
 
                 Ἀριθμ. Πρωτ. 564 
 

Χαλκίδα 6 Σεπτεμβρίου 2003 
 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   1 8 η   
 
Πρός  
Τούς Εὐλαβεστάτους Κληρικούς 
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων.   
 
Θέμα: Λειτουργία Κατηχητικῶν Σχολείων 
 

Ἀγαπητοί Πατέρες, 

Ἔφθασε πάλι, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ εὐλογημένη χρονική στιγμή τῆς ἐνάρξεως τῶν 

Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἐκκλησίας μας, τά ὁποῖα παρέχουν στούς νέους μας τήν κατά Θεόν 

ἀγωγή  καί τήν πνευματική οἰκοδομή, βοηθώντας τους νά ἀποκτήσουν «νοῦν Χριστοῦ» καί ἔτσι 

νά πορευθοῦν στή ζωή τους μέσα στόν κόσμο. 

Νομίζω ὅτι ὅλοι κατανοοῦμε τό πόσο σπουδαῖο γιά τήν πνευματική πρόοδο τῶν παιδιῶν 

μας εἶναι τό Κατηχητικό καί ὅτι δέν πρέπει νά ὑπάρξει καμιά Ἐνορία στήν ὁποία δέν θά λειτουργεῖ 

Κατηχητικό Σχολεῖο.  

Σᾶς προτρέπω λοιπόν καί Σᾶς παρακαλῶ νά καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια, ὥστε 

στήν Ἐνορία σας νά λειτουργήσουν κανονικά τά Κατηχητικά Σχολεῖα, ὅλων τῶν βαθμίδων 

(Δημοτικοῦ - Γυμνασίου – Λυκείου), παρακαλῶντας σας παράλληλα νά ἔχετε ζεστή πατρική 

σχέση μέ τά παιδιά, ἀλλά καί τούς Κατηχητές. 

Πρός τό σκοπό αὐτό, σᾶς παρακαλῶ πάντοτε πρόθυμα νά ἐξασφαλίζετε τίς καλές 

συνθῆκες λειτουργίας τῶν Κατηχητικῶν. Ἡ κάλυψη τῶν μικροεξόδων καί τῶν μετακινήσεων τῶν 

Κατηχητῶν, ἡ καθαριότητα καί ἡ ζεστασιά τῆς Ἐκκλησίας ἤ τῆς αἴθουσας τοῦ Πνευματικοῦ 

Κέντρου, ἕνας καλός λόγος, κάποια μικροδωράκια καί εὐλογίες, κάποια ἐκδρομή, ἡ χρήση 

ἐποπτικοῦ ὑλικοῦ, εἶναι ἀπαραίτητα ὥστε τά παιδιά πάντοτε νά αἰσθάνονται στήν Ἐκκλησία 

«οἰκεῖα».     

Κυρίως ὅμως, ἀς προσπαθήσουμε νά εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι τά ζωντανά παραδείγματα τοῦ 

Εὐαγγελικοῦ Λόγου πού καλούμαστε νά κηρύξουμε στά παιδιά, ὁ Ὁποῖος εἶναι καί ὁ πρῶτος καί 

βασικός σκοπός τῆς Κατήχησης. 



Μέ αὐτές τίς θετικές σκέψεις, ἀλλά καί μέ ἕνα παράπονο δικαιολογήμενο πρός τούς 

πατέρες, οἱ ὁποῖοι δέν μᾶς ἔστειλαν ἀκόμη τίς προτάσεις γιά τούς διορισμούς τῶν Κατηχητῶν, σᾶς 

ἐνημερώνω ὅτι φέτος, σύμφωνα μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 2772 Σεπτή Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡρίσθηκε ὡς ἡμέρα ἔναρξης τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν 

Σχολείων, ἡ Κυριακή 28η Σεπτεμβρίου 2003. 

Τά Βοηθήματα πόυ φέτος θά χρησιμοποιηθοῦν θά εἶναι τά ἐξῆς: 

• Κατωτέρου: «Ο ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» 

• Μέσου: «ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ» 

• Ἀνωτέρου: «ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΕΟΣ» 

Ἀπό τό ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ μας «ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΩΝ» 

(Ἀβάντων 32 – Χαλκίδα – τηλ. 22210.79217) παρακαλῶ νά προμηθευθῆτε ἀμέσως τό 

Κατηχητικό ὑλικό. 

Ἀναμένω νά μοῦ ἀποστείλετε ἐγκαίρως τό πρόγραμμα μαθημάτων, ὥστε νά ἐπισκεφθῶ 

κάποια ἀπό τά Κατηχητικά καί νά ἔχω μιά ἐπικοινωνία μέ τά παιδιά. 

Ὅπως καί σέ προηγουμένη Ἐγκύκλιο σᾶς ἔγραψα, γιά τά θέματα τῶν Κατηχητικῶν 

Σχολείων, θά μπορεῖτε νά συννενοῆσθε μέ τόν ὑπεύθυνο Ἱεροκήρυκα – Παν/το Ἀρχιμ. π. Ἰωάννη 

Καραμούζη. 

 Ἀγαπητοί Πατέρες, 

Πιστεύω ὅτι ὅλοι ἀντιλαμβανόμασθε τή σημασία τῆς Κατήχησης στή ζωή τῶν 

Χριστιανῶν καί τήν εὐθύνη πού φέρουμε πρός τούς νέους μας, ἰδιαιτέρως μάλιστα τά τελευταῖα 

χρόνια πού ἐπιχειρεῖται ἕνας ἐκκλησιαστικός ἀποχρωματισμός τῆς κοινωνίας μας. 

Εὔχομαι κανείς σας νά μή μοῦ στερήσει τή χαρά καί τήν ἐλπίδα πού θά προκύψει ἀπό τήν 

πιστή ἐφαρμογή τῶν ἀνωτέρω καί εὔχομαι πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, στή 

διακονία σας.  

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς ἀγάπης 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 
 

 



 

 

Κοινοποίησις: 1. Παν. Ἀρχιμ. Ἰωάννη Καραμούζη - Ἐνταῦθα. 
         2. Βιβλιοπωλεῖο Ἱερᾶς Μητροπόλεως - Ἐνταῦθα. 
 


