
Ανακαινίζοντας 
     ΤΟ   ΝΟΥ  

«Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο,  
αλλά μεταμορφώνεστε διαμέσου της ανακαίνισης 

του νου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα 
του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο.» 

Ρ Ω Μ Α Ι Ο Υ Σ  1 2 : 2
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ΚΟΣΤΟΣ  
•  Το κόστος του συνεδρίου που περιλαμβάνει  

2 διανυκτερεύσεις & 6 γεύματα είναι: 
- 130€ σε τρίκλινο 
- 150€ σε δίκλινο  
- 170€ σε μονόκλινο 

Αν δηλώσετε μέχρι 1 Μαρτίου έχετε  
έκπτωση 20€.  
   - Παιδιά έως 6 ετών: ΔΩΡΕΑΝ 
   - Παιδιά από 7-12 ετών: 50€ 
   - Νέες 13-26 ετών: 70€ σε τρίκλινο  
Δηλώστε μας με ποια(ες) θέλετε να  
«συγκατοικήσετε».  
Για τις επισκέπτριες το κόστος κάθε γεύματος 
είναι 15€ 
 
Καταθέσεις θα γίνονται στον παρακάτω λογα-
ριασμό: 

Τράπεζα EUROBANK 
0026.0055.65.0200113329  
(Εταιρία Παραγωγής και Προώθησης Βιβλικών 
Προγραμμάτων) 
IBAN GR3702600550000650200113329  
* Επιθυμία μας είναι να μη χάσει καμία φίλη 

μας το συνέδριο για οικονομικούς λόγους. 
Σε τέτοια περίπτωση, ή για οποιαδήποτε 
άλλη ερώτηση, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τη Μαρίνα Νάκη στο 
τηλέφωνο 6932-697672 (5-11 μ.μ.). 

 
 
SPA & ΧΑΛΑΡΩΣΗ 
Όσες νιώσετε την ανάγκη για ένα ευχάριστο 
διάλειμμα, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε 
τους χώρους του spa (πισίνα-jacuzzi-
γυμναστήριο) χωρίς έξτρα χρέωση. 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

  Π Α ΡΑ Σ Κ Ε Υ Η  
  17:00    Εγγραφή 
  19:30    Δείπνο 
  20:30    Καλωσόρισμα 
  23:00    Συμπροσευχή 
 
  Σ Α Β Β ΑΤ Ο  
    8:00    Συμπροσευχή 
    8:30    Πρωινό 
  10:00    Υμνωδία 
  10:30    1η Εισήγηση: Λίτσα Δημητριάδου 
                   Αληθινή λατρεία-τρόπος ζωής 
  11:00    Μικρές ομάδες 
  12:15    Ελεύθερη ώρα 
  14:00    Γεύμα 
  15:00    Ελεύθερη ώρα 
  17:00    Καφές 
  18:00    Σεμινάριο: Εθισμοί 
                 Μαρίνα Παπαδοπούλου 
  19:30    Δείπνο 
  20:30    Κλήρωση-Βραδινό Πρόγραμμα 
                Συνέντευξη: Έφη Αρμένη 
                Θεατρικό 
  23:00    Συμπροσευχή 
 
  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  
    8:00    Συμπροσευχή 
    8:30    Πρωινό 
  10:00    Υμνωδία 
  10:30    2η Εισήγηση: Μαρία Παπαδοπούλου 
                 Περπατώντας με σοφία και διάκριση 
  12:15    Ελεύθερη ώρα 
  14:00    Γεύμα 
  16:00    Καφές 
  17:00    Αναχώρηση  
 

Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά! 
 

Καλέστε στο συνέδριο και μια φίλη σας...



ΤΟΠΟΣ  
Το Συνέδριο φέτος θα γίνει και πάλι στο:  
Ξενοδοχείο Νegroponte Resort 
Ερέτρια Εύβοιας 
Τηλ. 22290-61935   
www.negroponteresort.gr 
 
Για όσες από εσάς το επιθυμούν θα υπάρχει με-
τακίνηση με πούλμαν την Παρασκευή 29/3 και 
ώρα 16:15 από τη στάση των λεωφορείων Συγ-
γρού Φιξ και 2η στάση στο δαχτυλίδι της Κηφι-
σίας (πύργο του ΟΤΕ) στο βόρειο ασανσέρ του 
προαστιακού (κατεύθυνση προς Κηφισιά) στην 
Κηφισίας στις 17:00. Η επιστροφή θα είναι την 
Κυριακή 31/3 στις 17:00 από Ερέτρια. Παρακα-
λούμε δηλώστε το με την εγγραφή σας αν θέ-
λετε να έρθετε με το πούλμαν. Η χρέωση για 
όσες χρησιμοποιήσουν το πούλμαν, θα είναι 10 
ευρώ.  
Αν δεν έχετε δηλώσει εγκαίρως, δε θα υπάρχει 
θέση στο πούλμαν. 
Με αυτοκίνητο μπορείτε να έρθετε μέσω Χαλκί-
δας και προορισμό τη Νότια Εύβοια.  
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο 19ο χλμ. Χαλκίδας-
Αλιβερίου, λίγο πριν την Ερέτρια. 
 
  
ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Για ηλεκτρονικές δηλώσεις μπείτε στο  

bit.do/ginaikonNE2019 
Οι δηλώσεις θεωρούνται έγκυρες εφόσον συνο-
δεύονται από την κατάθεση ολόκληρου του 
ποσού στον λογαριασμό που θα βρείτε στην 
πίσω  σελίδα. >>> 
 

Ανακαινίζοντας  το  νου

Αγαπημένες μας  
φίλες, 
 
 
Σας προσκαλούμε και σας 
περιμένουμε, να βρεθούμε με την 
πιο όμορφη διάθεση για άλλη μια 
χρονιά, στο 9ο Συνέδριο Χριστιανών 
γυναικών, που διοργανώνεται με 
αγάπη και σκοπό να απολαύσουμε 
τις ευλογίες του Θεού, όλες μαζί στην 
παρουσία Του.  

Περιμένουμε να συναντήσουμε τα 
χαρούμενα και χαμογελαστά σας 
πρόσωπα! 

Με αγάπη, 

Η επιτροπή του Συνεδρίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚ Α ΟΜΙΛΗΤΡΙΩΝ 
 
 • 1η ομιλία: Αληθινή λατρεία-τρόπος ζωής 
Λίτσα Δημητριάδου 

Η Λίτσα Δημητριάδου κατάγεται από την 
Κατερίνη κι εργάζεται σαν εκπαιδευτικός 
Φυσικής Αγωγής στο Βόλο. Είναι παντρε-
μένη με το Φίλιππο Ακριτίδη και ο Κύριος 
τούς ευλόγησε με μία κόρη, ένα γαμπρό και 
2 υπέροχα εγγονάκια. Συνάντησε τον Κύριο 
Ιησού Χριστό το 1988 και από τότε εργάζε-
ται για Κείνον όπου χρειαστεί. 
 
 • 2η ομιλία: Περπατώντας με σοφία και διάκριση 
Μαρία Παπαδοπούλου 

Η Μαρία έχει σπουδάσει ψυχολογία στη φι-
λοσοφική σχολή του ΑΠΘ και απέκτησε ει-
δίκευση στη γνωστική συμπεριφορική 
ψυχολογία στο UCL στην Αγγλία. Εργάζεται 
στη μέση εκπαίδευση και είναι παντρεμένη 
με το Θόδωρο Ζάββα, με τον οποίο έχουν 2 
παιδιά. Η Μαρία δραστηριοποιείται στο 
χώρο της χριστιανικής συμβουλευτικής με 
διαλέξεις, σεμινάρια και βιωματικά εργα-
στήρια σε μικρές ομάδες. Ειδικεύεται στη 
συμβουλευτική ενηλίκων και στην επίλυση 
συζυγικών προβλημάτων.


