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Ἒτος 10ο - Ὀκτώβριος 2011- Ἰούνιος 2012 - Tεῦχος 23

Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα. Ὀρθρίζει γάρ τό πνεῦμα μου πρός ναόν τόν ἅγιον 
σου, ναόν φέρον τοῦ σώματος ὅλον ἐσπιλωμένον ἀ� ᾽ ὡς οἰκτίρμων κάθαρον εὐσπλάχνῳ σου ἐλέει.

Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε. Αἰσχραῖς γάρ κατερρύπωσα, τήν ψυχήν ἁμαρτί-
αις, ὡς ραθύμως τόν βίον μου ὅλον ἐκδαπανήσας. Ταῖς σαῖς πρεσβείαις ρῦσαι με πάσης ἀκαθαρσίας. 

Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας καί ἀργολογίας 
μή μοι δώς. Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ 
σῷ δούλῳ. Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα καί μή κατακρίνειν τόν 
ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Κύριε τῶν Δυνάμεων, μεθ᾽ἡμῶν γενοῦ. Ἄ� ον γάρ ἐκτός σοῦ βοηθόν ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχο-
μεν. Κύριε τῶν Δυνάμεων ἐλέησον ἡμᾶς.

Καλή Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί Καλή Ἀνάσταση!

Κυριακή 2/10/2011 Θ. Λειτουργία στόν Ἱ.Ν. 
Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14 γιά τά μέλη καί 
τούς φίλους τῆς ΧΕΕ καί τῆς ΧΕΕΛ. Ἀκο-
λούθησε εἰσήγηση καί παράλληλη προβο-
λή μέ θέμα: «Ἡ ἑλληνική ἀρχαιότητα μέ 
τόν παραμορφωτικό φακό τοῦ Κινηματο-
γράφου» ἀπό τόν κ. Ἰωάννη Τσέντο, Δρα 
Φιλοσοφίας, καθηγητή Β/βάθμιας Ἐκπαί-
δευσης.

 Κυριακή 6/11/2011 Θ. Λειτουργία στόν Ἱ.Ν. 
Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14 γιά τά μέλη καί 

τούς φίλους τῆς ΧΕΕ καί τῆς ΧΕΕΛ. Μετά 
τή Θ. Λειτουργία, πραγματοποιήθηκε κοι-
νή ἐκδήλωση ΧΕΕ καί ΧΕΕΛ μέ θέμα: 
«Ἐξελίξεις στή Δευτεροβάθμια καί Τριτο-
βάθμια Ἐκπαίδευση» μέ εἰσηγητές τούς κ. 
Χρῆστο Γιαμβριᾶ, Ὁμότιμο Καθηγητή τοῦ 
Γεωπονικοῦ Πανεπιστημίου, ἀντιπρόεδρο 
τῆς ΧΕΕ, καί κ. Ἰωάννη Μαρκότση, Λυκει-
άρχη, πρόεδρο τῆς ΧΕΕΛ. Ἀκολούθησε σύ-
ντομη συζήτηση.

 Κυριακή 4/12/2011  Θεία Λειτουργία στόν 

Ἀπό τίς δραστηριότητες τῆς ΧΕΕ 
κατά τό ἔτος 2011-12
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Ἱ.Ν. τοῦ Ἀπ.  Παύλου, Καρύτση 14. Άκο-
λούθησε εἰσήγηση τοῦ κ. Γ. Παπαδημητρί-
ου, Ἐρευνητῆ τῆς Ἱστορίας τοῦ Νέου Ἑ� η-
νισμοῦ, μέ θέμα: «Σύγχρονα Ἐθνικά Θέ-
ματα».

Παρασκευή 6/1/2012  Ἑορτή τῶν Θεοφανεί-
ων. Πρώτη μηνιαία Θεία Λειτουργία γιά 
τά μέλη καί τούς φίλους τῆς ΧΕΕ καί τῆς 
ΧΕΕΛ. Ἀκολούθησε ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός.

Κυριακή 15/1/2012  Τό ἀπόγευμα 5:30-7:30 μ.μ. 
στό κτήριο τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14, 
πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη γιορτή 
γιά τήν κοπή τῆς Βασιλόπιτας, προσφορά 
τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. τῆς ΧΕΕ πρός τά μέλη 
τῆς Ἑνώσεώς μας, σέ ἔνδειξη τιμῆς γιά τήν 
καλή συνεργασία καί συμμετοχή τους στό 
ἔργο της.

Δευτέρα 30/1/2012  Ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. 
Ἐτήσια Γενική Συνέλευση τῶν τακτικῶν 
μελῶν τῆς ΧΕΕ στίς 7:00 μ.μ. Παρά τό δρι-
μύ ψῦχος, ὑπήρξε σημαντική προσέλευση 
καί ἐπιτεύχθηκε ἡ ἀναγκαία ἁπαρτία τῶν 
ταμειακῶς ἐνήμερων μελῶν.

  Προηγήθηκε ὁμιλία τοῦ κ. Ἰωάννη Ἀ  ̧ ελό-
πουλου, Δρος Θεολογίας καί Λυκειάρχη, μέ 
θέμα: «Ἡ στάση τοῦ Μ. Βασιλείου ἔναντι 
τῆς Ἐπιστήμης».

  Ἀφού ὁρίστηκε ὁ Πρόεδρος τῆς Συνελεύ-
σεως, ἀκολούθησε ἡ διεξαγωγή τῆς Γεν. Συ-
νελεύσεως σύμφωνα μέ τήν ἡμερήσια διά-
ταξη, τά θέματα τῆς ὁποίας εἶχαν προσδιο-
ριστεῖ καί κοινοποιηθεῖ στά τακτικά μέλη 
τῆς ΧΕΕ μέ τήν ἀποσταλείσα πρός αὐτά 
πρόσκληση τοῦ Δ.Σ. τῆς 4ης.1.12, καί ἦσαν 
τά ἑξῆς:

  Ἀπολογισμός πεπραγμένων
  Ἀπολογισμός διαχειρίσεως τῆς περιουσίας 

τῆς Ἑνώσεως γιά τό ἔτος 2011.
  Ἰσολογισμός τῆς περιουσιακῆς καταστάσε-

ως τῆς Ἑνώσεως τήν 31.12.2011.
  Προϋπολογισμός τοῦ ἔτους 2012.

  Ἔκθεση ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τό δι-
άστημα ἀπό 31.1.2011 ἕως 30.1.2012.

  Ἐκλογή νέων μελῶν τοῦ Δ.Σ. γιά τριετή 
θητεία (ἀπό 31.1.2012 ἕως 30.1.2015). 
Ἐκλέγονται 11 (ἕνδεκα) μέλη.

  Ἐκλογή 3 (τριῶν) μελῶν γιά τήν Ἐξελεγ-
κτική Ἐπιτροπή.

  Στό πλαίσιο τῆς συζήτησης ἐπί τῶν πε-
πραγμένων, ὁ κ. Ἰ. Ζαρταλούδης εἰσηγήθη-
κε τήν πραγματοποίηση μίας συνάντησης 
τῶν τακτικῶν μελῶν τῆς ΧΕΕ, προκειμέ-
νου νά ἀκουστοῦν προτάσεις σχετικά μέ τίς 
δράσεις πού θά πρέπει νά ἀναλάβει καί νά 
προτάξει τό νέο Δ.Σ. Ἀκόμη, ὁ ἴδιος πρότει-
νε καί τήν πραγματοποίηση μίας ἡμερίδας 
μέ θεμα τήν Ἱεραποστολή, προκειμένου νά 
ἐνεργοποιηθεῖ καί ἀναλυθεῖ τό σύνθημα τῆς 
χρονιάς «οὐαί δέ μοί ἐστιν ἐάν μή εὐα  ̧ ε-
λίζωμαι». Ἐπίσης, ἐκ μέρους τῆς Χ.Ε.Ε.Λ., 
ὁ κ. Ἰ. Μαρκότσης πρότεινε ὅπως ἡ ἐτήσια 
Γενική Συνέλευση νά μή γίνεται τήν ἡμέρα 
τῆς ἑορτής τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, λόγω τῶν 
ὑποχρεώσεων, πού πο� οί ἐκπειδευτικοί 
ἔχουν κατά τήν ἡμέρα αὐτή, καί ἀντιπρότει-
νε τήν πλησιέστρη ἀργία (Σάββατο ἤ Κυ-
ριακή).

  Mετά τήν ἔγκριση τῶν ἀνωτέρω θεμάτων 
(1-5), διεξήχθησαν οἱ ἐκλογές (6-7). Τό 
ἐκλεγέν ἐνδεκαμελές Δ.Σ. συνεκροτήθη 
σέ σῶμα στίς 11 Φεβρουαρίου καί εἶναι τό 
ἑξῆς:

  Πρόεδρος: κ. Μιχαήλ Μηλῖγκος, Δρ. Ἰα-
τρός, Καρδιολόγος

  Ἀντιπρόεδρος: κ. Ἠλίας Κατσούφης, Φυσι-
κός, Ὁμότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

  Γεν. Γραμματέας: κα Χρυσῆ Μανωλοπού-
λου - Τσέντου, Φιλόλογος, καθηγήτρια Β/
βάθμιας Ἐκπαίδευσης

  Ταμίας: κ. Ἰωάννης Κατσομῆτρος, συνταξι-
ούχος Δικηγόρος

  Μέλη (ἀλφαβητικά):  κ. Ἰωάννης Ἀ  ̧ ελό-
πουλος, Δρ Θεολογίας, Λυκειάρχης 

  κα Σταυρούλα Δάνδουρα, Βιολόγος
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  κ. Ἰωάννης Καραχάλιος, Μηχανολόγος - 
Ἠλεκτρολόγος Ε.Μ.Π., Ἐπικοινωνιακός 
Μηχανικός

  κα Σπυριδούλα Κυριακοπούλου, Δρ Βιοπα-
θολόγος, τ. Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.

  κα Πάτρα Μπούτσαλη - Κυριακούλη, Φυσι-
κός, καθηγήτρια Β/βάθμιας Ἐκπαίδευσης

  κ. Ἰωάννης Τσέντος, Δρ Φιλοσοφίας, καθη-
γητής B/βάθμιας Εκπαίδευσης

  κ. Σπυρίδων Χιόνης, Δικηγόρος

 Κυριακή 5/2/2012  Θεία Λειτουργία στόν Ἱ.Ν. 
τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14. Ἀκολούθησε 
ἐκδήλωση τῶν ΧΕΕ καί ΧΕΕΛ στή μεγάλη 
αἴθουσα τοῦ Ἀπ. Παύλου, μέ ὁμιλία τοῦ κ. 
Ν. Σοϊλεντάκη, Δρος Νομικῆς, Προέδρου 
Ἐφετῶν, μέ θέμα: «Ἡ Θράκη σήμερα».

 Δευτέρα 13/2/2012  Μέ πρόσκληση τοῦ π. Βα-
σιλείου Μπλάνα, μέλους τῆς Ἀδελφότητος 
Θεολόγων «Ζωή», ἔγινε σύναξη μελῶν 

τῆς Προνοίας τοῦ Ἀπ. Παύλου, μελῶν τῶν 
Δ.Σ. τῶν Συνεργαζομένων Χριστιανικῶν 
Σωματείων τοῦ Ἀπ. Παύλου, ἐκπροσώπων 
τῶν κύκλων (Ἁγίας Γραφής) καί ἄ� ων 
ἐνδιαφερομένων, στήν ὁποία συζητήθηκε 
τό θέμα τῆς κινητοποίησης, ἐντατικοποί-
ησης καί συντονισμοῦ τῶν ἐνεργειῶν μας, 
προκειμένου νά βοηθηθοῦν (πρωτίστως 
οἰκονομικά) ἀδελφοί μας - κατά προτεραι-
ότητα οἱ εὐρισκόμενοι στόν ἐ  ̧ ύτερο ἤ 
εὐρύτερο χῶρο τοῦ χριστιανικοῦ ἔργου - οἱ 
ὁποῖοι βρίσκονται σέ δυσχερῆ οἰκονομική 
κατάσταση. Ἡ Πρόνοια θά εἶναι ἀσφαλῶς 
ὁ Τομέας πού θά συντονίζει καί θά ἐνημε-
ρώνει γιά τίς δυνατότητες ἐξειδίκευσης τῆς 
προσφορᾶς μας, ἐνῶ τά Δ.Σ. τῶν σωμα-
τείων, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν κύκλων καί τῶν 
ἑνώσεων ὀφείλουν νά ὁρίσουν ἕναν ἐκπρό-
σωπό τους ὠς σύνδεσμο μέ τήν Πρόνοια.

Προγραμματιζόμενες ἐκδηλώσεις

 Τετάρτη 29/2/2012  Θεία Λειτουργία τῶν 
Προηγιασμένων Δώρων στόν Ἱ.Ν. τοῦ 
Ἀπ.  Παύλου, στίς 7:00 μ.μ. 

 Κυριακή 4/3/2012  Θεία Λειτουργία στόν Ἱ.Ν. 
τοῦ Ἀπ.  Παύλου, Καρύτση 14. Θά ἀκολου-
θήσει ὁμιλία τοῦ ἀρχιμανδρίτη π. Ἰωαννί-
κιου Γιαννόπουλου, ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ.Μ. 
Ἰλίου, μέ θέμα: «Ἡ Α´ Κυριακή τῶν Νη-
στειῶν».

 Σάββατο 10/3/2012  7η ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙ-
ΔΑ μέ θέμα: «Σύγχρονοι προβληματισμοί 
στή Βιοηθική», 9:30-13:30.

  Τό πρόγραμμα τῶν εἰσηγήσεων ἔχει ὠς 
ἑξῆς:

 9:45-10:15 «Ἐξωσωματική γονιμοποίηση», 
ὁμιλ. Δρ. Δημ. Παπαευα  ̧ έλου, Γυναικο-
λόγος

 10:30-11:00 «Βλαστοκύτταρα», ὁμιλ. Ἑλ. Δε-
ληγιώργη, Ὁμότιμη Καθηγήτρια Πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν

 12:00-12:30 «Μεταμοσχεύσεις», ὁμιλ. κ. Βασ. 
Κέκης, Χειρουργός

 12:45-13:15 «Βασικές ἀρχές τῆς Χριστια-
νικῆς Βιοηθικῆς», ὁμιλ. κ. Ἀπόστ. Νικολα-
ΐδης, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέλος τῆς 
Ἐπιτροπής Βιοηθικῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑ� άδος.

  Μετά ἀπό κάθε εἰσήγηση προβλέπεται 
15λεπτη συζήτηση. Στήν ἡμερίδα θά προ-
εδρεύει ὁ κ. Εὐαγ. Παπαευα  ̧ έλου, Ἄμ. 
Καθηγητής Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου 
Ἀθηνῶν.

 Παρασκευή 30/3/2012  Ἀκολουθία τοῦ Ἀκα-
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 ∆ελτίο �πικοινωνίας Mελ�ν 
Xριστιανικ�ς νώσεως �πιστηµόνων

Kαρύτση 14, 105 61 �θήνα 
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�πεύθυνος: �λίας Κατσούφης, 
�ντιπρόεδρος ∆.Σ. τ�ς X.E.E.
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Yοί Θ. Bγόντζα AE 
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www.lyhnia.gr

 ∆ιανέµεται δωρεάν

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Γιά τή Χ.Ε.Ε. www.xee.gr
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Ἐκδημήσαντα Μέλη

Πάτροκλος Σκορδᾶς, 
Συνταγματάρχης ἐ.ἀ., Μηχανολόγος - 
Ἠλεκτρολόγος Ε.Μ.Π.
Χρῆστος Φιαμέγκος, 
Οἰκονομολόγος
Ἀνδρέας Λυτάρης, 
Ἀντιστράτηγος Χωροφυλακῆς ἐ.ἀ.
Ἀθανάσιος Σπυρόπουλος, 
Δρ. Κτηνίατρος

θίστου Ὕμνου στόν Ἱ.Ν. τοῦ Ἀπ. Παύλου, 
στίς 6:00 μ.μ.

 Κυριακή 1/4/2012  Λειτουργία στόν Ἱ.Ν. τοῦ 
Ἀπ.  Παύλου, Καρύτση 14. Προγραμματίζε-
ται ἐπετειακή ἐκδήλωση μέ ἀφορμή τήν ἔναρ-
ξη τοῦ Κυπριακοῦ Ἀγώνα τήν 1.4.1955.

 Μεγάλη Τρίτη 10/4/2012  Ἀκολουθία τοῦ 
Νυμφίου στόν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως στήν 
Ἁγία Παρασκευή Ἀττικῆς, στίς 7:30 μ.μ.

 Κυριακή 6/5/2012  Θεία Λειτουργία στόν Ἱ.Ν. 
τοῦ Ἀπ.  Παύλου, Καρύτση 14. Θά ἀκολου-
θήσει ὁμιλία τοῦ κ. Ἀντ. Τσαγκαρόπουλου, 
Ἰατροῦ - Νευρολόγου μέ θέμα: «Τό ἄγχος 
τῆς μέριμνας στήν ἐποχή μας».

 Κυριακή 10 ἤ 17/6/2012  Θεία Λειτουργία 
στόν Ἱ.Ν. τῆς Μεταμορφώσεως στό κτῆμα 
τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ζωή» στήν 
Ἁγ. Παρασκευή. Θά ἀκολουθήσει ἡ καταλη-
κτήρια συνάντηση τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 
μέ εἰσήγηση, τό θέμα τῆς ὁποίας θά ἀνακοι-
νωθεῖ προσεχῶς.

Νέα Μέλη της ΧΕΕ
Δημήτριος Φ. Γά� ος, Φυσικός  Περικλῆς 
Παν. Γιόβας,  Ἰατρός - Παθολόγος   Παναγιώ-
της Δημ. Γκενάκος, Οικονομολόγος   Κοσμᾶς 
Γεωργ. Ζαχαρίας, Ποιοτ. Ἐλέγχων Ἀγροτικῶν 
Προϊόντων  Φώτιος Εὐαγ. Θεοδωράτος, Γε-
ωργικῆς Οἰκονομίας  Φίλιππος Γεωργ. Δο-
γάνης, Δρ Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.  Πα-
ναγιώτης Νικ. Τριανταφύ� ου, Λογιστική, 
ΤΕΙ Πειραιώς  Ἀ� ελική Εὐαγ. Παπαευα� έ-
λου, Ἰατρός - Ακτινολόγος  Κωνσταντ. Σπυρ. 
Κυριάκης, Δρ Κτηνίατρος  Εὐδοκία Γεωργ. 
Μαυρικάκη - Σταυριανοῦ, Ἐκπαιδευτικός - 
Νοσηλεύτρια  Εὐστάθιος Σταυριανός, Γεωπό-
νος, Δρ. Πανεπιστημίου Ἐδιμβούργου  Ἀντώ-
νιος Τσαγκαρόπουλος, Ἰατρός - Νευρολόγος
Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη - Τσαγκαροπού-
λου, Ἰατρός - Πνευμονολόγος  Παναγιῶτης 
Φαραντάτος, Δικηγόρος.  


