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Ὁ Ἅ γιο ς Θε όδ ωρ ος ὁ Τήρων
καί τό θαῦμα μέ τά κόλλυβα

Τό πρῶτο Σάββατο τῶν Νηστειῶν (τῆς
Μεγάλης Σαρακοστῆς) ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν ἀνάμνηση τοῦ θαύματος πού
τέλεσε ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Τήρωνας μέ
τα κόλλυβα.
Ἦταν τό δεύτερο μισό
τοῦ 4ου αἰώνα, ὅταν
αὐτοκράτορας στήν Κωνσταντινούπολη ἦταν ὁ
Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης
(361-363), πού ὀνομάστηκε ἔτσι γιατί ἦταν ὁ
πρῶτος μετά τόν Μεγάλο
Κωνσταντῖνο πού δέν
ἦταν χριστιανός. Ὁ εἰδωλολάτρης αὐτοκράτορας
ἤθελε νά ξαναφέρει τον
ἀρχαιοελληνικό δωδεκάθεο τοῦ Ὀλύμπου, θέλησε νά ἐξοντώσει τούς
Χριστιανούς μέ ἕνα πολύ
ὕπουλο σχέδιο: Νά τούς
μολύνει κατά τή διάρκεια τῆς νηστείας
τους μέ τρόφιμα μιασμένα μέ αἷμα ἀπό
θυσίες σέ εἴδωλα.
Ὁ Ἰουλιανός κάλεσε τόν ἔπαρχο τῆς
πόλης τῶν Εὐχαΐτων τοῦ Εὔξεινου
Πόντου καί τοῦ εἶπε ὅτι: «ἀφοῦ δέν
καταφέραμε νά σβήσουμε τήν πίστη
τῶν χριστιανῶν, τότε νά σηκωθοῦν ἀπό

τήν ἀγορά ὅλα τά τρόφιμα καί τίποτα νά
μήν ὑπάρχει σέ αὐτήν ἐκτός ἀπό ἐκεῖνα
τά ὁποῖα ἐγώ θά χορηγήσω. Αὐτά θά
εἶναι τρόφιμα καί ποτά ραντισμένα μέ
τό αἷμα τῶν θυσιῶν μας. Ἔτσι μέ αὐτόν
τόν τρόπο οἱ χριστιανοί,
πού θά πᾶνε νά ἀγοράσουν τά ἀπαραίτητα τρόφιμα, ἀναγκαστικά θά
προμηθευτοῦν καί θά
γευθοῦν τροφές ἐμποτισμένες μέ αἷμα ἀπό τή
θυσία τῶν θεῶν μας ἤ
διαφορετικά θά πεθάνουν ἀπό τήν πείνα».
Μετά τήν ἐντολή αὐτή
τοῦ Ἰουλιανοῦ ἀποσύρθηκαν ὅλα τά νηστήσιμα
τρόφιμα ἀπό τήν ἀγορά
καί μπῆκε σέ ἐφαρμογή
τό σατανικό σχέδιό του.
Ὁ Θεός, ὅμως, ἔστειλε
τόν Μεγαλομάρτυρα Θεόδωρο (=δῶρο
Θεοῦ) γιά νά σώσει τούς χριστιανούς
τῆς πόλης. Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Τήρων
παρουσιάστηκε στόν ὕπνο τοῦ Πατριάρχη Κωνστανούπολεως Εὐδοξίου (360369 μ.Χ.) καί τοῦ φανέρωσε τό σχέδιο
τοῦ Ἰουλιανοῦ. Ἀμέσως ὁ Πατριάρχης
μάζεψε τούς Χριστιανούς καί τούς

παράγγειλε νά μήν ἀγοράσει κανείς
τίποτα ἀπό τά τρόφιμα πού ὑπάρχουν
στήν ἀγορά. Γιά τήν τροφή τῶν πιστῶν ὁ
Ἅγιος Θεόδωρος εἶχε προτείνει στόν
Πατριάρχη νά τούς προσφέρει κόλλυβα,
δηλαδή βρασμένο σιτάρι. Πράγματι τό
βρασμένο σιτάρι κάλυψε τίς διατροφικές
ἀνάγκες τῶν Χριστιανῶν ἐκεῖνες τίς
δύσκολες ἡμέρες τῆς νηστείας καί διατήρησε τό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ σῶο καί
ἀβλαβές ἀπό τά μολυσμένα τρόφιμα μέ
αἷμα ἀπό θυσίες σέ εἴδωλλα. Ἔτσι ὁ λαός
ἔμεινε καθαρός τήν πρώτη Ἑβδομάδα
τῶν Νηστειῶν καί γιά νά εὐχαριστήσει
τόν Ἅγιο Θεόδωρο καθιέρωσε τήν τέλεση τῆς μνήμης τοῦ θαύματος μέ τά κόλλυβα.
Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Τήρων ἔζησε
κατά τά δύσκολα χρόνια τῶν διωγμῶν
τοῦ ∆ιοκλητιανοῦ. Καταγόταν ἀπό τήν
περιοχή τῆς Ἀμάσειας τῆς Καππαδοκίας.
Κατατάχθηκε στίς τάξεις τοῦ στρατοῦ, γι᾿
αὐτό ὀνομάζεται Τήρων, πού σημαίνει

νεοσύλλεκτος. Ὑπηρέτησε μέ ἀνδρεία
καί διακρίθηκε γιά τή μεγάλη εὐσέβεια
καί τήν πίστη του στόν Χριστό, τήν
ὁποία κήρυττε παντοῦ.
Κάποτε κατέκαψε τόν εἰδωλολατρικό
ναό τῆς θεᾶς Ρέας, πού βρισκόταν μέσα
στήν πόλη τῆς Ἀμάσειας. Οἱ ἀνώτεροί
του προσπάθησαν νά τό πείσουν νά
θυσιάσει στά εἴδωλλα, γιά νά μήν τιμωρηθεῖ. Ὅμως ὁ ἅγιος Θεόδωρος μέ πολύ
θάρρος ἀρνήθηκε, γι’ αὐτό καί μαρτύρησε γιά τήν πίστη του. Τόν κρέμασαν ἐνῶ
ὁ ἅγιος ἔψαλε τό: «Εὐλογήσω τόν Κύριον
ἐν παντί καιρῷ διά παντός ἡ αἴνεσις
αὐτοῦ ἐν τῷ στόματί μου». Ἐκεῖνος
συνέχιζε ἀπτόητος νά ψάλλει. Στό τέλος
δόθηκε ἐντολή νά τόν ρίξουν μέσα σέ
πυρακτωμένο καμίνι, ὅπου τόν ἔκαψαν
ζωντανό στίς 17 Φεβρουαρίου. Τήν
ἡμέρα αὐτή ἡ Ἐκκλησία γιορτάζει τή
μνήμη του.
Κατηχητικό Σχολεῖο
Ἐνορίας Παλαικάστρου

Οἱ ἀπορίες μας

-Τί εἶναι ἡ Προσκομιδή;
-Προσκομιδή λέγεται ἡ ἀκολουθία πού
γίνεται πρίν ἀπό κάθε Θεία Λειτουργία
γιά νά προετοιμασθοῦν τά τίμια ∆ῶρα
(ψωμί καί κρασί), τά ὁποῖα θά χρειαστοῦν γιά τή Θεία Εὐχαριστία. Τελεῖται
στό εἰδικό μέρος τοῦ
Ἱεροῦ Βήματος, στήν
κόγχη, ἕνα μικρό βαθούλωμα στόν τοῖχο, πού βρίσκεται ἀριστερά τῆς
Ἁγίας Τράπεζας καί ὀνομάζεται «Προσκομιδή» ἤ
«Ἁγία Πρόθεση». Ἡ ἀκολουθία τῆς Προσκομιδῆς
συμβολίζει τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί
τή θυσία Του στό Γολγοθᾶ, ἐνῶ ἡ Ἱερά
Πρόθεση συμβολίζει τό Σπήλαιο τῆς
Βηθλεέμ καί τή Φάτνη πού γεννήθηκε ὁ
Χριστός, ἀλλά καί τόν Γολγοθᾶ πού σταυ-

ρώθηκε. Γι᾿ αὐτό στό μέρος αὐτό εἰκονίζεται ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἤ ἡ ἄκρα
Ταπείνωση.
Ὁ Ἱερέας, ἀφοῦ φορέσει ὅλη τήν ἱερατική του στολή, φέρνει στήν ἁγία Πρόθεση
τά πρόσφορα πού πρόσφεραν οἱ πιστοί.
Πρόσφορο εἶναι τό στρογγυλό ψωμί, τό ὁποῖο ἔχει
ζυμωθεῖ μέ προσευχή,
κυρίως ἀπό εὐλαβεῖς
γυναῖκες, καί ἔχει σφραγισθεῖ μέ εἰδική σφραγίδα. Πρῶτα βγάζει μέ τήν
ἁγία λόγχη τόν «Ἀμνό»,
πού εἶναι τό μεγάλο
τετράγωνο κομμάτι τοῦ πρόσφορου, καί
τόν τοποθετεῖ στό κέντρο τοῦ ἁγίου
δίσκου. Στή συνέχεια βάζει τό κρασί μέσα
στό ἅγιο Ποτήριο.
Ἡ λέξη «ἀμνός» σημαίνει πρόβατο καί

μᾶς θυμίζει τόν Χριστό, πού θυσιάστηκε γιά χάρη μας, «ὅπως τά πρόβατα στή σφαγή». Πάνω στόν Ἀμνό, τόν
ὁποῖο εὐλογεῖ ὁ ἱερέας γιά νά μεταβληθεῖ σέ Σῶμα Χριστοῦ, εἶναι γραμμένο σέ συντομογραφία «ἸησοῦςΧριστός-Νικᾶ». Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός
μέλισε (μοίρασε) τόν Ἄρτο καί τόν
ἔδωσε στούς Μαθητές Του, γι᾿ αὐτό σέ
κάθε Θεία Λειτουργία ἐπαναλαμβάνεται ἡ πράξη αὐτή καί ὁ Ἱερέας μελίζει τόν Ἀμνό τοῦ Θεοῦ καί τόν προσφέρει στούς πιστούς. Μελίζεται ὁ
Χριστός ἀλλά δέν διαιρεῖται. Κάθε
κομμάτι τοῦ Ἁγίου Ἄρτου εἶναι ὁλόκληρος ὁ Χριστός. Ἑπομένως οἱ
πιστοί μεταλαμβάνουν ὅλο τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶναι πάντοτε «ἐσθιόμενος καί μηδέποτε δαπανώμενος».
Μετά, βγάζει τή μερίδα τῆς Παναγίας,
πού εἶναι ἀποτυπωμένη σέ σχῆμα τρίγωνου πάνω στό πρόσφορο, τή βάζει δεξιά
τοῦ Ἀμνοῦ (ἀριστερά ὅπως βλέπουμε
ἐμεῖς), καί παρακαλεῖ μέ τίς πρεσβεῖες
της νά γίνει δεκτή ἡ προσφορά στό ὑπερουράνιο Θυσιαστήριο. Στή συνέχεια
βγάζει ἐννέα μερίδες, πού εἶναι ἀποτυπωμένες σέ σχῆμα μικρῶν τριγώνων, γιά
τίς κατηγορίες τῶν Ἁγιων μέ τήν ἑξῆς
σειρά: γιά τούς Ἀρχαγγέλους Μιχαήλ καί
Γαβριήλ καί γιά ὅλα τά τάγματα τῶν
Ἀγγέλων, γιά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο καί ὅλους τούς Προφῆτες, γιά τούς
Ἁγίους Ἀποστόλους, γιά ὅλους τούς
Ἱεράρχες, δηλ. τούς Ἐπισκόπους πού
ἁγίασαν, γιά ὅλους τούς Ἁγίους πού μαρτύρησαν γιά τόν Χριστό, γιά ὅλους τούς
Ὁσίους, δηλ. τούς μοναχούς καί τίς
μοναχές πού ἁγίασαν, γιά ὅλους τούς
Ἁγίους Ἀναργύρους, γιά τούς γονεῖς τῆς
Παναγίας, τούς Θεοπάτορες Ἰωακείμ καί
Ἄννα, καθώς καί γιά τόν Ἅγιο πού γιορτάζει ἐκείνη τήν ἡμέρα, καί ἡ τελευταία
γιά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο ἤ
τόν Μ. Βασίλειο, ἀνάλογα μέ τή Θεία Λειτουργία πού τελεῖται ἐκείνη τήν ἡμέρα.

Στή συνέχεια ὁ ἱερέας βγάζει μερίδες,
δηλ. μικρά κομμάτια ἀπό τό πρόσφορο,
γιά τόν Ἐπίσκοπο στόν ὁποῖο ἀνήκει,
τούς Ἱερεῖς, τούς Μοναχούς καί τίς
Μοναχές, καί γιά ὅλους τούς Χριστιανούς, ζωντανούς καί πεθαμένους, τίς
ὁποῖες τοποθετεῖ δεξιά καί ἀριστερά ἀπό
τόν Ἀμνό, μέσα στό ἱερό δισκάριο.
Σέ κάθε μερίδα πού βγάζει, λέει: «Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ δούλου Σου (τάδε)...»,
πού σημαίνει: «Θυμήσου, Κύριε, τόν
δοῦλο Σου (τάδε)». Στό τέλος θά πεῖ:
«Μνήσθητι, Κύριε, καί τῶν λοιπῶν»,
δηλαδή «Θυμήσου, Κύριε, καί τούς ὑπόλοιπους Χριστιανούς». Ἔτσι δέν ἀπουσιάζει κανείς. Σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο
Ἰωάννη τῆς Κροστάνδης «ὁλόκληρη ἡ
Ἐκκλησία βρίσκεται μέσα στό διασκάριο!
Ὁ Κύριος Ἰησοῦς, ἡ Παναγία Μητέρα
Του, ὁ Τίμιος Πρόδρομος, οἱ Προφῆτες, οἱ
Ἀπόστολοι, οἱ Μάρτυρες, οἱ Ὅσιοι, οἱ
∆ίκαιοι, “πάντων τῶν ἁγίων ὁ χορός”
ἑνωμένοι μ᾿ ἐμᾶς. Κοινωνία ζωντανῶν
καί πεθαμένων. Κοινωνία Ἁγίων καί
ἁμαρτωλῶν. Κοινωνία Θεοῦ καί ἀνθρώπων. Αὐτή εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ!».

Ἱστορίες ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη

Ὁ βασιλιάς Σολομώντας

Ὁ Σολομών κληρονόμησε ἀπό τόν
πατέρα του, τόν ∆αβίδ, ἕνα μεγάλο καί
ἰσχυρό κράτος, πού χρειαζόταν ἕνα
σπουδαῖο καί σοφό κυβερνήτη. Γι᾿ αὐτό
παρακάλεσε τόν Θεό νά τοῦ χαρίσει
σοφία καί ἐκεῖνος ἄκουσε τήν προσευχή
του. Ἔτσι κυβέρνησε τό κράτος του μέ
σύνεση, ἀπό τό 966 μέχρι τό 926 π.Χ.
Χώρισε τή χώρα σέ δώδεκα διοικητικές
περιοχές, γιά νά μπορεῖ νά τή διοικεῖ
καλύτερα. Ἔχτισε φρούρια, συγκρότησε
ναυτικό, ἀνέπτυξε τό ἐμπόριο καί ἔφερε
στή χώρα πλοῦτο. Ἀλλά τό σημαντικότερο ἔργο του ἦταν ὁ
Ναός πού ἔχτισε
στήν Ἱερουσαλήμ.
Τότε, στήν πρωτεύουσα Ἱερουσαλήμ
δέν ὑπῆρχε ναός
γιά νά προσεύχεται
ὁ λαός τοῦ Ἰσραήλ.
Ὁ Σολομών ἀποφάσισε νά χτίσει
γιά τόν Θεό ἕναν
μεγάλο ναό. Οἱ ἐργασίες ἄρχισαν τό 962
π.Χ. καί κράτησαν ἑπτάμισυ χρόνια
μέχρι νά ὁλοκληρωθεῖ τό μεγαλοπρεπές
αὐτό οἰκοδόμημα, γιά νά στεγάσει τήν
Κιβωτό τῆς ∆ιαθήκης.
Στάθηκε μπροστά στό θυσιαστήριο καί
προσευχήθηκε: «Κύριε, Θεέ τοῦ Ἰσραήλ,
δέν ὑπάρχει Θεός ὅμοιος μ᾿ ἐσένα στόν
οὐρανό πάνω κι ἐδῶ κάτω στή γῆ.
Ἀκόμα καί ὁ μεγάλος, ἀπέραντος οὐρανός νά σέ χωρέσει δέν μπορεῖ. Κι αὐτός ὁ
ναός πού ἔχτισα εἶναι μικρός γιά σένα.
Γι᾿ αὐτό θέλω νά παρακαλέσω: ἄς εἶναι
ἀνοιχτά τά μάτια σου πάνω σέ τοῦτο τόν
ναό μέρα καί νύκτα. Ἐσύ μᾶς ὑποσχέθηκες: “Ἐκεῖ θά μένω μαζί σας”. Ἄκουσέ
μας λοιπόν, ὅταν σοῦ ἀπευθύνουμε τίς
προσευχές μας μέσα σ᾿ αὐτόν τόν ναό.
Ἄκουσε τίς παρακλήσεις μας καί συγχώρεσέ μας ὅταν κάνουμε κάτι κακό. Βοήθησέ μας ὅταν βρισκόμαστε σέ κίνδυνο».

Μετά ἀπό τήν προσευχή αὐτή, ὁ Σολομών εὐλόγησε τόν λαό καί ὅλοι μαζί
γιόρτασαν τή μεγάλη γιορτή τῆς Σκηνοπηγίας (Γ΄ Βασιλειῶν 3, 6-8).
Μερικά ἀπό τά σοφά λόγια τοῦ Σολομώντα πού σώζονται στό βιβλίο τῆς
Παλαιᾶς ∆ιαθήκης «Παροιμίες» εἶναι τά
ἀκόλουθα:
Ὁ σοφός γιός εἶναι χαρά γιά τόν πατέρα του, κι ὁ γιός ὁ ἀνόητος τῆς μάνας
του ἡ λύπη.
∆έν ὠφελοῦν οἱ θησαυροί πού μ᾿ ἀνομία ἀποκτήθηκαν, ἀλλά ἡ τιμιότητα ἀπ᾿
τόν θάνατο λυτρώνει.
∆έν θά ἀφήσει ὁ
Κύριος τόν δίκαιο
νά πεινάσει, ἀλλά
θά ἀρνηθεῖ νά
ἐκπληρώσει
τήν
ἐπιθυμία τῶν ἀχόρταγων ἀσεβῶν.
Ὅποιος τό καλοκαίρι ἀποθηκεύει
εἶναι γιός συνετός· μά ὅποιος τόν καιρό
τοῦ θερισμοῦ κοιμᾶται εἶναι γιός ἀνάξιος.
Μές στήν πολυλογία δέν λείπει ἡ
ἁμαρτία, μά ὅποιος τή γλώσσα του δαμάζει εἶναι σοφός.
Ἡ ἐλπίδα τῶν δικαίων στή χαρά ὁδηγεῖ
ἐνῶ τῶν ἀσεβῶν ἡ ἐλπίδα θά χαθεῖ.
Γλιτώνει ἡ δικαιοσύνη τούς ἀνθρώπους πού εἶναι εὐθεῖς, ἐνῶ οἱ παράνομοι
ἀπό τήν ἀπληστία τους πιάνονται σέ
παγίδα.
Ὁ ἄνθρωπος ὁ καλοκάγαθος κάνει
καλό στόν ἑαυτό του, ἐνῶ τό ἴδιό του τό
σῶμα βλάπτει αὐτός πού εἶναι σκληρός.
Ἕνας μοιράζει ἁπλόχερα καί πιότερο
πλουτίζει, κι ἄλλος μαζεύει ἀχόρταγα
καί πιότερο φτωχαίνει.
Ἐκεῖνος πού ἀγαπάει νά τόν διορθώνουνε, τή γνώση ἀγαπάει, ἐκεῖνος ὅμως
πού τόν ἔλεγχο μισεῖ εἶναι ἀνόητος.

Ἡ ἀλήθεια μένει ζωντανή γιά πάντα,
ἐνῶ τό ψέμα διαρκεῖ μονάχα μιά στιγμή.
Κάθε φρόνιμος ἄνθρωπος σκέφτεται
πρίν τό πράξει, ἐνῶ ὁ ἀνόητος ἐπειδεικνύει τήν ἀνοησία του.
Ὅποιος περιφρονεῖ τόν
διπλανό του ἁμαρτάνει· μά
εἶναι καλότυχος αὐτός πού
τούς φτωχούς σπλαχνίζεται.
Αὐτός πού τόν θυμό του
συγκρατεῖ πολλή ἔχει φρονιμάδα· κι ὅποιος ἁρπάζεται
μέ μιᾶς δείχνει πώς εἶναι
ἀνόητος.
Κάλλιο ἕνα πιάτο χόρτα
καί μ᾿ ἀγάπη παρά μοσχάρι
καλοθρεμμένο καί γύρω
μίσος.
Τά ἔργα σου στόν Κύριο ἐμπιστέψου τα
καί οἱ σκοποί σου θά ἐκπληρωθοῦν
(Παροιμ.10-16).
Ὁ μεγάλος πλοῦτος ὅμως καί ἡ πολλή
δόξα ἔκαναν τόν Σολομώντα νά ξεχάσει
τόν Θεό καί νά παρασυρθεῖ τελευταῖα

στήν εἰδωλολατρία. Γι’ αὐτό ὁ Θεός τόν
προειδοποίησε ὅτι τό βασίλειό του θά
διασπαστεῖ. Πράγματι, μόλις πέθανε ὁ
Σολομών, στό θρόνο ἀνέβηκε ὁ γιός του
Ροβοάμ καί οἱ ἀντιπρόσωποι
τῶν φυλῶν τοῦ ζήτησαν νά
τούς ἀπαλλάξει ἀπό τή βαριά
φορολογία. Ὁ Ροβοάμ ὅμως
τούς ἀπείλησε ὅτι θά τούς
ἔβαζε κι ἄλλη φορολογία.
Ἔτσι οἱ δέκα φυλές ἀποσχίσθηκαν καί ἀνακήρυξαν δικό
τους βασιλιά, τόν Ἱεροβοάμ.
Ἔκαναν τό Βασίλειο τοῦ
Ἰσραήλ στόν Βορά καί μόνο οἱ
δύο φυλές στόν Νότο, τοῦ
Ἰούδα καί τοῦ Βενιαμίν, ἔμειναν πιστές στόν Ροβοάμ καί
σχημάτισαν τό Βασίλειο τοῦ
Ἰούδα μέ πρωτεύουσα τήν Ἱερουσαλήμ.
Οἱ Ἰσραηλίτες, ὄχι μόνο χωρίστηκαν
μεταξύ τους, ἀλλά καί ἄρχισαν νά
λατρεύουν πάλι τά εἴδωλα πού ἔφτιαχναν μόνοι τους ἀπό πέτρα καί ξύλο.

Κρητικό παραμύθι

Ὁ γέρος, ἡ γριά καί οἱ κλέφτες

Μιά φορά σ᾿ ἕνα χωριό ἤτανε ἕνας
γέρος καί μιά γριά κι ἤτανε φτωχοί
ἄνθρωποι. ∆έν εἴχανε μόνο ἕνα σπίτι,
ἕναν κῆπο καί μίαν αἴγα (=κατσίκα) πού
ἔβγαζε πολύ γάλα. Παιδιά δέν εἴχανε καί
περιποιούντανε τήν αἴγα σάν τό παιδί
τους κι ἔβγανε τό γάλα καί τό πίνανε.
Στό χωριό δέν εἶχε ἄλλη αἴγα νά βγάνει
τόσο γάλα καί τό ξέρανε οἱ χωριανοί. Τό
μάθανε καί τρεῖς κλέφτες καί ξεκινοῦνε
ἕνα βράδυ νά πᾶνε νά τήν κλέψουνε.
Ἐβγάλανε τό σχέδιο κι ἅμα σκοτείνιασε
καλά ἐπήγανε καί τήν πήρανε.
Ὁ γέρος μέ τήν κακοκαιρία εἶχε κλειστή τήν πόρτα καί τό παραθύρι καί δέν
ἀκούσανε αὐτοί τίποτα. Μιά γριά γειτόνισσα πού δέν εἶχε ἀκόμη κοιμηθεῖ τούς
εἶδε πού βγαίνανε ἀπό τήν αὐλή τοῦ
γέρου, ἀλλά δέν ἐκατάλαβε κι αὐτή τί
γυρεύανε ἐκεῖ μέσα.

Τό ἄλλο πρωί ἐπῆγε ὁ γέρος νά ἀρμέξει
τήν αἴγα νά πιοῦνε τό γάλα, ὅπως τό
ἔκανε κάθε μέρα. Καί τι νά δεῖ! Ἔλειπε ἡ
αἴγα. Μπαίνει, βγαίνει στό σπίτι, γυρίζει
τήν αὐλή, πάει στόν κῆπο, ἀλλά δέ τή βλέπει πουθενά. Φωνάζει τσῆ (=τῆς) γριᾶς:
-Γριά, ἔλα. ∆έν εἶναι ἡ αἴγα στήν αὐλή.
Ἐχάθηκε. Φαίνεται ὅτι ἔλυσε τό σκοινί κι
ἔφυγε η αἴγα. Νά πᾶμε νά τή γυρεύγομε
(=νά τήν ψάξουμε). Σέ κανένα χωράφι
θά βόσκεται.
Βγήκανε κι δυό στήν αὐλή, ἐγυρέψανε
στόν κῆπο, ἐγυρίσανε τή γειτονιά, ἐβγήκανε ἔξω ἀπό τό χωριό, πουθενά δέν
τήνε βρήκανε. Κι ἐγυρίσανε τό βράδυ
κουρασμένοι στό σπίτι καί σκεφτότανε
ποῦ νά ψάξουν τήν ἄλλη μέρα.
Ἀλλά κι οἱ κλέφτες εἴχανε κι αὐτοί τήν
ἔγνοιά τους. Ἐφοβηθήκανε μήπως τούς
εἶχε γνωρίσει ἡ γριά γειτόνισσα πού τούς

εἶδε. Γιατί τήν εἴδανε κι αὐτοί πού σφάλιζε (=ἔκλεινε) τήν πόρτα τήν ὥρα πού
φεύγανε. Γι᾿ αὐτό μόλις νύκτωσε καλά
ἐκάμανε κουμάντο (=ἀποφάσισαν) νά
πάει ὁ ἕνας ἔξω ἀπό τό σπίτι τοῦ γέρου
νά δεῖ ἦντα (=τί) λένε μέ τή γριά.
Πηγαίνει λοιπόν ἕνας καί στένεται στό
δρόμο ἔξω ἀπό τό παραθύρι τοῦ γέρου.
Τήν ὥρα ἐκείνη ἐχασμουρήθηκε ὁ γέρος
καί λέει:
-Ἄχι, μπρέ (=βρέ) γρᾶ (=γριά) μου, κι
ἦρθε ὁ πρῶτος.
Καί ἐννοοῦσε τόν ὕπνο. Ἀλλά ὁ κλέφτης ἐνόμισε πώς ἔλεγε γι᾿ αὐτόν καί
τρέχει καί πάει καί βρίσκει τσ᾿
ἄλλους καί τῶς-ε λέει:
-Φαίνεται πώς μᾶς ἐγνώρισε ἡ γειτόνισσα καί ξέρουνε
οἱ γέροι πώς τήν αἴγα τήνε
πήραμε ἐμεῖς, γιατί μόλις
ἐστάθηκα στό παραθύρι,
ἄκουσα νά λέει ὁ γέρος:
«Ἦρθε ὁ πρῶτος»
-∆έν τό πιστεύω νά μᾶς
ἐγνωρίσανε. Ἀλλά καλοῦκακοῦ νά πάω κι ἐγώ νά δῶ.
-Καί σηκώνεται καί πάει κι
αὐτός καί στένεται ἔξω ἀπό τό παραθύρι. Ὁ γέρος ἐκείνη τήν ὥρα ἐχασμουρήθηκε καί λέει:
-Νά, ἦρθε κι ὁ δεύτερος.
Γυρίζει αὐτός ὀπίσω στενοχωρημένος,
γιατί ἐπίστεψε πώς ὁ γέρος τούς ἤξερε,
καί τούς λέει:
-Ἐγνωρίσανέ μας. ∆έν εἶχα ἀκόμη
σιμώσει στό παραθύρι καί ἄκουσα τό
γέρο νά λέει: «Νά, ἦρθε κι ὁ δεύτερος».
Αὐτός εἶναι καλός ἄνθρωπος καί τόνε
φώτισε, φαίνεται, ὁ Θεός κι ἐκατάλαβε
πώς ἐμεῖς τοῦ κλέψαμε τήν αἴγα. Μόνο
νά τοῦ τήν πᾶμε προτοῦ ξημερώσει.
Ὁ τρίτος κλέφτης ὅμως δέν τό παραδέ-

χτηκε καί λέει:
-Νύχτα ἤτανε. Σκοτεινά ἤτανε. Ἔβρεχε
κιόλας. ∆έν εἶναι δυνατόν νά μᾶς ἐγνώρισε κανείς. Ἀλλά περιμένετε μιά στιγμή
νά παώ κι ἐγώ.
Πάει, καί τήν ὥρα πού ᾿κούμπισε στό
παραθύρι ἀκούει κι αὐτός ἀπό μέσα:
-Ἀχ, μπρέ γριά, ἦρθε κι ὁ τρίτος. Ἄντε
νά πᾶμε νά θέσομε (=κοιμηθοῦμε).
∆έν ἐστάθηκε ὁ κλέφτης νά τελειώσει ὁ
γέρος τήν κουβέντα καί μόλις ἄκουσε
«ἦρθε κι ὁ τρίτος», ἔφυγε κι ἐπῆγε καί
εἶπε τσ᾿ ἄλλους.
-Μωρέ, δίκιο ἔχετε. Ἔτσά ᾿ναι. Ὁ γέρος
ξέρει πώς τήν αἴγα του τήνε πήρανε
ἐμεῖς. Καί θά παέι, κακομοίρηδες, αὔριο στοῦ καντῆ (=δικαστῆ) νά μᾶς-ε μαρτυρήσει καί
θά βροῦμε τόν μπελά μας.
Μόνο ἐλᾶτε νά μοῦ τήνε
πᾶμε ὀπίσω.
Καί σηκώνουνται καί
παίρνουνε τήν αἴγα νύχτα
ἀκόμη καί τήνε πᾶνε καί
τήνε δένουνε στοῦ γέρου τήν
αὐλή, ἐκειά (=ἐκεῖ) πού τήνε
βρήκανε.
Ἅμα ξημέρωσε ὁ Θεός τήν ἡμέρα, ἐσηκώθηκε ὁ γέρος νά πάει μέ τή γρᾶν του
νά γυρεύγουνε τήν αἴγα. Ἀλλά τήν εἶδε
δεμένη στήν αὐλή, ἐκειά πού τή δένανε
κάθε φορά. Καί φωνάζει τσῆ γρᾶς:
-Ἔλα, ἐγιάγειρε (γύρισε) ἡ αἴγα.
Κι ἔρχεται ἡ γρά καί σιμώνουνε καί τήν
πιάνουνε καί τήν κανακίζανε σά νά ᾿τανε
παιδί ντως (=τους). Κι ἐκάμανε μεγάλες
χαρές. Κι ἐσυνεχίσανε πάλι νά τήν περιποιοῦνται, γιατί ἔβγαλε μπόλικο γάλα.
Κι ἐπεράσανε αὐτοί καλά κι ἐμεῖς καλύτερα.
Μανώλης Ρουκουνάκης (Μάλλες)
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Ἀκροστιχίδα τῆς Θείας Λειτουργίας

Θ_______
Ἀποκαλεῖται καί ἔτσι ἡ Παναγία.
Ε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... τῆς Θεοτόκου. Τόν ἑορτάζουμε στίς 25 Μαρτίου.
Ι_________
Στήν πόλη αὐτή βρίσκεται ὁ Πανάγιος Τάφος.
Α _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Πάνω σ᾿ αὐτήν βρίσκεται τό Εὐαγγέλιο.
Λ______
Τόν ἀνάστησε ὁ Χριστός στή Βηθανία.
Ε____ _
«Ἐν .... τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».
Ι______
Ὁ πατέρας τῆς Παναγίας.
Τ______
Τό Τριώδιο ἀνοίγει τήν Κυριακή τοῦ «...καί τοῦ Φαρισαίου».
Ο_____
Ἀκολουθία πού ψάλλεται πρίν τή Θεία Λειτουργία.
Υ___
Ὁ Χριστός εἶναι ... τοῦ Θεοῦ Πατέρα.
Ρ___
Τό φοράει ὁ ἱερέας.
Γ____
Ἕνα ἀπό τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ι______
Τό ὄνομα ἑνός ἀπό τούς Τρεῖς Ἱεράρχες.
Α________
«...Ὕμνος». Τόν ἔψαλλαν γιά πρώτη φορά στίς Βλαχέρνες.

Αἰνίγματα

-Κίτρινο εἶμαι, ἥλιος δέν εἶμαι, τά μάτια
κλείνω καί ἄρωμα δίνω. Τί εἶναι;
-Εἶμαι τόπι κόκκινο κι ἄν μέ καθαρίσεις,
νόστιμο καρπό ἀμέσως θά ἀντικρίσεις.
Τί εἶναι;
-Ὁλόγλυκα καί νόστιμα, τά τρῶνε τά
πουλάκια καί τά παιδιά στ᾿ αὐτάκια τους
τά ᾿χουν σκουλαρικάκια. Τί εἶναι;
-Βασιλιάς δέν εἶναι, κορώνα φορᾶ, ρολόι
δέν ἔχει, τίς ὧρες μετρᾶ. Τί εἶναι;
-Ὁ θεῖος μου ὁ ζωναρᾶς, σαράντα ζῶνες
ἔχει. Τί εἶναι;

-Ψηλός, ψηλός καλόγερος καί κόκκαλα
δέν ἔχει. Τί εἶναι;
-Γεννιέται στό βουνό, πεθαίνει στό
γυαλό. Τί εἶναι;
-Σ᾿ ὅλον τόν κόσμο τρέχουν, ἀλλά ποδάρια δέν ἔχουν. Τί εἶναι;
-Ἀπό ψηλά γκρεμίζεται, πέφτει καί δέ
ραγίζεται. Τί εἶναι;
-Ὅταν τά λύνεις κάθονται καί ὅταν τά
δένεις, φεύγουν. Τί εἶναι;
-Ἔχω ἕνα βαρελάκι πού ἔχει δύο λογιῶν
κρασάκι. Τί εἶναι;

1. Ποιός ἀριθμός γίνεται ἀπό δύο ἀρνήσεις;
2. Ποιό νησί ἀνοίγει καί κλείνει;
3. Τί κοινό ὑπάρχει μεταξύ ἑνός ἀλόγου
καί ἑνός ἄνθους;
4. Ποιά πόλη τῆς Παλαιστίνης εἶναι
ἀποστειρωμένη;
5. Τί κοινό ὑπάρχει μεταξύ ἑνός ψαρᾶ
καί μιᾶς ἀράχνης;
6. Τά γεμίζουμε μέ τά δυό μας χέρια.
Ποιά;
7. Ποιό πτηνό μᾶς λέει πάντα ὅτι κρυώνει;
8. Πῶς λέγεται τό παιδί τοῦ σπιτιοῦ;
9. Πῶς λέγεται ἡ ἄκρη τοῦ τυριοῦ;
10. Ποιά ἔχει κεφάλι κι ὅμως δέν μπορεῖ νά σκεφθεῖ;
11. Ποιό γράμμα σχηματίζουν πολλά

ποτάμια;
12. Ποιά θάλασσα βρίσκεται στή μέση
τῆς γῆς;
13. Ποιό εἶναι τό πιό κάτασπρο νησί;
14. Ποιά πόλη τῆς Εὐρώπης εἶναι
πάντα χωρίς συντροφιά;
15. Ποιά ἱστορική κωμόπολη τῆς
Ἑλλάδος κόβει καί ἀπό τά δύο μέρη;
16. Ποιός Νομός τῆς Ἑλλάδος ἔχει τό
ὄνομα μεγάλου Προφήτη;
17. Τί ὑπάρχει μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς;
18. Τί ὑπάρχει πάνω ἀπό τόν Θεό;
19. Ποιά σχέση ἔχει ὁ φουρνάρης μέ
τήν καλογριά;
20. Ποιά πόλη τῆς Ἑλλάδος ἔχει τρία
καλά;
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παχείας
Ἄμμου

Ἔξυπνες σπαζοκεφαλιές

Σταυρόλεξο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
2. Ποντίκι (καθ.) 3. Θήκη ἀπό χοντρό ὕφασμα
γιά τή μεταφορά πραγμάτων σέ ἐκδρομή. 5.
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Ἄρθρο. 6. Ἀρνητικό μόριο (καθ.). 7. Ζῶο τοῦ
ἀγροῦ μέ νόστιμο κρέας. 10. Κραυγάζω
πολύ δυνατά. 13. Ὁ ἀρθμός 100.100 μέ
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γράμματα. 14. «Ὁ ...», μετοχή πού ἀνα5
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7
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παιδιά. 17. Κατασκεύασμα
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πρόχειρου δωματίου ἀπό
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πανί. 18. Στά βουνά εἶναι
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καθαρός ἤ δροσερός.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. Καταστρέφει
7
7
7
7
τά δάση. 3. Νότα τῆς
17
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7 18
Εὐρωπαϊκῆς μουσικῆς.
4. Σῆμα κινδύνου. 8. ...
ποστάλ
(ξένη
λέξη),
ἀναμνηστική
φωτογραφία. 9.
Kατασκευή:
Τοπικό ἐπίρρημα. 11. Ὀργανωμένες πολιτεῖες. 12.
Κουνιστό
Τή σχηματίζουν δύο γραμμές πού ἑνώνονται σέ μιά
κορυφή. 16. Ἐξοχικό παράπηγμα ἀπό ξύλο ἤ χόρτα.
παπάκι
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παχείας Ἄμμου
Ὑλικά: Χαρτόνι τύπου κανσόν, σέ σκοῦρο μπλέ, κίτρινο καί λίγο κόκκινο χρῶμα.
Γκοφρέ χαρτί κίτρινο, 2 χάντρες σέ χρῶμα σκοῦρο καφέ, κόλλα καί κοπίδι.
1

Τρόπος κατασκευῆς:
Πρῶτα κόψετε τό σῶμα τῆς πάπιας στό
κίτρινο χαρτόνι κανσόν, δύο φορές. Κολλῆστε τά δύο κομμάτια μεταξύ τους, ἀφήνοντας ἐλεύθερο τό τμῆμα κάτω ἀπό τή
διακεκομμένη γραμμή. Κόψτε καί τό ράμφος τῆς πάπιας δύο φορές καί κολλῆστε τά
δύο κομμάτια μεταξύ τους. Κολλῆστε στή
συνέχεια τό ράμφος στό κεφάλι τῆς
πάπιας, ὅπως στή φωτογραφία.
Κόψτε τρία ἴδια κομμάτια ἀπό τό σκοῦρο
μπλέ χαρτόνι καί κολλῆστε τά δύο μεταξύ
τους. Πᾶρτε στή συνέχεια αὐτά τά δύο κολλημένα χαρτόνια καί ἀνοίξτε ἐπάνω μιά
ἐγκοπή, κόβοντας μέ τό κοπίδι κατά μῆκος,
πάνω στή γραμμή. Περᾶστε μέσα ἀπό τήν
ἐγκοπή τό τμῆμα τῆς πάπιας κάτω ἀπό τή
διακεκομένη γραμμή. Τσακίστε τό χαρτόνι
στή διακεκομμένη γραμμή καί ἀνοίξτε τά
δοντάκια πού σχηματίζονται ὥστε νά ἀπομακρυνθοῦν μεταξύ τους. Λυγῆστε τό
διπλό μπλέ χαρτόνι νά πάρει ἡμικυκλικό

σχῆμα καί κολλῆστε τά δοντάκια στό κάτω
μέρος του, ὥστε νά σταθεροποιηθεῖ τό
σῶμα τῆς πάπιας καί νά στέκεται ὄρθιο.
Στή συνέχεια κόψτε τό κίτρινο γκοφρέ
χαρτί καί φτιάξετε μέ τά κομμάτια μπαλάκια. Κολλῆστε αὐτά τά μπαλάκια πάνω στό
σῶμα τῆς πάπιας καί ἀπό τίς δύο πλευρές.
Κολλῆστε τό τρίτο κομμάτι ἀπό τό
σκοῦρο μπλέ χαρτόνι κάτω ἀπό τά ἄλλα
δύο. Τέλος, κολλῆστε καί τίς δύο χάντρες
ἀπ᾿ τή μία καί τήν ἄλλη πλευρά τοῦ κεφαλιοῦ, γιά νά σχηματισθοῦν τά μάτια.

