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Ένας χρόνος πέρασε από τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας (Ιούνιος 2016), η οποία πραγματοποιήθηκε σε 
μία κρίσιμη χρονική στιγμή, οικονομικών, πολιτικών, 
κοινωνικών και θρησκευτικών προβλημάτων, που αφορούν 
ολόκληρη την ανθρωπότητα. Τόσο στο Μήνυμα, όσο και 
στην Εγκύκλιο της παραπάνω Συνόδου, τονίζεται η σημασία 
των θεολογικών διαλόγων μεταξύ των θρησκειών για την 
αντιμετώπιση της βίας και την υπεράσπιση της Ειρήνης. 
 Δυστυχώς, όμως, οι εκρήξεις φονταμενταλισμού που 
παρατηρούνται στους κόλπους των διαφόρων θρησκειών 
αποτελούν έκφραση νοσηρής θρησκευτικότητας. Η Α.Θ.Π. 
ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄ στην 
πρόσφατη ομιλία του στη Διεθνή Διάσκεψη για την Ειρήνη, 
στο Πανεπιστήμιο Al-Azhar (Κάιρο/Αίγυπτος), τόνισε, 
μεταξύ άλλων, την αξία της θρησκείας ως κεντρική 
διάσταση της ανθρώπινης ζωής σε προσωπικό και 

κοινωνικό επίπεδο και συγχρόνως τη συνεισφορά της στα 
σύγχρονα δημόσια θέματα που αφορούν την κοινωνία, αλλά 
και για τη σημασία του διαλόγου για την επίλυσή 
τους. Παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα αυτής της σημαντικής ομιλίας του Παναγιωτάτου, 
με θέμα «Θρησκεία και Ειρήνη», στη μνήμη των εκατοντάδων θυμάτων από τις πρόσφατες 
τρομοκρατικές ενέργειες σε όλο τον κόσμο! 

* 
«Κατά τίς τελευταῖες δύο δεκαετίες, ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει βιώσει συνεχεῖς 

τρομοκρατικές ἐπιθέσεις, οἱ ὁποῖες προκαλοῦν τόν θάνατο καί τίς ὀδύνες χιλιάδων 
ἀνθρώπων καί γίνονται ἡ μεγαλύτερη ἀπειλή καί πηγή φόβου καί τρόμου γιά τίς 
σύγχρονες κοινωνίες. Ἀπό τότε οἱ θρησκεῖες ἔχουν θεωρηθεῖ ὕποπτες καί ἔχουν 
κατηγορηθεῖ πολλές φορές ὅτι παροτρύνουν τήν τρομοκρατία καί τή βία. Ἡ 
καθημερινή μας ζωή ἔχει γεμίσει μέ φρικτές εἰδήσεις σχετικά μέ τίς τρομοκρατικές 
ἐπιθέσεις στό ὄνομα τῆς θρησκείας. Τήν ἴδια στιγμή παρατηροῦμε ὅμως, τή θέληση καί 
δυνατότητα γιά τήν προώθηση τοῦ διαλόγου ἀντί τῆς σύγκρουσης. Τοῦτο ἰσχύει τόσο 
γιά τούς πολιτικούς ἡγέτες καί τίς κοσμικές ὀργανώσεις, ὅσο καί γιά τούς 
θρησκευτικούς ἡγέτες πού ἔχουν δείξει τήν ἑτοιμότητά τους γιά ἕνα διάλογο εἰρήνης, 
σέ τοπικό καί διεθνές ἐπίπεδο, ὥστε νά ἐξασφαλιστεῖ μία εἰρηνική συνύπαρξη καί 
συνεργασία μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Πῶς, μετά ἀπό τόσα Συνέδρια, τόσες διακηρύξεις 
καί πρωτοβουλίες γιά τήν εἰρήνη, γινόμαστε μάρτυρες μιᾶς αὔξησης τῆς βίας, ἀντί μιᾶς 
προόδου στήν εἰρηνική συνύπαρξη τῶν λαῶν; Πῶς μπορεῖ ἡ κοινότητα τοῦ κόσμου νά 
δικαιολογήσει τίς τελευταῖες τρομοκρατικές πράξεις σέ Παρίσι, Βρυξέλλες, 
Κωνσταντινούπολη, Ἁγία Πετρούπολη ἤ Στοκχόλμη; Πῶς μποροῦμε νά ἐξηγήσουμε 
τούς πολέμους, τίς ἔνοπλες συγκρούσεις καί τήν αἱματοχυσία πού διαδραματίζονται 
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στή Μέση Ἀνατολή; Πῶς μποροῦμε νά δεχτοῦμε τίς ἐπιθέσεις στίς Κοπτικές Ἐκκλησίες 
στήν Ἀλεξάνδρεια; […] Δυστυχῶς, οἱ συνεχεῖς ἐκρήξεις θρησκευτικοῦ 
φονταμενταλισμοῦ καί οἱ φοβερές πράξεις βίας στό ὄνομα μιᾶς θρησκείας, δίδουν 
ἐπιχειρήματα ἐνάντια στή θρησκευτική πίστη καί ὑποστηρίζουν τήν ταύτιση τῆς 
θρησκείας μέ τήν ἀρνητική της πλευρά. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ἡ βία εἶναι ἡ ἄρνηση τῶν 
βασικῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων καί τοῦ δόγματος. Ἡ ἀληθινή πίστη δέν 
ἀποδεσμεύει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν εὐθύνη γιά τόν κόσμο, ἀπό τό σεβασμό γιά τήν 
ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καί γιά τή μάχη γιά τή δικαιοσύνη καί τήν εἰρήνη. Ἀντιθέτως, 
ἐνδυναμώνει τήν ἀφοσίωση ἀνθρώπινων πράξεων, μεγαλώνει τή μαρτυρία μας γιά 
ἐλευθερία καί γιά τίς πιό σημαντικές ἀνθρώπινες ἀξίες.  

Στήν περιοχή τῆς Μεσογείου ὑπῆρξε, γιά μερικούς αἰῶνες, μία εἰρηνική συμβίωση 
μεταξύ Ἑβραίων, Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων. Ἡ ἐμπειρία αὐτή ἀποδεικνύει πώς 
ἄνθρωποι διαφορετικῆς πίστης μποροῦν νά συμβιώσουν, βρίσκοντας τό πιό βασικό 
μήνυμα γιά τήν ἀνθρωπότητα, τό ὁποῖο ἑνώνει ἀντί νά εἶναι πηγή διχόνοιας. Δείχνει, 
ὅτι οἱ θρησκεῖες μποροῦν νά λειτουργοῦν ὡς γέφυρες μεταξύ ἀνθρώπων, ὡς ἐργαλεῖο 
εἰρήνης, ἀλληλοκατανόησης καί ἀνεκτικότητας [...].  

Γιά τό λόγο αὐτό, ὁ δια-θρησκειακός διάλογος ἀναγνωρίζει τίς διαφορές τῶν 
θρησκευτικῶν παραδόσεων καί προωθεῖ τήν εἰρηνική συμβίωση καί συνεργασία 
μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί τῶν πολιτισμῶν. Διάλογος δέν σημαίνει νά ἀρνηθεῖ κανείς 
τή δική του πίστη, ἀλλά νά ἀλλάξει τόν τρόπο προσέγγισης τοῦ ἄλλου. Μέ αὐτόν τόν 
τρόπο μπορεῖ νά θεραπεύσει καί νά διαλύσει προκαταλήψεις καί νά συνεισφέρει σέ 
μία ἀπό κοινοῦ κατανόηση καί εἰρηνική λύση τῶν ποικίλων συγκρούσεων. Μέ τήν 
παρουσία μας σήμερα, στό σημαντικό αὐτό Συνέδριο, θά θέλαμε νά ἀντικρούσουμε 
ἀκόμη μία προκατάληψη: Τό Ἰσλάμ δέν ταυτίζεται μέ τήν τρομοκρατία, διότι ἡ 
τρομοκρατία εἶναι μία ἔννοια ξένη σέ ὁποιαδήποτε θρησκεία. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά 
τόν ὁποῖο ὁ δια-θρησκειακός διάλογος εἶναι σέ θέση νά ἀπομακρύνει τόν φόβο καί 
τήν καχυποψία. Εἶναι κεντρικῆς σημασίας γιά τήν εἰρήνη, ἀλλά μόνο μέ πνεῦμα 
ἐμπιστοσύνης καί σεβασμοῦ πρός τόν ἄλλον. […] Ἡ ἔκρηξη φονταμενταλισμοῦ μεταξύ 
τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων ἀπειλεῖ νά διαμορφώσει τήν ἄποψη πώς ὁ 
φονταμενταλισμός αὐτός εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιά τίς θρησκεῖες. Στήν 
πραγματικότητα, ὅμως, ὁ φονταμενταλισμός ὡς “ζῆλον θεοῦ ἔχουσιν· ἀλλ’ οὐ κατ’ 
ἐπίγνωσιν” (Ρωμ., 10:2) ἀποτελεῖ ἔκφραση νοσηρῆς θρησκευτικότητας. […] Ἀληθινή 
εἰρήνη δέν μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ μέ τή δύναμη τῶν ὅπλων, ἀλλά μόνο μέ ἀγάπη, ἡ 
ὁποία “οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν”  
(Α΄ Κορ., 13:5). […]  

Ἡ ἀξιοπιστία τῶν θρησκειῶν σήμερα ἐξαρτᾶται ἀπό τή στάση τους ἀπέναντι 
στήν προστασία τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί ἀπό τή 
συμβολή της στήν εἰρήνη. Αὐτή εἶναι ἡ προϋπόθεση ὄχι μόνο γιά μία εἰρηνική 
συμβίωση, ἀλλά καί τήν ἐπιβίωση τῆς ἀνθρωπότητας γενικά. Μόνο ἑνωμένοι θά 
εἴμαστε σέ θέση νά ἀντιμετωπίσουμε τίς προκλήσεις αὐτές. Κανένας – οὔτε ἕνα ἔθνος, 
ἕνα κράτος, μία θρησκεία, οὔτε ἡ ἐπιστήμη ἤ ἡ τεχνολογία – μπορεῖ νά ἀντιμετωπίσει 
τά σύγχρονα προβλήματα μόνος του. Χρειαζόμαστε ὁ ἕνας τόν ἄλλο, χρειαζόμαστε μία 
κινητοποίηση ἀπό κοινοῦ, κοινή προσπάθεια, κοινούς στόχους, κοινό πνεῦμα. 
Θεωροῦμε τήν παροῦσα πολυεπίπεδη κρίση ὡς μία δυνατότητα γιά τήν ἄσκηση 
ἀλληλεγγύης, γιά διάλογο καί συνεργασία, γιά εἰλικρίνεια καί ἐμπιστοσύνη. Τό 
μέλλον μας εἶναι κοινό, καί ὁ δρόμος πρός αὐτό τό μέλλον εἶναι ἕνα κοινό ταξίδι, καί 
ὅπως ἀναφέρει καί ὁ Ψαλμωδός “ἰδού δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ᾿ ἢ τὸ κατοικεῖν 
ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό” (Ψαλμός, 132:1)». 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ  2017 
 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
 
2355  1.  Βραδιές Κινηματογράφου 

   Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ), σε μία προσπάθεια να 
δώσει την ευκαιρία νέων εναλλακτικών δράσεων 

προβληματισμού στους νέους της περιοχής, άρχισε ένα νέο 
Πρόγραμμα προβολής ποιοτικών κινηματογραφικών ταινιών (Βλ. 
Διάλογοι Καταλλαγής,Τεύχος 7, αρ. 2345). Στο πλαίσιο αυτό, 
πραγματοποιήθηκε η προβολή της ταινίας «Το Σώμα», την οποία 
προλόγισε και σχολίασε ο Αμερικανός Συγγραφέας Robert 
Fulghum. Την ταινία είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
αρκετοί κάτοικοι της περιοχής. 

 
3. Καθηγητές και μαθητές από το 3ο Γενικό Λύκειο Νέας Σμύρνης επισκέφθηκαν την 
ΟΑΚ και παρακολούθησαν εισήγηση για την Εκκλησιαστική Ιστορία της Κρήτης από 
τους επιστημονικούς συνεργάτες του Ιδρύματος. 
7. Μαθητές από το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Θεοδωρόπουλου 
παρακολούθησαν το Πρόγραμμα «Καζαντζάκης-Ζορμπάς, Η φιλία που νίκησε το 
θάνατο» και το Πρόγραμμα «Δομίνικος Θεοτοκόπουλος, Ο ζωγράφος του Θεού» 
από την επιστημονική συνεργάτιδα Μαρία Χατζηαποστόλου. 
 

2356   8. Κρητική Στράτα 
ραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Ομάδας ευαισθητοποίησης για τα 
βότανα, στην ΟΑΚ. Ο Καθηγητής Ζακ 

Ζαφράν, αφού ευχαρίστησε τους 
συμμετέχοντες για το ενδιαφέρον τους, 
τους εισήγαγε στο αντικείμενο, τους 
βοήθησε να αναγνωρίσουν τα βότανα 
μέσω των φυσικών χαρακτηριστικών τους 
και συζήτησε μαζί τους για τη σημασία των 
βοτάνων  στην καθημερινή ζωή.  

Η προσπάθεια αυτή αναδεικνύει την 
αξία του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα τον θησαυρό της κρητικής γης. Μετά 
το πέρας του θεωρητικού μέρους, πραγματοποιήθηκε περιήγηση της Ομάδας στους 
υπαίθριους χώρους του Ιδρύματος και στο Παρεκκλήσιο του Αββά Μακαρίου, υπό 
την καθοδήγηση του Γάλλου Καθηγητή, όπου οι συμμετέχοντες εντόπισαν βότανα 
και συζήτησαν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Ακολούθησαν περιηγήσεις 
στην ύπαιθρο της Δυτικής Κρήτης, όπως Τοπόλια και Ελαφονήσι, Φαράγγι της  
Ίμβρου, Ζούρβα και Μεσκλά.  
 
2357  10.-12.  1ο Συνέδριο Νέων Ερευνητών Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών 
και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση 

ο Συνέδριο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Κρήτης σε συνεργασία με την Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες 
και την Τεχνολογία (ΕΝΕΦΕΤ).  

Η 

Π 

Τ 
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Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, καλωσορίζοντας τους 
συμμετέχοντες, ευχαρίστησε τους καθηγητές και τους φοιτητές, τονίζοντας τη 
σημασία του Συνεδρίου για το μέλλον της εκπαιδευτικής κοινότητας και της 

κοινωνίας. 
Συμμετείχαν πανεπιστημιακοί, έμπειροι 
ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και 
μεταπτυχιακοί φοιτητές, που δραστη-
ριοποιούνται στο χώρο της Διδακτικής 
των Φυσικών Επιστημών.  
Το Συνέδριο έδωσε τη δυνατότητα στους 
νέους ερευνητές, να συζητήσουν και να 
προβληματιστούν για το επιστημονικό 
τους έργο και όλοι συμφώνησαν ότι η 

επιτυχία του Συνεδρίου στην ΟΑΚ θα αποτελέσει τη βάση για τη διοργάνωση 
περαιτέρω νέων συνεδριακών δράσεων στο πλαίσιο της ΕΝΕΦΕΤ.  
 
2358  18-29  Σεμινάριο Αγιογραφίας 

εμινάριο Εικονογραφίας, με  συμμετοχή  Αγιογράφων από τη Φινλανδία και τη 
Σλοβενία. Θέμα του Σεμιναρίου ήταν η «Δέησις».  

 Την επίβλεψη και την όλη ευθύνη του 
Σεμιναρίου είχε η υπεύθυνη του 
Εργαστηρίου Αγιογραφίας της ΟΑΚ 
Κωνσταντίνα Στεφανάκη.  
Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τις 
Ιερές Μονές Γωνιάς, Χρυσοπηγής και 
Μεταμορφώσεως, όπου είχαν την 
ευκαιρία να δουν τις Ιερές Εικόνες στο 
φυσικό τους περιβάλλον. Επίσης, έλαβαν 

μέρος στην επίσημη υποδοχή του Ιερού 
Λειψάνου του Αγίου Γεωργίου του 
Τροπαιοφόρου από τον Σεβασμιώτατο Κισάμου 
και Σελίνου Αμφιλόχιο στον  Ιερό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου στο Ροδωπού/Κισάμου, με τη 
συμμετοχή Κλήρου και Λαού. Ο Σεβασμιώτατος 
καλωσόρισε τους συμμετέχοντες του Σεμιναρίου 
και συζήτησε μαζί τους, δίδοντας την ευλογία 
του στην πολύτιμη αυτή διακονία τους. 

Στο τέλος του Σεμιναρίου ο Γενικός 
Διευθυντής της ΟΑΚ, απένειμε τα Πιστοποιητικά Παρακολούθησης, κάνοντας 
ιδιαίτερη αναφορά στην έννοια του φωτός στη ζωή του ανθρώπου. 
 
2359  24.  Η Κρήτη χθες και σήμερα 

μάδα από τη Φινλανδία με συνοδό τον π. 
Rauno Pietarinen ενημερώθηκαν από τον 

Γενικό Διευθυντή Κων. Ζορμπά για θέματα της 
εκκλησιαστικής ζωής και της Ιστορίας της 
Κρήτης.  
 
25. Ομάδα αλλοδαπών. 
 
 

Σ 
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2360 24.-25. Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων 
το πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Μνημείων –όπως έχει χαρακτηρισθεί από 
την ΟΥΝΕΣΚΟ και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων η 2η ημέρα του Μαΐου–

 μαθητές από το ΓΕΛ Μαλίων Ηρακλείου 
Κρήτης, επισκέφθηκαν την ΟΑΚ και 
παρακολούθησαν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
με τίτλο, «Η πολιτιστική κληρονομιά του 
τόπου μας».Ο υπεύθυνος της Εκπαιδευτικής 
δράσης και Βιβλιοθηκονόμος της ΟΑΚ, 
Ιωάννης Μουντογιαννάκης, υποδέχθηκε 
τους μαθητές και αφού τους εισήγαγε στις 
δράσεις της ΟΑΚ, τους μίλησε για την 

ιστορία της πόλης των Χανίων παρουσιάζοντας οπτικοακουστικό υλικό για τα 
σημαντικότερα μνημεία, όπως το Γιαλί Τζαμί, τον Αιγυπτιακό Φάρο, τον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Σπλάντζιας κ.ά. Τέλος, οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους του 
Ιδρύματος και ενημερώθηκαν αναλυτικά για το έργο του. Οι μαθητές 
φιλοξενήθηκαν στο Ίδρυμα. 

27. Γυμνάσιο-Λύκειο Κυθήρων. 
 
2361  29. Ίδρυση Ενεργειακών Συνεταιρισμών   

υνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών για τη δημιουργία 
Ενεργειακών Συνεταιρισμών στην Κρήτη, πραγματοποιήθηκε στην ΟΑΚ, 

Επιστημονικό Συμπόσιο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, με θέμα «Ίδρυση 
Ενεργειακών Συνεταιρισμών. Το νέο 
Νομοθετικό Πλαίσιο στην Ελλάδα». Ο 
Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ 
Κωνσταντίνος Ζορμπάς, αφού καλω-
σόρισε τους συμμετέχοντες, έκανε ανα-
φορά στην πολύχρονη μέριμνα και επι-
στημονική δράση του Ιδρύματος, όσον 
αφορά τα ενεργειακά θέματα, καθώς και 
στην αυτενέργεια και τη συνέργεια που 

θα πρέπει να εκδηλωθεί εκ μέρους των πολιτών. Όπως τόνισε ο ίδιος, η Κρήτη 
αποτελεί μία από τις πλουσιότερες ενεργειακά περιοχές και υπογράμμισε την 
ανάγκη δημιουργίας επιχειρηματικών σχημάτων ανοιχτής μορφής, τα οποία θα 
λειτουργούν με συλλογική δράση. 

Η Διευθύντρια του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, Όλγα Δρόσου, 
χαιρετίζοντας το Συνέδριο, έκανε λόγο για την ενεργειακή μετάβαση, η οποία είναι 
αναγκαία για τη μελλοντική σωτηρία του πλανήτη, αλλά και για το φαινόμενο της 
ενεργειακής φτώχιας, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με 
συνεταιριστικές και συλλογικές πρωτοβουλίες. 
Χαιρετισμό απέστειλε, λόγω απουσίας, και ο Δήμαρχος 
Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης, ο οποίος σημείωσε ότι 
«προϋπόθεση για να μπορέσει να υπάρξει ορθολογική 
αξιοποίηση των ΑΠΕ σε τοπικό επίπεδο είναι η 
διαμόρφωση της κατάλληλης νομοθεσίας για την ίδρυση 
ενεργειακών συνεταιρισμών, οι οποίοι εξασφαλίζουν τη 
συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών τόσο 
στη φάση του σχεδιασμού, όσο και στην υλοποίηση και 
τη λειτουργία σημαντικών έργων εξοικονόμησης και των μονάδων παραγωγής 

Σ 

Σ 
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ενέργειας. Μάλιστα τα οφέλη από την ίδρυση Ενεργειακών Συνεταιρισμών είναι 
αρκετά και σημαντικά και έχουν αναλυθεί εκτενώς και σε άλλες εκδηλώσεις που 
έχει υλοποιήσει η ΟΑΚ μαζί με τις τοπικές αρχές και άλλους επιστημονικούς και 
λοιπούς φορείς».  

Ο Σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Δημήτριος Τσέκερης, έκανε λόγο για τη μακροπρόθεσμη 
ενεργειακή στρατηγική της Κυβέρνησης και την προσπάθεια 
αποδοχής της από τους πολίτες, αλλά και για την ενεργειακή 
δημοκρατία, με την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στη 
λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσέκερης σημείωσε ότι 
«μιλάμε για μία ‘ενεργειακή δημοκρατία’ που ο πολίτης δεν 
θα περιορίζεται μόνον στο ρόλο του πελάτη της ενέργειας, 
αλλά θα μπορεί να είναι και μέτοχος σε επιχειρηματικά σχήματα συνεταιριστικής 
μορφής, στα οποία η γνώμη του θα ακούγεται, θα ελέγχει τις αποφάσεις που θα 
λαμβάνονται και θα  έχει αποφασιστική συμμετοχή στην υλοποίηση έργων για την 
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του».  

 Ο Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Νικόλαος Καλογερής, μίλησε με θέμα: «Οι εξελίξεις 
στην Κρήτη στον τομέα της Ενέργειας και το πεδίο δράσης των 
Συνεταιρισμών», κάνοντας λόγο για την ευρωπαϊκή ενεργειακή 
πολιτική και τις ενεργειακές εξελίξεις στην Κρήτη, καθώς, όπως 
ανέφερε, «η Κρήτη μπορεί να εξελιχθεί από μη διασυνδεδεμένο 
σύστημα σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο».  

Από την πλευρά της επιστημονικής προσέγγισης του 
θέματος, μίλησε ο Λουκάς Χριστοφόρου, Ακαδημαϊκός και 
Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, ο 
οποίος στην ομιλία του, με θέμα «Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας της Ελλάδος και αναπτυξιακός σχεδιασμός στην 
Ελλάδα: εισηγήσεις της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας 
Αθηνών», τόνισε πως «ο πολιτισμός μας στηρίχτηκε στην 
ύπαρξη της ενέργειας και στη χρήση της», καθώς «η ενέργεια 
διαδραμάτισε πρωταρχικό ρόλο στην πολιτιστική και κοινωνική εξέλιξη του 
ανθρώπου». Για αυτόν το λόγο –κατά τον κ. Χριστοφόρου– «η πρόσβαση στην 
ενέργεια αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και ηθική υποχρέωση του πολιτισμού» και 
πρότεινε την ίδρυση «Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Ενέργεια». 

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Βασίλειος Τσολακίδης, 
παρουσίασε την ομιλία του, με θέμα «Η αναγκαιότητα των 
ενεργειακών Συνεταιρισμών για το αειφόρο ενεργειακό μέλλον 
της Χώρας», υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα του ρόλου των 
ΑΠΕ και κάνοντας λόγο για την «πράσινη οικονομία» στην 
Ελλάδα εν συγκρίσει με άλλες Χώρες της Ευρώπης.  

Παρέμβαση έκανε και ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γεώργιος 
Μαρινάκης.  

Στο δεύτερο μέρος του Προγράμματος έγιναν 
παρουσιάσεις καλών πρακτικών στο θέμα των συνεταιριστικών 
δράσεων. Ο Ιωάννης Γκύλλης, Εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής 
Εταιρίας Σίφνου, ανέλυσε την ομιλία του, με θέμα 
«Ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω σχεδίων δράσης αειφόρου 
συνεταιριστικής ενέργειας και η αξιοποίηση του δυναμικού του 
τόπου μας από τη Συνεταιριστική Εταιρία Σίφνου» και 
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παρουσίασε το παράδειγμα της νήσου Σίφνου, για την πραγματοποίηση επωφελών 
έργων ΑΠΕ από τους ίδιους τους κατοίκους, μέσω συνεταιριστικής εταιρίας, 
δεδομένου ότι οι ίδιοι αποφάσισαν σε ποιές περιοχές θα χωροθετηθούν τα έργα 
ΑΠΕ, ώστε να μην προκαλείται όχληση και να πετύχουν απεξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα, για να μην επιβαρύνεται το φυσικό περιβάλλον του νησιού, σε όφελος 
των ίδιων των κατοίκων και των επισκεπτών, με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ΑΠΕ 
100%, πετυχαίνοντας την ενεργειακή αυτονόμηση του νησιού με οικονομικά 
βιώσιμο τρόπο.  

Από την πλευρά του ο Θεοχάρης Τσούτσος, Καθηγητής 
του Πολυτεχνείου Κρήτης, παρουσίασε την ομιλία του, με 
θέμα «Εμπειρία από τη λειτουργία Ενεργειακών 
Συνεταιρισμών στην Ευρώπη», τονίζοντας τη σημασία των 
Συνεταιρισμών στην Ευρώπη, όπου λειτουργούν επιτυχώς 
πάνω από 2.400 Συνεταιριστικές Εταιρίες, τις επιπτώσεις που 
έχουν στη συνοχή των τοπικών κοινωνιών και τη δράση τους 
για τη συνολική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  

Τέλος, ο Ιωάννης Βουρδουμπάς, Καθηγητής Εφαρμογών 
ΤΕΙ Κρήτης, στην ομιλία του έκανε λόγο για τη «Δυνατότητα 
χρηματοδότησης ενεργειακών επενδύσεων σε σχολικές 
μονάδες από ενεργειακό συνεταιρισμό με στόχο τον 
μηδενισμό των εκπομπών τους σε άνθρακα», 
υπογραμμίζοντας τη συνεισφορά της τοπικής κοινωνίας στην 
ενεργειακή αξιοποίηση του περιβάλλοντος. Επίσης, 
παρουσίασε μελέτη για την ενεργειακή αυτονομία της 
σχολικής μονάδας Γυμνασίου-Λυκείου Κολυμβαρίου προς 
όφελος της τοπικής κοινωνίας με θετικά περιβαλλοντικά και οικονομικά 
αποτελέσματα. 

Συμπερασματικά, ο νέος Νόμος για τους Ενεργειακούς Συνεταιρισμούς – 
Ενεργειακές Κοινότητες θα τεθεί προς δημόσια διαβούλευση το αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα, επιτρέποντας σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού να έχουν ουσιαστικό 
ρόλο, ενισχύοντας τη δυναμική των συλλογικοτήτων. Στα πλαίσια αυτά, η ΟΑΚ θα 
συνεχίσει με σταθερά βήματα την υλοποίηση Ενεργειακής Κοινότητας για την Κρήτη 
–σε συνεργασία πάντοτε με τους τοπικούς φορείς– οραματιζόμενη ένα μέλλον, 
όπου η εκδήλωση του σεβασμού προς το φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο θα 
φανερώνεται υπεύθυνα μέσα από υπεύθυνες πράξεις αυτενέργειας και συνέργειας 
των ίδιων των πολιτών. 

Το Σεμινάριο παρακολούθησαν η Βουλευτής Χανίων Βάλια Βαγιωνάκη, 
Αντιπερειφερειάρχες, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης, ο Αντιδήμαρχος 
Πλατανιά Γιάννης Μαλακωνάκης, Καθηγητές από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 
Κρήτης, Επαγγελματίες Μηχανικοί, Εκπρόσωποι Επιμελητηρίων, Συνεταιριστικών 
Τραπεζών, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων ΟΤΑ, Στελέχη της ΔΕΗ/ΑΔΜΗΕ/ΔΕΔΔΗΕ, 
Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φοιτητές κ.ά.  
 

ΜΑΙΟΣ 
 

2362 1.  Ζώσα Ορθοδοξία 
έλη της ενορίας του Αγίου Ανδρέα από το Düsseldorf της Γερμανίας, με 
συνοδό τον εφημέριο π. Ιωάννη Ψαράκη, επισκέφθηκαν την ΟΑΚ, στο 

πλαίσιο περιηγητικής επίσκεψης. Τους επισκέπτες υποδέχθηκε η Επιστημονική 
Συνεργάτιδα Αικατερίνη Καρκαλά, η οποία τους περιήγαγε στους χώρους της ΟΑΚ 
και τους ενημέρωσε για το έργο, καθώς και τις επιστημονικές δραστηριότητες του 
Ιδρύματος.  

Μ 
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Ο π. Ιωάννης Ψαράκης, επί σειρά ετών συνεργάτης της ΟΑΚ, διακονεί στην Ιερά 
Μητρόπολη Γερμανίας, στηρίζοντας το έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο 
ίδιος και η πρεσβυτέρα του κατάγονται από την Κρήτη και αποτελούν άξιοι 
πρεσβευτές της Ελλάδας και της Ορθοδοξίας στη Γερμανία.  

Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι η ενορία του Αγίου Ανδρέα είναι από τις πλέον 
δραστήριες και την αγιογράφηση του Ιερού Ναού έχουν επιμεληθεί Μοναχές από 
την Ιερά Μονή Χρυσοπηγής Χανίων.  

Την ίδια ημέρα επισκέφθηκε την ΟΑΚ Ομάδα Εκπαιδευτικών από το Στέκι 
Καθηγητών Ρεθύμνου, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον Γενικό Διευθυντή Κων. 
Ζορμπά για το έργο του Ιδρύματος και τις προοπτικές συνεργασίας. 

 
2. Μέλη της Ενορίας Αγίας Άννας της Ιεράς Μητρόπολης Περιστερίου. 
3. Ομάδα Νοσηλευτών και Νοσηλευτριών, από τη Νορβηγία, οι οποίοι κάνουν  την 
πρακτική τους στο Αννουσάκειο Θεραπευτήριο Ίδρυμα επισκέφθηκαν την ΟΑΚ και 
ενημερώθηκαν  για το έργο του Ιδρύματος. 
6. Μαθητές και Καθηγητές της Γ΄ Τάξης του ελληνικού Γυμνασίου - Λυκείου από το 
Dortmund της Γερμανίας.  
 

2363  8. Σχολικές συνεργασίες 
αθητές από το Ιταλικό σχολείο “Ignazio Buttitta” της πόλης Μπαγκερία της 
περιοχής του Παλέρμο της Σικελίας, οι οποίοι φιλοξενούνται από το Γυμνάσιο 

Κολυμπαρίου, στο πλαίσιο 
Περιβαλλοντικού Προγράμματος σχετικό 
με την προστασία των θαλασσών 
(eTwinning), επισκέφθηκαν την ΟΑΚ. Τους 
μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές 
καλωσόρισε ο Γενικός Διευθυντής Κων. 
Ζορμπάς, ο οποίος τόνισε τους δεσμούς 
φιλίας και τα κοινά στοιχεία που ενώνουν 
τις δύο Χώρες. Οι επιστημονικοί 

συνεργάτες παρουσίασαν τις δράσεις του Ιδρύματος και η επίσκεψη ολοκληρώθηκε 
με γεύμα που «πάντρεψε» την Ελληνική με την Ιταλική κουζίνα. Συντονιστές της 
ευρωπαϊκής συνεργασίας ήταν οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας των δύο 
Σχολείων, Μαρία Παπαδάκη και Antonino Maggiore. 
 

9. Ομάδα από τη Γερμανία. 
 

2364 10  Εορτή Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου  
έσα σε αναστάσιμο κλίμα, αλλά και με κάθε 
επισημότητα, εορτάστηκε η μνήμη των Αγίων Κυρίλλου 

και Μεθοδίου, Φωτιστών των Σλάβων, στους οποίους είναι 
αφιερωμένο το Παρεκκλήσι της ΟΑΚ. Κατά τον Πανηγυρικό 
Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος 

Κρήτης Ειρηναίος, συγ-
χοροστατούντων των 
Σεβ. Μητροπολιτών 
Ρεθύμνης και Αυλοπο-
τάμου Ευγενίου, Κυδω-
νίας και Αποκορώνου 
Δαμασκηνού, Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων 
Ειρηναίου, Ιεραπύτνης και Σητείας Κυρίλλου, 
Πέτρας και Χερρονήσου Γερασίμου, 

Μ 

Μ 
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Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικολάου και του επιχώριου Επισκόπου Κισάμου και 
Σελίνου Αμφιλοχίου, ο οποίος, στη σύντομη προσλαλιά του, τόνισε ότι είναι 
ιδιαίτερη ευλογία να υπάρχει στη μικρή Μητρόπολη το Παρεκκλήσιο των Αγίων 
Κυρίλλου και Μεθοδίου, Φωτιστών των Σλάβων, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο 
σημαντικό ιεραποστολικό έργο που επιτελεί το Ίδρυμα στην τοπική κοινωνία και όχι 

μόνον. Έψαλλε Χορωδία νέων, την οποία πλαισίωναν 
μαθητές της Πατριαρχικής Σχολής Κρήτης – Γενικού 
Εκκλησιαστικού Λυκείου Χανίων, υπό του χοράρχου 
Κωνσταντίνου Στεφανάκη, Άρχοντος Υμνωδού της 
Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και χορωδία νέων 
από την Επαρχία Μπιαλίστοκ και Γδάνσκ της Πολωνίας, 
συνοδευόμενοι από τον π. Jaroslaw Jozwik, από την 
AKADEMIA SUPRASKA της Εκκλησίας της Πολωνίας. 

Την επομένη, κυριώνυμο ημέρα της εορτής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, 
τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσι της ΟΑΚ, με τη μετοχή μαθητών από 
Σχολεία της περιοχής και φίλων της ΟΑΚ, ενώ έψαλλε η Χορωδία Νέων από την 
Εκκλησία της Πολωνίας. 
 

2365 10. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Εταίρος της ΟΑΚ 
 ετά το πέρας του Εσπερινού ακολούθησε η Τελετή Ανακηρύξεως του 
Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ειρηναίου σε Εταίρο του Ιδρύματος. 
Μέσα στην κατάμεστη από 

κόσμο αίθουσα, σε μία σεμνή τελετή 
τιμής, Χορωδία νέων από την 
Εκκλησία της Πολωνίας έψαλλε με 
εκκλησιαστικό και νεανικό 
ενθουσιασμό στην ελληνική, σλαβική 
και πολωνική γλώσσα τον αναστάσιμο 
ύμνο «Χριστός Ανέστη!». Την τελετή 
συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής της 
ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, ο 
οποίος άρχισε το σύντομο Χαιρετισμό 
του με μία μαντινάδα προς τον 
Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο: 
«Ενωτικός αγωνιστής και άνθρωπος 
με χάρη, ευχαριστούμε το Θεό που σ’ 
έχουμε μπροστάρη!». Ο Δρ Ζορμπάς 
αναφέρθηκε στην 50ή πορεία του 
Ιδρύματος «υπό την κραταιά προστα-
σία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθο-
δίου, την ευχή του τοπικού Επισκό-
που και της Εκκλησίας Κρήτης και την 
πατρική ευχή και ευλογία της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και του 
μεγάλου Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, του και πνευματικού προστάτου του 
Ιδρύματος». Επίσης, αναφέρθηκε στην πολυετή προσφορά του τιμωμένου 
Πρωθιεράρχου, τονίζοντας ότι, «μέσω του συγκεκριμένου προσώπου τιμάται όχι 
μόνο το Επισκοπικό αξίωμα, αλλά και όλο το Ιερό Βουλευτήριο της Εκκλησίας 
Κρήτης» κάνοντας μνεία εις τους αοιδίμους προκατόχους του τιμωμένου 
Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου. Τόνισε ακόμη, τη σημασία της σημαντικής αυτής πράξης 
για την ΟΑΚ και το ρόλο του Επισκόπου καθώς, «η εκλογή ενός προσώπου στη 
χορεία των Εταίρων της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης είναι, σύμφωνα με τον 

Μ 
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Οργανισμό της, η ανώτατη διάκριση, που απονέμει το Ίδρυμα. Πολλοί οι εκλεκτοί 
και άξιοι της τιμής. Ολίγοι όμως οι κλητοί. Στα 50 χρόνια λειτουργίας της Ακαδημίας 

μόνο σε 38 ανθρώπους έχει απονεμηθεί 
αυτός ο τίτλος, στον Παναγιώτατο Οικου-
μενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο 
Α’, που είναι και ο Πρόεδρος της Συνάξεως 
των Εταίρων, στους Προκαθημένους των 
Ορθοδόξων Εκκλησιών και σε λίγα από τα 
πάμπολλα πρόσωπα, στα οποία οφείλει 
ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη το Ίδρυμα».  
Την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
κ.κ. Βαρθολομαίο Α΄ εκπροσώπησε ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου 

και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος του Ιδρύματος, ο οποίος καλωσόρισε τους 
παρευρισκομένους και μετέφερε προς όλους την πατρική ευχή και Πατριαρχική 
ευλογία του Παναγιωτάτου. Ακολούθως αναφέρθηκε εις τους ακατάλυτους 
δεσμούς του τιμωμένου Ιεράρχου με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, οι οποίοι έχουν 
τις ρίζες τους από τη φοίτησή του εις την γεραρά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, και 
εστίασε τον λόγο του εις την προσφορά του τιμωμένου στο Ίδρυμα. «Από το 1960 
ως Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ. Κισάμου και Σελίνου με πρωτοφανή ζήλον και 
αυτοθυσίαν συμπορεύεστε μετά του τότε Επισκόπου Σας, Σεβασμιωτάτου κυρού 
Ειρηναίου (Γαλανάκη) και του ετέρου συγκηρηναίου κ. Αλέξανδρου Παπαδερού εις 
το έργον σχεδιασμού δια την ανέγερσιν της Ακαδημίας», σημείωσε, κάνοντας ειδική 
αναφορά εις την επί 30ετή συμμετοχή του τιμωμένου εις το Δ.Σ. του Ιδρύματος, ως 
εκπρόσωπος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης. 

Ο κ. Αμφιλόχιος υπογράμμισε, επίσης, τη μεγάλη προσφορά του Ιδρύματος 
προς την Εκκλησία και το Έθνος, με ορόσημο στην ιστορία του Ιδρύματος την 
πραγματοποίηση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στη 
συνέχεια τόνισε πως «η ΟΑΚ έχει στηριχθεί σε στέρεες βάσεις» και ταυτοχρόνως, 
παρουσιάζοντας συνοπτικά την κοινή εκκλησιαστική πορεία του Ιδρύματος και του 
Αρχιεπισκόπου Κρήτης, τόνισε πως «να ομιλήσεις για το πρόσωπο του 
Αρχιεπισκόπου Κρήτης, είναι ωσάν να θέλεις να σκιαγραφήσεις την εικόνα και τον 
τύπο του ιδανικού Αρχιεπισκόπου». Ο Σεβασμιώτατος μίλησε, επίσης, για την κοινή 
πορεία του Ιδρύματος και του Αρχιεπισκόπου και τόνισε πως ο Αρχιεπίσκοπος 
Κρήτης βραβεύεται «αξιοχρέως και οφειλετικώς» εκ μέρους της ΟΑΚ, «για την 

εμμονή του στη θυσία για τη διακονία του ανθρώπου επί 
50 συναπτά έτη».   Ιδιαιτέρως αναφέρθηκε στην 
τελευταία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΑΚ, 
στην οποία συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Ιεράς 
Επαρχιακής Συνόδου Κρήτης από το 1976 (26-12-2006), 
για λίγους μήνες δηλαδή και ύστερα από την επάξια 
εκλογή του στο ύπατο εκκλησιαστικό αξίωμα της Κρήτης 
(30-8-2006), όπου ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ακαδημία 
«είναι η καρδιά κι η περιουσία της Εκκλησίας της Κρήτης… 
την θέλει όλος ο κόσμος, όλη η οικουμένη!». 
     Στη συνέχεια, Χαιρετισμό του Πάπα και Πατριάρχου 
Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρου, απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου 

Ανδρέας, ο οποίος αναφέρθηκε στην αμέριστη συμπαράσταση της Αλεξανδρινής  
Εκκλησίας και την αγάπη που τρέφει ο Προκαθήμενός της προς το Ίδρυμα.   



11 

Ακολούθησε η ανάγνωση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΑΚ 
και η επίδοση του Χρυσού Εμβλήματος της ΟΑΚ, καθώς και του τιμητικού 

Διπλώματος, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Ρεθύμνης Ευγένιο, ως εκπροσώπου της Εκκλησίας Κρήτης 
στο Δ.Σ. του Ιδρύματος και του εταίρου μέλους του Δ.Σ. 
Αντιπεριφερειάρχου Χανίων κ. Βουλγαράκη.   
Στη λιτή, αλλά ουσιαστική ομιλία του ο τιμώμενος, μέσα 
από τον εμπνευσμένο και στοχευμένο λόγο του, σημείωσε, 
μεταξύ άλλων, τα εξής: 
 «Χαιρετίζω όλους εσάς, τους οποίους θεωρώ μόνον ως 
αδελφούς μου. Χαίρομαι που έχω την ευλογία του Θεού, να 
ευρίσκομαι εις την Ορθόδοξον Ακαδημίαν μας, η οποία 
ανήκει εις την Κρήτη μας. Διακονεί τον Κλήρο και τον λαό 
της Εκκλησίας Κρήτης, όλης της Χώρας μας, όλου του 

κόσμου και όλης της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
μας». Όπως τόνισε ο κ. Ειρηναίος, «ενθυμούμαι 
πάντοτε και σέβομαι την πλήρη και τελεία 
συνεργασία του Πατρός και του Υιού, του 
Σεβασμιωτάτου Ειρηναίου και του κ. 
Αλέξανδρου Παπαδερού, οι οποίοι σε πλήρη 
σύμπνοια και ενότητα, εδημιούργησαν το 
εκλεκτόν αυτό κτίριο» και «ως ένα πρόσωπον, 
ωνειρεύθηκαν, αγάπησαν και 
επραγματοποίησαν το θαυμαστόν αυτό Ίδρυμα 
της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, με κοινές ιδέες, οράματα, προσπάθειες, αγώνες 
και κόπους». 

Κατά τον κ. Ειρηναίο «το έργο, το οποίον ετέλεσαν, ήταν πολύ σημαντικό και το 
παρέδωσαν εις τους διαδόχους των, τον Σεπτόν, δημιουργικόν και ακούραστον, τον 
Μητροπολίτην Κισάμου καί Σελίνου κ. Αμφιλόχιον και τον σημερινόν εκλεκτόν και 
δημιουργικόν Γενικόν Διευθυντή, τον κ. Κωνσταντίνον Ζορμπάν». Γι’ αυτό, «το 
θαυμαστό και ευλογημένο έργο του Ιδρύματος αυτού, δόξα τω Θεώ, συνεχίσθηκε 
και συνεχίζεται με τρόπο θαυμαστό και ευλογημένο, ιδιαιτέρως κατά το 
περασμένον έτος, κατά το οποίον το Ίδρυμα αυτό είχε την ύψιστη ευλογία να 
φιλοξενήσει και να υπηρετήσει την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας μας και συνεχίζει το ευλογημένον έργο του μέχρι σήμερα με μέλλον, 
αισιοδοξία, δυνάμεις και την ευλογία του Θεού». 

Ο κ. Ειρηναίος ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου και 
Σελίνου και Πρόεδρο του Ιδρύματος, Αμφιλόχιο, καθώς και τον Γενικό Διευθυντή Δρ 
Κωνσταντίνο Ζορμπά, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΑΚ, καθώς και τα παλαιά και 
νέα της πρόσωπα για τη μεγάλη τιμή προς το πρόσωπό του και ευχήθηκε από 
ψυχής όπως, «τούτο το Παγκρήτιο και Ορθόδοξον Ίδρυμα, να έχει πάντοτε την 
ευλογία του Θεού και πρόοδον εις το έργο και την προσφορά του εις το λαό μας». 

Στην τελετή ανακήρυξης μετείχαν ο Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Επαρχιακής 
Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, Αρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης, Πρωτοσύγκελλοι, 
Μοναχοί και Μοναχές από Ιερές Μονές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και τις 
Μητροπόλεις της Κρήτης, Βουλευτές, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος 
Βουλγαράκης, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Νικόλαος Καλογερής, Δήμαρχοι και 
εκπρόσωποι της τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των Στρατιωτικών και 
Αστυνομικών Αρχών, Αντιπρυτάνεις του Πολυτεχνείου και πλήθος κόσμου.   

Δώρο αγάπης προς το πρόσωπο του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης έδωσαν ο 
Δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης (αντίγραφο της Ροτόντας, από τα 
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αρχαιότερα βυζαντινά μνημεία του τόπου, 6ος αι.) και εκ μέρους της ΟΑΚ, μία 
εικόνα του Αγίου Ειρηναίου, Επισκόπου Λουγδούνου, την οποία ιστόρησε η 
Αγιογράφος της ΟΑΚ, Κωνσταντίνα Στεφανάκη. 

Ακολούθησε παραδοσιακό κέρασμα προς τους παρευρισκόμενους. 
 
12. Γυμνάσιο Γαζίου. 
 
2366  16. Μαθαίνοντας από την ΟΑΚ 

αθητές και Καθηγητές του ΔΙΕΚ Αποκορώνου επισκέφθηκαν την ΟΑΚ και 
ενημερώθηκαν από τον Γενικό Διευθυντή για το έργο του Ιδρύματος. 

Ακολούθησε συζήτηση, με θέμα «Θρησκευτικόs Τουρισμόs στην Κρήτη». 
 
2367 16   Γ΄ Παγκρήτιο Ιερατικό Σεμινάριο 

ε την ευλογία της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου Α΄, πραγματοποιήθηκε το τρίτο Παγκρήτιο Ιερατικό 

Σεμινάριο, με θέμα: «Θεολογική προσέγγιση 
των κειμένων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας». Περισσότεροι από 
150 κληρικοί από την Ιερά Αρχιεπισκοπή και 
τις Μητροπόλεις της Κρήτης ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα της ΟΑΚ. Μετά την Αρχιερατική 
Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Γωνιάς, ο 
Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος 
τέλεσε τον Αγιασμό, ενώ Καλωσόρισμα, καθώς 
και Εισαγωγή στη θεματολογία του Σεμιναρίου, απηύθυναν ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος της ΟΑΚ και ο Δρ 
Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος.  

Ο κ. Αμφιλόχιος ανέγνωσε τον Χαιρετισμό του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου Α΄, σύμφωνα με τον οποίο: «η συγκληθείσα εν Κολυμβαρίω Κρήτης 
Αγία και Μεγάλη Σύνοδος τυγχάνει αναμφιβόλως το σημαντικώτερον γεγονός της 
Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας των τελευταίων ετών, γενομένη προς ενίσχυσιν της 
ενότητος αυτής και λειτουργίας του θεσμού της συνοδικότητος εν αυτή». Διότι –
κατά τον Οικουμενικό Πατριάρχη– «ο ρόλος της προ ενός περίπου έτους 
πραγματοποιηθείσης Συνόδου, ήτο η διατήρησις της ενότητος της Εκκλησίας εις 
οικουμενικόν επίπεδον, χωρίς όμως τούτο να σημαίνη μείωσιν της πληρότητος και 
της ελευθερίας εκάστης τοπικής εκκλησίας. Η Σύνοδος, όπως άλλωστε και τα δύο 
συστατικά της λέξεως δηλούν, επιβεβαιοί την συνοδοιπορίαν, την κοινήν πορείαν 

των κατά τόπους Ορθοδόξων 
Εκκλησιών». Γι’ αυτό και 
«επαινούμεν την υμετέραν αγαπητήν 
Ιερότητα και τον Γενικόν Διευθυντήν 
της Ακαδημίας Δρα Κωνσταντίνον 
Ζορμπάν επί τη διοργανώσει του Γ΄ 
Ιερατικού Σεμιναρίου, ευχόμενοι 
ευχύμους τους καρπούς αυτού, προς 
οικοδομήν εν Χριστώ του αγαπητού 
και πιστού κλήρου της Αγιωτάτης 
Εκκλησίας της Κρήτης, αγωνιζομένου 

όπως δίδη την καλήν μαρτυρίαν εις την ολοέν και περισσότερον εκκοσμικευομένην 
σύγχρονον κοινωνίαν».  

Μ 

Μ 
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Επίσης, ο Σεβασμιώτατος, ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους Μητροπολίτες 
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιο, Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνό και 
Ιεραπύτνης και Σητείας Κύριλλο και χαιρέτισε τους ομιλητές του Σεμιναρίου, οι 
οποίοι –κατά τον ίδιο– «αποτελούν τους κατεξοχήν ειδικούς ομιλητές για το υπό 
συζήτησιν θέμα». Υπογράμμισε, επίσης, πως, «είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι 
ευρισκόμεθα σήμερα σε αυτό τον χώρο, καθώς είναι σημαντικό να κοινωνούμε την 
κοινωνία των προσώπων που είναι ο Παράδεισος, σε αντίθεση με την ακοινωνησία 
που είναι η Κόλαση» καθώς, «δεν σώζουμε εμείς την Εκκλησία και την Ορθοδοξία, 
ούτε η Εκκλησία έχει ανάγκη από σωτήρες, διότι ένας είναι ο Σωτήρας Χριστός και 
όλοι εμείς σωζόμαστε μέσα στη χάρη της ως μέλη της» 

O Δρ Ζορμπάς στη σύντομη Εισαγωγή του τόνισε πως, «η Ακαδημία θεωρεί 
υποχρέωσή της να μη μείνει η Σύνοδος ως ένα τυχαίο ιστορικό γεγονός, αλλά 
χρειάζεται η αξιοποίηση των κειμένων μέσα από την υπεύθυνη μελέτη που είναι μία 
επιτακτική ανάγκη όσο ποτέ». Επίσης σημείωσε ότι, «Βρισκόμαστε σε μια εποχή που 
εκτός των ευρωπαϊκών μας συνόρων υπάρχει πόνος και χάος και άνθρωποι που 
υποφέρουν στην απέλπιδα προσπάθειά τους να έρθουν στην Ευρώπη για ένα 
καλύτερο μέλλον, σε ειρήνη, ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Αυτό είναι ένα από τα 
γεγονότα που μας υπενθυμίζει διαρκώς τί αξίες εκπροσωπεί η Ευρώπη». Κατά τον 
Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ, «ο αναστάσιμος θρίαμβος του Ιησού Χριστού είναι 
θρίαμβος κατά της αδικίας, της βίας και γενικότερα κατά της αμαρτίας και του 
θανάτου, η ολοκλήρωση του έργου Του επί της γης, προς ανακαίνιση του σύμπαντος 
κόσμου. Ανέστη Χριστός και αναστηλώνεται η ερειπωμένη ζωή με τα στοιχεία της 
καινής κτίσης, με υλικά πιο ανθεκτικά στα βάσανα, στις διαβρώσεις του πόνου, του 
φόβου και της απόγνωσης. Ανέστη Χριστός, όχι μόνο για τους Χριστιανούς, αλλά και 
για κάθε άνθρωπο».  Γι’ αυτό και η «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, μέσα από τα 
κείμενα, μάς καλεί να ανανεώσουμε τη βεβαιότητα ότι η ελπίδα τελικά θα διαλύσει 
την αβεβαιότητα των ημερών». 

Ο πρώτος ομιλητής,  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, 
Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, παρουσίασε 
την εισήγησή του με θέμα: «Τα “υπέρ” και τα “κατά” στο 
πριν και στο μετά της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας: Θέματα και Προβληματισμοί». 
Κατά την εισήγησή ο κ. Χρυσόστομος έκανε μία σύντομη 
ιστορική αναδρομή στις προεργασίες της Αγίας και 
Μεγάλης Συνόδου κατά τον 20ο αιώνα μέσα από τον 
γόνιμο διάλογο μέσα από την προβολή της πατερικής 
σκέψης τονίζοντας πως η πραγματοποίηση της Συνόδου 
ήταν, «Απαίτηση των καιρών και η πορεία προς αυτή ήταν 
μονόδρομος». Κατά τον κ. Χρυσόστομο «η Σύνοδος 
ασχολήθηκε με θέματα όπως την εκκλησιολογική 
αυτοσυνειδησία, τη στήριξη της οικογένειας, την 

αποστολή της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο, κάτι που τόνισε την επικαιρότητα 
και ευαισθησία της Ορθοδόξου Εκκλησίας». Με τη Σύνοδο αυτή, «η φανέρωση του 
συνοδικού θεσμού έβγαλε τα μέλη της Εκκλησίας από την αυτοάνοση εσωστρέφεια, 
που για αιώνες ταλαιπωρούσε την Εκκλησία, κάτι που αποτελεί μεγάλο κέρδος».   

Ο κ. Χρυσόστομος έκανε επίσης λόγο και για τους «νεοζηλωτικούς κύκλους που 
δείχνουν ασέβεια προς τον ιερό συνοδικό θεσμό και πολυλογούν ατεκμηρίωτα, 
όντας εγκλωβισμένοι στον πειρασμό της αυτοπροβολής τους, αλλά και άλλων 
σκοπιμοτήτων», ενώ ταυτοχρόνως «η μη συμμετοχή των τεσσάρων Εκκλησιών στην 
Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, ήταν ένας μετεωρισμός ανορθόδοξος και εκκλησιολογικώς 
επικίνδυνος». Όμως με αυτόν τον τρόπο «η Εκκλησία από τρόπος ζωής 
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μετατρέπεται σε ιδεολόγημα και σέκτα και οι πιστοί της από μέλη σε οπαδούς, ενώ 
δεν διαλέγεται με κανέναν άλλον εκτός αυτής». Τέλος, «οι ύβρεις κατά της Αγίας και 
Μεγάλης Συνόδου είναι εσκεμμένες και κατευθυνόμενες και επιδιώκουν την 
κατάκτηση του Οικουμενικού Θρόνου από τη λεγόμενη “Τρίτη Ρώμη”, με την απειλή 
της “αποτείχισης” εις βάρους της ενότητας της Εκκλησίας». Μετά το τέλος της 
ομιλίας του, ο κ. Χρυσόστομος απήντησε σε ερωτήσεις 
του κοινού και ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση.  

Στη συνέχεια ο δεύτερος ομιλητής, Θεόδωρος 
Γιάγκου, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
ανέλυσε την εισήγησή του με θέμα: «Η θέση και οι 
θέσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας». Έκανε μία συνοπτική ιστορική αναδρομή 
στην εκκλησιαστική ιστορία σχετικά με τον οικουμενικό 
διάλογο, τονίζοντας τον φιλάνθρωπο χαρακτήρα της 
Εκκλησίας, καθώς και την ποιμαντική της πράξη και 
υπογραμμίζοντας πως, «η γενικότερη πράξη της 
Εκκλησίας και μάλιστα η συνοδική θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη». 
Επίσης, υπογράμμισε την ύπαρξη ενός κύκλου λαϊκισμού, που αποτελείται από 
ανθρώπους παραπληροφορημένους με ελλιπή κατάρτιση, οι οποίοι καταφέρονται 
εναντίον της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Ταυτοχρόνως, –κατά τον κ. Γιάγκου– οι 
αρχές της οικονομίας και της ακρίβειας που εφαρμόζονται από την εκκλησιαστική 
μας παράδοση φανερώνουν το δυναμισμό της πατερικής σκέψης και κατ’ επέκτασιν 
της Εκκλησίας. Στη συνέχεια, ανέλυσε την προβληματική γύρω από τους μικτούς 
γάμους και τη διαστρέβλωση της σκέψης της ορθόδοξης παράδοσης πάνω σε αυτό 
το θέμα από ευσεβιστικούς κύκλους, καθώς και την επεξήγηση του όρου 
«εκκλησία». 

Έπειτα από την ολοκλήρωση των εισηγήσεων ακολούθησε ενδιαφέρουσα 
συζήτηση με τους Εισηγητές. Στους παρευρισκόμενους προσφέρθηκε δωρεάν το 
νέο έντυπο των Αποφάσεων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας με την επιμέλεια και έκδοση του Κέντρου Οικουμενικών, Ιεραποστολικών 
και Περιβαλλοντικών Μελετών «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου» 
(CEMES). Ακολούθησε Γεύμα προσφορά της ΟΑΚ. 
 

26. 2ο  Δημοτικό Σχολείο Μουρνιών.  
 
2368 25.-28. Αεραθλητές στην ΟΑΚ 

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

Ομοσπονδίας, οι οποίοι έλαβαν μέρος σε αγώνες ελαφρών και υπερελαφρών 
αεροσκαφών. Συνδιοργανωτές ήταν η Αερολέσχη Σούδας, η Περιφερειακή Ενότητα 
Χανίων, ο Δήμος Πλατανιά, ο Δήμος Χανίων και η ΟΑΚ. Την τελευταία ημέρα (27. 
Μαΐου) η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, παρέθεσε επίσημο 
δείπνο προς τους συμμετέχοντες, κατά το οποίο απονεμήθηκαν και τα βραβεία των 
επιτυχόντων. 
 
2369 26.-28. Ποδηλατικοί Αγώνες 

ραγματοποιήθηκαν οι «Βενιζέλειοι Αγώνες Ποδηλασίας 2017», οι οποίοι 
ήταν αφιερωμένοι στη μνήμη του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου, στη Μάχη 

της Κρήτης και την Ειρήνη και τη Φιλία των λαών. Έλαβαν μέρος περίπου 200 
ποδηλάτες και ποδηλάτισσες από την Κρήτη. 
 

Σ 

Π 



15 

2370 28.   Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 
ο 7ο Μαθητικό Πρωτάθλημα Δήμου Πλατανιά και το 5ο ανοικτό Πρωτάθλημα 
γρήγορου σκακιού, που διοργανώθηκαν από το ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά σε 

συνεργασία με τη Σκακιστική Ακαδημία, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 
Ιδρύματος. Έλαβαν μέρος μαθητές και μαθήτριες από τα Σχολεία του Δήμου, 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 
 
2371  1.-4. Ευρωπαϊκό Συμπόσιο για τα LASER  

ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο των Laser στην Ιατρική, οργανώθηκε στο πλαίσιο 
του  εορτασμού της 30ης επετείου από την ίδρυση της "European Concerted 

Action" για την ανάπτυξη Laser Ιατρικών Εφαρμογών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να 
σημειώσουμε ότι, το πρώτο Ευρωπαϊκό 
Συμπόσιο των Laser στην Ιατρική 
πραγματοποιήθηκε το 1987 στην ΟΑΚ.  
Στο Συμπόσιο, το οποίο τίμησε με την 
παρουσία του ο Σεβασμιώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος, είχαν 
προσκληθεί να συμμετάσχουν 
επιλεγμένες προσωπικότητες του βιο-
ιατρικού χώρου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, Αμερική και Ρωσία. Την κεντρική 

εισαγωγική ομιλία έκαμε ο Σεβασμ. Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, με θέμα «Ο 
άνθρωπος, η Επιστήμη και η Ηθική». 

Στόχος του Συμποσίου ήταν η ανταλλαγή απόψεων περί της σπουδαιότητας 
των τεχνολογιών φωτός για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. 
Επίσης, οι Σύνεδροι συζήτησαν και πρότειναν λύσεις σε προβλήματα διαγνωστικής 
και θεραπείας,  που συνδέουν τις ακτίνες Laser και το φως με την υγεία του 
ανθρώπου και αξιολόγησαν τα επιτεύγματα των τεχνολογιών φωτός στο χώρο της 
κλινικής ιατρικής θεραπείας και νοσηλευτικής φροντίδας. 
Υπεύθυνος του Συνεδρίου ήταν ο Κωνσταντίνος Σιώμος Καθηγητής για την Επιστήμη 
του Φωτός στο Ινστιτούτο Max Planck, στη Γερμανία.   

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ καλωσόρισε τους συνέδρους και αναφέρθηκε 
στην έννοια του φωτός στην ανθρώπινη ιστορία, ενώ κατά τη διάρκεια του 
Συνεδρίου, συζητήθηκαν οι νέες προοπτικές στο σημαντικό αυτό χώρο, ώστε να 
δημιουργήσουν την πνευματική γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των γενεών για τη 
μεταλαμπάδευση του τρόπου σκέψης και της γνώσης των παλαιοτέρων προς τους 
νεωτέρους. 

Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το 
Αννουσάκειο Ίδρυμα στην Κίσαμο, την Αγία Κυριακάη καθώς και την Ιερά Μονή 
Μεταμορφώσεως, όπου έτυχαν ιδιαίτερης φιλοξενίας.    
 

2372  5.-9. Σύγχρονη Επιστήμη και Ορθόδοξη Παράδοση  
ρώτο Διεθνές Θερινό Σχολείο (Summer School), με το παραπάνω θέμα, 
οργάνωσαν το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος 

Ερευνών και η ΟΑΚ. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου 
ερευνητικού Προγράμματος, με γενικό τίτλο «Επιστήμες και Ορθοδοξία ανά τον 
κόσμο», το οποίο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, υπό τη 
διεύθυνση του Υπεύθυνου Ερευνητή του Προγράμματος, Δρ. Ευθύμιου Νικολαΐδη 
και με τη χρηματοδότηση του Templeton World Charity Foundation. 
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Η θεματολογία επικεντρώθηκε στο διάλογο μεταξύ της σύγχρονης Επιστήμης 
και του Ορθόδοξου Χριστιανισμού, μέσα από μία φιλοσοφική θεώρηση και 

ακολουθώντας την ιστορικοαναλυτική 
μέθοδο, καθώς και στην ανάλυση των 
κειμένων των Πατέρων της Εκκλησίας 
(π.χ. Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγορίου 
Νύσσης κ.α.), των μεγάλων εκείνων 
μορφών που γεφύρωσαν το χάσμα 
μεταξύ Επιστήμης και Πίστης, μέσα 
από την οικουμενική ματιά της 
ορθόδοξης παράδοσης. 
Εισηγήσεις έκαναν οι Δρ Ευθύμιος 
Νικολαΐδης (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 

Ελλάδα), Δρ Ronald Numbers (Viscosnin, Η.Π.Α.), Ευδοξία Δελλή (Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών, Ελλάδα), Δρ William Shea (Πανεπιστήμιο Padua), Δρ Γεώργιος Παύλος 
(Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα), Δρ Γιώργος Βλαχάκης (Ε.Α.Π., 
Ελλάδα), Δρ Βασίλειος Κωνσταντούδης (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Ελλάδα), Δρ 
Πέτρος Παναγιωτόπουλος (Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ., Ελλάδα), Δρ Κωνσταντίνος 
Καλαχάνης (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα) και ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς.  

Στο Σεμινάριο, επίσης, συμμετείχαν καθηγητές και φοιτητές από Ανώτατες 
Σχολές Πανεπιστημίων της Χώρας, αλλά και του εξωτερικού (π.χ. Θεολογική Σχολή 
Α.Π.Θ., Θεολογική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, Εθνικό 
Πανεπιστήμιο του Tsing Hua, Πανεπιστήμιο του Belfast, Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, 
Πανεπιστήμιο της Padua, Πανεπιστήμιο του Notre Dame, Πανεπιστήμιο του 
Cantabria της Ισπανίας, Πανεπιστήμιο του Wisconsin, Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ 
από το Ισραήλ, Messiah College της Αμερικής, Πανεπιστήμιο Επιστημών και 
Τεχνολογίας της Νορβηγίας κ.ά.).  

Την όλη προσπάθεια στήριξε οικονομικά η Περιφέρεια Κρήτης για τη 
συμμετοχή νέων ερευνητών από την Ελλάδα, συμβάλλοντας παράλληλα και στην 
ανάδειξη της Κρήτης ως διεθνούς κέντρου ανταλλαγής απόψεων σε θέματα που 
αφορούν στο σημαντικό διάλογο μεταξύ Επιστήμης και Θρησκείας.  

 
2373 6. Περιβαλλοντικές Εκδηλώσεις Σχολείων 

το πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, η ΟΑΚ, σε 
συνεργασία με το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και την υπεύθυνη Ελένη Καβαζίδου, υλοποίησαν την ετήσια 
διασχολική συνάντηση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
υλοποιώντας προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής. Την όλη ευθύνη και το 
συντονισμό του Προγράμματος είχε ο επιστημονικός συνεργάτης της ΟΑΚ Αντώνης 
Καλογεράκης. 
 
2374  7. Δράσεις για την Εξοικονόμηση Ενέργειας 

 ΟΑΚ- Ινστιτούτο Θεολογίας και Οικολογίας και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων διοργάνωσαν Επιμορφωτική 

Εσπερίδα με θέμα «Δράσεις για την Εξοικο-
νόμηση Ενέργειας και Αντιμετώπιση της 
Ενεργειακής Φτώχειας με Έμφαση σε Σχολι-
κές Μονάδες». Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
έκανε ο κ. Ζορμπάς, ενώ κύριοι εισηγητές 
ήταν ο Δρ Ιωάννης Βουρδουμπάς, Καθηγ. 
Εφαρμογών ΤΕΙ Κρήτης «Δυνατότητες Συν-
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εργασίας Τοπικής Ενεργειακής Κοινότητας στις Σχολικές Μονάδες: Παρουσίαση 
Παραδείγματος Γυμνασίου/Λυκείου Κολυμπαρίου», ο Δρ Ιωάννης Κατσίγιαννης, 
Επίκ. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης «Διάδοση Καλών Πρακτικών για Εξοικονόμηση 
Ενέργειας» και ο Αντώνης Καλογεράκης, υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θεολογίας και 
Οικολογίας της ΟΑΚ «Η τρέχουσα Ενεργειακή Κατάσταση και Παραδείγματα 
Πράσινων Νησιών ως Σημεία Αναφοράς για τους Μαθητές-Μελλοντικούς Πολίτες 
της Κρήτης».  

 
   2375 9.-14.  Διεθνές Θερινό Σχολείο για «ΒΙΟ-Χ» 

ο 16ο Διεθνές Θερινό Σχολείο «Βiο-Χ» έλαβε χώρα στην ΟΑΚ, στο οποίο 
συμμετείχαν Φοιτητές και 

Καθηγητές, που ασχολούνται με τις 
νέες εφαρμογές των βιο-επιστημών. 
Στο επίκεντρο των συζητήσεων του 
Συνεδρίου ήταν θέματα σχετικά με 
καινοτόμες θεραπείες, πρωτοποριακά 
βιοϋλικά, που συνδυάζουν τις αρχές 
της μηχανικής και της ιατρικής. 

Το Θερινό Σχολείο υποστηρίχτηκε 
από το Κρατικό Ίδρυμα των Η.Π.Α. 
National Science Foundation (NSF), όπως επίσης από τo Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (ΙΕΕΕ) και το Πανεπιστήμιο του Χιούστον.  

Σημαντικό στοιχείο του Συνεδρίου πάντοτε είναι η προσφορά ίσων ευκαιριών 
σε φοιτητές από ευαίσθητες κοινωνικές Ομάδες. Οι συμμετέχοντες φοιτητές 
επελέγησαν λόγω των άριστων ακαδημαϊκών τους επιδόσεων.  

Διδάσκοντες στο Θερινό Σχολείο ήταν καθηγητές διεθνούς κύρους από τα 
Πανεπιστήμια του Stanford, του Houston, όπως επίσης από Εταιρίες, όπως τη 
Roche, τη Google και την HiFiBiΟ. Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι το Θερινό αυτό 
Σχολείο συνδιοργανώθηκε, από ελληνικής πλευράς, από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την ΟΑΚ. Υπεύθυνος του Συνεδρίου ήταν ο Καθηγ. 
Metin Akay, ενώ από την πλευρά της ΟΑΚ, η επιστ. συνεργάτις Εμμανουέλα 
Λαρεντζάκη. 

 
2376 10.-18.  1η Ομάδα νέων από την Εκκλησία της Σουηδίας 

έοι από την Ενορία Adolf Fredriks Församling/Stockholm, οι οποίοι 
προετοιμάζονται για το Ιερό Χρίσμα, αφού έχει προηγηθεί η Κατήχηση στη 

Χώρα τους, διαμένουν στην ΟΑΚ συνεχίζοντας την προετοιμασία τους. Υπεύθυνοι 
της Ομάδας ήταν η Anna Levin (Πάστορας) και  ο Jonas Pettersson (Παιδαγωγός). 
Εκτός από τα μαθήματα, οι νέοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εισαγωγή 
στην Ορθόδοξη Θεολογία και Πίστη από την επιστ. συνεργάτιδα της ΟΑΚ Αικατερίνη 
Καρκαλά, ενώ παρακολούθησαν μαθήματα Εικονογραφίας από την Αγιογράφο του 
Ιδρύματος Κωνσταντίνα Στεφανάκη.  

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κρήτη, οι νέοι επισκέφθηκαν την 
Ιερά Μονή Γωνιάς, όπου παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία  και ξεναγήθηκαν 
στους χώρους της Μονής.  

Οι υπεύθυνοι αυτών των Ομάδων, τονίζουν τη σημασία που έχει η διαμονή των 
παιδιών στην ΟΑΚ και στην Κρήτη γενικότερα, και τη δυνατότητα που τους δίδεται 
να γνωρίσουν μία διαφορετική, από τη δική τους, εκκλησιαστική παράδοση. 
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2377 14.-21.  2η Ομάδα νέων από την Εκκλησία της Σουηδίας 
έοι από την Ενορία Hedvig Eleonora Församling/Stockholm με υπεύθυνες τις    

Sofia Bergström, Jenny Lingesjö, Ida Mohlin και τον Valter Syden (βλπ. 2371). 

20. Καθηγητές και Μαθητές από το 2ο Γυμνάσιο Χανίων και του Theodor Litt Schule 
από τον Michelstadt της Γερμανίας, στο πλαίσιο Προγράμματος ανταλλαγής 
μαθητών, επισκέφθηκαν την ΟΑΚ και ενημερώθηκαν από την Εμμανουέλα 
Λαρεντζάκη και τον Αντώνη Καλογεράκη για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος. 
 
23. Ομάδα από την Αυστρία. 
 
2378 25.-29.  3η Ομάδα νέων από την Εκκλησία της Σουηδίας 

έοι από την Ενορία Tumba. Υπεύθυνοι της Ομάδας ήταν ο πάστορας Joel 
Ottestig, καθώς και οι Gunnar Gillfors, Beatrice Lönnqvist και Paulina Mark. Η 

Ομάδα ακολούθησε παρόμοιο Πρόγραμμα με τις παραπάνω Ομάδες από την 
Εκκλησία της Σουηδίας. 
 

   

«Ίδρυση Ενεργειακών Συνεταιρισμών, το νέο Νομοθετικό Πλαίσιο στην Ελλάδα» 
Ομιλία του Υπουργού Ενέργειας Γεωργίου Σταθάκη στην ΟΑΚ (29-4-2017) 

Η μετάβαση σε ένα μοντέλο καθαρής ενέργειας είναι ύψιστης προτεραιότητας 
στην ατζέντα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ενέργειας. Αυτό συμβαίνει διότι 

θεωρούμε την διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης σε 
καθαρή ενέργεια όχι μόνο ως μία αναγκαιότητα και ένα 
εργαλείο να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της 
κλιματικής αλλαγής, αλλά και επειδή θεωρούμε την 
ενεργειακή μετάβαση σαν μία ευκαιρία για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και ενδυνάμωσης της 
πολιτικής συμμετοχής. Επομένως, θέλουμε να 
υποστηρίξουμε την ανάπτυξη, αλλά όχι την άνευ όρων 
ανάπτυξη. Υποστηρίζουμε σθεναρά την ανάπτυξη που 
είναι βιώσιμη, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους 
κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς όρους. 

Είμαστε σταθερά υπέρ  της ενίσχυσης της διείσδυσης των ΑΠΕ στην ενεργειακή 
αγορά, με την ανάληψη ιδιωτικών πρωτοβουλιών, συμπράξεων και την απαραίτητη 
ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Στο επίκεντρο της πολιτικής μας είναι η 
δημιουργία του απαραίτητου χώρου για μικρού και μεσαίου μεγέθους επενδυτές 
εκτός από τη συμμετοχή των επονομαζόμενων "μεγάλων" φορέων στην αγορά των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, πιστεύω ότι όλοι αναγνωρίζουμε και 
αξιοποιούμε ιδιαίτερα τις δυνατότητες της αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, η οποία αποτελεί επίσης κορυφαία 
προτεραιότητα της εθνικής μας πολιτικής. 

Ωστόσο, στο σημείο αυτό τίθεται ένα κρίσιμο ερώτημα. Ποιοι παράγοντες θα 
πρέπει να συμμετέχουν και τελικά θα συμμετέχουν σε αυτό που περιγράψαμε ως 
ενεργειακή μετάβαση; Πρέπει να δηλώσω ότι η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία 
του ΥΠΕΝ, έχει καθήκον να θέσει το ζήτημα της διακυβέρνησης στη μετάβαση προς 
την καθαρή ενέργεια. Ένα ζήτημα που αποτελεί κεντρικό σημείο του εθνικού μας 
ενεργειακού προγραμματισμού. Για τον λόγο αυτό, θέλω να δηλώσω ότι η 
συμμετοχή των πολιτών, των τοπικών φορέων όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Ν 

Ν 
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και των ενδιαφερομένων που έχουν παραδοσιακά αποκλειστεί από τη λήψη 
αποφάσεων στη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης σε καθαρές μορφές 
ενέργειας είναι πολιτική επιλογή μας. Εδώ, αναφέρομαι στους δήμους, τις 
κοινότητες και τους πολίτες και την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία. Στην 
πράξη θέλουμε να δημιουργήσουμε κίνητρα και ένα νομικό πλαίσιο που θα 
επιτρέψει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και 
την καλύτερη κοινωνική αποδοχή των έργων ανανεώσιμης ενέργειας. 

Επί του παρόντος βρισκόμαστε σε μια συνεχή διαδικασία σχεδιασμού της 
μακροπρόθεσμης εθνικής ενεργειακής στρατηγικής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας 
για τους ευρωπαϊκούς στόχους για την ενέργεια που έχουν τεθεί για το 2020 και 
φυσικά για τις δεσμεύσεις μας στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την 
κλιματική αλλαγή. Προχωρούμε καλά όσον αφορά τον εθνικό στόχο για τις ΑΠΕ για 
το 2020, είμαστε πρόθυμοι να επιταχύνουμε το ρυθμό διείσδυσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2020 και θέτουμε επίσης πιο φιλόδοξους 
στόχους για το 2030. Στο πλαίσιο αυτό, ο επανασχεδιασμός της εθνικής ενεργειακής 
στρατηγικής μας επιδιώκει να εγκαινιάσει μία νέα εποχή. Από τη μία πλευρά θα 
λαμβάνει υπόψη, βασικές ενεργειακές προκλήσεις, όπως η ασφάλεια εφοδιασμού, 
η αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας, η αντιμετώπιση της διαρκώς 
εντεινόμενης ενεργειακής φτώχειας και η στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών, και 
από την άλλη, θα κινητοποιεί κοινωνικές δυνάμεις για το σχεδιασμό του συνολικού 
παραγωγικού μοντέλου, δίνοντας, έτσι, «φωνή» στους ίδιους τους καταναλωτές, με 
απώτερο στόχο τη δημιουργία κοινωνικών συναινέσεων, αλλά και την επίτευξη 
ωφελειών για τους τελικούς χρήστες της ενέργειας. 

Με αυτό το σκεπτικό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχοντας 
μελετήσει και αξιολογήσει τις αναγνωρισμένες διεθνείς καλές πρακτικές πάνω σε 
συνεταιριστικά ενεργειακά εγχειρήματα, προωθεί άμεσα στη χώρα μας τους 
Ενεργειακούς Συνεταιρισμούς ή αλλιώς Ενεργειακές Κοινότητες, σύμφωνα και με 
σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες. Το νέο σχέδιο νόμου που καταρτίζεται περιλαμβάνει 
τους κανόνες ίδρυσης και λειτουργίας τους, με έμφαση, στην ενθάρρυνση της 
συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών, τη δημιουργία συνθηκών απόλυτης 
διαφάνειας, μέσω αυστηρού θεσμικού πλαισίου και τη δυνατότητα συμμετοχής και 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Εγκαινιάζουμε, με άλλα λόγια, την ενεργειακή δημοκρατία. Ο καταναλωτής δεν 
θα περιορίζεται μόνον στο ρόλο του πελάτη της ενέργειας, αλλά θα μπορεί να είναι 
και μέτοχος σε επιχειρηματικά σχήματα συνεταιριστικής μορφής, στα οποία η 
γνώμη του θα ακούγεται, θα ελέγχει τις αποφάσεις που θα λαμβάνονται, θα έχει 
τελικά αποφασιστική συμμετοχή στην υλοποίηση έργων για την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών του. Κι αυτό διασφαλίζεται με το διττό ρόλο που καλείται να 
παίξει ο καταναλωτής: θα είναι και ο χρήστης της ενέργειας, αλλά και ο 
διαμορφωτής  και ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής και διανομής. Το τελικό 
αποτέλεσμα θα είναι η μείωση των τιμολογίων ενέργειας, η περαιτέρω διείσδυση 
των ΑΠΕ καθώς και η αξιοποίηση  των διαθέσιμων εργαλείων της ενεργειακής 
αγοράς, όπως, για παράδειγμα, ο συμψηφισμός ενέργειας (net metering), ο 
εικονικός συμψηφισμός ενέργειας (virtual net metering) και οι Έξυπνοι Μετρητές 
(Smart Meters). 

Στην κατεύθυνση αυτή δεν είμαστε μόνοι. Να υπενθυμίσω ότι, ήδη, πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Βέλγιο, Δανία, κλπ) έχουν αναγνωρίσει τη σημασία 
μοντέλων τοπικού ελέγχου του ενεργειακού τομέα, υιοθετώντας επιτυχημένες 
ανάλογες πρακτικές.  
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Το Νομοσχέδιο 

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ στους βασικούς πυλώνες του 
νομοσχεδίου για την Ίδρυση και Λειτουργία των Ενεργειακών Συνεταιρισμών, το 
οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας,  απαριθμώντας κάποια από τα 
δομικά και φυσιογνωμικά στοιχεία του.  

Τι είναι λοιπόν η Ενεργειακή Κοινότητα ή αλλιώς οι Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί 
και ποιος ο σκοπός της ίδρυσής τους;  

 Η Ενεργειακή Κοινότητα, θα έχει τη μορφή αστικού συνεταιρισμού με στόχο την 
προώθηση της κοινωνικής οικονομίας στον ενεργειακό τομέα και την προαγωγή 
της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, 
διανομή και προμήθεια ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 
στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και την 
καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.  

 Σκοπός των ΕΚΟΙΝ είναι η δραστηριοποίηση στους τομείς των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 
Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), της Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας, της 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας, της διαχείρισης της ζήτησης, της παραγωγής, 
διανομής και προμήθειας ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

 Οι βασικές προϋποθέσεις για την αναγνώριση ενός αστικού συνεταιρισμού ως 
Ενεργειακή Κοινότητα – Ενεργειακός Συνεταιρισμός αποτυπώνονται στα κάτωθι:  
o Η πλειοψηφία των μελών της Ενεργειακής Κοινότητας θα είναι φυσικά 

πρόσωπα (51% τουλάχιστον) 
o Εισάγονται κριτήρια εντοπιότητας 
o Κάθε μέλος θα κατέχει και μία ψήφο με πλαφόν το 10% για όσους 

εισφέρουν με μεγαλύτερο ποσοστό στα μερίσματα 
o Δυνατότητα συμμετοχής και των ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού 
o Αναγνώριση της ΕΚΟΙΝ με βάση και το αντικείμενο της δραστηριότητας, 

όπως θα καθορίζεται με σαφήνεια 

 Καταχώρηση των Ενεργειακών Συνεταιρισμών σε ειδικό μητρώο που θα τηρείται 
στο ΓΕΜΗ 

 Πρόβλεψη για παροχή τεχνικής βοήθειας (helpdesk) με εξειδικευμένο 
προσωπικό κυρίως στην κατεύθυνση της ωρίμανσης έργων τοπικού χαρακτήρα 
αλλά και αναζήτησης πηγών χρηματοδότησης 

 Προβλέψεις για αναδιανομή και επανεπένδυση ποσοστού των κερδών σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

 Σαφές πλαίσιο κινητροδότησης των Ενεργειακών Συνεταιρισμών  
 
 

Εν κατακλείδι, βάζουμε τα θεμέλια για μια συμμετοχική κοινωνία σε ένα 
θεμελιώδες ζήτημα, όπως είναι η ενέργεια. Επιδιώκουμε να δώσουμε 
ουσιαστικό νόημα στη συμμετοχή των κοινωνιών στον αποκεντρωμένο 
ενεργειακό σχεδιασμό και κατ’ επέκταση στον εθνικό και ευρωπαϊκό 
σχεδιασμό»[...].  
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Από την κίνηση του προσωπικού σε διάφορες εκδηλώσεις 
 

Ο Γενικός Διευθυντής:  
 

Απρίλιος 
7. Εκδήλωση στο Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με θέμα 
«100 χρόνια από την εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας στα Σχολεία». 
22. Στην επίσημη υποδοχή τεμαχίου του ιερού λειψάνου, του Αγίου 
Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, πολιούχου και προστάτου της 
Ενορίας Αγίου Γεωργίου Ροδωπού Κισάμου.  
22. Εκπροσωπώντας τον Σεβ. Μητρ. Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο μίλησε, στην 
ενδιαφέρουσα εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το Επιστημονικό Δίκτυο 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης και άλλους τοπικούς φορείς, στην έναρξη της 
καμπάνιας συμμετοχικού διαλόγου, με θέμα: «Λέμε ΟΧΙ σε ό,τι μας ρυπαίνει σε ό,τι 
μας πεθαίνει…ΝΑΙ στη ζωή». 
30. Εκδήλωση-αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη, την οποία διοργάνωσαν ο Δήμος 
Πλατανιά, ο Σύλλογος Αποφοίτων της Ελληνογαλλικής Σχολής Χανίων και η Τοπική 
Επιτροπή Χανίων της Δ.Ε.Φ.Ν.Κ., σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα 
«Ιουλιανός Τσιράκης». 
10.-14. Τις ημέρες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος συμμετείχε στις ιερές 
Ακολουθίες στις Βρυξέλλες, όπου είχε συναντήσεις με εκκλησιαστικά πρόσωπα και 
εκπροσώπους των θεσμικών ευρωπαϊκών οργάνων. Επίσης, είχε την ευκαιρία να 
συμμετάσχει στην Ανάσταση στην ελληνορθόδοξη ενορία του Ιερού Ναού Αγίου 
Ανδρέα του Πρωτοκλήτου του Düsseldorf της Γερμανίας. Η παρουσία χιλιάδων 
ορθοδόξων ομογενών ήταν συγκινητική.  Την ημέρα του Πάσχα στον Εσπερινό της 
Αγάπης συμμετείχε στην ανάγνωση του ιερού Ευαγγελίου (γαλλιστί), ύστερα από 
πρόσκληση του ζηλωτή Κρητικού εφημερίου Ιωάννη Ψαράκη, Πρωτοπρεσβυτέρου 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου (πρώην συνεργάτη της ΟΑΚ) και του Πανοσιολ. 
Αρχιμ. Θεοφάνη Λάππα, ενώ συμμετείχαν και στελέχη της Ρωμαιοκαθολικής και 
Ευαγγελικής Εκκλησίας. Στο τέλος ο κ. Ζορμπάς ευχαρίστησε για την πρόσκληση και 
σημείωσε: «Σε όποια γλώσσα και να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο μαθαίνουμε ότι ο 
πρώτος μετανάστης στην Ιστορία της ανθρωπότητας ήταν ο Ιησούς Χριστός. 
Μετανάστης στη γέννηση. Μετανάστης στη ζωή. Μετανάστης στο θάνατο. 
Γεννήθηκε σαν ξένος. Έζησε σαν ξένος. Πέθανε σαν ξένος. Αναστήθηκε σαν ξένος 
όλων. Ένας Έρωτας Εσταυρωμένος που κατέβηκε στον Άδη για τον άνθρωπο και τον 
οδήγησε στη μεγάλη έξοδο της ζωής. Αυτός ο μεγάλος ξένος για την κτίση ολάκερη, 
ξένος για τη ζωή, μα ξένος και για το θάνατο τον οποίο ξάφνιασε και νίκησε μια για 
πάντα [...]». Ακολούθησε δεξίωση στο παρακείμενο ενοριακό Κέντρο με πλήθος 
κόσμου. 
30. Προσευχητική Σύναξη με αφορμή το 4ετές Μνημόσυνο του Μακαριστού 
Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου, στην Κίσαμο. 
 
Μάιος 
5. Εκδήλωση της ΑΝΕΚ με ομιλητή τον ωκεανογράφο-ερευνητή Fabien Cousteau - 
εγγονό του Jacques-Yves Cousteau-, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη αφύπνισης, 
διάσωσης και διαφύλαξης του υδάτινου οικοσυστήματος. 
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, σε Ημερίδα στο Ρέθυμνο, με θέμα «Civitas 
Destinations: Πρωτοβουλίες για τη Βιώσιμη Κινητικότητα στο Ρέθυμνο για τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης μας». 
7. Εκδήλωση τιμής και μνήμης του Νικολάου Στ. Ψαρουδάκη, που έλαβε χώρα στο 
Ρέθυμνο, όπου μίλησε για την προσωπικότητα του Ν. Ψαρουδάκη. 
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8. Εκδήλωση, που διοργάνωσε ο Δήμος Πλατανιά στις Βουκολιές, στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Καμπάνιας “Europe in my Region 2017”, με θέμα «Στιγμιότυπα Τοπικής 
Ιστορίας 1930-1980».  
12. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Κρήτη-Χανιά, 2017, 1η Συνδιάσκεψη Πόλης, με θέμα 
«Η πόλη δικτυώνεται – μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στον συνάνθρωπο και στη ζωή». 
14. Εκδήλωση Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η οποία 
οργανώθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. 
16. Εγκαίνια των αναβαθμισμένων αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο της 
Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής του Αγίου Ματθαίου. 
17. Εκδήλωση, με θέμα «Η Μάχη της Κρήτης, η Αντίσταση του Κρητικού Λαού και η 
Ιστορική Μνήμη». 
17. Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας στον Άγιο Ρόκκο, στα Χανιά. 
18. Σε τελετή, με την ευκαιρία της επετείου της Μάχης Κρήτης, στο μνημείο 
πεσόντων Ευελπίδων, στο Κολυμπάρι. 
19. Εκδήλωση του Επιμελητηρίου Χανίων, με θέμα «Προοπτικές Ανάπτυξης της 
Κρητικής Οικονομίας», με ομιλητή τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη. 
21. Τελετή που οργάνωσε η Πρεσβεία της Γερμανίας στο Γερμανικό Νεκροταφείο, 
με αφορμή την 76η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης, καθώς και στην τελετή λήξης των 
εκδηλώσεων, στο Μάλεμε.  
24. Εκδήλωση του Γυμνασίου Κουνουπιδιανών, που πραγματοποιήθηκε στο 
Πνευματικό Κέντρο Χανίων, κατά την οποία παρουσιάστηκε οπτικοποιημένη 
απόδοση του Κεφαλαίου «ο Γιος» από το έργο «Αναφορά στον Γκρέκο». του Ν. 
Καζαντζάκη  
29. Εκδήλωση, με την ευκαιρία της επετείου της Αλώσεως της Πόλης, με ομιλητή 
τον Αντιπρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Γεώργιο Σταυρουλάκη, στο 
Τσατσαρωνάκειο Πολύκεντρο της Ι.Μ. Κισάμου και Σελίνου, με θέμα «Σκέψεις πάνω 
στην Άλωση». 
 
Ιούνιος 
3. Εκδηλώσεις μνήμης της 76ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της Κανδάνου. 
6. Παρουσίαση των βιβλίων του Υποστρατήγου ε.α. Μανώλη Σφακιανάκη και της 
Βέρας Αθανασίου για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. 
7. Ανοικτή συζήτηση με Πολιτιστικούς Φορείς, που οργάνωσε ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Κεράς. 
9. Τελετή παράδοσης-παραλαβής καθηκόντων του Διοικητή του Ναυστάθμου 
Κρήτης. 
10. Εκδήλωση του Τμήματος «Cret Kydon» και Dop «Armonia» της 
AHEPA Hellas, με θέμα «Γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο και ο ρόλος της Κρήτης» από τον Καθηγ. Δρ Ιωάννη Μάζη. 
13. Γιορτή του Δημοτικού Σχολείου Κολυμπαρίου για τη λήξη του 
σχολικού έτους, με θέμα «Παιχνίδια που ξεχάσαμε, τραγούδια που 
θα πούμε...». 
14. Εκδηλώσεις, που έλαβαν χώρα στο Δρομόνερο με την ευκαιρία 
της εορτής του Αγίου Ελισαίου και της 120ής Επετείου της 
ομώνυμης Μάχης. 
16. Ημερίδα για την ψηφιακή πολιτική, που έλαβε χώρα στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής 
της Μεσογείου, την οποία οργάνωσαν το Facebook, το Ινστιτούτο CIS και η Ένωση 
Ξενοδόχων Νομού Χανίων. 
18-22 Συμμετοχή στο Ιδρυτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας της 
Θρησκείας (Μπολόνια, Ιταλία). 
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Η ΟΑΚ συμμετέχει στην προσπάθεια από την αρχή ως ιδρυτικό μέλος (Βλ. Διάλογοι 
Καταλλαγής, Τεύχος 7, σελ. 20). Η διοργάνωση του συνεδρίου αυτού είχε ως κύριο 
στόχο την παρουσίαση της νέας αυτής πρωτοβουλίας, η οποία τελώντας υπό την 
αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιδιώκει να 
αποτελέσει μια ερευνητική πλατφόρμα με επίκεντρο το φαινόμενο της θρησκείας, 
αλλά και να συμβάλει στον συντονισμό των επιμέρους δικτύων, που ασχολούνται 
με την προβληματική αυτή, εν όψει μάλιστα της προετοιμασίας του πρώτου 
μεγάλου συνεδρίου της Ακαδημίας, τον Μάρτιο 2018. Το Συνέδριο φιλοξενήθηκε 
από το Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII και έλαβαν μέρος 
περισσότεροι από 1000 Καθηγητές Πανεπιστημίου, Θεολόγοι, Θρησκειολόγοι και 
Ερευνητές, οι οποίοι ασχολούνται με τις εκφάνσεις του φαινομένου της θρησκείας 
στην Ευρώπη, οι οποίοι σε επιμέρους θεματικά Σεμινάρια και διαλέξεις, 
παρουσίασαν τα πορίσματα της έρευνάς τους.  
26. Εγκαίνια του ανακαινισμένου καταστήματος SYN.KA (Συνεταιρισμός 
Καταναλωτών), στο Κολυμπάρι. 
30. Εκδήλωση-παρουσίαση του τοιχογραφικού διακόσμου του Αγίου Παντελεήμονα 
Περιβολίων Χανίων, την οποία διοργάνωσαν οι  Φίλοι της προσπάθειας διάσωσης 
και ανάδειξης των Ιερών Διατηρητέων Μνημείων του οικισμού Γαρύπα Περιβολίων. 
 
Η Αικατερίνη Καρκαλά 
8.4 Στην παρουσίαση του έργου «Τα Γράμματα της Παναγίας» του Βαγγέλη 
Κακατσάκη, που έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό της Αγίας 
Μαρίνας Κολυμπαρίου. 
7.5 Εκδήλωση του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων 
Καστελίου Κισάμου «Κοινωνική Πρόνοια», με την 
ευκαιρία της εορτής των Μυροφόρων.   

12.5 Διεθνές Συνέδριο του Συνδέσμου Μουσείων 
Τυπογραφίας, που έλαβε χώρα στα Χανιά. 
14.5 Ομιλία στην Εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Βουκολιών για την Εορτή των 
Μυροφόρων και την Εορτή της Μητέρας, με θέμα «Ο ρόλος της γυναίκας ως 
μητέρα-γιαγιά σήμερα». 
23.-24.5 Συμμετοχή στη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Χριστιανικής Συνέλευσης (European Christian Convention/ECC) και στη 
Γενική Συνέλευση στο Grünau/Βερολίνο. Η ΟΑΚ μετέχει ως ιδρυτικό μέλος στην 
προσπάθεια και μετά από ψηφοφορία, η Αικατερίνη Καρκαλά επανεξελέγη στο ΔΣ 
για την επόμενη τριετία.  
24.-28.5 Συμμετοχή στο Kirchentag στο Βερολίνο της Ευαγγελικής Εκκλησίας της 
Γερμανίας (Deutscher Evangelischer Kirchentag), όπου η ΟΑΚ συμμετείχε στο 
περίπτερο της ECC, ενημερώνοντας τους χιλιάδες (στο σύνολο ξεπέρασαν τους 
200.000) συμμετέχοντες και επισκέπτες, με θέμα «Σύ ὁ ἐπιδών με» (Γεν. 16,13).  
Κατά τη διάρκεια του Kirchentag η Αικατερίνη Καρκαλά είχε τις εξής συμμετοχές:  
25.5 Στρογγυλή Τράπεζα, με θέμα «Μια ψυχή για την Ευρώπη!». Τα θέματα που 
ακούστηκαν ήταν σχετικά με την ενότητα και τη συνοχή στην Ευρώπη, καθώς και 
την κοινή χριστιανική ταυτότητα.  
27.5 Στρογγυλή Τράπεζα, με θέμα «Ευρωπαϊκή Ένωση – από την Νομισματική στην 
Κοινωνική Ένωση. Σταθερότητα και αλληλεγγύη: Τι συγκρατεί την Ευρωπαϊκή 
Ένωση;» με συμμετοχή μεταξύ άλλων του Υπουργού Οικονομίας της Γερμανίας 
Wolfgang Schäuble, καθώς και του πρώην Ευρωβουλευτή της Γερμανίας Γιώργο 
Χατζημαρκάκη. Συντονιστής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης ήταν ο Γενικός 
Γραμματέας των Ακαδημίων της Ευρώπης, Rüdiger Noll.  
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28.5 Καταληκτήρια Ακολουθία στη Βυρτεμβέργη, όπου, περίπου 80.000 άνθρωποι, 
συμμετείχαν σε μία υπαίθρια Ακολουθία με τη συμμετοχή εκατοντάδων πνευστών.  
Μίλησαν μεταξύ άλλων ο Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Πρόεδρος της Ευαγγελικής 
Εκκλησίας της Γερμανίας και η Dr. Christina Aus der Au , Πρόεδρος του Kirchentag 
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ECC.  
31.5: Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της EKD για τα 500 χρόνια από τη Μεταρρύθμιση 
στην Βυρτεμβέργη.  
Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Αναπτυσσόμενη πολλαπλότητα. Μια ματιά στις 
σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους στην Ευρώπη». Συμμετείχαν οι: Michael Germann 
(Καθηγ. Εκκλησιαστικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Martin Luther/Halle, Anders 
Wejryd, πρ. Αρχιεπίσκοπος της Λουθηριανής Εκκλησίας της Σουηδίας και μέλος του 
Προεδρείου του ΠΣΕ, Alexei Bodrov, Διευθυντής του Ορθόδοξου Ινστιτούτου του Αγ. 
Ανδρέα στη Μόσχα και η Αικατερίνη Καρκαλά, εκ μέρους της ΟΑΚ.  
29.-30.6 Συμμετοχή σε εκδήλωση της Ευαγγελικής Ακαδημίας του Bad Boll, με θέμα 
«Αναζητώντας την Ευρώπη: τί κινεί την Ευρώπη;», με ομιλία και παρουσίαση, καθώς 
και συζήτηση σε θέματα που αφορούν την Ακαδημία του Bad Boll και την ΟΑΚ, εν 
όψει των εορτασμών της ΟΑΚ για τα 50 χρόνια λειτουργίας της. 
27.6 Συνάντηση με την ΑντιΠρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 
Χριστιανικής Συνέλευσης Jeannette Behringer στο Freiburg/Γερμανία, για θέματα 
που αφορούν στην επιλογή του τόπου διεξαγωγής της ΕΧΣ, καθώς και την 
προετοιμασία των ενδιάμεσων σταθμών, όπου ενδέχεται και η ΟΑΚ να είναι ένας 
από αυτούς.  
 
Η Εμμανουέλα Λαρεντζάκη 
25.6 Σε μουσική εκδήλωση της Συναγωγής Ετζ Χαγίμ με τη Σοπράνο Σόνια 
Θεοδωρίδου. Ακούστηκαν τραγούδια από την πλούσια εβραϊκή μουσική παράδοση. 
Η εκδήλωση είχε τεθεί υπό την αιγίδα της Γερμανικής Πρεσβείας, στην Αθήνα. 
 

Ο Αντώνης Καλογεράκης 
7.4 Ημερίδα στο ΜΑΙΧ, με θέμα «Χρήση Προϊόντος Στερεών Αποβλήτων της ΔΕΔΙΣΑ 
ως Υπόστρωμα Υδροπονικών Καλλιεργειών και Ανάδειξη Ποιοτικών 
Χαρακτηριστικών Καρπών Τομάτας». 
3.5 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας 
Κρήτης, η οποία έλαβε χώρα στο Ηράκλειο. 
14.6 Εκδήλωση  με την ευκαιρία της 121ης επετείου της Μάχης του Δρομονέρου 
κατά την Τουρκοκρατία, στην οποία μίλησε για τα ιστορικά γεγονότα που έλαβαν 
χώρα εκείνη την περίοδο. 
 

Ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης 
7.6 Εκδήλωση, την οποία οργάνωσαν το Εθνικό Ίδρυμα ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’ και η 
Ομάδα Πολιτισμού ‘Αστέριος’ για τη συμβολή του Ελευθερίου Βενιζέλου στη 
θεσμική ανασυγκρότηση της Χώρας. 
11.6  Ετήσια Τελετή Μνήμης Θυμάτων  «Ταναΐς». 
 

Η Κωνσταντίνα Στεφανάκη 
14.6  Αποχαιρετιστήρια γιορτή του Νηπιαγωγείου Κολυμπαρίου.  
24.6 Ενθρόνιση της νέας Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου 
Κορακιών, Γερόντισσας Θεοφόρας. 
 
Η Μαρία Χατζηαποστόλου 
8.4 Στην παρουσίαση του έργου «Τα Γράμματα της Παναγίας» του Βαγγέλη 
Κακατσάκη, που έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας Κολυμπαρίου.  
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12.4 Στην Παράσταση του ΚΘΒΕ «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη και συμμετείχε 
στη συζήτηση που ακολούθησε.   
7.5 Εκδήλωση τιμής και μνήμης του Νικολάου Στ. Ψαρουδάκη, που έλαβε χώρα στο 
Ρέθυμνο. 
7.5 Εκδήλωση του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων Καστελλίου Κισάμου 
«Κοινωνική Πρόνοια», με την ευκαιρία της εορτής των Μυροφόρων. 
14.5 Εκδήλωση του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων Κολυμπαρίου, με αφορμή τη 
γιορτή της Μητέρας. 
24.-31.5 Στο Βερολίνο συμμετείχε στις διάφορες εκδηλώσεις, όπου είχε την ευθύνη 
του περιπτέρου της ΟΑΚ στην Έκθεση του Kirchentag 2017.  

 
  

 
 

Πεπραγμένα Σπουδαστών 
 

Ο Καθηγητής της Σχολής «Κηπουροί Τοπίου» του 
Oppenheim της Γερμανίας Eckhard Boy, απέστειλε 
στην ΟΑΚ, όπως κάθε χρόνο, τα πεπραγμένα της 
πρακτικής άσκησης που πραγματοποίησαν οι 
σπουδαστές κατά το παρελθόν έτος (Βλ. Διάλογοι 
Καταλλαγής, Τεύχος 7, αρ. 2317). Στο βιβλίο 
αναφέρονται όλες οι εργασίες των σπουδαστών, 
εμπλουτισμένες με φωτογραφικό υλικό, καθώς και 

τη μέθοδο διδασκαλίας που ακολουθείται. Το Πρόγραμμα στηρίζεται οικονομικά 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
 

24-26.5:  Ο πάστορας Kling Björn από τη Σουηδία. 
2.-6.5: Ο Joel Ottestig, από τη Σουηδία, ο οποίος είχε συναντήσεις με 
επιστημονικούς συνεργάτες της ΟΑΚ για την προετοιμασία επερχόμενης άφιξης 
νέων από την Εκκλησία της Σουηδίας. 
22.-23.5: O Hug Joseph και ο George Albert από την Καθολική Εκκλησία της 
Ελβετίας.  
26.-28.5: Ποδηλάτες, οι οποίοι συμμετείχαν στους αγώνες «Βενιζέλεια Ποδηλασίας 
2017», τους οποίους διοργάνωσε ο Α.Ο. ΚΥΔΩΝ με συνδιοργανωτές την 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και τους Δήμους Πλατανιά και Χανίων. 
22.-23.6:  Ο Κωνσταντίνος Μοράρος, ο οποίος συνεργάσθηκε με τον Γεν. Διευθυντή 
για θέματα που αφορούν την ΟΑΚ. 
 

 
  

 

Πένθη 
Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης συμμετέχοντας στο πένθος της εκδημίας του 

πρ. Πρωθυπουργού και επιτίμου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέδωσε το 
ακόλουθο Ψήφισμα:  
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Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ), 
μετά την αγγελία της εις Κύριον εκδημίας του πρ. Πρωθυπουργού της 
Ελλάδος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος ανέκαθεν περιέβαλλε 
σταθερά με το ενδιαφέρον του την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, ως 
Πρωθυπουργός δε της Ελλάδος ενέταξε σε Κοινοτικό Πρόγραμμα το 
νέο Συνεδριακό Κέντρον αυτής, με το οποίον αυξήθηκαν μεγάλως οι 
υποδομές της Ακαδημίας, 
 

                                αποφασίζει 
 

α) Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος. 
β) Να παραστεί  στη νεκρώσιμη Ακολουθία ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. 
Αμφιλόχιος, Πρόεδρος της ΟΑΚ και ο Γενικός Διευθυντής κ. Κων. Ζορμπάς. 
δ) Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό Τύπο. 
 

Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, 29-5-2017 
Ο Πρόεδρος 

+ Ο Κισάμου και Σελίνου 
Αμφιλόχιος 

 

  
 

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, σε ευχαριστήρια 
επιστολή του προς τον Γεν. Διευθυντή της ΟΑΚ, αναφέρει τα εξής:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θερμές ευχαριστίες για τις ευχές σας σχετικά με την εκλογή μου ως Πρόεδρος της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας! Τα γεμάτα εκτίμηση λόγια σας με 
χαροποίησαν ιδιαιτέρως. Με ενθαρρύνουν να αναλάβω τα νέα μου καθήκοντα με 
δύναμη και αισιοδοξία. 

Frank Walter Steinmeier 
Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 

Βερολίνο 2017 

 
 
 

Νέοι συνεργάτες στην ΟΑΚ 
 

Από τις αρχές Μαΐου ανέλαβαν υπηρεσία στο Ίδρυμα η Νίκη Στιβανάκη, Φιλόλογος, στη 
Γραμματεία και η Χρυσούλα Καραγιώργου στον Τομέα Καθαριότητας. 

Τους ευχόμεθα καλή διακονία! 
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« ’Ανοίξαντός σου τήν χεῖρα, τά σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος. 

Ἀποστρέψαντος δέ σοῦ τό πρόσωπον, ταραχθήσονται » (Ψαλμός, 103ος) 
                                                                                                        (φωτο Κων. Β. Ζορμπάς) 
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