
 

 

 

 

 

Ἐγκύκλιορ 

ἐπί ηῇ ἐνάπξει ηῆρ νἐαρ Καηησηηικῆρ Πεπιὀδος 

 

Ἀγαπεηνί κνπ Ἀδειθνί,   

Μέ ηή Χάξε ηνῦ Χξηζηνῦ καο θαί κἐ ηήλ εὐινγία ηῆο Ἱεξᾶο πλόδνπ ηῆο 

θθιεζίαο καο ἀξρίδεη θαί πάιη ζηηο λνξίεο καο, αὐηό πνύ πάληα θαί δηαξθῶο 

γίλεηαη, ἡ ζπνξά ηνῦ Λόγνπ ηνῦ Θενῦ ζηηο ςπρέο ηῶλ ρξηζηηαλῶλ καο κηθξῶλ 

θαί κεγάισλ. πνξά ραξαθηήξηζε ὁ ἴδηνο ὁ Χξηζηόο ηή δηδαζθαιία ηνῦ ιόγνπ 

Σνπ ζηνύο ἀλζξώπνπο.  ιόγνο εἶλαη ὁ ζπόξνο θαί νἱ θαξδηέο καο ηό ρσξάθη 

πνύ ζά πέζεη ὁ ζπόξνο κέ ηήλ εὐρή λά θαξπνθνξήζεη. Ἀξρίδνπλ ἀπό ζήκεξα νἱ 

Καηερεηηθέο πλάμεηο ηῶλ παηδηῶλ καο θαί ηῶλ ἐθήβσλ καο. 

Ἡ θθιεζία καο θαιεῖ ὅια ηά παηδηά λά πξνζέιζνπλ πξνθεηκέλνπ λά 

δηδαρζνῦλ γηά ηήλ πίζηε καο, λά γλσξίζνπλ θαιύηεξα ηόλ Χξηζηό θαί λά 

κάζνπλ ηήλ ἀιήζεηα Σνπ, γηά ηόλ Θεό, ηόλ ἄλζξσπν θαί ηόλ θόζκν ὥζηε λά 

δήζνπλ ζσζηά, λα κήλ παξαπιαλεζνῦλ θαί λά ἀπνθύγνπλ ιάζε κεγάια πνύ 

κπνξεῖ λά ζεκαδέςνπλ ηή δσή ηνπο. Ἀπό ηά ρξόληα ηῆο Παιαηᾶο Δηαζήθεο ζηό 

αἰώλην ἐξώηεκα θαί ζηήλ αἰώληα ἀγσλία ἰδηαίηεξα ηῶλ γνληῶλ  «ἐν ηίνι 

καηοπθώζει νεώηεπορ ηήν ὁδόν αὐηοῦ», πῶο δειαδή ὁ λένο ἄλζξσπνο ζά 

θεξδήζεη θαί ζά ἐπηηύρεη ζηήλ δσή ηνπ, ἡ ἀπάληεζε εἶλαη μεθάζαξε: «ἐν ηῷ 

θςλάζζεζθαι ηούρ λόγοςρ μος».  

Σό λέν παηδί πνύ μεθηλᾶ ηήλ δσἠ ηνπ, ὁ ἔθεβνο πνύ θζάλεη ζε θξίζηκα 

ζηαπξνδξόκηα, ὁ λένο θαί ἡ λέα πνύ ζέινπλ λά ἐπηηύρνπλ ζηή δσή ηνπο, ζά ηά 

θαηαθέξνπλ ὅηαλ θπιάζζνπλ ηόλ ιόγν θαί ηήλ ἀιήζεηα ηνῦ Χξηζηνῦ. Γηά λά 

ηήλ θπιάμνπλ, γηά λά ἔρνπλ ηήλ ἀιήζεηα ηνῦ Χξηζηνῦ θῶο ζηήλ πνξεία ηῆο 

δσῆο ηνπο, ρξεηάδεηαη λά ηήλ γλσξίζνπλ, λά ηήλ κάζνπλ. Γη’ αὐηό θαί ὁ Χξηζηόο 

ἀπεπζπλόκελνο ζηνύο κεγάινπο γεληθόηεξα θαί εἰδηθόηεξα ζηνπο γνλεῖο ηνύο 

θσλάδεη: «ἄθεηε ηά παιδία ἔπσεζθαι ππόρ μέ καί μη κωλύεηε αὐηά». 

Ἀθῆζηε δειαδή ηά παηδηά λά ἔιζνπλ θνληά κνπ θαί κήλ ηά ἐκπνδίδεηε. 

Καζαξόο θαί αὐζηεξόο ὁ ιόγνο αὐηόο ηνῦ Χξηζηνῦ ηνλίδεη ηή κεγάιε εὐζύλε 



ηῶλ γνληῶλ ὄρη κόλν λά ὁδεγήζνπλ ηά παηδηά ηνπο ζηό Χξηζηό, ἀιιά θαί λά 

κήλ ηά ἐκπνδίδνπλ. 

Οἱ Καηερεηηθέο ζπλάμεηο ἔξρνληαη λά ὁινθιεξώζνπλ ηό ἔξγν πνύ νἱ 

Γνλεῖο θαί νἱ Ἀλάδνρνη ἀλἐιαβαλ θαηά ηήλ Βάπηηζε ηῶλ παηδηῶλ. Σήλ εὐζύλε 

λά δηδάμνπλ ηήλ πίζηε ζηό Χξηζηό ζηά κηθξά παηδηά ηνπο. Ἡ θθιεζία ηνύο 

ἐκπηζηεύζεθε θαί κέ ηό Ἅγην Βάπηηζκα κπόιηαζε ηά παηδηά ζηό ῶκα ηνῦ 

Χξηζηνῦ, ηά ἔθαλε κέιε ηῆο θθιεζίαο Σνπ θαί ηώξα ἔξρεηαη λά ζᾶο βνεζήζεη 

ζηήλ Καηήρεζε ηῶλ παηδηῶλ αο. Ἡ εὐζύλε γηἀ ηό ζσζηό κεγάισκα ηῶλ 

παηδηῶλ ἀλήθεη θπξίσο ζηήλ Οἰθνγέλεηα θαί ηήλ θθιεζία. Αὐηή ἡ εὐζύλε 

γίλεηαη πεξηζζόηεξν ἀπνθιεηζηηθή ζέ κία ἐπνρή πνύ ἡ Πνιηηεία πνιεκᾶ κέ θάζε 

ηξόπν θαί δηαζηξέθεη ηήλ δηδαζθαιία  ηῶλ ὀξζνδόμσλ παηδηῶλ ζηό ζρνιεῖν. 

Αὐηόο ὁ πόιεκνο γίλεηαη πξνθαλήο ὅηαλ ἡ Πνιηηεία δεηάεη ἀπό ηνύο 

Θξεζθεπηηθνύο ἀξρεγνύο ηῶλ Μνπζνπικάλσλ, ηῶλ βξαίσλ θαί ηῶλ 

Ρσκαηνθαζνιηθῶλ λά ηῆο ὑπνδείμνπλ ηί πξέπεη λά δηδάμνπλ θαί κέ πνηνύο 

δαζθάινπο ηήλ δηθή ηνύο πίζηε θαί Θξεζθεία, ἀιιά ηό ἀξλεῖηαη αὐηό ζηήλ 

ξζόδνμε θθιεζία θαἰ ἀπό ηήλ παηδηθή ἡιηθία, ηήλ ἀλώξηκε ἡιηθία δεηᾶ λά 

ηνύο πξνζθέξεη κηά ζξεζθεηνινγηθή ζνύπα, ὥζηε λά κπεξδεύεη ηά παηδηά, λά 

κε μέξνπλ πνηά εἶλαη ἡ ἀιήζεηα, λά ζρεηηθνπνηήζεη ηό πξόζσπν ηνῦ Χξηζηνῦ 

θαί λά δηακνξθώζεη κηά γεληά κπεξδεκέλσλ παηδηῶλ ἀδηαθνξώληαο γηά ηίο 

ζπλέπεηεο ζηε δσή ηνπο. 

Ἔπεηηα ἀπό αὐηή ηήλ ἐπίζεζε, γηά ηήλ ὁπνία ζά ζᾶο κηιήζσ θαί ζηό 

κέιινλ, θαηαιαβαίλεηε πόζε κεγάιε εἶλαη ἡ δηθή ζαο ἡ εὐζύλε γηά ηήλ 

Καηήρεζε ηήλ ξζόδνμε ηῶλ παηδηῶλ ζαο θαί πόζν πξέπεη λά θξνληίζεηε θαί 

λά παξαθηλήζεηε ηά παηδηά ζαο λά ἔιζνπλ ζέ αὐηέο ηίο Καηερεηηθέο πλάμεηο, 

ζηά Καηερεηηθά ρνιεῖα, πόζν πξέπεη πξνζσπηθά λά ἐλδηαθεξζεῖηε. Ἀζθαιῶο 

ἡ θάζε Θξεζθεία ἔρεη ηίο γηνξηέο ηεο, ἀιιά, γηά λά ᾶο θέξσ ἕλα παξάδεηγκα, 

ηά Χξηζηνύγελλα δέλ κνηάδνπλ κέ θακκία ἄιιε ἑνξηή, ηό Πάζρα δέλ κνηάδεη κέ 

θακκία ἄιιε ἑνξηή, ἡ Παλαγία εἶλαη κνλαδηθή ζηήλ ἱζηνξία ηνῦ θόζκνπ, ἡ Θεία 

Λεηηνπξγία δέλ εἶλαη κηα ἁπιή πξνζεπρή, ἀιιά ἡ πξνζθνξά ηνῦ Χξηζηνῦ γηά λά 

Σόλ θνηλσλήζνπκε θαί ἐλῶ κέ ηά ζξεζθεπηηθά ηνῦ ρνιείνπ ηό ὀθηάρξνλν 

παηδάθη θαιεῖηαη λά κάζεη ηά 99 ὀλόκαηα ηνῦ Ἀιάρ, ἀξλεῖηαη λά ηνῦ δηδάμεη, 

ὅηη ηό ὄλνκα ηνῦ Χξηζηνῦ εἶλαη ηό ὑπέπ πᾶν ὄνομα θαί ὅηη ζηό ὄλνκά Σνπ ζά 

γνλαηίζνπλ ηά ἐπνπξάληα θαί ηά ἐπίγεηα θαί ηά θαηαρζόληα θαί ζά 

ἀλαγλσξίζνπλ ὅηη ὁ κόλνο ἀιεζηλόο Θεόο εἶλαη ὁ Κύξηόο καο Ἰεζνῦο Χξηζηόο. 

Σό ζρέδην ηῶλ ἐρζξῶλ ηνῦ Γέλνπο καο λά θηππήζνπλ ηήλ πίζηε γηά λά 

ὑπνηάμνπλ ηήλ ιιάδα, βξίζθεηαη ζέ ἐμέιημε θαί ἐθαξκόδεηαη ἀπό ηό 



Ὑπνπξγεῖν Παηδείαο ηῆο ξζόδνμεο ιιάδνο. Σά Καηερεηηθά ζρνιεῖα εἶλαη ηά 

λέα θξπθά ζρνιεηά, πνύ ζά δηαζὠζνπλ ηήλ πίζηε θαί ηήλ ἐιεπζεξία καο. 

Ἀγαπεηνί, ξζόδνμνη Χξηζηηαλνί Γνλεῖο! 

ηῶκελ θαιῶο ! ηῶκελ κεηά θόβνπ! 

Γὐρόκελνο ηόλ θσηηζκό κηθξῶλ θαί κεγάισλ δηαηειῶ 

Μέ ηήλ ἀγάπε ηνῦ Χξηζηνῦ 

 πίζθνπόο αο 

 
 


