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Μιμητὴς τῶν χαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ
«Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοὶ ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται» (Ματθ. ε΄, 10)

«Μακάριοι, λοιπόν, εἶναι οἱ εἰρηνοποιοί, 
γιατὶ αὐτοὶ θὰ ὀνομασθοῦν παιδιὰ τοῦ Θεοῦ». 
Καὶ ποιοὶ εἶναι αὐτοί; Ὅσοι ἀπομιμοῦνται τὴ 
φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Αὐτοὶ ποὺ δείχνουν 
στὸ δικό τους βίο τὸ ἰδιαίτερο γνώρισμα τῆς 
θεϊκῆς ἐνέργειας.

Ὁ Κύριος τῶν ἀγαθῶν ποὺ εἶναι εὐεργε-
τικός, ἐκτοπίζει γενικὰ καὶ ἐξαφανίζει καθετὶ 
ποὺ εἶναι ἀλλόφυλο καὶ ξένο πρὸς τὸ ἀγαθό. 
Αὐτὴ τὴν ἐνέργεια νομοθετεῖ καὶ γιὰ σένα. Νὰ 
διώχνεις δηλ. τὸ μίσος, νὰ σταματᾶς τὸν πό-
λεμο, νὰ ἐξαφανίζεις τὸ φθόνο, ν’ ἀποτρέπεις 
τὴ διαμάχη, νὰ ξεσκεπάζεις τὴν ὑποκρισία, νὰ 
σβήνεις ἀπὸ τὴν καρδιά σου τὴ μνησικακία ποὺ 
κρυφοκαίει ἐσωτερικά. Νὰ βάζεις μέσα στὴν 
καρδιά σου, ἀντὶ γι’ αὐτά, ὅλα ἐκεῖνα ποὺ μὲ 
τὴν ἀφαίρεση τῶν ἀντιθέτων παίρνουν τὴ θέση 
τους. Κι ὅπως μὲ τὴν ὑποχώρηση τοῦ σκότους 
ἐπακολουθεῖ τὸ φῶς, ἔτσι καὶ σ’ ἀντικατάστα-
ση τοῦ καθενὸς ἀπ’ αὐτά, εἰσχωρεῖ ὁ καρπὸς 
τοῦ Πνεύματος, ποὺ εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ χαρά, ἡ 
εἰρήνη, ἡ καλοσύνη, ἡ μακροθυμία κι ὅλος ὁ 
κατάλογος τῶν ἀγαθῶν ποὺ ἀναφέρεται ἀπὸ 
τὸν Ἀπόστολο (Γαλ. 5,22). Πῶς, λοιπόν, νὰ μὴν 
εἶναι μακάριος ἐκεῖνος ποὺ μοιράζει τὰ θεϊκὰ 
δῶρα; Ἐκεῖνος ποὺ μιμεῖται τὰ χαρίσματα τοῦ 
Θεοῦ; Ἐκεῖνος ποὺ ἐξομοιώνει τὶς δικές του 
ἀγαθοεργίες μὲ τὶς μεγάλες θεϊκὲς δωρεές;

 Εἶναι ὅμως πιθανὸν αὐτὸς ὁ μακαρισμὸς 
νὰ μὴν ἀποβλέπει μόνο στὸ καλὸ τὸ ξένο, δηλ. 
στὴν εἰρήνευση τῶν ἄλλων. Γιατὶ πιστεύω ὅτι 
στὴν κυριολεξία εἰρηνοποιὸς λέγεται κεῖνος, 

ποὺ φέρνει σὲ εἰρηνικὴ συμφωνία τὴν ἐπα-
νάσταση, ποὺ κάνει μέσα του ἡ σάρκα κατὰ 
τοῦ πνεύματος κι ὁ ἐσωτερικὸς πόλεμος τῆς 
ἀνθρώπινης φύσης. Κι αὐτὸ κατορθώνεται, 
ὅταν πλέον μένει ἀνενέργητος ὁ νόμος τοῦ 
σώματος, ποὺ ἀντιμάχεται τὸ νόμο τοῦ πνεύ-
ματος, κι ὅταν ὑποταχθεῖ στὴν ἀνώτερη βασι-
λεία, ὑπηρετεῖ τὶς θεϊκὲς παραγγελίες. Κυρίως 
ὅμως μᾶς συμβουλεύει ὁ μακαρισμὸς νὰ μὴν 
πιστεύσουμε τοῦτο, τὸ ὅτι δηλ. ὁ βίος τῶν 
ἐνάρετων εἶναι διπλός, σωματικὸς καί πνευ-
ματικός. Γιατὶ ὅταν φύγει ἀπὸ τὴ μέση ὁ με-
σότοιχος τῆς κακίας, ποὺ τώρα μᾶς ἐμποδίζει, 
γίνονται κι οἱ δυὸ ἕνας, ἀφοῦ συναφθοῦν μὲ 
τὴν ἀνάμιξη πρὸς τὸ ἀνώτερο.

 Ἐπειδή, λοιπόν, καθὼς ἔχουμε πιστέψει, 
εἶναι ἁπλὸ κι ἀσύνθετο καὶ χωρὶς σχῆμα τὸ 
θεῖο, κατὰ συνέπεια κι ὁ ἄνθρωπος ὅταν βρεθεῖ 
μ’ αὐτὴ τὴν εἰρηνοποιΐα ἔξω ἀπὸ τὴ διπολικό-
τητα σώματος καὶ ψυχῆς καὶ ξαναγυρίσει τε-
λείως στὸ ἀγαθό, θὰ γίνει ἀληθινὰ ἕνας ἁπλὸς 
καὶ χωρὶς σχῆμα, ὥστε αὐτὸς ποὺ φαίνεται, νὰ 
εἶναι ὁ ἴδιος μὲ τὸν κρυπτόμενο κι ὁ κρυπτό-
μενος μὲ τὸν φαινόμενο. Τότε ἐπικυρώνεται 
ἀληθινὰ ὁ μακαρισμός. Κι αὐτοὶ κυριολεκτικὰ 
ὀνομάζονται παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ χαρακτη-
ρίστηκαν μακάριοι, σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεση 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σ’ Αὐτὸν 
ἀνήκει ἡ δόξα στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

(Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, Εἰς τοὺς Μα-
καρισμούς, Λόγος Ζ΄, PG  τομ. 44, 1289 C, D)
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Ἐτήσια Γενική Συνέλευση τῶν τακτικῶν μελῶν τῆς ΧΕΕ
Σάββατο, 31 Ἰανουαρίου,  18:30 μ.μ.

Ὑπῆρξε σημαντική προσέλευση καὶ ἐπι-
τεύχθηκε ἡ ἀναγκαία ἀπαρτία τῶν ταμειακῶς 
ἐνήμερων μελῶν. Πρὶν ἀπὸ τὴ συζήτηση τῶν 
θεμάτων τῆς Ἡμερήσιας Διάταξης,  ἔγινε ἡ 
καθιερωμένη σύντομη ἀναφορά στὴν προσω-
πικότητα καὶ τὸ ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν μὲ 
τὴν ἀνάγνωση ἀπὸ μέλη τοῦ ΔΣ τμημάτων από 
το δοκίμιο τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. Ἀναστασίου 
«Εἰς τὴν γραμμὴν τῶν Πατέρων – Ἡ δυνα-
μικὴ κατανόησις τῆς παραδόσεως τῶν Τριῶν 
Ιεραρχῶν»

Τὰ θέματα τὰ ὁποῖα ἀπασχόλησαν τὴ Γε-
νικὴ Συνέλευση σύμφωνα μὲ τὴν προαναγγελ-
θεῖσα Ἡμερήσια Διάταξη ἦσαν:
1. Ἀπολογισμὸς Πεπραγμένων Δ.Σ. γιὰ τὸ ἔτος 

2014
2. Ἀπολογισμὸς διαχειρίσεως τῆς περιουσίας 

τῆς Ἑνώσεως γιὰ τὸ ἔτος 2014
3. Ἰσολογισμὸς τῆς περιουσιακῆς καταστάσε-

ως τῆς Ἑνώσεως τὴν 31.12.2014
4. Προϋπολογισμὸς τοῦ ἔτους 2015
5. Ἔκθεση τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ 

τὸ διάστημα ἀπὸ 26.1.2014 ἕως 31.1.2015
6. Ἐκλογὴ 11 νέων μελῶν τοῦ Δ.Σ. γιὰ τριετῆ 

θητεία (ἀπὸ 31.1.2015 ἕως 30.1.2018) καί 
2 ἀναπληρωματικῶν μελῶν. 

7. Ἐκλογὴ 3 (τριῶν) Μελῶν γιὰ τὴν Ἐξελε-
γκτικὴ Ἐπιτροπή. 
Μετὰ τὴν ἀνάγνωση, σχετικὴ συζήτηση ἐπὶ 

τῶν ἀνωτέρω καὶ ἔγκρισή τους,  ἐπακολούθη-
σαν ἀρχαιρεσίες γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ νέου ΔΣ 
καὶ τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς.

Τὰ ἐκλεγέντα 11 μέλη τοῦ νέου ΔΣ συγκρο-

τήθηκαν σὲ σῶμα στὶς 13 Φεβρουαρίου μὲ τὴν 
ἀκόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος:  Κατσούφης Ἠλίας, Φυσικός, 
Ὁμότ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. 
Ἀντιπρόεδρος: Μανωλοπούλου-Τσέντου 
Χρυσῆ, Φιλόλογος
Γενικὴ Γραμματέας: Πετουμένου Δήμητρα, 
Πτυχιοῦχος Ἀγγλικῆς Φιλολογίας 
Ταμίας: Καραχάλιος Ἰωάννης, Ἠλεκτρολόγος 
Μηχανολόγος ΕΜΠ
Μέλη (ἀλφαβητικά):
Ἀγγελόπουλος Ἰωάννης, Δρ Θεολογίας, 
Λυκειάρχης 
Καραβάνης Κωνσταντῖνος, Μεταλλειολόγος, 
Ἰδιωτικὸς Ὑπάλληλος 
Κίτσιου-Κυριακοπούλου Σπυριδούλα, 
Δρ Ἰατρός – Βιοπαθολόγος
Παπαευαγγέλου Ἀγγελική, Δρ Ἰατρός - 
Ἀκτινολόγος, Διευθ. Ἀκτινολ. Ἐργαστηρίου 
Τσέντος Ἰωάννης, Δρ Φιλοσοφίας, Φιλόλογος
Χατζηγιαννάκη-Τσαγκαροπούλου Παναγιώτα, 
Ἰατρός - Πνευμονολόγος 
Χονδροπούλου Ἀλεξία, Κοινωνικὴ Λειτουργός 

Ἀναπληρωματικὰ μέλη:
Γαϊτάνης Ἠλίας, Ἠλεκτρολόγος -Μηχανολόγος 
ΕΜΠ 
Κουτσοῦκος Παναγιώτης, Οἰκονομολόγος 

Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπή:
Δρεπανόπουλος Δημήτριος, Νομικός 
Ξυραφᾶς Ἀντώνιος, Οἰκονομολόγος 
Παναγόπουλος Τριαντάφυλλος, Οἰκονομολόγος

ΜΗΝΙΑΙΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΧΕΕ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Κυριακή 1.2.15 Θεία Λειτουργία στὸ πα-

ρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14 γιὰ τὰ 
μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν ΧΕΕ καὶ ΧΕΕΛ. Ἀκο-
λούθησε κέρασμα καὶ εὐκαιρία ἐπικοινωνίας.

Κυριακή 8.2.15 Θεία Λειτουργία στὸ πα-
ρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14 γιὰ τὰ 
μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν ΧΕΕ καὶ ΧΕΕΛ. Ἀκο-
λούθησε Κοπὴ τῆς Βασιλόπιτας, στὴν αἴθουσα 

τοῦ 6ου ὀρόφου στὶς 10:30 π.μ. ἀποκλειστικὰ 
γιὰ τὰ μέλη τῆς Χ.Ε.Ε., ὅπως εἶχε προγραμ-
ματιστεῖ (βλ. Τεῦχος 27 τοῦ δελτίου Ἐπικοι-
νωνία). Γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ συμμετάσχουν 
σὲ αὐτὴν τὰ νεαρότερα μέλη, κατὰ τὴ διάρκεια 
τῆς συνάντησης ὑπῆρξε δυνατότητα φύλαξης 
τῶν μικρῶν παιδιῶν.

Τετάρτη 26.2.15 Θεία Λειτουργία τῶν Προ-
ηγιασμένων Τιμίων Δώρων, στὸ παρεκκλήσιο 
τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14, στίς 6:30 μ.μ. 
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ΜΑΡΤΙΟΣ
Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 1.3.15 Θεία Λει-

τουργία στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύλου, 
Καρύτση 14 γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν 
ΧΕΕ καὶ ΧΕΕΛ καὶ τοὺς μαθητὲς καὶ μαθή-
τριες μέλη τῶν ΧΜΟ μὲ τοὺς γονεῖς τους. Ἀκο-
λούθησε ὁμιλία γιὰ τὰ μέλη ΧΕΕ καὶ ΧΕΕΛ 
καὶ τοὺς γονεῖς τῶν μελῶν τῶν ΧΜΟ Θηλέων 
ἀπὸ τὸν Ἀρχιμανδρίτη π. Ἰωαννίκιο Γιαννό-
πουλο, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως καὶ μέλος 
τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων Ζωή μὲ θέμα: 
«Τὸ Μυστήριο τῆς Μετανοίας καὶ τῆς Θείας 

Εὐχαριστίας κατὰ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο». 
Παρασκευή 27.3.15 Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθί-

στου Ὕμνου στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύλου, 
Καρύτση 14, στίς 7:00 μ.μ.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Κυριακὴ 5.4.15 (τῶν Βαΐων)  Θεία Λειτουρ-

γία στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύ-
τση 14 γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν ΧΕΕ 
καί ΧΕΕΛ. Μετὰ τὸ κέρασμα θὰ ἀκολουθήσει 
ὁμιλία ἀπὸ τὸν κ. Ἰωάννη Ἀγγελόπουλο, Δρα 
Θεολογίας καὶ Λυκειάρχη, μὲ θέμα:

«Ἀπό τὸ Πάθος στὴν Ἀνάσταση»
 Ἡ ὁμιλία θὰ συνοδεύεται ἀπὸ προβολὴ 

σχετικὴ μὲ τὴν εἰκονογραφία καὶ ὑμνογραφία 
τῆς ἀνωτέρω ἐκκλησιαστικῆς περιόδου.  

Μεγάλη Τρίτη 7.4.15 Ἀκολουθία τοῦ Νυμφί-
ου στὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως στό κτῆμα τῆς 
Ἀδελφότητος Θεολόγων Ζωή,στὴν Ἁγία Παρα-
σκευὴ Ἀττικῆς, στὶς 7:30 μ.μ. γιὰ τὰ μέλη καὶ 
τοὺς φίλους τῆς ΧΕΕ καὶ τῆς ΧΕΕΛ.

ΜΑΪΟΣ
Κυριακὴ 10.5.15 Θεία Λειτουργία στὸν Ἱ.Ν. 

τῆς Μεταμορφώσεως στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφό-
τητος Θεολόγων Ζωή στὴν Ἁγ. Παρασκευή. Θὰ 
ἀκολουθήσει ὁμιλία ἀπὸ τὴν κα Σοφία Μερ-
γιαλῆ-Σαχᾶ Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινῆς 
Ἱστορίας 11ου-15ου αἰ. τοῦ Τμήματος Ἱστορίας 
τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστη-
μίου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα:

«Ὁ βυζαντινὸς Ἅγιος ὡς ἰδεῶδες καὶ ὡς 
πραγματικότητα σὲ ἐποχὲς κρίσης»

Ἡ ὁμιλία θὰ συνοδεύεται ἀπὸ προβολὴ 
σχετικὴ μὲ τὸ θέμα. 

Σάββατο 16.5.15 Προγραμματίζεται ἡμε-
ρήσια ἐκδρομὴ στὸν Πόρο. Πληροφορίες στὸ 
γραφεῖο τῆς ΧΕΕ. Δηλώσεις μέχρι 8 Μαΐου.

ΙΟΥΝΙΟΣ
Κυριακὴ 7.6.15 Θεία Λειτουργία στὸν Ἱ.Ν. 

τῆς Μεταμορφώσεως στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφό-
τητος Θεολόγων Ζωή στὴν Ἁγ. Παρασκευή, 
γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῆς ΧΕΕ καὶ τῆς 
ΧΕΕΛ. Μετὰ τὸ κέρασμα, προγραμματίζεται 
ἡ καταληκτήρια συνάντηση τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ 
ἔτους μὲ ἐκδήλωση-ἀφιέρωμα στὸν Μεγάλο 
Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο. Θὰ μιλήσει ὁ 
Ἀναπλ. Καθηγ. τῆς Καινῆς Διαθήκης τῆς Θε-
ολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν  
κ. Χρῆστος Καρακόλης, μὲ θέμα:

 «Βάπτισμα καὶ Χάρις στὴ θεολογία τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου». 

Στὴ συνέχεια θὰ ὑπάρξει προβολή σχετικὴ 
μὲ τὶς ἱεραποστολικὲς περιοδεῖες τοῦ Ἀποστό-
λου Παύλου.

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, 11:00 π.μ., Καρύτση 14: 15 Φε-
βρουαρίου, 8 και 29 Μαρτίου. Σάββατο 25 
Ἀπριλίου: ἐτήσια Θ. Λειτουργία στὴν Πλάκα. 
Κυριακή 10 και 24 Μαΐου: μετὰ τὸν Ἐκκλησι-
ασμὸ στὸν Ἱ.Ν. Μεταμορφώσεως, Ζωή)

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΄ καί ε΄).

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

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

Ἰατρός, τηλ. 210 8150045
22.2.15: κ. Βασίλειος Κέκης, Ὁμότιμος 

Καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς του Πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα: «Ἐντυπώσεις ἀπὸ 
τὰ ταξίδια μου στὴν Μικρὰ Ἀσία» 

22. 3. 15:  Δρ Νικόλαος Καζαμίας, Ψυχί-
ατρος, μὲ θέμα: «Οἱ ἐξελίξεις πρὸς τὸν μετα-
ἄνθρωπο». 

19.4.15: κ. Παναγιώτης Καραγιαννᾶκος, 
Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ 
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Νέα Τακτικά Μέλη τῆς ΧΕΕ
Ἀλεξανδρίδης Δημήτριος, Νομικός – Τραπεζικός
Βίττης Νικόλαος, Πτυχ. Ἀνωτ. Σπουδών Μου-
σικής, Πτυχ. Λογιστικής
Κατσιμπίρη Φωτεινή, Χημικός-Μηχανικός ΕΜΠ 
Κουτρούμπας Ἀθανάσιος, Δρ Φιλοσοφικής Σχο-
λής ΕΚΠΑ, Καθηγητής ΜΕ
Λεμάνη Δέσποινα, Φυσικοθεραπεύτρια 
Μπακάλη Αἰκατερίνη,  Καθηγήτρια Ἀγγλικής 
Φιλολογίας και Γλωσσολογίας
Μπέλλος Γεώργιος, Κτηνίατρος – Ἰχθυολόγος
Μπεσμπέα Μάγδα, Δρ Παιδαγωγικής, Συνταξ. 
Ἐκπαιδευτικός 

Ἐκδημήσαντα Μέλη 
τῆς Ἑνώσεώς μας

Ἀντωνοπούλου Μελπομένη
Φιλόλογος, Γυμνασιάρχης
Διακόπουλος Νικόλαος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Καψοκεφάλου Σωσάνα - Οἰκονομολόγος
Μουτσούλας Ἠλίας
Θεολόγος, Καθηγητής Πανεπ. Ἀθηνῶν
Πανταζοπούλου Εὐαγγελία
Πτυχιοῦχος Παντείου 
Πανταζοπούλου  Μαργαρίτα - Φιλόλογος
Παπαδημητρίου Γεώργιος
Χημικός, Ἐρευνητής Ἱστορίας
Δάνδουρα Σταυρούλα, Βιολόγος
Καράλης Ἰωάννης, Πτυχιοῦχος Παντείου, 
Κοινωνικός Ἐπιστήμονας

 ∆ελτίο �πικοινωνίας Mελ�ν 
Xριστιανικ�ς νώσεως �πιστηµόνων

Kαρύτση 14, 105 61 �θήνα 
τηλ. 210 3245169 & 210 3227100

�πιµέλεια �ντύπου: 
 �λίας Κατσούφης

Χρυσή Μανωλοπούλου
∆ήµητρα Πετουµένου

Σπύρος Χιόνης
Μάκης Παπαγεωργίου

Tυπογραφε ο:
Yοί Θ. Bγόντζα AE 

�νδραβίδας 7, Xαµόµυλο �χαρν�ν
τηλ. 210/3410436, www.lyhnia.gr

 ∆ιανέµεται δωρεάν

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 9:00 π.μ. μέχρι τὶς 12:30.  

Διαδίκτυο
Γιὰ τὴ Χ.Ε.Ε.: www.xee.gr, email: info@xee.gr
Παρακαλοῦμε νὰ μᾶς στείλετε τὶς παρατηρήσεις σας 
καὶ τὶς προτάσεις σας
Γιὰ τὴ Χ.Φ.Ε.: www.xfe.gr, email: xfe@xfe.gr

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα: «Ὁ ἰατρός 
ὡς ἀσθενής».

17.5.15: Δρ Δημήτριος Παπαευαγγέλου, 
Μαιευτήρ - Γυναικολόγος, μὲ θέμα «Νεώ-
τερες ἀπόψεις γιὰ τὴ σημασία τῶν γονιδίων 
στὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων ἀπὸ τὸν 
ἄνθρωπο».

Γ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

(Σάββατο, 6:30 μ.μ., Καρύτση 14, αἴθουσα 
6ου ὀρόφου)

Συντονιστής: Καθηγ. κ. Ἠλίας Κατσούφης, 
τηλ. 210 9351132

16.2.15: Δρ Περικλῆς Γιόβας, Ἰατρός - Καρ-
διολόγος μὲ θέμα: «Τηλεϊατρική».

14. 3. 15:  Κα Χριστίνα Φίλη, τ. Καθηγή-
τρια Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Τακτικὸ Μέλος τῆς 
Διεθνοῦς Ἀκαδημίας τῆς Ἱστορίας τῶν Ἐπι-
στημῶν, μὲ θέμα: «Dimitri Fedorovich, Egorov: 
ἕνας ὁσιομάρτυρας μαθηματικὸς στὴ δίνη τῆς 
Ὀκτωβριανῆς Ἐπανάστασης».

25.4.15, 7:00μ.μ.:  Δρ Βασίλειος Μανιμάνης,  
Ἀστρονόμος, μέ θέμα: «Οἱ χρονολογήσεις γιά 
τήν ἀρχή τῆς Δημιουργίας στὴν ἱστορική τους 
ἐξέλιξη».

23.5.15, 7:30μ.μ.: κ. Κωνστ. Βουγᾶς, Μορι-
ακὸς Βιολόγος, μὲ θέμα «Μιτοχονδριακή Εὔα 
καί Υ-χρωμοσωμικός Ἀδάμ. Τό πρῶτο ζεῦγος 
τῆς Δημιουργίας;».

13.6.15, 7:30μ.μ.: κ. Ἠλίας Κατσούφης, 
Ὁμότ. Καθηγ. Ε.Μ.Πολυτεχνείου, μὲ θέμα 
«Ἀναβαθμίσεις καὶ προσδοκίες τῶν πειραμά-
των ἀπὸ τὴ νέα περίοδο λειτουργίας τοῦ ἐπι-
ταχυντῆ LHC». 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ
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 συντρέξουμε στὸ ἔργο της.

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




