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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Μέ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε ἡ Λήξη τῆς 

Σχολῆς Γονέων τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγίου 

Ρηγίνου τοῦ Λεβαδέως, τή Δευτέρα 30 Μαῒου ἐ.ἔ., ἀπό τόν 

Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Δοσίθεο Καστόρη, στήν 

αἴθουσα τοῦ πνευματικοῦ κέντρου τοῦ ναοῦ μας.  

 Κεντρικός ὁμιλητής ἦταν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. 

Σιλουανός Πεπονάκης, ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπόλεώς μας καί 

καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου 

Μαυρομματίου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό  θέμα :«Προσέγγιση στή 

νεανική παραβατικότητα». Ὁ π. Σιλουανός σκιαγράφησε μέ 

πολύ εὔστοχο τρόπο τίς πτυχές τῆς ζωῆς τῶν νέων, ἰδιαίτερα 

τῶν ἐφήβων, ἀλλά καί τίς συμπεριφορές τους σέ σχέση μέ τούς 

γονεῖς τους καί τόν κοινωνικό τους περίγυρο. 

 Ἀναφέρθηκε στίς σωματικές καί ψυχολογικές ἀλλαγές 

τῆς ζωῆς τῶν ἐφήβων, στήν ἀντιμετώπιση τοῦ εἶναι τους, στή 

ρήξη μέ τους γονεῖς μέσω τῆς ἐπανάστασης, τῆς αὐτονόμησης, 

τοῦ ἀνταγωνισμοῦ καί τῆς εὐθύνης, στή σχέση τους μέ τούς 

φίλους, στή σχέση τους μέ τό ἄλλο φύλλο μέσω τοῦ ἔρωτα και 

τῶν προγαμιαίων σχέσεων, ἀλλά καί στούς γονεῖς ὡς πρότυπα-

πολλές φορές λανθασμένα-, λόγω τῆς μή οὐσιαστικῆς 

ἐπικοινωνίας αὐτῶν μεταξύ τους καί μέ τά παιδιά τους, λόγω 

τοῦ καθωσπρεπισμοῦ καί τῆς εἰκόνας πρός τά ἔξω τῆς 

οἰκογένειας, λόγω τῆς ἔλλειψης χρόνου ἐκ μέρους τῶν γονέων.  

 Μέσω τῶν παραδειγμάτων, ὁ π. Σιλουανός, ἔγινε 

κατανοητός ἀπό τό ἀκροατήριο πού παρακολουθούσε μέ 

μεγάλη προσοχή. Στό τέλος τῆς ὁμιλίας του ἔκανε κάποιες 

προτάσεις πού πρέπει νά ἐνστερνιστοῦν οἱ γονεῖς ὥστε νά 

ἔχουμε ἁπτά ἀποτελέσματα. Οἱ γονεῖς, πρέπει νά λάβουν ὑπ̉ 

ὄψιν τίς νέες συνθήκες πού ἐπικρατοῦν,  νά ἀντιμετωπίζουν 

ἰσότιμα τά παιδιά τους, νά τά ἐπιβραβεύουν, νά προσεύχονται 

στό Θεό. Τέλος, μετά ἀπό αὐτά, ἡ Θεία Χάρις θά σκεπάσει ὅλη 

τήν οἰκογένεια.  



 Ἀκολούθησε γόνιμος διάλογος μεταξύ τοῦ ὁμιλοῦντος καί 

τοῦ ἀκροατηρίου, μέσω τῶν ἐρωτήσεων πού ἐτέθησαν. 

 Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ π. Δοσίθεος, ἐκ μέρους τοῦ 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, εὐχαριστώντας θερμά τόν 

π. Σιλουανό γιά τήν ἐμπνευσμένη ὁμιλία του, ἀλλά καί τόν 

οἰκοδεσπότη καί ὑπεύθυνο γιά ὅλη τήν ὀργάνωση π. Ἀλέξιο.  

 Ὁ  π. Δοσίθεος ἀναφέρθηκε σέ ἕναν μεγάλο λογοτέχνη 

καί στοχαστή, τόν Λιβανέζο Χαλίλ Γκιμπράν, ὁ ὁποῖος σέ ἕνα 

ἀπόφθεγμά του πρός τούς γονεῖς εἶπε ὅτι «τά παιδιά δέν σᾶς 

ἀνήκουν. Εἶναι γιοί καί κόρες τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς, τοῦ ἴδιου τοῦ 

Θεοῦ». Τελικά αὐτό πού περικλείει τά πάντα εἶναι ἡ ἀγάπη 

πρός τόν Θεό καί πρός κάθε κατεύθυνση. 

 Ὁ π. Ἀλέξιος εὐχαρίστησε τόν Σεπτό Ποιμενάρχη μας, ὁ 

ὁποῖος  ἔδωσε τήν εὐλογία για τήν ὑλοποίηση αὐτοῦ τοῦ 

θεσμοῦ (3η χρονιά), τόν π. Δοσίθεο γιά τήν παρουσία του στή 

λήξη τῆς Σχολῆς Γονέων, ἀλλά καί τόν π. Σιλουανό γιά τήν 

ἀποκαλυπτική καί πολύπλευρη ὁμιλία του πού ἄγγιξε τίς 

καρδιές τῶν γονιῶν πού συμμετεῖχαν.  

 Καί τοῦ χρόνου, πρώτα ὁ Θεός, πάλι ἐδῶ μέ ἀξιόλογους 

ἐπιστήμονες καί ὁμιλητές μέ ἐνδιαφέροντα θέματα.  
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