
Προβλημαηιζμοί γιά ηήν Καηήτηζη 
Εἰζήγηζη ἐνώπιον ηῆς Ἱερᾶς Σσνόδοσ 

ηοῦ Μηηροπολίηοσ Σιζανίοσ καί Σιαηίζηης Παύλοσ 

 
  Σά ηειεπηαῖα ρξφληα πάξρεη ἕλαο ἔληνλνο πξνβιεκαηηζκφο γηά 

ηήλ Καηήρεζε ἰδηαηηέξσο ηῶλ λέσλ θαί ηῶλ παηδηῶλ. Σά ηειεπηαῖα 

Καηερεηηθά βνεζήκαηα ἔρνπλ γξαθεῖ ἀπφ ηφ ἔηνο 1987. ήκεξα ηά 

ζεσξνῦκε ἀλεπαξθῆ. Ἀπφ ηήλ ἄιιε πιεπξά αἰζζαλφκαζηε ὅ, ηη πάξρεη 

κηά θξίζε ζηήλ ιεηηνπξγία ηῶλ Καηερεηηθῶλ ρνιείσλ θαί ηήλ θξίζε 

αηή θπξίσο πνιινί ηήλ κεηξνῦλ πνζνηηθά. πγθξίλνπλ ηφλ ἀξηζκφ ηῶλ 

παηδηῶλ πνχ θνηηνῦζαλ ζηά Καηερεηηθά ζρνιεῖα ἄιινηε θαί ζήκεξα θαί 

κειαγρνινῦλ. Οἰ ἐπνρέο ἐλαιιάζνληαη, νἱ ἐμειίμεηο εἶλαη ηαρχηαηεο  θαί 

ἐκεῖο εἴκαζηε κπεξδεκέλνη. Ἡ ζχγρξνλε ηερλνινγία ἔρεη ἐλ πνιινῖο 

ἀρξεζηεχζεη ηά πιάγηα κέζα κέ ηάο ὁπνῖα ἄιινηε κπνξνχζακε λά 

πξνζειθχζνπκε ηά παηδηά θαί ἐκεῖο βξηζθφκαζηε ζέ ἀκεραλία. 

Γηεξσηψκεζα ηί θηαίεη, ηί πξέπεη λά γίλεη, ηί πξέπεη λά ἀιιάμεη. Ἴζσο δέλ 

πνςηαζηήθακε ὅηη ἐκεῖο πξῶηνη ἔρνπκε ἀιιάμεη, ὅηη ἐράζακε ηφλ πξῶην 

ηφλ δῆιν, ἐθθνζκηθεπζήθακε. Ἰζσο λά κήλ εἴκαζηε παξαδείγκαηα 

δσληαλά. Γέλ πξνβιεκαηηζζήθακε πῶο κέ ηφζε εθνιία παξαηηεζήθακε 

ἀπφ ἕλα ἀπφ ηά βαζηθά ζηνηρεῖα ηῆο πνηκαληηθῆο καο ἀπνζηνιῆο πνχ 

εἶλαη  Καηήρεζε θαί ηήλ ἐθρσξήζακε ζέ λέα παηδηά ηά ὁπνῖα κπνξεῖ λά 

ἔρνπλ πνιχ δῆιν, ἀιιά θαί δέλ πιεξνῦλ πάληνηε ηίο θαιχηεξεο 

πξνυπνζέζεηο. 

 Παξαηεξνῦκε ὅκσο θαί θάηη ἄιιν. Ὅηη πάξρνπλ ζήκεξα ἐλνξίεο 

ζέ ὅιε ηή ρψξα πνχ ἔρνπλ  κηά ἐπηηπρῆ δηαθνλία ζηφ ρῶξν ηῆο λεφηεηνο, 

ὅηη πάξρεη ἀμηφινγε ζπκκεηνρή ηῶλ παηδηῶλ θαί ηῶλ λέσλ ἀλζξψπσλ 

θαζψο θαί πνιιέο θαί ἐλδηαθέξνπζεο πξσηνβνπιίεο. Πξφθεηηαη γηά 

ἐλνξίεο γεκάηεο δσή. 

 Αηή  πξαγκαηηθφηεηα ὁδήγεζε πξίλ ἀπφ κεξηθά ρξφληα κέ 

πησηνβνπιία ηῆο πλνδηθῆο πηηξνπῆο ηῆο Νεφηεηνο ζέ κηά κεξίδα εἰο 

ηήλ ὁπνία θιήζεζαλ λά ζπκκεηάζρνπλ νἱ ἱεξεῖο νἱ ὁπνῖνη εἶραλ κηά 

ἐπηηπρεκέλε Καηερεηηθή Γηαθνλία ζέ ὅιε ηή ρψξα. Ἀπφ ηήλ κεξίδα 

αηή θαηεδείρζε ὅηη ὁπνπ εἴρακε κηά δσληαλή λνξία, ἐθεῖ παξά ηίο 

ζχγρξνλεο δπζθνιίεο  λενιαία ἦηαλ θαί παξνῦζα θαί δεκηνπξγηθή. 

Εσληαλή ἐλνξία εἶλαη ἐθείλε ὅπνπ κέ ηήλ επζχλε ηῶλ πνηκέλσλ δεῖ ζάλ 

κηά νἰθνγέλεηα. πηηπρεκέλε θαηερεηηθή δηαθνλία ἀπνκνλσκέλε ἀπφ ηήλ 

πφινηπε δσή ηῆο λνξίαο δέλ ζπλαληήζακε. Ἀληίζεηα πάξρνπλ 

Καηερεηέο κέ ὄξεμε γηά ἐξγαζία, ὅπνπ ηξνρνπέδε ζηφλ ἀγῶλα ηνπο 

κπνξεῖ λά εἶλαη νἱ ἱεξεῖο ἤ ηφ ἐθθιεζηαζηηθφ ζπκβνχιην. 

 Δἶλαη βέβαηα γεγνλφο ὅηη πνιιά ἔρνπλ ἀιιάμεη ἀπφ ηφ παξειζφλ. Ἡ 

ἐπνρή ηῆο ἀθκῆο ηῶλ Καηερεηηθῶλ ζπλδπάζζεθε κέ ηήλ ἔμνδν ηῆο ρψξαο 

ἀπφ ηή δίλε ηνῦ Β. Παγθφζκίνπ πνιέκνπ. Ἄιιεο ἐπνρέο, ἄιιεο ἀλάγθεο 

ηφηε, ἄιιεο δηέμνδνη. Ὑπῆξρε ζεβαζκφο θαί ἀπνδνρή ηῆο θθιεζίαο. Σά 

θαηερεηηθά ἦηαλ κηά πνιιή θαιή δηέμνδνο.  

ήκεξα θαη’ἀξρήλ ὁ ἐιεχζεξνο ρξφλνο ηῶλ παηδηῶλ ἔρεη θαηά 

πνιχ κεησζεῖ. Σφ αββαηνθχξηαθν ἔρεη γεκίζεη ἀπφ δξαζηεξηφηεηεο 



ἀζιεηηθέο, θξνληηζηεξηαθέο θαί ἄιιεο. Ἡ νἰθνγέλεηα ὅηαλ δέλ εἶλαη 

ἀξλεηηθή εἶλαη ἐλ πνιινῖο ἀδηάθνξε. Ἡ νἰθνγέλεηα ζήκεξα θαί ηφ 

ζρνιεῖν δέλ θαηερνῦλ. Γέλ κπνξνῦλ, δέλ ζέινπλ, δέλ ἐπηηξέπεηαη. 

Λεηηνπξγηθά βηψκαηα, ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο πεξί ηήλ πίζηε θαί ζηάζεηο 

δσῆο πνχ παιαηφηεξα ἐζεσξνῦλην δεδνκέλα θαί αηνλφεηα, ζήκεξα δέλ 

εἶλαη. Σφ Καηερεηηθφ ζηίο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δέλ εἶλαη κηά 

δσληαλή πξαγκαηηθφηεηα, ἀιιά ἕλα θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα. Ἡ 

θθιεζία πνιεκεῖηαη,  ἀκθηζβήηεζε θαιιηεξγεῖηαη θαί ἐληφο ηνῦ 

ρνιείνπ ἀιιά θαί ζηήλ θνηλσλία θαί ἐκεῖο παξνπζηαδφκαζηε 

θνβηζκέλνη, ζέ ἀκεραλία, ἀπνινγνχκελνη πνιιέο θνξέο, ἀιιά θαί κέ 

ιάζνο ἐπηδηψμεηο, κέ ιάζνο ζπκπεξηθνξέο, ἀπξνεηνίκαζηνη λά 

ἀληηκεησπίζνπκε ηφ παξφλ. Μηιᾶκε πνιιέο θνξέο κέ λνζηαιγία γηά ηφ 

παξειζφλ ηφ ὁπνῖνλ ηφ ἐμηδαληθεχνπκε, ἀιιά θαί κέ ἀληθαλφηεηα λά 

ἀληηκεησπίζνπκε ηφ παξφλ θαί ηφ κέιινλ. 

Ὅκσο  Καηήρεζε παξακέλεη βαζηθφ ζηνηρεῖν ηῆο δσῆο ζηήλ 

θθιεζία θαί εἶλαη  κχεζε ζηή δσή ηεο. Ἡ Καηήρεζε δέλ ἀθνξᾶ κφλνλ 

ηήλ παηδηθή ιηθία, ἀιιά ὅιεο ηίο ιηθίεο. Κάλνπκε πνιιέο θνξέο 

δξακαηηθέο δηαπηζηψζεηο γηά ηφ ὅηη ὁ ιαφο καο εἶλαη ἀθαηήρεηνο, ἀιιά 

δέλ θάλνπκε ηίπνηα γηά ηήλ Καηήρεζή ηνπ.  ιφγνο καο δέλ εἶλαη 

θαηερεηηθφο, δέλ εἶλαη ζενινγηθφο, ἀιιά εἶλαη ἁπιά ζηθνπιαζηηθφο, 

θηλνχκελνο ηίο πεξηζζφηεξεο θνξέο ἀπφ ἕλα πξνηεζηαληηθφ πνπξηηαληζκφ 

θαί ζπαληψηαηα ἀπφ ηφ ἀιεζηλφ ὀξζφδνμν ἦζνο. Ἕλα ἀθφκε πνιχ 

ζεκαληηθφ ζέκα εἶλαη ὅηη ὁ Καηερεηηθφο καο ιφγνο ἔρεη ζρεδφλ 

ἀπνξξίςεη ηήλ ἐθθιεζηνινγηθή ηνπ δηάζηαζε ὅπσο ἀπνδεηθλχεηαη ἀπφ ηίο 

ζπκπεξηθνξέο πνηκέλσλ, θαηερεηῶλ θαί πνηκαηλνκέλσλ. Πνιιέο θνξέο 

κέζα ἀπφ ηήλ Καηήρεζε θάπνηνη πνηκέλεο δεκηνχξγεζαλ πξνζσπηθνχο 

ὀπαδνχο θαί ὄρη δσληαλά κέιε ηῆο θθιεζίαο θαί ζπζίαζαλ ηήλ ἑλφηεηα 

ηῆο θθιεζίαο πξνθεηκέλνπ λά θξαηήζνπλ ηνχο ἀλζξψπνπο ζηήλ 

πξνζσπηθή ηνπο ἐπηξξνή.  

 

Πξνζσπηθά, ἐδῶ θαί θαηξφ πξνβιεκαηίδνκαη γηά ηφ θαηά πφζνλ  

θξίζε ζηήλ ιεηηνπξγία ηῆο Καηήρεζεο δέλ εἶλαη ἀξλεηηθφ, ἀιιά ζεηηθφ 

γεγνλφο. Καηά πφζνλ  θξίζε ὀθείιεηαη ζηήλ πνηφηεηα θαί ηφλ ηξφπν ηῆο 

ιεηηνπξγίαο ηῆο Καηήρεζεο θαί ὄρη ζηφ νζηαζηηθφ κήλπκα ηεο πνχ ἴζσο 

ηφ θξχβνπκε ἤ ηφ ἀγλννῦκε. Μήπσο ηειηθά  ὀξζφδνμε αηνζπλεηδεζία 

ηνῦ ιανῦ καο, ἀπνξξίπηεη ἕλα κνληέιιν Καηήρεζεο πνχ δέλ εἶλαη 

ὀξζφδνμν θαί δέλ ἑξκελεχεη ηφ κπζηήξην ηῆο θθιεζίαο. 

Δἴρακε θάπνηε πνιιά παηδηά ζηφ Καηερεηηθφ, δέλ εἴρακε ὅκσο 

παηδηά ζηή Θεία Λεηηνπξγία. Υαηξφκαζηαλ πνχ ἤξρνλην ηφζα παηδηά, δέλ 

κᾶο πξνβιεκαηηδε ὅκσο  ἀπνπζία ηνπο ἀπφ ηήλ Θεία Λεηηνπξγία. Γέλ 

πνςηαδφκαζηαλ θαζφινπ ὅηη αηή  ξήμε ἀλάκεζα ζηήλ Καηήρεζε θαί 

ηήλ ιαηξεία κεηέηξεπε ηήλ πξψηε ζέ ἕλα ἰδενινγηθφ δηαπνηηζκφ θαί ὄρη 

ζηήλ ἔληαμε ζηφ δσληαλφ ῶκα ηνῦ Υξηζηνῦ. πλαληᾶκε ζηίο κέξεο καο 

ἀλζξψπνπο πνχ ιέλε: «ἐγψ πηζηεχσ ζηφ Υξηζηφ, ἀιιά δέλ πηζηεχσ ζηήλ 

θθιεζία». Μήπσο αηνί εἶλαη θαξπνί κηᾶο δηθῆο καο Καηήρεζεο πνῦ 

κηινῦζε ἐλζνπζηαζηηθά γηά ηφλ Υξηζηφ θαί θαζφινπ γηά ηήλ θθιεζία; 



Σφ ἔιιεηκα ηῆο ἐθθιεζηνινγηθῆο ζπλείδεζεο πνχ ζπλαληᾶκε ζήκεξα ζέ 

θιεξηθνχο θαί ιατθνχο κήπσο ὀθείιεηαη ζέ κηά ηέηνηα Καηήρεζε πνχ 

κηινῦζε γηά Υξηζηφ-πξφηππν θαί ὄρη γηά ηφλ Υξηζηφ Κεθαιή ηῆο 

θθιεζίαο θαί γη’αηφ ζσηήξα ηνῦ ψκαηνο θαί ὄρη ἀηνκηθφ σηήξα 

ηνῦ θαζελφο; 

Ρψηεζα θάπνηε Καηερεηέο, ηί ζεκαίλεη λά ὁδεγήζνπκε θάπνηνλ 

ζηήλ θθιεζία θαί θαλείο δέλ κπφξεζε λά ἀπαληήμζεη κέ ηφλ ηξφπν πνχ 

κηινῦζε ὁ καθαξηζηφο π. Ἀληψληνο ὅηαλ κᾶο ἔιεγε: «Μήλ ἐπηρεηξήζεηε 

λά κεηαζηξέςεηε ἕλαλ αἱξεηηθφ, ἐάλ δέλ ἔρεηε κηά ζπγθεθξηκέλε 

ἐλνξηαθή θνηλφηεηα λά ηφλ ἐληάμεηε» γηαηί κφλνλ ἐθεῖ ζά κπνξνῦζε λά 

θαηαιάβεη πνηά εἶλαη  θθιεζία. 

έ κηά κεξίδα γηά ηήλ Καηήρεζε παιαηφηεξα, κηιῶληαο γηά ηήλ 

πξνεηνηκαζία ηνῦ Καηερεηή, ἕλαο ἀπφ ηνχο ζπλέδξνπο ἀλέθεξε: «ἐκεῖο 

ὅηαλ πξνεηνηκαδφκαζηε γηά ηφ Καηερεηηθφ κέζα ζηήλ ἑβδνκάδα 

καδεπφκαζηε θαί θάπνηνο θάλεη ἕλα πνδεηγκαηηθφ κάζεκα…». Σφλ 

ξσηήζακε νἱ ἄιινη: «ὅηαλ ιέο «ἐκεῖο» πνηνχο ἐλλνεῖο, ηνχο Καηερεηέο 

θαί ηίο Καηερήηξηεο ηῆο λνξίαο ζνπ; Ὄρη κνῦ ἀπαληεζε. κεῖο! 

Πνηνί ἦηαλ; Οἱ Καηερεηέο κηᾶο ἀδειθφηεηαο. Σνχο ξψηεζα: 

«κηιᾶηε πνηέ γηά ηήλ θθιεζία, γηά ηήλ λνξία ζηφ Καηερεηηθφ ζαο;» 

Ὄρη κνῦ ἀπάληεζε. Καί ζέ πνηά ἐλνξηαθή θνηλφηεηα ὁδεγεῖηε ηά παηδηά; 

Μέ πνιχ δπζθνιία κνῦ κίιεζε γηά ηήλ αἴζνπζα ηῆο ὀξγαλψζεσο. Μνῦ 

κίιεζε γηά ηφλ θνηλφ ἐθθιεζηαζκφ ζέ ἕλα ἰδησηηθφ ρῶξν πνχ δέλ εἶραλ 

πξφζβαζε νἱ ἄιινη. 

Ἀιήζεηα! Πφζν ὀξζφδνμε ἦηαλ αηή  Καηήρεζε, πφζν 

ἐθθιεζηαζηηθή ἦηαλ αηή  Λεηηνπξγία, πφζν, ηήλ ἴδηα ζηηγκή πνχ 

ἐηειεῖην δέλ ἦηαλ ἄξλεζε ηῆο Λεηηνπξγίαο ἀθνῦ ἐπξφθεηην γηά ηήλ 

«νἰθνγέλεηα» ηῶλ ἐθιεθηῶλ θαί ὄρη γηά ηήλ θθιεζία ηνῦ Θενῦ ηήλ νὖζα 

κέζα ζηά πιαίζηα κηᾶο πεξηνρῆο πνχ εἶρε θέληξν ηφλ ἐλνξηαθφ λαφ; Καί 

ἐλῶ θαινχκεζα κέζα ζηήλ νἰθνγέλεηα καο λά «ἀγαπήζσκελ ἀιιήινπο, 

ἵλα ἐλ ὁκνλνίᾳ ὁκνινγήζσκε», ἐκεῖο ἐγθαηαιείπνκε ηήλ πλεπκαηηθή καο 

νἰθνγέλεηα θαί δηαζπάκε ηήλ ἐθθιεζηαζηηθή καο ἑλφηεηα; 

άλ ηά ιέγσ ὅια αηά δέλ εἶλαη γηά λά θαηαθξίλσ θάπνηνπο, ἀιιά 

γηά λά δηαπηζηψζσ ηίο ξίδεο πνιιῶλ ζεκεξηλῶλ πξνβιεκάησλ θαί ηφ 

πφζν βηψλνπκε, ἐμ αἰηίαο κηᾶο ηέηνηαο Καηήρεζεο, ηήλ πξνηεζηαληηθή 

ἰδηψηεπζε θαί αηνλφκεζε θιεξηθῶλ θαί ιατθῶλ κέζα ζηήλ ξζφδνμε 

θθιεζία ηνῦ ζήκεξα. 

Ἕλα ἀπφ ηά καζήκαηα πνχ θάλσ ζηή ρνιή Καηερεηῶλ ηῆο 

Ἀπνζηνιηθῆο Γηαθνλίαο εἶλαη «ὁ ἐλνξηαθφο ραξαθηήξαο ηῆο 

ἐθθιεζηαζηηθῆο Καηερήζεσο» θαί ἐμεγῶ ὅηη  Καηήρεζε ἀθνξᾶ ηά 

λεαξά κέιε κηᾶο ἐθθιεζηαζηηθῆο θνηλφηεηαο θαί ἀπνβιέπεη αηά ηά 

παηδηά λά γίλνπλ δσληαλά κέιε αηῆο ηῆο λνξίαο. Ὅηη ὁ Καηερεηήο δέλ 

εἶλαη πεξαζηηθφο δάζθαινο ζέ αηή ηήλ λνξία, ἀιιά ζπλδέηαη καδί ηεο 

θαί ηήλ δηαθνλεῖ κέ κηά ἀλάινγε κέ ηνχο ἱεξεῖο εζχλε. Ξέξσ θαί 

δηαπηζηψλσ ὅηη θάπνηνπο πνςεθίνπο Καηερεηέο ηνχο ἐλνριεῖ αηή  

ἀλαθνξά. 



Καξπφο αηνῦ ηνῦ κνληέιινπ Καηήρεζεο εἶλαη, ὄρη  Καηήρεζε, 

ἀιιά ηφ Καηερεηηθφ. Ἕλα ἄιιν ζρνιεῖν θαί ἕλα ἄιιν κάζεκα 

Θξεζθεπηηθῶλ. Σειεηψζακε θαί πᾶκε ζηφ ζπίηη καο γηαηί κηά ηέηνηα 

Καηήρεζε δέλ κᾶο βνήζεζε λά θαηαιάβνπκε ὅηη  λνξία καο εἶλαη ηφ 

ζπίηη καο. Ἡ Καηήρεζε δέλ κπνξεῖ λά εἶλαη πξνζθνξά ζξεζθεπηηθῶλ 

πιεξνθνξηῶλ ἀιιά ἑξκελεία ηῆο δσῆο κέζα ζηήλ λφξηα θθιεζία, 

δειαδή ηήλ λνξία. Σά παηδηά δέλ θαηερνῦληαη γηά λά μέξνπλ, ἀιιά γηά 

λά δνῦλ καδί. ηήλ πξψηε πεξίπησζε δεκηνπξγνῦκε ηήλ εὔινγε ἀπνξία 

ζέ πνιινχο γνλεῖο «ηί ρξεηάδεηαη ηφ Καηερεηηθφ, ἀθνῦ ηά παηδηά θάλνπλ 

ζξεζθεπηηθά ζηφ ζρνιεῖν;» 

Μεηαθέξακε ινηπφλ ζάλ ζχζηεκα ζηήλ θθιεζία καο ηφ 

Κπξηαθάηηθν ρνιεῖν ηῶλ Πξνηεζηαληῶλ ληχλνληαο ην κέ ὀξζφδνμν 

πεξίβιεκα.  

Δἶλαη ραξαθηεξηζηηθφο ὁ ηχπνο ἑλφο ηέηνηνπ καζήκαηνο.  

Καηερεηήο παίξλεη παξνπζίεο, κεηά θάλνπκε πξνζεπρή, ἀξρίδεη  

δηήγεζεζε, γίλεηαη  ἐπεμεξγαζία, βγάδνπκε ηφ ζπκπέξαζκα πνχ 

ἀπνδίδεηαη ὡο δίδαγκα θαί ξεηφ. Κάπνηα ηξαγνχδηα κεηά, ἴζσο θαί 

θάπνηα παηρλίδηα θαί ηφ κάζεκα ηειείσζε. Γίλνπκε θαί θάπνηα εἰθνλίηζα, 

ἄλ  λνξία ἔρεη θάπνηα θαηαλφζε ἤ ὁ Καηερεηήο δηαζέηεη θάπνην 

βαιάληην, θαί θαιή ἀληάκσζε ηήλ ἑπφκελε ἑβδνκάδα. Σά παηδηά καο 

ὅκσο ζήκεξα ἔξρνληαη ζηφ Καηερεηηθφ θνπξαζκέλα θαί θνξεζκέλα. 

Ἔξρνληαη θνπξαζκέλα ηφζν ἀπφ ἐλδννηθνγελεηαθά ηξαχκαηα ὅζν θαί 

ἀπφ ηφ  βάξνο ηῶλ ζρνιηθῶλ καζεκάησλ θαί ηῶλ ἐμνζρνιηθῶλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ. πίζεο ἐπεηδή πνιιέο θνξέο ηά ἔρνπλ ὅια ἐθηφο ἀπφ ηφ 

ἕλα δχζθνια ἱθαλνπνηνῦληαη. ζα ὅκσο ἀπφ ηά παηδηά ἔξρνληαη ζηήλ 

ζεκεξηλή ἐπνρή, ἔξρνληαη ὄρη γηαηί ἐμαλαγθαδνληαη, ἀιιά ἐπεηδή ηφ 

ἐπηιέγνπλ. Ἔξρνληαη ἐπηδεηψληαο ἀγάπε θαί ἀιήζεηα, ζπληξνθηθφηεηα 

θαί ἀλζξψπηλε παξνπζία ζηή δσή ηνπο. Θέινπλ θάπνηνο λά ηά ἀθνχεη θαί 

λά ηνχο κηιήζεη θαί κέ θάπνηνπο λά κνηξαζηνῦλ ηφ ρξφλν ηνπο, ηήλ 

θαξδηά ηνπο θαί ηή δσή ηνπο. 

 

Γέλ θαηαιάβακε ὅηη ζηνχο Πξνηεζηάληεο ηαηξηάδεη ηφ κνληέιιν 

γηαηί εἶλαη ζχκθσλν κέ ηήλ ζενινγία ηνπο θαί ηήλ θθιεζηνινγία ηνπο. 

έ κᾶο ὅκσο δέλ ηαηξηάδεη γηαηί  ξζφδνμε Θενινγία θαί 

θθιεζηνινγία εἶλαη δηαθνξεηηθή. Γηαηί ζέ κᾶο   δηδαρή δέλ ρσξίδεηαη 

ἀπφ ηήλ ιαηξεία, γηαηί ζηήλ ὀξζφδνμε πξννπηηθή ηφ Δαγγέιην 

ἱεξνπξγεῖηαη θαί δέλ δηδάζθεηαη ἁπιῶο. 

Σφ ηειηθφ ἀπνηέιεζκα εἶλαη: 

α. κηά Καηήρεζε ρσξηζκέλε ἀπφ ηήλ ιαηξεία, ρσξίο θαζφινπ λά 

ἀλεζπρνῦκε γη’αηφ! 

β. Μηά Καηήρεζε ρσξίο θθιεζηνινγία, πνχ ἄλεηα κεηαηξέπεη ηή 

δσή ηῆο θθιεζίαο ζέ ἰδενινγία!  

γ. Μηά Καηήρεζε, ἕλαο ἰδενινγηθφο δηαπνηηζκφο ρσξίο 

ἐθθιεζηαζηηθφ βίσκα! 

πηηξέςαηε κνπ λά ζεσξῶ ὅηη αηφ εἶλαη ηφ ζνβαξφηεξν ζέκα ηῆο 

Καηερεηηθῆο καο Γηαθνλίαο ὄρη κφλν γηά λά κήλ εἶλαη ηφ Καηερεηηθφ ἕλα 



ἀθφκε ζρνιεῖν ὅπνπ θαί  ιέμε κφλν ἀπσζεῖ, ἀιιά θπξίσο γηά λά κήλ 

πξνζθέξεη κηά Καηήρεζε πνχ δίλεη κηά ιαζεκέλε εἰθφλα γηά ηήλ 

θθιεζία θαί ηή δσή ηεο κέ ἀπνηέιεζκα ἕλα ἀιινησκέλν ἐθθιεζηαζηηθφ 

ἦζνο. Δἶλαη ζεκαληηθφ λά ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ὅηη ὁ πνπξηηαληζκφο 

ἀλήθεη ζηφλ Πξνηεζηαληηζκφ θαί ὄρη ζηήλ ξζφδνμν θθιεζία. Δἶλαη 

ζεκαληηθφ ὄρη κφλν λά ηφ ιέκε, ἀιιά λά ηφ δνῦκε ὅηη δέλ εἴκαζηε κηά 

ἀθφκε ζξεζθεία, ἔζησ θαί  ἀιεζηλή, ἀιιά  θθιεζία κέ ὅ,ηη αηφ 

ζπλεπάγεηαη γηά ηήλ δσή καο θαί ηίο ζρέζεηο καο.  

 

Ἀληηιακβάλνκαη ὅηη ηφ θαίξην ἐξψηεκα εἶλαη:Σί πξνηείλεηο ινηπφλ; 

Ἡ ἀπάληεζε δέλ εἶλαη εὔθνιε. Γέλ εἶλαη εὔθνιε, πξῶηνλ, γηαηί ἔπεηηα 

ἀπφ ηφζα ρξφληα ζηξεβιψζεσο δέλ εἶλαη εὔθνιν λά ἀπνδερζεῖο ὅηη ηφζν 

θαηξφ εἶζαη ζέ ιάζνο πνξεία. Γέλ εἶλαη εὔθνιν λά δερζεῖο ὅηη γη’αηφ ηφ 

ὁπνῖν ἐθαπρᾶζν αηφ ζήκεξα ἀκθηζβεηεῖηαη. δῶ πῆξμε ὀξζφδνμνο 

ζενιφγνο, λνκίδσ ὅηη ἔρεη θνηκεζεῖ, πνχ πνζηήξημε ὅηη νἱ ἀδειθφηεηεο 

εἶλαη παιαηφηεξεο ἀπφ ηήλ λνξία θαί ὅηη  λνξία εἶλαη ἕλα λνκηθφ 

θαηαζθεχαζκα, ιέο θαί κηά ἀδειθφηεηα κπνξεῖ λά πάξρεη ρσξίο ηήλ 

ἔγθξηζε ηνῦ λφκνπ. 

Γέλ ηά ιέσ αηά, ηφ ἐπαλαιακβάλσ, θηλνχκελνο ἀπφ θαλέλα πάζνο 

ἀθνῦ ὄλησο ζηίο ἀδειθφηεηεο πῆξμαλ θαί πάξρνπλ άλζξσπνη κέ 

ἀληδηνηέιεηα πξνζσπηθή θαί κέ δῆιν ἱεξαπνζηνιηθφ. Σφ ιέγσ ὅκσο 

ηξνκάδνληαο κπξνζηά ζηφ βαζκφ ηῆο ζηξέβισζεο ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο 

καο ζπλεηδήζεσο. 

Αηφ πνχ ἔρσ λά πξνηείλσ εἶλαη κία Καηήρεζε πνχ ἑξκελεχεη 

αηά πνχ δνῦκε ζηήλ θθιεζία. Γέλ κπνξνῦκε ὅκσο λά ἑξκελεχζνπκε 

θάηη πνχ δέλ δνῦκε. Πξνηείλσ δσληαλέο ἐλνξίεο πνχ ζά εἶλαη θηιφμελνη 

ρῶξνη γηά ὅινπο θαί ἰδηαηηέξσο γηά ηά παηδηά. Πξνηείλσ ηήλ θαιή 

ὀξγάλσζε ὄρη ηνῦ Καηερεηηθνῦ ρνιείνπ, ἀιιά ηῆο δσῆο ηῶλ παηδηῶλ 

θαί ἐθήβσλ κέζα ζηήλ λνξία, ηήλ ζχλαμε ηῶλ παηδηῶλ κέζα ζ’αηή ηή 

δσή. Μηά ἐλνξία πνχ ζά ξίμεη ηφ βαξνο ζηήλ ζηήξημε ηῆο νἰθνγέλεηαο θαί 

ἔηζη ζά ἔρεη ηά παηδηά ἀπφ κηθξά θνληά ηεο.  

Πξέπεη λά ξίμνπκε ηφ βάξνο ζηή δσή ηῆο λνξίαο κέ ἔκπλεπζε θαί 

πξνζεπρή γηά λά γίλεη  δσή ηεο, δσή καο θαί κέζα ζ’ἕλα ρῶξν 

ἐιεπζεξίαο θαί ἀγάπεο ζά θαιιηεξγήζνπκε θαί ηά παηδηά καο. Νά 

θαηαιάβνπκε ὅηη ηά παηδηά δέλ ἀπνδεηνῦλ ἕλα ἀθφκε κάζεκα, ἀιιά κηά 

θνηλσλία πξνζψπσλ, ἀπαληήζεηο ζηά ἐξσηεκαηηθά ηνπο, δηάινγν ζηνχο 

πξνβήκαηηζκνχο ηνπο ζπκπαξάζηαζε ζηά πξνβιήκαηα ηνπο 

 

Καηητηηικά Βοηθήμαηα 
 Ἕλα ἀπφ ηά ἀπαζρνινχληα ηήλ θαηερεηηθή δηαθνλία ζέκαηα, εἶλαη 

ηφ ζέκα ηῶλ Καηερεηηθῶλ Βνεζεκάησλ. Σά ἐλ ρξήζεη πφ ηῆο 

Ἀπνζηνιηθῆο Γηαθνλίαο πξνζθεξφκελα ζήκεξα βνεζήκαηα ζεσξνῦληαη 

πεπαιαησκέλα θαί πφ ἐιαρίζησλ ρξεζηκνπνηνῦληαη. Πξνζσπηθά δχν θαί 

κφλνλ ζεηξέο θαηερεηηθῶλ βνεζεκάησλ ἐλζπκνῦκαη. Σήλ ζεκεξηλή, 

γξαθεῖζα πφ ηνῦ λῦλ εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ Ἀρειψνπ θ. 



Δζπκίνπ θαί ηήλ παιαηνηέξα γξαθεῖζα πφ ηνῦ λῦλ Μαθαξησηάηνπ 

Ἀξρηεπηζθφπνπ Ἀιβαλίαο θ. Ἀλαζηαζίνπ. 

 Γηά ηήλ θάζε βαζκίδα Καηερήζεσο πάξρνπλ ηξεῖο ζεηξέο 

βνεζεκάησλ ηῆο Γεκνηηθῆο, Μέζεο θαί Ἀλσηέξαο ἐθπαηδεχζεσο ἤηνη 

ηῶλ καζεηῶλ Γεκνηηθνῦ, Γπκλαζίνπ θαί Λπθείνπ. Γέλ πάξρνπλ 

Βνεζήκαηα γηά ηήλ πξνζρνιηθή θαί ηήλ πξψηε ζρνιηθή ιηθία.  

εβαζκηψηαηνο Ἀρειψνπ ἔγξαςε ἀξγφηεξα, ζέ ζρέζε κέ ηήλ ζεηξά ηῶλ 

Καηερεηηθῶλ ηνπ βνεζήκαησλ θάπνηεο ζεηξέο γηά ηήλ βξεθηθή ἀθφκε 

ιηθία πξννξηδφκελεο θπξίσο γηά ηνχο γνλεῖο. 

 Σφ πιαίζην ηνῦ Καηερεηηθνῦ Βνεζήκαηνο εἶλαη δεδνκέλν. 

Γηήγεζε, ἐπεμεξγαζία, δίδαγκα θαί ξεηφ. Σφ θαηερεηηθφ κάζεκα 

ζπλερηδφηαλ κέ ηήλ ἐθκάζεζε ὕκλσλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ θαί ηξαγνπδηῶλ 

θαί ἴζσο θάπνησλ παηρληδηῶλ. Ἦηαλ ἕλα εἶδνο ἐθθιεζηαζηηθνῦ 

θξνληηζηεξίνπ πνχ ἄξρηδε θαί ηειείσλε κέζα ζηά πιαίζηα ηῆο κηᾶο ὥξαο 

ρσξίο ζηίο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θακκία ἐπαθή κέ ηήλ πφινηπε δσή 

ηῆο λνξίαο. 

 έ πνιιέο πεξηπηψζεηο νἱ ζπλζῆθεο κέ ηίο ὁπνῖεο γηλφηαλ δέλ ἦηαλ 

νἱ θαιχηεξεο ἐλῶ πῆξραλ δπζθνιίεο ἐθ κέξνπο ἐπηηξφπσλ, λεσθφξσλ, 

ἀθφκε θαί ἱεξέσλ ἤ κπνξνῦζε ἀλά πᾶζα ζηηγκή λά καηαησζεῖ γηαηί ζηφ 

Ναφ πῆξρε ηήλ ἴδηα ὥξα θεδεία. 

 Γηά ηνχο πεξηζζφηεξνπο Καηερεηέο ηφ Καηερεηηθφ βνήζεκα ἦηαλ 

ηφ πᾶλ. Σφ θαηερεηηθφ κάζεκα ἦηαλ θπξίσο  ἀπνζηήζηζε ηνῦ 

θαηερεηηθνῦ βνεζήκαηνο θαί  πξνζθνξά ηνπ ἦηαλ ἀλάινγε κέ ηήλ 

ἱθαλφηεηα ηνῦ θάζε θαηερεηή ἤ θαηερήηξηαο. Γηά ηίο πεξηζζφηεξεο 

λνξίεο ηφ Καηερεηηθφ ἦηαλ ὁ πνιχ πησρφο ζπγγελήο ηῆο ὅιεο 

ἐλνξηαθῆο δξάζεσο θαί ἀπφ ηνχο πεπζχλνπο ηνῦ Ἱεξνῦ Νανῦ ἐιάρηζην 

ἦηαλ ηφ ἐλδηαθέξνλ γηά ηήλ πνξεία ηνπ, ὅηαλ δέλ ἐζεσξεῖην ἕλα ἀλαγθαῖν 

θαθφ. έ πνιιέο πεξηπηψζεηο  θαηερεηηθή ρξνληά ηειείσλε ρσξίο ηήλ 

νδέ ἅπαμ ἐπίζθεςε ηνῦ ἱεξέσο ζηήλ θαηερεηηθή ζχλαμε. 

 Ἦηαλ θπξίσο  ἐπνρή ὅπνπ νἱ πεξηζζφηεξεο ἐλνξίεο εἶραλ 

Καηερεηέο πξνεξρνκέλνπο ἀπφ ηίο ρξηζηηαληθέο ὀξγαλψζεηο θαί κφλν 

ράξηο ζηφ δηθφ ηνπο θηιφηηκν ιεηηνπξγνῦζαλ ηά Καηερεηηθά ρνιεῖα. 

 

ΣΟ ΖΜΔΡΑ  

Φζάλνπκε ζηφ ζήκεξα. Ἕλα ζήκεξα πνχ θξαηάεη πνιιά ρξφληα. 

Δἶλαη πνιιά πνχ ἔρνπλ ἀιιάμεη ἀπφ ηφ παξειζφλ.  δῆινο θαί ηφ 

ἱεξαπνζηνιηθφλ πλεῦκα πνιιῶλ ἀπφ ηῆο θθιεζίαο ἔρεη καξαλζεῖ. Σφ 

πλεῦκα ηνχ θφζκνπ πέξαζε θαί ζέ κᾶο ηνχο ηῆο θθιεζίαο. Σφ ρνιεῖν 

πνχ θάπνηε ἦηαλ ζχκκαρνο ηῆο θαηερεηηθῆο δηαθνλίαο θαί ηήλ 

ἐλεζάξξπλε ζήκεξα εἶλαη ἀδηάθνξν ἄλ δέλ ζηέθεηαη ἀπέλαληη. Ἡ 

νἰθνγέλεηα ηίο πεξηζζφηεξεο θνξέο δέλ ἔρεη ἐλδηαθέξνλ δηά ηήλ θαηήρεζε 

ηῶλ παηδηῶλ δηφηη εἶλαη θαί αηή ἐλ πνιινῖο δηαβξσκέλε. Ἀθφκε θαί 

ρξηζηηαληθέο νἰθνγέλεηεο δέλ δίλνπλ ηήλ πξψηε πξνηεξαηφηεηα ζηήλ 

Καηήρεζε ηῶλ παηδηῶλ ηνπο. Ἡ θπξίαξρε λννηξνπία δέλ εἶλαη ἀδηάθνξε 

ἀιιά ἀληίζεε. Σά ΜΜΔ ςάρλνπλ ηήλ εθαηξία ηνῦ παξακηθξνῦ ιάζνπο 

γηά λά δηαβάιινπλ ηήλ θθιεζία θαί ηήλ Καηερεηηθή Γηαθνλία. Ἡ 



ἐμέιημε ηῆο ηερλνινγίαο, ηφ ὅηη θαί ηά κηθξά παηδηά κπνξνῦλ λά ἔρνπλ 

ἕλα πνινγηζηή ζηή δηάζεζε ηνπο ἀρξήζηεπζε θάπνηα κέζα πνχ 

ρξεζηκνπνηνζακε ζηφ παξειζφλ γηά λά ἑιθχζνπκε ηά παηδηά. Ἀπφ ηήλ 

ἄιιε πιεπξά ὁ ἐιεχζεξνο ρξφλνο ηῶλ καζεηῶλ ἔρεη ζπξξηθλσζεῖ 

ἀπειπηζηηθά θαί αηφο πνχ κέλεη ἔρεη θαιπθζεῖ ἀπφ ἄιια ἐλδηαθέξνληα, 

θπξίσο ἀζιεηηθά. ήκεξα ηά παηδηά ηῶλ Λπθείσλ θπξίσο ἔρνπλ 

θξνληηζηήξηα ἀθφκε θαί ηφ αββαηνθχξηαθν. Καί ἕλα παηδί πνχ ἔηζη 

ζπλζιίβεηαη ὅιε ηήλ ἑβδνκάδα δέλ ρξεηάδεηαη ἕλα ἀθφκε ζξεζθεπηηθφ 

κάζεκα ὅζν ηφ λά ραιαξψζεη. 

 άλ αηή ηή ραιάξσζε ηνῦ ηήλ πξνζθέξεη  λνξία ηνπ ηφηε 

αηφ εἶλαη κία ὁδφο πνχ ζά ηφλ ὁδεγήζεη ζέ αηήλ. Αηφ ὅκσο πνχ 

ράζεθε ἀπφ ηήλ θνξπθή θεξδήζεθε ζηή βάζε. Ἡ Καηερεηηθή δηαθνλία 

ζηίο κέξεο καο δηεπξχλεηαη πξφο ηήλ πξνζρνιηθή θαί ηήλ πξψηε ζρνιηθή 

ιηθία ὥζηε βάζηκα λά κπνξνῦκε ζήκεξα λά κηιήζνπκε γηά κία ἀθφκε 

βαζκίδα Καηερήζεσο, ηήλ ὁπνία πξέπεη λά ηήλ ἀληηκεησπίζνπκε κέ 

πνιιή ζνβαξφηεηα. Ὑπάξρεη ἀθφκε ἕλα ζηνηρεῖν πνχ κπνξνῦκε λά ηφ 

ἐθκεηαιιεπζνῦκε θαηάιιεια. Ἡ ἀγσλία ηῶλ γνλέσλ γηά ηά παηδηά ηνπο 

πνχ ζήκεξα ἀληηκεησπίδνπλ πνιιά πξνβιήκαηα θαί πνιινχο θηλδχλνπο. 

άλ  λνξία θαηαζηεῖ ἕλαο ἀμηφπηζηνο ρῶξνο γηά ηήλ δηαθνλία πνχ 

πξνζθέξεη ζηά παηδηά ζά ηήλ πιεζηάζνπλ θαί δχζπηζηνη ἀθφκε. άλ 

κπνξνῦκε λά ὀξγαλψζνπκε ηήλ δσή ηῶλ παηδηῶλ ζηήλ λνξία θαί 

δψζνπκε ἕλα ρξνληθφ πεξηζψξην ἀλάζαο ζηνχο γνλεῖο ηὀηε ζά ἔρνπκε 

ἀλνίμεη ἕλα δίαπιν ἐπηθνηλσλίαο κέ ηήλ νἰθνγέλεηα πνχ ζήκεξα εἶλαη ὁ 

κνλαδηθφο ζρεδφλ δξφκνο γηά λά θζάζνπκε ζηά παηδηά. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΖΥΖΖ 

 ήκεξα θαί πξίλ ἀπφ ηφ ὁπνηνδήπνηε Καηερεηηθφ Βνήζεκα 

ρξεηάδεηαη λά θαηαιήμνπκε ζέ ἕλα ζά ἔιεγα ζθειεηφ, ζέ ἕλα δηάγξακκα 

Καηερήζεσο. Ὑπάξρνπλ πνιιά Καηερεηηθά βνεζήκαηα κέ πνιχ θαιά 

ζέκαηα. Αηφ ὅκσο πνχ ιείπεη ἕλα δηάγξακκα βαζηθῆο Καηερήζεσο. 

Ἕλα παηδί πεξλψληαο ἀπφ κηά Καηερεηηθή βαζκίδα ἔζησ θαί κία θνξά 

ζηή δσή ηνπ, ηί πξέπεη βαζηθά λά κάζεη γηά ηήλ πίζηε ηνπ, γηά ηήλ πίζηε 

ηῆο θθιεζίαο. Ἡ πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή ηνπ ζά κπνξεῖ λά εἶλαη κηά 

κεγαιχηεξε ἐκβάζπλζε. Δἶλαη ὅκσο ζεκαληηθφ θαί κάιηζηα θαζψο 

ζήκεξα ζηφ ζρνιεῖν ηνπ ἔρεη θαί ζπκκαζεηέο πνχ ἔρνπλ ἄιιν ζξήζθεπκα 

λά γλσξίζεη θάπνηα νζηψδε πξάγκαηα. Πνιιέο θνξέο ζηήλ θαηερεηηθή 

δηαθνλία κνπ ξσηνῦζα ηά παηδηά: “έ ιίγεο κέξεο ἔρεηε δηαθνπέο ιφγῳ 

ηῶλ Υξηζηνπγέλλσλ. άλ ἕλαο κνπζνπικάλνο ζπκκαζεηήο ζνπ ζέ 

ξσηνῦζε, ηί γηνξηάδεηε; ηί ζά ηνῦ ἔιεγεο;” 

 Ὅπσο ἤδε ἀλέθεξα πάξρνπλ πνιιά Καηερεηηθά βνεζήκαηα 

ζήκεξα κέ πνιχ ὡξαῖα ζέκαηα. Ννηψζσ ὅκσο ὅηη ἀπνπζηάδεη κηά 

δηήθνπζα ζενινγηθή ζεηξά.  

  Αἰδεζηκ. Πξση. π. Θεκηζηνθιῆο Μνπξηδαλφο ηῆο Ἱεξᾶο 

Μεηξνπφιεσο Κεξθχξαο ἔθαλε πξφζθαηα κηά πξφηαζε ζπγγξαθῆο 

Καηερεηηθῶλ βνεζεκάησλ ζέ ηξεῖο ζεκαηηθνχο θχθινπο. 

  



Ὁ πρῶηος κύκλος :ΕΓΩ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ  

Οζηαζηηθά πξφθεηηαη γηά κηά δνγκαηηθή Καηήρεζε. πί κέξνπο ζέκαηα 

εἶλαη:  α. Ἡ ηξηαδηθφηεηα ηνῦ Θενῦ θαί ηφ ἀλζξψπηλν πξφζσπν.  β.  

ἄλζξσπνο:ἄηνκν θαί πξφζσπν θαί γ. Ἡ θθιεζία θαί ηά Μπζηήξηα. 

 

Ὁ δεύηερος κύκλος:ΕΓΩ,  Η ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ  

Μέ ἐπί κέξνπο ζέκαηα: α. Ἡ ἀγάπε θαί  ἐιεπζεξία, ἀθεηεξία θαί 

ζθνπφο ηῆο ρξηζηηαληθῆο δσῆο. β. Οἱ ἀξεηέο ηῆο ρξηζηηαληθῆο δσῆο θαί 

γ.Σά κέζα πξφζιεςηο ηῶλ ἀξεηῶλ 

 

Ὁ ηρίηος κύκλος: ΕΓΩ, Η ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

πί κέξνπο ζέκαηα:α. Σά θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαί  πίζηε. Β. Ἡ 

παηδεία ηνῦ θφζκνπ θαί  παηδεία ηῆο πίζηεο. γ.  θφζκνο πνχ δεῖ ζάλ λά 

κήλ πξφθεηηαη λά πεζάλεη θαί δ.  ρξηζηηαλφο ὡο καθάξηνο 

 

ΠΡΟ ΜΗΑ ΕΩΝΣΑΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ 

 Θά ἐπαλαιάβσ ὅηη ρξεηαδφκαζηε κηά ζχλαμε ηῶλ λέσλ παηδηῶλ 

κηᾶο λνξίαο πνχ ΓΔΝ ζά εἶλαη ἕλα ἀθφκε ρνιεῖν. Υξεηαδφκαζηε κηά 

δσληαλή ζπλάληεζε, κηά παξέα πνχ ζπκκεηέρεη ζηή δσή ηῆο λνξίαο 

γεληθφηεξα θαί κέζα ζ'αηή ηή ζπλάληεζε πάξρεη θαί  θαηερεηηθή 

ζπλάληεζε πνχ κπνξεῖ λά κήλ εἶλαη πάληα  ἴδηα θαί λά κήλ ἀξρίδεη κέ 

ηφλ ἴδην ηξφπν. (Ἕλαο ἑπζεξηλφο, κηά παξάθιεζε, κεηά ἀπφ ἕλα παηγλίδη 

θιπ.) Αηφ κπνξεῖ λά γίλεη κφλν κέζα ζηά πιαίζηα κηᾶο δσληαλῆο 

λνξίαο, κέ ἀλζξψπνπο πνχ ἔρνπλ ρξφλν θαί δηάζεζε λά πξνζθέξνπλ θαί 

κέ ηνχο ἱεξεῖο ηῆο λνξίαο λά εἶλαη παξφληεο. Σφ λά εἶλαη ηά παηδηά καδί, 

ηφ λά ραίξνληαη ηήλ παξέα ηνπο, ηφ λά ἔξρνληαη γηά λά ζπλαληεζνῦλ θαί 

λά ὀξγαλψζνπλ ηή δσή ηνπο εἶλαη πνιπηηκφηεξν ἀπφ ηφ λά ηά ἔρνπκε κηά 

ὥξα θαί λά ηνχο θάλνπκε κάζεκα. Μηά ηέηνηα Καηήρεζε μεθηλάεη, ἀιιά 

θαί ὁδεγεῖ ζηή ιαηξεία ηῆο θθιεζίαο ὅπνπ ὁ θαζέλαο καζαίλεη ηή ζέζε 

ηνπ, ηή ζέζε ηνῦ ἄιινπ, ηή ζέζε ηνῦ Υξηζηνῦ. 

  Ἕλα ἀθφκε ζέκα δσηηθφ γηά ηήλ Καηήρεζε εἶλαη  ζχλδεζε ηεο  

κέ ηήλ ιαηξεία  ηῆο θθιεζίαο ἀξρῆο γελνκέλεο ἀπφ ηήλ Θεία 

Λεηηνπξγία. Δἶλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ ὅηη ζέ ὅια ηά Καηερεηηθά 

Βνεζήκαηα ζηήλ θαιχηεξε πεξίπησζε πάξρεη ἕλα κφλν κάζεκα γηά ηή 

Θεία Λεηηνπξγία, πνχ εἶλαη πιεξνθνξηαθφ ρσξίο ἰδηαίηεξε πξνζπάζεηα 

γηά ηήλ ὀξγάλσζε ηῆο ιεηηνπξγηθῆο δσῆο ηῶλ παηδηῶλ. Σά παηδηά καο 

ρξεηάδεηαη θαί λά γλσξίζνπλ ἀιιά θαί λά δήζνπλ ηήλ Θεία Λεηηνπξγία. 

Υξεηάδεηαη λά ηήλ ἀλαιχζνπκε κέ ιεπηνκέξεηα γηά λά παξαθηλήζνπκε 

ζηήλ ζπκκεηνρή. Μᾶο ρξεηάδεηαη ἕλα θαιφ βνήζεκα γηά ηήλ Θεία 

Λεηηνπξγία γηά λά ηφ ἐληάμνπκε ζηήλ Καηήρεζε 

 

ΣΗ ΓΗΝΔΣΔ ΖΜΔΡΑ 

 Ὑπῆξμε πνιχο πξνβιεκαηηζκφο ἐδῶ θαί ἀξθεηά ρξφληα γηά ηήλ 

ἀλάγθε λέσλ Καηερεηηθῶλ Βνεζεκάησλ. Ἔπξεπε λά γξαθνῦλ θαηλνχξηα 

βηβιία; ἔπξεπε ιφγσ ηῆο ηαρχηαηεο ἀιιαγῆο ηῶλ δεδνκέλσλ λά 

δεκηνπξγήζνπκε γηά ηήλ θάζε βαζκίδα ἕλα ἀλνηθηφ θάθειιν πνχ 



δηαξθῶο ζά ἐκπινπηίδεηαη ζά ρξεζηκνπνηήζνπκε ηή λέα ηερλνινγία; ἀιιά 

ηφ θφζηνο παξνπζηαδφηαλ πεξβνιηθφ. Μήπσο ὁ ηξφπνο πνχ ζά 

ἐπηρεηξήζνπκε λά κηιήζνπκε κέρξη λά γξαθνῦλ ηά βνεζήκαηα ζά ἔρεη 

μεπεξαζηεῖ; Ἦηαλ κεξηθά ἀπφ ηά ἐξσηήκαηα. Μαδί θαί κέ ηφ πνηφο ἀιιά 

θαί ηφ πῶο ζά ηά γξάςεη. Πξέπεη λά πῶ ὅηη ζηφ ζέκα ηῆο θαηερήζεσο θαί 

ηῆο ρξεκαηνδνηήζεσο ηεο πῆξρε κεγάιε δπζηνθία ζέ ζρέζε κέ ηήλ 

ρξεκαηνδφηεζε ἄιισλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 ήκεξα  Ἀπνζηνιηθή Γηαθνλία δηαθηλεῖ ηά γλσζηά βνεζήκαηα. 

Γέλ εἶκαη ζίγνπξνο ἀθφκε θαί ὅηαλ ηά πξνκεζεχνληαη νἱ Μεηξνπφιεηο 

θαί νἱ ἐλνξίεο, ἐάλ ρξεζηκνπνηνῡληαη. Ὑπάξρνπλ ὅπσο ἤδε ἔρεη ιερζεῖ 

πνιιέο θαί ἀμηφινγεο πξνζπάζεηεο θπξίσο ἐθ κέξνπο Ἱεξῶλ 

Μεηξνπφιεσλ πνχ δηαζέηνπλ ὀξγαλσκέλν ἐπηηειεῖν Νεφηεηνο. Σφ 

θαηλνχξην ζηίο πξνζπάζεηο αηέο εἶλαη ὅηη ηφ Καηερεηηθφ Βνήζεκα δέλ 

ἀθνξᾶ πιένλ ηφλ Καηερεηή. Σφ Κ.Β δίδεηαη θαί ζηφλ καζεηή θαί κηά 

ἐπεμεξγαζία ηνῦ ζέκαηνο ηνῦ Καηερεηή κέ ηφλ καζεηή θαί παξάιιεια 

ζηφ ἴδην ηφ βηβιίν πάξρνπλ θαί θάπνηεο δεκηνπξγηθέο δξάζεηο. ηφ ηέινο 

ὁ καζεηήο ἔρεη ἕλα βηβιίν δηθφ ηνπ. Βέβαηα ζέ θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηά 

ζέκαηα δίδνληαη ἐπηγξακκαηηθά θαί ἐλαπφθεηηαη ζηφλ Καηερεηή θαί ζηήλ 

ἱθαλφηεηα ηνπ λά ηφ παξνπζηάζεη δεκηνπξγηθά, ἑηνηκαδφκελνο θαί κέ ηή 

βνήζεηα θαί ἄιισλ βνεζεκάησλ. 

 Σφ πξαγκαηηθά θαηλνχξην ἐθέηνο ηφ ἔθεξε  Μεηξφπνιε 

Γεκεηξηάδνο  ὁπνία ἐθηφο ἀπφ ηφ βηβιίν ηνῦ Μαζεηή, ἕλα παλέκνξθν 

βηβιίν γξακκέλν ἀπφ κπζηζηνξηνγξάθν θαί κέ ζαπκάζηα θαί ἑιθπζηηθή 

εἰθνλνγξάθεζε πξνζθέξεη θαί ηφ βηβιίν ηνῦ Καηερεηή, ἕλα πνιχ 

θαινγξακκέλν βηβιίν πνχ θαζνδεγεῖ ηφλ ἀξράξην ἴζσο Καηερεηή  πνηά 

ζεκεῖα ζά πξέπεη λά πεξάζεη ζηφλ Καηερνχκελν, κέ πνηφ ηξφπν, 

πξνζθέξνληαο ηνπ θαί ηφλ γεληθφ ζηφρν ηνῦ καζήκαηαηνο ἀιιά θαί ἐπί 

κέξνπο ἐπηζεκάλζεηο. Γηά ἕλα ἔκπεηξν Καηερεηή ηνῦ πξνζθέξεη πνιιέο 

ἐκπλεχζεηο. 

 ήκεξα πέξα ἀπφ ηά βνεζήκαηα ηῶλ Ἱεξῶλ Μεηξνπφιεσλ πάξρεη 

κηά πινπζηφηαηε παξαγσγή Καηερεηηθνῦ ιηθνῦ. Βηβιία ηνῦ ηχπνπ “ηφ 

παηδηθφ Γεξνληηθφ ”, Ἡ Ἁγία Γξαθή γηά παηδηά”  θαί πάξα πνιιά ἄιια 

ἀλάινγα βηβιία ὥζηε ἐάλ κηά Μεηξφπνιε ἔρεη ἕλα ὀξγαλσκέλν γξαθεῖν 

Νεφηεηνο θαί θάπνηα ἔκπεηξα Καηερεηηθά ζηειέρε ζά κπνξνῦζε γηά θάζε 

ρξνληά λά ἔρεη Καηερεηηθά βνεζήκαηα. Ὑπάξρνπλ ἐπίζεο θαί 

Καηερεηηθέο ἱζηνζειίδεο ὅπσο  Katixisis.gr θαη   Katixitiko.gr πνχ 

πξνζθέξνπλ πνιχ ιηθφ θαζψο θαί νἱ ἱζηνζειίδεο  πνιιῶλ Ἱεξῶλ 

Μεηξνπφιεσλ πνχ ἔρνπλ θαηερεηηθά ζέκαηα θπξίσο κέ ηφ πξφγξακκα 

power point.  Αηφ πνχ λνκίδσ ὅηη ιείπεη εἶλαη, ὅπσο ἤδε εἴπακε ἕλαο 

ζαθήο ζθειεηφο Καηερήζεσο εἰο ηφλ ὁπνῖν ζά ἐληαρζνῦλ ηά ἐπί κέξνπο 

καζήκαηα. 

 

ΠΡΟΣΑΔΗ 

 α. Νά γίλεη ἀπφ κία ἐπηηξνπή ἀλζξψπσλ κέ ἐκπεηξία,  ἀμηνιφγεζε ηῶλ 

Καηερεηηθῶλ αηῶλ Βνεζεκάησλ 



β. Ἡ Ἱεξά χλνδνο λά ἐγθξίλεη ηφλ Καηερεηηθφ ζθειεηφ ἐπί ηῆ βάζεη ηνῦ 

ὁπνίνπ ζά γίλεη  ἐπηινγή ηῶλ ζεκάησλ.  ζθειεηφο αηφο ζά ἰζρχεη γηά 

ὅιεο ηίο βαζκίδεο κέ δηαθνξεηηθή ἐπεμεξγαζία γηά θάζε ιηθία. 

γ.Ἡ Ἀπνζηνιηθή Γηαθνλία λά πξνθεξχμεη δηαγσληζκφ εἰο ὁπνῖν κπνξνῦλ 

λά ζπκκεηέρνπλ κεκνλνκέλα ἄηνκα ἤ ὁκάδα ἀλζξψπσλ νἱ ὁπνῖνη ἐπί ηῇ 

βάζεη ηνῦ Καηερεηηθνῦ Γηαγξάκκαηνο ζά πνβάιινπλ ζρέδην ζηήλ ἀξρή 

θαί ὁινθιεξσκέλε πξφηαζε κεηά γηά ηήλ ζπγγξαθή ΝΔΩΝ 

ΚΑΣΖΥΖΣΗΚΩΝ ΒΟΖΘΖΜΑΣΩΝ ηῆο θθιεζίαο ηῆο ιιάδνο. έ 

ἕλα ηέηνην δηάγξακκα κπνξνῦλ λά ἐληαρζνῦλ αηνχζηα ζέκαηα ἀπφ ηά 

ηξέρνληα βνεζήκαηα. Οἱ ζπγγξαθεῖο ζά πξέπεη λά ιάβνπλ π'ὄςηλ ηνπο 

ὅηη ηφ θάζε βηβιίν ζά εἶλαη γξακκέλν γηά ηφλ καζεηή θαί ὄρη γηά ηφλ 

Καηερεηή. πίζεο ηά Καηερεηηθά Βνεζήκαηα ζά ἀθνξνῦλ ηέζζεξηο 

βαζκῖδεο. Πξνζρνιηθῆο θαί πξψηεο ζρνιηθῆο ιηθίαο, Γεκνηηθῆο, Μέζεο 

θαί Ἀλσηέξαο θπαηδεχζεσο. Γχλαηαη βέβαηα λά γίλεη δηαθνξεηηθή 

πξνθήξπμε γηά θάζε βαζκίδα. 

δ. Ἀπφ ηήλ ἴδηα ὁκάδα ἤ ἀπφ δηαθνξεηηθή ζά πξέπεη λά ἑηνηκαζζνῦλ γηά 

ηφ θάζε βηβιίν ηφ ἀληίζηνηρν ΒΟΖΘΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ. 

ε. Ἡ Ἱεξά χλνδνο δηά ηῆο πλνδηθῆο πηηξνπῆο Νεφηεηνο δπλακέλεο λά 

δεηήζεη ηήλ βνήζεηα θαί ἄιισλ πξνζψπσλ ζά παξαθνινπζεῖ ηίο δηάθνξεο 

θάζεηο ηῆο ὅιεο ἐξγαζίαο θαί ζά ἐλεκεξψλεη ηήλ Ἱεξά χλνδν. 

ζη. Ἕλαο ἀθφκε δηαγσληζκφο ζά κπνξνῦζε λά ἀθνξᾶ ηήλ ιεθξνληθή 

ἐπεμεξγαζία ηῶλ καζεκάησλ ἤ ιεθηξνληθφ ιηθφ πνχ ζά ἔρεη ζρέζε κέ 

ηφ κάζεκα. 

δ. Θεσξῶ αηνλφεην ὅηη  Ἀπνζηνιηθή Γηαθνλία ζηήλ πξνθχξεμε ηνῦ 

δηαγσληζκνῦ ζά πξνβιέπεη θαί ηήλ νἰθνλνκηθή βξάβεπζε ηῶλ 

ἐπηιεγεζνκέλσλ. 

 

 έ αηνχο ηνχο δχζθνινπο θαηξνχο λνκίδσ ὅηη ἦιζε  ὥξα λά 

θάλνπκε κηά πνιιή ζνβαξή ἐξγαζία ζηφλ ηνκέα ηῆο Καηερήζεσο.  

 Δἶλαη ἀλάγθε λά ζεζκνζεηήζνπκε ἕλα Παλειιήλην πκπφζην 

ηειερῶλ Νεφηεηνο ζέ ἐηήζηα βάζε, ἀλάινγν κέ Λεηηνπξγηθφ ἤ ηή 

πλδηάζθεςε γηά ηίο αἱξέζεηο). Ἡ ἐκπεηξία ηνῦ ηειεπηαίνπ ἔδεημε ὅηη θαί 

ζηειέρε πάξρνπλ θαί ὄξεμε δηαζέηνπλ θαί πξνβιεκαηηζκφ ζνβαξφ 

ἀλαπηχζζνπλ. 

 εκαληηθφ ἐπίζεο ζέ θάζε Ἱεξά Μεηξφπνιε λά πάξρεη Γξαθεῖν 

Νεφηεηνο πνχ ζά ζπληνλίδεη ηήλ ὅιε Καηερεηηθή Γηαθνλία. 

 Ἡ ἐθπαίδεπζε ηῶλ ζηειερῶλ Νεφηεηνο εἶλαη θάηη πνιχ ζεκαληηθφ 

θαί κπνξεῖ λά πεξεηεζεῖ θαί παλειιήληα θαί πεξηθεξηαθά. 

 Μηά πνιιή ζεκαληηθή δπλαηφηεηα Καηήρεζεο εἶλαη  

θθιεζηαζηηθή Καηαζθήλσζε ηήλ ὁπνία ρξεηάδεηαη λά πξνζέμνπκε. 

 Υξεηάδεηαη θαί ηήλ πξνζνρή καο θαί ηήλ ζηνξγή καο ηφ 

Φξνληηζηήξην Καηερεηῶλ ηῆο Ἀπνζηνιηθῆο Γηαθνλίαο. Δἶλαη ζεκαληηθφ 

ὅηη θάζε άββαην 200 πεξίπνπ λένη θαί λέεο θαί γηά δχν ρξφληα, ἀθήλνπλ 

ἄιιεο ἀζρνιίεο θαί πξφζπκα παξαθνινπζνῦλ ηά καζήκαηα ηνῦ 

Φξνληηζηεξίνπ, γξάθνπλ ἐξγαζίεο, δίλνπλ ἐμεηάζεηο. Σφ Φξνληηζηήξην 



δηαζέηεη ἀμηφινγε ζεκαηνινγία  ὁπνία ζά κπνξνῦζε λά ἀμηνπνηεζεῖ εἰο 

ηφλ θαηαξηηζκφ ηνῦ δηαγξάκκαηνο Καηερήζεσο. 

 Υξεηάδεηαη ἀθφκε λά ζηεξηρζεῖ ὁ Καηερεηήο  θαί Καηερήηξηα. Νά 

ζπληαρζεῖ ἕλα γξάκκα-θείκελν ηῆο πνηκαίλνπζαο θθιεζίαο πνχ λά 

ἐθδειψλεη ηφ ἐλδηαθέξνλ Σεο θαί Σελ ζηνξγή Σεο ζέ αηνχο ηνχο 

ἐθιεθηνχο ζπλεξγάηεο ζηφ Ἱεξαπνζηνιηθφ Σεο ἔξγν, ηήλ ἐθηίκεζε Σεο 

γηά ηήλ πνιχηηκε δηαθνλία ηνπο, ηήλ ζηήξημε Σεο ζηίο πξνζπάζεηεο ηνπο. 

Νά ζθεθζνῦκε ἐπίζεο ηφ ἐλδερφκελν κηᾶο κέξαο ηνῦ Καηερεηή. 

 Δἶλαη ἐπίζεο ζεκαληηθφ λά πείζνπκε ηήλ νἰθνγέλεηα γηά ηήλ 

ἀλάγθε ζπλεξγαζίαο κέ ηήλ θθιεζία ζηφλ ἀγῶλα ηνπο γηά ηήλ 

δηακφξθσζε ηῆο πξνζσπηθφηεηαο ηῶλ παηδηῶλ ηνπο, λά θαηαλνήζεη πφζν 

ἀπαξαίηεηα εἶλαη θαί ηά πλεπκαηηθά ἐκβφιηα γηά ηήλ ςπρηθή γεία ηῶλ 

παηδηῶλ ηεο. 

 Σέινο  ἱζηνζειίδα ηῆο πλνδηθῆο πηηξνπῆο ηῆο Νεφηεηνο εἶλαη 

θαί κπνξεῖ λά γίλεη ἀθφκε πεξηζζφηεξν ἕλα θαηάιιειν ὄξγαλν ζηήλ ὅιε 

Καηερεηηθή Γηαθνλία. Γειαδή ζηήλ πξνζθνξά Καηερεηηθνῦ ιηθνῦ, 

ζηφλ ζπκπξνβιεκαηηζκφ ηῶλ ηειερῶλ Νεφηεηνο, ζηφλ ηξφπν 

ἀληηκεηψπηζεο ηῶλ λεαληθῶλ πξνβιεκάησλ. 

 

 Μαθαξηψηαηε, 

 εβαζκηψηαηνη 

 Οἱ ἐπνρέο εἶλαη ὄλησο δχζθνιεο. Ὑπάξρεη ὅκσο  Υάξε ηνῦ Θενῦ, 

 ηά ἀζζελῆ ζεξαπεχνπζα θαί ηά ἐιιείπνληα ἀλαπιεξνῦζα πνχ ζά κᾶο 

ἱθαλψζεη εἰο ηήλ δηαθνλίαλ  ὁπνία θαηά ηφλ Κχξην καο εἶλαη  θαιπηέξα 

ἔλδεημε ηῆο πξφο Αηφλ ἀγάπεο. 

 

 

 

 

 
 

 


