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Ὁ Ἅγιος Ἀλέξιος, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ
Ὁ Ἅγιος Ἀλέξιος γεννήθηκε στή Ρώμη περίπου τό 380 μ.Χ. Οἱ γονεῖς του, ὁ Εὐφημιανός καί ἡ Ἀγλαΐα, ἦταν πλούσιοι, εὐσεβεῖς καί ἐνάρετοι. Ἦταν ὅμως λυπημένοι, γιατί ἦταν ἄτεκνοι. Προσευχήθηκαν, λοιπόν,
στόν Κύριο νά τούς δώσει
παιδί. Ὁ Θεός ἄκουσε τίς
προσευχές τους καί ἡ
Ἀγλαΐα γέννησε ἕνα γιό
πού τόν ὀνόμασαν Ἀλέξιο.
Ὅταν ἔφτασε σέ κατάλληλη ἡλικία οἱ γονεῖς του
ἀποφάσισαν νά τόν παντρέψουν. Ἐκεῖνος προτιμοῦσε νά μείνει ἄγαμος
γιά νά προστατεύει τούς
φτωχούς, ἀλλά ὑποχώρησε
στήν ἐπιθυμία τους. Τήν
ἑπόμενη μέρα τοῦ γάμου,
ἀφοῦ προσευχήθηκε μέ τή
γυναίκα του, ἔφυγε μακριά. Ἔφτασε στή Ἔδεσσα
τῆς Συρίας. Ἐκεῖ μοίρασε
τά χρήματά του στούς
πτωχούς, ἀκόμα καί τά ἱμάτιά του, καί ἔμεινε μέ κουρελιασμένα ροῦχα γιά δεκαεπτά
χρόνια στό νάρθηκα τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας,
ὡς ἕνας ἀπό τούς πτωχούς. Προτίμησε ἔτσι
νά ζεῖ μέ νηστεία ὅλη τήν ἑβδομάδα καί νά
μεταλαμβάνει κάθε Κυριακή, τρώγοντας
μόνο λίγο ἄρτο καί πίνοντας λίγο νερό.

Οἱ γονεῖς του, ὅταν ἔμαθαν τά γεγονότα
στενοχωρήθηκαν καί ἔστειλαν παντοῦ
ἀνθρώπους νά τόν βροῦν. Μόλις ὁ Ὅσιος
Ἀλέξιος κατάλαβε ὅτι ἔγινε γνωστός, ἔφυγε κρυφά καί σκέφθηκε νά πάει στήν Ταρσό, στό ναό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅμως βίαιος
ἄνεμος ἅρπαξε τό πλοίο
καί τό μετέφερε στή
Ρώμη. Ἐκεῖ συνάντησε
τόν πατέρα του, ὁ ὁποῖος
δέν τόν ἀναγνώρισε, τοῦ
ζήτησε νά τόν ἐλεήσει
καί νά τόν ἀφήσει νά
τρώει ἀπό τά περισσεύματα τοῦ τραπεζιοῦ του.
Ὁ πατέρας του δέχθηκε
νά τόν βοηθήσει καί ὅρισε ἕνα ὑπηρέτη νά τόν
φροντίζει. Ὅμως κάποιοι
ἀπό τούς ὑπηρέτες πείραζαν τόν Ἀλέξιο καί τόν
κοροΐδευαν, ἀλλά δέν τόν
ἔνοιαζε. Μάλιστα ἔδινε
τήν τροφή του σέ ἄλλους, παραμένοντας
ὅλη τήν ἑβδομάδα χωρίς τροφή καί νερό.
Δεκαεπτά ὁλόκληρα χρόνια παρέμεινε
στό πατρικό σπίτι του χωρίς νά τόν ἀναγνωρίσει κανένας. Ὅταν ὅμως ἔφθασε ὁ καιρός τῆς κοιμήσεώς του, τότε ἔγραψε σέ ἕνα
χαρτί τή ζωή του. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰννο-

κέντιος, ἐνῶ τελοῦσε τή Θεία Λειτουργία,
ἄκουσε φωνή ἀπό τό Ἅγιο Θυσιαστήριο, πού
καλοῦσε τούς πιστούς νά ἀναζητήσουν
τόν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ. Πράγματι κατευθύνθηκαν στό σπίτι τοῦ Εὐφημιανοῦ. Ὁ ὑπηρέτης πού φρόντιζε τόν Ὅσιο Ἀλέξιο ἀνέφερε τόν τρόπο τῆς ζωῆς τοῦ πτωχοῦ, τόν
ὁποῖο ἐξυπηρετοῦσε. Τότε ὁ Εὐφημιανός, χωρίς νά γνωρίζει ὅτι ὁ Ὅσιος ἦταν νεκρός,
ἀποκάλυψε τό πρόσωπό του, πού ἔλαμπε
σάν πρόσωπο ἀγγέλου. Στό χέρι τοῦ Ὁσίου
μάλιστα εἶδε τό χαρτί πού δέν μποροῦσε νά
τό πάρει. Μετά ἀπό προσευχές ὁ Ὅσιος ἐπέτρεψε νά διαβαστεῖ τό χαρτί πού εἶχε στό
χέρι του καί ὁ Εὐφημιανός νά ἀντιληφθεῖ ὅτι
πρόκειται γιά τόν γιό του, τόν ὁποῖο ἀναζητοῦσε τόσα χρόνια.
Ἐπειδή συνεχῶς μαζευόταν ὅλο καί περισσότεροι πιστοί, ὁ βασιλιάς καί ὁ Ἀρχιερέας πρόσταξαν νά πάρουν τόν Ἅγιο ἀπό τό
δωμάτιο καί νά τόν μεταφέρουν στό κέντρο

τῆς πόλης γιά νά τόν προσκυνήσει ὅλος ὁ
κόσμος. Ἐκεῖ ἔγιναν σπουδαῖα θαύματα: βουβοί μίλησαν, τυφλοί βρῆκαν τό φῶς τους, λεπροί καθαρίστηκαν καί πολλοί ἀπό τούς
ἀρρώστους πού προσκυνοῦσαν τό λείψανο
θεραπεύτηκαν. Βλέποντας τά θαύματα ὅσοι
ἦταν μπροστά μέ μεγάλη εὐλάβεια καί
θαυμασμό δόξαζαν τό Θεό.
Μία ἑβδομάδα ἔμεινε ἄταφο τό ἱερό λείψανο γιά νά τό προσκυνήσει ὅλος ὁ κόσμος.
Ἔπειτα ὁ βασιλιάς πρόσταξε νά κατασκευαστεῖ ἀσημένια θήκη, γιά νά τοποθετηθεῖ σ’ αὐτή τό ἱερό λείψανό του. Τό ἔθαψαν στό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ὅπου
γινόταν μεγάλο πανηγύρι. Ὁ τάφος ἀνάβλυζε ἅγιο μύρο καί ὅσοι χρίονταν μ’ αὐτό
θεραπεύονταν ἀπό τίς ἀρρώστιες.
Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀλεξίου στίς 17 Μαρτίου.
Κατηχητικό Σχολεῖο
Κάτω Χωριοῦ Ἱεράπετρας

Οἱ Ἅγιοι καί τά Ζῶα

Τό κέρασμα τοῦ λιονταριοῦ
Ὁ Ὅσιος Συμεών δέχθηκε κάποτε
στή σπηλιά του ἐπισκέπτες. Ἐνῶ συνομιλοῦσαν, ἐμφανίσθηκε ἀπό μακριά
ἕνα λιοντάρι, πού κάτι κρατοῦσε στό
στόμα του. Πάγωσαν ἀπό τόν φόβο
τους οἱ ἐπισκέπτες. Ὁ Ὅσιος ὅμως,
γνωστός γιά τό χάρισμά του νά ἡμερεύει καί τά ἀγριότερα θηρία, σηκώθηκε ἀπό τή θέση του καί ἔκανε νόημα στό λιοντάρι νά πλησιάσει.
Πράγματι τό λιοντάρι τόν πλησίασε καί τοῦ ἔδωσε ἕνα τσαμπί χουρμάδες. Ἔπειτα ἀπομακρύνθηκε λίγο
ἀπό τήν σπηλιά, ξάπλωσε κάτω καί
ἀποκοιμήθηκε.
Ὁ Ὅσιος κέρασε μέ τούς χουρμάδες
τούς ἐπισκέπτες του, κι ἔπειτα προσευχήθηκε καί ἔψαλε μαζί τους .
(Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σίμωνος Μοναχοῦ, «Ἡ
ζωοφιλία τῶν Ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν
ζώων», ἐκδόσεις Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,

Ἀθήνα 2007, σελ. 94)

Οἱ ἀπορίες μας...
-Ποιές ξεχωριστές ἀκολουθίες τελοῦνται
τήν περίοδο τῆς Μ. Σαρακοστῆς;
-Ἡ περίοδος τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς
εἶναι ἡ πιό ἱερή περίοδος πού προετοιμάζει
κατάλληλα τόν πιστό γιά τό Πάσχα. Στίς
ἐκκλησίες καί στά Μοναστήρια τελοῦνται
ξεχωριστές ἀκολουθίες, οἱ ὁποῖες μαζί μέ τή
νηστεία, τήν προσευχή, τήν ἐξομολόγηση καί
τή Θεία Κοινωνία βοηθοῦν τούς πιστούς νά
κάνουν ἕνα νέο ξεκίνημα. Μιά τέτοια προσευχή πού μᾶς δείχνει πῶς πρέπει νά εἶναι
ὁ πραγματικός χριστιανός καί μᾶς καθοδηγεῖ
γιά νά ἀκολουθήσουμε σωστή πορεία στή
ζωή μας, ὄχι μόνο
κατά τήν περίοδο
τῆς Μ. Σαρακοστῆς ἀλλά καί
σέ ὅλη τήν ὑπόλοιπη χρονιά, εἶναι
ἡ εὐχή τοῦ Ὁσίου
Ἐφραίμ τοῦ Σύρου,
πού λέγεται ἀπό
τόν Ἱερέα σέ ὅλες
τίς Ἀκολουθίες τῆς
Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς: «Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου,
μή μοῦ δώσεις πνεῦμα τεμπελιᾶς, περιέργειας,
φιλοδοξίας, γιά ἐξουσία καί ἄστοχων λόγων.
Χάρισε στό δοῦλο σου πνεῦμα σωφροσύνης,
ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καί ἀγάπης.
Ναί, Κύριε καί Βασιλιά, χάρισέ μου (τό χάρισμα) νά βλέπω τά δικά μου παραπτώματα καί νά μήν κατακρίνω τόν ἀδελφό μου·
διότι εἶσαι εὐλογημένος στούς αἰῶνες τῶν
αἰώνων. Ἀμήν».
Συγκεκριμένα τήν περίοδο τῆς Μ. Σαρακοστῆς τελοῦνται οἱ ἑξῆς ἀκολουθίες, πού
δέν τελοῦνται τό ὑπόλοιπο ἔτος:
Ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων
Δώρων. Τελεῖται τήν Τετάρτη (πρωί ἤ βράδυ) καί τήν Παρασκευή (πρωί) ἤ σέ ὁρισμένες ἑορτές Ἁγίων (ὅπως τῶν Ἁγίων Σαράντα). Πρόκειται γιά μιά ἀκολουθία μέ
ὕμνους καί εὐχές (Ἑσπερινός), κατά τήν
ὁποία οἱ χριστιανοί μεταλαμβάνουν τό
ψωμί (πρόσφορο) καί τό κρασί πού καθαγιάσθηκαν καί ἔγιναν Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ κατά τή Θεία Λειτουργία τοῦ Σαββάτου ἤ τῆς Κυριακῆς πού προηγήθηκε (γι᾽

αὐτό καί ἡ ὀνομασία «Προηγιασμένα Τίμια
Δῶρα= Ἁγιασμένα ἀπό πρίν Τίμια Δῶρα»).
Τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο. Κάθε ἀπόγευμα,
ἐκτός Παρασκευῆς, Σαββάτου καί Κυριακῆς, ψάλλεται τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο, μιά
πολύ ὄμορφη ἀκολουθία, στήν ὁποία ξεχωρίζει ὁ ὕμνος «Κύριε τῶν Δυνάμεων, μεθ᾽
ἡμῶν γενοῦ, ἄλλον γάρ ἐκτός Σου βοηθόν, ἐν
θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν. Κύριε τῶν Δυνάμεων,
ἐλέησον ἡμᾶς».
Οἱ Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί. Τελοῦνται τά
ἀπογεύματα τῶν Κυριακῶν τῆς Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς καί τονίζουν μέ ἰδιαίτερους
ὕμνους τό πνευματικό μήνυμα ὅλης τῆς
περιόδου, πού εἶναι ἡ
μετάνοια καί ἡ ἐπιστροφή μας στόν
ἀληθινό, δηλ. τόν
χριστιανικό, τρόπο
ζωῆς.
Ὁ Μέγας Κανόνας,
ὁ ὁποῖος εἶναι ποίημα
τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα
Κρήτης (7ος-8ος αἰ.).
Περιγράφει τήν πνευματική καί ἠθική κατάπτωση τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ἀνάγκη γιά
μετάνοια. Ψάλλεται τό βράδυ τῆς Τετάρτης
(Ὄρθρος τῆς Πέμπτης) κατά τήν Ε´ ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν.
Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος ἤ Χαιρετισμοί τῆς
Παναγίας, πού ἐξυμνεῖ τή Θεοτόκο καί, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ψάλθηκε στήν
Παναγία τῶν Βλαχερνῶν ἀπό τούς ὄρθιους
πιστούς, γιά τή θαυματουργή διάσωση τῆς
Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τήν Παναγία
κατά τήν πολιορκία ἀπό τούς Ἀβάρους καί
Πέρσες τό 626 μ.Χ.
Τίς πρῶτες τέσσερις Παρασκευές τῆς Μ.
Σαρακοστῆς ψάλλεται τμηματικά (ἀπό 6
«Οἴκους») καί ὁλόκληρος τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς τῆς Ε´ ἑβδομάδας. Ὁ ποιητής (πιθανόν ὁ Ρωμανός ὁ Μελωδός) τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, πού ἀποτελεῖται ἀπό 24
«Οἴκους», τονίζει τόν Εὐαγγελισμό τῆς
Θεοτόκου, πού ἀποτελεῖ τό ξεκίνημα τῆς
σωτηρίας τοῦ κόσμου χάρη στήν καθοριστική συμβολή τῆς Παναγίας.

Ἀν τ ι σ το ίχ ι σ η
Ἀντιστοιχῆστε τά διάφορα ζωικά εἴδη μέ τούς τόπους τῆς Γῆς στούς ὁποίους ἔχουν ἀναπτυχθεῖ.
ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ
ΛΕΥΚΗ ΑΡΚΟΥΔΑ
ΚΑΜΗΛΑ ΔΡΟΜΑΔΑ
ΚΑΓΚΟΥΡΟ
ΒΙΣΟΝΑΣ
ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ
ΤΙΓΡΗΣ

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΡΗΜΟΣ
ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΣ ΠΟΛΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΛΙΒΑΔΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΟΛΟΣ
ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΖΟΥΓΚΛΑ
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΑΒΑΝΑ

Αἰνίγματα
1. Τέσσερα ἀδερφάκια ἀγκαλιασμένα, σέ
ἕνα σεντουκάκι εἶναι κλεισμένα. Τί εἶναι;

ξξξ

2. Εἴτε κοπελούδα εἴτε μιά παιδούλα, μιά
φορά τό χρόνο ντύνομαι νυφούλα. Τί εἶναι;

ξξξ

ἐκεῖ ὅπου ἐσύ δέν εἶσαι. Τί εἶναι;

ξξξ

10. Ἀόμματος, ἀκόκκαλος στόν οὐρανό πετάει. Τί εἶναι;

ξξξ

3. Ὅλα τά ἀκούει, μά τίποτα δέ λέει. Τί εἶναι;

11. Σιγανή, σιωπηλή, τό σαμάρι κουβαλεῖ.
Τί εἶναι;

4. Φεύγω ἐγώ καί φεύγει ἐκεῖνος. Στέκω
ἐγώ καί στέκει ἐκεῖνος. Τί εἶναι;

12. Ψηλός, ψηλός καλόγερος, κουδούνια
φορτωμένος. Τί εἶναι;

5. Ἔχω ἕνα κουτάκι γεμᾶτο σκεπαρνάκια.
Τί εἶναι;

13. Ἀνήρ μέ γεννᾶ καί πατήρ ὑπέρ φύσιν.
Ζωήν καλεῖ με καί θάνατον προσφέρω. Τί
εἶναι;

ξξξ
ξξξ

ξξξ

6. Γούρνα μου πελεκητή, μαρμαρένια καί
χυτή, μαῦρα τά ψαράκια σου μέ τό κρύο σου
ζουμί. Τί εἶναι;

ξξξ
ξξξ
ξξξ

ξξξ

14. Στρογγυλό μηδενικό, καθαρά ἑλληνικό, θεραπεύει φίνα, τή μικρή μας πείνα. Τί
εἶναι;

7. Μητέρα καί κόρη τό ἴδιο ὄνομα ἔχουν,
δέρνουν τή μητέρα κι ἀρμέγουνε τήν κόρη.
Τί εἶναι;

15. Σαρανταδυό πουκάμισα, ἀπ᾽ ἔξω τό παλιό μου. Τί εἶναι;

ξξξ

8. Καλαγκαθένιο τό μαντρί καί κόκκινα τά
γίδια. Τί εἶναι;

ξξξ

9. Κινοῦμαι ὅταν κινεῖσαι, ἀδύνατο νά εἶμαι

ξξξ
ξξξ

16. Ἔρχομαι φίλε ἀπό μακριά κι ἄν εἶναι
ὁρισμός σου, νά χτίσω τό καλύβι μου ἔξω
ἀπό τό ἀρχοντικό σου. Τί εἶναι;

Ἀπαντήσεις Αἰνιγμάτων: 1. καρύδι, 2. ἀμυγδαλιά, 3. αὐτί, 4. ἴσκιος, 5. στόμα, 6. καρπούζι, 7. ἐλιά, 8. ρόδι, 9. σκιά,
10. καπνός, 11. χελώνα, 12. κυπαρίσσι, 13. Εὔα, 14. κουλούρι, 15. κρεμμύδι, 16. χελιδόνι. Λύση Κρυπτόλεξου: ΚΑΒΑΛΑ,
ΒΟΛΟΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΠΥΡΓΟΣ, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΛΑΜΙΑ, ΡΟΔΟΣ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΞΑΝΘΗ, ΒΕΡΟΙΑ. Λύση Σταυρόλεξου μέ ἀριθμούς: 1. Ἀποστ. Θωμᾶ, 2. Λιβαδειά, 3. Ὄσσα, 4. ρήτορας, 5. Καραϊσκάκης, 6. 4 Φεβρουαρίου, 7. Ρεθύμνου. Σχηματίζονται οἱ λέξεις: ΒΙΒΛΙΟ, ΙΚΑ, ΑΙΟΛΟΣ (ὁριζόντια), ΒΙΑ,
ΙΚΑ, ΣΟΛ, ΟΙΚΟΣ (κάθετα).
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Βρεῖτε κάθετα, ὁριζόντια καί διαγώνια δεκαπέντε πόλεις τῆς Ἑλλάδος.

Τό χιοῦμορ εἶναι ... ζωή!!!

Μαθητής: Κύριε, δέν νομίζω ὅτι ἀξίζει νά
πάρω μηδέν στό διαγωνισμό.
Δάσκαλος: Οὔτε ἐγώ, Γιωργάκη. Ἀλλά δυστυχῶς δέν ὑπάρχει πιό χαμηλός βαθμός νά σοῦ
βάλω!

πππ

Ἕνας πολιτικός ἐκφωνοῦσε λόγο καί εἶπε πρός
τό πλῆθος: Λένε οἱ ἀντίπαλοί μου ὅτι ἔχω κάνει
πολλές καταχρήσεις καί πλούτισα. Ἀλλά, σᾶς
ὁρκίζομαι στήν τιμή μου ὅτι ἐδῶ σέ αὐτές τίς τσέπες (καί τίς δείχνει) δέν μπῆκε οὔτε ἕνα εὐρώ ἀπό
κατάχρηση.
Ὁπαδός ἀπό κάτω: Ναί, σωστά, μᾶλλον καινούργιο εἶναι καί δέν τό ἔχετε ἐγκαινιάσει ἀκόμη.

πππ

Πελάτης: Κύριε ἐδῶ στό σαλόνι ἡ κατάσταση
εἶναι ἀφόρητη ἀπό τίς χιλιάδες μύγες πού μᾶς
ἐνοχλοῦν, ὁρμοῦν ἀκόμη καί στόν καφέ.
Γκαρσόν: Μά, κύριε μήν ἀνησυχεῖτε σέ πέντε λεπτά σερβίρουμε στήν τραπεζαρία τό φαγητό καί
τότε θά μεταφερθοῦν ὅλες ἐκεῖ.

πππ

Ὁ δάσκαλος ρωτᾶ στήν τάξη:
-Ποιό εἶναι πιό μακριά τό φεγγάρι ἤ ἡ Κίνα;
-Ἡ Κίνα ἀπαντᾶ ὁ Γιωργάκης, γιατί το φεγγάρι τό βλέπουμε, ἐνῶ τήν Κίνα δέν τή βλέπουμε
καθόλου!
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πππ
Ἡ δασκάλα παρατηρεῖ τόν Κωστάκη:
-Γιατί δέν προσπαθεῖς νά φτιάξεις λίγο τά
γράμματά σου;
-Γιατί ὅταν μεγαλώσω θέλω νά γίνω γιατρός!

πππ

Μιά μέρα στή Γλώσσα, λέει ἡ δασκάλα στόν
Τάσο:
-Ἐγώ διαβάζω, ἐσύ διαβάζεις, τί χρόνος εἶναι;
-Χαμένος!

πππ

Ὁ Τάσος δείχνει στόν μπαμπά του στό ζωολογικό κῆπο ἕνα παγώνι:
-Μπαμπά, μπαμπά! Κοίτα, ἡ κότα ἄνθισε!

πππ

Ἕνας μαθητής ρωτᾶ τή δασκάλα στό μάθημα
τῆς φυσικῆς:
-Κυρία, ἀφοῦ ἡ γῆ περιστρέφεται γύρω ἀπό τό
ἑαυτό της, πῶς δέν ἀναποδογυρίζουν οἱ ἄνθρωποι;
-Τούς κρατᾶ ὁ νόμος τῆς βαρύτητας;
-Και πρίν ψηφιστεῖ ὁ νόμος αὐτός, πῶς κρατιόντουσαν;
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

Ἀντιστοιχῆστε τίς παρακάτω φράσεις:
Κάνοντας τό σημεῖο τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ,
Ὅταν ἀγγίζουμε τό μέτωπο σημαίνει:
Ὅταν βάζουμε τό χέρι μας κάτω
ἀπό τό στῆθος μας, στήν κοιλιά,
σημαίνει:
Ὅταν ἀγγίζουμε τό δεξιό ὦμο
μας σημαίνει:
Ὅταν ἀγγίζουμε τόν ἀριστερό
ὦμο σημαίνει:

ὅτι ζητᾶμε ἀπό τόν Χριστό νά
μᾶς βάλει στά δεξιά του.
ὅτι ζητᾶμε ἀπό τόν Χριστό νά
μήν μᾶς βάλει στά ἀριστερά του.
ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Θεός καί
βρίσκεται ψηλά στόν οὐρανό.
ὅτι ὁ Χριστός γίνεται ἄνθρωπος
καί κατεβαίνει στή γῆ.
Κατηχητικό Σχολεῖο Mιχαήλ Ἀρχαγγέλου
Ἱεράπετρας

Χρωματῆστε τήν εἰκόνα μέ τόν Χριστό
πού σηκώνει τόν Σταυρό Του

Ἡ ἑορτή τῆς Σταυροπροσκύνησης
Συμπλήρωσε τά κενά μέ τίς λέξεις πού βρίσκονται στήν παρένθεση (πίστη, ψυχή, σαράντα,
πράττουμε, βοήθεια, καρδιά, σκεπτόμαστε, προσευχόμαστε, Θεό, προστασία, προσευχή, ἐξομολογούμαστε) καί θά βρεῖς γιατί προσκυνοῦμε τόν Τίμιο Σταυρό.
Ἡ Μεγάλη Σαρακοστή λέγεται ἔτσι, γιατί διαρκεῖ ................. μέρες. Αὐτό τό διάστημα νηστεύουμε περισσότερο, ................., πηγαίνουμε πιό συχνά στήν Ἐκκλησία καί ................. γιά
νά γίνουμε καθαροί στήν ................. καί τήν ................. . Ὁ Σταυρός πού κάνουμε μᾶς βοηθάει πολύ, ὥστε μέ καθαρή καρδιά νά φτάσουμε στό ..................
Μέ τόν Σταυρό δείχνουμε τήν ................. στόν Ἰησοῦ Χριστό, ζητοῦμε τήν ................. καί
τήν ................. Του καί ζητοῦμε τήν εὐλογία Του σέ ὅσα ................. καί σέ ὅλα ὅσα ..................
Ὅταν λοιπόν κάνουμε τόν Σταυρό μας, κάνουμε μία ................. στήν Ἁγία Τριάδα.
Κατηχητικό Σχολεῖο Mιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας

Μαγειρική:Πιπερόπιτα
Ὑλικά:
P 12 φύλλα κρούστας (6
ἐπάνω καί 6 κάτω),
Q 1 πράσινη καί 1 κόκκινη πιπεριά κομμένη σέ κύβους,
O 1 ματσάκι κρεμμυδάκια φρέσκα,
π 500 γραμμάρια φέτα,
ξ μαϊντανό,
P 2 πράσα ψιλοκομμένα μόνο τό λευκό
μέρος,
Q 4-5 αὐγά,
O 1/2 ματσάκι ἄνιθο,
P 1/2 φλυτζάνα γάλα.

Ἐ κ τέ λ εση:

Σοτάρουμε τίς πιπεριές, τά κρεμμυδάκια καί τά πράσα. Ὅταν
εἶναι ἕτοιμα τά κατεβάζουμε ἀπό τή φωτιά καί ρίχνουμε τά ὑπόλοιπα ὑλικά. Χαράζουμε τά φύλλα πρῶτα καί τά λαδώνουμε.
Ἀφοῦ λαδώσουμε καί τά ὑπόλοιπα φύλλα ἕνα-ἕνα, τοποθετοῦμε τά ἕξι φύλλα σέ ἕνα βουτυρωμένο ταψί. Ἁπλώνουμε τή
γέμιση καί σκεπάζουμε μέ τά ὑπόλοιπα ἕξι βουτυρωμένα φύλλα. Στή συνέχεια χαράζουμε τήν πίτα μας ὅπως θέλουμε, τή
λαδώνουμε καλά καί τήν τοποθετοῦμε στόν φοῦρνο γιά ψήσιμο στούς 180Ο (γιά περίπου μία ὥρα). Καλή ἐπιτυχία!
Κατηχητικό Σχολεῖο
Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας
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τοῦ σταυρόλεξου μέ τό σωστό γράμμα
τῶν παρακάτω ἐρωτήσεων. Ἴδιοι ἀριθμοί
ἴδια γράμματα.

51. Ποιά ἀπό τίς παρακάτω ἑορτές εἶναι ἀκίνητη;
6
Σ. Ἁγίου Γεωργίου
Π. Ἀποστόλου Θωμᾶ
Β. Ἁγίου Νικολάου
2. Ποιά εἶναι ἡ πρωτεύουσα τῆς Βοιωτίας;
Λ. Θήβα
Ι. Λειβαδιά
Α. Χαλκίδα
3. Ποιό ἀπό τά ὄρη τῆς Ἑλλάδας
λέγεται καί Κίσσαβος;
Φ. Ὄλυμπος
Λ. Ὄσσα
Μ. Ὄθρυς
4. Ὁ ἀρχαῖος Δημοσθένης τί ἦταν;
Γ. φιλόσοφος
Ε. ἱστορικός
Κ. ρήτορας

5. Στόν Παιραιᾶ ποιός ὁπλαρχηγός
σκοτώθηκε;
Ρ Μπότσαρης
Σ. Διάκος
Α. Καραϊσκάκης
6. Πότε ἑορτάζεται ἡ μνήμη
τοῦ Ἁγίου ᾽Ισιδώρου;
Ο. 4 Φεβρουαρίου
Σ. 14 Φεβρουαρίου
Θ. 24 Φεβρουαρίου
7. Σέ ποιό νομό βρίσκεται ἡ Μονή
Ἀρκαδίου;
Ζ. Χανίων
Η. Ἡρακλείου
Σ. Ρεθύμνου
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγίας Φωτεινῆς
Ἱεράπετρας

Κατασκευή Πασχαλινῆς Λαμπάδας
ΥΛΙΚΑ: -Μιά ἁπλή μονόχρωμη λαμπάδαXχαρτί περιτυλίγματοςY
ψαλίδι καί διαφανές σελοτέιπZ εἰδική κόλλα γιά κεριάο ἕνα μικρό πινέλο
ΚΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η : Ἀφοῦ διαλέξετε μιά λαμπάδα σ᾽ ὅποιο
χρῶμα θέλετε, χρησιμοποιῆστε τό διαφανές σελοτέιπ σάν
ὁδηγό, τυλίγοντάς το διαγώνια γύρω ἀπό τή λαμπάδα καί
σταματώντας περίπου 4-5 ἑκατοστά πρίν τό φυτίλι. Κατόπιν
κόβετε ἕνα χαρτί περιτυλίγματος σέ λωρίδες τίς ὁποῖες τυλίγετε κατά μῆκος τῆς λαμπάδας καί μετά περνᾶτε στήν ἐπιφάνειά της τήν εἰδική κόλλα γιά κεριά. Ἑνώνετε τίς λωρίδες
μεταξύ τους προσεκτικά γιά νά μήν ἀλλάξει ἡ φορά τῶν σχεδίων. Μετά ἀφήνετε νά στεγνώσει ἡ κόλλα γιά 2-3 λεπτά καί
μέ τό πινέλο κάνετε ἕνα μικρό σχέδιο πού θά ἐπιλέξετε (π.χ.
κόκκινες πασχαλίτσες). Ὅταν τελειώσετε, κρεμᾶστε γιά μερικές ὧρες τή λαμπάδα γιά νά στεγνώσει. Τώρα ἡ λαμπάδα
εἶναι ἕτοιμη. Ἐάν θέλετε, μπορεῖτε ἐπίσης νά τή διακοσμήσετε καί μέ λεπτές κορδέλες ὑφάσματος. Καλή Ἀνάσταση!

