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Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος
Μιά ἀπό τίς πρῶτες γυναῖκες πού ἔγιναν χριστιανές, θαυματούργησαν καί ἁγιοποιήθηκαν
ἦταν ἡ Ἁγία Θέκλα. Ἔχει τόν τίτλο τῆς Ἰσαποστόλου, ἐπειδή ἡ ζωή καί τό ἔργο της ἦταν
ἰσάξια τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων. Καταγόταν
ἀπό τό Ἰκόνιο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί ἦταν θυγατέρα οἰκογένειας εἰδωλολατρῶν. Μεταστράφηκε στή
χριστιανική πίστη χάρη στά
κηρύγματα τοῦ ἴδιου τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου. Ἄκουγε
ἐπί τρεῖς συνεχόμενες ἡμέρες
τόν Μεγάλο Ἀπόστολο τῶν
ἐθνῶν νά κηρύττει τό λόγο
τοῦ Θεοῦ στό σπίτι τοῦ γείτονά της καί μετέπειτα ἀποστόλου Ὀνησιφόρου καί ἀποφάσισε νά τόν ἀκολουθήσει
στήν Ἀντιόχεια.
Ὅταν ἡ Θέκλα ἔγινε χριστιανή, εἶχε ἤδη ἀρραβωνιασθεῖ κάποιον εἰδωλολάτρη,
τόν Θάμυρη. Αὐτός, μόλις
ἔμαθε ὅτι ἔγινε χριστιανή,
μαζί μέ τή μητέρα της, τή
Θεοκλεία, προσπάθησαν νά τῆς ἀλλάξουν τήν
ἀπόφασή της. Ὅταν κατάλαβαν ὅτι δέν μποροῦσαν νά τή μεταπείσουν, πρόδωσαν τόν
Ἀπόστολο Παῦλο στόν ἡγεμόνα Καστίλιο, ὁ
ὁποῖος τελικά ἀφοῦ τόν φυλάκισε, τόν ἀπέλασε. Ἡ Ἁγία Θέκλα τόν ἐπισκέφθηκε στή φυλακή, ἀλλά οἱ φρουροί του τήν ἀνακάλυψαν.
Ὁ ἀπόστολος ἐκδιώχθηκε καί ἡ Θέκλα καταδικάστηκε νά καεῖ ζωντανή σέ θάνατο στήν
φωτιά. Ἔγινε ὅμως τό θαῦμα: οἱ φλόγες τύλιξαν τό κορμί της προστατεύοντάς το, ἀντί νά

τό καῖνε, καί ἔσβησαν ἀπό μιά ξαφνική νεροποντή πού ἔσωσε τήν Ἁγία. Ἀπό τότε ἡ Ἁγία
Θέκλα ἐγκατέλειψε τόν μνηστήρα της καί ἀκολούθησε τόν Ἀπόστολο στήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας. Στήν πόλη αὐτή ἀπέκτησε μιά θετή μητέρα, τήν ἀριστοκρατικῆς καταγωγῆς Τρύφαινα, ἡ ὁποία ἔγινε χριστιανή καί τῆς ἔδωσε τά ὑπάρχοντά της γιά τή βοήθεια
τῶν φτωχῶν καί ἀδυνάτων.
Ἐκεῖ, ἡ Ἁγία Θέκλα εἶχε τήν
ἀτυχία νά τήν ἐρωτευθεῖ ἕνας
ἀξιωματοῦχος, ὁ Ἀλέξανδρος.
Στήν προσπάθειά της νά τοῦ
ξεφύγει συνελήφθη ἀπό Ρωμαίους στρατιῶτες καί ὁδηγήθηκε γιά δεύτερη φορά
στό μαρτύριο, αὐτή τή φορά
στό ἀμφιθέατρο. Προτοῦ
ἀντιμετωπίσει τά θηρία προσευχήθηκε καί ἀμέσως μιά
λέαινα, ἀντί νά τήν κατασπαράξει, τήν προστάτευσε
ἀπό τά ἄλλα ἄγρια ζῶα. Στή
συνέχεια ἔριξαν τή Θέκλα
στή λίμνη μέ τίς σαρκοβόρες φώκιες. Πέφτοντας στό νερό, βάπτισε μόνη της τόν
ἑαυτό της, καί αὐτό τῆς ἔδωσε τή μυστική δύναμη νά νικήσει τό θάνατο καί νά ξεφύγει γιά
δεύτερη φορά ἀπό τό μαρτύριο.
Ἀπό τήν Ἀντιόχεια μετέβη στά Μύρα τῆς Λυκίας γιά νά συναντήσει τόν δάσκαλό της Ἀπόστολο Παῦλο. Ὁ Ἀπ. Παῦλος τῆς εἶπε ὅτι ἦρθε
ἡ ὥρα νά ἐπιστρέψει στήν πατρίδα της. Προσευχήθηκε λοιπόν γιά νά τήν ὁδηγήσει στό
σωστό μέρος. Ἀπό ἐκεῖ πῆγε στή Σελεύκεια καί

ἀνέβηκε πάνω σ’ ἕνα βουνό πού τήν ὁδήγησε ἕνα φωτεινό σύννεφο. Ἦταν τό ὄρος Καλαμών. Κατάλαβε ὅτι ἦταν θέλημα Θεοῦ νά
κατοικήσει ἐκεῖ καί βρῆκε μιά σπηλιά καί ἐγκαταστάθηκε. Ἐκεῖ θεράπευε τίς ψυχές καί τά σώματα τῶν ἀνθρώπων. Ἡ φήμη της ἐξαπλώθηκε γρήγορα καί ἄρχισε νά συγκεντρώνει
γύρω της πλῆθος κόσμου γιά νά τήν ἀκούσει
ἤ γιά νά γιατρευτεῖ.
Οἱ Μάγοι ὅμως εἶδαν στό πρόσωπό της τόν
ἄμισθο γιατρό, τόν ἐχθρό τους καί ἀποφάσισαν νά στείλουν πληρωμένους νεαρούς γιά νά
τῆς κάνουν κακό καί γιά νά χάσει τή δύναμή
της. Ἡ Ἁγία Θέκλα δέν φοβήθηκε καθόλου
ὅταν τούς εἶδε. Σήκωσε τά χέρια της στόν
οὐρανό καί προσευχήθηκε γιά τή σωτηρία της.
Τότε ἀκούστηκε ἀπό τόν οὐρανό μιά φωνή νά
τῆς λέει νά μήν φοβᾶται καί ὅτι Θεός εἶναι κον-

τά της γιά νά τή βοηθήσει. Πράγματι, μιά πέτρα πού ἦταν μπροστά της ἄνοιξε γιά νά γίνει ἡ αἰώνια κατοικία της. Μόλις ἄνοιξε ἡ πέτρα ἡ Ἁγία πέρασε μέσα καί ἡ πέτρα ξανάκλεισε
χωρίς νά ἀφήσει ρῆγμα. Οἱ νέοι ἔμειναν ἄναυδοι ἀφοῦ πρόλαβαν καί ἅρπαξαν μόνο τό χιτώνα της.
Ἡ πρωτομάρτυς Ἁγία Θέκλα πέρασε πολλά
μαρτύρια, ἀπό τά ὁποῖα, ὅμως, πάντα γλίτωνε μέ θαυματουργικό τρόπο. Πέθανε σέ ἡλικία ἐνενήντα (90) χρονῶν. Δηλαδή γιά ἑβδομήντα δύο (72) χρόνια ἡ Ἁγία Ἰσαπόστολος
ὑπῆρξε πιστή στόν Χριστό, χωρίς νά λυγίσει
μπροστά σέ τόσα βασανιστήρια καί διωγμούς.
Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τή μνήμη τῆς Ἁγίας
Ἰσαποστόλου Θέκλας, προδρόμου τοῦ γυναικείου ἀσκητισμοῦ, στίς 24 Σεπτεμβρίου.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου

Στή Νότια Κεφαλλονιά, κοντά στό χωριό
Μαρκόπουλο, βρίσκεται ἡ Ἐκκλησία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἐκεῖ κάθε Δεκαπενταύγουστο συμβαίνει κάτι περίεργο καί θαυμαστό. Ἀπό τήν ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως
ἐμφανίζονται μέσα καί ἔξω ἀπό τόν Ναό φίδια, τά λεγόμενα «φίδια τῆς Παναγίας».
Ὅσο περνοῦν οἱ ἡμέρες, τά φίδια πληθαίνουν
καί τήν παραμονή τῆς
ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως
τῆς Παναγίας μας γίνονται ἀμέτρητα. Ἀπό ποῦ
βγαίνουν, ἀλλά καί ποῦ
κρύβονται μετά τήν ἑορτή, κανείς δέν τό γνωρίζει. Πρόκειται γιά ἕνα
πραγματικό μυστήριο.
Τήν ὥρα τοῦ ἑσπερινοῦ κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα ἀνάμεσα στούς πιστούς, στά στασίδια καί
τά προσκυνητάρια, χωρίς νά φοβοῦνται τίποτα
καί κανένα.
Οἱ ντόπιοι προετοιμάζουν τούς ξένους ἐπισκέπτες:
-Θ᾽ ἀνεβοῦν στόν κόρφο σας, τούς λένε, καί
μέ τή χάρη τσῆ Παναγίας, δέν θά σᾶς πειράξουν. Θά τά βαστᾶτε στά χέρια σας καί ἐκεῖνα
θά σᾶς γλύφουν σά γατσούλια...
Κυκλοφορεῖ μάλιστα καί ἕνα τοπικό δίστιχο, πού περιγράφει τό γεγονός:
«Τά φίδια ἀπ᾽ τό Μαρκόπουλο καλαίνω νά
μέ φᾶνε, μά κεῖνα εἶναι τσῆ Παναγιᾶς καί μέ
χαϊδολογᾶνε».

Πραγματικά, τίς ἡμέρες ἐκεῖνες, στήν Ἐκκλησία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου μπορεῖ νά
δεῖ κάποιος ἀπίστευτα πράγματα. Φίδια ἀνεβασμένα στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας ἤ τοῦ
Ἐσταυρωμένου, ἄλλα τυλιγμένα σάν βραχιόλια στά μπράτσα τῶν πιστῶν. Μπορεῖ ἐπίσης ἕνα φίδι ν᾽ ἀνεβεῖ στό Εὐαγγέλιο πού διαβάζει ὁ ἱερεύς τήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας.
Μοιάζουν σάν νά πανηγυρίζουν κι αὐτά μαζί μέ τούς
Χριστιανούς. Μόλις ὅμως
περάσει ἡ 15η Αὐγούστου,
ἀναχωροῦν καί τά φίδια.
Γερμανοί φυσιοδίφες, πού
ἐξέτασαν τά φίδια αὐτά, δέν
μποροῦν νά τά κατατάξουν
σέ κανένα ἀπό τά γνωστά
εἴδη. Εἶναι γκρίζα, λεπτά καί τό μῆκος τους δέν
ξεπερνᾶ τό ἕνα μέτρο. Τό δέρμα τους εἶναι ἁπαλό σάν βελοῦδο, ἐνῶ στό πλατύ τους κεφάλι
σχηματίζεται ἕνας μικρός σταυρός, ὅπως ἐπίσης καί στήν ἄκρη τῆς λεπτῆς τους γλώσσας.
Ἄν κάποια χρονιά δέν ἐμφανιστοῦν τά φίδια
αὐτά, οἱ κάτοικοι τό θεωροῦν κακό σημάδι.
Πράγματι, τά φίδια δέν ἐμφανίστηκαν τό
1940, καθώς καί τό 1953, τήν χρονιά δηλαδή
πού ἡ Κεφαλλονιά δοκιμάσθηκε πολύ ἀπό
τούς σεισμούς.

Ο ἱ Ἅγ ι ο ι κ α ί τ ά Ζ ῶ α ∰ Τά φίδια τῆς Παναγίας

(Ἐμφανίσεις καί θαύματα τῆς Παναγίας. Ἀπό τό
βιβλίο τοῦ Σίμωνος Μοναχοῦ, «Ἡ ζωοφιλία τῶν
Ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων», ἐκδ. «Ὁ Ἅγιος Στέφανος», Ἀθήνα 2007, σελ. 361-363).

Οἱ ἀπορίες μας...
-Γιατί καθιερώνεται ἡ Ἁγία Τράπεζα μέ
λείψανα Ἁγίων στά Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ;
Στή διάρκεια τῶν διωγμῶν, ὅταν ἐμφανίστηκαν οἱ πρῶτοι Μάρτυρες, οἱ πιστοί ἀναζητοῦσαν καί συγκέντρωναν τά λείψανά
τους, στά ὁποῖα ἀπέδιδαν ξεχωριστές τιμές.
Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί συγκεντρώνονταν
ὁμαδικά πάνω στούς
τάφους τῶν Μαρτύρων
καί Ἁγίων, ὅπου τελοῦσαν τή Θεία Λειτουργία, διάβαζαν τούς
Βίους καί τά θαύματά
τους. Ἔτσι ἀπό τόν 4ο
μ.Χ. αἰώνα καθιερώθηκε στά ἐγκαίνια τῶν
Ναῶν νά τοποθετοῦνται λείψανα Ἁγίων
-καί μάλιστα Μαρτύρων- ἐντός τῆς ἁγίας
Τράπεζας, στή μικρή
ὀπή τῆς κολώνας πού
τή συγκρατεῖ. Ἐγκαίνια
εἶναι ἡ τελετή μέ τήν
ὁποία καθιερώνεται καί
καθαγιάζεται ἕνας
Ναός καί ἡ Τράπεζά
του μεταβάλλεται σέ
Ἱερό Θυσιαστήριο.
Μετά τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου ὁ Ἀρχιερέας, τοποθετεῖ τά Ἅγια λείψανα στό Δισκάριο καί τά περιφέρει τρεῖς φορές γύρω
ἀπό τό Ναό, προεξάρχοντας στή λιτάνευσή
τους. Ἡ εἴσοδος στό Ναό γίνεται μέ ἕνα ἰδιόμορφο τρόπο. Ὁ Ἀρχιερέας παριστάνοντας
τόν Χριστό μπροστά στίς πύλες τῆς Κόλασης, προστάζει αὐτούς πού βρίσκονται
πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες νά τίς ἀνοί-

ξουν στό Βασιλέα τῆς δόξης, λέγοντας τά
λόγια τοῦ Δαυίδ: «Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ἡμῶν...». Ἀπό μέσα, ἄνθρωπος τῆς
Ἐκκλησίας παριστάνοντας τόν Ἅδη καί τίς
σκοτεινές δυνάμεις, προσπαθεῖ νά ἐμποδίσει τήν εἴσοδο καί ρωτάει: «Τίς ἐστίν οὗτος
ὁ Βασιλεύς τῆς Δόξης;», γιά νά πάρει τήν
ἀπάντηση: «Κύριος κραταιός καί δυνατός, Κύριος
δυνατός ἐν πολέμῳ». Ὁ
διάλογος γίνεται τρεῖς φορές καί τήν τρίτη φορά ὁ
Ἀρχιερεύς μπαίνει ὁρμητικά στό Ναό ὡς λυτρωτής
τῶν ἁμαρτωλῶν, λέγοντας:«Κύριος τῶν δυνάμεων,
αὐτός ἐστίν ὁ Βασιλεύς
τῆς δόξης».
Ἔτσι μέ λαμπρό καί πανηγυρικό τρόπο εἰσέρχονται τά ἅγια λείψανα μέχρι
τό θυσιαστήριο, ὅπου ὁ
Ἀρχιερέας τά θυμιάζει, τά
μυρώνει μέ Ἅγιο Μύρο καί
τά ἐμφυτεύει, ὅπως λέμε,
στό λεγόμενο «φυτό» στή
μέση τῆς Ἁγίας Τράπεζας.
Γιατί, τά ἱερά λείψανα τῶν
Ἁγίων πού μαρτύρησαν γιά τή στερέωση τῆς
χριστιανικῆς πίστης εἶναι τό καλύτερο θεμέλιο τοῦ ναοῦ, πού ἀπό ἁπλό κτίσμα μέ τά
Ἱερά Ἐγκαίνια γίνεται Οἶκος λατρείας καί
προσευχῆς τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Στή συνέχεια σφραγίζεται ἡ ὀπή μέ κηρομαστίχη καί
εἰδικά ἀρώματα, κατά τό πρότυπο τοῦ Τάφου τοῦ Χριστοῦ, καί τό Ἅγιο Θυσιαστήριο
εἶναι πλέον ἕτοιμο γιά νά τελεῖται πάνω σ᾽
αὐτό ἡ Θεία Λειτουργία.

Λύσεις Αἰνιγμάτων: 1. Μέλισσα, 2. κουβαρίστρα, 3. ἄνεμος, 4. δέντρο, 5. δόντια, 6. γλώσσα, 7. κέντημα, 8. ὁ
χρόνος, οἱ 12 μῆνες καί οἱ μέρες, 9. κασέλα, 10. ἴσκιος, 11. βράχος, 12. ποδήλατο, 13. ἁλάτι, 14. 24ωρο, 15. Δράμα, 16 παγώνι, 17. Πηνειός, 18. Τριχωνίδα. Λύσεις Ἀκροστιχίδας μέ εἰκόνες: ΚΑΡΑΒΙ, ΑΣΤΕΡΙ, ΛΕΜΟΝΙ, ΗΛΙΟΣ, ΧΕΛΙΔΟΝΙ,
ΡΟΔΙ, ΟΜΠΡΕΛΑ, ΝΥΜΦΗ, ΙΕΡΕΑΣ, ΑΓΕΛΑΔΑ. Εὐχή: ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, Λύσεις Σταυρόλεξου: 1. ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ, 2. ΤΑΞΗ, 3. ΘΕΚΛΑ, 4. ΤΟΥΡΚΙΑ, 5. ΚΑΓΚΟΥΡΟ, 6. ΚΡΗΤΗ, 7. ΑΙΓΥΠΤΟ, 8. ΣΑΟΥΛ, 9. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, 10. ΛΟΥΚΑΣ, Λύσεις Κλασσικοῦ Σταυρόλεξου. Ὁριζόντια: 1. ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ, 2. ΑΡΤΟΣ, ΔΕΝ, 3. ΝΑΙ, ΟΤΕ 4. ΕΚΑΒ, ΑΙΜΑ, 5.
ΑΥΓΟ, 6. ΑΣ, 7. ΜΑΘΗΜΑΤΑ, 8. ΟΥΣ, 9. ΝΑΝ, 10. ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Κάθετα: 1. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ, 2. ΘΡΑΚΗ, ΑΡ, 3. ΙΤΙΑ,
ΑΘΗΝΑ, 4. ΝΟ, ΒΑΣΗ, 5. ΟΣΟ, ΜΠΟΛ, 6. ΤΑΓΜΑ, 7. ΩΔΕΙΟ, ΤΟ, 8. ΡΕ, ΜΑΥΡΟ, 9. ΟΝΤΑΣ, Λύση Ἀριθμητικοῦ γρίφου:
18 (18+18+9+5+50=100).

Αἰνίγματα
1. Μιά μικρή μικρή νοικοκυρά μεγάλες πίτες κάνει. Τί εἶναι;

ξξξ

ξξξ

10. Ἀπό κοντά σου ἔρχομαι, φαΐ, ψωμί, δέ
σοῦ γυρεύω. Τί εἶμαι;

2. Ἀνεβαίνει, κατεβαίνει καί χωρίς νά τρώει
παχαίνει, μοναχά στριφογυρίζει κι ἡ κοιλίτσα της γεμίζει.Τί εἶναι;

11. Ὁ μικρός δέ μεγαλώνει καί ὁ μεγάλος
δέ γερνᾶ. Τί εἶναι;

3. Σφυρίζει, βουίζει, βογκάει, τρίζει, τόν
ἀκοῦς μά δέν τόν βλέπεις. Τί εἶναι;

12. Ὁ ἥλιος δέν εἶμαι ἀκτίνες ἔχω. Πόδια
δέν ἔχω κι ὅμως τρέχω. Τί εἶμαι;

ξξξ
ξξξ

4. Τήν ἄνοιξη σέ εὐχαριστῶ, τό θέρος σέ
δροσίζω, σέ τρέφω τό φθινόπωρο
Χειμώνα σέ ζεσταίνω. Τί εἶναι;

ξξξ

5. Ἀπάνω κόφτει, κάτω κόφτει καί στή μέση
κόρη λέει καί λέει... Τί εἶναι;

ξξξ

6. Φιλντισένιο περιβόλι, κελαϊδεῖ γλυκό
ἀηδόνι. Τί εἶναι;

ξξξ

7. Μέ βελόνα καί κλωστή εἶναι φτιαγμένο, μέ κόπο πολύ. Τά χρώματά του γίνονται
ἀπό φυτά, στολίζει κρεβάτια, μαξιλάρια καί
χαλιά. Τί εἶναι;

ξξξ

8. Ἕνας πατέρας κεφαλή, δώδεκα γιοί ποδάρια, καί κάθε γιός στή ράχη του ἔχει τριάντα κόρες. Κάθε βράδυ πεθαίνει ἡ μιά, ταχιά
γεννιέται ἡ ἄλλη.Τί εἶναι;

ξξξ
9. Στολισμένη καμαρώνει, ὅλα τά προικιά
σηκώνει. Εἶναι τοῦ σπιτιοῦ στολίδι καί τοῦ
ρουχισμοῦ σκαφίδι. Τί εἶναι;

ξξξ
ξξξ
ξξξ

13. Σέ κῆπο δέ φυτεύεται, σέ περιβόλι ὄχι
κι ὁ ἄρχοντας τό γεύεται κι ὅλος ὁ κόσμος
τό ᾽χει. Τί εἶναι;

ξξξ

14. Ἕνας κύκλος στρογγυλός πού τόν
χάραξε ὁ Θεός. Ὁ μισός θέλει τόν ἥλιο, ὁ
ἄλλος ... σκοτεινό βασίλειο. Τοῦ ἀνθρώπου
ὁ νοῦς, μαχαίρι τόν χωρίζει σέ ἴσα μέρη, 24
κομμάτια, πού δέ βλέπουνε τά μάτια. Ὅλοι
μας τά τρῶμε ὅμως, μαζί τρώγεται κι ὁ χρόνος... Τί εἶναι;

ξξξ

15. Ποιά πόλη τῆς Ἑλλάδας θυμίζει λογοτεχνία;

ξξξ

16. Ποιό πουλί κάνει κρύο;

ξξξ

17. Ποιός ποταμός πίνει;

ξξξ

18. Ποιά λίμνη ἔχει ...τρίχες;
Κατηχητικό Σχολεῖο
Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

Τό χιοῦμορ εἶναι ... ζωή!!!
-Ὦ γιατρέ μου! Τί ἐποχή εἶναι αὐτή; Παντοῦ
ἀκοῦς κρυολογήματα, πυρετούς ἐπιδημίες...
-Ναί, δόξα τῷ Θεῷ δέν ἔχω παράπονο...

ἄλλο:
-Μ᾽ ἀνάβεις;
-Ὄχι, δέν εἶμαι μανάβης, εἶμαι μπακάλης;

-Δύο συναντιοῦνται στό δρόμο κι ὁ ἕνας
πού κρατάει στό χέρι ἕνα τσιγάρο ρωτάει τόν

-Μιά κυρία ἰδιαίτερα παχουλή, κοιτάζεται
στόν καθρέπτη:

πππ

πππ

-Καθρέπτη, καθρεπτάκι μου πές μου ἀμέσως
τώρα ποιά εἶναι ἡ πιό ὄμορφη σ᾽ ὄλη τή
Χώρα;
-Τραβήξου γιατί δέν βλέπω τίποτα...

πππ

-Τάκη εἶσαι εὐχαριστημένος μέ τόν νέο
δάσκαλο τῆς Γεωγραφίας;
-Ὄχι καί τόσο μπαμπά, γιατί δέν φαίνεται
νά ξέρει τίποτα κι αὐτός. Διαρκῶς ἐμᾶς ρωτάει!

πππ

-Δάσκαλος: Τοτό, γιά κλίνε μου τό ρῆμα τρέχω. Τοτός: Τρέχω, ἔπεσα, χτύπησα, ἔκλαψα,
σηκώθηκα...

πππ

-Ὁ Τοτός πλησιάζει μία ἔγκυο καί τῆς λέει:
-Κυρία μου ἀγαπᾶτε τό μωρό σας;
-Ναί πολύ!
-Τό λατρεύετε;
-Καί βέβαια!
-Τότε γιατί τό φάγατε;

πππ

-Στό μουσεῖο:
-Σηκωθεῖτε, κύριε. Αὐτή ἡ καρέκλα ἀνήκει
στόν Ναπολέοντα.
Κι ἐκεῖνος ἀφηρημένος.
-Καλά, ἄς ἔρθει πρῶτα καί θά σηκωθῶ!

πππ
Δύο τεμπέληδες κοιμοῦνται ὅταν κάποιος
κλέφτης μπαίνει στό δωμάτιό τους, τραβάει
σιγά-σιγά τό πάπλωμα καί τούς τό παίρνει. Ὁ
ἕνας τό παίρνει εἴδηση καί λέει στόν ἄλλον:
-Σήκω καί πιάσε αὐτόν πού μᾶς πῆρε τό πάπλωμα.
Καί ὁ ἄλλος ἀπαντάει:
-Ἀφῆστε τον! Ὅταν ξανάρθει νά πάρει καί
τό μαξιλάρι, θά τόν πιάσουμε!

πππ

Ἡ μαμά φωνάζει ἔντρομη στό γιό της:
-Δημητράκη, γιατί ἔφαγες ὅλες τίς καραμέλες πού σοῦ ἔφερε ἡ γιαγιά:
-Μά ἐσύ καλέ μαμά δέ μοῦ εἶπες νά μήν
ἀφήνω γιά αὔριο, αὐτό πού μπορῶ νά κάνω
σήμερα: ἀπαντᾶ ὁ Δημητράκης.

πππ
Ἕνα ζευγάρι κοιμᾶται τή νύκτα ὅταν ξαφνικά, ἀκούγεται θόρυβος ἀπό τό μπάνιο.
-Γιάννη ξύπνα! Κάποιος προσπαθεῖ νά
ἀνοίξει τό παράθυρο τοῦ μπάνιου!
Και ὁ Γιάννης γυρίζοντας πλευρό:
-Μακάρι! Ἐγώ τρεῖς μῆνες προσπαθῶ νά τό
ἀνοίξω καί δέν μπορῶ...
Κατηχητικό Σχολεῖο Εὐαγγελιστρίας Σητείας

Ζωγραφική: Χρωματῆστε τήν Ἐκκλησία καί τόν περιβάλλοντα χῶρο της

Ἀκροστιχίδα μέ εἰκόνες
Συμπλήρωσε αὐτό πού εἰκονίζεται καί θά σχηματισθεῖ κάθετα μιά εὐχή.

□_____

□___

□_____

□______

□_____

□____

□____

□_____

□_______

□______

Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

Κατασκευή γιά τό Φυσικό Περιβάλλον
Ἡ 1η Σεπτεμβρίου, πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, εἶναι ἀφιερωμένη
ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μας στήν
προστασία τοῦ περιβάλλοντος. Μιά πολύ
ὄμορφη κατασκευή εἶναι νά κάνεις μία ἀποστολή ἐξόρμησης στή φύση, ἔχοντας πρῶτα
ζητήσεις τή βοήθεια τοῦ μπαμπᾶ καί τῆς
μαμᾶς. Πάρε τή φωτογραφική μηχανή σου
καί φτιάξε ἕνα «ρεπορτάζ» μέ εἰκόνες ἀπό
φύση. Μπορεῖ νά εἶναι πουλιά καί γενικότερα
ζῶα πού συνάντησες, δέντρα, πάρκα, φράγματα, δάση, ποτάμια, ὑγροβιότοπους, ἀλλά

καί ὅ,τι δέν σοῦ ἄρεσε, ὅπως τά σκουπίδια
στό δάσος ἤ στήν παραλία πού βρέθηκες.
Ὅταν τυπώσεις τίς φωτογραφίες μπορεῖς
μετά νά φτιάξεις ἕνα ἄλμπουμ. Αὐτή ἡ
ἐργασία εἶναι ἐπίσης πολύ ὡραία καί γιά τό
σχολεῖο. Μπορεῖς νά προτείνεις στή δασκάλα
νά φτιάξει ὅλη ἡ τάξη ἕνα ἄλμπουμ στό
ὁποῖο θά μιλᾶτε γιά τή διάσωση τοῦ περιβάλλοντος καί θά δίνετε συμβουλές σέ μικρούς καί μεγάλους γιά νά σταματήσουν τήν
ἄλογη συμπεριφορά τους ἀπέναντι στή
φύση καί τά οἰκοσυστήματά της.

Σταυρόλεξο

1. Ἡ ἑορτή ἀνάμεσα στήν Ἀνάσταση καί τήν
Πεντηκοστή.
2. Ἀπό τίς 13 Σεπτεμβρίου καθημερινά θά βρισκόμαστε στήν...
3. Ἁγία Ἰσαπόστολος πού ἑορτάζεται στίς 24
Σεπτεμβρίου.
4. Γειτονική χώρα.
5. Ζῶο τῆς Αὐστραλίας.
6. Ὁ Ἀπ. Παῦλος ἐγκατέστησε τόν μαθητή του
Τίτο πρῶτο Ἐπίσκοπο στήν ...

7. Οἱ Πυραμίδες βρίσκονται στήν ...
8. Ἔτσι λεγόταν ὁ Ἀπ. Παῦλος πρίν τή μεταστροφή του στόν Χριστιανισμό.
9. Βρίσκεται κοντά στή Μονή Παναγίας
Προυσιώτισσας καί εἶναι πρωτεύουσα τοῦ
Νομοῦ Εὐρυτανίας.
10. Ἕνας ἀπό τούς τέσσερις Εὐαγγελιστές.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Μιχαήλ
Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας

Μαγειρική: Ἁγιορείτικος μπακαλιάρος σέ νταβά
ΥΛΙΚΑ: P Ἕνα (1) κιλό μπακαλιάρος, Q 250 γραμμάρια ἐλαιόλαδο, O ἕνα (1) κιλό ἄσπρα
ξερά κρεμμύδια, π Μαῦρο πιπέρι, O Φέτες λεμονιοῦ χωρίς τή φλούδα.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Ξαρμυρίζετε ἀπό τήν προηγούμενη μέρα τόν μπακαλιάρο ἀλλάζοντάς του ἕξι
ἕως ὀκτώ (6-8) φορές νερό. Τόν κόβετε σέ μερίδες καί τόν τοποθετεῖτε ἀπό τό δέρμα του
πρός τά πάνω μέσα στόν νταβά (πλατειά κοντή κατσαρόλα, βολική γιά γκάζι). Βράζετε χωριστά τά κρεμμύδια μέ νερό πού νά τά σκεπάζει μέχρι νά μαλακώσουν. Τά στραγγίζετε
καί κρατᾶτε μόνο τό ζουμί, τά κρεμμύδια τά
πετᾶτε. Ρίχνετε τό ζουμί μέσα στόν μπακαλιάρο μαζί μέ τό ἐλαιόλαδο. Βράζετε σέ μέτρια
φωτιά προσθέτετε καί μαῦρο πιπέρι σέ κόκκους, τέλος ὅταν μείνει λίγο ζουμί, δυναμώνετε τή φωτιά προσθέτετε τίς φέτες λεμονιοῦ
καί σβήνετε τό φαγητό.
Κατηχητικό Σχολεῖο
Ἐνορίας Μύρτου Ἱεράπετρας
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Κλασσικό Σταυρόλεξο
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Ἡ ἐποχή

τοῦ ἔτους πού τώρα διανύουμε. 2. Τό ψωμί πού μεταβάλλεται σέ Σῶμα Χριστοῦ στή Θεία Εὐχαριστία. /
Ἀρνητικό μόριο. 3. Μόριο
καταφατικῆς ἀπάντησης. / Ὁ
ὀργανισμός τηλεπικοινωνιῶν τῆς Ἑλλάδας. 4. Τό ἐθνικό κέντρο ἄμεσης βοήθειας.
/ Τό κόκκινο ζωτικό ὑγρό
πού κυκλοφορεῖ στίς φλέβες
τῶν ἀνθρώπων καί τῶν
ζώων. 5. Μισό … «ρῆμα». / Τό
γεννᾶ ἡ κότα. 6. Δηλώνει
προτροπή. 7. Γίνονται στά σχολεῖα. 8. Τό αὐτί (Ἀρχαῖα). 9. Ἡ ἀρχή … νάνου. 10. Ἡ μεγαλύτερη πόλη τῆς Κρήτης.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. «Παναγία … ». Ἱστορική μονή τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. 2. Γεωγραφικό διαμέρισμα τῆς Ἑλλάδας. / Ἡ ἀρχή τῆς … Ἄρτας. 3. Πολυτραγουδισμένο δέντρο. / Ἡ πρωτεύουσα
τῆς Ἑλλάδας. 4. Ξενική ἄρνηση. / Τό στήριγμα. 5. Διπλό … ξεπουλάει. / Σκεῦος φαγητοῦ
(Ξένη λέξη). 6. Μονάδα τοῦ στρατοῦ ξηρᾶς. 7. Ἐκεῖ διδάσκεται μουσική. / Ἄρθρο οὐδετ. ἑνικοῦ ἀριθμοῦ. 8. Νότα μουσικῆς. / Τό σκοῦρο χρῶμα. 9. Δωμάτιο (Ξένη λέξη).
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παχείας Ἄμμου Ἱεράπετρας

Ἀ ρ ι θ μ ητ ι κ ό ς γρ ί φ ο ς
Περνώντας ἀπό κάποιο χωριό συναντῶ κάποιο γεροντάκο νά βοσκᾶ τά πρόβατά του καί
τοῦ εἶπα: «Γειά σου γερο-τσέλιγκα μέ τά ἑκατό τά πρόβατα».
Καί μοῦ ἀπάντησε : «Νά εἶχα ἄλλα τόσα ἀπ᾽ ὅσα ἔχω καί τά μισά ἀπό ὅσα ἔχω καί ἀκόμα 5 καί 50 θά τά ἔκανα 100» Πόσα πρόβατα εἶχε;

Ἀν τ ι σ τ ο ί χ ι σ η
Ἰωνᾶς
Θωμᾶς
Σαούλ
Μάρκος
Πρός Κορινθίους
κολυμβήθρα
Φίλιππος
Ἡμέρα περιβάλλοντος
Προφήτης Ἠλίας
Ἰούδας
Μαρία Μαγδαληνή
Πάτμος
Φιλισταῖος
πρόσφορο
Ζαχαρίας
Ἀνάσταση

Γολιάθ
1η Σεπτεμβρίου
προδοσία
ψηλάφηση
Ἰωάννης Θεολόγος
Λάζαρος
προσκομιδή
Ἐλισάβετ
Ἀπ. Παῦλος
Σιλωάμ
Ναθαναήλ
Μυροφόρα
κοράκι
Ἀπ. Παῦλος
Εὐαγγελιστής
Νινευή

