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Γιά μία ἀκόμη χρονιά τά Χριστούγεννα ἐπι-σκιάζονται ἀπό τή 
θλίψη, τήν ἀνησυχία, τήν ἀγωνία καί τήν ἀπογοήτευση τῶν 
ἀνθρώπων γιά τήν πορεία τοῦ κόσμου. Οἱ μεγαλύτεροι στήν ἡλικία 
ἀγωνιοῦν καί οἱ νεώτεροι ἀγανακτοῦν, νιώθοντας τήν ἀβεβαιότητα 
νά ἀπειλεῖ τό μέλλον τους. Οἱ πόλεμοι καί ἡ βία συνεχίζονται εἰδικά 
μεταξύ πιστῶν διαφόρων θρησκειῶν!  

Ἡ ἐνανθρώπιση τοῦ θείου λόγου ἀποτελεῖ, ὅμως, ἕναν αἶνο καί 
ἕναν ὕμνο εὐχαριστίας καί ἐλπίδας. Εὐχαριστία καρδιακή γιά ὅσα 
μᾶς προσέφερε καί ἐλπίδα γιά ὅσα θά μᾶς προσφέρει.  

Ἡ προσφορά αὐτή δέν μπαίνει μέσα σέ οἰκονομικά σχήματα καί 
μεγέθη. Ἡ τοῦ Χριστοῦ γέννησις ἀποτελεῖ μία μεγαλειώδη, στήν 
ἁπλότητά της, ὑπέρβαση τοῦ ἀδυνάτου. Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος γιά 
νά ὁδηγήσει τούς ἀνθρώπους στή θέωση.  

Καί μόνον αὐτό μπορεῖ νά μᾶς δίδει λύσεις καί νά προωθεῖ τίς 
ἀξίες, συμβάλλοντας στήν εἰρήνη καί τήν κοινωνική συνοχή. Ὅταν 
«ὁ Θεός μέθ᾽ ἡμῶν», μποροῦμε νά μιλοῦμε γιά ἀνασυγκρότηση τῆς 
κοινωνίας μας καί τοῦ κόσμου. Μόνο τότε μποροῦμε νά ὑπερβοῦμε 
τά προβλήματα, νά διανοίξουμε περάσματα καί δρόμους εἰρήνης 
καί καταλλαγῆς, ἐκεῖ πού ὅλα παραμένουν κλειστά ἀπό τή 
σκληρότητα καί τήν ἀνθρώπινη ἐγωπάθεια.  

Ὅπως σημειώνει ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. 
Βαρθολομαίος Α΄, «…οἱ Ἐκκλησίες ὀφείλουν νά λειτουργοῦν ὡς 
θετική πρόκλησις διά τόν ἄνθρωπον, νά δίδουν ἀπαντήσεις εἰς τάς 
ὑπαρξιακάς ἀναζητήσεις αὐτοῦ, νά κρατοῦν ἀνοικτήν τήν πύλην 
τοῦ οὐρανοῦ. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος πιστεύει ὅτι δύναται νά δίδῃ 
εἰς τήν ζωήν του τό νόημα, τό ὁποῖον ἐκεῖνος ἐπιθυμεῖ. Παρ᾿ ὅτι δέν 
θεωροῦμεν ὀρθόν νά κρίνωμεν τόν νεωτερικόν πολιτισμόν 
ἀποκλειστικῶς ἐπί τῇ βάσει “ἁμαρτολογικῶν κριτηρίων”, δηλαδή ὡς 
τήν κατ᾿ ἑξοχήν περίοδον ἁπαξιώσεως τῶν ἀξιῶν, ἐπιθυμοῦμεν νά 
ὑπογραμμίσωμεν ὅτι ἡ προσπάθεια τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, ἰδίως 
εἰς τήν ἐκκοσμικευμένην Δύσιν, νά αὐτονημηθῇ ἀπό τόν Θεόν, 
ταυτίζων τήν πίστιν εἰς τόν Θεόν μέ ἀνελευθερίαν καί τήν 
ἀπόρριψιν τῆς πίστεως ἤ καί τοῦ ἰδίου τοῦ Θεοῦ μέ ὑψίστην 
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αὐτονομίαν, ἀποτελεῖ σύγχρονον ἔκφρασιν τοῦ προπατορικοῦ 
ἁμαρτήματος, ἤτοι τῆς προσπαθείας τῶν Πρωτοπλάστων νά 
ἀναζητήσουν τήν ἐλευθερίαν μακράν τοῦ Θεοῦ ἤ χωρίς τόν Θεόν. 
Δι᾿ ἡμᾶς τούς Χριστιανούς ἡ ἀληθής ἐλευθερία καί ἡ μακαριότης 
εἶναι ἡ πίστις εἰς τόν Θεόν καί ἡ τήρησις τῶν ἐντολῶν Του. Δέν 
ὑπάρχει ἀληθές νόημα ἔξω ἀπό τήν ἐλευθεροποιόν Ἀλήθειαν. 
“Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς” (Ἰωάν. 8, 
32-33). Ἡ Ἀλήθεια εἶναι ὁ Χριστός, ἡ δέ ἐν Χριστῷ ζωή εἶναι τό 
“ἀληθεύειν ἐν τῇ ἀγάπῃ” (πρβλ. Ἐφεσ. δ’, 15)»*. 

 
Εὐλογημένα Χριστούγεννα γεμᾶτα Φῶς καί ὁ Νέος Χρόνος 

γεμᾶτος ἐλπίδα! 
 
 

* Ἀπόσπασμα ὰπό τόν Χαιρετισμό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. 

κ. Βαρθολομαίου Α’, πρός τήν Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, κατά τήν Θρονικήν 

Ἑορτήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, 30 Νοεμβρίου 2017. 

 

 
 

 

 

ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΟΚΡΕΜΜΥΔΑ 

 
 

Η φύση πάντα προσέφερε στον άνθρωπο 

ευκαιρίες για ευχές. Ειδικά στην Κρήτη οι 

πέτρες και η αγριοκρεμμύδα έχουν την τιμητική 

τους. Στην αρχή του χρόνου ένα παιδί κρατούσε 

μαζί του μία πέτρα, την έβαζε στη μέση του 

σπιτιού, καθόταν επάνω και έλεγε: «Κλου κλου 

στα ορνίθια μας, καλοχρονιά στα σπίτια μας, 

μπε-μπε στα πρόβατά μας και υγεία στα παιδιά 

μας κι όσο βάρος έχει τούτη η πέτρα, τόσο 

χρυσάφι να μπει στο σπίτι σας». Το 

σκυλοκρέμμυδο (Scilla maritima) ή 

ασκελετούρα φυτρώνει άγριο και μοιάζει με 

μεγάλο κρεμμύδι. Ακόμη και να το βγάλεις απ' 

τη γη και να το κρεμάσεις, δεν παύει να βγάζει 

νέα φύλλα και άνθη. Ο λαός πιστεύει ότι αυτή τη 

μεγάλη ζωτική του δύναμη μπορεί να τη 

μεταδώσει σε έμψυχα και άψυχα, γι' αυτό την 

Πρωτοχρονιά την κρεμούν στα σπίτια.  

Ευχή μας, προς όλους τους φίλους και τις φίλες 

αναγνώστες-στριες των Διαλόγων Καταλλαγής, 

είναι το βάρος της πέτρας, χρυσάφι στο σπιτικό 

σας και να έχετε δύναμη ζωής σαν την 

αγριοκρεμμύδα! 
 
 

http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=2366&tla=gr
http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=2366&tla=gr
http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=2366&tla=gr
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
 
2391 26.9-8.10  Κηπουροί Τοπίου 

πουδαστές και σπουδάστριες της Σχολής Kηπουρών Τοπίου από τις πόλεις του 
Oppenheim (Επαγγελματική Σχολή), Koblenz (Επαγγελματική Σχολή Τοπίου) 

και Bitburg (Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Σχολή του Ερυθρού Σταυρού) της Γερμανίας, 
υπό την καθοδήγηση των Καθηγητών τους Ekchard Boy, Alex Kreisel, Robert Frich 
και Andreas Pert, ολοκλήρωσαν 
το Πρόγραμμα της πρακτικής τους 
στην ΟΑΚ.  Σημειώνουμε ότι οι 
σπουδαστές των παραπάνω 
Σχολών, από το 1996 μέχρι 
σήμερα πραγματοποιούν ανελ-
λιπώς την πρακτική τους στους 
χώρους της ΟΑΚ.  

Όλοι εργάστηκαν συλλογικά και 

δημιουργικά στη χρήση της πέτρας, δημιουργώντας περίτεχνα 
μονοπάτια και πέτρινα κομψοτεχνήματα στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Τέχνης και Λόγου «Πρόσωπο προς Πρόσωπο», 
καθώς και στο πλαίσιο της καταλλαγής και της προσφοράς.  
Στο καλωσόρισμα της Ομάδας από τον Γενικό Διευθυντή της 
ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνο Ζορμπά, τονίστηκε η σημασία της 
συνεργασίας των Σχολών της Γερμανίας με την ΟΑΚ, μέσω της 
τέχνης και του πολιτισμού, αφήνοντας ως παρακαταθήκη το 
έργο των σπουδαστών, ως έμπρακτο δείγμα αμοιβαίας 
εκτίμησης και σεβασμού. Επίσης, ο κ. Ζορμπάς στην εισαγωγική 
του ομιλία, τόνισε τη σημασία της έννοιας του «λίθου» στην 

κρητική παράδοση και αναφέρθηκε στη σχέση του ανθρώπου με την πέτρα μέσα 
από την ποίηση του Σεφέρη και άλλων Ελλήνων ποιητών, αλλά και παραδοσιακών 
τραγουδιών.  

Η όλη προσπάθεια στηρίζεται από Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και 
οι σπουδαστές, κατά την παραμονή τους, είχαν την ευκαιρία να μάθουν την 
ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό και την ιστορία της Κρήτης, ενώ γνώρισαν την 
Κρήτη με επισκέψεις τους στην ενδοχώρα και σε Μουσεία της περιοχής. 
 
2392 2.  Ιερατική Σύναξη 

ε τη συμμετοχή κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου 
πραγματοποιήθηκε Ιερατική Σύναξη με Ομιλητή τον Σεβασμιώτατο 

Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριο. Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Κωνσταντίνος 
Ζορμπάς, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, αναφερόμενος στις επετειακές 
εκδηλώσεις με την ευκαιρία της συμπλήρωσης πενήντα χρόνων από τα εγκαίνια του 
Ιδρύματος.  
 
 

4. Μέλη από την Ενοριακή Νεανική Εστία του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου 
Αχαρνών, με συνοδό τον π. Θεμιστοκλή Χριστοδούλου γνωρίζουν το έργο της ΟΑΚ.    
 
 

Σ 

Μ 
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2393  8.-15.  Ομάδα από την Ευαγγελική Εκκλησία 
έλη της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας από την περιοχή Hessen-
Nassau, διέμεινε στην ΟΑΚ, στο πλαίσιο επιμορφωτικού σεμιναρίου 

στελεχών της, στον τομέα της επιμόρφωσης παιδιών, νέων και οικογένειας. Κατά 
την παραμονή τους στην Κρήτη είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ποιμαντικές 
δραστηριότητες και τη λειτουργική ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και 
αξιοθέατα της περιοχής. 
 
12.  Δ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου Πλατανιά. 
 
2394 13.  Επίσημη Έναρξη Επετειακών Εκδηλώσεων 

ην Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017, ημέρα της επετείου των εγκαινίων της ΟΑΚ, 
μέσα σε κλίμα ιστορικής μνήμης και συγκίνησης, το Ίδρυμα άνοιξε και 

επισήμως τους εορτασμούς του, με αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα ετών από την 
ημέρα των εγκαινίων του (13.10.1968). 

Μετά τη Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσι των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, ο 
Σεβασμιώτατος Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος του Ιδρύματος, στο 
κήρυγμά του, υπογράμμισε πως όλα στη ζωή εκπορεύονται από το ιερό 

θυσιαστήριο και πως 
το έργο της Ακαδημίας 
αποτελεί μία Θεία 
Λειτουργία, κατά την 
οποία όλος ο κόσμος 
έρχεται σε κοινωνία 
προσώπων. Στη συνέ-
χεια ευχαρίστησε το 
προσωπικό της ΟΑΚ 
και τον Γενικό 
Διευθυντή αυτής, Δρ 
Κωνσταντίνο Ζορμπά, 
ο οποίος ανέλαβε τη 
σκυτάλη την ιστορική 

αυτή στιγμή για να εργαστεί για τη μετάβαση και την παρουσία του Ιδρύματος στα 
επόμενα έτη. Συνεχίζοντας, ο κ. Αμφιλόχιος αναφέρθηκε στον ιδρυτή της ΟΑΚ, τον 
μακαριστό Μητροπολίτη πρ. Κισάμου και Σελίνου κυρό Ειρηναίο (Γαλανάκη), καθώς 
και στον συνοδοιπόρο του πρ. Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ, Αλέξανδρο Παπαδερό, τον 
οποίο και ευχαρίστησε για την προσφορά του, ευχόμενος το Ίδρυμα να συνεχίσει να 
επιτελεί έργο ιεραποστολικό και να αποτελεί μαρτυρία ζωής στο σύγχρονο κόσμο.   

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ ευχαρίστησε με τη σειρά του τον Σεβασμιώτατο, 
για την αμέριστη στήριξή του προς το Ίδρυμα, καθώς και όλους τους παλαιούς και 
νέους συνεργάτες, απόντες και παρόντες. Ο κ. Ζορμπάς τόνισε πως η παρούσα 
στιγμή είναι ιστορική και πως η ευθύνη είναι μεγάλη, ευχαριστώντας ταυτοχρόνως 
και την τοπική κοινωνία για τη στήριξή της όλα αυτά τα χρόνια, ενώ υπογράμμισε 
την αγάπη και τη μέριμνα της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και 
του Παναγιωτάτου προσωπικώς, αναμένοντας τη χαροποιό ημέρα της ευλογίας 
Του, κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις της Ακαδημίας το ερχόμενο έτος. 

Στη λειτουργική αυτή σύναξη παρευρέθησαν, ο Δρ Αλέξανδρος Παπαδερός, 
συνεργάτες και φίλοι του Ιδρύματος, καθώς και η Ομάδα της Ευαγγελικής 
Εκκλησίας της Γερμανίας από την περιοχή Hessen-Nassau, η οποία βρισκόταν στην 
ΟΑΚ στο πλαίσιο επιμορφωτικού σεμιναρίου των στελεχών της (βλπ. αρ. 2393).  

 
16. Ομάδα από την Ιρλανδία. 

Μ 

Τ 
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2395 18.  Η Κρήτη χθες και σήμερα 
μερίδα με Ομάδα από τη Γερμανία. Σε παρόμοιες Ημερίδες γίνεται γνωριμία 
με τό ἔργο της ΟΑΚ και συζήτηση θεμάτων, τα οποία θέτουν οι επισκέπτες. 

Κατά το πλείστον οι ερωτήσεις αναφέρονται στον εκκλησιαστικό βίο του λαού της 
Κρήτης και στην ιστορία της. 
 
2396 21. Αθλητική Παιδεία 

 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων και η Επιτροπή Διαιτησίας 
(Εκπαιδευτικό Τμήμα), οργάνωσαν Σεμινάριο με θεματικό αντικείμενο 

σχετικό με την εκμάθηση των κανονισμών αγώνων ποδοσφαίρου, καθώς και την 
αθλητική και την εν γένει συμπεριφορά των αθλητών και των γονέων εντός και 
εκτός Γηπέδου. Στόχος του Σεμιναρίου ήταν η απόκτηση αθλητικής παιδείας και 
συμπεριφοράς, βάζοντας ένα λιθαράκι προς τη βελτίωση του αθλήματος του 
ποδοσφαίρου.  
 
2397  24.-27.   Οικολογική Θεολογία και Περιβαλλοντική Ηθική  

ιεθνές Συνέδριο για την Οικολογική Θεολογία και Περιβαλλοντική Ηθική 
(ECOTHEE-2017), το οποίο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ με 

τη συμμετοχή επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  
Μετά την τέλεση του Αγιασμού, ο Δρ Λουκάς Ανδριανός από το Ίδρυμα Έρευνας 

και Τεχνολογίας, πρ. συνεργάτης της ΟΑΚ, ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες στο 
Συνέδριο και ιδιαιτέρως τον Δρ Κωνσταντίνο Ζορμπά για τη φιλοξενία του 
σημαντικού αυτού 
Οικολογικού Συνεδρίου 
στις εγκαταστάσεις του 
Ιδρύματος, καθώς και 
τον υπεύθυνο του 
Ινστιτούτου Θεολογίας 
και Οικολογίας και 
επιστημονικό συνεργάτη 
της ΟΑΚ, Αντώνη 
Καλογεράκη, για τη 
συνεργασία.  

Ο κ. Ζορμπάς, χαιρε-
τίζοντας τους συνέ-
δρους, υπογράμμισε πως στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάθε αρχή αγιάζεται και έκανε 
λόγο για την παράδοση που ξεκινά από το Βυζάντιο και η οποία καθιέρωσε την 
Ίνδικτο, η οποία αποτελεί τον αγιασμό κάθε αρχής, αλλά και τη συμβολική αρχή του 
λειτουργικού έτους, μέσα από τη μέριμνα για τη Δημιουργία του Θεού. «Είναι 
μεγάλη μας τιμή και χαρά να σας υποδεχόμαστε στο νησί της Κρήτης, καθώς ήλθατε 
από όλες τις γωνιές της γης, ώστε να συμμετάσχετε στο 
πολυσήμαντο αυτό Συνέδριο», τόνισε ο Γενικός 
Διευθυντής της ΟΑΚ, ο οποίος δεν παρέλειψε να 
αναφέρει τη μέγιστη προσφορά του Οικουμενικού 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, για την προστασία 
του Φυσικού Περιβάλλοντος. Ο Δρ Ζορμπάς επίσης, 
δήλωσε πως η ΟΑΚ επί πενήντα έτη καλλιεργεί τον 
διάλογο ανάμεσα στη Θεολογία και την Επιστήμη, ώστε 
να βρεθούν κοινές προσεγγίσεις για την επίλυση των 
ανακυπτόντων προβλημάτων για το μέλλον της 
ανθρωπότητας. 

Η 

Η 

Δ 



6 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, Ιωάννης Μαλανδράκης, ο οποίος τίμησε με την παρουσία 
του το Συνέδριο, καλωσόρισε τους συνέδρους στο Δήμο Πλατανιά, «σε αυτόν τον 
ευλογημένο τόπο και από την Εκκλησία και από την ίδια τη Δημιουργία». Ο κ. 
Μαλανδράκης τόνισε, πως η Οικολογία έχει πολλά να προσφέρει στην κοινωνία με 
τη σωστή παραγωγή των αγροτικών προϊόντων, ιδιαίτερα του ελαιόλαδου, το οποίο 
είναι διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο και ευχήθηκε καλή επιτυχία στους 
συμμετέχοντες και καλή διαμονή στον «επίγειο Παράδεισο» της Κρήτης, όπως 
σημείωσε χαρακτηριστικά. 

 Ο Γεώργιος Σταυρουλάκης, Αντιπρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
χαιρετίζοντας την έναρξη του Συνεδρίου, τόνισε την αγαστή συνεργασία της ΟΑΚ με 

το Πολυτεχνείο Κρήτης, ενώ ο Dr Guillermo 
Kerber, συνεργάτης του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Εκκλησιών (WCC), επεσήμανε 
τη σχέση Θεολογίας και Οικολογίας και 
ιδιαίτερα στην ορθόδοξη παράδοση. Ο 
επιστημονικός συνεργάτης της ΟΑΚ, 
Αντώνης Καλογεράκης παρουσίασε το έργο 
και τις οικολογικές δραστηριότητες της ΟΑΚ 
που αφορούν το Φυσικό Περιβάλλον.  
Οι σύνεδροι, Θεολόγοι και όχι μόνον, κατά 
τη διάρκεια του Συνεδρίου, είχαν την 

ευκαιρία να επισκεφθούν περιοχές και αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής των 
Χανίων, όπως την Ιερά Μονή Χρυσοπηγής και το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, την 
Αγία Κυριακή, να πραγματοποιήσουν βοτανική εξόρμηση στον Ομαλό και να 
επισκεφθούν τοπικές μονάδες παραγωγής ελαιολάδου κ.ά.  

 
2398  28. 10-2. 11  Επιστημονική συνάντηση για τη Φαρμακευτική Έρευνα  

ιεθνής συνάντηση δικτύου επιστημόνων που εργάζονται στη Δομική 
Γονιδιωματική Βιολογία και που προέρχονται από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά 

Κέντρα και Φαρμακευτικές Εταιρίες από τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το 
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ελβετία, τη Γαλλία, τη Σουηδία και τη Βραζιλία. 

Οι παραπάνω επιστήμονες, με 
άξονα τη συνεργασία για την 
προώθηση της έρευνας 
σχετικά με νέα φάρμακα, 
αξιοποιούν τα πιο πρόσφατα 
επιτεύγματα της Ιατρικής και 
της Βιολογίας, τοποθετώντας 
τον άνθρωπο πάνω από 
οποιοδήποτε εμπορικό, 
προσωπικό ή και ακαδημαϊκό 
όφελος. Κύριος στόχος των 
συζητήσεων, ήταν η δυνα-
τότητα ελεύθερης πρόσβασης 

στα επιστημονικά δεδομένα, επιτυγχάνοντας αποδοτικότερα και οικονομικότερα 
φάρμακα, με την ταχύτερη προώθησή τους στους ασθενείς που τα έχουν ανάγκη.  

 

 
 
 
 

Δ 
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
 

2399 1.-8.  Σύλλογοι Γυναικών από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων  
μάδα Γυναικών-Στελεχών των τοπικών Ορθοδόξων Ενοριακών Συλλόγων 
Γυναικών της περιοχής της Γαλιλαίας από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, 

φιλοξενήθηκε στην ΟΑΚ με συνοδό τον Βασίλη Σλεϊμάν, Δρ Θεολογίας της 
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Την Ομάδα καλωσόρισε ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, ο οποίος τόνισε τους 
στενούς δεσμούς φιλίας των δύο λαών και εξέφρασε τη χαρά του για αυτή την 
επίσκεψη, ευχόμενος να είναι δημιουργική και εποικοδομητική. Επίσης, 
αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που επιτελείται στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, 
καθώς και στον Μακαριώτατο Πατριάρχη Θεόφιλο, ο οποίος είναι και Εταίρος του 
Ιδρύματος, ευχόμενος όπως ο Θεός να δίδει δύναμη στον ίδιο, καθώς και στον 

κλήρο και στο ποίμνιό 
του.      
Τα μέλη της Ομάδας είχαν 
την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για το 
σκοπό και το έργο της 
ΟΑΚ, καθώς και για τις 
δράσεις της, από τους 
επιστημονικούς συνερ-
γάτες του Ιδρύματος, ενώ 
κατά τη διάρκεια της 
παραμονής τους στην 
Κρήτη, περιηγήθηκαν σε 

Ιερές Μονές, γνωρίζοντας από κοντά την παραδοσιακή μοναστηριακή φιλοξενία, 
καθώς και τις πολυποίκιλες δραστηριότητές τους. Παρακολούθησαν τη Θεία 
Λειτουργία στην Ιερά Μονή Γωνιάς, όπου τις υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος και πήραν την ευλογία του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σμύρνης Βαρθολομαίου.  

Επίσης, είχαν συνάντηση γνωριμίας με το Σύλλογο Γυναικών Κολυμπαρίου και 
την Πρόεδρό του Κατερίνα Χριστοδουλάκη, το Σύλλογο Καντάνου και την Πρόεδρό 
του, Τίνη Δαμιανάκη, καθώς και το Σύλλογο Κισάμου και την Πρόεδρό του, Ανθή 
Νταγκουνάκη. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, έγινε ανταλλαγή 
εμπειριών στα θέματα που αφορούν το έργο των Γυναικείων Συλλόγων, αλλά και 
αναμνηστικών δώρων, τα οποία οι φιλοξενούμενες είχαν φέρει μαζί τους από τους 
Αγίους Τόπους.  

Οι γυναίκες των τοπικών μας Συλλόγων με χαρά υποδέχθηκαν τις επισκέπτριες 
και τους παρείχαν την πατροπαράδοτη κρητική φιλοξενία. Ιδιαιτέρως τονίστηκε, ότι 
οι Σύλλογοι της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, ιδρύθηκαν και ενδυναμώθηκαν από τον 
μακαριστό Μητροπολίτη κυρό Ειρηναίο (Γαλανάκη), έργο το οποίο συνεχίζει με 
επιτυχία ο νυν Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος.  
     Από την επίσκεψη αυτή, έχουν δημιουργηθεί στενοί δεσμοί, οι οποίοι 
αναμένεται να αποφέρουν καρπούς στο άμεσο μέλλον, όπως για παράδειγμα με 
την παρουσία Γυναικών από την Γαλιλαία στην εκδήλωση της ΟΑΚ κατά την Κυριακή 
των Μυροφόρων το επόμενο έτος, αλλά και ανταλλαγές Ομάδων στο μέλλον, για 
μία ακόμη καλύτερη αλληλογνωριμία.  
     Υπενθυμίζουμε, ότι οι αραβόφωνες ενορίες του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, 
τελούν όλες τις ιερές Ακολουθίες τους στην αραβική γλώσσα, ενώ πολλοί κληρικοί 
και πιστοί ομιλούν την ελληνική γλώσσα, καθώς έχουν σπουδάσει σε ελληνικά 
Πανεπιστήμια.  

Ο 
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2400 17. Ωδή στην Ελευθερία 
 ΟΑΚ στo πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα πενήντα έτη 
λειτουργίας της και με αφορμή τη συμπλήρωση 44 ετών από την εξέγερση 

του Πολυτεχνείου, συνδιοργάνωσε με το Γυμνάσιο και το Λύκειο Κολυμβαρίου, 
επιστημονική Ημερίδα, με θέμα την εξέγερση του Πολυτεχνείου.  
     Κεντρικός Ομιλητής ήταν ο Βασίλης Πεντάρης, Πολιτικός Μηχανικός, πρ. 
Βουλευτής και Πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης Κρητών κατά το έτος 1972, ο 
οποίος εισηγήθηκε το θέμα: «Νέο ξεκίνημα…», ενώ σύντομη αναφορά για το νόημα 
του Πολυτεχνεί-
ου και τη σύνδε-
ση με την εποχή 
μας, έκανε ο Δρ 
Κωνσταντίνος 
Ζορμπάς, Γενικός 
Διευθυντής της 
ΟΑΚ. 
     Χαιρετισμούς 
απηύθυναν οι 
Στυλιανός Παπα-
δάκης, Γυμνα-
σιάρχης και Δημήτρης Νικολακόπουλος, Λυκειάρχης, οι οποίοι ευχαρίστησαν την 
ΟΑΚ για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και προέτρεψαν τους μαθητές να την 
παρακολουθήσουν προσεκτικά και να ανακαλύψουν μέσα από αυτή το αληθινό 
μήνυμα του Πολυτεχνείου. 

Στην εκδήλωση έγινε, επίσης, προβολή αρχειακού υλικού της εποχής και οι 
συμμετέχοντες μαθητές την πλαισίωσαν με μουσικό αφιέρωμα στο μεγάλο μας 
μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, με ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του 
«Το Χρέος», καθώς και μουσικοχορευτικά δρώμενα με υπεύθυνο τον Καθηγητή 
Δημήτρη Παπαδρακάκη (Λύκειο), ενώ τη Διεύθυνση της Χορωδίας είχε η 
Καθηγήτρια Λουκία Καρακώστα (Γυμνάσιο).  
 
2401  18.-19.  Παγκρήτιο Συνέδριο για την Οδική Ασφάλεια 

το πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης για τα θύματα Τροχαίων 
Δυστυχημάτων, η ΟΑΚ, με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και το Δήμο Πλατανιά, διοργάνωσαν 
Παγκρήτιο Μαθητικό Συνέδριο. 
     Ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, ο οποίος ήταν 
υπεύθυνος και για 
το συντονισμό του 
Συνεδρίου, καλω-
σορίζοντας τους 
παρευρισκομένους 
τόνισε πως, «η 
Ορθόδοξος Ακα-
δημία Κρήτης έχει 
ως κύριο προο-
ρισμό της, να δι-
ευκολύνει τη συνά-
ντηση του ανθρώπου με τον εαυτό του και με το συνάνθρωπο, σε μία τίμια 
συζήτηση, δηλαδή στην από κοινού αναζήτηση της αλήθειας». Ανέφερε, επίσης,  
ότι, «η Κρήτη προσφέρει σήμερα και κάτι άλλο, χωρίς αμφιβολία χρήσιμο για το 
σημερινό παγκρήτιο μαθητικό Συνέδριό μας: Προσφέρει, σε μικρογραφία, όλες τις 

Η 

Σ 
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όψεις εκείνου που ονομάζουμε “κρίση του πολιτισμού”». Στη συνέχεια, καλωσόρισε 
τους μαθητές που ήλθαν στην Ακαδημία «σε μία κοινή προσπάθεια για τον 
εντοπισμό πιθανών διεξόδων ως προς την αντιμετώπιση των τροχαίων 
δυστυχημάτων». Η απουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, λόγω δυσμενών 
καιρικών συνθηκών, στάθηκε αφορμή για την παρακάτω μαντινάδα «πολλά πρέπει 
να αλλάξουμε στους δρόμους π’ οδηγούμε, αλλά τσ’ φύσης την οργή πρέπει να 
σεβαστούμε».  

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος της 
ΟΑΚ, στο Χαιρετισμό του επεσήμανε πως «το παρόν Συνέδριο δεν αποτελεί ακόμη 
μία εκδήλωση ανάμεσα στις πολλές, αλλά φανερώνει την έμπρακτη αγωνία και το 
ενδιαφέρον της Εκκλησίας για τους νέους, καθώς με στοργή και αγάπη αγκαλιάζει 
τα όνειρα των νέων της Κρήτης», για τους οποίους «αισθανόμαστε όλοι 
υπερήφανοι» και στους οποίους «ανήκει το παρόν και το μέλλον της Κρήτης». Ο κ. 
Αμφιλόχιος παρότρυνε τους νέους, «Να σέβεστε το μεγάλο δώρο του Θεού που 
λέγεται ζωή. Την δική σας και των γύρω σας. Στο ταξίδι της ζωής ανοίξτε τα φτερά 
σας και πετάξτε….». Τους προέτρεψε, επίσης, «να μην απορρίψουν τις αξίες της 
ζωής να αγαπούν, να ονειρεύονται, να ερωτεύονται, να σέβονται το δώρο της 
ζωής», γιατί κατά τον ποιητή «με τον καιρό να ’ναι κόντρα, έχει τιμή σαν πετάς».  

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, στο Χαιρετισμό του τόνισε πως 
το ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας εξακολουθεί να ταλανίζει τους πολίτες. Η 
συχνότητα των τροχαίων –τόνισε ο κ. Αρναουτάκης– θα πρέπει να μας 
προβληματίζει ώστε να μην εφησυχάζουμε και διαβεβαίωσε πως η Περιφέρεια 
Κρήτης θα συνεχίσει να στηρίζει τους Φορείς που σχετίζονται με την Οδική 
Ασφάλεια.   
     Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δήμαρχος Πλατανιά, Ιωάννης Μαλανδράκης, ο 
οποίος σημείωσε πως για την τραγική κατάσταση στους δρόμους ευθύνεται η 
προσωπική συμπεριφορά του κάθε πολίτη. Γι’ αυτό κάθε συμπεριφορά που 

αλλάζει, γεννά μία νέα ελπίδα! 
Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος –ο 
οποίος παρακολούθησε όλες τις εργασίες 
των μαθητών– χαιρέτησε το Συνέδριο που, 
όπως υπογράμμισε, γίνεται για πρώτη φορά 
στην Κρήτη, εξέφρασε τη χαρά του για τη 
συνάντησή του με τα παιδιά και επαίνεσε 
την ΟΑΚ για το έργο που επιτελεί. 
Παράλληλα, ο κ. Ειρηναίος τόνισε πως 
υπάρχει ανάγκη συνεργασίας με όλους τους 
εμπλεκόμενους Φορείς και έκανε λόγο για 
την έννοια της συμπόρευσης, η οποία έχει 
τη δύναμη να αλλάξει το –έως τώρα– 
σκηνικό του θανάτου.   
Κεντρικός Ομιλητής ήταν ο Βουλευτής 
Γεώργιος Ουρσουζίδης, Πρόεδρος της 
Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής για την Οδική 
Ασφάλεια της Βουλής των Ελλήνων, ο 

οποίος στην ομιλία του παρουσίασε, υπό τη μορφή οπτικοακουστικού υλικού, 
αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για την οδική κατάσταση στη χώρα μας, καθώς και το 
έργο της παραπάνω Επιτροπής. Έκανε λόγο για τις συνέπειες των τροχαίων και την 
οδύνη που αυτά προκαλούν στους οικείους των θυμάτων, αλλά και στην κοινωνία 
γενικότερα, ενώ επεσήμανε ότι θα πρέπει να αυξηθεί η αστυνόμευση του οδικού 
δικτύου, αλλά κυρίως θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και στην παιδεία 
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καθώς, «η παιδεία οδικής ασφάλειας αναφέρεται στην ουσιαστική καλλιέργεια της 
προσωπικότητας του ατόμου και στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς του». 

Οι Αντιπροσωπείες των 
Σχολείων ήταν από τους 
Νομούς Λασιθίου (1ο ΓΕΛ 
Αγίου Νικολάου, 2ο ΓΕΛ 
Ιεράπετρας), Ηρακλείου 
(ΓΕΛ Νέας Αλικαρνασσού, 
Πειραματικό ΓΕΛ), 
Ρεθύμνης (ΓΕΛ Ατσιπό-
πουλου, Πειραματικό ΓΕΛ), 
Χανίων (ΓΕΛ Κισάμου, ΓΕΛ 
Κολυμπαρίου, Πατρι-
αρχική Σχολή Κρήτης - 
Γενικό Εκκλησιαστικό Λύ-
κειο).  
     Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης των εργασιών, οι μαθητές προχώρησαν 
στη σύνταξη και την ανάγνωση της «Πρώτης Διακήρυξης για τη Ζωή» ενώπιον των 
επισήμων και των Αρχών του τόπου, υποσχόμενοι πως αυτή θα αποτελέσει αφορμή 
για μία νέα αρχή, η οποία θα οδηγήσει στην πολυπόθητη αλλαγή της νοοτροπίας 
μας και στην υπεράσπιση της ζωής. 

Παρόντες στο Συνέδριο ήταν, επίσης, οι Σεβ. Μητροπολίτες Γορτύνης και 
Αρκαδίας Μακάριος, Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός, Βουλευτές, 
Δήμαρχοι, Αντιπεριφερειάρχες, Στρατιωτικοί, Διευθυντές Α΄θμιας και Β΄βάθμιας 
Εκπαίδευσης, Εκπρόσωποι Αρχών και Φορέων, Εκπαιδευτικοί και Γονείς.  
 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ 
Η «Διακήρυξη για τη Ζωή» έχει ως κεντρικό πυρήνα  προβληματισμού την κρίση 

του πολιτισμού μας και την κρίση των αξιών. Είναι όλως ενδιαφέρον ότι τονίσθηκε η 
χριστιανική διάσταση του Πολιτισμού, τόσο από τον Πρόεδρο της  Δημοκρατίας, 
όσο και από τους ίδιους τους μαθητές. 

Το κείμενο της Διακήρυξης ξεκινά με τη ρήση του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, 
«Πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει˙ πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ 
ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος» (Α΄ Κορ., 6:12), δηλαδή «όλα μου επιτρέπεται να τα 
κάνω, μας λέγει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, αλλά δεν είναι συμφέρον να τα 
πράττω όλα. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά εγώ δεν θα εξουσιασθώ και δεν θα 
υποδουλωθώ σε τίποτα που να προσβάλλει την αξιοπρέπειά μου και να απειλεί τη 
ζωή μου». 

Έμφαση δίδεται στο σεβασμό του ανθρωπίνου προσώπου, στον αγώνα για την 
αξιοπρέπεια και την ελευθερία του ανθρώπου, πέρα από διακρίσεις και 
καταχρήσεις, αλλά και στην απόρριψη του θανάτου που προέρχεται από τα τροχαία 
και τα επακόλουθά του, καθώς το κείμενο αποτελεί μία μεγάλη κατάφαση στη ζωή.  

Κατά τη Διακήρυξη, «με τη δύναμη που μας χάρισε το παρόν βήμα του διαλόγου, 
η πίστη στις πανανθρώπινες αξίες, η “Πρόσωπον προς Πρόσωπον” κοινωνία, οι 
αξίες που υπηρετούμε ως άνθρωποι και ο ειλικρινής διάλογος μεταξύ μας, 
θεωρούμε καθήκον μας να διακηρύξουμε με την παρούσα συνάντησή μας και να 
ενώσουμε τις φωνές μας, πως το παρόν Συνέδριο δεν έχει την πρόθεση να 
καταδικάσει, αλλά να προβληματίσει, να ευαισθητοποιήσει και να αφυπνίσει πάνω 
στο φλέγον ζήτημα των τροχαίων, ένα ζήτημα ζωής και θανάτου».  

Για αυτούς τους λόγους «πιστεύουμε ότι το πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων 
είναι πρωτίστως πρόβλημα έλλειψης παιδείας, που σχετίζεται τόσο με τη 
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συμπεριφορά μας, όσο και με την ευρύτερη αντίληψή μας για τον κόσμο και τη 
ζωή».  

Γι’ αυτό «η λύση δεν βρίσκεται ούτε στα υψηλά πρόστιμα, ούτε στις αυστηρές 
ποινές, αλλά στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή και το συνάνθρωπο, διότι 
όπως διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 12, στίχος 33: “και το 
αγαπάν τον πλησίον ως εαυτόν πλείόν εστι πάντων των ολοκαυτωμάτων και των 
θυσιών”, δηλαδή “το να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, είναι το 
σπουδαιότερο από όλα τα δώρα στο Θεό και τις θυσίες”».  
     Το κείμενο ολοκληρώνεται με έκκληση προς την ελληνική Πολιτεία, τα Κράτη-
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους Διεθνείς Οργανισμούς (π.χ. ΟΗΕ), τους 
επίσημους Φορείς και σε κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως, ώστε να εργαστούμε μαζί 
και να αγωνιστούμε για την πολυπόθητη αλλαγή συμπεριφοράς και νοοτροπίας και 
την υπεράσπιση του δικαιώματος στη ζωή, ενάντια στο θάνατο από τα τροχαία. 

Τέλος, ευχαριστίες εκφράζονται προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων για τη χορήγηση της εκπαιδευτικής αδείας (υπ’ αριθ. 
Φ15.1/168121/Δ2/9-10-17), την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, το Δήμο Πλατανιά για τη συνεργασία στην 
πραγματοποίηση της παρούσης εκδήλωσης, αλλά και στην Ορθόδοξο Ακαδημία 
Κρήτης που συμπληρώνει μισό αιώνα ζωής (1968-2018) και συνεχίζει να διακονεί 
κάθε άνθρωπο χωρίς διακρίσεις.  
     Η Διακήρυξη στέλνει δυνατά το Μήνυμα: «Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΤΗ – Η ΖΩΗ 
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ. Προτεραιότητα στη Ζωή!». (βλπ. ολόκληρη τη Διακήρυξη στην 
ιστοσελίδα, www.oac.gr) 
 

Χαιρετισμός  
της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκοπίου Παυλοπούλου,  

που αναγνώσθηκε κατά την έναρξη των εργασιών του παραπάνω Συνεδρίου 
 

Εκπληρώνω, κυριολεκτικώς, οφειλόμενο χρέος στο πλαίσιο της άσκησης των 
καθηκόντων μου κηρύσσοντας εδώ, στην έδρα της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, 
μέσω του χαιρετισμού μου αυτού την έναρξη των εργασιών του Παγκρήτιου 
Μαθητικού Συνεδρίου για την Οδική Ασφάλεια. Και εξηγούμαι: 

Πριν απ’ όλα το Συνέδριο αυτό αποτελεί ρηξικέλευθη πρωτοβουλία ανάδειξης 
μιάς πραγματικής μάστιγας που πλήττει, χρόνια, τώρα, την Πατρίδα μας, κυρίως δε 
τους νέους ανθρώπους, εκείνους οι οποίοι συνιστούν την ελπίδα του μέλλοντος για 
τον Λαό μας και το Έθνος μας: Της μάστιγας των τροχαίων δυστυχημάτων με 
θύματα κυρίως - όπως ήδη τόνισα - τους νέους ανθρώπους. Την σημασία αυτή του 
Συνεδρίου τονίζουν ακόμη περισσότερο το ότι αφενός αφορά την καρδιά του 
τεράστιου δημογραφικού προβλήματος της χώρας, που ούτως ή άλλως 
«πυροδοτείται» από τον εθνικώς καταστροφικό εφιάλτη της υπογεννητικότητας. 
Και, αφετέρου, οργανώνεται με την ενεργό συμβολή των μαθητών της Κρήτης, οι 
οποίοι έτσι δείχνουν πρωτόγνωρη ωριμότητα και ουσιαστικό σεβασμό στην αξία 
του Ανθρώπου, και κυρίως των νέων Ανθρώπων. 

Όμως, πριν ολοκληρώσω τον σύντομο αυτό χαιρετισμό μου, οφείλω να 
εκπληρώσω και ένα άλλο χρέος: Ήτοι ν’ αποτίσω φόρο τιμής στο έργο της 
Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, η οποία το 2018 συμπληρώνει μισό αιώνα ζωής, 
έχοντας αποκτήσει πια Πανελλήνια - και όχι μόνο - εμβέλεια με την δραστηριότητά 
της που οι πτυχές της αγγίζουν όλο το φάσμα των μεγάλων προβλημάτων της 
Κοινωνίας μας, άρα των μεγάλων προβλημάτων του Λαού και του Έθνους μας. 
Μέσα σ’ αυτό το πεδίο εντάσσεται και η συμβολή της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης 
στην διοργάνωση του Παγκρήτιου Μαθητικού Συνεδρίου για την Οδική Ασφάλεια, 
δηλαδή, κατ’ αποτέλεσμα, στο πεδίο του σεβασμού της αξίας του Ανθρώπου και της 
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ανθρώπινης ζωής, ιδίως δε των νέων Ανθρώπων. Κάτι το οποίο βρίσκεται άλλωστε 
στην «καρδιά» της Χριστιανικής Διδασκαλίας κατά το «Αγαπάτε Αλλήλους», ιδίως 
δε κατά το «Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν». 

Με αυτές τις σκέψεις σας παρακαλώ να δεχθείτε τόσο τα ειλικρινή μου 
συγχαρητήρια για την όλη αποστολή της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης αλλά και για 
την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, όσο και την διαβεβαίωσή μου ότι έχετε την 
αμέριστη συμπαράσταση της Προεδρίας της Δημοκρατίας ως προς την εκπλήρωση 
της αποστολής αυτής. 
 
2402  19.  Μέσα από τα μάτια ενός καλλιτέχνη… 

γκαίνια Έκθεσης Ζωγραφικής του Fred Thoolen. Ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, 
παρουσιάζοντας τον Καλλιτέχνη υπογράμμισε πως ο δημιουργός των έργων 

είναι ένας πρεσβευτής της Κρήτης. Ο Καλλιτέχνης μελετά και αποτυπώνει το 
μοναδικό φως της Κρήτης, 
αλλά και αναδεικνύει 
κομμάτια του κρητικού 
τοπίου, όπως την ελιά, την 
πέτρα και το φως ως 
αναγωγικά σύμβολα. 
Ο Fred Thoolen, απόφοιτος 
της Βασιλικής Ακαδημίας 
Καλών Τεχνών της Χάγης, 
εκπαιδεύτηκε στην απεικό-
νιση της πραγματικότητας 
με διάφορες τεχνικές, από 
τον Ιμπρεσιονισμό μέχρι τον 

Υπερρεαλισμό, αλλά και άλλες τεχνικές.  
Κατά την παραμονή του στην Κρήτη, εμπνεύστηκε από το περιβάλλον της ΟΑΚ 

και αποτύπωσε τα ερεθίσματα σε διάφορες ζωγραφιές και σκίτσα (ακουαρέλα, 
ακρυλικά, μεικτή τεχνική). Ιδιαίτερα τον συνεπήρε το θέμα του Προγράμματος 
Τέχνης και Λόγου του Ιδρύματος, «Πρόσωπο προς Πρόσωπο». Η δημιουργία ενός 
τρίπτυχου, του οποίου τα αποκαλυπτήρια πραγματοποιήθηκαν την ίδια ημέρα 
παρουσίᾳ εκλεκτών φίλων και το οποίο περιγράφει την ιστορία του Αββά 
Μακαρίου, συμπυκνώνει το μήνυμα, πως εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε σε 
αυτόν τον κόσμο, τότε θα πρέπει να παραμείνουμε σε διάλογο, κοιτάζοντας ο ένας 
τον άλλον πρόσωπο προς πρόσωπο. 
 
2403 23.  Εορτή Αγίου Αμφιλοχίου, Εορτή Επισκόπου 

ην ημέρα της μνήμης του Αγίου Αμφιλοχίου Επισκόπου Ικονίου εόρτασε, 
σεμνοπρεπώς και ιεροπρεπώς, ο Επίσκοπός μας τα ονομαστήριά του, στην 

παρακείμενη Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή 
Μονή Οδηγητρίας Γωνιάς. Χοροστάτησε του Εσπερινού, 
συμπροσευχομένου του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου 
Χριστουπόλεως Μακαρίου και την επομένη προεξήρχε 
της Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου 
Γερασίμου και συμπροσευχομένων των Σεβα-
σμιωτάτων Μητροπολιτών Λάμπης, Συβρίτου και 
Σφακίων Ειρηναίου, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου 
Ευγενίου και Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνού. 
Κατά τη Θεία Λειτουργία τέλεσε την εις Πρεσβύτερο 
χειροτονία του 

Ε 

Τ 
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 Οσιολογιωτάτου π. Χρυσάνθου, αδελφού της Ιεράς 
Πατριαρχικής Μονής Γωνιάς και εκπροσώπου της 
Μονής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας.   

Ακολούθησε φιλοξενία, εκ μέρους της Μονής, στην 
OAK, όπου χαιρέτησε και ευχήθηκε ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Πέτρας Γεράσιμος και ο π. Σάββας 
Viorel, επιβλέπων καθηγητής του νέο-χειροτονημένου 
στο Πανεπιστήμιο του Ιασίου (Ρουμανία), όπου και 
εκπονεί διδακτορική διατριβή.  

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος 
Ζορμπάς προσέφερε στον μεν π. Χρύσανθο εικόνα της 
Παναγίας που ιστόρησε η Αγιογράφος Κωνσταντίνα 
Στεφανάκη και στο Σεβασμιώτατο, εκ μέρους του 
προσωπικού του Ιδρύματος, καλαίσθητο βακτηρία. 

 
28. Ε΄ Τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μουρνιών. 
  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
 
2404 2.-3.  Το Φως της Αγίας Γραφής ως πηγή έμπνευσης στη Βυζαντινή Τέχνη 

ρώτο Παγκρήτιο Συνέδριο Αγιογραφίας με σκοπό τη συνάντηση μεταξύ νέων 
και παλαιών Αγιογράφων, την αλληλογνωριμία, τη συζήτηση για τις ποικίλες 

καλλιτεχνικές τάσεις στο χώρο της Αγιογραφίας, καθώς και το διάλογο για το 
μέλλον της στην Κρήτη. 
Μετά τον Αγιασμό, τον οποίο τέλεσε ο 
Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος, ο 
ίδιος υπογράμμισε, πως «δεν μπορώ να μην 
εκφράσω για ακόμη μία φορά τη χαρά μου που 
βρίσκομαι εδώ στην ΟΑΚ και μάλιστα σε ένα 
Συνέδριο όπως το σημερινό, που είναι το Πρώτο 
Παγκρήτιο Συνέδριο Αγιογραφίας» και ευχήθηκε «ο 
Θεός να ευλογήσει το παρόν Συνέδριο, που θα 
συμβάλει στην πρόοδο του τομέα της 
Αγιογραφίας». 
   Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και 
Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος της ΟΑΚ, τόνισε πως 

«η εικόνα αποτελεί την Αγία Γραφή για τους απλούς και αγραμμάτους και μία 
οπτική θεωρία για τους 
ειδήμονες». Ο Σεβασμιώτατος 
αναφέρθηκε επίσης στην 
αγιοκατάταξη του Γέροντος 
Ιακώβου Τσαλίκη από την Αγία 
και Ιερά Σύνοδο του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
σε συνεδρίασή της, υπό την 
Προεδρία του Οικουμενικού 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου 
Α΄, καθώς και στην ξεχωριστή 
συναισθηματική και πνευμα-

τική εμπειρία του ιδίου, ως Συνοδικού μέλους, κατά τη θρονική εορτή της Αγίας και 
Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.  

Π 
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Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Φασουλάκης 
Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης, ευχαρίστησε 
τους διοργανωτές του Συνεδρίου, εκφράζοντας τη 
στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης προς τις δράσεις του 
Ιδρύματος και τόνισε πως η Αγιογραφία αποτελεί μία 
ζωντανή ιερή Τέχνη, όπως ζωντανή παραμένει και η 
Ορθοδοξία ανά την Οικουμένη.  
Τέλος, η Κωνσταντίνα Στεφανάκη, Υπεύθυνη του 
Εργαστηρίου Αγιογραφίας της ΟΑΚ, ευχαρίστησε για 
την πνευματική στήριξη τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον 
Σεβασμιώτατο Κισαμου και Σελίνου για την 
εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της, καθώς και τον κ.     
Ζορμπά για την πραγματοποίηση του παρόντος 
Συνεδρίου. 
Η κα Στεφανάκη δήλωσε «ότι το φως της Αγίας Γραφής 
αποτελεί έμπνευση για τη Βυζαντινή Τέχνη, μία Τέχνη 
για την οποία όλοι εμείς οφείλουμε να 
συνειδητοποιήσουμε, ότι αφήνουμε στον 21ο αιώνα 
ένα λιθαράκι στην Ιστορία της Βυζαντινής 
Αγιογραφίας». 
Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, στις εισαγωγικές του 
παρατηρήσεις, αναφέρθηκε στη Βυζαντινή Ζωγραφική, 
ως ζωγραφική μνήμης και καρδιάς, που ιστορεί τη νέα 
«φύση» των πραγμάτων, το φως που φέρνει την 
ενότητα και την παρηγοριά σε όσους και για όσο τη 
ζητούν. Ο κ. Ζορμπάς θέτοντας ερωτήματα προς τους 

παρευρισκομένους, αναρωτήθηκε, εάν μπορούμε και σήμερα μέσα από νέα 
σχήματα να οδηγηθούμε στη μετάνοια και στη συνέχεια αυτά να αποτελέσουν 

κίνηση και ενέργεια σε μία αληθινή 
ζωή ως κοινωνία-συνέργεια. Και 
συνέχισε: «Μπορούμε να μένουμε 
στον ίδιο δρόμο, που είναι 
δηλωτικός του πνευματικού 
κάματου; Μπορούμε να πετύχουμε 
την αρμονική συνύπαρξη των 
αντιθέτων;». 
Εισηγήσεις έκαναν: ο Κωνστα-
ντίνος Ξενόπουλος, Άρχων 
Αγιογράφος του Πατριαρχείου 

Αλεξανδρείας και Διδάσκαλος Αγιογραφίας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, 
(Αποτελεί εμπόδιο η παράδοση για την εξέλιξη της Εικονογραφίας;), ο Αθανάσιος 
Μαΐλης, Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων και Διδάσκων Βυζαντινής 
Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, (Τα 
χτιστά Τέμπλα της Κρήτης. Επισκόπηση του θέματος και η προβληματική της 
σύγχρονης αναστήλωσής τους), ο Νίκος Γιγουρτάκης, Φιλόλογος, Αρχαιολόγος και 
Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, (Το Μουσείο 
Χριστιανικής Τέχνης Αγίας Αικατερίνης των Σιναϊτών, ως πηγή έμπνευσης σε 
σύγχρονους Αγιογράφους), ο Μανόλης Δρακάκης, Πρόεδρος της Διοικούσας 
Επιτροπής του Χριστιανικού Μουσείου Αγίας Αικατερίνης «Σιναϊτών» και Διδάσκων 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Μιχαήλ Δαμασκηνός: Η θριαμβεύουσα εποχή της 
Κρητικής Αγιογραφίας και η Κρητική Αγιογραφία του 21ου αιώνα), με συνομιλητή τον 
Κώστα Χριστίδη, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ιστορικού Τέχνης. 
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Ως συμπέρασμα του Συνεδρίου παραπέμπουμε στα λόγια της Καθηγουμένης της 
Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Κορακιών Χανίων, μοναχής Θεοφόρας, η οποία 
σημείωσε χαρακτηριστικά: «Πώς θα μπορούσαμε εμείς οι σύγχρονοι αγιογράφοι να 
δώσουμε πραγματικά εξέλιξη και επανασύσταση της δικής μας σημερινής γλώσσας, 
της Αγιογραφίας; Θεωρώ ότι πρέπει κι εμείς σήμερα να δώσουμε κάτι… Δεν ξέρω τι 
μας φταίει που δεν μπορούμε τόσα χρόνια να προχωρήσουμε, ενώ υπάρχουν πάρα 
πολλοί καλλιτέχνες και πολύ καλοί καλλιτέχνες – το παραδέχομαι αυτό -, 
παραμένουμε πάντα στάσιμοι. Ή είμαστε απροβλημάτιστοι ή επαναπαυόμαστε σ’ 
αυτό που κάνουμε και νομίζουμε ότι είναι καλό ή δεν έχουμε όραμα ή είμαστε 
ανέραστοι. Ένα από αυτά μάλλον φταίει». 
      
2405 2. Έκθεση Αγιογραφίας 

ο απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκαν τα Εγκαίνια Έκθεσης 
Αγιογραφίας / Εικονογρα-
φίας στην ΟΑΚ. Στην 

Έκθεση παρουσιάζονται σαρά-
ντα ένα (41) έργα Αγιογράφων 
από όλη την Κρήτη. Τα 
εκτιθέμενα έργα δημοσιεύονται 
σε καλαίσθητο Κατάλογο, ο 
οποίος εκτυπώθηκε με την 
ευγενική στήριξη της Περι-
φέρειας Κρήτης.  

Στον Κατάλογο εμπεριέ-
χονται ενδιαφέρουσες επιση-
μάνσεις, για το μέλλον της Αγιογραφίας, των Σεβασμιωτάτου 
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου, Δρ Κωνσταντίνου Ζορμπά, 
Γενικού Διευθυντού της ΟΑΚ, Κωνσταντίνας Στεφανάκη, 
υπεύθυνης του Εργαστηρίου Αγιογραφίας της ΟΑΚ, καθώς 
και της Εικαστικού Χρύσας Βαθιανάκη, η οποία είχε και την 
επιμέλεια του καλαίσθητου Καταλόγου.  
 
2406 3. Σεμινάριο Αγιογραφίας 

ι εργασίες του Συνεδρίου (βλπ. 2404) κορυφώθηκαν με Θεία Λειτουργία στην 
Ιερά Πατριαρχική και Σταυρο-

πηγιακή Μονή Οδηγήτριας Γωνιάς, 
με την αβραμιαία φιλοξενία των 
μοναχών και την ξενάγηση στο 
Μουσείο του Μοναστηριού.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 
Σεμινάριο Αγιογραφίας Κρητικής και 
Μακεδονικής Σχολής, στις εγκατα-
στάσεις του Ιδρύματος, στο οποίο 
δίδαξαν οι καταξιωμένοι Αγιο-
γράφοι Γεώργιος Χειρακάκης και 
Κωνσταντίνος Ξενόπουλος. Κατά τη 
διάρκεια του Σεμιναρίου παρουσιάστηκαν οι βασικές τεχνικές και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των δύο παραπάνω Σχολών. 
      
 
 
 

Τ 

Ο 
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4. 2ο  Λύκειο Παλαιού Φαλήρου.  
6. Μαθητές και Καθηγητές της Α΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου Κολυμπαρίου, στο 
πλαίσιο του μαθήματος «Ερευνητική Εργασία», με θέμα την Αγιογραφία, 
επισκέφθηκαν την παραπάνω Έκθεση Αγιογραφίας στην ΟΑΚ και ενημερώθηκαν 
από την Αγιογράφο του Ιδρύματος Κωνσταντίνα Στεφανάκη για την τεχνική της 
Εικόνας. 
8. Ε΄ Τάξη των Εκπαιδευτηρίων Θεοδωρόπουλου. 
 
 
2407 11. Είμαι παιδί, μπορώ να ελπίζω.. . 

 ΟΑΚ και το Δημοτικό Σχολείο Κολυμπαρίου, με αφορμή την παγκόσμια 
«Ημέρα του παιδιού» που εορτάζεται στην Ελλάδα την 11η Δεκεμβρίου –

γενέθλια ημέρα της UNICEF– πραγματοποίησαν Εκπαιδευτική Εκδήλωση, με θέμα: 
«“Με λένε Ελπίδα”. Είμαι 
παιδί, μπορώ να ελπίζω».  
Στο πλαίσιο αυτό, η 
συγγραφέας Ευδοκία 
Σκορδαλά - Κακατσάκη 
παρουσίασε το βιβλίο της 
«Με λένε Ελπίδα» (εκδ. 
Άγκυρα, Αθήνα 2003) και 

συζήτησε με τα παιδιά για τα δικαιώματά 
τους, όπως το δικαίωμα στη διαφο-
ρετικότητα, αλλά και την προσωπική προ-
σφορά τους για έναν ομορφότερο κόσμο.  
     Παράλληλα, οι μαθητές της Ε΄ και Στ΄ 
Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κολυμπαρίου, 
παρουσίασαν τα εικαστικά έργα τους, 
έγραψαν ευχές και στόλισαν το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο των ευχών, στην 
ΟΑΚ! 
 
12. Γ΄ Τάξη του 4ου  Γενικού Λυκείου Καλλιθέας. 
13. Ε΄ Τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σούδας. 
 
2408 16.  Εθελοντές Τουρισμού 

μερίδα με Ομάδα Εθελοντών Τουρισμού από το Ηράκλειο με αφορμή την 
Παγκρήτια Έκθεση Αγιογραφίας. Τα μέλη της Ομάδας υποδέχθηκε και 

καλωσόρισε ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, ο οποίος τόνισε την πολυσήμαντη 
προσφορά της Τέχνης και του Πολιτισμού σε κάθε διάστασή του (π.χ. λογοτεχνία, 
ποίηση, εικαστικές τέχνες κ.ά.), ως δύναμη αντίστασης και ως ένα μεγάλο «όχι» 
απέναντι στη σημερινή κρίση αξιών, ενώ η Ομάδα ξεναγήθηκε στους χώρους από 
τους επιστημονικούς συνεργάτες του Ιδρύματος. 
 
2409  22.  Χριστός γεννάται δοξάσατε! 

ριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Παιδικού Σταθμού Κολυμπαρίου. Οι 
λιλιπούτειοι μαθητές παρουσίασαν με εντυπωσιακό τρόπο επίκαιρα 

τραγούδια και χριστουγεννιάτικα δρώμενα! 
  
 

 

Η 

Η 

Χ 
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Η Ακαδημία Αθηνών ... τιμά την Ακαδημία Κρήτης 
Σε μία συγκινητική ατμόσφαιρα η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Ορθόδοξο 

Ακαδημία Κρήτης με το Αργυρούν 
Μετάλλιο για τα πενήντα έτη 
λειτουργίας της από την ημέρα των 
εγκαινίων της (1968-2018) και σε 
αναγνώριση της μεγάλης προ-
σφοράς της στη διεθνή προβολή 
της Ορθοδοξίας, την ειρήνη, καταλ-
λαγή και συνεργασία των θρη-
σκειών. Το Μετάλλιο παρέλαβε ο 
Σεβασμιώτατος Πρόεδρος Μητρο-
πολίτης Κισάμου και Σελίνου 
Αμφιλόχιος.  
Στην τιμητική αυτή εκδήλωση 

παρευρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, καθώς και φίλοι του Ιδρύματος.  
Εκφράζομε και από τη θέση αυτή τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας προς το 

ανώτατο πνευματικό Ίδρυμα της Χώρας για αυτή τη σημαντική διάκριση. 
 

 
 
 

Εκδήλωση τιμής και μνήμης 
Η Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου, η Ένωση Προβολής του έργου του από 

Κισάμου και Σελίνου Μητροπολίτου κυρού Ειρηναίου, σε συνεργασία με τα Κρητικά  
Σωματεία Βορείου Ελλάδος οργάνωσαν εκδήλωση τιμής και μνήμης αφιερωμένη 
στον μακαριστό Μητροπολίτη κυρό Ειρηναίο, που έλαβε χώρα στην παλαιά 
αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.  
 
 
 
 

Δωρεά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού 
προς το Δημοτικό Σχολείο Κολυμπαρίου 

     Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 
2017, σε ειδική τελετή στο 
Δημοτικό Σχολείο Κολυμπαρίου, η 
Ακαδημία, σε συνεργασία με τους 
υπευθύνους του Συνεδρίου “JCrete 
2017”, συνέβαλε οικονομικά στην 
αγορά ενός νέου φωτοτυπικού 
μηχανήματος για τις ανάγκες των 
μαθητών, των εκπαιδευτικών και 
της σχολικής εκπαιδευτικής 
κοινότητας γενικότερα.      
Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ 
Κωνσταντίνος Ζορμπάς, υπογράμμισε την αναγνώριση του  έργου που επιτελούν οι 
εκπαιδευτικοί σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ενώ τόνισε ότι «η διαμορφωμένη 
τα τελευταία χρόνια κατάσταση στον τόπο μας δυσχεραίνει αναμφίβολα την άσκηση 
του λειτουργήματός σας. Η οικονομική αστάθεια, η αβεβαιότητα για το μέλλον, οι 
κοινωνικές δυσκολίες αντικατοπτρίζονται τόσο στη σχολική όσο ασφαλώς και στην 
προσωπική σας ζωή. Εντούτοις, μπορούμε πλέον να διαπιστώσουμε ότι οι 
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αντιξοότητες, ο περιορισμός κάποιων δυνατοτήτων και οι τυχόν ελλείψεις σε 
υλικοτεχνικό επίπεδο, ανέδειξαν αυτά τα χρόνια το φιλότιμο ανθρώπινο δυναμικό 
της εκπαιδευτικής μας κοινότητας και της προσφοράς στα παιδιά μας».  
     Στη συνέχεια, η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Κολυμπαρίου, Φανή 
Μπουμπονάρη, ευχαρίστησε τον Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ για την άμεση 
ανταπόκριση και στήριξη, καθώς και για την προσφορά του στην εκπαιδευτική 
κοινότητα της περιοχής και ευχήθηκε να συνεχισθεί η έως τώρα δημιουργική 
συνεργασία με την Ακαδημία. 

 
  

 
 

Από την κίνηση του προσωπικού σε διάφορες εκδηλώσεις 
 

Ο Γενικός Διευθυντής:  
 

Οκτώβριος 
6.-8. Συμμετοχή στην Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων Εκπαιδευτικών στην Αθήνα, 
ως συντονιστής, με κεντρικό θέμα «Ορθόδοξη Εκκλησία και Κοινότητες στο 
σύγχρονο κόσμο». Κατά την παραμονή του στην Αθήνα είχε συνάντηση με στελέχη 
του Υπουργείου Οικονομικών. 
11. Στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Στασινάκη, Προέδρου της Διεθνούς 

Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (Δ.Ε.Φ.Ν.Κ.), με τίτλο: «Καζαντζάκης - Ζορμπάς: 

Μία αληθινή φιλία», στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 

13. Στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας που διοργάνωσε το 
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης, με θέμα «Σύγχρονες Τάσεις 
στην Κοινωνική Προστασία». 
14. Στην επιστημονική Ημερίδα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με την 
ευκαιρία συμπλήρωσης 30 χρόνων από την ίδρυσή του. 
15. Στην Ημερίδα, με θέμα “We do Local”- Όταν η παράδοση συναντά τη φιλοξενία. 
Διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τριτογενή/ξενοδοχειακό τομέα. 
17. Σε Στρογγυλή Τράπεζα που προηγήθηκε των εγκαινίων της Έκθεσης 
Φωτογραφίας  «Φαράγγι της Σαμαριάς-Λευκά Όρη», που οργάνωσε το Γαλλικό 
Ινστιτούτο, με θέμα «Βιώσιμος Τουρισμός και άυλη κληρονομιά στη Μεσόγειο. Το 
παράδειγμα της Κρήτης». 
20. Στο Διεθνές Συνέδριο, με θέμα «Η Θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση, 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Εκδοχές πρόσληψης στη διδασκαλία και στην 
έρευνα)», που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του «2017 - Έτους Καζαντζάκη», στο 
Ηράκλειο της Κρήτης, όπου εισηγήθηκε το θέμα «Η Μορφωτική και Παιδαγωγική 
αξία στον “Αλέξη Ζορμπά”». 
23. Στην εκδήλωση της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (Δ.Ε.Φ.Ν.Κ.), με 
θέμα: «Η Έκθεση του Καζαντζάκη για τις ωμότητες των ναζιστών στην Κρήτη» στα 
Χανιά. 
25. Σε εκδήλωση της Βρετανικής Πρεσβείας, που έλαβε χώρα στο Ίδρυμα Ερευνών 
και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος». 
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30.-31. Ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου 
Εξωτερικών, συμμετείχε ως Σύμβουλος στη «2η 
Διεθνή  Διάσκεψη για τον Θρησκευτικό και 
Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική 
Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή», στην Αθήνα. Στη 
Διάσκεψη συμμετείχε και η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος 
Α΄, με τον οποίο είχε ενδιαφέρουσα επικοινωνία.   
 

Νοέμβριος 
2. Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην εκπομπή 
«Κάθε Μέρα Νέα Μέρα». 
3. Σε εκδήλωση της AHEPΑ, με θέμα «Θρησκευτικός Τουρισμός, Προοπτικές και 
Δυνατότητες», εκπροσωπώντας και τον απουσιάζοντα Σεβασμ. Μητροπολίτη 
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο. 
8. Επίσημη Τελετή και Δοξολογία, στο πλαίσιο του εορτασμού του Μιχαήλ 
Αρχαγγέλου, Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας. 
8. Στη Δεξίωση που παρέθεσε ο Πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο 
επίσκεψής του στα Χανιά. 
11. TEDxCHANIA 2017, που έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 
13. Στη Συνοδική Εσπερίδα, με θέμα «Αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγματος σε 
σχέση προς την Ορθόδοξο Εκκλησία, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της 
Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, στο Ηράκλειο. 
14. Συνέντευξη στη ραδιοφωνική εκπομπή «Ιχνηλασίες», του Αλέξανδρου 
Τριανταφύλλου, στην ΕΡΤ3 και στο Ραδιοφωνικό Σταθμό 9,58. 
15.11 Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας «Καζαντζάκης», του σπουδαίου 
Έλληνα σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, στο Ηράκλειο Κρήτης. 
19. Στην εκδήλωση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 ετών λειτουργίας του 
Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας, στα Χανιά, «Ράδιο Μαρτυρία». 
21. Μουσική εκδήλωση προς τιμήν της Θεοτόκου και των Ενόπλων Δυνάμεων, στο 
Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 
24.-26. Συμμετοχή στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Oikosnet Europe, 
όπου συζητήθηκε το θέμα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στην ΟΑΚ, το επόμενο 
έτος. Επίσης, είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο των Κρητικών Συλλόγων, Μανώλη 
Κουγιουμουτζή με τον οποίον συζήτησαν θέματα συνεργασίας με το Ίδρυμα. 
27.11-1.12 Ο Παναγιώτατος σε ιδιαίτερη ακρόαση δέχθηκε τον Σεβασμ. 
Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο, Πρόεδρο του Ιδρύματος, τον  
Γεώργιο Σταυρουλάκη, Αντιπρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης, τον Οσιολογιώτατο 

Ιερομόναχο π. Χρύσανθο, μέλη του ΔΣ 
και τον Κωνσταντίνο Ζορμπά, όπου και 
έγινε συζήτηση περί των επετειακών 
εορτασμών της ΟΑΚ.   
Επίσης ο κ. Ζορμπάς, κατά την παραμονή 
του στην Κωνσταντινούπολη έλαβε μέρος 
σε επετειακή εκδήλωση για τα πενήντα 
έτη της επίσκεψης του Πάπα Παύλου IV 
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, που 
πραγμα-τοποιήθηκε στο Πολιτιστικό 
Κέντρο “Casa d’ Italia” (28.11.2017), ενώ 

συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον προστάτη και πάτρωνα της Αγίας 
του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας τον Άγιο Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο, 
καθώς και την εις πρεσβύτερο χειροτονία του μέχρι πρότινος Αρχιδιακόνου του 
Παναγιωτάτου και νυν Μέγα Πρωτοσυγκέλλου π.  Ανδρέα Σοφιανόπουλου. 
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Δεκέμβριος 
4. Στην τελετή εορτασμού της Προστάτιδος του Πυροβολικού Αγίας Βαρβάρας, που 
έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Πεδίου Βολής Κρήτης. 
6. Στην τελετή εορτασμού του Προστάτη του Ναυτικού Αγίου Νικολάου και της 
Επετείου Ναυμαχιών των Βαλκανικών Πολέμων 1912-13, που έλαβε χώρα στο 
Μνημείο Αφανούς Ναύτου (Σούδα). 
7. Στην ειδική Συνεδρία της Εκπαιδευτικής Συνδιασκέψεως «Διδάσκοντας Επιστήμες 
στα Σχολεία με Δημιουργικότητα και Καινοτομία: Μετουσιώνοντας τη Θεωρία σε 
Πράξη», όπου μίλησε στους μαθητές, με θέμα «Εκκλησία και Οικολογία». 
8. Στην τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Μεταπτυχιακών 
Διπλωμάτων Ειδίκευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
12. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Σπυρίδωνα, πολιούχου του Καστελλίου 
Κισάμου, παρέστη στις λατρευτικές εκδηλώσεις του Μεγάλου Εσπερινού και της 
Θείας Λειτουργίας. 
13. Συνέντευξη στην ΕΡΑ Χανίων, στη Δημοσιογράφο Κατερίνα Πολύζου. 
17. Στην εκδήλωση, με ομιλητή τον Ιωάννη Καλογεράκη, Επίτιμο Σχολικό Σύμβουλο 
Μαθηματικών και θέμα «Francesco Barozzi da Creta (1537-1604) – Η πολύτροπη 
ζωή του και η συμβολή του στην Επιστήμη, τη Φιλοσοφία και την Παιδεία». 
 
Εμμανουέλα Λαρεντζάκη 
9.10  Στη Διάλεξη του Ιστορικού, τ. Πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, Sir 
Michael Llewellyn Smith, με θέμα «Ο Πάτρικ Λη Φέρμορ και η Κρήτη». 
11.11  Στη μουσική εκδήλωση που οργάνωσαν ο Δήμος Χανίων, η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ 
και ο Σύλλογος Καλλιτεχνών Χανίων «ΙΡΙΣ», με τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού 
στην Κρήτη. 
 
Αικατερίνη Καρκαλά 
9.-11.11 Στη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ευρωπαϊκής 
Χριστιανικής Συνέλευσης (European Christian Convention/ECC) στην 
Κωνστάντζα/Γερμανία. Ήταν η πρώτη συνάντηση μετά τη Γενική Συνέλευση στο 
Βερολίνο (Μάιος 2017), όπου εξελέγη και το 14μελές Δ.Σ. Κατά τη συνάντηση στη 
Κωνστάντζα, εξελέγη παμψηφεί η κα Καρκαλά ως Αντι-Πρόεδρος του Δ.Σ. Η 
Ευρωπαϊκή Χριστιανική Συνέλευση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην 
Ευρώπη το 2023 ή το 2024. 
11.11  Στις εκδηλώσεις της πόλης της Κωνστάντζας με την ευκαιρία των 600 χρόνων 
από τη Σύνοδο της Κωνστάντζας (1414-1415), πόλη όπου είχε εκλεγεί ο Πάπας 
Μαρτίνος. Παρευρέθησαν επίσημοι προσκεκλημένοι της Γερμανικής Κυβέρνησης, 
της Καθολικής και της Ευαγγελικής Εκκλησίας και των Τοπικών Αρχών της πόλης.   
17.-22.11 Πραγματοποίησε παραδόσεις πανεπιστημιακών μαθημάτων στο 
Μεταπτυχιακό Διεπιστημονικό Σεμινάριο του Πανεπιστημίου του Σάλτσμπουργκ / 
Αυστρία, σε συνεργασία με την Ακαδημία του St. Virgil/Σάλτσμπουργκ, το οποίο 
έλαβε χώρα στο Μοναστήρι του Niederaltaich/Βαυαρία. Ο διετής μεταπτυχιακός 
κύκλος σπουδών είχε ως θέμα: «Πνευματική Θεολογία στη Διαθρησκειακή Πορεία», 
ενώ το Σεμινάριο είχε ως επίκεντρο τη θεματική «Ημέρες πρακτικής (θεολογίας): 
Πνευματικότητα του μοναχισμού και της ανατολικής Εκκλησίας – Η έννοια της 
Άσκησης». Η θεματολογία των εισηγήσεων ήταν η εξής: «Βιώνοντας την πίστη στην 
καθημερινή ζωή», «Ορθοδοξία και Οικουμένη», «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας». 
23.11 Συνεργασία με τον Καθηγητή Αθανάσιο Βλέτση της Ορθόδοξης Θεολογικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου, για το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής 
της, αλλά και σε θέματα που αφορούν τη συνεργασία της Σχολής με την ΟΑΚ.  
Συνεργασία με τον Πρόεδρο της Σχολής Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο.  
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24.11 Συνεργασία με τον Πρόεδρο της Ιατρικής Ακαδημίας για την Ψυχοθεραπεία 
Παίδων και Εφήβων, Dr. Med. Mandred Endres και τους συνεργάτες του, εν όψει 
της διεξαγωγής του Συνεδρίου που θα λάβει χώρα στην ΟΑΚ τον Οκτώβριο του 
2018.   
 
Ο Αντώνης Καλογεράκης 
11.10 Στην παρουσίαση του Ημερολογίου «Ελευθέριος Βενιζέλος. Σελίδες από 
ημερολόγιο της ζωής του», που έλαβε χώρα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και 
Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος». 
13.10 Με την Παναγιώτη Καλόκληρο, Λογιστή του Ιδρύματος, στην Ημερίδα που 
οργάνωσε το Επιμελητήριο Χανίων, με θέμα «Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στα 
Χανιά». 
29.11 Σε εκδήλωση Απολογισμού της Πρυτανικής Θητείας (2013-2017), με ομιλητή 
τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγ. Βασίλειο Διγαλάκη. 
1.12 Μετά από πρόσκληση από το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας συμμετείχε στο 
επιστημονικό εργαστήριο, με θέμα «Δημιουργία και Ενίσχυση των Ενεργειακών 
Συνεταιρισμών στην Ελλάδα», παρουσιάζοντας το έργο της ΟΑΚ σχετικά με τις ήπιες 
μορφές ενέργειας εστιάζοντας στις σχετικές πρωτοβουλίες για ανάπτυξη 
ενεργειακής κοινότητας στην Κρήτη. Προσκεκλημένοι εισηγητές ήταν ο Dirk 
Vansintjan, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Συνεταιρισμών 
και Ομίλων Πολιτών REScoop.eu, που εκπροσωπεί 2.300 Ενεργειακούς 
Συνεταιρισμούς και o Jaume Aliaga, από τον Ισπανικό Ενεργειακό Συνεταιρισμό 
SOM ENERGIA, που απαριθμεί πάνω από 32.000 μέλη. Στη συζήτηση συμμετείχαν 
εκπρόσωποι ενεργειακών συνεταιρισμών (Καρδίτσας και Σίφνου), εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών ιδρυμάτων  (ΕΜΠ, ΚΑΠΕ) αλλά και πρωτοβουλίες πολιτών από 
Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Πάρο, Σκιάθο και την Αίγινα. Η Ημερίδα 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. 
7.12 Στην ειδική Συνεδρία της Εκπαιδευτικής Συνδιασκέψεως "Διδάσκοντας 
Επιστήμες στα Σχολεία με Δημιουργικότητα και Καινοτομία: Μετουσιώνοντας τη 
Θεωρία σε Πράξη", όπου μίλησε στους μαθητές, με θέμα τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη και τις δράσεις της ΟΑΚ. 
11.12 Στην παρουσίαση του Λευκώματος, με τίτλο «Παγκρήτιος Όμιλος 
Βρακοφόρων, 60 χρόνια Ιστορία». 
20.12 Στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Ν. 
Χανίων «Γεώργιος ο Κρης», με ομιλητή τον Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλο της Ι. 
Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου Αρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη. 
 
Ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης 
20.10 Στην παρουσίαση του δίτομου έργου του πρ. Προέδρου της Δημοκρατίας 
Χρήστου Σαρτζετάκη, με τίτλο «Επιτελών το καθήκον μου». 
16.11 Στην εορταστική εκδήλωση στην Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, με 
αφορμή την εορτή του Αγίου Ματθαίου. 
17.11 Στη διάλεξη του Γιάννη Σταθάτου, με θέμα «Η Φωτογραφική Πρωτοτυπία του 
Ελευθερίου Βενιζέλου», η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Εβδομάδα Φωτογραφίας 2017». 
1.-3.12 Στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βόλο. 
8.-10.12 Στο Καινοτόμο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ανάπτυξης Κοινού για τα 
Μουσεία και τους Οργανισμούς Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που διοργάνωσε το 
Βρετανικό Συμβούλιο στο Μουσείο Καζαντζάκη, στο Ηράκλειο. 
13. Στην παρουσίαση του 11ου Τόμου της έκδοσης του Τεύχους του Δήμου Χανίων 
«Εν Χανίοις». 



22 

 
Η Μαρία Χατζηαποστόλου 
6.9 Στην παρουσίαση του βιβλίου του Σταύρου Ζουμπουλάκη «Για το σχολείο» και 
στη συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας, με θέμα «Το σχολείο σήμερα», που 
πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων και που συνδιοργάνωσαν ο 
Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Χανίων και η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. 
9.9 Στην εκδήλωση «Η Φοιτητική Ένωση Κρητών στα χρόνια της Δικτατορίας», που 
πραγματοποιήθηκε στον αύλειο χώρο του Ιδρύματος στη Χαλέπα Χανίων, με 
αφορμή τη συμπλήρωση μισού αιώνα από την επιβολή της στρατιωτικής 
δικτατορίας του 1967 και με τη συνδιοργάνωση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και 
Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και των μελών της Φοιτητικής Ένωσης Κρητών της 
περιόδου (1972-1973). 
28.9 Συμμετοχή στο τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ για τον Καζαντζάκη με αφορμή το Έτος 
Καζαντζάκη, από την ΕΡΤ3. 
11.10 Στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Στασινάκη, Προέδρου της 

Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (Δ.Ε.Φ.Ν.Κ.), με τίτλο: «Καζαντζάκης - 

Ζορμπάς: Μία αληθινή φιλία», στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 

20.-22.10 Ομιλία με τίτλο: «“Σώπα, δάσκαλε, ν’ ἀκούσουμε τὸ πουλί!” –Η κρητική 
ματιά στην Παιδεία–», στο Διεθνές Συνέδριο: «Η Θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην 
Εκπαίδευση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Εκδοχές πρόσληψης στη διδασκαλία 
και στην έρευνα)», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του «2017 - Έτους 
Καζαντζάκη», στο Ηράκλειο της Κρήτης.  
23.10 Στην εκδήλωση της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (Δ.Ε.Φ.Ν.Κ.), 
με θέμα: «Η Έκθεση του Καζαντζάκη για τις ωμότητες των ναζιστών στην Κρήτη», 
στα Χανιά. 
14.11 Συνέντευξη στη ραδιοφωνική εκπομπή «Ιχνηλασίες», του Αλέξανδρου 
Τριανταφύλλου, στην ΕΡΤ3 και στο Ραδιοφωνικό Σταθμό 9,58. 
15.11 Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας «Καζαντζάκης», του σπουδαίου 
Έλληνα σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, στο Ηράκλειο Κρήτης. 
 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
 

1.-4.10 Ο Norbert Pintsch, Αρχιτέκτονας από τη Γερμανία, με τη σύζυγό του Senta 
Pintch-Siller. 
6.-8.10 Η Κατερίνα Πεκρίδου, Γραμματέας στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, ο 
Καθηγητής David Esterline και η Lester Ruiz, οι οποίοι συζήτησαν λεπτομέρειες για 
προσεχές Συνέδριο. 
17.10 Στελέχη του Ιδρύματος Λάτση, συνοδευόμενα από τον Σεβασμ. Μητροπολίτη 
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο, επισκέφθηκαν την ΟΑΚ και συναντήθηκαν με τον 
Γενικό Διευθυντή, ο οποίος τους ενημέρωσε για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος. 
17.10 Η Μαργαρίτα Γερούκη, Σχολική Σύμβουλος, η οποία είχε συνεργασία με τον 
Γενικό Διευθυντή για εκπαιδευτικά θέματα. 
17.10 Ο Κώστας Κεχράκος Καλλιτεχνικός Επιμελητής και ο Νίκος Φραγκιαδάκης από 
το συγκρότημα Vamos Ensemble για επικείμενη συνεργασία. 
17.12 Ο Νίκος Πετράκης, πρ. Δήμαρχος Λασιθίου συναντήθηκε με τον Γενικό 
Διευθυντή για οργάνωση Συνεδρίου.  
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Π έ ν θ η   
 

Ψήφισμα 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ), μετά την αγγελία της εις 
Κύριον εκδημίας του Κορυφαίου Καθηγητή Βιολογίας Φώτη Καφάτου, Καθηγητή του 
Χάρβαρντ, ιδρυτικού μέλους και πρώτου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
και μέλους του επιστημονικού Συμβουλίου αυτού, καθώς και Εταίρου της ΟΑΚ (1986) 

αποφασίζει 
α) Ο Γενικός Διευθυντής να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του 
εκλιπόντος. 
β) Να πραγματοποιηθεί προς τιμήν του επιστημονική Ημερίδα, με θέμα το μέλλον της 
Επιστήμης και της Τεχνολογίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 
γ) Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό Τύπο. 
 

Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, 18-11-2017 
        Ο Πρόεδρος 

+ Ο Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος 
 
* Ο Γεώργιος Κλάδος, τ. Δήμαρχος Ανωγείων (+21-12-2017).  Η ΟΑΚ σε ειδική τελετή, τίμησε 
τον Γεώργιο Κλάδο (26-2-2005), για την προσφορά του προς την Κρήτη και γενικότερα προς 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Χώρας, καθώς και για την πολυετή συνεργασία του με την 
ΟΑΚ.  

Ευχόμεθα να τους αναπαύσει ο Κύριος και εκφράζουμε και από τη θέση αυτή 
θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους. 

 
 

 
 
 

  
 
 

  

 
Επετειακό Ημερολόγιο 

Το Ημερολόγιο είναι αφιερωμένο στην 

Ιστορία του Ιδρύματος, το οποίο με τη Χάρη 

του Θεού, συμπληρώνει πενήντα έτη 

συνεχούς λειτουργίας, προσφοράς και 

μαρτυρίας στον Χριστιανικό και λοιπό 

κόσμο. Περιλαμβάνει χαιρετισμό του 

Σεβασμ. Μητροπολίτου Κισάμου και 

Σελίνου Αμφιλοχίου, Προέδρου του 

Ιδρύματος, κείμενα του μακαριστού 

Γέροντος Μητροπολίτου κυρού Ειρηναίου, 

ως επίσης και του Γενικού Διευθυντή, Δρ 

Κωνσταντίνου Ζορμπά και του πρώτου 

Διευθυντού Δρ Αλεξάνδρου Παπαδερού. 

Επίσης, αποσπάσματα κειμένων, τα οποία 

αφορούν το Ίδρυμα, ως και αδημοσίευτο 

φωτογραφικό υλικό. 
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Η ΟΑΚ σε Σκανδιναβικό Σταυρόλεξο! 
 
 

 

Ευχές με βιβλία 
από τη Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ 

«ΤΟ ΦΩΣ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 

 

 

«Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου Θεοῦ...» 
(Φωτο Κ. Ζορμπάς) 
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