Kοντά στόν Xριστό
ΔIMHNIAIO ΦYΛΛAΔIO ΠAIΔIKΩN ENOPIAKΩN ΣYNAΞEΩN
I E PA Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E PA Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ
TEYXOΣ 47ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ–ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Ὁ Ὅ σ ι ο ς Π α ῦ λ ο ς ὁ Θ ηβαῖος

Ὁ Ὅσιος Παῦλος γεννήθηκε τό ἔτος 227
μ.Χ. στή Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου, γι᾽ αὐτό καί
εἶναι γνωστός ὡς Παῦλος ὁ Θηβαῖος. Ὅταν
ἔγινε 15 χρονῶν ἔμεινε ὀρφανός. Εἶχε
μόνο μιά ἀδελφή παντρεμένη.
Ἔβλεπε τό μεγάλο διωγμό τῶν Χριστιανῶν ἀπό
τόν ∆έκιο καί τοῦ γεννήθηκε ἡ σκέψη νά φύγει σέ
τόπο κρυφό γιά νά γίνει
ἀσκητής. Ἡ σκέψη αὐτή
ἔγινε πράξη ὅταν ὁ ἄνδρας
τῆς ἀδελφῆς του τόν κατήγγειλε στούς τύραννους
ὡς χριστιανό μέ σκοπό νά
κληρονομήσει τήν περιουσία του.
Ὁ Παῦλος ἀποφάσισε νά
φύγει μακριά στήν ἔρημο
καί στά βουνά. Βρῆκε μιά
σπηλιά κι ἕνα τόπο ὡραῖο
καί ἥσυχο μέ πηγή καί φοίνικα. Ἔκρινε ὅτι ὁ Κύριος
τόν ὁδήγησε σ᾽ αὐτό τόν τόπο γιά ψυχική
ὠφέλεια κι ἔτσι ἔμεινε ἐκεῖ.
Τριάντα χρόνια ἔζησε ἐκεῖ τρώγοντας
χόρτα καί φοίνικες, ἐνῶ σκεπαζόταν μέ
φύλλα φοινικιᾶς. Ἡ ζωή του ἦταν πνευματική ἄσκηση, προσευχή, νηστεία καί
ἀγρυπνία. Ὁ Κύριος τοῦ ἔστελνε κάθε μέρα
μέ ἕνα κόρακα μισό ψωμί.
Τόν Μοναχό Παῦλο βρῆκε κάποτε ὁ Μέ-

γας Ἀντώνιος ὅταν τοῦ γεννήθηκε ἡ ἀπορία νά δεῖ ἄν ζεῖ ἄλλος Μοναχός πιό βαθιά
μέσα στήν ἔρημο. Ὁ Μ. Ἀντώνιος ἦταν τότε
ἐνενήντα ἐτῶν, ὅταν μιά νύκτα ἄγγελος Κυρίου παρουσιάσθηκε καί τοῦ εἶπε νά πάει
πιό μέσα στήν ἔρημο γιά
νά συναντήσει τόν Ἀββᾶ
Παῦλο, πού ἦταν πολύ
ἐνάρετος καί θά ὠφελοῦνταν πολύ.
Τό πρωί ξεκίνησε ὁ Γέρων Ἀντώνιος ἀδιαφορώντας γιά τήν ἡλικία του
καί τή ζέστη. Τρεῖς μέρες
περπατοῦσε στήν ἔρημο,
ὥσπου ἕνα λιοντάρι τόν
ὁδήγησε στή σπηλιά τοῦ
Παύλου, ὁ ὁποῖος τόν ὑποδέχθηκε μέ μεγάλη χαρά.
Ἀπό τόν Μεγάλο Ἀντώνιο ὁ Παῦλος ἔμαθε πῶς
ζοῦν οἱ ἄνθρωποι στίς πόλεις, ἐάν ἔχουν πολέμους
ἤ εἰρήνη καί ἄν οἱ ἄρχοντες συνεχίζουν νά
εἶναι εἰδωλολάτρες. ∆όξασε τό Θεό γιατί
ἔλαμπε πάλι παντοῦ ἡ εὐσέβεια κατά τά λεγόμενα τοῦ Ἀντωνίου.
Ἐνῶ συζητοῦσαν βλέπουν ἕνα κόρακα
πάνω στό κλαδί δένδρου νά ἔχει στό ράμφος του ἕνα ὁλόκληρο ψωμί. Οἱ δύο μοναχοί εὐχαρίστησαν τόν φιλάνθρωπο καί
ἐλεήμονα Θεό γιά τήν τροφή πού τούς

ἔστειλε. Στή συνέχεια ὁ Ὅσιος Παῦλος
διηγήθηκε στό Μ. Ἀντώνιο ὅλη τή ζωή του
καί τή νύκτα ἔκαναν ἀγρυπνία καί προσευχή.
Τό πρωί ὁ Ὅσιος Παῦλος εἶπε στό Μ.
Ἀντώνιο: «Εἶναι πολλές μέρες πού ὁ Κύριος
μοῦ ἀποκάλυψε ὅτι κατοικεῖς σ᾽ αὐτή τήν
ἔρημο καί μοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι θά σέ δῶ
πρίν πεθάνω. Ὁ Θεός λοιπόν σ᾽ ἔστειλε γιά
νά μέ θάψεις. Πήγαινε στή σκήτη σου νά
μοῦ φέρεις τό μανδύα πού σοῦ ἔδωσε ὁ Μ.
Ἀθανάσιος γιά νά τυλίξεις μ᾽ αὐτόν τό
σῶμα μου καί νά μέ ἐνταφιάσεις». Ἔτσι καί
ἔγινε.
Τή δεύτερη μέρα τῆς ἐπιστροφῆς ὁ Μ.
Ἀντώνιος εἶδε τάγματα ἀγγέλων, χορούς
Προφητῶν, Ἀποστόλων, Μαρτύρων καί
Ὁσίων μαζί νά ἀνεβάζουν τήν ὁλόλαμπρη
τήν ψυχή τοῦ Ὁσίου Παύλου στόν οὐρανό.
Τότε ἔτρεξε ὅσο πιό γρήγορα μποροῦσε στή
σπηλιά. Ἐκεῖ βρῆκε τόν Ὅσιο γονατιστό νά
προσεύχεται μέ ὑψωμένα τά χέρια καί τό

πρόσωπο στραμμένο στόν οὐρανό καί ἀκίνητο. Κατάλαβε ὅτι ὁ σεβάσμιος γέρων
Παῦλος εἶχε πεθάνει. Ἀγκάλιασε τό σεπτό
λείψανο, τό φίλησε καί τό σκέπασε μέ τό
μανδύα. Τότε ἐμφανίστηκαν δύο λιοντάρια
καί μέ τά νύχια τους ἄνοιξαν τάφο στά μέτρα τοῦ Ὁσίου. Ἔπειτα πῆραν εὐλογία
ἀπό τόν Μέγα Ἀντώνιο προσκύνησαν τό
ἱερό λείψανο τοῦ Ὁσίου Παύλου κι ἔφυγαν
στήν ἔρημο. Ὁ Μ. Ἀντώνιος πῆρε στά χέρια του τό σῶμα τοῦ ἁγίου Παύλου τοῦ Θηβαίου καί τό ἔθαψε μέ ἐξόδιους ὕμνους. Τό
ἡμερολόγιο ἔλεγε 15 Ἰανουαρίου τοῦ 341.
Ὁ Ὅσιος ἦταν 114 ἐτῶν. Ὁ Μέγας Ἀντώνιος
ἔμεινε ἐκεῖ γιά μία ἀκόμη ἡμέρα, ὅμως ὁ κόρακας μέ τό ψωμί δέν ξαναφάνηκε. Μετά
ἐπέστρεψε στή σκήτη του καί διηγήθηκε
στούς μαθητές του ὅλα ὅσα θαυμαστά ἔζησε.
Κατηχητικό Σχολεῖο
Ἐνορίας Τιμίου Σταυροῦ Ἱεράπετρας

Σύμφωνα μέ τήν παράδοση τήν ἡμέρα
τῶν Θεοφανείων ἁγιάζονται τά νερά καί
διώχνονται ὅλες οἱ κακές δυνάμεις, τά «παγανά» ἤ «καλλικάντζαροι», ὅπως λέγονται.
Ὁ ἁγιασμός τῶν νερῶν γίνεται ἀρχικά
τήν παραμονή τῶν
Φώτων στό ναό.
Ἔπειτα, ὁ Ἱερέας
μέ τό Σταυρό ἐπισκέπτεται ὅλα τά
σπίτια τῆς Ἐνορίας
του καί ἁγιάζει,
δηλαδή ραντίζει,
μέ ἕνα κλωνάρι
βασιλικό ὅλα τά
μέλη τῆς οἰκογένειας καί ὅλους
τούς χώρους τοῦ
σπιτιοῦ. Ἀπό τή στιγμή αὐτή θεωρεῖται ὅτι
φεύγουν ὅλα τά ξωτικά τοῦ ∆ωδεκαημέρου,
οἱ Καλλικάντζαροι, χωρίς νά ἔχουν προλάβει νά ὁλοκληρώσουν τό ἔργο τους, δηλαδή κατά τήν παράδοση τό πριόνισμα τῆς

γῆς. Τούς ἔδιωξε ἡ πρώτη ἐμφάνιση τοῦ
παπᾶ καί τῆς ἁγιαστούρας.
Ἐπίσης τήν παραμονή τῶν Θεοφανείων
τά παιδιά γυρνοῦν ἀπό σπίτι σέ σπίτι καί
λένε τά κάλαντα τῆς ἑορτῆς, «Σήμερα τά
Φῶτα κι ὁ Φωτισμός…». Ἡ νύκτα
πού ἀκολουθεῖ
εἶναι ἀπό τίς πιό
ἅγιες καί καθαρές. Γι’ αὐτό οἱ
παραδόσεις κάνουν λόγο γιά τά
οὐράνια
πού
ἀνοίγουν τά μεσάνυκτα
καί
ὅποιος προφθάσει καί ζητήσει
κάτι γρήγορα καί ἀπό καρδιᾶς, θά τό ἔχει.
Ἀνήμερα γίνεται ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός τῶν
ὑδάτων. Ὅλοι οἱ πιστοί πίνουν μέ εὐλάβεια
ἀπό τόν Ἁγιασμό (συμβολικά τρεῖς γουλιές).
Μετά ξεκινᾶ ἀπό τήν Ἐκκλησία μία λαμπρή

Ἔθιμα καί παραδόσεις τν Θεοφανείων

πομπή, πού τήν ἀκολουθεῖ ὅλος ὁ κόσμος
καί καταλήγει στή θάλασσα, σέ ποτάμι ἤ σέ
δεξαμενή νεροῦ. Ὁ Ἱερέας ρίχνει τό Σταυρό στά νερά γιά νά ἁγιαστοῦν. Ἀμέσως
ἠχοῦν οἱ σειρῆνες τῶν πλοίων, σημαίνουν χαρμόσυνα οἱ καμπάνες κι ἀφήνονται περιστέρια ἐλεύθερα νά πετάξουν. Νέοι
βουτοῦν στά νερά καί συναγωνίζονται
ποιός θά πιάσει τό Σταυρό, ἀφοῦ ὅποιος τόν
ἀνασύρει, θεωρεῖται ὁ τυχερός της χρονιᾶς.
Σέ κάποιες περιοχές αὐτός πού βρίσκει

τόν Σταυρό ἔχει τήν τιμή νά περιφέρει τήν
εὐλογία τοῦ Σταυροῦ ἀπό σπίτι σέ σπίτι.
Σέ κάποιες περιοχές τῆς Ἑλλάδας, ἀφοῦ
ἁγιαστοῦν τά νερά, οἱ χωρικοί κατεβαίνουν
στό γιαλό καί βουτοῦν στό νερό τά γεωργικά τους ἐργαλεῖα, ἀκόμη καί τίς ἅγιες
εἰκόνες. Μέ τόν ἁγιασμό ραντίζουν ὅλους
τούς χώρους τοῦ σπιτιοῦ, τά δέντρα τοῦ κήπου, τά χωράφια, τά ἀμπέλια καί τά ζῶα.
Ἔτσι ἡ καθαρτική δύναμη τοῦ Σταυροῦ πηγαίνει παντοῦ καί διώχνει κάθε κακό.

Οἱ ἀπορίες μας...

-Γιατί τά Θεοφάνεια ὀνομάζονται Φῶτα;
-Τούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες οἱ
πιστοί βαπτίζονταν ὁμαδικά ὁρισμένες
ἡμέρες καί περιόδους τοῦ ἔτους: τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως, ἀπό τό Πάσχα μέχρι
τήν Πεντηκοστή καί τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, ἐπειδή τή μέρα αὐτή βαπτίσθηκε ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός στόν Ἰορ-

Ὁ τράγος φυλάει τό
χέρι τοῦ Γέροντα Πορφυρίου!

δάνη ποταμό. Τή νύκτα τῆς παραμονῆς
τῶν Θεοφανείων, πού γινόταν προετοιμασία γιά τή γιορτή καί τό βάπτισμα τῶν
κατηχουμένων, τό «φώτισμα», ὅπως λεγόταν, οἱ χριστιανοί πήγαιναν στό ναό μέ
ἀναμμένες λαμπάδες. Ἔτσι ἀπό τά πολλά φῶτα ἡ μεγάλη αὐτή ∆εσποτική ἑορτή πῆρε τό ὄνομα «Φῶτα».

Ο ἱ Ἅ γ ι ο ι κ α ί τ ά Ζ α

τράγος ζύγωσε κοντύτερα. Ἔσκυψε, μοῦ φίλησε τό χέρι. Ἤθελε
νά τόν χαϊδέψω. Τόν
χάϊδεψα, εὐχαριστήθηκε. Μέ τριγύρισαν
ὅλα καί κοίταγαν κατά
ἐπάνω. Μέ κοίταγαν
στό πρόσωπο. Τά εὐλογοῦσα. Ἐγώ μιλοῦσα,
ἔκανα προσευχή.
Κάποτε εἴχαμε ἕνα
σκυλί. Ἅμα μ᾽ ἔβλεπε
ἔξω, ἐρχόταν, πάπ!,
μοῦ φιλοῦσε τό χερι,
μέ γέμιζε σάλια κι
ἔφευγε, γιά νά μήν τό

Ἦλθε κάποια φορά
μιά γυναίκα, ἡ κυραΛένη, ἐκεῖ στήν ἔρημο
πού πηγαίνω, στή βόρειο Εὔβοια, καί μοῦ
ἔφερε τά γίδια της.
Μοῦ εἶπε:
-Μπορεῖς νά κάνεις
μιά προσευχή γιά τά
γίδια μου, γιατί δέν
πᾶνε καλά;
Σηκώθηκα ἐπάνω.
Ἦλθαν μόνα τους, δέν μοῦ τά ἔφερε. μαλώσω.
Ἅπλωσα τά χέρια μου καί διάβασα τήν
εὐχή. Ἦταν ὅλα κοντά μου, σήκωσαν τά
(Ἀπό τό βιβλίο Βίος καί Λόγοι, Γέροντος
κεφαλάκια τους καί μέ κοίταζαν. Ἕνας
Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου)
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Ὁ Δ α ν ι ή λ κ α ί ο ἱ τ ρε ῖς π αῖδες

Ὅταν οἱ Βαβυλώνιοι κατέλαβαν τήν
Ἱερουσαλήμ, ὁ βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας διέταξε νά διαλέξουν ὅσους νέους
ἦταν ἀπό ἀρχοντικές οἰκογένειες, προκειμένου νά προσληφθοῦν στήν ὑπηρεσία
του. Θά τούς μάθαιναν νά διαβάζουν καί νά
γράφουν τή γλώσσα τῶν Βαβυλωνίων γιά
νά ὑπηρετοῦν τόν Ναβουχοδονόσορα.
Ἕνας ἀπό αὐτούς ἦταν ὁ ∆ανιήλ καί οἱ
τρεῖς φίλοι του, ὁ Σεδράχ, ὁ Μισάχ καί ὁ
Ἀβδεναγώ, πού ἦταν πολύ ἔξυπνοι καί
ἀπαντοῦσαν στίς ἐρωτήσεις
τοῦ Ναβουχοδονόσορα μέ
σοφία καί σύνεση (∆ανιήλ 1).
Κάποια μέρα ὁ Ναβουχοδονόσορας κατασκεύασε ἕνα
μεγάλο χρυσό ἄγαλμα καί
ἔδωσε τή διαταγή ὅλοι νά
προσκυνοῦν τό χρυσό ἄγαλμα, διότι ὅποιος δέν τό προσκυνήσει θά ριχτεῖ ἀμέσως
στό φλογερό καμίνι.
Ἔτσι ὅλος ὁ λαός προσκυνοῦσε τό χρυσό ἄγαλμα,
ἐκτός ἀπό τούς τρεῖς φίλους
πού προσκυνοῦσαν μόνο τόν
Θεό. Μόλις τό ἔμαθε ὁ βασιλιάς διέταξε νά
τούς φέρουν μπροστά του. Ὅταν τούς
πῆγαν στό παλάτι ὁ Ναβουχοδονόσορ τούς
ρώτησε πῶς τολμοῦν νά μήν ὑπακούουν
στίς διαταγές του καί τούς ἀπείλησε μέ τά
ἑξῆς λόγια: «Νομίζετε ὅτι ὁ Θεός σας μπορεῖ νά σᾶς γλιτώσει, ἄν σᾶς ρίξω στό καμίνι;».
Ὅμως οἱ τρεῖς νέοι, μέ μιά φωνή, ἀπάντησαν: «Ἄν ὁ Θεός θέλει, μπορεῖ νά μᾶς γλιτώσει ἀπό σένα καί τό καμίνι. Ἀλλά κι ἄν
αὐτό δέν γίνει, πρέπει νά ξέρεις, ὅτι ἐμεῖς
τό χρυσό ἄγαλμα πού ἔστησες δέν τό προσκυνᾶμε».
Τότε ὁ Ναβουχοδονόσορας θύμωσε πολύ
καί ἔδωσε ἐντολή νά τούς ρίξουν στό φλογερό καμίνι. Ὅμως τό θαῦμα ἔγινε: ὁ Θεός

ἔστειλε ἕναν ἄγγελο, ὁ ὁποῖος προστάτεψε τούς τρεῖς φίλους ἀπό τή φωτιά. Ὁ βασιλιάς ταράχθηκε καί φώναξε: «Τρεῖς
ἄνδρες δέν ρίξαμε στή φωτιά; Πῶς ἐγώ βλέπω τέσσερις νά περπατοῦν στό κέντρο τοῦ
καμινιοῦ χωρίς νά καίγονται;» καί ἀμέσως
διέταξε νά ἀνοίξουν τό καμίνι καί οἱ τρεῖς
νέοι βγῆκαν ἔξω σῶοι καί ἀβλαβεῖς (∆ανιήλ 3).
Ὅταν πέθανε ο Ναβουχοδονόσορας ἀνέλαβε βασιλιάς ὁ ∆αρεῖος πού ἤθελε νά κάνει συνεργάτη του τόν ∆ανιήλ. Ὅμως κάποιοι πού
ζήλευαν τόν ∆ανιήλ καί
ἤθελαν νά τοῦ κάνουν
κακό πῆγαν στόν βασιλιά
καί τοῦ εἶπαν νά διατάξει
γιά τριάντα ἡμέρες νά μήν
ἐπιτρέπεται σέ κανέναν
νά παρακαλέσει ἤ νά προσευχηθεῖ σέ ὁποιονδήποτε Θεό ἤ ἄνθρωπο, ἐκτός
ἀπο τόν βασιλιά ∆αρεῖο.
Ὅποιος δέν ὑπακούσει,
νά ριχτεῖ στό λάκκο μέ τά
λιοντάρια. Ἤξεραν ὅτι
ὅταν ὁ βασιλιάς διατάζει κάτι, αὐτό δέν θά
μποροῦσε νά τό ἀλλάξει κανείς.
Ὁ βασιλιάς συμφώνησε καί εἶπε νά γίνει
γνωστή αὐτή ἡ διαταγή σ᾽ ὁλόκληρο τό βασίλειο. Ὁ ∆ανιήλ, πού προσευχόταν συχνά
στό Θεό, συνέχισε καί μετά τή διαταγή τοῦ
βασιλιᾶ νά γονατίζει τρεῖς φορές τήν ἡμέρα καί νά παρακαλεῖ τόν Θεό νά τόν προστατεύει καί νά τόν εὐλογεῖ.
Οἱ ἐχθροί τοῦ ∆ανιήλ πῆγαν στό βασιλιά
καί τοῦ εἶπαν ὅτι ὁ ∆ανιήλ δέν ὑπακούει
στή διαταγή σου καί προσεύχεται στόν
Θεό τρεῖς φορές τήν ἡμέρα. Τότε ὁ βασιλιάς
λυπήθηκε ἀφοῦ συμπαθοῦσε πολύ τόν
∆ανιήλ καί δέν ἤθελε νά πάθει κακό.
Ἀλλά οἱ ἐχθροί τοῦ ∆ανιήλ τοῦ ὑπενθύμισαν ὅτι «καμιά διαταγή του βασιλιᾶ δέν

μπορεῖ νά ἀλλάξει».
Ἔτσι ὁ Βασιλιάς ∆αρεῖος ὑποχρεώθηκε νά
ρίξει τόν ∆ανιήλ στόν λάκκο μέ τά λιοντάρια. Ὅλη τή νύκτα ὁ βασιλιάς ἔμεινε
ἄγρυπνος ἀπό τήν ἀγωνία του. Τό πρωί σηκώθηκε πολύ νωρίς, πῆγε τρέχοντας στόν
λάκκο μέ τά λιοντάρια καί μέ φωνή θλιμμένη φώναξε: «∆ανιήλ, μπόρεσε ὁ Θεός σου
νά σέ σώσει ἀπό τά λιοντάρια;». Τότε ὁ ∆α-

νιήλ τοῦ ἀπάντησε: «Ὁ Θεός μοῦ ἔστειλε
τόν ἄγγελό του καί ἔφραξε τό στόμα τῶν
λιονταριῶν καί δέν ἔπαθα ἀπολύτως τίποτα, γιατί εἶμαι ἀθῶος καί δέν ἔχω κάνει
κανένα κακό».
Τότε ὁ βασιλιάς χάρηκε πάρα πολύ πού
γλίτωσε ὁ ∆ανιήλ καί διέταξε νά τόν βγάλουν ἀμέσως ἀπό τόν λάκκο (∆ανιήλ 6).

Ἡ ἀκρ ο στ ιχίδα τν Θ εοφ α ν ε ίω ν

Θ______
E_______
O_____________
Φ________ ___
Α____
Ν______
Ε_____
Ι_______
Α___

Νικήθηκε ἀπό τόν Χριστό.
Ἡ γυναίκα τοῦ Προφήτου Ζαχαρία
Ἐπίθετο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Πρός... Ἐπιστολή τοῦ Ἀπ. Παύλου.
Ἡ μεγαλύτερη ἀρετή
Ἡ πόλη πού μεγάλωσε ὁ Χριστός.
Ἀγάπη, Πίστη, ...
Ὁ ποταμός πού βαπτίσθηκε ὁ Ἰ. Χριστός.
Προφήτισσα στό ναό.

Ἀπ ροσδό κη τα αἰ νίγ μ α τ α
1. Ποιά λέξη σχηματίζεται μέ ἕξι «ὄχι»;
2. Ποιό νόμισμα παραπονιέται γιά τό λάδι;
3. Ποιό πρᾶγμα σπάει μόλις τό ἀναφέρουμε;
4. Πῶς λέγεται αὐτός πού πουλάει φωτιά;
5. Πῶς λέγεται αὐτός πού βρίσκεται κάτω ἀπό τό δρόμο;
6. Πῶς λέγεται τό μαγαζί πού πουλᾶ ἄλογα;
7. Πῶς λέγονται τά πουλιά πού περιστρέφονται γύρω ἀπ᾽ τή στεριά;
8. Ποιός περνάει μέσα στό σπίτι καί μέ κλειστές τίς πόρτες;
9. Ποιά φροῦτα παρακινοῦν στή φλυαρία;
10. Ποιά πόλη βρίσκεται σέ ὅλα σχεδόν τά πλοῖα;
11. Πῶς λέγεται ἡ ἄκρη τοῦ τυριοῦ;
12. Ποιό πουλί μᾶς λέει ὅτι πάντα κρυώνει;
13. Ποιοί πέθαναν χωρίς νά ἔχουν γεννηθεῖ;
14. Πῶς λέγεται αὐτός πού κρατᾶ τά αὐτιά του;
15. Τί μπαίνει μέσα ἀπό τό τζάμι χωρίς νά τό σπάσει;
16. Τί βλέπουμε μέ κλειστά μάτια;
17. Ποιά πόλη-προάστειο τῆς Ἀθήνας ἀγαπᾶ τούς ἀδελφούς της;
18. Πῶς λέγεται ἡ τοποθεσία γύρω ἀπό τόν δρόμο;
19. Τί κάνω ὅταν θερίζω κοντά σέ κάποιον ἄλλο;
20. Ποιά τετρασύλλαβη λέξη ἔχει 17 σύμφωνα καί 7 φωνήεντα;

Κατηχητικό Σχολεῖο
Ἐνορίας Παναγίας Ἐλεούσας Ἱεράπετρας

Παροιμίες

Ὁλοκλήρωσε τίς παρακάτω παροιμίες:
16. Κάποιου τοῦ χάριζαν γάιδαρο καί τόν
1. Οὔτε γάτα, οὔτε ...
κοίταζε στά ...
2. Ὅσα φέρνει ἡ ὥρα δέν τά φέρνει ὁ ...
17. ∆έν κάνουν τά ράσα τόν ...
3. Κάθεται σ᾽ ἀναμμένα ...
18. Πράσινα ...
4. Ἔγινε ἀνάστα ὁ ...
19. Ἀπό τόν καιρό τοῦ ...
5. Μαθημένα τά βουνα ἀπ᾽ τά ...
20. Τό ἄδικο δέν τό θέλει οὔτε ὁ ...
6. Ἔφυγε ὁ γάτος, χορεύουν τά ...
21. Ἀπ᾽ τόν Ἄννα στόν ...
7. Ὁ ψεύτης καί ὁ κλέφτης τόν πρῶτο χρόνο ... 22. Τήν ἔπαθε σάν ...
8. Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα, ὅσο θέλεις ... 23. Ἔχει ὁ καιρός ...
9. Τό μεγάλο ψάρι τρώει τό ...
24. Ὁ βρεγμένος τή βροχή δέν τή ...
10. Καθαρός οὐρανός ἀστραπές δέν ....
25. Γιά χάρη τοῦ βασιλικοῦ ποτίζεται ἡ ...
11. Ὅ,τι λάμπει δέν εἶναι ...
26. Ἔκανε λογαριασμό χωρίς τόν ...
12. Πῆγε γιά μαλλί καί βγῆκε ...
27. Βρῆκε ὁ Φίλιππος τόν ...
13. Τρεῖς καί ὁ ...
28. Στή βράση κολλάει τό ...
14. ∆έν κάνουν τά λεπτά τόν ...
29. Μοῦ ᾽ψησε τό ψάρι στά ...
15. Περί ἀνέμων καί ...
30. Ἡ ἀνηφοριά θά φέρει τήν ...

Ζωγραφική: Χρωμάτισε τήν εἰκόνα τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ

Ἡ …Μ εσοστι χίδ α το ῦ Ἄ ρ τ ο υ

_ _ _ A_ _
_ _ _ _ _ _ Ρ_
_ __ _ Τ_ __ _ _
_ ___ __Ο__ _ _
_ _ _ Σ_ _ _ _

Πῶς λέγεται τό ψωμί τῆς Καθαρῆς ∆ευτέρας;
Πῶς ὀνομάζεται τό ψωμί καί τό τυρί μέ μιά λέξη;
Πῶς λέμε τό χριστουγεννιάτικο ψωμί;
Ἔτσι λέγεται τό ψωμί πού ἔχει μέσα σταφίδες.
Πῶς λέγεται τό ψωμάκι πού πᾶμε στήν ἐκκλησία;

Ἀντι στ οίχιση

Ἀντιστοιχίστε σωστά τίς λέξεις
Προσκομιδή
Μεγάλος Ἁγιασμός
Μ. Βασίλειος
Γέννηση Χριστοῦ
Ἠλίας
Πρόσφορο
Θεοφάνεια
Παιδιά
Ἅγιος Συμεών Θεοδόχος
Προφήτης
Ἀβραάμ
Ἱεράρχης
Θεός
Σάρα
Πρωτοχρονιά
Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου
κάλαντα
30 Ἰανουαρίου
Τρεῖς Ἱεράρχες
∆ῶρα
Βηθλεέμ
Ἁγιοβασιλόπιττα
Τρεῖς Μάγοι
Ἁγία Τριάδα

Ἐδ  γ ελᾶ με. ..

Πάει ἕνας νεαρός στόν ὀδοντίατρο. Κάθεται στήν καρέκλα, ἀνοίγει τό στόμα... Σκύβει ὁ ὀδοντίατρος, κοιτάει καί τί βλέπει; ΟΛΑ
τά δόντια, πάνω κάτω, ἐμπρός καί πίσω
εἶναι χρυσά! Ξανακοιτάει ἀλλά δέν βλέπει
κανένα ἐλάττωμα. Ὁπότε ρωτάει:
- Σφράγισμα;
Καί ὁ νεαρός: -Ὄχι, συναγερμό!
☺☺☺
Ὁ δάσκαλος παραδίδει, στό μάθημα τῆς
γλώσσας, τό κεφάλαιο γιά τίς προθέσεις:
- Ὅταν σέ μία σύνθετη λέξη ὑπάρχει
πρῶτο συνθετικό ἡ πρόταση «πρό», τότε

αὐτό σημαίνει ὅτι κάτι γίνεται πρίν ἀπό κάτι
ἄλλο.
Γιά πές μας, ἐσύ Τοτέ, τί σημαίνει ἡ λέξη
προπαρασκευή;
Μά εἶναι ἁπλό, κύριε! Πέμπτη σημαίνει!
☺☺☺
Στό μάθημα γιά τήν ἐκκλησία ρωτάει ἡ κυρία τά παιδιά ἄν ἔχουν δεῖ καλόγερο.
Πετάγεται ὁ Τοτος καί λέει:
- Ἐγώ κυρία, ἔχω δεῖ, ἔχουμε σπίτι μας!
- Τόν φιλοξενεῖτε;
- Ὄχι! Κρεμᾶμε τά μπουφάν.

Λύσεις ἀκροστιχίδας :ΘΑΝΑΤΟΣ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ, ΦΙΛΙΠΠΙΣΙΟΥΣ, ΑΓΑΠΗ, ΝΑΖΑΡΕΤ, ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ,
ΑΝΝΑ. Λύσεις Ἀπροσδόκητων Αἰνιγμάτων: 1. Ἐξοχή, 2. Ἀχλάδι, 3. Σιωπή, 4. Πυρπολητής, 5. Ἱππόδρομος, 6. Ὑποκατάστημα, 7. Περιστέρια, 8. Ἦχος, 9. Μῆλα, 10. Ἄγκυρα, 11. Ἀκρωτήρι, 12. Παγώνι, 13. Πρωτόπλαστοι, 14. Αὐτοκράτορας, 15.
Φῶς, 16. Ὄνειρα, 17. Φιλαδέλφεια, 18. Περίδρομος, 19. Παραθερίζω, 20. Ἀλφάβητο. Λύσεις Μεσοστιχίδας: ΛΑΓΑΝΑ, ΨΩΜΟΤΥΡΙ, ΧΡΙΣΤΟΨΩΜΟ, ΣΤΑΦΙ∆ΟΨΩΜΟ, ΠΡΟΣΦΟΡΟ. Λύσεις Κρυπτόλεξου: ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ, ΒΑΠΤΙΣΜΑ, ΧΡΙΣΜΑ, ΕΥΧΕΛΑΙΟ, ΓΑΜΟΣ, ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΙΕΡΩΣΥΝΗ. Λύσεις παροιμιῶν: 1. ζημιά, 2. χρόνος, 3. κάρβουνα, 4. Κύριος, 5. χιόνια, 6.
γατιά, 7. χαίρονται, 8. βρόντα, 9. μικρό, 10. φοβᾶται, 11. χρυσός, 12. κουρεμένος, 13. κοῦκος, 14. ἄνθρωπο, 15. ὑδάτων, 16.
δόντια, 17. παπά, 18. ἄλογα, 19. Νῶε, 20. Θεός, 21. Καϊάφα, 22. ἀγράμματος, 23. γυρίσματα, 24. φοβᾶται, 25. γλάστρα, 26.
ξενοδόχο, 27. Ναθαναήλ, 28. σίδερο, 29. χείλη, 30. κατηφοριά. Λύσεις Σταυρόλεξου: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 2. ΘΑ∆∆ΑΙΟΣ, 5. ΜΑΤΘΑΙΟΣ, 7. ΘΩΜΑΣ, 8. ΑΝ∆ΡΕΑΣ, 9. ΦΙΛΙΠΠΟΣ, 11. ΑΛΦΑΙΟΣ, 12. ΣΙΜΩΝ. ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, 3. ΙΑΚΩΒΟΣ, 4. ΙΩΑΝΝΗΣ,
6. ΜΑΤΘΙΑΣ, 10. ΠΕΤΡΟΣ.
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Ἀνακάλυψε μέσα στά ἀνακατεμμένα γράμματα Ἱερά Μυστήρια τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.

Σταυρόλεξο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 2. Κήρυξε στήν
πατρίδα του, τήν Ἔδεσσα τῆς
Συρίας. Ἑορτάζει στίς 21
Αὐγούστου. 5. Ἔγραψε ἕνα
ἀπό τά 4 Εὐαγγέλια. Κήρυξε
στήν Αἰθιοπία. Ἑορτάζει στίς
16 Νοεμβρίου. 7. Κήρυξε στήν
Ἰνδία. Λέγεται καί ∆ίδυμος.
Ἑορτάζει στίς 6 Ὀκτωβρίου 8.
Ἦταν ὁ πρῶτος Μαθητής τοῦ
Χριστοῦ. Κήρυξε στήν Ἑλλάδα καί τή Μ. Ἀσία. Ἑορτάζει
στίς 30 Νοεμβρίου. 9. Κήρυξε
στούς Πάρθους καί πέθανε

στή μαρτυρικά στή Συρία.
Ἑορτάζει στίς 14 Νοεμβρίου.
11. Ἰάκωβος, ὁ γιός του
________ καί ἀδελφός τοῦ
Ματθαίου. 12. Γεννήθηκε
στήν Κανά. Κήρυξε σέ Περσία,
Αἴγυπτο καί Μαυριτανία. Ἑορτάζει στίς 10 Μαΐου. ΚΑΘΕΤΑ: 1. Κατάγονταν ἀπό τήν Κανά. Ἑορτάζει στίς 22 Ἀπριλίου. 3. Ἀδελφός του Ἰωάννη. Κήρυξε στά Ἱεροσόλυμα. Ἑορτάζει στίς 30 Ἀπριλίου. 4. Ὁ ἀγαπημένος Μηθητής τοῦ Χριστοῦ. Ἐξορίστηκε στήν Πάτμο. Ἑορτάζει στίς 8 Μαΐου. 6. Κήρυξε στήν Αἰθιοπία, ὅπου πέθανε μαρτυρικά. Ἑορτάζει στίς 9 Αὐγούστου. 10. Μαρτύρησε στή Ρώμη, ὅταν Αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Νέρωνας.

