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Τὸ ἀλφαβητάρι τῆς ἀρετῆς
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

Ἀρχὴν ἁπάντων καὶ τέλος ποιοῦ Θεόν.

Βίου τὸ κέρδος, ἐκβιοῦν καθ’ ἡμέραν.

Γίνωσκε πάντα τῶν καλῶν τὰ δράματα.
Δεινὸν πένεσθαι, χεῖρον δ’ εὐπορεῖν κακῶς.

Εὐεργετῶν νόμιζε μιμεῖσθαι Θεόν.
Ζήτει Θεοῦ σοι χρηστότητα χρηστὸς ὤν.

Ἡ σὰρξ κρατείσθω καὶ δαμαζέσθω καλῶς.

Θυμὸν χαλίνου, μὴ φρενῶν ἔξω πέσῃς.
Ἴστη μὲν ὄμμα, γλῶσσα δὲ στάθμην ἔχοι.

Κλεὶς ὠσὶ κείσθω, μηδὲ πορνεύοι γέλως.

Λύχνος βίου σοι παντὸς ἡγείσθω λόγος.

Μή σοι τὸ εἶναι τῷ δοκεῖν ὑπορρέοι.

Νόει τὰ πάντα, πρᾶσσε δ’ ἃ πράσσειν θέμις.

Ξένον σεαυτὸν ἴσθι, καὶ τίμα ξένους.

Ὅτ’ εὐπλοεῖς, μάλιστα μέμνησο ζάλης.

Πάντ’ εὐχαρίστως δεῖ δέχεσθαι τἀκ Θεοῦ.

Ῥάβδος δικαίου πλεῖον, ἢ τιμὴ κακοῦ.

Σοφῶν θύρας ἔκτριβε, πλουσίων δὲ μή.

Ἄρχιζε πάντα ἀπ’ τὸ Θεὸ καὶ πάντα τελείωνε 
μαζί του
Βίου τὸ κέρδος εἶν’ αὐτό: τὴ μέρα σου καλὰ 
νὰ τελειώνεις
Γνώριζε ὅλα τὰ καλὰ ἔργα τῶν δικαίων
Δεινὸν τὸ νὰ πεινάει κανείς, μὰ φοβερότερος 
ὁ πλοῦτος ὁ παράνομος
Εὐεργετεῖς; Μάθε λοιπὸν πὼς τὸ Θεὸ μιμεῖσαι. 
Ζήτα ἀπ’ τὸ Θεὸ νὰ σοῦ εἶναι σπλαχνικός, 
σὰν ὅμως εὔσπλαχνος εἶσαι καὶ ἐσὺ
Ἡ σάρκα ἡ ἀνθρώπινη νὰ συγκρατεῖται πρέπει 
καὶ νὰ δαμάζεται γερὰ
Θυμὸ χαλίνωνε, μὴ πέσεις ἔξω ἀπὸ τὴ λογικὴ
Ἴσια ψηλὰ τὸ βλέμμα σου, στὴ γλώσσα νά 
‘χεις μέτρο
Κλειδὶ στ’ αὐτιὰ νὰ βρίσκεται, τὸ γέλιο σου 
νά ‘ναι σεμνὸ
Λυχνάρι νὰ πορεύεται ἡ λογικὴ μπροστὰ ἀπὸ 
κάθε σου ἔργο
Μὴ σοῦ γλυστράει κάτω ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται, 
ἐκεῖνο ποὺ ὑπάρχει
Νὰ ἐρευνᾶς τὰ πάντα μὲ τὸ νοῦ, ὅμως νὰ 
πράττεις ὅσα ἐπιτρέπονται
Ξένος πὼς εἶσαι, μάθε το καλά. Γι’ αὐτὸ τίμα 
τοὺς ξένους
Ὅταν στὴ γαλήνη ταξιδεύεις, τότε νὰ θυμᾶσαι 
τὴ φουρτούνα
Πάντα νὰ δέχεσαι εὐχάριστα, ὅσα ἀπὸ τὸ Θεὸ 
προέρχονται
Ραβδὶ νὰ σὲ χτυπᾶ τοῦ δίκαιου καλύτερα, 
παρὰ ὁ κακὸς νὰ σὲ τιμᾶ
Στὶς θῦρες τῶν σοφῶν νὰ πηγαινοέρχεσαι, 
μακρυὰ ἀπ’ τὶς θῦρες τῶν πλουσίων



-2-

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2014 - 15

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Κυριακή, 5.10.14: Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ 

μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεων Χ.Ε.Ε. καὶ 
Χ.Ε.Ε.Λ. στὸν Ἱ.Ν. τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ 
Σωτῆρος στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος «Ζωή» 
στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς (εἴσοδος καὶ 
χῶρος στάθμευσης αὐτοκινήτων ἀπὸ τὴν ὁδὸ 
Τερζοπούλου: ἀπὸ τὸ ρεῦμα ἀνόδου τῆς Λ. 
Μεσογείων, πρῶτο στενὸ δεξιὰ μετὰ τὸν Ἱ.Ν. 
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς). Θὰ ἀκολουθήσει μικρὸ  
κέρασμα καὶ στὶς 10:45, στὴ μεγάλη αἴθουσα 
ἔναντι τοῦ ναοῦ, θὰ πραγματοποιηθεῖ εἰσήγηση 
ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Τσέντο, Δρα Φιλοσοφίας, μὲ 
θέμα: «Ἀπὸ τὴν ἀρχαιολατρία στὸν νεοπαγα-
νισμό: Μῦθοι καὶ ἀπαντήσεις». Ἡ εἰσήγηση 
θὰ συνοδεύεται καὶ ἀπὸ σχετικὴ μὲ τὸ θέμα 
προβολή. 

Σάββατο, 18.10.14: Προγραμματίζεται ἡμε-
ρήσια ἐκδρομὴ μὲ ἐπισκέψεις στὸν ἀρχαιολο-
γικὸ χῶρο τοῦ Σουνίου, στὸ Τεχνολογικὸ καὶ 
Πολιτιστικὸ Πάρκο Λαυρίου καὶ στὴν Ἱερὰ 
Μονὴ Παντανάσσης.  Δεῖτε τὶς λεπτομέρειες 
στὴ σχετικὴ Ἀνακοίνωση.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Κυριακή, 2.11.14: Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ 
μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεων Χ.Ε.Ε. 
καὶ Χ.Ε.Ε.Λ. στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύ-
λου, Καρύτση 14. Στὶς 10:45 π.μ. στὴν αἴθουσα 
τοῦ 1ου ὀρόφου θὰ πραγματοποιηθεῖ ὁμιλία 
ἀπὸ τὸν Δρα Νικόλαο Χρυσοχοΐδη, Πυρηνικὸ 
Φυσικό, μὲ θέμα: «Τὸ ἐνεργειακὸ πρόβλημα: 
παρὸν καὶ μέλλον».

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Σάββατο, 6.12.14: «Ἡμερίδα γιὰ τὴν Οἰκο-

γένεια» στὴ μεγάλη αἴθουσα τοῦ «Ἀποστόλου 
Παύλου», Καρύτση 14. Ἔναρξη στὶς 10:00 π.μ. 
Θεματικοὶ ἄξονες:

1. Ἡ κρίση τῆς οἰκογένειας σήμερα. ( Ἡ οἰκο-
γένεια ἐκπέμπει σῆμα κινδύνου)

Χαρτογράφηση τῶν ποικίλων μορφῶν παθογέ-
νειας τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογένειας, 
καθὼς καὶ τῶν «ἐναλλακτικῶν» δομῶν συμβίωσης  
καὶ ἀνατροφῆς τέκνων ποὺ διεκδικοῦν ἐπὶ ἴσοις 
ὅροις τὴν ὀνομασία «γάμος» καὶ «οἰκογένεια». 
Τεκμηριωμένες κρίσεις καὶ βασικοί προβληματισμοί.

2. Ἀλλαγὲς στὸ Οἰκογενειακὸ Δίκαιο καὶ ἐπι-
πτώσεις στὸ ὑφιστάμενο περιεχόμενο τῶν θεσμῶν 
τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογένειας.

Νομικοῦ περιεχομένου εἰσήγηση ποὺ θὰ θέτει 
ἐπὶ τάπητος ὅλα τὰ νέα δεδομένα,τὸ σκεπτικὸ ποὺ 
τὰ συνοδεύει, καθὼς καὶ τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ αὐτὲς 
οἱ ἀλλαγὲς συνεπάγονται ὄχι μόνο γιὰ τὸ μέλλον 
τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογένειας, ἀλλὰ 
καὶ γιὰ τὴν παροῦσα μορφή του.

3. Ἡ οἰκογένεια ὡς παράγοντας ἀγωγῆς καὶ 
μετάδοσης ἀξιῶν. Σχέση ἁρμονικὴ ἢ ἀνταγωνι-
στικὴ  μὲ τοὺς ἄλλους παράγοντες ἀγωγῆς;

Εἰσήγηση παιδαγωγικοῦ περιεχομένου μὲ στόχο 
τὴν ἀνάδειξη τῆς συμβολῆς τῆς οἰκογένειας στὴν 
ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν καὶ τὴ μετάδοση τῶν βασικῶν 
ἀξιῶν τῆς ζωῆς, ἀλλὰ καὶ τὴ συμπλοκή της μὲ τοὺς 
ἄλλους παράλληλους παράγοντες ἀγωγῆς, ποὺ 
συχνὰ λειτουργοῦν ἀνταγωνιστικὰ πρὸς τὸ ἔργο 
τῆς οἰκογένειας ἢ τὴν ὑποκαθιστοῦν, ὅταν αὐτὴ δὲν 
ἐπιτελεῖ αὐτὸ τὸ ἔργο.

Τὸ μικρό, μικρὸ δὲν εἶναι ὅταν σὲ κάτι μέγα ὁδηγεῖ 
Ὕβριν χαλίνωνε, μακρυὰ ἀπ’ τὴν ἔπαρση μέ-
γας σοφὸς νὰ γίνεις
Φυλάξου σὺ ἀπ’ τὸ πέσιμο, σὰν ὅμως ἄλλος 
πέσει, μὴ γελᾶς
Χάρισμα τὸ νὰ σὲ φθονοῦν, αἶσχος καὶ μέγα, 
νὰ φθονεῖς ἐσὺ
Ψυχὴ ποὺ στὸ Θεὸ προσφέρεται, εἶναι ἡ κα-
λύτερη θυσία
Ὤ, ποιὸς θὰ τὰ φυλάξει ὅλα αὐτά; Αὐτὸς καὶ 
θὰ σωθεῖ!

* (Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ, Ἔπη ἠθικά, Λ΄, ed. J. - P. Migne, PG 37, 908.12-910.10)

Τὸ μικρὸν οὐ μικρόν, ὅταν ἐκφέρῃ μέγα.
Ὕβριν χαλίνου, καὶ μέγας ἔσῃ σοφός.

Φύλασσε σαυτόν, πτῶμα δ’ ἄλλου μὴ γέλα.

Χάρις φθονεῖσθαι, τὸ φθονεῖν δ’ αἶσχος μέγα.

Ψυχὴ θύοιτο μᾶλλον ἢ τὸ πᾶν Θεῷ.

Ὢ τίς φυλάξει ταῦτα, καὶ σωθήσεται;»
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4. Ἡ χριστιανικὴ οἰκογένεια. Διερεύνηση τοῦ 
διαχρονικοῦ περιεχομένου της καὶ ἀναζήτηση σύγ-
χρονων τρόπων στήριξής της.

Ἡ εἰσήγηση αυτή, ἀφενὸς ἐρευνᾶ σὲ βάθος καὶ 
ἀπὸ θεολογικὴ σκοπιὰ τὸ μυστήριο τοῦ γάμου, τὴν 
ἔννοια τῆς συζυγίας καὶ τὴ δημιουργία οἰκογένειας, 
καὶ ἀφετέρου προτείνει μὲ τρόπο σαφῆ καὶ τεκμη-
ριωμένο τρόπους στήριξης τῆς χριστιανικῆς οἰκο-
γένειας ποὺ λαμβάνουν ὑπόψη τους τὴ σημερινὴ 
πραγματικότητα. 

Στὴν τακτικὴ ἐνημέρωση τοῦ Δεκεμβρίου 
θὰ ὑπάρχουν ὅλες οἱ λεπτομέρειες σχετικὰ μὲ 
τὰ πρόσωπα τῶν εἰσηγητῶν καὶ τοὺς ἀκριβεῖς 
τίτλους τῆν εἰσηγήσεων.

Κυριακή, 7.12.14: Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ 
μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεων Χ.Ε.Ε. 
καὶ Χ.Ε.Ε.Λ. στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύ-
λου, Καρύτση 14. Στὴ συνέχεια θὰ προσφερθεῖ 
καφὲς στὸν 4ο και 6ο ὄροφο καὶ θὰ ἔχουμε 
εὐκαιρία γιὰ ἐπικοινωνία καὶ συναναστροφή.

Δευτέρα, 22.12.14: Ἀκολουθία τῶν Μεγά-
λων Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων, στὸ παρεκκλή-
σιο τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14, στὶς 7:00 μ.μ. 
Θὰ διανεμηθεῖ τὸ κείμενο τῆς Ἀκολουθίας μὲ 
ἑρμηνεία γιὰ καλύτερη παρακολούθηση.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Τρίτη, 6.1.15, Ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων: Θεία 

Λειτουργία καὶ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγια-
σμοῦ γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσε-
ων Χ.Ε.Ε. καὶ Χ.Ε.Ε.Λ. στὸ παρεκκλήσιο τοῦ 
Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σὲ ὅλες τὶς μηνιαῖες συναντήσεις ἡ ἔναρξη 

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

Κυριακή, 25.1.15: Ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευ-
ση τῶν Τακτικῶν μελῶν τῆς Χ.Ε.Ε. στὶς 11:15 
π.μ. στὴν αἴθουσα Γ. Βερίτη. Ἀπολογισμὸς 
ἀπερχομένου Δ.Σ. καὶ ἀρχαιρεσίες γιὰ τὴν 
ἐκλογὴ νέου Δ.Σ.

Κυριακή, 8.2.15: Κοπὴ τῆς Βασιλόπιτας:  
στὴν αἴθουσα τοῦ 6ου ὀρόφου στὶς 10:30 π.μ. 
Ἡ ἐν λόγῳ συνάντηση ἀπευθύνεται ἀποκλει-
στικὰ στὰ μέλη τῆς Χ.Ε.Ε. Γιὰ νὰ μπορέσουν 
νὰ συμμετάσχουν σὲ αὐτὴν τὰ νεαρότερα μέλη, 
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνάντησης θὰ ὑπάρξει 
δυνατότητα φύλαξης τῶν μικρῶν παιδιῶν.

ΑΛΛΕΣ  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
ΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς μηνιαῖες ὁμιλίες, προγραμ-
ματίζονται καὶ εἰσηγήσεις στὸ πλαίσιο κύκλων  
ἢ Σεμιναρίων.

Α. ΚΥΚΛΟΣ Χ.Ε.Ε. ΑΝΔΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
(Κυριακή, 19 Ὀκτωβρίου, 9 καὶ 23 Νοεμ-

βρίου, 14 Δεκεμβρίου, 6 καὶ 18 Ἰανουαρίου, 
11:00 π.μ, Καρύτση 14).

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

Οἱ εἰσηγήσεις γίνονται ἀπὸ μέλη τοῦ κύ-
κλου πάνω σὲ θέματα ἀπὸ τὴν Καθολικὴ Ἐπι-
στολή τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου 
(Κεφάλαια δ΄ και ε΄).

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

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

Ἰατρός, τηλ. 210 8150045
19.10.14: κα Ἑλένη Δεληγεώργη, Ὁμότιμη 

Καθηγήτρια τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς του Πανε-
πιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα: «Προβλήματα 
γονιμότητας».

23.11.14: κα Ἀφροδίτη Ραγιά, Καθηγήτρια 
Νοσηλευτικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μὲ 
θέμα: «Προβλήματα Νοσηλευτικῆς». 

14.12.14: κ. Γεώργιος Μπέλλος, Κτηνίατρος 
– Μικροβιολόγος μὲ θέμα: «Τὸ μεγαλεῖο τοῦ 
Θεοῦ στὸν βιομικρόκοσμο».

18.1.15: κ. Ἐμμανουὴλ Λασκαρίδης, Δρ Νο-
μικῆς, Εἰδικὸς Ἐπιστήμονας Νομικῆς Σχολῆς 
Πανεπιστημίου Θράκης, μὲ θέμα:  «Συνειδησι-
ακά διλήμματα ἑνὸς σύγχρονου ἰατροῦ».

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

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

τηλ. 210 9351132
25.10.14: κ. Εὐάγγελος Γαζῆς, Καθηγ. Πει-

ραμ. Πυρηνικῆς καὶ Σωματιδιακῆς Φυσικῆς, 
Σχολὴ Ἐφαρμοσμένων Μαθηματικῶν καὶ Φυ-
σικῶν Ἐπιστημῶν Ἐ.Μ.Πολυτεχνείου, μὲ θέμα: 
«Λειτουργία καὶ ἐφαρμογὲς τῶν ἐπιταχυντῶν 
σωματιδίων».

22.11.14: Δρ Ἀθανάσιος Τζέμος, Ἐπιστημο-
νικὸς Συνεργάτης, Κέντρο Ἐρευνῶν Ἀστρονο-
μίας καὶ Ἐφαρμοσμένων  Μαθηματικῶν Ἀκα-
δημίας Ἀθηνῶν, μὲ θέμα: «Κβαντικὴ Πληρο-
φορική».
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13.11.14: κ. Γεώργιος Γούναρης, Ὁμότιμος 
Καθηγητὴς (Θεωρητικῆς Φυσικῆς) Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, μὲ θέμα: «Ἡ Δημιουργία».

17.1.15: κ. Γεώργιος Κοντόπουλος, Ἀκα-
δημαϊκός, μὲ θέμα: «Μαθηματικά, Φυσικὴ καὶ 
Ὑπολογιστές» (Θὰ ὁριστικοποιηθεῖ προσεχῶς). 

Δ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
Συζητοῦνται σημαντικὰ κοινωνικὰ καὶ 

ἐθνικὰ θέματα ἀπὸ νομικῆς πλευρᾶς, ὅπως 
ἡ βία, τὸ σύμφωνο συμβίωσης, κ.ἄ. Προσεχὴς 
συνάντηση τὴν Πέμπτη, 30 Ὀκτωβρίου, στὴν 
αἴθουσα τοῦ 4ου ὀρόφου,  Καρύτση 14, μὲ εἰση-
γητὴ τὸν κ. Σπῦρο Χιόνη, Δικηγόρο καὶ θέμα 
«Κυπριακὸ καὶ Σχέδιο Ἀνάν». Τὰ ἑπόμενα 
θέματα καὶ οἱ εἰσηγητὲς θὰ ἀνακοινώνονται 
ἀνὰ μῆνα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι τῆς Ἑνώσεώς μας ποὺ 

ἐπιθυμοῦν νὰ συμμετάσχουν σὲ μία (ἢ περισ-
σότερες) Ὁμάδες Ἐργασίας, προκειμένου νὰ 
συμπροβληματιστούν σε σημαντικά σύγχρονα 
θέματα καὶ να δώσουν τὴ χριστιανική μαρτυ-
ρία καὶ παρουσία σὲ μία περίοδο ἀτομοκεντρι-
σμοῦ καὶ κραυγαλέας πνευματικῆς καὶ  ἠθικῆς 
κρίσης, παρακαλοῦνται νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ 
τὰ μέλη τοῦ ΔΣ ποὺ εἶναι σύνδεσμοι μὲ τὴν 
Ὁμάδα ἢ τὶς Ὁμάδες τοῦ ἐνδιαφέροντός τους. 
Πληροφορίες στὸ Γραφεῖο τῆς ΧΕΕ.

Α. Τομέας Παιδείας καὶ Ἐπιστήμης 
Ὁμάδες Ἐργασίας: 
Ἐπιστημῶν Ὑγείας, Θετικῶν Ἐπιστημῶν-

Τεχνολογίας, Ἱστορίας-Ἐθνικῶν Θεμάτων, 
Νομικῶν Θεμάτων, Ψυχολογίας-Ψυχιατρικῆς, 
Τέχνης καὶ Πολιτισμοῦ.

Β. Τομέας Κοινωνικῆς Διακονίας
Ὁμάδες Ἐργασίας:
Φυλακῶν Ἀνδρῶν (Ἀνηλίκων), Γυναικείων 

Φυλακῶν, Νοσοκομείων καὶ Ἱδρυμάτων.
Γ. Τομέας Ἐπικοινωνίας
Ὁμάδες Ἐργασίας:
Διαδικτύου, Περιοδικοῦ Ἀκτίνες, Ὀργάνω-

σης Ἐκδηλώσεων, Ἐπικοινωνίας μὲ ἐπιστήμονες 
τοῦ Ἐξωτερικοῦ  καὶ Ὁμάδας Τύπου. 

Παρακαλεῖσθε νὰ κρατήσετε τὸ παρὸν 
τεῦχος, ὥστε νὰ ἀνατρέχετε σέ αὐτὸ καθ᾽ 

ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ τετραμήνου.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Ἡ Πρόνοια τῶν Συνεργαζομένων Χριστια-

νικῶν Σωματείων Ὁ Ἀπ. Παῦλος συνεχίζει τὶς 
ἐντατικοποιημένες προσπάθειές της γιὰ τὴν 
ἀνακούφιση τῶν ἀναγκῶν ἀδελφῶν μας ποὺ 
βρίσκονται σὲ δυσχερῆ οἰκονομικὴ κατάσταση. 
Καλούμαστε ὅλοι νὰ συντρέξουμε στὸ ἔργο της.

Ὧρες Γραφείου, Καρύτση 14, 6ος ὄροφος: 
Δευτέρα καὶ Τετάρτη, 9:00 – 12:00. Τηλέφωνο: 
210-3221294

Λειτουργία Γραφείου ΧΕΕ
Τὸ γραφεῖο τῆς ΧΕΕ στὸν 3ο ὄροφο τοῦ 

κτηρίου τοῦ «Ἀποστόλου Παύλου», Καρύτση 
14, εἶναι ἀνοικτὸ γιὰ τὸ κοινὸ κάθε Δευτέρα, 
Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ ἀπὸ τὶς 09:30 π.μ. 
μέχρι τὶς 13:00.

Δελτίο Ἐπικοινωνίας Mελῶν 
Xριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων

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

Ἐπιμέλεια Ἐντύπου: 
Καθηγ. Ἠλίας Κατσούφης, Πρόεδρος ΔΣ ΧΕΕ
Δρ Ἰωάννης Ἀγγελόπουλος, μέλος ΔΣ ΧΕΕ

 Χρυσῆ Μανωλοπούλου, Γραμματέας ΔΣ ΧΕΕ
Μάκης Παπαγεωργίου, EXCESS

Tυπογραφεῖο:
Yἱοί Θ. Bγόντζα AE 

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

Διανέμεται δωρεάν

Ἱστοσελίδα ΧΕΕ
Σᾶς παροτρύνουμε νὰ ἐνημερώνεσθε γιὰ 

τὶς ἐκδηλώσεις μας καὶ ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα 
τῆς ΧΕΕ: www.xee.gr, ἡ ὁποία βρίσκεται ὑπὸ 
ἀναμόρφωση. Ἐπίσης, στὴν ἱστοσελίδα τῆς 
ΧΕΕ μπορεῖτε νὰ ἀναζητήσετε προηγούμενα 
τεύχη τῶν περιοδικῶν Ἀκτῖνες, Ὁ κόσμος τῆς 
Ἑλληνίδος, καθὼς καὶ τὸ τρέχον τεῦχος (ἀλλὰ 
καὶ προηγούμενα τεύχη) τῆς θρησκευτικῆς ἐφη-
μερίδας Ζωή.

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

Παρακαλοῦμε νὰ μᾶς στείλετε τὶς παρα-
τηρήσεις σας καὶ τὶς προτάσεις σας
Γιὰ τὴ Χ.Φ.Ε. www.xfe.gr


