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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΞΕΩΝ

∆ευτέρα 23/11 καί Τρίτη 24/11
“ Ἡ πνευµατική σχέση γονέων καί παιδιῶν”
Μητροπολίτης Λεµεσοῦ κ. Ἀθανάσιος

∆ευτέρα 14/1 καί Τρίτη 15/12
“Κίνδυνοι τοῦ διαδικτύου καί ὀρθόδοξη πνευµατικότητα”
Μιχάλης Μαβής,
Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος, τ. προϊστάµενος Ὑπηρεσίας Ἀσφα- 
λείας τοῦ O.Τ.Ε. - Ἀρµόδιος γιά θέµατα ἠλεκτρονικοῦ ἐγκλήµατος

∆ευτέρα 25/01 καί Τρίτη 26/01
“∆ιάσπαση τῆς Οἰκογένειας: 
τό παιδί στό κέντρο τῆς διαµάχης καί τά δικαιώµατά του”
∆ρ Γιώργος Σεργίδης,
Πρόεδρος Οἰκογενειακοῦ ∆ικαστηρίου

∆ευτέρα 15/02 καί Τρίτη 16/02
“Ψυχικές ἀλλοιώσεις ἀπό ὁλοκληρωτικές ἐξαρτήσεις”
Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος

∆ευτέρα 07/03 καί Τρίτη 08/03
“ Ἡ διαχείριση τοῦ ψυχικοῦ πόνου πού προκαλεῖ ἡ ἀσθένεια, ἡ 
ἀναπηρία ἤ ὁ θάνατος  στήν οἰκογένεια”
Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος

∆ευτέρα 11/04 καί Τρίτη 12/04
“Ψυχική ὑγεία· ὁ ρόλος τῆς Οἰκογένειας”
∆ρ Ἄννα Παραδεισιώτη,
Παιδοψυχίατρος - Βοηθός ∆ιευθύντρια Τµήµατος Κλινικῆς, 
Μακάρειο Νοσοκοµεῖο

Οἱ ὁµιλίες θά γίνονται µέ τό ἴδιο θέµα τή ∆ευτέρα, στήν αἴθουσα τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου (Πλατύ) καί τήν Τρίτη, στήν αἴθουσα 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου ( Ἔγκωµη).

Οἱ συνάξεις θά ξεκινοῦν στίς 7 µ.µ.

∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Νά συµπληρωθεῖ καί νά σταλεῖ στό Γραφεῖο Ἐκκλησια- 
στικῆς Κατηχήσεως καί ∆ιακονίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Κύπρου στό τηλεοµοιότυπο (fax) 22554774 ἤ στήν ἠλε- 
κτρονική διεύθυνση (e-mail) diafot@cy.net

Ἐνδιαφέροµαι νά παρακολουθήσω τίς συνάξε ι ς ,  
πού  ὀργανώνε ι  ἡ  Ἱ ερά  Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου 
στό πλαίσιο λειτουργίας τῆς Σχολῆς Γονέων.

Ὀνοµατεπώνυµο: ....................................................................

Ἐπάγγελµα: .................................................................................

∆ιεύθυνση: .................................................................................

............................................................................ Τ.Κ. ...................

Ἐνορία/ Πόλη/ Χωριό: ........................................................

Κινητό Τηλέφωνο: .................................................................
(γιά νά ἐνηµερώνεστε µέ γραπτό µήνυµα γιά τίς ὁµιλίες)

Τηλεοµοιότυπο (fax): ..............................................................

Ἠλ.Ταχυδροµείο (e-mail): ....................................................

.........................................................................................................

Ὑπογραφή: ............................................



Γιά πληροφορίες νά ἐπικοινωνεῖτε µέ τό Γραφεῖο 
Ἐκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως καί ∆ιακονίας τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου στά τηλέφωνα 22554696, 
22554610 (ὧρες γραφείου) ἤ µέ µήνυµα (SMS) στό 
99345595 ἤ στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) 
diafot@cy.net Νοέµβριος 2015 - Ἀπρίλιος 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΞΕΩΝ

Νοέµβριος 2015 - Ἀπρίλιος 2016

...κι ὅµως δέν εἴσαστε µόνοι σας. Κοντά σας εἶναι 
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία δέν σᾶς εὐ- 
λόγησε ἁπλῶς µέ τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, 
τήν ἡµέρα τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάµου σας καί σᾶς 
ἐγκατέλειψε µέσα στόν ὠκεανό τῆς σύγχρονης 
κοινωνίας µόνους σας.

Εἶναι κοντά σας. Νοιάζεται καί φροντίζει µέσα 
ἀπό τή διδασκαλία, τή ζωή καί τά Μυστήριά της 
νά σᾶς βοηθήσει, ὥστε ἡ οἰκογένειά σας νά εἶναι 
ὑγιής καί ζωντανή. Γι’ αὐτό ἵδρυσε καί λειτουργεῖ 
µέ ἐπιτυχία τή Σχολή Γονέων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι- 
σκοπῆς Κύπρου.

Εὐελπιστοῦµε ὅτι ἡ πνευµατική αὐτή µέριµνα τῆς 
Ἐκκλησίας µας, θά σᾶς βοηθήσει, ὥστε νά ὁλοκλη- 
ρωθεῖτε πνευµατικά ὡς ἀνδρόγυνα, βιώνοντας 
τήν πνευµατική ἐν Χριστῷ ἀγάπη, ἡ ὁποία 
ξεκουράζει καί ἀναπαύει τόν ἄνθρωπο.

Σχολή ΓονέωνΣχολή Γονέων 
ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Σχολή Γονέων Σχολή Γονέων 
ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Υ∆ΩΡ ΠΟΛΥ ΟΥ ∆ΥΝΗΣΕΤΑΙ ΣΒΕΣΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ

Πληθος νερων δέν µπορουν νά σβήσουν τήν αγάπη
κι ούτε µπορουν ποτάµια νά τήν πνίξουν.
Αν κάποιος, του σπιτιου του όλα τά πλούτη έδινε
γιά ν’ αγοράσει τήν αγάπη,άλλο από καταφρόνια δέν θά κέρδιζε.
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