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Θέμα: «Κατηχητικά Σχολεία της Ιεράς Μητροπόλεώς μας: 
Ενεστώτα κατάσταση και προοπτικές» 

 
Του Πρωτοπρεσβυτέρου 
Δημητρίου Κ. Αμπανάβα 

Επόπτου του Κατηχητικού Έργου 

 
Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα μας κ.κ. Ευγένιε, εκλεκτόν και 

σεβάσμιον μέλος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού μας 
Πατριαρχείου, και όπως τόνισε και ο βιβλικόμορφος Ιεράρχης Πέτρας και 
Χερρονήσου κ.κ. Νεκτάριος εις την μνημειώδη και εμπνευσμένη ομιλία 
Του κατά τον Μέγα Πανηγυρικόν Εσπερινόν της Εορτής των Αγίων Τεσ-
σάρων Νεομαρτύρων του Ρεθύμνου τούτη η θέση είναι λείαν υψηλή και 
τιμητική όχι μόνο δια Υμάς αλλά για ολόκληρο το Ρέθυμνο, την Τοπική μας 
Εκκλησία, αλλά και για την Αγία Αποστολική Εκκλησία της Κρήτης. 

Σεβαστοί Πατέρες, Αγαπητοί Συλλειτουργοί. 
Θα ήθελα πριν αρχίσω την εισήγησή μου, με θέμα: «Κατηχητικά 

Σχολεία της Ιεράς Μητροπόλεώς μας: Ενεστώτα κατάσταση και 
προοπτικές», να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον σεπτό Ποιμενάρχη 
μας για την τοιαύτη τιμή που επεφύλαξε εις την ταπεινότητά μου η 
πατρική Του αγάπη. Στο χρόνιο πρόβλημα της Κατηχήσεως στην Ιερά 
Μητρόπολή μας έχω να δηλώσω με παρρησία ότι ευθύνες ανήκουν σε 
όλους μας που εδώ και χρόνια δεν τολμήσαμε να το κοιτάξουμε αυτό καθε 
αυτό το πρόβλημα, να το αναλύσουμε και να πράξουμε τα δέοντα για την 
θεραπεία του. Και η μεγαλύτερή μας ευθύνη είναι ότι δεν δραστηριοποι-
ούμεθα ακόμη και σήμερα πάνω σε αυτό διότι το έργο της Κατηχήσεως 
των παιδιών μας μέσα  στους  κόλπους  της  Αγίας  μας  Εκκλησίας  το  
θεωρήσαμε  όλοι  μας δευτερευούσης  σημασίας  ενώ  έπρεπε  να  
αποτελεί  το  πρωταρχικό μέλημα της ποιμαντικής μας διακονίας στο χώρο 

της Ενορίας μας. Η σημερινή μας σύναξη ας αποτελέσει την αφορμή και 
την αρχή για να θέσουμε τα θεμέλια για ένα νέο βηματισμό και 
προσανατολισμό πάνω στο μέγα θέμα της Κατηχήσεως των Νέων 
Παιδιών εις την Ιερά Μητρόπολή μας. 

Δυστυχώς όλοι μας διαπιστώνουμε ότι η σημερινή αγωγή των 
παιδιών μας είναι προσανατολισμένη σε ένα εφήμερο άριστο σχολείο 
το οποίο αμφισβητείται για την ικανότητα αξιολόγησης των μαθητών 
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από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μας. Η αγωγή των παιδιών έχει 
ελάχιστη σχέση με την ψυχή και το σώμα τους ενώ μένει μακριά από 
την διδασκαλία του Χριστού και των Αγίων Του προτάσσοντας μόνο ότι 
έχει σχέση με το παρόν. Τα παιδιά μας όμως διψούν από την έλλειψη 
νοήματος ζωής. Γύρω τους υπάρχει ένας κόσμος εντελώς αφιλόξενος 
και βίαιος. Και εκείνα απαντούν με την ίδια βιαιότητα. Ας τους 
δώσουμε, λοιπόν, την δυνατότητα, αδελφοί μου, μέσα από το 
Κατηχητικό Σχολείο της Ενορίας μας να μάθουν την γλώσσα της 
αλήθειας, της υπομονής, της συγνώμης, της καλοσύνης, της αγάπης. 
Στις κατηχητικές μας συνάξεις τα παιδιά θα μάθουν ότι «Αγαπώ γι’ αυτό 
υπάρχω». 

Το κατηχητικό σχολείο πρέπει να αποτελεί στη σημερινή εποχή 
που διανύουμε την πρώτη μας προτεραιότητα. Ο λόγος του 
νηπιοβαπτισμού της έλλειψης ουσιαστικής σχέσης αναδόχου-βαπτισθέ-
ντος, αδιαφορίας η έλλειψης χρόνου των γονέων να μιλήσουν στα 
παιδιά τους για τον Θεό και την σωτηρία αλλά και η ανάγκη για την 
διάδοση της κρητικής παράδοσης και της Ελληνορθόδοξης ταυτότητάς 
μας δεν μας αφήνουν καμία αμφιβολία για το ουσιαστικό ρόλο που 
σήμερα έχει να παίξει. Και ενώ σε αρκετές Ενορίες της Πόλεώς μας, 
αλλά και της Επαρχίας μας έχουμε την μεγάλη δωρεά του Θεού να 
λειτουργούν στους κόλπους τους Δημοτικά και Γυμνάσια μετά λύπης 
διαπιστώνουμε ότι κοντά σε αυτά δεν λειτουργούν Κατηχητικά Σχολεία. 
Δεν λειτουργούν τα πραγματικά Φροντιστήρια της Αγάπης του Θεού 
προς τα παιδιά. Φροντιστήρια που δεν χρειαζόμαστε χρήματα για να τα 
στήσουμε και για να τα λειτουργήσουμε, ούτε τετράδια να αγοράσουμε 
στους μαθητές, γιατί τις ασκήσεις τις λύνουμε μαζί με τα παιδιά μας στο 
τετράδιο της ζωής. Δίδακτρα τα παιδιά μας δεν πληρώνουν αφού η 
φοίτησή τους είναι δωρεάν, γιατί τα δίδακτρα τα έχει πληρώσει ο 
Κύριός μας με το τίμιο αίμα Του. Το μόνο που πρέπει να βάλουμε εμείς 
είναι η Αγάπη μας και το Πατρικό μας ενδιαφέρον που πρέπει έμπρακτα 
να το καταθέσουμε για τα παιδιά της Ενορίας μας. 

Αντ’ αυτού διαπιστώνουμε μια παντελή έλλειψη της προσωπικής 
παρουσίας του Ιερέα στα Δημοτικά και στα Γυμνάσιά μας. Και είναι 
λυπηρό γιατί όταν η Εκκλησία μας στέκεται επιτακτικά κοντά σε κάθε 
άνθρωπο που έχει την ανάγκη της, απουσιάζει από τα νέα παιδιά που 
είναι το μέλλον μας και χωρίς αυτά δεν υπάρχει αύριο. Σε αυτόν τον 
τομέα έχουμε ένα σοβαρό έλλειμμα και πιστεύω ότι αποτελεί τη βασική 
αιτία της μη λειτουργίας των Κατηχητικών Σχολείων στην Ιερά 
Μητρόπολή μας και έπρεπε να διδασκόμαστε και να εμπνεόμεθα από 
το παράδειγμα του Μητροπολίτου μας που δίνει δυναμικά το παρόν και 
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την μαρτυρία της Εκκλησίας μας σε όλα τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια 
της Μητροπόλεώς μας και έτσι κάνει το έργο το δικό μας να βρεθούμε 
κοντά στο χώρο της μάθησης ακόμη πιο εύκολο. Όπως μας συγκινεί 
όλους ιδιαιτέρως το γεγονός ότι σε πολλές Αρχιερατικές Θείες Λειτουρ-
γίες και χοροστασίες Του βλέπουμε την ποιμαντορική Του ράβδο να την 
βαστάζουν μικρά παιδιά, μία κίνηση πατρικής αγάπης και κένωσης 
ουσιαστικού συμβολισμού και διδαχής. 

Σεβαστοί μου πατέρες, από τα παιδιά μας των Κατηχητικών 
Σχολείων των Ενοριών μας θα προέλθουν η αυριανοί Επίσκοποι και 
Ιερείς που θα συνεχίσουν το έργο μας οι αυριανοί ψάλτες των ιερών 
αναλογίων στις Εκκλησίες μας, οι αυριανοί μας Εκκλησιαστικοί 
σύμβουλοι, αλλά και αυτά τα παιδιά θα αποτελέσουν το αυριανό 
ποίμνιο των Εκκλησιών μας που πάνω στις σωστές βάσεις τους θα 
συγκροτηθούν και θα δομηθούν ευσεβείς χριστιανικές οικογένειες. Γι’ 
αυτό τον λόγο απαιτείται η συχνή παρουσία μας στα Σχολεία όπου 
αγαπητικά θα συνδεθούμε με τους δασκάλους και με τα παιδιά και με 
διάκριση θα τα προσκαλέσουμε κοντά μας. Με τους δασκάλους τους θα 
μεθοδεύσουμε τον εκκλησιασμό, όχι μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα για 
την Θεία κοινωνία των παιδιών ή κατά την Εορτή των Τριών Ιεραρχών 
και θα σχεδιάσουμε μία ομιλία. Ο λόγος μας προς τα παιδιά πρέπει 
πάντοτε να είναι αγαπητικός, χαριτωμένος, χωρίς οξύτητες, με διάθεση 
οικοδομής παιδιών και δασκάλων και οσάκις απαιτείται να γίνεται 
διακριτική ενημέρωση για το έργο της τοπικής μας Εκκλησίας. 

Το Κατηχητικό Σχολείο της Ενορίας μας για να λειτουργήσει και 
να καρποφορήσει απαιτεί από εμάς να καταθέσουμε την ουσιαστική 
μας αγάπη, την επιμονή και υπομονή μας όπως συχνά δεν λησμονεί να 
αναφέρει και στις ομιλίες του ο σεπτός Ποιμενάρχης μας. Όλοι μας, 
αγαπητοί μου πατέρες, πιστεύω ότι συναισθανόμαστε την ευθύνη της 
αγωγής των παιδιών μας που θα μας ζητηθεί ακέραια από τον Θεό. 

Η κατήχηση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως 
πάρεργο αλλά ως το πρωταρχικό μέλημα της ενοριακής μας διακονίας. 
Ο κατηχητής Ιερέας δεν εργάζεται για να δοξασθεί αυτός, αλλά σκοπός 
του πρέπει να είναι η κατήχηση των παιδιών για να δοξάζεται το όνομα 
του Τριαδικού Θεού, τότε και μόνο τότε το έργο του θα αποφέρει 
καρπούς. Ακόμη, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η σωστή κατήχηση 
πρέπει να κινείται γύρω από τους τρεις βασικούς άξονες της πνευματι-
κής μας ζωής τους οποίους πολλές φορές αμελούμε τον Επίσκοπο, το 
Ιερό Θυσιαστήριο και τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Γι’ αυτό θα επι-
σκεφθούμε τον Επίσκοπό μας για να πούμε τα κάλαντα με τα παιδιά 
μας, θα οργανώσουμε την εορτή του Κατηχητικού μας Σχολείου και θα 
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τον προσκαλέσουμε για να φανεί η κοινωνία αγάπης που υπάρχει 
ανάμεσα στον Επίσκοπό μας σε εμάς και στα παιδιά μας πράγμα που 
όταν δεν συμβαίνει αυτό γίνεται αντιληπτό αμέσως από τα παιδιά. 

Η αγάπη, λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, είναι η πιο γλυκιά 
ζωή. Ας αναρωτηθούμε όλοι μας, προσφέρουν σήμερα τα σχολεία μας 
παιδεία αγάπης; Φοβάμαι, αδελφοί μου, πως όχι. Τότε πώς θέλουμε 
παιδεία ζωής; Η κατήχηση είναι αυτή που θα έλθει να καλύψει αυτό το 
μεγάλο κενό, είναι αυτή που θα μιλήσει στις καρδιές των παιδιών για 
να τις κάνει να χαρούν, να ονειρευτούν και να δημιουργήσουν. Αυτός 
είναι ο θεμελιώδης σκοπός των Κατηχητικών μας Σχολείων στη 
σημερινή εποχή που δυστυχώς όλοι μας τον έχουμε αμελήσει. Ο 
κατηχητής δεν είναι ένας απλός παιδαγωγός, αλλά ένας «παιδαγωγός 
εις Χριστόν». Γι’ αυτό τα κατηχητικά βοηθήματα σήμερα κρίνονται 
απαραίτητα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται 
πανάκεια. 

Το έργο της κατηχήσεως και των Κατηχητικών Σχολείων της Ιεράς 
Μητροπόλεώς μας βρίσκεται πίσω από εκεί που όλοι θα θέλαμε γιατί 
στηρίχθηκε μέχρι σήμερα στο ζήλο, την ευσέβεια και τον εθελοντισμό 
ορισμένων αδελφών. Μια κατήχηση όμως ενός τέτοιου επιπέδου 
μπορεί να σταθεί στη σημερινή εποχή; Ίσως να μην μας αρέσει ως 
Εκκλησία αλλά η απάντηση είναι αρνητική. Θέλουμε πλέον κατηχητές, 
επιμορφωμένους που να ασχολούνται μόνιμα με το έργο της 
κατηχήσεως. Χωρίς ζήλο βέβαια δεν πετυχαίνουμε τίποτα αλλά και 
χωρίς επίγνωση της εποχής και των δυσκολιών της δεν μπορούμε να 
περιμένουμε κατ’ άνθρωπον ιδιαίτερα αποτελέσματα. 

Γι’ αυτό, Σεβασμιώτατε Άγιε Γέροντα, ταπεινώς φρονώ και 
προτείνω στην αγάπη Σας την σύσταση και λειτουργία Γραφείου 
Νεότητος στην Ιερά Μητρόπολή μας που κάτω από την πνευματική Σας 
εποπτεία και νουθεσία θα δίνεται η κεντρική και ενιαία κατεύθυνση της 
κατηχήσεως σε όλη την Μητροπολιτική μας επικράτεια. Κάθε χρόνο να 
διανέμεται το πνευματικό υλικό της Κατηχήσεως το οποίο θα είναι 
ενιαίο σε όλες τις Ενορίες χωρίς προσωπικούς αυτοσχεδιασμούς και 
πειράματα. Ο Επόπτης δεν αρκεί για τις σημερινές συνθήκες. Ένα 
μοντέλο που δοκιμάσθηκε εδώ και χρόνια και δεν απέδωσε τα 
αποτελέσματα που θα θέλαμε. 

Και πάλι όμως για να λειτουργήσει αυτή η νέα δομή πρέπει να 
καταλάβουν οι αγαπητοί εν Χριστώ πατέρες ότι πρέπει να μας 
αποστείλουν γραπτώς όλα όσα ζητήθηκαν κατά την προσφάτως 
σταλθείσα Ποιμαντορική Εγκύκλιό Σας της 27ης Σεπτεμβρίου 2013 με 
θέμα: «Για την έναρξη των κατηχητικών σχολείων της περιόδου 2013-
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2014», γιατί αυτά τα στοιχεία αδελφοί μου είναι όλως απαραίτητα για 
να σχεδιάσουμε τον οδικό χάρτη των Κατηχητικών Σχολείων της Ιεράς 
Μητροπόλεώς μας και να προγραμματίσουμε το μέλλον τους. Δυστυχώς 
με λύπη διαπιστώσαμε ότι λιγοστοί πατέρες ανταποκρίθηκαν, είτε 
γραπτώς είτε προφορικώς, πράγμα που δείχνει μια απαξίωση και 
ασέβεια προς το πρόσωπο του Επισκόπου μας, προς την τοπική μας 
Εκκλησία και προς τον Θεό, αφού όπως τονίσαμε τούτο το έργο δεν 
είναι δικό μας αλλά του Τριαδικού Θεού. Εμείς είμαστε οι ταπεινοί του 
διάκονοι. Χωρίς την ουσιαστική και γνήσια στήριξή Σας, την αγάπη Σας 
την βοήθειά Σας και την συμπαράστασή Σας, αγαπητοί μου αδελφοί, θα 
παραμένουμε στάσιμοι στο υπάρχον καθεστώς. Η Αγία μας Εκκλησία 
όμως δεν υπήρξε ποτέ στατική, αλλά πάντοτε ενεργός και δρώσα, με 
την ζωοποιό χάρις του Αγίου Πνεύματος, να ενεργεί. Αυτό κάνουμε και 
εμείς σήμερα κοιτώντας μπροστά θα διανείμουμε προς όλους ένα 
έντυπο το οποίο θα σας φανεί πολύτιμο στο Ιεραποστολικό έργο της 
Κατηχήσεως. Στο έντυπο περιέχονται όλα τα βοηθήματα της Αποστο-
λικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για το Κατώτερο, το Μέσο 
και το Ανώτερο Κατηχητικό Σχολείο, αλλά παρουσιάζεται και η ανάλογη 
βιβλιογραφία που υπάρχει για τους Κατηχητές. 

Τελειώνοντας, την παρούσα εισήγησή μου Σεβασμιώτατε και 
σεβαστοί πατέρες, θέλω να τονίσω ότι το έργο της Κατηχήσεως των 
παιδιών μας είναι έργο Θεού. Η εμπιστοσύνη μας στο Θεό δεν αίρει αφ’ 
ημών τον Σταυρό της προσωπικής μας ευθύνης για το έργο της 
Κατηχήσεως των παιδιών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. Τα Κατηχητικά 
Σχολεία της Ιεράς Μητροπόλεώς μας έχουν μέλλον θα αυξηθούν και θα 
καρποφορήσουν άλλωστε ο λόγος του Θεού λέει: «Πύλαι Άδου ου 
κατισχύνουσιν της Εκκλησίας» αλλά ταυτοχρόνως τονίζει ότι: «και οίδα 
σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ει ούτε ζεστός – οφελον ψυχρός ης ή 
ζεστός ότι χλιαρός ει, και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός μέλλω σε εμέσαι εκ 
του στόματός μου» (Αποκ. 3,15). Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί με 
ότι και αν ασχολούμαστε στο έργο του Θεού οφείλουμε να είμαστε 
ζεστοί από ενθουσιασμό αγάπης, πνεύμα προσφοράς αλλά και 
γνώσεως και βιωμάτων. Για να καρποφορήσει και να αυξηθεί το 
Κατηχητικό έργο στην Ιερά Μητρόπολή μας, Άγιε Γέροντα, αιτούμαι την 
εκ βαθέων Αρχιερατική Σας προσευχή και το ψιχίον καθενός εκάστου 
εξ’ ημών εις το Αρχιερατικόν Άγιον Δισκάριον της Αγάπης Σας, αλλά και 
την ουσιαστική βοήθεια, αγάπη, στήριξη και ολόθυμη συμπαράσταση 
από τους Σεβαστούς πατέρες και αδελφούς. Το έργο της Κατηχήσεως 
απαιτεί από όλους μας να μην υπάρχει κανένας προσωπικός 
εφησυχασμός, αλλά προϋποθέτει την ουσιαστική μας αγάπη και στοργή 
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προς τα παιδιά της Ενορίας μας και την προσωπική μας σταύρωση. 
Άλλωστε ο υπέροχος στίχος του ποιητού δεν μας αφήνει καμία 
αμφιβολία και θέτει κάθε έναν από εμάς προ των ευθυνών του: «Όταν 
θα ’ρθουνε οι καιροί που θα ’χει σβήσει το κερί η καταιγίδα, 
υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα». 

Αυτή την ελπίδα Σεβασμιώτατε Άγιε Γέροντα, σεβαστοί Πατέρες 
και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, οφείλουμε όλοι μας να την 
προσφέρουμε απλόχερα στα παιδιά των Ενοριών μας. 

Σας ευχαριστώ. 


