
ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 

ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ

80 χρόνια
Χριστιανικῆς Ἑνώσεως  Ἐπιστημόνων

καὶ περιοδικοῦ Ἀκτῖνες

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018
ὥρα 9:30 π.μ.

Καρύτση 14, Ἀθήνα



Πρόγραμμα  Ἐκδηλώσεως 
09:30 Χαιρετισμοί

09:45 Πρόλογος
 «Ἡ Χριστιανικὴ  Ἕνωση 
 Ἐπιστημόνων
 καὶ τὸ περιοδικὸ Ἀκτῖνες»
 Γιάννης Κ. Τσέντος
 Δρ Φιλοσοφίας

10:00 «Ἐπιστήμη καὶ Πίστη»
 Γεώργιος Κοντόπουλος
 Ὁμ. Καθηγητὴς Ἀστρονομίας 
 Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
 Μέλος Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

 Ἐρωτήσεις

11:00 Διάλειμμα

11:30 «Τὸ γονιδίωμα... 
 Ματθ. 25, 14-15, 
 Ματθ. 10,  34-35»
 Στυλιανὸς Ε. Ἀντωναράκης
 Ὁμ. Καθηγητὴς Ἰατρικῆς Γενετικῆς 
 Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης
 Μέλος Ἑλβετικῆς Ἀκαδημίας
  Ἰατρικῶν Ἐπιστημῶν

 Ἐρωτήσεις

Πρόσκληση
 

Ἡ Χριστιανικὴ  Ἕνωση  Ἐπιστημόνων
σᾶς προσκαλεῖ τό

Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018,
ὥρα 9:30 π.μ.

στὴ μεγάλη αἴθουσα διαλέξεων,
ὁδὸς Καρύτση 14,

σὲ ἐκδήλωση μὲ θέμα:

Ἐπιστήμη
καὶ χριστιανικὴ
κοσμοθεωρία

μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης
80 χρόνων

τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως 
Ἐπιστημόνων

καὶ τοῦ περιοδικοῦ Ἀκτῖνες.



ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

«Ἡ πρόοδος τῆς συγχρόνου ἐρεύνης κατέδειξεν ὅτι 
ἡ προ σπάθεια νὰ φα νῇ ἡ ἐπιστήμη ὡς διαψεύδουσα 
τὴν χριστιανικὴν Πί στιν δὲν ἔχει κα νὲν ἐπιστημονικὸν 
ἔρεισμα. Κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δι καί ωμα νὰ ἀνα μι γνύῃ 
τὴν ἐπιστήμην εἰς τὸ πεδίον ὅπου εὑρίσκονται τὰ 
μεγάλα με τα φυ σικὰ ζητήματα καὶ νὰ χρησιμοποιῇ τὸ 
ὄνομα καὶ τὸ κῦ ρος τῆς ἐπι στή μης, διὰ νὰ στηρίξῃ 
πολεμικὴν ἐναντίον τῆς χρι στια νι κῆς Πίστεως [...].

Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς πρέπει [...] νὰ γνωρίζῃ ὅτι ἡ 
ἐπι στρο φὴ πρὸς τὴν χρι στιανικὴν Πίστιν, μὲ τὴν 
ὁποίαν ἔχει συνυφανθῆ τοῦ  Ἔθνους μας ἡ ὑπό στασις 
καὶ εἴκοσιν αἰώνων ἱστορία, ὄχι μόνον ἐναρμονίζεται 
πλή ρως πρὸς τὰ συμπεράσματα τῆς προόδου τῆς 
νε ω τέ ρας ἐπιστήμης, ἀλ λὰ καὶ ἀποτελεῖ τὴν 
μοναδικὴν ἐγγύησιν διὰ τὴν ἐπί λυσιν τῶν τε ρα στί ων 
προβλημάτων τὰ ὁποῖα θέτουν ἐνώπιόν μας οἱ 
σημερινοὶ και ροί».

(Διακήρυξις τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων,
Δήλωσις Ἑλλήνων Ἐπιστημόνων, 1946)

Καρύτση 14, 105 61 Ἀθήνα
Τηλ.: 210 3245169, www.xee.gr, info@xee.gr


