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Ὁ Ἅ γ ι ο ς Ἀ ν δρ έ ας Ἀρχιε πί σ κοπ ος Κρή τ η ς ὁ Ἱ ε ρ ο σο λ υμ ί τ η ς

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας, Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης,
εἶναι μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες μορφές τοῦ
Κρητικοῦ ἁγιολογίου. Ἡ φήμη του δέν
περιορίζεται μόνο στή Μεγαλόνησο, ἀλλά
ἁπλώνεται σ᾽ ὅλο τόν ὀρθόδοξο χῶρο.
Εἶναι ἕνας ἀπό τούς μεγάλους ἐκκλησιαστικούς ποιητές. Γεννήθηκε γύρω στό 660 μ.Χ.
στή ∆αμασκό τῆς Συρίας
ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς, τό
Γεώργιο καί τή Γρηγορία.
Μέχρι τό ἕβδομο ἔτος τῆς
ἡλικίας του ἦταν ἄφωνος. Μιά μέρα οἱ γονεῖς
του τόν πῆγαν στήν
ἐκκλησία καί κοινώνησε
τά ἄχραντα μυστήρια.
Μετά τή θεία Μετάληψη
λύθηκε ἡ γλώσσα του καί
ἄρχισε νά μιλᾶ κανονικά.
Σέ ἡλικία μόλις 15
χρονῶν ἀρνήθηκε τίς κοσμικές χαρές καί ἀφιερώθηκε στό μοναχισμό, στήν περίφημη Μονή
τοῦ Ἁγίου Σάββα τῶν Ἱεροσολύμων. Ἀπό
πολύ νωρίς διακρίθηκε γιά τή μόρφωση καί
τήν ἀρετή του μεταξύ τῶν ἁγιοταφιτῶν πατέρων. Ἔγινε μοναχός, ἀναγνώστης καί πατριαρχικός νοτάριος τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου τῶν Ἱεροσολύμων ἀπό τόν τότε Πατριάρχη Θεόδωρο. Μετά ἀπό μιά δεκαετία,
τό φθινόπωρο τοῦ 685, στά 25 χρόνια του,

στάλθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, ὡς
ἐπικαφαλῆς ἀντιπροσωπείας (μαζί μέ
ἄλλους δύο κληρικούς) τῆς Ἐκκλησίας
τῶν Ἱεροσολύμων γιά νά ἐκφράσει ἐγγράφως τή συμφωνία τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων πρός τίς ἀποφάσεις τῆς ΣΤ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου κατά
τῶν Μονοφυσιτῶν (680681). Μάλιστα, δέν ἐπέδωσε μόνο τίς γραπτές
θέσεις τῶν Ἱεροσολύμων,
ἀλλά ἔλαβε καί τό λόγο
γιά νά ὑπερασπισθεῖ τή
διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας περί τῶν δύο φύσεων, τῶν δύο θελήσεων
καί δύο ἐνεργειῶν τοῦ
Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Μετά τό τέλος τῆς Συνόδου οἱ ἄλλοι δύο κληρικοί ἐπέστρεψαν πίσω,
ἐνῶ ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας παρέμεινε στή βασιλεύουσα τῶν πόλεων,
ὅπου χειροτονήθηκε διάκονος καί διορίσθηκε διευθυντής τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
ὀρφανοτροφείου «Ἅγιος Παῦλος». Ἡ μεγάλη φροντίδα του γιά τά ὀρφανά παιδιά
καί γενικά γιά τούς ἀνθρώπους πού εἶχαν
ἀνάγκη, τό χάρισμά του στήν ὁμιλία καί τά
διοικητικά του προσόντα τόν ἔκαναν πολύ
ἀγαπητό καί γνωστό. Ἔτσι ἐκλέχθηκε

Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης (Γορτύνης) τό 711
ἤ τό 712. Ἀφοσιώθηκε στά ἀρχιερατικά του
καθήκοντα καί ἔδωσε ὅλες του τίς δυνάμεις
γιά τήν πενυματική προκοπή τοῦ λαοῦ τοῦ
Θεοῦ. Ἀναδείχθηκε μεγάλος ἐκκλησιαστικός ἡγέτης καί λαμπρός διδάσκαλος καί
ἐκκλησιαστικός ρήτορας, ἀφοῦ ἦταν βαθύς
γνώστης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῆς ἀρχαίας
ἑλληνικῆς γραμματείας καί σπουδαῖος
ὑμνογράφος. Ἀνέπτυξε μεγάλο φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο, γι᾽ αὐτό καί
ὅλο του τό ποίμνιο στήν Κρήτη τόν θεωροῦσε πραγματικά πατέρα του.
Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας πέθανε σέ προχωρημένη ἡλικία περίπου 80 ἐτῶν, τό 740 μ.Χ.,
πάνω στό πλοῖο καθώς γύριζε ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου εἶχε πάει γιά νά βοηθήσει τήν Ἐκκλησία τῆς Κων/πόλεως προ-

κειμένου νά ἀντιμετωπίσει τίς εἰκονομαχικές ἔριδες. Τόν ἔθαψαν στήν Ἐρεσό τῆς
Μυτιλήνης, στό ναό τῆς Ἁγίας Ἀθανασίας. Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὑπῆρξε μεγάλος
ὑμνωδός. Συνέθεσε ἀρκετά τροπάρια καί
κανόνες, τά περισσότερα ἀπό τά ὁποῖα τά
ἔγραψε στήν Κρήτη. Ἕνα ἀπό τά σπουδαιότερα ποιητικά ἔργα του εἶναι καί ὁ Μέγας
Κανόνας, πού ψάλλεται τήν Τετάρτη βράδυ καί τήν Πέμπτη πρωί τῆς Ε´ ἑβδομάδος
τῶν Νηστειῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί ἀναφέρεται στή μετάνοια τοῦ
ἀνθρώπου καί τήν ἐκζήτηση τοῦ ἐλέους τοῦ
Θεοῦ.
Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 4 Ἰουλίου.
Κατηχητικό Σχολεῖο
Ἐνορίας Μύρτου Ἱεράπετρας

Ὁ Πρ ο φ ή τη ς Ἠ λίας καί οἱ ψε υδοπ ρ ο φῆ τ ε ς το ῦ Β ά α λ

Μετά τόν θάνατο τοῦ Σολομώντα οἱ
Ἰσραηλίτες ἄρχισαν νά μαλώνουν μεταξύ
τους καί ἡ χώρα διαιρέθηκε σέ δύο κράτη,
τό Βόρειο καί τό Νότιο. Οἱ ἄνθρωποι δέν
νοιάζονταν πιά γιά τόν ἀληθινό Θεό καί λάτρευαν τά εἴδωλα πού τά ἔφτιαχναν μόνοι
τους ἀπό πέτρα καί ξύλο.
Ἕνας ἀπό τούς βασιλιάδες τους λεγόταν
Ἀχαάβ, ὁ ὁποῖος εἶχε παντρευτεῖ τήν κόρη
τοῦ βασιλιᾶ τῆς Σιδώνας, τήν Ἰεζάβελ.
Αὐτή ἦταν φανατική εἰδωλολάτρισσα καί
προσπάθησε νά διαδώσει στούς Ἰσραηλίτες
τή λατρεία ἑνός ψεύτικου Θεοῦ, τοῦ Βάαλ,
ὁ ὁποῖος ἦταν δῆθεν ὁ θεός τοῦ οὐρανοῦ καί
τῆς βροχῆς.
Τότε ἔστειλε ὁ Θεός τόν προφήτη Ἠλία
στόν Ἀχαάβ καί τοῦ εἶπε ὅτι τά ἑπόμενα χρόνια δέν θά βρέξει στή χώρα αὐτή βροχή. Αὐτό
εἶναι τιμωρία γιά σένα, ἐπειδή λατρεύεις τά
εἴδωλα καί ὄχι τόν ἀληθινό Θεό». Πράγματι ἔτσι ἔγινε. Γιά τρία χρόνια δέν ἔβρεξε καθόλου. Τίποτε δέν φύτρωσε, ὅλα τά φυτά ξεράθηκαν καί ἔπεσε μεγάλη πείνα.
Ἡ εἰδωλολάτρισσα βασίλισσα γιά νά πετύχει τόν σκοπό της ἔφερε ἀπό τήν πατρίδα της πολλούς ψευδοπροφῆτες τοῦ Βάαλ,
κατέστρεψε τά θυσιαστήρια τοῦ ἀληθινοῦ

Θεοῦ καί ἐξόντωσε τούς ἀληθινούς
προφῆτες. Μόνο ὁ Προφήτης Ἠλίας σώθηκε μέ θαυμαστό τρόπο καταφεύγοντας σ᾿
ἕνα χείμαρρο κοντά στόν Ἰορδάνη ποταμό,
ὅπου τοῦ ἔφερναν τροφή τά κοράκια.
Συγκεκριμένα, ὁ Ἀχαάβ ἤθελε νά σκοτώσει τόν Προφήτη Ἠλία, γι᾿ αὐτό ὁ Θεός
τοῦ εἶπε νά πάει νά κρυφτεῖ στό χείμαρρο
Χωρράθ, ὅπου ὁ Θεός τοῦ ἔστελνε τροφή μέ
τούς κόρακες πρωί καί βράδυ ἐνῶ νερό ἔπινε ἀπό τόν χείμαρρο. Μετά ὅμως ἀπό μερικές μέρες ξεράθηκε ὁ χείμαρρος. Τότε μίλησε ὁ Θεός στόν Προφήτη Ἠλία καί τοῦ
εἶπε νά πάει στήν πόλη Σαρεπτά, ὅπου μιά
χήρα θά φρόντιζε γιά τήν τροφή του.
Πράγματι μόλις ἔφτασε ὁ Ἠλίας στήν
πύλη τῆς πόλης, εἶδε μιά χήρα πού μάζευε
ξύλα. Τῆς φώναξε καί τῆς εἶπε νά τοῦ φέρει λίγο νερό καί ἕνα κομμάτι ψωμί, λέγοντάς της ὅτι σύμφωνα μέ τήν ἐντολή τοῦ
Θεοῦ τό πιθάρι μέ τό ἀλεύρι δέν θά ἀδειάσει
καί τό λάδι στό δοχεῖο δέν θά λιγοστέψει
ὥς τήν ἡμέρα πού θά στείλει πάλι βροχή.
Ἔτσι καί ἔγινε. Γιά πολύ καιρό ἔτρωγαν ὁ
Προφήτης, ἡ χήρα καί ὁ γιός της χωρίς νά
ἀδειάσει τό πιθάρι μέ τό ἀλεύρι καί χωρίς
νά λιγοστέψει τό δοχεῖο μέ τό λάδι.

Μιά μέρα ὁ Θεός διέταξε τόν Προφήτη
Ἠλία νά πάει νά παρουσιαστεῖ στόν Βασιλιά Ἀχαάβ, γιά νά στείλει τή βροχή στή γῆ.
Μόλις παρουσιάσθηκε, ὁ Ἀχαάβ τοῦ εἶπε:
«Ἐσύ εἶσαι πού ἀναστατώνεις τόν Ἰσραήλ;».
Ὅμως ὁ Προφήτης Ἠλίας τοῦ ἀπάντησε:
«∆έν ἀναστατώνω ἐγώ τόν Ἰσραήλ, ἀλλά
ἐσύ καί ἡ οἰκογένειά σου. Ἐσεῖς ἀρνηθήκατε
νά ὑπακούσετε στίς ἐντολές τοῦ Κυρίου καί
λατρέψατε τόν Βάαλ. Τώρα λοιπόν στεῖλε
καί συγκέντρωσέ μου ὅλους τούς Ἰσραηλίτες καί τούς ψευδοπροφῆτες τοῦ Βάαλ».
Πράγματι ἦρθαν ὅλοι στό βουνό Κάρμηλος. Ὁ Ἠλίας πλησίασε τόν λαό καί τούς
εἶπε: «Ἀποφασίστε τώρα ποιός εἶναι ὁ
Θεός σας ὁ Κύριος ἤ ὁ Βάαλ. Ἐγώ ἀπέμεινα μόνος προφήτης τοῦ Κυρίου, ἐνῶ οἱ
προφῆτες τοῦ Βάαλ εἶναι 450. Ἄς μᾶς φέρουν δύο μοσχάρια. Οἱ προφῆτες τοῦ Βάαλ
ἄς διαλέξουν τό ἕνα· ἄς τό κομματιάσουν
κι ἄς τό βάλουν πάνω στά ξύλα στό θυσιαστήριο. Ἐγώ θά πάρω τό ἄλλο μοσχάρι
καί θά κάνω τό ἴδιο. Φωτιά ὅμως δέν θά βάλει κανείς. Ἄς ἐπικαλεστοῦν αὐτοί τό ὄνομα τοῦ Κυρίου. Ὅποιος θεός ἀπαντήσει μέ
φωτιά, αὐτός θά εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός».
Οἱ προφῆτες τοῦ Βαάλ ἑτοίμασαν πρῶτοι
τή θυσία τους. Ἔβαλαν ἕνα σφάγιο πάνω
σέ ξύλα καί μέ παρακλήσεις ζητοῦσαν ἀπό
τόν Βάαλ νά στείλει τή φωτιά γιά νά ἀνάψουν τά ξύλα καί νά γίνει ἡ θυσία. Ὅλοι οἱ

προφῆτες τοῦ Βάαλ χόρευαν γύρω ἀπό τό
θυσιαστήριο καί φώναζαν: «Βάαλ, ἄκουσέ
μας». Ὅμως καμιά ἀπάντηση δέν ἐρχόταν,
παρότι κράτησαν μιά ὁλόκληρη ἡμέρα οἱ
προσευχές στόν ψεύτικο θεό Βαάλ. Ὁ
Ἠλίας τούς προκάλεσε νά φωνάξουν πιό
δυνατά μήπως καί εἰσακουσθοῦν, ἀλλά
«οὔτε φωνή, οὔτε ἀκρόαση» ὅπως ἀναφέρει τό κείμενο τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης.
Ὅταν ἦρθε ἡ σειρά τοῦ Προφήτη Ἠλία, προσευχήθηκε στό Θεό στό δικό του θυσιαστήριο γιά νά βρέξει καί νά μάθει ὁ λαός ὅτι
αὐτός εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός Θεός. Καί
πράγματι ἀμέσως ξέσπασε μιά καταιγίδα καί
ἄρχισε νά βρέχει. (Γ΄ Βασιλειῶν 18).
Τότε ὅλος ὁ λαός ἀναγνώρισε ὅτι ὁ Κύριος
εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός πού ἐξουσιάζει τίς δυνάμεις τῆς φύσης. Αὐτό ὅμως ἔκανε ἀκόμη πιό σκληρή τήν Ἰεζάβελ, πού ἀπείλησε
νά σκοτώσει τόν Προφήτη Ἠλία, ὁ ὁποῖος
ἀναγκάστηκε νά πάρει ἄλλη μιά φορά τό
δρόμο τῆς ἐξορίας.
Μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του ὁ Προφήτης
Ἠλίας δέν ἔπαψε νά ἀγωνίζεται μέ ζῆλο γιά
τόν Θεό καί νά ὑπερασπίζεται τήν πίστη του.
Ὑπῆρξε μαχητής καί γι᾿ αὐτό καί ὀνομάστηκε ζηλωτής. Τό ἔργο του συνέχισε ὁ μαθητής του Ἐλισσαῖος, ἐνῶ ὁ ἴδιος κλήθηκε ἀπό τόν Θεό καί ἀναλήφθηκε στόν
οὐρανό μέσα σέ πύρινο ἅρμα.

Ἐδ γελᾶμε

Μαθητής ρωτᾶ τόν δάσκαλο του:
-Κύριε, ἔχω μιά ἀπορία. Γιατί ὅλες οἱ
γλάστρες τῶν λουλουδιῶν ἔχουν ἀπό κάτω
μιά τρύπα;
Ὁ ἔξυπνος μαθητής τῆς τάξης λέει: Κύριε
νἀ ἀπαντήσω ἐγώ. Τό ξέρω.
∆άσκαλος: ὁρίστε Γιάννη, ἐξήγησέ το!
Μαθητής: Βρέ χαζέ, δέν τό ξέρεις;
Ἔχουν τήν τρύπα γιά νά βάζουν οἱ μητέρες τό θερμόμετρο, ὅταν τά λουλούδια
εἶναι ἄρρωστα!!!
☺☺☺
Ὁ δάσκαλος: Στόν παράδεισο, παιδιά,
ὑπῆρχαν ὅλα τά εἴδη τῶν ζώων ἀπό τό πιό
μικρό ἕως καί τό πιό μεγάλο. Καί ὅλα
εἶχαν νά φᾶνε.
Ἕνας μαθητής: Ὑπῆρχαν καί οἱ σκόροι,
Κύριε;
∆άσκαλος: Βεβαίως, καί ὑπῆρχαν οἱ σκόροι.
Μαθητής: Μά, τί μᾶς λέτε, Κύριε, τότε οἱ
σκόροι τί ἔτρωγαν, ἀφοῦ καί ὁ Ἀδάμ καί ἡ
Εὔα δέν εἶχαν ροῦχα;
☺☺☺
Ρωτᾶνε ἕνα Πόντιο γιατί ἔχει δεμένο
στό χέρι του μία κορδέλα. Αὐτός ἀπαντᾶ:
-Ἡ κορδέλα μοῦ θυμίζει τό σπάγκο. Ὁ
σπάγκος μοῦ θυμίζει τό σκοινί. Τό σκοινί
μοῦ θυμίζει τό ρίνγκ. Τό ρίνγκ μοῦ θυμίζει
τό μπόξ. Τό μπόξ μοῦ θυμίζει τσακωμούς.
Οἱ τσακωμοί μοῦ θυμίζουν τό μεθύσι. Τό μεθύσι μοῦ θυμίζει ταβέρνα. Ἡ ταβέρνα μοῦ
θυμίζει τό κρασί. Τό κρασί μοῦ θυμίζει ἀμπέλια. Τά ἀμπέλια μοῦ θυμίζουν κήπους.
Καί ὅλα αὐτά μαζί ὅτι σήμερα ἔχω ραντεβοῦ στούς Ἀμπελόκηπους!
☺☺☺
∆υό φιλαράκια, ἕνα μυρμήγκι κι ἕνας ἐλέφαντας, κάνουν βόλτα στό δάσος ὥσπου
φτάνουν μπρός σ᾽ ἕνα ποτάμι. Γιά νά περάσουν ἀπέναντι πρέπει νά διασχίσουν
μιά σκοινένια γέφυρα. Ξεκινᾶνε λοιπόν
σιγά-σιγά, ἀλλά κάπου στή μέση ἡ γέφυρα
σπάει καί οἱ δύο φίλοι πέφτουν στό ποτάμι! Καθώς κολυμπᾶνε γιά νά σωθοῦνε, τό

μυρμήγκι τσαντισμένο λέει στόν ἐλέφαντα:
-Καί στό ᾽λεγα, δέν θά μᾶς ἀντέξει! Ἔπρεπε νά περάσουμε ἕνας-ἕνας!
☺☺☺
Μιά ἑλληνοαμερικανίδα, πού κάνει διακοπές στήν Ἑλλάδα, μπαίνει σ᾽ ἕνα μανάβικο καί μέ σπαστά ἑλληνικά ἑτοιμάζεται
νά ἀγοράσει φροῦτα.
-Παρακαλῶ δύο κιλά ροντάκινα.
-Ἀμέσως, μαντάμ!, λέει ὁ μανάβης καί
παίρνει τή σακκούλα νά τίς βάλει.
-Στάσου, λέει ἐκείνη. Τί ροντάκινα εἶναι
αὐτά; Ἐμεῖς στό Ἀμέρικα ἔχουμε πέντε
φορές πιό μεγάλα! ∆ῶσε μου καλύτερα
στρόμπερις, πῶς τό λέτε ἐδῶ ... φράουλες!
Ὁ μανάβης δίνει τόπο στήν ὀργή καί
πάει νά βάλει φράουλες.
Στάσου! ξαναλέει ἐκείνη. Τί μικρές φράουλες εἶναι αὐτές; Ἐμεῖς στό Ἀμέρικα
ἔχουμε κάτι τόοοσο μεγάλες. Βάλε μου καλύτερα σταφύλια.
Ὁ μανάβης συγκρατεῖ τά νεῦρα του καί
πάει νά τῆς βάλει σταφύλια.
-Στάσου, διαμαρτύρεται πάλι ἐκείνη. ∆έν
εἶναι σταφύλια αὐτά! Τά ντικά μας στό Ἀμέρικα εἶναι 10 φορές πιό μεγάλα. ∆ῶσε μου
καλύτερα ἕνα καρπούζι.
-∆έν ἔχω καρπούζια! τῆς λέει κοφτά ὁ μανάβης.
-Πῶς δέν ἔχεις; Κι αὐτά ἐκεῖ πού βλέπω τί
εἶναι;
-Καρπούζια τά λέτε ἐσεῖς αὐτά στήν Ἀμερική; Ἐμεῖς ἐδῶ τά λέμε ἀρακά!
☺☺☺
∆ύο γιάπηδες ξεκινᾶνε μέ τό αὐτοκίνητό
τοῦ ἑνός γιά διακοπές. Ὕστερα ἀπό κάμποσα χιλιόμετρα φτάνουν σ᾽ ἕνα ὀρεινό χωριουδάκι. Κουρασμένοι, μπαίνουν στό καφενεῖο νά ξαποστάσουν,ἐνῶ οἱ ντόπιοι
τούς κοιτάζουν καλά-καλά.
-Ρέ σύ, τί φρίκη εἶναι ἐδῶ!, λέει χαμηλόφωνα ὁ ἕνας. Οὔτε Ἰντερνέτ καφέ δέν
ἔχει... Καί σοῦ ἔλεγα νά πᾶμε σέ κανένα κοσμικό μέρος ...

∆ίκιο ἔχεις!! ἀποκρίνεται ὁ ἄλλος. Ἐδῶ
μόνο Βλάχους καί γαϊδουράκια ἔχει...
Τυχαίνει ὅμως νά τούς ἀκούσει ἕνας ντόπιος καί τούς λέει:
-Ἐσεῖς παλικάρια βλάχοι εἴσαστε;
-Ὄχι βέβαια! λένε πειραγμένοι ἐκεῖνοι.
-Ἔ, τότε σίγουρα θά εἴσατε γαϊδούρια!,
λέει εἰρωνικά...
☺☺☺
Σήμερα ὁ δάσκαλος μοῦ ἔβαλε μονάδα
στήν ἀριθμητική! ἀνακοινώνει ὁ μπόμπος
στό μπαμπά του, γυρνώντας ἀπό τό σχολεῖο.

-Γιατί;
-Νά, μέ ρώτησε πόσο κάνει 8Χ9 καί ἐγώ
τοῦ εἶπα 72.
-Πολύ σωστά!
-Κι ὕστερα μέ ρώτησε πόσο κάνει 9Χ8 ...
-Τί μποῦρδες εἶναι αὐτές; Ἀφοῦ δέν ἔχει
καμία διαφορά!
-Ἐ, αὐτό ἀκριβῶς τοῦ εἶπα κι ἐγώ!
Κατηχητικά Σχολεῖα
Παναγίας Ἐλεούσας καί Ἁγίας Φωτεινῆς
Ἱεράπετρας

Ζ ωγ ρ α φ ι κή

Σχεδίασε τήν ἄλλη μισή εἰκόνα τῆς Παναγίας καί στή συνέχεια χρωμάτισέ την μέ τά κατάλληλα χρώματα (κίτρινο τό φωτοστέφανο, κόκκινο τό ἔνδυμά της κ.λπ.).
Πρόσεξε νά εἶναι ἴδια μέ τήν ἄλλη μισή εἰκόνα. Χρησιμοποίησε μολύβια γιά τό σχέδιο
καί ξυλομπογιές ἤ μαρκαδόρους γιά τά χρώματα.

Λύσεις Ἀκροστιχίδας τῶν ἀριθμῶν: 1. ΕΝΑ, 2. ΤΡΙΑ, 3. ΤΡΙΑΝΤΑ, 4. ΕΠΤΑ,
5. ΕΚΑΤΟ, 6. ∆ΥΟ, 7. ΠΕΝΤΗΝΤΑ, 8. ΟΚΤΩ, 9. ∆ΕΚΑ, 10. ∆Ω∆ΕΚΑ.
Σύνολο 1+3+30+7+100+2+50+8+10+12=223.
Λύσεις Σταυρόλεξου: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ, 2. ΑΛΑΜΑΝΑ, 3. ΛΑΜΙΑ, 4. ΛΙΓΑ,
5. ΙΣΑΑΚ, 6. ΑΝΕΤΟΣ - Τ.Σ. 7 ΙΕΡΟ-ΑΓΗΜΑ, 8. ΡΡ-ΚΑΛΑΜΑΡΙ, 9. ΙΟΒΟΛΑ-ΑΙΩΝ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, 2. ΑΛΑΤΟΝΕΡΟ, 3. ΤΑΜΑ-ΕΡ, 4. ΑΜΙ-ΑΤΟΚΟ, 5. ΙΣΑΑΚ-ΑΛ,
6. ΚΝ-ΣΑΛΑ, 7. ΗΑ-ΝΑ-ΓΑ 8. ΛΟΓΙΣΜΑ, 9. ΩΡΙΜΟ - ΜΑΪ, 10, ΣΙΓΟΝΤΑΡΩ, 11. ΗΣΑΪΑΣ-ΙΝ.
Λύσεις Ἀκροστιχίδας: 1. Κ, 2. ΑΩ, 3. ΛΑΕ, 4. ΟΡΟΣ, 5. ΚΑΙΝΗ, 6. ΑΣΩΤΟΣ, 7. ΙΣΤΟΡΙΑ,
8. ΡΕΥΜΑΤΑ, 9. ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ. Κάθετα σχηματίζεται ἡ λέξη ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.

Ἀκ ρο στ ιχίδ α τ ν ἀριθ μ  ν

Συμπληρώσετε τίς δέκα λέξεις γνωρίζοντας ὅτι ἀπό τήν κάθε μία λέξη τά γράμματα πού
λείπουν σχηματίζουν ὁλογράφως ἕνα ἀριθμό π.χ. ἡ πρώτη συμπληρώνεται μέ τόν ἀριθμό «ΕΝΑ» καί γίνεται «ΚΑΘΕΝΑΣ».
Ἄν τίς συμπληρώσετε ὅλες σωστά καί γράψετε πλάϊ τούς ἀριθμούς ὅλους καί τούς προσθέσετε, θά βρεῖτε ἄθροισμα 223.
1. KAΘ _ _ _ Σ
(1)
2. ΜΑΘΗ _ _ _ _
3. _ _ _ _ _ _ _ ΦΥΛΛΟ
4. _ _ _ _ ΦΩΤΗ
5. _ _ _ _ _ ΜΒΗ
6. ΑΝΑ _ _ _ ΜΑΙ
7. _ _ _ _ _ _ _ ΡΑΚΙ
8. _ _ _ _ ΒΡΙΟΣ
Κατηχητικό Σχολεῖο
9. Α _ _ _ _ ΡΟΣ
Ἐνορίας Παχείας Ἄμμου
10. _ _ _ _ _ _ ΝΗΣΑ

Κατασκευή: Μολυβοθήκη σκυλάκι Δαλματίας

Ὑλικά: Χαρτόνι τύπου κανσόν (ἄσπρο
καί λίγο κόκκινο), τσόχα μπλέ, μαρκαδόρος μαῦρος, πάχους Μ, χαρτονένιο
ρολό καί κόλλα.

Τρόπος κατασκευῆς: Ντῦσε τό ρολό μέ
ἄσπρο χαρτόνι. Ζωγράφισε μέ μαῦρο
μαρκαδόρο τῆς κηλίδες στό σῶμα τοῦ
σκύλου καί τά χαρακτηριστικά τοῦ προσώπου του. Ζωγραφίστε ἐπίσης τίς γραμμές στά δάκτυλα καί τῶν τεσσάρων ποδιῶν τοῦ ζώου. Κολλῆστε τό κεφάλι
πάνω στό ρολό καί μετά τήν κόκκινη
γλώσσα. Τοποθετῆστε στά πλάγια τοῦ
σώματος τά μπροστινά πόδια καί στερεῶστε τα μέ κόλλα. Τά πίσω πόδια
κολλῆστε τα στό κάτω μέρος τοῦ ρολοῦ.
Κάντε ἕναν κόμπο στή μία ἄκρη τοῦ
μπλέ τσόχινου μαντιλιοῦ. Μετά τυλίξετε τό μαντίλι γύρω ἀπό τό σῶμα τοῦ σκύλου, ὅπως φαίνεται στήν εἰκόνα, καί
κολλῆστε τίς δύο ἄκρες του γιά νά σταθεροποιηθεῖ.
Κατηχητικό Σχολεῖο
Ἐνορίας Παλαικάστρου

ΠΑΙΧΝΙ ΔΙ: Τά βαρε λ ά κι α

Βαρελάκια λέγεται τό παιχνίδι πού παίζουν πολλά παιδιά μαζί. Τό ἕνα στέκεται πίσω
ἀπό τό ἄλλο σέ μία γραμμή καί λίγο μακριά μεταξύ τους. Σκύβουν κρατώντας τά γόνατα
μέ τά χέρια καί μέσα τό κεφάλι.
Ὁ τελευταῖος θά ξεκινήσει νά πηδάει πάνω ἀπό κάθε παιδί καί ὅταν τελειώσει θά πάρει θέση στή γραμμή πρῶτος. Ἔτσι τό παιχνίδι δέν τελειώνει ποτέ!

Μουσικό μονοπάτι
Βρές ποιό ἀπό τά τρία μονοπάτια
πρέπει νά ἀκολουθήσει ἡ Ἑλένη γιά
νά φθάσει στά τύμπανά της.
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Σταυρόλεξο

6

7

8

9

10 11

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Πηγαίνουν τά
παιδιά τό καλοκαίρι.
2. Ἱστορική γέφυρα
Στερεᾶς Ἑλλάδας Ἡ μύτη μας ... πιό
παλιά. 3. Πρωτεύουσα νομοῦ Στερεᾶς
Ἑλλάδας - ∆έν φτάνουν. Εἶναι ... 4. Κολοβός χρονικός σύνδεσμος - Ἡ ἐφαρμογή τους σημαίνει ∆ημοκρατία. 5. Φαγωμένη ... μισή κότα -

Ἀκαλλιέργηττα καί μή καρποφόρα χωράφια. 6. Ὁ διαβασμένος μαθητής αἰσθάνεται... Τεθεῖσα σφραγίδα (μέ συντομία). 7. ∆έν ἔχει οὔτε ... οὔτε ὅσιο - Στρατιωτικό τμῆμα. 8. Ὅμοια
σύμφωνα - νόστιμο καί νηστήσιμο θαλασσινό. 9. Ἀλλιῶς τά δηλητηριώδη φίδια. - Ἀπό
ἑκατό χρόνια ἀποτελεῖται ὁ ... ΚΑΘΕΤΑ 1. Ἀγαπημένη ἐποχή τῶν ... μαθητῶν. 2. Ἁλάτι καί
νερό. 3. Σέ ἱερά πρόσωπα τό ... τάζουμε- Ἀντίστροφα γίνεται κακόηχη λέξη. 4. Φίλος στά
Γαλλικά - ∆άνειο χωρίς ... τόκο. 5. Μέ τό Ι γίνεται παιδί τοῦ θαύματος - Μισό ... ἀλλά. 6.
Ἄφωνη... Κίνα - Εὐρύχωρο δωμάτιο σπιτιοῦ. 7. Μέ ἕνα τ στή μέση γίνεται γράμμα τῆς ἄλφαβήτα - Τελικός σύνδεσμος - Βυζαντινή νότα. 8. Ἡ σκέψη τῆς λογικῆς - ∆ιστακτικό μόριο.
9. Τό φροῦτο εἶναι ... γιά φάγωμα - Μήνας χωρίς τήν κατάληξη -ος. 10. Ὅταν βοηθᾶμε
κάποιον γιά κάτι, λέμε τότε ὅτι ἐγώ... 11. Στό γάμο χορεύεται - Κολοβή ... ἴνα
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

Ἀ κ ρ ο σ τιχ ίδ α ( Ἡ σ κά λα τοῦ κ α λ οκ α ι ρ ι ο ῦ )

Κατέβαινε μέ προσοχή. Μπορεῖς, καί θά χαρεῖς.

1. ...................
2. ...................
3. ...................
4. ...................
5. ....................
6. ...................
7. ...................
8. ...................
9. ...................

Τό 20 μέ ἑλληνικό γράμμα.
Ἡ ἀρχή καί τό τέλος μέ γράμματα.
Ἀρχή λόγου πολιτευτῶν σέ ἐκλογές.
Ὑπάρχει καί τό ... τῶν Ἐλαιῶν.
Ἡ ... ∆ιαθήκη.
Ὁ ... υἱός τῆς παραβολῆς.
Κάθε λαός ἔχει τήν ... του.
Ὑπάρχουν καί θαλάσσια ...
Ὁ Θουκιδίδης ἦταν μεγάλος ...

Κατηχητικό Σχολεῖο
Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

