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Αγαπεημί αδειθμί,
Γίμαζηε εογκώμμκεξ ζημκ Ηύνηό μαξ γηα Γοπόμαζηε μ Ηύνημξ κα ζαξ εοιμγεί
ηηξ άθζμκεξ εοιμγίεξ πμο μαξ πάνηζε γηα πιμύζηα θαη κα ζαξ ακηαμείρεη.
άιιε μηα θμνά ζηε δηαθμκία μαξ, αιιά θαη
Ιε πμιιή αγάπε εθ μένμοξ ηεξ
ζε όιμοξ εζάξ πμο ζηαζήθαηε πμιύηημμη
Φνηζηηακηθήξ
Δηαπαηδαγώγεζεξ
ζοκενγάηεξ δίπια μαξ, ώζηε ημ εοαγγέιημ
ημο Ζεζμύ Φνηζημύ κα θηάζεη ζε θάζε
Σηέθακμξ θαη Ιάγδα Ιπμηώκε
παηδί ηεξ παηνίδαξ μαξ.

Χοιζηξργεμμιάηικα Ποξγοάμμαηα - Δεκέμβοιξπ 2007
Ο Ηύνημξ μαξ έδςζε ηεκ εοθαηνία
κα μνγακώζμομε πενηζζόηενα Φνηζημογεκκηάηηθα πνμγνάμμαηα από
πμηέ! Σοκμιηθά δώζαμε 38 πνμγνάμμαηα ζε δηάθμνεξ πόιεηξ, από
ηα μπμία 14 ζε Δεμόζηα Δεμμηηθά
Σπμιεία. Τμ μεγαιύηενμ από αοηά

πναγμαημπμηήζεθε ζηε Δαπάνς
ηεξ Ειείαξ. Σε ζοκενγαζία με ημ
Σύιιμγμ πνμζηαζίαξ μνθακώκ
παηδηώκ «Βεκηαμίκ», δώζαμε ημ
μήκομα ημο εοαγγειίμο ζε 460
παηδηά πονόπιεθηςκ μηθμγεκεηώκ.

Διακξμία ζηημ Κύποξ
Τμ Σαββαημθύνηαθμ 4-7 Απνηιίμο μ αδ.
Σηέθακμξ Ιπμηώκεξ επηζθέθζεθε ηεκ
Ηύπνμ θαη μαδί με ηεκ Δςή Κεζημνίδμο
θαη ημ ζύδογό ηεξ Φνίζημ Φαναιάμπμοξ,
δηαθμκήζαμε ζε μηθνμύξ θαη μεγάιμοξ.
Ονγακώζαμε έκα ζεμηκάνημ γηα γμκείξ ζηε
Θεοθςζία θαη πανάιιεια έκα παηδηθό εοαγγειηζηηθό
πνόγναμμα. Γπίζεξ, επηζθεθζήθαμε ημπηθέξ εθθιεζίεξ

θαη ζοκαζνμίζεηξ, ζομμενηδόμεκμη με
ημοξ πηζημύξ ηεξ Ηύπνμο ημκ μναμαηηζμό γηα ημ ένγμ μεηαλύ ηςκ παηδηώκ. Γηα ημ Πάζπα ε αδ. Δςή πνμγναμμαηίδεη έκα παζπαιηκό πνόγναμμα ζε παηδηαηνηθή θιηκηθή ηεξ Θεοθςζίαξ. Παναθαιμύμε, πνμζεύπεζηε γηα ηεκ ακάπηολε ημο ένγμο μεηαλύ
ηςκ παηδηώκ ηεξ Ηύπνμο.

Διακξμία ζηη ηεοεά Ελλάδα
Ε αδ. Δέηα Ιακηάηε ζοκεπίδεη ηε δηαθμκία ηεξ ζηεκ πενημπή. Δηδάζθεη ηαθηηθά
ζε 3 Παηδηθέξ Βηβιηθέξ Ομάδεξ (ΠΒΟ)
ζε Ωνςπό, Ονπμμεκό θαη Θήβα, μηα
Γθεβηθή Βηβιηθή Ομάδα ζημκ Ωνςπό
θαη ζε δύμ Ηονηαθά Σπμιεία ζηε Φαιθί-

δα θαη ημκ Πεηναηά.
Τα Φνηζημύγεκκα ζομμεηείπε ζε Φνηζημογεκκηάηηθα Πνμγνάμμαηα, όπςξ
αοηό ηεξ θςημγναθίαξ ζηεκ πενημπή
Ιαθνοθάπα Γύβμηαξ.

Διακξμία ζηημ Αμαηξλική Μακεδξμία και Θοάκη
Ε αδ. Θεμδώνα Παηζίδμο ζοκεπίδεη ηε δηαθμκία ηεξ ζηεκ πενημπή. Δηδάζθεη ηαθηηθά δύμ
εθεβηθέξ μμάδεξ με 15 εθήβμοξ θαη μία ΠΒΟ
με 8 παηδηά. Γπίζεξ ζομμεηέπεη ζηε δηαθμκία
ζηε Θεζζαιία μεηαλύ ηςκ ηζηγγάκςκ.

Ο ζηόπμξ μαξ είκαη κα εκζαννύκμομε ημοξ
πηζημύξ θαη ηηξ ημπηθέξ εθθιεζίεξ ηεξ πενημπήξ, γηα ημ λεθίκεμα πενηζζόηενςκ ηαθηηθώκ
δηαθμκηώκ ζε παηδηά.

Διακξμία ζηημ Αθήμα
Ε αδ. Δώνα Ηαναιή, οπεύζοκε ημο ημμέα Γθπαίδεοζεξ, μνγάκςζε θαη θέημξ ημ εκηαηηθό ζεμηκάνημ «Απμ
ηειεζμαηηθή Δηδαζθαιία ηςκ παηδηώκ». Σομμεηείπακ
11 αδειθμί θαη αδειθέξ από δηάθμνεξ εθθιεζίεξ θαη μιμθιήνςζακ με επηηοπία ηα μαζήμαηα ζε
3 δηήμενα. Γπίζεξ, 150 παηδηά
ζοκεπίδμοκ κα παίνκμοκ ηα μαζήμαηα με αιιειμγναθία πμο επημειείηαη ημ γναθείμ μαξ ζηεκ Αζήκα, μ «Ιεγάιμξ Βηβιηθόξ Δηαγςκηζμόξ». Πμιιά παηδηά
μηθμδμμμύκηαη πκεομαηηθά θαη μενηθά γκςνίδμοκ ημ
Φνηζηό.

Ο αδ. Σηέθακμξ Ιπμηώκεξ είπε
επαθέξ με αδειθμύξ θαη πμημέκεξ εθθιεζηώκ ζηεκ Αζήκα, γηα
πνμγναμμαηηζμό δηαθμκηώκ γηα
παηδηά. Υπάνπμοκ ήδε πνμγναμμαηηζμέκεξ εθδειώζεηξ, όπςξ οπαίζνηα εοαγγειηζηηθά
πνμγνάμμαηα, πανμοζηάζεηξ ημο ζεαηνηθμύ «Παδι»,
θαζώξ θαη πνμμπηηθέξ γηα ηαθηηθέξ Παηδηθέξ Βηβιηθέξ
Ομάδεξ. Γίμαζηε εογκώμμκεξ ζημκ Ηύνημ γηα ημκ Ιίιημ
Φαναιαμπίδε θαη ημκ Γηάκκε Τδαμηδή πμο ζοκενγάδμκηαη με ηεκ Φνηζηηακηθή Δηαπαηδαγώγεζε ζε δηάθμνμοξ
ημμείξ ημο ένγμο.

Διακξμία ζηη Θεζζαλία και ηημ Κεμηοική Μακεδξμία
Ο αδ. Ιηπάιεξ Πέηθμθ, μαδί
με ηεκ αδ. Θεμδώνα Παηζίδμο θαη εζειμκηέξ, ζοκεπίδμοκ ηεκ ηαθηηθή μεκηαία δηαθμκία μεηαλύ ηςκ ηζηγγάκςκ.
Πάκηα ζε ζοκενγαζία με ηεκ
Γιι. Γοαγγειηθή Γθθιεζία
Θάνηζαξ, επηζθέπημκηαη θάζε
μήκα πςνηά ηζηγγάκςκ ζηα Φάνζαια, ζημοξ Σμθάδεξ
θαη ζηεκ Πειαζγία, πιεζηάδμκηαξ με ημ εοαγγέιημ 160
παηδηά. Τα παηδηά με εκζμοζηαζμό παναθμιμοζμύκ ηα

μαζήμαηα, ζομμεηέπμοκ ζηα
παηπκίδηα θαη ακηαπμθνίκμκηαη ζηεκ αγάπε πμο ημοξ
δείπκμοκ μη αδειθμί μαξ.
Ο αδ. Ιηπάιεξ Πέηθμθ δηαθμκεί ηαθηηθά μηα ΠΒΟ με
ηζηγγακάθηα ζηεκ πενημπή ημο αενμδνμμίμο Θεζζαιμκίθεξ. Γπίζεξ, ζοκενγάδεηαη με αδειθμύξ πμο δηδάζθμοκ
ζηα παηδηά γναθή θαη ακάγκςζε. Ιηα άιιε ΠΒΟ γίκεηαη ζημκ Αθνμπόηαμμ από ημοξ αδειθμύξ Φνύζα
Ιπιηάηε θαη Ιηπάιε Πέηθμθ, όπμο ηα πενηζζόηενα
παηδηά είκαη εθηόξ εθθιεζίαξ.

Παοακαλξύμε ποξζεύςεζηε για ηα παοακάηω ποξγοάμμαηα:
 Παζπαιηκή πανμοζίαζε ημο «Παδι» ζηεκ Αζήκα, ζε ζοκενγαζία με ημ «Πέναζμα ζηε
δςή», Ιεγ. Τεηάνηε 23 Απνηιίμο
 Παζπαιηκό ηνηήμενμ γηα παηδηά ζημ Φνηζηηακηθό Ηέκηνμ Γιπίδα, 21 – 23 Απνηιίμο
 Παζπαιηκά πνμγνάμμαηα ζε ζπμιεία θαη ηδνύμαηα 14 – 20 Απνηιίμο

απ ερςαοιζηξύμε πξλύ για ηξ εμδιαθέοξμ ζαπ και ηημ βξήθειά ζαπ
ζηξ έογξ ηηπ Χοιζηιαμικήπ Διαπαιδαγώγηζηπ με ηημ ποξζερςή και
ηημ ξικξμξμική ζαπ ρπξζηήοινη. Είθε ξ Αμαζηημέμξπ Κύοιξπ
Ιηζξύπ Χοιζηόπ μα ζαπ ερλξγεί πάμηα πλξύζια.

Κίνηση για τη Χριστιανική Διαπαιδαγώγηση του Παιδιού ®
Λεωνίδου 19 542 50 Θεζζαλονίκη Τηλ. 2310 305 515
Λυκίας 25 142 31 Ν. Ιωνία Τηλ. 210 27 17 987
E-mail: cefhellas@the.forthnet.gr
Ιζηοζελίδα www.cefgreece.gr

Ο ωηήοαπ
μαπ είμαι
αμαζηημέμξπ.
Αλληλξύια!!!

