
Δημιουργια στελεχών και συνεργατών

• Ομάδα βασικών στελεχών
• Συμμετοχή των ποιμένων και εργατών του Λόγου
• Πληροφόρηση οραματισμού
• Διαδικτυακή συνάντηση με ενδιαφερόμενους

υλοποιηση 
προγραμματοσ

1. σεμινάρια
Οργάνωση σεμιναρίων με ομιλίες από ειδι-
κούς για ενημέρωση, εκπαίδευση και ενθάρ-
ρυνση (Διαδικτυακά ή διά ζώσης). 

 
2. συνέδρια

Διοργάνωση ετήσιου συνεδρίου σε κατάλλη-
λο χώρο. 

3. υλικό 
Έκδοση και κυκλοφορία εντύπου σε μορφή 
εφημερίδας με κατάλληλα για τη διακονία 
αυτήν κείμενα από Έλληνες ειδικούς συνερ-
γάτες και μεταφράσεις ξένων κειμένων.

 
4. Διαδικτυακή εκπαίδευση

Μέσω της ιστοσελίδας του ΠΕΣ θα γίνεται 
ανάρτηση άρθρων σχετικών με τη διακονία. 
Επίσης θα υπάρχει συστηματική πληροφόρη-
ση σχετικά με συγκεκριμένους τρόπους που 
μπορούν και θα ήταν καλό να χρησιμοποιη-
θούν για την επίτευξη του σκοπού της διακο-
νίας. 

1. κατάρτιση 
Σκοπός μας είναι να εμπνεύσουμε και να 
κινητοποιήσουμε τους παππούδες και τις 
γιαγιάδες να προσεύχονται, να συζητούν 
με τα εγγόνια αλλά και τα παιδιά τους 
προβάλλοντας συστηματικότερα τις Χρι-
στιανικές αρχές. Πιστεύουμε λοιπόν ότι 
είναι ανάγκη να εκπαιδευτούμε, προκειμέ-
νου να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε 
αποτελεσματικότερη χριστιανική παιδεία.

 2. ενθάρρυνση
Ενθάρρυνση των αδελφών που έχουν εγ-
γόνια, ώστε να ενημερωθούν για τις μεγά-
λες αλλαγές στη σημερινή κοινωνία, από 
την οποία έχουν εξοστρακιστεί ο Θεός και 
οι αρχές της Βίβλου. Μπορούμε να προ-
σφέρουμε πολλά στα εγγόνια μας, ιδιαί-
τερα στις μέρες μας, καθώς η κοινωνία θε-
ωρεί ξεπερασμένες τις χριστιανικές αρχές. 

ο σκοποσ μασ 

το κινητρο μασ

η επιθυμια μασ

το πιστευώ μασ

Ξεκινώντασ θα επιΔιώΞουμε:

ο οραματισμοσ μασ

Η βεβαιότητα ότι η πίστη μας στον Ιησού Χριστό 
θα μείνει ως παρακαταθήκη στα εγγόνια μας και 
στις γενιές που θ’ ακολουθήσουν.

Αυτός ο οραματισμός να γίνει αποδεκτός από τις 
εκκλησίες, ώστε να επενδύσουν στην πνευματι-
κή κατάρτιση των μεγαλύτερων σε ηλικία πιστών 
και έτσι να επηρεάσουν αποτελεσματικότερα τις 
επόμενες γενιές στο να γνωρίσουν, να αγαπή-
σουν και να υπηρετήσουν τον Ιησού Χριστό.

Αποδεχόμαστε την Ομολογία Πίστης
του Πανελλήνιου Ευαγγελικού Συνδέσμου (ΠΕΣ)

1.  Επαφές με ποιμένες εκκλησιών για ενημέρωση 
του οραματισμού μας και συγκεκριμένες προ-
τάσεις για συμμετοχή της τοπικής εκκλησίας.

 2.  Γνωστοποίηση της διακονίας με αναρτήσεις 
στην ιστοσελίδα του ΠΕΣ και μέσω προσωπι-
κών επαφών και ηλεκτρονικής αλληλογραφί-
ας.

Η δημιουργία μιας διακονίας που θα στηρίζει 
πνευματικά παππούδες και γιαγιάδες, ώστε να 
στέκονται με αγάπη Χριστού δίπλα στα εγγόνια 
τους οδηγώντας τα με το παράδειγμά τους σ’ Αυ-
τόν.

Η πολύτιμΗ πνεύματικΗ παρακαταθΗκΗ 
τού παππού και τΗς γιαγιας

ςτα εγγονια τούς

διακονια για αυτουσ που εχουν εγγονια
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