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Ἒτος 8ο - 2010 - Tεῦχος 22

Καινούργιος Χρόνος
Ἀνασύνταξη πνευματικῶν δυνάμεων
Ἡ «Ἐπικοινωνία» ἔρχεται πάλι κοντά μας νά μᾶς ὑπενθυμίσει ὅτι οἱ πνευματικοί 

ἀγῶνες συνεχίζονται καί ἡ ἀρχή τοῦ καινούργιου χρόνου εἶναι ἀπλῶς ἕνα ἐπί πλέον 
ἐρέθισμα ἀφυπνίσεως καί ἀνασυντάξεως τῶν πνευματικῶν δυνάμεών μας γιά ἐνεργό 
δράση χριστιανικῆς μαρτυρίας.

Τό Δ. Σ. τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων εὔχεται στά μέλη καί τούς φίλους 
τῆς Χ.Ε.Ε. ὁ νέος χρόνος νά εἶναι γεμᾶτος εὐλογία Κυρίου, μέ ὅλες τίς δωρεές Του.

1/11/2009 Θ. Λειτουργία στό παρεκ-
κλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Καρύ-
τση 14, γιά τά μέλη καί τούς φίλους τῆς 
ΧΕΕ καί ΧΕΕΛ. Μετά τή Θ. Λειτουρ-
γία, ἐναρκτήρια ἐκδήλωση γιά τό Ἀκα-
δημαϊκό Ἔτος 2009 - 2010, μέ ὁμιλία 
τοῦ κ. Κωνσταντίνου Χολέβα, Πολιτι-
κοῦ Ἐπιστήμονος καί συγγραφέως, μέ 
θέμα: «Ἑλληνορθόδοξη πορεία σέ μιά 
ἐποχή συγχύσεως τῶν ἀξιῶν».

Ὁ ὁμιλητής ἀναφέρθηκε στίς προ-
κλήσεις τῆς ἐποχῆς μας καί στήν 
κρίση τῶν θεσμῶν καί τῶν ἀξιῶν καί 
στίς ἀντίρροπες δυνάμεις, πού εἶναι 
οἱ ἑλληνορθόδοξες διαχρονικές ἀξίες. 
Τίς ἀξίες αὐτές πρέπει νά ἀξιοποιοῦμε 
δημιουργικά γιά τή συνέχεια τοῦ 
Ὀρθόδοξου Ἑλληνισμοῦ, προσέθεσε.
Ὁ κ. Χολέβας μετά τό τέλος τῆς ὁμιλί-
ας του, μᾶς ἀνακοίνωσε ὅτι, ἐξερχόμε-

Ἀπό τίς δραστηριότητες τῆς ΧΕΕ 
κατά τήν περίοδο ἀπό 01/11/2009 ἕως 30/1/2010
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νοι τῆς αἰθούσης, μποροῦσε ὁ καθένας 
μας νά πάρει, δωρεάν, ἕνα ἀντίτυπο 
τοῦ βιβλίου μέ τίτλο «Ἑλληνορθό-
δοξη Πορεία», πού εἶναι ἀνθολόγιο 
κειμένων γραμμένων ἀπό ἐπιφανεῖς 
συγγραφεῖς, Πατριάρχες, Ἱεράρχες, 
Ἱερομονάχους, Ἱερεῖς, Διδασκάλους 
τοῦ Γένους, Φιλοσόφους, Καθηγητές 
Πανεπιστημίων, Καλλιτέχνες κ. ἄ. 
παλαιῶν ἐποχῶν, ἀλλά και σύγχρο-
νους, οἱ ὁποῖοι ἔγραψαν σοφά λόγια 
γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τόν Ἑλληνι-
σμό. Τήν ἐπιλογή τῶν κειμένων καί 
τήν ἐπιμέλεια τῆς ἐκδόσεως ἔκανε ὁ 
κ. Κ. Χολέβας. Χορηγός τῆς ἐκδόσε-
ως εἶναι τά Σοῦπερ Μάρκετ Δοῦκας. 
Ἡ ΧΕΕ εὐχαριστεῖ θερμά τόν κ. Κ. 
Χολέβα, καθώς καί τά Σοῦπερ Μάρ-
κετ Δοῦκας, γιά τήν ἑξαίρετη αὐτή 
προσφορά των. Εἶναι, πράγματι, τό 
βιβλίο αὐτό, ἕνας θησαυρός κειμένων 
Ἑλληνορθόδοξης οἰκοδομῆς.

 6/12/2009 Θ. Λειτουργία στόν Ι.Ν. Ἀπο-
στόλου Παύλου, Καρύτση 14. 
Μετά τή Θ. Λειτουργία, ἡ Χριστιανική 
Ἕνωσις Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν 
(ΧΕΕΛ) ὀργάνωσε ἐκδήλωση εἰς μνήμη 
Ἰωάννου Κολιτσάρα, στήν ὁποία συμμε-
τεῖχε καί ἡ ΧΕΕ.
Γιά τόν Ἰωάννη Κολιτσάρα μίλησαν: ὁ 
Ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ Πανεπιστη-
μίου Ἀθηνῶν κ. Γ. Γαλίτης, ὁ Δρ. Θεολο-
γίας κ. Ἰ. Ἀγγελόπουλος, ἡ Καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου κα. Ζωή Γκενάκου καί ὁ 

Μηχανολόγος - Μηχανικός κ. Ν. Γαλέ-
τας. Στή συνέχεια προβλήθηκε μιά ται-
νία σχετική μέ τή ζωή καί τή δράση τοῦ 
Ἰ. Κολιτσάρα. Ὁ κάθε ὁμιλιτής ἀναφέρ-
θηκε σέ ἕνα κομμάτι ἀπό τό πολύπλευρο 
ἔργο τοῦ ἀξιόλογου αὐτοῦ ἀνθρώπου.
Ἔτσι ὁ κ. Γ. Γαλίτης μίλησε μέ θέμα 
«ὁ Ἰ. Κολιτσάρας ὡς ἐρμηνευτής τῶν 
Γραφῶν», ὁ κ. Ἰ. Ἀγγελόπουλος «ὁ Ἰ. 
Κολιτσάρας ὡς δογματικός Θεολόγος 
καί συγγραφέας», ἡ κ. Ζωή Γκενάκου 
«Ἡ συμβολή τοῦ Ἰ. Κολιτσάρα στή 
σύγχρονη ὀρθόδοξη Παιδαγωγική», ὁ 
κ. Ν. Γαλέτας «Τό τόλμημα τῆς Τεχνικῆς 
Ἐκπαίδευσης».

 6/1/2010  Θ. Λειτουργία στό παρεκκλή-
σιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Καρύτση 
14, γιά τά μέλη καί τούς φίλους τῆς 
ΧΕΕ καί ΧΕΕΛ. Μετά τή Θ. Λειτουρ-
γία, ἀκολούθησε ὁ Ἁγιασμός τῶν Θεο-
φανείων.

 17/1/2010 Τό ἀπόγευμα στίς 5:30, ἡ ΧΕΕ 
διοργάνωσε τή γιορτή τῆς Βασιλόπιτ-
τας γιά τά μέλη της. Ἡ γιορτή αὐτή δι-
οργανώνεται ἀπό τά μέλη τοῦ Δ. Σ. καί 
ὅλα τά προσφερόμενα ἐδέσματα, γλυκά 
καθώς καί ἡ πίττα, παρέχονται ἀπό τά 
μέλη τοῦ Δ. Σ. Εἶναι ἡ 7η χρονιά πού 
ἐπαναλαμβάνεται τό ὡραῖο αὐτό ἔθι-
μο τῆς Νέας Χρονιᾶς. Περάσαμε λίγες 
ὧρες χαρούμενης χριστιανικῆς ἀνα-
στροφῆς.
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Κυριακή 7/2/2010 Θ. Λειτουργία 
στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου, Καρύτση 14, γιά τά μέλη καί τούς 
φίλους τῆς ΧΕΕ καί τῆς ΧΕΕΛ. Μετά τή 
Θ. Λειτουργία, θά ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά 
παρακολουθήσουμε ὁμιλία, μέ ὁμιλητή 
τόν κ. Κωνσταντίνο Καραβάνη, Μεταλ-
λειολόγο - Μηχανικό, καί μέ θέμα «Ἀπό 
τό "ἕν οἶδα ὅτι οὐδέν οἶδα" στό "μή εἰδέναι 
τι ἐν ὑμῖν εἰ μη Ἰησοῦν Χριστόν"» (Κο-
ρινθ. Α’ β’ 2).

Προσεχεῖς ἐκδηλώσεις

Ἐκδημήσαντα Μέλη

Μιά σημαντική βράβευση

Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἀπένειμε τό Βραβεῖο Γ. Ε. Φωτεινοῦ, μέ χρηματικό 
ἔπαθλο 5.000 εὐρώ, γιά τή συγγραφή μελέτης μέ θέμα «Ἡ συγγραφική καί 
ἐκδοτική δραστηριότητα τῶν Ἑλλήνων στήν Εὐρώπη (ρεύματα ἰδεῶν, τάσεις 
καί προβληματισμοί) ἀπό τίς τελευταῖες δεκαετίες τοῦ 16ου αἰῶνα ἕως τά μέσα 
τοῦ 18ου αἰῶνα» στόν κ. Γεώργιο Μποροβῖλο, Δρ. Θεολογίας - Οἰκονομολόγο 
καί μέλος τῆς ΧΕΕ, γιά τή μελέτη του «Ἡ Ὀρθόδοξη Κηρυκτική Γραμματεία 
τοῦ ΙΗ’ αἰῶνα. Οἱ ἔντυπες συλλογές». Ἀπό ὅλη τήν οἰκογένεια τῆς ΧΕΕ, θερμά 
συγχαρητήρια!

Κυριακή 7/3/2010 Θ. Λειτουργία 
στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου, Καρύτση 14, γιά τά μέλη καί τούς 
φίλους τῆς ΧΕΕ καί τῆς ΧΕΕΛ. Μετά τη 
Θ. Λειτουργία, θά ἔχουμε τήν ἐξαιρετική 
εὐκαιρία νά παρακολουθήσουμε ὁμιλία, 
μέ ὁμιλητή τόν Ἀκαδημαϊκό καί Καθηγη-
τή Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Tenessee 
τῶν Η.Π.Α. καί ἐπίτιμο μέλος τῆς ΧΕΕ κ. 
Λουκᾶ Χριστοφόρου, μέ θέμα «Ἀέναη καί 
κρίσιμη ἀλλαγή».

Δάνδουρας Σταῦρος, 
Μηχανολόγος - Μηχανικός

Σαλταπίδας Κωνσταντίνος, 
Γεωπόνος

Χαλαζωνίτης Θεόδωρος, 
Συμβολαιογράφος
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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

“Ἀκτῖνες” 

&

“Ἐπικοινωνία” 

στό Διαδίκτυο!

Στό www.xee.gr, 
μαζί μέ ὅλα 

τά νέα τῆς ΧΕΕ!

ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΗΓΕΤΗΣ (Γ.Β.Μ.)* 

Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ  (Βασ. Κ. Σταθάκη)* 

ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ* 

ΕΝΑΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ( Ν.Π. Σοϊλεντάκη)* 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (Πανορμίτη)* 

ΣΧΟΛΙΑ* 

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Ἀντώνη Γιαμβριᾶ)* 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ * 

        (Μάκη Παπαγεωργίου - Ἰωάννου Ἀγγελόπουλου)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ:


