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 Αγαπητοί μου,  

 

Αποτελεί ξεχωριστή στιγμή για τον  Επίσκοπό σας η επικοινωνία  

μου μαζί σας μέσα από αυτή την επιστολή, που δεν έχει τυπικό ή 

εθιμοτυπικό χαρακτήρα, αλλά είναι έκφραση της πατρικής μου αγάπης, 

σε όλους εσάς που έχετε μια ξεχωριστή ιδιότητα και συνάμα μια μοναδική 

εμπειρία να συμμετέχουν τα παιδιά σας στα Κατηχητικά Σχολεία της 

Τοπικής μας  Εκκλησίας.  

Και αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για το γεγονός 

αυτό, διότι είμαι σίγουρος ότι αποτελεί έκφραση των καλών και γνησίων 

αισθημάτων αγάπης σας προς την Εκκλησία μας, στην οποία 

εμπιστεύεσθε τα παιδιά σας, με σκοπό να διδαχθούν τις αλήθειες της 

πίστεώς μας αλλά και να βιώσουν την χαρά και τις ευλογίες της  

ενοριακής  ζωής, σε όλες τις εκφράσεις, όπως η Λατρεία, η Κατήχηση, η 

Ιεραποστολή, η Φιλανθρωπία, ο Πολιτισμός, η Ψυχαγωγία. 

Μέσα σε μία κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία βιώνουμε οριακές 

καταστάσεις,  ως άτομα αλλά και ως κοινωνία, σε μία εποχή ανατροπών  

και απαξιώσεων θεσμών και ιδανικών, εσείς προτρέψατε τα παιδιά σας 

να ενταχθούν στις κατηχητικές δράσεις της Ενορίας σας και να γίνουν 

μέλη της μεγάλης οικογένειας της  Χριστιανικής  Νεολαίας της Ιεράς μας 

Μητροπόλεως. 

Εμπιστευτήκατε τον  Ιερέα, Υπεύθυνο – Νεότητος, της Ενορίας  σας, 

τους Κατηχητές, που κατάλληλα επιμορφωμένοι και με κίνητρο την 

αγάπη τους για τα παιδιά και το Χριστό μας θυσιάζονται στη διακονία της  

Κατηχήσεως, με εφόδια τα σύγχρονα Κατηχητικά βοηθήματα, που η  

Τοπική μας Εκκλησία, για τέταρτη συνεχή χρονιά, εξέδωσε και 

προσέφερε, κατά χιλιάδες, σε όλα τα παιδιά, όπως και στο δικό σας. 

Είμαι απόλυτα  πεπεισμένος ότι η πράξη σας αυτή είναι συνειδητή 

και τούτο μάς επιφορτίζει με περισσή ευθύνη και δεν αφήνει σε κανένα 

μας το περιθώριο  ούτε να  σας απογοητεύσουμε, αλλά και ούτε να  

διαψεύσουμε τις προσδοκίες σας. Σας προτρέπω να συνεχίσετε να 

στηρίζετε τη  συμμετοχή  των  παιδιών σας στο Κατηχητικό Σχολείο της 

Ενορίας σας, να παρακολουθείτε διακριτικά την πορεία της μάθησης και 

της εμπειρίας στις νεανικές κατηχητικές δραστηριότητες, να στηρίζετε 

τους Κατηχητές και είμαι σίγουρος ότι, όταν  η κατηχητική χρονιά θα έχει 

τελειώσει, θα αντιληφθείτε πόσα οφέλη αποκόμισαν τα παιδιά σας, πόσα 



πολλά διδάχθηκαν, τις αλήθειες της πίστεώς μας, που θα αποτελούν 

ισόβια το θησαυρό της καρδιάς τους και που στο μέλλον θα τους 

βοηθήσουν να αντισταθούν στο κακό, να επιλέξουν το καλό, να αρνηθούν  

το ψέμα της εξάρτησης και να υπερασπίσουν την αλήθεια της  

ελευθερίας, να γνωρίσουν την αγάπη που θυσιάζεται και να 

αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του άλλου τη ζωντανή  εικόνα  του Θεού. Σε 

κάθε φάση της ζωής τους τα μηνύματα και οι  εμπειρίες του  Κατηχητικού 

Σχολείου θα αποτελούν ένα φωτεινό οδοδείκτη της ζωής τους, γιατί θα 

οδηγεί τα  παιδιά σας με ασφάλεια στο δρόμο της ζωής, που είναι ο 

Χριστός και το  Ευαγγέλιό Του. 

Ως Επίσκοπος και Πνευματικός σας  Πατέρας σάς ευγνωμονώ μέσα 

από την  καρδιά μου και ως έκφραση ευχαριστίας προς το πρόσωπό σας, 

σάς προσκαλώ την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 να συμμετάσχετε στην 

δεύτερη  εκδήλωση,  που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολή μας, για  όλους  

εσάς, τους γονείς των παιδιών των  Κατηχητικών μας Σχολείων. Ένας 

εκλεκτός Ιερέας και Επιστήμονας, ο γνωστός π. Βασίλειος θερμός, 

Παιδοψυχίατρος-Παιδοψυχολόγος, θα αναπτύξει  εισήγηση με ιδιαίτερη 

επικαιρότητα, που είμαι σίγουρος ότι θα αποτελέσει εφόδιο στον τεράστιο 

αγώνα που κάνετε αυτή την περίοδο, να κρατήσετε ενωμένη, αλλά και 

όρθια την  οικογένειά σας, μέσα στη  δίνη της  οικονομικής  κρίσης. 

Παράλληλα με εσάς, η εκδήλωση αυτή απευθύνεται και στα παιδιά 

σας, για τα οποία έχουμε προετοιμάσει τη συμμετοχή τους σε ένα 

πρωτάθλημα, Σκάκι και Πίνγκ-Πόνγκ, για αγόρια και κορίτσια  

Δημοτικού και Γυμνασίου. 

Αυτή η πρωτοβουλία μας, ταπεινά φρονούμε ότι θα αποτελέσει την 

απαρχή μιας σειράς  εκδηλώσεων, που θα είναι  αφιερωμένες σε  εσάς και 

στα  παιδιά σας, έκφραση  αγάπης και τιμής της Εκκλησίας, της οποίας  

είστε  πολύτιμα μέλη. 

Σας αναμένουμε την  Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 στο Συνεδριακό  

Κέντρο μας στα  Μελισσιάτικα, για να απολαύσουμε την χάρη της εν  

Χριστώ  επικοινωνίας και συναναστροφής,  που αποτελεί την  πεμπτουσία 

της Εκκλησιαστικής μας ζωής,  αλλά και  το  αντίδοτο στη μοναξιά και τη  

θλίψη των πολλών και δυσεπίλυτων προβλημάτων, που όλοι 

αντιμετωπίζουμε. 

Σας ευλογώ μέσα από την καρδιά μου και σας εύχομαι τη νέα 

χρονιά ο Πανάγαθος Θεός να σας χαρίζει τη  δύναμη να ελπίζετε, την 

υπομονή να αγωνίζεσθε, τη θέληση να αγαπάτε, και το προνόμιο να 

πιστεύετε. 

 

Μετά  πατρικών  ευχών 

Ο ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΗ 

 

† Ο ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΟ ΙΓΝΑΣΙΟ 



 

 


