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Σν έξγν ηνπ Κπξίνπ γίλεηαη κε νκαδηθή δνπιεηά θαη ζπλεξγαζία όισλ ησλ πηζηώλ. Ο Χξηζηόο είρε ζηείιεη ηνπο καζεηέο Σνπ ζε νκάδεο κε ηελ εληνιή λα καζεηεύζνπλ πάληα ηα έζλε. Σελ ίδηα απνζηνιή έρνπκε θη εκείο ζήκεξα, σο πηζηά
κέιε ηεο εθθιεζίαο Σνπ: λα κηιήζνπκε γηα ηε ζσηεξία Σνπ ζε κηθξνύο θαη κεγάινπο. Θέινπκε λα κνηξαζηνύκε καδί ζαο ηα ζαπκάζηα πνπ έθαλε ν Κύξηνο ηνπο
θαινθαηξηλνύο κήλεο κε ηε ζπλεξγαζία πηζηώλ ζε πνιιέο πόιεηο ηεο Διιάδαο.

Συμεργασία στομ υπαίθριο ευαγγελισμό
Δδώ θαη 3-4 ρξόληα δίλνπκε θάζε θαινθαίξη επαγγειηζηηθά πξνγξάκκαηα
γηα παηδηά ζε πάξθα θαη πιαηείεο δηάθνξσλ ειιεληθώλ πόιεσλ. Φέηνο
θαη πάιη, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιελ. Δπαγγ. Δθθιεζία ηεο Λάξηζαο,
δόζεθαλ 3 πξνγξάκκαηα ζηελ πεξηνρή. Ζ ζπλεξγάηηδά καο, Θενδώξα
Παηζίδνπ, κε 2 εζειόληξηεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διεύζ. Δπαγγ. Δθθιεζία Καβάιαο θαη Γξάκαο, έδσζαλ παηδηθά πξνγξάκκαηα ζηελ Κνκνηελή, ζηε Γξάκα, ζηελ Καβάια, ζηελ Πέξακσ θαη ζηελ Ζξαθιείηζα. Μεηά ην παηδηθό πξόγξακκα,
ν αδ. σηήξεο ηξηθηνύιηαο έθαλε επαγγειηζκό κε ηακπιώ ζηνπο γνλείο.
Δπίζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διεύζ. Δπαγγ. Δθθιεζία Θεζζαινλίθεο, δώζακε 4 πξνγξάκκαηα
ζηνλ Φνίληθα Θεζζαινλίθεο. Πεξίπνπ 40-60 παηδηά καδεύνληαλ θάζε κέξα, έπαηδαλ κε θάπνηα παηρλίδηα ζηελ αξρή θαη κεηά καδεύνληαλ γηα λα δνπλ ην θνπθινζέαηξν θαη λ’ αθνύζνπλ ηελ επαγγειηζηηθή ηζηνξία. Αθνύ μαλάπαηδαλ, ζην ηέινο έθαλε πάιη ηακπιώ ν σηήξεο.
Μηα γηαγηά καο είπε: «αο επραξηζηνύκε, όρη κόλν γηα ην σξαίν θνπθινζέαηξν, αιιά επεηδή κηιήζαηε ζηα παηδηά καο γηα ην Χξηζηό. Σνλ έρνπλ αλάγθε!».
Μηα 22ρξνλε ηζηγγάλα κε 4 παηδηά (ήηαλ 12 εηώλ όηαλ ηελ έθιεςε ν άληξαο ηεο) κε ξώηεζε: «Δίλαη
αιήζεηα απηό πνπ είπε ν θ. ηέθαλνο ζην κάζεκα, όηη ν Θεόο κε αγαπάεη θαη γλσξίδεη ην όλνκά κνπ;». Όηαλ ηε δηαβεβαηώζακε γη’ απηό, ζπγθηλήζεθε θαη αλππνκνλνύζε λα δεη ηελ ηαηλία «Ηεζνύο»,
επεηδή δελ κπνξνύζε λα δηαβάζεη ηε Γξαθή.
Ο Μηράιεο Πέηθνθ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Εέηα Μαληάηε θαη ηελ Διιελ. Δπαγγ. Δθθιεζία Χαιθίδαο
έδσζαλ 7 πξνγξάκκαηα ζηελ πεξηνρή ηεο Θήβαο θα ηεο Χαιθίδαο.

Συμεργασία στημ Κύπρο
Σελ πξώηε εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ ν ηέθαλνο επηζθέθηεθε ηελ Κύπξν, καδί κε ηνλ ππεύζπλν ηεο Κίλεζήο καο γηα ηελ Κεληξηθή Δπξώπε. ε
ζπλεξγαζία κε ηε Εσή Νεζηνξίδνπ-Χαξαιάκπνπο έθαλαλ έλα παηδηθό
πξόγξακκα θαη κίιεζαλ γηα ηνλ νξακαηηζκό ηνπ παηδηθνύ έξγνπ ζε εθθιεζίεο θαη ζε πνηκέλεο πξνζσπηθά. Πξνζεπρόκαζηε ν Κύξηνο λα ζηείιεη εζεινληέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηε Εσή θαη αλζξώπνπο πνπ ζα πξνζεύρνληαη, ώζηε ηα 180.000 παηδηά ηεο Κύπξνπ λ’ αθνύζνπλ ηα θαιά λέα ηεο ζσηεξίαο.
Γνμάδνπκε ηνλ Θεό γηα ηε Γώξα ΚαξαιήΜαξηαθάθε ππεύζπλε ηνπ ηνκέα ηεο ηζηνζειίδαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ.
Ζ αδειθή καο θξνληίδεη θαη επηκειείηαη κηα ππέξνρε ηζηνζειίδα, όπνπ ηα παηδηά κπνξνύλ, κε έλα
ςεπδώλπκν θαη ρσξίο λα δώζνπλ άιια ζηνηρεία, λα παίμνπλ παηρλίδηα, λα δηαβάζνπλ θαζεκεξηλά
αλαγλώζκαηα, λα γξάςνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο θαη λα δερηνύλ πλεπκαηηθή βνήζεηα.
Μάιηζηα, ππάξρνπλ θαη βνεζεηηθά άξζξα γηα ηνπο εθήβνπο. Δλζαξξύλεηε όζα παηδηά θη εθήβνπο
γλσξίδεηε, λα κπνπλ ζ’ απηήλ ηελ αζθαιή θαη ρξηζηηαληθή ηζηνζειίδα: www.exerevnites.com

Συμεργασία στημ παιδική ιστοσελίδα

Συμεργασία στις Κατασκημώσεις
Ζ πξώηε καο θαηαζθήλσζε ζην Φίιπξν ήηαλ ην Ζωγραθικό Τριήμερο ζηα κέζα Ηνπλίνπ, όπνπ καο βνήζεζε ν Γηώξγνο Καινηεξάθεο κε
έλα κάζεκα πξννπηηθήο θαη ζρεδίνπ πνπ δίδαμε. Σα παηδηά έθηηαμαλ
όκνξθεο ρεηξνηερλίεο πνπ ηηο παξνπζίαζαλ ζην ηέινο ζηνπο γνλείο
ηνπο.
ην Αθληηικό Πενθήμερο ηα παηδηά ράξεθαλ εθηόο από ηα θιαζηθά
(πνδόζθαηξν θαη κπάζθεη), θάπνηα αζηεία παηρλίδηα πνπ δηνξγάλσζε
κηα Ρνπκάληθε νκάδα πνπ είρακε θαιέζεη – ηα παηδηά γιηζηξνύζαλ κε ζακπξέιεο πάλσ ζε πιαζηηθνύο δηαδξόκνπο βξεγκέλνπο κε ζαπνπλάδεο – κπνξείηε λα θαληαζηείηε ηα γέιηα θαη ηηο πιάθεο. Πέξα απ’ απηό, όκσο, ηα παηδηά έκαζαλ λα ζπλαγσλίδνληαη κε ρξηζηηαληθό ηξόπν θαη λα εθαξκόδνπλ ηηο ρξηζηηαληθέο αξρέο αθόκα θαη ζην παηρλίδη ηνπο. Δπραξηζηνύκε ην Νίθν Γηακαληόπνπιν πνπ άθελε ην ιίγν κελώλ κσξό ηνπ γηα λα έξρεηαη λα πξνπνλεί ηα παηδηά ζην κπάζθεη.
ηελ Αγγλική Εβδομάδα είρακε κηα 12κειήο νκάδα από ην Ηιιηλόη. Σα πξσηόηππα παηρλίδηα, ε
ζπλερήο ελαιιαγή δξαζηεξηνηήησλ θαη ηα βαζηά, πλεπκαηηθά κελύκαηα, έκεηλαλ ζηo κπαιό ησλ εθήβσλ καο.
ην Μουζικό Τεηραήμερο, ν Σάθεο θαη ε Μαξίδα Βεληδειέα, γηα
άιιε κηα θνξά, δηνξγάλσζαλ κηα έμνρε ζπλαπιία κε ηα παηδηά
πνπ ζπκκεηείραλ. Δίκαζηε επγλώκνλεο ζην Θεό γηα ηελ ηόζν αξκνληθή ζπλεξγαζία καο. Μπνξείηε λα αθνύζεηε ηε ζπλαπιία ηεο
γηνξηήο ζηελ ηζηνζειίδα καο: www.cefgreece.gr

Συμεργασία στο Κεμτρικό Γραφείο στη Θεσσαλομίκης
Δπραξηζηνύκε ηνλ Θεό γηα ηελ επινγεκέλε γξακκαηέα πνπ καο έρεη δώζεη ζηε
Θεζζαινλίθε. Ζ Γαιήλε Κακπνπξίδνπ-Πεηαιίδνπ βγάδεη έλα κεγάιν θόξην εξγαζίαο πάληνηε κε έλα πιαηύ ρακόγειν θαη έλα πξόζπκν πλεύκα ππεξεζίαο. Μεηαθξάζεηο, δαθηπινγξαθήζεηο, αιιεινγξαθία, παξαγσγή δηδαθηηθνύ πιηθνύ, επαθέο,
δηαθήκηζε ησλ πξνγξακκάησλ καο θαη ινγηζηηθά είλαη κεξηθά από ηα θαζήθνληά
ηεο. αο παξαθαινύκε, πξνζεύρεζηε ώζηε λα θαιπθζεί ε ππνζηήξημή ηεο.

Συμεργασία στα μελλομτικά Προγράμματα
Παξαθαινύκε, πξνζεύρεζηε γηα ηηο 9 Παηδηθέο Βηβιηθέο
Οκάδεο πνπ δηδάζθνπλ ν Μηράιεο θη ε Θενδώξα θάζε
κήλα ζηηο πεξηνρέο ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Μαθεδνλίαο,
ώζηε ν Κύξηνο λα κηιήζεη ζηηο παηδηθέο θαξδηέο.
Αλ ζέιεηε λα δηνξγαλώζεηε έλα πάξηη γελεζιίσλ ή έλα
Χξηζηνπγελληάηηθν πξόγξακκα γηα ηα παηδηά ηεο γεηηνληάο ζαο, θσλάμηε καο γηα λα ζαο βνεζήζνπκε, εθόζνλ
κπνξνύκε!

Συμεργασία μαζί σας!

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ
Στη Θεσσαλονίκη
στις 14 Νοέμβρη 12-6 μ.μ.
στην Ελεύθ. Ε. Εκκλησία
Στην Αθήνα
στις 28 Νοέμβρη 10.30-5 μ.μ.
στη Β’ Ελλην. Ε. Εκκλησία

Δπραξηζηνύκε ηνλ Θεό, επεηδή δελ είκαζηε κόλνη ζ’ απηό
ην έξγν. Ο Θεόο έρεη βάιεη πνιύηηκνπο αδειθνύο ζαλ θη εζάο λα πξνζεύρνληαη θαη λα ζηεξίδνπλ
ην έξγν κε πξαθηηθή θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα. Παξαθαινύκε, ζπλερίζηε λα πξνζεύρεζηε γηα ηνλ
επαγγειηζκό ησλ παηδηώλ ηεο παηξίδαο καο. Οη πλεπκαηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηώλ είλαη ηόζν
κεγάιεο – ε κόλε ιύζε είλαη ε ζσηεξία πνπ ραξίδεη ν Κύξηόο καο!
Με αγάπε Χξηζηνύ,
ηέθαλνο θαη Μάγδα Μπνηώλε
Υπεύθσνοι ηης Χριζηιανικής Διαπαιδαγώγηζης
ζηην Ελλάδα

Χριστιανική Διαπαιδαγώγηση: www.cefgreece.gr
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