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Ηέμα ειρήγηρηπ

“Η οικογένεια ως σφστημα, 

η λειτουργική οικογένεια –

Η κρίση στο θεσμό της οικογένειας” 



ΛΕΞΕΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ

“Η οικογένεια ως σφστημα, 

η λειτουργική οικογένεια –

Η κρίση στο θεσμό της οικογένειας” 

Ζ νηθνγέλεηα είλαη έλα ζύζηεκα 

κέζα από ζρέζεηο πξνζώπσλ. 

Απαξηίδεηαη από κέιε, ζθνπό 

θαη ηάμε κεηαμύ ησλ κειώλ γηα λα έρεη ιεηηνπξγηθόηεηα.

Ωζηόζν, ζηελ απγή ηνπ 21νπ αη. γίλεηαη ιόγνο γηα θξίζε ηεο 
νηθνγέλεηαο.



τθν Παιδαγωγικι επιςτιμθ 
κάκε κρίςθ είναι μία ευκαιρία, 

είναι μία δυνατότθτα, 
είναι μία πρόςκλθςθ και 

πρόκλθςθ
για αγωγι, 

για μάκθςθ, για διδαςκαλία & για 
εκπαίδευςθ.

Η Παιδαγωγικι ωσ επιςτιμθ 
ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΝΣΙΣΑΘΜΙΗ, 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ



Ζ ρύγυοξμη κξιμχμική ποξβλημαςική από ςη 

ρκξπιά ςχμ Δπιρςημώμ Αγχγήπ

• Ζ νηθνγέλεηα νξίδεηαη σο ζεκειηψδεο δνκηθφ 
ζηνηρείν κηαο θνηλσλίαο, κέζσ ηεο νπνίαο ην άηνκν 
εμαηνκηθεύεηαη θαη παξάιιεια θνηλσληθνπνηείηαη.

• Έηζη, ζην θέληξν ηεο ζύγρξνλεο δη-επηζηεκνληθήο 
ζπιινγηζηηθήο (ςπρνινγία, παηδαγσγηθή, ζενινγία, 
νηθνλνκία θ.ά.) ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο “ζπγθξφηεζεο 
ηεο νηθνγέλεηαο”, ππό ην πξίζκα ησλ λέσλ θνηλσληθώλ 
ζπλζεθώλ, αλαγθώλ θαη αλαθαηαηάμεσλ.

• ΠΟΗΑ ΟΗΘΟΓΔΝΔΗΑ; 



Διόςι είμαι κξιμόπ ςόπξπ όςι ρήμεοα:

- κάπξιξι ποξςιμξύμ μα είμαι ξικξγέμεια (ασςό 

είμαι ξμάδα)

- παοά μα έυξσμ ξικξγέμεια (ασςό είμαι ρυέρη).

Γηαηί θζάζακε ζε απηό ην δηπνιηθό ζρήκα;



Κόγχ ςχμ ρύγυοξμχμ κξιμχμικώμ 

ποξβλημάςχμ

• Σα ζύγρξνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πιήηηνπλ ζε ηέηνην βαζκό ηε 
ζπλνρή ηνπ ζεζκνύ ηεο νηθνγέλεηαο, ώζηε λα δεκηνπξγνύληαη 
εξσηεκαηηθά γηα ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηλσληθνύ 
ζπλόινπ.

• Σέηνηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα έρνπλ σο αθεηεξία ηνπο ηα 
ζύγρξνλα πξαγκαηνινγηθά δεδνκέλα ηεο αλεξγίαο, ηεο αύμεζεο ηεο 
παξαβαηηθόηεηαο, ηνπ απμαλόκελνπ αξηζκνύ ησλ δηαδπγίσλ, ηεο 
ππνγελλεηηθόηεηαο, ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο νηθνγελεηαθήο νκάδαο, ηηο 
αιιαγέο ζηνπο ξόινπο ησλ θύισλ θαη ησλ γελεώλ, ηεο 
δηεζλνπνίεζεο ησλ νηθνινγηθώλ θηλδύλσλ,  θαζώο θαη ησλ δηεζλώλ 

θαη αιιεινεμαξηώκελσλ πιαλεηηθά νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ.



Ιζηνξηθά, όιεο νη θνηλωληθέο νκάδεο θαη θνηλωλίεο 

αληηκεηώπηδαλ πξνβιήκαηα. Τη δηαθνξνπνηήζεθε; 

Τα θνηλωληθά πξνβιήκαηα επέθεξαλ θνηλωληθέο 

κεηαβνιέο ζε αμηαθά ζπζηήκαηα. 

• Καη ε θνηλσληθή κεηαβνιή δελ είλαη ηνπν-ρξνληθή 
αιιά ζε πιαλεηηθφ επίπεδν,

εξαιηίαρ ηηρ επίδπαζηρ ηηρ ηεσνολογίαρ, 

ηηρ παγκοζμιοποίηζηρ και 

ηηρ πεςζηόηηηαρ ηων πολιηικο-οικονομικών 
καηαζηάζεων.



• Δπνκέλσο, ιόγσ ησλ απμαλόκελσλ θνηλσληθώλ 
κεηαβνιώλ δηεζλώο, ε νξγάλσζε ηνπ ηδησηηθνύ θαη ηνπ 
δεκόζηνπ βίνπ παξνπζηάδεη αιιαγέο θαη 
δηαθνξνπνηήζεηο ζε όπια ζςμπεπιθοπών θαη ζε 
ζημαζία επιλογών ζωήρ.

• Οη αιιαγέο είλαη πνηνηηθέο θαη ιηγφηεξν πνζνηηθέο
θαη αληρλεύνληαη ζην επίπεδν ησλ αμηψλ, π.ρ. πώο 
εκπλένπλ έλαλ άλζξσπν ή πώο απηόο εκπλέεηαη από ηελ 
επηξξνή ηνπο. 

• Γηα παξάδεηγκα: ε παγθνζκηνπνίεζε απέλαληη ζην πεξηβάιινλ σο 
δεκηνύξγεκα ηνπ Θηίζηε ή σο νηθνλνκηθή νληόηεηα/ ζηε 
ςπρνθπιεηηθή ηαπηόηεηα ησλ αηόκσλ σο δεδνκέλε ζηνλ Άλζξσπν ή 
σο δπλαηόηεηα επηινγήο ηνπ εθάζηνηε αηόκνπ, θ.ιπ.



Ρσμπεοαρμαςικά, η ξικξγεμειακή δξμή ςηπ μεςαπξλεμικήπ επξυήπ 

δεμ στίρςαςαι, δεμ είμαι πλέξμ η κσοίαουη (Esping-Andersen, 2006)

• Ζ επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο δεκηνύξγεζε βηνεζηθά δηιήκκαηα θαη 
δεηήκαηα, άιιαμε ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κέζα από ηε βειηίσζε 
ζπλζεθώλ δσήο θαη ζήκεξα ιόγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νηθνγέλεηα 
αλαιακβάλεη ή επηβαξύλεηαη κε ηελ παξνρή θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ.

• Ζ επίδξαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο επέθεξε αιιαγέο ζηηο 
εξγαζηαθέο θαη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη κεηέηξεςε ηηο ζρέζεηο 
κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ ζε επάισηεο. 

• Έρνπκε ηελ νηθνγέλεηα κε άιιε κνξθή, κε δηαθνξεηηθή κνξθή. 
Δίλαη ελαιιαθηηθή νηθνγέλεηα, είλαη πνιιαπιέο νηθνγέλεηεο.



Τα λέα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα πνπ αλαδύζεθαλ 

δηακνξθώλνπλ θαη ζθηαγξαθνύλ:

• Τελ οηθογέλεηα δηπιής ζηαδηοδροκίας ιόγω επαγγεικαηηθώλ 

ρόιωλ θαη ηωλ δύο ζσδύγωλ.

• Τελ ειεύζερε ζσκβίωζε (εηερόθσια θαη οκόθσια δεσγάρηα 

κε ζύκθωλο ζσκβίωζες).

• Τε κολογολεϊθή οηθογέλεηα. 

• Νένη γάκνη, λέεο ζεκαζίεο ησλ «παιηψλ» θαη 
«λέσλ».



Λε δεδξμέμξ όμχπ όςι «Ξικξγέμεια είμαι Ρυέρειπ Οοξρώπχμ», η 

κοίρη είμαι ρςξ θερμό ςηπ ξικξγέμειαπ;

• ΌΥΙ. Η θξίζε δελ είλαη ζηελ νηθνγέλεηα.

• Η θξίζε έγθεηηαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ ζπδχγσλ θαη ζηελ 
εγστζηηθή επηκνλή λα επηθξαηήζεη ε κία ή ε άιιε άπνςε.

• Γελ ππάξρεη θξίζε, «φηαλ ν άλζξσπνο επηκέλεη θαη αγσλίδεηαη 
λα βιέπεη ηνλ άιινλ άλζξσπν σο εηθφλα ηνπ Θενχ, σο δψξν 
ηνπ Θενχ, ηφηε απηή ε αθεξαηφηεηα θαη ζηηο δχν δηαζηάζεηο 
είλαη απηή πνπ βηψλεηαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, κέζα ζηε 
ζρέζε ηνπ δεχγνπο» (Μαθαξηζηόο ηζαλίνπ θαη ηαηίζηεο 
Παύινο).



Ζ πξιμαμςική διακξμία ρςξ ρημείξ ασςό νεκιμά από ςημ 

πξιμαμςική τοξμςίδα ςηπ ξικξγέμειαπ και ρςξυεύει ρςημ 

ενάλειφη ςξσ ρύγυοξμξσ καςακεομαςιρμξύ.  



• Η νηθνγέλεηα ωο ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πξέπεη, 

ινηπόλ, λα ελνπνηήζεη ηα επηκέξνπο ιεηηνπξγηθά 

κέξε ηεο κέζα όκωο ζε κία ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΣΕΩΝ 

(όρη απιώο ζύζηεκα), όπνπ ζα

• Έρεη ζηόρν ή έλα ζθνπό ελ Χξηζηώ.

• Απνηειείηαη από νπζηαζηηθά ζηνηρεία, δει. ελήιηθεο, 

παηδηά, γπλαίθεο θαη άλδξεο ωο πξόζωπα Θενύ.

• Χαξαθηεξίδεηαη από απηνεθηίκεζε θαη επηθνηλωλία 

κεηαμύ κειώλ, όπωο επηβάιιεη ε νξζόδνμε πίζηε.

• Λεηηνπξγνύλ ηα κέξε θαη λα δηαηεξείηαη ε πλεπκαηηθή 

θαη θνηλωληθή πξόνδνο παξάιιεια κέζα ζην 

ζύζηεκα.

• Οξίδεη Τξόπνπο αιιειεπίδξαζεο κε ηελ θνηλωλία ωο 

Εθθιεζία ηνπ Σώκαηνο ηνπ Χξηζηνύ.



ΟΞΘΛΑΜΘΙΞ ΔΠΓΞ 

είμαι πξλσποιρμαςικό, πξλσεπίπεδξ και πξλσδιάρςαςξ αματξοικά 

με ςημ ξικξγέμεια χπ βιξκξιμχμικό γεγξμόπ και ςα μέλη ςηπ

Παξέκβαζε ζε επίπεδν

• πξόιεςεο,

• απνθαηάζηαζεο θαη

• αληηζηάζκηζεο

• Δηδηθό, 

• Δληαηηθό,

• ηνρν-θαηεπζπλόκελν ζε 
άηνκα, νκάδεο & ζεζκνύο



Ποιμαμτική διακομία 

• Εεηά ηε κεηακφξθσζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ 
ζπκπεξηθνξώλ ησλ ρξηζηηαλώλ θαη ησλ θνηλνηήησλ.

• Γηόηη ν άλζξσπνο θαη νη αληηιήςεηο ηνπ είλαη ζε 
θξίζε θαη όρη ν ζεζκόο.

• Ο Γάκνο (από κόλνο ηνπ) δελ ιύλεη πξνβιήκαηα, αιιά 
απαηηεί  ιχζεηο κέζα από αγάπε, δεκηνπξγηθόηεηα θαη 
ειεπζεξία.



Ποιμαμτική διακομία 

• Ο ζπδπγηθόο βίνο είλαη «θαζ’ νδφλ»βίνο, είλαη δξφκνο 
ηαπείλσζεο.

• Απαηηεί εθθιεζηαζηηθή δσή, εηνηκόηεηα, απνδνρή, εηιηθξίλεηα, 
ραξά, ζπλαληίιεςε, επξύηεηα ζθέςεο, απνθπγή επηθέληξσζεο ζε 
βεβαηόηεηεο θαη επηζπκίεο.

• Ζ νηθνγέλεηα δνθηκάδεηαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα. 

• Απεηιείηαη από ηελ επηδίσμε ηεο επθνιίαο, ην θπλήγη ηεο επηπρίαο, 
ηελ επεκεξία κέζα από νηθνλνκηθνύο πόξνπο, ηελ εμηδαλίθεπζε, ηελ 
εηδσινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δσήο θαη ηελ απώιεηα ηεο 
νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο.



Για ςημ Ξοθόδξνη Ηεξλξγία και αγχγή
ο γάμοσ δεν είναι αποκατάςταςθ οικονομικι

• Ο άνκρωποσ δεν ςτοχεφει ςτθ βιολογικι διαδοχι αλλά ςτθ 
πνευματικι γονιμότθτα.

• Ο γάμοσ δεν είναι ςυναιςκθματικι εξαςφάλιςθ ι κάλυψθ 
υπαρξιακοφ κενοφ.

• Ο γάμοσ δεν είναι κοινωνικι ι οικονομικι αποκατάςταςθ ι 
κεραπεία για άλλου είδουσ ζνςτικτα.



Οξιμαμςικόπ λόγξπ

• Ο πνηκαληηθφο ιφγνο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηε 
ζπδπγία, δηόηη ν αηνκηθόο ηξόπνο δσήο είλαη πξαθηηθή 
εθαξκνγή ζηηο ζπδπγηθέο ζρέζεηο.

• Ζ γνλετθφηεηα, όπσο θαη ν γάκνο,  είλαη ζπλεηδεηή 
επηινγή, όρη θνηλσληθή επηηαγή.

• Ο πνηκαληηθφο ιφγνο ζα πξέπεη λα πείζεη όηη ε 
αηνκηθή αθήγεζε δσήο σο ζύλνιν πξνζσπηθώλ
επηινγώλ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαη λα αιιάμεη.



«Η ζύγσπονη ποιμανηική θεωπία και ππάξη 

σπειάζεηαι να σπηζιμοποιεί 

γνώζειρ και επιζηημονικέρ θέζειρ 

με ηπόπο πποληπηικό

σωπίρ να αλλοιώνει ανθπωπολογικέρ και εκκληζιολογικέρ 

απσέρ και πποϋποθέζειρ» (π. Αδακάληηνο Απγνπζηίδεο, 2017).

Ζ ζενινγία ηεο Δθθιεζίαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 
πξφηππα ζσηεξίαο 

θαη λα δηαθνξνπνηεί ην λόκηκν θαη επηζπκεηό θνηλσληθά 
από ην ζσηήξην γεγνλόο ηεο νξζνδνμίαο.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΠΡΟΝΟΙΑΚΗ 

ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ

«Ο ιερέασ καλείται να αξιοποιήςει κάθε 
προςφερόμενη γνώςη, μέθοδο και 
τακτική που τον βοηθά να γίνει  ‘τοις 
πάσι τα πάντα’ » 

για να καταφέρει να βοηθήςει «πάντωσ τινάσ»

(π. Αδαμάντιοσ Αυγουςτίδησ)



Ξοθόδξνη Ηεξλξγία και αγχγή

• Δίλαη αλαγθαίνο ν επαλαζρεδηαζκφο ηεο πνηκαληηθήο 
ηνπ γάκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο.

• Μέζσ ηεο Οξζφδνμεο Θενινγίαο θαη καξηπξίαο ηεο 
εκπεηξίαο γηα ηελ ελ Χξηζηώ δσή (όρη θαλνληζηηθέο 
αξρέο).

• Ο ξόινο ηεο αγσγήο κέζα από ηελ νξζνδνμία, δηόηη 
ΑΓΩΓΖ ζεκαίλεη ζθόπηκε ΔΠΙΓΡΑΗ ζηελ αλάπηπμε 
θαη ηελ ππνζηήξημε πξνζώπσλ θαη ζρέζεσλ. 

• Καη απηφ είλαη ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ.



• Οη έλλνηεο κάζεζε θαη δσή είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο.

• Η κάζεζε είλαη κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία πνπ απνβιέπεη ζηελ 
νηθεηνπνίεζε λέαο γλώζεο θαη εκπεηξίαο. Δίλαη ςπρηθό θαηλόκελν 
κε βάζε ην νπνίν ν άλζξσπνο νηθεηνπνηείηαη κηα λέα εκπεηξία, 
απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην ζπλερώο κεηαβαιιόκελν 
πεξηβάιινλ θαη ζπλεπώο θαη γηα ηε δσή ηνπ (Γαλαζζήο-Αθεληάθεο, 
1996). 

• Η δηδαζθαιία απνηειεί ην ζηνηρεηώδεο κέξνο κηαο εθπαίδεπζεο κε 
βαζηθή ιεηηνπξγία λα κεηαδώζεη ηε γλώζε θαη λα αλαπηύμεη ηελ 
θαηαλόεζε θαη ηηο δεμηόηεηεο ηνπ καζεηή (Εαβιαλόο, 2003).  



Άγηνο Αληψληνο 

«…η ζωή και ο θάναηορ εξαπηώνηαι από ηον 
πληζίον μαρ…»



Η λ. «ΠΛΗΘΟΝ» πποϋποθέηει:

- ΑΣΞΑΜΘΚΖΨΖ και ΡΣΜΑΜΘΚΖΨΖ

-ΡΣΜΑΘΡΗΖΛΑΘΙΖ ΑΜΑΟΣΝΖ & ΔΟΑΠΙΔΘΑ

- ΘΙΑΜΞΖΑ ΔΟΘΚΣΡΖΡ ΡΣΓΙΠΞΣΡΔΩΜ

- ΑΚΚΖΚΞΡΔΒΑΡΛΞ κ.λπ.

-Σο ΓΑΜΟ Ω ΜΤΣΗΡΘΟ

ΚΑΘ ΟΥΘ Ω ΚΟΘΝΩΝΘΚΟ ΑΠΛΩ ΓΕΓΟΝΟ.



Η πνηκαληηθή δξάζε θαη επζχλε έρεη ραξαθηήξα αγσγήο.

Δίλαη ζθφπηκε επίδξαζε ππφ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή κε 
πξνζδνθψκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, πάληα ππφ ην 

θαζεζηψο ηεο ειεχζεξεο επηινγήο ηνπ θαζελφο καο.

Ζ πνηκαληηθή δξάζε θαηεπζύλεη ζε αξεηέο, όπσο: 
• Διπίδα (εξεζίζκαηα & ζηνξγηθό πεξηβάιινλ), 
• Βνύιεζε (ζηαζεξό πεξηβάιινλ πνπ αλαπηύζζεη δεμηόηεηεο),  
• ηόρνο (ελζάξξπλζε πξνο απηνπξαγκάησζε), 
• Δπάξθεηα (απνηειεζκαηηθόηεηα κέζσ ζπλεξγαηηθώλ κεζόδσλ ζε 

έλα πεξηβάιινλ), 
• Πηζηόηεηα (ζεηηθή αηκόζθαηξα κάζεζεο πξνο ξεαιηζηηθή 

απηνεθηίκεζε) (Δlliott et al., 2008).

Ποιμαμτική διάσταση και αγωγή



«Οι Καμόμες είμαι για μα 

σώζουμ τους αμθρώπους και 

όχι για μα τους δεσμεύουμ και 

μα τους οδηγούμ στημ 

απόγμωση και στημ απώλεια»

(Μεηξνπνιίηνπ Πεξγάκνπ 
Ησάλλνπ,  2011).



Καταλήγομτας, στο καθολικό πρόβλημα τωμ αμθοώπιμχμ

ρυέρεχμ, η αμταμάκλαση του οποίου είμαι πρόδηλη στο

μικρόκοσμο της οικογέμειας, μέσα από τις διάφορες

λειτουργίες που επιτελεί,

νη ηεξείο θαη ηα ζηειέρε εθθιεζίαο κπνξνχλ 
λα είλαη νη «ΗΜΑΝΣΙΚΟΙ ΑΛΛΟΙ» γηα ηα 
παηδηά, ηνπο εθήβνπο θαη ηε ζηήξημε φιεο 

ηεο νηθνγέλεηαο.



«Η μόμη συλλογικότητα που δεμ 

έχει υποταχθεί ακόμη είμαι η 

ΕΝΟΡΙΑ» (Χρ. Γιαμμαράς).

Ζ ΔΝΟΡΗΑ ΔΗΝΑΗ ΜΗΑ 
ΕΩΝΣΑΝΖ ΘΟΗΝΟΣΖΣΑ. Ζ 
απώιεηα θνηλσληθήο ζπλνρήο είλαη 
ζέκα επηβίσζεο.



Οοέπει μα ερςιάρξσμε ρςη υοιρςιαμική 

ξικξγέμεια και ρςξ υοιρςιαμικό γάμξ.



• Ζ νηθνγέλεηα είλαη έλα από ηα ζπνπδαία πνηκαληηθά
ζέκαηα ηεο Δθθιεζίαο, επεηδή απνηειεί ην θύηηαξν ηεο 
ζξεζθεπηηθήο, εζηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. 

• Οηθνγέλεηα θαη γάκνο είλαη δύν έλλνηεο κε πνιύ κεγάιε 
ζεκαζία γηα ηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία.

• Ο γάκνο γηα ηε δσή ηεο Δθθιεζίαο είλαη κπζηήξην 
αγάπεο.

• Σεο αγάπεο ηνπ Θενχ πξνο ηνλ άλζξσπν, ηεο 
αγάπεο ηνπ άλδξα πξνο ηε γπλαίθα θαη ηεο 
γπλαίθαο πξνο ηνλ άλδξα, ηεο αγαπεηηθήο ζρέζεο 
ησλ πξνζψπσλ (Μαθαξηζηόο ηζαλίνπ θαη ηαηίζηεο Παύινο).



H ζηήξημε ηεο νηθνγελεηαθήο ηζνξξνπίαο απαηηεί  
κία θεολογική, παιδαγωγική και κοινωνική 
μεθοδολογία κε πλεπκαηηθά ζηνηρεία.

- Πξνζαλαηνιίδεη ζε ηθαλόηεηεο 
θαη δεμηόηεηεο κέζα από ηελ 
Δλνξία.

- Γηακνξθψλεη ηθαλφηεηεο 
θξίζεο θαη δεμηφηεηεο 
δξάζεο

π.ρ. θαηαζθελώζεηο, εθδξνκέο, 
ζεαηξηθά δξώκελα, εηθαζηηθέο 
πξσηνβνπιίεο (αγηνγξαθία), 
θ.ιπ.

- Δμαζθεί ζε γλψζε αξρψλ 
θαη αμηψλ κε ζεβαζκφ ηνλ 
Άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ.

• Οξηνζεηεί επηρεηξεκαηνινγία 
θαη ηεθκεξίσζε  θξίζεσλ 
ρσξίο πξνθαηαιήςεηο 
εζηθηζηηθνχ ραξαθηήξα 

• πκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε 
θαη θξηηηθή επηινγή ηξφπνπ 
δσήο (ν γάκνο θαη ε νηθνγέλεηα 
σο ζπλεηδεηή επηινγή θαη 
αλάγθε, ε ζρέζε Πνιίηε-
Θξάηνπο, θ.ιπ.)

• Δμνηθεηψλεη κε βαζηθέο 
ζενινγηθέο έλλνηεο σο 
ηξφπνπ αληίιεςεο ηεο δσήο

• Π.ρ. ε ζπγρσξεηηθόηεηα
απειεπζεξώλεη δηόηη 
απνδεζκεύεη ςπρνδπλακηθά ηνλ 
Άλζξσπν από εκκνλέο, θ.ιπ.



Δεν ππέπει να ξεσνάμε όηι ακόμη και ζε

πεπιπηώζειρ πος ηο οικογενειακό πλαίζιο είναι

ανεπαπκέρ,

η ΕΝΟΡΙΑ ωρ κοινωνικοποιηηικόρ παπάγων

μποπεί να λειηοςπγήζει ζςνδςαζηικά ωρ

θεολογική, κοινωνική και πολιηιζμική

ζηπαηηγική και να θέζει ένα νέο ενηαξιακό

πλαίζιο διαππαγμάηεςζηρ ηων οικογενειακών

ανηζςσιών ζηην κοινόηηηα μέζα από ηην εν

Υπιζηώ εν Ζωή,

ζσληζηώληας μοπθή δια βίος αγωγήρ ηωλ

αλζρωπίλωλ ζτέζεωλ.



Οοέπει μα ερςιάρξσμε ρςα διάτξοα αμαπςσνιακά 

ρςάδια ςηπ ζχήπ(Piaget). 

• Να εκπαιδεφςουμε τουσ ανκρϊπουσ να μάκουν να αγαποφν  όχι ωσ 
απλϊσ διδαςκαλία αλλά  ωσ βίωμα. «ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ».

• Οι άνκρωποι χωρίηουν όχι γιατί δεν ζχουν ςχζςθ αλλά γιατί δεν ζχουν 
αγάπθ.

• τθν προετοιμαςία των υποψθφίων ηευγαριϊν προσ το Μυςτιριο του 
Γάμου, δίδοντασ εφόδια για τθν εντόσ του γάμου πορεία. Ο γάμοσ είναι 
ςυντεταγμζνθ ςωτθρίασ , είναι ευλογία, όχι πορεία νομιμοποίθςθσ. 

• τθ ςτιριξθ των ςυηφγων, διότι είναι μεγάλο λάκοσ το ενδιαφζρον και 
το βάροσ να ςτρζφεται αποκλειςτικά ςτα παιδιά. Ο ΑΓΑΠΗΣΙΚΟ 
ΣΡΟΠΟ ΕΙΝΑΙ ΧΕΗ.



Οοέπει μα ερςιάρξσμε ρε βέλςιρςεπ ποακςικέπ και μα 

επικεμςοχθξύμε ρςημ ειδξπξιό διατξοά γεγξμόςχμ 

ζχήπ:

• ΧΕΗ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΜΕ ΕΤΘΤΝΗ, 

όχι χρθςτικότθτα & ςκοπιμότθτα.

• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  Ο πιο ςυνεκτικόσ κρίκοσ ςτισ 
ςχζςεισ των ανκρϊπων και ο πιο φυςικόσ χϊροσ 
του ηεφγουσ και των παιδιϊν. 

• ΦΤΙΚΟ ΧΩΡΟ  ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ.



ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ –

Πξφηππα 

σο εθαξκνζκέλε γλψζε θαη πξάμε 

Λεηηνπξγηθήο Οηθνγέλεηαο

κέζα ζηελ Δλνξία.



Η Δλνξία είλαη δπλαηφηεηα 

θαη εθεί κπνξνχκε λα νηθνδνκήζνπκε 

ηε ρξηζηηαληθή νηθνγέλεηα,

Οη θαιέο πξαθηηθέο 

ζα απνηειέζνπλ παηδαγσγηθή θαη 
εθθιεζηνινγηθή παξέκβαζε 

ζηελ Δλνξία.

Αο δνχκε κεξηθέο παξεκβάζεηο….











Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΙΑ

Γηαπξαγκαηεύεηαη θαη κειεηά 

ην θαηλόκελν ηεο αγσγήο, 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο  

θαη κάιηζηα ζε ζρέζε κε ηε ςπρνλνεηηθή, 
θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή θαη βνπιεηηθή

ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ. 



α Ιαςηυηςικά ρυξλεία, ξι εμξοιακέπ ρσμάνειπ, η δημιξσογική απαρυόληρη

εμςόπ ςηπ εκκληριαρςικώμ δξμώμ κ.λπ. έυξσμ κξιμχμιξκεμςοικό

υαοακςήοα όυι αςξμξκεμςοικό. Ο.υ. η βξύληρη ςξσ Αγ. Κξσκά όπχπ

απξςσπώμεςαι ρςη ζχή αλλά και ρςημ πμεσμαςική διαθήκη ςξσ.



Οοέπει μα ρςξυεύρξσμε ρσμ Ηεώ:

ζηελ παηδαγσγηθή επίδξαζε

γηα λα πεηχρνπκε 

ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ αιιαγή 
λννηξνπηψλ πξνζψπσλ θαη θνηλνηήησλ 

κέζα ζε ελνξηαθνχο ρψξνπο 

γηα λα δηαθπιάμνπκε ηελ Οηθνγέλεηα 

θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο.



Άγιξπ Οξοτύοιξπ 

• «…ζηελ νηθνγέλεηα βξίζθεηαη κεγάιν κέξνο από 
ηελ επζύλε γηα ηελ πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 
αλζξώπνπ…

• Ζ αγηόηεηα ησλ γνλέσλ είλαη ε θαιύηεξε ελ 
Θπξίσ αγσγή…

• Να δώζνπκε ηελ αγάπε ηνπ Θενύ ζηα παηδηά».



Άγιξπ Οαψριξπ

• «Ζ πλεπκαηηθή δσή είλαη βαζηθή πξνϋπόζεζε 
γηα ηελ θαιή απνθαηάζηαζε».



Κόγξι Γέοξμςξπ Οαψρίξσ, Δ΄, Ξικξγεμειακή Εχή

Σν παξάδεηγκα ησλ γνλέσλ Η ηαπείλσζε ησλ γνλέσλ

• ….Ζ θαιύηεξε θιεξνλνκηά πνπ 
κπνξνύλ λα αθήζνπλ νη γνλείο 
ζηα παηδηά ηνπο είλαη λα ηνπο 
κεηαδώζνπλ ηε δηθή ηνπο 
επιάβεηα.

• Οη γνλείο πξέπεη λα δεηνύλ 
βνήζεηα από ηνλ Θεό γηα ηα 
παηδηά ηνπο.



Κόγξι Γέοξμςξπ Οαψρίξσ, Δ΄, Ξικξγεμειακή Εχή

Σα παηδηά πξέπεη λα ρνξηάζνπλ 
ζην ζπίηη ζηνξγή θαη αγάπε.

Η αγάπε κεηαμχ ησλ αδεξθψλ.

• Σα παηδηά έρνπλ αλάγθε από 
αγάπε θαη ζηνξγή θαη από 
πνιιή θαζνδήγεζε, δηόηη ε 
ζηέξεζε απηώλ γελλά 
ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα.

• Οη γνλείο πξέπεη λα 
θαιιηεξγνύλ ηελ αγάπε κεηαμύ 
ησλ παηδηώλ θαη όηαλ ζέινπλ 
λα εληζρύζνπλ ην πην αδύλακν, 
λα πξνεηνηκάδνπλ ην έδαθνο 
παίξλνληαο ηε ζπγθαηάζεζε 
ηνπ δπλαηώηεξνπ αδεξθνύ.



Κόγξι Γέοξμςξπ Οαψρίξσ, Δ΄, Ξικξγεμειακή Εχή

Οη παξέεο πνιχ επεξεάδνπλ ηα 
παηδηά.

Σν κάισκα θαη ν έπαηλνο ηνπ 
παηδηνχ.

• Ο άλζξσπνο όπσο βιέπεη ηε 
δηαζηξνθή έηζη κπνξεί λα δεη 
θαη ηελ αξεηή θαη λα ηε 
κηκεζεί.

• Γηα παξάδεηγκα νη γνλείο 
πξέπεη λα πξνζέρνπλ λα κε 
καιώλνπλ ηα παηδηά ηνπο ην 
βξάδπ, γηαηί  δελ ππάξρεη 
ρξνληθό πεξηζώξην παηρληδηνύ 
θαη δηαζθέδαζεο, κε 
απνηέιεζκα ε απειπηζία λα 
θσιηάζεη κέζα ηνπο.

• Έλα δσεξό παηδί έρεη δπλάκεηο κέζα 
ηνπ θαη κπνξεί λα πξνθόςεη πνιύ ζηε 
δσή ηνπ, εάλ ηηο αμηνπνηήζεη.



Κόγξι Γέοξμςξπ Οαψρίξσ, Δ΄, Ξικξγεμειακή Εχή

Σν δφξηζκα ησλ παηδηψλ θαη ην 
ππεξβνιηθφ ελδηαθέξνλ είλαη 
αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο.

Η αδηάθξηηε ππεξβνιηθή 
αγάπε πξνθαιεί βιάβε ζην 
παηδί.

• Σα παηδηά είλαη εθηεζεηκέλα ζε 
όια ηα ξεύκαηα ηεο επνρήο. 
Χξεηάδεηαη από ηελ πιεπξά ησλ 
γνλέσλ δηάθξηζε, ππνκνλή θαη 
πξνζεπρή, έλαο αξρνληηθόο 
ηξόπνο πνπ ζα θαιιηεξγεί ην 
θηιόηηκν ζηηο ςπρέο ηνπο, λα 
απνθεύγνπλ ηνπο πεηξαζκνύο ηεο 
δσήο, λα αγσλίδνληαη κε ραξά θαη 
λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο 
κε εκπηζηνζύλε ζην Θεό.

• Ζ αγάπε ρξεηάδεηαη θξέλν κε 
δηάθξηζε. Ζ πξαγκαηηθή 
αγάπε έρεη αληδηνηέιεηα θαη 
ζύλεζε θαη δελ θαιιεηξγεί 
αηζζήκαηα θαηαπίεζεο αιιά 
νύηε θαη αξξσζηεκέλε 
απηνπεπνίεζε. Σα παηδηά 
πξέπεη λα κάζνπλ λα 
αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε ηνπ 
εαπηνύ ηνπο.



Παιδαγωγική: «Παιδί» και «Άγω» (ετυμολογία) 

υμιστά καθοδήγηση και εποπτεία παιδιού 

(Dewey)

ΓΟΝΔΙ ΚΑΣ’ ΔΙΚΟΝΑ ΘΔΟΤ

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΚΑΣ’ ΔΙΚΟΝΑ ΘΔΟΤ

ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ 



Σο ιζηορικό πλαίζιο ποσ σπάρτοσμε και 

ζούμε δεν μπορεί να περιοριζηεί ζε 

μονομερείς προζεγγίζεις 

και απλοϊκές λύζεις.



Χξεηαδόκαζηε 

ΓΝΩΔΙ ΙΚΑΝΟΣΗΣΔ & ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ

ποσ ζα ζσλάδοσλ κε ηο 

“θνηλσληθό είλαη θαη γίγλεζζαη”

κέζα από κία ζενινγηθή βάζε 
εθθιεζηαζηηθψλ 

θαη φρη ηδενινγηθψλ πξνυπνζέζεσλ.
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