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Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων, Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων γεννήθηκε
στήν Ἀμαθούντα, τή σημερινή Λεμεσό τῆς
Κύπρου. Ἦταν γιός τοῦ ἄρχοντα ἐπί αὐτοκράτορος Ἡρακλείου Ἐπιφανίου. Ὅταν
µεγάλωσε, νυµφεύθηκε καί ἀπέκτησε παιδιά,
τά ὁποῖα ἀνέθρεψαν «ἐν
παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» µέ τή σύζυγό του. Ὅμως
δέν πέρασε πολύς καιρός
καί ὁ Κύριος κάλεσε κοντά
του τή γυναίκα καί τά παιδιά
του. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἔμεινε
μόνος του καί δέν παραπονιόταν γιά τόν θάνατο τῆς
οἰκογένειάς του, ἀλλά ἔλεγε
«ὁ Θεός μοῦ τά ἔδωσε, ὁ
Θεός μοῦ τά πῆρε». Ἐπειδή
εἶχε µεγάλη περιουσία τοῦ
ἔγιναν πολλές προτάσεις
γιά νά δημιουργήσει καινούργια οἰκογένεια. Ὅµως
τίς ἀπέρριψε ὅλες, ἀπαντώντας ὅτι πρός ὅλους τούς
χριστιανούς εἶναι ὀφειλέτης,
καί ἀφοῦ ἔχει τὴ δυνατότητα
θά τούς προσφέρει τήν ὑπηρεσία του καί τήν περιουσία του. Ὀνομάστηκε Ἐλεήμων, γιατί ὑπῆρξε ὁ Ἅγιος τῆς
προσφορᾶς, τῆς ἀγάπης, τῆς στήριξης καί
τῆς ἔμπρακτης φιλευσπλαχνίας, προσφέροντας ἁπλόχερα στούς φτωχούς τήν ἐλεημοσύνη του.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἀνέβηκε στόν πατριαρχικό θρόνο τῆς Ἀλεξάνδρειας μέ θεϊκή

παρέμβαση τό 608 μ.Χ. Ὅταν ὁ Ἡράκλειος
στέφθηκε αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου, ἡ
αὐτοκρατορία βρισκόταν σέ ἄσχημη
κατάσταση. Οἱ Πέρσες καί Ἄβαροι ἀπειλοῦσαν νά καταλάβουν τήν Κων/πολη,
ἐνῶ στό ἐσωτερικό οἱ
αἱρέσεις δίχαζαν τόν λαό.
Στήν Αἴγυπτο κυριαρχοῦσαν οἱ αἱρετικοί Μονοφυσίτες. Ὁ καταλληλότερος
γιά νά σταματήσει τίς ἔριδες
καί νά βοηθήσει στή μεταστροφή τῶν αἱρετικῶν στήν
Ὀρθοδοξία ἦταν ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης, τόν ὁποῖο σέβονταν καί αὐτοί ἀκόμα οἱ εἰδωλολάτρες. Ὅμως, ὁ Ἅγιος
δέν ἤθελε ἀπό μετριοφροσύνη νά ἀναλάβει ἕνα
τόσο ἀνώτατο ἀξίωμα.
Μετά ἀπό πολλές πιέσεις
δέχτηκε. Μόλις ἐνθρονίστηκε Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, πρόσταξε νά καταγράψουν τούς φτωχούς
σέ ὅλη τήν περιφέρειά του,
πού ἔφτασαν περίπου τούς 7.500 καί διέταξε
νά τρέφονται καθημερινά ἀπό τό Πατριαρχεῖο. Ἔκτισε νοσοκομεῖα, πτωχοκομεῖα, λοχοκομεῖα, ὅπου γεννοῦσαν καί περιθάλπονταν οἱ ἔγκυες, τό Καισάρειο, χῶρο γιά νά
κοιμοῦνται οἱ ἄστεγοι, ξενῶνες γιά νά φιλοξενοῦνται ἐντελῶς δωρεάν οἱ φτωχοί,
οἱ τραυματίες, οἱ αἰχμάλωτοι καί ἄλλοι πά-

σχοντες. Ἐπίσης ἔστειλε σημαντική βοήθεια
στά Ἱεροσόλυμα, γιά νά χτισθεῖ ὁ ναός τῆς
Ἀναστάσεως, πού ἔκαψαν οἱ Πέρσες.
Πολλές ἦταν οἱ εὐεργεσίες πού ἔκανε ὁ
ἅγιος Πατριάρχης στούς φτωχούς καί πονεμένους, γιά δέκα ὁλόκληρα χρόνια πού
διετέλεσε Πατριάρχης, κάνοντας πράξη
τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἀπό τήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία «Μακάριοι
οἱ ἐλεήµονες, ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται»,
δηλ. πραγματικά εὐτυχισμένοι εἶναι οἱ
εὐσπλαχνικοί στή δυστυχία τῶν συνανθρώπων τους, διότι αὐτοί θά ἐλεηθοῦν ἀπό
τό Θεό.
Ὅταν τό 615 μ.Χ., οἱ Πέρσες βάδιζαν
κατά τῆς Ἀλεξάνδρειας, ὁ ἅγιος Ἰωάννης,
μετά ἀπό παράκληση καί πίεση τοῦ Πατρικίου Νικήτα ἀποφάσισε νά φύγει γιά
τή Βασιλεύουσα τῶν πόλεων, τήν Κωνσταντινούπολη. Τό καράβι πού ἐπιβιβάστηκε
μαζί μέ ἄλλους ἀξιωματούχους τῆς αὐτοκρατορίας κινδύνευσε σοβαρά ἀπό τρικυμία.
Σώθηκε, ὅμως, μέ θαυματουργική ἐπέμβαση
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, ὁ ὁποῖος εἶδε σέ ὀπτασία

ἕναν ἄγγελο πού τοῦ ἀνακοίνωσε ὅτι τόν
ζητοῦσε ὁ «βασιλεύς τῶν βασιλευόντων»
καί κατάλαβε ὅτι ἐρχόταν τό τέλος τῆς
ἐπίγειας ζωῆς του. Ἔτσι, διέκοψε τό ταξίδι
πρός τήν Κωνσταντινούπολη καί ἐπέστρεψε
στή πόλη πού γεννήθηκε, τήν Ἀμαθούντα
τῆς Κύπρου.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, πού ἐπιτέλεσε πολλά
θαύματα, τόσο ἐνόσῳ ζοῦσε, ὅσο και μετά
τόν θάνατό του σέ ὅσους μέ πίστη ζήτησαν
τή βοήθειά του, πέθανε εἰρηνικά στίς 12
Νοεμβρίου τοῦ 619 μ.Χ. σέ ἡλικία 80
χρονῶν, γι’ αὐτό και ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ
τή μνήμη του ἐκείνη τήν ἡμέρα. Τάφηκε
στό ναό τοῦ Ἁγίου Τύχωνα στήν Ἀμαθούντα, σ’ ἕνα τάφο πού ἦταν θαμμένοι
δύο Ἐπίσκοποι τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι
κατά τήν ταφή παραμέρισαν καί δέχθηκαν
στή μέση τους τόν Ἅγιο, ἐνῶ σήμερα τά
ἱερά λείψανά του φυλάσσονται στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος στή Λεμεσό.
Κατηχητικό Σχολεῖο
Παναγίας Ἐλεούσας Ἱεραπέτρας

Σάν τόν πρωτόπλαστο ἀθῶο Ἀδάμ
Ὁ Ὅσιος Παῦλος τῆς Ὀμπνόρας (13171429), διψώντας ἀκατάπαυστα γιά τήν ἀσκητική ζωή, κατέφυγε σέ μιά ἐντελῶς ἀπρόσιτη
περιοχή τῶν ἀπέραντων ρωσικῶν
δασῶν. Ἐκεῖ διάλεξε
γιά κατοικία του τήν
κουφάλα μιᾶς γέρικης φλαμουριᾶς καί
πέρασε τρία χρόνια
δοξολογώντας τόν
Θεό μαζί μέ τ᾿
ἀγριοπούλια!
Τήν ἴδια ἐποχή,
πέντε χιλιόμετρα
μακρύτερά του,
ἀσκήτευσε Ὁ Ὅσιος
Σέργιος τοῦ Νούρμα. Ἀκούγοντας γιά
τούς πνευματικούς ἀγῶνες τοῦ Ὁσίου Παύλου,
ξεκίνησε νά τόν συναντήσει. Ὅταν τόν βρῆκε,
ἀντίκρυσε ἕνα θέαμα θαυμαστό: Ἕνα πλῆθος
ἀπό πουλιά περικύκλωνε τόν Ὅσιο. Τά μι-

κρότερα μάλιστα ἀνέβαιναν στούς ὤμους
καί τό κεφάλι του καί αὐτός τά ἔτρεφε μέ τά
χέρια. Κοντά του μία ἀρκούδα περίμενε κι
αὐτή τήν τροφή της.
Ἀλεποῦδες, κουνέλια
καί ἄλλα ζῶα περιφέρονταν χωρίς ἔχθρα
καί ἀνταγωνισμούς
μεταξύ τους καί χωρίς
νά φοβοῦνται τήν
ἀρκούδα.
Ἦταν μιά θαυμαστή
εἰκόνα, πού θύμιζε τόν
πρωτόπλαστο ἀθῶο
Ἀδάμ στόν Παράδεισο. Μιά ἐξαίσια φανέρωση τῆς κυριαρχίας τοῦ ἀνθρώπου
πάνω στή δημιουργία!
(Ἡ Θηβαΐδα τοῦ Βορρᾶ, Σίμωνος Μοναχοῦ,
«Ἡ ζωοφιλία τῶν Ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν
ζώων», ἐκδόσεις «Ὁ Ἅγιος Στέφανος», Ἀθήνα
2007).

Οἱ ἀπορίες μας...
-Τί εἶναι τά «Ἀπόκρυφα» Eὐαγγέλια;
-«Ἀπόκρυφα» ὀνομάζονται διάφορα κείμενα
μεταγενέστερα τῶν Εὐαγγελίων καί τῶν
ἄλλων βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης. Τά
«Ἀπόκρυφα» βιβλία ἀναφέρονται στή ζωή
τοῦ Χριστοῦ, στή δράση τῶν Ἀποστόλων ἤ
περιέχουν κάποιες ἀποκαλύψεις. Ὅμως ἀμφισβητεῖται ἡ θεοπνευστία καί ἡ γνησιότητά
τους, γιατί γράφτηκαν ἀπό ἄγνωστους χριστιανούς ἤ ἀκόμη καί ἀπό αἱρετικούς συγγραφεῖς, εἴτε γιά νά καλύψουν μέ φανταστικά
ἐπεισόδια τά γεγονότα πού σχετίζονται μέ
τή ζωή τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Μαθητῶν καί μετέπειτα Ἀποστόλων Του, εἴτε γιά νά
διαδώσουν αἱρετικές ἰδέες.
Τά «Ἀπόκρυφα» εἶναι πολλά καί ἡ συγγραφή τους ἔγινε ἀπό τόν δεύτερο μ.Χ.
αἰώνα καί μετά. Τό καθένα ἀπό αὐτά τά βιβλία ἔχει τό ὄνομα ἑνός γνωστοῦ
προσώπου ἀπό τήν πρώτη Ἐκκλησία, π.χ. «Κατά Θωμᾶν Εὐαγγέλιο», «Εὐαγγέλιο
τοῦ Ἰούδα», «Εὐαγγέλιο τοῦ Φιλίππου», «Πράξεις
Πέτρου», «Ἐπιστολή τῶν ἕντεκα Ἀποστόλων»,
«Ἀποκάλυψη Παύλου» κ.ἄ. Ἀντίστοιχο ζήτημα
ὑπάρχει καί μέ τά «ἀπόκρυφα» τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης, πού προέρχονται ἀπό τήν περίοδο
200 π.Χ. ἕως 100 μ.Χ. καί περιέχουν τίς θρησκευτικές ἀντιλήψεις καί προσδοκίες τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ τῆς ἐποχῆς τους. Τά ἔργα αυτά
εἶναι γραμμένα σέ ἀπομίμηση τῶν κανονικῶν
βιβλίων καί ἀποδίδονται ψευδῶς σέ γνωστούς
βιβλικούς συγγραφεῖς γιά νά ἔχουν κύρος καί
νά γίνουν ἀποδεκτά.
Ὅλα τά «Ἀπόκρυφα» βιβλία ἀποκλείστηκαν
ἀπό τόν λεγόμενο «Κανόνα» τῶν βιβλίων τῆς
Ἁγίας Γραφῆς, ἐπειδή τό περιεχόμενο τους θεωρήθηκε
ξένο πρός τό εὐαγγελικό μήνυμα τῆς σωτηρίας. Οἱ χριστιανοί γιά νά διακρίνουν τά
αὐθεντικά κείμενα τῶν Ἀποστόλων ἀπό τά ψευδεπίγραφα πού κυκλοφοροῦσαν
τότε, ξεχώρισαν τά 27 βιβλία ὡς τά μόνα γνήσια καί κανονικά. Αὐτά ἀποτέλεσαν τό
τελικό σῶμα τῶν κανονικῶν βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης καί ἡ πρώτη πληροφορία
γιά τόν «Κανόνα» τῆς Κ.Δ. ὑπάρχει ἀπό τό ἔτος 367 σέ ἐπιστολή τοῦ Μεγάλου
Ἀθανασίου.
. Λύση Παροιμιῶν: 1α, 2β, 3β, 4α, 5α, 6γ, 7β, 8α, 9γ, 10γ, 11β. Λύση ἀκροστιχίδας: ΜΟΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ, ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΟΡΚΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΙΑΚΩΒΟΣ, ΤΟΠΛΟΥ, ΕΙΚΟΝΕΣ. Λύσεις κρητικῆς διαλέκτου: 1-10,
2-9, 3-6, 4-7, 5-8, 6-5, 7-3, 8-2, 9-4, 10-1, 11-13, 12-19, 13-14, 14-17, 15-11, 16-18, 17-20, 18-12, 19-15, 20-16. Λύση συλλαβικοῦ
σταυρόλεξου: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΑΚΑ-ΚΑΣΑ, 2. ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΑ-ΡΙΚΑ, 3. ΜΑΡΕΣ-ΡΑΜΑΖΑΝΙ, 4. ΚΑΤΑ-ΜΑΚΑΡΙ, 5. ΠΕΝΑΝΑΜΑ. ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΑΚΑ-ΚΑΦΕΣ, 2. ΚΑΤΑΜΑΤΑ, 3. ΦΑΡΕΣ, 4. ΚΑΤΙ–ΜΑΝΑ, 5. ΣΑΚΑΡΑΚΑ, 6. ΜΑΡΙΝΑ, 7. ΟΡΙΖΑ, 8.
ΚΑΝΙΣΤΡΟ. Λύσεις σταυρόλεξου: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. NEΣTOΡAΣ, 2. ΙΤΑΛΙΑ, 7. ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ, 8. ΚΥΨΕΛΗ, 10. ΟΧΙ 11. ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ, 12. ΜΑΤΙΑ, 13. ΠΙΝΔΟΣ, 16. ΣΚΕΠΗ, 17. ΕΛΒΕΤΙΑ, 18. ΣΑΡΑΝΤΑΡΑ. ΚΑΘΕΤΑ: 2. ΕΙΣΟΔΙΑ, 3. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 5.
ΑΕΤΟΣ, 6. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 9. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, 12. ΜΗΝΑΣ, 14. ΔΙΚΤΗ, 15. ΕΛΙΑ. Λύση κρυπτόλεξου: ΑΓΑΠΗ, ΧΑΡΑ, ΕΙΡΗΝΗ,
ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΤΗTA, ΑΓΑΘΟΣΥΝΗ, ΠΙΣΤΗ, ΠΡΑΟΤΗΤΑ, ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ.

Τό χ ιο ῦμ ο ρ εἶ να ι . .. ζω ή !!!
Δάσκαλος: Ἄν ἔχεις πέντε μῆλα καί σοῦ
δώσει ὁ Κώστας ἄλλα τρία, πόσα θά ἔχεις:
Νίκος: Πέντε.
Δάσκαλος: Ἀφοῦ ὁ Κώστας σοῦ δίνει
ἄλλα τρία...
Νίκος: Μά κύριε, ἔχω μαλώσει μέ τόν
Κώστα καί εἶμαι σίγουρος ὅτι δέν θά μοῦ
τά δώσει!

ξξξ

-Σήκω, Ἑλενίτσα, νά πᾶμε στήν ἐκκλησία
νά μεταλάβεις.
-Δέν μπορῶ μαμά, νά μεταλάβω σήμερα,
γιατί ἀρτύθηκα.
-Πότε ἀρτύθηκες;
-Στόν ὕπνο μου, εἶδα πώς ἔφαγα γαλακτομπούρεκο, πού ἔχει καί αὐγά καί γάλα
καί βούτυρο...

ξξξ

Κάποιος ζητᾶ θέση νυκτεριννοῦ φύλακα
σέ μιά τράπεζα.
-Πρέπει νά μένεις ὅλη τή νύκτα κλεισμένος
μέσα. Θά τά καταφέρεις; τόν ρωτάει ὁ διευθυντής.
-Μήν ἀνησυχεῖτε, κύριε διευθυντά, εἶμαι
μαθημένος. Ἔμεινα ὀκτώ χρόνια κλεισμένος
σέ φυλακή γιά κλοπή...

ξξξ

Δασκάλα: Σ’ αὐτό τό κουτί ἔχω ἕνα φίδι
μέ δέκα πόδια.

Μαθητής: Δέ μέ γελᾶτε, κυρία! Τά φίδια
δέν ἔχουν πόδια.

ξξξ

Στό μάθημα τῆς Χημείας:
-Θά μᾶς πεῖς παιδί μου τί εἶναι τό θεϊκό
ὀξύ;
-Μάλιστα κύριε. Χμμμ..., ἔεε.... τό ξέρω...
ἐδῶ τό ἔχω στήν ἄκρη τῆς γλώσσας μου...
-Φτυ....φτύσετο παιδί μου γρήγορα, θά
δηλητηριαστεῖς...!!.

ξξξ

Ἕνα μικρό παιδί γυρίζει ἀπό τά παιγνίδια
καταλερωμένο καί ὁ πατέρας του τό μαλώνει:
-Δέ ντρέπεσαι πού ἦρθες βουτηγμένος
στή λάσπη; Ἔγινες σάν γουρουνάκι... Ξέρεις
τί εἶναι τό γουρουνάκι;
-Ξέρω, μπαμπά, εἶναι τό παιδί τοῦ γουρουνιοῦ...

ξξξ

Ὁ πατέρας ρωτάει τόν Τάκη::
-Ντροπή σου, καημένε. Πέντε χρόνια πᾶς
σχολεῖο καί μόνο μέχρι τό 10 ξέρεις νά
μετρᾶς! Τί δουλειά θά κάνεις ὅταν μεγαλώσεις, ἄν συνεχίσεις ἔτσι;
Καί ὁ Τάκης ἀπαντᾶ:
-Μή στεναχωριέσαι, μπαμπά, μπορῶ νά
γίνω διαιτητής πυγμαχίας πού μετρᾶ μόνο
μέχρι τό δέκα...

Ἀντιστοίχιση
Ἕνωσε καθεμία ἀπό τίς λέξεις τῆς πρώτης στήλης μέ τήν ἀντίστοιχη λέξη πού
ταιριάζει ἀπό τή δεύτερη στήλη.
Πολιοῦχος Θεσσαλονίκης
Φθινόπωρο
Δίας
Μιχαίας
Ὄχι
Ἐξομολόγηση
Προστάτης ἀθλητῶν
Ἅγιος Φίλιππος
Θυμιατό
Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Διαμιανός
Ἐποχή
Κάρβουνο
Πρωτόκλητος
Ἅγιος Νέστορας
Ἀκρόπολη
Ἅγιος Δημήτριος
Ταξιάρχης
Θεοτόκος
Μετάνοια
Ὄρη Ἴδη
Ἀνάργυροι
Ἀθήνα
Προφήτης
Ἅγιος Ἀνδρέας
Εἰσόδια
Μεταξᾶς
14 Νοεμβρίου
Ἀρχάγγελος Μιχαήλ

Πα ρ ο ι μ ί ε ς :

Βρεῖτε τή σωστή ἑρμηνεία τῆς κάθε παροιμίας.

1. Πέσε πίτα νά σέ φάω.
α) Ὁ τεμπέλης καί ὁ ἀκαμάτης τά θέλει
ὅλα ἕτοιμα.
β) Λέγεται γιά ὅποιον εἶναι λαίμαργος.
γ) Λέγεται γιά κάποιον πού τοῦ ἀρέσουν
οἱ πίτες.

πππ

2. Τραβᾶτε με κι ἄς κλαίω.
α) Ὅταν τραβᾶμε τά παιδιά μέ τό ζόρι
βάζουν τά κλάματα.
β) Προσποιούμαστε ὅτι δέν θέλουμε κάτι,
τό ὁποῖο τελικά δῆθεν ἀναγκαζόμαστε νά
δεχθοῦμε.
γ) Λέγεται γιά νά δηλωθεῖ ἡ ὑπερβολική
πίεση πού πληγώνει.

πππ

3. Καινούριο κοσκινάκι μου καί ποῦ νά
σέ κρεμάσω.
α) Τό καινούριο κόσκινο πρέπει νά κρεμαστεῖ σέ εἰδική θέση.
β) Λέγεται γιά κάθετι νέο πού στήν ἀρχή
μᾶς ἐντυπωσιάζει καί τό προσέχουμε πολύ.
γ) Τά νέα σκεύη πρέπει νά τοποθετοῦνται
σέ διαφορετική θέση ἀπό τά παλαιά.

πππ

4. Ὁ λύκος στήν ἀναμπουμπούλα χαίρεται.
α) Ὁ κακοπροαίρετος ἐκμεταλλεύεται τίς
ἀνώμαλες καταστάσεις πρός ὄφελός του.
β) Ὁ λύκος στήν κακοκαιρία ἁρπάζει τά
πρόβατα.
γ) Ὁ κακός ἄνθρωπος χαίρεται στίς δύσκολες στιγμές. πππ
5. Κάλλιο νά νιώθεις, παρά νά σπρώχνεις.
α) Μέ τή βία δέν πετυχαίνει κανείς τά
καλύτερα ἀποτελέσματα.
β) Εἶναι καλύτερα νά χρησιμοποιεῖ κανείς
σωστά τό μυαλό του παρά τή δύναμή του.
γ) Καλύτερα νά ἔχεις αἰσθήματα γιά κάποιον παρά νά τόν σπρώχνεις.

πππ

6. Παλιά ἀλεπού στήν παγίδα δέν πιάνεται.
α) Ὅσο μεγαλώνει ὁ ἄνθρωπος, αὐξάνουν
καί οἱ ἐμπειρίες του.
β) Οἱ νεαρές ἀλεποῦδες πέφτουν εὔκολα
στήν παγίδα τῶν κυνηγῶν.

γ) Ὁ ἔμπειρος ἄνθρωπος δέν ἐξαπατᾶται
εὔκολα.
πππ
7. Ἀπό τό ἕνα αφτί μπαίνει κι ἀπό τό
ἄλλο βγαίνει.
α) Τά αὐτιά τοῦ ἀνθρώπου ἐπικοινωνοῦν
μεταξύ τους.
β) Λέγεται γιά ὅποιον δέν δίνει καμιά
σημασία σ᾿ ὅ,τι τοῦ λένε.
γ) Ὅταν μᾶς μιλᾶνε οἱ ἄλλοι θά πρέπει
νά ἀκοῦμε καί ἀπό τά δύο αὐτιά.

πππ

8. Τό δέντρο κρίνεται ἀπό τόν καρπό
του.
α) Ὁ ἄνθρωπος κρίνεται ἀπό τί παιδιά
βγάζει καί ἀπό τά ἀποτελέσματα τῶν πράξεών του.
β) Τά δέντρα πού ἔχουν καρπούς εἶναι
πιό χρήσιμα στόν ἄνθρωπο.
γ) Τό δέντρο εἶναι ἄχρηστο ἐάν δέν καρποφορήσει.

πππ

9. Ἀγάλια-ἀγάλια γίνεται ἡ ἀγγουρίδα
μέλι.
α) Τό μέλι γίνεται καί ἀπό τήν ἀγγουρίδα.
β) Ἡ πράσινο σταφύλι θά γίνει γλυκό σάν
τό μέλι.
γ) Ὅλα θέλουν τόν χρόνο τους γιά νά γίνουν σωστά.

πππ

10.Ἡ δουλειά ντροπή δέν ἔχει καί χαρᾶς
᾿τον πού τήν ἔχει.
α) Ὁ ἄνθρωπος πού δέν ἔχει δουλειά δέν
ἔχει καί χαρά.
β) Ἡ δουλειά δέν εἶναι ντροπή γιά ὅποιον
ντρέπεται.
γ) Ἡ δουλειά δέν εἶναι ντροπή, ἄλλα
εὐτυχία γιά αὐτόν πού τήν ἔχει.

πππ

11. Nέος ἀκαμάτης, γέρος διακονιάρης.
α) Οἱ νέοι εἶναι συνήθως τεμπέληδες καί
οἱ γέροι ἐργατικοί.
β) Ἄν δέν δουλέψεις ὅταν εἶσαι νέος, θά
ζητιανεύεις γέρος.
γ) Ὁ ἐργατικός ἄνθρωπος φαίνεται ἀπό
τά νιάτα του.

Ἡ ἀκροστιχίδα τοῦ «Μετανοεῖτε»
Ὁ Ὅσιος Νίκων, πού ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 26 Νοεμβρίου, ἔλαβε τήν ἐπωνυμία «Μετανοεῖτε», ἐπειδή κήρυττε τό Εὐαγγέλιο τονίζοντας τή μετάνοια.
Μ_ _ _
Ἀλλιῶς τό μοναστήρι.
Ε_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Εἶναι ὁ Ἅγιος Λουκᾶς.
Τ_ _ _ _ _ _ _ _
Ἑορτάζουν στίς 8 Νοεμβρίου.
Α_ _ _ _ _ _
Ὁ Πρωτόκλητος μαθητής τοῦ Κυρίου.
Ν_ _ _ _ _ _ _
Ὁ προστάτης Ἅγιος τῶν ἀθλητῶν.
Ο_ _ _ _
Ἀπαγορευμένος γιά τούς Χριστιανούς.
Ε_ _ _ _ _
Ἕνας ἀπό τούς ἐννέα καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ι_ _ _ _ _ _
...ὁ Ἀδελφόθεος πού ἔγραψε μία Καθολική Ἐπιστολή.
Τ_ _ _ _ _
Σταυροπηγιακή Μονή τῆς Ἀνατολικῆς Κρήτης.
Ε_ _ _ _ _ _
Τίς τιμοῦμε ἀλλά δέν τίς λατρεύουμε.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας
Στίς 8 Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει
τή Σύναξη τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί ὅλων τῶν Ἀγγελικῶν δυνάμεων.
Χρωμάτισε τόν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ τῆς εἰκόνας.

Κρητική
διάλεκτος
Βρεῖτε τί σημαίνουν οἱ λέξεις τῆς κρητικῆς
διαλέκτου :
1. προβαίρνω
2. ντρέτα
3. ξανοίγω
4. ἀνεβόλεµα
5. ἀργατινή
6. χύμα
7. ταχυνή
8. ξαμώνω
9. κονεύω
10. παστρεύω
11. ταραχίζω
12. ξωμένω
13. συνορίζομαι
14. ψεγάδι
15. ὀφτός
16. τευτέρι
17. πῆδος
18. χοχλιός
19. ρέγομαι
20. ψυχανεμίζομαι

1. σκουπίζω
2. σημαδεύω
3. πρωί
4. φιλοξενῶ
5. κατήφορος
6. κοιτάζω
7. ἀνήφορος
8. βράδυ
9. ἴσια
10. ἐμφανίζομαι
11. ψητός
12. σαλιγκάρι
13. στενοχωρῶ
14. συναγωνίζομαι
15. μοῦ ἀρέσει
16. προαισθάνομαι
17. ἐλάττωμα
18. σημειωματάριο
19. διανυχτερεύω
20. ἅλμα

Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας
Kάτω Χωριοῦ Ἱεράπετρας

ΣΥΝΤΑΓΗ: Μουσταλευριά
Υλικα: P 5 ποτήρια νεροῦ κομμένο μοῦστο, Q 3/4 ποτηριοῦ νεροῦ ἀλεύρι γιά ὅλες τίς
χρήσεις, π 1/4 ποτηριοῦ νεροῦ σιμιγδάλι ψιλό, O 1/2 κουταλάκι γλυκοῦ κοπανισμένη
μαστίχα, Q1 κουταλάκι σούπας θυμαρίσιο μέλι, O 1 φλιτζάνι καβουρδισμένα ἀμύγδαλα O
Γιά τό γαρνίρισμα: 1/2 φλιτζάνι καβουρδισμένο σουσάμι καί κανέλα.

Τρόπος ἐκτέ λεσης: Ἡ μουσταλευριά ἑτοιμάζεται σέ 15 λεπτά. Πρῶτα βάζετε τό
μοῦστο σέ κατσαρόλα γιά νά ζεσταθεῖ. Στή συνέχεια προσθέσετε τό ἀλεύρι καί τό
σιμιγδάλι ἀνακατεύοντας μέ σύρμα (ὄχι μέ κουτάλα) γιά νά μή
σβολιάσουν. Ἔπειτα ρίξετε τό
μέλι, τά ἀμύγδαλα καί τή μαστίχα
συνεχίζοντας τό ἀνακάτεμα. Μόλις ἡ μουσταλευριά πάρει μία
βράση, τήν ἀδειάζετε σέ μπολάκια ἤ σέ ἕνα μεγάλο πυρίμαχο
σκεύος. Μετά τήν πασπαλίζετε
ὅσο εἶναι ἀκόμα ζεστή μέ καβουρδισμένο σουσάμι καί κανέλα
καί ἡ μουσταλευριά σας εἶναι
ἕτοιμη. Καλή ἐπιτυχία!
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας
Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

Συλλαβικό σταυρόλεξο

ΣΑ ΚΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Ἀπαραίτητη
στούς ... μαθητές-Ἀλλιῶς τό
κασόνι. 2. Ὁ σχετικός μέ τήν
κατάφαση-Τό μισό ἀπό τά
...μπαχαρικά. 3. «Ἄρες, ...,
κουταμάρες» λέει ὁ λαόςΜήνας νηστείας τῶν Μωαμεθανῶν. 4. Δισύλλαβη πρόθεση-Εὐχή ...ἐπιθυμίας. 5. Μέ
αὐτή γράφαμε κάποτε-Ἀπαραίτητο γιά τή θεία Κοινωνία.

ΚΑΘΕΤΑ: 1. Ὅ,τι καί τό 1 ὁριζόντια-Προσφέρεται ... στό καφενεῖο. 2. Τόν κοιτάζω...
μέσα στά μάτια (μέ μιά λέξη). 3. Οἱ φυλές, τά σόϊα (γεννιές)... διαφορετικά. 4. Ἀπό
αὐτό λείπει ... γιά νά συμπληρωθεῖ.-Τό πιό γλυκό ...ὄνομα. 5. Παλιό αὐτοκίνητο
γιά ... ἀπόσυρση. 6. Ἑορτάζει στίς 17 Ἰουλίου. 7. «Βράσε... » λέει ὁ λαός σέ ἀμηχανία.
8. Ἀλλιῶς τό καλάθι, τό πανέρι.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

Σταυρόλεξο
Ὁριζόντια: 1. Ὁ
προστάτης Ἅγιος
τῶν ἀθλητῶν εἶναι
ὁ Ἅγιος... , 4. Μᾶς
κήρυξε τόν πόλεμο τό 1940, 7. Μεγάλος Ὠκεανός,
8. Τό σπίτι τῆς μέλισσας, 10 Τό εἶπε
ἡ Ἑλλάδα στίς 28
Ὀκτωβρίου 1940,
11. Ἕνα βότανο,
12. «Φᾶτε ... ψάρι
καί κοιλιά περίδρομο»., 13. Δοξασμένο βουνό
τῆς πατρίδας μας,
16. Τήν 28η
Ὀκτωβρίου ἑορτάζει ἡ Ἁγία..., 17. Χώρα τῆς Εὐρώπης, 18. Λαϊκή ὀνομασία τῆς Σαρακοστῆς.
Κάθετα: 2. Ἑορτή τῆς Παναγίας, 3. Οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός, 5. Περήφανο πουλί τῶν
βουνῶν, 6. Μεγάλος Mακεδόνας βασιλιάς τῶν Ἑλλήνων, 9. Ἀρωματικό λουλούδι, 12. Στρατιωτικός
Ἅγιος πού ἡ μνήμη του ἑορτάζεται τό Νοέμβριο, 14. Βουνό τῆς Κρήτης, 15. Εὐλογημένο δέντρο.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Κάτω Χωριοῦ Ἱεράπετρας.

Τό κρυπτόλεξο τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
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Βρεῖτε κάθετα, ὁριζόντια καί διαγώνια τά ἐννέα χαρίσματα ἤ καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
(Πρός Γαλάτας Ἐπιστολή 5,22-26).
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

