Ἒτος 11ο - Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2012 - Tεῦχος 24
«Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον» (Λουκ. ιβ’, 32)
Λόγοι ἐλπίδας καὶ πίστης γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν δοκιμασιῶν
Καὶ πῶς θὰ μπορέσω νὰ μὴν κλυδωνιστῶ, ὅταν
μὲ βρίσκει ἡ θλίψη; Ἄν κατανοήσεις ὅτι εἴτε τὸ θέλεις, εἴτε δὲν το θέλεις, θὰ ὑποστεῖς αὐτὸ ποὺ σὲ
βρῆκε. Ἀλλὰ ἂν μὲν τὸ ὑποστεῖς εὐχαρίστως, θὰ
κερδίσεις τὰ πιὸ μεγάλα ἀγαθά, ἐνῶ, ἂν τὸ ὑποφέρεις χωρὶς θάρρος, μὲ στενοχώρια καὶ μὲ βλαστήμιες, οὔτε τὴ συμφορά θα μετριάσεις μὲ αὐτὸ τὸν
τρόπο, ἀλλὰ καὶ μεγαλύτερη θα κάνεις τὴν ταραχή.
Αὐτὰ λοιπὸν κατανοώντας, ἂς κάνουμε ὅ,τι ὀφείλεται στὴν ἀνάγκη προϊὸν τῆς δικῆς μας ἐπιλογῆς. Νὰ
τὶ ἐννοῶ: Κάποιος ἔχασε τὸ παιδί του, καὶ ἄλλος ἔχασε ὅλη τὴν περιουσία του. Ἂν κατανοήσεις ὅτι αὐτὸ
ποὺ ἔγινε δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ξεγίνει, εἶναι ὅμως
δυνατὸν νὰ κερδίσεις κάτι καὶ ἀπὸ τὴν ἀνεπανόρθωτη συμφορά, τὸ νὰ ὑποφέρεις δηλαδὴ μὲ γενναιότητα τὸ συμβάν, καὶ ἂν ἀναπέμψεις πρὸς τὸν Δεσπότη,
ἀντὶ γιὰ λόγους βλάσφημους, λόγους δοξαστικούς,
μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὰ δεινὰ ποὺ σὲ βρῆκαν χωρὶς τὴ
θέλησή σου θὰ γίνουν κατορθώματα τῆς δικῆς σου
ἐπιλογῆς. Εἶδες τὸ παιδί σου νὰ χάνεται πρόωρα;
Πές: Ὁ Κύριος τὸ ἔδωσε καὶ ὁ Κύριος τὸ πῆρε. Εἶδες
τὴν περιουσία σου νὰ ἐξανεμίζεται; Πές: Γυμνὸς
βγῆκα ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας μου, καὶ γυμνὸς
θὰ φύγω ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή. Εἶδες ἀνθρώπους κακοὺς
νὰ εὐημεροῦν καὶ δικαίους νὰ δυστυχοῦν καὶ νὰ πάσχουν ἀπὸ ἀμέτρητα δεινὰ καὶ δὲν μπόρεσες νὰ βρεῖς
τὴν αἰτία γι᾿ αὐτὰ ποὺ συνέβησαν; Πές: Κι ἂν ἀκόμα ἐξαθλιώθηκα, ὅπως τὰ ζῶα κοντὰ Σου, παρ᾿ὅλα
αὐτὰ ἐγὼ θὰ μείνω γιὰ πάντα μαζὶ Σου. Καὶ ἂν ζητᾶς
τὴν αἰτία γι᾿ αὐτά, κατάλαβε ὅτι ὁ Θεὸς ὅρισε ἡμέ-
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ρα κατὰ τὴν ὁποία πρόκειται νὰ κρίνει τὴν οἰκουμένη, καὶ θὰ λύσεις κάθε ἀπορία. Γιατὶ τότε ὁ καθένας θὰ ἀπολάβει ὅ,τι τοῦ ἀξίζει, ὅπως ὁ Λάζαρος καὶ
ὁ πλούσιος. Θυμήσου τοὺς ἀποστόλους· γιατὶ καὶ
ἐκεῖνοι δοκιμαζόμενοι καὶ συνθλιβόμενοι καὶ ὑποφέροντας ἀμέτρητα δεινά, χαίρονταν, διότι ἀξιώθηκαν
νὰ ὑποστοῦν ταπεινώσεις στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.
Καὶ σὺ λοιπὸν, ἄν ἀρρωστήσεις, ὑπόμεινε τὴν ἀρρώστια σου μὲ γενναιότητα καὶ ἀνάπεμψε εὐχαριστίες
πρὸς τὸν Θεό, καὶ ἔτσι θὰ λάβεις τὸν ἴδιο μισθὸ μὲ
ἐκείνους. Καὶ πῶς, ἐνῶ εἶσαι ἄρρωστος καὶ ὑποφέρεις ἀπὸ πόνους, θὰ μπορέσεις νὰ δείξεις εὐγνωμοσύνη στὸν Θεό; Ἄν Τὸν ἀγαπᾶς πραγματικά. Γιατὶ,
ἂν οἱ τρεῖς παῖδες, ὅταν ρίχτηκαν στὴν κάμινο, καὶ
ἄλλοι ὄντας μέσα σὲ φυλακὲς ἤ ὑποφέροντας ἀμέτρητα ἄλλα δεινά, δὲν σταμάτησαν νὰ εὐχαριστοῦν
τὸν Θεό, πολὺ περισσότερο θὰ μπορέσουν νὰ τὸ κάνουν αὐτὸ ὅσοι νοσοῦν καὶ ἀντιμετωπίζουν δυσκαταπολέμητες ἀσθένειες. Γιατὶ δὲν ὑπάρχει, δὲν ὑπάρχει τίποτα ποὺ νὰ μὴν τὸ νικάει ὁ πόθος. Ὅταν μάλιστα πρόκειται γιὰ τὸν πόθο γιὰ τὸν Θεὸ, αὐτὸς εἶναι
ὁ ὑψηλότερος ἀπ᾿ ὅλους τοὺς πόθους, καὶ οὔτε φωτιά, οὔτε ὅπλο, οὔτε φτώχεια, οὔτε ἀρρώστια, οὔτε
θάνατος, οὔτε κάτι ἄλλο ἀπὸ τὰ παρόμοια, θὰ φανεῖ
φοβερὸ σὲ ὅποιον ἔχει ἀποκτήσει ἕναν τέτοιον ἔρωτα γιὰ τὸν Θεὸ, ἀλλὰ ἀφοῦ γελάσει περιφρονητικὰ
γιὰ ὅλα αὐτά, θὰ σηκώσει τὸ βλέμμα στὸν οὐρανὸ,
καὶ θὰ βρεθεῖ στὴν ἴδια κατάσταση μὲ ἐκείνους ποὺ
βρίσκονται ἐκεῖ, χωρὶς νὰ βλέπει τίποτε ἄλλο, οὔτε
οὐρανό, οὔτε γῆ, οὔτε θάλασσα ἀλλὰ ἔχοντας προ-

σηλωθεῖ σὲ ἕνα καὶ μόνο κάλλος, αὐτὸ τῆς δόξας
ἐκείνης τοῦ Θεοῦ. Καὶ οὔτε οἱ λύπες τοῦ παρόντος
βίου θὰ μπορέσουν νὰ τὸν ταπεινώσουν, οὔτε πάλι
τὰ καλὰ καὶ τὰ εὐχάριστα θὰ μπορέσουν νὰ τοῦ προκαλέσουν ἔπαρση καὶ ὑπεροψία. Ἂς ἀποκτήσουμε
λοιπὸν αὐτὸν τὸν ἔρωτα (διότι τίποτε δὲν εἶναι ἴσο
μὲ αὐτόν) τόσο γιὰ τὰ παρόντα ὅσο καὶ γιὰ τὰ μέλλοντα· καὶ μᾶλλον πρὶν ἀπὸ αὐτὰ (ἂς ἀποκτήσουμε
αὐτὸν τὸν θεῖο ἔρωτα) γιὰ τὴν ἴδια τὴ φύση τοῦ ἔρωτα. Γιατὶ ἔτσι θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ βασανιστήρια
τόσο αὐτῆς ὅσο καὶ τῆς μέλλουσας ζωῆς, καὶ θὰ ἀπολαύσουμε τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ οὔτε ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν αἰώνια τιμωρία, οὔτε ἡ ἀπόλαυση τῆς
βασιλείας τοῦ Θεοῦ εἶναι κάτι σπουδαῑο σὲ σχέση
μὲ αὐτὸ ποὺ πρόκειται νὰ εἰπωθεῖ. Διότι σπουδαιότερο ἀπ᾿ ὅλα αὐτὰ εἶναι τὸ νὰ ἀγαπᾶς καὶ ταυτόχρονα νὰ ἀγιαπιέσαι ἀπὸ τὸν Χριστό. Γιατὶ ἄν, ὅταν
αὐτὸ συμβαίνει στοὺς ἀνθρώπους, εἶναι ἀνώτερο

ἀπὸ κάθε χαρά, ὅταν αὐτὴ ἡ ἀμοιβαία ἀγάπη ἀναφέρεται στὴ σχέση μὲ τὸν Θεό, τότε ποιός λόγος, ποιά
σκέψη θὰ μποροῦσε νὰ περιγράψει τὴ μακαριότητα τῆς ψυχῆς ἐκείνης ποὺ βιώνει αὐτὴ τὴν ἀγάπη;
Δὲν ὑπάρχει κανένας ἄλλος τρόπος νὰ καταλάβουμε
αὐτὴ τὴν κατάσταση τῆς ψυχῆς, παρὰ μόνο ἡ προσωπικὴ ἐμπειρία. Γιὰ νὰ γνωρίσουμε λοιπὸν διὰ τῆς
προσωπικῆς ἐμπειρίας αὐτὴ τὴν πνευματικὴ εὐφροσύνη καὶ τὴν εὐτυχισμένη ζωὴ καὶ τὸν θησαυρὸ τῶν
ἀμέτρητων ἀγαθῶν τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἀφήσουμε πίσω
μας τὰ πάντα, ἄς καταληφθοῦμε ἀπὸ ἐκείνη τὴν
ἀγάπη, καὶ γιὰ τὴ δικὴ μας εὐφροσύνη καὶ γιὰ τὴ
δόξα τοῦ Θεοῦ τὸν ὁποῖο ποθοῦμε. Διότι σὲ Αὐτὸν
ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ ἐξουσία μαζὶ μὲ τὸν μονογενῆ
του Υἱὸ καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο, τώρα καὶ πάντα καὶ
εἰς ὅλους τοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν πρὸς Ῥωμαίους,
Ὁμιλία Θ΄, δ΄ (PG 60, 473- 474).

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΕΕ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Κυριακή 7.10.12: Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ
Ναὸ τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14, γιὰ τὰ μέλη καὶ
τοὺς φίλους τῆς Χ.Ε.Ε. καὶ τῆς Χ.Ε.Ε.Λ. Ἔναρξη
Ὄρθρου: 7:30 π.μ. καὶ Θ. Λειτουργίας: 8:45π.μ.. Θὰ
ἀκολουθήσει μικρὸ κέρασμα καὶ στὶς 10:45 εἰσήγηση τοῦ κ. Ἀντ. Τσαγκαρόπουλου, Ἰατροῦ – Νευρολόγου, μὲ θέμα : «Τὸ ἄγχος τῆς μέριμνας στὴν ἐποχή μας».

Ναὸ τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14, γιὰ τὰ μέλη καὶ
τοὺς φίλους τῆς Χ.Ε.Ε. καὶ τῆς Χ.Ε.Ε.Λ. Θὰ ἀκολουθήσει μικρὸ κέρασμα καὶ στὶς 10:45, εἰσήγηση τοῦ
κ. Κώστα Ἀναγνωστόπουλου, Ἀναπληρωτῆ Καθηγητῆ Φυσικῆς τοῦ Ε.Μ. Πολυτεχνείου μὲ θέμα :
«Καθοριστικές λεπτές ρυθμίσεις γιὰ ἕνα πολυποίκιλο καὶ φιλόξενο σύμπαν: Σκέψεις πάνω στὴν προσέγγιση ἑνὸς θαυμαστοῦ κόσμου ἀπὸ τὴ σύγχρονη
Φυσική».

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Κυριακή 4.11.12: Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ
Ναὸ τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14, γιὰ τὰ μέλη καὶ
τοὺς φίλους τῆς Χ.Ε.Ε. καὶ τῆς Χ.Ε.Ε.Λ. Θὰ ἀκολουθήσει μικρὸ κέρασμα καὶ στὶς 10:45 εἰσήγηση τοῦ
κ. Γεωργίου Καλκάνη, Καθηγητῆ τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Διευθυντῆ τοῦ Ἐργαστηρίου Φυσικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας τοῦ Τμήματος αυτού, μὲ θέμα: «Ἀπὸ τὴν
Ἐπιστήμη στὴν ἘκΠαίδευση».

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Κυριακή 2.12.12: Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ

ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ὑπεύθυνος Κύκλου Ἀνδρῶν: κ. Λεωνίδας Στυλιανόπουλος, τηλ. 210 6811585.
Ὑπεύθυνη Κύκλου Γυναικῶν: κα Θεοδώρα Δογάνη, τηλ. 210 7708305/306.

ΚΥΚΛΟΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ὑπεύθυνος Κύκλου: κ. Θρασύβουλος Κετσέας,
τηλ. 210 8150045.
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΕΕ
Τὸ παρὸν Δ.Σ. λαμβάνοντας ὑπόψιν του δύο προτάσεις ποὺ εἶχαν ὑποβληθεῖ στὸ προηγούμενο Δ.Σ. γιὰ
ἀναδιάρθρωση τῶν Τομέων Δράσης τῆς Χ.Ε.Ε. καὶ συγκρότησης Ἐπιτροπῶν ἢ Ὁμάδων Ἐργασίας, κατέληξε,
μετὰ ἀπὸ ἐπεξεργασία τῶν ἐν λόγῳ προτάσεων ἀλλὰ καὶ ἄλλων, στὴν κατάρτιση σχεδίου πρότασης, ποὺ περιλαμβάνει τοὺς παρακάτω Τομεῖς καὶ τὶς Ὁμάδες Ἐργασίας ἐντὸς αὐτῶν, τὸ ὁποῖο ἔχει ὡς ἀκολούθως:

Τομεῖς καὶ Ὁμάδες Ἐργασίας
Α’ Τομέας Παιδείας καὶ Επιστήμης
Ἀσχολεῖται μὲ τὴ θεραπεία τῶν ἐπὶ μέρους ἐπιστημῶν, τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν καὶ μὲ τὴν προβολὴ τῆς συμβατότητας τῆς ἐπιστήμης μὲ τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὶς χριστιανικὲς ἀξίες. Περιλαμβάνει τὶς
ἑξῆς Ὁμάδες Ἐργασίας: Βιοηθικῆς, Ἐπιστημῶν Ὑγείας, Θετικῶν Ἐπιστημῶν, Ἱστορίας – Ἐθνικῶν Θεμάτων, Κοσμοθεωρητικῶν Ζητημάτων, Νομικῶν Θεμάτων, Οἰκονομικῶν Θεμάτων, Θεμάτων Ψυχολογίας, Ψυχιατρικῆς καὶ Νευροεπιστημῶν.

Β’ Τομέας Κοινωνικῆς Διακονίας

Ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἐθελοντικὴ κοινωνικὴ προσφορὰ σὲ διάφορους χώρους καὶ ὁμάδες ἀναξιοπαθούντων.
Περιλαμβάνει τὶς ἑξῆς Ὁμάδες Ἐργασίας, ποὺ συνεργάζονται μὲ τὸν ευρύτερο Τομέα τῆς Προνοίας τῶν Συνεργαζομένων Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ἀνδρικῶν Φυλακῶν Ἀνηλίκων, Γυναικείων Φυλακῶν, Νοσοκομείων καὶ Ἱδρυμάτων.

Γ’ Τομέας Ἐπικοινωνίας

Ἀσχολεῖται μὲ τὴν προβολὴ καὶ διάδοση τῶν χριστιανικῶν ἀληθειῶν μὲ σύγχρονα μέσα καὶ τρόπους
καὶ μὲ τὴν προώθηση τῆς συνεργασίας μὲ ἄλλα σωματεῖα καὶ τομεῖς δράσης τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καὶ
τῆς Ἐκκλησίας. Περιλαμβάνει τὶς ἑξῆς Ὁμάδες Ἐργασίας: Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, Διαδικτύου,
Ἀκτίνων, Ὀργάνωσης ἐκδηλώσεων, Συνεργασίας μὲ Χ.Μ.Ο., Συνεργασίας μὲ Χ.Φ.Ε., Συνεργασίας μὲ Χ.Ε.Ε.Λ., Συνεργασίας μὲ Παραρτήματα τοῦ Ἐσωτερικοῦ, Ἐπικοινωνίας καὶ συνεργασίας μὲ
ἐπιστήμονες τῆς Ἀλλοδαπῆς, Δημοσίων Σχέσεων καὶ Ἐθιμοτυπίας, καὶ Ὁμάδα Τύπου.

Πρόσκληση ἐνδιαφέροντος

Ὑπενθύμιση

Προσκαλοῦνται τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι τῆς
Ἑνώσεώς μας νὰ δηλώσουν τὸ ἐνδιαφέρον
τους νὰ συμμετάσχουν σὲ μία ἢ καὶ περισσότερες Ὁμάδες Ἐργασίας, ὥστε νὰ δώσουμε καὶ
μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν προσπάθεια δυνατὰ καὶ σοβαρὰ τὴ χριστιανικὴ μαρτυρία σὲ μία περίοδο κραυγαλέας πνευματικῆς καὶ ἠθικῆς κρίσης. Γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσετε μὲ τὸν/τὴν Ὑπεύθυνο τῆς Ὁμάδας Ἐργασίας ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει, παρακαλεῖσθε νὰ καλέσετε τὴ Γραμματεία
τῆς ΧΕΕ στὸ τηλέφωνο 210.32.27.100, Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00 – 13:00, ή νὰ στείλετε
μήνυμα στὴν ἠλεκτρονική διεύθυνση info@
xee.gr

Ἡ Πρόνοια τῶν Συνεργαζομένων Χριστιανικῶν Σωματείων Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
συνεχίζει τὶς ἐντατικοποιημένες προσπάθειές της, προκειμένου νὰ ἐνημερώνεται καὶ
νὰ ἀντιμετωπίζει περιπτώσεις ἀδελφῶν μας
ποὺ βρίσκονται σὲ δυσχερῆ οἰκονομικὴ κατάσταση. Καλούμαστε ὅλοι, ὁ καθένας ὅπως καὶ
ὅσο μπορεῖ, νὰ τὴ βοηθήσουμε στὸ ἔργο της.
Ὧρες λειτουργίας Γραφείου στὸ Καρύτση 14
(6ος ὄροφος):
Δευτέρα καὶ Τετάρτη 8:00 – 12:00, ἢ στὰ
τηλέφωνα 210.32.21.294, 210.32.47.093.
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Ἄν ζοῦμε τὶς καταστάσεις μας ὡς “ἀτομικές” μας μόνο, τότε ἡ ψυχὴ στὸ τέλος ... πτωχεύει καὶ γίνεται ἄκαρπη, ἐνῶ ἡ ζωὴ χάνει τὸ νόημά
της καὶ γίνεται ἀφόρητα ὀχληρή. Ὁ σκοπός μας,
τὸν ὁποῖο ἔχει θέσει μπροστά μας τὸ Εὐαγγέλιο,
εἶναι νὰ ... φέρουμε μέσα μας ὅλο τὸν κόσμο, νὰ
ζήσουμε ὅλο τὸ βάθος τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου,
καὶ ἐπάνω ἀπ’ ὅλα τοῦ Ἀνθρώπου. [...] Κάθε ὀδύνη, κάθε χαρὰ, κάθε ἄλλο βίωμα ἀγάπης, δυσα-

Παράκληση
Παρακαλοῦμε θερμὰ νὰ μᾶς στείλετε στὶς ἠλεκρονικὲς διευθύνσεις: info@xee.gr, katsoufi@
central.ntua.gr ἢ chrmanolopoulou@gmail.
com

ρέσκειας, χαρᾶς, λύπης, ἐλπίδας, ἀπογνώσεως,
κάθε ἐμπειρία πλούτου, φτώχειας, πείνας, κορεσμοῦ, φόβου, ἐξουσίας, ἐκβιασμοῦ, ταπεινώσεως, πάλης, μὴ ἀντιστάσεως ... εἶναι γιὰ μᾶς ἀποκάλυψη αὐτοῦ ποὺ διαδραματίζεται στὸν Ἀνθρώπινο Κόσμο. [...] Δὲν εἴμαστε σὲ θέση νὰ ἐπιζητοῦμε πόνο, παθήματα. Εἶναι φυσικὸ γιὰ κάθε ζωντανὸ ὂν νὰ ἐπιθυμεῖ τὴ χαρά, τὴν ἀγάπη, τὸ φῶς.
Ἔχοντας ὅμως διδαχθεῖ ἀπὸ τὸν Θεό, δὲν δειλιάζουμε μπροστὰ στὰ παθήματα, γιατὶ μὲ αὐτὰ καὶ
ἐμεῖς πλουτίζουμε μὲ τὴ γνώση τῆς αἰωνιότητας,
κερδίζουμε τὴ ζωὴ ποὺ ἀγκαλιάζει τὰ πάντα. Καὶ
ὅταν γινόμαστε οἱ ἴδιοι «κατ’ εἰκόνα Του», νικοῦμε τὸν κόσμο ... κατὰ τὸ μέτρο τῆς ἐξομοιώσεώς μας πρὸς τὸν Χριστό.
Ἀρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ,
Γράμματα στὴ Ρωσία,
ἔκδ. Ἱ.Μ.Τιμίου Προδρόμου, Ἔσσεξ, σ. 151.

1) τὶς ἠλεκτρονικὲς σας διευθύνσεις
2) τὶς παρατηρήσεις σας καὶ τὶς προτάσεις σας γιὰ ὁποιοδήποτε θέμα θὰ μποροῦσε νὰ
ἀφορᾶ τὴ δράση τῆς ΧΕΕ
Διαδίκτυο: Γιὰ τὴ Χ.Ε.Ε.
email: info@xee.gr

www.xee.gr,

Ἐκδημήσαντα Μέλη

Δελτίο Ἐπικοινωνίας Mελῶν
Xριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων

Μανωλόπουλος Διονύσιος,
Δικηγόρος
Μαυρομάτη-Τσακίρη Aἰκατερίνη,
Πτυχιοῦχος Παντείου
Ξυνόπουλος Ἰωάννης ,
Ἠλεκτρολόγος-Μηχανολόγος,
Καθηγητὴς Σχολῆς Ἰκάρων
Παρασκευόπουλος Βασίλειος,
Γεωπόνος
Σπυρόπουλος Ἀθανάσιος,
Δρ. Γεωπόνος

Kαρύτση 14, 105 61 Ἀθήνα
τηλ. 210/3245169 & 3227100
e-mail: info@xee.gr
Ὑπεύθυνος: Ἠλίας Κατσούφης,
Ἀντιπρόεδρος Δ.Σ. τῆς X.E.E.
Ἐπιμέλεια: Ἰωάννης Ἀγγελόπουλος, Χρυσή
Μανωλοπούλου, Μάκης Παπαγεωργίου
Tυπογραφεῖο:
Yἱοί Θ. Bγόντζα AE
Ἀνδραβίδας 7, Xαμόμυλο Aχαρνῶν,
τηλ. 210/3410436
www.lyhnia.gr

Διαδίκτυο
Γιά τή Χ.Ε.Ε. www.xee.gr

Διανέμεται δωρεάν

Γιά τή Χ.Φ.Ε. www.xfe.gr
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