
Π ξ ν ζ η ά η ε ς ε   

η ν  ζ π ί η η  ζ ν π !  

Τνπνζεζία: Σπλεδξηαθό Κέληξν 

Θεζζαιίαο- Μειηζζάηηθα Βόινπ 

Π α λ ε ι ι ή λ η ν ο      

 Δ π α γ γ ε ι η θ ό ο   

  Σ ύ λ δ ε ζ κ ν ο  

3ο Συνέδριο Ανδρών  

15-16 Σεπηεκβξ ίνπ  2017  
https://goo.gl/maps/yw98xvAY9Un 

https://goo.gl/maps/nnSKZq5KtDy 



Αγαπεηνί αδειθνί, 

Ήηαλ κηα επινγεκέλε εκπεηξία γηα όζνπο ζπκκεηείραλ ζηε δηνξγάλσζε 

ησλ δύν πξώησλ ζπλαληήζεσλ αλδξώλ ηηο πξνεγνύκελεο ρξνληέο θαη ήηαλ 

θνηλό ην αίζζεκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ηόζν πνιύηηκεο θαη δηαθνξεηηθήο 

απηήο ζπλάληεζεο. 

Γη’ απηό πξνρσξάκε ζηε δηνξγάλσζε ηνπ 3νπ Σπλεδξίνπ Αλδξώλ θαη 

πάιη ζηελ όκνξθε πόιε ηνπ Βόινπ από ην βξάδπ ηεο Παξαζθεπήο 15 

Σεπηεκβξίνπ κέρξη θαη ην απόγεπκα ηνπ Σαββάηνπ 16 Σεπηεκβξίνπ 2017 

κε ην γεληθό ζέκα: 

Πξνζηάηεςε  ην ζπίη η  ζνπ …  

Θέινπκε λα ζαο ελζαξξύλνπκε, ηδηαίηεξα όινπο εθείλνπο πνπ είρακε 

απηήλ ηελ όκνξθε εκπεηξία, λα θαιέζνπκε ηνπο θίινπο καο γη’ απηή ηελ 

ηδηαίηεξε ζπλάληεζε αλδξώλ θάζε ειηθίαο κε ζπδεηήζεηο θαη 

παξνπζηάζεηο, πνπ ζα καο βνεζήζνπλ όινπο λα αληαπνθξηζνύκε 

θαιύηεξα ζην ξόιν καο ζε κηα ηόζν δύζθνιε επνρή πνπ δνύκε. 

Ο Βόινο ζπλερίδεη λα είλαη κηα παλέκνξθε πόιε πνπ κπνξεί λα γίλεη 

γη’ άιιε κηα θνξά “θέληξν” ζύλαμεο θαη ζπλαλαζηξνθήο γηα αδειθνύο 

θαη θίινπο απ’ ην βνξξά θαη ην λόην. Διάηε ινηπόλ όινη γηα κηα 

κνλαδηθή αλδξηθή απόδξαζε ραιάξσζεο θαη αδειθηθήο θνηλσλίαο. 

Οη εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ ζα θηινμελεζνύλ ζην Σπλεδξηαθό Κέληξν 

ηεο Θεζζαιίαο πνπ βξίζθεηαη ζηα Μειηζζάηηθα Βόινπ (βιέπε 

ράξηε). Θα ππάξρεη θξνληίδα γηα ηε δηαλπθηέξεπζε ζην μελνδνρείν 

PHILIPPOS, Σόισλνο 9, Βόινο, ηει. 24210.37607 (βιέπε ράξηε). Καη 

βέβαηα θνηλό δείπλν ηελ 

Παξαζθεπή ην βξάδπ ζηηο 8:30 

κ.κ. κε δηθά ζαο έμνδα (ν ηόπνο ζα 

αλαθνηλσζεί). 

Τν θόζηνο ηνπ ζπλεδξίνπ κε 

δηαλπθηέξεπζε ζε δίθιηλν 

δσκάηην κε πξσηλό είλαη 35€. 

Χσξίο δηαλπθηέξεπζε είλαη 10€. 

Τηλ. 2521038857 

Κιν. 6940826639 

Φαξ 2521038748 

E-mail: eekdramas@gmail.com 

1ν: ...πλεπκαηηθά: 

Σεβαζκηόηαηνο θ. Ιγλάηηνο, Βόινο 10:30 

Γηάιεηκκα 11:30 

2ν: ...από πεηξαζκνύο  

Γηώξγνο Αδάκ, Αζήλα 
11:45 

Γηάιεηκκα 12:45 

3ν: ...νηθνλνκηθά  

Γηώξγνο Καινηεξάθεο, Θεζ/θε 
13:00 

Γηάιεηκκα θαη γεύκα  

(επγεληθή πξνζθνξά ηεο Μεηξόπνιεο) 14:00 

4ν: ...από δηρόλνηα  

Αληώλεο Πεξηάιεο, Αζήλα 
15:30 

Τέλος Συνεδρίου 16:30 

ΠΡΟΣΑΣΕΨΕ ΣΟ ΠΙΣΙ ΟΤ... 

Παρακαλούμε να δηλώζεηε ηη ζσμμεηοτή ζας ζηοσς: 

Πανηελή ιδηρόποσλο 2310.886.881 ή 6974.095.023 

Φώηη Ρωμαίο 210.48.34.214 ή 694.444.3343 

ας περιμένοσμε όλοσς  

με ηην προζδοκία για πλούζιες εσλογίες. 

Παξαζθεπή βξάδπ, όκνξθε ώξα 
παξέαο & γλσξηκίαο θαζώο ηξώκε όινη 
καδί θάπνπ ζηελ παξαιία ηνπ Βόινπ 


