΤ, 10. ΣΩΜΑ /ΗΛΙΑ. Κάθετα: 1. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, 2. ΣΥΝ / ΓΙΩΤΑ, 3. ΟΝΕ, 4. ΠΗΡΕΣ / ΙΦ, 5. ΑΝΑΒΑΙΝΩ, 6.
ΕΛΟΣ, 7. ΜΑΤΘΙΑΣ, 8. ΒΙΒΛΟ / ΜΙΑ, 9. ΕΟΡΤΗ, 10. ΙΕΡΟΣΥΝΗ. 11. ΕΡΑΝΟΙ. 12. ΣΤΑΥΡΩΣΗ.

