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Μαθαίνοντας νὰ ζοῦμε μαζί... 
 
[...] Τὸ Ὀλυμπιακὸ Ρνεῦμα ςυνδζεται μὲ τὶσ ἀξίεσ καὶ τὰ ἰδεϊδθ τοῦ Ὀλυμπιςμοῦ. 

Ἡ πνευματικὴ διάςταςθ τῶν Ἀγϊνων τονίςτθκε ἐξ ἀρχῆσ ἀπό τὸν ἴδιο τὸν Pierre de 
Coubertin καὶ πάνω ς’ αὐτὴ βαςίςτθκαν οἱ Ὀλυμπιακὲσ ἀξίεσ, ποὺ ἀποτελοῦν τὸν 
κεμζλιο λίκο τῆσ ἀκλθτικῆσ καὶ Ὀλυμπιακῆσ Ραιδείασ. Ὁ Ἀπόςτολοσ Ραῦλοσ πολφ 
ςυχνά μιλᾶ γιὰ τὸν «καλὸν ἀγῶνα», ἐνῶ ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλθςία τονίηει ὅτι ὁ Χριςτιανόσ 
παλεφει ςτὸ ςτάδιο τῆσ ηωῆσ, εἰδικότερα τὴν περίοδο τῆσ Ἁγίασ καί Μεγάλθσ 
Τεςςαρακοςτῆσ: «Τὸ ςτάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνζωκται, οἱ βουλόμενοι ἀκλῆςαι 
εἰςζλκετε…» (Ἰδιόμελον τῆσ Τετάρτθσ Κυριακῆσ τοῦ Τριῳδίου). 
 

* 
Τὸ κζμα τῆσ φετινῆσ ςυνάντθςθσ εἶναι 

«Μακαίνοντασ νὰ ηοῦμε μαηί». Θζμα ἄκρωσ ἐπίκαιρο, 
ἀλλά καὶ δφςκολο. Θζμα ποὺ ἔχει ποικίλεσ 
διαςτάςεισ, τὶσ ὁποῖεσ κὰ μελετιςετε ἀναλυτικὰ ςτὶσ 
ςυναντιςεισ ςασ. Εἶναι ὅμωσ καί ἄκρωσ κεολογικὸ, 
καὶ πρὸσ τὴν κατεφκυνςθ αὐτὴ ἐπικυμῶ νὰ κάνω 
μερικὲσ ςφντομεσ ςκζψεισ.  

Ἡ ἀναγκαιότθτα τοῦ ἀνκρϊπου νὰ ἐπικοινωνεῖ, νὰ 
ἀντικρίηει τὰ ἄλλα ἀνκρϊπινα πρόςωπα, νὰ ἔχει 
«ςχζςεισ» μὲ τοὺσ ςυνανκρϊπουσ του, ὑπῆρξε 
πάντοτε ηωτικῆσ ςθμαςίασ. Ἡ ςυνφπαρξθ βεβαίωσ δὲν 
εἶναι ἁπλὴ ὑπόκεςθ. Ἡ ἐξαςκζνιςι τθσ, ἡ διάλυςι τθσ 
κατὰ κανόνα ὀφείλεται ςτὸν ἰὸ τοῦ ἐγωκεντριςμοῦ, 
ποὺ ἐκδθλϊνεται ποικιλοτρόπωσ. Τὸ ηθτοφμενο τελικὰ 
δὲν εἶναι μιὰ ὁποιαδιποτε ςυνφπαρξθ, ἀλλὰ ἡ 
ἁρμονικὴ ςυμβίωςθ, ἡ ὁποία ςυμβάλλει ςτὴν 
ὀργανικὴ ἑνότθτα τῆσ ἀνκρωπότθτοσ, κακϊσ 
ςθμειϊνει ἕνασ ςφγχρονοσ Ὀρκόδοξοσ Θεολόγοσ 
«λόγοσ ςθμαίνει διάλογοσ, ὕπαρξθ, ςυνφπαρξθ καὶ 
ἐπιβίωςθ, ςυμβίωςθ». 

Ἰδιαίτερα, οἱ κεμελιϊδεισ χριςτιανικζσ ἀρχζσ, ποὺ ςτθρίηουν τὴ ςυνφπαρξθ ςτὴν 
οἰκουμζνθ παραμζνουν γιὰ μᾶσ τοὺσ Χριςτιανοὺσ ἡ βεβαιότθτα ὅτι ἡ καλὴ ςχζςθ 
ἀνάμεςα ςτοὺσ ἀνκρϊπουσ εἶναι δῶρο Θεοῦ, ὅτι κατὰ βάκοσ ὁ Χριςτὸσ εἶναι ἡ 
εἰρινθ ἡμῶν. Ὅτι χρζοσ κάκε Χριςτιανοῦ εἶναι νὰ ἀγωνίηεται γιὰ τὴν εἰρθνικὴ 
ςυνφπαρξθ τῶν ἀνκρϊπων. Κακζνασ ἀπό ἐμᾶσ ὀφείλει νὰ εἶναι ἕτοιμοσ γιὰ 
προςπάκειεσ ςυμφιλιϊςεωσ, γιὰ εἰλικρινῆ ςυνεργαςία μὲ κάκε ἄνκρωπο καλῆσ 

«Ατενίηοντασ τθν ειρινθ πίςω από τον κόςμο», 
Μ. Ραπαμιχαλοποφλου 

(από το Ρρόγραμμα τθσ ΟΑΚ 
«Ρρόςωπο προσ Ρρόςωπο») 



2 

κελιςεωσ, γιὰ τὴν προϊκθςθ τῆσ δικαιοςφνθσ καὶ τῆσ εἰρινθσ ςὲ κάκε γωνιὰ τοῦ 
πλανιτθ. 

Τὸ Οἰκουμενικὸ Ρατριαρχεῖο τῆσ Κωνςταντινουπόλεωσ ἐπιδεικνφει κρθςκευτικὴ 
ἀνεκτικότθτα κατὰ τρόπο μοναδικό, ςεβόμενο ὃλουσ ἀνεξαιρζτωσ. Χωρὶσ τὸ 
ἐλάχιςτο ἴχνοσ φανατιςμοῦ ἤ προκαταλιψεωσ ἔναντι τῶν κρθςκευτικῶν ἤ 
φυλετικῶν διαφορῶν, ἔχει ἐπὶ αἰῶνεσ ςυνυπάρξει εἰρθνικά, μζςα ςὲ ἕνα πνεῦμα 
ποὺ τιμᾷ κάκε ἄνκρωπο πλαςμζνο κατ’ εἰκόνα Θεοῦ.   

Ὁ Ραναγιϊτατοσ Οἰκουμενικὸσ Ρατριάρχθσ κ.κ. Βαρκολομαῖοσ Α’, ςὲ ὁμιλία του 
ςτὶσ Βρυξζλλεσ (19.12.2001), μὲ παρρθςία καὶ νθφαλιότθτα, μεταξὺ ἄλλων, 
ἀνζφερε: «Γνωρίηομεν ὅτι ὑπάρχουν διαφοραὶ κρθςκευτικῶν ἀντιλιψεων μεταξὺ 
ἡμῶν. Δὲν κεωροῦμεν ὅμωσ ἀπαραίτθτον τὴν ἐξάλειψιν αὐτῶν διὰ τὴν ἐπίτευξιν τῆσ 
εἰρινθσ τῶν καρδιῶν μασ καὶ τῆσ κοινωνικῆσ ςυνφπαρξθσ. Σεβόμεκα τὸν 
ςυνάνκρωπον καὶ τὰσ πεποικιςεισ του καὶ ἀκριβῶσ ἐπὶ τοῦ ςεβαςμοῦ αὐτοῦ 
οἰκοδομοῦμεν τὸν μετὰ αὐτοῦ διάλογον καὶ τὴν μετ’ αὐτοῦ εἰρθνικὴν ςυνεργαςίαν.» 
Καὶ ἀλλοῦ: «Ἡμεῖσ οἱ κρθςκευτικοὶ ἡγζται ὀφείλομεν νὰ ἡγοφμεκα τῆσ εἰρθνοποιοῦ 
προςπακείασ καὶ ὄχι νὰ ἑπϊμεκα τῶν πολιτικῶν. Πολλῷ μᾶλλον δὲν προςικει εἰσ 
ἡμᾶσ νὰ παρεμποδίηωμεν τὴν εἰρινθν διὰ κθρυγμάτων φανατιςμοῦ καὶ 
μιςαλλοδοξίασ».  

Αὐτὸ τὸ μινυμα τῆσ ειρθνικῆσ ςυνφπαρξθσ τῶν ἀνκρϊπων μεταφζρω ςιμερα 
ςτὴν ἀγάπθ ςασ, ἐκ μζρουσ τῆσ Σταυρωμζνθσ καὶ μαρτυρικῆσ Ἐκκλθςίασ τῆσ 
Κωνςταντινουπόλεωσ καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ρατριάρχου κ.κ. Βαρκολομαίου Αϋ, 
κακὼσ τὸ Οἰκουμενικὸ Ρατριαρχεῖο αἰῶνεσ τϊρα καλλιεργεῖ τὸν εἰλικρινῆ ςεβαςμὸ 
πρὸσ κάκε άνκρωπο, ἀνεξαρτιτωσ πολιτικῶν, κρθςκευτικῶν ἤ ἄλλων πεποικιςεων, 
προωκϊντασ μία κοινωνία χωρὶσ ἀποκλειςμοφσ, ςτάςεισ καὶ ςυμπεριφορὲσ 
μιςαλλοδοξίασ, περιφρόνθςθσ καὶ δυςπιςτίασ· μία κοινωνία ποὺ βαςίηεται ςτὴν 
ἀμοιβαία κατανόθςθ, τὴν καταλλαγι, τὸν ςεβαςμὸ καὶ τὴν ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν 
διαφόρων ὁμάδων καὶ κοινοτιτων μζςα ς’ αὐτι. 

  
Απόςπαςμα τθσ ομιλίασ του Σεβαςμ. Μθροπολίτου Κιςάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου, 

εκπροςϊπου τθσ Α.Θ.Π. του Οικουμενικοφ Πατριάρχου και Προζδρου τθσ ΟΑ,  κατά τθν ζναρξθ του 
Συνεδρίου, με κεντρικό κζμα «Μακαίνοντασ να ηοφμε μαηί» (βλπ. αρικμ. ςυνεδρ. 2386). 
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ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΙΟΤΛΙΟΤ- ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ  2017 

 

ΙΟΤΛΙΟ 
 
2379  2.-8.  Διεκνζσ υνζδριο Βιολογίασ 

ιοργανωτισ του Συνεδρίου ιταν ο Dr 
Barry J. Dickson, ο οποίοσ είναι 

επικεφαλισ Επιςτθμονικισ Ομάδασ του 
Ερευνθτικοφ Κζντρου “Janelia” ςτθν Ρολιτεία 
τθσ Βιρτηίνια των ΘΡΑ. Το Συνζδριο 
αφοροφςε ζρευνεσ γφρω από τθ μφγα 
«δροςόφιλλα» ι όπωσ τθν γνωρίηουμε εδϊ 
ςτθν Κριτθ ωσ  μφγα - «μπεκρισ».  
 
2380  10.-16.  Διεκνζσ υνζδριο Φυςικισ 

ο Κζντρο Θεωρθτικισ Φυςικισ Κριτθσ διοργάνωςε Διεκνζσ Συνζδριο, με κζμα 
τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτθ κεωρία των υπερχορδϊν. Γνωςτοί Φυςικοί από 

τθν Ελλάδα και το εξωτερικό βρζκθκαν ςτο ςυνεδριακό κζντρο τθσ ΟΑΚ, όπου 
παρουςίαςαν τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ και ςυηθτικθκαν οι νζοι δρόμοι που 
ανοίγονται ςτο μζλλον ςτο χϊρο τθσ Φυςικισ Επιςτιμθσ.  

Το Συνζδριο αυτό αποτελεί ςυνζχεια ποικίλων ςυνεδριακϊν δραςτθριοτιτων 
που άρχιςαν το 2001 και πραγματοποιείται κάκε δφο χρόνια. Το ςτθρίηουν το Abdus 
Salam International Center of Theoretical Physics (Trieste, Italy), θ ΟΑΚ, το Institute 
of Advanced Study (Princeton, USA), το Κζντρο Θεωρθτικισ Φυςικισ Κριτθσ, το INFN 
(Italy), το CERN  και το Ρανεπιςτιμιο Ludwig Maximilians του Μονάχου. 
Θ κεωρία των υπερχορδϊν δίνει τθν πιο εξελιγμζνθ μορφι κεωρίασ κβαντικισ 

βαρφτθτασ και φιλοδοξεί να προςφζρει 
ζνα πλαίςιο ενοποίθςθσ όλων των 
αλλθλεπιδράςεων. Ριο ςυγκεκριμζνα, 
ενοποιεί τθ βαρφτθτα με τθν κβαντικι 
μθχανικι και προςφζρει μία καινοφργια 
οπτικι  (και λφςθ) ςτα προβλιματα των 
μελανϊν οπϊν και τθσ απϊλειασ 
πλθροφορίασ λόγω τθσ ακτινοβολίασ  
Hawking. Θ κεωρία των υπερχορδϊν ζχει 
αποδειχκεί «κθςαυρόσ»  για τα μοντζρνα 

μακθματικά, μια και ζχει εμπνεφςει καινοφργιεσ  κατευκφνςεισ, αναγκαίεσ για τθν 
μελζτθ και κατανόθςθ τθσ κεωρίασ. 

Αντίκετα με τουσ ιςχυριςμοφσ ότι θ κεωρία ςτερείται επαφισ με το πείραμα, θ 
κεωρία των υπερχορδϊν ζχει δθμιουργιςει πρόςφατα αρκετοφσ διαφλουσ προσ τα 
φυςικά φαινόμενα ςε κατευκφνςεισ που μζχρι τϊρα δεν ιταν αναμενόμενεσ. Στο 
κζντρο αυτϊν των εξελίξεων βρίςκεται θ αντιςτοιχία κεωρίασ  χορδϊν και κεωριϊν 
κβαντικισ κεωρίασ πεδίου, θ οποία ζδωςε καινοφργια εργαλεία για τθν κατανόθςθ 
των κβαντικϊν κεωριϊν πεδίου με ιςχυρι ςφηευξθ, κακϊσ και για τθν κατανόθςθ 
των μυςτικϊν τθσ κβαντικισ βαρφτθτασ και των παραδόξων των μελανϊν οπϊν. 

Τζτοιεσ τεχνικζσ χρθςιμοποιικθκαν πρόςφατα ωσ το κφριο εργαλείο για τθν 
κατανόθςθ μιασ καινοφργιασ μορφισ φλθσ, του πλάςματοσ από γκλουόνια και 
κουάρξ (ΡΓΚ). Αυτι θ μορφι τθσ φλθσ, που γζμιηε το ςφμπαν ςτα πρϊτα 
διςεκατομμυριοςτά του δευτερολζπτου, μετά από τθν μεγάλθ ζκρθξθ, 
δθμιουργικθκε πρόςφατα για πρϊτθ φορά κάτω από ελεγχόμενεσ  ςυνκικεσ ςτο 

Δ 

Τ 

http://hep.physics.uoc.gr/mideast7/
http://hep.physics.uoc.gr/mideast7/
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Εργαςτιριο.  Ρειράματα ςτον επιταχυντι βαρζων ιόντων του Brookhaven,  RHIC, 
παρουςίαςαν, για πρϊτθ φορά το 2004, ενδείξεισ για τθν δθμιουργία του ΡΓΚ. 
Ταυτόχρονα,  ζκαναν προφανζσ ότι οι κεωρθτικζσ μζκοδοι ανάλυςθσ τθσ Κβαντικισ 
Χρωμοδυναμικισ, κεωρίασ  που γνωρίηουμε ότι περιγράφει τισ ιςχυρζσ 
αλλθλεπιδράςεισ, ιταν ανίκανεσ να περιγράψουν τισ αλλθλεπιδράςεισ του  ρευςτοφ  
ΡΓΚ. Είναι αξιοςθμείωτο ότι τα πειράματα δείχνουν ότι το ΡΓΚ είναι το πιο 
«ιδανικό»  από όλα τα ρευςτά που ζχουν παρατθρθκεί ςτθν φφςθ μζχρι τϊρα. 

Τα πρόςφατα πειράματα βαρζων ιόντων ςτο CERN ζχουν επιβεβαιϊςει τθν 
Φυςικι που βρζκθκε ςτο RHIC, και δίνουν πλζον τθν ευκαιρία να μελετθκοφν ςτο 
Εργαςτιριο μικροςκοπικζσ μελανζσ οπζσ, μιασ άλλθσ βαρφτθτασ, αυτισ των 
ιςχυρϊν αλλθλεπιδράςεων.     

Μία αναπάντεχθ πρόςφατθ εξζλιξθ είναι θ κατανόθςθ του κβαντικοφ χάουσ και θ 
διαπίςτωςθ ότι οι μελανζσ οπζσ είναι τα πιο χαοτικά ςυςτιματα ςτθ φφςθ. 
 
2381  16.-22.  υνζδριο Πλθροφορικισ (JCrete) 

ο Συνζδριο JCrete αποτελεί ίςωσ το πιο ςθμαντικό Συνζδριο για κζματα 
θλεκτρονικισ καινοτομίασ ςτον κόςμο. Θ καινοτομία του –ςυν τοισ άλλοισ– 

ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι το JCrete δεν είναι απλϊσ ζνα Συνζδριο –τουλάχιςτον όχι 
με τθ ςτενι ζννοια του όρου– αλλά μία ςυνάντθςθ με ςκοπό τθν αλλθλογνωριμία 
και τθν προαγωγι τθσ καινοτόμων 
τεχνολογιϊν.  

Το Συνζδριο παρακολοφκθςαν 
πάνω από 150 ειδικοί επιςτιμονεσ, 
διάςθμοι προγραμματιςτζσ από τθν 
Ελλάδα και όλο τον κόςμο, 
εξειδικευμζνοι ςτθ γλϊςςα των 
Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν «Java», 
μία από τισ πιο δθμοφιλείσ γλϊςςεσ 
προγραμματιςμοφ των Θλεκτρονικϊν 
Υπολογιςτϊν.  

Το “JCrete 2017”, για ζβδομθ ςυνεχι χρονιά ςτα Χανιά και ςτθν ΟΑΚ, 
πραγματοποίθςε το λεγόμενο «ςαββατικό» του ζτοσ. Θ πρωτοβουλία αυτι ζρχεται 
ςτο πλαίςιο προβλθματιςμοφ και ςυνεργαςίασ με τθν ΟΑΚ, ωσ προσ τον υπεφκυνο 
τρόπο χριςθσ των Nζων Tεχνολογιϊν, οι οποίεσ αποτελοφν κυρίωσ εργαλεία 
μάκθςθσ.  

Ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ ΟΑΚ, καλωςορίηοντασ τουσ ςυμμετζχοντεσ, τουσ ηιτθςε 
να ςκεφκοφν τισ νζεσ προκλιςεισ που προζρχονται από τθν τζταρτθ βιομθχανικι 
επανάςταςθ, τθν θλεκτρονικι εποχι, ϊςτε οι νζοι να βρουν τθν αλθκινι ςθμαςία 
του Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι ωσ εργαλείου και όχι μόνο ωσ μζςου προβολισ και 
ευχαρίςτθςθσ. Επίςθσ, πρότεινε τθ ςυνεργαςία για τθν επόμενθ χρονιά με τθ 
ςυμμετοχι των ςυνζδρων ςτθν πρϊτθ Ακαδθμία για τον Ψθφιακό Ρολίτθ.   
     Οι ςφνεδροι είχαν τθν ευκαιρία να επιςκεφκοφν διάφορα αξιοκζατα τθσ Κριτθσ. 
 

19. Νζοι από τον Ελλθνικό Σχολείο τθσ πόλθσ Welkom τθσ Νοτίου Αφρικισ 
ενθμερϊκθκαν για το ζργο του Ιδρφματοσ.  
22. Μζλθ του Ρολιτιςτικοφ Συλλόγου Κρφασ Βρφςθσ. 
 
2382  22. Ηλεκτρονικοί Τπολογιςτζσ και Παιδιά 

ία από τισ ςθμαντικζσ δράςεισ του ανωτζρω Συνεδρίου είναι και θ Θμερίδα 
προγραμματιςμοφ και ρομποτικισ, θ οποία οργανϊνεται ςτθν ΟΑΚ δωρεάν για 

παιδιά θλικίασ 8-16 ετϊν, με τον τίτλο “JCrete4Kids”. Είναι μία ευκαιρία για νζεσ και 
νζουσ να προβλθματιςτοφν για τθν αξία του Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι και να 

Τ 

Μ 
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αναηθτιςουν νζεσ προοπτικζσ, πζρα από τισ επιπόλαιεσ προκλιςεισ που 
προςφζρουν τα θλεκτρονικά δίκτυα. 

Τα παιδιά επζδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφζρον και ςυμμετείχαν ενεργά, με πολλζσ 
νζεσ ιδζεσ. Το ςθμαντικότερο κζρδοσ για αυτά είναι ότι ιλκαν ςε άμεςθ επαφι με 
τισ Νζεσ Τεχνολογίεσ και αντιλιφκθκαν τθ ςθμαςία των Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν 
ωσ μζςο δθμιουργίασ και υλοποίθςθσ των ιδεϊν τουσ. Αυτι θ ςυνειςφορά ςτθν 
αλλαγι τθσ νοοτροπίασ των παιδιϊν, είναι βαςικόσ πυλϊνασ προβλθματιςμοφ τθσ 
ΟΑΚ και ζχει κακοριςτικό ρόλο, ϊςτε να μειωκοφν οι εξαρτιςεισ από τθν 
υπερβολικι κατάχρθςθ τθσ Τεχνολογίασ και να ξεκινιςει μία γόνιμθ ςχζςθ με τθ 
ςωςτι χριςθ των ςφγχρονων μορφϊν Τεχνολογίασ. 
 

2383  23.-29. Μοριακι και Πλθκυςμιακι Βιολογία των Κουνουπιών και άλλων   
                         Λοιμωδών Αςκενειών 

ιεκνζσ Συνζδριο για τθ μοριακι και πλθκυςμιακι βιολογία των κουνουπιϊν και 
άλλων φορζων λοιμωδϊν αςκενειϊν πραγματοποιικθκε ςτθν ΟΑΚ, όπου ζχει 

κακιερωκεί τα τελευταία 15 χρόνια. Ρρόκειται για μία διοργάνωςθ με παγκόςμια 
εμβζλεια, που ςυγκεντρϊνει το επιςτθμονικό ενδιαφζρον εκατο-ντάδων 
ερευνθτϊν, με ςυμμετοχζσ από όλεσ τισ θπείρουσ.   

Κατά τθν ζναρξθ του Συνεδρίου 
καλωςόριςμα απθφκυνε ο Γενικόσ 
Διευκυντισ τθσ ΟΑΚ, Δρ Κωνςταντίνοσ 
Ηορμπάσ, ο οποίοσ τόνιςε τθ ςθμαςία 
τθσ ςυνεργαςίασ των Επιςτθμόνων για 
τθν αντιμετϊπιςθ των αςκενειϊν που 
ςυνδζονται με το βιολογικό κφκλο των 
κουνουπιϊν, αλλά κυρίωσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ και άλλων ςφγχρονων 
κοινωνικϊν προβλθμάτων. Στο 

Συνζδριο παρουςιάςκθκαν τα πιο πρόςφατα δεδομζνα για τισ 
εντομομεταδιδόμενεσ αςκζνειεσ, όπωσ θ ελονοςία, ο δάγκειοσ πυρετόσ, ο ιόσ Ηίκα 
και ο ιόσ του Δυτικοφ Νείλου. Οι αςκζνειεσ αυτζσ οφείλονται ςε τςιμπιματα 
κουνουπιϊν και τα κροφςματα που αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, αφοροφν 
δυςτυχϊσ και τθ Χϊρα μασ, αφοφ εξαιτίασ των κλιματικϊν αλλαγϊν, αλλά και των 
ανκρωπογενϊν παραγόντων (π.χ. μετακινιςεισ πλθκυςμϊν κ.λπ.), υπάρχει ςοβαρόσ 
κίνδυνοσ οι αςκζνειεσ αυτζσ να εξελιχκοφν ςε απειλι για τθ δθμόςια υγεία, αλλά 
και τθν τουριςτικι οικονομία ςτθν Ελλάδα, ιδιαίτερα ςε περιόδουσ όπου θ 
οικονομικι κρίςθ επθρεάηει τα μζτρα πρόλθψθσ. 

Εκ μζρουσ των διοργανωτϊν του Συνεδρίου, ο Γιϊργοσ Χριςτοφίδθσ, Κακθγθτισ 
ςτο Imperial College του Λονδίνου, υπογράμμιςε,  ότι ςτισ εργαςίεσ του Συνεδρίου 
δίδεται ζμφαςθ, μεταξφ άλλων, ςτθ νζα εποχι τθσ Βιοτεχνολογίασ, που 
περιλαμβάνει και τθ χριςθ διαγονιδιακϊν εντόμων, κακϊσ και ςτισ εφαρμογζσ τθσ 
εναντίον των εντομομεταδιδόμενων αςκενειϊν, οι οποίεσ είναι ςε εξζλιξθ ςε 
αρκετζσ περιοχζσ του κόςμου. Επίςθσ, τόνιςε πόςο ςθμαντικό είναι να 
υποςτθρίηουμε τζτοια επιςτθμονικά Συνζδρια που μασ αναδεικνφουν ωσ Χϊρα και 
δίνεται θ ευκαιρία ςε Επιςτιμονεσ να γνωρίςουν τθν Κριτθ και τθν Ελλάδα 
γενικότερα. Ο Κακθγθτισ Γιάννθσ Βόντασ, Ερευνθτισ ςτο Ινςτιτοφτο Μοριακισ 
Βιολογίασ και Βιοτεχνολογίασ του Ιδρφματοσ Τεχνολογίασ και Ζρευνασ και 
Κακθγθτισ ςτο Γεωπονικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, ανζφερε ωσ γενικό εξαγόμενο 
ςυμπζραςμα, με αφορμι το εν λόγω Συνζδριο, είναι πωσ οι Φορείσ τθσ Κριτθσ κα 
πρζπει να το εκμεταλλευτοφν δθμιουργικά, όπωσ και τθν παράδοςθ που ζχει 
δθμιουργθκεί ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο ζρευνασ προσ το ςυμφζρον τθσ τοπικισ 
κοινωνίασ.  

Δ 
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2384 24. Παρουςίαςθ Βιβλίου 
ο νζο βιβλίο του Γιϊργου Ανδρειωμζνου, Κακθγθτι και Αντιπρφτανθ του 
Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου, με τίτλο: «Πότε κα κάνει ξαςτεριά. Από τισ 

ρίηεσ των Λευκϊν Ορζων ςτθν πανελλινια χριςθ» (Εκδόςεισ Ι. Σιδζρθσ, Ακινα 
2017), παρουςιάςτθκε ςτθν ΟΑΚ με τθ ςυνδιοργάνωςθ του Κζντρου Κρθτικισ Λογο-
τεχνίασ, του Διμου Ρλατανιά και τθν OAK. 
     Εκλεκτοί ομιλθτζσ παρουςίαςαν το 
βιβλίο, το οποίο αναφζρεται ςτθν 
ιςτορία και τθ διαχρονικι αξία του 
παςίγνωςτου και κρυλικοφ ριηίτικου 
«Πότε κα κάνει ξαςτεριά», το οποίο 
ξεκίνθςε από τα Λευκά Πρθ και 
κατζκτθςε το πανελλινιο, μα και τθν 
οικουμζνθ, εμπνζοντασ τουσ 
αγωνιηόμενουσ ανκρϊπουσ να 
διεκδικιςουν ζνα καλφτερο αφριο. Ο 
ςυγγραφζασ –μολονότι δεν είναι 
κρθτικισ καταγωγισ– αφιζρωςε το βιβλίο του αυτό «ςτθν κρθτικι ψυχι και ςτουσ 
Λευκορίτεσ».                         
     Στθν παρουςίαςθ του βιβλίου παρευρζκθκε ο Σεβαςμιϊτατοσ Αρχιεπίςκοποσ 
Κριτθσ Ειρθναίοσ, ο οποίοσ τίμθςε με τθν παρουςία του τθν εκδιλωςθ και 
εξζφραςε τθ μεγάλθ χαρά του για τισ πρωτοβουλίεσ –όπωσ αυτι–, οι οποίεσ 
προάγουν το κρθτικό πνεφμα και τθν ομορφιά τθσ παράδοςθσ. Καλωςόριςμα 
απθφκυναν οι διοργανωτζσ, ο Διμαρχοσ Ρλατανιά, Ιωάννθσ Μαλανδράκθσ, ο 
Ρρόεδροσ του Κζντρου Κρθτικισ Λογοτεχνίασ, Κϊςτασ Μουτηοφρθσ και ο Δρ 
Κωνςταντίνοσ Ηορμπάσ, Γενικόσ Διευκυντισ τθσ ΟΑΚ, ο οποίοσ καλωςόριςε τουσ 
παρευριςκομζνουσ εκ μζρουσ του Σεβαςμιωτάτου Μθτροπολίτου Κιςάμου και 
Σελίνου Αμφιλοχίου και υπογράμμιςε τθ ςθμαςία του ριηίτικου ςτισ θμζρεσ μασ, ωσ 
απάντθςθ ςτον κίνδυνο μιασ ολοκλθρωτικισ αλλοτρίωςθσ.      
     Στθ ςυνζχεια, ο ςπουδαίοσ δάςκαλοσ και λαογράφοσ Σταμάτθσ Αποςτολάκθσ, 
τόνιςε ότι «το ελλθνικό δθμοτικό τραγοφδι είναι ο κακρζφτθσ τθσ ψυχισ του λαοφ 
μασ» και πωσ το βιβλίο αποτελεί ζνα ακόμθ βιμα προσ τθ μελζτθ τθσ κρθτικισ 
παράδοςθσ. Ακολοφκωσ, ο Βαςίλθσ Χαρωνίτθσ, Δάςκαλοσ και Συγγραφζασ, ζκανε 
λόγο για τθν αγωνιςτικι διάςταςθ του γνωςτοφ ριηίτικου, το οποίο αποτζλεςε πθγι 
ζμπνευςθσ για τουσ αγωνιςτζσ τθσ ελευκερίασ, αφθγοφμενοσ προςωπικζσ ιςτορίεσ 
από τθν ταραγμζνθ περίοδο τθσ ςφγχρονθσ Ιςτορίασ τθσ Ελλάδασ. Από τθν πλευρά 
του ο Ανδρζασ Λενακάκθσ, Φιλόλογοσ, υπογράμμιςε τα υφολογικά χαρακτθριςτικά 
του ριηίτικου, κακϊσ και τον τρόπο με τον οποίο το ομϊνυμο ριηίτικο, ξεπζραςε τα 
όρια τθσ Κριτθσ και κατζκτθςε το πανελλινιο, αλλά και τθν οικουμζνθ.  

Τθν εκδιλωςθ πλαιςίωςε ο Σφλλογοσ ιηιτϊν «Η ΚΙΣΣΑΜΟΣ», που απζδωςε 
ριηίτικα τραγοφδια και με αφιζρωςθ ςτον Συγγραφζα του βιβλίου, το ριηίτικο «Τον 
Αντρειωμζνο μθν τον κλαισ». 
 
2385 30.7-6.8   2ο Ελλθνικό Θερινό Ψυχόδραμα  

ο Κζντρο Ψυχοδραματικϊν Συναντιςεων Ακθνϊν, διοργάνωςε για δεφτερθ 
ςυνεχόμενθ χρονιά ςτθν ΟΑΚ το «2ο Ελλθνικό Θερινό Ψυχόδραμα», ςτο οποίο 

ςυμμετείχαν Επιςτιμονεσ από διαφορετικζσ Χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Αςίασ, τθσ 
Αμερικισ, κακϊσ και τθσ Αυςτραλίασ. Τθν ζναρξθ πραγματοποίθςε με παραδοςιακό 
τρόπο, ο Σφλλογοσ ιηιτϊν «Οι Βρακοφόροι», τραγουδϊντασ ριηίτικα τραγοφδια τθσ 
Κριτθσ και δίδοντασ μ’ αυτόν τον τρόπο το πρϊτο ςτίγμα τθσ ςχζςθσ του ανκρϊπου 
με τθ μουςικι.  

Τ 

Τ 
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     Στθ ςυνζχεια, ο υπεφκυνοσ του Συνεδρίου, Στυλιανόσ Λαγαράκθσ, ςτον 
εναρκτιριο Χαιρετιςμό του, τόνιςε τθν αγάπθ και τον καυμαςμό όλων για τθν 

Κριτθ, κυμίηοντασ ςτουσ παρευριςκο-
μζνουσ, τουσ μεγάλουσ δθμιουργοφσ τθσ 
Ελλάδασ και τθσ Κριτθσ, όπωσ τον 
Οδυςςζα Ελφτθ, τον Μίκθ Θεοδωράκθ, τον 
μεγάλο ηωγράφο τθσ Κριτθσ Δομινικο 
Θεοτοκόπουλο, μεγάλεσ μορφζσ τθσ 
πολιτικισ, όπωσ τον Ελευκζριο Βενιηζλο, 
αλλά και τον αξζχαςτο Νίκο Ξυλοφρθ, τον 
«άγγελο τθσ Κριτθσ», όπωσ είπε 
χαρακτθριςτικά.  

Να ςθμειϊςουμε ότι θ ςυνάντθςθ αυτι κεωρείται από τισ ςθμαντικότερεσ ςτο 
χϊρο του Ψυχοδράματοσ.  
 
ΑΤΓΟΤΣΟ 

 
2386 16.-29. Νζα φνορα τθσ Φυςικισ 

ιεκνζσ Συνζδριο Φυςικισ, το οποίο διεξιχκθ για ζκτθ ςυνεχι χρονιά ςτισ 
εγκαταςτάςεισ τθσ ΟΑΚ, με τθ ςυμμετοχι διεκνϊσ αναγνωριςμζνων 

Επιςτθμόνων, αλλά και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν από τα μεγαλφτερα 
Ρανεπιςτθμιακά Ιδρφματα, κακϊσ και το CERN (Conseil Européen pour la  
Recherche Nucléaire). Στο Συνζδριο δόκθκε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ 
διεπιςτθμονικότθτα και ςυηθτικθκαν κζματα των διαφόρων κλάδων τθσ Φυςικισ, 
όπωσ τθσ Φυςικισ Βαρζων Ιόντων, τθσ Ρυρθνικισ Φυςικισ, τθσ Φυςικισ 
Στοιχειωδϊν Σωματίων, τθσ Αςτροφυςικισ και τθσ Κοςμολογίασ. Επίςθσ, 
ςυμμετείχαν και Επιςτιμονεσ από παρεμφερείσ κλάδουσ, π.χ. των Μακθματικϊν, 
τθσ Μακθματικισ Φυςικισ, τθσ 
Κβαντικισ Οπτικισ κ.ά.  

Κατά τθν ζναρξθ του Συνεδρίου 
τελζςκθκε Αγιαςμόσ από τον Αιδες. 
π. Αντϊνιο Ρατεράκθ, εφθμζριο 
οδωποφ, μετά το πζρασ του οποίου 
θ Επιςτθμονικι Συνεργάτιδα τθσ 
ΟΑΚ Αικατερίνθ Καρκαλά, μίλθςε 
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ για τθν ζννοια 
του Αγιαςμοφ ςτθν ορκόδοξθ 
παράδοςθ, τθσ ιερισ αυτισ ακολουκίασ ςτθν αρχι κάκε ζργου. Ακολοφκθςε ομιλία 
από τθν Επιςτθμονικι Συνεργάτιδα τθσ ΟΑΚ και Υπεφκυνθ του Συνεδρίου, 
Εμμανουζλα Λαρεντηάκθ, θ οποία μίλθςε ςτουσ παρευριςκομζνουσ για τθν ιςτορία 
και τον πολιτιςμό τθσ Μεγαλονιςου. 

Αυτι τθ χρονιά, για πρϊτθ φορά, πραγματοποιικθκαν δφο μεγάλα Εργαςτιρια 
ςχετικά με το κζμα των κεμελίων τθσ Κβαντικισ Φυςικισ, από τον Κακθγθτι Yakir 
Aharonov από το Ρανεπιςτιμιο Chapman των ΘΡΑ και από το Ρανεπιςτιμιο Tel 
Aviv του Ιςραιλ, κακϊσ και από τθν Κακθγιτρια Dr Natalia Korolkova από το 
Ρανεπιςτιμιο St. Andrews του Θνωμζνου Βαςιλείου. Ο κ. Aharonov είναι ιδιαίτερα 
γνωςτόσ ςτον επιςτθμονικό κόςμο για το  πείραμα “Aharonov-Bohm-Effect” και ζχει 
αποκομίςει πολλά μετάλλια και βραβεία, ζνα εκ των οποίων είναι και το βραβείο 
Wolf (1998), ενϊ θ κ. Korolkova υπιρξε, μεταξφ άλλων, ειδικι Επιςτθμονικι 
Συνεργάτιδα ςτο Ρανεπιςτιμιο Erlangen-Νυρεμβζργθσ τθσ Γερμανίασ. 

Δ 
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     Κατά τθ διάρκεια του Συνεδρίου, εκτόσ από κοντςζρτα κλαςικισ μουςικισ, τα 
οποία πραγματοποιικθκαν ςτουσ χϊρουσ τθσ ΟΑΚ, ζγιναν και δφο δθμόςιεσ 
ομιλίεσ:  

 Στισ 22 Αυγοφςτου, ςτθν ΟΑΚ, από τον 
Κακθγθτι John Ellis (King’s College, Λονδίνο), 
ςτον οποίο ζχει απονεμθκεί, μεταξφ άλλων, 
το μετάλλιο και βραβείο Paul Dirac (2005), με 
κεντρικό κζμα, τον άνκρωπο και το μζλλον 
τθσ ανκρωπότθτασ ςτον 21ο αιϊνα.  

 Στισ 25 Αυγοφςτου, με τθ ςυνδιοργάνωςθ του 
ΚΕΡΡΕΔΘΧ ΚΑΜ, ςτο χϊρο του ΚΕΡΡΕΔΘΧ 
ΚΑΜ/Μεγάλο Αρςενάλι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, από τον 
Ιωάννθ Θλιόπουλο, Κακθγθτι ςτο Ρανεπιςτιμιο École 
Normale Supérieure του Ραριςίου τθσ Γαλλίασ και 
Επίτιμου Διδάκτορα του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, ο 
οποίοσ είναι και κάτοχοσ του βραβείου Sakurai (1987). 
Τίτλοσ τθσ ομιλίασ τουσ «Η γζνεςθ τθσ μάηασ ςτο 
αρχζγονο ςφμπαν».  

     Οι ςφνεδροι κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτθν 
Κριτθ γνϊριςαν αξιοκζατα και εκκλθςιαςτικά μνθμεία του 
νθςιοφ ςε θμεριςιεσ εκδρομζσ που είχαν προγραμματιςκεί.  
 

19. Ομάδα του κινιματοσ των Φοκολάρι τθσ Ακινασ.  
  

21. Μζλθ τθσ Διαβαλκανικισ Ομοςπονδίασ Ορκοδόξων Νεολαιϊν υποδζχκθκε και 
καλωςόριςε ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ ΟΑΚ, Δρ Κωνςταντίνοσ Ηορμπάσ, ο οποίοσ 
τουσ μίλθςε για τα 50 χρόνια προςφοράσ τθσ Ακαδθμίασ και ενθμερϊκθκαν από 
Επιςτθμονικοφσ Συνεργάτεσ του Ιδρφματοσ, για το εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό 
ζργο του. Αποςτολι τθσ Ομοςπονδίασ είναι θ προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
των Ορκοδόξων Νεολαιϊν ςτα Βαλκάνια. 
      
ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 

 
2387 3.-7.  10o Ευρωπαϊκό υνζδριο Φυςικών Προϊόντων Θαλαςςίων   
                   Οικοςυςτθμάτων        

ο Συνζδριο αυτό, του οποίου θ κεματολογία είναι θ Χθμεία, θ Βιολογία, θ 
Οικολογία και θ αξιοποίθςθ των καλάςςιων οργανιςμϊν και των ςυςτατικϊν 

τουσ, με ςκοπό τθν ανάπτυξθ νζων φαρμάκων, διοργανϊνεται κάκε δφο χρόνια ςε 
διαφορετικζσ ευρωπαϊκζσ πόλεισ. Θ ςειρά αυτϊν των Συνεδρίων ξεκίνθςε από τθν 
Ελλάδα (Ακινα 1997) και ζπειτα από 20 χρόνια και αφοφ ζχει ιδθ πραγματοποιθκεί 
ςε άλλεσ οκτϊ (8) Χϊρεσ, επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν ΟΑΚ. 
     Το Συνζδριο τελζςκθκε υπό τθν 
αιγίδα τθσ «Ευρωπαϊκισ Φυτο-
χθμικισ Εταιρείασ». Θ ςυνεχισ 
διεξαγωγι αυτϊν των Συνεδρίων 
ζχει ωσ ςκοπό να προςφζρει τθ 
δυνατότθτα ςε νζουσ Επιςτιμονεσ 
να παρουςιάςουν το ζργο τουσ, 
αλλά και να γνωρίςουν από κοντά 
διακεκριμζνουσ Επιςτιμονεσ από 
όλο τον κόςμο.  
      

Τ 
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Στο καλωςόριςμά του ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ ΟΑΚ, Δρ Κωνςταντίνοσ Ηορμπάσ, 
τόνιςε τθ ςθμαςία του ςεβαςμοφ προσ το φυςικό περιβάλλον, ςφμφωνα και με τα 
βιβλικά κείμενα, κακϊσ εκτόσ των τόςων άλλων απαραίτθτων ςτοιχείων για τθ ηωι 
μασ,  θ φφςθ και ςυγκεκριμζνα το καλάςςιο οικοςφςτθμα, μάσ προμθκεφει φυςικζσ 
ουςίεσ, ικανζσ να αντιμετωπίςουμε πλθκϊρα αςκενειϊν. 
     Ρρόεδροσ του Συνεδρίου ιταν θ Επίκουροσ Κακθγιτρια του Τομζα 
Φαρμακογνωςίασ και Χθμείασ Φυςικϊν Ρροϊόντων του ΕΚΡΑ, Δρ Ευςτακία Ιωάννου 
και Αντιπρόεδροσ ο Κακθγθτισ του Τομζα Φαρμακογνωςίασ και Χθμείασ Φυςικϊν 
Ρροϊόντων του ΕΚΡΑ, Δρ Βαςίλειοσ οφςςθσ.  

Το Συνζδριο χαιρζτθςαν, επίςθσ, ειδικοί Επιςτιμονεσ, όπωσ και θ κυρία Ιουλία 
Τςζτθ,  Διευκφνουςα Σφμβουλοσ των Φαρμακοβιομθχανιϊν Uni-Pharma και 
InterMed. 
 
4. Ομάδα από το Bildunashaus School Richiela. 
 

2388 14.-17. 9θ Ολυμπιάδα του Πνεφματοσ 
νιμερα τθσ εορτισ τθσ Υψϊςεωσ του Τιμίου Σταυροφ άρχιςαν οι εργαςίεσ τθσ 
9θσ Ολυμπιάδασ του Ρνεφματοσ –ενόσ γεγονότοσ κορυφαίου για τθν 

παγκόςμια διανόθςθ. Θ 9θ Ολυμπιάδα του Ρνεφματοσ πραγματοποιικθκε με κφριο 
διοργανωτι το Διεκνζσ Κδρυμα Επιςτθμϊν Ζρευνασ, Τεχνολογίασ, Οικονομικϊν και 
Ρολιτικισ για τθν Κοινωνία (STEPS) και τθ ςυνδιοργάνωςθ τθσ ΟΑΚ. Ιδρυτισ και 
πρωτεργάτθσ τθσ Ολυμπιάδασ Ρνεφματοσ, είναι ο Χανιϊτθσ ςυμπολίτθσ  μασ, 
Κακθγθτισ Επιμενίδθσ Χαϊδεμενάκθσ. 
Ο κεςμόσ τθσ Ολυμπιάδασ του Ρνεφματοσ, αποτελεί για τθν Επιςτιμθ και τον 

Ρολιτιςμό ζνα γεγονόσ 
ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ και 
υλοποιείται με τθ ςυμμετοχι 
κορυφαίων Επιςτθμόνων δι-
εκνοφσ κφρουσ, που 
προζρχονται από διάφορεσ 
Χϊρεσ του κόςμου -νομπε-
λίςτεσ και άλλεσ προςω-
πικότθτεσ– και οι οποίοι ςυμ-
μετείχαν ςτθν παροφςα 
Ολυμπιάδα, θ οποία είχε ωσ 
κεντρικό κζμα «Μακαίνοντασ 
να ηοφμε μαηί». Στο Συνζδριο 

ζλαβαν μζροσ κορυφαία ονόματα από το χϊρο τθσ διανόθςθσ, όπωσ οι Γιάννθσ 
Φίλθσ, Χριςτοσ Ηερεφόσ, Λεωνίδασ Μακρισ, κακϊσ και ο νομπελίςτασ Yuan T. Lee. 
     Ο Σεβαςμιϊτατοσ Μθτροπολίτθσ Κιςάμου και Σελίνου Αμφιλόχιοσ, εκπρόςωποσ 
τθσ Α.Θ.Ρ. Οικουμενικοφ Ρατριάρχου κ.κ. Βαρκολομαίου Aϋ, υπογράμμιςε, τθ 
ςθμαςία τθσ ςυνφπαρξθσ των ανκρϊπων και τθ 
ςθμαςία του διαλόγου ςτθν εποχι μασ (βλπ. 
απόςπαςμα τθσ ομιλίασ ς. 1). 
     Ακολοφκωσ, ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ ΟΑΚ, Δρ 
Κωνςταντίνοσ Ηορμπάσ, αφοφ καλωςόριςε τουσ 
παρευριςκομζνουσ και τόνιςε τθ μεγάλθ 
ςπουδαιότθτα του παρόντοσ Συνεδρίου, ζςτειλε το 
μινυμα τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ ςυλλογικότθτασ και του 
διαλόγου, ωσ τον πιο ουςιαςτικό τρόπο για τθ 
δυναμικι επίλυςθ των κοινωνικϊν προβλθμάτων.  

Α 

Ο Yuan T. Lee( Νόμπελ Χθμείασ 1986) 

και ο Κ. Ηορμπάσ 
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Επίςθσ, θ Irina Bokova, Γενικι Διευκφντρια για κζματα Εκπαίδευςθσ, Επιςτιμθσ 
και Ρολιτιςμοφ των Θνωμζνων Εκνϊν και Εκπρόςωποσ τθσ 
UNESCO, ςτο Μινυμά τθσ, αναφζρκθκε ςτθ ςθμαντικι 
διάςταςθ τθσ Ραιδείασ ςτθν προάςπιςθ των Ανκρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Θ αλθκινι Εκπαίδευςθ κατά τθν κ. Bokova, 
δεν αφινει κανζναν εκτόσ και «χτίηει» πάντα ειρθνικζσ και 
δίκαιεσ κοινωνίεσ. Θ προςφορά τθσ UNESCO προσ αυτι τθν 
κατεφκυνςθ εκφράηει ζνα μεγάλο όραμα για το κοινό 
μζλλον τθσ ανκρωπότθτασ, ζνα κοινό ςθμείο ςυνάντθςθσ 
με το κεςμό τθσ Ολυμπιάδασ του Ρνεφματοσ.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ Ολυμπιάδασ, πραγματοποιικθκαν 
ξεναγιςεισ ςε διάφορεσ περιοχζσ του Νομοφ Χανίων, 
κακϊσ και ςτθν ιςτορικι Ιερά Μονι Γωνιάσ, ενϊ είχαν τθν 
ευκαιρία να απολαφςουν τθν κρθτικι παραδοςιακι μουςικι και κουηίνα.  
 
2389 18.-23.  Ζώςα Ορκοδοξία 

ζλθ τθσ Ενορίασ από τθν περιοχι του Magdeburg τθσ Γερμανίασ, 
παρακολοφκθςαν μακιματα για τθν Ορκοδοξία από τον Γενικό Διευκυντι 

τθσ ΟΑΚ και τθν Επιςτθμονικι Συνεργάτιδα Αικατερίνθ Καρκαλά, υπεφκυνθ τθσ 
Ομάδασ, ενϊ θ Επιςτθμονικι Συνεργάτισ Εμμανουζλα Λαρεντηάκθ μίλθςε για τθν 
ιςτορία και τον πολιτιςμό τθσ Κριτθσ.  

Επίςθσ, παρακολοφκθςαν μάκθμα Ειςαγωγισ ςτθ Θεολογία τθσ Εικόνασ από τθν 
Αγιογράφο του Ιδρφματοσ Κωνςταντίνα Στεφανάκθ και είχαν τθν ευκαιρία να  
επιςκεφκοφν τθν Ιερά Μονι Γωνιάσ και άλλα αξιοκζατα τθσ περιοχισ. 
 
2390 21.-25.  φνοδοσ Αγγλικανών Ανατολικισ Ευρώπθσ 

να πολφ ςθμαντικό γεγονόσ για τισ εκκλθςιαςτικζσ κοινότθτεσ και τα κοινωνικά 
δρϊμενα τθσ Ευρϊπθσ αποτζλεςαν οι εργαςίεσ τθσ Συνόδου τθσ Αγγλικανικισ 

Εκκλθςίασ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ, ςτθν ΟΑΚ. Υπεφκυνοι τθσ Συνόδου ιταν ο 
Επίςκοποσ Robert Innes και ο Αρχιδιάκονοσ Colin Williams, ενϊ ςυμμετείχαν 
εκπρόςωποι από διαφορετικζσ ευρωπαϊκζσ Χϊρεσ και πόλεισ.      
     Κατά τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ ΟΑΚ, Δρ Κωνςταντίνοσ 
Ηορμπάσ, καλωςόριςε τουσ ςυμμετζχοντεσ, ωσ το «μικρό κομμάτι του μεγάλου 
μωςαϊκοφ τθσ ecclesia anglicana», όπωσ υπογράμμιςε χαρακτθριςτικά, 
αναπτφςςοντασ ςθμαντικζσ πτυχζσ των νζων ποιμαντικϊν προβλθμάτων, τα οποία 
δθμιουργοφν φόβο, κοινωνικι διάςπαςθ και ςυντθρθτιςμό. «Πϊσ μποροφμε ν’ 
αντιδράςουμε ςε όλο αυτό το κλίμα τρομοκρατίασ που υπάρχει ςιμερα ςτθν 
Ευρϊπθ;», αναρωτικθκε ο ίδιοσ ο ομιλθτισ. Θ απάντθςθ βρίςκεται ςτθν 
ακαταπόνθτθ εργαςία για ςεβαςμό προσ το διαφορετικό, ςτο κοινό πνεφμα 
ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ, ϊςτε να μπορζςουμε να «χτίςουμε τισ απαραίτθτεσ 

γζφυρεσ» για ζναν ειρθνικό κόςμο. 
Ακολοφκθςε ςφντομθ παρουςίαςθ του 
ζργου και τθσ προςφοράσ τθσ ΟΑΚ, μζςω 
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, από τθν Επιςτθ-
μονικι Συνεργάτιδα του Ιδρφματοσ 
Εμμανουζλα Λαρεντηάκθ και αμζςωσ μετά 
ζγινε θ προβολι τθσ ταινίασ ντοκιμαντζρ 
«Χτίηοντασ ζνα πράςινο μζλλον: Ο 
Πράςινοσ Πατριάρχθσ», το οποίο 
παρουςιάηει τθν περιβαλλοντικι δράςθ 

Μ 

Έ 
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και τισ ευαιςκθςίεσ του Οικουμενικοφ Ρατριάρχου κ.κ. Βαρκολομαίου Αϋ, για το 
ςυνεχϊσ αυξανόμενο οικολογικό πρόβλθμα. 
     Ακολοφκθςαν ομιλίεσ, με κζματα όπωσ: «Δθμιουργϊντασ τθν αυριανι 
κοινότθτα» (Επίςκοποσ  Robert), «Διαςφαλίηοντασ τθν κατάρτιςθ –δθμιουργϊντασ 
ζνα αςφαλζσ μζλλον μζςα ςτισ Εκκλθςίεσ μασ» (Olga Bradshaw), «Δθμιουργία 
νομικισ βάςθσ για το μζλλον» (Malcolm και Olga Bradshaw), «Εκπαίδευςθ των 
λαϊκϊν ςτελεχϊν τθσ Μθτρόπολθσ για το μζλλον» (Dr Clare Amos) κ.ά.    
     Ραράλλθλα, οι ςυμμετζχοντεσ τθσ Συνόδου είχαν τθν ευκαιρία να 
παρακολουκιςουν μάκθμα Αγιογραφίασ από τθν Υπεφκυνθ του Εργαςτθρίου 
Αγιογραφίασ τθσ ΟΑΚ, Κωνςταντίνα Στεφανάκθ, ενϊ είχαν ενδιαφζρουςεσ 
ςυηθτιςεισ με το Επιςτθμονικό προςωπικό του Ιδρφματοσ.  

Επίςθσ, κατά τθν παραμονι τουσ επιςκζφκθκαν εκκλθςιαςτικά και άλλα μνθμεία 
τθσ περιοχισ, κακϊσ και τθν παρακείμενθ Ιερά Μονι Γωνιάσ. 
 
25. Ομάδα από τθν Ιρλανδία. 
29. Ομάδα από τθ Γερμανία. 
 

   

 

 Εορτάηοντασ τθν Ημζρα Προςταςίασ του Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ 

     Θ Ρρϊτθ Σεπτεμβρίου αποτελεί τθν πρϊτθ θμζρα του Εκκλθςιαςτικοφ Ζτουσ, τθ 
λεγόμενθ Κνδικτο, θ οποία από το 1989 ζχει κεςπιςτεί από τον Μακαριςτό 
Οικουμενικό Ρατριάρχθ Δθμιτριο, ωσ «Θμζρα Ρροςταςίασ του Φυςικοφ 
Ρεριβάλλοντοσ». Tθν παράδοςθ αυτι ςυνεχίηει αδιάκοπα και ακαταπόνθτα ο νυν 
Οικουμενικόσ Ρατριάρχθσ κ.κ. Βαρκολομαίοσ Αϋ, ο επονομαηόμενοσ «Ρράςινοσ 
Ρατριάρχθσ», λόγω τθσ περι-
βαλλοντικισ ευαιςκθςίασ του.   
     Ο Εφθμζριοσ τθσ Ενορίασ 
Αιδεςιμ. Ρρωτοπρ. π. Αντϊνιοσ 
Κουμισ, καλωςόριςε τουσ 
παρευριςκομζνουσ, ςθμειϊ-
νοντασ τθν ανάγκθ ευαιςκθτο-
ποιιςθσ για τθ διαφφλαξθ του 
Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ.   
     Τθσ εκδιλωςθσ προθγικθκε 
Αγιαςμόσ από τον Σεβ. Μθτροπολίτθ Κιςάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο, ο οποίοσ 
ανζγνωςε ειδικι Ευχι για τθν αρχι του νζου εκκλθςιαςτικοφ ζτουσ. Στον 
Χαιρετιςμό του ο κ. Αμφιλόχιοσ αναφζρκθκε ςτθν ιερότθτα τθσ Δθμιουργίασ, 
ςθμειϊνοντασ πωσ, «όςο ο άνκρωποσ δεν κατανοεί ότι θ ςχζςθ του με το 
περιβάλλον και τθ ςφνολθ δθμιουργία δεν είναι ςχζςθ εξουςιαςτικι και 
καταδυναςτευτικι, αλλά ςχζςθ ιερι, κακϊσ ορίςτθκε από τον Δθμιουργό ςτον 
άνκρωπο, να φυλάττει και όχι να καταδυναςτεφει τθ φφςθ και τθν κτίςθ, τόςο τα 
πάςθσ φφςεωσ περιβαλλοντολογικά και άλλα παρεμφερι προβλιματα κα 
αυξάνονται και κα πολλαπλαςιάηονται».  
     Τον λόγο ζλαβε, επίςθσ, ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ ΟΑΚ, Δρ Κωνςταντίνοσ 
Ηορμπάσ, ο οποίοσ ςτθν παρζμβαςι του αναφζρκθκε ςτο φετινό Μινυμα του 
Οικουμενικοφ Ρατριάρχου κ.κ. Βαρκολομαίου Αϋ, ςταχυολογϊντασ και αναλφοντασ 
τα παρακάτω τρία ςθμεία: α) τον ςθμαντικό ςυμβολιςμό τθσ εορτισ τθσ Ινδίκτου, 
ωσ «Θμζρα προςταςίασ του Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ», τθν οποία ο χριςτιανικόσ 
κόςμοσ τιμά, β) τθ ςθμαςία του ςεβαςμοφ, θ ζλλειψθ του οποίου φανερϊνει 
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απλθςτία εκ μζρουσ του ανκρϊπου και γ) τθ ςπουδαιότθτα του Μθνφματοσ τθσ 
Αγίασ και Μεγάλθσ Συνόδου, θ οποία «ςοφϊσ και ςαφϊσ κατονόμαςε τουσ 
κινδφνουσ τθσ “ιδιονομίασ τθσ οικονομίασ”, τθσ αυτονομιςεωσ αυτισ από τασ 
ηωτικάσ ανάγκασ του ανκρϊπου». 
     Χαιρετιςμό απθφκυνε και ο Αντιδιμαρχοσ Κιςάμου Εμμανουιλ Δερουκάκθσ, ο 
οποίοσ μίλθςε για το ςεβαςμό τθσ φφςθσ, ωσ χρζοσ και παρακατακικθ για τισ 
επόμενεσ γενεζσ. 
     Στο φετινό Μινυμά του, ο Οικουμενικόσ Ρατριάρχθσ κ.κ. Βαρκολομαίοσ Αϋ, ζκανε 
λόγο για τθν «οικο-ανομία», τθν κατάςταςθ δθλαδι ςτθν οποία ο άνκρωποσ δεν 
ςζβεται τθν κτίςθ ωσ δθμιουργία του Θεοφ και ςυμπεριφζρεται αλόγιςτα, ςε ςχζςθ 
με τθν πραγματικι «οικο-νομία», τθν οποία «ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ γνωρίηει, αλλά 
δρα ωσ να μθ εγνϊριηε. Γνωρίηει ότι θ φφςισ δεν αυτοανακαινίηεται εισ το διθνεκζσ, 
αδιαφορεί όμωσ δια τάσ αρνθτικάσ 
ςυνεπείασ του “τεχνοπωλίου” δια το 
περιβάλλον». Γι’ αυτό, κατά τον κ.κ. 
Βαρκολομαίο Αϋ, «Η Αγία και Μεγάλθ 
Σφνοδοσ ανεφζρκθ μετ’ εμφάςεωσ 
και εισ τασ “κοινωνικάσ διαςτάςεισ 
και τασ τραγικάσ επιπτϊςεισ τθσ 
καταςτροφισ του φυςικοφ περιβάλ-
λοντοσ”». 
     Κεντρικόσ ομιλθτισ τθσ εκδιλωςθσ 
ιταν ο Επιςτθμονικόσ Συνεργάτθσ τθσ 
ΟΑΚ και Υπεφκυνοσ του Ινςτιτοφτου 
Οικολογίασ και Θεολογίασ, Αντϊνθσ Καλογεράκθσ, ο οποίοσ ανάπτυξε το κζμα: 
«Περιβάλλον και Ενορία. Ενεργειακζσ Λφςεισ και Παραδείγματα». Ο κ. Καλογεράκθσ 
ςτθν ομιλία του τόνιςε τισ ςυνζπειεσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ που είναι πλζον 
ορατζσ ςτθν κακθμερινότθτά μασ και απαιτείται ο κάκε πολίτθσ να αναλάβει το 
δικό του μερίδιο ευκφνθσ, προςτατεφοντασ το Φυςικό Ρεριβάλλον και 
ακολουκϊντασ τα πατερικά κείμενα που τονίηουν τθ ςθμαςία τθσ Κτίςθσ ωσ «δϊρο 
από το Θεό». Σ’ αυτό το πλαίςιο θ κάκε Ενορία μπορεί να λάβει δράςθ και να 
εμπνεφςει τα μζλθ τθσ να κάνουν κάποια απλά βιματα προσ τθν κατεφκυνςθ 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Ο κ. Καλογεράκθσ αναφζρκθκε και ςτισ δράςεισ τθσ ΟΑΚ 
για κζματα ενζργειασ (όπωσ τθ διεξαγωγι Διεκνϊν Συνεδρίων, τθ χριςθ 
φωτοβολταϊκϊν κ.ά.), κακϊσ και ςτθ ςπουδαιότθτα των νζων Εκπαιδευτικϊν 
Ρρογραμμάτων (π.χ. ανακφκλωςθ χαρτιοφ κ.ά.), ωσ μία ζμπρακτθ απάντθςθ ςτθν 
πρόςκλθςθ του Οικουμενικοφ μασ Ρατριαρχείου.  
     Τθν εκδιλωςθ παρακολοφκθςαν κλθρικοί τθσ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Κιςάμου και 
Σελίνου, άρχοντεσ τθσ περιοχισ, πολλοί ενορίτεσ και πολίτεσ τθσ επαρχίασ Κιςάμου, 
εκπρόςωποι πολιτιςτικϊν φορζων, ειδικοί περιβαλλοντολόγοι κ.ά. Οι 
παρευριςκόμενοι είχαν τθν ευκαιρία να περιθγθκοφν ςτθν Ζκκεςθ με το πλοφςιο 
φωτογραφικό υλικό από τισ δράςεισ του Ινςτιτοφτου Θεολογίασ και Οικολογίασ τθσ 
ΟΑΚ, το οποίο είχε αναρτθκεί ςε ειδικό χϊρο. 
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Η «Σπάθα» τιμά 
τθν Ορκόδοξο Ακαδθμία Κριτθσ 

 
Τθν Τετάρτθ 26 Ιουλίου 2017, ςτο 

Λιμάνι του Κολυμβαρίου, ο Ακλθτικόσ 
Ροδοςφαιρικόσ Σφλλογοσ «Σπάκα» 
Κολυμβαρίου, διοργάνωςε «Κρθτικι 
βραδιά», με γνωςτοφσ λυράρθδεσ και 
μουςικοφσ τθσ Κριτθσ, τιμϊντασ πολίτεσ 
για τθν κοινωνικι προςφορά τουσ ςτον 
τόπο.  

Σ’ αυτι τθ μεγάλθ ετιςια εορτι, οι 
επίςθμοι φορείσ του Ακλθτικοφ 
Συλλόγου, τίμθςαν για τθν κοινωνικι, αλλά και τθ ςυνολικι 
προςφορά του ςτον τόπο, τον Γενικό Διευκυντι τθσ ΟΑΚ, Δρ 
Κωνςταντίνο Ηορμπά, με ειδικι τιμθτικι πλακζτα που του απζδωςαν ο Εμμανουιλ 
Κατςιφαράκθσ, Ρρόεδροσ τθσ «Σπάκασ» και ο Αντιδιμαρχοσ του Διμου Ρλατανιά 
Ιωάννθσ Μαλακωνάκθσ.  

Ο κ. Ηορμπάσ ευχαρίςτθςε για τθν τιμθτικι αυτι διάκριςθ και ςθμείωςε, μεταξφ 
άλλων, ότι θ «διάκριςθ αυτι απευκφνεται ςε πολλά πρόςωπα: ςτθν Ιερά Μονι 
Γωνιάσ που προςζφερε τον χϊρο, ςτουσ ιδρυτζσ, ςτουσ εργαηόμενουσ, αλλά κυρίωσ 
ςε όλουσ τουσ Κολυμπαριανοφσ, ςτον απλό πολίτθ του χωριοφ, ςτουσ προμθκευτζσ, 
ςτουσ ξενοδόχουσ, ςτουσ διευκυντζσ, ςτουσ κακθγθτζσ και ςτουσ δαςκάλουσ των 
ςχολείων μασ, ςτουσ γονείσ, ςτουσ φίλουσ και ςτισ φίλεσ –που είναι πάρα πολλοί– 
για τθν κακθμερινι ςυνεργαςία μασ. Πρωτίςτωσ ςτθν Περιφζρεια Κριτθσ και ςτο 
Διμο Πλατανιά για τθν άριςτθ ςυνεργαςία… Όλοι μαηί είμαςτε θ ΑΚΑΔΗΜΙΑ».  

Θ ΟΑΚ εκφράηει τισ κερμζσ ευχαριςτίεσ τθσ προσ τον Ρρόεδρο και τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθν απόφαςι τουσ και εφχεται θ «Σπάκα» «να φτάςει 
ακόμθ πιο ψθλά με το ςπακί τθσ!».  
 

 

  
 
 

Από τθν κίνθςθ του προςωπικοφ ςε διάφορεσ εκδθλώςεισ 
 

Ο Γενικόσ Διευκυντισ:  
 

Ιοφλιοσ 
3. Σε εκδιλωςθ ςτο Μνθμείο εκτελεςκζντων από τουσ Γερμανοφσ, ςτον Ταυρωνίτθ, 
ςτο πλαίςιο εκδθλϊςεων του Διμου Ρλατανιά για τθ Μάχθ τθσ Κριτθσ. 
5. Σε Δείπνο Εργαςίασ με τθ νζα Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ. 
12. Στθν παρουςίαςθ του βιβλίου του ιατροφ Ευτυχίου Λαμπουςάκθ με τίτλο, 
«Επαρχία Σελίνου, Γεωργία-Ιςτορία-Οικονομία». 
14. Στθν τελετι παράδοςθσ – παραλαβισ του Διοικθτι τθσ 1θσ Μοίρασ 
Αλεξιπτωτιςτϊν Μάλεμε. 
Το απόγευμα τθσ ίδιασ θμζρασ, ςτθν παρουςίαςθ του βιβλίου «Είμαςτε πια 
Πρωτακλθτζσ» του κρθτικοφ Δθμοςιογράφου Βαςίλθ Σκουντι, που ζλαβε χϊρα ςτο 
Δθμαρχείο Χανίων. 
21. Στθν ζναρξθ των εργαςιϊν του 6ου Θερινοφ Σχολείου, με κζμα «Περιβαλλοντικι 
Δθμοςιογραφία», ςτο Ινςτιτοφτο Επαρχιακοφ Τφπου. 
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22. Στθν Θμερίδα, με κζμα «Περιβάλλον και Ψευδείσ Ειδιςεισ», ςτο Ινςτιτοφτο 
Επαρχιακοφ Τφπου. 
25. Σε Ανοικτι Θμερίδα, με κζμα «Περιβάλλον και Τουριςμόσ», ςτο Ρολιτιςτικό 
Κζντρο Ρλατανιά. 
30. Στθν τελετι του 15ου ετιςιου Μνθμοςφνου εισ μνιμθν όλων των κυμάτων 
τροχαίων δυςτυχθμάτων, ςτον Ιερό Ναό του Αγίου Χριςτοφόρου ςτο Ράρκο 
Τροχαίων Δυςτυχθμάτων ‘Ρολζντα’. Στθ ςυνζχεια παρζςτθ ςτθν επιμνθμόςυνθ 
δζθςθ υπζρ των πεςόντων ςτθν Κφπρο το 1974, ςτο Στρατόπεδο του Μάλεμε.  
 

Αφγουςτοσ 
5. Στθ Γενικι ετιςια Γενικι Συνζλευςθ του Ραγκοςμίου Συμβουλίου Κρθτϊν, ςτο 
«Σπίτι Ρολιτιςμοφ», ςτο ζκυμνο. 
6. Στθν Ιερά Ραράκλθςθ τθσ Ραναγίασ μασ, ςτον αρχαιότερο 
Ναό τθσ Κριτθσ, τον Ιερό Ναό Μιχαιλ Αρχαγγζλου, ςτθ 
οτόντα Επιςκοπισ Κιςάμου (Ναόσ κυκλοτερισ, 5οσ αιϊνασ), 
ςτθν ζδρα του Εκνοϊερομάρτυροσ Αγίου Μελχιςεδζκ, 
Επιςκόπου Κιςάμου, όπου ο Σεβαςμιϊτατοσ ευλόγθςε τουσ 
καρποφσ τθσ γθσ (φροφτα, λαχανικά, ςταφφλια, κ.ά.), που 
είχαν προςφζρει δεκάδεσ άνκρωποι του μόχκου και τθσ 
βιοπάλθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Μαηί με τθν ευλογία των 
καρπϊν, ο Σεβαςμιϊτατοσ τόνιςε πωσ, «ευλογοφμε τον 
ιδρϊτα του προςϊπου του ανκρϊπου τθσ γθσ, με τον οποίο 
ποτίηονται τα αγιαςμζνα χϊματα του τόπου μασ», καλϊντασ 
το πολυπλθκζσ εκκλθςίαςμα, όπωσ παραμείνει ςτακερό ςτισ 
αταλάντευτεσ αξίεσ και αρχζσ τθσ πίςτεωσ και ευςεβείασ μασ 
και κυρίωσ του ςεβαςμοφ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

Ο Σφλλογοσ των Γυναικϊν τθσ Επιςκοπισ προςζφερε ςτον Γενικό Διευκυντι τθσ 
ΟΑΚ γλυκίςματα που ετοίμαςαν τα μζλθ του, τα οποία και τον ευχαρίςτθςαν για τθν 
ζωσ τϊρα ςυνεργαςία. 
8. Συνζντευξθ ςτον Σκθνοκζτθ Φϊτθ Κωνςταντινίδθ, ςτο πλαίςιο των γυριςμάτων 
τθσ ταινίασ-ντοκιμαντζρ Creta Divina ΙΙ, με πρωταγωνιςτι τον Βρετανό θκοποιό 
όμπερτ Ράουελ. 
10. Εκδιλωςθ – αφιζρωμα ςτον μακαριςτό Μθτροπολίτθ Κιςάμου και Σελίνου 
Ειρθναίο, ςτον Ιερό Ναό Αγίων Κωνςταντίνου και Ελζνθσ (Νζα Χϊρα Χανίων), κατά 
τθν οποία ζγινε αναδρομι ςτο ποιθτικό ζργο του Δθμ. Κακαβελάκθ «Ο Αυτόσ». 
12. Στα εγκαίνια του 10ου Φεςτιβάλ Κιςαμίτικθσ Κουλτοφρασ, ςτο Καςτζλλι. 
19. Στθν εκδιλωςθ Μνιμθσ και Τιμισ προσ τον αοίδιμον Επίςκοπον Αγίου 
Φραγκίςκου Αμερικισ Ειρθναίο Τςουρουνάκθ, θ οποία ζλαβε χϊρα ςτθν Ιερά Μονι 
Αγίασ Τριάδοσ, με ομιλθτι τθν Αλζξανδρο Ραπαδερό, πρ. Γεν. Διευκυντισ τθσ ΟΑΚ. 
22. Σε τιμθτικι εκδιλωςθ προσ το Κδρυμα «Αγία Σοφία» και τθν εφθμερίδα 
«Χανιϊτικα Νζα», ςτο πλαίςιο των «ΕΙΘΝΑΙΩΝ». 
23. Στισ επετειακζσ τιμθτικζσ εκδθλϊςεισ, που οργάνωςε θ Ιερά Επαρχιακι Σφνοδοσ 
Κριτθσ με τθν ευκαιρία ςυμπλιρωςθσ δεκαετοφσ Αρχιεπιςκοπικισ Διακονίασ του 
Σεβαςμ. Αρχιεπιςκόπου Κριτθσ Ειρθναίου, ςτο Θράκλειο. 
24. Στθν Ακινα, όπου είχε ςυναντιςεισ με τον Γεϊργιο Καλαντηι, Γενικό Γραμματζα 
Θρθςκευμάτων του Υπουργείου Ραιδείασ, με κζμα τισ εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ τθσ 
ΟΑΚ για τα 50 χρόνια λειτουργίασ τθσ, κακϊσ και με ςτελζχθ του Υπουργείου 
Οικονομικϊν για κζματα που αφοροφν το Κδρυμα. 
30. Στθν εκδιλωςθ που διοργάνωςαν το Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν και Μελετϊν 
«Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ» και ο Διμοσ Χανίων με τθν ευκαιρία τθσ επετείου τθσ 
γζννθςθσ του Ελευκερίου Βενιηζλου, ςτισ Μουρνιζσ Χανίων. 
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31. Στθν εναρκτιρια ςυνεδρίαςθ του Βϋ Ραγκοςμίου Συνεδρίου 
Αποκορωνιωτϊν, με κζμα «Αποκόρωνασ: Παρελκόν και 
Προοπτικι», που ζλαβε χϊρα ςτο Ινςτιτοφτο Επαρχιακοφ Τφπου. 
Κατά τθν ζναρξθ του Συνεδρίου πραγματοποιικθκαν τα 
αποκαλυπτιρια ανδριάντα του αοιδίμου Μθτροπολίτου Κιςάμου 
και Σελίνου Ειρθναίου, ιδρυτι τθσ ΟΑΚ. 
 
επτζμβριοσ 
4. Στθ ςυνάντθςθ υπό τθν Ρροεδρία του Σεβαςμ. Αρχιεπιςκόπου Κριτθσ, με κζμα 
τθν προετοιμαςία Ραγκρθτίου Συνεδρίου, με αφορμι το βιβλίο των Σταφρου 
Καμπζλθ και Νίκου Ρετράκθ «Μονόδρομοσ θ Εκνικι Συνεννόθςθ και θ Αναπτυξθ». 
5.-9. Στθν ετιςια Γενικι Συνζλευςθ των Ακαδθμιϊν τθσ Ευρϊπθσ (πραγμα-
τοποιικθκε ςτο Flehingen (Γερμανία), όπου τα μζλθ των Ακαδθμιϊν ςυμμετείχαν ςε 
Συνζδριο, με κεντρικό κζμα τισ Νζεσ Τεχνολογίεσ, ενϊ ζλαβαν χϊρα και οι εκλογζσ 
για τθν επόμενθ διετία. Το νζο 
Διοικθτικό Συμβοφλιο απαρτίηεται 
από τον Lüssi Wählte (Ηυρίχθ) ωσ 
Ρρόεδρο, τον Sören Lenz 
(Liebfrauenberg, Γαλλία) ωσ 
Αντιπρόεδρο, τθν Nicola Murray 
(Corrymeela, Ιρλανδία) Ταμία και 
μζλθ τθν Dr Julia Gerlach (Akademie Meißen/Γερμανία) και τον Δρ Κωνςταντίνο Β. 
Ηορμπά (ΟΑΚ). Θ επόμενθ Γενικι Συνζλευςθ κα πραγματοποιθκεί ςτθν Ακαδθμία 
(4-9.9 2018).  
11.-12. Στο Συμπόςιο που οργάνωςε θ Εταιρεία Κρθτικϊν Σπουδϊν, Κδρυμα 
Καψωμζνου για το Νίκο Καηαντηάκθ. 
13. Συνάντθςθ με τθν Σταυροφλα Τςινόρεμα, Κακθγιτρια Φιλοςοφίασ του 
Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ και Διευκφντρια του Εργαςτθρίου Βιοθκικισ Ρανεπιςτθμίου 
Κριτθσ για τθ ςυνδιοργάνωςθ και με άλλουσ Φορείσ, του Δεφτερου 
Διεπιςτθμονικοφ Συμποςίου, με κζμα το τζλοσ τθσ ηωισ (29.3-1.4 2018).  
16. Στα εγκαίνια του περικαλλι, πετρόχιςτου, Ιεροφ Ναοφ αφιερωμζνου εισ μνιμθ 
του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου και του Αγίου Ιερομάρτυροσ Ευτυχοφσ ςτισ 
Λουςακιζσ Κιςάμου, τον οποίο εγκαινίαςε ο Σεβ. Μθτροπολίτθσ Κιςάμου και 
Σελίνου Αμφιλόχιοσ. Ο Ναόσ είναι αφιζρωμα τθσ οικογζνειασ Ιωάννθ Κουρτάκθ εισ 
μνιμθ του αγαπθμζνου τουσ υιοφ, Αντωνίου Κουρτάκθ. 
16. Στον Εςπερινό με τθν ευκαιρία τθσ εορτισ τθσ Αγίασ Σοφίασ ςτο Κδρυμα «Αγία 
Σοφία», κακϊσ και ςτθν παρουςίαςθ του βιβλίου του Ρζτρου Ρανθγυράκθ με τίτλο, 
«Τοπωνφμια Παϊδοχωρίου-Νεροχωρίου και Αγίων Πάντων Αποκορϊνου». 
20. Συνζντευξθ ςτθ αδιοφωνικι Εκπομπι τθσ ΕΤ3 «Ιχνιλαςίεσ» με τον 
δθμοςιογράφο Αλζξανδρο Τριανταφφλλου. 
24. Επετειακι Τιμθτικι Εκδιλωςθ που οργάνωςε θ Ιερά Επαρχιακι Σφνοδοσ τθσ 
Εκκλθςίασ Κριτθσ ςτα Χανιά, με τθν ευκαιρία τθσ ςυμπλιρωςθσ δεκαετοφσ 
ευκλεοφσ Αρχιεπιςκοπικισ Διακονίασ του Σεβαςμ. Αρχιεπιςκόπου Κριτθσ 
Ειρθναίου, ςτα Χανιά. 
25. Στθν εκδιλωςθ Μνιμθσ για τθν Επζτειο τθσ Μικραςιατικισ Καταςτροφισ, που 
οργάνωςαν ο Διμοσ Κιςάμου, θ ΚΕΡΡΕΔΘΧ-ΚΑΜ και θ Ζνωςθ Ρνευματικϊν 
Δθμιουργϊν Χανίων. 
26. Στο Εκπαιδευτικό Συνζδριο, με κζμα «Ο Ποιθτισ Διονφςιοσ Σολωμόσ ςτον 21ον 
αιϊνα», που οργάνωςαν θ Εταιρεία Κρθτικϊν Σπουδϊν-Κδρυμα Καψωμζνου, ςε 
ςυνεργαςία με τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Χανίων και το Γραφείο Σχολικϊν 
Συμβοφλων Χανίων. 
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Η Αικατερίνθ Καρκαλά 
13.-16.9 Συμμετοχι ςτθ ςυνάντθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ευρω-
Αραβικοφ Διαλόγου (ΕΑΔ), όπου μετζχει ωσ τακτικό μζλοσ. Θ ςυνάντθςθ ζγινε ςτο 
Κάιρο τθσ Αιγφπτου, ςτουσ χϊρουσ των γραφείων του CEOSS/Κζντρο Κοινωνικισ 
Μζριμνασ τθσ Ευαγγελικισ Κοπτικισ Εκκλθςίασ. 
Συηθτικθκαν, μεταξφ άλλων, το οργανόγραμμα των αρμοδιοτιτων του ΕΑΔ, τρόποι 
ανοίγματοσ του ΕΑΔ και καλφτερθσ επικοινωνίασ, τρόποι χρθματοδότθςθσ για τθν 
εκπόνθςθ κοινϊν προγραμμάτων και τθ διεξαγωγι ςυναντιςεων και Συνεδρίων, 
κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα τρία χρόνια (2018-2020). Τα επόμενα 
Συνζδρια ζχουν προγραμματιςτεί για το Μάιο (2018) ςτθ Sigtuna/Σουθδία, το 2019 
ςτθν Αίγυπτο και το 2020 ςτθν ΟΑΚ.  
 

Ο Αντώνθσ Καλογεράκθσ 
1.9 Στθν εορταςτικι εκδιλωςθ τθσ Ενορίασ Αγίου Γεωργίου Ρφργου Κιςάμου και 
του Συλλόγου Γυναικϊν Ρφργου, ςτθν οποία ιταν κεντρικόσ ομιλθτισ, με κζμα 
«Περιβάλλον και Ενορία: Ενεργειακζσ Λφςεισ και Παραδείγματα» (βλπ. ςς. 11-12). 
21.9 Στθν 4θ Συνάντθςθ Εργαςίασ Τοπικϊν Φορζων, όπου μίλθςε, με κζμα «Καλζσ 
πρακτικζσ προϊκθςθσ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων ςτθν Ορκόδοξο Ακαδθμία 
Κριτθσ». 
 

Ο Ιωάννθσ Μουντογιαννάκθσ 
24.7  Στθν παρουςίαςθ του βιβλίου τθσ Ηωισ Μθτςοτάκθ, με τίτλο «Η κυρία Ζλενα 
Βενιηζλου», ςτο Κδρυμα Ερευνϊν και Μελετϊν «Ελευκζριοσ Κ. Βενιηζλοσ». 
27.7 Στθν Ζκκεςθ γραφιςτικισ αφίςασ φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα ςτα Χανιά. 
22.8 Εκ μζρουσ τθσ ΟΑΚ ςε μουςικι εκδιλωςθ που οργάνωςε θ Ενορία Αγίασ 
Μαρίνασ Κολυμπαρίου. Στο Χαιρετιςμό, εκ μζρουσ του Γεν. Διευκυντι, μεταξφ 
άλλων, τόνιςε: «Το Κολυμπάρι όμωσ ζμεινε ςτθν ιςτορία, ςτθν αιωνιότθτα κα ζλεγα, 
με πολλζσ πρωτοβουλίεσ του Ιδρφματοσ. Κυρίωσ με τθν Αγία και Μεγάλθ Σφνοδο 
(2016). Δεν κα μείνει το χωριό μασ ςτθν ιςτορία μόνο με τθν ανάπτυξθ, τθν οποία 
πρζπει να προςζξουμε και να βροφμε όλοι μαηί τα όριά τθσ. Μζχρι ποφ μποροφμε να 
πάμε; Μζχρι ποφ τθν αντζχουμε; Οι τουρίςτεσ κα φφγουνε, εμείσ κα μείνουμε. Πϊσ 
κα ςυνεχίςουμε; Θα ηοφμε ανάμεςα ςε μαφρεσ ςακοφλεσ όπωσ γίνεται ςε διπλανά 
χωριά του Διμου μασ; Τί χϊρουσ πνευματικισ περιςυλλογισ, χϊρουσ άκλθςθσ, 
κζντρα ηωισ ζχουμε για τα παιδιά μασ; Αυτό το ερϊτθμα κζτω ςε όλουσ και ςασ 
παρακαλϊ και ςασ προςκαλϊ να ςκεφτοφμε μαηί ςε μία ςυνάντθςθ ςτθν Ακαδθμία 
το μζλλον του χωριοφ μασ. Η Ακαδθμία κλείνει του χρόνου 50 ολόκλθρα χρόνια 
προςφοράσ ςτον άνκρωπο, 50 χρόνια γεμάτα χαρζσ, αγωνίεσ και λφπεσ. Η ΟΑΚ κα 
είναι πάντα δίπλα ςτο Κολυμπάρι και τθν Ενορία του και κα ςυνεχίςει να προςφζρει 
και να διακονεί τον άνκρωπο, ασ ελπίςουμε και για τα επόμενα 50 χρόνια». 
23.8 Στθν εκδιλωςθ Τιμισ και Μνιμθσ για τον Οπλαρχθγό Θεοκλι Νικ. Κακάτςθ, 
ςτο Νίπποσ Αποκορϊνου. 
 

Η Μαρία Χατηθαποςτόλου 
11.-12.9  Στο Συμπόςιο για το Νίκο Καηαντηάκθ, που οργάνωςε θ Εταιρεία Κρθτικϊν 
Σπουδϊν, Κδρυμα Καψωμζνου, όπου μίλθςε, με κζμα «Μία κεολογικι ματιά ςτο 
ζργο του Νίκου Καηαντηάκθ». 
  
Ο Γιάννθσ Κατςιφαράκθσ  
24.9 Ο Αρχιμάγειρασ τθσ ΟΑΚ, ςυμμετείχε ςτισ εκδθλϊςεισ του 7ου Φεςτιβάλ «Γθ, 
Πολιτιςμόσ, Τουριςμόσ» του Διμου Ρλατανιά, όπου ςυνζβαλε, με τθ Λζςχθ 
Αρχιμαγείρων, ςτθν καταςκευι παραδοςιακϊν κρθτικϊν εδεςμάτων. 
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Η Οπθόδοξορ Ακαδημία Κπήτηρ στη documenta 14 
 

H Ευαγγελικι Ακαδθμία του Hofgeismar 
(Γερμανία), διοργάνωςε ςτο πλαίςιο τθσ 
documenta 14, -τθ ςθμαντικότερθ Ζκκεςθ 
ςφγχρονθσ τζχνθσ με τθ μεγαλφτερθ 
επιςκεψιμότθτα- Σεμινάριο Βυηαντινισ 
Αγιογραφίασ, ςτισ εγκαταςτάςεισ του ιςτορικοφ 
κάςτρου  Schönburg, με τθ διδαςκαλία τθσ 
Κωνςταντίνασ Στεφανάκθ. Οι ςυμμετζχοντεσ, 
από διάφορεσ περιοχζσ τθσ Γερμανίασ και από 
τθν Ελβετία, ζδειξαν μεγάλο ηιλο και 
ενδιαφζρον για τθν ιερι τζχνθ τθσ Αγιογραφίασ, 
προςπακϊντασ να κατανοιςουν, ότι θ 
εξάςκθςι τθσ δεν είναι μόνο μία απλι 
καλλιτεχνικι ηωγραφιά, αλλά ζχει και ζνα 
μεγάλο πνευματικό υπόβακρο. Κατά τθ 
διάρκεια του Σεμιναρίου οργανϊκθκε επίςκεψθ 
ςτθ Συριακι Ορκόδοξθ Εκκλθςία του Warburg 
και ςτθν Ζκκεςθ documenta 14, ςτο Κάςςελ. 
Υπεφκυνθ του Σεμιναρίου ιταν θ ςυνεργάτιδα 
τθσ παραπάνω Ακαδθμίασ Kerstin Vogt. 

 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
 

12.7-5.8  Ο Rüdiger Noll, Γενικόσ Γραμματζασ των Ακαδθμιϊν τθσ Ευρϊπθσ και θ 
οικογζνεια του πάςτορα Karsten Weyer.  
1.-8.8  Θ Κακθγιτρια ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ ουμανίασ Cristina Gavriloyici. 
1.-5. Μζλθ τθσ Ομάδασ Θεάτρου ‘Ιδζα’, τα οποία παρουςίαςαν το ζργο «Το Δζντρο 
του Οιδίποδα», ςτο πλαίςιο των εορταςτικϊν εκδθλϊςεων, ςτθ όκα Κιςάμου. 
5.-8. Θ Μυρτϊ Ραπακαναςίου (Υψίφωνοσ) και ο Χριςτόφοροσ Σταμπόγλου 
(Βακφφωνοσ), γνωςτοί ςτισ μεγαλφτερεσ λυρικζσ ςκθνζσ του κόςμου, οι οποίοι 
παρουςίαςαν, με τθν Ακθναϊκι Συμφωνικι Ορχιςτρα Νζων-ΑΣΟΝ, Άριεσ και 
Ππερεσ ςτθ βραδιά τθσ πανςελινου, ςτθ όκα Κιςάμου, υπό τθ διεφκυνςθ του 
μουςικοφ Ρ. Στεργίου.  
6.-15.8 Ο Κακθγθτισ Dietrich Werner, Στζλεχοσ τθσ Ευαγγελικισ Εκκλθςίασ τθσ 
Γερμανίασ με τθν οικογζνειά του. 
7.-12.8  O Αντϊνθσ Λαρεντηάκθσ με τθν οικογζνειά του. 
15.-16.8 Ο π. Εμμανουιλ Μαυρογιαννάκθσ με τθν πρεςβυτζρα Ειρινθ Βλατάκθ, από 
τισ Βρυξζλλεσ. 
26.8 Ο Σεβαςμ. Μθτροπολίτθσ Σεβαςτείασ επιςκζφκθκε τθν ΟΑΚ ςυνοδευόμενοσ 
από τον Ιεροδιάκονο Χρφςανκο. Τον Σεβαςμ. υποδζχκθκε ο Επιςτθμονικόσ 
Συνεργάτθσ τθσ ΟΑΚ Αντϊνθσ Καλογεράκθσ, ο οποίοσ τον ενθμζρωςε για το ζργο 
του Ιδρφματοσ, δίδοντασ ζμφαςθ ςτισ ςχετικζσ με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ 
δράςεισ. 
2.9 Ο Fred Thoolen, καλλιτζχνθσ, με τθ ςφηυγό του Cathrine, οι οποίοι κα 
παραμείνουν για τρεισ μινεσ ςτο Κδρυμα. 
4.- 6.9  Ο Σουθδόσ πάςτορασ  Kling Björn.  
8.-23.9  Ο πάςτορασ Eckahrd Schendel με τθ ςφηυγό του Karin από τθ Γερμανία. 
10.-23.9 Ο Κακθγθτισ Ακανάςιοσ Θεολόγθσ με τθ ςφηυγό του Linda και τον γιό τουσ, 
από τθν Αμερικι. 
10.-24.9 O Jürgen Sonnenberg, παλαιόσ φίλοσ τθσ ΟΑΚ, ο οποίοσ αςχολείται με τθ 
ςυγγραφι βιβλίου για τθν Κριτθ. 
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14.9 Θ Dr Maggie Buxtor από το Ρανεπιςτιμιο Τεχνολογίασ του Auckland (Νζα 
Ηθλανδία). 
 

Ολοκλιρωςαν τθν εκελοντικι εργαςία τουσ 
ςτθν ΟΑΚ θ Luzie Grell από το Kassel (Γερμανία) 
και θ Louisa Helene Ludwig από το Gießen 
(Γερμανία), οι οποίεσ προςζφεραν για οκτϊ 
μινεσ τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτθ Βιβλιοκικθ και ςε 
άλλεσ υπεφκυνεσ κζςεισ.  

Τισ ευχαριςτοφμε κερμά και τισ ευχόμεκα 
καλι ςταδιοδρομία.  
 

 

  
 

 

ΕΤΡΩΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΝΕΟΣΗΣΑ (ΕΚΝ) 
 

 
4.8 Με τθ ςυμμετοχι πλικουσ πιςτϊν και κλθρικϊν, πραγματοποιικθκε και εφζτοσ 
ο Εςπερινόσ τθσ παραμονισ τθσ εορτισ τθσ Μεταμορφϊςεωσ του Σωτιροσ ςτο ΕΚΝ, 
Ραράρτθμα τθσ ΟΑΚ, όπου εορτάηει το παρεκκλιςιο του Κζντρου, αφιερωμζνο ςτθ 

Μεταμόρφωςθ του Σωτιροσ Χριςτοφ.  
Τον Εςπερινό ετζλεςε ο Σεβαςμιϊτατοσ 
Μθτροπολίτθσ Κιςάμου και Σελίνου 
Αμφιλόχιοσ, ο οποίοσ κατά το κιρυγμά 
του ανζπτυξε τθ ςθμαςία τθσ εορτισ 
τθσ Μεταμόρφωςθσ ςτο ςφγχρονο 
κόςμο μασ, κάνοντασ λόγο για τθν 
ζννοια του φωτόσ.  Αναφερόμενοσ δε 
ςτθ ςθμαςία τθσ μεγάλθσ αυτισ εορτισ 
για τθν Εκκλθςία μασ, ο Σεβαςμιϊτατοσ 
μίλθςε για τθν ανάγκθ των ανκρϊπων 
να ηιςουν τθν εμπειρία που βίωςαν ςτο 

όροσ Θαβϊρ οι μακθτζσ του Κυρίου, ο Ρζτροσ, ο Ιάκωβοσ και ο Ιωάννθσ. Τζλοσ, ο 
Σεβαςμιϊτατοσ παραλλιλιςε το όροσ Θαβϊρ με τθν Εκκλθςία και τθν ορκόδοξθ 
πίςτθ μασ, εκεί όπου κάκε πιςτόσ μπορεί να βιϊςει τθ κεία εμπειρία τθσ 

Μεταμορφϊςεωσ.  
Ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ ΟΑΚ, Δρ Κωνςταντίνοσ 

Ηορμπάσ, ευχαρίςτθςε τον Σεβαςμιϊτατο και τουσ 
φίλουσ του Ιδρφματοσ για τθν αγάπθ τουσ και τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτθν ακολουκία του Εςπερινοφ, 
αναφερόμενοσ ςτο όραμα του ΕΚΝ, ϊςτε να 
λειτουργιςει και πάλι το Κζντρο Νεότθτασ με νζουσ 
και νζεσ από τθν Κριτθ, αλλά και όλο τον κόςμο και 
υπογραμμίηοντασ ότι «ςτον αζναο κφκλο τθσ 
ανκρϊπινθσ ιςτορίασ θ Εκκλθςία απαντά με ζνα νζο 
όραμα για τθ ηωι και τθν κίνθςθ των πάντων, που 
προςανατολίηουν τθν Ιςτορία ςε υπζρβαςθ των 
ορίων τθσ, απζναντι ςτθν παραμόρφωςθ τθσ 
ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ και τισ ςυνεχείσ 

μεταρρυκμίςεισ, θ Εκκλθςία απαντά με τθ μεταμόρφωςθ τθσ ηωισ του κάκε 
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ανκρϊπου και κατ’ επζκταςθ του κόςμου, απζναντι ςτθν επιβαλλόμενθ λιτότθτα, θ 
Εκκλθςία απαντά με το λιτό βίο των Χριςτιανϊν και απζναντι ςτθν καταςτροφι του 
φυςικοφ περιβάλλοντοσ με το ςεβαςμό των αγακϊν τθσ φφςθσ για όσα μασ δίνει 
και όταν μασ τα δίνει».    

Θ Εορτι τθσ Μεταμορφϊςεωσ αποτελεί μία ευκαιρία για όλουσ, ϊςτε να δοφμε 
τθν ζννοια του φωτόσ από παράδοξο φαινόμενο τθσ ανκρϊπινθσ Τεχνολογίασ που 
μετατρζπεται ςτα ανκρϊπινα χζρια ςε φωσ καταςτροφισ (Χιροςίμα, 6 Αυγοφςτου 
1946), ωσ κατανόθςθ τθσ πραγματικισ ςχζςθσ του ανκρϊπου με το αλθκινό Φωσ! Θ 
Μεταμόρφωςθ του Σωτιροσ αποτελεί για τθν ΟΑΚ μία από τισ ςπουδαιότερεσ 
εορτζσ του ζτουσ, με ςυμβολικι, αλλά και οντολογικι διάςταςθ. 

Από τισ εκδθλϊςεισ, ςτο ΕΚΝ, ςθμειϊνουμε τισ ακόλουκεσ: 
18.7 Θεατρικι παράςταςθ, 
με τίτλο «το Όνειρο ενόσ 
Γελοίου». 
19.7 Μουςικι παράςταςθ 
που οργάνωςε ο Εκελο-
ντικόσ Σφνδεςμοσ «Φίλοι 
του Αννουςάκειου Ιδρφ-
ματοσ Κιςάμου», με κζμα 
«Η δικι μασ γειτονιά». 
7.8 Θεατρικι παράςταςθ, 
με τίτλο «Σεςουάρ για 
δολοφόνουσ».  
9.8 Μουςικι εκδιλωςθ του Φιλολογικοφ Συλλόγου Κιςάμου, με τίτλο «Θεα-
τρογεννθμζνα».  
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Φωτοβολταϊκά ςτθν ΟΑΚ  
 

H ΟΑΚ, ζχοντασ ωσ αφετθρία τα 50 χρόνια προςφοράσ τθσ ςτθν κοινωνία μασ, 
βρίςκεται ξανά ςτθν πρωτοπορία, επιδεικνφοντασ εμπράκτωσ τον ςεβαςμό τθσ προσ 
τισ ποικίλεσ δράςεισ τθσ Α.Ρ.Θ. του Οικουμενικοφ Ρατριάρχου κ.κ. Βαρκολομαίου 
Αϋ, με τθ χριςθ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν 
Ενζργειασ. Συγκεκριμζνα, θ ΟΑΚ, φςτερα από 
ομόφωνθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, εγκατζςτθςε ςε οροφζσ κτθρίων 
τθσ ςφγχρονα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα τθσ 
τάξεωσ των 50kW, αποτελϊντασ ζτςι τθν 
πρϊτθ περίπτωςθ ςτθν Κριτθ, που 
αξιοποίθςε τον ενεργειακό ςυμψθφιςμό (net 
metering) ςτθ μζςθ τάςθ.   

Θ ςφνδεςθ τθσ φωτοβολταϊκισ εγκατάςταςθσ τθσ ΟΑΚ με το δίκτυο τθσ ΔΕΘ 
επιτεφχκθκε ςτισ 14 Αυγοφςτου 2017 και ζτςι ςτθν πράξθ το Κδρυμα κα επιτφχει ςε 
ετιςια βάςθ μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα πάνω από 40 τόνουσ, 
παράγοντασ «πράςινθ ενζργεια» από τον ιλιο, θ οποία κα καλφπτει ωσ και το 80% 
των αναγκϊν τθσ, επιτυγχάνοντασ παράλλθλα ςθμαντικι εξοικονόμθςθ από τουσ 
λογαριαςμοφσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ, δεδομζνου ότι το ςφςτθμα αυτό ζχει 
χρόνο ηωισ πάνω από 25 ζτθ. Ευχαριςτοφμε κερμά όλουσ οι οποίοι ςυνζβαλαν ςτθν 
υλοποίθςθ αυτοφ του Ρρογράμματοσ. 

 
 

Πζνκθ 
Θ ΟΑΚ με ιδιαίτερθ ςυγκίνθςθ πλθροφορικθκε τθν αγγελία του κανάτου του 

ιατροφ Νικολάου Κατηουράκθ, πρ. Διμαρχοσ Κιςάμου, ο οποίοσ υπιρξε μζλοσ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΟΑΚ (+10.7).   

Ευχόμαςτε να τον προςλάβει ο Θεόσ ςτο ζλεόσ Του! 

 

Φώτο Κων. Ζορμπάς 
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