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Ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Λουκᾶς
Ἕνας ἀπό τούς τέσσερις Εὐαγγελιστές
τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι καί ὁ ἅγιος
Λουκᾶς. Εἶναι ὁ συγγραφέας τοῦ τρίτου
Εὐαγγελίου καί τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων. Γεννήθηκε στήν Ἀντιόχεια τῆς
Συρίας ἀπό εἰδωλολάτρες γονεῖς μέ ἑλληνικές
ρίζες. Ἀπό μικρός ξεχώριζε γιά τήν εὐφυΐα, τήν
ἐπιμέλεια καί τή μεγάλη
ὄρεξη γιά μάθηση, γι’
αὐτό πῆγε στήν Ταρσό
τῆς Κιλικίας, ὅπου σπούδασε τήν ἰατρική ἐπιστήμη. Ἐκεῖ γνωρίστηκε
μέ τόν Ἀπόστολο τῶν
Ἐθνῶν Παῦλο, ἀφοῦ ἡ
Ταρσός ὑπῆρξε ἡ ἰδιαίτερη πατρίδα του. Ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος διέκρινε γρήγορα τήν ἀξία
του καί τόν εἶχε ἀφοσιωμένο συνεργάτη του
στή δεύτερη καί τήν τρίτη ἱεραποστολική περιοδεία του. Ἐπειδή
ὁ Ἀπ. Παῦλος ἦταν ἀπό τή φύση του φιλάσθενος, ὁ Λουκᾶς ὡς ἰατρός τοῦ πρόσφερε συχνά τίς ἰατρικές του ὑπηρεσίες.
Ὁ ἴδιος ὁ Παῦλος τόν ὀνομάζει «ἀγαπητόν
ἰατρόν» (Κολ. 4,14).
Ὁ Ἀπόστολος Λουκᾶς βοήθησε πολύ
στήν εὐκολότερη διάδοση τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος, ἰδιαίτερα στόν ἐθνικό

κόσμο, δηλαδή στούς εἰδωλολάτρες. Λόγῳ
τῶν πολλῶν γνωριμιῶν του ὡς ξακουστός
ἰατρός τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἔπεισε πολλούς
νά ἀκολουθήσουν τήν πίστη στόν Χριστό.
Ὕστερα ἀπό τό μαρτύριο τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου, ὁ Ἅγιος
Λουκᾶς κήρυξε τό χριστιανισμό στή Γαλλία,
τήν Ἰταλία, τή Δαλματία, τή Μακεδονία, τή
Στερεά Ἑλλάδα καί ἰδιαίτερα τήν Θήβα. Ἐκεῖ
κατά τήν παράδοση
ἔγραψε τό Εὐαγγέλιο.
Στό Λουκᾶ ὀφείλουμε
τήν ὡραία διήγηση γιά
τή γέννηση τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου,
τήν παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου, τόν
διάλογο τοῦ Ἰησοῦ μέ
τή Μάρθα καί τήν Μαρία, τήν συνάντησή του μέ τόν Ζακχαῖο,
τήν πορεία τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ
πρός τούς Ἐμμαούς, τή διήγηση γιά τήν
ἀνάληψη τοῦ Κυρίου κ.ἄ.
Ὁ Ἀπ. Λουκᾶς ὀνομάζεται ἐπίσης καί
Εὐαγγελιστής τῆς Παναγίας, διότι στήν
ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου του, μᾶς δίνει σπουδαῖες πληροφορίες γιά τόν Εὐαγγελισμό
καί τή ζωή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, πού ἀποτελοῦν τό δεύτερο σπουδαῖο ἔργο τοῦ
Εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ, ἀναφέρονται στήν
ἵδρυση καί τή ζωή τῆς πρώτης ἐκκλησίας
καθώς καί στό ἔργο τῶν ἀποστόλων, κυρίως τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Τόσο στό
Εὐαγγέλιο ὅσο καί στίς Πράξεις εἶναι
φανερή ἡ ἐπίδραση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.
Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς εἶχε μεγάλο
ταλέντο καί κλίση πρός τή ζωγραφική.
Εἶναι ὁ πρῶτος πού ζωγράφισε μέ τήν
τέχνη τοῦ κεριοῦ καί τῆς μαστίχας τήν
Ὑπεραγία Θεοτόκο νά κρατάει στά χέρια
της βρέφος τόν Ἰησοῦ Χριστό. Σύμφωνα
μέ τήν παράδοση, ἔργα του εἶναι ἡ εἰκόνα
τῆς Παναγίας τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου
στά Καλάβρυτα, ἡ Παναγία Σουμελᾶ, ἡ
Παναγία τῆς Ἱ. Μονῆς Κύκκου στήν Κύ-

προ, ἡ Παναγία τοῦ Ἀκαθίστου τῆς Μονῆς
Διονυσίου στό Ἅγιον Ὄρος.
Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἔφυγε ἀπ᾽
αὐτή τή ζωή σέ ἡλικία ὀγδόντα τεσσάρων
ἐτῶν, τό πιθανότερο στή Θήβα τῆς Βοιωτίας. Ἐνταφιάστηκε σέ μία μαρμάρινη
λάρνακα, ἡ ὁποία σώζεται μέχρι τίς μέρες
μας καί ἐπιτελεῖ πολλά θαύματα, κυρίως
σέ ἀνθρώπους πού πάσχουν ἀπό ὀφθαλμικές παθήσεις. Ἀνήκει στήν κατηγορία
τῶν μεγάλων ἰατρῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι, ὁ Ἅγιος
Παντελεήμων κ.ἄ. Στόν τόπο μας, τό παρεκκλήσιο πού βρίσκεται στόν αὔλειο
χῶρο τοῦ Νοσοκομείου τῆς πόλεως τῆς
Ἱεράπετρας εἶναι ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο
Λουκᾶ. Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τή μνήμη του στίς 18 Ὀκτωβρίου.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Κουτσουρᾶ

Οἱ Ἅγιοι καί τά Ζῶα: Τό ἀδέσποτο μουλάρι
Κατά τή διάρκεια τοῦ πολέμου τοῦ 1940
ἕνας λόχος στό Ἀλβανικό μέτωπο πῆρε
διαταγή νά καταλάβει ἕνα προχωρημένο
ὕψωμα γιά προγεφύρωμα. Οἱ ἄνδρες ἔστησαν ταμπούρι μέσα στά
βράχια, ἀλλά μόλις τακτοποιήθηκαν, ἄρχισε
νά πέφτει πυκνό χιόνι.
Δύο μερόνυκτα ἀδιάκοπα χιόνιζε καί τό
ὕψος τοῦ χιονοῦ ἔφτασε σέ πολλά μέρη τά
δύο μέτρα. Ὁ λόχος
ἀποκλείστηκε ἀπό τήν
ἐπιμελητεία. Καθένας
ἀπό τούς ἄνδρες εἶχε
στό σακκίδιό του τροφές γιά μιά ἡμέρα, ἀπό
τήν πείνα καί τό κρύο,
ὅμως, δέν σκέφτηκαν
τό «αὔριο» καί τίς κατεβρόχθισαν.
Ἀπό ᾽κεῖ καί πέρα ἄρχισε τό μαρτύριο.
Ἔσβηναν τήν δίψα τους μέ χιόνι, ἀλλά ἡ
πεῖνα τούς θέριζε. Πέρασαν ἔτσι πέντε

ἡμέρες. Προσπαθοῦσαν νά διατηρήσουν
ἀκμαῖο τό ἠθικό τους, ἀλλά ἡ φύση ἔχει
καί τά ὅριά της. Μερικοί ὑπέκυψαν. Τό
ἴδιο τέλος περίμεναν
ὅτι θά ἔχουν καί οἱ
ἄλλοι.
Κάποια στιγμή ὁ λοχαγός ἔβγαλε ἀπό τόν
κόρφο του μιά χάρτινη
εἰκόνα τῆς Παναγίας,
τήν ἔστησε στό ψήλωμα
καί κάλεσε τούς ἄνδρες
γύρω του.
-Παλληκάρια μου,
εἶπε. Στήν κρίσιμη αὐτή
περίσταση μόνο ἕνα
θαῦμα μπορεῖ νά μᾶς
σώσει. Γονατίστε νά παρακαλέσομε τήν Παναγία μας, τήν μητέρα τοῦ
Θεοῦ, νά μᾶς βοηθήσει.
Ἔπεσαν ὅλοι οἱ στρατιῶτες στά γόνατα, ὕψωσαν τά χέρια
πρός τόν οὐρανό καί παρεκάλεσαν θερμά
τήν Θεοτόκο.

Δέν πρόλαβαν νά σηκωθοῦν καί ἄκουσαν κουδούνια. Θορυβημένοι ἔπιασαν τά
ὅπλα τους καί πῆραν θέση «ἐπί σκοπόν». Λίγα λεπτά ἀργότερα ἀντίκρυσαν ἕνα
πελώριο μουλάρι νά πλησιάζει φορτωμένο.
«Παράξενο», σκέφθηκαν. «Ζῶο χωρίς ὁδηγό νά περνᾶ τό βουνό, μ᾽ ἕνα μέτρο
χιόνι -τό λιγώτερο- εἶναι ἐντελῶς ἀφύσικο». Κατάλαβαν ὅλοι, ὅτι τό μουλάρι εἶχε
φθάσει ἐκεῖ ὁδηγημένο ἀπό τήν Παναγία. Τήν εὐχαρίστησαν ὅλοι μαζί ψάλλοντας
σιγανά, μά μέ ὅλη τους τήν καρδιά, τό «Τῇ Ὑπερμάχῳ». Τό μουλάρι κουβαλοῦσε
ἐπάνω του μιά ὁλόκληρη ἐπιμελητεία: κουραμάνες, τυριά, κονσέρβες, κονιάκ καί
ἄλλα τρόφιμα.
(Ἀπό τό βιβλίο «Ἐμφανίσεις καί θαύματα τῆς Παναγίας», 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 τό «Ψαλτήρι»;
-Ψαλτήρι ὀνομάζεται ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα λειτουργικά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας.
Περιέχει Ψαλμούς πού χρησιμοποιοῦνται
στή θεία λατρεία, ὅπως στίς ἀκολουθίες τοῦ
Ὄρθρου καί τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀλλά καί στή
Θεία Λειτουργία (ὁρισμένοι στίχοι). Στό σύνολό τους εἶναι 150 Ψαλμοί, τούς περισσότερους ἀπό τούς ὁποίους ἔγραψε ὁ Προφήτης
καί βασιλιάς Δαυίδ, καί ὅλοι μαζί ἀποτελοῦν
ἕνα ἀπό τά 49 βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
Θεωρεῖται ὡς τό κορυφαῖο ἔργο τῆς λυρικῆς
ποίησης καί ἕνα ἀπό τά ἀριστουργήματα
τῆς παγκόσμιας λογοτεχνίας.
Οἱ Ψαλμοί μᾶς βοηθοῦν νά γνωρίσουμε
τήν ἀλήθεια, νά πλησιάσουμε καί νά ὑμνήσουμε τόν δημιουργό μας Θεό, καί νά ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη, τήν ἀφοσίωση, τήν
πίστη καί τήν ἐλπίδα μας σ’ Αὐτόν, στόν ὁποῖο ὀφείλουμε ὅ,τι εἴμαστε καί ὅ,τι
ἔχουμε. Ὡς πρός τό περιεχόμενό τους διακρίνονται σέ εὐχαριστήριους, μετανοητικούς,
διδακτικούς καί μεσσιανικούς (αὐτούς πού ἀναφέρονται στόν Μεσσία Χριστό). Ἡ
ποιητική μορφή τῶν Ψαλμῶν, ἡ συμβολική τους γλώσσα καί ὁ πλοῦτος τῆς θεολογίας
τους, ἔκαναν τό Ψαλτήρι τό πιό ἀγαπημένο προσευχητάρι τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν.
Μέ τήν ἀνάγνωση τῶν Ψαλμῶν, ὁ πιστός ἐκφράζει τήν ἐπιθυμία του γιά νά
γνωρίσει καί νά ζήσει τήν ἀληθινή ζωή. Ἡ γλυκύτητα, ἡ πληρότητα καί ἡ ψυχική
ἠρεμία πού αἰσθάνεται μετά τήν προσευχή εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ ὅτι εἰσακούει
τίς προσευχές ὅλων, «γιατί ὅποιος ζητάει λαβαίνει καί ὅποιος ψάχνει βρίσκει καί
ὅποιος κτυπᾶ τοῦ ἀνοίγεται» (Ματθ. 7,8). Τό σῶμα παίρνει δύναμη ἀπό τήν ψυχή,
γιατί ἡ τροφή τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ προσευχή, πού δυναμώνει, γαληνεύει καί ἀνοίγει τά
φτερά τοῦ ἀνθρώπου γιά νά ἔρθει κοντά στόν Χριστό, πού εἶναι «ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια
καί ἡ ζωή» (Ἰω. 14,6).

Τό χ ιο ῦμ ο ρ εἶ να ι . .. ζω ή !!!
Διάλογος δύο κλεφτῶν στή στάση τοῦ
λεοφωρείου:
-Τί λές, λέει ὁ πρῶτος. Παίρνουμε τό λεωφορεῖο;
-Ναί, ἀλλά ποῦ θά τό κρύψουμε;

ξξξ

Ἡ γιαγιά, μετά ἀπό περίπου δύο μῆνες
μαθημάτων, ρωτᾶ τόν ἐγγονό της πού πάει
στήν Α´ Δημοτικοῦ:
-Πές μου, Τάκη, ἔμαθες νά διαβάζεις στό
σχολεῖο;
-Ὄχι ἀκόμα.
-Τουλάχιστο νά γράφεις;
-Οὔτε νά γράφω.
-Μά τότε τί κάνεις ἐκεῖ πού πηγαίνεις;
-Περιμένω νά ... σκολάσουμε!

ξξξ
Ὁ καθηγητής τῆς Γυμναστικῆς δίνει παράγγελμα:
-Ἔκτασις, ἀνάτασις χειρῶν σέ δύο χρόνους.
-Κι ὁ Τάσος ἔντρομος ἀναφωνεῖ:
-Σέ δύο χρόνια! Πῶς θά ἀντέξουμε;...

ξξξ

Ἕνας πελάτης καταστήματος ὑπολογιστῶν
ρωτᾶ τόν τεχνικό:
-Γιατί δέν μπορώ νά μπῶ στό internet
ἀπό τή δουλειά;
-Εἶστε βέβαιος ὅτι τό password εἶναι σίγουρα σωστό;
-Ναί, εἶδα τόν συνάδελφό μου πού τό
ἔγραφε.
-Καί ποιό εἶναι τό password;
-Πέντε ἀστεράκια.

ξξξ

Στό μάθημα τῶν Μαθηματικῶν:
Ὁ Δάσκαλος: Ἔχεις δύο μῆλα, Μίμη. Ἄν
φᾶς τό ἕνα τί θά σοῦ μείνει:
Ὁ Μίμης: Μά ἕνα μῆλο, βέβαια, κύριε.
Ὁ Δάσκαλος: Κι ὅταν φᾶς καί τό ἕνα
μῆλο πού ἔχεις, τότε τί θά σοῦ μείνει;
Κι ὁ Μίμης μέ αὐτοπεποίθηση καί περισσή
σιγουρία ἀπαντᾶ:
-Τά κουκούτσια κύριε!

ξξξ
Ταξιτζής: Ποῦ εἶναι, Νίκο, τό σπίτι σας;
Νίκος: Πάνω ἀπό τῆς γιαγιᾶς μου.
Ταξιτζής: Καί τῆς γιαγιᾶς σου ποῦ εἶναι;
Νίκος: Κάτω ἀπό τό δικό μου!

Ἀπροσδόκητα αἰνίγματα
1. Ποιά πόλη τήν ἔχουν τά παιδιά στήν
τσέπη τους;
2. Τί βλέπουμε μέ κλειστά μάτια;
3. Ποιά πόλη ἀγαπᾶ τούς ἀδελφούς της;
4. Ποιά λέξη σχηματίζεται μέ ἕξι (6) «ΟΧΙ»;
5. Ποιό φροῦτο παραπονιέται γιά τό λάδι;
6. Ποιό νόμισμα παίζει μουσική;
7. Πῶς λέγεται αὐτός πού πουλάει φωτιά;
8. Ποιά πόλη δέν ἔχει συντροφιά;
9. Ποιά σπάζει μόλις τήν ἀναφέρουμε;
10. Ποιά τετρασύλλαβη λέξη ἔχει 17 σύμφωνα καί 7 φωνήεντα;
11. Ποιό καίει ἐνῶ δέν εἶναι ζεστό;
12. Ποιό γεμίζει ἀπό κάτω καί ἀδειάζει
ἀπό πάνω;

13. Ποιά πόλη ἔχει τρία καλά;
14. Ποιό εἶναι τό ἀστίστροφο τῆς λέξης
σοφός;
15. Ποιός ἄνθρωπος πέθανε δύο φορές
καί γεννήθηκε μία;
16. Ποιοί πέθαναν χωρίς νά γεννηθοῦν;
17. Τί κάνω ὅταν θερίζω κοντά σέ κάποιον
ἄλλο;
18. Πῶς λέγεται τό λάδι πού ἀλείφουν
τό σῶμα τους οἱ ἀθλητές;
19. Πῶς λέγεται τό μαγαζί πού πουλᾶ
ἄλογα;
20. Ποιά λέξη ἀποτελεῖται ἀπό δύο «τί»;
Kατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου

Πα ρ ο ι μ ί ε ς :

Βρεῖτε τή σωστή ἑρμηνεία τῆς κάθε παροιμίας.

1. Τόν ἀράπη κι ἄν τόν πλένεις, τό σαπούνι σου χαλᾶς.
α. Εἶναι μάταιη προσπάθεια νά θέλεις νά
ἀλλάξεις κάποιον πού εἶναι ἀδιόρθωτος.
β. Τό χρῶμα τοῦ ἀράπη δέν ἀλλάζει μέ
τό συχνό πλύσιμο.
γ. Τόν ἀράπη πρέπει νά τόν τρίβεις πολύ
γιά νά ἀσπρίσει.

πππ

2. Τό καλό τό παλικάρι ξέρει κι ἄλλο
μονοπάτι.
α. Ὅλες οἱ καταστάσεις ἀντιμετωπίζονται
μέ θάρρος καί παλικαριά.
β. Τά παλικάρια μόνο μποροῦν νά ὑπερπηδοῦν τά ἐμπόδια πού συναντοῦν.
γ.Ὁ ἱκανός ξέρει ἤ βρίσκει πολλούς τρόπους γιά νά ἀντιμετωπίζει τά ἐμπόδια.

πππ
3. Σάν θέλει ἡ νύφη κι ὁ γαμπρός, τύφλα
νά ἔχει ἡ πεθερά κι ὁ πεθερός.
α. Ἡ νύφη κι ὁ γαμπρός πρέπει νά λύνουν
μόνοι τά προβλήματά τους.
β. Ἡ πεθερά κι ὁ πεθερός δέν πρέπει νά
ἐπεμβαίνουν στό ζευγάρι.
γ. Ἡ τελική ἀπόφαση γιά κάτι ἀνήκει
στούς ἄμεσα ἐνδιαφερόμενους.

πππ

4. Τά ράσα δέν κάνουν τόν παπά.
α. Ἡ ἐξωτερική ἐμφάνιση κάποιου πολλές
φορές μπορεῖ νά μᾶς ἐξαπατᾶ.
β. Δέν εἶναι ἀπαραίτητα τά ράσα στόν
ἱερέα.
γ. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ ἀνθρώπου μαρτυρεῖ
καί τό χαρακτήρα του.

πππ
5. Φταίει τό γαϊδούρι καί δέρνουμε τό
σαμάρι.
α. Πρέπει νά βάζουμε σαμαράκι ἀκόμη
καί στά γαϊδουράκια.
β. Δέν πρέπει νά δέρνουμε τά γαϊδουράκια.

γ. Ἄλλος εἶναι ὁ ἔνοχος καί ἄλλος τιμωρεῖται.

πππ

6. Κακό σκυλί, ψόφο δέν ἔχει.
α. Οἱ κακοί καί μοχθηροί ἄνθρωποι ζοῦν
πολλά χρόνια.
β. Οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι συνήθως ὑποφέρουν
στή ζωή.
γ. Τά κακά σκυλιά δέν πεθαίνουν εὔκολα.

πππ

7. Καθαρός οὐρανός ἀστραπές δέν
φοβᾶται.
α. Ὁ ἄνθρωπος πού δέν ἔχει κάνει κακό
δέν ἔχει νά φοβηθεῖ τίποτα.
β. Ὅταν ἔχει καθαρό οὐρανό δέν κινδυνεύουμε.
γ. Οἱ ἀστραπές εἶναι τό φόβητρο τοῦ
συννεφιασμένου οὐρανοῦ.

πππ

8. Φοβᾶται ἀκόμη καί τή σκιά του.
α. Εἶναι ἀδίστακτος.
β. Εἶναι πολύ δειλός.
γ. Τρομάζει ἀπό τή σκιά στό σκοτάδι.

πππ

9. Τήν ἔπαθε σάν ἀγράμματος.
α. Ὁ ἀγράμματος τήν παθαίνει πάντα.
β. Ἡ ἀγραμματοσύνη εἶναι ἡ αἰτία κάθε
παθήματος.
γ. Ἔπαθε τό κακό, ἄν καί ἤξερε πῶς νά τό
ἀποφύγει.

πππ
10. Ἄλλος ἔχει τό ὄνομα κι ἄλλος ἔχει
τή χάρη.
α. Ὁ χαρακτήρας τοῦ ἀνθρώπου δέν φαίνεται ἀπό τό ὄνομά του.
β. Ἡ ἰδιότητα καί ἡ φήμη κάποιου συχνά
δέν ἀνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα.
γ. Οἱ καλλιεργημένοι ἄνθρωποι ἔχουν
καί καλό ὄνομα καί καλή φήμη.

Ἀντιστοίχιση: Βρές τόν προστάτη Ἅγιο κάθε ἐπαγγέλματος
Ἅγιος Ἀρτέμιος
Ἅγ. Διονύσιος
Ἁγία Βαρβάρα
Ἅγιος Εὐστάθιος
Τρεῖς Ἰεράρχες
Ἀποστ. Ματθαῖος
Ἅγιος Νέστορας
Ἅγιος Νικόλαος
Ἅγιος Χριστόφορος
Ἅγιος Μάμας
Ἅγιος Ἀντίπας
Ταξιάρχες
Ἅγιος Γεώργιος
Παναγία
Ἀποστ. Λουκᾶς
Ἅγιος Τρύφων
Ἅγιος Ζήνων
Ἅγιος Εὐφρόσυνος
Ἅγιος Σαμψών
Προφήτης Ἠλίας

Γουνοποιοί
Ἔνοπλες Δυνάμεις
Γιατροί
Πολεμική Ἀεροπορία
Μάγειροι
Ξενοδόχοι
Ταχυδρομικοί
Κτηνοτρόφοι
Γεωργοί
Ἀστυνομικοί
Πυροβολικό
Ἀγροφύλακες
Τελωνιακοί
Δικαστικοί
Ἐκπαιδευτικοί
Ἀθλητές
Ὁδηγοί
Πεζικό
Ὀδοντίατροι
Ναυτικοί

Ἀκροστιχίδα τοῦ Νοεμβρίου
Ν________
Ο______
Ε________
Μ_______
Β________
Ρ______
Ι_____
Ο______
Σ________

Σύγχρονος Ἅγιος πού συνδέθηκε μέ τήν Αἴγινα.
Τό ψηλότερο βουνό τῆς πατρίδας μας.
Ἡ ἀπογευματινή ἀκολουθία.
Ἕνας ἀπό τούς τέσσερις Εὐαγγελιστές.
Ἕνας ἀπό τούς τρεῖς Ἱεράρχες.
Ἀλλιῶς ἡ Στερεά Ἑλλάδα.
... «ὁ Ἰσκαριώτης». Πρόδωσε τόν Χριστό.
Ἀρχιερατικό ἄμφιο.
Ὁ προστάτης Ἅγιος τῶν Παιδιῶν.

Στ α υ ρ ό λ ε ξ ο - Ὕμ ν ο ς
Συμπλήρωσε τά τετραγωνάκια
μέ τίς ὑπόλοιπες λέξεις τοῦ ὕμνου:
«Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί ἐπείνασαν...» πού ψάλλεται κατά τήν
εὐλόγηση τῶν ἄρτων.

Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παναγίας Ἐλεούσης Ἱεράπετρας

Κατα σκευή : Φάκελος-προσ κυνητάρ ι
Ὑλικά
 Ἕνας μεγάλος φάκελος
 Μία διαφάνεια
 Ψαλίδι
 κόλλα
Ὅπως γνωρίζετε, τίς εἰκόνες
δέν τίς πετᾶμε στά σκουπίδια.
Ἔτσι, ὅποιο βιβλίο ἤ περιοδικό
ἔχει μέσα εἰκόνες, πρῶτα τίς κόβουμε καί μετά τό πετᾶμε στόν
εἰδικό κάδο γιά ἀνακύκλωση.
Τίς εἰκόνες πού ἔχουν σκιστεῖ ἤ
χαλάσει τίς κολλᾶμε σέ ἄλλα
βιβλία, ἤ τίς φυλάσσουμε σέ ἕνα
φάκελο, ἤ τίς καῖμε ἐάν εἶναι
πολύ κατεστραμμένες. Μποροῦμε, λοιπόν, νά φτιάξουμε ἕναν ὡραῖο φάκελο-προσκυνητάρι
γιά νά φυλάσσουμε ἐκεῖ τίς εἰκόνες πού μαζεύουμε, ἀλλά καί νά τίς προσκυνοῦμε.
Τρόπος κατασκευῆς: Σχεδίασε πάνω στόν φάκελο τό σχῆμα, ὅπως στή διπλανή εἰκόνα,
καί κόψε τίς διακεκομμένες γραμμές. Στή συνέχεια κόλλησε μέσα ἀπό τόν φάκελο, στό
σημεῖο τοῦ ἀνοίγματος, ἕνα κομμάτι διαφάνεια. Ἄνοιξε τόν φάκελο καί κάνε μιά τρυπούλα
στό τριγωνικό καπάκι του, γιά νά μπορεῖς νά τόν κρεμάσεις.
Βάλε μέσα ὅλες τίς χάρτινες εἰκόνες, πού ἔχεις μαζέψει ἀπό τό Κατηχητικό Σχολεῖο καί
ἀπό τίς ἑορτές τῶν Ἱερῶν Ναῶν. Ὅποια εἰκόνα θέλεις νά φαίνεται τοποθέτησέ την
μπροστά στή διαφάνεια. Γιά παράδειγμα θά μποροῦσες νά ἀλλάζεις τίς εἰκόνες μπροστά
ἀνάλογα μέ τή γιορτή τῆς ἡμέρας ἤ νά βάλλεις στήν πρόσοψη τόν προστάτη ἅγιό σου,
αὐτόν δηλαδή πού ἔχεις τό ὄνομά του. Ἄν θέλεις ζωγράφισε καί χρωμάτισε τόν φάκελο καί
κρέμασέ τον στό δωμάτιό σου.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παναγίας Ἐλεούσας Ἱεράπετρας

Συνταγή: Νηστήσιμο σάντουϊτς
ΥΛΙΚΑ: P Ψωμί τοῦ τόστ, Q ἀβοκάντο, O σκόρδο,
π λεμόνι, O ἁλάτι, O νηστήσιμο τυρί, Q ντομάτα
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: •ΒΚαθαρίσετε τό ἀβοκάντο καί ρίξετε

το στό μπλέντερ μαζί μέ λίγο σκόρδο, λεμόνι
καί ἁλάτι. •Προσθέσετε καί λίγο ζεστό νερό,
ἄν χρειάζεται, γιά νά ἑνωθεῖ ἡ σάλτσα. • Τώρα
ἔχετε μιά νοστιμότατη καί πολύ ὑγιεινή βάση
γιά σάντουϊτς πολλῶν εἰδῶν. • Ἀλείψετε δύο
φέτες ψωμί τοῦ τόστ μέ τό ἀβοκάντο, τοποθετήσετε μιά φέτα τυρί νηστήσιμο (φυτικό) καί
δύο φέτες ντομάτα. •Τό βάζετε στήν τοστιέρα
γιά ψήσιμο καί τό δεκατιανό γιά τό σχολεῖο σας εἶναι ἕτοιμο. Καλή ὄρεξη!
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελίστριας
Λύσεις ἀπροσδόκητων αἰνιγμάτων: 1. Βόλος, 2. ὄνειρα, 3. Φιλαδέλφεια, 4. ἐξοχή, 5. ἀχλάδι, 6. λύρα, 7. πυρπολητής, 8. Μόναχο,
9. σιωπή, 10. ἀλφάβητο, 11. πιπέρι, 12. πηγάδι, 13. Τρίκαλα, 14. σοφός, 15. Λάζαρος, 16. πρωτόπλαστοι, 17. παραθερίζω, 18. σπορέλαιο,
19. ὑποκατάστημα, 20. διότι. Λύσεις-ἀπαντήσεις Παροιμιῶν: 1α, 2γ, 3γ, 4α, 5γ, 6α, 7α, 8β, 9γ, 10β. Λύσεις Ἀκροστιχίδας: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,
ΟΛΥΜΠΟΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΡΟΥΜΕΛΗ, ΙΟΥΔΑΣ, ΟΜΟΦΟΡΟ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ. Λύση Σταυρόλεξου-Ὕμνου:
ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΝΑΣΑΝ, ΟΙ ΔΕ ΕΚΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩΘΗΣΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΑΓΑΘΟΥ.
Λύση Σταυρόλεξου: 1. ΙΚΕΣΙΑ, 2. ΣΤΑΥΡΟ, 3. ΠΡΟΣΕΥΧΗ, 4. ΜΕΤΑΝΟΙΑ, 5. ΑΝΑΤΟΛΗ, 6. ΒΑΣΙΛΕΙΑ, 7. ΟΥΡΑΝΙΕ, 8. ΕΙΚΟΝΑ, 9.
ΕΥΛΑΒΕΙΑ, 10. ΑΡΤΟΝ, 11. ΠΝΕΥΜΑ, 12. ΘΕΛΗΜΑ, 13. ΑΜΑΡΤΗΜΑ. Λύση Κρυπτόλεξου: ΡΩΜΑΙΟΥΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ (Α´, Β´), ΓΑΛΑΤΑΣ, ΕΦΕΣΙΟΥΣ, ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ (Α´, Β´), ΤΙΜΟΘΕΟΝ (Α´, Β´), ΤΙΤΟΝ, ΦΙΛΗΜΟΝΑ, ΕΒΡΑΙΟΥΣ.
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Βρεῖτε ὁριζόντια, κάθετα καί διαγώνια τούς ἕνδεκα (11) ἀποδέκτες τῶν Ἐπιστολῶν τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου (πρός πρωτοχριστιανικές κοινότητες, Ἰουδαίους καί μαθητέςσυνεργάτες του), πού ἀποτελοῦν τά 14 ἀπό τά 27 Βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀφοῦ
πρός τρεῖς ἀποδέκτες-παραλῆπτες ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν ἔστειλε ἀπό δύο Ἐπιστολές.

Σταυρόλεξο
1. Ἔτσι λέγεται ἡ προσευχή ὅταν ζητᾶμε
κάτι ἀπό τόν Θεό.
2. Πάντα κάνουμε τόν
... μας, ὅταν ξεκινᾶμε
κι ὅταν τελειώνουμε
τήν προσευχή μας.
3. Κάνουμε πρωί καί
βράδυ .... , καί κάθε
φορά πού θέλουμε νά
ἀπευθυνθοῦμε στό
Θεό.
4. Ἔτσι λέγεται ἡ προσευχή ὅταν ἔχουμε μετανιώσει γιά κάτι.
5. Ὅταν προσευχόμαστε κοιτάζουμε πρός
τήν … 6. «ἁγιασθήτω
τό ὄνομά σου, ἐλθέτω
ἡ ... σου». 7. «Βασιλεῦ
... παράκλητε». 8.
Ὅταν προσευχόμαστε, συνήθως στεκόμαστε μπροστά σέ μία … 9. Τήν προσευχή μας τήν κάνουμε μέ
πίστη καί ... 10. «τόν ... ἡμῶν τόν ἐπιούσιον…..». 11. «Τό ... τῆς ἀληθείας». 12. «Γενηθήτω τό ... σου».
13. Εἶναι καί τό «Προπατορικό».
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας

