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ΑΒΒΑΣΟ 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
 Προβλήματα κρίσης στο ζευγάρι
ΑΒΒΑΣΟ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ
 «Το προπατορικό αμάρτημα»: περί τίνος
πρόκειται;

ΑΒΒΑΣΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ
 Παιδί και σεξουαλικότητα
ΑΒΒΑΣΟ 24 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ
 Τι σημαίνει να γίνομε παιδιά;
Οη γνλείο αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά πιήζνο εξσηήζεσλ
θαη πνιπάξηζκεο αγσληώδεηο θαηαζηάζεηο κε ηα παηδηά ηνπο.
Σπρλά αηζζάλνληαη όηη ηα γεγνλόηα ηνπο μεπεξλνύλ,
αγσληνύλ,
θνβνύληαη
θαη
ληώζνπλ
αδπλακία
λα
αληαπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο.
Πνιιέο θνξέο παζρίδνπλ λα ζπκβηβάζνπλ ηελ αλάγθε ηνπο
λα πξνζηαηεύζνπλ ηα παηδηά ηνπο, δίλνληάο ηνπο όκσο
ηαπηόρξνλα ηηο αλάινγεο επθαηξίεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ
λα ελειηθησζνύλ. Είλαη αιήζεηα όκσο όηη ε επνρή καο είλαη
ηδηαίηεξα αγρώδεο, ππάξρεη αύμεζε ηεο βίαο, θαηαζηξνθή ηνπ
πεξηβάιινληνο θ.ι.π.
Μέζα ζε έλα θόζκν ηόζν αζηαζή είλαη ζπρλά πνιύ δύζθνιν
γηα ηνπο γνλείο λα αληιήζνπλ ηθαλνπνίεζε θαη λα αηζζαλζνύλ
ραξά γηα ηε δσή, πόζν κάιινλ λα απνηειέζνπλ πξόηππα
ραξάο γηα ηα παηδηά ηνπο.

ΑΒΒΑΣΟ 21 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ
 Υγιεινή διατροφή στην Οικογένεια
ΑΒΒΑΣΟ 21 ΜΑΡΣΙΟΤ
 Πρώτες βοήθειες
ΑΒΒΑΣΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΤ
 Ο εκκλησιασμός και η σημασία του για την
Οικογένεια

ΑΒΒΑΣΟ 16 ΜΑΪΟΤ
 Πίστη και αμφιβολία, μία συνεχής
αναζήτηση της Αλήθειας
…Ωο γνλείο κπνξνύκε λα κάζνπκε ν έλαο από ηνλ άιινλ,
λα εθηηκήζνπκε απηά πνπ ήδε μέξνπκε θαη λα κάζνπκε
πεξηζζόηεξα κέζα από ηελ αζηείξεπηε πεγή ηεο
ειιελνξζόδνμεο παξάδνζήο καο, ηνπο βίνπο ησλ αγίσλ θαη
ηα θείκελα ησλ Παηέξσλ καο πνπ κε ηελ ράξε ηνπ Θενύ
θσηίδνπλ ζθηώδεηο πιεπξέο ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ.
Είκαζηε νη βαζηθνί παηδαγσγνί ησλ παηδηώλ καο θαη
παίδνπκε ηνλ ζεκαληηθόηεξν ξόιν ζηε δηακόξθσζε ηεο
πξνζσπηθόηεηάο ηνπο. Η αγάπε θαη ε επηθνηλσλία όκσο
ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα κηα πγηή ζρέζε κέζα ζηελ νηθνγέλεηά
καο.
Η Σχολή Γονέων ηεο Ελνξίαο καο έρεη ζηόρν λα βνεζήζεη
ηνπο γνλείο λα θάλνπλ απηό πνπ πηζηεύνπλ πσο είλαη
θαιύηεξν γηα ηα παηδηά ηνπο, ζ’ έλα πεξηβάιινλ θαηαλόεζεο
θαη απνδνρήο, κε έκθαζε ζηελ θνηλή αληαιιαγή απόςεσλ
θαη πξνβιεκαηηζκνύ.
Σε πεξηκέλνπκε…

