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Ὁ Ἅ γ ι ος Ν ι κ ό λ αο ς ὁ Π λ αν ᾶ ς

Ὁ ἀξιοθαύμαστος καί εὐλαβέστατος ἱερέας παπα-Νικόλας Πλανᾶς γεννήθηκε στή
Νάξο τό 1851. Οἱ γονεῖς του, ὁ Ἰωάννης καί
ἡ Αὐγουστίνα, ἦταν ἄνθρωποι εὐσεβεῖς
καί καλοκάγαθοι. Εἶχαν δικό τους κτῆμα,
καί μέσα σ᾽ αυτό εἶχαν κτίσει τό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νικολάου.
Ἀπό μικρό παιδί ὁ παπαΝικόλας ξεχώριζε γιά τήν
πίστη του. Ἔφευγε συχνά
καί πήγαινε κρυφά στό
ἐκκλησάκι, φοροῦσε ἕνα
σεντόνι καί ἔψαλε ὅ,τι ἤξερε. Τά πρῶτα του γράμματα ἔμαθε ἀπό τόν παπποῦ
του, τόν ἱερέα Γεώργιο Μελισσουργό, κοντά στόν
ὁποῖο ἔμαθε νά διαβάζει
τό Ψαλτήρι καί νά διακονεῖ
στό Ἱερό Βῆμα.
Ὅταν ἦταν 14 χρονῶν πέθανε ὁ πατέρας του. Ἡ μητέρα του τόν πῆρε μαζί μέ
τή ἀδελφή του καί ἦλθαν
στήν Ἀθήνα. Μοίρασαν τήν
περιουσία μέ τήν ἀδελφή του, ἀλλά τό μερίδιό του τό ἔδωσε ἐγγύηση γιά κάποιο
φτωχό, πού δέν τοῦ τό ἐπέστρεψε ποτέ.
Ἡ μητέρα του τόν πάντρεψε σέ ἡλικία 17
χρονῶν. Μέ τή σύζυγό του ἀπέκτησε ἕνα
παιδί, τόν Ἰωάννη. Ὕστερα ἡ γυναίκα του
πέθανε. Ἔγινε ∆ιάκονος στίς 28 Ἰουλίου τοῦ

1879. Μετά ἀπό πέντε χρόνια χειροτηνήθηκε ἱερέας στήν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου
Ἐλισσαίου.
Στήν ἀρχή ἔγινε ἐφημέριος στόν Ἅγιο
Παντελεήμονα, στόν Νέο Κόσμο Ἀττικῆς.
Τόν ἔδιωξαν ὅμως ἀπό ᾽κεῖ, καί τόν ἔστειλαν στόν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Βουλιαγμένης.
Ἐνίσχυε ὑλικά καί πνευματικά ὅσους εἶχαν ἀνάγκη. Εἶχε μείνει φτωχός
καί ὅ,τι τοῦ ἔδιναν τά ἔδινε ἀμέσως στούς φτωχούς.
Βοηθοῦσε οἰκονομικά
πολλές οἰκογένειες χηρῶν
καί ὀρφανῶν καί σπούδασε νεαρούς ∆ιακόνους.
Ἔκανε μεγάλη ἄσκηση μέ
προσευχή καί νηστεία,
ἀφοῦ ἔτρωγε μόνο κάθε
βράδυ. Ἐπί πενήντα χρόνια λειτουργοῦσε κάθε
μέρα ἀπο τίς 8 π.μ. ἕως τίς
3 μ.μ.
Ἦταν ἁπλός σάν μικρό
παιδί, ἀλλά καί πολύ ἔξυπνος. Ἡ ὑπομονή του καί ἡ ἀνεκτικότητά
του δέν εἶχαν ὅρια. Ἡ περιφρόνηση τῶν
ὑλικῶν ἀγαθῶν ἦταν μοναδική. Ὁ παπα-Νικόλας ἤξερε νά ἐλέγχει, νά φωτίζει, νά
διορθώνει ψυχές. Ὅλη ἡ ζωή του ἦταν μιά
ζωή προσφορᾶς στόν Θεό καί στόν συνάνθρωπο, γεμάτη ἀπό θαυμαστά γεγονότα. Θε-

ράπευε ἀσθενεῖς, ἔδιωχνε δαιμόνια, πρόλεγε τά μέλλοντα καί ἔλυνε τά δύσκολα
προβλήματα τῶν ἀνθρώπων. Ἡ κόπωση
καί ἡ ταλαιπωρία ἐπιδείνωσαν τήν ὑγεία
του. Στίς 28 Φεβρουαρίου τοῦ 1932 ἄφησε

αὐτό τόν κόσμο γιά νά ὁδηγηθεῖ στήν
αἰώνια καί ἀληθινή ζωή.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας
Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου πόλεως Σητείας

Σω σ τό ἤ λ άθ ος ;

Σημειῶστε στά κουτάκια Σ (Σωστό) καί Λ (Λάθος) σέ κάθε πρόταση πού ἀφορᾶ τόν Ἅγιο
Νικόλαο τόν Πλανᾶ.
1. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς γεννήθηκε στή Νάξο. 
2. Πέθανε τόν Ἰανουάριο τοῦ 1932. 
3. Σέ ἡλικία 13 χρονῶν πέθανε ὁ πατέρας του καί πῆγε αὐτός,
ἡ μητέρα καί ἡ ἀδελφή του στή Θεσσαλονίκη. 
4. Παντρεύτηκε 17 χρονῶν. 
5. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς γιά μισό αἰώνα λειτουργοῦσε κάθε μέρα
ἕως τίς 3 μ.μ. 

Ο ἱ Ἅ γ ι ο ι κ α ί τ ά Ζ α

Ὁ γ ᾶτ ο ς π ο ύ σ ε β ό τ αν τ ί ς Κυ ρ ι α κ έ ς
Ἕνας ψαράς πῆγε κάποτε στόν εὐλαβέστατο παπα-Μηνᾶ τῆς Σκήτης τῆς Ἁγίας
Ἄννης στό Ἅγιον Ὄρος, φρέσκα ψάρια γιά
τήν πανήγυρη. Ἐπειδή
ἦταν Κυριακή, ὁ Γέροντας παραξενεύτηκε καί
ρώτησε τόν ψαρά, πότε
τά ἔπιασε.
-Σήμερα τό πρωί ἀπάντησε ἐκεῖνος. Εἶναι φρέσκα-φρέσκα!
-Παιδί μου, δέν μπορῶ
νά τ᾽ ἀγοράσω, τοῦ εἶπε
ὁ παπα-Μηνᾶς. Εἶναι ἀφορισμένα αὐτά τά
ψάρια, γιατί τά ἔπιασες Κυριακή.
Ὁ ψαράς ἔδειξε νά ἀπορεῖ. ∆έν μποροῦσε
νά καταλάβει αὐτά, πού τοῦ ἔλεγε ὁ Γέροντας.

-Θέλεις νά βεβαιωθεῖς γι᾽ αὐτό; τόν ρώτησε ὁ παπα-Μηνᾶς, βλέποντας τήν ἀπορία
του. ∆ῶσε ἕνα ψάρι στόν γᾶτο καί θά δεῖς,
ὅτι δέν θά τό φάει.
Πραγματικά ὁ γᾶτος
πλησίασε τό ψάρι, πού
τοῦ ἔριξε ὁ ψαράς, τό
μύρισε καί γύρισε τό κεφάλι του ἀλλοῦ μέ ἀποστροφή.
Μετά ἀπ᾽ αὐτό τό γεγονός, πού τόν συγκλόνισε,
ὁ ψαράς σεβόταν στό ἑξῆς
τίς Κυριακές καί τίς μεγάλες ἑορτές.

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου «Ἁγιορεῖται Πατέρες καί
Ἁγιορείτικα».

Οἱ ἀπορίες μας...

- Γ ι α τ ί ὀ ν ο μ ά ζ ε τ α ι ἡ Α ´ Κυ ρ ι α κ ή τ ῆ ς Μ ε γ ά λ η ς Σ α ρ α κ ο σ τ ῆ ς Κυ ρ ι α κ ή τ ῆ ς Ὀ ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ;
-Τήν πρώτη Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ 843 μ.Χ. γιορτάσθηκε ἐπίσημα
ἡ ὁριστική ἀναστήλωση τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Ἀπό τότε αὐτή ἡ ἡμέρα γιορτάζεται ὡς Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπειδή ἐπικράτησε ἡ σωστή πίστη στό θέμα τῶν εἰκόνων. Οἱ εἰκονομάχοι ἀρνοῦνταν τίς εικόνες πού ἦταν μιά ἀρχαία παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀρνοῦνταν ἀκόμη τήν ἀπεικόνιση τοῦ Χριστοῦ, γιατί δέν δέχονταν ὅτι ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Μέ αὐτό τόν τρόπο ὑποτιμοῦσαν τόν ἄνθρωπο καί τήν ὕλη.

Ἡ αἵρεση τῆς εἰκονομαχίας νικήθηκε μέ τήν Ζ´
Οἰκουμενική Σύνοδο. Αὐτό τό θρίαμβο τῆς Ἐκκλησίας τιμοῦμε κάθε χρόνο τήν πρώτη Κυριακή τῆς
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας διαβάζεται τό «Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας»,
δηλαδή ἡ ἀπόφαση (ὁ «ὅρος») τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου, δοξάζεται ὁ Τριαδικός Θεός καί δηλώνεται
ἡ πίστη καί ἡ ἑνότητα τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν.
Οἱ εἰκόνες προσκυνοῦνται καί περιφέρονται στό
ναό. Ἡ τιμητική αὐτή προσκύνηση ἀναφέρεται στό
εἰκονιζόμενο πρόσωπο καί ὄχι στά ὑλικά τῆς εἰκόνας, ὅπως πίστευαν οἱ εἰκονομάχοι.
Ἡ προσκύνηση τῶν εἰκόνων φανερώνει τήν
ὀρθόδοξη πίστη, ὅτι μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ
τοῦ Θεοῦ θεώθηκε ἡ ανθρώπινη φύση καί ἐξαγιάσθηκε ἡ ὕλη. Στά πρόσωπα τῶν εἰκονιζόμενων
Ἁγίων καί τῆς Θεοτόκου τιμᾶται ὁ ἄνθρωπος ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ.

Ἱσ τορίες ἀπό τήν Παλαιά Δ ι α θή κ η

Ἡ ὀργ άν ω ση τῆ ς ἰο υ δ αϊ κῆ ς κ ο ιν ό τ η τ α ς
ἀπό τό ν Ν εε μ ία κ α ί τ ό ν Ἔ σ δ ρα

Ἡ αἰχμαλωσία στούς Βαλυλώνιους διήρκεσε 48 χρόνια (ἕως τό 538 π.Χ.), ὁπότε ἡ
Βαβυλώνα καταλήφθηκε ἀπό τόν βασιλιά
τῶν Μήδων καί τῶν Περσῶν Κύρο. Ὁ Κύρος ἐξέδωσε διάταγμα μέ τό ὁποῖο οἱ Ἰουδαῖοι μποροῦσαν νά ἐπιστρέψουν στήν πατρίδα
τους. Μόλις ἔφτασαν
στήν ἐρειμωμένη Ἱερουσαλήμ, τό πρῶτο πού
ἔκαναν ἦταν νά θεμελιώσουν τό Ναό πάνω
στά ἐρείπια τοῦ Ναοῦ
τοῦ Σολομώντα. Ὅμως
τό ἔργο ἀργοῦσε νά ὁλοκληρωθεῖ, ἀφοῦ εἶχαν
νά ἀντιμετωπίσουν τίς
ἐπιδρομές τῶν γειτονικῶν λαῶν καί τή δυσβάσταχτη φορολογία
στούς Πέρσες. Μέ πολλές δυσκολίες τελικά τό 515 π.Χ. ἔγιναν τά ἐγκαίνια τοῦ
Ναοῦ. Τό μεγάλο ὄνειρο εἶχε πιά πραγματοποιηθεῖ μέ τήν καθοδήγηση τοῦ Ζοροβάβελ. Ὁ Νεεμίας ἀνοικοδόμησε τά τείχη

τῆς Ἱερουσαλήμ γιά νά ἀμύνεται ἀπό τίς
ἐπιδρομές τῶν ἐχθρῶν καί ὀργάνωσε πολιτικά τήν κοινότητα τῶν Ἰουδαίων. Οἱ
πλούσιοι, πού εἶχαν δανείσει χρήματα σέ
φτωχούς, θά ἔπρεπε νά μήν τά ζητήσουν
πίσω καί νά ἐπιστρέψουν τή γῆ πού τούς
εἶχαν κατασχέσει ἐξαιτίας χρεῶν. Ἔπειτα
φρόντισε νά δίνουν
ὅλοι εἰσφορά στό Ναό
(δεκάτη) καί νά τηροῦν τήν ἀργία τοῦ
Σαββάτου.
Λίγο ἀργότερα ἦρθε
στήν Ἱερουσαλήμ καί ὁ
ἱερέας Ἔσδρας, πού
γνώριζε καλά τόν
Νόμο τοῦ Θεοῦ κι ἔβαλε στόχο νά ρυθμίσει
τή ζωή τῆς ἰουδαϊκῆς κοινότητας σύμφωνα μ᾽ αὐτόν. Πρῶτο του μέλημα ἦταν νά
ἀπαγορεύσει στούς συμπατριῶτες του νά
παντρεύονται μέ εἰδωλολάτρες, ὥστε οἱ
Ἰουδαῖοι νά διατηροῦνταν θρησκευτικά κα-

θαροί καί ἀνόθευτοι. Ἐπίσης φρόντισε νά
συγκεντρωθοῦν ὅλα τά θρησκευτικά κείμενα ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Μωυσῆ γιά νά καταγραφοῦν. Ἀπό τίς ἐργασίες αὐτές προέκυψε ἡ Πεντάτευχος, δηλαδή τά πέντε
πρῶτα βιβλία τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης.
Μάλιστα ὁ λαός δεσμεύτηκε σέ μιά δημόσια τελετή ὅτι θά τηρεῖ τό Νόμο τοῦ
Θεοῦ: «Ὁ Ἔσδρας τούς διάβασε ἀπό τό βιβλίο τοῦ Νόμου καί ὅλος ὁ λαός ἄκουγε
προσεκτικά... Ὁ κυβερνήτης Νεεμίας καί ὁ

Ἔσδρας... καθώς καί οἱ λευΐτες πού ἐξηγοῦσαν τό κείμενο εἶπαν στό λαό. ‘‘Ἡ
ἡμέρα αὐτή εἶναι ἀφιερωμένη στόν Κύριο
τό Θεό σας! ∆έν εἶναι ὥρα τώρα γιά κλάματα καί πένθη’’, γιατί ὅλος ὁ λαός ἔκλαιγε ἀκούγοντας νά διαβάζεται ὁ Νόμος. Ὁ
Νεεμίας εἶπε ἀκόμα: ‘‘Πηγαίνετε στά σπίτιά σας, φᾶτε ἀπό τά πιό ἐκλεκτά φαγητά,
πιεῖτε γλυκό κρασί καί στείλετε μερίδες σ᾽
ὅποιον δέν ἔχει τίποτε νά ἑτοιμάσει...’’. Ἔτσι
ὅλοι πανηγύρισαν τή μεγάλη γιορτή...».

Ἡ ἀ κ ρ ο σ τιχίδα τῆς Μ εγ άλη ς Τε σ σα ρ α κ οσ τ ῆ ς

Σ___
A _ __ _ _ _ _ _
Ρ____
Α____ _
Κ _ _ _ __
Ο _ ___ ___ __
Σ_____
Τ_ ___ _ _
Η _ _ _ __

Στή Θ. Λειτουργία μεταλαμβάνουμε ... καί Αἷμα Χριστοῦ.
Ψάλλεται κάθε ἀπόγευμα τή Μεγάλη Σαρακοστή.
Γυναίκα τοῦ Ἰακώβ.
Ἡ δεύτερη Κυριακή τοῦ Τριωδίου λέγεται τοῦ...
Ἔτσι λέγεται ἡ πρώτη ∆ευτέρα τῆς Μ. Σαρακοστῆς.
Ἡ ἀναστήλωση τῶν εἰκόνων ἑορτάζεται τήν Κυριακή τῆς...
Τόν προσκυνοῦμε τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκύνησης.
Ἡ τελευταία Κυριακή πρίν τή Μ. Σαρακοστή: τῆς...
Ἡ Τεσσαρακοστή διαρκεῖ σαράντα ... νηστείας.

Αἰνίγματα

1. ∆έν ἔχω οὔτε σῶμα, οὔτε ψυχή, μά ὅταν παίζω τή φυσούνα μου, ὅλα πᾶνε ἐδῶ κι
ἐκεῖ . Τί εἶναι;
2. Ἡ κεφαλή του στό βουνό, κι ἡ οὐρά του στό γιαλό. Τί εἶναι;
3. Ἄν μέ κυνήγι πάντα ζῶ, τουφέκι δέ βαστάω, ψαράς δέν εἶμαι, μά παντοῦ τά δίχτυά
μου στήνω. Τί εἶναι;
4. Ἐγώ εἶμαι γυμνή καί τόν κόσμο ντύνω. Τί εἶναι;
5. Ὅλα τά ἀκούει μά τίποτα δέ λέει. Τί εἶναι;
6. Τέσσερα ἀδελφάκια ἀγκαλιασμένα, σέ ἕνα σεντούκι κλεισμένα. Τί εἶναι;
7. Χρυπῶ, χτυπῶ, δίχως νά σέ πονῶ, μά ἄν πάψω νά χτυπῶ, χάθηκες στό λεπτό. Τί εἶναι;
8. Μακρύς μακρύς καλόγερος ποτέ σκιά δέν κάνει. Τί εἶναι;
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου πόλεως Σητείας

Ἐδ  γ ελᾶ με. ..

Στό μάθημα τῆς γραμματικῆς ὁ δάσκαλος
ρωτᾶ τήν Ἑλένη:
-Ποιός εἶναι ὁ Παρατατικός τοῦ ρήματος
ξυπνῶ;
-Κοιμόμουν...

ξξξ

Στό ἴδιο μάθημα:
-Νίκο πές μας δύο ἀντωνυμίες:

-Ποιός ἐγώ;
-Μπράβο παιδί μου!

ξξξ

-Γιῶργο, ὁ διευθυντής σκέφτεται νά σέ
διώξει ἀπ᾽ τή δουλειά.
-Γιατί, ἐπειδή κοιμᾶμαι στό γραφεῖο;
-Ὄχι, ἐπειδή ροχαλίζεις καί δέν τόν ἀφήνεις νά κοιμηθεῖ κι αὐτός!

ξξξ

-Νίκο, γιατί πῆρες Γ´ στά μαθηματικά;
-∆έν φταίω ἐγώ, μπαμπά, ὁ δάσκαλος
μοῦ τό ἔβαλε!

ξξξ

Ὁ δάσκαλος ρωτᾶ τόν μαθητή:
-∆ημήτρη, πόσο κάνει 8 πλήν 8;
-Χμμ! ∆έν ξέρω κύριε...
-Γιά σκέψου λίγο, ἄν ἔχεις ὀκτώ κεράσια
καί φᾶς καί τά ὀκτώ τί θά μείνει;
-Τά κουκούτσια κύριε!

ξξξ

Μιά μητέρα τηλεφωνεῖ στό γιατρό:
-Γιατρέ συνέβη κάτι τρομερό! Ὁ γιός μου
κατάπιε τσιμέντο ἀνακατεμμένο μέ ἄμμο:
Τί νά κάνω;
-Προσοχή μή πιεῖ νερό γιατί θά γίνει
ντουβάρι!

ξξξ

Ὁ δάσκαλος ρωτᾶ τή Μαρία:
-Εἴπαμε ὅτι ἑρπετά εἶναι τά ζῶα πού σέρνονται στή γῆ. Μπορεῖς, Μαρία, νά μοῦ πεῖς
ἕνα τέτοιο ζῶο;.
Μάλιστα, κύριε, τόν μπέμπη μας!

ξξξ

Ὁ δάσκαλος ρωτᾶ τό Βασίλη γιά τά σημεῖα
τῆς στίξης.
-Τί εἶναι ἡ παύλα (-);
-Τό θηλυκό τοῦ Παύλου, κύριε!

ξξξ

Ἕνας τσιγκούνης μέ μακριά μαλλιά μπαίνει στό κουρεῖο καί ρωτᾶ:
-Πόσο κάνει τό κούρεμα;
-∆έκα εὐρώ.
-Τό ξύρισμα;
-Τέσσερα εὐρώ.
-Τότε ξύρισέ μου τό κεφάλι!

Ἀπ ροσδό κη τα αἰ νίγ μ α τ α

1. Τί εἶναι ἄσπρο ὅταν εἶναι λερωμένο καί πράσινο ὅταν εἶναι καθαρό;
2. Ποιό νησί ἀλέθει;
3. Ποιό γρᾶμμα βρίσκεται στά ποτάμια;
4. Πῶς λέγεται ὁ τάφος τοῦ ἀλόγου;
5. Ποιά πόλη τῆς Παλαιστίνης μπαίνει συνήθως στίς πληγές;
6. Ποιά πόλη εἶναι φρούριο;
7. Ποιό ἀντικείμενο ἄν καί ἔχει τρύπες συγκρατεῖ τό νερό;
8. Τί εἶναι αὐτό πού ἐνῶ εἶναι δικό μας οἱ ἄλλοι τό χησιμοποιοῦν περισσότερο ἀπό
ἐμᾶς;
9. Ποιό μέρος τῆς Ἑλλάδος δέν εἶναι ὑγρό;
10. Πῶς λέγεται αὐτός πού δέν σφάλει;
11. Ποιό εἶναι τό φθηνότερο φῶς;
12. Πῶς λέγεται αὐτός πού χαλάει μάντρες;
13. Ποιά γλώσσα δέν μπορεῖ νά μιλήσει;
Kατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παναγίας Ἐλεούσας Ἱεράπετρας
Λύσεις σωστοῦ-λάθους: 1Σ, 2Λ, 3Λ, 4Σ, 5Σ. Λύσεις Ἀκροστιχίδας: ΣΩΜΑ, ΑΠΟ∆ΕΙΠΝΟ, ΡΑΧΗΛ, ΑΣΩΤΟΥ, ΚΑΘΑΡΗ, ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ, ΣΤΑΥΡΟ, ΤΥΡΙΝΗΣ, ΗΜΕΡΕΣ. Λύσεις Αἰνιγμάτων: 1. ἀέρας, 2. ποτάμι, 3. ἀράχνη,
4. βελόνα, 5. τό αὐτί, 6. τό καρύδι, 7. ἡ καρδιά, 8. ὁ δρόμος. Λύσεις Ἀπροσδόκητων Αἰνιγμάτων: 1. Πίνακας, 2.
Μῆλος, 3. δέλτα, 4. ὑπόμνημα, 5. Γάζα, 6. Πύργος, 7. Σφουγγάρι, 8. ὄνομα, 9. Στερεά Ἑλλάδα, 10. ἄσφαλτος,
11. τοῦ ἥλιου, 12. μαντράχαλος, 13. τό ψάρι. Λύσεις παροιμιῶν: 1. χορεύουν, 2. σπιτιοῦ, 3. χορέψουμε, 4. ξέρει,
5. πήδα. Λύση μονοπατιοῦ: Τό σωστό μονοπάτι εἶναι τό Α. Λύσεις Σταυρόλεξου: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ,
2. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ, 3. ΑΓΑΠΕΣ, 4. ΜΕΤΕΩΡΑ, 5. ΠΕΡΙΒΟΛΙ. ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ, 2. ΕΝΟΡΙΕΣ, 3. ΟΡΟΣ, 4.
ΕΞΑΠΤΕΡΥΓΑ, 5. ΚΑΜΠΑΝΕΣ, 6. ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ.

Ἀντιστοίχιση

Ἀντιστοιχίσετε σωστά τήν κάθε λέξη τῆς πρώτης στήλης μέ ὅ,τι ταιριάζει ἀπό τή δεύτερη στήλη.
Παλαιά ∆ιαθήκη
Παρασκευή
Ἀκάθιστος Ὕμνος
Κυριακή τῆς Τυρινῆς
Σαράντα Μάρτυρες
Προσκύνηση τῶν εἰκόνων
Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας
9 Μαρτίου
Σταυροπροσκύνηση
Σύγχρονος ἅγιος
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος
Μεγάλη Τεσσαρακοστή
Τριώδιο
Ἀρχάγγελος Γαβριήλ
Παπα-Νικόλας Πλανᾶς
Σταυρός
Προηγιασμένη Λειτουργία
∆´ Κυριακή Νηστειῶν
Εὐαγγελισμός Θεοτόκου
∆έκα ἐντολές

Λαϊκέ ς πα ροιμίες

1. ∆υό λαλοῦν καί τρεῖς...
2. Χόρεψε κυρά Σουσοῦ κι ἔχε κι ἔννοια τοῦ...
3. Τώρα πού μπήκαμε στό χορό, θά ...
4. Ὅποιος εἶναι ἔξω ἀπό τόν χορό πολλά τραγούδια...
5. Μοναχός σου χόρευε κι ὅσο θέλεις ...

Βρές τόν σωστό δρό μο πού πρέπει νά ἀκολουθήσει
τό κορίτσι τῆς ζωγραφιᾶς γιά νά φθάσει στήν Ἐκκλησία.

Συ ντ αγή μα γειρικῆ ς

Γαρίδες μέ σάλτσα

U Ὑλικά:

P Ἕνα κιλό γαρίδες
P ἕνα κιλό λάδι
P ἕνα κιλό ὤριμες ντομάτες
P δύο κρεμμύδια ψιλοκομμένα
P ἕνα ποτηράκι λευκό
P μαϊντανός ψιλοκομμένος
P ἁλάτι, πιπέρι
Q Τρόπος παρασκευῆς: Πλύνετε καλά τίς

γαρίδες καί τίς βράζετε σέ ἁλατισμένο νερό.
Ἀφοῦ τίς καθαρίσετε, σωτάρετε μέ κρεμμύδι καί ὅταν ξανθίσει προσθέτετε τίς ντομάτες, τόν μαϊντανό καί τό ἁλατοπίπερο. Ἀφήνετε τή σάλτσα νά βράσει καί ὅταν ἀρχίζει
νά πήζει βάζετε καί τίς γαρίδες, τίς ἀφήνετε νά βράσουν γιά 15 λεπτά. Σερβίρονται
καί ζεστές καί κρύες.
Καλή σας ὄρεξη!!!
Γωγώ Μακριδάκη (Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελιστρίας Σητείας)

Κατασκευή χαρταετοῦ

Τήν Καθαρή ∆ευτέρα ὅλα τά παιδιά
τήν ἔχουν συνδυάσει μέ τό πέταγμα τοῦ
χαρταετοῦ στήν ἐξοχή ἤ σέ κάποιο πάρκο. Τό πέταγμα τοῦ χαρταετοῦ συμβολίζει τήν προσπάθεια τοῦ πιστοῦ νά σηκωθεῖ ἀπό τά γήινα καί νά ἀνέβει πνευματικά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς.

8 Ὑλικά: Πλαστικά πιάτα, χαρτιά κανσόν διαφόρων χρωμάτων, χαρτιά γκοφρέ
διαφόρων χρωμάτων κομμένα σέ λουρίδες.

X Τρόπος κατασκευῆς: Σ᾽ ἕνα κομμάτι κανσόν σχεδιᾶστε ἕνα τετράγωνο καί
κόψτε τό περίγραμμά του. Κολλῆστε το
σέ ἕνα πλαστικό πιατάκι. Ὡς οὐρά χρησιμοποιῆστε μιά λουρίδα γκοφρέ χρωματιστά χαρτιά καί κολλῆστε τη σέ μιά ἀπό τίς γωνιές τοῦ τετραγώνου.
Τό στόλισμα τῆς οὐρᾶς μπορεῖ νά γίνει μέ χρωματιστά γκοφρέ μήκους 5 cm σέ σχῆμα
φιόγκου. Ἡ κατασκευή θά κολληθεῖ στό πίσω μέρος τοῦ πλαστικοῦ πιάτου καί ὁ μικρός
χαρταετός σας εἶναι ἕτοιμος νά πετάξει ψηλά γιά νά κουβεντιάσει μέ τήν ἥλιο ἤ νά χαθεῖ στά σύννεφα, ἐφόσον σπάσει ὁ σπάγγος.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου
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Οἱ λέξεις ἔχουν κρυφτεῖ. Προσπάθησε νά βρεῖς δώδεκα λέξεις πού ἔχουν σχέση μέ τή
Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
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Σταυρόλεξο
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Αἴθουσα πού ὑποδέχονται τούς ἐπισκέπτες στά μοναστήρια.
2. Τά κτίρια πού ζοῦν οἱ μοναχοί.
3. Ἔτσι λέγονται οἱ πρῶτες
χριστιανικές κοινότητες.
4. Μοναστήρια πάνω σέ ἕνα
βράχο στή Θεσσαλία.
5. Τό Ἅγιο Ὄρος ὀνομάζεται
καί ... τῆς Παναγίας.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Τελοῦνται στά μοναστή-

ρια καθημερινά.
2. Ἔχουν ὡς κέντρο τό ναό κάθε γειτονιᾶς.
3. Ἅγιο ... ἤ Ἄθωνας.
4. Μεταλλικοί δίσκοι πού εἰκονίζουν ἀγγέλους μέ ἕξι φτερούγες.
5. Χτυποῦν καί μᾶς καλοῦν στήν ἐκκλησία.
6. Φροντίζει γιά τή σωστή λειτουργία τοῦ ναοῦ.

