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Ὁ Ἅγιος Εὐμένιος, Ἐπίσκοπος Γορτύνης ὁ Θαυματουργός
Ὁ Ἅγιος Εὐμένιος, μετέπειτα Ἐπίσκοπος
Γορτύνης, ἔζησε τόν 7ο μ.Χ. αἰώνα. Ζοῦσε
ἀσκητική καί ἐνάρετη ζωή καί ἀξιώθηκε
νά γίνει Ἐπίσκοπος τῆς πρωτόθρονης Ἐπισκοπῆς Γορτύνης, καθέδρα τότε τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καί νά λάβει ἀπό τόν Θεό τό
χάρισμα τῆς θαυματουργίας. Ὁ ἀκριβής
χρόνος τῆς ἀρχιερατείας του δέν εἶναι γνωστός, ὡστόσο τοποθετεῖται
μεταξύ τῶν ἐτῶν 668-680 μ.Χ.
Ὁ Ἅγιος ἦταν κοσμημένος
μέ πολλές ἀρετές. Ὁ ὑμνογράφος του ἀναφέρει ὅτι διῆγε
«ἰσάγγελον βίον», τόν ὁποῖο
«ἄγγελοι καί ἄνθρωποι ἐθαύμασαν, ἱερεῖς καί μοναχοί
εὐλαβήθησαν καί Θεός ἐδόξασεν». Ἡ κατ᾽ ἐξοχήν ὅμως
ἀρετή πού τόν στόλιζε ἦταν
ἡ ἄκρα ταπεινοφροσύνη, ἡ
ὁποία ἑλκύει τή Χάρη τοῦ
Θεοῦ. Ἡ θαυματουργική δύναμη τοῦ Ἁγίου φανερώθηκε
πολλές φορές, ὅπως ὅταν μία
φορά κατέκαυσε μέ ἀναμμένες
λαμπάδες ἕνα δράκοντα πού ὅρμησε ἐναντίον του.
Ὁ Ἅγιος Εὐμένιος εἶναι γνωστός ἀπό τούς
συνεχεῖς ἀγῶνες του ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν, καθώς τήν ἐποχή πού ἔζησε καί
ἔδρασε ὡς Ἐπίσκοπος ἦταν σέ ἔξαρση ἡ
αἵρεση τοῦ Μονοθελητισμοῦ-Μονοεργητισμοῦ. Ἡ αἵρεση αὐτή γιά μισό αἰώνα ταλαιπώρησε τήν Ἐκκλησία καί τήν Βυζαντι-

νήΑὐτοκρατορία μέ διάφορες ἔριδες. Τελικά,
ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντίνος Δ´ ὁ Πωγωνάτος συγκάλεσε τό 680/1 μ.Χ. τήν
Στ´ Οἰκουμενική Σύνοδο, ἡ ὁποία καταδίκασε τήν αἵρεση καί διατύπωσε τήν ὀρθή
διδασκαλία γιά τίς δύο φυσικές θελήσεις
καί ἐνέργειες τοῦ Χριστοῦ. Σύμφωνα μέ
τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία ἀφοῦ ὑπάρχουν
στό Χριστό «ἀδιαιρέτως,
ἀτρέπτως, ἀμερίστως καί
ἀσυγχύτως» δύο φύσεις, ἡ
θεία καί ἡ ἀνθρώπινη, ὑπάρχουν καί δύο φυσικές θελήσεις, ἡ θεία καί ἡ ἀνθρώπινη,
καί δύο φυσικές ἐνέργειες,
ἡ θεία καί ἡ ἀνθρώπινη.
Ἡ φήμη τοῦ Ἁγίου Εὐμενίου
ὡς ἁγίου καί θαυματουργοῦ
εἶχε φτάσει μέχρι τήν Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα ὁ
Ἅγιος ὑπῆρξε ὁ συμφιλιωτής
μεταξύ τοῦ αὐτοκράτορα
Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνου Δ´ τοῦ Πωγωνάτου καί τῶν ἀδελφῶν του
συμβασιλέων Ἡρακλείου καί Τιβερίου, γεγονός πού ἀποδεικνύει τό μεγάλο κύρος
του. Τό γεγονός ὅτι οἱ τρεῖς συμβασιλεῖς
δέχτηκαν ἤ τοῦ ζήτησαν τή μεσολάβησή
του γιά νά διαλυθεῖ ἡ μεταξύ τους ἔχθρα
καί νά ἀποκατασταθοῦν οἱ ἀδελφικές σχέσεις τους εἶναι ἀποδειξη τῆς ἐπιρροῆς πού
ἀσκοῦσε ἀκόμα καί στούς αὐτοκράτορες.
Σύμφωνα μέ τά συναξάρια, ὁ Ἅγιος μετέβη

στή Ρώμη, ὅπου μέ τή διδασκαλία καί τά
θαύματά του στερέωσε τούς ἐκεῖ πιστούς.
Ἀπό τή Ρώμη μετέβη στή Θηβαΐδα τῆς
Αἰγύπτου, ὅπου βρισκόταν σέ ἀκμή ὁ μοναχισμός. Μόλις ἔφτασε στή Θηβαΐδα μέ
τήν προσευχή του ἔληξε ἡ ἐκεῖ ξηρασία
καί λίγο ἀργότερα παρέδωσε τήν ψυχή
του στά χέρια τοῦ Θεοῦ σέ βαθύτατο γῆρας
καί τάφηκε. Ὅμως, οἱ ἐκεῖ μοναχοί καί χριστιανοί ἔστειλαν κατόπιν τό τίμιο λείψανό
του στήν Ἐπισκοπή καί τό ποίμνιό του καί
τό τοποθέτησαν στή θέση «Ράξος», δίπλα
στόν τάφο τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου τοῦ Ἱερο-

μάρτυρος (†304), πού βρίσκεται στό ὁμώνυμο χωριό τῆς Μεσσαρᾶς Ἡρακλείου
(στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς ἀρχαίας Γόρτυνας καί κοντά στήν Ἱερά Μονή Ἀπεζανῶν). Ἡ ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἁγίου Εὐμενίου
στό ἑορτολόγιο τῆς Ἐκκλησίας ἔγινε πολύ
νωρίς καί ἡ μνήμη του ὁρίσθηκε νά τιμᾶται
τόσο ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολική Ἐκκλησία ὅσο καί ἀπό τή Δυτική Ἐκκλησία στίς
18 Σεπτεμβρίου, ἡμερομηνία πού παρέμεινε
σταθερή ἕως καί σήμερα.
Κατηχητικό Σχολεῖο
Ἐπάνω Χωριοῦ Ἱεραπέτρας

Οἱ πτερωτοί φίλοι τῶν Μοναχῶν
Στήν Μονή τοῦ Ἁγίου
Σάββα στά Ἱεροσόλυμα,
συμβαίνει κάτι περίεργο.
Κάθε Σεπτέμβριο καταφθάνουν περίπου διακόσια πουλιά, πού μοιάζουν μέ κοτσύφια στό χρῶμα καί στό
μέγεθος, καί μπαίνουν στά
δωμάτια τῶν μοναχῶν, ὅταν
βρίσκουν ἀνοικτά τά παράθυρα. Μένουν ὅλο τόν χειμώνα καί φεύγουν
τήν ἄνοιξη, σάν νά θέλουν νά παρηγορήσουν
τούς μοναχούς στίς μονότονες χειμωνιάτικες
ἡμέρες. Κάθονται στά πόδια τους καί, ὅταν
καποιος τά προσκαλέσει, κρατώντας ξερά
σῦκα ἤ κομμάτια ψωμιοῦ, τρέχουν καί κάθονται στά χέρια, στούς ὤμους καί τό κεφάλι
του. Ποτέ ὅμως δέν πλησιάζουν σέ κοσμικό
ἄνθρωπο, ἤ σέ ξένον ἱερωμένο.
Κάποια χρονιά, στήν ἑορτή τῆς μνήμης τοῦ
Ἁγίου Σάββα, πῆγε νά ἱερουργήσει γιά τήν
πανήγυρη στήν Μονή ὁ Ἐπίσκοπος Ἰορδάνου.
Μαζί του πῆγαν καί ἄλλοι προσκηνυτές καί,
ὡς συνοδός φύλακας, ἕνας ἀπό τούς ρα-

βδούχους τοῦ Πατριάρχη, ὀθωμανός στό θρήσκευμα. Ὁ ὀθωμανός
ἐκεῖνος, βλέποντας τά
κοτσύφια πού ἔτρωγαν
ἀπό τά χέρια τῶν μοναχῶν, θέλησε νά πάρει
δύο ἀπ᾽ αὐτά μαζί του
φεύγοντας.
Οἱ μοναχοί τόν συμβούλευσαν νά τούς προσφέρει σῦκα, γιά νά
μπορέσει νά τά πιάσει. Μά ὅσο κι ἄν τά καλόπιανε, ὅσα σῦκα κι ἄν τούς πρόσφερε,
αὐτά δέν πλησίαζαν.
-Κατάλαβα, εἶπε κάποια στιγμή ὁ ὀθωμανός
ραβδοῦχος. Δέν μέ πλησιάζουν, γιατί δέν
φορῶ ράσο καί σκοῦφο.
Φόρεσε ράσο καί σκοῦφο, πῆρε τά σῦκα
στά χέρια, μά τά πουλάκια ὄχι μόνον δέν τόν
πλησίασαν, ἀλλά καί πέταξαν πιό μακρυά.
(Ἀπομνημονεύματα Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Σπετσιέρη, Σίμωνος Μοναχοῦ, «Ἡ ζωοφιλία τῶν Ἁγίων
καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων», ἐκδόσεις «Ὁ Ἅγιος
Στέφανος», Ἀθήνα 2007).
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Οἱ ἀπορίες μας...
-Μέ ποιό τρόπο καί γιατί πρέπει νά συγχωροῦμε τά σφάλματα τῶν συνανθρώπων
μας;
-Ὁ Χριστός ἀναφέρεται στόν τρόπο συγχώρησης τοῦ ἄλλου στό 18ο κεφάλαιο τοῦ
κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου. Μετά τήν παραβολή γιά τό χαμένο πρόβατο, στήν ὁποία
τονίζεται ὅτι ὁ Θεός φροντίζει γιά τήν ἐπιστροφή ἐκείνου πού πλανήθηκε (Ματθ. 18,
12-14), ὁ Χριστός ἀναφέρει τή διαδικασία
συγχώρησης ἑνός ἀδελφοῦ πού «σφάλλει
ἀπέναντί σου», τονίζοντας ὅτι, ἐάν αὐτός
πού ἁμαρτάνει δέν ἀντιληφθεῖ τό σφάλμα
του «πήγαινε καί ἐπέπληξέ τον χωρίς νά
εἶναι ἄλλος μπροστά. Ἄν σέ ἀκούσει, τόν κέρδισες, ἄν ὅμως δέ σ᾽ ἀκούσει πάρε μαζί
σου ἀκόμα ἕναν ἤ δύο ἄλλους, γιά νά μπορεῖ ν᾽ ἀποδειχτεῖ ὅ,τι εἰπωθεῖ, ἀφοῦ θά τό βεβαιώσουν δύο ἤ τρεῖς μάρτυρες. Κι ἄν αὐτούς δέ τούς ἀκούσει, πές τό στή συνάθροιση
τῆς Ἐκκλησίας· καί ἐάν αὐτός παραμένει ἀμετανόητος καί παρακούσει καί τήν Ἐκκλησία,
τότε πιά ἄς εἶναι γιά σένα ὅπως ὁ εἰδωλολάτρης ἤ ὁ τελώνης», δηλαδή θά ἐκδιώκεται
ἀπό τήν Ἐκκλησία (Ματθ. 18, 15-17). Τό πιό σημαντικό ὅμως εἶναι ἡ ἐξουσία πού ἔδωσε
ὁ Χριστός στούς Μαθητές του στόν ἑπόμενο στίχο, λέγοντας τους πώς «ὅ,τι θά
κρατήσετε ἀσυγχώρητο στή γῆ, θά εἶναι ἀσυγχώρητο καί στόν οὐρανό, καί ὅ,τι
συγχωρήσετε στή γῆ θά εἶναι συγχωρημένο καί στόν οὐρανό» (Ματθ. 18,18).
Τήν ἴδια ἐξουσία νά συγχωροῦν τούς ἁμαρτωλούς ἐπιβεβαιώνει ὁ Χριστός πρός τούς
Μαθητές Του ὅταν, λίγες μόλις ὥρες μετά τήν Ἀνάστασή Του, τούς συνάντησε, φύσηξε
στά πρόσωπά τους καί τούς εἶπε: «Λάβετε Ἅγιο Πνεῦμα. Σέ ὅποιους συγχωρήσετε τίς
ἁμαρτίες, θά τούς εἶναι συγχωρημένες· σέ ὅποιους τίς κρατήσετε ἀσυγχώρητες, θά κρατηθοῦν ἔτσι» (Ἰωάν. 20, 22-23). Αὐτή ἡ ἐξουσία «τοῦ δεσμεῖν καί λύειν» τίς ἁμαρτίες μεταδόθηκε ἀπό τούς Μαθητές στούς πρώτους Ἐπισκόπους καί διά μέσου αὐτῶν, στούς
Πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας, καί ἀπό τότε τελεῖται ἀδιάκοπα στή Ὀρθόδοξη Χριστιανική
Ἐκκλησία.
Ὅπως παρατηρεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἑρμηνεύοντας τό χωρίο Ματθ.
5,23-24, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο «πήγαινε πρῶτα νά συμφιλιωθεῖς μέ τόν ἀδελφό σου»
καί μετά νά προσφέρεις δῶρο στό θυσιαστήριο τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεός μᾶς προτρέπει πρῶτα
νά ἀγαπήσουμε τούς ἀδελφούς μας καί μετά νά δείξουμε τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό
στό Θεό.
Ὅταν ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ρώτησε τόν Χριστό «πόσες φορές ἄν ἁμαρτήσει κάποιος
σέ μένα πρέπει νά τόν συγχωρήσω;», ὁ Κύριος τοῦ ἀπάντησε «ἑβδομηκοντάκις ἑπτά»,
δηλαδή ἄπειρες φορές (Ματθ. 18,21-22) καί εἶπε στή συνέχεια τήν παραβολή του
δούλου πού χρωστούσε δέκα χιλιάδες τάλαντα.
Τέλος, μέ τήν «Κυριακή προσευχή», πού παρουσίασε ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς
Χριστός στήν ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία, μᾶς διδάσκει, ὅτι πρέπει νά ἐκζητοῦμε ἀπό τόν
Θεό νά μᾶς συγχωρέσει, νά μᾶς χαρίσει δηλ. «τά χρέη τῶν ἁμαρτιῶν μας, ὅπως κι ἐμεῖς
τά χαρίζουμε στούς δικούς μας ὀφειλέτες». Γιατί, ὅπως ὁ Κύριος ἐπαναλαμβάνει στό
τέλος τῆς προσευχῆς, «ἄν συγχωρήσετε τούς ἀνθρώπους γιά τά παραπτώματά τους, θά
σᾶς συγχωρήσει κι ἐσᾶς ὁ οὐράνιος Πατέρας σας. Ἄν ὅμως δέν συγχωρήσετε στούς
ἀνθρώπους τά παραπτώματά τους, δέν θά σᾶς συγχωρήσει τά δικά σας παραπτώματα»
(Ματθ. 6,14).

Τό χ ιο ῦμ ο ρ εἶ να ι . .. ζω ή !!!
Δάσκαλος: Τί ὑπάρχει στό ἐσωτερικό τοῦ
αὐτιοῦ;
Μαθητής: Ὁ λαβύρινθος.
Δάσκαλος: Καί τί ὑπάρχει στό ἐσωτερικό
τοῦ λαβύρινθου;
Μαθητής: Ὁ Μινώταυρος.

ξξξ

Δασκάλα: Μπορεῖς, Γιωργάκη, νά μοῦ
γράψεις μία λέξη πού νά ἔχει τή λέξη
ζάχαρη;
Ὁ Γιωργάκης σκέφτεται καί γράφει:
«Σήμερα τό πρωί ἤπια ὡραῖο γάλα».
Καί ἡ δασκάλα:
-Ποῦ εἶναι ἡ λέξη ζάχαρη;
-Μέσα στό γάλα, κυρία...

ξξξ

Δασκάλα: Κωσταντίνε, γιατί ἔχεις τήν
γκοφρέτα στό αὐτί;
Κωσταντίνος: Ἀμάν! ἔφαγα τό μολύβι!

ξξξ

Ὁ Μάνος ρωτᾶ τό φίλο τοῦ πατέρα του:
-Εἶναι ἀλήθεια αὐτά πού λέει ὁ μπαμπάς
μου γιά σᾶς;
-Τί λέει, δηλαδή, παιδί μου;
-Νά, ὅτι εἶσθε αὐτοδημιούργητος.
-Ναί, ἀλήθεια εἶναι.
-Μά τότε γιατί δέν φροντίσατε νά γίνετε

πιό ψηλός καί πιό ἀδύνατος;

ξξξ

Ὁ δάσκαλος ρωτᾶ τό Γιαννάκη:
-Ποιοί ἔχτισαν τόν Παρθενώνα;
Ψυθιρίζει ἕνας συμμαθητής στό Γιαννάκη:
«Ἰκτίνος καί Καλλικράτης». Καί ἀπαντάει
ὁ Γιαννάκης στό δάσκαλο του, μέ βεβαιότητα: «Τό κτῆνος ὁ Καλλικράτης!».

ξξξ

Ἡ δασκάλα λέει στήν Ἑλενίτσα:
-Κλείνε μας μία ἀντωνυμία.
-Κι ἀπαντᾶ ἡ Ἑλενίτσα:
Ἀντώνη-μία, Ἀντώνη-δύο, Ἀντώνη-τρία...

ξξξ

Δασκάλα: Γιῶργο πήγαινε στό χάρτη καί
βρές τή Νότια Ἀμερική
Νίκος: Νά ᾽την.
Δασκάλα: Σωστά. Ποιός ἀνακάλυψε τή
Νότια Ἀμερική παιδιά;
Τάξη: Ὁ Νίκος!

ξξξ

Δασκάλα: Γιατί ἄργησες;
Μαθητής: Ἐξαιτίας τοῦ σήματος!
Δασκάλα: Τίνος σήματος;
Μαθητής: «Σχολεῖο! Ἀργά».
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας
Παλαικάστρου Σητείας

Ἀντιστοίχιση
Ἕνωσε τά Ἄμφια καί τά διακριτικά πού ἀντιστοιχοῦν σέ καθένα ἀπό τούς τρεῖς
Βαθμούς τῆς Ἱερωσύνης. Κάθε βαθμός ἔχει καί τό χαρακτηριστικό του ἄμφιο. Πρόσεξε
γιατί ὑπάρχουν κάποια κοινά ἄμφια, δηλ. χρησιμοποιοῦνται ἀπό τόν Διάκονο, ἀπό τόν
Πρεσβύτερο (Ἱερέα) καί ἀπό τόν Ἐπίσκοπο-Μητροπολίτη.
ΦΕΛΩΝΙΟΝ
ΕΠΙΤΡΑΧΗΛΙΟΝ
ΔΙΑΚΟΝΟΣ
ΩΜΟΦΟΡΙΟΝ
ΟΡΑΡΙΟΝ
ΣΤΙΧΑΡΙΟΝ
ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
ΜΙΤΡΑ
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΟΝ
ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ
ΕΠΙΜΑΝΙΚΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΖΩΝΗ
ΕΠΙΣΤΗΘΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΑΚΟΣ
ΡΑΒΔΟΣ

Πα ρ ο ι μ ί ε ς :

Βρεῖτε τή σωστή ἑρμηνεία τῆς κάθε παροιμίας.

1. Συνηθισμένα τά βουνά ἀπ᾽ τά χιόνια.
α) Συνήθως στά βουνά ὑπάρχουν χιόνια.
β) Λέγεται γι᾽ αὐτόν πού εἶναι συνηθισμένος νά ἀντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις.
γ) Τά χιόνια συνυπάρχουν μέ τά βουνά.

πππ

2. Ψάχνεις γιά ψύλλους στ᾽ ἄχυρα.
α) Ἀσχολεῖσαι καί χάνεις τόν χρόνο σου
γιά νά ἐπισημάνεις πράγματα ἀσήμαντα
μέσα στό σύνολο.
β) Εἶναι δύσκολο νά ἀναζητᾶς ψύλλους
στ᾽ ἄχυρα.
γ) Συνήθως οἱ ψύλλοι βρίσκουν καταφύγιο
μέσα στ᾽ ἄχυρα.

πππ

3. Τόν ἔδεσε τόν γαϊδαρό του.
α) Ὅποιος ἔχει δεμένο τόν γαϊδαρό του
δέν προκαλεῖ ζημιές.
β) Ὅποιος ἔχει περιορισμένα τά ζῶα του
μπορεῖ νά εἶναι ἥσυχος.
γ) Λέγεται γι᾽ αὐτόν πού ἔχει λύσει τά
προβλήματά του καί ἀδιαφορεῖ γιά τούς
ἄλλους.
πππ
4. Ὁ λύκος ἀρνί δέν γίνεται.
α) Ἡ συνύπαρξη λύκου καί ἀρνοῦ εἶναι
ἀδύνατη.
β) Ὁ κακόβουλος ἄνθρωπος εἶναι ἀδύνατο
νά γίνει καλοπροαίρετος καί ἥμερος.
γ) Εἶναι δύσκολο νά ἡμερέψει ἕνας λύκος.

πππ

πππ
7. Ὅποιος ψάχνει τά πολλά χάνει καί τά
λίγα.
α) Λέγεται γιά τούς πλεονέκτες πού στό
τέλος βγαίνουν χαμένοι ἐξαιτίας τῆς ἀπληστίας τους.
β) Ὅποιος ἔχει ὑψηλούς στόχους πρέπει
νά κάνει πολλές θυσίες.
γ) Πρέπει νά ἐπιδιώκει κανείς τά πολλά
γιά νά ἐξασφαλίσει τά λίγα.

πππ

8.Ἐκεῖ πού στέκεις ἔστεκα κι ἐκεῖ πού
στέκω θά ᾽ρθεις.
α) Εἶναι ἄπρεπο νά παίρνει κάποιος τή
θέση τοῦ ἄλλου.
β) Πέρασα κι ἐγώ ἀπό τά νιάτα σου κι
ἐσύ θά περάσεις ἀπό τά γεράματά μου.
γ) Δέν μπορεῖς νά ἔρθεις στό σημεῖο πού
βρίσκομαι ἄν δέν περάσεις πρῶτα ἀπό ἐκεῖ
πού στέκεσαι.

πππ

9. Δέ δίνει τοῦ ἀγγέλου του νερό.
α) Λέγεται γιά τόν ὑπερβολικά φιλάργυρο
καί τσιγκούνη ἄνθρωπο.
β) Λέγεται γιά τόν ἄνθρωπο πού δέν παραδέχεται τήν ὕπαρξη τῶν ἀγγέλων.
γ) Οἱ ἄγγελοι δέν ἔχουν ἀνάγκη ἀπό νερό
καί γενικά ἀπό ὑλικά ἀγαθά.

πππ

5. Παπούτσι ἀπό τόν τόπο σου κι ἄς
εἶναι μπαλωμένο.
α) Τά ντόπια πρόσωπα ἤ πράγματα εἶναι
καλύτερα ἀπό τά εἰσαγόμενα.
β) Τά χειροποίητα παπούτσια, ἔστω καί
μπαλωμένα, εἶναι καλύτερα.
γ) Πρέπει νά προτιμοῦμε τήν ἀγορά ντόπιων εἰδῶν ἔστω κι ἄν ἔχουν ἀτέλειες.

10. Παρ᾽ τον στόν γάμο σου, νά σοῦ πεῖ
καί τοῦ χρόνου.
α) Πρέπει νά δίνουμε καλές εὐχές στόν
γάμο.
β) Λέγεται γιά τόν ἀχάριστο πού δέν
ἐκτιμᾶ μιά προσφορά ἤ γιά τόν φθονερό
πού προσπαθεῖ νά σοῦ καταστρέψει μιά
χαρά.
γ) Λέγεται γιά αὐτόν πού δέν λέει τή σωστή κουβέντα τήν κατάλληλη στιγμή.

6. Ἔχει κι ἀλλοῦ πορτοκαλιές πού κάνουν
πορτοκάλια.
α) Ὑπάρχουν σέ πολλές περιοχές πορτοκαλιές πού παράγουν ζουμερά πορτοκάλια.
β) Δέν βγάζουν ὅλες οἱ πορτοκαλιές τά
ἴδια πορτοκάλια.
γ) Κανένας δέν εἶναι ἀναντικατάστατος.

11. Ἀπό δύο πέτρες βγαίνει τό ἀλεύρι.
α) Γιά νά προκύψει ἕνα καλό ἀποτέλεσμα
ἀπαιτεῖται ἡ ἀμοιβαία συνεργασία.
β) Γιά νά γίνει κάτι καλό πρέπει νά δουλέψουν δύο ἄτομα.
γ) Τό ἀλεύρι δέν ἀλέθεται χωρίς δύο πέτρες.

πππ

πππ

Στίς ἀνασκαφές πού πραγματοποίησε ἡ Ἁγία Ἑλένη γιά τήν εὕρεση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στά Ἱεροσόλυμα βρέθηκαν
μαζί τρεῖς σταυροί (τοῦ Κυρίου μας Ἰ. Χριστοῦ καί τῶν δύο ληστῶν). Προκειμένου νά διαπιστωθεῖ ποιός σταυρός
ἦταν τό Τίμιο Ξύλο πού σταυρώθηκε ὁ Χριστός, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Μακάριος, μετά ἀπό δέηση, ἄγγιξε τούς
τρεῖς σταυρούς στό σῶμα μιᾶς εὐσεβοῦς γυναίκας πού μόλις εἶχε πεθάνει. Μόλις ὁ Τίμιος Σταυρός ἀκούμπησε τή
νεκρή γυναίκα, αὐτή ἀναστήθηκε. Πλήθη πιστῶν ἄρχισαν νά συρρέουν γιά νά ἀγγίξουν τό θαυματουργό Τίμιο Ξύλο.
Τήν ἑπόμενη μέρα, 14 Σεπτεμβρίου τοῦ 335 μ.Χ, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Μακάριος ὕψωσε τόν Τ. Σταυρό ἀπό
περίοπτη θέση μέσα στό Ναό, γιά νά τόν βλέπουν ὅλοι οἱ χριστιανοί πού μέ κατάνυξη φώναζαν «Κύριε ἐλέησον».
Ἀπό τότε καθιερώθηκε νά ἑορτάζεται στίς 14 Σεπτεμβρίου ἡ Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ἡ ἀκροστιχίδα τοῦ Εὐαγγελιστῆ

Ε________
Υ___
Α_________
Γ_____
Γ____
Ε_____
Λ____
Ι____
Σ______
Τ______
Η_______
Σ______
Ἑορτάζει στίς 20 Σεπτεμβρίου.
Τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδας.
Ἡ ἐκκλησιαστική τέχνη τῆς εἰκονογράφησης.
Νικήθηκε ἀπό τόν Δαβίδ.
Ἕνα ἀπό τά ἑπτά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.
Ἔχουμε ὅλοι τήν ... μας γιά νά ἐκκλησιαζόμαστε.
Ἡ πρώτη Εὐρωπαία Χριστιανή.
Τόν πούλησαν τά ἀδέλφιά του.
23 Σεπτεμβρίου ἑορτάζεται ἡ ... τοῦ Τιμ. Προδρόμου.
Τό ἐπάγγελμα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου.
Ποιά ἤθελε τόν ἀποκεφαλισμό τοῦ Τιμίου Προδρόμου.
Στίς 14 Σεπτεμβρίου ἑορτάζεται ἡ Ὕψωση τοῦ Τιμίου...

Χρωματῆστε τήν εἰκόνα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

ΣΥΝΤΑΓΗ: Γλυκό κουταλιοῦ σταφύλι
Υλικα: P Ἕνα κιλό σταφύλι (σουλτανίνα), Q 1/2 κιλό ζάχαρη, π Ἕνα φλυτζάνι τσαγιοῦ
νερό, O Ἕνα κλωνάρι ἀρμπαρόριζα, QΧυμός ἀπό 1/2 λεμόνι, O 200 γραμμ. ἀμύγδαλο καβουρντισμένο.

Τρόπος ἐκτέ λεσης: Πρῶτα πλένουμε
καλά τό σταφύλι καί τό στραγγίζουμε. Τό
βάζουμε σέ κατσαρόλα καί τό ἀφήνουμε
πάνω σέ πολύ χαμηλή φωτιά γιά περίπου 6
ἕως 7 λεπτά, γιά νά πιεῖ τά ὑγρά του.
Προσθέτουμε τή ζάχαρη καί τό νερό. Ξαφρίζουμε τήν ἐπιφάνεια ὅποτε εἶναι ἀναγκαῖο
καί ἀφήνουμε τό γλυκό νά δέσει σέ χαμηλή
φωτιά. Τέλος, προσθέτουμε τό λεμόνι, τά
καβουρντισμένα ἀμύγδαλα καί τήν ἀρμπαρόριζα καί ἀφήνουμε νά βράσει γιά ἕνα λεπτό.
Γιά νά ἑτοιμάσουμε τά καβουρντισμένα
ἀμύγδαλα ἀραδιάζουμε τά ἀμύγδαλα σέ ταψάκι καί ψήνουμε γιά δέκα λεπτά στούς 200 οC μέχρι νά ροδίσουν. Χρόνος μαγειρέματος
περίπου 30 λεπτά τῆς ὥρας. Καλή ἐπιτυχία!
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

Ἀναγραμματισμός λέξεων
1. Βρεῖτε καί γράψετε σωστά τίς ἀναγραμματισμένες λέξεις.
2. Ἡ μεσαία κάθετη σειρά εἶναι ἡ εὐχή μας πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες γιά
τήν καινούργια σχολική χρονιά καί τή νέα κατηχητική περίοδο.
1. ΣΑΦΟΚ Μᾶς ὁδηγεῖ τή νύχτα.
2. ΑΣΚΙΛ Τό κατεβαίνουμε.
3. ΛΑΠΟΙ Δέν εἶναι πιά καινούργιο.
4. ΜΕΟΡΗ Τό ... ἀκατοίκητο σπίτι.
6. ΧΟΣΑΠ Τό πολύ... βλάπτει.
7. ΡΑΣΟΠ Ὅμορφο νησί.
8. ΡΗΦΤΟ

Χωρίς ... δέν ζεῖ κανείς.

9. ΤΑΝΠΑ Τό ἀντίθετο τοῦ ποτέ.
10. ΔΙΑΙΠ Κρητική ὀνομασία φρούτου.
11. ΛΙΑΤΑ Ὑπάρχει καί ὀρυκτό.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

Σταυρόλεξο
Ὁριζόντια: 1. Φροῦτο πού εὐλογεῖ ἡ
Ἐκκλησία μας στίς 6 Αὐγούστου. - Μιά
νότα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Μουσικῆς. 2.
Ὑπάρχει στό σαλόνι … - Μᾶς προτρέπει.
3. Δέν ἔχει βάρος - Στήν ἔρημο ὑπάρχει.
4. Μέ αὐτόν πιάνουν τό ἄλογο - Ἀτελείωτο … ρῆμα. 5. Τότε παίρνουμε τό
Ἅγιο Φῶς. 6. Ἀντίθετο τοῦ … ἐκεῖ. - Τό
τρίτο γράμμα τῆς ἀλφαβήτου. 7. Κάθε
ὁμάδα ἔχει τόν δικό της … 8. Ψηλά
βουνά - Συνεχόμενα γράμματα στό
ἀλφάβητο. 9. Ἕνα κατοικίδιο ζῶο -Μέ
αὐτά σταματᾶ τό αὐτοκίνητο. 10. Εὐθύς
δρόμος-Τρία γράμματα μέ τήν ἴδια
φωνή, ἀλλά διαφορετική γραφή. 11. Τά ἀρχικά τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς - Χρησιμεύει
γιά νά ἀκουμπᾶμε τό τσιγάρο. Κάθετα: 1. Ἀπαραίτητη γιά νά ἀνέβουμε στόν ἐπάνω ὄροφοΠέφτει, ὅταν ἐμποδίζουμε τόν ἥλιο. 2. Ἔτσι λέγονται τά κάτω μέρη στίς ὀροφές σπιτιοῦ. - Σύντομα
ὁ Ὀργανισμός Σιδηροδρόμων Ἑλλάδος. 3. Μᾶς κόπηκε ἡ… -Ἀλλιῶς ὁ χρόνος. 4. Ὁδηγεῖ τά πλοῖα
ἀπό ἐμπόδια - Προτρεπτικό μόριο. 5. Ὑπάρχει στή στάση τῶν λεωφορείων. 6. Δύο … ἔχει τό
λελέκι. - Καί ἔτσι λέγονται τά παιδιά μιᾶς οἰκογένειας. 7. Δέν εἶναι ἄνισο… - Ἑορτάζει στίς 6
Αὐγούστου. 8. Ὁ Νίκος Γκάλης ἔπαιξε πολλά χρόνια στήν ὁμάδα μπάσκετ τοῦ… -Ἡ πρώτη…
γυναίκα. 9. Ὄνομα σκυλιοῦ γνωστό ἀπό τήν ὁμώνυμη τηλεοπτική σειρά. - Μέσα (στά ἀγγλικά).
10. Πολύτιμο μέταλλο. - Ἕνα ἐπιτραπέζιο παιχνίδι.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας.
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Τό κρυπτόλεξο τῶν Ἱερῶν Σκευῶν
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Βρεῖτε κάθετα, ὁριζόντια καί διαγώνια δώδεκα (12) Ἱερά Σκεύη, λειτουργικά ἀντικείμενα
καί ὑφάσματα, πού χρησιμοποιεῖ ὁ Ἱερέας γιά νά τελέσει τή Θεία Εὐχαριστία.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Τιμίου Σταυροῦ Ἱεράπετρας

