
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Μηνιαίες Συναντήσεις: 
 

Οκτώβριος 2016 – Μάιος 2017 

 

Μια φορά το μήνα 

Στο Αρχονταρίκι του Ναού 

Αγίας Παρασκευής Βόλου 
 

 

 

 
Υπεύθυνος-Συντονιστής: 

Πρωτ. Κωνσταντίνος Φλάκης 

Προϊστάμενος του Ναού Αγίας 

Παρασκευής 
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ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
 Το μεγάλο μυστικό για την πρόοδο των 

παιδιών: Συμβουλές  Οσίου Παϊσίου του 

Αγιορείτου 

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
 Οι λογισμοί: Είναι απλές σκέψεις ή κάτι 

άλλο; 

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
 Παραθρησκεία & Νεοφανεῖς αιρέσεις: 

«Ψυχοναρκωτικά» στη σύγχρονη ζωή 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
 Τα Όνειρα: Πρέπει να τα δίνουμε σημασία; 

 
Οι γονείς  αντιμετωπίζουν  καθημερινά  πλήθος  ερωτήσεων 
και πολυάριθμες αγωνιώδεις καταστάσεις με τα παιδιά τους. 
Συχνά αισθάνονται ότι τα γεγονότα τους ξεπερνούν, αγωνι- 
ούν, φοβούνται και νιώθουν αδυναμία να ανταπεξέλθουν  
στις δυσκολίες. 
Πολλές φορές πασχίζουν να συμβιβάσουν την ανάγκη τους 
να προστατεύσουν τα παιδιά τους, δίνοντάς τους όμως 
ταυτόχρονα τις ανάλογες ευκαιρίες που θα  τους επιτρέψουν 
να ενηλικιωθούν. Είναι αλήθεια όμως ότι η εποχή μας είναι 
ιδιαίτερα αγχώδης, υπάρχει αύξηση της βίας, καταστροφή του 
περιβάλλοντος κ.λ.π.  
Μέσα σε έναν κόσμο τόσο ασταθή είναι συχνά πολύ δύσκολο 
για τους γονείς να αντλήσουν ικανοποίηση και να αισθανθούν 
χαρά για τη ζωή, πόσο μάλλον να αποτελέσουν πρότυπα 
χαράς για τα παιδιά τους. 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
 Γιόγκα: Είναι μόνο γυμναστική; 

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 
 Συζυγικές διαμάχες: Αιτίες και διέξοδοι 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
 Οι Γονείς λένε πολλά ψέματα στα παιδιά 

τους; 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΪΟΥ 
 Δεισιδαιμονίες και μαγικές αντιλήψεις 

στην ζωή των χριστιανών;  
 
…Ως γονείς μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλον, 
να εκτιμήσουμε αυτά που ήδη ξέρουμε και ταυτόχρονα να 
μάθουμε περισσότερα μέσα από την αστείρευτη πηγή της 
ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, τους βίους των αγίων και 
τα κείμενα των Πατέρων μας  που με την χάρη του Θεού 
φωτίζουν  σκιώδεις πλευρές των ανθρώπινων σχέσεων. 
Είμαστε, πιστέψτε το, οι βασικοί παιδαγωγοί των παιδιών 
μας και παίζουμε τον σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση 
της προσωπικότητάς τους. Η αγάπη και η επικοινωνία όμως 
θέτουν τις βάσεις για μια υγιή σχέση μέσα στην οικογένειά 
μας. 
Η Σχολή Γονέων της Ενορίας μας έχει στόχο να βοηθήσει 
τους γονείς να κάνουν αυτό που πιστεύουν πως είναι 
καλύτερο για τα παιδιά τους, σ’ ένα περιβάλλον κατανόησης 
και αποδοχής, με έμφαση στην κοινή ανταλλαγή απόψεων 
και προβληματισμού. 
Σε περιμένουμε… 


