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Δεύτερη Διαδικτυακή Συνάντηση της Σχολής
Γονέως της Μητροπόλεως Κερκύρας
Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων

Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση της Σχολής Γονέων της
Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, με ομιλητή τον π. Συμεών Βενετσιάνο, Γενικό
Διευθυντή του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογενείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών, με θέμα: «Σχέση ζευγαριού και παιδιών σε εποχή αποϊεροποίησης».
Την εκδήλωση άνοιξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος, με
την ευλογία του οποίου πραγματοποιούνται οι συναντήσεις της Σχολής Γονέων,
ευχαριστώντας τον π. Συμεών που δέχτηκε την πρόσκληση αυτή να μιλήσει σε
γονείς και νέα ζευγάρια. Ο Σεβασμιώτατος έκανε λόγο για την αποϊεροποίηση της
εποχής μας κάνοντας μνεία στο πρόσωπο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου
Χριστοδούλου για το έργο του στον τομέα της νεότητας και της οικογενείας.

Τόνισε ότι η αποϊεροποίηση έκανε την εμφάνιση της εδώ και πολλά χρόνια στη
ζωή των ανθρώπων σε όλους τους θεσμούς της κοινωνίας, της Εκκλησίας, της
παιδείας, της οικογένειας, του έθνους, με αποτέλεσμα να έχουμε εγκαταλείψει τα
ιερά και τα όσια που μας παρέδωσαν οι πρόγονοί μας. Ξεχάσαμε τους πατέρες και
τους ήρωες που γνώριζαν την ιερότητα και που κάποτε θυσιάστηκαν για τα
ιδανικά της πατρίδος μας. Ακόμη και οι μεγαλύτεροι ξέχασαν τις θυσίες των
ανθρώπων της Εκκλησίας μας που σφαγιάστηκαν για την ιερότητα της πατρίδας,
της ορθόδοξης πίστης, της παιδείας, της οικογένειας. Η Εκκλησία, είπε ο κ.
Νεκτάριος, ήταν αυτή που με τίμημα εργάστηκε και κράτησε ψηλά τα ζώπυρα της
πίστης, της παιδείας αλλά και των ιερών και των οσίων. Η Εκκλησία στάθηκε
μπροστάρης τότε στον αγώνα για ελευθερία τόσο από τον ανατολικό όσο και από
τον δυτικό κατακτητή. Αυτή πάντα θα είναι η επικεφαλής στον αγώνα για
αντιμετώπιση των προβλημάτων κάθε εποχής.
Κατόπιν τον λόγο πήρε ο π. Συμεών ευχαριστώντας και αυτός από την πλευρά του
τον Σεβασμιώτατο για την πρόσκληση να μιλήσει στη Σχολή Γονέων της
Μητροπόλεώς μας. Ο π. Συμεών άρχισε την ομιλία του τονίζοντας το πρόβλημα
της αποϊεροποίησης στην Ευρώπη και ως επακόλουθο και στην πατρίδα μας την
Ελλάδα και τα προβλήματα που έχουν προκύψει τόσο στην Εκκλησία αλλά και στην
οικογένεια. Ο π. Συμεών μίλησε για την οικογένεια ως ιερό θεσμό που περνάει
μεγάλη κρίση και ότι αυτή είναι το πρώτο σχολείο, το πρώτο πανεπιστήμιο του
ανθρώπου. Στην οικογένεια δεν μεγαλώνουν μόνο τα παιδιά αλλά και οι γονείς,
μέσα από την προσωπική τους ανάπτυξη ακόμη και από τα λάθη τους. Μίλησε για
την αναγκαιότητα του απογαλακτισμού των παιδιών. Για το ότι κοινωνιολόγοι,
κοινωνικοί ανθρωπολόγοι και ψυχίατροι δέχονται την μεγάλη σημασία της
οικογένειας .Ότι τα μέλη της οικογένειας επηρεάζουν και επηρεάζονται όταν ένα
μέλος πάσχει, όπως ακριβώς και στην Εκκλησία ως μεγάλη οικογένεια, έτσι και σε
μια οικογένεια ως μικρή Εκκλησία.
Στη συνέχεια ο ομιλητής τόνισε, ότι εμείς ως άνθρωποι της Εκκλησίας
αφουγκραζόμαστε, παρακολουθούμε και μελετούμε τις σύγχρονες εξελίξεις και
στα ζητήματα που αφορούν το γάμο και την οικογένεια. Υπάρχουν σημαντικές
αλλαγές στην οικογένεια όπως, η ελεύθερη συμβίωση, ο πολιτικός γάμος, η
μονογονεϊκή οικογένεια, ο δεύτερος γάμος και τα ομόφυλα ζευγάρια. Οι συνέπειες
είναι η μείωση της γαμηλιότητας, η αύξηση των διαζυγίων, η πτώση της
γεννητικότητας,

το

κυνήγι

εφήμερης

ευτυχίας,

η

παιδοκεντρικότητα κ.

α.

Αποτέλεσμα αυτών είναι να έχουμε οδηγηθεί στην αποϊεροποίηση του Μυστηρίου,
των σχέσεων, των προσώπων, των ρόλων.
Ο κόσμος και η Εκκλησία όταν μιλούν για Γάμο δεν εννοούν το ίδιο. Βλέπουμε

στην εποχή μας ανθρώπους να παντρεύονται με το ίδιο φύλο, με ζώα, δέντρα,
ρομπότ. Ή και άλλοι να δίνουν σημασία στον στολισμό του Ναού και σε άλλα
πράγματα και όχι στο μυστήριο. Η Εκκλησία όμως επιμένει να μιλάει για το
μυστήριο της αγάπης, για μυστήριο Θεο-ίδρυτο που σκοπό έχει τη σωτηρία του
κόσμου και την επανασύνδεση ανθρώπων μεταξύ τους και με τον Θεό. Σκοπός του
γάμου, τόνισε ο π. Συμεών είναι η συμπλήρωση, η ολοκλήρωση, η αγιότητα, η
αιωνιότητα και, στη συνέχεια, είναι η τεκνογονία. Το Μυστήριο του Γάμου δεν
τελειώνει με το «Δι΄ ευχών» της ακολουθίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, ο
άνθρωπος να διαθέτει στοιχειώδη ωριμότητα. Ο Γάμος είναι σύμβολο ευθύνης. Η
ανάπτυξη μιας καλής συζυγικής σχέσης απαιτεί πολύ κόπο. Θα πρέπει να πούμε
στους νέους ανθρώπους, είπε χαρακτηριστικά ο ομιλητής, πως δεν έπαψαν να είναι
σύζυγοι επειδή απόκτησαν παιδί. Τα παιδιά βιάζονται να μεγαλώσουν, αλλά το ίδιο
και η κοινωνία που ζούμε. Τα παιδιά δεν θέλουν αδιάφορους γονείς. Θέλουν γονείς
αληθινούς, δημοκρατικούς. Και οι γονείς χρειάζονται εκπαίδευση.
Κλείνοντας την ομιλία του ο π. Συμεών έδωσε μερικές συμβουλές για να είναι μια
οικογένεια λειτουργική. Πάντα, είπε, θα υπάρχουν διαφωνίες. Το θέμα είναι πώς θα
τις διαχειριστούμε. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Η αλλαγή θα γίνει όταν εγώ
θα αρχίσω να αλλάζω τον εαυτό μου. Κανένα πρόβλημα δεν είναι άλυτο. Ο
διάλογος βοηθάει. Χρειάζεται πνευματικότητα. Να βλέπω τα πάντα με αγάπη. Αν
δεν έχω καλή σχέση με τον άνθρωπό μου δεν έχω ούτε με το Θεό. Η Εκκλησία έχει
τεράστιες δυνατότητες να δεχθεί τους νέους ανθρώπους μέσα από τις δράσεις
των ενοριών της. Όταν υπάρχουν ή αγάπη, τα όρια και η επικοινωνία μπορούμε να
επιτύχουμε μια καλή και υγιή σχέση.
Στη συνέχεια ο ομιλητής απάντησε σε ερωτήσεις συμμετεχόντων και υπήρξε ένας
γόνιμος διάλογος. Την εκδήλωση έκλεισε ο Σεβασμιώτατος, ο οποίος ευχαρίστησε
τον ομιλητή, τους υπευθύνους της Σχολής Γονέων καθώς και τους συμμετέχοντες
που παρακολούθησαν την ομιλία, όχι μόνο από Κέρκυρα, αλλά και από άλλα μέρη
της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Η τρίτη διαδικτυακή συνάντηση της Σχολής Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως
Κερκύρας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 8 το
βράδυ, με ομιλητή τον Λευτέρη Ελευθεριάδη, ψυχολόγο – συγγραφέα, με θέμα: «Η
οικογένεια μας μαθαίνει λόγους για να ζούμε”.

