
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

~
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΞΕΩΝ
Σχολης Γονέων

∆εκέµβριος 2013 - Ἀπρίλιος 2014

Σχολή Γονέων 
ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

“

”

Νά κάµεις µίαν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, τῆς 
Παναγίας, τοῦ Προδρόµου, νά ἔχεις καί τόν 
Ἅγιον τοῦ παιδιοῦ σου. Καί ὅταν τό παιδίον 
σηκώνεται ἀπό τόν ὕπνον καί σοῦ γυρεύει 
ψωµί, µήν τοῦ δίδεις· µόνον νά πάρεις τό ψωµί, 
νά τό βάλεις ἐµπρός εἰς τήν εἰκόνα τοῦ 
Χριστοῦ καί νά τοῦ εἰπεῖς: 
“Ἐγώ, παιδί µου, δέν ἔχω ψωµί· ὁ Χριστός ἔχει. 
Σήκω νά κάµεις τόν σταυρόν σου, νά παρα- 
καλέσωµε τόν Ἅγιόν σου νά παρακαλέσει τόν 
Χριστόν νά σοῦ τό δώσει”.
Καί ἔτσι τό παιδίον παρακινεῖται διά τήν ἀγάπην 
τοῦ ψωµιοῦ καί, εὐθύς ὅπου ξυπνᾶ, τόν Ἅγιόν 
του βλέπει. Βλέποντας τότε ὁ διάβολος τό 
παιδίον πώς ἔχει τήν ἐλπίδα του εἰς τόν 
Χριστόν καί εἰς τόν Ἅγιόν του, κατακαίεται καί 
φεύγει. Καί ἔτσι νά συνηθίζετε τά παιδιά σας, 
νά τά παιδεύετε ἀπό µικρά διά νά συνηθίζουν 
εἰς τόν καλόν δρόµον.

Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος

“Ου τό σπειραι
ποιει πατέρα µόνον,
αλλά τό παιδευσαι καλως.
Ουδέ τό κυησαι
µητέρα εργάζεται,
αλλά τό θρέψαι καλως”

’ ~
~

’ ~ ~
’

’
’ ~

~



∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Νά συµπληρωθεῖ καί νά σταλεῖ στό 
Γραφεῖο Ἐκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως 
καί ∆ιακονίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Κύπρου στό τηλεοµοιότυπο (fax) 
22554774 ἤ στήν ἠλεκτρονική διεύ- 
θυνση (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.
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Ὀνοµατεπώνυµο: ............................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΞΕΩΝ

∆ευτέρα 16/12 καί Τρίτη 17/12
“Πνευµατική ὑγεία καί πνευµατική 
ἀσθένεια µέσα στήν οἰκογένεια”
Μητροπολίτης Τριµυθοῦντος κ. Βαρνάβας

∆ευτέρα 13/01 καί Τρίτη 14/01
“Γονεῖς καί παιδιά: ἀποτελεσµατική 
ἀγωγή”
∆ρ Παῦλος Κυµίσης,
Καθηγητής Ψυχιατρικῆς στό New York 
Medical College

∆ευτέρα 10/02 καί Τρίτη 11/02
“Οἱ γονεῖς καί ἡ σεξουαλικότητα τῶν 
νέων”
∆ρ Ἀνέστης Κεσελόπουλος,
Καθηγητής  Θεολογ ι κῆς  Σχολῆς  
Ἀριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης

∆ευτέρα 10/03 καί Τρίτη 11/03
“Παιδαγωγία καί πειθαρχία στή 
σύγχρονη οἰκογένεια”
∆ρ Παναγιώτα Μάµα,
Παιδοψυχίατρος

∆ευτέρα 07/04 καί Τρίτη 08/04
“Θετική σκέψη ἤ καλοί λογισµοί;”
Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος

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. Ι
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