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Πρός 

τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας 

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 

 

Θέμα: «Ἔναρξις τῶν Ἐνοριακῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων» 

 

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, 

 Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν Συνε-

δρίαν Αὐτῆς τῆς 10ης μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ὥρισεν ἡμέραν ἐνάρ-

ξεως τῶν Ἐνοριακῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων διά τό τρέχον ἔτος τήν 

δευτέραν Κυριακήν τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἤτοι τήν 10ην Ὀκτω-

βρίου 2021. 

 Διά τήν κάλυψιν τῆς διδακτέας ὕλης τῆς ἐπιούσης κατηχητι-

κῆς περιόδου (2021 - 2022), ἡ Ἱερά Σύνοδος γνωρίζει ὑμῖν ὅτι τίθενται 

εἰς τήν διάθεσιν ὑμῶν: 

1) τά καθιερωμένα ἀπό πολλῶν ἐτῶν ἔντυπα κατηχητικά βοηθή-

ματα: 

α΄. Κατωτέρου: «Ὁ ὄμορφος κόσμος τοῦ Θεοῦ», 

β΄. Μέσου:  «Πηγές ζωῆς», 

γ΄. Ἀνωτέρου: «Γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεός», 

τά ὁποῖα δύνασθε νά παραγγείλητε ἐκ τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἀπο-

στολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 

2) κατηχητικόν ὑλικόν εἰς ψηφιακήν μορφήν, τό ὁποῖον εὑρίσκε-

ται ἀνηρτημένον εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χρι-

στιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος www.catichisi.gr, καί  

3) κατηχητικά βοηθήματα εἰς ψηφιακήν μορφήν, τά ὁποῖα εὑρί-

σκονται ἀνηρτημένα εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας 

καί εἰδικώτερον εἰς τήν ὡς κάτωθι ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν: 

    http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/kathxhsh.asp? 

content=content&main=katixitika_Boithimata.htm. 

 Ἐμπιστευόμεθα τήν ἔμφρονα ποιμαντικήν ὑμῶν κρίσιν διά 

τόν προγραμματισμόν συνάξεως, εἴτε διά ζώσης εἴτε μέσῳ τηλεδια-
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σκέψεως, τῶν παρά τῇ καθ’ ὑμᾶς Ἱερᾷ Μητροπόλει διακονούντων 

Κατηχητῶν καί Κατηχητριῶν, πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων, ὥ-

στε νά δοθοῦν αἱ ἀπαραίτητοι ὁδηγίαι, νά ἐξετασθοῦν τυχόν ἀναφυ-

όμενα προβλήματα καί νά ἀναζητηθοῦν τρόποι ἐπί τῇ ἀρτιωτέρᾳ 

λειτουργίᾳ τῶν Κατηχητικῶν.  

 Εἰς ἐπίμετρον, ὑπομιμνήσκομεν ὑμῖν ὅτι κατά τήν ἐφετινήν 

κατηχητικήν περίοδον καθίσταται ἀναγκαία καί ἡ ἀκριβής τήρησις 

ὑπό πάντων, τῶν ὑφισταμένων ὑγιειονομικῶν μέτρων κατά τῆς ἐξα-

πλώσεως τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19, ἐπί τῷ τέλει τῆς 

ἀσφαλοῦς διεξαγωγῆς τῶν κατηχητικῶν συνάξεων καί τῶν λοιπῶν 

σχετικῶν δραστηριοτήτων, συμφώνως πρός τάς ἐπισυναπτομένας 

σχετικάς ὁδηγίας. 

 Ἡ πνευματική οἰκοδομή τῶν νέων καί ἡ συνειδητή ἔνταξις αὐ-

τῶν εἰς τήν ζωήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τυγχάνει ἔργον σπου-

δαῖον καί σοβαρόν, διό καί παρακαλοῦμεν ὅπως καταβληθῇ πᾶσα 

δυνατή προσπάθεια ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς θεραπείας καί τῆς ἐν γένει 

προαγωγῆς αὐτοῦ, ὡς ἄλλωστε ἡ ὑμετέρα Σεβασμιότης πράττει 

μέχρι σήμερον. 

 Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν 

μετ' ἀγάπης. 
 

 † Ὁ Ἀθηνῶν  Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος 

 † Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος 

 † Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας Θεόκλητος 

 † Ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος 

 † Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος 

 † Ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος 

 † Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας Ἰωήλ 

 † Ὁ Ἀργολίδος Νεκτάριος 

 † Ὁ Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Τιμόθεος 

 † Ὁ Μεγάρων καί Σαλαμῖνος Κωνσταντῖνος 

 † Ὁ Κεφαλληνίας Δημήτριος 

 † Ὁ Τρίκκης καί Σταγῶν Χρυσόστομος 

 † Ὁ Καρπενησίου Γεώργιος 

 Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 

 † Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος  

Ἀκριβές Ἀντίγραφον 

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 
 

 

†  Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθ εος  

Κοινοποίησις: 

1. Ἀποστολικήν Διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 

2. Συνοδικήν Ἐπιτροπήν Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος 


