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Πρός  
Τούς Εὐλαβεστάτους Κληρικούς 
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων 
 

Θέμα: «Λειτουργία Σχολῶν Γονέων Ἱ. Μητροπόλεως» 

 
Ἀγαπητοί Πατέρες, 

Μέ αἰσθήματα ἐξαιρέτου χαρᾶς ἐπικοινωνῶ μαζί σας, προκειμένου νά σᾶς καταστήσω 
κοινωνούς τῆς λειτουργίας Σχολῶν Γονέων στήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί μάλιστα σέ τέσσερα 
διαφορετικά μέρη. 

Ὅπως ἀσφαλῶς θά θυμόσαστε, στό πρόσφατο Ἱερατικό μας Συνέδριο λάβαμε τήν 
ἀπόφαση δημιουργίας καί λειτουργίας τέτοιων Σχολῶν, μέσω τῶν ὁποίων θά προσπαθήσουμε 
νά περιφρουρήσουμε τό θεσμό τῆς Οἰκογενείας, ἡ ὁποία διέρχεται κρίση καί ἡ κρίση αὐτή δέν 
ἀφήνει ἀνεπηρέαστο, ὁλόκληρο τόν κοινωνικό μας ἱστό. 

Νομίζω ὅτι ὅλοι συνειδητοποιοῦμε τό σημαντικό τῆς πρωτοβουλίας καί ὅλοι ὀφείλουμε 
νά πράξουμε τά πάντα, ὥστε αὐτή νά πετύχει καί νά συντελέσει, μέ τήν ἀπαραίτητη συνέργεια 
τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, στήν ἐνδυνάμωση τοῦ κυττάρου αὐτοῦ τῆς ζωῆς μας, πού εἶναι ἡ 
Οἰκογένεια. 

Ἡ ἔναρξη τῆς λειτουργίας τῶν Σχολῶν Γονέων καθορίστηκε γιά τό Σαββατοκύριακο 
22 - 23 Ἰανουαρίου 2005, σύμφωνα μέ τό ἀκόλουθο Πρόγραμμα: 

 
ΠΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Χαλκίδα Σάββατο 22. 1. 05 18.00 Αἴθουσα Τελετῶν Ἱερᾶς

Μητροπόλεως (Βάκη 21) 
κ. Κωνσταντῖνος Γανωτῆς, 

Φιλόλογος - Θεολόγος 
Μαντούδι Κυριακή 23. 1. 05 11.30 Ἐνοριακό Πνευματικό Κέντρο κ. Κωνσταντῖνος Γανωτῆς, 

Φιλόλογος - Θεολόγος 
Ἱστιαία Κυριακή 23. 1. 05 18.00 Ἐνοριακό Πνευματικό Κέντρο

Ἱ.Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου 
Ἱστιαίας 

κ. Κωνσταντῖνος Γανωτῆς, 
Φιλόλογος - Θεολόγος 

 
Τό θέμα τοῦ ὁμιλητοῦ καί στίς τρεῖς Συναντήσεις θά εἶναι: «ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ». 
Τό Τμῆμα τῆς Σκιάθου θά ξεκινήσει τήν Κυριακή 30 Ἰανουαρίου 2005, μέ πρόγραμμα 

τό ὁποῖο θά καταρτίσουν, μέ τήν ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ π. Παῦλος Ἰωάννου σέ 
συνεργασία μέ τόν π. Γεώργιο Σταματᾶ. 



Γιά τό Πρόγραμμα τῶν ὑπολοίπων συναντήσεων θά ἐνημερωθεῖτε ἀπό τά εἰδικά 
φυλλάδια, τά ὁποῖα ἤδη εὑρίσκονται στό τυπογραφεῖο πρός ἔκδοση καί θά σᾶς ἀποσταλοῦν 
πολύ σύντομα. 

Παρακαλῶ καί πάλι Πατέρες μου, γιά τούς λόγους πού σᾶς ἀνέπτυξα παραπάνω, νά 
καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια γιά τήν ὁμαλή καί  ἀπρόσκοπτη λειτουργία τῶν Σχολῶν 
Γονέων. Πρός αὐτό τό σκοπό, σᾶς παρακαλῶ: 

1. Νά ἀνακοινώσετε στό ἐκκλησίασμα τῶν Κυριακῶν 16 καί 23 Ἰανουαρίου 2005, στίς 
ἐνδιάμεσες ἑορτές τῶν Ἁγίου Ἀντωνίου καί Μεγάλου Ἀθανασίου, ἀλλά καί στίς 
εὑρύτερες ἐπαφές μέ τούς ἐνορίτες σας τό παραπάνω πρόγραμμα, προτρέποντας τους 
γονεῖς, ἀλλά καί τούς ὑποψηφίους γονεῖς, νά συμμετάσχουν. Ἀπαραίτητη εἶναι ἡ 
διευκρίνηση ὅτι τό ἀκροατήριο τῶν μαθημάτων τῶν Σχολῶν Γονέων εἶναι 
συγκεκριμμένο καί ἐξειδικευμένο: νέοι γονεῖς μέ παιδιά ἤ ὑποψήφιοι γονεῖς καί ὄχι 
φυσικά ἡλικιωμένοι, οἱ ὁποῖοι, ἀκόμα καί ἄν ἔλθουν, δέν θά γίνουν δεκτοί. 

2. Νά ἀναρτᾶτε τίς ἀφῖσες πού θά λαμβάνετε στούς Ἱερούς Ναούς σας, ἀλλά καί σέ ἄλλα -
ἐμφανῆ- σημεῖα μέσα στήν Ἐνορία σας.  

3. Ἀφοῦ λάβετε καί τό ὑπόλοιπο Πρόγραμμα, νά μήν ξεχνᾶτε δύο Κυριακές πρίν νά τό 
ἀνακοινώνετε, μέ θερμούς προτρεπτικούς λόγους, στούς ἐνορίτες σας. 

4. Ὅσοι ἀπό ἐσᾶς εἶστε γονεῖς, παρακαλῶ νά παρακολουθήσετε μέ τήν Πρεσβυτέρα σας 
τά μαθήματα, ἀφ’ ἑνός γιά νά ὠφεληθεῖτε στήν οἰκογενειακή σας ζωή καί ἀφ’ ἑτέρου γιά 
νά δώσετε τό καλό παράδειγμα στούς χριστιανούς σας. 

 
Ἀγαπητοί μου Πατέρες,  
 Εὔχομαι ἡ κοινή μας αὐτή προσπάθεια στήν ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους, νά εὕρει 
ἀνταπόκριση, μέ τή Χάρη του Θεοῦ, στίς καρδιές τῶν νέων γονέων. Πρός αὐτή τήν κατεύθυνση 
παρακαλῶ γιά τή θερμή προσευχή σας. 
 Καλή χρονιά καί εὐλογημένη, μέ ἐκπλήρωση ὅλων τῶν εὐγενῶν ἐπιθυμιῶν σας. 

Εὐχέτης Σας ἐν ἀγάπῃ πατρικῇ 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 


