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ΑΑννθθρρωωππίίννωωςς  εεππέέκκεειινναα......  

ο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τίμησε τον Δρ 

Αλέξανδρο Παπαδερό, Άρχοντα Υπομνηματογράφο 
της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, 
συνιδρυτή και για πολλά έτη Γενικό Διευθυντή της 
Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, με τον τίτλο του 
Επίτιμου Διδάκτορα, σε εφαρμογή τής από 
29ης Νοεμβρίου 2018 ομόφωνης απόφασης της 
Συνέλευσης του Τμήματος «ἀναγνωρίζοντας τή 
συμβολή τοῦ κ. Ἀλέξανδρου Παπαδεροῦ στή 
σύνδεση Ἐκκλησίας καί Κοινωνίας, ἀλλά καί στήν ἀνάπτυξη ἑνός 
ὑπεύθυνου διαλόγου ὄχι μόνο γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητας τῶν 
χριστιανῶν, ἀλλά καί τοῦ διαλόγου μέ τίς ἄλλες θρησκεῖες, τήν ἐπιστήμη 
καί τόν πολιτισμό».   
 

Παραθέτουμε απόσπασμα του Χαιρετισμού της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, το οποίο αναφέρεται τόσο προς τον 
ίδιο, όσον και προς την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης.  
 

 
 

 […] «Καθ᾿ ὅλην τήν μακράν καί καρποφόρον διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς 
θεολογίας, ὁ τιμώμενος ὑπῆρξεν ὑπόδειγμα ἀκεραίου, δυναμικοῦ, εὐφυεστάτου καί 
ἀποτελεσματικοῦ ἀνδρός, ὁ ὁποῖος εἶχεν ὅραμα διά τήν παρουσίαν τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ, διά τήν κοινωνικήν αὐτῆς ἀποστολήν καί διά 
τήν σημασίαν καί τήν πρόοδον τῶν οἰκουμενικῶν διαλόγων καί τῆς κοινῆς 
μαρτυρίας τῶν χριστιανῶν. Τό ὄνομά του, ὁμοῦ μέ αὐτό τοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου, θά παραμείνῃ ἐς ἀεί 
συνδεδεμένον μετά τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, Γενικός Διευθυντής καί 
κινητήριος δύναμις τῆς ὁποίας ὑπῆρξεν ἐπί τεσσαρακονταπενταετίαν ὅλην ὁ 
τιμώμενος. Διηύρυνε τούς ὁρίζοντας τῆς Ἀκαδημίας, τήν κατέστησε γνωστήν 
παγκοσμίως, τήν ἀνέδειξεν εἰς φόρουμ διαλόγου, συναντήσεως καί συνεργασίας. Τό 
ὀξύτατον αἰσθητήριον αὐτοῦ διά τά ἐπίκαιρα καί ζωτικά θέματα, τό 
ἐπικοινωνιακόν του τάλαντον, ἡ πίστις του εἰς τήν δύναμιν τῆς συγχωρήσεως, τῆς 
καταλλαγῆς καί τῆς εἰρήνης, ἡ ἀκλόνητος πεποίθησίς του περί τῆς 
ἀποτελεσματικότητος τῆς συνεργασίας Ἐκκλησίας καί Ἐπιστημῶν διά τήν 
ἀντιμετώπισιν τῶν μεγάλων προκλήσεων τῆς ἐποχῆς, ἐν συνδυασμῷ μέ τήν κρητικήν 
του ψυχήν καί τήν ἀμετακίνητον βούλησίν του νά ἀναδείξῃ τήν πολιτιστικήν 
κληρονομίαν καί τά χαρίσματα τοῦ λαοῦ τῆς Κρήτης, πάντα ταῦτα συνέβαλον εἰς 
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τήν ἐπιτυχῆ πραγμάτωσιν τῶν θαρραλέων ὁραματισμῶν του διά τήν Ὀρθόδοξον 
Ἀκαδημίαν, εἰς τήν δαψιλῆ καρποφορίαν τῶν πολλῶν πρωτοβουλιῶν του καί εἰς 
τήν γόνιμον προβολήν, πρός τους λοιπούς χριστιανούς καί τήν οἰκουμένην ὅλην, τῆς 
ἀληθευούσης ἐν ἀγάπῃ ἐλευθερίας ὡς τοῦ πυρῆνος τῆς ὀρθοδόξου ταυτότητος. 

Ἐπιστέγασμα ὅλων αὐτῶν καί μοναδική ἀναγνώρισις τοῦ κύρους καί τῆς 
προσφορᾶς τοῦ σπουδαίου τούτου ἐπιτελικοῦ πνευματικοῦ καθιδρύματος τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπῆρξεν ἡ πανορθόδοξος ἀπόφασις πραγματοποιήσεως 
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν Κρήτης, ἡ ὁποία 
οὕτω κατέστη τόπος ἱστορικός, μόνιμον σημεῖον ἀναφορᾶς εἰς τήν πορείαν τῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ κόσμῳ. 

Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδερός ἔχει πολυετῆ καί εὔκαρπον παρουσίαν εἰς τήν 
Οἰκουμενικήν Κίνησιν. Διεκρίθη κατ᾿ ἐξοχήν ὡς μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 
Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν. Συμμετέσχεν, ἐπίσης, εἰς Γενικάς Συνελεύσεις, 
εἰς Συνέδρια καί διαφόρους ἀποστολάς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, 
ὅπου ὡς ἔχει λεχθῆ προσφυῶς, «ἐκόμιζε τήν Φαναριωτική καί γενικά τήν Ὀρθόδοξη 
“νότα″» εἰς τάς συζητήσεις. Ἐπιθυμοῦμεν νά ἐπαινέσωμεν τήν ποιότητα καί τήν 
εὐρύτητα τοῦ συγγραφικοῦ ἔργου τοῦ τιμωμένου, ὅπου ἀποτυποῦται ἡ λιπαρά 
θεολογική καί ἀνθρωπιστική του παιδεία καί τό εἰλικρινές ἐνδιαφέρον του διά τά 
ἐκκλησιαστικά πράγματα καί τήν πνευματικήν ἀποστολήν τῆς Ὀρθοδοξίας, καί ἡ 
μεγάλη κοινωνική του εὐαισθησία. [...] 
 
 
Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης συγχαίρει τον Δρ Αλέξανδρο Παπαδερό για την 
τιμητική αυτή αναγνώριση της πολύτιμης προφοράς του, στην Εκκλησία, την 
Κοινωνία, τον Πολιτισμό και τα Θεολογικά Γράμματα στην Κρήτη, την Ελλάδα 
και την Οικουμένη. 
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
 

2. Εκπαιδευτικοί και μαθητές του Γενικού Λυκείου Βουκολιών παρακολούθησαν το 
Πρόγραμμα «Ερωτόκριτος. Το παραμύθι της Κρήτης», το οποίο υλοποιεί η ΟΑΚ την 
τρέχουσα σχολική χρονιά, με αφορμή την ανακήρυξη του 2019 ως «Έτος Ερωτόκριτου». 
(βλπ. Διάλογοι Καταλλαγής, τεύχος 16). 
3. 1ο Δημοτικό Σχολείο Κουνουπιδιανών. 

 
2530 5. Πυροπροστασία Τραπεζών 

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ, η Εκπαίδευση του 
προσωπικού των Τραπεζικών Καταστημάτων, που βρίσκονται στην περιοχή 

ευθύνης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κισσάμου και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου 
Καντάνου, σε θέματα πυροπροστασίας.  
     Σε εφαρμογή της Πυροσβεστικής 
Νομοθεσίας, το προσωπικό των Τραπεζικών 
Ιδρυμάτων ενημερώθηκε από Αξιωματικούς της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κισάμου, για τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, ως μέλος 
μιας ομάδας πυροπροστασίας, τόσο σε 
προληπτικό, όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο.  
     Στην εκπαίδευση συμμετείχαν συνολικά δέκα 
Τραπεζικά Καταστήματα, καθώς και το 
προσωπικό Ασφαλείας της ΟΑΚ, προκειμένου 
να ενισχυθεί η ικανότητα αντιμετώπισης 
εκτάκτων αναγκών των υπαλλήλων του Ιδρύματος.  
     Μετά το πέρας της θεωρητικής εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε κατάσβεση 
πυρκαγιάς με χρήση φορητού πυροσβεστήρα από τις ομάδες πυροπροστασίας και 
παρουσίαση του ενδεδειγμένου τρόπου χρήσης των μέσων πυροπροστασίας της ΟΑΚ. 
 
2531  6. Δράσεις της Βιβλιοθήκης 

ι μικροί φίλοι του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων της 
Βιβλιοθήκης «Το Φως», είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από τον Ιωάννη 

Μουντογιαννάκη, Βιβλιοθηκονόμο της ΟΑΚ, το παραμύθι «Τα μαλλιά του Όλιβερ», του 
συγγραφέα Θοδωρή Τσεκούρα. Στις 2 Απριλίου, ημέρα γενεθλίων του Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν, εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου. Σκοπός είναι η τόνωση και η 
αγάπη για τη μελέτη, αλλά και την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για τα παιδικά βιβλία. 
Το παραμύθι αποτελεί ένα εμπνευσμένο ταξίδι που διδάσκει στα παιδιά πώς να 
αποδέχονται το διαφορετικό, πως να μη φοβούνται να εκφράσουν τα συναισθήματά 
τους, αλλά και πως να αποδέχονται τα συναισθήματα των άλλων. 
 
6. Μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κισάμου, συνοδευόμενοι από την 
Καθηγήτριά τους Ανδρομάχη Χουρδάκη, επισκέφθηκαν τη Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ. 
8. 1ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου (Καπετανάκειο). 
9. 3ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων. 
 
2532 11. Η Ευρώπη μας  

 ΟΑΚ και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, με την 
υποστήριξη και τη συμμετοχή του Επιστημονικού Ερευνητικού Οργανισμού 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 
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«ΔιαΝΕΟσις», διοργάνωσαν Ενημερωτική Ημερίδα, με θέμα «Για το μέλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Ελλάδα - Ευρώπη: Προκλήσεις και Προοπτικές», που έλαβε 
χώρα στο Ιστορικό Καφέ «ΚΗΠΟΣ» (Χανιά).  

Ομιλητές της Ημερίδας ήταν ο Κώστας Τσουτσοπλίδης, Εκπρόσωπος Τύπου του 
Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος, 
Διευθυντής Περιεχομένου «ΔιαΝΕΟσις», καθώς και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Νεαπόλεως Προφύριος, Διευθυντής του Γραφείου της Εκκλησίας της Κύπρου στην Ε.Ε., 
ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Αντιπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ε.Ε. 
(CROCEU). Την εκδήλωση συντόνισε ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της 
ΟΑΚ, ενώ ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος της ΟΑΚ 
χαιρέτησε τους συμμετέχοντες, κλείνοντας την εκδήλωση. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε, 
επίσης, και ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός, ο οποίος 
απηύθυνε Χαιρετισμό, καθώς και φίλοι της ΟΑΚ. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι εξελίξεις στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και οι 
φόβοι που προκαλούν την αμφισβήτηση της Δημοκρατίας, όπως αυτή αναπτύχθηκε στην 
Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια. Θέματα όπως το Brexit, η εκλογική και δημοσκοπική άνοδος 
ακροδεξιών κομμάτων σε πολλά Κράτη-μέλη της Ε.Ε., η πολιτική πόλωση, το ξέσπασμα 
των «Κίτρινων Γιλέκων» στη Γαλλία και οι πρακτικές των κυβερνήσεων της Ουγγαρίας και 
της Πολωνίας, επιβεβαιώνουν ότι οι καταστάσεις αλλάζουν πολύ γρήγορα και ότι οι 
πολίτες των Κρατών-μελών της Ε.Ε. έφθασαν στο όριο της αποδοχής της Ε.Ε.  

Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η Ευρώπη περνάει κρίση, ότι βρίσκεται σε έναν κόσμο όπου 
όλα μεταβάλλονται. Όσο όμως και εάν εκφράζονται αντιρρήσεις για τη σημερινή πορεία 
της Ε.Ε., όσο και εάν κερδίζουν έδαφος φωνές ακραίες και κινήματα διασπαστικά, ως 
ευρωπαίοι πολίτες – αναγνωρίζοντας και την ιδιαίτερη προσφορά της Κρήτης στην Ε.Ε. – 
έχουμε ευθύνη να ενημερωθούμε σωστά και να αποφασίσουμε για την ενεργή 
συμμετοχή όλων μας προς την οικοδόμησή της. 

 
15. 13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. 
 
2533 15.-19. Συμπόσιο Σύγχρονης Εικονογραφικής Τέχνης 

το πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων αφιερωμένων στα 25 χρόνια από την 
ίδρυση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), 

πραγματοποιήθηκε Διεθνές Συμπόσιο Σύγχρονης Εικονογραφικής Τέχνης, το οποίο 
διοργάνωσε η Δ.Σ.Ο. σε συνεργασία με την ΟΑΚ, με κεντρικό θέμα «Είναι η παράδοση 
δεσμευτική για τη συνέχιση της εικονογραφικής εκκλησιαστικής τέχνης;».  
    Συμμετείχαν 35 αγιογράφοι και ειδικοί – εμπειρογνώμονες από 14 Χώρες του κόσμου, 
ενώ είχαν κληθεί και τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του 3ου Διεθνούς Διαγωνισμού της 
Δ.Σ.Ο., με θέμα «Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ», που διεξήχθη το 2017. 

Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, καλωσόρισε τους 
παρευρισκομένους «στο Ίδρυμα του διαλόγου και της καταλλαγής, ταγμένο εις την 
διακονία του ανθρώπου ως πρόσωπο και εικόνα Θεού», όπως ο ίδιος σημείωσε 
τονίζοντας ότι η «επιλογή του θέματος του Συμποσίου είναι ιδιαίτερα εύστοχη, γιατί η 
Αγιογραφία είναι η Τέχνη που μοσχοβολά Θεό, καθώς είναι συνδεδεμένη με την πίστη και 
την παράδοση». Συνεχίζοντας ο Σεβασμιώτατος ανέφερε, ότι «ο μόνος τρόπος, με τον 
οποίο η Εκκλησία μπορεί να βοηθήσει, να σώσει τον κόσμο, είναι η πρόσληψη απ᾿ Αυτήν 
του γύρω κόσμου Της και η ενσωμάτωση του κόσμου στον Χριστό». Κλείνοντας 
αναστάσιμα τον Χαιρετισμό του, ευχήθηκε «το Συμπόσιο να μεταμορφωθεί σε ηλιαχτίδα 
φωτός, που θα φωτίσει και θα ζεστάνει όχι μόνο τις ψυχές και τις καρδιές των ειδικών και 
ειδημόνων, αλλά και κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως που αναζητά να ελευθερωθεί από 
τις ελευθερίες του». 

Σ 
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     Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Πλατανιά, Ιωάννης Μαλανδράκης, έκανε αναφορά στη 
διεξαγωγή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην ΟΑΚ, καθώς και στη ψηφιοποίηση του 
εκκλησιαστικού πλούτου του Νομού Χανίων, η οποία είναι μία απαραίτητη πηγή για κάθε 
ερευνητή. 

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, εξέφρασε τη χαρά του για 
την πραγματοποίηση του Συμποσίου, καθώς και τις ευχαριστίες του προς τους 
διοργανωτές, ενώ έκανε αναφορά στο Πρόγραμμα της Ακαδημίας, «Πρόσωπο προς 
Πρόσωπο», τονίζοντας πως, «η συνάντηση πρόσωπον προς πρόσωπον, η 
αλληλογνωριμία, η ανταλλαγή απόψεων, το κλίμα εμπιστοσύνης και ανοικτοσύνης, είναι 
πάντοτε πηγή εμπνεύσεως και δημιουργικότητας. Και αυτό ισχύει και με την Εικόνα», που 
είναι «το έγχρωμο Ευαγγέλιο».      

Ο Δρ Ανδρέας Μιχαηλίδης, Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο., έκανε αναφορά στον 3ο 
Διεθνή Διαγωνισμό της Δ.Σ.Ο., με θέμα: «Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ», καθώς και στις 
καινοτόμες δράσεις της Δ.Σ.Ο., η οποία αποτελεί μαρτυρία προς τον κόσμο της πολιτικής 
και κατ᾿ επέκταση της κοινωνίας, δίδοντας το παρόν στις προκλήσεις των καιρών και 
εκφράζοντας το πνεύμα της Ορθοδοξίας. Ο Δρ Μιχαηλίδης ανακοίνωσε για πρώτη φορά 
τα μελλοντικά σχέδια της Δ.Σ.Ο. για την πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Στόχος η 
δημιουργία ενός φορέα υπό τη μορφή Ινστιτούτου ή Κέντρου Μελετών, που θα αφορά 
την Ορθόδοξη παράδοση, καθώς και ενός Παρατηρητηρίου για τις θρησκευτικές διώξεις, 
με σκοπό την καταλλαγή ανάμεσα στο ορθόδοξο και τον ισλαμικό κόσμο.  

Ακολούθως, η επιστημονική συνεργάτιδα του Ιδρύματος, Δρ Μαρία Χατζηαποστόλου, 
μέσα από την προβολή φωτογραφιών από το Αρχείο της ΟΑΚ, παρουσίασε το έργο της 
Ακαδημίας, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική διάσταση του Ιδρύματος, καθώς 
και στις επισκέψεις μεγάλων πολιτικών προσωπικοτήτων σε αυτό. 

Τον συντονισμό του Συμποσίου είχε ο Δρ Κώστας Μυγδάλης, Σύμβουλος της Δ.Σ.Ο., ο 
οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες «στον ιστορικό χώρο της ΟΑΚ», όπως δήλωσε 
χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά του, για την πραγματοποίηση του 
Συμποσίου στους χώρους του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμποσίου, 
προβλήθηκε βίντεο, αφιερωμένο στα 25 χρόνια λειτουργίας της Δ.Σ.Ο. μετά την 
ολοκλήρωση του οποίου, ο Δρ Κώστας Μυγδάλης εξήγησε τον σκοπό και τον τρόπο 
λειτουργίας της Δ.Σ.Ο., ως οργανισμού που προέρχεται από τον χώρο της Ορθοδοξίας και 
δημιουργήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλήνων.   

Ακολούθησε εμπεριστατωμένη ομιλία της Αγιογράφου και Υπεύθυνης του 
Εργαστηρίου Αγιογραφίας της ΟΑΚ, Κωνσταντίνας Στεφανάκη, η οποία παρουσίασε «Το 
Εργαστήριο Αγιογραφίας στην Ακαδημία: Μία πρόταση θρησκευτικού τουρισμού». Μέσα 
από την προβολή διαφανειών, ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για τη λειτουργία και 
τις δράσεις του Εργαστηρίου Αγιογραφίας της ΟΑΚ, σημειώνοντας πως επιτελείται ένα 
σημαντικό έργο με έμφαση στον θρησκευτικό τουρισμό και την προβολή των 
εκκλησιαστικών μνημείων της περιοχής. 

Στο πλαίσιο του Συμποσίου λειτούργησαν Εργαστήρια Αγιογραφίας, ενώ με το πέρας 
των ομιλιών έγινε ανταλλαγή δώρων εις ανάμνηση αυτής της σημαντικής δράσης της 
Δ.Σ.Ο. 

Τον συντονισμό του Εργαστηρίου Αγιογραφίας είχε ο Καθηγητής–Αγιογράφος 
Γεώργιος Κόρδης, ενώ όλα τα έργα που ιστορήθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου 
παρέμειναν στην ΟΑΚ, με σκοπό να αξιοποιηθούν στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα από 
το επόμενο σχολικό έτος. 

 
18. Ομάδα αλλοδαπών. 
19. Μαθητές της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης, συνοδευόμενοι από τους 
Καθηγητές τους, έψαλαν τα Κάλαντα του Λαζάρου και Ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος 
στον Γενικό Διευθυντή και στο προσωπικό της ΟΑΚ. 



6 

2534  20. Πολιτιστικοί Σύλλογοι - Πολιτισμός - Τοπική Αυτοδιοίκηση 
πιστημονική Ημερίδα που διοργάνωσαν η ΟΑΚ και η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων 
Επαρχίας Κισάμου (ΕΠΟΦΕΚ), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης - 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον Δήμο Πλατανιά, τον Δήμο Κισάμου και τον Δήμο 
Καντάνου - Σελίνου, στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων τους. 
     Η παραπάνω συνάντηση είχε ως σκοπό, τη διερεύνηση των νέων κοινωνικών 
δεδομένων που θα επιτρέψουν στους Πολιτιστικούς Συλλόγους να λειτουργήσουν με 
νέες καινοτόμες δράσεις, αλλά και τη δυνατότητα προς τους πολίτες να γεφυρώσουν μία 
ουσιαστική συνεργασία με δημιουργικές πρωτοβουλίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
προς το συμφέρον της ενδοχώρας και των τοπικών κοινοτήτων. 
     Χαιρετισμό απέστειλε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Μαρία Βλαζάκη, συγχαίροντας τους διοργανωτές και υπογραμμίζοντας πως, 
«Σε μία εποχή παγκοσμιοποίησης, μαζικότητας και ομοιομορφίας, ο πολιτισμός 
διαφοροποιεί, ενώνει, διαχωρίζει αλλά και φέρνει κοντά διαφορετικές κοινότητες, 
ομάδες και πρόσωπα».  Κατά την κα Βλαζάκη, «Κάθε φορά που μία πρωτοβουλία σχετική 
με τον πολιτισμό αναλαμβάνεται και υλοποιείται, η ζωή των κατοίκων βελτιώνεται˙ τόσο 
σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο και αναβαθμίζεται γιατί τα άτομα και οι 
κοινωνίες με αυτόν τον τρόπο εξελίσσονται, καλλιεργούνται και προοδεύουν. Με δύο 
λόγια, η στροφή στον πολιτισμό δεν μεταφράζεται μόνο σε οικονομικά οφέλη. Μορφώνει, 
εκπαιδεύει, συνιστά την ουσιαστική και αυθεντική αναψυχή και ψυχαγωγία, διδάσκει 
αλληλεγγύη και επιβάλλει ανοχή». 
     Εισηγήσεις πραγματοποίησαν οι: Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της 
ΟΑΚ  (Ο πολιτισμός ως πολιτική έκφραση), Στέλιος Κουνελάκης, Πρόεδρος της Ένωσης 
Πολιτιστικών Συλλόγων Επαρχίας Κισάμου (Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι σχεδιάζουν για το 
αύριο), Ρένα Λουτζάκη (Αναδεικνύοντας το παρελθόν, προσβλέποντας στο μέλλον: η 
περίπτωση του Μουσείου Μουσικής και Μουσικών της Κρήτης), Κωνσταντίνος 
Μοχιανάκης (Πως αξιοποιούμε τον πολιτισμό για την τοπική ανάπτυξη και ειδικότερα 
στον Τουρισμό. Το παράδειγμα του Ηρακλείου), Ευάγγελος Σπινθάκης (Ο κόσμος των 
Συλλόγων προπομπός της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας), Ελευθέριος Κουμής (Σύνδεση Πολιτισμού και Εκπαίδευσης. 
Πρόγραμμα “Εικόνες Πολιτισμού”), Αναστασία Στρατηγέα (Αξιοποιώντας τον Πολιτισμό 
ως Πυλώνα Βιώσιμης και Ανθεκτικής Ανάπτυξης στην πρώην Επαρχία Κισάμου). 
     Ακολούθησε Στρόγγυλη Τράπεζα, με θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση - Πολιτισμός - 
Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη», με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Πολιτιστικών 
Συλλόγων, Δήμων και Κοινωνικών Φορέων σε μία προσπάθεια απάντησης των 
ερωτημάτων: Τί επιθυμούν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τί 
επιθυμεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους; 
     Συμπερασματικά, η όλη προσπάθεια άνοιξε νέους δρόμους για τη συνεργασία μεταξύ 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Πολιτιστικών Συλλόγων, ώστε να βρεθούν νέες 
μορφές κοινής συνεργασίας, αλλά και να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη και η 
συνεργατικότητα προς το συμφέρον των πολιτών της ενδοχώρας και της τοπικής 
κοινωνίας γενικότερα. 
     Στην Ημερίδα παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Κισάμου Θοδωρής Σταθάκης, Αντιδήμαρχοι 
και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι της Α΄θμιας και της Β΄θμιας 
Εκπαίδευσης, της Παγκρητίου Ενώσεως Πολιτιστικών Συλλόγων, καθώς και μέλη των 
Πολιτιστικών Συλλόγων και άλλων Φορέων του Νομού Χανίων.  
 
2535 20.  Δράσεις της Βιβλιοθήκης 

ο βιβλίο της Συγγραφέως Μαρίνας Παλιάκη-Μπόκια, με τίτλο «Η Μεγάλη Εβδομάδα 
του Νικόλα», διάβασε ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης, Βιβλιοθηκονόμος της ΟΑΚ 

στους μικρούς φίλους του Ιδρύματος. Το βιβλίο παρουσιάζει το μήνυμα του Ευαγγελίου, 

Ε 

Τ 
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που εμπνέει την κάθε ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας και συνδέει το εκάστοτε γεγονός 
με τις Ιερές Ακολουθίες των ημερών, στις οποίες ο κάθε πιστός καλείται να συμμετάσχει 
ενεργά.  

Οι μικροί αναγνώστες, ανανέωσαν τη συνάντησή τους για την επόμενη χρονιά, 
ανυπομονώντας να «συναντήσουν» τις νέες «παραμυθοϊστορίες», κάθε Σάββατο στην 
Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ. 
 

23. Συνάντηση επαγγελματιών του κλάδου ελαιολάδου του Νομού Χανίων, καθώς και 
σχετικών Φορέων της Περιφερειακής Ενότητητας Χανίων. 
 
ΜΑΪΟΣ 
 

2536 4.  Βραδιά κινηματογράφου 
ε την προβολή της ταινίας «Καζαντζάκης» έκλεισε ο κύκλος προβολής 
κινηματογραφικών ταινιών για τη φετινή χρονιά. Την ταινία σχολίασαν ο Γενικός 

Διευθυντής της ΟΑΚ Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, η Μαρία Χατζηαποστόλου, επιστ. 
συνεργάτιδα και ο Γεώργιος Πευκιανάκης, Φιλόλογος. 

Υπενθυμίζουμε ότι η ΟΑΚ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της γύρω από την τέχνη 
του Κινηματογράφου, πραγματοποίησε μία σειρά προβολής ταινιών, με διάφορα 
κοινωνικά, πολιτιστικά και άλλα θέματα (βλπ. 2506, τεύχος 16), δίδοντας μία πολιτιστική 
αναπνοή στους πολίτες της περιοχής κατά τη χειμερινή περίοδο.  
 
2537 5.-12. Κρήτη χθες και σήμερα 

μάδα της Μεικτής Χορωδίας Gesangverein Liederkranz 1946 e.V. Nieder-Olm από την 
Γερμανία. Κατά την παραμονή τους στην ΟΑΚ είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν 

αξιοθέατα και μνημεία της περιοχής, όπως η Πολυρρήνια, η Κίσαμος, η Ροτόντα στην 
Επισκοπή Κισάμου, ελαιουργεία της περιοχής, το Γερμανικό Νεκροταφείο στο Μάλεμε 
κ.ά. 

 Την ευθύνη είχε ο δάσκαλος κηπουρικής Alexander Kreisel, μέλος της Χορωδίας, ο 
οποίος γνωρίζει την ΟΑΚ λόγω της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας σε Σχολή 
Αρχιτεκτονικής Περιβάλλοντος και Κηπουρικής, με τους σπουδαστές της οποίας έρχεται 
στο Ίδρυμα περισσότερο από 20 χρόνια. 
 
7. 1ο Δημοτικό Σχολείο Κισάμου, Α΄ και Β΄ Τάξεις. 
 
2538 10.-11.  Εορτή Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου 

ε την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Φωτιστών των 
Σλάβων, στη μνήμη των οποίων έχει αφιερωθεί το Παρεκκλήσι της ΟΑΚ, τελέσθηκε 

ο Μέγας Εσπερινός από τον Οσιολ. π. Χρύσανθο Τσαχάκη, Μοναχό της Ιεράς Μονής 
Γωνιάς και Μέλος του Διοικ. Συμβουλίου της ΟΑΚ, ο οποίος εκπροσώπησε τον Σεβασμ. 
Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο, με τη συμμετοχή κληρικών της τοπικής μας 
Εκκλησίας. 
      Την επομένη, κυριώνυμο ημέρα της εορτής, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία από τον 
Οσιολ. π. Χρύσανθο και άλλους κληρικούς, στην οποία συμμετείχαν πολλοί φίλοι του 
Ιδρύματος. Ο π. Χρύσανθος μετέφερε τις ευχές του Σεβασμιωτάτου και ευχήθηκε η ΟΑΚ 
να συνεχίζει το ιεραποστολικό έργο της στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε. 

 
2539 10.  Μουσική γέφυρα ανάμεσα στους λαούς 

έσα σε αναστάσιμο κλίμα πραγματοποιήθηκε  εορταστική μουσική εκδήλωση, με 
τις Xορωδίες Gesangverein Liederkranz 1946 e.V. Nieder-Olm (Γερμανία), με 

χοράρχη τον Ulrich Dörr και της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, με χοράρχη 
τον Μουσικοδιδάσκαλο Γεώργιο Χαχλάκη. Η εκδήλωση εξέπεμψε μήνυμα καταλλαγής, 

Μ 
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μία γέφυρα που ενώνει με τη μουσική τη διαφορετικότητα των λαών. Όπως τόνισε ο κ. 
Ζορμπάς, με αφορμή και τους εορτασμούς για τη Μάχη της Κρήτης, «αισθανόμαστε και 
σήμερα την ανάγκη και έχουμε χρέος και καθήκον σε όλους αυτούς που σηκώνουν τον 
Σταυρό και πορεύονται προς τον Γολγοθά, να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας πρωτίστως, 
και μέσα από το ιεραποστολικό έργο των εορταζομένων Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, 
Φωτιστών των Σλάβων, ότι: Από την Κρήτη την «κοιτίδα της Ευρώπης», από την μικρή 
αυτή γωνιά, πρέπει να ονειρευθούμε και πάλι την Ευρώπη, τον κοινό οίκο μας. Η Ευρώπη 
διέρχεται μια δύσκολη περίοδο, βρίσκεται σε μία υπαρξιακή κρίση και αναζητά το χαμένο 
εαυτό της. Πρέπει να αναλάβουμε νέες πρωτοβουλίες και δράσεις, ώστε 
να διατηρήσουμε τη μνήμη αυτή δίδοντας προοπτικές και ελπίδες στους νέους 
ανθρώπους. Με την ψήφο στις εκλογές για τους εκπροσώπους της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, να καταδικάσουμε τον κάθε φασισμό και την κάθε μορφή ολοκληρωτικών 
συστημάτων, που εισέρχονται στη ψυχή των λαών, αδρανοποιούν τη συνείδησή της, 
διαστρέφουν το ήθος της και γίνονται πρόξενοι δεινών. Η πραγματοποίηση της Αγίας και 
Μεγάλης Συνόδου στην Ακαδημία (Ιούνιος 2016) επεσήμανε μεγαλοφώνως την καταδίκη 
κάθε πολέμου και πάσης φύσεως τρομοκρατίας και φονταμενταλισμού». 

Ο Δήμαρχος του Nieder-Olm, Dieter Kuhl, αναφερόμενος στη συνεργασία των δύο 
λαών και την καταλλαγή, δώρισε στην ΟΑΚ, σε κορνίζα, επανατυπωμένο σε φυσικό 
μέγεθος, απόσπασμα από τη Γένεση, από την πρώτη εκτύπωση της Βίβλου στο 
Τυπογραφείο του Γουτεμβέργιου  (Mainz 1452-1455). 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν πολλοί φίλοι του Ιδρύματος. 
 

11.  Δεύτερη Συνάντηση του Δημάρχου Πλατανιά Ιωάννη Μαλανδράκη και στελεχών του 
Δήμου με τον Δήμαρχο του Nieder-Olm (Γερμανία), στο πλαίσιο μελλοντικής 
αδελφοποίησης του Δήμου του Nieder Οlm με τον Δήμο Πλατανιά. 
 
13. Ομάδα αλλοδαπών. 
 

2540  14. Η Κρήτη χθες και σήμερα 
μάδα από τη Γερμανία, τα μέλη της οποίας ενημερώθηκαν από τους επιστημονικούς 
συνεργάτες για το σκοπό και το έργο του Ιδρύματος, καθώς και για την ιστορία και 

τον Πολιτισμό της Κρήτης.  
 

15. Δάσκαλοι και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγροκηπίου Χανίων. 
 

2541 15.-19. Κρήτη: Σταυροδρόμι πολιτισμών 
μάδα από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αποτελούμενη από κληρικούς και στελέχη 
Φιλόπτωχων Ταμείων και Γυναικείων Συλλόγων, φιλοξενήθηκε στην ΟΑΚ.  

     Οι φιλοξενούμενοι, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, επισκέφθηκαν την Ιερά 
Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου, όπου τους υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της ΟΑΚ Σεβασμ. 
Μητροπολίτης Αμφιλόχιος στο Τσατσαρωνάκειο Πολύκεντρο. Ακόμη, επισκέφθηκαν το 
Αννουσάκειο Θεραπευτήριο, όπου περιηγήθηκαν στους χώρους του και ενημερώθηκαν 
για τις δράσεις του.  

Κατά την παραμονή τους, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν αξιοθέατα και Ιερές 
Μονές της περιοχής, όπως την παρακείμενη Ιερά Μονή Γωνιάς και το Εκκλησιαστικό 
Μουσείο της Μονής, όπου ξεναγήθηκαν από την Αικατερίνη Καρκαλά, την Παλαιά Πόλη 
των Χανίων και τα εκεί Μουσεία, καθώς και τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου.      
    Επίσης, είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν γυναίκες-μέλη του Συλλόγου Γυναικών 
Κολυμβαρίου με την Πρόεδρο Αικατερίνη Γρένδα-Χριστοδουλάκη, καθώς και τον 
εφημέριο του Ιερού Ναού Κολυμβαρίου, Αιδεσιμ. π. Διονύσιο Νταουντάκη 
ανταλλάσοντας σκέψεις και ιδέες για μελλοντικές συναντήσεις.  

Ο 
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     Η επίσκεψη των ενοριακών στελεχών στην Κρήτη ολοκληρώθηκε με τη 
συμμετοχή στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Μιχαήλ 
Αρχαγγέλου, Ροτόντα, στην Επισκοπή Κισάμου, σε έναν από τους 
αρχαιότερους Ναούς της Κρήτης (6ος αιώνας), όπου τιμήθηκε η μνήμη 
του Αγίου Ιερομάρτυρος Μελχισεδέκ Επισκόπου Κισάμου, 
προεξάρχοντος του Σεβασμ. Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου 
Γερασίμου, προσκεκλημένου του Σεβασμ. Μητροπολίτου Κισάμου και 
Σελίνου Αμφιλοχίου, ο οποίος παρίστατο συμπροσευχόμενος. 
 
16. Ομάδα αλλοδαπών. 
 
2542 17.  Βιβλιοθήκες στον 21ο αιώνα 

πιστημονική Ημερίδα, που διοργάνωσε η ΟΑΚ, με θέμα «Προσεγγίσεις στον ρόλο 
των Βιβλιοθηκών σήμερα». Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε τέτοια 

δράση σε επίπεδο Βιβλιοθηκών, με σκοπό τον κοινό σχεδιασμό και τη συνεργασία σε 
μελλοντικές κοινές εκδηλώσεις. 

Στην Ημερίδα αναγνώσθηκε Χαιρετισμός του Γενικού Διευθυντή της ΟΑΚ Δρ 
Κωνσταντίνου Ζορμπά, στον οποίο ανάφερε χαρακτηριστικά ότι, «οι Βιβλιοθήκες είναι 
”κόμβοι” πολιτισμού. Εκτός από την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, έχουν εξελιχθεί, στις μέρες μας, σε κομβικά σημεία επικοινωνίας μεταξύ 
λαών και πολιτισμών. Αναπτύσσουν συνεργασίες και δημιουργούν δίκτυα ανταλλαγής 
ιδεών και εμπειριών. Διαφυλάσσοντας με σεβασμό την ιστορική μνήμη και την 
παράδοση, αναζητούν νέους προσανατολισμούς για να εμπνεύσουν τον σύγχρονο 
άνθρωπο και να υπηρετήσουν τις ανάγκες του. Στο πλαίσιο αυτό, οι Βιβλιοθήκες, με τις 
πολύπλευρες δράσεις τους, προσπαθούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των Νέων 
Τεχνολογιών και να επιτύχουν τη δύσκολη ισορροπία μεταξύ κληρονομιάς και 
καινοτομίας, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος».  

Οι εκπρόσωποι των Βιβλιοθηκών, αναφέρθηκαν στις δράσεις και στο έργο των 
Βιβλιοθηκών τους, συζήτησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι  Βιβλιοθήκες στην 
εποχή της οικονομικής και της πολιτιστικής κρίσης, αλλά και πως μπορούν να 
συνεργαστούν, ώστε να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα. 

Ο επιστημονικός συνεργάτης και Βιβλιοθηκονόμος της ΟΑΚ, Ιωάννης 
Μουντογιαννάκης, παρουσίασε το έργο και τις δράσεις της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, 
τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να γνωριστούν και να συνεργαστούν όλοι οι Φορείς των 
Βιβλιοθηκών της Κρήτης. 

Η κεντρική ομιλία έγινε από την Ελένη Κωβαίου, υπεύθυνη  των κλειστών συλλογών 
της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία μίλησε, με θέμα «Βιβλιοθήκες στον 
21ο αιώνα». Η ομιλήτρια αναφέρθηκε, στις Νέες Τεχνολογίες και ειδικότερα στη σημασία 
της ψηφιοποίησης των βιβλίων και των αρχείων των Βιβλιοθηκών, καθώς και στο πώς οι 
Βιβλιοθήκες της Ευρώπης και της Ελλάδος χρησιμοποιούν τα εργαλεία της 
ψηφιοποίησης.  

Κλείνοντας την Ημερίδα, οι συμμετέχοντες ευχαρίστησαν την ΟΑΚ για την 
πρωτοβουλία και συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή 
όλων των υπευθύνων των Βιβλιοθηκών της Κρήτης, καθώς τα θέματα που απασχολούν 
τους ειδικούς του βιβλίου στην ψηφιακή εποχή, είναι πολλά και σημαντικά.  

 
2543  18.-19.  Πρόγραμμα ΑΡΙΑΔΝΗ 

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

Γεώργιο Γαβριλάκη και Κοινωνικούς Λειτουργούς της Μονάδας. 
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2544 19.-25. Παγκόσμιο Φόρουμ Θεολόγων Εκπαιδευτικών 
ιεθνές Συνέδριο του Παγκόσμιου Φόρουμ Θεολόγων Εκπαιδευτικών (“Global Forum 
of Theological Educators”), με θέμα «Όραμα και βιωσιμότητα σε συνάφεια: 

Θεολογική εκμάθηση και εκπαίδευση» (“Vision and Viability in Contexts: Theological 
Learning and Formation”), πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ, σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η δεύτερη συνάντηση, μετά τη 
δημιουργία του Φόρουμ και την πρώτη συνάντηση το 2016, στην πόλη Dorfweil της 
Γερμανίας. 

Η δημιουργία του παραπάνω Φόρουμ αποτέλεσε μία σημαντική πρωτοβουλία των 
ανά τον κόσμο Θεολόγων, οι οποίοι –ως άτομα και όχι ως εκπρόσωποι Θεολογικών 
Πανεπιστημίων ή Φορέων– συγκεντρώθηκαν για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να 
διερευνήσουν νέους τομείς συνεργασίας. 
     Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ 
Κωνσταντίνος Ζορμπάς, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, υπογραμμίζοντας πως «η 
συνάντηση αυτή αποτελεί ένα σπουδαίο γεγονός, καθώς είναι μεγάλη τιμή για το Ίδρυμα 
να φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του, κορυφαίους θεολόγους από όλο τον κόσμο». Ο κ. 
Ζορμπάς αναφέρθηκε στο Διεθνές Πρόγραμμα «Λόγου και Τέχνης» της ΟΑΚ, «Πρόσωπο 
προς Πρόσωπο», αναλύοντας τη θεολογική διάστασή του, αλλά και στην Ομιλία «Εις το 
Άγιον Πάσχα», του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ο Δρ Ζορμπάς έκανε, επίσης, 
αναφορά στα επίσημα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, που αφορούν τις Νέες 
Τεχνολογίες, τονίζοντας, πως η αποστολή της Εκκλησίας είναι ο ευαγγελισμός του 
κόσμου.  
     Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου περιελάμβανε πρωινές Βιβλικές Μελέτες, Εισαγωγικές 
Ομιλίες, αλλά και Ομάδες Εργασίας σε θέματα όπως: μορφές θεολογικής και 
παιδαγωγικής εκπαίδευσης, ιερατικές κλίσεις και συνάφεια, με παραδείγματα από την 
Αφρική, τη μετανάστευση και την απάντηση των Εκκλησιών και τη θεολογική 
εκπαίδευση, ενώ αναφέρθηκαν εμπειρίες από διάφορες Χώρες του κόσμου. 
     Οι σύνεδροι ενημερώθηκαν για την ιστορία και το έργο της ΟΑΚ, μέσα από την 
περιήγηση στους χώρους της, ενώ είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την παρακείμενη 
Ιερά Μονή Γωνιάς και το Εκκλησιαστικό Μουσείο, καθώς και αξιοθέατα της περιοχής. 
 
2545 25.5-2.6  Νεολαία και Οικογένεια στη Γερμανία 

υνέδριο Συμβούλων στον Τομέα Νεολαίας και Οικογένειας της Ευαγγελικής 
Εκκλησίας της Γερμανίας (Rheinland-Pfalz). 

     Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία, κατά την οποία, σπουδαία στελέχη της 
Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας, συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν φλέγοντα 
ζητήματα που απασχολούν τη νεότητα, αλλά και την οικογένεια (π.χ. ανεργία, μάστιγα 
των ναρκωτικών, προσφυγικό πρόβλημα κ.ά). 
     Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, καλωσόρισε την Ομάδα, 
σημειώνοντας τις νέες προκλήσεις μετά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(27.5.2019), οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τόσο τον νεανικό πληθυσμό, όσο και την ίδια 
την οικογένεια (π.χ. προσφυγικό, μετανάστευση, κλιματική αλλαγή, ευρωσκεπτικισμός 
κ.ά.). 
     Οι σύνεδροι, κατά τη διαμονή τους στην ΟΑΚ, είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν 
από τους επιστημονικούς συνεργάτες για την ιστορία και το έργο του Ιδρύματος, αλλά 
και να επισκεφθούν την παρακείμενη Ιερά Μονή Γωνιάς και το Εκκλησιαστικό Μουσείο, 
την Ιερά Μονή Χρυσοπηγής, καθώς και την Παλαιά Πόλη των Χανίων, το Φαράγγι της 
Σαμαριάς και άλλα αξιοθέατα της περιοχής. 
 

 
 

Δ 
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ΙΟΥΝΙΟΣ 
 
2546  4.-9. Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Θερινό Σχολείο 

ερινό Σχολείο, το οποιο διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο για την 
Επιστημονική Εκπαιδευτική Έρευνα (European Science Education Research 

Association), με την ευθύνη της τοπικής οργάνωσης από τον Καθηγητή Δημήτριο 
Σταύρου, Διευθυντή του Εργαστηρίου για τη Διδασκαλία της Επιστήμης στο Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και άλλων Καθηγητών. Στο 
Σχολείο συμμετείχαν Καθηγητές και φοιτητές από Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το συγκεκριμένο Θερινό Σχολείο είναι το δεύτερο που διεξήχθη στην ΟΑΚ. Πρόκειται 
για ένα εντατικό Πρόγραμμα με Καθηγητές και διδακτορικούς φοιτητές της 
Παιδαγωγικής, το οποίο περιλάμβανε μαθήματα, Ομάδες Εργασίας και παρουσίαση 
διδακτορικών ερευνών (posters). Το θέμα του Θερινού Σχολείου επικεντρώθηκε στη 
μεθοδολογία και τη διδασκαλία των Επιστημών στην Εκπαίδευση. 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Παλαιά Πόλη των Χανίων, 
αξιοθέατα της περιοχής και να ενημερωθούν για τον πολιτισμό της Κρήτης. 
 
2547  9.-19. Νέες εξελίξεις στην Ιατρική Μηχανική 

ο 18ο Διεθνές Θερινό Σχολείο στις Βιο-Επιστήμες (Bio-X), το οποίο οργανώθηκε από 
το Τμήμα Βιοϊατρικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Χιούστον/ΗΠΑ και 

χρηματοδοτήθηκε από την NSF (Εθνική Οργάνωση για την Επιστήμη) και την Engineering 
in Medicine and Biology Society (Μηχανική για την Ιατρική και τη Βιολογία), 
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. 
     Σκοπός της συνάντησης ήταν οι μελλοντικοί επιστήμονες να εργαστούν σε θέματα 
βιολογικής επιστήμης και βιο-μηχανικής και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις 
στους νέους τομείς της βιο-πληροφορικής και της μοριακής μηχανικής έρευνας. 
     Ο Δρ Metin Akay, Υπεύθυνος Καθηγητής από το Πανεπιστήμιο του Χιούστον,  όπως και 
άλλοι γνωστοί Καθηγητές από διάφορα Πανεπιστήμια στον κόσμο και την Ελλάδα (Κρήτη, 
Ιωάννινα, Αθήνα κ.ά.), παρέδωσαν μαθήματα σε επιλεγμένους άριστους φοιτητές. Τους 
συνέδρους χαιρέτησαν ο Μιχάλης Ζερβάκης, Αντιπρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης και 
ο Δημήτριος Φωτιάδης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
     Εκτός από τις διαλέξεις των Καθηγητών και τις συζητήσεις, επιστημονικές μελέτες 
παρουσίασαν και οι ίδιοι οι φοιτητές, ενώ είχαν και την ευκαιρία να επισκεφθούν την 
Παλαιά Πόλη των Χανίων και να γνωρίσουν τον Πολιτισμό και την παράδοση της Κρήτης 
με την επίσκεψή τους στα αξιοθέατα της περιοχής.  
     Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Ζορμπάς, κλείνοντας τις εργασίες της σημαντικής 
αυτής συναντήσεως, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για 
τα θέματα της Βιοηθικής και τις προκλήσεις των Νέων Τεχνολογιών και της Βιο-
μηχανικής, οι οποίες αλλάζουν ριζικά όχι μόνο τον τρόπο της ζωής μας και τον τρόπο της 
σκέψης μας, αλλά και την ανθρώπινη συμπεριφορά. «Για τον λόγο αυτό», σημείωσε ο κ. 
Ζορμπάς, «είναι επείγον να συζητήσουμε όλοι μαζί για τους κινδύνους και τις ευκαιρίες 
που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Στην εποχή της 
Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης, η Τεχνολογία πρέπει να θεωρείται 
από τον άνθρωπο ως εργαλείο που μπορεί να βελτιώνει την ποιότητα ζωής του. Ο στόχος, 
λοιπόν, είναι να τοποθετήσουμε τον άνθρωπο στο κέντρο, επιβεβαιώνοντας τον 
στρατηγικό ρόλο της τεχνολογίας, ικανό να ενισχύσει τις ικανότητές μας, χωρίς όμως να 
στρεβλώσουμε την ανθρώπινη φύση μας». 

      
2548  18. Καινοτόμες δράσεις στο χώρο της Υγείας 

ε την παραπάνω προβληματική, πραγματοποιήθηκε επιστημονική Ημερίδα, με 
τίτλο: “Global Health-care Innovations” (Καινοτομία στο χώρο της Υγείας και της 
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Πρόνοιας), στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Κτηρίου Επιστημών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, η 
οποία διοργανώθηκε από την Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνεργασία με τον 
Καθηγητή Metin Akay και άλλους διακεκριμένους Καθηγητές. Στην Ημερίδα 
παρευρέθηκαν 15 επιστήμονες διεθνούς κύρους, από τον Ακαδημαϊκό χώρο και τη 
Βιομηχανία, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους, παρουσίασαν –μεταξύ άλλων– τεχνολογίες 
«εγκεφάλου», «μεγάλων δεδομένων» και «νανο-τεχνολογίας», καθώς και εφαρμογές σε 
γενικότερα θέματα της υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος. 
  

19. Ο νεοεκλεγής Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, με συνεργάτες του 
επισκέφθηκε την ΟΑΚ και ενημερώθηκε για το έργο και τις δράσεις του Ιδρύματος, από 
τον Γενικό Διευθυντή Δρα Κωνσταντίνο Ζορμπά, παρουσία των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου Εμμανουήλ Κελαϊδή και Χάρη Κουνελάκη, καθώς και συνεργατών του 
Ιδρύματος. 

Ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς συνεχάρη τον κ. Μπακογιάννη για την πανηγυρική εκλογή 
του στον Δήμο Αθηναίων και του ευχήθηκε δύναμη και ενίσχυση στο έργο του.  

Ο κ. Μπακογιάννης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα οικολογικά θέματα, τις δράσεις 
και τις κοινές συνεργασίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση (κοινωνική οικονομία, 
ενεργειακές κοινότητες κ.λπ.), τον Πολιτισμό και τα θέματα της νεολαίας. Επίσης, είχε την 
ευκαιρία να ενημερωθεί για τις εργασίες και τα πορίσματα της Αγίας και Μεγάλης 
Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας (2016), καθώς και για τον διαθρησκειακό και 
διαχριστιανικό διάλογο. Αποδέχθηκε δε την πρόταση να είναι κεντρικός ομιλητής σε 
εκδήλωση στο Πέτρινο Θέατρο, με θέμα «Πολίτης, Πολιτική, Πολιτισμός», καθώς και να 
ενισχύσει τις προσπάθειες της ΟΑΚ για τον διακομματικό διάλογο.   
 
2549  22.-29. Συνέδριο Βιολόγων 

ιεθνές Συνέδριο Βιολογίας, με τίτλο “Neural circuits and behaviour of Drosophila”, 
με διοργανωτές τον Δρ Barry Dickson (Janelia Research Campus/HHMI), τον Δρ Scott 

Waddell (Oxford University), την Δρ Eugenia Chiappe (Champalimaud Foundation) και την 

Δρ Kristin Scott (University of California, Berkeley). Το Συνέδριο αφορούσε την έρευνα 
γύρω από τη μύγα δροσόφυλλα ή όπως την γνωρίζουμε εδώ στην Κρήτη ως «μπεκρής».  

O Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, κατά τον Χαιρετισμό του προς 
τους συνέδρους, ανέπτυξε τις βασικές αρχές και αξίες που πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
της η επιστημονική κοινότητα και κυρίως η έρευνα για τον άνθρωπο από τον άνθρωπο, 
υπενθυμίζοντας τη φράση της Εγκυκλίου της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας (2016), ότι «ο άνθρωπος δεν ορίζεται μόνο από τα γονίδιά του». 

Οι σύνεδροι, κατά την παραμονή τους στην Κρήτη, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν 
την Παλαιά Πόλη των Χανίων, καθώς και αξιοθέατα της περιοχής. 
 
2550  27. Το νερό ως πηγή ζωής 

κπαιδευτικοί και μαθητές από την Ελλάδα, την Πολωνία, την Τουρκία και τη Χώρα 
των Βάσκων (Ισπανία), επισκέφθηκαν την ΟΑΚ,  στο πλαίσιο δράσεων του 

Προγράμματος Erasmus+ Project, με τίτλο: “MISSION POSSIBLE HEALTH 2017 – 2019”. Το 
Πρόγραμμα αυτό  αποτελείται από τις ενότητες νερό, διατροφή, δάση και βότανα. Τον 
συντονισμό είχε η Φιλόλογος του Γυμνασίου Κολυμπαρίου Ελπινίκη Μιχαλούδη με τη 
συνεργασία του Διευθυντή του Λυκείου Κολυμπαρίου, Ζαχαρία Κουτουλάκη και του 
Διευθυντή του Γυμνασίου Κολυμπαρίου, Στυλιανού Παπαδάκη.  

Η δράση αφορούσε τη σημασία του νερού στη ζωή του ανθρώπου. Τους 
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές υποδέχθηκε ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ 
Κωνσταντίνος  Ζορμπάς, ο οποίος στον Χαιρετισμό του, τόνισε τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για την κατανόηση των λαών και την οικοδόμηση 
του κοινού οίκου μας. Στη συνέχεια, ο Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θεολογίας και 
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Οικολογίας (ΙΘΟ), Αντώνης Καλογεράκης, μέσα από την προβολή διαφανειών, ανέλυσε 
στους εκπαιδευτικούς το περιβαλλοντικό έργο του Ιδρύματος, καθώς και τις αιτίες και τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ακολούθησαν μουσικές δραστηριότητες στον αύλειο 
χώρο της ΟΑΚ, με τη συνοδεία παραδοσιακών μουσικών οργάνων, από την Τουρκία, την 
Πολωνία, αλλά και την Ελλάδα, μεταδίδοντας με τον τρόπο αυτόν το μήνυμα της 
σημασίας της οικοδόμησης νέων πολιτιστικών γεφυρών και ενδυνάμωσης της φιλίας των 
λαών. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις περιβαλλοντικές δράσεις, τονίζοντας 
ότι ο πλανήτης μας απαιτεί σεβασμό, καθώς είναι το κοινό σπίτι μας. Καθ᾽ όλη τη 
διάρκεια του Προγράμματος έγινε ιδιαίτερα εμφανές ότι η μαθητιώσα νεολαία είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητη στα θέματα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και 
πως η αναγκαιότητα της ανάπτυξης δράσεων για την προστασία της φύσης πρέπει να 
γίνει καθημερινό βίωμα όλων. 
      
2551  29.  Παιδί και Μουσική 

 Παιδική Χορωδία, η Χορωδία Ενηλίκων, το Μουσικό Εργαστήρι του Δήμου 
Πλατανιά και η ΟΑΚ, διοργάνωσαν Μουσική Βραδιά, με τίτλο «Παιδί και Μουσική 

2019», στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.  
    Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά Νικόλαος Δασκαλάκης, ο 
οποίος στον Χαιρετισμό του, συνεχάρη τα παιδιά, τους γονείς και τους καθηγητές και 
δήλωσε πως ο Δήμος Πλατανιά θα συνεχίζει να στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες.   

Εκ μέρους της ΟΑΚ και του Γενικού Διευθυντή αυτής, Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά, 
απηύθυνε Χαιρετισμό η επιστημονική συνεργάτιδα του Ιδρύματος, Δρ Μαρία 
Χατζηαποστόλου, η οποία καλωσόρισε τους μικρούς φίλους του Ιδρύματος με τη γνωστή 
φράση του Φρειδερίκου Νίτσε: «Χωρίς μουσική, η ζωή θα ήταν ένα λάθος» και συνεχάρη 
τους γονείς που ενθαρρύνουν τα παιδιά τους στην ενασχόλησή τους με τη μουσική, 
καθώς με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται οι αυριανοί υπεύθυνοι πολίτες, αλλά και τον 
Δήμαρχο Πλατανιά για τη μέριμνά του για τον Πολιτισμό. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: 
«Είναι αλήθεια πως η κλίση ενός ανθρώπου προς τη μουσική, αλλά και προς άλλες 
μορφές της Τέχνης, εκφράζεται από την τρυφερή ακόμη παιδική ηλικία, όπως συνέβη 
στην περίπτωση του κορυφαίου Μίκη Θεοδωράκη, καθώς από τότε φάνηκε καθαρά, ότι η 
ζωή του θα μοιραζόταν ανάμεσα στη μουσική και στον αγώνα για τον άνθρωπο. Όπως ο 
ίδιος εξομολογείται: “Τα τραγούδια μου πέταξαν ψηλά στις γειτονιές, σε εκείνες που 
μοσχοβολούσαν βασιλικό και ασβέστη. Με τα χελιδόνια, τον μικρό Βοριά και τον ξανθό 
Απρίλη. Και όταν κάποτε έφτασαν στην Κρήτη, στα Χανιά, τη δική μου όμορφη πόλη, τότε 
ψήλωσαν ακόμα περισσότερο”».  

Την ευθύνη του Μουσικού Μέρους της εκδήλωσης, το οποίο αποτελούνταν από 
δημιουργίες μεγάλων συνθετών, είχε η Καθηγήτρια Μουσικής Κυριακή Μπονάτου, 
Υπεύθυνη της Παιδικής Χορωδίας του Δήμου Πλατανιά και του Μουσικού Εργαστηρίου 
Πλατανιά-Ταυρωνίτη, η οποία ευχαρίστησε θερμά την ΟΑΚ για τη φιλοξενία. Τη Χορωδία 
Ενηλίκων διηύθυνε ο Ιωάννης Μελαμπιανάκης, Καθηγητής Μουσικής.  
 

 

Η 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Δρ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΕΡΟ 

 
Χαιρετισμός  του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.  

Καθηγητή Θεοδώρου Γιάγκου  
 

[...] Τον Οκτώβριο του παρελθόντος έτους, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. 
Βαρθολομαίου, Προκαθημένων ή εκπροσώπων άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, του 
Προέδρου της Δημοκρατίας καθώς και άλλων υψηλόβαθμων προσκεκλημένων του 
εκκλησιαστικού, πολιτικού και ακαδημαϊκού κόσμου, πραγματοποιήθηκαν στην 
Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης οι πανηγυρικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση πενήντα 
χρόνων από την ίδρυσή της. Οι ομιλητές εξήραν το συντελεσθέν έργο, με τεκμηριωμένο 
λόγο, αποδίδοντας τον οφειλόμενο έπαινο. Χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι συνέκλιναν 
στην επισήμανση της πρωτοποριακής συμβολής του σήμερα τιμωμένου, Άρχοντος 
Υπομνηματογράφου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αλέξανδρου Παπαδερού, του 
συνιδρυτή και επί σαράντα χρόνια διευθυντή της Ακαδημίας. [...] 

Η Ακαδημία καλλιέργησε συστηματικά τη θεολογική έρευνα στην Κρήτη, δηλαδή σε 
ένα χώρο που πριν δεν υπήρξε άλλο ίδρυμα αυτού του επιπέδου, προσφέροντας 
πρωτοποριακή μαρτυρία και βεβαίως προέβαλε τη Μεγαλόνησο ως ένα σπουδαίο 
θεολογικό κέντρο. Έτσι δικαιολογείται απόλυτα ο προσφυής χαρακτηρισμός της Κρήτης 
από τον Οικουμενικό Πατριάρχη ως «της ναυαρχίδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου». 
Επισφράγισμα της αναγνώρισης της Ακαδημίας ήταν η απόφαση της Συνάξεως των 
Προκαθημένων (Γενεύη, Ιανουάριος 2016) να συγκληθεί το 2016 στους χώρους της η 
Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Από την ιστορία των συνόδων 
γνωρίζουμε ότι οι μεγάλες και οικουμενικές σύνοδοι συγκαλούνταν συνήθως σε 
σπουδαίους ναούς. Μνημονεύω ενδεικτικά την Αγία Ειρήνη και την Αγία Σοφία 
Κωνσταντινουπόλεως. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι μία τέτοια Σύνοδος είναι πράξη 
τελετουργίας. Εξάλλου οπουδήποτε διατυπώνεται η ορθόδοξη πίστη, που είναι πράξη 
αγιοπνευματική, δηλαδή προϋπόθεση και συνέχεια της Θείας Ευχαριστίας, ο χώρος της 
συγκλήσεως των ορθοδόξων προσλαμβάνει ιδιότυπο κύρος. Όταν ο σήμερα τιμώμενος 
έκανε τα πρώτα βήματα της σύστασης της Ακαδημίας, είμαι βέβαιος ότι δεν φανταζόταν 
ότι οι κόποι του θα τύγχαναν τέτοιας ευλογίας και αναγνώρισης. 

Στην παρούσα πανηγυρική τελετή οφείλω να στρέψω τη σκέψη μου σε δύο πρόσωπα 
που χάρισαν έμπνευση στον τιμώμενο. Ήταν οι δύο πυλώνες, όπου θεμελιώθηκε 
αδιάσειστα το έργο του: ο μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κυρός Ειρηναίος, μία 
εμβληματική μορφή που κατέθεσε και υποστήριξε με έργα και λόγια την κοινωνική 
διδασκαλία και πράξη της Εκκλησίας και ο αείμνηστος πατριάρχης Αθηναγόρας, ο οποίος 
άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στον σύγχρονο χριστιανικό κόσμο με τα σπουδαία 
οράματα και ανοίγματά του. Αυτές οι προσωπικότητες έδωσαν πνοή στη φιλοπρόοδο και 
ζέουσα από αγάπη ψυχή του τιμωμένου για την Εκκλησία και τον άνθρωπο. 

Καθώς ο πατριάρχης Αθηναγόρας διαπίστωνε τις δυσοίωνες καταστάσεις που ζούσε το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο τότε εντός της Τουρκίας καθώς και τις αρνητικές συνέπειες για 
τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, αποφάσισε την ίδρυση τριών πατριαρχικών κέντρων 
εκτός της Τουρκίας, με ιδιαίτερη στόχευση το καθένα. Το Κέντρο στο Σαμπεζύ της 
Γενεύης, είναι ένας χώρος συνάντησης και διαλόγου των χριστιανών όλων των 
ομολογιών, το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών είναι ένας χώρος καλλιέργειας 
των πατερικών σπουδών, ήτοι μελέτης της ορθόδοξης αυτοσυνειδησίας, η δε 
μνημονευθείσα Ακαδημία της Κρήτης, είναι ένας χώρος για τον οποίο θα γίνει 
ειδικότερος λόγος στη laudatio της αποψινής πανηγυρικής συνεδρίας. 
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Και στα τρία κέντρα συναντώνται με ένα ξεχωριστό τρόπο τιμώντες και τιμώμενος, 
καθόσον το έργο αμφοτέρων των πλευρών αλληλοπεριχωρείται σε μια αγαστή 
συνεργασία και με φόντο πάντοτε τη διακονία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Δανειζόμενος τον κοραϊκό όρο «μετακένωσις», θέμα με το οποίο ασχολείται στη 
διδακτορική του διατριβή ο τιμώμενος και μεταπλάθοντας λίγο το περιεχόμενο αλλά όχι 
τις αρχές, που υπονοούνται από τον όρο, επιθυμώ να υπογραμμίσω τη συμβολή της 
Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης στη μετακένωση του θεολογικού λόγου στον 
χριστιανικό κόσμο. Είναι αλήθεια ότι η Σχολή μας, στο μέτρο που καλλιεργεί με συνέπεια 
τη μελέτη των πηγών και παράλληλα αφουγκράζεται τη θεολογική αγωνία του κόσμου, 
μπορεί να καταθέσει πειστικό λόγο, δηλαδή να γίνει ένα κέντρο πνευματικής 
μετακένωσης. 

 
 

Χαιρετισμός του Προέδρου  του Τμήματος Θεολογίας  
Καθηγητή Παναγιώτη Σκαλτσή 

 
[...] Στο δικό μας Χαιρετισμό θα κάνουμε λόγο  πρώτον  για το βαθύτερο νόημα που ο κ. 
Παπαδερός προσδίδει στην έννοια της διακονίας του ανθρώπου, ως λειτουργικής 
διακονίας και έκφραση αλληλεγγύης, δεύτερον για το περιεχόμενο του αγώνα για ένα 
δικαιότερο, ελεύθερο και ειρηνικό κόσμο, και τρίτον για την ανάγκη συμμετοχής όλου 
του πληρώματος στη ζωή και το έργο της Εκκλησίας. 

α) Θέλοντας να αναδείξει την καθολικότητα της χριστιανικής αγάπης, ως διακονία 
δηλαδή όλων των αναγκών του συνανθρώπου, την τοποθετεί στον πνευματικό χώρο του 
λειτουργικού γεγονότος, όπου ο άνθρωπος αισθάνεται αποδοχή και θαλπωρή και 
ασφάλεια, όπου ο καθένας προσεγγίζει και υπηρετεί τον άλλον ως αδελφό εν Χριστώ και 
πριν την Κοινωνία συμφιλιώνεται μαζί του. «Ἡ Ἐκκλησία –γράφει– εἶναι ἐκείνη, στή ζωή 
τῆς ὁποίας τό ἓν Πνεῦμᾳ διανέμει τά χαρίσματα καί τά διακονήματα (Α΄ Κορ. 12), ὥστε νά 
μεριμνοῦν ὁμόψυχα τά μέλη ‘ὑπέρ ἀλλήλων’, νά βαστάζουν ἀμοιβαῖα τή θλίψη καί τή 
χαρά, πρός οἰκοδομή τοῦ σώματος. Κάθε χάρισμα χορηγεῖται γιά τήν ἐκτέλεση ὁρισμένης 
διακονίας, πού ἀναθέτει ὁ Θεός ἀπό τό πλήρωμα τῆς Χάριτός Του καί ἐπιτελεῖται μόνο ‘τῇ 
δυνάμει τοῦ Πνεύματος’ καί στό ὄνομα τοῦ ἑνός Κυρίου» (Λειτουργική Διακονία, εκδ. 
ΟΑΚ, σ. 32). 

Η λειτουργική διακονία κατά τον κ. Παπαδερό εκφράζει μία ορισμένη στάση ζωής, 
καθόσον το γεγονός που την εμπνέει, η «Λειτουργία», έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την 
καθολικότητα και την ενότητα, την περιχώρηση της καθολικής ύπαρξης του ανθρώπου 
και του κόσμου. Στη βάση αυτή αποκτά ιδιαίτερο νόημα και η αλληλεγγύη, το να μην 
κλείνεται ο καθένας στον εαυτό του, αλλά να ανοίγεται στους άλλους ελεύθερα και 
αγαπητικά και κατά τις επιταγές του ορθοδόξου ήθους να γίνεται «τῆς ἐλεημοσύνης 
τεχνίτης» (Ιωάννου Χρυσοστόμου, Ομιλία εις το κατά Ματθαίον 71,3). 

Όσοι ακριβώς εμφορούνται από αυτό το πνεύμα μπορούν «νά βαστάζουν ἀλλήλων τά 
βάρη (Γαλ. 6,2), νά φέρουν οἱ δυνατοί τά ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων (Ρωμ. 15,1). Γιατί 
γνωρίζουν ὅτι χρωστοῦν τό ‘ζῆν’ στό γεγονός τῆς προσλήψεώς τους ἀπό τό Χριστό καί ὅτι 
ἑπομένως ὀφείλουν ὑπακοή στήν παραίνεση ‘προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους’ (Ρωμ. 15,7), 
χωρίς διάκριση, χωρίς ὅρους καί ὅρια» (Λειτουργική Διακονία, εκδ. ΟΑΚ, σ. 47). 

β) Αναφερόμενος στον αγώνα της Εκκλησίας ο κ. Παπαδερός για έναν κόσμο 
ελεύθερο, πιο δίκαιο και πιο ειρηνικό επικαλείται τη φωνή των Πατέρων για την αγάπη 
του ενός προς τον άλλον, για τα προβλήματα που δημιουργεί στις ανθρώπινες σχέσεις η 
πλεονεξία και η αδικία. Στο πνεύμα αυτό εντάσσεται π.χ. και ο λόγος του Μεγάλου 
Βασιλείου: «Τοῦ πεινῶντος ἐστίν ὁ ἄρτος, ὅν σύ κατέχεις, τοῦ γυμνητεύοντος τό ἱμάτιον, ὅ 
σύ φυλάσσεις ἐν ἀποθήκαις, τοῦ ἀνυποδήτου τό ὑπόδημα, ὅ παρά σοί κατασήπεται, τοῦ 
χρήζοντος τό ἀργύριον, ὅ κατορύξας ἔχεις» (Μεγάλου Βασιλείου, PG 35, 892). 
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Σε διαχρονικό επίπεδο επίσης η Ορθόδοξος Εκκλησία επιδοκίμασε πάντοτε, ενίσχυσε ή 
ανάλαβε η ίδια να κατευθύνει τους αγώνες των λαών της για τη διατήρηση ή την 
ανάκτηση της ελευθερίας τους. Ανάμεσα στις πιο ένδοξες σελίδες της Ιστορίας της 
λογαριάζει εκείνες ακριβώς που εξιστορούν, πώς σε ώρες μεγάλων αποφάσεων στάθηκε 
στο πλευρό των λαών της, παρηγορήτρια και συναρωγός, πώς διατήρησε σχολεία κρυφά 
για τη διάσωση της πίστης και της εθνικής ταυτότητας των λαών, πως αναμίχθηκε πάντα 
και σταθερά σε κάθε μορφή φυλετικών διακρίσεων και ρατσιστικών επιλογών 
(βλ. Λειτουργική Διακονία, εκδ. ΟΑΚ, σσ. 51-56). 

Η Εκκλησία σημειώνει «ὀφείλει νά μαρτυρεῖ καί νά διαγγέλλει τό μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ 
σέ μίαν ἀνελήμονα κοινωνία καί φιλαυτίας, τῶν ἀνταγωνισμῶν καί τοῦ πολέμου πάντων 
ἐναντίον πάντων καί γιά τά πάντα, νά προάγει διανθρώπινη ἀναστροφή ἀνοχῆς καί 
ἀλληλεγγύης καί νά φωτίζει τά σκοτάδια τῆς ἀνθρώπινης διάνοιας καί τῆς κοινωνικῆς 
συμβίωσης (δίκαιο, οἰκονομία, ἐργασία κ.λπ.), μέ μιάν ἀκτίνα χριστιανικῆς ἀγάπης καί 
ἐλπίδας. Ὄχι βέβαια γιά νά μετατρέψει τή γῆ σέ παράδεισο, ἀλλά γιά νά παρεμποδίσει τή 
μετάπτωσή της σέ κόλαση γιά τόν ἄνθρωπο» (Λειτουργική Διακονία, εκδ. ΟΑΚ, σ. 48). 

γ) Από τους πρώτους που μίλησαν και έθεσαν θέμα για την ανάγκη συμμετοχής όλου 
του πληρώματος στη ζωή και το έργο της Εκκλησίας είναι ο κ. Αλέξανδρος Παπαδερός. 
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην Εισηγητική του 
ομιλία κατά την έναρξη των εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου παραπέμπει στον 
κ. Παπαδερό όταν γράφει ότι «ἡ Σύνοδος δέν συνέρχεται γιά τόν ἑαυτόν της· συνέρχεται 
δι΄όλον τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, δι’ ὅλον τόν κόσμον»· όταν δηλαδή «ὁ συνοδικός τρόπος ζωῆς 
λειτουργεῖ σωστά, δηλαδή συλλογικά καί συμμετοχικά σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, τότε τό ‘σῶμα’ 
ἐνεργεῖ διά τῆς Συνόδου καί ἡ Σύνοδος ὑπέρ τοῦ ‘σώματος’, τότε τό πλήρωμα τῆς 
Ἐκκλησίας γίνεται πραγματικά θεματοφύλακας τῆς Ὀρθόδοξης πίστης καί τῆς κατά 
Χριστόν ζωῆς· περιφρουρεῖ τήν ἑνότητα καί τήν ἀλήθεια καί δραστηριοποιεῖται δυναμικά 
μέσα στόν κόσμο» (Αλ. Παπαδερού, Ἡ Σύνοδος σέ σχέση μέ τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας 
καί τόν κόσμο, Χανιά 1978, σσ. 14-15· 22-23). [...]. 
 

Έπαινος του Καθηγητή Στυλιανού Τσομπανίδη 

[...] Μεγάλο γεγονός στη ζωή του τιμώμενου, ώστε να αποδώσει έργο θετικό, 
συμφιλιωτικό, ειρηνοφόρο, είναι η συνάντησή του στην Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης με 
τον καθηγητή του Αρχιμ. Ειρηναίο Γαλανάκη (τον μετέπειτα επίσκοπο Κισάμου και 
Σελίνου). Ο Ειρηναίος είναι ο άνθρωπος με τον οποίο ο Παπαδερός θα συνδεθεί εφ’ όρου 
ζωής και είναι αυτός που θα διαδραματίσει το σπουδαιότερο ρόλο στη ζωή του. 
Μπορούμε να κατανοήσουμε όλοι μας τι σημαίνει δια βίου μαθητεία κοντά σε έναν 
οραματιστή ιεράρχη, που είχε ως κύριο μέλημά του τη διακονία του ανθρώπου και την 
ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, έναν ιεράρχη της «επανάστασης των συνειδήσεων» που 
δήλωνε: «Προτιμώμεν το σκάνδαλον της δράσεως και του αγώνος, από το σκάνδαλον της 
σιωπής και της δειλίας». [...] Από τον σημαντικό αυτόν άνθρωπο ο σπουδαστής Αλέξ. 
Παπαδερός έμαθε, όπως θα εκμυστηρευτεί ο ίδιος, τη φράση: «Το να βλέπεις το κακό και 
να σωπαίνεις, αυτή είναι η πιο μεγάλη αμαρτία». Ο Martin Niemöller υπήρξε ο πρώτος 
αλλοδαπός, ο οποίος εκφώνησε λόγο στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης. Ο Παπαδερός 
αργότερα κρίνοντας την απάθεια της σιωπής ως εκκλησιαστική συνήθεια θα γράψει: 
«Είναι γνωστό πως υπάρχει μια ιερή, αλλά και μια αμαρτωλή, ένοχη σιωπή!… Αν είναι 
αρετή η σιωπή, όταν μας αδικούν, είναι σίγουρα αμαρτία το να μην ομιλούμε, όταν 
βρίσκονται μπροστά μας αδικημένοι». 

Οι σπουδές στο Μainz διευκόλυναν την καλύτερη γνωριμία του με διάφορες 
Ακαδημίες. Ύστερα από ένα διάστημα έντονης εσωτερικής διαπάλης και συστηματικής 
μελέτης του έργου των χριστιανικών Ακαδημιών, του ειδικού αυτού τύπου των 
ιδρυμάτων διαλόγου και κοινωνικής δράσης, αποφάσισε να εγκαταλείψει την προοπτική 
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της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας και να επιχειρήσει την ίδρυση Ορθόδοξης Ακαδημίας 
στην Ελλάδα. 

[...] Πρώτη επιλογή τόπου για την ίδρυση Ακαδημίας στην Ελλάδα η Θεσσαλονίκη, με 
την οποία ο τιμώμενος είχε δεθεί ψυχικά και ως φοιτητής και ως ιεροκήρυκας. Πρόθυμα 
ο Μητροπολίτης Παντελεήμων Α΄ (Παπαγεωργίου) πρόσφερε οικόπεδο στο Πανόραμα 
(εκεί που οικοδομήθηκε αργότερα η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου). Γρήγορα όμως 
κέρδισε η Κρήτη. Άρχισε ο αγώνας για την εξασφάλιση των αναγκαίων χρημάτων μέσω 
της διεκκλησιαστικής βοήθειας. 

Η ανέγερση της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης (=ΟΑΚ) άρχισε το 1965 και τα εγκαίνιά 
της έγιναν στις 13 Οκτωβρίου 1968. Έτσι, και με τη δωρεά της ομοψυχίας, άρχισε να 
προωθείται και να υλοποιείται το κοινό όραμα του Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου 
Ειρηναίου και του Αλέξ. Παπαδερού για τη θεωρητική και έμπρακτη ανάδειξη της αξίας 
και αναγκαιότητας της διαλογικής μαρτυρίας και της λειτουργικής διακονίας της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλη την Οικουμένη. 
Και οι δύο βεβαίως εξέφραζαν τους γενικότερους οραματισμούς του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου για μια πιο οργανωμένη, πιο αντιπροσωπευτική, πιο δυναμική παρουσία 
της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο. Τα γενόμενα των χρόνων εκείνων έχουν 
δημοσιευθεί εκτενώς στο βιβλίο του, Μέ τόν Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναῖον ἐπί  τραχείας 
ὁδοῦ. Τά τῆς γενέσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης Τεκμήρια, ἐκδ. Μέθεξις, 
Θεσσαλονίκη 2014. Ο Αλέξ. Κ. Παπαδερός υπήρξε πρώτος Γεν. Διευθυντής της Ακαδημίας 
από τη συγκρότηση τής Ιδρυτικής Επιτροπής (1962) μέχρι τις 31-12-2008. Κατά τη 
διάρκεια της καρποφόρας αυτής υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα 1.965 
συνέδρια θεολογικής, κοινωνικής, επιστημονικής και πολιτισμικής υφής, από τα οποία 
περισσότερα από τα μισά ήταν διεθνή. Υπό την επάξια διεύθυνσή του η ΟΑΚ, αυτό το 
επιτελικό όργανο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, γνώρισε διορθόδοξη και 
διαχριστιανική ακτινοβολία σε παγκόσμια κλίμακα. Όπως έχει σημειώσει ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος, η ΟΑΚ «ενίσχυσε μεγάλως την φωνήν της Ορθοδοξίας εις τον 
σύγχρονον πολύβουον κόσμον» και κατέστη σύμβολο ειρήνης και καταλλαγής, διαλόγου 
και διακονίας, ευαισθησίας για τα σημεία των καιρών, προβολής του πολιτισμού της 
αλληλεγγύης και του κοινωνικού περιεχομένου της ελευθερίας, της προσφοράς στο κοινό 
αγαθό [...] 

 
Χαιρετισμός του Γενικού Διευθυντή της ΟΑΚ Δρ Κωνσταντίνου Β. Ζορμπά 

Στη βράβευση μετείχε και ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, καθώς εκπροσώπησε 
τον Σεβασμ. Πρόεδρο Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος, μεταξύ άλλων, είπε και τα εξής ποιητικά: 

 

«Μεγάλη η αγάπη μας για την Θεσσαλονίκη, στο πρόσωπό σας 
σήμερα τιμάται όλη η Κρήτη. Αίτιο το έργο σας μα και η λεβεντιά 

σας και είμαστε περήφανοι που είμαστε κοντά σας». 
 

Με αυτούς τους στίχους συμμετέχουμε σήμερα στη μεγάλη χαρά της Ακαδημίας, 
που μέσα από το πρόσωπο του σημερινού τιμωμένου Δρος Αλέξανδρου Παπαδερού 
τιμάται ολόκληρο το έργο του Ιδρύματος. Ευγνωμόνως και βαθυσεβάστως ευχαριστούμε 
την Α.Θ.Π., τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο για τα καλά του λόγια προς το 
Ίδρυμα, τον Κοσμήτορα και τον Πρόεδρο της Θεολογικής Σχολής. Μεταφέρω τις ευχές και 
τα συγχαρητήρια του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΑΚ, 
καθώς και τα συγχαρητήρια του προσωπικού αυτής (επιστημονικού, διοικητικού, 
βοηθητικού κ.ά.). Ακούστηκαν τόσα πολλά για το πρόσωπο του τιμωμένου που δεν 
χρειάζεται να πω περισσότερα. Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε για την υψίστη αυτή 
τιμητική διάκριση, η οποία υπενθυμίζει σε όλους εμάς, που διακονούμε το Ίδρυμα, το 
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ιερό χρέος της «λειτουργικής διακονίας», να το οδηγήσουμε με ασφάλεια μέσα στον 
κόσμο που καθημερινά μεταβάλλεται και μεταλλάσσεται. Με την ευκαιρία αυτή επιθυμώ 
να ευχαριστήσω στο πρόσωπο του Εξοχ. Υφυπουργού Εξωτερικών Μάρκου Μπόλαρη και 
την Ελληνική Πολιτεία για την τιμή να αναγνωρίσει το Ίδρυμα ως Ερευνητικό Κέντρο. Η 
αναγνώριση αυτή μας δίδει την ευκαιρία για μεγαλύτερη συνεργασία με τη Θεολογική 
Σχολή της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, αλλά και με άλλους εκκλησιαστικούς Φορείς 
προς το συμφέρον της Θεολογίας και της Κοινωνίας μας […]. 
 
 

* 
*     * 

 
Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, Ερευνητικό Κέντρο  

Με τον πρόσφατο Νόμο «Περί Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση…» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4610/7-9-
2019, Άρθρο 255 του ιδίου Νόμου), η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) εντάχθηκε στον 
Νόμο 4310/2014 (Α΄ 258) για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία» και 
συγκαταλέγεται πλέον και επίσημα μεταξύ των αναγνωρισμένων ανά την επικράτεια 
Ερευνητικών Κέντρων.  

Το γεγονός αυτό αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη για την ΟΑΚ και μία 
αναγνώριση για το υπεύθυνο έργο που επιτελείται εδώ και πενήντα χρόνια και που 
αναμένεται πως θα αποτελέσει ορόσημο για την περαιτέρω πορεία και ακαδημαϊκή της 
ανάπτυξη, τόσο σε τοπικό και εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.  

Η αναγνώριση αυτή επιφορτίζει την ΟΑΚ με μεγαλύτερες ευθύνες και με νέα 
καθήκοντα, τόσο για την προαγωγή και διεθνή προβολή της επιστημονικής έρευνας που 
επιτελείται στον τόπο μας, όσο και για τη ζωντανή και δημιουργική μαρτυρία της 
Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο. 

 

  
 

 
Μνήμη αοιδίμου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου 

 
Τη Μεγάλη Πέμπτη, 25 

Απριλίου τ.έ., τελέσθηκε 
στον Ιερό Ναό του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 
στο Καστέλι, το εξαετές 
μνημόσυνο του Μακαριστού 
Μητροπολίτου Κισάμου και 
Σελίνου κυρού Ειρηναίου, 
συνιδρυτού της ΟΑΚ, 
ιερουργούντος του Σεβασμ. 
Μητροπολίτου Κισάμου και 
Σελίνου Αμφιλοχίου. 

Της Θείας Λειτουργίας 
ακολούθησε Τρισάγιο στον 
τάφο του Μακαριστού Ιεράρχου. 

                                             Ας μας συνοδεύει πάντα η ευχή του! 
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Συμμετοχή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης στη «Διάσκεψη της Χάλκης»  
 

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄ συγκάλεσε την Γ΄ Διεθνή 
«Διάσκεψη της Χάλκης», από τις 31 Μαΐου μέχρι τις 4 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη, με 
θέμα «Θεολογική Εκπαίδευση και Οικολογική Εγρήγορση». 

Η Διάσκεψη είχε τον χαρακτήρα επιστημονικού Συνεδρίου με τη συμμετοχή 50 
εκπροσώπων από περισσότερα από 40 Ιδρύματα, με εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων 
(Ορθοδόξων, Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών), συζητώντας εκτενώς τους τρόπους με 
τους οποίους η οικολογική ευαισθητοποίηση μπορεί να καλλιεργηθεί και να προωθηθεί από 
τις Ορθόδοξες Θεολογικές Σχολές, τις Ακαδημίες και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ο 
απώτερος σκοπός του Συνεδρίου ήταν η οικολογική ευαισθητοποίηση να ενταχθεί στην 
πράξη στα προγράμματα σπουδών των Θεολογικών Σχολών και Ακαδημιών, συνεχίζοντας το 
πνεύμα του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών, όπως αναδεικνύεται από 
το μακροχρόνιο ενδιαφέρον και τις συνεχείς πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
επί τρεις δεκαετίες, για την προστασία της κτίσης.   

Οι δύο πρώτες «Διασκέψεις της Χάλκης» φιλοξένησαν ακτιβιστές και επιστήμονες, 
δημοσιογράφους και εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, θεολόγους και 
πανεπιστημιακούς, προκειμένου να συζητήσουν και να προβληματιστούν από κοινού επί 
πνευματικών, αλλά και πρακτικών καθημερινών ζητημάτων που σχετίζονται με τον σεβασμό 
και την προστασία του κοινού μας «οίκου». Η Α΄ Διάσκεψη πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 
2012, με θέμα «Παγκόσμια Ευθύνη και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα». Η Β’ Διάσκεψη 
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2015 και συγκέντρωσε επιφανείς προσωπικότητες και 
ειδικούς από όλο τον κόσμο, οι οποίοι συζήτησαν για το 
Περιβάλλον, τη Λογοτεχνία και τις Τέχνες. 

Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης εκπροσωπήθηκε από 
τον Yπεύθυνο του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας, 
Παραρτήματός της και επιστημονικό συνεργάτη του 
Ιδρύματος, Αντώνιο Καλογεράκη, ο οποίος έκανε 
αναφορά στις δράσεις του Ινστιτούτου και παρουσίασε 
στον Παναγιώτατο και στους συμμετέχοντες το νέο 
Φυλλάδιο με τις Οικολογικές Δράσεις του Ιδρύματος. Σημειώνουμε επίσης, ότι η ΟΑΚ με 
κύριο πυλώνα τις βασικές αρχές της σύγχρονης Θεολογίας για την Προστασία του Φυσικού 
Περιβάλλοντος, απήντησε εμπράκτως στην πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με 
το Ινστιτούτο Θεολογίας και Οικολογίας, το Μουσείο Κρητικών Βοτάνων, καθώς και άλλες 
περιβαλλοντικές δράσεις σε συνεργασία με Φορείς του τόπου μας, με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση στο σημερινό πρόβλημα της προστασίας της δημιουργίας. 

Αναλυτικό ενημερωτικό υλικό των Διασκέψεων είναι διαθέσιμο μέσω της επίσημης 
ιστοσελίδας: www.halkisummit.com 
 

 

Εκλογή νέων Αρχιεπισκόπων 
 

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπό την Προεδρία της Α.Θ. 
Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, εξέλεξε παμψηφεί: 

 Νέο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, τον Θεοφ. Επίσκοπο Χριστουπόλεως Μακάριο. 

 Νέο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής τον Σεβασμ. Μητροπολίτη Προύσης Ελπιδοφόρο και 
Ηγούμενο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακης Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης.  

 Νέο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, τον Σεβασμ. Μητροπολίτη 
Δαρδανελίων Νικήτα, Διευθυντή του Ορθοδόξου Πατριαρχικού Ινστιτούτου 
«Πατριάρχης Αθηναγόρας», στο Berkeley Καλιφόρνιας.  
 

Η ΟΑΚ εύχεται ολόψυχα την από Θεού ενίσχυση και σκέπη στη διακονία των νέων 
πνευματικών ποιμένων των Εκκλησιαστικών αυτών Επαρχιών του Οικουμενικού μας 
Θρόνου. 
 

http://www.halkisummit.com/
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Από την κίνηση του προσωπικού σε διάφορες εκδηλώσεις 
 

Ο Γενικός Διευθυντής:  
 

Απρίλιος 
2. Εκδήλωση που διοργάνωσε το Τμήμα Χανίων της ομογενειακής οργάνωσης AHEPA, με 
θέμα «Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος και το στρατηγικό μέλλον του ελληνισμού». 
3. Συνάντηση με θέμα «Κρήτη προσβάσιμη για όλους», που οργάνωσε το Σωματείο 
Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης στο Ηράκλειο. 
5. Συντόνισε Επιστημονική Ημερίδα, στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 
«Η διεπιστημονικότητα ως γνωστική, εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση», που διοργάνωσε το 
Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. 
6. Ημερίδα που οργάνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, με θέμα «Η Γεωπολιτική 
σημασία της Κρήτης, στην εξασφάλιση των Εθνικών μας συμφερόντων στη Μεσόγειο». 
8. Εκδήλωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Τμήμα Κισάμου, κατά την οποία εξελέγη 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
8. Εγκαίνια του 6ου Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, στο Τσατσαρωνάκειο 
Πολύκεντρο της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου. 
9. Συνέντευξη στον Ρ/Σ ΕΡΑ Χανίων και στη Δημοσιογράφο Κατερίνα Πολύζου, με θέμα 
«Το μέλλον της Ευρώπης». 
10. Πρώτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Βιοηθικής του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
15. Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κισαμικών Μελετών. 
30. Μουσική εκδήλωση, την οποία διοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου 
και η Ερανική Επιτροπή Ανεγέρσεως του Ιερού Ναού του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. 
 
Μάιος 
5. Εκδήλωση στον Αποκόρωνα, με θέμα «Η Μεταπολιτευτική Επανάσταση 1895-1896 και 
η απελευθέρωση του Αποκόρωνα», παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας 
Προκοπίου Παυλοπούλου, ο οποίος στην συνάντηση που είχε με τον Γενικό Διευθυντή 
εξέφρασε ακόμη μία φορά την αγάπη του προς το Ίδρυμα και το έργο του. 
7. Ομιλία, με θέμα «Λαϊκισμός και πολιτικές ηγεσίες στην Ελλάδα, χθες και σήμερα», από 
τον Θάνο Βερέμη, Ομότιμο Καθηγητή ΕΚΠΑ. 
12. Εορτασμός, με συνοδική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου 
στο Ηράκλειο, επανακομιδής Τιμίας Κάρας Αποστόλου Τίτου και 1ος εορτασμός 
ανακομιδής Ιερών Λειψάνων Αγίου Κοσμά του Ερημίτη.  
13. Εσπερινός στο Παρεκκλήσι του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου, με την ευκαιρία της 
εορτής του Αγίου Θεράποντος. 
16.-17. Τιμητική εκδήλωση, που διοργάνωσε η Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. κατά την 
οποία αναγορεύθηκε σε επίτιμο διδάκτορα ο πρ. Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, 
Αλέξανδρος Παπαδερός (βλ. σχετικά κείμενα, σελ. 14-18). 
19. Συνέντευξη στον Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος, στον Δημοσιογράφο Βασίλειο 
Σπυρόπουλο. 
20. Ετήσια Τελετή, με την ευκαιρία της 78ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης, στο 
Γερμανικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο του Μάλεμε. 
20. Συνέντευξη στον Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος, στη Δημοσιογράφο Κατερίνα 
Χουζούρη. 
21. Ετήσια Τελετή λήξης των εορταστικών εκδηλώσεων για την 78η Επέτειο της Μάχης της 
Κρήτης, όπου κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των θυμάτων. 
27. Έναρξη του 13ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Τεχνητής Νοημοσύνης, που 
συνδιοργάνωσαν το Πολυτεχνείο Κρήτης και η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. 
28. Τελετή λήξης του σχολικού έτους της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης. 
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29. Εκδήλωση μνήμης και τιμής για την Άλωση της Πόλης που οργάνωσε η Ιερά 
Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου, με ομιλητή τον Καθηγ. Νικόλαο Παπαδογιαννάκη. 
30. Εκδήλωση μνήμης του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρού Στυλιανού 
Χαρκιανάκη, που διοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάννου 
και η ΠΑΕΑΚ. 
 
Ιούνιος 
2. Ετήσια Τελετή Μνήμης, της Συναγωγής Χανίων, για τα θύματα του πλοίου Τάναϊς. 
3. Εκδηλώσεις μνήμης της 78ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της Καντάνου, όπου 
κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των θυμάτων. 
5. Ημερίδα, με θέμα «Θάλεια Καλλιγιάννη· η προσφορά της στα Γράμματα, τον Πολιτισμό 
και την Κρήτη», που οργάνωσε το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, με την αρωγή του Δήμου 
Πλατανιά. 
10. Ημερίδα, με θέμα «Η Μάχη της Κρήτης και ο Αγώνας του Λαού μας», που οργάνωσε η 
Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης, σε συνεργασία με την 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. 
22. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ερωτόκριτος: αισθητική, ιστορία, κριτική», που 
διοργάνωσε το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας στο Ρέθυμνο, με αφορμή το 2019 ως Έτος 
Ερωτόκριτου, όπου μίλησε με θέμα «Ο Ερωτόκριτος στην εκπαιδευτική πράξη – Το 
παράδειγμα της Ορθοδόξου Ακαδημία Κρήτης». 
30. Συνοδική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό των Αγίων Δέκα της Ιεράς Μητροπόλεως 
Γορτύνης και Αρκαδάς, εις μνήμην του αοιδίμου Επισκόπου Αρκαδίας και μετέπειτα 
Μητροπολίτου Κρήτης (1941-1950) κυρού Βασιλείου Μαρκάκη, ο οποίος χειροτονήθηκε 
Επίσκοπος Αρκαδίας την 30ήν Ιουνίου 1902. 
 
Η Αικατερίνη Καρκαλά 
7.-9.4 Συμμετοχή στην συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Χριστιανικής Συνέλευσης, στη Ρώμη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη του 
Συμβουλίου είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον Καρδινάλιο Kurt Koch, Πρόεδρο του 
Συμβουλίου του Βατικανού για την προώθηση της ενότητας των Χριστιανών, καθώς και 
τον Επίσκοπο Brian Farrell. 
29.5 Συντόνισε την εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, αφιερωμένη 
στην Άλωση της Πόλης, στο Τσατσαρωνάκειο Πολύκεντρο στο Καστέλι.   
17.6 Συνάντηση της Επιτροπής Αντιπροσώπων των Ορθόδοξων Εκκλησιών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την ίδια ημέρα συμμετείχε στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου ENORB (European Network on Religion and Belief), όπου ενημέρωσε τους 
παρευρισκόμενους για την Ευρωπαϊκή Χριστιανική Συνέλευση, καθώς και για το έργο της 
ΟΑΚ. 
19.-23.6 Ετήσια εκδήλωση της Εκκλησιαστικής Ημέρας (Kirchentag), στο Dortmund της 
Γερμανίας με τη συμμετοχή της, στις παρακάτω δράσεις: Συντόνισε τη Στρογγυλή 
Τράπεζα, με προσκεκλημένους τους Ευρωβουλευτές Sven Giegold, Peter Liese, τον 
Επίσκοπο της Καθολικής Εκκλησίας της πόλης της Essen, καθώς και μέλη της Ευρωπαϊκής 
Χριστιανικής Συνέλευσης, με θέμα «Ευρώπη – Υπευθυνότητα και πρόκληση για τις 
Εκκλησίες». Επίσης, συμμετείχε σε βιβλική μελέτη του ευαγγελικού χωρίου για τη 
συγχώρηση της αμαρτωλής γυναίκας από τον Ιησού (Λκ., 7:36-50) μαζί με την Πρόεδρο 
του Kirchentag, Christina aus der Au, στην κεντρική Εκκλησία του Ντόρτμουντ.  
24.-25.6 Σε συναντήσεις της Οικουμενικής Επιτροπής των Εκκλησιών της Αλσατίας, όπου 
έλαβε μέρος και ο Ορθόδοξος εφημέριος της Εκκλησίας των Τριών Ιεραρχών του 
Στρασβούργου, π. Χρήστος Φιλιώτης, καθώς και στο Συμβούλιο των Ευαγγελικών 
Εκκλησίων του Ρήνου (Γερμανία, Γαλλία, Ελβετία και Αυστρία) και τους ενημέρωσε τόσο 
για την Ευρωπαϊκή Χριστιανική Συνέλευση, όσο και για το έργο της ΟΑΚ.  
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Η Εμμανουέλα Λαρεντζάκη 
18.6 Ημερίδα σε θέματα Καινοτομίας σε Τεχνολογίες της Υγείας που διοργανώθηκε από 
το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο του Χιούστον (βλπ. 2548). 
 
Ο Αντώνης Καλογεράκης 
3.4 Συνάντηση στο πλαίσιο της πρότασης έργου στο Πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-
Καινοτομώ 2019», με συμμετέχοντες την ΟΑΚ, τη ΔΕΔΙΣΑ και το ΕΚΕΤΑ. 
5.4 Επιστημονική Ημερίδα στην Αθήνα, με θέμα «Καθαρή Ενέργεια στα Νησιά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης», που διοργάνωσε η Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  με 
στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων πολιτικών για τα νησιά, έτσι ώστε γίνει πράξη η 
ενεργειακή μετάβαση σε ανανεώσιμες και ήπιες πηγές ενέργειας, όπου παρουσίασε τις 
περιβαλλοντικές δράσεις της ΟΑΚ. 
6.4 Πρόταση Ανάπτυξης Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών, που διοργάνωσαν ο Δήμος 
Αποκορώνου, η Περιφέρεια Κρήτης και η Paths Greece. 
8.4 Συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης, κατά την οποία συζητήθηκαν οι δυνατότητες 
συνεργειών μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων ιδιοκτητών δημοσίων κτιρίων, με 
στόχο τη μείωση των ενεργειακών δαπανών και εξασφάλιση της ποιότητας των 
συνθηκών εργασίας. 
9.4 Ενημερωτική εκδήλωση για τον Β΄ Κύκλο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων 
«Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ». 
19.4 Εκδήλωση ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 4ΕΕ. 
19.4 Τελετή παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης της 115ης Πτέρυγας Μάχης. 
23.4-2.5 Συνάντηση εργασίας στη Λιθουανία με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος 
και την προώθηση λύσεων ελαχιστοποίησης στερεών αποβλήτων, με τη διοργάνωση του 
Πανεπιστημίου του Kaunas και του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
9.5 Εθνικό Συνέδριο και Συνάντηση Πολιτικής, στο πλαίσιο του έργου Impulse, με τίτλο 
«Ενεργειακή απόδοση Δημοσίων Κτιρίων – Σχέδια δράσης, υλοποίηση και 
παρακολούθηση». 
17.5 Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους Πεσόντες Ευέλπιδες στο Μνημείο Ευελπίδων 
στο Κολυμπάρι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 78η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης. 
22.5 1ο Μαθητικό Συνέδριο «Χανιά 2019» του Προγράμματος «ΚΡΗΝΕΣ: Εκπαίδευση και 
Πολιτισμός – Μαθητικές Διαδρομές για Παιδιά, Γονείς, Εκπαιδευτικούς». 
28.5 Επιμορφωτική Ημερίδα με τίτλο «Ας αφήσουμε τη φύση να εισχωρήσει στα σχολεία 
μας...», που διοργάνωσαν το Κ.Π.Ε. Βάμου, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Χανίων και η 
ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ. Στην Ημερίδα μίλησε και ο Καθηγητής Βοτανικής Δρ Ζακ Ζαφράν, 
δωρητής των κρητικών βοτάνων του Μουσείου της ΟΑΚ. 
9.6 Εγκαίνια Βοτανικού Κήπου, στη μνήμη του Κωνσταντίνου και της Μαρίκας Μη-
τσοτάκη, που δημιούργησε το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Μητσοτάκης», σε συνεργασία με 
την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής, στο 
Βαρύπετρο Χανίων. 
18.6 Ημερίδα σε θέματα Καινοτομίας σε Τεχνολογίες της Υγείας που διοργανώθηκε από 
το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο του Χιούστον (βλπ. 2458). 
 

Η Κωνσταντίνα Στεφανάκη 
29.5 Εγκαίνια Έκθεσης Αγιογραφίας με έργα μαθητών της Σχολής Αγιογραφίας της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου. Υπεύθυνη της Σχολής είναι η Κωνσταντίνα 
Στεφανάκη, Αγιογράφος της ΟΑΚ, η οποία κατά την εκδήλωση αναφέρθηκε στην 5ετή 
λειτουργία της Σχολής, ευχαριστώντας τον Σεβασμ. Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου 
Αμφιλόχιο για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της, όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας 
της Σχολής. 
12.6 Εορτή λήξης της σχολικής χρονιάς του Δημοτικού Σχολείου Κολυμπαρίου. 
13.6 Εορτή λήξης της σχολικής χρονιάς του Νηπιαγωγείου Κολυμπαρίου. 
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Ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης 
8.4 Συντονισμός Ημερίδας στο πλαίσιο Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, που 
οργάνωσε το Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο «Εσπερία» και έλαβε χώρα στο 
Τσατσαρωνάκειο Πολύκεντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου. 

Η Μαρία Χατζηαποστόλου 
5.-7.4 Εισήγηση στο 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Η διεπιστημονικότητα ως γνωστική, 
εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών, με θέμα: «Η εκπαιδευτική πρόταση της Ορθοδόξου Ακαδημίας 
Κρήτης: Με το βλέμμα στο μέλλον». Η Εισήγηση βραβεύθηκε στην ειδική Τελετή 
Βράβευσης με τον Τιμητικό Έπαινο καλύτερης πρωτότυπης εργασίας στη Θεματική 
Περιοχή: «Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία». 
9.4 Στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Επανάσταση των Συνειδήσεων», του Μακαριστού 
Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου, στο Τσατσαρωνάκειο Πολύκεντρο, 
που διοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολις Κισάμου και Σελίνου και οι εκδόσεις Ραδάμανθυς. 
8.5 Στην Τιμητική Εκδήλωση «Ανθρώπων διακονία: Τιμής χρέος προς τους ιερείς που 
στέκονται δίπλα στον άνθρωπο», που διοργάνωσε το Εργαστήρι Κοινωνικής Έρευνας της 
Θρησκείας και του Πολιτισμού του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ., στην Αίθουσα 
Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
θεολογικού λόγου και τέχνης του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. 
9.5 Στην παρουσίαση του βιβλίου «Το πάθος και το λάθος. Κρυφές ιστορίες της ελληνικής 
δισκογραφίας», του Θανάση Γιώγλου, που διοργάνωσαν οι εκδόσεις Μετρονόμος στο 
πλαίσιο της 16ης Διεθνούς Εκθέσεως Βιβλίου 
Θεσσαλονίκης. 
10.5 Στην παρουσίαση του βιβλίου «Ο θάνατος χορός 
Καλαματιανός, Νότες χαρμολύπης στον Νίκο Γ. 
Πεντζίκη», του π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλου, που 
διοργάνωσαν οι εκδόσεις Πορφύρα στο πλαίσιο της 
16ης Διεθνούς Εκθέσεως Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 
10.5 Στην παρουσίαση του βιβλίου της «Όταν ο Νίκος 
Καζαντζάκης συνάντησε τον Αλέξανδρο 
Παπαδιαμάντη», που διοργάνωσαν η ΟΑΚ, η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη 
(ΔΕΦΝΚ) και οι εκδόσεις Αρμός, στο πλαίσιο της 16ης Διεθνούς Εκθέσεως Βιβλίου 
Θεσσαλονίκης.  
11.5 Στην παρουσίαση του βιβλίου «Ελευθερία και ύπαρξη» του Μητροπολίτου Περ-
γάμου Ιωάννη Ζηζιούλα, που διοργάνωσαν οι εκδόσεις Δόμος στο πλαίσιο της 16ης 
Διεθνούς Εκθέσεως Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 
12.5 Στην εκδήλωση «Τεχνολογία και Ανθρωπολογία. Μία Κρίσιμη Σχέση!», που διορ-
γάνωσαν το περιοδικό Σύναξη και οι εκδόσεις Αρμός στο πλαίσιο της 16ης Διεθνούς 
Εκθέσεως Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 
13.5-14.5 Στο διήμερο Συνέδριο «Fake News και Εκκλησία: Όταν η αλήθεια δοκιμάζεται 
στον φυσικό της χώρο», που διοργάνωσαν τα Τμήματα Θεολογίας και Δημοσιογραφίας 
και ΜΜΕ του Α.Π.Θ., σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάδειξης Ελληνικού και 
Ορθόδοξου Πολιτισμού «ΑΕΝΑΟΣ», το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του 
Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ και του Προέδρου της Δημοκρατίας 
Προκοπίου Παυλόπουλου. 
15.5 Δίδαξε στο κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα, του Καθηγητή του Τμήματος 
Θεολογίας Α.Π.Θ., Χρυσόστομου Σταμούλη: «Θεολογία και Τέχνη. Το παράδειγμα του 
Νίκου Καζαντζάκη», με θέμα «“– Δὲν εἶμαι λεύτερος; Δὲν ὑπογράφω!” Μιλώντας για τη 
σταυροαναστάσιμη προοπτική στον Αλέξη Ζορμπά». 
15.5 Στην Ημερίδα «Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης 
Εκπαίδευσης: Προκλήσεις – Αγκυλώσεις – Προοπτικές», στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ., το 
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οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Έδρας «Jean Monnet» του Ευρωπαϊκού 
Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτισμού. 
16.5 Στην Αναγόρευση του Δρος Αλέξανδρου Παπαδερού, πρώην Γενικού Διευθυντή της 
ΟΑΚ, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., 
στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.  
22.6 Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ερωτόκριτος: αισθητική, ιστορία, 
κριτική», που διοργάνωσε το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας στο Ρέθυμνο, με αφορμή το 
2019 ως Έτος Ερωτόκριτου, με θέμα: «Όταν ο Σεφέρης συνάντησε τον “Ερωτόκριτο” –Ο 
“Ερωτόκριτος” μέσα από τα μάτια του Σεφέρη–». 
 
 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
 

10.-12. 4 Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος. 
10.5 Ο Αιδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Σταύρος Κοφινάς για την προετοιμασία της 16ης 
Συνδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ποιμαντική Διακονία στα 
Ιατρονοσηλευτικά Ιδρύματα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην ΟΑΚ το 2020. 
25.5-1.6 Ο Ulrich Kadelbach με τη σύζυγό του Heidi, φίλοι της ΟΑΚ για πολλά χρόνια και o 
Dr Peter Herfort με τη σύζυγό του Sabine, από τη Γερμανία. 
3.-5.6 Ο Πάστορας της Εκκλησίας της Σουηδίας στην Ελλάδα, Kling Björn. 
7.-10.6  Ο Καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου, Αθανάσιος 
Βλέτσης με τη σύζυγό του. 
11.6-9.7  Η Μελίνα Νεστόρις, από τη Γερμανία, η οποία κατά τη διάρκεια της παραμονής 
της στο Ίδρυμα, πρόσφερε εθελοντική εργασία, κυρίως στην υποδοχή.  
26.6 Η Σίσσυ Χατζηχρήστου, Οδοντίατρος στο Λουξεμβούργο, η οποία είχε συνεργασία με 
τον Γενικό Διευθυντή σχετικά με εκδήλωση στο πέτρινο Θεάτρο της ΟΑΚ. 
 

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΕΚΝ) 

Το τοπικό Τμήμα Κισάμου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ), πραγματοποίησε 
εκπαιδευτικό διήμερο στον χώρο του πέτρινου θεάτρου της ΟΑΚ, στα Νωπήγεια Κισάμου. 
Οι εθελοντές Σαμαρείτες επανεκπαιδεύτηκαν σε δεξιότητες σε περιπτώσεις φυσικών 
καταστροφών, μεταφορά πολυτραυματία κ.ά., δοκίμασαν νέες τεχνικές, ενώ 
πραγματοποίησαν ασκήσεις επικοινωνίας με χρήση 
ασυρματικού υλικού. Οι υπεύθυνοι του τοπικού 
Τμήματος Κισάμου του ΕΕΣ εξέφρασαν τις 
ευχαριστίες τους προς τον Γενικό Διευθυντή της 
ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνο Ζορμπά για την παραχώρηση 
του χώρου.  

Τους επόμενους μήνες θα λάβουν χώρα οι 
παρακάτω εκδηλώσεις: 
17. Ιουλίου: Συναυλία «Οι φωνές του Νότου», που 

οργανώνει ο Σύλλογος «Φίλοι του Αννουσάκειου Ιδρύματος». 
24. Ιουλίου: Μουσική εκδήλωση με τη Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και 

Σελίνου. 
27.  Ιουλίου: Μουσική εκδήλωση με τον Μιχάλη Τζουγανάκη. 
3.  Αυγούστου: Πρεμιέρα θεατρικού έργου του ΔΗΠΕΘΕΚ. 
7.  Αυγούστου: Παράσταση, Θέατρο Σκιών από την Αθήνα. 
10.  Αυγούστου: Μουσική εκδήλωση, αφιέρωμα στον Μάνο Ελευθερίου, που οργανώνει 

ο Φιλολογικός Σύλλογος Κισάμου. 
21.  Αυγούστου: Φιλανθρωπική εκδήλωση. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

 
 

Οι μαθητές παρακολουθούν το Πρόγραμμα της ΟΑΚ  
«Ερωτόκριτος. Το παραμύθι της Κρήτης» 

 

Από αριστερά οι: Κ. Ζορμπάς, Θεοφ. Επίσκοπος Πορφύριος, Κ. Τσουτσοπλίδης,  
Θ. Γεωργακόπουλος (βλπ. 2532) 

 

Από το Συμπόσιο Σύγχρονης Εικονογραφικής Τέχνης (βλπ. 2533) 
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Από το Συμπόσιο Σύγχρονης Εικονογραφικής Τέχνης (βλπ. 2533) 

 

Μαθητές της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης 

ψάλλουν τα Κάλαντα του Λαζάρου 

Συνάντηση Πολιτιστικών Φορέων (βλπ. 2534) 

Από τις δράσεις της Βιβλιοθήκης της ΟΑΚ, «Το Φως» Ξενάγηση στους χώρους της ΟΑΚ (βλπ. 2537) 
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Εορτή Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου (βλπ. 2538) 

Εορταστική εκδήλωση (βλπ. 2539) 

Η Χορωδία από τη Γερμανία Η Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου 
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Η Ομάδα από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (βλπ. 2541) Ο Δήμαρχος του Nieder-Olm και ο Δήμαρχος Πλατανιά 

Βιβλιοθήκες στον 21ο αιώνα (βλπ. 2542) Παγκόσμιο Φόρουμ Θεολόγων Εκπαιδευτικών (βλπ. 
2544) 

Ομάδα από την Ευαγγελική Εκκλησία της Γερμανίας (βλπ. 2545) Θερινό Σχολείο (βλπ. 2547) 
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Ο Καθηγ. Metin Akay με τον Γεν. Διευθυντή της ΟΑΚ 

(βλπ. 2547) 

Ο νεοεκλεγής Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης  
με τον Γεν. Διευθυντή, τον Εμμ. Κελαϊδή και τον Χαρ. Κουνελάκη 

Μαθητές με το Πρόγραμμα Erasmus+ στην ΟΑΚ (βλπ. 2550) 
Παιδί και Μουσική (βλπ. 2551) 

Έκθεση Σχολής Αγιογραφίας  
της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου 

Εκκλησιαστική Ημέρα (Kirchentag), Γερμανία 
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Ακολουθήστε την ΟΑΚ στα κοινωνικά δίκτυα και ενημερωθείτε για τα νέα του Ιδρύματος: 
 

 
 
 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

« ...ὡς σπαρτίον τό κόκκινον χείλη σου καί ἡ λαλιά σου ὡραία, ὡς λέπυρον τῆς 
ροᾶς μῆλόν σου ἐκτός τῆς σιωπήσεώς σου...» (Άσμα Ασμάτων, 6:7) 

 
Ορθόδοξος  Ακαδημία  Κρήτης, 2019 

Φωτογραφία Δρος Κωνσταντίνου Β. Ζορμπά 
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