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ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΜΕ ΑΛΛΟ ΦΡΟΝΗΜΑ!

2ο συνέδριο
κοινωνίας ευαγγελικών εκκλησιών



Σας προσκαλούμε στο 2ο Συνέδριο της Κοινωνίας Ευαγγελικών 
Εκκλησιών, να χαρούμε την αδελφική κοινωνία και να σκεφτούμε μαζί 
τι σημαίνει να ζούμε μέσα στον κόσμο με άλλο φρόνημα. Ως πιστοί, 
νιώθουμε συχνά τον «κόσμο», με την έννοια που η Βίβλος δίνει, να μας 
βαραίνει και να μας πιέζει. Η αντίδρασή μας συχνά είναι να υψώσουμε 
τείχη, άλλοτε να προσπαθήσουμε να φύγουμε μακριά ή, κάποιες φορές, 
να χρησιμοποιήσουμε κι εμείς τελικά «τα εργαλεία που δουλεύουν»...
Τι σημαίνει όμως η πρόκληση να ζούμε ως πιστοί μέσα στον κόσμο, 
αλλά  με άλλο φρόνημα; Αδύναμοι, αλλά δυνατοί χάρη στη δική Του 
δύναμη, θλιβόμενοι, αλλά ποτέ απελπιζόμενοι χάρη στη δική Του 
ελπίδα, θυσιαζόμενοι όχι από αδυναμία, αλλά χάρη στην ταυτότητα που 
ο Θεός μας χαρίζει; 
Ελάτε να βρεθούμε μαζί, να γνωριστούμε καλύτερα, να μιλήσουμε, 
να ανοίξουμε τον λόγο του Θεού, να προσευχηθούμε μαζί, να 
οραματιστούμε ως μια μεγάλη οικογένεια για το πώς είναι να ζούμε 
μέσα στον κόσμο με άλλο φρόνημα...



«Αδύναμοι, αλλά με δύναμη!»  («… ως πρόβατα εν μέσω λύκων»)

Κωνσταντίνος Αποστόλου - Σάββατο πρωί

«Θλιβόμενοι, αλλά με ελπίδα!» («… απορούμενοι αλλά ουκ εξαπορούμενοι»)

Jeff Baldwin - Σάββατο απόγευμα

«Θυσιαζόμενοι, αλλά με ταυτότητα!» («… τοις πάσι γέγονα τα πάντα»)

Μίνως Τυλλιανάκης - Κυριακή πρωί

Το 2ο Συνέδριο της Κοινωνίας Ευαγγελικών Εκκλησιών θα πραγματοποιηθεί 
στις 20-22 Μαρτίου 2020 στο Long Beach Resort, στον Λόγγο Αχαΐας 
(www.longbeach.gr) σε μια ειδυλλιακή, παραθαλάσσια περιοχή.  Πρόκειται 
για ένα θαυμάσιο συγκρότημα με θέα στον Κορινθιακό, που βρίσκεται 
στη βόρεια ακτή της Αιγιάλειας. Το παραδοσιακό ύφος του χωριού σε 
συνδυασμό με τα στοιχεία της θάλασσας και τα δάση δημιουργούν μια 
αξέχαστη εμπειρία διαμονής στο Long Beach Resort.
Η άφιξη των συνέδρων θα γίνει την Παρασκευή 20 Μαρτίου μετά τις 14:00 
και η αναχώρηση την Κυριακή 22 Μαρτίου, μετά το μεσημεριανό γεύμα.

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΘΕΜΑΤΑ



Στο συνέδριο μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, 
ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς επιδίωξή μας είναι να απολαύσουμε, ως 
«οικογένεια» Χριστού, όλοι μαζί τη χαρά της κοινωνίας μαζί  Του και μεταξύ 
μας. 
Για τους ασυνόδευτους ανήλικους συνέδρους είναι απαραίτητη η 
συγκατάθεση των κηδεμόνων τους με υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα 
ορίζεται ως υπεύθυνος ένας ενήλικας σύνεδρος. 

ΗΛΙΚΙΕΣ

ΔΗΛΏΣΕΙΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω της 
συμπλήρωσης της αντίστοιχης φόρμας στην ιστοσελίδα
www.evangelicalchurches.gr. 
Για την κατοχύρωση της συμμετοχής απαιτείται η καταβολή των τροφείων 
στον τραπεζικό λογαριασμό και στη συνέχεια η έγκαιρη ηλεκτρονική 
δήλωση συμμετοχής σας.
 
Για την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής σας θα πρέπει να έχετε τα 
στοιχεία του παραστατικού της τράπεζας που έγινε η κατάθεση, ώστε 
να συμπληρώσετε τα στοιχεία αυτά και να είναι έγκυρη η δήλωσή σας. Σε 
διαφορετική περίπτωση η δήλωσή σας δε θα είναι έγκυρη.
 
Δηλώσεις με τις μειωμένες τιμές γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 9 
Μαρτίου, ενώ μετά την ημερομηνία αυτή θα υπάρχει επιβάρυνση 20% 
στις μειωμένες τιμές. Σε κάθε περίπτωση, για την εξασφάλιση κράτησης 
δωματίου η εξόφληση θα πρέπει απαραιτήτως να γίνει μέχρι τη Δευτέρα 
16 Μαρτίου, οπότε θα λήξουν οι δηλώσεις συμμετοχής.

Μετά τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, σε περίπτωση ακύρωσης 
της συμμετοχής σας, δε θα είναι δυνατή η επιστροφή 
χρημάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον 
Μάνο Τζαμτζή (693 461 2929, tmanolis87@hotmail.com).



Σημείωση: Δε διαθέτουμε POS για να εξυπηρετήσουμε ηλεκτρονικές 
συναλλαγές.

Στα τροφεία συμπεριλαμβάνονται η διαμονή, όλα τα γεύματα από 
Παρασκευή βράδυ μέχρι και Δευτέρα μεσημέρι, τα οποία συνοδεύονται 
από αναψυκτικά, μπύρα και κρασί.

Τα χρήματα θα καταβάλλονται στην Alpha Bank:
(ΙΒΑΝ:GR6401401460146002002022522), ενώ στο δελτίο κατάθεσης 
πρέπει να αναγράφεται το όνομα του συνέδρου και να τίθεται η ένδειξη 
«ΣΥΝΕΔΡΙΟ_Όνομα Συνέδρου».

Καταβολή 
τροφείων 
έως 09/03

Καταβολή 
τροφείων 
έως 16/03

1 ενήλικας σε μονόκλινο δωμάτιο 150€ 180€

1 ενήλικας σε δίκλινο δωμάτιο 95€ 115€

1 ενήλικας σε τρίκλινο δωμάτιο 85€ 100€

1 ζευγάρι 180€ 215€

1 ζευγάρι με ένα ανήλικο παιδί (1 τρίκλινο) 180€ 215€

1 ζευγάρι με 2 ανήλικα παιδιά (1 τετράκλινο)
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα τετράκλινα δωμάτια με 
κουκέτα αποτελούνται από δύο κανονικά 
κρεβάτια και μια κουκέτα με κρεβάτια 
μήκους 1,53 m

210€ 250€

1 ζευγάρι με 2 ανήλικα παιδιά (2 δίκλινα) 315€ 380€

1 ζευγάρι με 3 ανήλικα παιδιά (1 δίκλινο και
1 τρίκλινο) 345€ 415€

Γεύμα ή δείπνο για επισκέπτη 15€ 15€

ΚΟΣΤΟΣ



Εφόσον συγκεντρωθεί ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων μέχρι 
τις 9 Μαρτίου, θα δρομολογηθεί πούλμαν, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, 
από Αθήνα προς Λόγγο, με αναχώρηση την Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 2 
μ.μ. από το πάρκινγκ του μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας» και με επιστροφή 
την Κυριακή 22 Μαρτίου το απόγευμα. Για πληροφορίες και δηλώσεις, 
επικοινωνήστε με τη Μαρία Καβρού (697 638 6689).

ΠΟΥΛΜΑΝ 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στο συνέδριο θα υπάρξει ειδική πρόνοια για τα μικρά παιδιά. Κατά τη 
διάρκεια των ομιλιών θα υπάρχει ειδικό πρόγραμμα, εφόσον υπάρχει ικανός 
αριθμός παιδιών. 


