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Νέο Δ.Σ. τῆς ΧΕΕ
Τήν Παρασκευή 30 Ἰανουαρίου 2009 (7 μμ.) πραγματοποιήθηκε ἡ Γενική Συνέλευ-

ση τῶν τακτικῶν μελῶν τῆς ΧΕΕ στήν αἴθουσα Βερίτη, Καρύτση 14. Ὅπως συνηθίζε-
ται κάθε χρόνο, τήν ἡμέρα αὐτή πού εἶναι ἡ ἑορτή τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, πρίν ἀπό τή συζή-
τηση τῶν θεμάτων τῆς Γ.Σ., εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά παρακολουθήσουμε ὁμιλία ἀπό τόν 
ἐκλεκτό θεολόγο καί ἐκπαιδευτικό κ. Ἰωάννη Μαρκότση, ὁ ὁποῖος  ἀνέπτυξε τό θέμα του, 
μέ τίτλο: «Τρεῖς Ἱεράρχες, διαχρονικά πρότυπα ἐν ἀγάπη ἀληθευόντων Ποιμένων». 

Μετά ἀπό τόν ἀπολογισμό τῶν πεπραγμένων τοῦ Δ.Σ. καί τή διεξαγωγή τῶν ὑπολοί-
πων θεμάτων τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως, ἀκολούθησε ψηφοφορία γιά τήν ἐκλογή νέων 
Μελῶν τοῦ Δ.Σ. καί τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς. Τό νέο Δ.Σ. τῆς ΧΕΕ ἁπαρτίζεται ἀπό 
τούς κάτωθι: Μιχάλης Μηλίγκος, Πρόεδρος, Χρῆστος Γιαμβριᾶς, Ἀντιπρόεδρος, Ἰω-
άννης Ἀγγελόπουλος, Γραμματέας, Δημήτριος Δρεπανόπουλος, Ταμίας καί Μέλη: Μάκης 
Παπαγεωργίου, Χρυσῆ Μανωλοπούλου - Τσέντου, Σταυρούλα Δάνδουρα, Ἰωάννης Κα-
τσομῆτρος, Βασίλειος Σταθάκης, Δήμητρα Πετουμένου καί Πάτρα Κυριακούλη-Μπούτσαλη.

Γιά τήν Ἐξελεγκτική Ἐπιτροπή ἐξελέγησαν: Ἀντώνιος Ξυραφᾶς, Τριαντάφυλλος Παναγό-
πουλος καί Λεωνίδας Στυλιανόπουλος.

Ἒτος 7ο - 2009 - Tεῦχος 21

Νέα Ἀκαδημαϊκή χρονιά
Τό Δ.Σ. τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων,  μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Ἀκαδημαϊκῆς 

χρονιᾶς, εὔχεται στά μέλη καί τούς φίλους τῆς ΧΕΕ, ὁ Κύριος νά δίνει τήν εὐλογία Του, σέ καθένα 
ἀτομικά, ἀλλά καί σέ ὅλους συλλογικά, ὥστε νἀ εὐοδώνεται κάθε πνευματική δραστηριότητα, 
πρός δόξαν τοῦ ὀνόματός Του. 
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 Ὅπως ἀναφέρουμε πιό πάνω στίς 30/1/09 
ἔγινε ἡ Ἐτήσια Τακτική Γενική Συνέλεση 
μέ Ἀρχαιρεσίες.

1/2/2009 Θ. Λειτουργία στόν Ι.Ν. Ἀπ. Παύ-
λου, Καρύτση 14.  Μετά τή Θ. Λειτουρ-
γία, τά μέλη καί οἱ φίλοι τῆς ΧΕΕ καί 
τῆς ΧΕΕΛ παρακολούθησαν στή μεγάλη 
αἴθουσα ὁμιλία τοῦ Ὁμότιμου Καθηγητῆ 
τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων κ. Πέτρου 
Μποζώνη μέ θέμα: «Τό χριστιανικό βίω-
μα καί ἡ ἐπιστήμη στήν ἐποχή μας». Θέμα 
σύγχρονο καί πολύ ἐνδιαφέρον γιά τόν 
σημερινό χριστιανό ἐπιστήμονα. Μετά τό 
τέλος τῆς ὁμιλίας, τά μέλη καί οἱ φίλοι 
τῶν Ἑνώσεών μας εἶχαν τήν εὐκαιρία νά 
λάβουν ἀπό ἕνα ἀντίτυπο τοῦ βιβλίου μέ 
τίτλο: «Ἡ Ἐξέλιξη - Ὁ Δαρβῖνος - Ὁ 
Ἄνθρωπος», γραμμένο ἀπό τόν Ὁμότιμο 
Καθηγητή τοῦ Γεωπονικοῦ Πανεπιστη-
μίου Ἀθηνῶν, κ. Χρῆστο Γιαμβριᾶ, ἐκδο-
θέν ἀπό τή ΧΕΕ καί τό ὁποῖον διανέμεται 
δωρεάν. Ἐπίσης, τήν Κυριακή αὐτή κυ-
κλοφόρησε τό προηγούμενο τεῦχος τῆς 
«Ἐπικοινωνίας» (20ο). 

 1/3/2009 Θ. Λειτουργία στόν Ι.Ν. Ἀπ. Παύ-
λου, Καρύτση 14. 
Μετά τή Θ. Λειτουργία, λόγω τῆς ἑορτῆς 
τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας πού ἐπακολουθοῦσε, 
δέν ἔγινε ἐκδήλωση γιά τά μέλη μας.

 14/3/2009  Ἐκδήλωση, μέ ὁμιλίες καί προ-
βολή διαφανειῶν, μέ θέμα: «Ταξιδεύο-

ντας στίς ἀλησμόνητες πατρίδες: Πόντος 
- Καππαδοκία». Ὁμιλητές ἦσαν  ὁ κ. Βα-
σίλειος Κέκης Ἄμισθος Ἐπίκουρος Καθη-
γητής Χειρουργικῆς τοῦ Πανεπιστημίου 
Ἀθηνῶν καί ἡ Ἐπίκουρος Καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου, Δρ. Ζωή Γκενάκου. Καί 
οἱ δύο ὁμιλητές ἔχουν ἐπανειλημμένως τα-
ξιδέψει στίς περιοχές τοῦ Πόντου καί τῆς 
Καππαδοκίας καί οἱ ἐμπειρίες τους ἀπό τά 
μέρη ἐκεῖνα εἶναι πολλές καί συγκινητι-
κές. Ἔδωσαν στό πολυπληθές ἀκροατήριο 
θαυμάσιες καί πρωτότυπες «εἰκόνες», 
μέ συγκλονιστικές μαρτυρίες κρυπτοχρι-
στιανῶν, ἀπό τίς περιοχές αὐτές, πού βρί-
σκονται κάτω ἀπό καθεστώς καταπίεσης 
καί πολλῶν καί μεγάλων δυσκολιῶν. Ὁ 
Καθηγητής κ. Β. Κέκης εἶναι, ὡς γνωστόν, 
ὁ διοργανωτής πολλῶν προσκυνηματικῶν 
ἐκδρομῶν στίς περιοχές αὐτές τῶν ἀλη-
σμόνητων πατρίδων.

 5/4/2009  Θ. Λειτουργία στόν Ι.Ν. Ἀπ. Παύ-
λου, Καρύτση 14. Μετά τή Θ. Λειτουρ-
γία, τά μέλη καί οἱ φίλοι τῆς ΧΕΕ καί τῆς 
ΧΕΕΛ παρακολούθησαν ὁμιλία τοῦ κ. 
Μιχ. Μηλίγκου, Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς 
ΧΕΕ, Δρος Καρδιολόγου, μέ θέμα «Πό-
νος καί Πίστις». Ὁ κ. Μηλίγκος, γνωστός 
ἀπό τά γεμᾶτα ἀγάπη καί συμπάθεια γιά 
τόν συνάνθρωπο ἄρθρα του στό περιοδι-
κό τῆς ΧΕΕ «Ἀκτῖνες» καί ἀπό τά ἐπίσης 
ἀξιόλογα βιβλία του καί τίς ὁμιλίες του, 
μᾶς κράτησε τό ἐνδιαφέρον καθ᾽ὅλη τή 
διάρκεια τῆς ὁμιλίας του, ἡ ὁποία ἦταν καί 

Ἀπό τίς δραστηριότητες τῆς ΧΕΕ 
κατά τήν περίοδο ἀπό 30/1/09 ἕως 1/11/09
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ἐπίκαιρη, λόγω καί τῆς προετοιμασίας μας 
γιά τίς ἡμέρες, πού ἔρχονταν τοῦ Πάθους 
τοῦ Κυρίου μας καί τῆς Ἀναστάσεώς Του.

 12/4/2009 Θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῶν 
Βαΐων στόν Ι.Ν. Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14, 
γιά τά μέλη καί τούς φίλους τῶν Ἑνώσεών 
μας (ΧΕΕ καί ΧΕΕΛ).  Λόγω τῆς ἑορτῆς 
τῶν Βαΐων, δέν ὑπῆρξε ἐκδήλωση, μετά τή 
Θ. Λειτουργία.

 14/4/2009 Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στό Πα-
ρεκκλήσιο τῆς Ἀδελφότητας «ΖΩΗ» 
στήν Ἁγία Παρασκευή, γιά τά μέλη καί 
τούς φίλους τῆς ΧΕΕ καί τῆς ΧΕΕΛ.

 14/6/2009 Θ. Λειτουργία στό Παρεκκλήσιο 
τῆς Ἀδελφότητας «ΖΩΗ» στήν Ἁγία 
Παρασκευή (Ἀττικῆς), γιά τά μέλη καί 
τούς φίλους τῆς ΧΕΕ καί τῆς ΧΕΕΛ. Κα-
ταληκτική ἐκδήλωση γιά το Ἀκαδημαϊκό 
ἔτος 2008-2009: Μετά τή Θ. Λειτουρ-

γία ἀκολούθησε ἐκδήλωση στήν αἴθου-
σα τοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος τῆς 
Ἀδελφότητος «ΖΩΗ», μέ ὁμιλία τοῦ 
Ἀκαδημαϊκοῦ καί Ὁμότιμου Καθηγητῆ 
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γ. Κοντό-
πουλου, μέ θέμα:  «Ἀναμνήσεις». Ὁ ὁμι-
λητής ἔκανε μιά ἀναδρομή στό παρελθόν, 
μέ γεγονότα, σέ καιρούς χαλεπούς γιά 
τή Χώρα μας, ἀμέσως μετά τή γερμανική 
κατοχή καί τόν συμμοριτοπόλεμο, ἀπό τή 
δράση τῆς ΧΦΕ καί τῆς ΧΕΕ, τότε πού 
ἡ βοήθεια, ἔστω καί ἡ παραμικρή, ἰδίως 
γιά τήν ἐπαρχία, ἦταν ἀναγκαία καί πολύ 
περισσότερο, ὅταν συνοδευόταν καί μέ 
πνευματικά μηνύματα. Μέ εἰκόνες καί 
μέ γλαφυρή ἀφήγηση, ὁ ὁμιλητής μᾶς 
περιέγραψε στιγμιότυπα ἀπό δραστηριό-
τητες, στίς ὁποῖες συμμετεῖχε καί ὁ ἴδιος. 
Στιγμιότυπα, πού ἔδειχναν τή θυσιαστι-
κή προσφορά τῶν χριστιανῶν νέων στόν 
ταλαιπωρημένο καί διψασμένο, γιά λίγη 
ἀγάπη, συνάνθρωπο.

ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (Γ.Β.Μ.)* 

ΟΙ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ - 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1942   * 

(Βασ. Κ. Σταθάκη)

ΜΙΑ ΝΟΣΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  * 

(Καθηγητοῦ Χρ. Γιαμβριᾶ)

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΑΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ.   * 

Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (Ἰ. Τσέντου)

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΟΣ,  Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Η ΣΚΕΨΗ  * 

(Ν. Θ. Ἀρβανίτη)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ:
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Δελτίο Ἐπικοινωνίας Mελῶν 
Xριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων

Kαρύτση 14, 105 61 Ἀθήνα 
τηλ. 210/3245169 & 3227100

Ὑπεύθυνος: Xρῆστος Γιαμβριᾶς, 
Ἀντιπρόεδρος Δ.Σ. τῆς X.E.E.

Σύνταξη: Mάκης Παπαγεωργίου

Tυπογραφεῖο: Yἱοί Θ. Bγόντζα AE 
«ΛYXNIA»

Ἀνδραβίδας 7, Xαμόμυλο Aχαρνῶν, 
τηλ. 210/3410436

Διανέμεται δωρεάν

Tώρα και στο Διαδίκτυο!

www.xee.gr

Κυριακή 1/11/2009 Θ. Λειτουργία στό 
Παρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14, 
γιά τά μέλη καί τούς φίλους τῆς ΧΕΕ καί τῆς 
ΧΕΕΛ. Μετά τή Θ. Λειτουργία, Ἐναρκτήρια 
ἐκδήλωση γιά τό Ἀκαδημαϊκό Ἔτος 2009-
2010 (Ἑνός μηνός καθυστέρηση, λόγω 
ἐκλογῶν στίς 4/10/2009). Ὁμιλία τοῦ κ. 
Κωνσταντίνου Χολέβα, Πολιτικοῦ Ἐπιστή-
μονος, Συγγραφέως, μέ θέμα: «Ἑλληνορ-
θόδοξη πορεία σέ μιά ἐποχή συγχύσεως τῶν 
ἀξιῶν».

Κυριακή 6/12/2009 Θ. Λειτουργία στό 
Παρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14, 
γιά τά μέλη καί τούς φίλους τῆς ΧΕΕ καί τῆς 
ΧΕΕΛ. Μετά τη Θ. Λειτουργία ἐκδήλωση, ἡ 
ὀποία ὀργανώνεται ἀπό τή ΧΕΕΛ, είς μνή-
μην Ἰωάννου Κολιτσάρα. Ἡ ἐκδήλωση θά 
πραγματοποιηθεῖ στή μεγάλη αἴθουσα τοῦ 
κτηρίου.

Προσεχεῖς ἐκδηλώσεις

Νέα Μέλη (Τακτικά)
Μποζώνης Πέτρος, Ὁμότιμος 
Καθηγητής  Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων 
Παυλοπούλου Ἐλευθερία, 
Ἰατρός Μικροβιολόγος καί Φιλόλογος
Καρτσώνης Δημήτριος, Τραπεζικός 
Ὑπάλληλος, Πτυχιοῦχος ΤΕΙ

Ἐκδημήσαντα Μέλη

Νινιός Παῦλος, 
Πολιτικός Μηχανικός
Λογοθέτης Παναγιώτης, 
τ. Ἀντιπρόεδρος Ἀρείου Πάγου
Μιχαηλίδης Ἄγγελος, 
Θεολόγος - τ. ’Επιθεωρητής Μ.Ε.
Λανάρα Βασιλική, 
Καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Πούχιας Ἀπόστολος, 
Οἰκονομολόγος
Μαλάμης Κωνσταντίνος, 
Χημικός Μηχανικός
Σαμαρτζῆ - Ἀστεριάδου Ἐλισάβετ, 
Ἰατρός


