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■ Στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιᾶκος» τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς

« Συνάξεις Γονέων »
Διάλεξις Η’ 

«Γονεῖς: Φύλακες ἢ “φυλακὲς” 
τῶν παιδιῶν μας»

24η Ἀπριλίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Τὴν Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου, 24η 
Ἀπριλίου 2017 ἐκ. ἡμ., ἐπραγματοποι-

ήθη μὲ μεγάλη συμμετοχὴ ἡ ὀγδόη ἀπὸ 
τὶς ἐννέα προγραμματισμένες Συν-
άξεις Γονέων, τὶς ὁποῖες συνδιοργανώ-

νουν ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς μας ᾿Ωρωποῦ 
καὶ Φυλῆς καὶ ἡ Τοπικὴ Αὐτοδιοίκησις, γιὰ 

τὴν περίοδο 2016-2017, στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιᾶκος» 
τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς.

Στὴν συγκλονιστικὴ αὐτὴ δεύτερη Διάλεξι τοῦ Καθη-
γητοῦ-Συγγραφέως - Θεολόγου καὶ Μουσικολόγου κ. Ἠλία 
Λιαμῆ, τὸν ὁποῖο ἐπαρουσίασε καὶ πάλιν ἡ κα Εἰρήνη Ἀρχον-
τούλη, παρέστησαν, μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ πολυσέβα-
στος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδό-
σιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ 
καὶ Ἰουστίνης καὶ οἱ Αἰδεσιμ. π. 
Κωσταντῖνος Σωτηριάδης καὶ 
π. Σωτήριος Γιούλης. Ὁ Ἀξιότι-
μος Δήμαρχος Φυλῆς κ. Χρῆστος 
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 Παπποὺς μετὰ τῆς συζύγου του καὶ ἡ Ἀξιότι-
μος Πρόεδρος τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς 
κα Ἑλένη Λιάκου ἐτίμησαν ἐπίσης τὴν  
Σύναξι μὲ τὴν παρουσία τους.

Ἦταν παρὸν τὸ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος 
Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», ἡ δὲ κα Ὄρσα Παπα-
σωτηρίου εἶχε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὴν δια-
κονία νὰ συντονίση τὸν διάλογο.

* * *
Ὥς προοίμιο τῆς ἐμπνευσμένης Διαλέξεώς του, ὁ χαρι-

σματοῦχος Ὁμιλητὴς ἐσχολίασε τὸν ἀνάστασιμο Χαιρετισμὸ 
«Χριστὸς Ἀνέστη!» καὶ τὶς συνέπειες τῆς Ἀνα-

στάσεως τοῦ Χριστοῦ μας στὴν ζωή μας: 
ὅπως καταγράφεται στὴν εἰς Ἅδου Κά-
θοδο, ὁ τόπος συναντήσεως καὶ συν-
αναστάσεώς μας μὲ τὸν Χριστό μας 
εἶναι ὁ Ἅδης, δηλαδὴ τὸ σημεῖο ὅπου 

δὲν ἔχουμε πλέον καμμία ἐλπίδα στὸν 
ἑαυτόν μας. 

Ἡ ἐν Χριστῶ αὐτομεμψία καὶ ἡ ἐπίγνωσις τῆς ἀνεπάρ-
κειάς μας μᾶς ὠθοῦν νὰ ρίψωμε ὅλη μας τὴν ὕπαρξι στὴν 
ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ. Ἀὐτὸ εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς στάσεως μας 
ὡς γονέων, ἀλλὰ καὶ τὸ μήνυμα ζωῆς, τὸ ὁποῖο καλούμεθα 
νὰ προσφέρουμε στὰ παιδιά μας. 

Παραθέτουμε μερικὰ σταχυολογήματα ἀπὸ τὸ μεστὸ 
λόγο τοῦ Μουσικολόγου Θεολόγου:

● Νὰ μὴν ὀνειρευώμεθα νὰ «κάνουμε» τὰ παιδιά μας «τέ-
λεια» –ἀναμάρτητα, ἄπτωτα, διότι θὰ γίνουν τέλειοι φαρι-
σαῖοι· ἀλλὰ νὰ γίνουν «τέλειοι» στὴν ταπείνωσι, τὴν συγχω-
ρητικότητα, τὴν ἀγάπη, τὴν ἐλπίδα: «ἔχω πάντα θέσι στὴν 
ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ, ὅ,τι καὶ ἂν ἔχω κάνει».

● Ἂς προσέχουμε τὸ ἄγχος καὶ ἡ ἀνασφά-
λειά μας νὰ μὴ γίνουν ἐμπόδιο στὸ Θεό νὰ 
πλησιάση τὸ παιδί μας. 

● Θὰ λέμε στὸ παιδί μας: «Νὰ θυμᾶσαι 
πάντα, ὅτι εἴμαι πατέρας σου στὴ γῆ αὐτή, 
ἀλλὰ εἴμαστε καὶ ἀδελφοί, ὡς παιδιὰ τοῦ 
Οὐρανίου, αἰωνίου Πατέρα».
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● Αὐτό, τὸ ὁποῖο θὰ θυμηθοῦν τὰ 
παιδιά μας, δὲν εἶναι τόσο  τὰ λόγιά 

μας, ὅσο τὸ ἦθος μας.
● Ναί, θὰ ποῦμε στὰ παιδιὰ 

αὐτὰ ποὺ θέλουμε νὰ τοὺς μετα-
δώσουμε, ἀλλὰ δὲν θὰ εἴμαστε 

ἀπόλυτοι, θὰ εἴμαστε ταπεινοί. 
● Ὅπου ὑπάρχουν ἀληθινές, προσ-

ωπικὲς σχέσεις, γαληνεύουν τὰ σπίτια... Ἡ ἐπιτυχία εἶναι νὰ 
μιλοῦν τὰ παιδιά.

● Τὴν στιγμὴ τοῦ ἀδιεξόδου, βάλε προσευχητικὰ ἕνα λο-
γισμὸ στὴν καρδιά σου: «Κύριε, ἂν ἤσουν τώρα στὴν θέσι 
μου, τί θὰ ἔκανες;»... Κάθε λύσι στὰ σπίτια μας εἶναι ἐπίσκε-
ψι Χάριτος.

Ὁ Σεβασμ. Μητρολίτης μας, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸν χαρι-
σματοῦχο Ὁμιλητή, γιὰ τὴν συγκλονιστική του προσέγγι-
σι, ὑπεγράμμισε τὴν ἄρρηκτο σχέσι ἀγάπης καὶ ἐλευθερίας. 
Μὲ τὸ ἀνεκτίμητο δῶρο τῆς ἐλευθερίας, ὁ Θεὸς ἀπέδειξε τὸ 
ἄμετρον τῆς ἀγάπης Του πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Καλούμεθα νὰ 
βοηθήσουμε τὰ παιδιά μας, σὲ κλῖμα ἀγάπης, νὰ χειρίζων-
ται ὑπεύθυνα τὴν ἐλευθερία τους.

* * *
■ Ἡ Θ’ Σύναξις, ἡ τελευταία τῆς Περιόδου, ἔχει προγραμ-

ματισθῆ γιὰ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 18ην 
Ἰουνίου 2017 πολ. ἡμ.

Θὰ ὁμιλήση ἡ Καθηγήτρια -Συγγραφέας - Ψυχολόγος κα 
Ἀναστασία Κοτσοπούλου-Κομισοπούλου. 

● Ἡ Διάλεξις θὰ ἔχη ὡς θέμα: « Πῶς νὰ μιλᾶμε γιὰ νὰ 
μᾶς ἀκοῦνε τὰ παιδιά - Πῶς νὰ ἀκοῦμε γιὰ νὰ μᾶς μιλοῦν 
τὰ παιδιά» . 

† Γ.Ἱ.Μ.


