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[...] Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, σὰρξ ἐκ τῆς σαρκὸς καὶ σέμνωμα τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὑπὸ τὴν πνευματικὴν σκέπην καὶ προστασίαν τοῦ 
ὁποίου λειτουργεῖ, ηὐλογήθη ὑπὸ τοῦ 
παντεπόπτου Θεοῦ, ὅπως φιλοξενήσῃ 
τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καταστᾶσα 
οὕτω τόπος ἱερὸς καὶ ἱστορικός. 
Ἀναγνωρίζομεν καὶ ἐπαινοῦμεν τὴν 
συμβολὴν τῆς Ἀκαδημίας εἰς τὴν 
διοργάνωσιν τῆς Συνόδου καὶ εἰς τὴν 
εὔρυθμον διεξαγωγὴν τῶν ἐργασιῶν 
αὐτῆς. 

Τὸ γεγονὸς τοῦτο ἦτο διὰ τὴν 
Ἀκαδημίαν τὸ ἐπιστέγασμα μιᾶς ἐντυπωσιακῆς πορείας πέντε δεκαετιῶν. Καθ᾿ ὅλην 
αὐτὴν τὴν περίοδον, ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης ὑπῆρξε τόπος συναντήσεως καὶ 
διαλόγου, περισυλλογῆς καὶ συλλογικῆς δράσεως, καλλιεργείας χριστιανικῶν ἀξιῶν, 
πνεύματος καταλλαγῆς καὶ εἰρήνης, διακονίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων. Οὐδὲν 
ἄλλο συναφὲς ἵδρυμα ἐν Ἑλλάδι προήγαγε, τόσον εὐρέως καὶ ἀποτελεσματικῶς, τὸν 
διάλογον τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὸν σύγχρονον κόσμον, ὅσον ἡ Ἀκαδημία. 

Μνημονεύομεν εὐγνωμόνως τοῦ ὀνόματος τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου 
Κισάμου καὶ Σελίνου Εἰρηναίου, ὁ ὁποῖος συνέλαβε τὴν ἰδέαν, καί, ἐν ἀγαστῇ 
συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ Ἐντιμολογιωτάτου Δρος Ἀλεξάνδρου Παπαδεροῦ, ἐπέτυχε τὴν 
ἵδρυσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, τῇ συμβολῇ καὶ τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς 
Πατριαρχιακῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, ἡ ὁποία 
διέθεσεν ἱκανὴν ἔκτασιν διὰ τὴν ἀνέγερσιν καταλλήλων κτιρίων, καὶ διὰ τῆς 
οἰκονομικῆς συνδρομῆς τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας. Χάριτες 
ὀφείλονται, ἐπίσης, εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν καὶ τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον διὰ τὴν 
χρηματοδότησιν τῆς ἀνεγέρσεως τῶν νέων ἐπιβλητικῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων 
τῆς Ἀκαδημίας. 

Ἡ πρωταρχικὴ ἀποστολὴ τῆς Ἀκαδημίας ἦτο ἡ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τῷ 
συγχρόνῳ κόσμῳ, καὶ ἡ διακονία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς κοινωνίας, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν 
χριστιανικῶν ἀρχῶν. Ὁ στόχος οὗτος ἐπετεύχθη διὰ μέσου πρωτοπόρων καὶ 
θαρραλέων πρωτοβουλιῶν, οἰκουμενικοῦ προσανατολισμοῦ, θεολογικῆς καὶ 
κοινωνικῆς φαντασίας, πνεύματος συνεργασίας καὶ κοινωνικῆς εὐαισθησίας, καί, 
συγχρόνως, διὰ τῶν δεσμῶν ἀλληλεγγύης μετὰ τῆς τοπικῆς κοινωνίας τῆς Κρήτης, 
τῆς μερίμνης διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τρεχόντων προβλημάτων καὶ τὴν ἀξιοποίησιν 
τῶν θετικῶν προοπτικῶν ἐναλλακτικῶν μορφῶν ἀναπτύξεως, τὰς ὁποίας 
προσέφερεν ὁ τόπος καὶ ἡ πρόοδος τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας. Ἀψευδῆ 
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μαρτυρίαν περὶ τῆς ἀνεκτιμήτου προσφορᾶς τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης 
ἀποτελοῦν τὰ διεξαχθέντα εἰς τοὺς χώρους αὐτῆς, περίπου 2.500 Συνέδρια, κατὰ τὸ 
πλεῖστον διεθνῆ, τὰ ὁποῖα κατέστησαν αὐτὴν ἕν ἐκ τῶν γνωστοτέρων ὀρθοδόξων 
ἱδρυμάτων ἀνὰ τὴν οἰκουμένην. 

Ἡ καλλιέργεια τοῦ διαλόγου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετὰ τοῦ λοιποῦ 
χριστιανικοῦ κόσμου, ἡ καρποφόρος συνεργασία μετὰ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Ἐκκλησιῶν καὶ μετὰ τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, αἱ διαθρησκειακαὶ 
πρωτοβουλίαι, ἡ προώθησις τοῦ διαλόγου πίστεως, ἐπιστήμης καὶ πολιτισμοῦ, ἡ 
μέριμνα διὰ τὴν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος διὰ ποικίλων δράσεων, ἡ φροντὶς 
διὰ τὴν ἐκπαίδευσιν καὶ τὴν ἐπιμόρφωσιν, τὸ ζωηρὸν ἐνδιαφέρον διὰ τὴν νεότητα, 
διὰ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Εὐρωμεσογειακοῦ Κέντρου Νεότητος καὶ τῆς φιλοξενίας 
χιλιάδων νέων, οἱ ὁποῖοι εἶχον τὴν εὐκαιρίαν ἀλληλογνωριμίας καὶ 
ἀλληλοκατανοήσεως, συνεργασίας καὶ ἐμπράκτου ἀλληλεγγύης, συγκροτοῦν τὴν 
ταυτότητα αὐτῆς τῆς σπουδαίας πνευματικῆς ἐπάλξεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. 
Ἀξιομνημόνευτος εἶναι καὶ ἡ συμβολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας εἰς τὴν ἀνάδειξιν 
τοῦ τοπικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τὴν διάσωσιν πολυτίμων παραδόσεων τῆς Κρήτης, 
καθὼς καὶ εἰς τὴν ἐνίσχυσιν τῆς συμμετοχῆς τῶν λαϊκῶν, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, εἰς 
τὴν ζωὴν καὶ τὸ ἔργον τῆς Ἐκκλησίας.  

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης εἶναι σύμβολον εἰρήνης καὶ καταλλαγῆς, 
διαλόγου καὶ διακονίας, εὐαισθησίας διὰ τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν, προβολῆς τοῦ 
πολιτισμοῦ τῆς ἀλληλεγγύης καὶ τοῦ κοινωνικοῦ περιεχομένου τῆς ἐλευθερίας, 
καθὼς καὶ τῆς μεγάλης ἀξίας τῆς προσωπικῆς δεσμεύσεως, συμμετοχῆς καὶ 
προσφορᾶς εἰς τὸ κοινὸν ἀγαθόν. Εἶναι, ἐπίσης, τὸ σύμβολον διὰ τὴν ἀναγκαιότητα 
καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς διορθοδόξου συνεργασίας καὶ τῆς κοινῆς 
ὀρθοδόξου μαρτυρίας ἔναντι τῶν πιεστικῶν συγχρόνων παγκοσμίων προβλημάτων. 
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης ἔχει προβάλει διεθνῶς τὰς κοινὰς θέσεις τῆς 
Ὀρθοδοξίας ἐπὶ πολλῶν πνευματικῶν, ποιμαντικῶν, κοινωνικῶν καὶ πολιτισμικῶν 
ζητημάτων, καὶ ἔχει συμβάλει εἰς τὴν ἐπανεκτίμησιν, ἐκ μέρους τοῦ Δυτικοῦ 
Χριστιανισμοῦ, τῶν ἀπόψεων περὶ τῆς οἴκοθεν «κλειστῆς» Ὀρθοδοξίας. Ἀληθῶς, ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης ἐνίσχυσε μεγάλως τὴν φωνὴν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὸν 
σύγχρονον πολύβουον κόσμον. 

Ἐπὶ δὲ τούτοις, συνεορτάζοντες τὴν εὐφρόσυνον ἐπέτειον τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀκαδημίας Κρήτης, ἐκφράζομεν τὴν εὐαρέσκειαν τῆς ἡμῶν Μετριότητος πρὸς ὑμᾶς, 
Ἱερώτατε ἀδελφὲ ἅγιε Κισάμου καὶ Σελίνου, τὸν ἀόκνως κοπιῶντα καὶ μεριμνῶντα 
διὰ τὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας ὡς Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, 
ἐν δημιουργικῇ συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ, Ἐλλογιμωτάτου Δρος 
Κωνσταντίνου Ζορμπᾶ καὶ τῶν συνεργατῶν ὑμῶν, καὶ εὐχόμεθα ταχεῖαν τὴν 
ὁλοκλήρωσιν τῆς τύποις κυκλοφορίας τοῦ τόμου «Διάλογος – Καταλλαγὴ – 
Διακονία», ὁ ὁποῖος θὰ ἀναδείξῃ ἐπικαίρως τὴν συμβολὴν τῆς Ἀκαδημίας εἰς τὸν 
πολιτισμὸν τοῦ διαλόγου καὶ τῆς διακονίας, ἐκφράζοντες δὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης θὰ συνεχίσῃ τὴν χριστοπρεπῆ καὶ ἐκκλησιοτραφῆ 
προσφορὰν αὐτῆς καὶ θὰ ἐμπλουτίσῃ τὸ ἔργον αὐτῆς διὰ νέων πρωτοβουλιῶν καὶ 
δράσεων, καταστέφομεν πάντας ὑμᾶς διὰ τῆς πατρικῆς καὶ Πατριαρχικῆς ἡμῶν 
εὐλογίας, ἐπικαλούμενοι ἐπὶ τοὺς μοχθοῦντας διὰ τὴν κατὰ Θεὸν λειτουργίαν τοῦ 
ἀγλαοῦ τούτου καθιδρύματος τῆς Μητρὸς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας τὴν 
ζείδωρον χάριν καὶ τὸ ἀμέτρητον ἔλεος τοῦ Θεοῦ τῶν θαυμασίων [...]. 

 
(Απόσπασμα Μηνύματος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ Α΄ στον επιστημονικό επετειακό Τόμο «ΔΙΑΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΚΟΝΙΑ-
ΚΑΤΑΛΛΑΓΗ», Κολυμπάρι-Χανιά 2018, σελ. 17-19).  
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ΙΟΥΛΙΟΣ 
 

2466 2. Παιδί και Μουσική 
 Παιδική Χορωδία Δήμου Πλατανιά, το Μουσικό Εργαστήρι και η ΟΑΚ, 
διοργάνωσαν Μουσική Βραδιά, με τίτλο: «Παιδί και Μουσική 2018», με 

ειδικό μουσικό αφιέρωμα στον μεγάλο Έλληνα συνθέτη Μάνο Χατζιδάκι, αλλά και 
άλλες μουσικές αναφορές από την κλασική μουσική (εκτέλεση σε πιάνο).  

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης, ευχαριστώντας τον Γενικό 
Διευθυντή της ΟΑΚ Δρ Κωνσταντίνο Ζορμπά για τη φιλοξενία, υπογράμμισε πως, «ο 

Μάνος Χατζιδάκις είναι ένας 
συνθέτης από τους πιο αγαπημένους 
των νεοελλήνων, καθώς μελοποίησε 
πάρα πολλούς ποιητές και μέσα από 
τα τραγούδια του ταξιδεύει η Ελλάδα 
και ο πολιτισμός της». Ο κ. Ζορμπάς 
στον Χαιρετισμό του τόνισε πως «το 
πιο σημαντικό κομμάτι στη συμ-
μετοχή σε μια χορωδία, είναι ότι τα 
παιδιά μαθαίνουν να συνυπάρχουν» 
και συνεχάρη τους γονείς που 

«ενθαρρύνουν τα παιδιά τους στην ενασχόληση με όλες τις μορφές του 
Πολιτισμού», αλλά και τον Δήμαρχο 
Πλατανιά για τη μέριμνά του για τον 
Πολιτισμό. Άκρως ενδιαφέρον ήταν το 
απόσπασμα που ανέγνωσε ο κ. 
Ζορμπάς από Ομιλία του Μάνου 
Χατζιδάκι στην ΟΑΚ (20-1-1979): «Και 
τώρα η Κρήτη. Χαρούμενη, δαντελωτή, 
χορεύει πεντοζάλη κι ετοιμάζεται σαν 
ανέμελη κόρη για τους ετήσιους 
μόνιμους και αυξανόμενους ξένους 
της. Ποια άραγε είναι η πνευματική της υποδομή για να βαστάξει, ν’ αντέξει το 
τρυφερό κορμί της; Πλούσια κληρονομιά την έχει. Άπειρα τα προικιά της, όμως 
καμιά δουλειά για να φτιαχτεί ο “αντεχτικός” της  θώρακας, το αχάλαστο πρόσωπό 
της. Και φοβάμαι πως ένα μεγάλο ηφαιστειακό κύμα της Μεσογείου θα μας 
καλύψει κάποτε οριστικά, θα μας εξαφανίσει και θα μείνουμε ένας μύθος, ένα 
τραγούδι στα χείλια των μελλοντικών εραστών, στις διασωθείσες και καλά 
προετοιμασμένες γειτονικές μας Χώρες. Και θα ’ναι κρίμα γιατί είμαστε τόσο 
όμορφοι και από τη μάνα μας και από τον πατέρα μας». 

Τον γενικό συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Πλατανιά 
Νικόλαος Δασκαλάκης, ενώ τον συντονισμό του Μουσικού Προγράμματος είχε η 
Καθηγήτρια Μουσικής Κυριακή Μπονάτου.   

Η ΟΑΚ θα συνεχίσει να στηρίζει στην πράξη όλες τις μορφές του πολιτισμού και 
ιδιαίτερα τη σχέση των νέων ανθρώπων με αυτές, με σκοπό την εσωτερική 
καλλιέργεια των αυριανών πολιτών, γιατί όπως επισημαίνει ο Μάνος Χατζιδάκις: 

«Όταν οι λέξεις έρχονται σ’ επαφή μ’ αυτό που λέμε Μουσική, πριν απ’ όλα 
λιποθυμούν, ξαπλώνουν, παραδίδονται και χάνουν κάθε από φυσικού τους 
ενέργεια, κίνηση, ζωή. Κι ύστερα αρχίζει η περιπέτεια της μελωδίας». 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

Η 



4 

 
3. Ομάδα από την Ιερά Βατοπαιδινή Σκήτη Αποστόλου Ανδρέου και Μεγάλου 
Αντωνίου με συνοδό τον Ιερομόναχο π. Γεώργιο – Εφραίμ Γκιλίκη. 
 
2467  4.-12.  7ο Διεθνές Συνέδριο για τα Νέα Σύνορα της Φυσικής 

ιεθνές Συνέδριο Φυσικής, το οποίο διεξήχθη για έκτη συνεχή χρονιά στις 
εγκαταστάσεις της ΟΑΚ. Το Συνέδριο αυτό δίδει ιδιαίτερη έμφαση στη 
διεπιστημονικότητα και συζητήθηκαν από διεθνώς αναγνωρισμένους 

επιστήμονες από τα μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και από το CERN 
(Conseil Européen pour la  Recherche Nucléaire)   το μεγαλύτερο σε έκταση 
(πειραματικό) Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών και ειδικότερα επί της σωματιδιακής 

φυσικής στον κόσμο   αλλά και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές, θέματα 
των διαφόρων κλάδων της Φυσικής, 
όπως της φυσικής βαρέων ιόντων, 
της πυρη-νικής φυσικής, της 
φυσικής στοι-χειωδών σωματίων, 
της αστρο-φυσικής και της 
κοσμολογίας. Επίσης, συμμετείχαν 
και επιστή-μονες από παρεμφερείς 
κλάδους, όπως των μαθηματικών, 
της μαθη-ματικής φυσικής, της 

κβαντικής οπτικής κ.ά. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε Στρογγυλή 
Τράπεζα, με θέμα «Επιστήμη και Θρησκεία», στην οποία μίλησε ο Πέτρος 
Παναγιωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.. 

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν διάφορες δράσεις ανοικτές για το κοινό, όπως: 
* Ενημέρωση για την έρευνα που γίνεται στο CERN, η οποία απευθυνόταν σε 
μαθητές και Καθηγητές της Κρήτης. Υπεύθυνη για την Ημερίδα ήταν η Δρ Δέσποινα 
Χατζηφωτιάδου από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια (Ιταλία), ερευνήτρια στο CERN 
και στο πείραμα ALICE. 
* Ομιλία από την Δρ Δέσποινα Χατζηφωτιάδου στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων – 
Νεώριο Μόρο (Ενετικό Λιμάνι Χανίων).  
* Κοντσέρτο κλασικής μουσικής από τους Svetlana Nor (βιολί) και Vladimir Nor 
(τσέλο). 
* Ομιλία στην ελληνική γλώσσα για το κοινό, με τίτλο «Aνιχνεύοντας τα μυστικά του 
σύμπαντος με τον μεγάλο επιταχυντή αδρονίων στο CERN» από τη Δρ Δέσποινα 
Χατζηφωτιάδου (CERN & INFN Μπολόνια, Ιταλία). 
* Ομιλία από τον Albert de Roeck, στην αγγλική γλώσσα, με θέμα “The Status of our 
Understanding of Neutrinos and Future Prospects”. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν κοντσέρτα 
κλασικής μουσικής, στους χώρους της ΟΑΚ, με ελεύθερη είσοδο για τους 
μουσικόφιλους της περιοχής. 

Οι σύνεδροι κατά την παραμονή τους στην Κρήτη είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν αξιοθέατα της Μεγαλονήσου και να επισκεφθούν Ιερές Μονές και 
Μουσεία της Κρήτης. 

 
21. Ιερομόναχοι από την Ιερά Μονή Sihăstria (Hermitage) της Ρουμανίας, 
ενημερώνονται από τον Γενικό Διευθυντή για το έργο της ΟΑΚ. 
 
 

Δ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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2468  23. - 27.  Διεθνές Συνέδριο Πληροφορικής  (JCrete)      
ο Συνέδριο αυτό αποτελεί την πιο σημαντική συνάντηση –παγκοσμίως– για 
θέματα ηλεκτρονικής καινοτομίας. Η καινοτομία του έγκειται στο γεγονός ότι 

το JCrete δεν είναι απλώς ένα Συνέδριο –τουλάχιστον όχι με τη στενή έννοια του 
όρου– αλλά μία συνάντηση με σκοπό την αλληλογνωριμία και την προαγωγή των 
Νέων Τεχνολογιών.   
     Οι συμμετέχοντες ήταν περίπου 150 ειδικοί επιστήμονες, διάσημοι 
προγραμματιστές από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, εξειδικευμένοι στη γλώσσα 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών «Java», μία από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες 
προγραμματισμού. Παράλληλα, συγκέντρωσαν χρηματικό ποσό, το οποίο διέθεσαν 
στο Γυμνάσιο της Παλαιόχωρας για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού.  
     Στο πλαίσιο των εργασιών και των συζητήσεων, οι σύνεδροι προγραμμάτισαν 
διάφορες εκδρομές για να γνωρίσουν τον Πολιτισμό και την Παράδοση της 
Μεγαλονήσου. 
     
2469 28.  Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Παιδιά 

ία από τις σημαντικές δράσεις του παραπάνω Συνεδρίου είναι και η Ημερίδα 
προγραμματισμού και ρομποτικής, η οποία οργανώνεται στην ΟΑΚ δωρεάν 

για παιδιά ηλικίας 8-16 ετών, με τον τίτλο “JCrete4Kids”. Είναι μία ευκαιρία για τους 
νέους να προβληματιστούν σχετικά με την αξία του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και 

να αναζητήσουν νέες προοπτικές, 
πέρα από τις επιπόλαιες 
προκλήσεις που προσφέρουν τα 
ηλεκτρονικά δίκτυα.  
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας τα 
παιδιά επέδειξαν ιδιαίτερο ενδια-
φέρον και συμμετείχαν ενεργά, με 
πολλές νέες ιδέες. Το σημαντι-
κότερο όφελος για αυτά είναι ότι 
ήλθαν σε άμεση επαφή με τις 
Νέες Τεχνολογίες και αντιλή-
φθηκαν τη σημασία των Ηλεκτρο-

νικών Υπολογιστών ως μέσου δημιουργίας και υλοποίησης των ιδεών τους. Αυτή η 
συνεισφορά στην αλλαγή της νοοτροπίας των παιδιών, είναι βασικός πυλώνας 
προβληματισμού της ΟΑΚ και έχει καθοριστικό ρόλο, ώστε να μειωθούν οι 
εξαρτήσεις από την υπερβολική κατάχρηση της Τεχνολογίας και να ξεκινήσει μία 
νέα γόνιμη σχέση με τη σωστή χρήση των σύγχρονων μορφών Τεχνολογίας. 

Στην εκδήλωση οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν νέα 
Προγράμματα του Πολυτεχνείου Κρήτης από τον Μιχαήλ Λαγουδάκη, Αντιπρύτανη. 
 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
 
9. Μέλη του Β΄ ΚΑΠΗ Ρεθύμνου ενημερώθηκαν για το έργο του Ιδρύματος. 
 
2470 11.-17.  Διεθνές Συνέδριο Επιστήμης, Φιλοσοφίας και Τέχνης 

ην έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Καθηγητής Ιωάννης Βανδουλάκης, 
υπεύθυνος του Συνεδρίου, ενώ το Συνέδριο χαιρέτησαν ο Καθηγητής Ευγένιος 

Αυγερινός, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής και ο Καθηγητής Dénes Nagy, 
Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας για τη Διεπιστημονική Μελέτη της Συμμετρίας. Το 
Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνου Ζορμπά, το οποίο 
απηύθυνε στους συνέδρους ο επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος, Αντώνης 
Καλογεράκης, επικεντρώθηκε στον πατερικό λόγο του Αββά Μακαρίου της 

Τ 
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Αιγύπτου, του μεγάλου ασκητή της ερήμου του 4ου αιώνα, στον οποίο βασίστηκε 
και το Πρόγραμμα της ΟΑΚ «Πρόσωπο προς Πρόσωπο». Συγκεκριμένα, τονίστηκε ο 
πρωταρχικός ρόλος και η σημασία που έχει για τη χριστιανική πίστη το πρόσωπο και 
ο σεβασμός προς τον άνθρωπο, ο οποίος είναι πλασμένος «κατ’ εικόνα» Θεού.  
Το συγκεκριμένο Συνέδριο εστίασε στην εκτεταμένη χρήση της εικόνας και της 

οπτικοποίησης στην Επιστήμη 
και στην Τέχνη, η οποία έχει 
μεταμορφώσει την Εκπαίδευση 
σήμερα, καθώς οι γεωμετρικές 
ερμηνείες και οι οπτικές 
αναπαραστάσεις χρησιμοποι-
ούνται για την παρουσίαση 
πολύπλοκων αφηρημένων εν-
νοιών και την προσομοίωση 
φαινομένων του πραγματικού 
κόσμου, του μικρόκοσμου, του 
μεγάκοσμου ή του ιστορικού 
παρελθόντος. Σε όλους τους 

πολιτισμούς χρησιμοποιούνταν εικονικές αναπαραστάσεις για να μεταδοθούν 
γνώσεις, πληροφορίες ή οράματα από τον εσωτερικό ή τον εξωτερικό κόσμο του 
ανθρώπου. Οι καλλιτέχνες προτιμούν να αφήνουν τις εικόνες «να μιλήσουν από 
μόνες τους». Πολλοί επιστήμονες συλλαμβάνουν πρώτα με το νου τους την 
«εικόνα» αυτού που θέλουν να παράγουν. Η ανάπτυξη της εικονικότητας στην 
ψηφιακή εποχή έδωσε αφορμή να θεωρηθεί η εικόνα ως καθολική (εικονική) 
γλώσσα επικοινωνίας. Παρά ταύτα, η αντίθεση ανάμεσα στο Λόγο και την Εικόνα 
παραμένει βασική στο σημερινό πολιτισμό κυρίως ως προς τα ερωτήματα: Πώς 
κατανοούνται τα νοήματα που μεταφέρει μια εικόνα στην Ανατολή ή τη Δύση; Με 
ποιες Λογικές; 

Τα θέματα αυτά πραγματεύτηκε αυτό το διεπιστημονικό Συνέδριο, το οποίο 
συγκέντρωσε ειδικούς στη Λογική, τα Μαθηματικά, τη Φιλοσοφία, την Παιδεία, τις 
Γνωστικές Επιστήμες και την Τέχνη. Οι σύνεδροι προέρχονταν από την Αργεντινή, 
την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, 
την Ιαπωνία, την Ινδία, το Ιράν, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Κύπρο, την Ουγγαρία, την 
Πολωνία, τη Ρωσία, την Ταϊβάν και τη Φινλανδία. 
 
2471 19.-25.  Διεθνές Συνέδριο Βιολογίας 

ο 10ο Διεθνές Συνέδριο για τη Μοριακή Βιολογία και Γενετική των 
Λεπιδοπτέρων Εντόμων (10th International Workshop on Molecular Biology 

and Genetics of the Lepidoptera) έλαβε χώρα στην ΟΑΚ, με υπεύθυνους τους 
καταξιωμένους Καθηγητές Marian Goldsmith από το Πανεπιστήμιο του Rhode Island 
των ΗΠΑ και Κώστα Ιατρού από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
«Δημόκριτος» και το Πανεπιστήμιο 
του Calgary του Καναδά.   

Εκατό σύνεδροι από 22 Χώρες της 
Ευρώπης, της Ασίας, της Βορείου και 
Νοτίου Αμερικής, της Αυστραλίας και 
της Νέας Ζηλανδίας, οι οποίοι 
ασχολούνται με την έρευνα που 
επικεντρώνεται στη γενετική, μοριακή 
βιολογία και βιοτεχνολογία των 
λεπιδοπτέρων εντόμων, μοιράσθηκαν 
τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, μέσω ομιλιών και αναρτημένων ανακοινώσεων. 

Τ 



7 

Τα λεπιδόπτερα περιλαμβάνουν ωφέλιμα είδη εντόμων, όπως πεταλούδες και 
μεταξοσκώληκες, αλλά και είδη που καταστρέφουν πολλές γεωργικές καλλιέργειες 
και τεράστιες δασικές εκτάσεις.  Στόχος των ερευνών είναι η κατανόηση των 
φυσιολογικών λειτουργιών που είναι υπεύθυνες για τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά αυτών των εντόμων με σκοπό τη  βελτίωση των χαρακτηριστικών 
των ωφέλιμων και τη μείωση των συνεπειών της εξάπλωσης των επιβλαβών με νέες 
βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις.  

Το Συνέδριο αυτό ξεκίνησε με διαφορετική μορφή πριν από 40 χρόνια με 
πρωτοβουλία του αείμνηστου Καθηγητή Φώτη Καφάτου, ο οποίος ασχολήθηκε 
επίσης και με την έρευνα για τη μύγα Δροσόφιλα και τα κουνούπια, και από το 1988 
διεξάγεται ανά τριετία πάντα στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ. Το παρόν Συνέδριο 
αφιερώθηκε στη μνήμη του αείμνηστου Καθηγητή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον 
περασμένο Νοέμβριο.   

Οι σύνεδροι, εκτός από το επιστημονικό τους Πρόγραμμα, είχαν την ευκαιρία 
να επισκεφθούν τον φυσικό και αρχαιολογικό χώρο της Φαλάσαρνας και να 
γνωρίσουν τη μουσική και τη χορευτική παράδοση της Κρήτης. 
 
2472 20.  Σύσκεψη Φορέων 

ε αφορμή τις επικείμενες εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και 
Σελίνου και της ΟΑΚ, 

πραγματοποιήθηκε Σύσκεψη των 
εμπλεκομένων Φορέων του Νομού 
Χανίων. Στη συνάντηση τόσο ο Σεβασμ. 
Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου 
Αμφιλόχιος, όσο και ο Γενικός 
Διευθυντής  ευχαρίστησαν τους παρ-
ευρισκομένους και επεσήμαναν  τη 
μεγάλη σημασία της επικείμενης 
προσέλευσης  υψηλών προσκεκλημένων 
στην περιοχή. 
 
2473 25.-27.  Ήχος και Λόγος 

 ΟΑΚ συμμετέχοντας στην προώθηση του Πολιτισμού και της Τέχνης στην 
περιοχή, φιλοξένησε την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, η οποία 

πραγματοποίησε Συναυλία στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων Ρόκκας 
Κισάμου, υπό τη διεύθυνση του Μύρωνα Μιχαηλίδη σε έργα Μητρόπουλου, 
Ντβόρζακ και Μπετόβεν. Τα μέλη της Ορχήστρας κατά την παραμονή τους στην ΟΑΚ 
ενημερώθηκαν από τον Γενικό Διευθυντή Δρ Κωνσταντίνο Ζορμπά για τον σκοπό και 
το έργο του Ιδρύματος.  

 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
 
2474 1. Ρητορική και Υμνολογία 

πιστημονικό Συνέδριο, με θέμα «Εκκλησιαστική Ρητορική και Υμνογραφία. 
Ιστορία και Ποιητική», που διοργάνωσε η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών – 

Ίδρυμα Καψωμένου, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΟΑΚ, υπό την αιγίδα 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, από 30 Αυγούστου μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2018. Το 
Συνέδριο ήταν αφιερωμένο στα πενήντα χρόνια λειτουργίας της ΟΑΚ. 
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Συμμετείχαν ως εισηγητές, Καθηγητές Πανεπιστημίου, ιστορικοί και θεωρητικοί 
της λογοτεχνίας, μουσικολόγοι και 
ειδικοί ερευνητές. Κεντρικό θέμα 
του Συνεδρίου ήταν η «Γενική 
εισαγωγή στην ιστορία της 
εκκλησιαστικής ρητορικής και της 
εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Η 
ρητορική και υμνογραφία στην 
Κρήτη κατά τη Μεταβυζαντινή 
περίοδο ως τον 20ο αιώνα», με 
κύριους άξονες: 1. Η ορθόδοξη 
εκκλησιαστική ρητορική. Διαμό-
ρφωση του είδους. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι. 2. Η ορθόδοξη εκκλησιαστική 
υμνογραφία. Διαμόρφωση του είδους. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι.  

Εκ μέρους του Ιδρύματος μίλησε ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός 
Διευθυντής, με θέμα «Ο Μέγας Κανών του Αγίου Ανδρέα Κρήτης – Εκκλησιαστική 
και Κοινωνική δυναμική», αναλύοντας το πολυσήμαντο έργο του Αγίου Ανδρέα της 
Κρήτης σε σχέση με το Τριώδιο, 
καθώς και η Δρ Μαρία 
Χατζηαποστόλου, επιστημονική 
συνεργάτιδα, η οποία παρουσίασε 
το θέμα: «Το “Άξιον Εστί” του 
Οδυσσέα Ελύτη: Μία απόπειρα 
επανεύρεσης της ποιητικής-ρητορι-
κής δυναμικής της Ορθοδόξου 
παραδόσεως», τονίζοντας την 
άμεση επίδραση του νομπελίστα 
ποιητή με την ορθόδοξη παράδοση 
του τόπου του. 

Οι ειδικοί μελετητές και οι ερευνητές της ορθόδοξης εκκλησιαστικής 
παράδοσης είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν τις επιστημονικές απόψεις τους και να 
έλθουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο, ο οποίος δημιούργησε νέα ερωτήματα και 
προβληματισμούς για το μέλλον της Ρητορικής και Υμνογραφίας. 
     
 2475 5.-8. Γενική Συνέλευση των Ακαδημιών της Ευρώπης 

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των 
Ακαδημιών της Ευρώπης, μελών του Δικτύου OIKOSNET EUROPE, στις 

εγκαταστάσεις της ΟΑΚ. 
Πρόκειται για ένα Δίκτυο, το 
οποίο περιλαμβάνει σήμερα 
περίπου 40 Χριστιανικές Ακα-
δημίες και Κέντρα Λαϊκών 
από 18 Χώρες της Ευρώπης, 
διαφόρων χριστιανικών ομο-
λογιών.  
Η επίσημη έναρξη της 
Συνέλευσης άρχισε με την 
Ακολουθία του Αγιασμού, ο 
οποίος τελέσθηκε από τον 

Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θερμοπυλών Ιωάννη (Διορθόδοξο Κέντρο της 
Εκκλησίας της Ελλάδος) και συμπροσευχόμενου του Σεβασμ. Μητροπολίτου 
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου, Προέδρου της ΟΑΚ. Ο Γενικός Διευθυντής της 

Μ 



9 

ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, καλωσόρισε και χαιρέτησε τους συμμετέχοντες, 
εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για την επιλογή της ΟΑΚ ως τόπου διεξαγωγής της 
Ετήσιας Διάσκεψης του OIKOSNET και τονίζοντας πως, «η κοινή έγνοια γι’ αυτό το 
μέλλον οδήγησε ασφαλώς και τα δικά σας βήματα ως εδώ. Η έγνοια και η 
πεποίθηση, πως η τροφή που θα διατηρήσει στην αληθινή ζωή τους λαούς της 
Ευρώπης, θα είναι άγευστη και ανώφελη, εάν δεν απαρτίζεται από το “άλας” 
εκείνο, που μας έχει εμπιστευθεί ο Θεός. Η έγνοια και η πεποίθηση ακόμη, πως οι 
λαοί της Ευρώπης θα πορευτούν σε όλο και βαθύτερο σκότος, αν οι χριστιανοί –και 
ιδιαίτερα οι Ακαδημίες– δεν παραμείνουμε φως της Ευρώπης, “φως του κόσμου” 
(Ματθ. 5,13-14)». Κατά τον κ. Ζορμπά, «ήλθε και πάλιν ο καιρός να μεριμνήσουμε 
για την αποστολή των Ακαδημιών στον 21ο αιώνα. Όλα και όλοι συνηγορούν για την 
προώθηση του διαλόγου στον κόσμο μας. Αυτό είναι το βασικό μας προνόμιο τόσο 
ως Χριστιανών όσο και ως εργαζομένων στις Ακαδημίες. Καιρός του ποιείν!». 

Χαιρετισμό, επίσης, απηύθυνε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, κ. Αμφιλόχιος, ο 
οποίος ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες, καθώς και την Ευαγγελική Εκκλησία της 
Γερμανίας, η οποία στήριξε το Ίδρυμα «από τη νηπιακή του ηλικία». Ο κ. Αμφιλόχιος 
τόνισε πως η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να στηρίζεται σε 
βαθύτερους πνευματικούς δεσμούς, οι οποίοι θα οδηγήσουν στην ανακαίνιση της 
χριστιανικής πίστης και στη συνεπακόλουθη αναγέννηση του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού. Κατά τον κ. Αμφιλόχιο, «περισσότερο όμως από κάθε άλλο η Εκκλησία 
του Χριστού, που με το όραμα της Βασιλείας του Θεού έχει δημιουργήσει τη 
φωτεινότερη και αισιοδοξότερη προοπτική για το μέλλον της ανθρωπότητας, 
περισσότερο λέγω από κάθε άλλο η Εκκλησία του Χριστού έχει το δικαίωμα και την 
ευθύνη να μιλά για το μέλλον της ανθρωπότητας και σαν άλλος πρόδρομος να 
ετοιμάζει τους δρόμους, που διαβαίνει η πρόνοια και χάρη του Θεού για τη σωτηρία 
μας». 

Ο Πρόεδρος του Δικτύου OIKOSNET EUROPE Walter Lüssi, χαιρέτησε την έναρξη 
της Διάσκεψης, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για τη φιλοξενία της Διάσκεψης 
από την ΟΑΚ, καθώς και για την αγαστή συνεργασία με το Ίδρυμα. Ο κ. Lüssi τόνισε 
πως «οφείλουμε να είμαστε ανοιχτοί σε όλους όσους δεν μοιάζουν με εμάς και δεν 
συμπεριφέρονται σαν εμάς». Χαιρετισμό απηύθυνε, επίσης, ο πρώην Γενικός 
Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Αλέξανδρος Παπαδερός, ο οποίος αφού έκανε μία ιστορική 
αναδρομή για τη σχέση του Ιδρύματος με τις υπόλοιπες Ακαδημίες στην Ευρώπη, 
τόνισε πως είναι τιμή για την ΟΑΚ να φιλοξενεί την παραπάνω συνάντηση. 

Οι επιστημονικοί συνεργάτες 
της ΟΑΚ παρουσίασαν το έργο 
του Ιδρύματος, ενώ στο τέλος ο 
κ. Lüssi δώρισε στον κ. Ζορμπά 
πίνακα ζωγραφικής με 
συμβολισμό για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και κεντρικό θέμα τον 
επαναπροσδιορισμό της σκέψης 
των πολιτών (rethinking).  
Το κεντρικό θέμα που απασχό-
λησε τους συνέδρους, ήταν 
«Κρίση και Οικονομία στην 

Ευρώπη, ιδωμένη με “άλλα μάτια”. H υπόθεση της Ελλάδας!». Εισηγήσεις επί του 
θέματος έκαναν οι Καθηγητές Δρ Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής του Ινστιτούτου 
Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ), με θέμα «Προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ευρώπη και ο 
ρόλος της Ελλάδος στην Ε.Ε.» και ο Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Δρ 
Κωνσταντίνος Μελάς, με θέμα «Σκέψεις και προβληματισμοί για τις δυνατότητες 
μετατροπής της βαθιάς κρίσης σε ευκαιρία». 
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Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σχετικά με την δημιουργική 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης από την Δέσποινα Μαθιουδάκη, με θέμα: 
«Να είσαι δημιουργικός σε καιρούς κρίσης: Παλαιές συνταγές, νέες δημιουργίες», η 
οποία αφορούσε την επιχειρηματικότητα των γυναικών στην Κρήτη και πιο ειδικά 
την επιχειρηματική δράση γύρω από το κρητικό χαρούπι, από φοιτητές του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, με θέμα: «Κρίση: Η απάντηση της Νεoλαίας: Συνδέσου. 
Δημιούργησε. Καινοτόμησε», που αφορούσε την επιχειρηματικότητα των νέων στα 
Χανιά και από τον Heinz Kabutz, Υπεύθυνο του Προγράμματος “JCrete” (βλπ. 2468). 

Την Κυριακή, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Διάσκεψης, 
πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία στην παρακείμενη Ιερά Μονή Γωνιάς, 
ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θερμοπυλών Ιωάννη, στην 
οποία παρέστη συμπροσευχόμενος και ο οικείος Μητροπολίτης κ. Αμφιλόχιος. Στη 
συνέχεια, οι εναπομείναντες Σύνεδροι περιηγήθηκαν από την επιστημονική 
συνεργάτιδα του Ιδρύματος Αικατερίνη Καρκαλά στο Μουσείο της Ιεράς Μονής και 
ενημερώθηκαν για την ιστορία της και τη σύγχρονη παρουσία της στα 
εκκλησιαστικά και κοινωνικά 
δρώμενα. 

Οι συμμετέχοντες κατά την 
παραμονή τους στην ΟΑΚ είχαν 
την ευκαιρία να επισκεφθούν 
τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίας της 
Μαγδαληνής και να ενημε-
ρωθούν για την ιστορία του 
ναού από τον εφημέριο π. 
Νικόλαο Πατσουράκη, αλλά και 
να παρακολουθήσουν παρου-
σίαση για την προσφορά στην 
τοπική κοινότητα από μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου 
«Κύτταρο» Χαλέπας. Επίσης, έγινε περιήγηση στο Μουσείο «Ελευθέριος 
Βενιζέλος», την οποία επιμελήθηκε ο Γεν. Διευθυντής Νικόλαος Παπαδάκης και εν 
συνεχείᾳ παρατέθηκε Δείπνο εκ μέρους του Δήμου Χανίων στην παλαιά πόλη των 
Χανίων. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι στα προβλήματα που εξετάστηκαν και τέθηκαν ως 
προτεραιότητες στις συνεργασίες των Ακαδημιών είναι το προσφυγικό ζήτημα, η 
άνοδος του λαϊκισμού και οι επικείμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Τα μέλη του Δικτύου OIKOSNET EUROPE στην καταληκτήρια συνεδρία εξέφρασαν 
τη βαθιά ευγνωμοσύνη τους για την πραγματοποίηση της Συνέλευσης και τη 
φιλοξενία της ΟΑΚ, τονίζοντας τη δυναμική παρουσία της στην τοπική κοινωνία, τα 
ποικίλα Προγράμματά της, την πολυδιάσταση προσφορά στην επιστήμη και τον 
πολιτισμό, τη διακονία στην καταλλαγή και τον διάλογο, καθώς και το γεγονός πως 
το Ίδρυμα αποτελεί για εκείνους αφορμή για έμπνευση και κίνητρο για περαιτέρω 
δημιουργία και δύναμη στη ζωή τους. 
 
2476  7.  Τα βότανα της Κρήτης  

κπαιδευτικοί από την Ελλάδα, την Πολωνία, την Τουρκία και τη Χώρα των 
Βάσκων, επισκέφθηκαν την ΟΑΚ, με Υπεύθυνο τον Καθηγητή Πληροφορικής 

του Γυμνασίου Κολυμπαρίου, Ζαχαρία Κουτουλάκη, στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Erasmus+ Project, με τίτλο: “MISSION POSSIBLE HEALTH 2017 – 2019”. Το 
Πρόγραμμα –που αποτελείται από τις ενότητες νερό, διατροφή, δάση και βότανα– 
ως σκοπό έχει τη μελέτη και την ευεργετική επίδραση των βοτάνων στην υγεία μας 
και κατ’ επέκταση στη ζωή μας.  

Ε 
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Τους Εκπαιδευτικούς υποδέχθηκε η επιστημονική συνεργάτιδα του Ιδρύματος 
Μαρία Χατζηαποστόλου, η οποία 
μέσα από την προβολή οπτικο-
ακουστικού υλικού, τους ενημέ-
ρωσε για το έργο και την ιστορία 
του Ιδρύματος, δίδοντας έμφαση 
στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
της ΟΑΚ, καθώς και στο Διεθνές 
Πρόγραμμα Λόγου και Τέχνης 
«Πρόσωπο προς Πρόσωπο», το 
οποίο φιλοξενείται στο Ίδρυμα. 
Ο επιστημονικός συνεργάτης του 
Ιδρύματος και Υπεύθυνος του 

Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας (ΙΘΟ), Αντώνης Καλογεράκης, μέσα από την 
προβολή διαφανειών ανέλυσε το περιβαλλοντικό έργο του Ιδρύματος. Επίσης, 
συζητήθηκε το όραμα για ένα αειφόρο μέλλον, το οποίο θα σέβεται τη φύση και τον 
άνθρωπο, με ειδική αναφορά στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. 

Οι Εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον Γάλλο Καθηγητή 
Βοτανολογίας και φίλο του Ιδρύματος Ζακ Ζαφράν, ο οποίος έχει δωρίσει την 
προσωπική συλλογή του στο Μουσείο Βοτάνων της ΟΑΚ, στο οποίο και 
περιηγήθηκαν. Ακολούθησε Γεύμα προς τιμή των Εκπαιδευτικών, προσφορά της 
ΟΑΚ. 
  
2477 11.-14. Συνέδριο Αστροφυσικής 

 ΟΑΚ και ο Δρ Πολυχρόνης Παπαδερός (εκ Κολυμβαρίου), Υφηγητής στο 
Πανεπιστήμιο του Göttingen και Διευθυντής της Ερευνητικής Oμάδας για τους 

Γαλαξίες και Κοσμολογία στο Institute for Astrophysics and Space Sciences στην  
Πορτογαλία, συνδιοργάνωσαν Συνέδριο Αστροφυσικής, με θέμα «Διαφυγή 
ακτινοβολίας Lyman από γαλαξιακούς λαβύρινθους», το οποίο πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ.   

Η ακτινοβολία Lyman είναι ένα από τα κυρίως κλειδιά για την εξερεύνηση του 
Σύμπαντος στην αρχική φάση της εξέλιξής του και συνδέεται με πολλά καίρια 

ερωτήματα, τα οποία θα πρέπει να 
κατανοηθούν για να έχουμε μία βαθύτερη 
εικόνα για την εξέλιξη των γαλαξιών. Η 
παρούσα συνάντηση στοχεύει να φέρει μαζί 
τους παρατηρητές και θεωρητικούς για μια 
κοινή εξερεύνηση της Οδύσσειας που 
υφίσταται η ακτινοβολία Lyman, καθώς 
προσπαθεί να 
ξεφύγει από τον 

λαβύρινθο των γαλαξιών.  
Ομιλητές στο παραπάνω Συνέδριο ήταν οι Dawn Erb 

(University of Wisconsin Milwaukee, USA), Wolf-Rainer 
Hamann (University of Potsdam, Germany), Timothy 
Heckman (Johns Hopkins University, USA), Matthew Hayes 
(Stockholm University, Sweden), Matthew Lehnert 
(Institut d’ Astrophysique de Paris, France), Céline Peroux 
(Laboratoire Astronomique de Marseille, France), Monica 
Relaño (University of Granada, Spain), Joki Rosdahl 
(Centre de Recherche Astrophysique de Lyon, France), 
Daniel Schaerer (University of Geneva, Switzerland), 

Η 
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Elizabeth Stanway (University of Warwick, UK), Anne Verhamme (Observatoire de 
Genève, Switzerland), Peter Weilbacher (Leibniz Institute for Astrophysics, 
Germany), Lutz Wisotzki (Leibniz Institute for Astrophysics, Germany). 

Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ 
αναφέρθηκε στην επιστημονική σημασία του Συνεδρίου και στην έννοια του 
«σπερματικού λόγου» στη χριστιανική παράδοση και ιδιαίτερα στον Ιουστίνο τον 
Φιλόσοφο. Επίσης, τόνισε τη σημασία του 
επιστήμονα στη σημερινή κοινωνία, ο 
οποίος δεν μπορεί να μένει απλώς στην 
έρευνα, αλλά είναι αναγκαίο να επεμβαίνει 
ως άνθρωπος της διανόησης απέναντι στα 
εκάστοτε προβλήματα της κοινωνίας μας.    

Αξίζει δε να σημειωθεί πως για πρώτη 
φορά υπήρχε διερμηνεία στη νοηματική 
γλώσσα για ανθρώπους με προβλήματα 
ακοής.  

Κατά την παραμονή τους οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν 
αξιοθέατα της περιοχής.  

2478  17.- 22. Θερινό Σχολείο (FOMO- Frontiers of Matter Wave Optics) 
ερινό Σχολείο, το οποίο παρακολούθησαν Φοιτητές από διάφορα Διεθνή 
Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα Φυσικής. Υπεύθυνος της οργανωτικής 

ομάδας ήταν ο Dr. Wolf Von Klitzing, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας στο 
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ στο ΙΤΕ Ηρακλείου. Στο Συνέδριο 
συμμετείχαν συνολικά 120 αξιόλογοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο (Αυστραλία, 
Κίνα, Κορέα, Μεξικό, ΗΠΑ, Ευρώπη), οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για 
την έρευνά τους, να ακούσουν και να γνωρίσουν άλλους συναδέλφους τους, αλλά 
και να επισκεφθούν αξιοθέατα της Κρήτης. Φέτος, για πρώτη φορά στη διοργάνωση 
του FOMO, συμμετείχε και η δράση «AtomQT» (Atom Quantum Technologies), με 
τρεις μέρες του συνεδρίου αφιερωμένες στους σκοπούς της δράσης. Το AtomQT 
είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το COST (European COperation in 
Science and Technology), έναν ευρωπαϊκό Οργανισμό με έδρα τις Βρυξέλλες, που 
χρηματοδοτεί προγράμματα με στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία των επιστημόνων 
από όλες τις Χώρες της Ευρώπης. Η διαχείριση του προγράμματος AtomQT γίνεται 
από το ΙΤΕ και συμμετέχουν 64 επιστήμονες από 34 Χώρες. Στη δράση 
συνεργάζεται, στην παρούσα φάση, και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος 
(European Space Agency - ESA). 
 
22. Ομάδα αλλοδαπών. 
 
2479  23. Δρόμοι Πολιτισμού 

ντιπροσωπεία από την πόλη Φέρμο της Ιταλίας, που φιλοξενείται από τον Δήμο 
Πλατανιά στο πλαίσιο ανάπτυξης διμερών επαφών συνεργασίας, που 

αποτελούνταν από τον Αντι-
δήμαρχο Τουρισμού και Πολιτι-
σμού της πόλης Φέρμο Francesco 
Trasatti, τον Διευθυντή της Έκθε-
σης Γαστρονομίας και Τουρισμού 
“Tipicita” Angelo Serri και τον 
Οργανωτικά Υπεύθυνο της Έκθε-
σης Γαστρονομίας και τουρισμού 
“Tipicita” Alberto Manachesi, 

Θ 
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επισκέφθηκαν την ΟΑΚ και ενημερώθηκαν από τον Δρ Κωνσταντίνο Ζορμπά και τον 
Αντώνη Καλογεράκη για το έργο του Ιδρύματος. Η ΟΑΚ, προς τιμήν των εκλεκτών 
φίλων, προσέφερε επίσημο Γεύμα. 
 
2480  23.9-7.10  Σκαλίζοντας την πέτρα 

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

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

Όλοι εργάστηκαν συλλογικά και δημιουργικά στη χρήση της πέτρας, 
δημιουργώντας περίτεχνα μονοπάτια και πέτρινα κομψοτεχνήματα στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Τέχνης και Λόγου «Πρόσωπο προς Πρόσωπο», διακονώντας τις αξίες 
της καταλλαγής και της προσφοράς.  

Στο καλωσόρισμα της Ομάδας από τον Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ, Δρ 
Κωνσταντίνο Ζορμπά, τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας των Σχολών της 
Γερμανίας με την ΟΑΚ, μέσω της Τέχνης και του Πολιτισμού, αφήνοντας ως 
παρακαταθήκη το έργο των σπουδαστών, ως έμπρακτο δείγμα αμοιβαίας εκτίμησης 
και σεβασμού.  

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

 
2481  23.9-7.10  Σεμινάριο Αγιογραφίας 

εμινάριο Αγιογραφίας το οποίο πραγματοποιήθηκε με την καθο-δήγηση της 
Υπεύθυνης του Εργαστηρίου 

Αγιογραφίας της ΟΑΚ, Κωνσταντίνας 
Στεφανάκη. Το Σεμινάριο πα-
ρακολούθησαν Αγιογράφοι και 
Ζωγράφοι από την Ακαδημία του 
Valamo (Φινλανδία) με υπεύθυνους 
τον Alexander Wilkström και την Kirsi-
Tiina Valolahti. 

Οι συμμετέχοντες, μαζί με τα 
μαθήματα Αγιογραφίας, είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
ομιλία, με θέμα τη Θεολογία της Εικόνας από την επιστημονική συνεργάτιδα της 
ΟΑΚ Αικατερίνη Καρκαλά, ενώ παράλληλα επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή 
Χρυσοπηγής, την Αγία Κυριακή και άλλα αξιοθέατα της περιοχής. 
 
2482 24. Δεύτερη Σύσκεψη Φορέων 

εύτερη Σύσκεψη των Φορέων του Νομού Χανίων πραγματοποιήθηκε στις 
εγκαταστάσεις τις ΟΑΚ, η οποία αφορούσε τον τελικό συντονισμό των 

εμπλεκομένων στις επερχόμενες εκδηλώσεις της τοπικής Εκκλησίας και της ΟΑΚ 
(βλπ. 2472). 
 
 

Σ 

Σ 

Δ 



14 

26. Με την ευκαιρία των επικείμενων εορταστικών εκδηλώσεων για τη 
συμπλήρωση πενήντα ετών λειτουργίας της 
ΟΑΚ, δόθηκε Συνέντευξη Τύπου στα τοπικά 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στην οποία 
συμμετείχε ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Κισάμου 
και Σελίνου Αμφιλόχιος και ο Γενικός Διευθυ-
ντής της ΟΑΚ Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς. 
 
 

 
2483  26.9-1.10  Ομάδα Σουηδών 

μάδα 20 ατόμων από την ενορία 
Hölö, νότια της Στοκχόλμης/Σουηδία, 

με υπεύθυνη την παστόρισα Karin 
Karlberg, η οποία επισκέπτεται την ΟΑΚ 
επί σειρά ετών. Οι συμμετέχοντες παρα-
κολούθησαν το Πρόγραμμα «Ζώσα Ορθο-
δοξία» της ΟΑΚ, ενώ συμμετείχαν και σε 
Πρόγραμμα μελέτης και συζήτησης επί 
θεμάτων της ενοριακής και εκκλη-
σιαστικής τους ζωής.  
 
 

2484 28.-30. Φιλολογικό Συνέδριο για τον Νίκο Καζαντζάκη 
ο Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, η ΟΑΚ και ο Δήμος Πλατανιά διοργάνωσαν 
Φιλολογικό Συνέδριο, στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 ετών της ΟΑΚ, με 

θέμα «Ο Νίκος Καζαντζάκης και η επίδραση του έργου του σε άλλους συγγραφείς, 
σύγχρονους και μεταγενέστερους, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή». 

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς καλωσορίζοντας 
τους συνέδρους, εξέφρασε τη χαρά 
του για την παρουσία όλων στο 
Ίδρυμα, καθώς και τις ευχαριστίες του 
προς το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας  
και τον Πρόεδρό του Κώστα 
Μουτζούρη για την αγαστή 
συνεργασία. Επίσης, έκανε αναφορά 
«στο αληθινό ήθος του Ιωάννη Θ. 
Κακριδή, ο οποίος αψήφησε τις 
έντονες διώξεις και το κλίμα 
τρομοκρατίας της εποχής και με την 
ακαδημαϊκή ιδιότητα του Πρυτάνεως 

του Α.Π.Θ. συνόδευσε τον φίλο του και συνοδοιπόρο Νίκο Καζαντζάκη στην 
“τελευταία κατοικία του”». Κλείνοντας τον Χαιρετισμό του ο κ. Ζορμπάς 
υπογράμμισε πως, «Ο Ειρηναίος Γαλανάκης, ο μακαριστός Ιδρυτής της ΟΑΚ 
αγαπούσε ιδιαίτερα και εκτιμούσε βαθύτατα τον συγγραφέα της Κρήτης. Η σκέψη 
του τον γοήτευε και αποτέλεσε για εκείνον αντικείμενο βαθύτατης μελέτης και 
περισυλλογής. Ο “παππούς της Κρήτης” υπήρξε από τους ελάχιστους που 
κατανόησαν στην πληρότητά του, το αληθινό πνεύμα του Καζαντζάκη. Για εκείνον ο 
συγγραφέας υπήρξε “ένα πουλί πάνω από την Άβυσσο”». 

Την έναρξη του Συνεδρίου –εκ μέρους του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου 
Αρναουτάκη– κήρυξε ο Δημήτριος Μιχελογιάννης, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης 
Κρήτης, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του που με αφορμή τον Χαιρετισμό του κ. 
Ζορμπά, ανακάλυψε την προσέγγιση του Ειρηναίου Γαλανάκη προς τον Νίκο 

Ο 

Τ 
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Καζαντζάκη. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. 
Μιχελογιάννης: «Όπως ο Καζαντζάκης κοίταξε προς 
τον Greco, έτσι και ο “παππούς της Κρήτης” Ειρηναίος 
Γαλανάκης κοίταξε προς τον Βενιζέλο». Επίσης, 
Xαιρετισμό απηύθυνε προς το Συνέδριο ο Δήμαρχος 
Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης. 
     Το σώμα των συνέδρων αποτελούνταν από 
σπουδαίους επιστήμονες και ειδικούς ερευνητές του 
έργου και της ζωής του συγγραφέα της Μεγαλονήσου 
Κρήτης. 
 

   
  

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη ανάμεσα στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης 
και την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Σεβ. Μητροπολίτης 
Γέρων Δέρκων Απόστολος, Πρόεδρος της Εφορείας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής 
Χάλκης και ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΑΚ. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων, ευχήθηκε 
όπως [...] «η συνεργασία αυτή να 
είναι επωφελής και για τα δύο 
Ιδρύματα της Μητρός Εκκλησίας 
του Οικουμενικού μας 
Πατριαρχείου, επωφελής για την 
Ορθόδοξο Θεολογική Επιστήμη και 
για όλη την Ορθοδοξία», ενώ ο 
Σεβασμιώτατος κ. Αμφιλόχιος 
ευχαριστώντας τον Σεβ. Μητρο-
πολίτη Γέροντα Δέρκων, καθώς και 
τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής 
Σεβασμ. Μητροπολίτη Προύσης 
Ελπιδοφόρο και εκ μέρους του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος σημείωσε τα 
εξής: «Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης επί τη ευκαιρία των 50 ετών της διαλογικής 
πορείας και της μαρτυρίας της, τα οποία με χαρά εορτάζει κατά το παρόν έτος, μέσα 
από αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, είμεθα σίγουροι όλοι μας ότι θα ωφεληθεί σε 
πνευματικό επίπεδο και σε επίπεδο ακαδημαϊκό, αφού γνωρίζουμε η γεραρά 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης έχει πολλά να δώσει στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης. 
Ευχαριστούμε τη Σεβασμιότητά σας και παρακαλούμε να εύχεστε και να 
προσεύχεστε και για την πορεία του Ιδρύματος». 

   
 

Από τις εκδόσεις της ΟΑΚ 
Διάλογος -  Διακονία -  Καταλλαγή 

Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από της 
ιδρύσεώς της (1968-2018) και έχοντας ως βασική αποστολή τη διαλογική μαρτυρία 
και τη λειτουργική διακονία της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο, ανακοινώνει την 
έκδοση επιστημονικού τόμου με τίτλο: «Διάλογος-Καταλλαγή-Διακονία».  
Στον εν λόγω επιστημονικό Τόμο συμπεριλαμβάνονται τριάντα πέντε επιστημονικές 
Μελέτες με συντάκτες πρόσωπα από τον Εκκλησιαστικό, Θεολογικό και Ακαδημαϊκό 
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χώρο, προσωπικότητες που έχουν διακονήσει τον οικουμενικό διάλογο και έχουν 
συμβάλλει με τη δυναμική παρουσία και το επιστημονικό έργο τους στην 
παγκόσμια ειρήνη και την καταλλαγή. Χαιρετισμό απευθύνουν οι Προκαθήμενοι 
των Ορθοδόξων Εκκλησιών, καθώς και η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. 
Βαρθολομαίος Α΄ [Βλ. κείμενο Δ.Κ., 14 (2018) 1-2]. 

Σκοπός είναι ο Τόμος αυτός να συνεισφέρει στο καθολικό έργο της ΟΑΚ, το 
οποίο αφορά την καλλιέργεια του 
πνεύματος του διαλόγου ανάμεσα 
στην Ορθοδοξία και στις άλλες 
Ομολογίες και Θρησκείες, ώστε το 
Ίδρυμα να συνεχίσει να αποτελεί χώρο 
διαλόγου και πνευματικής 
περισυλλογής στη διακονία του Θεού 
και των ανθρώπων. 
O Τόμος αποτελεί ένα σημαντικό 
εγχειρίδιο για τις Θεολογικές Σχολές 

και άλλα εκκλησιαστικά και πανεπιστημιακά Ιδρύματα που επιθυμούν να 
γνωρίσουν τον ρόλο και τον θεσμό των Ακαδημιών στην Ελλάδα και την Ευρώπη, 
καθώς και τη σημασία του διαλόγου στην αντιμετώπιση των ποικίλων κοινωνικών 
και θεολογικών προβλημάτων. 

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσοι ευγενώς συνέβαλαν στη σύνθεση του 
επετειακού Τόμου, και όλως ιδιαιτέρως την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, τον 
Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο αυτής Γέροντα Εφραίμ και τους συνεργάτες του, 
για την άριστη συνεργασία, καθώς χωρίς την ευγενή χορηγία της Μονής, η 
καλαίσθητη έκδοση του Τόμου δεν θα ήταν εφικτή.  
 

   
 

Η ΟΑΚ στην Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων των ΕΛΤΑ 
«Επέτειοι Γεγονότα (Β΄ Μέρος)»      

Τιμητική μνεία προς το Ίδρυμα αποτελεί η ένταξή του στην Αναμνηστική Σειρά 
Γραμματοσήμων «Επέτειοι Γεγονότα (Β΄ Μέρος)» των Ελληνικών Ταχυδρομείων, με 
ιδιαίτερο θέμα και αφορμή τα 50 χρόνια της 
Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (1968-2018).  
     Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με την επίσημη 
ανακοίνωση των ΕΛΤΑ: «Σημαντικές επετείους 
και γεγονότα τιμούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία 
με την έκδοση του Β΄ μέρους της ομώνυμης 
Αναμνηστικής Σειράς που κυκλοφορεί στις 5 
Σεπτεμβρίου 2018: 50 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την ίδρυση της 
Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, του πνευματικού κέντρου πανορθόδοξης 
ανανέωσης, οικουμενικής κατανόησης, κοινωνικής συνοχής και πολιτιστικής 
ανάπτυξης της Μεγαλονήσου. Με το έργο της η ΟΑΚ συνέβαλε στην καλλιέργεια του 
πνεύματος του διαλόγου στη συνύπαρξη των ανθρώπων με διαφορετικές ομολογίες 
και πεποιθήσεις και κυρίως στην κατανόηση της επιστήμης μέσα από την πίστη και 
τον πολιτισμό».  
     Η Ακαδημία αποτελεί αναμφίβολα αναπόσπαστο κομμάτι της Σύγχρονης 
Ελληνικής Ιστορίας, στην οποία διαδραμάτισε –και συνεχίζει να διαδραματίζει– 
πολυσήμαντο ρόλο, αλλά και σύμβολο πολιτισμού και προσφοράς στον 
συνάνθρωπο και την κοινωνία. Για τους λόγους αυτούς, το παρόν τιμητικό 
αφιέρωμα των Ελληνικών Ταχυδρομείων αποτελεί ακόμη ένα επιστέγασμα αυτής 
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της πραγματικότητας, αλλά και μία ηθική επιβράβευση για τους εργαζόμενους και 
τους φίλους του Ιδρύματος. 
     Το επετειακό γραμματόσημο έχει διαστάσεις 30×42 mm και ανήκει στην κλάση 
του 1€. Η παράσταση της Θεανώς Βενιέρη που κοσμεί το γραμματόσημο έχει 
συμβολικές προεκτάσεις, καθώς παρουσιάζει σε τρία διαδοχικά επίπεδα την Ιερά 
Μονή Γωνιάς, καθώς και το παλαιό και το νέο κτήριο της ΟΑΚ, ως συνέχεια και 
εξέλιξη αυτής.  
     Οι φίλοι του Ιδρύματος μπορούν πλέον να προμηθευτούν τα επετειακά 
γραμματόσημα, τα οποία κυκλοφόρησαν στις 5 Σεπτεμβρίου 2018 και θα 
διατίθενται από τα Ταχυδρομικά Καταστήματα έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2019.   
     Η ΟΑΚ επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες προς τα Ελληνικά 
Ταχυδρομεία, για την τιμητική αναφορά των 50 ετών ζωής και αδιάλειπτης 
λειτουργίας της. 
 
 

   
 

Από την κίνηση του προσωπικού σε διάφορες εκδηλώσεις 
 

Ο Γενικός Διευθυντής:  
 

Ιούλιος 
3. Εκδήλωση στο Μνημείο Εκτελεσθέντων στην παραλία Ταυρωνίτη, στο πλαίσιο 
των παράλληλων εκδηλώσεων του Δήμου Πλατανιά για τον εορτασμό της Μάχης 
της Κρήτης. 
8. Ημερίδα στη Σούγια της Επαρχίας Σελίνου, που διοργάνωσε η Ιστορική και 
Λαογραφική Εταιρεία Κρήτης (ΙΛΑΕΚ), αφιερωμένη στη Λισσό και την ευρύτερη 
περιοχή της. 
16. Ημερίδα, με θέμα «Ο Γιώργος Κοτζιούλας και το συγγραφικό του έργο», στο 
Πνευματικό Κέντρο Μάλεμε. 
20. Τελετή απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο 
Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 
25. Εγκαίνια του νέου καταστήματος ΠΛΑΙΣΙΟ στα Χανιά. 
26. Συνάντηση με τον Διευθυντή της Fraport Τάσο Τηνιακό, με τον οποίο συζήτησε 
θέματα που αφορούσαν τις επετειακές εκδηλώσεις της ΟΑΚ. 
28. Συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής για το Συνέδριο «Ρητορική και 
Υμνολογία», που πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Σεβασμ. Κυδωνίας και 
Αποκορώνου Δαμασκηνού, στην Εταιρεία Κρητικών Σπουδών-Ίδρυμα Καψωμένου, 
στον Αλικιανό. 
28. Εσπερίδα, με θέμα «Ελληνορθόδοξη Παιδεία και Εθνική Οικονομία», στις 
εγκαταστάσεις του προσκυνήματος του Αγίου Ραφαήλ, στον Αποκόρωνα. 
29. Επιμνημόσυνος δέηση υπέρ των πεσόντων στην Κύπρο το 1974, Καταδρομέων 
και Αεροπόρων της Π.Α., κατά την επιχείρηση «Νίκη», στο Στρατόπεδο 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, στο Μάλεμε Χανίων. 
 
Αύγουστος 
4. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, στο Σπίτι 
του Πολιτισμού, στο Ρέθυμνο. 
8. Εκδήλωση, με θέμα «Οι κληρικοί του Αποκόρωνα, το βιβλίο: Ορθοδοξία και 
Ελληνισμός», που διοργάνωσε ο Σύλλογος Παϊδοχωριανών Αττικής «Η Παναγιά» 
στο Ίδρυμα «Αγία Σοφία». 
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10. Συναντήσεις, στην Αθήνα, με εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών και 
Παιδείας για θέματα της ΟΑΚ. 
17. Εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 85 ετών από τη δολοφονική απόπειρα 
κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου, που διοργάνωσαν ο Δήμος Αποκορώνου, το Ίδρυμα 
Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος», το Ίδρυμα «Αγία Σοφία», ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Εμπρόσνερου και η οικογένεια Μαρκάκη. 
21. Τελετή αναγόρευσης Εταίρων στο Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος 
Βενιζέλος». 
22. Πνευματική εκδήλωση, με τίτλο «Ειρηναία 2018», που έλαβε χώρα στο 
Νεροχώρι Αποκορώνου, τόπο γέννησης του Σεβασμ. πρ. Κισάμου και Σελίνου κυρού 
Ειρηναίου. 
26. Συναυλία που δόθηκε από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στον 
αρχαιολογικό χώρο της Ρόκκας, που διοργάνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων με 
αφορμή την αυγουστιάτικη πανσέληνο. 
 
Σεπτέμβριος 
1. Εορταστική εκδήλωση, με αφορμή την αρχή της Ινδίκτου και την ημέρα 
Περιβάλλοντος, που πραγματοποίησε η Ενορία Αγίου Γεωργίου Πύργου Κισάμου με 
εφημέριο τον π. Αντώνιο Κουμή. Ο Γενικός Διευθυντής στον Χαιρετισμό του τόνισε, 
μεταξύ άλλων, ότι «ο πολιτισμός της Εκκλησίας διασώζεται στη θεανθρωπίνη 
εκκλησιαστική παράδοση της Ορθοδοξίας και η προσπάθεια του Οικουμενικού 
Πατριαρχειου μας για την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, αποτελεί μέρος 
του πολιτισμού αυτού». 
15.-16. Διεθνές επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα «Ο Παντελής Πρεβελάκης και η 
ελληνική πνευματική παράδοση», που οργάνωσε η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών- 
Ίδρυμα Καψωμένου. 
16. Τελετή εγκαινίων του πλοίου των Μινωικών Γραμμών που συνδέει τα Χανιά με 
τον Πειραιά, που έλαβε χώρα στο λιμάνι της Σούδας. 
16. Εσπερινός στο Κοινωφελές Ίδρυμα «Αγία Σοφία», με την ευκαιρία της εορτής της 
προστάτιδος του Ιδρύματος. Ακολούθησε Εκδήλωση στο Ινστιτούτο Επαρχιακού 
Τύπου. 
22. Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στην 
εκπομπή «Ιδεοδρόμιο» με τους Δημοσιογράφους Ειρήνη Γιανναρά και Ιωάννα 
Νιαώτη, με αφορμή τον επίσημο εορτασμό για τη συμπλήρωση 50 ετών του 
Ιδρύματος. 
22. Τελετή Υπόσχεσης Εθελοντών της Νοσηλευτικής και των Σαμαρειτών, 
Διασωστών και Ναυαγοσωστών, που διοργάνωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, 
Τοπικό Τμήμα Χανίων. 
23. Εκδήλωση του Δήμου Πλατανιά στο πλαίσιο του «8ου Φεστιβάλ Γη Πολιτισμός 
Τουρισμός».  
26. Παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Φουρναράκη, «Το ποίημα του 
Χατζημιχάλη Γιάνναρη, Γάμος Κρητικός εις Λάκκους Κυδωνίας, 1864», στο 
Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 
 
Η Αικατερίνη Καρκαλά 
3.-6.7 Συνέδριο που διοργάνωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης για τον 
διαθρησκειακό διάλογο και την κοινότητα ομοφυλοφίλων (LGBTI), στο 
Στρασβούργο, όπου εισηγήθηκε το θέμα «Η ελληνική σύγχρονη κοινωνία και το 
θέμα των έμφυλων ταυτοτήτων». Στο Συνέδριο, από Ορθόδοξη πλευρά, έλαβαν 
μέρος οι: π. Χρήστος Φιλιώτης (Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης), 
π. Βασίλειος Θερμός (Καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών), 
π. Αθανάσιος Γκίκας (Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης), π. 
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Γρηγόριος Παπαθωμάς (Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών) και η Δρ 
Αικατερίνη Τσαλαμπούνη (Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης). 
Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου ήταν η Ελένη Τσετσέκου και ο Αιδεσιμ. Χρήστος 
Φιλιώτης, εφημέριος της ενορίας των Τριών Ιεραρχών του Στρασβούργου, καθώς 
και το Συμβούλιο της Ευρώπης. 
4.8 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, στο 
Σπίτι του Πολιτισμού, στο Ρέθυμνο. 
8.8 Πνευματική Βραδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου Δραπανιά εκπροσωπώντας την 
ΟΑΚ στην ετήσια βράβευση του Συλλόγου πρωτοετών φοιτητών του Δήμου. Στην 
Εκδήλωση μίλησε η κοινωνική λειτουργός, Χρυσή Πευκιανάκη, με θέμα «Η αγάπη 
για μάθηση ως δεξιότητες ζωής».  
18.8 «Γιορτή Καλτσουνιού» στην Κάντανο, η οποία διοργανώθηκε από τον 
δραστήριο Σύλλογο Γυναικών Καντάνου και την Πρόεδρο Τίνη Δαμιανάκη, στον 
προαύλειο χώρο του Γυμνασίου Καντάνου.  
22. Πνευματική εκδήλωση, με τίτλο «Ειρηναία 2018», που έλαβε χώρα στο 
Νεροχώρι Αποκορώνου, τόπο γέννησης του Σεβασμ. πρ. Κισάμου και Σελίνου κυρού 
Ειρηναίου. 
15.-19.9 Γενική Συνέλευση της Κοινότητας των Προτεσταντικών Εκκλησιών στην 

Ευρώπη (Community of Protestant 
Churches in Europe/CPCE), που διεξήχθη 
στην πόλη της Βασιλείας/Ελβετία, όπου 
ενημέρωσε τους παρευρισκομένους τόσο 
για την Ευρωπαϊκή Χριστιανική Συνέλευση 
(European Christian Convention/ECC), στην 
οποία η ΟΑΚ είναι ιδρυτικό μέλος, όσο και 
για την ΟΑΚ και τις εκδηλώσεις της για τα 
50 χρόνια λειτουργίας της. Κατά τη 
διάρκεια της Συνέλευσης είχε την ευκαιρία 
να συνομιλήσει με στελέχη της CPCE, τον 

Πρόεδρο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ) Christian Fischer, καθώς και 
άλλα στελέχη των Ευαγγελικών Εκκλησιών και Οικουμενικών Οργανώσεων. Η 
Συνέλευση διεξήχθη στον ιστορικό καθεδρικό Ναό της Βασιλείας και οι σύνεδροι 
είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ενδιαφέρουσες ομιλίες, καθώς και σε 
Ομάδες Εργασίας σε κοινωνικά θέματα, όπως «Θεολογία της Διασποράς, 
Εκπαίδευση για το μέλλον, Πρόσφυγες και εκκλησιαστική κοινωνία, Ηθική και 
ιατρική της αναπαραγωγής κ.ά.», ενώ τη συνέλευση χαιρέτησαν, μεταξύ άλλων, ο 
Καρδινάλιος Koch, ο Γενικός Γραμματέας του ΠΣΕ Olav Tveit, καθώς και ο Γενικός 
Γραμματέας του ΚΕΚ π. Heikki Huttunen. 
23. Εκδήλωση του Δήμου Πλατανιά στο πλαίσιο του «8ου Φεστιβάλ Γη Πολιτισμός 
Τουρισμός».  
 

Ο Αντώνης Καλογεράκης 
18.7 Συνάντηση με τη συντονίστρια του Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ) Χρύσα Τερεζάκη και τον Ελευθέριο Βεργεράκη, 
Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων, σχετικά με 
μελέτες προβολής και ανάπλασης τοποσήμων του Δήμου Πλατανιά, αξιοποιώντας 
ήπιες μορφές ενέργειας. 
12.8 Ετήσια εκδήλωση Μνήμης και Τιμής στον αοίδιμο Μητροπολίτη Ειρηναίο 
Γαλανάκη, στο Τσατσαρωνάκειο Πολιτιστικό Πολύκεντρο. 
22.8 Εκδήλωση βράβευσης των διακριθέντων μαθητών των σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κισάμου. 
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31.8 Εκδήλωση με την ευκαιρία της επετείου της γέννησης του Ελευθερίου 
Βενιζέλου, που διοργάνωσαν η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Εθνικό Ίδρυμα 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» και ο Δήμος Χανίων, με αφορμή την έκδοση «Ελευθέριος 
Βενιζέλος. Ο άνθρωπος, ο ηγέτης. Βιογραφία». 
19. 9 Πρώτη συντονιστική συνάντηση της Ομάδας Δράσης του έργου «Κρήνες», με 
συντονίστρια τη Χρύσα Τερεζάκη. 
20.-21.9 Διεθνές Συνέδριο, με θέμα «Προκλήσεις για τα νησιά στην εποχή της 
κυκλικής οικονομίας», που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στο ΜΑΙΧ. 
 

Η Μαρία Χατζηαποστόλου 
22. Πνευματική εκδήλωση, με τίτλο «Ειρηναία 2018», που έλαβε χώρα στο 
Νεροχώρι Αποκορώνου, τόπο γέννησης του Σεβασμ. πρ. Κισάμου και Σελίνου κυρού 
Ειρηναίου. 
15.-16. Διεθνές επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα «Ο Παντελής Πρεβελάκης και η 
ελληνική πνευματική παράδοση», που οργάνωσε η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών- 
Ίδρυμα Καψωμένου. 
 

   
 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
 

2.-30.7 Ο πάστορας Dan Holder με την οικογένειά του από την Ελβετία.  
2.-4.7 Ο Σουηδός πάστορας Kling Björn. 
12.-16.7 Καλλιτέχνες από το Ιράν, καθώς και ο Μεγακλής Ρογκάκος, Ιστορικός 
Τέχνης, οι οποίοι συμμετείχαν σε Εικαστική Έκθεση, στο πλαίσιο σειράς δράσεων 
πολιτισμού, με τίτλο «Από την Τεχεράνη στην Κρήτη και από την Κρήτη στην 
Τεχεράνη», που φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Ελαιουργείον». 
22./7- 1/8 Ο Alexander Kreisel, από τη Γερμανία με την οικογένειά του.  
1.-8.8  Η Οικογένεια του Günter Adams από τη Γερμανία. 
11.-17.8 Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Σμύρνης Βαρθολομαίος, ο οποίος συμμετείχε 
στις Ιερές Ακολουθίες στην Ιερά Μονή Γωνιάς, με την ευκαιρία της εορτής της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 
12.8-11.9 Ο Rüdiger Nöll από τη Γερμανία, Γενικός Γραμματέας των Ακαδημιών της 
Ευρώπης. 
25.8-8.9 Ο πάστορας Eckhard Schendel με τη σύζυγό του Karin από τη Γερμανία. 
25. Η Μελίνα Νεστόρις από τη Γερμανία, η οποία θα εργασθεί εθελοντικά στην ΟΑΚ 
για τρεις μήνες. 
30.-31.8 Ο π. Νήφων, εκπρόσωπος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας 
Κρήτης, ο οποίος συμμετείχε στο Συνέδριο «Ρητορική και Υμνολογία» (βλπ. 2473). 
31.8-8.9 Η Ομότιμη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ηθικής στην Καθολική Θεολογική Σχολή 
του Πανεπιστημίου της Βιέννης Ingeborg Gabriel και η Renate Tolunay. 
2.-9.9 Ο Daniel Grygiewicz από την Πολωνία. 
7.-14.9 Η Marie – Lise Bourguet – Kondracki, Διευθύντρια Έρευνας του Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, με τον σύζυγό της. 
23.-30.9  Η Marion Muller από τη Γερμανία, με την οικογένειά της. 
27.9 Ο Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-συνεργάτης του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, ο οποίος επιμελήθηκε την Έκθεση Φωτογραφίας που θα 
λειτουργήσει για τους επόμενους μήνες στην ΟΑΚ, με επίκεντρο τις δράσεις του 
Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄. 
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ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΕΚΝ) 
 

Μέγας Εσπερινός της Eορτής της Μεταμορφώσεως 

5.8 Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με την 
ευκαιρία της εορτής της 
Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος, στον ομώνυμο Ιερό 
Ναό στο ΕΚΝ, Παράρτημα 
της ΟΑΚ. Στον Εσπερινό 
χοροστάτησε ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Κισά-
μου και Σελίνου Αμφιλόχιος, 
Πρόεδρος της ΟΑΚ, ιερουρ-
γούντος του π. Ιωάννη 
Ψαράκη από τη Γερμανία και 
τη συμμετοχή ιερέων, με την 
παρουσία πολλών πιστών 

από την ευρύτερη περιοχή και προσκυνητών από το εξωτερικό. 
O Σεβασμιώτατος στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στο νόημα της εορτής, 

διαπιστώνοντας πως σήμερα οι άνθρωποι εργάζονται περισσότερο για την 
παραμόρφωση και όχι για τη μεταμόρφωσή τους και ανακοίνωσε πως η Ιερά 
Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου θα στηρίξει τους πυροπαθείς συνανθρώπους μας 
που δοκιμάζονται στην Ανατολική Αττική. Παράλληλα, ο Σεβασμιώτατος 
ευχαρίστησε τον Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ, Δρα Κωνσταντίνο Ζορμπά και όλους 
τους συνεργάτες του, για την ακαταπόνητη διακονία τους και ενημέρωσε τους 
παρευρισκομένους πως ο εορτασμός του Ιδρύματος που συμπληρώνει μισό αιώνα 
ζωής, θα κορυφωθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο με τη συμμετοχή της Α.Θ.Π. του 
Οικουμενικού Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, 
Προκαθημένων της Ορθο-
δόξου Εκκλησίας και του 
Προέδρου της Δημο-
κρατίας. Επίσης, ο Σεβα-
σμιώτατος κάλεσε νέες και 
νέους να προσφέρουν 
τους καρπούς της γης προς 
ευλογία.  

Από την πλευρά του ο 
Δρ Ζορμπάς ευχαρίστησε 
τον Σεβασμιώτατο για το 
επίκαιρο και νεανικό 
μήνυμά του, μήνυμα για κάθε εποχή και για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Όπως τόνισε 
ο κ. Ζορμπάς: «Η Μεταμόρφωσις μάς φανερώνει ποιό είναι πραγματικά το φως το 
αληθινό, που δεν είναι κάποια ιδιότητα, αλλά το πρόσωπο του Χριστού, καθώς ο 
ίδιος είναι το φως της ζωής, αγάπη, ελπίδα και υπομονή. Ο άνθρωπος θέλοντας να 
γίνει ο ίδιος “θεός” δημιούργησε ένα εξουσιαστικό φως, το φως του θανάτου, που 
πριν από χρόνια στη Χιροσίμα άλλαξε την μοίρα της ανθρωπότητας και της γης». Στο 
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τέλος, ο κ. Ζορμπάς ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους και τους ευχήθηκε 
καλή πορεία προς τον Δεκαπενταύγουστο.  

Ακολούθησε παραδοσιακό κέρασμα προς τους παρευρισκομένους. 
 

Από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, στο ΕΚΝ, σημειώνουμε τις ακόλουθες: 
 

9.8 Μουσική εκδήλωση του 
Φιλολογικού Συλλόγου Κισάμου, 
αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα, με 
τίτλο «Όλα δικά σου μάτια μου». 
 

12.8 Μουσική εκδήλωση με τον 
μουσικό Ηλία Παλιουδάκη. 
 

27.8 Μουσική εκδήλωση, την 
οποία διοργάνωσε ο Σύλλογος 
«Φίλοι του Αννουσάκειου Ιδρύ-
ματος», με τον Βασίλη Σκουλά. 
 
 
 
 
 

 
 

Ακολουθήστε την ΟΑΚ στα κοινωνικά δίκτυα και ενημερωθείτε για τα νέα του Ιδρύματος: 
 

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

 
 
 
 

 

 
Άγρια Κυκλάμινα 

υψώθηκαν με φόρα, 
εγείρουν επανάσταση, 
μέσα τους η Ανάσταση, 

μπροστά στην ανηφόρα! 
 

Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς, 2018 
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