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Ὁ Ἅγιος Ἰωσήφ, ὁ Ἡγιασμένος

Ὁ Ἅγιος Ἰωσήφ, ὁ Ἡγιασμένος,
πού ὀνομάζεται καί Σαμάκος, γεννήθηκε περίπου τό 1440 μ.Χ. στό
χωριό Ἀζωκέραμος Σητείας ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς.
Ὅταν ἔφτασε στήν κατάλληλη ἡλικία, ἔγινε Μοναχός στήν Ἱερά Μονή
Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς
Τοπλοῦ Σητείας. Στή συνέχεια μόνασε στό Μονύδριο
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου στόν Χάνδακα
(σημερινό Ἡράκλειο), τό
ὁποῖο βρισκόταν στήν
περιοχή τοῦ κόλπου τοῦ
∆ερματᾶ, ἐκεῖ πού σήμερα
βρίσκεται ὁ Ναός τῆς
Ἁγίας Τριάδος καί ἦταν
Μετόχι
τῆς
Μονῆς
Τοπλοῦ. Μαθήτευσε κοντά
σέ ἕναν πνευματικό πατέρα, πού τοῦ ἔμαθε ὄχι
μόνο γράμματα, ἀλλά καί
τά καλά καί θεάρεστα ἤθη.
Ὁ Ἰωσήφ μέσα σέ λίγο
καιρό ζοῦσε ὑψηλές πνευματικές καταστάσεις καί ἀσχολιόταν μέ τήν καλλιγραφία. Ἔμαθε ὅτι
ὅλα τά ἀγαθά πού ὑπάρχουν στή ζωή
μας δέν ἀξίζουν, ἀλλά πρέπει νά
ποθοῦμε τά αἰώνια ἀγαθά τοῦ οὐρανοῦ.

Ὅταν πέθαναν οἱ γονεῖς του, ὁ Ἰωσήφ
μοίρασε τήν περιουσία πού τοῦ ἄφησαν
στούς φτωχούς καί αὐτός περνοῦσε
μόνο μέ λίγο ψωμί καί νερό
καί πολλή προσευχή. Ὁ
πνευματικός του πατέρας,
ἀφοῦ ἔβλεπε ὅτι γινόταν ὅλο
καί καλύτερος, τόν ἔκανε
μοναχό καί μετά ἀπό λίγο
καιρό ἱερέα.
Ὅταν ὁ πνευματικός του
πατέρας ἀρρώστησε καί
κατάλαβε ὅτι θά πεθάνει,
κάλεσε τόν Ἰωσήφ καί τοῦ
εἶπε νά συνεχίσει τή ζωή του
ἥσυχα, νά προσεύχεται, νά
βοηθᾶ τούς φτωχούς καί
ὅσους ἔχουν ἀνάγκη, καί τήν
περιουσία πού θά τοῦ ἀφήσει
νά τή μοιράσει σέ τρία μέρη.
Τό ἕνα νά τό στείλει στό
Ἅγιον Ὄρος, τό ἄλλο στό
ὄρος Σινᾶ καί τό τρίτο νά τό
κρατήσει γιά νά ζεῖ ὁ ἴδιος.
Ὅταν πέθανε ὁ πνευματικός του πατέρας, ὁ ἅγιος
λυπήθηκε πολύ. Ἀφοῦ τόν
ἔθαψε πῆγε στούς Ἁγίους
Τόπους καί προσκύνησε. Ὅταν γύρισε,
μοίρασε τήν περιουσία του. Μοίρασε,
ὅμως, καί τό δικό του μερίδιο στούς
φτωχούς καί αὐτός πολλές φορές δέν

εἶχε νά φάει. Ὅταν κανένας φτωχός τοῦ
ζητοῦσε νά τόν βοηθήσει κι ἐκεῖνος δέν
εἶχε νά τοῦ δώσει, λυπόταν. Ὁ Θεός πού
τόν ἔβλεπε νά λυπᾶται τοῦ ἔστελνε ψωμί
γιά νά φάει ὁ ἴδιος καί νά δώσει καί
στούς φτωχούς.
Κάθε φορά πού λειτουργοῦσε καί οἱ
πιστοί πήγαιναν τίς προσφορές τους
στήν ἐκκλησία, αὐτός τίς μοίραζε, καί
πολλές φορές τίς ἄφηνε στίς πόρτες
φτωχῶν ἀνθρώπων, τή νύχτα γιά νά
μήν τόν βλέπουν.
Κάποτε, ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας οἱ πιστοί πρόσφεραν πολλές
λαμπάδες καί θυμιάματα ἀλλά καθόλου
πρόσφορα. Ὁ ἐπίτροπος τόν ρώτησε τί
νά κάνει καί ὁ Ἅγιος τοῦ εἶπε:
-Ὁ Θεός, παιδί μου, θά μᾶς δώσει πρόσφορο γιά τή θυσία Του.
Καί πραγματικά, μετά ἀπό λίγο, ὁ ἐπίτροπος βρῆκε μέσα στό Ἱερό ὄχι μόνο
ἕνα, ἀλλά πολλά πρόσφορα. Ἀφοῦ λειτούργησε ὁ Ἅγιος, ὅσα πρόσφορα ἔμειναν τά μοίρασε στούς φτωχούς.

Σέ ἡλικία πάνω ἀπό 70 χρονῶν ἀρρώστησε καί πέθανε στίς 22 Ἰανουαρίου
1511. Ἡ κηδεία του ἔγινε μέ μεγάλες
τιμές στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου στήν πόλη τοῦ Ἡρακλείου
Κρήτης. Τό σῶμα του ἔμεινε ἀκέραιο καί
εὐωδίαζε. Τό τοποθέτησαν σέ μιά ξύλινη
λάρνακα καί ὅσοι ἄρρωστοι πήγαιναν νά
τόν προσκυνήσουν μέ πίστη ἔβρισκαν τή
γιατρειά.
Τό 1669, ὅταν οἱ Τοῦρκοι κατέλαβαν
τήν Κρήτη, οἱ συγγενεῖς τοῦ Ἁγίου
πῆραν τό λείψανό του καί τό μετέφεραν
στόν Ἱερό Ναό τοῦ Παντοκράτορος στό
χωριό Γαΐτάνι στή Ζάκυνθο. Ἐκεῖ σώζεται μέχρι σήμερα ἀκέραιο, ὅπως τά λείψανα τῶν Ἁγίων Σπυρίδωνος, Γερασίμου, ∆ιονυσίου, καί ἐπιτελεῖ πολλά θαύματα.
Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη του
στίς 22 Ἰανουαρίου.
Κατηχητικό Σχολεῖο
Ἐνορίας Κάτω Χωριοῦ Ἱεράπετρας

Οἱ ἀπορίες μας

-Πῶς ἔζησε τά παιδικά του χρόνια ὁ Χριστός;
-Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τό Εὐαγγέλιο, ὁ
Χριστός μεγάλωσε μέ τήν Παναγία μητέρα Του, τήν Μαρία, καί τόν Ἰωσήφ, στή
Ναζαρέτ, πού ἦταν μιά μικρή πόλη πάνω
στούς ὄμορφους λόφους. Ἐκεῖ ἔζησε
μέχρι τά τριάντα του χρόνια, πού βαπτίσθηκε στόν Ἰορδάνη ποταμό ἀπό τόν
Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο καί ξεκίνησε τή διδασκαλία καί τή δημόσια δράση
Του. Ἕως τότε ὁ Ἰησοῦς ἔζησε ὡς ἁπλός
ἄνθρωπος. Ὅταν ἀκόμα ἦταν πολύ
μικρός, περνοῦσε τόν καιρό του μέ τή
μητέρα του καί ἔκανε ὅ,τι μποροῦσε γιά
νά τήν ξεκουράσει. Σύμφωνα μέ τήν
παράδοση, πρωί-πρωί πήγαινε μαζί της
στό πηγάδι γιά νερό, κρατώντας μιά
μικρή στάμνα καί ἔφερνε ἀπ’ ἔξω ξύλα
γιά τό φοῦρνο. Ὁ Ἰησοῦς βοηθοῦσε σέ

ὅλες τίς δουλειές τοῦ σπιτιοῦ, στό γνέψιμο τοῦ μαλλιοῦ καί στό τύλιγμα τῆς
κλωστῆς, στό ζύμωμα καί τό ψήσιμο τοῦ
ψωμιοῦ, στό καθάρισμα τοῦ σπιτιοῦ. Ἡ
Παναγία τοῦ διηγόταν ἱστορίες ἀπό τήν
Ἁγία Γραφή καί γιά νά τήν εὐχαριστεῖ τίς
ἔκοβε μερικά ὥριμα φροῦτα τῆς ἐποχῆς
ἤ τῆς ἔφερνε ἕνα μυρωδᾶτο τριαντάφυλλο, δείχνοντάς της ἔτσι τήν ἀγάπη καί
τήν εὐγνωμοσύνη του. Τό βράδυ, ὅταν
γύριζε ὁ Ἰωσήφ ἀπό τό ξυλουργεῖο του,
ἔτρωγαν ὅλοι μαζί μέ εὐχαρίστηση ὅ,τι
φαγητό κι ἄν εἶχαν στά πιάτα τους,
χωρίς ποτέ νά ξεχάσουν νά εὐχαριστήσουν τόν Θεό Πατέρα τους γιά τήν τροφή
πού τούς ἔδινε. Ἄλλες φορές ἔλεγε τήν
προσευχή ὁ Ἰωσήφ, ἄλλοτε ἡ Μαρία, κι
ἄλλες φορές ὁ Ἰησοῦς.
Ὁ Ἰωσήφ τόν ἔμαθε νά γράφει καί νά
διαβάζει καί σιγά-σιγά ὁ μικρός Χριστός

προχώρησε πολύ στά γράμματα καί στή
σοφία. Εἶχε γίνει τό πιό ἀγαπημένο παιδί
σ᾿ ὅλη τήν πόλη. Ἔμαθε νά μελετᾶ τήν
Ἁγία Γραφή καί διδάχθηκε τίς θρησκευτικές παραδόσεις. Ἐνῶ δέν σπούδασε σέ
εἰδικές σχολές, γνώριζε πολύ καλά τίς
ἀπόψεις τῶν νομοδιδασκάλων, ἀφοῦ
ζοῦσε σέ ἰουδαϊκό περιβάλλον. ∆ύο
φορές τήν ἑβδομάδα ὁ Ἰωσήφ τόν πήγαινε στή Συναγωγή, στό σπίτι δηλαδή πού
μαζεύονταν οἱ Ἑβραῖοι, γιά
νά προσευχηθοῦν καί νά
ἀκούσουν τίς ἐντολές τοῦ
Θεοῦ. Ἐκεῖ στή Συναγωγή
παρακολουθοῦσε μέ ἐνδιαφέρον τίς συζητήσεις καί
ἄκουγε προσεκτικά τόν Νόμο
καί τίς προφητεῖες, μαθαίνοντας ἀπ᾿ ἔξω ὅλη τήν Ἁγία
Γραφή. Μητρική του γλώσσα
ἦταν μιά διάλεκτος τῆς
συριακῆς γλώσσας, ἡ ἀραμαϊκή. Μποροῦσε ὅμως νά διαβάζει καί νά ἑρμηνεύσει τήν ἀρχαία
ἑβραϊκή γλώσσα τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης
καί γνώριζε ἴσως ἀρκετά καλά τήν κοινή
ἑλληνιστική, δηλαδή τή γλώσσα πού
γράφτηκε ἡ Καινή ∆ιαθήκη.
Τήν ἐποχή ἐκείνη κάθε παιδί μάθαινε
μία τέχνη, γι᾿ αὐτό ὁ Χριστός βοηθοῦσε
τόν Ἰωσήφ στό ξυλουργεῖο νά κάνει
κούνιες για τά παιδιά, ἀλέτρια γιά τούς
γεωργούς καί σκάλες γιά τά σπίτια.
Ἀργότερα, ὡς ξυλουργός πῆγε πολλές

φορές στά περίχωρα ὅπως καί στό Ναό
τῶν Ἱεροσολύμων γιά προσκύνημα καί
ἀπέκτησε πολλές γνώσεις καί ἐμπειρίες
ἀπό τήν καθημερινή ζωή καί τή φύση.
Ἐκτός ἀπό τή γέννηση, τή φυγή στήν
Αἴγυπτο, τήν περιτομή καί τήν ὀνοματοδοσία του μέ τό ὄνομα Ἰησοῦς τήν ὄγδοη
ἡμέρα, ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς περιγράφει δύο ἀκόμα γεγονότα ἀπό τά παιδικά
χρόνια τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ Ὑπαπαντή
(ἐπίσκεψη, συνάντηση καί
ὑποδοχή) τοῦ Ἰησοῦ στό
Ναό ἀπό τόν γέροντα ἱερέα
Συμεών καί ἡ ἐπίσκεψη Του
στό ναό τῶν Ἱεροσολύμων,
ὅταν ἦταν δώδεκα χρονῶν.
Ὁ Ἰωσήφ καί ἡ Παναγία τόν
βρῆκαν νά κάθεται ἀνάμεσα
στούς νομοδιδασκάλους καί
νά συζητᾶ μαζί τους. Τούς
εἶπε: «Γιατί μέ ἀναζητᾶτε,
δέν ξέρετε ὅτι πρέπει νά βρίσκομαι στό σπίτι τοῦ Πατέρα
μου;». Μετά πῆγε πάλι μαζί τους στή
Ναζαρέτ. Ἐκεῖ ζοῦσε μέ ὑπακοή, ὅμως ἡ
μητέρα του, ἡ Παναγία, διατηροῦσε μέσα
της ὅλα αὐτά τά λόγια. Ὁ Εὐαγγελιστής
Λουκᾶς μᾶς ἀναφέρει ὅτι «ὁ Ἰησοῦς προέκοπτε σοφίᾳ καί ἡλικίᾳ καί χάριτι παρά
Θεῷ καί ἀνθρώποις» (Λουκ. 2,52), δηλαδή μεγάλωνε καί πρόκοβε στή σοφία, καί
ἡ χάρη πού εἶχε εὐαρεστοῦσε τό Θεό καί
τούς ἀνθρώπους.

Ἱστορίες ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη

Ὁ Δαβίδ βασιλιάς

Ὁ Σαούλ, ὅσο περνοῦσε ὁ καιρός, δέν
ἄκουγε τόν Θεό. Ἔγινε ὑπερόπτης καί
ἀλαζόνας ἀπό τίς νίκες ἐναντίον τῶν
ἐχθρῶν τῶν Ἰσραηλιτῶν καί ἔκανε ὅ,τι
ἤθελε. Τότε ὁ Προφήτης Σαμουήλ προφήτεψε τό τέλος τῆς βασιλείας του καί
μέ ἐντολή τοῦ Θεοῦ ἔχρισε μυστικά στή
Βηθλεέμ νέο βασιλιά ἕνα ἀπό τούς ὀκτώ
γιούς τοῦ Ἰεσσαί, τόν ∆αβίδ.

Ὁ ∆αβίδ ἦταν βοσκός καί μετά τή χρίση
του δέν ἀνακηρύχθηκε βασιλιάς, ἀλλά
συνέχισε τή ζωή του ὡς βοσκός.
Ἀργότερα, ἀνέλαβε μέ τήν ἅρπα (λύρα)
του τή ψυχαγωγία τοῦ Σαούλ, ὁ ὁποῖος
δέν αἰσθανόταν καλά γιατί καταλάβαινε
ὅτι ὁ Θεός τόν εἶχε ἐγκαταλείψει. Μόλις ὁ
∆αβίδ ἔπαιζε τήν ἅρπα του, ὁ Σαούλ ἀνακουφιζόταν καί ἔφευγε ἡ στενοχώρια του.

Ὅταν οἱ Φιλισταῖοι ἑτοιμάζονταν πάλι
νά ἐπιτεθοῦν στούς Ἰσραηλίτες, ὁ Σαούλ
κάλεσε τούς ἄνδρες τοῦ Ἰσραήλ νά πολεμήσουν. Ὅλα τά ἀδέλφια τοῦ ∆αβίδ
πῆγαν στόν πόλεμο καί ὁ ∆αβίδ, ἐπειδή
ἦταν μικρός γιά νά γίνει στρατιώτης,
ἔμεινε κοντά στόν πατέρα του καί φύλαγε τά πρόβατα. Μόλις οἱ Ἰσραηλίτες
ἔφθασαν στά σύνορα βγῆκε ἀπό τό στρατόπεδο τῶν ἐχθρῶν ἕνας γιγαντόσωμος
πολεμιστής, ὁ Γολιάθ, πού φοροῦσε
βαριά πανοπλία καί χάλκινη περικεφαλαία κι εἶχε ἕνα βαρύ σπαθί, ἕνα τεράστιο ἀκόντιο καί μιά
μεγάλη ἀσπίδα.
Ὁ Γολιάθ ἔβγαινε
κάθε μέρα ἔξω ἀπό
τό στρατόπεδο καί
προκαλοῦσε τούς
Ἰσραηλίτες
μέ
φωνές: «Ποιός ἀπό
σᾶς τολμᾶ νά παλέψει μαζί μου; Ἐάν
κάποιος μέ νικήσει,
θά κερδίσετε τόν
πόλεμο. Ἄν ὅμως
κερδίσω ἐγώ, ἐσεῖς
θά γίνετε σκλάβοι
μας». Οἱ ἄνδρες τοῦ
Σαούλ φοβήθηκαν
πολύ, ὥσπου ὁ ∆αβίδ, πού τόν εἶχε στείλει ὁ πατέρας του νά μάθει πῶς εἶναι τά
ἀδέλφιά του, πῆγε στόν Σαούλ καί τοῦ
εἶπε ὅτι θέλει νά παλαίψει μέ τόν
Γολιάθ.
-Αὐτό εἶναι ἀδύνατο! Ἐσύ εἶσαι πολύ
νέος καί ὄχι τόσο δυνατός καί ἔμπειρος
πολεμιστής ὅπως αὐτός ὁ Φιλισταῖος,
τοῦ εἶπε ὁ Σαούλ.
-Ὅταν ἔβοσκα τά πρόβατα μου, ἐρχόταν μερικές φορές κανένα λιοντάρι ἤ
καμιά ἀρκούδα καί ἅρπαζε ἕνα πρόβατο.
Τότε ἐγώ ἔτρεχα πίσω τους, τά σκότωνα
καί γλίτωνα τό πρόβατο. Ὁ Θεός μέ γλίτωσε ἀπό τά νύχια τοῦ λιονταριοῦ καί
τῆς ἀρκούδας. Αὐτός θά μέ γλιτώσει κι
ἀπό τά χέρια τοῦ Γολιάθ, εἶπε ὁ ∆αβίδ.
Τότε ὁ Σαούλ τοῦ εἶπε: «Πήγαινε, κι ἄς
εἶναι ὁ Θεός μαζί σου!». Ἔδωσε στόν

∆αβίδ τή δική του πανοπλία καί τοῦ
φόρεσε τήν περικεφαλαία του. Ἡ πανοπλία ὅμως τοῦ ἦταν πολύ μεγάλη καί
πολύ βαριά γι᾿ αὐτό τήν ἔβγαλε. Πῆγε
στό ποτάμι, διάλεξε πέντε πέτρες καί τίς
ἔβαλε στό σακκούλι του. Μετά πῆρε τή
σφεντόνα του καί πῆγε στόν Γολιάθ.
Πῆρε μία πέτρα ἀπό τό σακκούλι του,
τήν ἔβαλε στή σφενδόνα καί τό ἔριξε στό
κεφάλι τοῦ Γολιάθ, πού ἔπεσε κάτω
λυπόθυμος. Ἔτσι νίκησε τόν μεγαλόσωμο καί βαριά ὁπλισμένο Γολιάθ καί οἱ
Φιλισταῖοι, πού εἶδαν ὅτι σκοτώθηκε ὁ
ἰσχυρότερος
ἀπό
τούς ἄνδρες τους,
φοβήθηκαν καί τράπηκαν ἀμέσως σέ
φυγή. Τό κατόρθωμά
του αὐτό ἔκανε τόν
∆αβίδ ξακουστό καί
πολύ ἀγαπητό στόν
λαό, ἀλλά ὁ Σαούλ
ἄρχισε νά τόν φθονεῖ
καί νά τόν καταδιώκει. Ἀπό τή ζήλεια
του εἶπε ὅτι «αὐτόν
τόν ∆αβίδ θά τόν
σκοτώσω». Ὅμως ὁ
γιός τοῦ Σαούλ, ὁ
Ἰωνάθαν, πού τό εἶχε
ἀκούσει, προειδοποίησε τόν ∆αβίδ καί
κατάφερε νά μεταπείσει τόν πατέρα του
ὅτι δέ θά κάνει κανένα κακό στόν ∆αβίδ.
Ὅταν κάποτε ἔπαιζε τήν ἅρπα του, ὁ
Σαούλ ἔριξε τό ἀκόντιό του γιά νά καρφώσει τόν ∆αβίδ, ὁ ὁποῖος κατάφερε νά
ἀποφύγει τό ἀκόντιο καί καρφώθηκε
στόν τοῖχο. Ὁ ∆αβίδ ἀναγκάστηκε νά
φύγει ἀπό τό παλάτι καί κρύφθηκε στήν
ἔρημο. Ἔδωσε, βέβαια, ὑπόσχεση στόν
Ἰωνάθαν ὅτι θά παραμείνουν γιά πάντα
φίλοι, ὅ,τι κι ἄν συμβεῖ.
Μιά μέρα ὁ Σαούλ ἦταν στήν ἔρημο καί
μπῆκε τυχαῖα στή σπηλιά πού κρυβόταν
ὁ ∆αβίδ καί οἱ ἄνδρες του. Ὁ ∆αβίδ πῆγε
ἀθόρυβα καί ἔκοψε κρυφά τήν ἄκρη ἀπό
τόν μανδύα τοῦ Σαούλ. Μόλις βγῆκε ἀπό
τή σπηλιά ὁ ∆αβίδ πῆγε στόν Σαούλ καί
τοῦ φώναξε:

-Κοίταξε, ἔχω στό χέρι μου ἕνα κομμάτι
ἀπό τόν μανδύα σου. Θά μποροῦσα νά σέ
εἶχα σκοτώσει, ἀλλά δέν τό ἔκανα. Μέ
πιστεύεις τώρα ὅτι δέν θέλω νά σοῦ κάνω
κακό; Γιατί θέλεις νά μέ σκοτώσεις; Ὁ
Σαούλ τοῦ εἶπε κλαίοντας ὅτι ἔχει μετανοιώσει καί τοῦ εὐχήθηκε νά τοῦ ἀνταποδώσει ὁ Θεός τό καλό πού τοῦ ἔκανε.
-Ξέρω καλά ὅτι ὁπωσδήποτε θά γίνεις
βασιλιάς τοῦ Ἰσραήλ, τοῦ εἶπε.
Πράγματι, λίγα χρόνια ἀργότερα ὁ
Σαούλ καί οἱ τρεῖς γιοί του σκοτώθηκαν
σέ μιά μάχη μέ τούς Φιλισταίους. Ὁ
∆αβίδ, πού τούς ἔκλαψε πολύ, ἀνακηρύχθηκε καί ἐπίσημα βασιλιάς, ἀρχικά τῆς
φυλῆς Ἰούδα καί ὕστερα ἀπό ἑπτά χρόνια ὅλων τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ. Ἦταν
γενναῖος πολεμιστής καί πέτυχε νά
φτιάξει ἕνα μεγάλο κράτος. Κατέλαβε
τήν Ἱερουσαλήμ ἀπό τούς Χαναναίους,
καί τήν ἔκανε πρωτεύουσα τοῦ κράτους
του. Στό λόφο Σιών ἔχτισε τό παλάτι του
καί μετέφερε στήν πόλη τήν Κιβωτό τῆς

∆ιαθήκης τοποθετώντας την σέ μιά
σκηνή. Προσπάθησε νά κτίσει ἕνα μεγάλο ναό γιά νά στεγάσει τήν Κιβωτό, ἀλλά
ὁ Θεός δέν τοῦ τό ἐπέτρεψε, γιατί ἦταν
ἕνας βασιλιάς πού εἶχε κάνει πολέμους.
Παρά τά σφάλματα στά ὁποῖα ἔπεσε καί
γιά τά ὁποῖα μετάνοιωνε εἰλικρινά, εἶχε
μεγάλη πίστη καί ἐμπιστευόταν τόν Θεό
γιά ὅλα ὅσα ἔκανε, γι᾿ αὐτό ὁ λαός τοῦ
Ἰσραήλ τόν ἀγαποῦσε καί τόν τιμοῦσε.
Καί τόν καιρό πού ἦταν βασιλιάς δέν
ἔπαψε νά εἶναι μουσικός καί ποιητής.
Ἔγραψε πολλούς ὕμνους γιά τόν Θεό,
τούς περίφημους Ψαλμούς τοῦ ∆αβίδ.
Στά σαράντα χρόνια πού βασίλευσε (ἀπό
τό 1005 ἕως τό 966 π.Χ.) οἱ Ἰσραηλίτες
γνώρισαν μέρες δόξας, γι᾿ αὐτό καί ὁ
Θεός τοῦ ὑποσχέθηκε μέ τόν προφήτη
Νάθαν ὅτι ἡ οἰκογένειά του καί ἡ βασιλεία του θά στερεωθοῦν γιά πάντα,
ἐννοώντας ὅτι ὁ Ἰ. Χριστός, ὁ αἰώνιος
βασιλιάς, θά κατάγεται ἀπό τήν οἰκογένεια τοῦ ∆αβίδ.

Λαϊκοί Θρῦλοι καί παραδόσεις.
Οἱ Καλικάντζαροι.

Οἱ καλικάντζαροι, καρκάντζαλοι, καρκατσέλια ἤ παγανά εἶναι ἀερικά ἤ δαιμόνια τῆς γῆς, πού ἐμφανίζονται τίς ἑορτές
τοῦ ∆ωδεκαημέρου, δηλ. ἀπό
τά Χριστούγεννα ἕως τά Θεοφάνεια. Σύμφωνα μέ τήν
παράδοση οἱ καλικάντζαροι
ζοῦν ὅλο τόν χρόνο κάτω ἀπό
τή γῆ καί προσπαθοῦν μέ
πριόνια, τσεκούρια, μπαλτάδες καί ἄλλα ἐργαλεῖα νά
κόψουν τό δέντρο πού κρατᾶ
τή γῆ στή θέση της. Θέλουν
νά τό κόψουν γιά νά δοῦν τή
γῆ νά γκρεμίζεται καί τούς
ἀνθρώπους νά ὑποφέρουν.
Ἴσως κάποια μέρα νά τό
κατάφερναν, ἀλλά κάθε
χρόνο ἀφήνουν τό δέντρο
μισοκομμένο γιά νά ἀνέβουν πάνω στή
γῆ τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων

γιά νά πειράξουν καί ν᾿ ἀναστατώσουν
τούς ἀνθρώπους. Ἀνεβαίνουν πάνω στή
γῆ, μέσα στά πηγάδια, τά φαράγγια καί
τίς σπηλιές. Λέγεται ὅτι
μόλις ξημερώσει κρύβονται
στίς στάκτες τῶν τζακιῶν,
γιατί φοβοῦνται πολύ τό
φῶς καί βγαίνουν μόνο τή
νύκτα. Εἶναι μικρά καί εὐκίνητα καί μπαίνουν μέσα στά
σπίτια ἀπό χαραμάδες, κλειδαρότρυπες, καμινάδες καί
παράθυρα. Εἶναι βρώμικοι,
ἄσχημοι καί ντυμένοι μέ
κουρέλια καί ὅλοι τους
ἔχουν κάποιο κουσούρι.
Ἄλλος ἔχει στραβό πρόσωπο, ἄλλος στραβό στόμα,
ἄλλος στραβά πόδια καί
συνέχεια μαλώνουν μεταξύ τους. Ἄν
ἀρχίσουν μία δουλειά δέν τήν τελειώ-

ἀπομακρύνουν ἀπό τά σπίτια τους.
Ἐπίσης οἱ γιαγιάδες δέν ἄφηναν τά
ἐγγόνια νά βγοῦν στόν δρόμο τή νύκτα,
γιατί ἄν συναντοῦσαν καλικάντζαρο,
μπορεῖ νά τά ἔβαζε νά χορεύουν μέχρι νά
μήν ἀντέχουν τά πόδια τους.
Ὅμως οἱ σκανδαλιές καί οἱ τρέλες τους
τελειώνουν τήν παραμονή τῶν Φώτων.
Οἱ καλικάτζαροι ἐξαφανίζονται μέ τόν
«Μεγάλο Ἁγιασμό», μόλις ὁ παπᾶς
ραντίσει μέ ἁγιασμό τά σπίτια. Τότε ἐπιστρέφουν στά ἔγκατα τῆς γῆς φωνάζοντας ὅλοι μαζί: «Φεύγετε νά φεύγουμε,
ἔρχεται ὁ τουρλόπαπας μέ τή ἁγιαστούρα
του καί μέ τή βρεχτούρα του, μᾶς ἔβρεξε,
μᾶς ἅγιασε καί μᾶς ἐκατέκαψε». Στό μεταξύ τό δέντρο πού πριόνιζαν ἔχει θρέψει
καί ἀρχίζουν ἀπό τήν ἀρχή.

Προσευχή μικροῦ παιδιοῦ

Μικρέ Χριστέ, πού ᾿ρθες στή γῆ νά μᾶς
σώσεις,
ἄκου τόν πόθο τόν τρανό μεσ᾿ στήν καρδιά μου.
Εἶμαι μικρό, παρακαλῶ, νά μοῦ σηκώσεις
τό βάρος, τό σταυρό τοῦ Γολγοθᾶ μου.

Γιατί μπορεῖς, πού ᾿σαι Θεός νά μ᾿ ἀπαλλάξεις
ἀπό τό ἄλγος τῆς ἀρρώστειας τήν ὀδύνη,
γερό ὡς ἤμουνα καί πρῶτα νά μέ φτιάξεις
καί ν᾿ ἀπολαύσω τή χαρά, τήν εὐφροσύνη.
Ναί, πρέπει καί πιστεύω πώς θ᾿ ἀκούσεις
τήν προσευχή μου, πού τή στέλνω μ᾿ ἀγωνία,
Κ____
Α_______
Λ_____
Η____

Χ_____
Ρ______
Ο____
Ν___
Ι___
Α___

εἶμαι μικρό καί τά παιδιά τά ἀγαποῦσες
καί τούς ἐχάριζες ἁπλόχερα εὐτυχία.

Μικρέ Χριστέ, πού ᾿ρθες στή γῆ γιά νά μᾶς
σώσεις
ἄκου τόν πόθο τόν τρανό μεσ᾿ στήν καρδιά μου.
Λίγη χαρά ἐπιθυμῶ γιά νά μοῦ δώσεις.
Τό βάλσαμό Σου χύσε στήν πληγή, κι ἔλα
κοντά μου.

Σημείωση: Γράφτηκε ἀπό τόν δάσκαλο
Γιάννη Γ. Χρηστάκη, τά Χριστούγεννα
τοῦ 1968, γιά ἕνα μαθητή του, πού εἶχε
πρόβλημα μέ τό πόδι του.

Ἀκροστιχίδα

Ἡ πρώτη λέξη στά κάλαντα τῶν Χριστουγέννων.
Ἡ τρίτη λέξη στά ἴδια κάλαντα.
Ἕνα ἀπό τά δῶρα τῶν τριῶν Μάγων.
Ἡ δεύτερη λέξη στά ἴδια κάλαντα.

Τήν Πρωτοχρονιά εὐχόμαστε καλή...
Ἡ γυναίκα τοῦ Ἰσαάκ.
Τό δίνει ὁ νονός...
Τό 2008 εἶναι ὁ ... χρόνος.
∆έν μπαίνουν σ᾿ αὐτό οἱ γυναῖκες.
Τό τέλος τῆς προσευχῆς.

Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

Αἰνίγματα

1. Πράσινος κάμπος, κόκκινος πύργος,
μαῦροι ἄνθρωποι ζοῦν μέσα. Τί εἶναι;
2. Ἀγαπητό τετράποδο, τίς γάτες κυνηγάει, μέ λύκους ἔχει πόλεμο καί τά μαντριά
φυλάει. Τί εἶναι;
3. Σάν κοιμᾶσαι ἐσύ, αὐτό ξυπνάει καί τή
νύκτα ἔξω γυρνάει. Τί εἶναι;
4. Πάπλωμα παπλωματίζει, πάνω στή γῆ
χαμοκυλιέται, πιό πολλές φορές μουγκρίζει. Τί εἶναι;
5. Τί εἶναι αὐτό πού μόλις τό πεῖς παύει
νά ὑπάρχει.
6. Μιά βαρκούλα φορτωμένη στή σπηλίτσα πάει καί μπαίνει. Τί εἶναι;

7. Μικρή μικρή νοικοκυρά μεγάλη πίτα
κάνει. Τί εἶναι;
8. Χίλοι μύριοι καλογέροι σ᾿ ἕνα ράσο
τυλιγμένοι. Τί εἶναι;
9. Τό ἔχω καί τό ᾿χεις, ἄν δέν σοῦ τό πῶ
δέν τό ξέρεις. Τί εἶναι;
10. Σαμάρι φορᾶ, γάιδαρος δέν εἶναι,
γράμματα γράφει, μά γραμματικός δέν
εἶναι. Τί εἶναι;
11. Ἄσπρος κάμπος, μαῦρα γίδια, χαρᾶς
στό νιό πού τά λαλεῖ. Τί εἶναι;
12. Βοῦλες κόκκινες μελάνι, πού ἔχουν
φύλλα καί κοτσάνι. Τί εἶναι;

Kατασκευή: Πῶς φτιάχνουμε τό πρόσφορο

Ὑλικά (γιά δύο πρόσφορα): 6 φλυτζάνες ἀλεύρι, 1 κουταλάκι ἁλάτι, 2 φλυτζάνια νερό
χλιαρό, 1 1/2, φλυτζάνα προζύμι ἤ 20 γραμμάρια μαγιά νωπή, 2 κουταλάκια μαγιά ξερή.
Τρόπος παρασκευῆς: ∆ιαλύσετε προζύμι πατήστε τις νά πλατύνουν.
ἤ μαγιά σέ μισή φλυτζάνα χλιαρό νερό. Πατῆστε μέ τόν ἴδιο τρόπο τίς ἄλλες δύο
Ρίξτε κι ἀνακατέψετε μέσα σ᾿ αὐτή 2-3 ζύμες καί τοποθετῆστε τις μέσα στά
κουταλιές ἀλεύρι. Ἀφήσετε τη γιά περί- ταψάκια, ἀκουμπώντας τις ἐλαφριά
που 10 λεπτά, ὥσπου να διπλασιαστεῖ σέ πάνω στίς προηγούμενες. Ἀλευρώσετε
ὄγκο καί νά σχηματίσει φούσκες.
τήν ἐπιφάνεια καί πατήσετε τή
Ἔπειτα κοσκινίσετε τό ἀλεύρι
σφραγίδα, νά βουλιάξει καλά
μέ τό ἁλάτι σέ μιά λεκάνη
μέσα στή ζύμη. Ἀφήσετε τή
ζυμώματος καί κάντε ἕνα
σφραγίδα, νά σηκωθεῖ λίγο
λάκκο στή μέση. Ρίξετε τή
μόνη της καί μετά βγάλτε τη
φουσκωμένη μαγιά καί τό
προσεκτικά. Τρυπήσετε τά
ὑπόλοιπο χλιαρό νερό καί
πρόσφορα μέ ἕνα ξύλινο
παίρνοντας τό ἀλεύρι,
σουβλάκι, δώδεκα φορές στά
λίγο-λίγο ἀπό τριγύρω
σημεῖα τοῦ σταυροῦ τῆς
ἀκόμα, ζυμώσετε καλά ὥσπου
σφραγίδας. Σκεπάσετε τα μέ μιά
νά ἐπιτύχετε νά γίνει ἡ ζύμη
βαμβακερή, ἐλαφρά ὑγρή πετσέτα,
σφικτή, ἑλαστική καί λεία. Σκεπάσετε καί ἀφῆστε τις νά φουσκώσουν 15-20
την καί ἀφήσετε τη σέ ζεστό ὑγρό μέρος, λεπτά. Ἁλείψετε τα μέ λίγο νερό καί
νά διπλασιαστεῖ σέ ὄγκο. Ξαναζυμῶστε ψήσετε τα στούς 220 βαθμούς 15-20
την 5 λεπτά καί χωρίστε την σέ 4 ἴσα λεπτά, προσέχοντας νά μήν καοῦν.
μέρη. Πλάσετε τήν κάθε μιά ζύμη σέ Μόλις τά βγάλτε ἀπό τό φοῦρνο, σκεπάμπάλα. Βάλετε τίς δύο σέ χωριστά ταψά- σετε τα μέ βαμβακερή πετσέτα καί ἀφήκια κι ἀφοῦ τίς ἀλευρώσετε ἐλαφρά, σετε τα νά κρυώσουν.

Λύσεις Ἀκροστιχίδας: Καλήν, Ἄρχοντες, Λιβάνι, Ἡμέρα, Χρονιά, Ρεβέκκα, Ὄνομα, Νέος, Ἱερό, Ἀμήν.
Λύσεις Αἰνιγμάτων: 1. καρπούζι, 2. σκύλος, 3. φεγγάρι, 4. κῦμα τῆς θάλασσας, 5. σιωπή 6. κουταλιά φαγητοῦ, 7.
μέλισσα, 8. ρόγδι, 9. ὄνομα, 10. σαλιγκάρι, 11.βιβλίο μέ γράμματα, 12. κεράσια. Λύσεις κρυπτόλεξου γιά τά ζῶα:
ΑΛΕΠΟΥ, ΣΚΥΛΟΣ, ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΙ, ΑΡΝΑΚΙ, ΠΑΠΙΑ, ΚΑΓΚΟΥΡΟ, ΦΙ∆Ι, ΚΟΤΑ, ΑΓΕΛΑ∆Α, ΑΡΚΟΥ∆Α, ΤΙΓΡΗΣ, ΛΥΚΟΣ,
ΑΛΟΓΟ, ΓΑΤΑ, ΚΥΚΝΟΣ, ΧΗΝΑ. Λύσεις κρυπτόλεξου γιά τά νησιά: ΣΚΥΡΟΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΙΟΣ, ΘΑΣΟΣ, ΣΥΡΟΣ,
∆ΗΛΟΣ, ΡΟ∆ΟΣ, ΨΑΡΑ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΥΜΗ, ΣΑΜΟΣ, ΚΩΣ, Υ∆ΡΑ, ΚΕΑ, ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ΣΚΙΑΘΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΠΑΤΜΟΣ,
ΧΙΟΣ, ΠΟΡΟΣ, ΛΕΡΟΣ. Λύσεις κρυπτόλεξου γιά τά Θεοφάνεια: ΒΑΠΤΙΣΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΤΑΜΙ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΝΕΡΟ,
ΦΩΤΑ, ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ, ΙΗΣΟΥΣ, ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ.

νουν ποτέ γιατί ὁ καθένας θέλει νά γίνεται τό δικό του. Ἄν ὁ ἕνας πεῖ ναί, ὁ ἄλλος
σίγουρα θά πεῖ ὄχι. Φοροῦν στά κεφάλια
τους μαντίλια σέ διάφορα χρώματα, ὅπως
κόκκινα, ἄσπρα, πράσινα καί γαλάζια. Στά
χέρια τους κρατᾶνε νταούλια καί βγάζουν
φωτιές ἀπό τό στόμα τους.
Μόλις φτάσουν στή γῆ ἀρχίζουν τίς
σκανδαλιές. Λερώνουν τά φαγητά μέ τά
ἀκάθαρτα χέρια τους, χαλᾶνε τά γλυκά
τῶν νοικοκυριῶν, ἀφήνουν ἀκαθαρσίες
παντοῦ, λερώνουν φρεσκοπλυμμένα
ροῦχα, μαγαρίζουν τό φρεσκοαλεσμένο
ἀλεύρι καί γενικά ἀναστατώνουν τόσο
πολύ τό σπίτι πού τό κάνουν ἀγνώριστο.
∆έν τούς ἀρέσει καθόλου ἡ μυρωδιά τοῦ
λιβανιοῦ. Γι᾿ αὐτό οἱ νοικοκυρές συνήθιζαν νά καῖνε λιβάνι σέ θυμιατό γιά νά τά
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Βρεῖτε ὁριζόντια, κάθετα καί διαγώνια δεκαπέντε (16) ζῶα.
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Ἀνακαλύψετε ὁριζόντια, κάθετα καί διαγώνια εἰκοσιένα (21) νησιά.
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Βρεῖτε ἐννιά λέξεις ὁριζόντια, κάθετα καί διαγώνια πού ἔχουν σχέση μέ τά Θεοφάνεια.
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