
8-11 Οκτωβρίου 2015 
Alexandra Resort and Spa Hotel   Ποτός Θάσου

Σας προτείνουμε:
* Τι θα λέγατε και φέτος να προτείνετε να έρθει μαζί σας, η κόρη, 
η νύφη, η εγγονή ή η ανηψιά σας;
* Για το απογευματινό καφεδάκι μας φέρτε, παρακαλούμε, από 
τα νόστιμα γλυκίσματα, κουλουράκια και πιτούλες που ξέρουμε 
ότι φτιάχνετε!

Πρόγραμμα
08:00 –10:00 Καλημέρα μας – ΠΡΩΙΝΟ
10:30 – 11:15       Ψάλλουμε και προσευχόμαστε
11:15 – 12:15        Μας μιλά η Σούλα Isch
13:30 – 14:30       Καλή μας όρεξη – ΓΕΥΜΑ
14:30 - 17:00       Ελεύθερη ώρα για βόλτες ή Χαλάρωση
17:00 – 17:40         Παρέα με καφεδάκι
18:00 – 18:30     Ψάλλουμε μαζί
18:30 – 19:30      Απογευματινή ομιλία
19:30 – 20:30        Καλή μας όρεξη …και πάλι - ΒΡΑΔΙΝΟ
20:45 – 22:30       Ψυχαγωγούμαστε!!!
Μετά...                      ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΜΑΣ

Συνέδριο Χριστιανών Γυναικών

Πολλές ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ 
κατά τη διάρκεια όλου του συνεδρίου

ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Πρωινά θέματα

Πέντε Βιβλικές Μελέτες με 
εισηγήτρια την 
Σούλα Μαξιμιάδου – Isch

Πονεμένες και τραυματισμένες

Εκλεκτές και αγαπητές
    
Βασιλικές

Άγιες - ξεχωριστές

Ευλογημένες 

Πριγκίπισσά Μου…
 
ΕΙΣΑΙ Η ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΚΟΡΗ ΜΟΥ

Είσαι κόρη του Βασιλιά και όχι οποιουδήποτε βασιλιά. Είσαι η κόρη Μου και Εγώ Είμαι ο 
Θεός του ουρανού και της γης. Είμαι υπερευχαριστημένος μαζί σου!  Είσαι το καμάρι Μου. Το 
κορίτσι του Πατέρα. 
Ο επίγειος πατέρας σου μπορεί να σε αγαπά και να σε θαυμάζει αλλά η αγάπη του δεν είναι 
τέλεια, άσχετα του πόσο μεγάλη – ή μικρή- κι αν είναι. Μόνο η αγάπη Μου είναι τέλεια…. 
Γιατί Εγώ Είμαι  Αγάπη
Σχημάτισα το σώμα σου, διαμόρφωσα το μυαλό και την ψυχή σου. Γνωρίζω την προσωπικότητα 
σου και καταλαβαίνω τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου. Βλέπω τις λύπες και τις απογοητεύσεις 
σου και σε αγαπώ φλογερά και υπομονετικά. 
Σε αγόρασα, παιδί Μου, με μια τιμή έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια βαθιά σχέση για 
όλη την αιωνιότητα. Σε αφήνω να ζεις σ’ αυτό τον κόσμο ώστε να γίνεις η εκλεκτή Μου, η 
βασίλισσά Μου, η άγια κόρη Μου, η ξεχωριστή Μου. 
Σύντομα θα δούμε ό ένας τον άλλο, πρόσωπο με πρόσωπο, –Πατέρας και κόρη- και θα ζήσουμε 
στο θαυμάσιο μέρος που έχω προετοιμάσει για σένα στον ουρανό. Μέχρι τότε, έχε τα μάτια 
σου στραμμένα στον ουρανό και περπάτα κοντά σε Μένα. Θα μάθεις πως τα χέρια Μου είναι 
ικανά να σε  κρατήσουν, αγαπημένη Μου κόρη.
 

Με αγάπη,
Ο Βασιλιάς και Ουράνιος Πατέρας σου

Έλα να γνωρίσουμε από κοντά, μέσα από τη μελέτη του Λόγου του Θεού, τι σημαίνει να είσαι 
ξεχωριστή για Κείνον. Μπορεί οι διάφορες δυσκολίες της ζωής να σε έχουν καταβάλει και να νομίζεις 
ότι δεν έχεις καμμιά ή μηδαμινή αξία. Αυτό είναι ένα από τα  ψέματα που σου ψιθυρίζει ο εχθρός της 
ψυχής. Μην τον ακούς. Στρέψε τα μάτια σου και την ελπιδα σου σε Κείνον.
Σε περιμένουμε με αγάπη και προσμονή, εμείς και Εκείνος!



Είσαι πολύτιμη 
στα μάτια Του

Συνέδριο Χριστιανών Γυναικών
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

8-11 Οκτωβρίου 2015 
Alexandra Resort and Spa Hotel 

Ποτός Θάσου

Πως θα έρθουμε;
Με αεροπλάνο μέχρι Θεσσαλονίκη ή Χρυσούπο-
λη. Με τρένο μέχρι Κατερίνη. Θα υπάρξει πούλ-
μαν την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου από Κατερίνη και 
έως τον τελικό προορισμό στη Θάσο, με ενδιάμε-
σες στάσεις και αντίστοιχα από τη Θάσο προς Κα-
τερίνη κατά την επιστροφή στις 11 Οκτωβρίου. 
Παρακάτω αναφέρονται οι στάσεις κατά τη δι-
αδρομή, οι ώρες επιβίβασης-αναχώρησης  από 
αυτές και το ανάλογο κόστος (με επιστροφή).

Στάση-Τοποθεσία Ώρα επιβίβασης-
αναχώρησης Κόστος

Κατερίνη 11.30 40 ευρώ
Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης 12.30 30 ευρώ

Λιμάνι Καβάλας 14.30 15 ευρώ
Κεραμωτή 15.30
Στο κόστος μεταφοράς συμπεριλαμβάνεται και 
το εισιτήριο του πλοίου.
Για διευκόλυνση μεμονωμένων αφίξεων θα 
υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς στο ξενοδοχείο 
από το Λιμένα Θάσου.
Η λήξη του συνεδρίου θα γίνει την Κυριακή 11 
Οκτωβρίου στις 14.15 και η αναχώρηση στις 14.30 
από το Λιμένα της Θάσου, με προβλεπόμενη άφι-
ξη στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης στις 19.30.
Πληροφορίες – δηλώσεις: 
Ξανθή Γαντέ, τηλ. 25310 27704, 693 2402705, 
697 2434986

Που θα δηλώσουμε;
eeek@yahoo.gr 

Μαρίζα  Βενιζελέα :  
697 8482115
marizamusik@yahoo.gr
Ξανθή Γαντέ:  25310 27704, 
693 2402705,  697 243 4986
xangan63@yahoo.gr
 
Οι καταθέσεις των τροφείων και της μετακίνη-
σης θα γίνονται στον παρακάτω λογαριασμό της 
ALPHA BANK: 910002002013965 ( με δικαιού-
χο την ΕΕΕ Κομοτηνής) ή απευθείας στο

IBAN: GR 59014 09100 91000 20020 13965, και 
με αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας. 

Πόσο θα στοιχίσει;
Το κόστος του συνεδρίου είναι 120 ευρώ για όσες 
δηλώσουν συμμετοχή έως 20 Σεπτεμβρίου
(150 ευρώ για δηλώσεις μετά τις 20 Σεπτεμβρί-
ου). Ειδική τιμή για νέες έως 23 ετών: 80 ευρώ.

Για κυρίες που αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομι-
κό πρόβλημα θα υπάρχει φιλοξενία από αδελφές 
της Εκκλησίας Θάσου. Για δηλώσεις επικοινω-
νήστε με τη Ξανθή Γαντέ στο τηλ. 25310 27704, 
693 2402705

Σας περιμένουμε!

Έναρξη συνεδρίου: Πέμπτη 8/10/2015 στις 14:00
 Λήξη συνεδρίου: Κυριακή 11/10/2015 στις 14:15

«Εσείς, όμως, είστε «γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο» Α’ Πέτρου 2:9 


