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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

«Ὁ τήν ἀληθῆ δικαιοσύνην μή ἔχων προενα«Ὁ τήν ἀληθῆ δικαιοσύνην μή ἔχων προενα--
ποκειμένην αὐτοῦ τῇ ψυχῇ, ἀλλ’ ἤ χρήμασι ποκειμένην αὐτοῦ τῇ ψυχῇ, ἀλλ’ ἤ χρήμασι 
διεφθαρμένος, ἤ φιλίᾳ χαριζόμενος ἤ ἔχθραν διεφθαρμένος, ἤ φιλίᾳ χαριζόμενος ἤ ἔχθραν 
ἀμυνόμενος ἤ δυναστείαν δυσωπούμενος, τό ἀμυνόμενος ἤ δυναστείαν δυσωπούμενος, τό 
κρῖμα κατευθύνειν οὐ δύναται... Ἔλεγχος γάρ κρῖμα κατευθύνειν οὐ δύναται... Ἔλεγχος γάρ 
τῆς τοῦ δικαίου διαθέσεως ἡ περί τό κρίνειν τῆς τοῦ δικαίου διαθέσεως ἡ περί τό κρίνειν 
ὀρθότης».ὀρθότης». 

Μ. Βασιλείου, ὁμ.	ΙΒ΄	εἰς	τήν	ἀρχήν	τῶν	Πα-
ροιμιῶν, P.G. 31,405

« Ἅπαντες τοίνυν ὑμῖν συνεύξασθε, ὥστε τούς « Ἅπαντες τοίνυν ὑμῖν συνεύξασθε, ὥστε τούς 
νέους τούς τῆς Ἐκκλησίας μάλιστα δυνηθῆναι νέους τούς τῆς Ἐκκλησίας μάλιστα δυνηθῆναι 
κοσμίως ζῆν, καί εἰς γῆρας ἐλθεῖν καλόν». κοσμίως ζῆν, καί εἰς γῆρας ἐλθεῖν καλόν». 

Ἰωάννης Χρυσόστομος, ὁμ.	ΜΘ´	εἰς	τό	κατά	
Ματθαῖον, P.G. 58,504

« Ἕν ἔργον αὐτῇ (τῇ ψυχῇ) φυσικόν τε καί « Ἕν ἔργον αὐτῇ (τῇ ψυχῇ) φυσικόν τε καί 
μόνον ἄνω φέρεσθαι καί συνάπτεσθαι Θεῷ,μόνον ἄνω φέρεσθαι καί συνάπτεσθαι Θεῷ,
ἀεί τε πάντῃ πρός τό συγγενές βλέπειν».ἀεί τε πάντῃ πρός τό συγγενές βλέπειν».

Γρηγόριος Θεολόγος,	Ἔπη	ἠθικά,	Ι’,	63-65,	P.G. 
37,685

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Αἴθουσα:  «Ἀπόστολος Παῦλος» 
Καρύτση 14 - Ἀθήνα 
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  ΟΙ ΤρεΙς ΙεράρχεςΟΙ ΤρεΙς Ιεράρχες
Φωνή εὐθύνης 

σέ μιά ἀνεύθυνη ἐποχή

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ἡμερίδα



Πρόγραμμα ἐκδηλώσεως
OO

Α΄ Μέρος

10.00-10.15 :  Προσευχή- Χαιρετισμοί
10.15-10.40:  Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες 
 ὡς ὑπερασπιστές 
 καί πρόμαχοι τῆς ἀληθείας  
 καί τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.
	 κ. Γεώργιος Μποροβίλος, 
 Οἰκονομολόγος-Θεολόγος, 
 διδ. Θεολ.,  Ἐκπ/κός
10.40-10.50:  Συζήτηση
10.50-11.10: Διάλειμμα - Κέρασμα - 

 Ἐπικοινωνία

OO

Β΄ Μέρος

11.10-11.35: Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες 
 ὡς κοινωνικοί διδάσκαλοι.
 ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Γκουρβέλος,  

 Mr. Θεολογίας, 

 Ἱεροκῆρυξ  Ἱ.Μ. Πατρῶν

11.35-12.00: Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, 
 διαχρονικοί Παιδαγωγοί.
 κ. Ἀθαν. Στογιαννίδης, 

 Λέκτωρ Θεολ. Σχολῆς

 Ἀριστοτελείου Πανεπ. Θεσ/νίκης

12.00-12.30: Συζήτηση - Παρεμβάσεις

 Συμπεράσματα

Πρόσκληση

Στήν κρίση τῆς ἐποχῆς μας, μήνυμα ἐλπίδας 
καί εὐθύνης, καθώς καί ὑπόμνηση τῆς ὁδοῦ 
ἐπιστροφῆς, ἐπισημαίνουν οἱ τρεῖς Μέγιστοι 

Φωστῆρες τῆς τρισηλίου Θεότητος. 
Στό μνημειῶδες ἔργο τους, 

ὅλοι οἱ πιστοί καλούμαστε νά ἐντρυφοῦμε 
καί νά χαράσσουμε διά τῶν αἰωνίων 
παρακαταθηκῶν τους τήν πορεία μας. 

Οἱ ΧΕΕ και ΧΕΕΛ, ἔχουν στέρεη βεβαιότητα ὅτι 
τήν περίοδο πού διανύουμε, 

περισσότερο ἀπό ποτέ ἄλλοτε, ἡ μελέτη τοῦ 
ἔργου τῶν Μεγάλων αὐτῶν Ἱεραρχῶν, 

τῶν ὁποίων ἡ κοινή ἑορτή καθιερώθηκε τόν 
ΙΑ΄ αἰῶνα εἶναι ἀναγκαία καί ἐπίκαιρη. 

Γιά τό λόγο αὐτό, 
σᾶς καλοῦμε

τό Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014,

στήν ἡμερίδα μέ θέμα:

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
ΦΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΦΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΕΥΘΥΝΗ ΕΠΟΧΗΣΕ ΜΙΑ ΑΝΕΥΘΥΝΗ ΕΠΟΧΗ

σύμφωνα μέ τό ἔναντι πρόγραμμα.

Παρακαλοῦμε γιά τήν παρουσία σας, καθώς 
καί γιά τήν ἐνημέρωση καί ἄλλων γνωστῶν καί 
φίλων, ὥστε νά τιμήσουμε τήν ἑορτή τῶν τριῶν 

Μεγίστων Φωστήρων τῆς Ἐκκλησίας μας.


