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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 73η 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

ΧΑΛΚΙΔΟΣ,  ΙΣΤΙΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ΒΟΡΕΙΩΝ  ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 
  

 

Πρός  

Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό  

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων   

 

Θέμα: «Ἔναρξη λειτουργίας τῶν Νεανικῶν Συντροφιῶν καί Κατηχητικῶν 

Συνάξεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως». 

 
Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί εὐλογημένοι μου Χριστιανοί,  
            Στὴν ἀρχή τῆς νέας ἐκκλησιαστικῆς χρονιᾶς ἐπικοινωνῶ μαζί σας 

καὶ ὁλοκαρδίως σᾶς εὔχομαι πλούσια τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου. Στὴ 

συνέχεια, θέλω μὲ χαρὰ νὰ σᾶς ἀναγγείλω τὴν λειτουργία τῶν Νεανικῶν 

Συντροφιῶν καὶ Κατηχητικῶν Συνάξεων, ποὺ ὑπάρχουν σέ κάθε Ἐνορία. 

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καί φέτος, καλούμεθα νά κατηχήσουμε τόν πλέον 

εὐαίσθητο καὶ ἐλπιδοφόρο τομέα τῶν χριστιανῶν μας, τούς νέους μας, οἱ 

ὁποῖοι διακρίνονται γιὰ τὴν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς τους καὶ τὴν 

ἁπλότητα τῶν τρόπων τους.  
Στούς χρόνους πού ζοῦμε, τὸ ἔργο τῆς κατηχήσεως ἐπιτελεῖται 

κυρίως μὲ τὴν εὐθύνη τῆς οἰκογενείας καί τῆς Ἐκκλησίας. Στήν 

ἐκπαίδευση ὁ κατηχητικός χαρακτήρας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν 

τείνει νά ἐκλείψει, ἐνῶ δὲν λείπουν καὶ ἐκεῖνες οἱ φωνές, οἱ ὁποῖες, μὲ 

διάφορα προσχήματα, ἀποβλέπουν στὴν οὐσιαστικὴ κατάργησή τους.  
Στὶς Νεανικὲς Συντροφιὲς καὶ Κατηχητικὲς Συνάξεις τῆς Τοπικῆς 

μας Ἐκκλησίας, οἱ νέοι μας προσέρχονται ἐλεύθερα καὶ ἀβίαστα καὶ 

χαίρονται μὲ τὰ ἀγαθὰ τῆς Πίστεως καὶ τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἀλλὰ καὶ 

τὶς ὄμορφες πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις, ποὺ διοργανώνονται στὰ χνάρια τῆς 

ἀνεκτίμητης παραδόσεως καὶ κληρονομιᾶς μας. 
Σ’ αὐτή τὴν προσπάθεια, καλοῦμε ὅλους ὡς συνεργάτες. Τούς 

γονεῖς, παρακακλοῦμε νὰ παροτρύνουν τὰ παιδιὰ τους νὰ προσέρχονται 

σ’ αὐτὲς τὶς ὄμορφες παρέες. Τούς Κληρικούς καὶ τοὺς Κατηχητὲς, νὰ 
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ἀναζητήσουν καὶ νὰ ὑποδεχθοῦν τὰ παιδιὰ μὲ τὴ στοργικὴ ἀγάπη τῆς 

Ἐκκλησίας  

Ἡ σημερινή ἡμέρα ἔχει ὁρισθεῖ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς 

Ἐκκλησίας μας, ὡς ἡμέρα ἐπισήμου ἐνάρξεως τοῦ κατηχητικοῦ ἔτους, τὸ 

ὁποῖον ἀρχίζει μὲ τὴν τέλεση τοῦ καθιερωμένου Ἁγιασμοῦ. Ἄς 

ἐπικαλεσθοῦμε τὸν Θεῖο φωτισμὸ καὶ τὴν Ἄνωθεν ἐνίσχυση γιὰ τὴν 

ἐπιτυχία τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ ἔργου. 
 

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί εὐλογημένοι μου Χριστιανοί, 
            Εἶναι καιρός, πλέον, νά συνειδητοποιήσουμε τήν κρισιμότητα τῶν 

καιρῶν καί νά διαθέσουμε ὅλες τίς δυνάμεις μας πρὸς τὴν κατεύθυνση 

τῆς κατὰ Θεὸν ἀγωγῆς τῶν νέων μας. Ἄς μὴ λησμονοῦμε ὅτι ὁ Κύριος θα 

ζητήσει λόγο γιά τίς πράξεις, ἀλλὰ καὶ τὶς παραλείψεις μας καὶ σ’ αὐτό 

τομέα καὶ, νήφοντες καὶ ἐπαγρυπνοῦντες, ἄς πράξουμε τὰ δέοντα.  
            Ἐπί τούτοις διατελῶ, 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἐσωτερική Διανομή·     

Ἀρχεῖον·  α. Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου. 

 β. Φ. Νεότητος. 

 γ. Φ. Διορισμῶν Κατηχητῶν 2013-2014.  


