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Ὁ Ὅσιο ς Ἀρσέν ιο ς ὁ Κα ππ α δ ό κ η ς

Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος γεννήθηκε γύρω στά
1840 στά Φάρασα τῆς Καππαδοκίας. Οἱ
εὐσεβεῖς γονεῖς του δέν ἦταν πλούσιοι σέ
ὑλικά πράγματα. Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Ἐλευθέριος καί ἦταν δάσκαλος καί ἡ
μητέρα του Βαρβάρα. Εἶχαν
ἀποκτήσει δύο ἀγόρια, τόν
Βλάσιο καί τόν Θεόδωρο
(μετέπειτα π. Ἀρσένιο), τά
ὁποῖα σέ μικρή ἡλικία ἔμειναν ὀρφανά. Τά ὀρφανά τά
προστάτεψε ἡ ἀδελφή τῆς
μητέρας τους, πού ἔμενε
στά Φάρασα. Μιά ἡμέρα ὁ
Βλάσιος παρακίνησε καί τόν
μικρότερο Θεόδωρο καί
πῆγαν στό πατρικό τους χωράφι, πού ἦταν κοντά σέ
ἕνα χείμαρρο. Ἐκεῖ τό νερό
παρέσυρε τόν Θεόδωρο καί
ὁ Βλάσιος μέ κλάματα παρακαλοῦσε τόν Ἁϊ-Γιώργη,
πού ἦταν κοντά τό παρεκκλήσι του, νά τόν σώσει. Ἐνῶ ἔκλαιγε ὁ
Βλάσιος καί παρακαλοῦσε τόν Ἅγιο νά
βοηθήσει, ξαφνικά βλέπει τόν Θεόδωρο δίπλα του, ὁ ὁποῖος χαρούμενος τοῦ διηγεῖται
πώς ἕνας καβαλάρης σάν καλόγερος τόν
ἅρπαξε ἀπό τόν χείμαρρο καί τόν πῆρε στό
ἄλογό του καί τόν ἔβγαλε ἔξω. Ἀπό τότε καί
μετά ὁ Θεόδωρος ἔλεγε ὅτι θά γίνει καί
αὐτός καλόγηρος. Μέ αὐτό τόν τρόπο οἰκονόμησε ὁ Θεός ὁ μικρός Θεόδωρος νά ἀκο-

λουθήσει τόν καλό δρόμο.
Τό γεγονός αὐτό εἶχε ἐπιδράσει ἀκόμα καί
στό Βλάσιο, ὁ ὁποῖος καί αὐτός μέ τό δικό
του τρόπο δόθηκε στό Θεό, νά τόν δοξολογεῖ
σάν δάσκαλος τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς. Ὁ
Θεόδωρος, μόλις μεγάλωσε λίγο, πῆγε στή Νίγδη
γιά νά μορφωθεῖ. Ἐκεῖ κατοικοῦσε καί ἡ ἀδελφή τοῦ
πατέρα του, ἡ ὁποία ἦταν
δασκάλα καί τόν παρότρυνε νά συνεχίσει στή Σμύρνη τίς ἀνώτερες σπουδές
του.
Στά Φάρασα ὁ Θεόδωρος
ὅταν πήγαινε διακοπές μάζευε τά παιδιά στό πατρικό
του σπίτι καί τά μάθαινε
γράμματα. Ἡ θεία του ἤθελε νά τόν παντρέψει. Ὅμως
ὁ Θεόδωρος τῆς εἶπε μέ
παράπονο: «Καλά, θεία,
ἐνῶ οἱ ξένοι ἔχουν καταλάβει ὅτι θέλω νά γίνω καλόγερος, ἐσύ ἀκόμη δέν μέ ἔχεις καταλάβει;» καί ἔφυγε γιά
τή Σμύρνη. Στή Σμύρνη, ἐκτός ἀπό τά
ἑλληνικά καί ἐκκλησιαστικά γράμματα,
ἔμαθε καί Ἀρμένικα καί Τούρκικα καθώς
καί λίγα Γαλλικά.
Ὅταν τελείωσε τίς σπουδές του, ἦρθε
ξανά στά Φάρασα, ἀποχαιρέτησε τήν θεία
του, καθώς καί τήν ἄλλη του θεία στή Νίγδη, καί μετά πῆγε στήν Καισάρεια. Ἦταν

περίπου εἴκοσι ἕξι χρόνων ὅταν ἔγινε μοναχός καί πῆρε τό ὄνομα Ἀρσένιος στήν
Ἱερά Μονή Φλαβιανῶν τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ἐκείνη τήν ἐποχή εἶχαν ἀνάγκη μεγάλη ἀπό δασκάλους καί ὁ Μητροπολίτης
Παΐσιος ὁ Β´ τόν χειροτόνησε ∆ιάκονο καί
τόν ἔστειλε στά Φάρασα, γιά νά μάθει
γράμματα στά ἐγκαταλελειμμένα παιδιά.
Στό τριακοστό ἔτος τῆς ἡλικίας του χειροτονήθηκε στήν Καισάρεια Ἱερέας καί χειροθετήθηκε Ἀρχιμανδρίτης καί Πνευματικός στά Φάρασα. Ἔτσι ἀρχίζει νά γίνεται μεγαλύτερη ἡ πνευματική του δράση καί νά
ἁπλώνει στά γύρω χωριά.
Σέ ὅλη τήν περιοχή ἦταν γνωστό καί σεβαστό τό ὄνομά του. Ἀγαποῦσε τούς ἀνθρώπους καί τούς μάθαινε ν᾽ ἀγαπᾶνε ὁ ἕνας
τόν ἄλλο καί νά νοιάζονται γιά τούς συντρόφους τους ὅπως γιά τόν ἑαυτό τους.
Ἔκανε ἐράνους καί βοηθοῦσε ὅλους τούς
Ἕλληνες χριστιανούς. Τούς στήριζε, τούς
παρηγοροῦσε καί τούς συμβούλευε. Φρόντιζε τούς ἡλικιωμένους, τούς ἀρρώστους
και τά μικρά παιδιά. Στά Φάρασα καί σέ ὅλη
τήν περιφέρεια δέν ὑπῆρχε γιατρός παρά
μόνο ὁ π. Ἀρσένιος, ὁ ὁποῖος ἦταν δάσκαλος καί γιατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων. Φυσικά δέν ἔδινε ἰατρικές συμβουλές στούς ἀρρώστους ἀλλά τούς διάβαζε
μία ἀνάλογη εὐχή καί γίνονταν καλά.
Χρήματα βεβαίως δέν δεχόταν οὔτε καί
ἔπιανε στά χέρια του, συνήθιζε νά λέει: «Ἡ
πίστη μας δέν πουλιέται».
Γιά τήν ἁγιότητά του ὁ Θεος τοῦ εἶχε δώσει τή χαρη νά κάνει ἀκόμα και θαύματα.
Ὅταν οἱ ἄνθρώποι τόν θαύμαζαν μετά
ἀπό κάθε θαῦμα πού ἔκανε, ἔλεγε ἀπότομα: «Ἔ! τί νομίζετε, ὅτι εἶμαι Ἅγιος; κι ἐγώ
ἕνας ἁμαρτωλός ἄνθρωπος εἶμαι καί χει-

ρότερος ἀπό ἐσᾶς…, ἐάν βλέπετε νά γίνονται θαύματα, αὐτά τά κάνει ὁ Θεός».
Μετά τή Μικρασιατική καταστροφή τοῦ
1922 ὁδήγησε πολλούς Ἕλληνες πού διώχθηκαν ἀπό τόν τόπο τους στόν Πειραιά καί
μετά στήν Κέρκυρα, ὅπου ἐγκαταστάθηκαν
μερικοί. Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος εἶχε προβλέψει
πολύ νωρίτερα ὅτι: «Στήν Ἑλλάδα, ὅταν θά
πᾶμε, ἐγώ θά ζήσω μόνο σαράντα ἡμέρες
καί θά πεθάνω σέ ἕνα νησί». Ἔτσι καί ἔγινε. Πέθανε στίς 10 Νοεμβρίου 1924 στήν
Κέρκυρα, σέ ἡλικία ὀγδόντα τριῶν ἐτῶν. Ὁ
Ὅσιος Ἀρσένιος κοιμήθηκε γιά πάντα ἥσυχος, γιατί εἶχε κάνει τό χρέος του ἀπέναντι στό Θεό καί στούς συνανθρώπους του. Μέ
τήν εὐλογία του, οἱ Φαρασιῶτες, ὅπως καί
ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἀπό τή Μικρά Ἀσία, ἄρχισαν νά ριζώνουν καί νά προκόβουν στίς
καινούριες τους πατρίδες στήν Ἑλλάδα,
ὅπου ἄφησε τό Ἱερό του Λείψανο. Μέχρι
πρίν λίγα χρόνια, οἱ πιό ἡλικιωμένοι ἀπό
τά Φάρασα, πού ζοῦσαν στήν Ἑλλάδα, τόν
θυμοῦνταν ἀκόμα πού τούς δίδασκε καί
τούς καθοδηγοῦσε. Μάλιστα εἶχε βαπτίσει
τόν μακαριστό Γέροντα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη στά Φάρασα, γι᾽ αὐτό ὁ π. Παΐσιος
ἄνοιξε τόν τάφο του στήν Κέρκυρα, ἔκανε
τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων του καί τά
μετέφερε στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου φυλάσσεται τό μεγαλύτερο
μέρος τους.
Ἡ Ἐκκλησία μας τόν κατέταξε μεταξύ τῶν
Ἁγίων καί Ὁσίων Πατέρων της καί ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 10 Νοεμβρίου, ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του.
Κατηχητικό Σχολεῖο
Ἐπάνω Χωρίου Ἱεράπετρας

-Γιατί πρέπει νά συγχωροῦμε τούς ἄλλους;
-Ὁ Χριστός, στήν περίφημη «ἐπί τοῦ ὄρους»
ὁμιλία του, εἶπε: «∆έν ὠφελεῖ νά προσφέρεις δῶρα καί θυσίες στόν Θεό, ὅταν δέν
εἶσαι συμφιλιωμένος μέ τόν διπλανό σου».
Γι᾽ αὐτό ἡ Ἐκκλησία μᾶς συμβουλεύει:
Ὅταν ὀργίζεσαι, νά μή φτάνεις στό σημεῖο

νά κόβεις τή σχέση σου μέ τούς ἄλλους. Κι
ἄν συμβεῖ κάτι τέτοιο, τότε γρήγορα, προτοῦ νά δύσει ὁ ἥλιος, πᾶρε τήν πρωτοβουλία καί φίλιωσε πάλι μέ τόν ἄλλο. Κι ἄν τό
κακό πού προξένησες ἦταν πολύ σοβαρό,
τότε πήγαινε στήν Ἐκκλησία. Ἐκεῖ, στόν
Ἱερέα-πνευματικό, ὁμολόγησε τά σφάλματά

Οἱ ἀπορίες μας...

σου. Γι᾽ αὐτό, ὅταν κοινωνοῦμε, παίρνουμε συγχώρεση ἀπό τούς γονεῖς μας, τά
ἀδέλφιά μας καί γενικά συμφιλιωνόμαστε
μέ ὅσους καί ὅσες διαταράχθηκαν οἱ σχέσεις μας καί τούς στενοχωρήσαμε. Ὅταν μετανιώνεις καί φιλιώνεις μέ τούς ἄλλους καί
μέ τόν Θεό τότε ἡ ζωή ξαναγίνεται ὄμορφη μέσα σου καί γύρω σου.
∆έν ὑπάρχει κανένας πού νά μήν κάνει
λάθη καί ἁμαρτίες,
παρά μόνο ὁ μεγάλος
ἀδελφός μας, ὁ Χριστός.
Ὅταν ὅμως σκοντάψει ὁ ἄνθρωπος καί
πέσει, πρέπει νά σηκώνεται ἀμέσως καί
νά συνεχίζει νά περπατᾶ. Αὐτή εἶναι ἡ σωστή πορεία τοῦ ἀνθρώπου, νά ξανασηκώνεται καί νά συνεχίζει
τόν δρόμο του. Γι᾽ αὐτό
Θεός μᾶς δίδαξε νά
συγχωροῦμε τούς συνανθρώπους μας. Ἔτσι
στήν Κυριακή προσευχή (τό «Πάτερ ἡμῶν»)
ζητοῦμε ἀπό τόν Θεό
νά μᾶς συγχωρήσει τά λάθη μας, ὅπως κι
ἐμεῖς συγχωροῦμε τά λάθη τῶν ἀδελφῶν
μας. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος εἶχε ρωτήσει τόν
Κύριο μέχρι πόσες φορές νά συγχωροῦμε
καί Αὐτός τοῦ ἀπάντησε μέχρι ἑβδομήντα
φορές τό ἑπτά, δηλαδή ἄπειρες.
Καί πράγματι, ἄν ὁ Θεός ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς
τόσο πολύ νά συγχωροῦμε, πολύ περισσότερο μᾶς συγχωρεῖ καί μᾶς δέχεται Ἐκεῖνος.
Ὅταν, κάποτε, ἕνας στρατιωτικός ρώτησε
ἕνα γέροντα ἀσκητή τῆς ἐρήμου, ἐάν ὁ Θεός
δέχεται πάλι ὅσους μετανοοῦν γιά τά λάθη
πού ἔκαναν, αὐτός τόν ρώτησε:
-Ἐσύ πετᾶς τή χλαμύδα σου ἄν σκιστεῖ;
-Ὄχι, βέβαια. Τή ράβω καί τήν ξαναχρησιμοποιῶ.

-Ἄν, λοιπόν, ἐσύ λυπᾶσαι τή χλαμύδα, που
εἶναι ροῦχο, δέ θά λυπηθεῖ ὁ Θεός τόν
ἄνθρωπο πού εἶναι παιδί του; τοῦ ἀπάντησε
ὁ σοφός γέροντας.
Ἡ ἱστορία δύο φίλων

∆ύο φίλοι περπατοῦν στήν ἔρημο. Κάποια
στιγμή τσακώθηκαν καί ὁ ἕνας ἀπό τούς
δύο ἔδωσε ἕνα χαστούκι στόν ἄλλο. Αὐτός
ὁ τελευταῖος, πονεμένος, ἀλλά χωρίς νά πεῖ
τίποτα, ἔγραψε στήν
ἄμμο: «Σήμερα ὁ καλύτερος φίλος μου μέ χαστούκισε».
Συνέχισαν νά περπατοῦν μέχρι πού βρῆκαν
μιά ὄαση ὅπου ἀποφάσισαν νά κάνουν μπάνιο. Ἀλλά αὐτός πού
εἶχε φάει τό χαστούκι
παραλίγο νά πνιγεῖ καί
ὁ φίλος του τόν ἔσωσε.
Ὅταν συνῆλθε, ἔγραψε σέ μιά πέτρα: «Σήμερα ὁ καλύτερος φίλος
μοῦ ἔσωσε τή ζωή».
Αὐτός πού τόν εἶχε
χαστουκίσει καί στή συνέχεια τοῦ ἔσωσε τή ζωή, τόν ρώτησε:
-Ὅταν σέ χτύπησα, ἔγραψες πάνω στήν
ἄμμο, καί τώρα ἔγραψες πάνω στήν πέτρα.
Γιατί;
Ὁ ἄλλος φίλος ἀπάντησε:
-Ὅταν κάποιος μᾶς πληγώνει, πρέπει νά
τό γράφουμε στήν ἄμμο ὅπου οἱ ἄνεμοι τῆς
συγγνώμης μποροῦν νά τό σβήσουν. Ἀλλά
ὅταν κάποιος κάνει κάτι καλό γιά μᾶς, πρέπει νά τό χαράζουμε στήν πέτρα, ὅπου κανένας ἄνεμος δέν μπορεῖ νά τό σβήσει.
Ἑπομένως, ἄς μάθουμε ὅλοι νά γράφουμε τά τραύματά μας στήν ἄμμο καί νά χαράζουμε τίς χαρές στήν πέτρα.
Γιῶργος Σ. Χατζάκης
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Ὁ Θεός ἔστειλε τόν Ἰωνᾶ, ἕναν εὐσεβή
ἄνδρα, στή Νινευή, τή πρωτεύουσα τῶν
εἰδωλολατρῶν Ἀσσυρίων, νά ἐλέγξει τούς κατοίκους της γιά τίς ἁμαρτίες τους γιά νά μετανιώσουν καί νά σωθοῦν. Ὁ Ἰωνᾶς ὅμως
φοβήθηκε νά πάει στή Νινευή γιά νά διδάξει
στούς εἰδωλολάτρες καί δέν ὑπάκουσε. Ἀνέβηκε σ᾽ ἕνα πλοῖο πού πήγαινε πρός τήν ἀντίθετη κατεύθυνση, γιά νά ξεφύγει ἀπό τήν
ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά ξέσπασε καταιγίδα
καί τό πλοῖο κινδύνευε νά βυθιστεῖ. Οἱ
ναῦτες τρόμαξαν καί φώναζαν ζητώντας
βοήθεια ἀπό τόν Θεό. Καί γιά νά ἐλαφρώσουν
τό πλοῖο ἔριχναν τό φορτίο του στή θάλασσα.
Ὁ πλοίαρχος πλησίασε
τόν Ἰωνᾶ καί τοῦ εἶπε:
«Σήκω καί παρακάλεσε
τόν Θεό σου νά μᾶς βοηθήσει· ἴσως μᾶς λυπηθεῖ
καί σωθοῦμε». Ὁ Ἰωνᾶς
ὅμως ἀπάντησε ὅτι: «Ὁ
Θεός δέν θά μέ ἀκούσει.
Ἐγώ φταίω γιά ὅλα. ∆έν
ὑπάκουσα στήν ἐντολή
του καί ἤθελα νά ξεφύγω
ἀπ᾽ αὐτόν. Γι᾽ αὐτό ἔστειλε ὁ Θεός τή θαλασσοταραχή». Μάλιστα πρότεινε νά τόν ρίξουν στή θάλασσα, γιά νά γλιτώσουν
ἐκεῖνοι ἀπό τόν κίνδυνο. Πράγματι οἱ ναυτικοί, παρόλο πού δέν ἤθελαν νά τό κάνουν
αὐτό, βλέποντας ὅτι ἡ θαλασσοταραχή γινόταν ὁλοένα καί χειρότερη, τόν ἔριξαν στή
θάλασσα κι ἀμέσως ἡ θαλασσοταραχή σταμάτησε.
Ὁ Ἰωνᾶς δέν πνίγηκε γιατί ὁ Θεός ἔστειλε
τότε ἕνα μεγάλο ψάρι καί τόν κατάπιε. Τρία
μερόνυκτα ἔμεινε μές στήν κοιλιά τοῦ ψαριοῦ. Ἐκεῖ προσευχόταν θερμά στόν Θεό. Τότε
ὁ Θεός διέταξε τό ψάρι νά βγάλει τόν Ἰωνᾶ
στή στεριά, σέ μιά ἀκτή τῆς Παλαιστίνης.
Γιά δεύτερη φορά ὁ Θεός πρόσταξε τόν Ἰωνᾶ
νά πάει στή Νινευή καί νά προειδοποιήσει
τούς ἀνθρώπους ὅτι θά τούς τιμωρήσει.
Πράγματι, αὐτή τή φορά ὁ Ἰωνᾶς ὑπάκουσε

καί πῆγε στό κέντρο τῆς πόλης καί φώναξε:
«Σαράντα μέρες ἀκόμα, καί ἡ Νινευή θά
καταστραφεῖ!». Οἱ κάτοικοι τῆς Νινευῆ τρόμαξαν, φόρεσαν πένθιμα ροῦχα, σταμάτησαν
τίς κακές πράξεις καί τίς ἀδικίες τους καί προσευχήθηκαν στόν Θεό γιά νά τούς γλιτώσει.
Ὅταν εἶδε ὁ Θεός πώς οἱ Νινευίτες μετάνιωσαν γιά τά λάθη τους καί τίς κακίες
τους, τούς συγχώρησε καί ἀποφάσισε νά
μήν καταστρέψει τήν πόλη. Ὁ Ἰωνᾶς ὅμως,
πού δέν γνώριζε τή μετάνοια τῶν Νινευιτῶν,
ἀντί νά χαρεῖ διαμαρτυρήθηκε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τούς εἰδωλολάτρες καί
ὀργίσθηκε ἐπειδή ὁ Θεός
καθυστεροῦσε τήν τιμωρία τους. ∆υσαρεστημένος ἀποσύρθηκε σ᾽
ἕναν λόφο, κοντά στή
Νινευή καί κοιτοῦσε τήν
πόλη ἀπό μακριά. Τότε ὁ
Θεός γιά νά τόν προστατέψει ἀπ᾽ τή ζέστη, ἔκανε νά φυτρώσει ἕνα
φυτό, μιά μεγάλη κολοκυθιά, πού τοῦ ἔκανε
σκιά.
Ὁ Ἰωνᾶς χάρηκε πάρα
πολύ γι᾽ αὐτό τό φυτό,
ὅμως ἡ χαρά του δέν
κράτησε πολύ, ἀφοῦ τήν
ἄλλη κιόλας μέρα ἡ κολοκυθιά ξεράθηκε, ἐπειδή ὁ Θεός ἤθελε νά
δείξει στόν Ἰωνᾶ πόσο ἄδικος ἦταν. Ὅταν
βγῆκε ἡ ἥλιος καί ψήλωσε, τό κεφάλι τοῦ
Ἰωνᾶ ἔκαιγε κι αὐτός ἔνιωθε ἐξαντλημένος.
Ὅταν παραπονέθηκε ὁ Θεός τοῦ εἶπε: «Πρόσεξε Ἰωνᾶ: Ἐσύ οὔτε κοπίασες γι᾽ αὐτό τό
φυτό, οὔτε φρόντισες νά μεγαλώσει κι ὅμως
λυπήθηκες γι᾽ αὐτό! Ἐγώ δέν ἔπρεπε νά λυπηθῶ γιά τή Νινευή, μιά τόσο μεγάλη πόλη,
καί νά ἀφήσω περισσότερους ἀπό 120.000
ἀνθρώπους-κατοίκους της νά πεθάνουν;»
(Ἰω. 3-4).
Ἡ τριήμερη παραμονή τοῦ Ἰωνᾶ στήν κοιλία τοῦ κήτους ἔγινε στά Εὐαγγέλια προεικόνιση γιά τό θάνατο, τήν τριήμερη ταφή καί
τήν ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ (Ματθ. 12,40).

Ἀντι στ οίχιση

Ἀντιστοιχίσετε σωστά τήν κάθε λέξη τῆς πρώτης στήλης μέ ὅ,τι ταιριάζει ἀπό τή δεύτερη στήλη.
Χριστός
Βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας μέ εὐχές
Ἰσραηλίτες
Πρωτόπλαστοι
Περιστέρι
Μάννα
Σταυρός
Παλαιά καί Καινή ∆ιαθήκη
Ἁγία Ἑλένη
Σύμβολο τῆς εἰρήνης
Ἀβραάμ
Kιβωτός
Ἁγία Γραφή
Βρῆκε τόν Τίμιο Σταυρό
Ἀδάμ
Σύμβολο τῶν χριστιανῶν
Παράδεισος
Εὔα
Νῶε
Τελετή στήν ἀρχή τοῦ σχολικοῦ ἔτους
Εὐχολόγιο
Θυσία Ἰσαάκ
Ἁγιασμός
Ἀγαπᾶ τά παιδιά
Σ---------Τ ----Α ------Υ --Ρ--Ο--Σ------

Ἡ ἀκρ οστ ιχίδα το ῦ Στ α υ ρ ο ῦ

Αὐτόν τό μήνα ἑορτάζουμε τήν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Ἐπίθετο τοῦ Σταυροῦ.
Μέ αὐτό ζητοῦμε τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ σέ κάθε ξεκίνημα.
Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ... καί Λόγος τοῦ Θεοῦ.
Τά φοράει ὁ ἱερέας.
Ἅγιον ... ἤ Ἄθως.
Ἔτσι ἀποκαλεῖται ὁ Ἰ. Χριστός.

Ἀπ ροσδό κη τα αἰ νίγ μ α τ α
1. Ποιά πόλη δέν ἔχει συντροφιά;
2. Ποιό πρᾶγμα καίει ἐνῶ εἶναι κρύο;
3. Τί μποροῦμε νά τό κρατᾶμε χωρίς νά τό ἀγγίζουμε;
4. Ποιός πέθανε δύο φορές καί γεννήθηκε μία;
5. Ποιοί πέθαναν χωρίς νά γεννηθοῦν;
6. Τί γίνεται αὐτός πού εἶναι πάνω σ᾽ ἕνα φανάρι;
7. Πῶς λέγεται αὐτός πού ἔχει μικρή ζωή;
8. Σέ ποιά πόλη ὑπάρχουν τρία καλά;
9. Πῶς λέγεται τό λάδι πού ἀλείφουν τό σῶμα τους οἱ ἀθλητές;
10. Ποιό εἶναι τό ἀντίστροφο τοῦ σοφός;
11. Τί ὑπάρχει στό κέντρο τῆς γῆς;
12. Ποιά λέξη ἀποτελεῖται ἀπό δύο «τι»;

Κατηχητικό Σχολεῖο
Ἐνορίας Παναγίας Ἐλεούσας Ἱεράπετρας

Παροιμίες

Ὁλοκλήρωσε τίς παρακάτω παροιμίες:
1. Ἕνας κοῦκος δέν φέρνει τήν ...
2. Ὅσα δέν φτάνει ἡ ἀλεπού τά κάνει ...
3. Ἄνθρωπος ἀγράμματος, ξύλο ...
4. Ὅπου φυσάει ὁ ...
5. Νηστικό ἀρκούδι δέν ...
6. Σώθηκε ἀπό τοῦ λύκου τό ...
7. Θά κοστίσει ὁ κοῦκος ...
8. Κάθε πρᾶγμα στόν καιρό του καί ὁ κολιός τόν...
9. Ὅποιος βιάζεται...
10. Εἶπε ὁ γάϊδαρος τόν πετεινό....
11. Ἔφτασε ὁ κόμπος στό ...
12. Καί τήν πίτα ὁλόκληρη καί τόν σκύλο...
13. Ψάχνεις γιά ψύλλους στ᾽ ...

Κ α τ ασκε υή: Κό λλ ε ς ἀλ λη λ ο γ ρ α φ ί ας
Ὑλικά:
-Χαρτόνι τύπου κανσόν σέ διάφορα χρώματα.
-Φάκελλοι ἀλληλογραφίας σέ διάφορα χρώματα.
-Τέμπερες σέ διάφορα χρώματα.
-∆ύο φελλοί ἀπό μπουκάλια.
-Κοπίδι ἤ κοφτερό μαχαίρι.
-Πινέλο.
Τρόπος κατασκευῆς:
Οἱ δύο φελλοί θά χρησιμοποιηθοῦν ὡς σφραγίδες. Στόν ἕνα φελλό θά
σκαλίσετε τό μοτίβο μέ τό
φύλλο, μέ τή βοήθεια τοῦ κοπιδιοῦ
καί ὑποδείγματος, ἐνῶ τόν ἄλλο θά
τόν χρησιμοποιήσετε ὅπως εἶναι. Τό πρόσωπο τῆς κάμπιας, τά κοτσάνια ἀπό τά κεράσια καί τίς ἡλιακτίδες θά τά ζωγραφίσετε μέ τό πινέλο.
Γιά νά κάνετε τό σχέδιο μέ τά λουλούδια θά χρησιμοποιήσετε τό φελλό μέ τό μοτίβο τοῦ φύλλου. Γιά
νά κάνετε τή γύρη θά χρησιμοποιήσετε τό δάχτυλό σας.
Κατηχητικό Σχολεῖο Παλαικάστρου

Ἐδ γε λ ᾶμε! !!

Μαμά, λέει ὁ Τοτός, γιατί στά μαλλιά σου
ἔχεις μερικές ἄσπρες τρίχες;
-Αὐτό συμβαίνει, λέει ἡ μαμά, ὅταν ἔχεις
ἕνα ἄτακτο καί ἀνυπάκουο παιδί σάν κι ἐσένα.
-Ἄ, λέει ὁ Τοτός, τώρα καταλαβαίνω γιατί τῆς γιαγιᾶς τά μαλλιά εἶναι κάτασπρα. Θά
ἤσουν, μαμά, πάρα πολύ ἄτακτη καί ἀνυπάκουη στά νειάτα σου.
☺☺☺
∆ύο μαθητές στήν αὐλή τοῦ σχολείου μαλώνουν καί χειρονομοῦν.
-Ὁ πατέρας μου εἶναι πιό δυνατός ἀπό τό
δικό σου, ἀφοῦ λυγίζει ἀκόμα καί χοντρά
σίδερα.
-Ὄχι, ἰσχυρίζεται ὁ ἄλλος. Ὁ δικός μου
εἶναι ὁ πιό δυνατός. Ἔχεις ἀκούσει γιά τή
νεκρά θάλασσα. Ἔ, ὁ πατέρας μου τή σκότωσε!...
☺☺☺
Ἕνας κοντούλης ἄνδρας πῆγε στό καφενεῖο καταστενοχωρημένος. Βρῆκε τό φίλο
του καί τοῦ εἶπε μέ πόνο τό σοβαρό πρόβλημά του. Τοῦ λέει:
-Κώστα μου, ἄστα εἶμαι πνιγμένος μέχρι
τό λαιμό μου στά χρέη, τί νά κάνω;
Καί ὁ φίλος του σοβαρά-σοβαρά τοῦ εἶπε:
-Εὐτυχῶς, Γιάννη μου, ἐσύ εἶσαι κοντός
καί θά πνιγεῖς γρήγορα, μήν στενοχωριέσαι.
☺☺☺
Ἕνας πελάτης τοῦ ξενοδοχείου παραπονεῖται στόν ξενοδόχο:
-Ἡ πετσέτα τοῦ μπάνιου εἶναι πολύ ἀκάθαρτη.
Κι ὁ ξενοδόχος ἀπαντᾶ:
-Μέ συγχωρεῖτε ἀλλά εἶστε πολύ παράξενος καί δύσκολος πελάτης. Περισσότεροι

ἀπό σαράντα πελάτες μας πού ἔμειναν
στό δωμάτιό σας σκουπίστηκαν μέ αὐτή τήν
πετσέτα καί εἶστε ὁ πρῶτος πού κάνετε παρατήρηση.
☺☺☺
-Γιατί οἱ Πόντιοι βρέχουν συνεχῶς τίς κότες μέ βραστό νερό;
-Μά, γιά νά κάνουν βραστά αὐγά!
☺☺☺
Τί εἶναι πιό σιχαμερό ἀπό τό νά δαγκώνεις
ἕνα μῆλο καί νά δεῖς μέσα ἕνα σκουλήκι;
-Νά δαγκώσεις τό μῆλο καί νά δεῖς τό μισό
σκουλήκι μέσα...
☺☺☺
Σέ ἕνα ἑστιατόριο ὁ πελάτης διαμαρτύρεται:
-Γκαρσόν, τά στρείδια πού μοῦ ἔφερες δέν
εἶναι φρέσκα. Ἐγώ σοῦ ζήτησα φρέσκα,
ὅπως αὐτά πού ἔφαγα ἐδῶ πρίν δέκα ἡμέρες.
-Μά ἀπό τά ἴδια σᾶς ἔφερα κύριε. Εἶχε μείνει ἀπό τότε μιά μερίδα!
☺☺☺
Ὁ δάσκαλος ρωτᾶ τόν Γιωργάκη στό μάθημα τῆς Γλώσσας:
-Τί μέρος τοῦ λόγου εἶναι τό αὐγό;
-Οὐσιαστικό, κύριε.
-Καί τί γένους;
-Αὐτό δέν τό ξέρει κανείς, κύριε. Μπορεῖ
νά γίνει κόκορας, ἀλλά μπορεῖ καί νά γίνει
κότα...
☺☺☺
-Γιατί οἱ Πόντιοι βάζουν τά μωρά τους στό
ψυγεῖο;
-Γιά νά πήξει τό μυαλό τους!
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγ. Φωτεινῆς

Λύσεις ἀκροστιχίδας: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, ΤΙΜΙΟΣ, ΑΓΙΑΣΜΟΣ, ΥΙΟΣ, ΡΑΣΑ, ΟΡΟΣ, ΣΩΤΗΡΑΣ. Λύσεις Ἀπροσδόκητων Αἰνιγμάτων: 1. Μόναχο, 2. Πιπέρι, 3. Ἀναπνοή, 4. Λάζαρος, 5. Οἱ πρωτόπλαστοι, 6. Ὑπερήφανος, 7. Μικροβιολόγος,
8. Τρίκαλα, 9. Σπορέλαιο, 10. Σοφός, 11. Τό γράμμα ἦτα, 12. ∆ιότι. Παροιμίες: 1. ἄνοιξη, 2. κρεμαστάρια, 3. ἀπελέκητο, 4.
ἄνεμος, 5. χορεύει, 6. στόμα, 7. ἀηδόνι, 8. Αὔγουστο, 9. σκοντάφτει, 10. κεφάλα, 11. χτένι, 12. χορτάτο, 13. ἄχυρα.
Λύσεις Κρυπτόλεξου: ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ, ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, ΒΗΘΛΕΕΜ, ΚΑΝΑ, ΓΑΛΙΛΑΙΑ, ΓΟΛΓΟΘΑΣ, ΒΗΘΑΝΙΑ, ΘΑΒΩΡ, ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ, ΝΑΖΑΡΕΤ. Λύσεις Σταυρόλεξου: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 2. ΛΥΠΗΜΑ-ΝΥΚΤΑ, 3. ΑΝΕΥΡΕΤΕΣ, 4. ΡΙΡΗ-ΩΡΑ, 5.
Α.Ο.-ΤΙΒΕΡ, 6. ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ, 7. ΥΙΟΥ-ΑΝΙΣΟ, 8. ΛΑΪΚΑ-ΝΟ, 9. ΛΣ-ΤΡΙΑΣ, 10. ΑΟΡΑΤΟΣ-ΑΣ. ΚΑΘΕΤΑ: 1) ∆.Υ.-ΦΥΛΛΑ, 2.
ΗΠΑΡ-ΘΙΑΣΟ, 3. ΜΗΝΑΙΟΙ, 4. ΗΜΕΡΟΝΥΚΤΑ, 5. ΥΗ-ΑΡΤ, 6. ΡΝΡ-ΤΑΠ-ΙΟ, 7. ΙΥΕ-ΙΩΝΑΣ, 8. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 9. ΣΤΕΡΕΟΣ, 10.
ΑΣΑΡ-ΟΡΟΣ.
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Ἀνακάλυψε μέσα στά ἀνακατεμμένα γράμματα δέκα (10) τοποθεσίες μέ τίς ὁποῖες σχετίσθηκε ὁ Χριστός.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Ὁ Ἅγιος
τοῦ Ὀκτωβρίου. 2. Χωρίς κεφαλή καί οὐρά τό
...λύπημα-Μεγάλη
«ἅγια...» 3. Αὐτές δέν
βρίσκονται. 4. Ριρίκα ...
πιό χαϊδευτικά. - Μέ τήν
... πληρώνονται πολλοί
ἐργάτες. 5. Ἀθλητικός
Ὅμιλος μέ συντομίαΠοτάμι τῆς Ἰταλίας χωρίς οὐρά. 6. Τόν μήνα...
ἀνοίγουν τά σχολεῖα.

7. Τοῦ Πατρός καί τοῦ ... - ∆έν εἶναι ἴσο. 8. Στά χωριά γίνονται ... πανηγύρια - Ὄχι στά
Ἀγγλικά. 9. Ἄφωνο ... λάσο - Ἁγία... 10. Εἶναι ὁ Θεός μας - Μόριο πού παρακινεῖ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. Μέ συντομία ∆ημόσιοι Ὑπάλληλοι. - Τό φθινόπωρο ... πέφτουν. 2. Ἰατρικά
τό συκώτι - Ἠθοποιοί τόν ἀποτελοῦν. 3. Οἱ μισθοί τῶν ὑπαλλήλων εἶναι ... 4. Οἱ ἡμέρες
καί οἱ νύκτες κάνουν τά ... 5. Ἠχητικά ὅμοια φωνήεντα- Κολοβή Ἄρτα. 6. Ἄφωνη γούνα Ρενάρ-Φαγωμένη ... τάπα. - Προσοχή ἀπό τόν ... τῆς γρίπης τώρα τό φθινόπωρο. 7. Ἀσύμφωνοι ... ἰχθύες. -Παρέμεινε τρεῖς μέρες στήν κοιλιά τοῦ κήτους. 8. Ὁ ... μήνας τοῦ ἔπους
τοῦ Σαράντα. 9. Αὐτός πού δέν γκρεμίζεται εὔκολα. 10. Ἕνας ἀπό τούς τρεῖς μάγους. -Ὑπάρχει καί τό ... τῶν ἐλαιῶν.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

