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■ Στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιᾶκος» τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς

« Συνάξεις Γονέων »
Διάλεξις Z’ 

«Πῶς νὰ κρυφτεῖς ἀπ᾿ τὰ παιδιά;... 
ἔτσι κι ἀλλιῶς τὰ ξέρουν ὅλα...»

 20ὴ Μαρτίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Τὴν Κυριακὴ Ε’ Νηστειῶν, 20ὴ
 Μαρτίου 2017 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη 

τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Μαρίας 
τῆς Αἰγυπτίας, ἐπραγματοποιή-
θη μὲ τὴν προτροπή, εὐλογία καὶ 
τὴν ἐνεργὸ παρουσία τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας 
κ. Κυπριανοῦ, ἡ ἑβδόμη ἀπὸ τὶς ἐννέα προγραμματισμένες 
Συνάξεις Γονέων, τὶς ὁποῖες συνδιοργανώνουν ἡ Ἱερὰ Μη-
τρόπολίς μας ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ ἡ Δημοτικὴ Ἑνότης 
Φυλῆς, γιὰ τὴν περίοδο 2016 -2017, στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλα-
ος Λιᾶκος».

Μέλη τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλά-
ρετος ὁ Ἐλεήμων», μὲ τὴν Πρόεδρο κα Δέσποινα Λιβίζου -
Πάγκαλη, ὡς καὶ τοῦ Συνδέσμου Ἐθελοντῶν τῆς Μητροπό-
λεώς μας, εἶχαν ἀναλάβει τὴν ἑτοιμασία τῆς Συνάξεως καὶ 
ἐφρόντισαν γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν προσερχομένων καὶ τὴν 
μικρὴ Ἔκθεσι βιβλίων στὴν εἴσοδο τοῦ Δημαρχείου.

* * *
Στὴν ἑβδόμη αὐτὴ Σύναξι παρίσταντο, ἐκτὸς τοῦ Σεβα- 



2

σμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ 

πολυσέβαστος Ἀρχιμανδρίτης 
π. Θεοδόσιος, Καθηγούμενος 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων 

Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης καὶ 
Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς 

μας, ὡς καὶ ὁ Ἀξιότιμος Δήμαρχος 
Φυλῆς κ. Χρῆστος Παπποὺς καὶ ἡ Ἀξιότιμος Πρόεδρος τῆς 
Δημοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς κα Ἑλένη Λιάκου. 

* * *
Στὴν Διάλεξί του, ὁ Καθηγητὴς καὶ Συγγραφεὺς κ. Δη-

μήτριος Κούκης, Θεολόγος-Παιδοψυχολόγος, ἀναφέρθηκε 
στὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον οἱ γονεῖς πρέπει νὰ  ὁμιλοῦν στὰ 
παιδιά τους σχετικὰ μὲ τὴν παρατεινομένη κρίσι στὴν Πα-
τρίδα μας.

Στὸν πυκνὸ λόγο του, ὁ Καθηγητὴς ἀναφέρθηκε στὸ πῶς 
ἐπηρεάζει ὁ τρόπος ἀντιμετωπίσεως τῆς οἰκονομικῆς καὶ 
κοινωνικῆς κρίσεως ὑπὸ τῶν γονέων τὴν ψυχολογικὴ κατά-
στασι τῶν παιδιῶν.

Πῶς εἶναι δυνατὸν ἕνα παιδὶ νὰ διατηρῆ μία παιδικὴ στάσι 
ζωῆς, ἀνέμελη, αἰσιόδοξη, μὲ ὁράματα καὶ ὄνειρα, ὅταν

● ἀκούη ἀπὸ τοὺς γονεῖς του ἢ τὴν τελεόρασι κ. ἄ. «κατα-
στρεφόμαστε, θὰ πεινάσουμε, θὰ πτωχεύσουμε, θὰ μᾶς πά-
ρουν τὸ σπίτι...»·

● ἀντιλαμβάνεται, ὅτι οἱ γονεῖς του τοῦ κρύβουν τὴν ἀλή-
θεια·

● στὶς ἐρωτήσεις του λαμβάνη ὡς ἀπάντησι: «αὐτὰ τὰ θέμα-
τα δὲν εἶναι γιὰ τὰ παιδιά», ἐνῶ βλέπει τὸν πατέρα του ἢ τὴν 
μητέρα του ἐμφανῶς δυστυχισμένους·

● εἰσπράττη τὸ καθημερινὸ παράπονο: «Μᾶς ἀδικοῦν!»·
● εἶναι μάρτυς τῶν λογομαχιῶν μεταξὺ 

τῶν γονέων του...
Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ὅλο καὶ περισσότε-

ρα παιδιὰ καὶ νέοι δείκνύουν παραβα-
τικὴ ἢ καὶ καταθλιπτικὴ συμπεριφορά, 
σχολικὴ ἀπραξία («Τὰ παρατάω, δὲν 
ἔχει νόημα νὰ προσπαθήσω...»). 
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Καλὸ θὰ ἦταν
● νὰ ἐνημερώνουμε τὰ παιδιὰ γιὰ τὶς 
δυσκολίες, τὶς ὁποῖες ἀντιμετωπίζουμε, 
ὥστε νὰ μὴν ζοῦν σὲ μία «γυάλα»,

● ἀλλὰ νὰ γίνη αὐτὸ μὲ πολλὴ προσο-
χή, χωρὶς ἀπογοητεύσεις, καὶ
● νὰ φροντίσουμε νὰ προσφέρουμε σὲ 

αὐτὰ μία νοημαδότησι τῆς κρίσεως (ἡ 
λέξις κρίσις ἐκφράζεται στὰ κινεζικὰ μὲ 

τὸν ἴδιο χαρακτῆρα μὲ τὴν λέξι εὐκαιρία...), 
καθὼς καὶ μία συμμετοχὴ –στὰ μέτρα τους– στὰ βάρη τῆς 
νέας καταστάσεως. 

● Αὐτὸ εἶναι ἐφικτό, ὅταν καλλιεργοῦνται στὴν οἰκογένεια 
κατευθυντήριες πνευματικὲς ἀρχές, οἱ ὁποῖες τῆς δίνουν 
ἀπαντήσεις καὶ τὴν θωρακίζουν στὴν ἀντιμετώπισι τῶν δο-
κιμασιῶν.

* * *
Στὴν συζήτησι, ἡ ὁποία ἀκολούθησε, ὁ Σεβασμιώτατος  Μη-

τροπολίτης μας ἐξέφρασε τὴν καλοπροαίρετη ἀπορία του, 
γιατὶ ἡ Ὁμιλία τοῦ ἀξίου Καθηγητοῦ περιωρίσθηκε σὲ θέματα 
ἀφορῶντα τὴν κρίσι, ἐνῶ ὁ τίτλος της εἶχε γενικὸ χαρακτῆρα.
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Μάλιστα ὁ ἴδιος, ὡς Πνευμα-
τικός, διαπιστώνει ὅτι οἱ ἔφη-
βοι ἐνῶ προβληματίζονται 
ἔντονα γιὰ τὶς σχέσεις τους 
μὲ τοὺς γονεῖς τους ἢ καὶ 
γιὰ τὶς σχέσεις τῶν γονέων 
τους μεταξύ τους, δὲν δεικνύουν 
νὰ τοὺς ἀπασχολεῖ ἰδιαίτερα τὸ θέμα τῆς κρίσεως.

Στὸν διάλογο, ὁ ὁποῖος ἀναπτύχθηκε, ὑπογραμμίσθηκε  
ἐπίσης, ὅτι οἱ «παλαιοί», παποῦδες καὶ γιαγιάδες μας, ἐγνώ-
ρισαν συνθῆκες ζωῆς πολὺ σκληρότερες ἀπὸ τὶς σύγχρονες, 
καὶ ὅμως δὲν ὑπῆρχαν τόσα προβλήματα στὰ παιδιά.

Ἡ γενικὴ ἐκτίμησις τῶν συμμετεχόντων ἦταν ὅτι τὰ προ-
βλήματα τῶν παιδιῶν δὲν σχετίζονται μᾶλλον μὲ τὴν 
οἰκονομικὴ κρίσι, ἀλλὰ μὲ τὴν πνευματική, δηλαδὴ μὲ 
τὴν σύγχρονη «κουλτούρα», ἡ ὁποία ἀφαιρεῖ ἀπὸ αὐτὰ 
τὴν παιδικότητά τους, τὴν ἀθωότητά τους, τὸ παιχνίδι, τὴν 
ὕπαιθρο...

Ἐπίσης ἡ ἀνεύθυνη, ἀνώριμη συμπεριφορὰ τῶν γονέων 
«ἀναγκάζει» συχνὰ τὰ παιδιὰ νὰ ἀναλάβουν τὸν ρόλο τοῦ 
διαιτητοῦ, ὅταν παρουσιάζωνται προβλήματα στὶς σχέσεις 
τῶν γονέων τους ἢ νὰ γίνουν αὐτὰ «πρόβλημα», προκειμέ-
νου νὰ βοηθήσουν τοὺς γονεῖς τους νὰ ἐπανεύρουν τὴν ἑνό-
τητά τους.

Ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας μαζὶ μὲ τὸν κ. Κούκη ὑπεγράμμι-
σαν, ὅτι ὁ εὐχαριστιακὸς τρόπος ζωῆς εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος 
μᾶς καθιστᾶ ἱκανοὺς νὰ νοημαδοτήσουμε καὶ νὰ ἀντιμε-
τωπίζουμε τὸ κάθε τι δημιουργικά, καὶ νὰ ἐμπνεύσουμε 
στὰ παιδιά μας μία στάσι ζωῆς.

* * *
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Μετὰ τὸ πέρας τῆς Συνάξεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας εἶχε κατ᾿ ἰδίαν μία ἐγκάρδια συζήτησι μὲ τὸν 
Ἀξιότιμο Δήμαρχό μας κ. Χρῆστο Παπποῦ καὶ τὸν ἀγαπητὸ 
Καθηγητὴ κ. Κούκη.
■ Ἡ Η’ Σύναξις, ἡ προτελευταία τῆς Περιόδου, ἔχει προ-

γραμματισθῆ γιὰ τὴν Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου, 7η Μαΐου 
2017 πολ. ἡμ. 

Θὰ ὁμιλήση ὁ Καθηγητὴς καὶ Συγγραφεὺς κ. Ἠλίας Λια-
μής, Θεολόγος - Μουσικολόγος, τοῦ ὁποίου ἡ Διάλεξις θὰ 
ἔχη ὡς θέμα: «Γονεῖς: Φύλακες ἢ “φυλακὲς” τῶν παιδιῶν 
μας;» .

† Γ.Ἱ.Μ.  


