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αί ἡ εἰκόνα τῆς Πεντηκοστῆς μέ τίς πύρινες καί χαρισματικές γλῶσσες συμπληρώνεται μέ 
τήν ὑμνολογία τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς: «Πάντα χορηγεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον […] 
ἀγραμμάτους σοφίαν […] ἁλιεῖς Θεολόγους ἀνέδειξε». 

Καί συμπληρώνεται ἀκόμη ἡ εἰκόνα τῆς Πεντηκοστῆς μέ τή ζωή καί τήν Ἱστορία τῶν εἴκοσι 
Χριστιανικῶν αἰώνων πού εἶναι κι αὐτή μία πύρινη καί φλογισμένη Πεντηκοστή. Γεμάτη ἀπό 
φλογερούς διδασκάλους καί μαθητές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γεμάτη ἀπό μάρτυρες καί ἥρωες 
τῆς Χριστιανικῆς ἀλήθειας καί ἀρετῆς, πού καταθέσανε πάνω σέ  Ἄμβωνες καί Βίβλους συχνά σέ 
φωτιές καί βίαιες ἐξορίες τήν ὁμολογία καί τή μαρτυρία τῆς πίστης καί τῆς ζωῆς. 

Στήν εἰκόνα αὐτή βλέπω τίς Κατηχητικές Σχολές τῶν Χριστιανικῶν αἰώνων στήν Ἀνατολή 
(Ἀλεξάνδρεια, Ἀντιόχεια Βυζαντίου), τίς Οἰκουμενικές Συνόδους τῶν ὀκτώ πρώτων Χριστιανικῶν 
αἰώνων καί ὕστερα τίς Θεολογικές Σχολές τῆς Δύσης, ἀπό τίς ὁποῖες ξεκίνησαν ὅλα τά 
πνευματικά Ἱδρύματα τοῦ νεώτερου κόσμου. Καί μέσα στίς Σχολές καί γύρω ἀπό τίς Σχολές 
αὐτές βλέπω θεολόγους, φιλοσόφους, νομοθέτες, παιδαγωγούς, ποιητές, ζωγράφους καί 
μουσουργούς, που πήρανε φώτιση καί ἔμπνευση ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καί ἀπό τό Ἅγιο 
Πνεῦμα γινήκανε πνευματικοί ἡγέτες και παιδαγωγοί Λαῶν καί Πατρίδων, δημιουργήσανε ἤθη 
καί πολιτισμούς μέσα στό φῶς ἤ ἔστω στό λυκόφως, πού ζοῦμε καί ἐμεῖς σήμερα. 

Οἱ σκιές τῶν ἀνθρωπίνων λαθῶν, δέν λείπουν βέβαια ἀπό τήν εἰκόνα αὐτή. 
Ἀλλά ὅταν ἀτενίζω αὐτή τήν εἰκόνα μέ τίς πύρινες γλῶσσες στοχάζομαι καί λέω. Αὐτή εἶναι ἡ 

Σχολή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτή εἶναι ἡ Παιδεία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ψάλλω μαζί μέ τόν 
ὑμνωδό καί τῆς ἡμέρας τό Τροπάρι πού ἔψάλλαν κάποτε διδάσκαλοι καί μαθητές: «Εὐλογητός 
σοι Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν ὁ Πανσόφους τούς ἁλιεῖς ἀναδείξας καταπέμψας αὐτοῖς [...]». 

Καί τώρα δίπλα στήν εἰκόνα αὐτῆς τῆς Σχολῆς καί τῆς Παιδείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
παραθέτω τήν εἰκόνα τῆς σημερινῆς Παιδείας, τῆς δικῆς μας φυσικά (Ἑλληνικῆς) καί εὐρύτερα 
τῆς παγκόσμιας. 

Μιᾶς Παιδείας πού εἶναι μονόπλευρα στηριγμένη στό ἐγωκεντρικό ἀνθρώπινο πνεῦμα, πού 
ὅτι καί ἄν εἶναι δέν παύει νά εἶναι ἀνθρώπινο. Δέν παύει δηλ. νά κινεῖται ἀπό τή μεγαλοφυΐα ὡς 
τήν τρέλλα, ἀπό τήν ἀγάπη ὡς τό μῖσος, ἀπό τήν ἁγιότητα ὡς τή διαστροφή καί τήν κακία. Ὁ 
Εὐαγγελιστής Ἰωάννης στήν εἰσαγωγή τοῦ Εὐαγγελίου του ὁμιλεῖ γιά τή «σκοτία τοῦ κόσμου» 
(Ἰωάν, 1:1) καί γιά ἐκείνους, πού ἀντιτίθενται στό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, γιατί εἶναι γεννημένοι ἀπό 
τή «σάρκα». Ὁ δέ Ἀπόστολος Παῦλος, πού μᾶς μίλησε γιά τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
μᾶς ἀπαρίθμησε στήν πρός Γαλάτας Ἐπιστολή του καί τούς καρπούς τῆς σάρκας πού εἶναι 
«ἀκαθαρσία, εἰδωλολατρεία, φαρμακεία, ἔχθραι, ζῆλοι, θυμοί, διχοστασίαι, αἱρέσεις, φθόνοι, 
φόνοι καί τά ὅμοια τούτοις» (Γαλ., 5:20).  

Ἡ καθημερινή ζωή καί ἡ Ἱστορία ὁλόκληρη μπορεῖ νά πεῖ πόσο συχνά ἡ ἀνθρώπινη αὐτή 
Παιδεία ἑτοιμάζει ἔριδες καί ἔχθρες καί φθόνους ἄπειρους μέ τούς οἰκονομικούς καί 
ψυχολογικούς πολέμους, μέ τά συμβατικά καί τά σύγχρονα ἀτομικά ὅπλα.  

Μία Παιδεία πού στήν ἐποχή μας φαίνεται πώς ἔχασε τό μεγάλο καί βασικό στόχο της πού 
εἶναι ἡ ἀνθρωποποίηση τοῦ ἀνθρώπου. Τόν ἀντικατέστησε μέ ἄλλες σκοπιμότητες, πού 
ἀλλοτριώνουν τόν ἄνθρωπο καί τόν κάνουν ὄργανο καί μέσο δαιμονικό τῶν δυνάμεων καί 
συμφερόντων καί ἀπάνθρωπο ὡς πρός τή συμπεριφορά του. 

Μία Παιδεία, πού γιά μᾶς τούς Ἕλληνες δέν λογαριάζει οὔτε τήν Κλασσική καί Βυζαντινή, 
πνευματική μας κληρονομιά, οὔτε τήν ἰδιαίτερη ψυχολογία τοῦ Μεσογειακοῦ Ἀνατολικοῦ 
ἀνθρώπου. 

Κ
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Μία Παιδεία, τέλος, πού τώρα τελευταία χάνει τό βασικό της ἐργαστήριο, τό ἀνθρώπινο 
μυαλό καί μεταφέρεται ὁλόκληρη στά χημικά καί ἠλεκτρονικά ἐργαστήρια, μέ ἀπρόβλεπτες 
συνέπειες, γιά τή μοίρα τοῦ ἀνθρώπου. Καί ἡ εἰκόνα αὐτῆς τῆς Παιδείας συμπληρώνει μία 
Παραπαιδεία μέ τήν ὁποία κόμματα καί ἰδεολογίες, ὀργανώσεις καί φατρίες ἐγκλωβίζουνε 
πρόωρα τό νέο στούς φανατισμούς καί τίς μονολιθικότητές των καί δέν τόν ἀφήνουν νά γίνει 
ἀκέραιος καί ἐλευθερος ἄνθρωπος. Καί ἡ εἰκόνα τῆς σύγχρονης Παιδείας συμπληρώνεται 
ἀκόμη μέ μία ρυπαροπαιδεία μέ τήν ὁποία ἔμποροι τῆς σάρκας, ἀλχημιστές τῆς ἀνθρώπινης 
ψυχῆς χρησιμοποιώντας ὅλα τά σύγχρονα μαζικά μέσα ρυπαίνουν, ἀποσυνθέτουν καί 
ἐξευτελίζουν τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς ζωῆς του, στό ὄνομα τῆς γνώσεως καί τῆς 
προόδου […]. 

Αὐτή εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς σημερινῆς Παιδείας, εἰκόνα καί ὁμοίωμα τῆς παρακμῆς καί τῆς 
διάλυσης πού χαρακτηρίζει τήν ἐποχή μας. Εἰκόνα καί ὁμοίωμα ἑνός κόσμου, πού ξεψυχᾶ 
μπροστά στά μάτια μας χωρίς κληρονόμο καί διάδοχο ἤ ἑνός κόσμου πού βρίσκεται στόν 
ἐπιθανάτιο ρόγχο του καί μαζί στίς ὠδίνες ἑνός ἀκαθαρίστου ὅμως τοκετοῦ.   

  Ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς μᾶς καλεῖ σέ ἀλλαγή καί μετάνοια. Σέ ἀνακαίνιση καί 
πνευματοποίηση: «Γλῶσσαι ποτέ συνεχύθησαν διά τήν τόλμαν τῆς πυργοποιΐας˙ γλῶσσαι δέ 
νῦν ἐσοφίσθησαν διά τήν δόξαν τῆς Θεογνωσίας. Ἐκεῖ καταδίκασε ὁ Θεός τούς ἀσεβεῖς τῷ 
πταίσματι˙ ἐνταῦθα ἐφώτισε Χριστός τούς ἁλιεῖς τῷ Πνεύματι. Τότε κατειργάσθη ἡ ἀφωνία, 
πρός τιμωρίαν˙ ἄρτι καινουργεῖται ἡ συμφωνία, πρός σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν». 

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος φαίνεται νά αὐτοτιμωρεῖται γιά τήν πυργοποιΐα καί τήν ἀγωνία τῆς 
γνώσεως καί τῆς ἔπαρσής του. Ἄς ὁμολογήσουμε μέ συντριβή τά λάθη καί τά πάθη μας. 

Σωστή Παιδεία δέν μπορεῖ νά θεμελιωθεῖ χωρίς σωστή ἀνθρωπολογία καί ἀνθρωπογονία. 
Καί μία σωστή ἀνθρωπολογία δέν μπορεῖ νά ἀγνοεῖ τή Χριστιανική ἀνθρωπολογία-Θεολογία 
πού ὁμιλεῖ: 
α) γιά τή δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ὡς «εἰκόνα καί ὁμοίωμα τοῦ Θεοῦ». 
β) γιά τήν πτώση τήν ἀνθρώπινη στήν ἁμαρτία. 
γ) γιά τήν ἀπολύτρωση καί ἀποκατάσταση τοῦ ἀνθρώπου μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ. 

Γνωρίζω ὅτι ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἀποστρέφεται τή μεταφυσική καί τό μυστήριο ἀλλά καί 
ὁ μεγαλύτερος ἀκόμη ὀρθολογιστής δέν μπορεῖ νά μήν ὁμολογήσει ὅτι τό ἔσχατο νόημα τοῦ 
κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι κρυμμένο μέσα στό ἄγνωστο καί στό Μυστήριο. 

Μάλιστα ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε «κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ» καί μέ τό αἷμα τοῦ 
Χριστοῦ. 

Στό ὄνομα λοιπόν αὐτῆς τῆς ὑψηλῆς Χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας. Στό ὄνομα τῆς 
Πεντηκοστῆς πού καίει τόν παλιόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο καί τόν ἀνακαινίζει σέ καινό. Καί στό 
ὄνομα ἀκόμη τῶν ἀναρίθμητων θυμάτων, διδασκάλων καί γονέων καταγγέλουμε τήν 
ψευδοπαιδεία, τήν παραπαιδεία καί ρυπαροπαιδεία τῶν καιρῶν μας καί ζητοῦμε τήν 
Ἀνακαίνιση καί τήν ἀληθινή της Μεταρρύθμιση. 

Ζητοῦμε μία Παιδεία πού νά μήν καλλιεργεῖ μόνο τό μυαλό μας ἀλλά καί τήν καρδιά μας καί 
ὁλόκληρη τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. 

Ζητοῦμε μία Παιδεία πού νά καλλιεργεῖ ὄχι μόνο τή γνώση, ἀλλά καί τήν ἀγάπη καί τήν 
πίστη καί τήν ἐλπίδα καί θά ἀνοίγει τίς μεγάλες προοπτικές γιά τίς ὁποῖες ὁ κάθε ἄνθρωπος 
εἶναι πλασμένος καί ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα τίς χρειάζεται γιά τή σωστή πορεία καί τήν τελείωσή 
της. 

Ζητοῦμε μία Παιδεία πού θά μαθαίνει στόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο νά διαγωνίζεται στό Σχολεῖο 
γιά νούμερα καί ὄχι μόνο πῶς θά συναγωνίζεται στήν κοινωνία τόν ἀδελφό καί τόν 
συνάνθρωπο, ἀλλά καί πῶς θά συνεργάζεται μαζί του καί πῶς θά συμφιλιώνεται μαζί του γιά νά 
θεμελιώνει τήν παγκόσμια ἀγάπη καί εἰρήνη «τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ» ἐπί τῆς γῆς. 

Ζητοῦμε μία Παιδεία, πού θά στρέφει τή γνώση πρός τήν τελείωση καί τήν οἰκοδόμηση τοῦ 
ἀνθρώπου κι ὄχι πρός τή φθορά καί τήν καταστροφή του. 

Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι περισσότερο μία σύναξη Πεντηκοστῆς. Εἶναι περισσότερο μία 
προσμονή τοῦ Παρακλήτου καί ἀπευθύνομε τήν ἐπίκλησή μας: 

«Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα 
πληρῶν […] ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν καί καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλίδος, καί σῶσον, 
Ἀγαθέ, τάς ψυχάς ἡμῶν». 

          
 Ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ μακαριστοῦ 

Μητροπολίτου Κισάμου & Σελίνου  
κυροῦ Εἰρηναίου (Γαλανάκη), στίς 13 Ἰουνίου 1981.   
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
 

Η ζωή πριν το θάνατο: ευ ζην και ευ θνήσκειν (βλπ. 2437  29.3-1.4)   

ο 2ο Διεπιστημονικό Συμπόσιο, με θέμα «Η ζωή πριν το θάνατο: ευ ζην και ευ 
θνήσκειν», διοργάνωσαν η  ΟΑΚ, η Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου 

Κρήτης, το Εργαστήριο Βιοηθικής Πανεπιστημίου Κρήτης, η Σχολή Επιστημών Υγείας 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο Τομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το 
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ Κρήτης), το Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου 
Πατρών και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Το Συμπόσιο τέθηκε υπό την αιγίδα 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. 
Βαρθολομαίου Α΄ (βλπ. αρ. 2436, τεύχ. 12, σελ. 24).  

Το Μήνυμα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, 
ανέγνωσε ο εκπρόσωπος Αυτού, Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Χριστουπόλεως Μακάριος, στο οποίο 
αναφέρει: «τό ζήτημα τοῦ “βιολογικοῦ τέλους” 
γενικῶς, τοῦ πόνου εἰς τήν δύσιν τῆς ζωῆς, τοῦ 
ἄλγους, τῆς ὀδύνης, τῆς εὐθανασίας, τῆς ἐσχάτως 
ὑπό πολλῶν κρατῶν νομιμοποιηθείσης ἰατρικῶς 
ὑποβοηθουμένης αὐτοκτονίας ὡς καί ἄλλων 
σχετικῶν θεμάτων, προκυψάντων ἀπό τήν 
πρόοδον τῆς ἰατρικῆς βιοτεχνολογίας, ὅπως τό 
πολύπλοκον καί πολλάς συζητήσεις προκαλοῦν 
θέμα τοῦ ἐγκεφαλικού θανάτου, πάντα ταῦτα 
γεννῶσιν ἐντόνους προβληματισμούς καί ἠθικά 
διλήμματα εἰς τόν ἄνθρωπον […]. Ἡ Ὀρθόδοξος 
Ἐκκλησία, διά τῆς ἁγιοπνευματικῆς καί 
ἁγιοπατερικῆς διδασκαλίας αὐτῆς, διακηρύττει ὅτι 

τό ἄλγος, ὁ πόνος καί ἡ ἀγωνία, σχετιζόμενα μετά τῆς διαδικασίας τῆς βιολογικῆς 
τελειώσεως ἐν τῷ παρόντι, εἶναι σύνδρομα ὀφειλόμενα εἰς τήν ἀπουσίαν τοῦ Θεοῦ 
ἀπό τήν ζωήν μας. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δέν πιστεύη εἰς τήν Ἀνάστασιν, εὐλόγως οὔτε 
θέλει ἀλλά οὔτε καί δύναται νά ὑπομείνη τόν πόνον τοῦ σταυροῦ. Οὔτως, ὁ πόνος, ἡ 

ἀσθένεια, ἀκόμη καί ὁ θάνατος, ἀντιμετωπίζονται 
ὑπαρξιακῶς, μόνον ὅταν οἱ ἄνθρωποι γνωρίσωσι 
τόν Χριστόν καί σχετισθῶσι μετ’ Αὐτοῦ. Ἡ πίστις εἰς 
τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ καί ἡ κοινωνία τῶν 
ἀνθρώπων μετ’ Αὐτοῦ εἶναι ἡ μόνη ὁδός διά τήν 
ἀντιμετώπισιν τοῦ θανάτου καί τῶν περί αὐτόν». 
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και 
Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος της ΟΑΚ, 
ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και κυρίως 
τους συνδιοργανωτές του Συμποσίου και κάλεσε 
όλους, «εκεί όπου κυριαρχεί το φως, η ελπίδα, η 
χαρά και η ζωή», κάνοντας λόγο για την 
αναστάσιμη προοπτική που κυριαρχεί στην 
ορθόδοξη παράδοση. Ο κ. Αμφιλόχιος εξήρε 
παράλληλα το φιλάνθρωπο έργο της Εκκλησίας, η 
οποία εργάζεται ακαταπόνητα για την «ποιμαντική 

διακονία των πασχόντων αδελφών». 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ� ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 
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O Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, καλωσορίζοντας τους 
σύνεδρους, τόνισε πως, «αποτελεί τραγωδία τόσο για τη σύγχρονη ιατρική όσο και 
για τον σημερινό κόσμο γενικότερα, η αποπροσωποποίηση της θεραπευτικής 
προσπάθειας. Η μέριμνα προς τον άρρωστο ήταν και είναι μία από τις κυριότερες 
διακονίες της Εκκλησίας και η ίαση στην Ορθόδοξη ανθρωπολογία έχει 
αποκλειστικά σχεσιακό χαρακτήρα [...]. Γι’ αυτό η επιλογή της ημερομηνίας 
διεξαγωγής του παρόντος Συμποσίου δεν είναι διόλου τυχαία, αλλά άκρως 
συμβολική: Σάββατο της Αναστάσεως του Λαζάρου, μία ημέρα που από την 
αβεβαιότητα του θανάτου οδηγούμαστε στο καινό μνήμα της Ανάστασης, εκεί όπου 
όλα γίνονται για τον άνθρωπο καθώς, η Ανάσταση του Λαζάρου είναι μία απάντηση 
στην  ταραχή του κατεστημένου!».  

Εκ μέρους της Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απηύθυνε 
Χαιρετισμό ο Γιάννης Δημο-
λιάτης, Αναπληρωτής Καθη-
γητής Υγιεινής και Ιατρικής 
Εκπαίδευσης, καθώς και η 
Σταυρούλα Τσινόρεμα, Καθη-
γήτρια Φιλοσοφίας και Βιο-
ηθικής του Εργαστηρίου Βιο-
ηθικής Πανεπιστημίου Κρήτης, 
η οποία ανέγνωσε και τον 
Χαιρετισμό του Πρυτάνεως του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Οδυσ-
σέα Ζώρα. 
     Κατά τη διάρκεια του 
Συμποσίου, ο π. Σωφρόνιος, από την Ιερά Μονή Γουβερνέτου, ο οποίος πάσχει από 
τη νόσο του κινητικού νευρώνα και μπορεί να επικοινωνήσει μόνο με το βλέμμα 
του, μέσω σύνδεσης τηλεδιάσκεψης (skype) συγκλόνισε τους παρευρισκόμενους 
αναφέροντας πως, «το βίωμά μου είναι αυτή η ανίατη αρρώστια (ALS) που ναι μεν 
είναι κάτι δύσκολο, αλλά ως Μοναχός που είμαι, βλέπω ότι είναι μία μεγάλη 
ευλογία που με βοηθά να ζήσω εν μετανοίᾳ και με σώμα τεταπεινωμένο, με έντονη 
μνήμη θανάτου και με μεγαλύτερη εμβάθυνση στον ανθρώπινο πόνο». Ο π. 
Σωφρόνιος που, με αυτόν τον τρόπο και τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
απέστειλε το παραπάνω Μήνυμα, διδάσκοντας μέσα από το παράδειγμά του, πως ο 
άνθρωπος μπορεί να κάνει την υπέρβαση υπέρ της ζωής. 
     Εισηγήσεις έκαναν οι: Γιάνης Δημολιάτης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γιατί η 
Εκκλησία δεν μπορεί να μην είναι υπέρ της ευθανασίας), Χρήστος Λιονής 
(Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εστιάζοντας την προσοχή μας στην επικοινωνία με τον 
ασθενή: θέματα που συχνά δεν διδάσκουμε στην εκπαίδευση και στην έρευνα), 
Νίνα Μαγκίνα-Βλαχαντώνη (Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο «Αγία Όλγα», Ο 
ιατρός και το ευ ζην πριν το τέλος), Γιάννης Μπολέτης (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Μεταμόσχευση νεφρού από ζώντα δότη: Νέα δεδομένα, νέοι προβληματισμοί), 
Αντώνιος Κρασουδάκης (Νευροχειρουργός, Αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου 
Χανίων, Όγκοι Εγκεφάλου: Δικαίωμα στη ζωή δεν σημαίνει υποχρέωση να 
υποφέρεις), Πέτρος Παναγιωτόπουλος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Το δεινόν του θανάτου και η υπέρβασή του. Οι ασύμπτωτες της ευθανασίας), 
Μαρία Λαμπράκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ευθανασία: Έγκλημα ή ανακούφιση του 
ασθενή;). 
     Το Συμπόσιο ολοκληρώθηκε με άκρως  ενδιαφέρουσες θεματικές εισηγήσεις από 
αξιόλογους ομιλητές, ερευνητές, καθηγητές, φοιτητές και επιστήμονες από κάθε 
κλάδο, συνεισφέροντας ο καθένας ξεχωριστά, πάνω σε αυτό το φλέγον ζήτημα της 
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ζωής και του θανάτου, αλλά και την άμεση ανάγκη δημιουργίας χώρων 
ανακουφιστικής φροντίδας. 
 

2438  13.-20. Σεμινάριο Αγιoγραφίας  

ε την καθοδήγηση της Υπεύθυνης του Εργαστηρίου Αγιογραφίας της ΟΑΚ, 
Κωνσταντίνας Στεφανάκη, πραγματοποιήθηκε το ανωτέρω Σεμινάριο, στο 

οποίο συμμετείχαν γυναίκες προερχόμενες από τις Κάτω Χώρες με Υπεύθυνη την 
Martina Heinrich, Επιστημονική Συνεργάτιδα από το Μοναστήρι των Δομινικανών 

(Dominicanen Klooster Huisse) 
στην Ολλανδία.  
Οι συμμετέχουσες, εκτός από 
τα μαθήματα Αγιογραφίας, 
είχαν την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουν ομιλία, με θέμα 
τη Θεολογία της Εικόνας, από 
την Επιστημονική Συνερ-
γάτιδα της ΟΑΚ, Αικατερίνη 
Καρκαλά, ενώ επισκέφθηκαν 
τις Ιερές Μονές Γωνιάς και 

Χρυσοπηγής. 
   Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, καλωσόρισε τις 
συμμετέχουσες κάνοντας αναφορά στην επερχόμενη περίοδο του Πάσχα και 
απένειμε τις Βεβαιώσεις Συμμετοχής. 
 

2439 14. Δράσεις στη Βιβλιοθήκη « Το Φως» 
το πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων της Βιβλιοθήκης της ΟΑΚ «Το Φως», 
αναγνώσθηκε, από τον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης, Ιωάννη Μουντογιαννάκη, 

στα παιδιά που συμμετείχαν, το παραμύθι «Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας». 
 

15. Ομάδα από το Τυμπάκι Ηρακλείου. 
 

2440 16. Ομάδα Φιλλανδών στην ΟΑΚ 

 Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Όουλου κ. Ηλίας με κληρικούς από την 
Αρχιεπισκοπή της Φιλλανδίας, επισκέφτηκαν την ΟΑΚ και ενημερώθηκαν για το 

έργο του Ιδρύ-
ματος, καθώς 
και για τον 
τρόπο διεξαγω-
γής του διαλό-
γου μεταξύ Εκ-
κλησίας και Κοι-
νωνίας. Στην εν 
λόγω συνάντηση 
παρευρέθηκαν 
επίσης, κληρικοί 
της τοπικής μας 
Εκκλησίας, οι 
οποίοι συζήτησαν με τους φιλοξενούμενους θέματα που αφορούν την ποιμαντική 
των Ενοριών τους.  
     Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, έκανε λόγο για τη νέα 
αρχή στα θεολογικά πεπραγμένα μετά την πραγματοποίηση της Αγίας και Μεγάλης 
Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη μελέτης των 
κειμένων-αποφάσεων αυτής.  
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     Αποδεκτή έγινε και η πρόταση αδελφοποίησης ορθοδόξων Ενοριών από το 
Βορειότερο (Φιλλανδία) με το Νοτιότερο (Κρήτη) άκρο της Ευρώπης, ώστε να 
κατανοηθεί πληρέστερα η κοινωνία την οποία καλείται να διακονήσει η Εκκλησία 
μας. 
 

2441  20.  Γιαγιά, σ’ αγαπώ! 
ο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Κολυμβαρίου, το Νηπιαγωγείο 
Σπηλιάς, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, το Βιβλιοπωλείο «Αναζήτηση» και 

οι εκδόσεις «Μίνωας» σε συνεργασία με την ΟΑΚ και τον Δήμο Πλατανιά, 
παρουσίασαν το βιβλίο για παιδιά, της μουσικοπαιδαγωγού, Καθηγήτριας 
φωνητικής  και συγγραφέως Μάρως Θεοδωράκη, με τίτλο «Γιαγιά, σ’ αγαπώ». 

Η παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε υπό τη μορφή θεατρικού 
δρώμενου, του οποίου τη διασκευή και τη σκηνοθεσία υπέγραψε η ηθοποιός και 
σκηνοθέτης, Θεώνη Κουτσουνάκη. Ο χώρος της ΟΑΚ «γέμισε» από τις μελωδίες του 
μεγάλου Συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη και με τις φωνές των μικρών παιδιών που 
ερμήνευσαν τα τραγούδια του. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η Μάρω 
Θεοδωράκη συνόδευσε στο πιάνο τους ηθοποιούς με μουσική, που η ίδια έχει 
δημιουργήσει, ενώ την ίδια συνόδευσε με τη λύρα του ο Σταύρος Ψαρουδάκης.  

Η παράσταση ήταν διαδραστική, δίδοντας έτσι στους μικρούς θεατές τη 
δυνατότητα να συμ-
μετέχουν ενεργά κατά 
τη διάρκειά της. Τους 
ρόλους ερμήνευσαν οι 
Έφη Τζινευράκη, Αγγε-
λική Βαλερά και Αχιλ-
λέας Βαλεράς.  
Για το βιβλίο μίλησε η 
Ψυχολόγος Ελίνα Πε-
τράκη, η οποία και 
παρουσίασε τις βασι-

κές ιδέες που αυτό εκφράζει, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία της 
μνήμης. Στο τέλος, η Μάρω Θεοδωράκη μίλησε με τα παιδιά και υπέγραψε το 
βιβλίο της.  

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης, εκπρόσωποι των συμμετεχόντων 
σχολείων, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, γονείς και εκπαιδευτικοί, 
νοσηλευόμενοι του Αννουσάκειου Ιδρύματος, καθώς και ο Πρόεδρος του 
Εθελοντικού Συνδέσμου «Φίλοι του Αννουσάκειου Ιδρύματος», Παντελής Κατάκης 
και πολλοί φίλοι του Ιδρύματος της ΟΑΚ. 

 

2442  20. Ορθοδοξία και Κρήτη 

μερίδα με Ομάδα Γάλλων Πανεπιστημιακών Καθηγητών, μεταξύ των οποίων 
και ο Philip Marchat, πρ. στέλεχος του Δ.Ν.Τ., συνοδευόμενοι από τον Αιδεσιμ. 

π. Γρηγόριο Παπαθωμά, Καθηγητή στη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Συζήτησαν με τον 
Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ θέματα που αφορούν τη σχέση Εκκλησίας – Πολιτείας και 
λαϊκού (laicité) κράτους. Ακολούθησε επίσημο γεύμα με τον Σεβασμ. Πρόεδρο 
Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο, Πρόεδρο της ΟΑΚ. 
 

20. Καθηγητές και μαθητές από το 4ο Γυμνάσιο Συκεών της Θεσσαλονίκης 
ενημερώνονται για τις περιβαλλοντικές δράσεις της ΟΑΚ.  
 

2443  20.-23. Ευρωπαϊκή Ημέρα της Εκκλησίας 

υνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Χριστιανικής 
Συνέλευσης (ΕΧΣ) στην ΟΑΚ. Από τον Μάιο του 2015 ετοιμάζεται η ΕΧΣ, με 

Τ 
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σκοπό να συσπειρώσει τους Χριστιανούς όλων των Ομολογιών της Ευρώπης. 
Πρόκειται για μία μεγάλη συνάντηση, κατά την οποία δίδεται στους Χριστιανούς η 
ευκαιρία να συζητήσουν, να διαλεχθούν, να δραστηριοποιηθούν σε κοινά θέματα, 
αλλά και να συνεορτάσουν και να διασκεδάσουν. Το μοντέλο της συνάντησης αυτής 
είναι το Γερμανικό “Kirchentag” (Ημέρα της Εκκλησίας), μία συνάντηση με 
συμμετοχή πάνω από 100.000 λαϊκών και κληρικών, από όλη τη Γερμανία που 
διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια σε μία διαφορετική πόλη μετά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Η ΟΑΚ μετέχει στην Ευρωπαϊκή Χριστιανική Συνέλευση από την ίδρυσή της, 
μέσω της συμμετοχής της Επιστημονικής Συνεργάτιδος Αικατερίνης Καρκαλά στο 
Διοικητικό Συμβούλιο. Η ΕΧΣ προγραμματίζει και άλλες συναντήσεις σε διάφορες 
Χώρες της Ευρώπης για την προετοιμασία της ΕΧΣ, η οποία θα συνέλθει το 2023 ή 
το 2024!   
 

2444  21. Σάββατο στη Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ 

ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου (23. Απριλίου), παιδιά της 
ευρύτερης περιοχής, μαζί με τον Βιβλιοθηκονόμο και Επιστημονικό 

Συνεργάτη της ΟΑΚ, Ιωάννη Μουντογιαννάκη, διάβασαν το βιβλίο «Φτερό στον 
Άνεμο» της Maxine Trottier, 
το οποίο πραγματεύεται τα 
συναισθήματα της μικρής 
Άννας που είναι μετανάστρια 
και περιπλανιέται με την 
οικογένειά της, αναζητώντας 
μία καλύτερη ζωή.  
     Τα παιδιά είχαν τη χαρά να 
υποδεχθούν τον Αμερικανό 
συγγραφέα Robert Fulghum, 
ο οποίος βρισκόταν την 
περίοδο αυτή στην Κρήτη. Ο κ. Fulghum παρακολούθησε την ανάγνωση του 
παραπάνω βιβλίου και στο τέλος ζωγράφισε μαζί με τα παιδιά. 
     Φτάνοντας στο τελευταίο Σάββατο των Εκπαιδευτικών Δράσεων, με θεματική 
«Σάββατο στη Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ», ευχαριστούμε όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή 
τους στις Εκπαιδευτικές Δράσεις και τα περιμένουμε να επισκέπτονται τη 
Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός μας και να δανείζονται βιβλία. 
 

23. Ομάδα από τη Φιλλανδία με συνοδό τον φίλο της ΟΑΚ π. Rauno Pietarinen. 
23. Ομάδα από την Ιρλανδία. 
 

2445  23.-27. Σταυροδρόμια Θεολογικών Διαλόγων 
υνέδριο το οποίο συνδιοργάνωσαν η ΟΑΚ, το Ίδρυμα PRO ORIENTE  
(Βιέννη/Αυστρία) και το Οικουμενικό Ινστιτούτο Johann Adam Möhler 

(Paderborn/Γερμανία).  
Η θεματολογία του Συνεδρίου σχετίζεται με τη μετάδοση των νέων προοπτικών 

στη συνάντηση της Ορθοδόξου και της Καθολικής Εκκλησίας. Στο Συνέδριο 
συμμετείχαν από την Κοινή Διεθνή Επιτροπή για τον Θεολογικό Διάλογο ανάμεσα 
στη Καθολική και την Ορθόδοξο Εκκλησία, ο Καρδινάλιος Kurt Koch, o Επίσκοπος 
Andrea Palmieri και o Αρχιεπίσκοπος Job Getcha. Από την Κοινή Καθολική-
Ορθόδοξη Επιτροπή στη Γαλλία συμμετείχαν ο Επίσκοπος Didier Berthet και ο Δρ π. 
Alexandre Siniakov, από τη Μεικτή Επιτροπή της Γερμανικής Συνδιάσκεψης 
Επισκόπων και της Ορθόδοξης Επισκοπικής Διάσκεψης στη Γερμανία, οι Δρ 
Κωνσταντίνος Βλιαγκόφτης και Δρ Johannes Oeldemann, από τη Βορειοαμερικανική 

Μ 
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Ορθόδοξη-Καθολική Θεολογική Διαβούλευση, ο Επίσκοπος Paul Mc Partlan και ο 
Καθηγητής Δρ Paul Meyendorff, από την Επιτροπή Νέων Ορθοδόξων και Καθολικών 
Θεολόγων του Ιδρύματος PRO ORIENTE, οι Καθηγητές Δρ Στέφανος Αθανασίου και 
Δρ Michaela Hastetter, όπως και από την Κοινή Ορθόδοξο-Καθολική Ομάδα 
Εργασίας Αγίου Ειρηναίου, ο Καθηγητής Δρ Assaad Elias Kattan και ο Δρ Johannes 
Oeldemann.  

Ομιλητές του Συνεδρίου ήταν η Καθηγήτρια Δρ Barbara Hallensleben (Διάλογος 
και συνάντηση - Αντανακλώντας νέες προοπτικές προσέγγισης των Ορθοδόξων και 
Καθολικών), ο Καθηγητής Ioan Moga (Μελλοντικές Προοπτικές Ορθοδόξου-

Καθολικού Διαλόγου 
με βάση τα τρέχοντα 
έγγραφα της Μεγάλης 
και Ιεράς Συνόδου της 
Κρήτης), ο π. Michel 
Van Parys OSB (Η 
σημασία του πνευ-
ματικού οικουμενι-
σμού στον δρόμο 
προς την πλήρη κοι-
νωνία) και ο π. Andrey 
Shishkov (Η σημασία 
των εθνικών ζητημά-
των στους Οικουμε-

νικούς διαλόγους από την ορθόδοξη άποψη). Ειδικοί σύμβουλοι του Συνεδρίου ήταν 
η Καθηγήτρια Δρ Theresia Hainthaler, ο π. Johannes Hauck OSB, ο Καθηγητής Δρ 
Rade Kisić, ο Καθηγητής Δρ Rudolf Prokschi και ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς.  
   Την πρώτη ημέρα των εργασιών του σπουδαίου αυτού γεγονότος για τα 
θεολογικά δρώμενα, η Αικατερίνη Καρκαλά –η οποία είχε και τον συντονισμό της 
Εναρκτήριας Συνεδρίας– καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και μέσα από την 
προβολή αρχειακού υλικού, παρουσίασε συνοπτικά την ιστορική πορεία και το 
πολυδιάστατο έργο της ΟΑΚ, η οποία συμπληρώνει φέτος μισό αιώνα ζωής.  
     Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, χαιρέτισε 
αναστάσιμα τους παρευρισκόμενους και έκανε μία θεολογική προσέγγιση της 
Πρώτης Επιστολής του αγίου Κλήμεντος Ρώμης προς τους Κορινθίους. Όπως 
σημείωσε ο ίδιος, η χαρακτηριστική αυτή επιστολή του Κλήμεντος είναι 
διαχρονικού περιεχομένου, καθώς οδηγείται σε θλιβερές διαπιστώσεις ως προς τη 
φιλονικία των Χριστιανών της εποχής του. «Υπάρχουν πολλά πειστήρια», 
υπογράμμισε ο κ. Ζορμπάς, «στην εκκλησιαστική ιστορία μας, που επιβεβαιώνουν 
πόσο φιλόνικοι υπήρξαν πράγματι οι Χριστιανοί κατά τους περασμένους αιώνες και 
με πόσο ζήλο φρόντισαν να οξύνουν τις αντιθέσεις και να διευρύνουν τα χάσματα». 
Και κατέληξε: «Είναι, νομίζουμε, καιρός πράγματι –έσχατος καιρός– να 
αφουγκραστούμε με προσοχή, με ταπείνωση και υπακοή, τις νουθεσίες του 
γέροντος Επισκόπου της Ρώμης».  
     Ακολούθησαν οι Χαιρετισμοί από εκπροσώπους του PRO ORIENTE και του Johann 
Adam Moehler από το Ινστιτούτο για τον Οικουμενισμό, οι οποίοι έκαναν εισαγωγή 
στον στόχο και στη δομή της Διάσκεψης. Πιο συγκεκριμένα, o Δρ Johannes 
Oeldemann, o Καθηγητής Δρ Rudolf Prokschi και ο Καρδινάλιος Kurt Koch από τη 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, καθώς και ο Πανιερ. Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού Ιώβ από 
την Ορθόδοξη Εκκλησία, χαιρέτισαν τη Συνάντηση, υπογράμμισαν τη σημαντική 
διάσταση αυτής, ευχαρίστησαν την ΟΑΚ για τη φιλοξενία της και ακολούθησε 
σύντομη παρουσίαση των συμμετεχόντων. 
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Κατά την Πρώτη Συνεδρία, με θέμα: «Παρουσίαση των διάφορων μεθόδων και 
προτεραιότητας εργασίας», μίλησαν εκπρόσωποι της Κοινής Διεθνούς Επιτροπής 
Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Καθολικής Θεολογικής Διαβούλευσης της Βόρειας 
Αμερικής, της Μεικτής Επιτροπής της Γερμανικής Συνδιάσκεψης Επισκόπων και της 
Ορθόδοξης Επισκοπικής Διάσκεψης στη Γερμανία.  
     Ο Καρδινάλιος Koch υπογράμμισε τη σημασία της συνάντησης αυτής, για την 
καλύτερη αλληλογνωριμία και συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων των 
διαφορετικών Επιτροπών διαλόγου και τη χαρακτήρισε ως μία καλή και 
εποικοδομητική ανταλλαγή γύρω από τα θέματα του Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων 
και Καθολικών, ενώ ο κ. Ιώβ αναφέρθηκε στα λόγια του Οικουμενικού Πατριάρχη, 
ότι «ο διάλογός μας είναι μη αναστρέψιμος». Αναφέρθηκε ακόμα στο γεγονός, ότι η 
συνάντηση πραγματοποιείται σε ένα ιστορικό χώρο, όχι μόνο γιατί η ΟΑΚ κλείνει 
φέτος τα 50 χρόνια λειτουργίας της, αλλά και λόγω του γεγονότος, ότι εδώ, έλαβε 
χώρα η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας.  
     Κατά την απογευματινή Δεύτερη Συνεδρία, με θέμα «Παρουσίαση των διάφορων 
μεθόδων και προτεραιότητας εργασίας», μίλησαν εκπρόσωποι της Κοινής 
Καθολικής-Ορθόδοξης Επιτροπής στη Γαλλία, της Κοινής Ορθόδοξης-Καθολικής 
Ομάδας Εργασίας Αγίου Ειρηναίου, καθώς και του PRO ORIENTE, της Επιτροπής 
Νέων Ορθοδόξων και Καθολικών Θεολόγων, ενώ κατά την Τρίτη Συνεδρία 
ακολούθησε γενική συζήτηση σχετικά με τα θέματα, τις προτεραιότητες και τις 
μεθόδους εργασίας των διαφόρων Επιτροπών. Υπογραμμίστηκε ακόμη η 
αναγκαιότητα συμμετοχής νέων θεολόγων στους εν λόγω διαλόγους, έτσι ώστε να 
μπορέσει η όλη προσπάθεια να έχει συνέχεια, καθώς και η αναγκαιότητα της 
δημιουργίας ενός Δικτύου των διαλόγων, έτσι ώστε τα επίσημα αποτελέσματα να 
γνωστοποιούνται προς κάθε κατεύθυνση. 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
συναντήσουν τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο 
και να επισκεφθούν Ιερές Μονές και αξιοθέατα της περιοχής. 
 

2446  23.-29. Βότανα και Κρήτη 

ανεπιστημιακοί Καθηγητές Βοτανικής, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Θεολογίας και Οικολογίας της ΟΑΚ και με τη βοήθεια του Καθηγητή Jacques 

Zaffran (Ζακ Ζαφράν), επισκέφθηκαν διάφορα μέρη της Ανατολικής Κρήτης, κατά το 
πλείστον ορεινά, όπου μελέτησαν τη χλωρίδα κάθε περιοχής. Ευελπιστούμε ότι τα 
Προγράμματα αυτά θα έχουν θετικά αποτελέσματα για τη διατήρηση των βοτάνων 
και των σπάνιων φυτών της Κρήτης. 
 

2447  24. Η Κρήτη χθες και σήμερα 

μερίδα με Ομάδα από τη Γερμανία και συνοδό τον πάστορα Wolfhart 
Koeppen, φίλο από ετών της ΟΑΚ, ενημερώθηκε, από την επιστημονική 

συνεργάτιδα Εμμανουέλα Λαρεντζάκη, για το έργο και το σκοπό του Ιδρύματος. 
 

27. Καθηγητές και μαθητές από το ελληνικό Λύκειο του Ντόρτμουντ της Γερμανίας 
ενημερώνονται για τον σκοπό και τις δράσεις του Ιδρύματος από την επιστημονική 
συνεργάτιδα Μαρία Χατζηαποστόλου. 
 

2448  27.-29.  Ο πόνος του γονιού 

εραπευτικό Διήμερο, το οποίο οργάνωσε η Συμβουλευτική Μονάδα Χανίων 
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, για τους γονείς - μέλη του Προγράμματος, με τον υπεύθυνο 

Γεώργιο Γαβριλάκη, την Ψυχολόγο Δανάη Ράπτη, καθώς και τις Κοινωνικές 
Λειτουργούς της Μονάδας.  

Π 

Η 

ΘΘΘΘ
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2449  28. Εθνική Συνεννόηση: παρόν και μέλλον 

 Θεματολογία της Ημερίδας σχετιζόταν με τα εθνικά μας θέματα και τα 
θέματα άμυνας και ασφάλειας της Χώρας μας, τη θέση και τις προοπτικές της 

στην Ευρώπη και τον κόσμο, την κρίση, τα αίτια, τις διαστάσεις της και τους 
κινδύνους υποτροπής, την κρίση των πολιτικών θεσμών, τις προϋποθέσεις και τις 
διαδικασίες της Εθνικής Συνεννόησης.  

Ειδικότερα, με ποιόν τρόπο η Εθνική Συνεννόηση μπορεί να συμβάλει στη 
χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τα μεγάλα θέματα της Χώρας και σε βασικές 
πολιτικές συμφωνίας για τις Μεταρρυθμίσεις, τις πολιτικές και τις δράσεις που 
απαιτούνται στα παραπάνω θέματα, καθώς και στα θέματα του Εθνικού Ανα-
πτυξιακού Σχεδιασμού, της 
Δημοκρατίας, του Προ-
οδευτικού Εκσυγχρονισμού, 
των απαιτούμενων κοινω-
νικών, οικονομικών και 
πολιτικών αλλαγών στην Ελ-
λάδα και την Ευρώπη και 
στην ασφαλέστερη και 
δημιουργικότερη πορεία της 
Πατρίδας μας στο τεχνο-
λογικά αναπτυσσόμενο 
περιβάλλον του μέλλοντος.  

Στην Ημερίδα συμμετεί-
χαν πολιτικοί αρχηγοί, βουλευτές και άλλα πολιτικά πρόσωπα της Χώρας μας, 
επιβεβαιώνοντας τη βαθύτερη συνειδητοποίηση των μεγάλων αλλαγών, 
ανταγωνισμών, εντάσεων και προκλήσεων που συντελούνται και εμφανίζονται στην 
περιοχή μας και τον κόσμο. Εισηγήσεις έκαναν οι: Ερατοσθένης Καψωμένος, 
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Η κοινωνική διάσταση της 
Συνεννόησης), Βάσσης Λαοκράτης, Φιλόλογος, Συγγραφέας (Η πολιτιστική διάσταση 
της Συνεννόησης), Θανάσης Ν. Παπαθανασίου, Δρ Θεολογίας, Διευθυντής του 
Περιοδικού «Σύναξη», Διδάσκων (ΕΔΙΠ) στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία 
Αθηνών (Η Οικουμενική Ορθοδοξία, το Εθνικό και το Αληθές), Αλέκος 
Παπαδόπουλος, πρώην Υπουργός (Θεσμοί, προϋποθέσεις και διαδικασίες Εθνικής 
Συνεννόησης. Υφιστάμενη κατάσταση, τι απαιτείται και πως μπορεί να επιτευχθεί), 
Αλέκος Κρητικός, πρώην στέλεχος Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην Γενικός Γραμματέας 
Υπουργείου Εσωτερικών (Συναινέσεις στην ευρωπαϊκή πολιτική: παραδείγματα και 
διδάγματα), Γεώργιος Κακλίκης, Πρέσβης ε.τ. (Διακομματική Συνεννόηση και Εθνική 
Συναίνεση), Μαριέττα Γιαννάκου, πρώην Υπουργός, πρώην Βουλευτής και 
Ευρωβουλευτής (Διεθνείς συσχετισμοί – Εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας 
και ασφάλειας, Ευρωπαϊκό μέλλον: Λόγος για εθνική συνεννόηση), Κωνσταντίνος 
Ζοπουνίδης, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης (Μοντέλο Διακυβέρνησης: Σύγχρονο 
Μάνατζμεντ και Αποτελεσματικότητα), Παναγιώτης Πετράκης, Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Μεταμνημονιακή Εποχή, Οικονομία και Εθνική 
Συνεννόηση), Γιώργος Σωτηρέλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών (Εθνική 
Συνεννόηση στο πεδίο της Συνταγματικής Αναθεώρησης και των Θεσμικών 
Μεταρρυθμίσεων), Σταύρος Θωμαδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής 
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Πρόεδρος του International Ethics 
Standards Board for Accountants (Ζητούμενα για μακροπρόθεσμες δράσεις στον 
Δημόσιο Χώρο). 

Ακολούθησε συζήτηση με πολιτικές προσωπικότητες του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου: Αντώνιος Μπαλωμενάκης (Βουλευτής “ΣΥΡΙΖΑ”), Συμεών (Σίμος) Κε- 

Η 
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δίκογλου (Αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικών, Βουλευτής Εύβοιας) ως 
εκπρόσωπος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Θεοδωράκης 
(Πρόεδρος στο Κίνημα “Ποτάμι”) και Βασίλης Κεγκέρογλου (Βουλευτής 
“Δημοκρατικής Συμπαράταξης”). Στο τέλος εκδόθηκε το παρακάτω Ψήφισμα: 

 
Οι εκπρόσωποι θεσμών και φορέων και οι πολίτες που λάβαμε μέρος στο 

Συνέδριο για την Εθνική Συνεννόηση που πραγματοποιήθηκε στην Ορθόδοξο 
Ακαδημία Κρήτης στις 28 Απριλίου 2018, στο πλαίσιο του Διακομματικού 
Διαλόγου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ένωση 
Δήμων Κρήτης (ΠΕΔ), ακούσαμε τους ομιλητές και τον διάλογο που ακολούθησε, 
κατά τον οποίο πληροφορηθήκαμε παραδείγματα ευρύτερης συνεννόησης που 
οδήγησαν σε επιτυχίες την Ελλάδα στο παρελθόν, ψηφίζουμε τα κατωθι: 

Θεωρούμε ότι η Εθνική Συνεννόηση έχει αποφασιστική σημασία για τη ζωή και 
το μέλλον της Χώρας μας και του Ελληνισμού. Η Ιστορία και ο Πολιτισμός μας το 
συνηγορούν. Αποτελεί αυτονόητη αναγκαιότητα για τη δύσκολη περίοδο που 
διανύουμε.  

Θεωρούμε την Εθνική Συνεννόηση απαραίτητη για τα Εθνικά μας θέματα, για το 
μεγάλο θέμα της Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής μας πολιτικής, για την Παιδεία, την 
Οικονομία, τις Μεταρρυθμίσεις, την Κοινωνική Πολιτική και για όλους τους 
κρίσιμους τομείς της Χώρας μας και ζητούμε από τους θεσμικούς παράγοντες, τα 
συλλογικά όργανα, την κοινωνία των πολιτών, τα πολιτικά κόμματα και τον 
ευρύτερο κοινωνικό χώρο να ενεργήσουν και να συμβάλουν, ώστε η Εθνική 
Συνεννόηση να καταστεί θεμελιώδης πυλώνας της πολιτικής μας ζωής. 

ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ, 28 Απριλίου 2018  

 
29. Μέλη της Ενορίας Αϊμώνα Μυλοποτάμου. 
 

ΜΑ
ΟΣ 
 
2450  4.– 6.  Διαδρομές Νερού … Διαδρομές Ζωής 

 Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
Κρήτης (Ε.Δ.Ε.Ε.Κ.), σχετικά με την ανάδειξη των «ΚΡΗΝΩΝ» του τόπου μας, σε 

συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και την Ορθόδοξο 
Ακαδημία Κρήτης, πραγματοποίησαν τη Δεύτερη Συνδιάσκεψη Πόλης για τον Εθελοντισμό 
και την Κοινοτική Ενδυνάμωση του Δήμου Πλατανιά, «Κρήτη-Πλατανιάς, 2018», που αφορά 
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Στην παρούσα Συνδιάσκεψη στην ΟΑΚ συνεισέφεραν με τις 

γνώσεις τους, ντόπιοι και ξένοι 
προσκεκλημένοι με εμπειρία στην 
ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων 
και την ενεργοποίηση των πολιτών 
του Δήμου Πλατανιά, οι οποίοι 
κατέθεσαν τον πλούτο της. Η 
Συνδιάσκεψη Πόλης του Δήμου Πλα-
τανιά «Κρήτη-Χανιά: 2018» αποτελεί 
μία θαυμάσια εμπειρία για τη 
σύζευξη της θεωρίας με την πράξη 
της Κοινοτικής Ενδυνάμωσης, της Διά 
Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων σε μια τοπική Κοινότητα που επιθυμεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην εξέλιξή της, μέσω της Κοινωνίας των Πολιτών. Στο παραπάνω πλαίσιο και για το έτος 
2017-2018 τέθηκε σε εφαρμογή το ετήσιο Κοινοτικό Σχέδιο Δράσης «Κρήνες: Ένα Πολιτισμικό 
και Περιβαλλοντικό Μονοπάτι Ζωής…», όπου με άξονα τον Πολιτισμό και ειδικότερα τις 

Ο
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Κρήνες του τόπου, ως μνημεία πολιτισμικής αναφοράς, πραγματοποιήθηκε η βιωματική 
εκπαίδευση στελεχών και πολιτών του Δήμου, στο σύνολο των δημοτικών του ενοτήτων.      

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης, αναφέρθηκε στο «Πρόγραμμα 
Κρήτη-Ευρώπη 2018-2021: το Δημιουργικό Νησί που Μαθαίνει Διά Βίου», ενώ εκ μέρους του 
Δήμου Πλατανιά, Δήμαρχος Ιωάννης Μαλανδράκης μίλησε, με θέμα «Το Πρόγραμμα 
“ΚΡΗΝΕΣ” μια “από τα κάτω” προσπάθεια ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου 
για την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας». Από την  ΕΔΕΕΚ  η Δρ Χρ. Τερεζάκη, Συντονίστρια 
ΕΔΕΕΚ, καθώς και οι συνεργάτες της παρουσίασαν, το θέμα «Το Πρόγραμμα “ΚΡΗΝΕΣ”: Ένα 
Πολιτιστικό, Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό Δίκτυο-Μονοπάτι ζωής (Από τη Θεωρία στην 
Πράξη)». Εκ μέρους της ΟΑΚ, μίλησε ο Δρ Κωνσταντίνος Zορμπάς, με θέμα «Η Ορθόδοξος 
Ακαδημία Κρήτης, ένα παράδειγμα εναλλακτικού-Συνεδριακού Τουρισμού και τοπικής 
ανάπτυξης», ο οποίος αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες του συνεδριακού τουρισμού. Η  Γωγώ 
Πιλιγκότση, Οικονομολόγος Περιβάλλοντος, MSc Υπεύθυνη Επικοινωνίας/Ενημέρωσης 
NATURA 2000 Value Crete, Πανεπιστήμιο Κρήτης–Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης μίλησε, 
με θέμα «Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων και οι προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου ως 
ευκαιρία για εναλλακτική στρατηγική και αειφόρα ανάπτυξη».  
     Κατά τη Β΄ Ενότητα Διαλόγου με γενική θεματική Πρωτοβουλίες ενεργών πολιτών, η Ε. 
Aσημίνα, Ψυχοθεραπεύτρια, παρουσίασε, το θέμα «Κοινοτισμός κι Εθελοντισμός», ενώ η Ι. 

Αβαράκη μίλησε, με θέμα «Πολιτιστικός Σύλλογος Βατόλακου. 
“Ο Περίπατος της Τέχνης” στον Βατόλακο». Οι Λ. Βεργεράκης, 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός και Κ. Ψαράκης, Αρχαιολόγος, 
παρουσίασαν, το θέμα «Πρόγραμμα Κρήνες: Αρχαιολόγος και 
Αρχιτέκτονας, Εκπαιδευτές και Δήμος … Μαζί χέρι με χέρι για 
την εξασφάλιση μιας τεχνικής Μελέτης». Ακολούθως, ο Μ. 
Μαρινάκης, Τουριστικός Πράκτορας “TUI”, ανέλυσε το θέμα 
«Οι προοπτικές ανάπτυξης του τόπου μέσα από το κυρίαρχο 
τουριστικό πρότυπο», ενώ ο Ν. Καραβιτάκης, Πρόεδρος 
Δικτύου οινοποιών Χανίων μίλησε, με θέμα «Αγροτικός τομέας 
και Πολιτισμός για την τόνωση της τοπικής οικονομίας και 
ανάπτυξης». 
Στην Γ΄ Ενότητα Διαλόγου, με θέμα «Εκπαίδευση, Πολιτισμός, 
Περιβάλλον και Κοινότητα», η Δρ. Σκουλά, Μ., Βιολόγος-
Βοτανικός, Έφορος Άυλης Κληρονομιάς Λυκείου Ελληνίδων 

Χανίων (επιλογή Έδρα UNESCO), ανέλυσε το θέμα «Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Αναζήτηση της προφορικής γνώσης. Ο ρόλος του Λυκείου Ελληνίδων Χανίων», 
ενώ η Σ. Κουτσουπάκη, Πρόεδρος Ελληνο-Γαλλικού Συλλόγου Χανίων παρουσίασε, το θέμα 
«Οι γαλλικές Φοντάνες μέσα από την ιστορία και τη λογοτεχνία». Αμέσως μετά, η κ. 
Παπαδάκη, M.A in Applied Linguistics και Εκπρόσωπος του Συλλόγου Φίλων της Ιταλίας 
Χανίων παρουσίασε, το θέμα «Regio Emilia: Ένα Παράδειγμα διεπιστημονικής Συνεργασίας 
και Εκπαίδευσης», ενώ η Δρ Χ. Φουρναράκη, Βιολόγος-Βοτανικός Μεσογειακού, 
Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων-ΜΑΙΧ, μίλησε, με θέμα «Εναλλακτικές σκέψεις και 
προτάσεις για τις Αναδυόμενες - Νέες Περιπατητικές Διαδρομές του Δήμου Πλατανιά». Κατά 
το κλείσιμο της Γ΄ Ενότητας, η Μ. Σφακιανάκη, Yπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών, ανέλυσε το θέμα «Το 
ΚΠΕ ως δυνατότητα ανάπτυξης μιας τοπικής κοινότητας». 
     Κατά την Δ΄ Ενότητα Διαλόγου «Αυτοδιοίκηση και Δράση», ο Γ. Κουρής, Γενικός 
Γραμματέας Δήμου Πλατανιά και Κοινωνικός-Πολιτικός Επιστήμων, B.A., M.P.Adm, 
παρουσίασε, το θέμα «e-Εργαλεία Συμμετοχικής Διακυβέρνησης και Διαβούλευσης στο Δήμο 
Πλατανιά», ενώ ο Δ. Μιχελογιάννης, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Κρήτης-Νομικός 
Περιβάλλοντος, ανέλυσε το θέμα «Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της Περιφέρειας 
Κρήτης για τις περιοχές UNESCO: Μία δυναμική προσέγγιση για την αποκεντρωμένη 
ανάπτυξη». Η Δρ Ε. Μωραϊτη, πρ. Διδάσκουσα Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών /ΑΣΚΤ και η 
Δρ Χρ. Τερεζάκη, Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ, ανέλυσαν το θέμα «Η Φωλιά: Μια Ευρωπαϊκή 
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Εμπειρία εν δυνάμει δυνατότητα Διατομεακής Συνεργασίας-Συνοχής και Ανάπτυξης στο Δήμο 
μας». Ο Α. Βίτσας, Δήμαρχος Σαμοθράκης, μίλησε, με θέμα «Η Τέχνη της σύνθεσης των 
παραγωγικών δυνάμεων για την επίλυση των ζητημάτων της Κοινότητας», ενώ ο Γ. 
Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά, ανέλυσε το θέμα «Διαδημοτική Συνεργασία: Τόσο 
μακριά κι όμως τόσο κοντά! Ίδια προβλήματα κοινές λύσεις. Γιατί οι τόποι είναι οι άνθρωποί 
τους».  
     Κατά την Ε΄ Ενότητα Διαλόγου, πραγματοποιήθηκε η Στρογγυλή Τράπεζα Πολιτών-
Εκπροσώπων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Πλατανιά, με θέμα «Κρήνες: Ο Λόγος στους 
Πολίτες-Πώς ξεκινήσαμε και πώς φτάσαμε έως εδώ…» και αμέσως μετά ακολούθησε η 
Στρογγυλή Τράπεζα Εθελοντών Συνεντευκτών του Προγράμματος Κρήνες (Ε. Ζωιδάκη, Γ. 
Κανδαράκης, Μ. Μιχαήλ, Σ. Χαριστού), οι οποίοι παρουσίασαν το θέμα «Βιογραφικές 
Αφηγήσεις Πολιτών Δήμου Πλατανιά: “Μια πρόκληση… Μαθήματα Ζωής”». Επίσης, 
πραγματοποιήθηκε Στρογγυλή Τράπεζα Διαλόγου των «εν δυνάμει ενηλίκων» και των 

δασκάλων-διευκολυντών τους, με 
θέμα «Υιοθετώ μία ξεχασμένη Κρήνη, 
ένα χωριό … γιατί;», με τη συμμετοχή 
του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων, 
με τις Εκπαιδευτικούς Αναστασία 
Καστρινάκη και Βασιλική Πρασάκη 
και με μαθητές της Ε΄ Τάξης. 
Ακολούθως, στο Τραπέζι Διαλόγου 
ενηλίκων εκπαιδευόμενων και των 
διευκολυντών των Σχολείων, Εσπε-
ρινό ΕΠΑΛ του Δήμου Πλατανιά και 
ΣΔΕ Χανίων, με θέμα «Δραστη-
ριοποιούμαι για την ανάδειξη μιας 
ξεχασμένης Κρήνης, ενός χωριού … 

γιατί;», συμμετείχε η Εκπαιδευτικός Μαρία Μαλανδράκη, μαζί με ενήλικες εκπαιδευόμενους 
και η Εκπαιδευτικός Δρ Αναστασία Μακράτζη, μαζί με ενήλικες εκπαιδευόμενους, 
αντίστοιχα, ενώ οι συμμετέχοντες της Συνδιάσκεψης συμπλήρωσαν τον δικό τους εικονικό 
πίνακα, με θέμα την πηγή του χωριού. 
     Κατά το κλείσιμο της Συνδιάσκεψης, παρουσιάστηκαν τα Συμπεράσματα, από τη Δρ Χρύσα 
Τερεζάκη, Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ, τον Δρ Κωνσταντίνο Ζορμπά, Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ –ο 
οποίος τόνισε την έλλειψη οράματος που ταλανίζει την κοινωνία μας, καθώς και την ανάγκη 
ενεργοποίησης των πολιτών– και τον Στέλιο Κουνελάκη, Πρόεδρο ΠΕΠΣΥ.  

Θεωρούμε ότι η παραπάνω δράση αξίζει συγχαρητηρίων, γιατί έδωσε την ευκαιρία στους 
πολίτες του Δήμου Πλατανιά να ενεργοποιηθούν και να συμβάλουν τα μέγιστα στην 
προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους. Η παραπάνω δράση πρέπει να 
εισαχθεί στον γενικότερο προβληματισμό του τρέχοντος έτους ως «ευρωπαϊκού έτους 
πολιτιστικής κληρονομιάς», αλλά κυρίως στην ενεργό στάση των πολιτών να αναδεικνύουν 
τις αξίες της Κοινότητας και να αντιστέκονται σε κάθε τι αρνητικό που τις δηλητηριάζει και τις 
διαβρώνει. Ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς και οι στόχοι μεγαλύτεροι.  

  
2451 4. Πολιτιστικά και Θεατρικά δρώμενα 

ατά τη διάρκεια του Συνεδρίου (βλπ. 2450), πραγματοποιήθηκε Θεατρικό δρώμενο από 
πολίτες που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα «Κρήνες» της Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών, 

με τίτλο Το Προξενιό τση πηγάδας….  
     Επίσης, υπήρξε και άλλο θεατρικό δρώμενο, με θέμα Από τις Κρήνες του τόπου στις 
Φοντάνες του Κόσμου. Μία κοινωνική διαδρομή πολιτών των 4 δημοτικών ενοτήτων του 
Δήμου Πλατανιά μέσα από την τέχνη της Πολιτειότητας και του Ενδύματος, μία συντονισμένη 
πολυθεματική συνεργασία φορέων και εκπροσώπων της Συντονιστικής Ομάδας.  
 

Κ
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2452  10. Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος στη σχολική τάξη 

πιστημονική Ημερίδα Σλαβολόγων, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 
εκπαιδευτικών θεολόγων του Νομού Χανίων.  

     Ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, χαιρέτισε αναστάσιμα 
τους παρευρισκομένους με το «Χριστός Ανέστη» σε διάφορες σλαβικές γλώσσες, 
φανερώνοντας με τον τρόπο αυτόν τον οικουμενικό χαρακτήρα του Χριστιανισμού, 
κάνοντας παράλληλα αναφορά στη συγκυρία της Ημέρας της Ευρώπης (9 Μαΐου), 
αλλά και του 2018, ως Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτι-στικής Κληρονομιάς. Ση-μείωσε δε, 
ότι «η θαυμάσια εναρμόνιση επιστημονικής κατάρτισης, πείρας του κόσμου και 
ιεραποστολικού ζήλου, η 
οποία έδωσε τόση δύναμη 
και καρποφορία στο έργο 
των δύο κορυφαίων Βυζα-
ντινών ιεραποστόλων, α-
ποτελεί το ιδανικό για τον 
θεολόγο καθηγητή και για 
το μέλλον του Μαθήματος 
των Θρησκευτικών στον 
21ο αιώνα».    

Εισηγήσεις έκαναν: ο 
Δρ Κωνσταντίνος Νιχω-
ρίτης Καθηγητής ΠΑ.ΜΑΚ. 
(Ο Ελληνορθόδοξος ομολογιακός χαρακτήρας των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και 
η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση), Δρ Ηλίας Ευαγγέλου, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Α.Π.Θ. (Η διπλωματική και ιεραποστολική διάσταση της αποστολής του Κυρίλλου 
και του Μεθοδίου στη Μεγάλη Μοραβία), Δρ Τατιάνα Μπορίσοβα, Επίκουρος 
Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. (Ο ρόλος των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στη δημιουργία 
των σλαβικών γραμμάτων και η προσφορά τους στην παγκόσμια πολιτιστική 
κληρονομιά), Δρ Αθανάσιος Αθανασιάδης, Ε.ΔΙ.Π. του Α.Π.Θ. (Η ιεραποστολή των 
ισαποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου ως πρότυπο ιεραποστολικής πράξης στην 
σερβική Εκκλησία), Δρ Κωνσταντίνος Μουστάκας, Επίκουρος  Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Κρήτης (Πολιτικές παράμετροι του εκχριστιανισμού των σλαβικών 
λαών. Η  περίπτωση των Βουλγάρων). 
     Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε συζήτηση, την οποία 
συντόνισε ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς και κατά την οποία εξήχθησαν τα 
συμπεράσματα από την πρωινή Ημερίδα Σλαβολόγων, με τη συμμετοχή Καθηγητών 
και Ερευνητών, που εξέτασαν το έργο των Αγίων Θεσσαλονικέων αδελφών 
Κυρίλλου και Μεθοδίου.  
     Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα σύγχρονα προβλήματα επανευαγγελισμού της 
Ευρώπης, η οποία παρουσίασε ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς 
αναπτύχθηκαν δημιουργικοί συλλογισμοί και ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις.  
     Ακολούθησε ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής, στο Παρεκκλήσιο του 
Ιδρύματος, μοναδικού ναού στην Κρήτη, που τιμάται με το όνομα των Αγίων 
Κυρίλλου και Μεθοδίου. Έψαλλαν μέλη του Συνδέσμου Ιεροψαλτών «Γεώργιος ο 
Κρης», με χοράρχη τον Δημήτριο Κυτάκη. 
     Του Εσπερινού χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  Αμφιλόχιος, ο 
οποίος στον σύντομο λόγο του αναφέρθηκε στο μοναδικό έργο των Αγίων 
ισαποστόλων, περί του εκχριστιανισμού των Σλάβων, τη σημασία και τη 
σπουδαιότητά του ως και τα μηνύματα που στην εποχή μας εκπέμπει. Αναφέρθηκε 
επίσης, στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, το Οποίο, όπως είπε, κληροδότησαν οι 
αιώνες και οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας, κατέχοντας και διαδραματίζοντας ρόλο 

Ε
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Συντονιστικό εις την οικουμενική Ορθοδοξία. Ο κ. Αμφιλόχιος, τόνισε, επίσης, την 
ανάγκη επανεύρεσης και 
πραγμάτωσης των αξιών που 
πρεσβεύουν οι Άγιοι Κύριλλος 
και Μεθόδιος στην καθημερινή 
μας ζωή, αλλά και στην εποχή 
της κρίσης των αξιών που 
διανύουμε στις ημέρες μας.  

Ο Γενικός Διευθυντής της 
ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, 
αναφέρθηκε εις τους εορτα-
σμούς των 50 ετών λειτουργίας 
του Ιδρύματος, ευχαριστώντας 
όλους τους συνεργάτες του 
Ιδρύματος για την προετοιμασία των εορταστικών εκδηλώσεων. Ακολούθησε 
κέρασμα, προσφορά της Ακαδημίας. 
     Την επομένη, κυριώνυμος ημέρα της εορτής, τελέστηκε πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία από ιερείς της περιοχής. Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ 
Κωνσταντίνος Ζορμπάς, ευχήθηκε να πορεύεται πάντοτε το Ίδρυμα υπό την 
προστασία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, αλλά και να εμπνέεται από το 
παράδειγμά τους, καθώς συνεχίζει το έργο τους, ανά την Οικουμένη, εδώ και μισό 
αιώνα και με προοπτική πάντοτε στο μέλλον. 
 
2453  12. Δεύτε λαοί υμνήσωμεν...  

ι εορταστικές εκδηλώσεις, κορυφώθηκαν με την πραγματοποίηση Συναυλίας-
Συνάντησης στο Αμφιθέατρο της ΟΑΚ, της Χορωδίας της Ιεράς Μητροπόλεως 

Κισάμου και Σελίνου, υπό τη διεύθυνση του μουσικοδιδασκάλου Γεωργίου 
Χαχλάκη, με τη Μεικτή 
Χορωδία «Άγιος Ιωάννης 
ο Χρυσόστομος» Θεσ-
σαλονίκης, Τμήμα του 
Πολιτιστικού Σωματείου 
«Άγιος Ιωάννης ο Χρυσό-
στομος», με μαέστρο τον 
Καθηγητή Θεολογίας στο 
Α.Π.Θ. και Μουσικό Δρ 
Χρυσόστομο Σταμούλη.  

Ο Γενικός Διευθυντής 
της ΟΑΚ καλωσόρισε τις 
δύο Χορωδίες και εξέ-
φρασε τη χαρά του για 
την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, που εκφράζει την προσφορά του Ιδρύματος 
στον άνθρωπο και τον Πολιτισμό. Τόνισε επίσης το γεγονός, ότι οι σφυρηλατημένες 
σχέσεις και οι ακατάλυτοι δεσμοί Μακεδονίας και Κρήτης χρονολογούνται από τα 
προχριστιανικά κιόλας χρόνια. Και οι σχέσεις αυτές δεν προσδιορίζουν μονάχα τη 
φιλικότητα των δύο λαών, αλλά και το «όμαιμον», δηλαδή τη σχέση αίματος μεταξύ 
τους. Ο λαός της Κρήτης με απλά λόγια το λέγει διαφορετικά: «Μακεδονία 
ξακουστή και χιλιοτραγουδισμένη στα χώματά σου κρητικοί είναι πολλοί 
θαμμένοι!».  

Κατά το πρώτο μέρος της Συναυλίας, τη Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως 
Κισάμου και Σελίνου, παρουσίασε η Εμμανουέλα Λαρεντζάκη, Επιστημονική 
Συνεργάτιδα της ΟΑΚ, η οποία έκανε μία σύντομη αναφορά στην ιστορία της 

Ο
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Μικράς Ασίας και στην παράδοση που απορρέει από αυτή. Η Χορωδία της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, υπό τη Διεύθυνση του Γεωργίου Χαχλάκη, 
Μουσικοδιδασκάλου, 
απέδωσε τραγούδια της 
Μικράς Ασίας και των 
αλησμόνητων πατρίδων. 
     Στο δεύτερο μέρος της 
Συναυλίας, τη Μεικτή 
Χορωδία «Άγιος Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος» Θεσσαλο-
νίκης, Τμήμα του Πολιτι-
στικού Σωματείου «Άγιος 
Ιωάννης ο Χρυσόστομος», 
με την Ευτυχία Βογιατζή στο 
πιάνο, παρουσίασε η Μαρία 
Χατζηαποστόλου, Επιστημονική Συνεργάτιδα του Ιδρύματος, η οποία υπογράμμισε 
πως «η “Μητέρα Θεσσαλονίκη” δεν θα μπορούσε να λείπει από τις τριήμερες 
εορταστικές εκδηλώσεις, που είναι αφιερωμένες στους δύο Αγίους της, Κύριλλο και 
Μεθόδιο». Η Χορωδία της Θεσσαλονίκης υπό τη Διεύθυνση, του Χρυσόστομου 
Σταμούλη, ερμήνευσε χορωδιακές διασκευές σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. 

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο κ. Σταμούλης τόνισε τη συνδετική διάσταση μεταξύ 
της λειτουργικής μουσικής της ορθοδόξου παραδόσεως και της σύγχρονης 
ελληνικής μουσικής, ως εξέλιξης αυτής. Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος, ευχα-
ρίστησε τις δύο Χορωδίες για την πανδαισία της μουσικής που προσέφεραν, αλλά 
και τους παρευρισκόμενους που ήλθαν να τιμήσουν με την παρουσία τους το 
Ίδρυμα και να στηρίξουν την ανθρωπιστική προσπάθεια της ΟΑΚ, καθώς αντί 
εισιτηρίου οι συμμετέχοντες προσέφεραν διάφορα είδη για την ενίσχυση του 
Αννουσάκειου Ιδρύματος της Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου.  

Την επόμενη ημέρα τελέσθηκε αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην παρακείμενη 
Ιερά Μονή Οδηγητρίας Γωνιάς, από τον Σεβασμ. Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου 
Αμφιλόχιο, ο οποίος υποδέχθηκε την Μεικτή Χορωδία «Άγιος Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος» στο Αρχονταρίκι της Μονής. Στην συνέχεια έγινε ξενάγηση από την 
Επιστημονική Συνεργάτιδα της ΟΑΚ, Αικατερίνη Καρκαλά, από την οποία, η 
Χορωδία, είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την ιστορία του Μοναστηριού. 
 

14. Μαθητές και Εκπαιδευτικοί από το Καλλιτεχνικό Λύκειο Ηρακλείου. 
 

2454  16. Από τον Θεοτοκόπουλο στον Καζαντζάκη 

αθητές και Εκπαιδευτικοί από τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου 
συμμετείχαν σε Ημερίδα με το παραπάνω θέμα. «Ζωγραφίζω γιατί θέλω τα 

πάντα να μετατραπούν σε φως», είναι το μήνυμα που εξέπεμψε η ΟΑΚ στο πλαίσιο 
της εποικοδομητικής της συνεργασίας, με την εκπαιδευτική κοινότητα και της 
προσφοράς της στην Τέχνη και τον Πολιτισμό. 
     Με τρόπο διαδραστικό, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις 
δύο μεγάλες, ιστορικές και οικουμενικές προσωπικότητες της Κρήτης –τον Νίκο 
Καζαντζάκη και τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο– και να θαυμάσουν τα αντίγραφα από 
την ταινία “El Greco” που φυλάσσονται στους χώρους του Ιδρύματος, να 
ανταλλάξουν σκέψεις και προβληματισμούς και τελικώς να έλθουν σε διάλογο με 
τον Ιωάννη Σμαραγδή, δημιουργό των δύο κινηματογραφικών ταινιών, που 
αφορούν τις δύο αυτές μορφές (μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype).   
 

 

Μ 
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2455  17. Τιμώντας την 77
ή
 Μάχη της Κρήτης 

το πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 77η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, η 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη 

Κισάμου και Σελίνου, την 5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΖ, τον Δήμο Πλατανιά και την ΟΑΚ, 
οργάνωσε εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, η οποία 
πραγματοποιήθηκε μετά την επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Ευελπίδων. Στην 
εκδήλωση συμμετείχαν σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, οι οποίοι 
φιλοξενήθηκαν στην ΟΑΚ κατά την παραμονή τους στην Κρήτη. Την εκδήλωση 
χαιρέτισε ο Πρόεδρος της ΟΑΚ, Σεβασμ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου 
Αμφιλόχιος, ο οποίος σημείωσε ότι «η Κρήτη τις ημέρες αυτές μνημονεύει τις 
ηρωικές εκείνες μορφές και πρόσωπα που θυσιάζοντας την ζωή τους και προτάσ-
σοντας τα στήθη τους στον κατακτητή της εποχής έγραψαν φωτεινές σελίδες 
ιστορίας...». Αναφερόμενος δε προς τους Ευέλπιδες, σημείωσε ότι «η Μάχη της 

Κρήτης ζωντανεύει τις 
μνήμες και υπενθυμίζει 
το χρέος να φυλάττουμε 
Θερμοπύλες πατώντας 
στα χνάρια των προγό-
νων και γεννητόρων 
μας».  Από την πλευρά 
του ο κ. Ζορμπάς τόνισε 
ότι «Το μέλλον των κοι-
νωνιών μας είναι δύσκο-
λο. Η συνύπαρξη των 
λαών ακόμη δυσκο-

λότερη. Αφουγκραζόμαστε στοχαστικά την ώρα τούτη το χτύπο της καρδιάς της γης 
και ακούμε τους χτύπους όλων των αδικοχαμένων που βρίσκονται διασκορπισμένοι 
στα δεκάδες Κοιμητήρια της Κρήτης. Για πρώτη φορά, όμως, συνυπάρχουν με τόσες 
άλλες αδικοχαμένες ψυχές των χιλιάδων προσφύγων που χάνονται στο γαλάζιο του 
Αιγαίου, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Χώρα τους». 

 Επίσης, Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης, ο 
Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Υποστράτηγος Χαράλαμπος 
Λαλούσης, ενώ προσφέρθηκε χώμα από τον τόπο που πολέμησαν μέλη των 
Αυστραλών και Νεοζηλανδών Σωμάτων Στρατού, στον εκπρόσωπο της Πρεσβείας 
της Αυστραλίας στην Αθήνα, Πλοίαρχο Timothy Byles. 
 

2456  18.-25. Η Ψυχοδυναμική του χορού και της μουσικής της Κρήτης 
 Brigitte Gerstgrasser και ο Pavlo Eckert, επί πολλά χρόνια φίλοι της ΟΑΚ, 
πραγματοποίησαν και φέτος το Πρόγραμμα αυτό, που έχει ως αντικείμενο την 

ψυχοθεραπευτική αξιοποίηση της μουσικής και του χορού της Κρήτης, για άτομα 
που έχουν βιώσει κάποια προσωπική δοκιμασία (βλπ. αρ. 1707, 1765, 1800, 1842, 
1871, 1910, 2312). 
 
19. Ομάδα Ιρλανδών. 
 
2457  20. Μνήμη της 77

ης
 Μάχης της Κρήτης 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων και ο Δήμος Πλατανιά, 
παρέθεσαν επίσημο δείπνο με την ευκαιρία της λήξης των εκδηλώσεων για τη 

Μάχη της Κρήτης. Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος αφού καλωσόρισε τους 
παρευρισκόμενους και ευχαρίστησε τους οργανωτές για την επιλογή της ΟΑΚ για το 
κλείσιμο των εκδηλώσεων, μεταξύ άλλων, είπε: «Η Ακαδημία, εδώ και πενήντα 
χρόνια, προσπαθεί μέσα από τον διάλογο να προωθήσει την ειρήνη, την καταλλαγή  
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και τη δικαιοσύνη. Ο λαός της Κρήτης δεν δικάζει το ένοχο παρελθόν και τους κατά 
του ανθρώπου συντελεστές του. Η Ιστορία γράφεται και ερμηνεύεται από τους 

ανθρώπους, αλλά υπόκειται στην 
έσχατη κρίση του Θεού. 
Αναμφισβήτητα, λοιπόν, ο λαός 
της Κρήτης υπερασπίστηκε τις 
καταλυτικές αξίες της ελευθε-
ρίας, της δικαιοσύνης και της 
αξιοπρέπειας του ανθρωπίνου 
προσώπου. 
Αισθανόμαστε και σήμερα την 
ανάγκη και έχουμε καθήκον σε 
όλους αυτούς που πριν από 77 
χρόνια αγωνίσθηκαν και θυσιά-
στηκαν για την προάσπιση αυτών 

των αξιών και ιδανικών, να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας πρωτίστως, ότι: 
• Καταδικάζουμε κάθε φασισμό και κάθε άλλη μορφή ολοκληρωτικών 

συστημάτων, που εισέρχονται στη ψυχή των λαών, αδρανοποιούν τη συνείδησή 
τους, διαστρέφουν το ήθος τους και γίνονται πρόξενοι δεινών.  

• Από την Κρήτη την «κοιτίδα της Ευρώπης» να ξαναονειρευθούμε την Ευρώπη, 
τον κοινό οίκο μας. Η Ευρώπη διέρχεται μια δύσκολη περίοδο, μία υπαρξιακή 
κρίση. Πρέπει να αναλάβουμε νέες πρωτοβουλίες και δράσεις, ώστε να 
διατηρήσουμε τη μνήμη αυτή δίδοντας προοπτικές και ελπίδες στους νέους 
ανθρώπους». 
Στο  Δείπνο συμμετείχαν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, Δήμαρχοι και Αρχές του 

τόπου. 

 
2458  25. Πολιτισμός και Παράδοση 

το πλαίσιο του 32ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νευροχειρουργικής, παρατέθηκε 
επίσημο δείπνο στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν 

για το έργο της ΟΑΚ, ενώ παρακολούθησαν παραδοσιακό κρητικό Πρόγραμμα.  

 
2459 26. Επί πτερύγων ανέμων 

το πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της Μάχης της 
Κρήτης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Μελών της Ελληνικής 

Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, οι οποίοι έλαβαν μέρος σε αγώνες ελαφρών και 
υπερελαφρών αεροσκαφών. Συνδιοργανωτές ήταν η Αερολέσχη Σούδας, η 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Πλατανιά, ο Δήμος Χανίων και η ΟΑΚ. Την 
τελευταία ημέρα (26. Μαΐου) η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, 
παρέθεσε επίσημο δείπνο προς τους συμμετέχοντες, κατά το οποίο απονεμήθηκαν 
και τα βραβεία των επιτυχόντων. 

 
28. Ομάδα από τη Γερμανία. 

 
31. Το προσωπικό της ΟΑΚ ενημερώθηκε από τον Εκπαιδευτή του Ερυθρού Σταυρού 
Ιωάννη Κατσικογιάννη σε θέματα Πρώτων Βοηθειών. Θα ακολουθήσουν ειδικά 
Σεμινάρια, ώστε να υπάρχει η ανάλογη εκπαίδευση για την ασφαλή αντιμετώπιση 
έκτακτων περιστατικών.  

 

 

Σ
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ΙΟΥΝΙΟΣ 
 

2460  4.-9. Φως και Ζωή 

ιεθνές Συμπόσιο, το οποίο συνδιοργανώθηκε από την ΟΑΚ, στο πλαίσιο του 
εορτασμού των 50 ετών λειτουργίας της και με τον Δρ Κωνσταντίνο Σιώμο, 

διακεκριμένο Καθηγητή Φυσικής του Max Planck Ινστιτούτου για την Επιστήμη του 
Φωτός (Γερμανία).  
     Κατά την έναρξη του Συμποσίου ο Καθηγητής Wolfgang Scheich μίλησε για τη 
σημασία του φωτός στην Επιστήμη, αλλά και στην καθημερινότητα του ανθρώπου, 
ενώ ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Σιώμος συσχέτισε το θέμα του Συμποσίου με την 
ΟΑΚ, τονίζοντας τη σημασία της αλήθειας και του γεγονότος πως χρειαζόμαστε τη 
γλώσσα του φωτός για να εκφράσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών και να τα 
μεταφέρουμε στην ανθρώπινη κοινωνία.   
    Χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή της ΟΑΚ, ο Επιστημονικός 
Συνεργάτης του Ιδρύματος, Αντώνης Καλογεράκης κάνοντας μία σύντομη εισαγωγή 
στην ιστορία και το έργο του Ιδρύματος. Κατά τον Δρα Ζορμπά «τα προβλήματα των 
σημερινών κοινωνιών μας αυξάνονται και ο κόσμος συναντά όλο και περισσότερο 
τον εαυτό του στο σκοτάδι. Οι τρέχουσες δυσκολίες και οι κρίσεις στο πλαίσιο του 
παγκόσμιου οικονομικού συστήματος έχουν μια αναμφισβήτητη ηθική διάσταση: 
σχετίζονται με τη 
νοοτροπία του εγωι-
σμού και του αποκλει-
σμού που έχει δημι-
ουργήσει αποτελεσμα-
τικά μια υποκουλτούρα, 
τυφλή στην ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια των πιο 
ευάλωτων», ενώ «το 
homo faber γίνεται 
homo fabricates, όπως 
υπογραμμίζει ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης 
μας».  
     Στην έναρξη παρευρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος, ο 
οποίος χαιρέτισε το Συμπόσιο καλωσορίζοντας τους συνέδρους και τονίζοντας 
παράλληλα πόσο σημαντικό είναι το γεγονός, πως προσωπικότητες διεθνούς 
βεληνεκούς ήλθαν από μακρινές Χώρες, ώστε να συζητήσουν για ένα θέμα με τόσο 
μεγάλη σημασία, όπως είναι το φως, ευχόμενος καλή επιτυχία στις εργασίες του 
Συμποσίου.  
     Η εισαγωγή στις εργασίες του Συμποσίου –αμέσως μετά τους Χαιρετισμούς– 
δόθηκε υπό τους ήχους κλασικής μουσικής του Ούγγρου Συνθέτη Béla Bartόk, μέσω 
δύο βιολιών από την Μαρία Σιώμου και τον Gergely Kόta.  
     Το Συμπόσιο αποσκοπούσε στην επιστημονική θεμελίωση και ιδεολογική 
ιστορική αναζήτηση της φυσικής και φιλοσοφικής αλήθειας της έννοιας του 
«φωτός», το οποίο εμφανίζεται τόσο ως φιλοσοφική και θεολογική έννοια, όσο και 
ως αντικείμενο εντατικής έρευνας στο χώρο των Φυσικών Επιστημών. Ιδιαίτερα η 
ιστορική εξέλιξη των Φυσικών Επιστημών και της σύγχρονης Τεχνολογίας είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένες με την προσπάθεια του ανθρωπίνου πνεύματος να 
κατανοήσει και να απαντήσει στο ερώτημα «τι είναι Φως». Η ανάπτυξη της Φυσικής 
Επιστήμης υπήρξε συνάρτηση της σπουδής της συμπεριφοράς και των ιδιοτήτων 
του φωτός, η δε παγκόσμια κοσμογονία και Ελληνοχριστιανική παράδοση 
αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα και χροιά στην έννοια «φως». 

∆
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9. Ομάδα από τη Γερμανία. 
 

2461  12.-17. Θερινό Σχολείο για τις νέες εξελίξεις στις Βιο-Επιστήμες 

ο 17ο Διεθνές Θερινό Σχολείο στις Βιο-Επιστήμες (Bio-X) πραγματοποιήθηκε 
στην ΟΑΚ, το οποίο οργανώθηκε από το Τμήμα Βιοϊατρικής Μηχανικής του 

Πανεπιστημίου Houston/ΗΠΑ και χρηματοδοτήθηκε από την NSF (Εθνική Οργάνωση 
Επιστήμης) και την ΙΕΕΕ ΕΜΒ Society. 
     Σκοπός του Συνεδρίου ήταν οι μελλοντικοί επιστήμονες να εργαστούν σε θέματα 
βιολογικής επιστήμης και βιο-μηχανικής και να ενημερωθούν για τις τελευταίες 
εξελίξεις στους νέους τομείς των μαθηματικών και των πληροφορικών προκλήσεων 
στη Συστημική Βιολογία και τις νέες κατευθύνσεις της βιο-πληροφορικής και της 
μοριακής μηχανικής έρευνας. 

Ο υπεύθυνος Καθηγητής, Δρ Metin Akay, όπως και άλλοι γνωστοί Καθηγητές από 
διάφορα Πανεπιστήμια, παρέδωσαν μαθήματα σε επιλεγμένους άριστους φοιτητές 
της Ελλάδος και του εξωτερικού. Από την πλευρά της Ελλάδας, συμμετείχαν ο 
Καθηγητής και Αντιπρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Μιχάλης Ζερβάκης και ο 
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Δημήτριος Φωτιάδης.   
     Κατά την έναρξη των εργασιών του Σεμιναρίου, Χαιρετισμό απηύθυναν ο 
Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, ο οποίος 
ενημέρωσε τους φοιτητές για το έργο του Πολυτεχνείου και τις συνεχείς επιτυχίες 
του στον χώρο της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογίας, ενώ ο Γεν. 

Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ 
Κωνσταντίνος Ζορμπάς 
εξήρε τη σημασία των βιο-
επιστημών, εισάγοντας 
τους φοιτητές στη σημα-
σία του «βίου» και της 
«ζωής», ιδιαιτέρως σε ό,τι 
αφορά τη δίπολη σημασία 
του βίου κατά τον Αριστο-
τέλη. Επίσης, επεσήμανε 
ότι μέσα από τις μεγάλες 
επιτυχίες της βιοτεχνο-
λογίας δεν θα πρέπει να 

χαθεί ο άνθρωπος, ο οποίος αποτελεί πάντα το επίκεντρο της Επιστήμης, ενώ 
προσέφερε στον κ. Akay, τη νέα έκδοση της ΟΑΚ με τίτλο: «Μαγειρεύοντας στην 
ΟΑΚ», ευχόμενος συμβολικά «Καλά μαγειρέματα»! 
     Εκτός από τις διαλέξεις των καθηγητών και τις συζητήσεις, οι φοιτητές 
παρουσίασαν τις επιστημονικές εργασίες τους, ενώ είχαν την ευκαιρία να 
επισκεφθούν Ιερές Μονές, την παλαιά πόλη των Χανίων και να γνωρίσουν τον 
πολιτισμό και την παράδοση της Κρήτης. 
 

2462 16. Κλιματική Αλλαγή και Εκπαίδευση 

έλη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, επισκέφθηκαν την 
ΟΑΚ στο πλαίσιο Σεμιναρίου, με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Εκπαίδευση». 

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στην Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων ΠΕ 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης. Στο Σεμινάριο αυτό 
συμμετείχαν εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
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Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης, που υλοποιούν ή ενδιαφέρονται να 
υλοποιήσουν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το μεγάλο θέμα της 
εποχής μας, την Κλιματική Αλλαγή.  
      
2463 18.-21. Ψηφιακά Μέσα και Ορθόδοξος Ποιμαντική 

ετά τη μεγάλη επιτυχία του Πρώτου Συνεδρίου για την Ποιμαντική των 
Ψηφιακών Μέσων στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ με 

την ευγενική συνεργασία διεθνών ιστοσελίδων, όπως το Οrthodox Christian 
Network–OCN και το Ancient Faith Radio από την Αμερική, το Zvornik-Tuzla από την 
Βοσνία, το Orthodoxie από την Γαλλία, το Orthodox heritage of Ukraine on Mount 
Athos  από την Ουκρανία,  το Basilica και το Doxologia  από τη Ρουμανία, 
το Bogoslov  και το Pravmir  από την Ρωσία, το  Mitropolija Zagrebacka  από την 
Κροατία και την ΟΑΚ, συνδιοργάνωσαν το Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακών 
Μέσων και Ορθοδόξου Ποιμαντικής, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.  
Το εν λόγω Συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, τον οποίον εκπροσώπησε ο Παν. Αρχιμανδρίτης κ. 
Καισάριος (Χρόνης), αδελφός της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Χάλκης. O 
Παναγιώτατος εις τον Χαιρετισμό Του σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Η Αγία και 
Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδοξίας, η οποία συνήλθε προ διετίας εις τους χώρους της 
Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, εις τους οποίους πραγματοποιείται και το Συνέδριο 
σας, ανεφέρθη μετ΄ ιδιαιτέρας εμφάσεως εις τα προβλήματα, τα οποία σηματοδοτεί 
και προκαλεί η αλματώδης επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος. Εις την 
Εγκύκλιον αυτής σημειώνονται τα εξής: “Δια της συχρόνου αναπτύξεως των 
επιστημών και της τεχνολογίας, η ζωή μας αλλάζει ριζικώς. Και ό,τι επιφέρει 
αλλαγήν εις τον τρόπον ζωής του ανθρώπου, απαιτεί από μέρους του διάκρισιν, εφ΄ 
όσον εκτός των σημαντικών ευεργεσιών… είμεθα επίσης αντιμέτωποι και με τας 
αρνητικάς επιπτώσεις της επιστημονικής προόδου…”». 

Εκατόν πενήντα και πλέον ειδικοί ασχολήθηκαν με τη μελέτη της σωστής χρήσης 
των ψηφιακών μέσων και τους κινδύνους που απειλούν το ανθρώπινο πρόσωπο, τη 
σχέση του πιστού με το Θεό και την Εκκλησία, την ιεραποστολική πρόκληση και τη 
διαμόρφωση αυθεντικής χριστιανικής συνείδησης μέσα από τα ψηφιακά μέσα. 
Ακόμη, μελέτησαν την ανάγκη της κατάλληλης προετοιμασίας και των πνευματικών 
εφοδίων, καθώς και την ποιμαντική ευθύνη στην καλπάζουσα «ψηφιοποίηση» της 
ζωής σε όλα τα επίπεδα και τη νέα ανθρωπολογία που αυτή δημιουργεί. Επίσης, για 
πρώτη φορά έγινε συζήτηση γύρω από το σημαντικό θέμα της τεχνητής 

νοημοσύνης. 
Κατά την έναρξη του Συνεδρίου, 
κεντρικός ομιλητής ήταν ο 
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμαν-
δρίτης Εφραίμ, Καθηγούμενος της 
Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατο-
παιδίου, καθώς και ο Ομότιμος 
Καθηγ. Γεώργιος Μαντζαρίδης. 
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγ-
ματοποιήθηκε Στρογγυλή Τράπε-
ζα, με θέμα «Η πρόοδος της 

τεχνητής νοημοσύνης ως μία πρόκληση για τη Θεολογία», στην οποία έλαβαν μέρος 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος, ο 
Πρωτοπρ. Γρηγόριος Σταμκόπουλος, ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, ο Ιωάννης Αντω-
νίου και ο Παναγιώτης Μπαμίδης. 

Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος παρέθεσε επίσημο 
δείπνο στους συμμετέχοντες στο Συνέδριο, στο Καστέλι.  

Μ 
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22. Ο Δήμαρχος του Nieder Οlm (Γερμανία), ενημερώθηκε για τον σκοπό και το έργο 
της ΟΑΚ από την Εμμανουέλα Λαρεντζάκη, ενώ είχε συζήτηση με τον Γενικό 
Διευθυντή του Ιδρύματος και Στελέχη του Δήμου, στο πλαίσιο μελλοντικής 
αδελφοποίησης του Δήμου του Nieder Οlm με τον Δήμο Πλατανιά.  
 

2464  23. Ομάδα από τη Σουηδία 

μερίδα με νέους από την Εκκλησία της Σουηδίας, οι οποίοι επισκέφθηκαν την 
ΟΑΚ, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και ενημερώθηκαν για 

τον σκοπό και το έργο του, καθώς και για τη θεολογία των ιερών εικόνων. 
  
2465  25.-30. Διεθνές Συνέδριο Μοριακής Βιολογίας 

ιεθνές Συνέδριο για τη Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία της Δροσόφιλας. 
Είναι το 21ο κατά σειρά Συνέδριο, το οποίο ξεκίνησε το 1978 στην ΟΑΚ και 

συνεχίζεται ανελλιπώς ανά διετία, εορτάζοντας φέτος την 40ή επέτειο. Όπως και τα 
προηγούμενα χρόνια έτσι και φέτος 100 και πλέον καταξιωμένοι επιστήμονες από 

διάφορες Χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής 
και της Ασίας παρουσιάζουν τα τελευταία 
αποτελέσματα στην μελέτη της Βιολογίας της 
Δροσόφιλας ή μύγας του ξιδιού ή 
φρουτόμυγας. 
     Πρωτεργάτες του Συνεδρίου αυτού ήταν, 
μεταξύ άλλων, ο Σπύρος Αρταβάνης-
Τσάκονας, Καθηγητής στα Πανεπιστήμια Yale 
και Harvard και ο αείμνηστος Ηρακλειώτης 
Καθηγητής Φώτης Καφάτος.  
Για τον τελευταίο, ο οποίος «έφυγε» από τη 
ζωή στα τέλη του 2017, πραγματοποιήθηκε –
στο πλαίσιο του Συνεδρίου– ειδική τιμητική 
συνεδρία μνήμης. Ο αείμνηστος Καθηγητής 
υπήρξε από τους «πρωτεργάτες» των 
ερευνητών-βιολόγων, καθώς και ο νεότερος 
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Harvard. 

Ξεκίνησε την καριέρα του ασχολούμενος με την έρευνα της μελέτης του σκόρου, της 
μύγας δροσόφιλα, καθώς και τα κουνούπια. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ διετέλεσε πρώτος Πρόεδρος του ERC (Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας).  
Κατά την τελετή μνήμης μίλησαν ο συνάδελφοι και φίλοι του εκλιπόντος, όπως ο 
Καθηγητής Σπύρος Αρταβάνης, ο οποίος παρευρέθηκε στο Συνέδριο ειδικά για το 
λόγο αυτό, οι συνδιοργανωτές του φετινού Συνεδρίου, Καθηγήτρια Sarah Bray του 
Πανεπιστημίου του Cambridge και o Καθηγητής Χρήστος Δελιδάκης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, ο πρώην Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ και συνοδοιπόρος του 
Συνεδρίου αυτού, Δρ Αλέξανδρος Παπαδερός, καθώς και η Εμμανουέλα 
Λαρεντζάκη, επιστημονική συνεργάτιδα της ΟΑΚ και υπεύθυνη του Συνεδρίου, η 
οποία μετέφερε Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή της ΟΑΚ, Δρος Κωνσταντίνου 
Ζορμπά, με τίτλο «Μνήμη δικαίου μετ’ εγκωμίων». 
 Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Συνέδριο αυτό είναι ένα από τα πλέον περιζήτητα 
επιστημονικά Συνέδρια στον κόσμο και οι συμμετέχοντες επιλέγονται από την 
Οργανωτική Επιτροπή βάσει της επιστημονικής τους αριστείας. 
 

���� ���� 
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ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΕΣ 

Η ΟΑΚ, για δεύτερη συνεχή χρονιά, διοργάνωσε τις «κρητικές στράτες» στην 
ενδοχώρα της Κρήτης, με σκοπό τη συμμετοχή ενδιαφερομένων που επιθυμούν να 
γνωρίσουν την ομορφιά και την ποικιλία των βοτάνων και των φυτών της Κρήτης 
που τείνουν να εξαφανισθούν. 

Οι περίπατοι αυτοί, διάρκειας μισής ημέρας, βοήθησαν τους ενδιαφερόμενους 
να κατανοήσουν τον τρόπο και τις μεθόδους αναγνώρισης των βοτάνων της 
περιοχής μας. 

Της προσπάθειας ηγείται ο Γάλλος Βοτανολόγος Jacques Zaffran, στο πλαίσιο των 
δράσεων του Μουσείου Βοτάνων του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας της 
ΟΑΚ, ο οποίος και συνοδεύει την ομάδα στους περιπάτους. 

Κατά τη διάρκεια της «κρητικής στράτας» αναλύονται η αναγνώριση των 
βοτάνων και των φυτών, τα βασικά χαρακτηριστικά τους, η προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, καθώς και της βιοποικιλότητας.  

Η προσπάθεια αυτή απευθύνεται σε ενήλικες και συνταξιούχους, Καθηγητές 
Βιολογίας στην Α’θμια και Β΄θμια Εκπαίδευση, βοτανολόγους, γεωπόνους, 
περιβαλλοντολόγους, βιοκαλλιεργητές, σπουδαστές και σε όσους ενδιαφέρονται 
για τον φυσικό πλούτο της Κρήτης.  

Η Κρήτη, ως τόπος εξαιρετικού φυσικού κάλλους, μας καλεί να τη γνωρίσουμε 
διαβαίνοντας στην ύπαιθρό της, αναδεικνύοντας τη σημασία του σεβασμού στο 
περιβάλλον, κορωνίδα του οποίου αποτελούν τα ενδημικά είδη και τα αρωματικά – 
φαρμακευτικά φυτά. 
 

���� ���� 
 

 

Από την κίνηση του προσωπικού σε διάφορες εκδηλώσεις 
 

Ο Γενικός Διευθυντής:  
 

Απρίλιος 

14. Εκδήλωση προς τιμήν της πρεσβυτέρας Άννας Χρ. Λουπασάκη, στο Ενοριακό 
Κέντρο Πλατάνου, για την πολυετή προσφορά της στην Τοπική Εκκλησία. 
23. Ομιλία του Καθηγ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, με 
θέμα «Η δύναμη της ελληνικής γλώσσας, ο αγώνας για την αξιοποίησή της». 
27. Με τους συνεργάτες Παναγιώτη Καλόκληρο και Ιωάννη Μουντογιαννάκη στο 
Πρώτο συμμετοχικό εργαστήριο καινοτομίας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με 
τίτλο “Platanias Citylab”, όπου έγινε η παρουσίαση της αναβαθμισμένης 
ιστοσελίδας του Δήμου Πλατανιά. 
27. Συνέντευξη στα τοπικά ΜΜΕ με αφορμή το Συνέδριο, με θέμα «Εθνική 
Συνεννόηση», που έλαβε χώρα στην ΟΑΚ. 
30. Εκδήλωση στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ), με τίτλο 
«Τουρισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες στην Κρήτη, επιχειρηματικές ευκαιρίες και 
προοπτικες». 
 
Μάιος 

1. Τελετή Αγιασμού στο πλοίο SUPERFERRY, με αφορμή την έναρξη των 
δρομολογίων από Ηράκλειο για Κυκλάδες. 
5. Εγκαίνια και παρουσίαση της ιστορικής έκθεσης φωτογραφίας, με τίτλο «Δεν 
λησμονώ....μία εικόνα χίλιες λέξεις». 
12. Επίστημονική Ημερίδα που οργάνωσε ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Θεολόγων, στο 
Ηράκλειο, όπου μίλησε, με θέμα «Υπάρχει χώρος για τον Θεολόγο στο σχολείο του 
21ου αιώνα;». 
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12. Παρουσίαση του Οδηγού Μαγειρικής στο Φεστιβαλ Κρητικής Κουζίνας στο 
Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου (Ίδρυμα Αγία Σοφία), όπου παρουσίασε και τον νέο 
Τόμο της Ακαδημίας "Μαγειρεύοντας στην ΟΑΚ". 
14. Εγκαίνια Έκθεσης με αφορμή τη συμπλήρωση 190 ετών από την ίδρυση της 
Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 77 
χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης. 
19. Έλαβε μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον  Άγιο Ιερομάρτυρα 
Μελχισεδέκ, Επίσκοπο Κισάμου. Οι Ιερές Ακολουθίες έλαβαν χώρα στον Ι.Ν. Μιχαήλ 
Αρχαγγέλου (Ροτόντα Επισκοπής Κισάμου), τον αρχαιότερο Ναό της Κρήτης, (6ος 
μ.Χ. αι.), τόπο διακονίας του Αγίου Ιερομάρτυρος Μελχισεδέκ. 
20. Τελετή στο Γερμανικό Νεκροταφείο του Μάλεμε, που οργάνωσε η Πρεσβεία της 
Γερμανίας, με αφορμή τη λήξη των εκδηλώσεων της επετείου της Μάχης της 
Κρήτης. 
22.- 25. Διεθνές Συνέδριο, υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με θέμα 
«Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας: Η Ορθόδοξη 
Θεολογία στον 21ο αιώνα», που 
οργάνωσε η Θεολογική Σχολή του 
Α.Π.Θ., στο οποίο μίλησε, με θέμα  
«Η Εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης 
Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας: 
Υπάρχει μία Κοινωνική Διδασκαλία 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας;». Το 
Συνέδριο διερεύνησε τη σπου-
δαιότητα και τις επιπτώσεις της 
συνοδικότητας για την Εκκλησία και 
την κοινωνία. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, η Θεολογική Σχολή απένειμε στην ΟΑΚ 
τιμητική πλακέτα για την πεντηκονταετή προσφορά της στα Γράμματα και στην 
Κοινωνία. Ο κ. Ζορμπάς είπε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Εκ μέρους του Σεβ. 
Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου, Προέδρου της ΟΑΚ, και των 
μελών του ΔΣ, ευχαριστούμε θερμά για τον τιμητικό αυτόν έπαινο.  Ένα έπαινο ο 
οποίος προέρχεται από τη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης και μας δίδει τη δύναμη 
να συνεχίζουμε το έργο μας προς τα θεολογικά γράμματα και την έρευνα.  
Ευχαριστίες προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας, υπό την αιγίδα του Οποίου τελεί 
το Ίδρυμα, αλλά και προς την ΑΘΠ τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ο 
οποίος φιλόστοργα μεριμνά για αυτό και το εμπιστεύθηκε, όπως και όλοι οι 
Προκαθήμενοι, για την πραγματοποίηση της ΑΜΣΟ Εκκλησίας. 
Ομοίως οι ευχαριστίες μας και προς την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της 
Κρήτης, αλλά και προς την Ιερά Μονή Γωνιάς, η οποία μας φιλοξενεί στην αυλή της. 
Προς όλους τους συνεργάτες για τη διακονία τους, καθώς και τα μέλη του ΔΣ. 
Μνημονεύουμε επίσης τους ιδρυτές και οραματιστές του Ιδρύματος τον μακαριστό 
Κισάμου και Σελίνου κυρό Ειρηναίο και τον Αλέξανδρο Παπαδερό. 
Θερμά σας ευχαριστούμε κ. Κοσμήτορα για την τιμή!». 
24.-26. Συμμετείχε σε Διεθνές Συνέδριο, με θέμα «Νέες Πολιτικές και Τρόποι Ζωής 
στην Ψηφιακή Εποχή», που διοργάνωσε το Ποντιφικό Ίδρυμα Centesimus Annus, με 
αφορμή τα 27 χρόνια από την Παπική Εγκύκλιο Centesimus Αnnus του Πάπα Ιωάννη 
Παύλου ΙΙ (1991). Η Παπική Εγκύκλιος Rerum Νovarum του Πάπα Λέοντος XIII (1891) 
αποτελεί μία βασική παρέμβαση της Καθολικής Εκκλησίας στα κοινωνικά 
προβλήματα της εποχής, καθώς καταγγέλλει «τη μιζέρια και τη  φτώχεια που 
επιβάλλονται άδικα στους εργαζομένους» και καταδικάζει τις αδικίες του 
καπιταλισμού, προτείνοντας τη δημιουργία ενός χριστιανικού συνδικαλισμού και 
διαμορφώνοντας την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας. Στο Συνέδριο 
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συμμετείχαν πάνω από 200 υψηλοί προσκεκλημένοι, επίσκοποι και κληρικοί, 
ευρωβουλευτές, στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ακαδημαϊκοί, ειδικοί 
επιστήμονες κ.ά.  

Από τους επίσημους προσκεκλημένους ήταν και η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄, ο οποίος στην ομιλία του, με θέμα «Κοινή 
Χριστιανική Ατζέντα για το Κοινό Καλό», αναφέρθηκε, σε κύρια προβλήματα αλλά 
και στις ανάγκες της εποχής μας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, παράλληλα, τόνισε τη 

διαδικασία της παγκοσμιοποίησης 
και τις συνέπειές της, με το γεγονός 
ότι ο πολιτισμός παραδόθηκε στην 
οικονομία, με την αύξηση της 
φτώχειας, την ασιτία και την ελλιπή 
διατροφή και την τραγωδία των 
μαζικών μεταναστεύσεων, στη 
«θεοποίηση του κέρδους», στη 
σύνδεση της αξιοπρέπειας με την 
κτήση και στην υποβάθμιση του 
ανθρώπου σε «homo economicus».  

Τους συμμετέχοντες προσεφώνησε σε ειδική τελετή η Α.Α. Πάπας Φραγκίσκος, ο 
οποίος αναφέρθηκε στην «παγκοσμιοποίηση της αδιαφορίας», η οποία επιδρά 
άμεσα στην οικογένεια, στην κοινωνία και στο προσφυγικό πρόβλημα.  
Κατά τη διάρκεια της σύντομης συνομιλίας του κ. Ζορμπά με τον Ποντίφικα τον 
ενημέρωσε για το έργο της ΟΑΚ, τόπο διεξαγωγής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας.  
 

Ιούνιος 

2. Κεντρική εκδήλωση στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 
3. Εκδήλωση Μνήμης της 77ης επετείου του Ολοκαυτώματος της Καντάνου. 
3. Ραδιοφωνική συνέντευξη στον σταθμό SKY του Ηρακλείου για θέματα της ΟΑΚ. 
5.-8. Στις εργασίες του 9ου Διεθνούς Οικολογικού Συμποσίου του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, με θέμα «Για μία πιο πράσινη Αττική: Συντηρώντας τον πλανήτη και 
προστατεύοντας τους κατοίκους του», το οποίο διεξήχθη στην Αθήνα, τις Σπέτσες 
και την Ύδρα. 

Ο τίτλος του Συνεδρίου παραπέμπει στο γεγονός ότι είναι αμέτρητοι παγκοσμίως 
οι τόποι που χρειάζονται το «πράσινο της ελπίδας». Γύρω από αυτήν την ιδέα 
αναπτύχθηκαν προβληματισμοί και προτάσεις από διακεκριμένους εισηγητές και 
έγιναν ζωηρές συζητήσεις για τη συνάφεια οικολογικών και κοινωνικών 
προβλημάτων τόσο μεταξύ τους, όσο και με το παγκοσμιοποιημένο πλέον πρότυπο 
οικονομικής ανάπτυξης και πολιτικής διακυβέρνησης. 

Από όλους τους συμμετέχοντες επισημάνθηκε ότι οι οικολογικές δραστηριότητες 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η εκ μέρους του προβολή του «πολιτισμού της 
αλληλεγγύης» έχουν παγκόσμια απήχηση, ενώ εμπνέουν και ενθαρρύνουν 
θρησκευτικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και την επιστημονική κοινότητα, να 
αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία τους με αυτό και τις δραστηριότητές τους 
στο δικό τους πεδίο. 
11. Παρουσίαση του βιβλίου «Το Αρχείο του ιερέως Βασιλείου Παπαδάκη», στην 
αίθουσα του Λυκείου Ελληνίδων. 
25.-27. Συμμετοχή στην 25η επετειακή Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας στην Αθήνα, όπου εισηγήθηκε το θέμα: «Κοινοβουλευτική 
Δημοκρατία στην Ψηφιακή Εποχή». 
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28.-30. Συμμετοχή στο επετειακό Συμπόσιο Ιωβηλαίου του Πατριαρχικού Ιδρύματος 
Πατερικών Μελετών, όπου εισηγήθηκε το θέμα: «Το έργο της Ορθοδόξου 
Ακαδημίας Κρήτης: 50 χρόνια προσφοράς στην Εκκλησία και την Κοινωνία». Επίσης, 
υπογράφηκε Μνημόνιο για την ίδρυση Δικτύου Συνεργασίας μεταξύ των 
επιστημονικών Ιδρυμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εκκλησιαστικών 
Φορέων της Ελλάδος και της Κύπρου. 
 

Η Αικατερίνη Καρκαλά 

1.-4. 5 Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Συνέδριο του Ευρω-Αραβικού 
Διαλόγου των Πολιτών, που διεξήχθη στην Ακαδημία της Sigtuna στη Σουηδία, με 
θέμα «Φύλο, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Θρησκεία: Σύγχρονες προκλήσεις για 
την κοινωνία και τη δημοκρατία», ενώ εισηγήθηκε το θέμα: «Πολιτιστικές 
αντιπαλότητες – μία προοπτική που βασίζεται στο φύλο». 
21.-25. 5 Συμμετοχή στο 8ο Διεθνές Συνέδριο Ορθοδόξου Θεολογίας, υπό την αιγίδα 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που διοργάνωσε η Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ., με 
θέμα «Η μετά-Σύνοδος εποχή στον οικουμενικό διάλογο».  
 

Ο Αντώνης Καλογεράκης 

2. Μαζί με τον Παναγιώτη Καλόκληρο σε ενημερωτική συνάντηση, με θέμα «Η 
Ευρώπη στην Κρήτη και η Κρήτη στην Ευρώπη-Συνεργασίες και Αξιοποίηση 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από την Περιφέρεια Κρήτης». 
10.-11.5 Συνέδριο, με θέμα «Περιοχές NATURA 2000: Προστασία και Βιώσιμη 
Ανάπτυξη». 
22.5. Συνέδριο στην Αθήνα, με τίτλο «Ενεργειακές Κοινότητες στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας REScoop PLUS, όπου μίλησε, με θέμα «Εμπειρίες από τη 
λειτουργία Ενεργειακών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα». 
30.5 Πολυθεματική ομάδα εργασίας φορέων σχετικά με τη χάραξη ενός θεματικού 
μονοπατιού μεταξύ των τεσσάρων δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Πλατανιά, στο 
πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος «ΚΡΗΝΕΣ». 
6.6 Δεύτερη Διεπιστημονική συνάντηση στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
Προγράματος «Κρήνες: ένας Δήμος, μία Διαδρομή σε 4 Εποχές». 
 

Η Κωνσταντίνα Στεφανάκη 

9.6  Εγκαίνια της Έκθεσης Αγιογραφίας, με τίτλο «Εικόνων Φως» που διοργάνωσε ο 
Παγκρήτιος Σύλλογος Εικαστικών Δημιουργών «Νεώριον Τέχνης», στο Ηράκλειο. 
14.6 Καταληκτήρια, για τη φετινή σχολική χρονιά, εορτή του Νηπιαγωγείου 
Κολυμπαρίου. 
 

Ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης 

2.5 Παρουσίαση του βιβλίου του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Αλέξη 
Πολίτη, με τίτλο «Η Ρομαντική Λογοτεχνία στο Εθνικό Κράτος». 
5.5 Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Βαγγέλη Κακατσάκη, συνταξιούχου 
εκπαιδευτικού, με τίτλο «Όπως το ψωμί». 
22.-25.5 Διεθνές Συνέδριο, με θέμα Βιβλιοθήκες, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 
 

Η Μαρία Χατζηαποστόλου 

1.-4.5 Συμμετοχή και Ομιλία που αφορούσε την προσφυγική κρίση στην Ελλάδα, 
στον Ευρω-Αραβικό Διάλογο των Πολιτών, με θέμα: «Φύλο, Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης και Θρησκεία: Σύγχρονες προκλήσεις για την κοινωνία και τη 
δημοκρατία», που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα της Sigtuna στη Σουηδία.  
21.-25.5 Συμμετοχή και Εισήγηση με θέμα: «Η ανθρωπολογική διάσταση της Αγίας 
και Μεγάλης Συνόδου –Προβληματισμοί και προοπτικές για το μέλλον–», στο 8ο 
Διεθνές Συνέδριο Ορθοδόξου Θεολογίας, που διοργάνωσε η Θεολογική Σχολή του 
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Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου και πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. 
21.6 Συνέντευξη στο Περιοδικό «Πεμπτουσία», με θέμα: «Όταν η Θεολογία 
συνάντησε τη Λογοτεχνία». 
26.6 Εισήγηση στη Θεολογική Επιμορφωτική Ημερίδα των Θεολόγων του Νομού 
Χανίων, στο Ενοριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης «Η Κωνσταντινουπολειάδα», με θέμα “Τὴ διακονία σου 
πληροφόρησον” (Β΄ Τιμ., 4:5). Από τη σχολική αίθουσα στην αίθουσα της 
Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης: Σχολικά Προγράμματα και Δράσεις. 
 

Ο Παναγιώτης Καλόκληρος 

10.5 Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Χανίων για τη νέα Ευρωπαϊκή 
Οδηγία σχετική με τα προσωπικά δεδομένα. 
 

Ο Ιωάννης Κατσιφαράκης 

25.-27.6 Ο Σεφ της ΟΑΚ συμμετείχε σε εκδήλωση για την ελληνική γαστρονομία στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εκδήλωση αυτή για την προβολή της ελληνικής 
γαστρονομίας ήταν η τρίτη κατά σειρά σχετική δράση και αποτέλεσε τον τρίτο κρίκο 
της αλυσίδας των πρωτοβουλιών του Ευρωβουλευτή Στέλιου Κούλογλου, για την 
ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας των ελληνικών προϊόντων και τη στήριξη της 
ελληνικής επιχειρηματικότητας. 

 

Μαγειρεύοντας στην ΟΑΚ… 

     Από τις εκδόσεις του Ιδρύματος και με την ευγενική χορηγία του Δήμου 
Πλατανιά, κυκλοφόρησε ο νέος Τόμος Μαγειρεύοντας στην ΟΑΚ (Cooking at the 
OAC). Ο παρών Τόμος αποτελείται από τον Πρόλογο, 
τον Χαιρετισμό του Επισκόπου, το Κεφάλαιο Η 
διατροφή στη Βίβλο, το κυρίως μέρος με τις Κρητικές 
συνταγές και ολοκληρώνεται με το επίσημο κείμενο 
της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας Η σπουδαιότητα της νηστείας και η τήρηση 
αυτής σήμερον.  
     Πιο αναλυτικά, στον Πρόλογο αναφέρεται πως, «η 
Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ουσιαστική 
προσέγγιση και αντιμετώπιση των ποικίλων κοινωνικών προβλημάτων, μέσω του 
διαλόγου και του συμποσιακού χαρακτήρα της», ενώ ο Σεβασμ. Μητροπολίτης 
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, στον Χαιρετισμό του, τονίζει τον συμποσιακό 
χαρακτήρα του “συμφιλοσοφείν” στην ΟΑΚ! «Οι σύνεδροί μας», σημειώνει ο 
Σεβασμιώτατος, «“ακούν” τις μυρουδιές της φύσης και των εδεσμάτων, πρωτίστως 
όμως βλέπουν ο ένας τον άλλον “πρόσωπο προς πρόσωπο”. Η πραγματικότητα αυτή 
είναι μία συνεχής κοινωνία προσώπων, με όσα οι άνθρωποι της κουζίνας 
ετοιμάζουν με σεβασμό στον άνθρωπο και στο φυσικό περιβάλλον». 
     Στο Κεφάλαιο Η διατροφή στη Βίβλο, γίνεται μια εκτενής περιγραφή της 
διατροφής και των πρώτων υλών που αναφέρονται στη Βίβλο, στη σχέση νηστείας 
και αλληλεγγύης και στην πατερική προσέγγιση του Φυσικού Περιβάλλοντος ως 
εμπειρία ζωής. Στο κυρίως μέρος του Τόμου παρατίθενται επίσης οι Κρητικές 
Συνταγές, παρμένες από την παράδοση του τόπου και μέσα από την εμπειρία του 
Σέφ της ΟΑΚ, Ιωάννη Κατσιφαράκη. Ο Τόμος ολοκληρώνεται με την αναφορά στην 
αξία της διατροφής και τη σημασία της νηστείας, η οποία κατείχε περίοπτη θέση 
στα υπό συζήτηση θέματα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας. 
     Ο Τόμος είναι μεταφρασμένος στην αγγλική γλώσσα από την επιστημονική 
Συνεργάτιδα του Ιδρύματος, Εμμανουέλα Λαρεντζάκη και διατίθεται από την ΟΑΚ. 
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ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
 

10.-14.4 Ο πάστορας Roy Kaufman, ο οποίος είχε εργασθεί προ ετών στο Κέντρο 
Αγροτικής Αναπτύξεως, με την Ardyce McCaw. 
27. 4 Η Tober Magrit από τη Γερμανία. Δώρισε στην ΟΑΚ επτά (7) πίνακες 
ζωγραφικής με την ιστορία της Δημιουργίας του κόσμου, από το βιβλίο της Γένεσης 
της Παλαιός Διαθήκης. 
18.4-1.5  Ο Johannes Hauck, στο πλαίσιο του Διαλόγου Ορθοδόξων – Καθολικών 
(βλπ. 2445). 
24.4-9.5  Ο Καθηγητής Philipp Harnoncourt, επί σειρά ετών φίλος του Ιδρύματος. 
7.-9.5 Ο Σουηδός πάστορας  Kling Björn, φίλος της ΟΑΚ. 
31.5-14.6  O Grubauer Franz ανώτατο εκκλησιαστικό στέλεχος της Ευαγγελικής 
Εκκλησίας Hessen και Nassau και Διευθυντής  της Ευαγγελικής Ακαδημίας της πόλης 
Darmstadt, με τη σύζυγό του Sylvia. Συζήτησαν με επιστημονικούς συνεργάτες για 
διάφορα εκκλησιαστικά θέματα και για το μέλλον των Ακαδημιών. 
26.-28.5  Ο Ιωάννης Παυλάκης και ο Εμμανουήλ Λουκάκης με την οικογένειά τους. 
21.6 Η Μαρίνα Ντονοπούλου, Διευθύντρια Α21 Greece και η Λητώ Καραγκούνη, 
Υπεύθυνη Προγραμμάτων Ενημέρωσης συζήτησαν με τον Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ 
θέματα συνεργασίας. 
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Ακολουθήστε την ΟΑΚ στα κοινωνικά δίκτυα και ενημερωθείτε για τα νέα του Ιδρύματος: 
 

Orthodox Academy of Crete      orthodox_academy_of_crete                @orth_acad_crete                      www.libraryoac.gr 

 
 
 
 

 

 

 
Συνένοχο Ἔαρ..., μέ τούς διαρρῆκτες τοῦ Ἥλιου!                                                                     

 

                                                                                  (Φωτο Κ. Ζορμπάς) 
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