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■ Στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιᾶκος» τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς

« Συνάξεις Γονέων »
Διάλεξις Θ’ 

«Πῶς νὰ μιλᾶμε γιὰ νὰ μᾶς ἀκοῦνε τὰ παιδιά - 
Πῶς νὰ ἀκοῦμε γιὰ νὰ μᾶς μιλοῦν τὰ παιδιά»

5η Ἰουνίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Τὴν Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν 
Πατέρων, 5ην Ἰουνίου 2017 ἐκ. 

ἡμ., ἐπραγματοποιήθη μὲ τὴν 
προτροπή, εὐλογία καὶ τὴν συμ-
μετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, 
ἡ τελευταία ἀπὸ τὶς ἐννέα προ-

γραμματισμένες Συνάξεις Γονέων, τὶς ὁποῖες συνδιωργά-
νωσαν ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς μας ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ ἡ 
Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς, γιὰ τὴν περίοδο 2016 -2017, στὸ Δη-
μαρχεῖο «Νικόλαος Λιᾶκος».

Μέλη τοῦ Συλλόγου ᾿Ορθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φι-
λάρετος ὁ Ἐλεήμων», μὲ τὴν Πρόεδρο κα Δέσποινα Λιβί-
ζου -Πάγκαλη, ὡς καὶ τοῦ Συνδέσμου Ἐθελοντῶν τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, εἶχαν ἀναλάβει τὴν 
ἑτοιμασία τῆς Συνάξεως, τὴν 
φροντίδα τῶν προσερχομένων 
καὶ τὴν μικρὴ Ἔκθεσι βιβλίων 
στὴν εἴσοδο τοῦ Δημαρχείου.

* * *
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Τὴν ἔνατη καὶ τελευταία αὐτὴ Σύναξι τί-
μησε ἰδιαιτέρως μὲ τὴν παρουσία του ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 
κ. Γρηγόριος. Συμμετεῖχαν ἐπίσης ὁ πολυ-
σέβαστος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Κα-
θηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων 
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας καὶ ὁ Ἀξιότιμος Συγγραφεὺς 
καὶ Ἐκδότης κος Κωνσταντῖνος Παπαδημητρακόπουλος. 

* * *
Μετὰ σύντομη εἰσαγωγὴ ὑπὸ τῆς κας Εἰρήνης Ἀρχοντού-

λης, ἡ Καθηγήτρια - Συγγραφέας - Ψυχολόγος Ἀναστασία 
Κοτσοπούλου-Κομισοπούλου ἀνέπτυξε μὲ  ἄνε-

σι καὶ πληρότητα ἐνώπιον τοῦ πυκνοῦ ἀκροα-
τηρίου τὸ θέμα τῆς τρίτης αὐτῆς Διαλέξεως: 
«Πῶς νὰ μιλᾶμε γιὰ νὰ μᾶς ἀκοῦνε τὰ παι-
διά - Πῶς νὰ ἀκοῦμε γιὰ νὰ μᾶς μιλοῦν τὰ 
παιδιά». 

Ὑπεγράμμισε τὴν σπουδαιότητα τοῦ θέμα-
τος, ἐφ᾿ ὅσον ἡ ὑγιὴς ἐπικοινωνία εἶναι ἡ ἀπαραί-

τητη βάσι τῶν ὁποιωνδήποτε ἁρμονικῶν σχέσεων, 
καὶ ἐν προκειμένῳ τὸ κύριο μέσον ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν, ἀπὸ 
4 ἕως 15 ἐτῶν περίπου.

Ἐπισήμανε τὶς αἰτίες, γιὰ τὶς ὁποῖες 
ἀρκετοὶ γονεῖς δὲν εἰσακούονται ἀπὸ τὰ 
παιδιά τους, ἢ / καὶ χωρὶς νὰ τὸ καταλά-
βουν, ἀποθαρρύνουν τὰ παιδιά τους νὰ 
τοὺς ἀνοίγωνται:

 ● ἡ ὑψωμένη φωνή, ὁ ἐκνευρισμός, οἱ ἀπει-
λές, ἡ βιασύνη, ἡ ἔλλειψις προσοχῆς (διότι τὴν ἀποσπᾶ ἡ τε-
λεόρασις, τὸ τηλέφωνο, τὸ μαγείρεμα κ.ἄ.), εἶναι ἐμπόδια 
στὴν ἐπικοινωνία.

● ἡ ἐξ ἀρχῆς ἐπιβολὴ τῆς ἰδικῆς μας ἀντιλήψεως, ἑρμη-
νείας καὶ ἐκτιμήσεως τῶν γεγότων ὠθεῖ τὰ 

παιδιά μας νὰ μὴν μᾶς ἐμπιστεύωνται, καὶ 
νὰ παύουν νὰ μοιράζωνται μὲ μᾶς τὶς 
ἐμπειρίες τους.

Συνεβούλευσε τοὺς γονεῖς νὰ πείσουν 
τὰ παιδιά τους γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν 

κατανόησί τους μὲ τὴν στάσι τους:
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● μὲ τὴν ἀπερίσπαστη προσοχή τους, ● μὲ τὴν 
μονολεκτικὴ ἐπιβεβαίωσι τῆς κατανοήσεώς
τους: «μάλιστα...», «μμμ...», κ.ἄ., ● μὲ τὴν 
ὑπόδειξι τοῦ σωστοῦ ὀνόματος τοῦ συναι-
σθήματος, τὸ ὁποῖο περιγράφει τὸ παιδί, 
● μὲ τὴν ἐνσυναίσθησι, διὰ τῆς ὁποίας δὲν 
κρίνουμε μόνο ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἐνηλί-
κου, τὴν ἰδική μας πλευρά, ἀλλὰ εἰσερχό-
μεθα στὴν θέσι τοῦ παιδιοῦ, ● μὲ τὴν υἱοθέ-
τησι τῶν (θεμιτῶν) ἐπιθυμιῶν καὶ προσδοκιῶν του, ● μὲ τὴν 
ἔκφρασι μετανοίας καὶ τὴν ἐκζήτησι συγχωρήσεως, ὅταν ἀπὸ 
κόπωσι ἢ κάτι ἄλλο, δὲν ἔδωσαν σημασία ἢ ἐκφράσθηκαν μὲ 
τρόπο βίαιο.

῾Υπεγράμμισε, ὅτι αὐτά, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ἀποφύγουμε 
ὁπωσδήποτε εἶναι

● ἡ ἔντασις: οἱ ἐντολές, οἱ συμβουλές, τὰ παράπονα, ἡ δια-
φωνία ἢ ἡ διαμαρτυρία μας νὰ ἐκφράζωνται ἤρεμα, μὲ προσ-
ωπικὸ καὶ παρακλητικὸ ὕφος, ἢ ἀκόμη μὲ σημειώματα.

● ἡ ἀδιαφορία: κάτι τὸ ὁποῖο ἐκφράζει ἕνα παιδί εἶναι 
ὁπωσδήποτε γιὰ αὐτὸ σημαντικό.

● ἡ ὑποτιμητικὴ σύγκρισις μὲ ἄλλα παιδιά.
● ἡ ὁμοιότυπη ἀντιμετώπισι τῶν παιδιῶν: τὸ κάθε παιδὶ 

εἶναι μοναδικὸ καὶ χρειάζεται τὴν ἰδική του με-
ταχείρησι. 

Ἐπανέλαβε, γιὰ ἀκόμη μία φορά, ὅτι τὰ 
παιδιὰ «δὲν ἔρχονται στὸν κόσμο μὲ ἕνα 
ἐγχειρίδιο στὸ χέρι» καὶ ὅτι θὰ γίνουν ὁπωσ-
δήποτε λάθη. Νὰ φροντίσουμε συνεχῶς, 

χωρὶς ἄγχος, νὰ τὰ διορθώνουμε.
Καὶ πρωτίστως νὰ φροντίσουμε νὰ ἐκφρά-

ζουμε τὴν ἀγάπη μας μὲ δῶρα, μὲ γλυκὲς λέξεις, μὲ τρυ-
φερὰ σημειώματα, μὲ χρόνο ποιότητος «καὶ μὲ ἀγκαλιές, 
ἀγκαλιές, ἀγκαλιές...».

* * *
Στὸν διάλογο, ὁ ὁποῖος ἀναπτύχθηκε στὸ πέρας τῆς 

πολὺ ὠφέλιμης Διαλέξεως τῆς χαρισματικῆς Ὁμιλήτριας, ὁ 
Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἐπεσήμανε, ὅτι ὅσα περιέγρα-
ψε ἡ κα Κοτσοπούλου-Κομισοπούλου γιὰ τὴν οἰκοδομητικὴ 
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ἐπικοινωνία γονέων καὶ τέκνων ἀπαιτοῦν 
ἀπὸ τοὺς γονεῖς ἕνα πολὺ ὑψηλὸ ἐπίπεδο 
συμπεριφορᾶς, στὸ ὁποῖο, ὡς Πνευματι-
κός, διαπιστώνει ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπ᾿ 
αὐτοὺς δὲν εὑρίσκονται.

Μεγάλης σημασίας εἶναι νὰ τὸ ἀνα-
γνωρίζουν αὐτομεμφόμενοι καὶ νὰ δια-
τηροῦν μαζὶ μὲ τὴν συναίσθησι τῆς εὐθύ-
νης τους καὶ αὐτὴν τῆς ἀνεπάρκειας αὐτῶν, 
ὥστε νὰ ἀσκοῦν ἐν ταπεινοφροσύνῃ τὴν Διακονία τους.

 Ὑπενθύμιζε τέλος τὴν ἄρρηκτο σχέσι ἀγάπης καὶ ἐλευ-
θερίας. Ὅπως ὁ Θεὸς σέβεται τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου 
καὶ δὲν ἐπιβάλλει τὴν ἀγάπη Του, ἔτσι καλούμεθα νὰ σεβώ-
μαστε τὴν ἐλευθερία τοῦ πλησίον καὶ τὶς ἐπιλογές του, ἀκό-
μη καὶ ὅταν αὐτὸς ὁ πλησίον εἶναι τὸ παιδί μας. Εἶναι καίριο 
θέμα στὴν Ὀρθόδοξη Πνευματικότητα. 

* * *
Ἐν κατακλεῖδι, ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε 

στὴν ὕπαρξι κάποιων ἀρνητικῶν ἀντιδράσεων στὴν πρωτο-
βουλία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας νὰ προσκαλέση Ἐπι-
στήμονες ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Ψυχολογίας στὶς πραγματοποι-
ηθεῖσες Συνάξεις Γονέων.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἐπεσήμανε, ὅτι ὁ 
Πατερικὸς λόγος εἶχε διασαφήσει πρὸ αἰώνων ὅλα, ὅσα 
ἀφοροῦν τὶς διαπροσωπικὲς σχέσεις ἐν γένει, καὶ ἐν προ-
κειμένῳ τὶς σχέσεις τέκνων - γονέων.

Ἐφ᾿ ὅσον ὅμως, ζοῦμε σὲ μία ἐκκοσμικευμένη κοινωνία, 
ὁ Ἐπιστημονικὸς λόγος, ὅταν μάλιστα ἐκφέρεται ἀπὸ πι-
στοὺς καὶ φωτισμένους ἐπιστήμονες, δύναται νὰ συνει-
σφέρη, μὲ τρόπο πλέον συστηματικὸ καὶ σύγχρονο, στὴν 

θεραπεία τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων, τὶς 
ὁποῖες ὁ σημερινὸς τρόπος ζωῆς τείνει νὰ 
ἀφανίζη ἢ νὰ καθιστᾶ συγκρουσιακές.

Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος π. Γεώργιος 
Γιὰν κατέθεσε, κατὰ παράκλησι τοῦ Σε-
βασμ. Ποιμενάρχου μας, τὴν σκέψι του 

ἐπὶ τοῦ θέματος:
Ἡ σύγκρουσις μεταξὺ Θεολογίας καὶ
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Ἐπιστήμης εἶναι ἕνα φαινόμενο, τὸ 
ὁποῖο ἐμφανίσθηκε στὴν δυτική, 
Σχολαστικὴ φιλοσοφία, ἐνῶ δὲν 
ὑπῆρχε στὸ Βυζάντιο, ἐφ᾿ ὅσον στὴν 
Ὀρθόδοξο Παράδοσι καὶ τὴν Πατε-
ρικὴ Γραμματεία ὑπῆρχε σαφὴς το-
ποθέτησις: ἡ Ἐπιστήμη ἔχει τὴν δυνα-
τότητα νὰ ἐνασχοληθῆ μὲ ὁποιοδήποτε 
ἀντικείμενο, ἐκτὸς τοῦ χώρου τοῦ Ἀκτίστου.

Μήπως τελικὰ ὅσοι εἶναι ἐπιφυλακτικοὶ ἢ καχύποπτοι 
γιὰ τὴν συμβολὴ τῆς (ἐν Χριστῷ) Ἐπιστήμης ἐμφοροῦνται 
ἐν ἀγνοίᾳ τους ἀπὸ  ἕναν «δυτικὸ» τρόπο σκέψεως;

* * *
Τέλος ἡ κα Δέσποινα Λιβίζου - Πάγκαλη, Πρόεδρος τοῦ 

Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», ἀπηύθυνε ἐπι-
λογικὲς εὐχαριστίες πρὸς τὴν ἀξία καὶ πολὺ ἀγαπητὴ Ὁμι-
λήτρια, πρὸς τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη μας γιὰ τὴν ποιμαν-
τική του φροντίδα, πρὸς τὸν Ἀξιότιμο Δήμαρχο Φυλῆς κ. 
Χρῆστο Παπποῦ καὶ τὴν Ἀξιότιμο Πρόεδρο τῆς Δημοτικῆς 
Ἑνότητος Φυλῆς κα Ἑλένη Λιάκου γιὰ τὴν πρόθυμη συνερ-
γασία αὐτῶν, ὡς καὶ πρὸς ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι συν-
έβαλαν ποικιλοτρόπως στὴν πραγματοποίησι τῶν Συνάξε-
ων Γονέων τῆς ληγούσης Περιόδου 2016-2017.

Εἰς ἅπαντας τοὺς συμμετέχοντας ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρ-
χης μας ἔδωσε, μαζὶ μὲ τὴν πατρική του εὐχή, ἕνα ἐκ τῶν 
βιβλίων τῆς μικρῆς Ἐκθέσεως, ὡς ἐνθύμιο τῆς πολὺ εὐλο-
γημένης καὶ ψυχοφελοῦς ποιμαντικῆς πρωτοβουλίας τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

† Γ.Ἱ.Μ.


