
 

Ταχ. Διεύθυνσις: Βάκη 21 - 341 00  Χαλκίδα,  22210.60404, -405, -406, -407 22210.61505  

Διαδικτυακή Διεύθυνσις: http://www.imchalkidos.gr/, e-mail: imchalkidos@yahoo.gr 

 Ἀριθμ. Πρωτ. 1395 

Χαλκίδα 4 Σεπτεμβρίου 2015 
 
 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  88η  

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ 
 

Πρός 
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί  
Τόν εὐσεβῆ Λαό 
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος. 

 

Θέμα∙ «Περί τῆς ἐνάρξεως τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων Νέων». 

 
 

 

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί εὐλογημένοι μου Χριστιανοί, 

Εἶμαι στήν εὐχάριστη θέση, νά σᾶς γνωστοποιήσω τήν ἀπόφαση τῆς 

Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τήν ἔναρξη τῶν ἐφετινῶν 

Ἐνοριακῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων, γιά τά παιδιά καί τούς νέους τῆς 

Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, κατά τήν Κυριακή 4η Ὀκτωβρίου. 

Δοξάζω τόν Θεό καί γι’ αὐτή τήν πολύτιμη εὐλογία καί συνιστῶ σέ 

ὅλους Σας, νά μήν στερήσετε ἀπό τά παιδιά μας τήν εὐκαιρία τῆς 

ἐμπειρίας καί τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, πού μποροῦν νά ἀποκτήσουν μέσα 

ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ζωή.  

Ἡ Ἐκκλησία, ὁ Ἴδιος, δηλαδή, ὁ Χριστός εἶναι ἡ Ἀλήθεια, ἡ 

Ἐλευθερία, τό Φῶς καί ἡ Χαρά τῶν ἀνθρώπων καί μάλιστα τῶν νέων. 

Ὑπάρχουν, βέβαια, καί ἐκεῖνοι πού, εἴτε ἀπό ἄγνοια εἴτε ἀπό 

σκοπιμότητα, ἀδικοῦν τήν Ἐκκλησία, σάν ἕνα δῆθεν ἀπηρχαιωμένο 

θεσμό, ὁ ὁποῖος ἐξαντλεῖται μόνο σέ συμβουλές, κανόνες καί 

ἀπαγορεύσεις καί καταδυναστεύει τήν «ἐλευθερία» τῶν ἀνθρώπων. 



Αὐτή ἡ «ἐλευθερία», ὡστόσο, εἶναι δῆθεν! Εἶναι ψεύτικη καί 

καταστροφική, ἀφοῦ ἀποβλέπει στήν ἱκανοποίηση τῶν λεγομένων 

«ἀτομικῶν» δικαιωμάτων καί τήν κυριαρχία τοῦ συνθήματος∙ «Πέρνα 

καλά»!  

Ἡ Ἐκκλησία, ὅμως, εἶναι ἐκείνη πού διδάσκει στούς νέους καί σέ 

ὅλους τούς ἀνθρώπους,  τό νόημα τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας, πού εἶναι 

ἔπαθλο τοῦ ἀθλήματος τῆς ἀγάπης καί παρέχει τήν σωστική Θεία Χάρη 

καί τήν αἰώνια ζωή. 

Αὐτή τή ζωή, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀγάπης, τήν ἐνχριστωμένη, 

καλοῦμε τά παιδιά μας νά ζήσουν στά Κατηχητικά τῶν Ἐνοριῶν μας. Οἱ 

Ἱερεῖς μας, οἱ Κατηχητές καί οἱ Κατηχήτριές μας, μέ πολλή ἀγάπη καί 

προθυμία, ἀναμένουν τήν παρουσία τους καί τήν ἐλεύθερη ἀνταπόκριση 

καί συμμετοχή τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων μας. 

Σᾶς ἀναμένει ὅλους καί ὁ ταπεινός Ἐπίσκοπος καί πνευματικός σας 

πατέρας, ὁ ὁποῖος, μνημονεύοντάς σας σέ κάθε Θεία Λειτουργία, μέ 

πολλή ἀγάπη σᾶς παρακαλεῖ, νά μήν τοῦ στερήσετε τή χαρά τῆς 

παρουσίας Σας. 

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης Σας 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ἐσωτερική Διανομή·     
Ἀρχεῖον·  Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου. 


