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Τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός.
(Πρὸς Κολασσαεῖς, γ΄, 11)

Ἀγαπητοί μας ἀδελφοὶ, 
συνεργάτες καὶ φίλοι,

Καλὴ καὶ εὐλογημένη 
ἀκαδημαϊκὴ χρονιά!
Ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἐπιστημόνων 

«ἐπικοινωνεῖ» μὲ τὸ παρὸν τεῦχος τὰ νέα 
της μαζί σας. Ταυτόχρονα ὅμως αἰσθάνεται 
τὸ χρέος νὰ προτάξει λίγες σκέψεις πίστης 
καὶ ἐλπίδας γιὰ τὶς ἐξαιρετικὰ δύσκολες ὧρες 
ποὺ περνάει ἡ πατρίδα μας. Σὲ αὐτὲς τὶς δύ-
σκολες ὧρες μόνον ἡ κιβωτὸς τῆς πίστης ποὺ 
διαφυλάσσει ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ στηρίξει 
τὸν δοκιμαζόμενο λαό μας καὶ νὰ κάνει ἀκό-
μη καὶ τὴ συμφορὰ εὐλογία καὶ σωτηρία. Τὰ 
κείμενα ποὺ ἀκολουθοῦν εἶναι ἀποσπάσματα 
ἀπὸ τὸν πρῶτο τόμο τῆς σειρᾶς Ἡ πίστις ὡς 
βίωμα τοῦ Καθηγητῆ Ἀλέξανδρου Τσιριντάνη, 
Ἐκδόσεις Συζήτησις, Ἀθήνα 1980, καὶ κρίναμε 
ὅτι ὄχι μόνον εἶναι ἐπίκαιρα, ἀλλὰ καὶ ἐξόχως 
ἐλπιδοφόρα καὶ οἰκοδομητικά.

Α. Πρέπει νὰ σᾶς πῶ ὅτι πενθῶ γιὰ τὴν 
σημερινὴ κατάσταση. Ἡ πρώτη χριστιανικὴ 
ἀντιμετώπιση εἶναι ἀντιμετώπιση πένθους. 
Αὐτὸ εἶναι, ἄλλωστε, καὶ Γραφικό. Ἄλλο εἶναι 
ἡ πικρία ἡ προσωπική, ἄλλο ἡ δειλία καὶ ἄλλο 
τὸ πένθος. Ἡ πικρία εἶναι κἄτι κακό, καὶ ἂν 
ἀκόμη συγχωρεῖται. Ἡ δειλία εἶναι κἄτι κακό, 
καὶ ἂν ἀκόμη εἶναι ἀνθρώπινο. Τὸ πένθος εἶναι 
κἄτι οὐράνιο. Πουθενὰ δὲν λέγει ὁ Κύριος μα-
κάριοι οἱ δειλοὶ, καὶ ἂν ἀκόμη συγχωροῦνται 

οἱ δειλοί. Οὔτε μακάριοι οἱ πικραινόμενοι. 
Λέγει ὅμως «μακάριοι οἱ πενθοῦντες». Ὅλοι 
οἱ προφῆτες μὲ πένθος ἀντιμετώπισαν τὴν 
πολιτικὴ κατάσταση τῆς ἐποχῆς τους. 

[...]
Τὸ πένθος ἀντιτίθεται πρὸς τὴ φυγή, πρὸς 

τὴν ἀδιαφορία δηλαδή, καὶ ἀντιτίθεται καὶ 
πρὸς τὴν ἄκαιρη δῆθεν αἰσιοδοξία. Κατάληξή 
του τὸ πένθος ἔχει μία: Τὴ χαρά! Πένθος λέ-
γεται ἡ ἀ ντι με τώ  πιση ποὺ ὁδηγεῖ τελικῶς στὴ 
χαρά! Διότι τὸ πένθος ἔχει ὡς ὄργανό του τὸ 
διπλὸ τοῦτο: τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν ἀλήθεια καὶ 
τὴν πίστη πρὸς τὸν οὐρανό. Ἔχω πεῖ πολλὲς 
φορὲς καὶ θὰ τὸ πῶ ἄλλη μία φορά. Ὁ πιστὸς 
δὲν εἶναι αἰσιόδοξος. Ὁ αἰσιόδοξος λέει ὅτι 
θὰ εἶναι λιακάδα, ἐνῶ τὸ μετεωρολογικὸ δελ-
τίο λέει ὅτι αὔριο θὰ εἶναι θύελλα. Ὁ πιστὸς 
βλέπει τὰ σύννεφα, ἀναγνωρίζει ὅτι ὑπάρχουν 
τὰ σύννεφα, ἀλλὰ μὲ τὴν πίστη του διατρυπᾶ 
τὰ σύννεφα, καὶ βλέπει πίσω ἀπὸ τὰ σύννεφα 
τὸν ἥλιο, ὁ ὁποῖος λάμπει παρὰ τὰ σύννεφα. 
Ἐπικαλεῖται ἀπὸ τὸ ἄπειρο τὸν ἥλιο ποὺ φω-
τίζει, καὶ ἐνώπιον τοῦ ὁποίου τὰ σύννεφα εἶναι 
μία μικρὴ μόνον λεπτομέρεια. Ἡ διαλεκτικὴ 
τοῦ πένθους εἶναι ἡ χαρά. Ἡ διαλεκτικὴ τῆς 
ἀδιαφορίας ἢ τῆς ἄκριτης αἰσιοδοξίας εἶναι ἡ 
ἀπογοήτευση, ὁ ἐμπαιγμὸς καὶ ἡ ἀπελπισία. Ὁ 
πενθῶν ὅμως ποτὲ δὲν ἀπελπίζεται. Ὁ πενθῶν 
εἶναι μαχητής, ὁ ὁποῖος καταλήγει στὴ χαρά.

Ἀλέξανδρος Τσιριντάνης, Ἡ πίστις ὡς βίω
μα, Τόμος Α΄, «Ἀντιμετωπίζοντας ἐθνικὲς δοκι

μα σί ες», σελ. 8081.
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Β. Θὰ σᾶς ὑπενθυμίσω μία θεωρία τὴν 
ὁποία σᾶς ἔχω καὶ ἄλλοτε ἀναπτύξει. Εἶναι 
παρμένη ἀπὸ τὴν ἱστορία τὴν ὁποία ἔχει ἡ 
Γένεσις σχετικῶς μὲ τὸν κατακλυσμό, καὶ ἀνα-
φέρεται στὴν κατασκευὴ τῆς κιβωτοῦ. Ὁ Νῶε 
δὲν μπόρεσε νὰ ἐμποδίσει νὰ ἔρθει ὁ κατα-
κλυσμός. Τὸν ἔκανε ὅμως νὰ γίνει πηγὴ νέας 
ζωῆς. Δὲν τὸν ἐμπόδισε μέν, τὸν μετεσχημάτισε 
δέ. [...] Λοιπὸν τοῦ Νῶε τὸ παράδειγμα θὰ 
μιμηθοῦμε καὶ ἐμεῖς καὶ θὰ γίνουμε «κιβω-
τός». [...] Ὑπάρχει γιὰ ἐμᾶς ἡ δυνατότητα 
καὶ τὰ φοβερότερα γεγονότα νὰ ἀποτελέσουν 
πηγὴ χαρᾶς. 

   Ἀλέξανδρος Τσιριντάνης, Ἡ πίστις ὡς  
βίωμα, Τόμος Α΄, «Ἀντιμετωπίζοντας ἐθνικὲς 

δοκιμα σίες», σελ. 86.

Β. Ἐμεῖς ποὺ εἴμαστε ἐδῶ, μποροῦμε νὰ 
εἴμαστε κιβωτός; Μποροῦμε. Δὲν εἴμαστε 
ὅμως ἀκόμη. Γιατί; Διότι δὲν ἔχουμε ἐπίγνω-
ση αὐτοῦ. Ἀλλὰ μποροῦμε. Μήπως εἴμαστε 
λίγοι; Πολλοὶ εἴμαστε. Ἀλλὰ μᾶς λείπει ἀκόμη 
ἡ πολλὴ ἐπίγνωση.

Καὶ κἄτι ἄλλο: Μόλις ὁ ἄνθρωπος πάρει 
μέσα του τὴν ὡραία ἀπόφαση «θὰ ἀγωνιστῶ 
ἔστω καὶ μόνος», ἀνακαλύπτει ὅτι καὶ ὅμως 
δὲν εἶναι μόνος. Δὲν ὑπάρχει φόβος πλήρους 
μονώσεως. Χιλιάδες καὶ μυριάδες ἀνθρώπων 
σκέπτονται καὶ ζοῦν μέσα τους τὸν πνευμα-
τικὸ πολιτισμό, ὅπως τὸν ζητοῦν οἱ καιροί. 
Ἐκεῖνο ποὺ λείπει ἀπὸ τὴν ἐποχή μας δὲν 
εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ σκέπτονται ὀρθῶς, 

ἀλλὰ οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀγωνίζονται. Καὶ πρὶν 
ἀπὸ ὅλα λείπουν οἱ ἄνθρωποι ποὺ εἶναι ἀπο-
φασισμένοι νὰ ἀγωνιστοῦν ἔστω καὶ μόνοι.

Καὶ μία ἐξήγηση: Ὅταν ἐδῶ λέμε «νὰ 
ἀγωνιστοῦν», δὲν ἐννοοῦμε κατ’ ἀνάγκην 
ἕνα εἶδος ἐπιστράτευσης ἢ συνασπισμοῦ τῶν 
ἀνθρώπων τοὺς ὁποίους ἔχουμε ἐδῶ ὑπ’ ὄψιν, 
γιὰ νὰ διεξαγάγουν ἀγῶνα πνευματικὸ κοινό. 
Ὁ ἀγώνας στὸν ὁποῖο ἀναφερόμαστε εἶναι ἡ 
πνευματικὴ ἀντίσταση στὸν γενικότερο μα-
ρασμὸ καὶ στὸν κατήφορο. 

Ἀλέξανδρος Τσιριντάνης, Ἡ πίστις ὡς  
βίωμα, Τόμος Α΄, «Ἀπέθανεν ὁ Θεός; 

 Ἡ κιβωτός», σελ. 389. 
Γ. Τὰ γεγονότα τὰ εὐχάριστα εἶναι δυσά-

ρεστα γιὰ ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος βλέπει τὰ πράγ-
ματα ὑπὸ τὸ πνεῦμα τῆς αἰωνιότητας. Διότι 
τὸ μεγάλο κακὸ δὲν εἶναι τὰ δυσάρεστα, ἀλλ’ 
ὁ δικός μας ὕπνος. Καὶ τὸν ὕπνο δὲν τὸν δι-
ακόπτουν τὰ εὐχάριστα. Ἀπὸ τὸν ὕπνο μᾶς 
ξυπνᾶνε τὰ δυσάρεστα. Ἐγὼ βλέπω ἕναν ἄλλο 
κίνδυνο, τρέμω, δηλαδή, μήπως αὔριο ἔλθουν 
εὐχάριστα γεγονότα, καὶ αὐτὰ ποὺ εἴπαμε 
τὰ λησμονήσουμε ὡς λεχθέντα ὑπὸ προϋπο-
θέσεις πού, εὐτυχῶς, δὲν ὑπάρχουν πλέον. Γι’ 
αὐτὸ πρέπει νὰ κάνουμε ἕναν ὅρκο, ὅτι, καὶ 
εὐχάριστα ἂν ἔλθουν τὰ γεγονότα, ἐμεῖς θὰ 
ξυπνήσουμε. 

Ἀλέξανδρος Τσιριντάνης, Ἡ πίστις ὡς  
βίωμα, Τόμος Α΄, «Ἀντιμετωπίζοντας ἐθνικὲς 

δοκι μα σί ες», σελ. 90.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 - 14

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Κυριακή, 6.10.13: Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ 

μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεων Χ.Ε.Ε. καὶ 
Χ.Ε.Ε.Λ. στὸν Ι.Ν. τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ 
Σωτῆρος στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος «Ζωή» 
στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς (εἴσοδος καὶ 
χῶρος στάθμευσης αὐτοκινήτων ἀπὸ τὴν ὁδὸ 
Τερζοπούλου, πρῶτο στενὸ δεξιὰ μετὰ τὸν Ι.Ν. 
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ἀπὸ τὸ ρεῦμα ἀνό-
δου τῆς Λ. Μεσογείων). Στὶς 10:45 θὰ πραγ-

ματοποιηθεῖ εἰσήγηση τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κ. 
Γεωργίου Κοντόπουλου, μὲ θέμα: «Τὰ ὅρια 
τῶν φυσικῶν νόμων» στὴ μεγάλη αἴθουσα 
ἔναντι τοῦ ναοῦ. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
Κυριακή, 3.11.13: Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ 

μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεων Χ.Ε.Ε. καὶ 
Χ.Ε.Ε.Λ. στὸν Ι.Ν. τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύ-
τση 14. Στὶς 10:45 π.μ. στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου 
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ὀρόφου θὰ πραγματοποιηθεῖ ὁμιλία ἀπὸ 
τὸν κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου, Ἄμισθο 
Καθηγητὴ Χειρουργικῆς, τ. Συντονιστὴ 
Διευθυντὴ τῆς Β΄ Χειρουργικῆς Κλινικῆς 
τοῦ Γ.Ν.Α. «Ὁ Εὐαγγελισμός», μὲ θέμα 
«Σοφία καὶ γνώση στὴν ἐποχὴ τῆς τε-
χνολογικῆς ἔκρηξης».

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Κυριακή, 1.12.13: Θεία Λειτουργία 

γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώ-
σεων Χ.Ε.Ε. καὶ Χ.Ε.Ε.Λ. στὸν Ι.Ν. τοῦ 
Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14. Στὶς 10:45 
π.μ. θὰ πραγματοποιηθεῖ ἐκδήλωση μὲ 
θέμα: «Τὸ διαχρονικὸ ἔργο τῆς Πρόνοι-
ας τῶν Συνεργαζομένων Χριστιανικῶν 
Σωματείων Ὁ Απόστολος Παῦλος», μὲ 
εἰσηγήτριες τὴν κα Ἀντιγόνη Δρεπανο-
πούλου, γραμματέα του Δ.Σ. τοῦ Τομέα 
τῆς Πρόνοιας τοῦ Ἀπ. Παύλου, καὶ τὴν 
Ἀναπλ. Καθηγήτρια Ἀστρονομίας κα 
Εὐγενία Ἀντωνοπούλου-Χαραλαμπο-
πούλου, Ὑπεύθυνη τοῦ ἔργου τῆς Πρό
νοιας στὶς γυναικεῖες φυλακές.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Δευτέρα, 6.1.14, Ἑορτὴ τῶν Θεο-

φανείων: Θεία Λειτουργία καὶ Ἀκολου-
θία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ γιὰ τὰ μέλη 
καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεων Χ.Ε.Ε. 
καὶ Χ.Ε.Ε.Λ. στὸν Ι.Ν. τοῦ Ἀπ. Παύλου, 
Καρύτση 14. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σὲ ὅλες τὶς μηνιαῖες συναντήσεις ἡ ἔναρ

ξη τοῦ Ὄρθρου θὰ εἶναι στὶς 7:30 π.μ. καὶ 
τῆς Θ. Λει τουρ γί ας στὶς 8:45 π.μ. Θὰ ἀκο
λουθεῖ μικρὸ κέρασμα στὸν 4ο καὶ 6ο ὄροφο 
καὶ θὰ ὑπάρχει πρόβλεψη γιὰ τὴ φύλαξη καὶ 
ἀπασχόληση μικρῶν παιδιῶν. 

Κυριακή, 19.1.14: Κοπὴ τῆς Βασιλό-
πιτας στὴν αἴθουσα τοῦ 6ου ὀρόφου στὶς 
10:30 π.μ. Ἡ ἐν λόγῳ συνάντηση ἀπευθύ-
νεται ἀποκλειστικὰ στὰ μέλη τῆς Χ.Ε.Ε. 
Γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ συμμετάσχουν σὲ 
αὐτὴν τὰ νεαρότερα μέλη, κατὰ τὴ δι-
άρκεια τῆς συνάντησης θὰ ὑπάρξει δυ-
νατότητα φύλαξης τῶν μικρῶν παιδιῶν.

Κυριακή, 26.1.14: Ἐτήσια Γενικὴ Συ-
νέλευση τῶν Τακτικῶν μελῶν τῆς Χ.Ε.Ε. 
στὶς 11:15 π.μ. στὴν αἴθουσα Γ. Βερίτη.

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΩΝ 
ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς μηνιαῖες ὁμιλίες, προγραμματίζονται 
καὶ εἰσηγήσεις στὸ πλαίσιο κύκλων ἢ Σεμιναρίων.

Α.  ΚΥΚΛΟΣ Χ.Ε.Ε. ΑΝΔΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
(Κυριακή, 20 Ὀκτωβρίου, 10 καὶ 24 Νοεμ-

βρίου, 15 Δεκεμβρίου, 6 καὶ 19 Ἰανουαρίου, 
11:00 π.μ, Καρύτση 14).

Ὑπεύθυνος: κ. Λεωνίδας Στυλιανόπουλος, τηλ. 
210 6811585.

Οἱ εἰσηγήσεις γίνονται ἀπὸ μέλη τοῦ κύκλου 
πάνω σὲ θέματα ἀπὸ τὴν Καθολικὴ Ἐπιστολή τοῦ 
Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Β. ΚΥΚΛΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
(Κυριακή, 11:00 π.μ., Καρύτση 14, αἴθουσα 

6ου ὀρόφου.)
Συντονιστής: κ. Θρασύβουλος Κετσέας, τηλ. 

210 8150045
20.10.13: κ. Νικ. Καζαμίας, Ψυχίατρος, με 

θέμα: «Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ὁμαδικῆς καταθλί-
ψεως καὶ τοῦ ἄγχους».

24.11.13: κ. Δημήτριος Παπαευαγγέλου, Δρ 
Μαιευτικῆς-Γυναικολόγος μὲ θέμα: «Ἡ δημιουρ-
γία στὸν οὐρανὸ καὶ στὸν ἄνθρωπο».

15.12.13: κ. Ἀνδρέας Καρύδας, Ἰατρός- Πα-
θολόγος, μὲ θέμα: « Ἡ συμπεριφορὰ τοῦ γιατροῦ 
ποὺ ἐμπνέεται ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ πίστη στὸν 
σύγχρονο κόσμο».

Γ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
(Σάββατο, 6:30 μ.μ., Καρύτση 14, αἴθουσα 

6ου ὀρόφου)
Συντονιστής: Καθηγ. κ. Ἠλίας Κατσούφης, 

τηλ. 210 9351132
19.10.13: κ. Χρῆστος Εὐθυμιόπουλος, Ἐρευ-

νητὴς Α΄ τοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν Ἀστρονομίας καὶ 
Ἐφαρμοσμένων Μαθηματικῶν τῆς Ἀκαδημίας 
Ἀθηνῶν, μὲ θέμα: «Σύγχρονες ἑρμηνεῖες τῆς 
Κβαντομηχανικῆς».

9.11.13: κ. Ναοὺμ Μπακάλης, Κύριος Ἐρευ-
νητὴς τοῦ Ἰνστιτούτου Θεωρητικῆς Φυσικῆς καὶ 
Χημείας τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, μὲ 
θέμα «Οἱ ἰδέες ποὺ μᾶς ὁδήγησαν στὸ λέηζερ».

23.11.13: (Ὁ εἰσηγητὴς καὶ τὸ θέμα θὰ ἀνα-
κοινωθοῦν προσεχῶς.)

14.12.13: π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, Δρ Θε-
ολογίας, μὲ θέμα: «Ἡ κοσμολογία τοῦ Ἁγίου 
Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ». 
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Δελτίο Ἐπικοινωνίας Mελῶν 
Xριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων

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

Ἐπιμέλεια Ἐντύπου: 
Καθηγητής Ἠλίας Κατσούφης, 

Ἀντιπρόεδρος ΔΣ Χ.Ε.Ε.
 Χρυσῆ Μανωλοπούλου

Γραμματέας Δ.Σ. ΧΕΕ
 Μάκης Παπαγεωργίου

Tυπογραφεῖο:
Yἱοί Θ. Bγόντζα AE 

Ἀνδραβίδας 7, Xαμόμυλο Ἀχαρνῶν
τηλ. 210/3410436, www.lyhnia.gr

Διανέμεται δωρεάν

ΔιαΔικτυο
Γιὰ τὴ Χ.Ε.Ε.: www.xee.gr, email: info@xee.gr

Παρακαλοῦμε νὰ μᾶς στείλετε τὶς παρατηρήσεις σας καὶ τὶς προτάσεις σας

Γιά τή Χ.Φ.Ε.: www.xfe.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι τῆς Ἑνώσεώς μας ποὺ ἐπιθυ-

μοῦν νὰ συμμετάσχουν σὲ μία (ἢ περισσότερες) Ὁμάδες 
Ἐργασίας, προκειμένου νὰ δώσουμε καὶ μέσα ἀπὸ 
αὐτές τὴ χριστιανική μαρτυρία σὲ μία περίοδο κραυγα-
λέας πνευματικῆς καὶ ἠθικῆς κρίσης, παρακαλοῦνται νὰ 
ἐπικοινωνήσουν μὲ τὰ μέλη τοῦ ΔΣ ποὺ εἶναι σύνδεσμοι 
μὲ τὴν Ὁμάδα ἢ τὶς Ὁμάδες τοῦ ἐνδιαφέροντός τους.

Α. Τομέας Παιδείας καὶ Ἐπιστήμης 
 Ὁμάδες Ἐργασίας: 
Ἐπιστημῶν Ὑγείας (κα Κυριακοπούλου, 

6946449746), Θετικῶν Ἐπιστημῶν-Τεχνολογίας (Κα-
θηγ. κ. Ἠ. Κατσούφης, 6980068118), Ἱστορίας-Ἐθνικῶν 
Θεμάτων (κ. Ἰ. Τσέντος, 210 3235023), Νομικῶν Θε-
μάτων (κ. Σπ. Χιόνης, 6945907707), Ψυχολογίας-Ψυ-
χιατρικῆς (κα Κυριακοπούλου), Τέχνης καὶ Πολιτισμοῦ 
(κα Δήμητρα Πετουμένου, 6937528925).

Β. Τομέας Κοινωνικῆς Διακονίας:
Ὁμάδες Ἐργασίας:
Φυλακῶν Ἀνδρῶν (Ἀνηλίκων) (κ. Ἰ. Αγγελόπουλος, 

6942295234), Γυναικείων Φυλακῶν (κα Στ. Δάνδου-
ρα, 210 6814691), Νοσοκομείων καὶ Ἱδρυμάτων (κ. Ἰ. 
Καραχάλιος, 6977500350).

Γ. Τομέας Ἐπικοινωνίας:
Ὁμάδες Ἐργασίας:
Διαδικτύου (κ. Ἰ. Καραχάλιος, 6977500350), Περι-

οδικοῦ Ἀκτίνες (κ. Ἰ. Τσέντος, 210 3235023), Ὀργά-
νωσης Ἐκδηλώσεων (κα Στ. Δάνδουρα, 210 6814691), 
Συνεργασίας μὲ Παραρτήματα τοῦ Ἐσωτερικοῦ (κ. Ἰ. 
Ἀγγελόπουλος, 6942295234), Ἐπικοινωνίας μὲ ἐπιστή-
μονες τοῦ Ἐξωτερικοῦ (κ. Η. Κατσούφης, 6980068118) 
καὶ Ὁμάδας Τύπου (κ. Ἰ. Τσέντος 210 3235023).

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 
Ἡ Πρόνοια τῶν Συνεργαζομένων Χριστιανικῶν 

Σωματείων Ὁ Ἀπ. Παῦλος συνεχίζει τὶς ἐντατικο-
ποιημένες προσπάθειές της γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν 
ἀναγκῶν ἀδελφῶν μας ποὺ βρίσκονται σὲ δυσχερῆ 
οἰκονομικὴ κατάσταση. Καλούμαστε ὅλοι νὰ συντρέ-
ξουμε στὸ ἔργο της.

Ὧρες Γραφείου, Καρύτση 14, 6ος ὄροφος: Δευ-
τέρα και Τετάρτη, 9:00 – 12:00. Τηλέφωνο: 210-
3221294

Ἁμαρτήσαμε, Θεέ, καὶ παρανομήσα-
με. Ἔχουμε παραβεῖ τὶς Ἐντολές Σου 
καὶ δὲν τηρήσαμε τὶς προσταγές Σου. 
Δὲν βαδίσαμε σύμφωνα μὲ τὸ Θέλημά 
Σου τὸ Ἅγιο, ἀλλὰ σύμφωνα μὲ τὰ θε-
λήματα καὶ τὶς ἐπιθυμίες τῶν καρδιῶν 
μας. Γνωρίζουμε ὅτι, ἂν παρουσιαστοῦμε 
μπροστά Σου καὶ μᾶς ὑποβάλεις σὲ κρί-
ση, θὰ βρεθοῦμε ἐντελῶς ἀναπολόγητοι. 
Ἂν ἐξετάσεις ὅλους τοὺς ἀνάρμοστους 
λογισμούς μας ἀπὸ τὴ νεότητά μας μέχρι 
σήμερα, τὶς παράνομες ἐπιθυμίες μας, τὶς 
κακὲς ἐπιθυμίες μας, τὶς κακὲς ἀποφά-
σεις τῆς θελήσεώς μας, τὰ ἀπρεπῆ καὶ 
ἁμαρτωλὰ λόγια μας, τὰ παράνομα ἔργα 
μας καὶ ὅλη γενικὰ τὴν ἀδιαφορία καὶ 
τὴν παραμέληση τῶν καθηκόντων μας, 
ἂν δικασθοῦμε γιὰ ὅλα αὐτὰ σύμφωνα 
μὲ τὸ νόμο καὶ τὴ δικαιοσύνη Σου, θὰ 
βρεθοῦμε ἄξιοι ἀνελέητης τιμωρίας καὶ 
αἰωνίου κολάσεως.

Γι’ αὐτό, πανάγαθε Δέσποτα, ἐπειδὴ 
δὲν ἔχουμε καμιὰ ἀπολογία ἐνώπιον τῆς 
δικαίας Σου κρίσεως, καταφεύγουμε 
στὴν ἀσύλληπτη φιλανθρωπία καὶ τὴν 
ἀνεκδιήγητη ἀγάπη Σου, ποὺ φανερώθη-
κε στὸν κόσμο μὲ τὴν ἐνανθρώπηση καὶ 
θυσία τοῦ Μονογενοῦς Σου Υἱοῦ. Καὶ Σὲ 
παρακαλοῦμε νὰ μὴ μᾶς ἀποδοκιμάσεις, 
ἀλλὰ νὰ ἀκούσεις τὴν δέησή μας...

(Ἡ Προσευχὴ τοῦ π. Εὐσεβίου, Ἐκδόσεις 
Ἀδελφότης Θεολόγων ἡ Ζωή, σελ. 9-10)


