


{χαρά σε μια έρημη, 
στεγνή κι άνυδρη γη}

Μέσα σε μια περίοδο πραγματικής 
ξηρασίας, τόσο για τον κόσμο 

όσο και για την εκκλησία, ελάτε 
μαζί μας στον ανανεωμένο 

Κάλαμο για ουσιαστική παρέα, 
ξεκούραση, συζήτηση για θέματα 

που συνήθως αποφεύγουμε και 
αναπροσανατολισμό στον Μόνο 

που ξεδιψά τις ψυχές μας και είναι 
η αληθινή μας χαρά, γι’ αυτό τον 

κόσμο αλλά και για πάντα.

Πρόγραμμα Εισηγήσεων
- Πρωινές βιβλικές ομιλίες
- Απογευματινές πρακτικές εισηγήσεις
- Απογευματινά εφαρμοσμένα workshops

23/08] Τρίτη βράδυ
- Εισαγωγή: H κατάσταση του κόσμου μας & η στάση η δική 
μας [Νίκος Σταμούλης]

24/08] Τετάρτη
Εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν κυρίῳ 

(Φιλ. 4:2)

- Πόλεμος & Ειρήνη [Δημήτρης Μπούκης]
- Πώς διαφωνούμε μεταξύ μας; [Φαίδων Καλοτεράκης]
- Οι ανάγκες των παιδιών μας και πώς να τις καλύψουμε 
[Γιάννης Τζαμτζής]

25/08] Πέμπτη
ἅτινα ἦν μοι κέρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν

(Φιλ. 3:7)

- Κοσμικότητα & Πνευματικότητα [Εμμανουήλ Τσούτσας]
- Πώς ζούμε χριστιανικά σήμερα; [Νίκος Σταμούλης]
- Οι ψεύτικες υποσχέσεις της εποχής μας και πώς να τις 
αναγνωρίσουμε [Γιώργος Λαδάς]



Ημερήσιο Πρόγραμμα26/08] Παρασκευή
τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν

(Φιλ. 2:3)

- Αμαρτία & Σεξουαλικότητα [Γιώτης Κανταρτζής]
- Πώς σκεφτόμαστε για τη σεξουαλικότητα; [Τιμ Κούμαρ]
- Οι αναπάντεχες εγκυμοσύνες και πώς να τις 
διαχειριστούμε [Ξανθή Παλαχαντσίδου]

27/08] Σάββατο
Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε

(Φιλ. 1:27)

- Στερεότυπα & Φύλα [Γιώργος Τόλιας]
- Πώς καλλιεργούμε την ισότητα; [Γεωργία Μίλκα]
- Οι αποχρώσεις της έμφυλης βίας [Ειρήνη Χατζηγιάννη]

28/08] Κυριακή πρωί
- Επίλογος: Tι είναι καλύτερο κι απ’ την ίδια τη ζωή; 
[Δημήτρης Μπούκης]

Καθημερινή πρωινή συμπροσευχή & βιβλική μελέτη 
από τον Ψαλμό 63 και την προς Φιλιππησίους Επιστολή, με 
εισηγητή τον Θεοδόση Καρβουνάκη.
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* Το πρόγραμμα ισχύει για όλους τους παρευρισκόμενους 
στο συνέδριο και είναι απαραίτητο να τηρηθεί από όλους.

* Μπάνιο στην πισίνα της κατασκήνωσης επιτρέπεται 
τις παρακάτω ώρες: 10:30-14:00 & 16:30-20:00, καθημερινά 
πλην των ωρών των μαθημάτων και της Κυριακής, πάντοτε 
με παρουσία του ναυαγοσώστη. Το μπάνιο στη θάλασσα 
επιτρέπεται μόνο στην ελεύθερη ώρα και κατόπιν 
μεταφοράς προς/από τη θάλασσα με προσωπικό όχημα.  

* Θα υπάρξει φύλαξη & παιδικό πρόγραμμα για τα παιδιά 
καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, εφόσον συμπληρωθεί 
ικανοποιητικός αριθμός παιδιών.



Πού & Πότε
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στον Κάλαμο Αττικής από 
την Τρίτη 23 μέχρι την Κυριακή 28 Αυγούστου 2022.

* Η κατασκήνωση του Καλάμου ΔΕΝ διαθέτει μαξιλάρια 
ούτε κλινοσκεπάσματα. Παρακαλείται ο κάθε σύνεδρος να 
φροντίσει να φέρει μαζί του τα παραπάνω.

Συμμετοχή & Δηλώσεις
Στο συνέδριο μπορούν να συμμετέχουν νέοι, νέες και 
ζευγάρια ηλικίας 17 (απόφοιτοι Γ΄ Λυκείου) έως 40 ετών. 
Το ποσό συμμετοχής για ολόκληρη την περίοδο ανέρχεται 
στα 155€ για το πρώτο μέλος της οικογένειας, 125€ για το 
δεύτερο και 110€ για το τρίτο. Η παρούσα έκπτωση ισχύει για 
αδέλφια έως 25 ετών.

Για τα ζευγάρια το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 200€/
άτομο εφόσον επιθυμούν να διαμείνουν σε ξενοδοχείο 
(Calamos Hotel Beach). Για 4μελείς οικογένειες το συνολικό 
κόστος ανέρχεται στα 500€, εφόσον επιθυμούν να 
διαμείνουν σε ξενοδοχείο (Calamos Hotel Beach). Τα 
ζευγάρια/οικογένειες που επιθυμούν να διαμείνουν στο 
ξενοδοχείο, παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν την κράτησή 
τους μέχρι 30 Ιουνίου 2022 στέλνοντας email στο ken@gec.gr.

Για τα ζευγάρια και τις οικογένειες που θα επιλέξουν 
να διαμείνουν στον χώρο της κατασκήνωσης, το κόστος 
διαμορφώνεται ως εξής: Ζευγάρια 300€ σύνολο, οικογένεια 
400€ σύνολο. Παιδιά μέχρι 6 ετών συμμετέχουν δωρεάν ενώ 
για τα παιδιά 7-12 ετών το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 
75€.

Στο ποσό συμμετοχής γίνεται έκπτωση (20€) για όσους 
δηλώσουν και παράλληλα καταθέσουν μέχρι τις 24 Ιουλίου 
το ποσό των 50€ στον παρακάτω λογαριασμό:

IBAN: GR8402602570000200201811983

Τράπεζα EUROBANK

με Κύριο Δικαιούχο την Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος, 
γράφοντας στην αιτιολογία, το όνομα ή τα ονόματα του 
συνέδρου/των συνέδρων και την ένδειξη “ΚΕΝ”.

Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού πρέπει να γίνει και πάλι 
τραπεζικά έως τις 8 Αυγούστου. Η έκπτωση εφαρμόζεται 
στην περίπτωση του πρώτου μέλος της οικογένειας. Έτσι, 
το ποσό μειώνεται για όλη την περίοδο στα 135€. Για το 
δεύτερο και τρίτο μέλος και για τα ζευγάρια ισχύουν οι ήδη 
μειωμένες τιμές.

Ημερήσιο κόστος διαμονής: 35€

Λόγω της κατάστασης της πανδημίας, δε θα 
πραγματοποιούνται συναλλαγές με μετρητά κατά 
την άφιξη των συνέδρων, αλλά όλες οι συναλλαγές θα 
πραγματοποιηθούν τραπεζικά.

Σε περίπτωση προμήθειας, το επιπρόσθετο ποσό 
επιβαρύνει τον εκάστοτε σύνεδρο.

Παρακαλούμε πολύ, να αποστείλετε την απόδειξη 
κατάθεσης στο email: milkamaria1@gmail.com.



Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας στο συνέδριο πρέπει 
να συμπληρωθεί η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής, 
την οποία μπορείτε να βρείτε στο site της Κ.Ε.Ν. (ww-
w.k-e-n.gr), στο Facebook της Κ.Ε.Ν. (Κίνηση Ευαγγελικής 
Νεολαίας [Κ.Ε.Ν.]) και στο Instagram (ken_youths) και να 
πραγματοποιηθεί η τραπεζική κατάθεση ολόκληρου του 
ποσού στον λογαριασμό που αναφέρθηκε παραπάνω έως 
τις 8 Αυγούστου.

* Στο ποσό συμμετοχής δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος 
μεταφορικών.  
Η μεταφορά από και προς το συνέδριο, τόσο από τον 
Βορρά όσο και από τον Νότο, θα πραγματοποιηθεί με 
λεωφορείο εφόσον συμπληρωθεί ικανοποιητικός αριθμός 
ενδιαφερόμενων.  
 
Με αυτή την προϋπόθεση, η μεταφορά από και προς το 
συνέδριο θα κοστίσει: 
• 40€/άτομο για τον Βορρά, με αναχώρηση από τη 
Θεσσαλονίκη (στάση Ιασωνίδου) με ενδιάμεση στάση στην 
Κατερίνη. 
• 10€/άτομο για τον Νότο, με αναχώρηση από τον σταθμό 
Συγγρού-Φιξ.

Όσοι επιλέξουν να μετακινηθούν με τα λεωφορεία του 
συνεδρίου, παρακαλούνται να καταθέσουν το κόστος των 
μεταφορικών στον παραπάνω λογαριασμό προσθέτοντας 
στην αιτιολογία, το “Λεωφορείο Βορρά” ή “Λεωφορείο 
Νότου” αντίστοιχα.

Υγειονομικά Μέτρα
Θέτοντας στο κέντρο την ασφάλεια και υγεία κάθε 
συνέδρου και δεδομένου ότι η κατάσταση της πανδημίας 
στη χώρα μας δεν είναι σταθερή, όλοι οι σύνεδροι 
-ανεξαρτήτως εμβολιαστικής κάλυψης- θα εισέλθουν 
στην κατασκήνωση με αρνητικό rapid test εντός 48 ωρών ή 
αρνητικό PCR test εντός 72 ωρών.

Πληροφορίες
Για οποιαδήποτε απορία-διευκρίνιση, επισκεφτείτε το 
site της Κ.Ε.Ν. (www.k-e-n.gr) και πατήστε στην επιλογή 
“Frequently Asked Questions / FAQ” ή επικοινωνήστε μαζί 
μας στο email: ken@gec.gr.


