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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 83
η  

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

ΧΑΛΚΙΔΟΣ,  ΙΣΤΙΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ΒΟΡΕΙΩΝ  ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Χ Ρ ΥΣ ΟΣ Τ ΟΜ ΟΣ  

 

Πρός  

Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό  

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,  

Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων.   

 

Θέμα: «Ἔναρξη λειτουργίας τῶν Νεανικῶν Κατηχητικῶν 

Συντροφιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως». 
 

 

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί εὐλογημένοι μου Χριστιανοί,  

 Ἀποτελεῖ αἰτία μεγάλης χαρᾶς ἡ κάθε εὐκαιρία ἐπικοινωνίας 

μου μαζί Σας, εἴτε σέ προσωπικό ἐπίπεδο, εἴτε μέσα ἀπό τήν 

ἀποστολή Ἐγκυκλίων, ὅπως ἡ παροῦσα, πού ἔχει σκοπό νά Σᾶς 

ἀναγγείλει τήν, σύν Θεῷ, ἔναρξη τῶν Νεανικῶν Κατηχητικῶν 

Συνάξεων στίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως γιά τό ἐφετινό 

ἔτος 2014-2015. 

 Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὡς Σῶμα Χριστοῦ, δέχεται ὡς μέλη Της 

ὅσους ἀνθρώπους ἐλεύθερα τό ἐπιθυμοῦν καί μέ τόν τρόπο τῆς 

ζωῆς Της ὁδηγεῖ στήν ἐπίγνωση τῆς σαρκωμένης Ἀλήθειας, μέ 

σκοπό νά ἀπολαύσουμε οἱ πάντες τήν αἰώνια ζωή. Αὐτή τήν 

οὐράνια γνώση καί τό ἁγιασμένο ἦθος, τά μεταδίδει ἡ Ἐκκλησία στά 

μέλη Της ἀπό τήν ἀρχή τῆς φανερώσεώς Της στόν κόσμο μέχρι καί 

σήμερα, εἴκοσι αἰῶνες μετά, μέσα ἀπό τή Θεία Λατρεία, τό Κήρυγμα 



 2 

καί τήν Κατήχηση, ἡ ὁποία γιά μέν τούς ἐνηλίκους προηγεῖται τοῦ 

Βαπτίσματος, γιά δέ τά νήπια, ἕπεται Αὐτοῦ, καί μέ τήν εὐθύνη τῶν 

γονέων καί ἀναδόχων, χωρίς, ὅμως, ποτέ νά καταργεῖται. Καί τοῦτο, 

γιατί ἡ πίστη προϋποθέτει γνώση καί ἐμπειρία, σύμφωνα μέ τόν 

ἀψευδῆ λόγο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ· «γνώσεσθε τήν 

ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. 8, 32) καί 

«ἐρευνᾶτε τάς γραφάς... ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περί ἐμοῦ» 

(Ἰωάν. 5, 39). 

 Ἡ Κατήχηση τῶν πιστῶν μας, λοιπόν, ὡς «μαρτυρία Ἰησοῦ 

Χριστοῦ», θά πρέπει νά εἶναι ἀνύστακτη φροντίδα καί ἀγωνιώδης 

μέριμνα γιά ὅλα τά μέλη τῆς Εκκλησίας μας.  

Ἰδιαιτέρως, μάλιστα, τήν Κατήχηση πρός τά παιδιά καί τούς 

νέους μας, ὅλοι ἐμεῖς, Κληρικοί, Ἐκπαιδευτικοί, Γονεῖς, Παπποῦδες 

καί Γιαγιάδες, ὀφείλουμε νά τήν προσέξουμε μέ αἴσθημα εὐθύνης 

καί νά δώσουμε στά παιδιά μας τή δυνατότητα νά βροῦν τή Ζωή. 

Δέν χρειάζεται νά σᾶς ἐπισημάνω αὐτό πού, πιστεύω, ὅτι 

βλέπετε ὅλοι σας καθημερινά: ὁ κόσμος μας ν’ ἀλλάζει δραματικά, 

νά κινεῖται μέ ἰλιγγιώδη ταχύτητα πρός τό μέλλον, τό ὁποῖο, ὅμως, 

παρά τίς τεχνολογικές ἀνακαλύψεις, τίς ἀνθρωπιστικές 

κατακτήσεις καί τά ἄλλα ἐπιτεύγματα τοῦ ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ, 

δυστυχῶς, διαγράφεται ἀβέβαιο καί, πολλές φορές, ἔντονα ζοφερό: 

πεῖνα, δυστυχία, πόλεμος, σφαγές ἀθώων θυμάτων, ἀδικία, 

ἀνελέητος διωγμός τῶν χριστιανῶν, ζωηρή ἐμφάνιση τοῦ 

«θρησκευτικοῦ» φανατισμοῦ, ἀφαιροῦν τήν ἐλπίδα ἀπό τίς καρδιές 

καί τό χαμόγελο ἀπό τά χείλη πολλῶν συνανθρώπων μας, ὅπου 

γῆς. 

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὅμως, παρά τά τραγικά αὐτά 

γεγονότα, ἐξακολουθεῖ νά παραμένει προσηλωμένη στούς 

γεμάτους ἐλπίδα καί δύναμη λόγους τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ: «ἐν τῷ 

κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον... Ἐγώ 

ζῶ καί ὑμεῖς ζήσεσθε.» [Μέσα στόν κόσμο θά ἔχετε θλίψη. Ἀλλά νά 

ἔχετε θᾶρρος, ἐγώ ἔχω νικήσει τόν κόσμο... Ἐγώ ζῶ καί ἐσεῖς θά 

ζήσετε.] (Ἰωάν. 16, 33 καί 14,19).  
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Ἀγαπητά μου παιδιά, 

 Αὐτή τήν θαρραλέα καί ἀδιάψευστη ἐλπίδα καί ἀγαθοποιό καί 

ἀκατανίκητη δύναμη, πού μόνον ὁ Χριστός μπορεῖ νά φέρει στή ζωή 

μας, σᾶς καλῶ νά ἀγωνιστοῦμε νά ἀποκτήσουμε καί, κυρίως, νά 

μεταδώσουμε στά παιδιά μας. 

 Σήμερα, λοιπόν, πού ἀρχίζουν τά Κατηχητικά, προσκαλῶ, μέ 

ὅλη μου τήν ἀγάπη καί τήν ἐγκαρδιότητα, ὅλους τούς νέους καί τίς 

νέες τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, νά προσέλθουν στίς Κατηχητικές 

Ἐνοριακές Συντροφιές, ὅπου ἐμπειρικά θά ἀπολαύσουν ὅσα 

θεωρητικά τούς ὑποσχόμαστε. Ταυτόχρονα προσκαλῶ καί ὅλους 

τούς μεγάλους στήν ἡλικία, Κληρικούς καί Λαϊκούς, νά βοηθήσουν 

δι’ ὅλων τους τῶν δυνάμεων εἰλικρινά καί οὐσιαστικά καί ἔμπρακτα 

στήν καλή λειτουργία αὐτῶν τῶν Συντροφιῶν. 

            Παρακαλῶ καί εὔχομαι νά ἐνωτισθεῖτε ὅλοι αὐτήν τήν 

ἀγωνιώδη φωνή τοῦ Μητροπολίτου σας καί νά μοῦ δώσετε τήν χαρά 

τῆς φιλοτίμου ἀνταποκρίσεώς σας. 

 Ἐπί τούτοις διατελῶ, 

Εὐχέτης σας πρός Κύριον,  

μετά πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης καί στοργῆς 

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἐσωτερική Διανομή·     

Ἀρχεῖον·  1. Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου. 

 2. Φ. Νεότητος. 

 3. Φ. Διορισμῶν Κατηχητῶν 2014-2015. 


