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Τόν οἶκον τοῦτον στήριξον…
[…] Χριστέ, τό φῶς τό ἀληθινόν, τό φωτίζον καί ἁγιάζων πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον, ὁ θέλων πάντας σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν, ἥτις ἐλευθεροῖ ἡμᾶς ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης. Ὁ ἐπιθυμῶν μή περιπατεῖν
ἡμᾶς ἐν ματαιότητι νοός καί ἐσκοτισμένῃ διανοίᾳ, ἀλλά, ἀποθεμένους τόν παλαιόν
ἄνθρωπον τόν φθειρόμενον ἀπάτῃ καί ἀνανεουμένους τῷ πνεύματι τοῦ νοός, ἐνδύσασθαι τόν καινόν ἄνθρωπον, τόν κατά Θεόν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καί ὁσιότητι
τῆς ἀληθείας.
Αὐτός, πανάγαθε Βασιλεῦ, ὁ παλαιός τε καί νέος τῶν ἡμερῶν, ἡ ζῶσα Σοφία,
ὁ διά τῆς ἀφάτου σου οἰκονομίας ἀθανάτους ἡμᾶς καί κατά χάριν θεούς εἰργάσω, πρόσδεξαι καί τήν δέησιν ἡμῶν, τῶν ἀχρείων δούλων σου, τήν ἀνάμνησιν τοῦ
ἐγκαινισμοῦ ἐκτελούντων τῆς Ὀρθοδόξου ταύτης Ἀκαδημίας. Τόν οἶκον τοῦτον
στήριξον ἀπαρασάλευτον, ἁγίασον, εὐλόγησον καί μή ἀποστήσῃς ἀπ’ αὐτοῦ τήν
ἐπιδημίαν τοῦ Παναγίου σου Πνεύματος. Ἔμπλησον τῆς τελειωτικῆς καί πληρωτικῆς Αὐτοῦ χάριτος, δυνάμεώς τε καί σοφίας πάντας τούς διευθύνοντας, ἐργαζομένους καί συσκεπτομένους ἐν αὐτῷ. Καρδίαν καινήν καί πνεῦμα καινόν εὐδόκησον κτήσασθαι αὐτούς καί πνευματικῶς ὁδεύειν ἐνίσχυσον, στοιχοῦντας μέν, ὡς
ἀκρογωνιαίοις λίθοις, ταῖς ἀρχαῖς καί ὁραματισμοῖς τῶν Ἱδρυτῶν, ἀφορῶντας δέ
μετ’ ἐλπίδος εἰς τά μέλλοντα καί μαρτυροῦντας ὅτι σύ εἶ ἡ Ὁδός, ἡ Ἀλήθεια καί ἡ
Ζωή.
Ἀνάδειξον τήν Ἀκαδημίαν ταύτην ἐργαστήριον εἶναι σωτηρίας καί λιμένα πνευματικόν, ὄργανον θεῖον καί ἐκφραστήν τῶν ἱερῶν σου καί ἀψευδῶν παρακελευσμάτων. Διαφύλαξον αὐτήν ἕως τῆς συντελείας ἐν τῇ ἀπλανεῖ τρίβῳ τῶν ἐντολῶν
σου, διακονοῦσαν καί δεικνύουσαν, ἐν φόβῳ καί δέει, τό κάλλος τῆς τῶν πρωτοτόκων ἐκκλησίας.
Ἀνάπαυσον ἐν χώρᾳ ζώντων τάς ψυχάς τῶν προαπελθόντων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἱδρυτῶν, κτητόρων καί ἀνακαινιστῶν τοῦ Ἱδρύματος τούτου, καί
δώρησαι ἡμῖν τήν παροῦσαν ἑορτάζουσιν ἑορτήν, πᾶσαν παλαιότητα κακίας προθύμως ἀποθεμένοις, νέους ὀφθῆναι ἐνώπιόν σου, ἀνακαινισθέντας ὡς ἀετούς τῷ
θείῳ σου Πνεύματι, ὅ καί ἐγκαίνισον ἐν ἡμῖν καί μή ἀντανέλῃς ἀφ’ ἡμῶν.
Ἀγαθότητι, εὐδοκίᾳ καί ἐλέει τοῦ προαιωνίου Πατρός σου, μεθ’ οὗ εὐλογητός
εἶ, σύν τῷ παναγίῳ καί τελεταρχικῷ καί ζωοποιῷ σου Πνεύματι, εἰς τούς ἀπεράντους αἰῶνας1. […]
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Εὐχή τήν ὁποία ἀνέγνωσε ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος
Α΄, κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἀναμνήσῃ τῶν ἐγκαινίων τῆς Ὀρθοδόξου
Ἀκαδημίας Κρήτης (3.10.2018).
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Χρονικόν τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς… Κρήτην

[…] Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄ αφίχθη στα
Χανιά, λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, όπου και τον υποδέχθηκαν στο Aεροδρόμιο
των Χανίων, μεταξύ άλλων, ο Aρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος και ο Υφυπουργός Εξωτερικών για θέματα Θρησκευμάτων, Μάρκος Μπόλαρης. «Νιώθω
πολύ χαρούμενος καί συγκινημένος, διότι ἀξιώνομαι νά πατήσω γιά μία ἀκόμα φορά τά ἁγιασμένα καί ἡρωικά χώματα τῆς μεγαλονήσου Κρήτης. Δύο χρόνια μετά τήν τελευταία ἐπίσκεψή μου, ἐξ’ ἀφορμῆς τότε τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης
Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τήν ὁποία ἀξιώθηκε νά φιλοξενήσει στό
ἔδαφός της ἡ μεγαλόνησος Κρήτη. Ἦταν ἕνα ἰστορικό μεγάλο γεγονός γιά τήν
Ἐκκλησία μας, εἴμεθα πάντοτε εὐγνώμονες στήν Κρήτη, στήν Ἱερά Ἐπαρχιακή
Σύνοδο, στόν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης καί σέ ὅλο τόν κρητικό λαό πού φιλοξένησαν
μέ τόση ἐγκαρδιότητα καί τόση ἀποτελεσματικότητα ἐκεῖνο τό μεγάλο ἐκκλησιαστικό γεγονός», τόνισε αρχικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνεχίζοντας
αναφέρθηκε στην προσφορά της ΟΑΚ στην Ορθοδοξία: «Εὐχόμεθα τά ἑπόμενα
χρόνια ζωῆς, προσφορᾶς καί διακονίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης νά
εἶναι πολλά καί εὐλογημένα. Διότι ἀπό τήν Ἀκαδημία καί τά Συνέδρια τά ὁποῖα
πραγματοποιοῦνται σέ αὐτήν ἐκπέμπεται τό μήνυμα καί ἡ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας. Κι αὐτό τό μήνυμα εἶναι πάντοτε ζωντανό καί δυναμικό καί δείχνει ὅτι ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν εἶναι μία μουσειακή Ἐκκλησίᾳ, ὅπως θέλουν νά μᾶς
κατηγοροῦν ὁρισμένοι, ἀλλά μία Ἐκκλησία σέ ἐπαφή μέ τήν καθημερινή πραγματικότητα ἡ ὁποία δημιουργεῖ πολιτισμόν. Ἐργάζεται γιά τή σωτηρία τῶν ψυχῶν
τῶν ἀνθρώπων ἀλλά καί δημιουργεῖ πολιτισμόν».
2 Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος σε δηλώσεις του εξέφρασε τη χαρά του για
τα πενήντα χρόνια λειτουργίας της ΟΑΚ: «Εὔχομαι ὁλοψύχως αὐτό τό μεγάλο
Ἵδρυμα νά συνεχίσει τήν πορεία του καί τήν ἀποστολή του καί εἶμαι σίγουρος ὅτι
θά προσφέρει πάρα πολλά ὅπως ἔχει ἤδη προσφέρει μέχρι σήμερα. Εὔχομαι ὅ,τι
καλύτερο γιά τήν Ἀκαδημία μας».
3 Ο Μάρκος Μπόλαρης, Υφυπουργός για Θέματα Θρησκευμάτων, μιλώντας
στους δημοσιογράφους, υπογράμμισε την πολύχρονη προσφορά της ΟΑΚ και
την καθοριστική συμβολή του μακαριστού Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου. «Η ελληνική Πολιτεία έχοντας επίγνωση της σοβαρότητας του διαχρονικού θεσμού της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της μεγάλης κληρονομιάς της και της
οικουμενικής διάστασης που έχει, είναι παρούσα εδώ, υπογραμμίζοντας με την
παρουσία της, την οικουμενικότητα της παρέμβασης της Ορθόδοξης Εκκλησίας».

τριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου
καί Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων κ.κ. Ἀναστασίου, ὡς καί τοῦ Θεοφιλέστατου Ἐπισκόπου Τούλτσεας κ. Βησσαρίωνος, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί
Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου καί τοῦ Θεοφιλέστατου Ἐπισκόπου Σούπρασλ κ. Ἀνδρέου, ἐκ μέρους τῶν Ἁγιωτάτων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Ρουμανίας, Ἑλλάδος
καί Πολωνίας, ἀντιστοίχως, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας ὑπεγράφη Μνημόνιον
Συνεργασίας τοῦ ἱεροῦ τούτου Καθιδρύματος τῆς Ἐκκλησίας μετά τοῦ Ἰνστιτούτου Τεχνολογίας καί Ἐρεύνης (ΙΤΕ) καί τοῦ Μουσείου Φυσικῆς Ἱστορίας Κρήτης
(Μ.Φ.Ι.Κ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τόν Πατριάρχην, κατά τήν ἔναρξιν τῆς συνεδρίας καλωσώρισαν διά καταλλήλων προσρήσεων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀκαδημίας καί ὁ
Ἐλλογιμώτατος Δρ Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς, Γενικός Διευθυντής αὐτῆς.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐτέλεσεν ἐν Συρικαρίῳ
Κισάμου τά Θυρανοίξια τοῦ νεοδμήτου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ
Λεπροῦ, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ.
Προκοπίου Παυλοπούλου, τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων, τῆς σεβασμίας
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τοπικῶν ἀρχόντων καί πλήθους πιστῶν. Κατά
τήν ὁμιλίαν Του, ὁ Παναγιώτατος, ἀφοῦ ἐκόμισε πᾶσι τήν εὐλογίαν, τήν στοργήν,
τήν φιλαδελφίαν καί τήν ἀγάπην τῆς Ἀποστολικῆς καί Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐπεσήμανεν ὅτι εἰς τήν σκληράν καί λεπρώδη πραγματικότητα καί τήν αὐχμηράν ἔρημον τῆς συγχρόνου κοινωνίας ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία
ἀντιτάσσει καί προβάλλει τούς Ἁγίους καί Ἀσκητάς της, ὡς τόν Ὅσιον καί πολύαθλον Νικηφόρον, πρός ἀπαντοχήν καί παρηγορίαν καί ἀναψυχήν τῶν πιστῶν εἰς
τάς δοκιμασίας τοῦ βίου.
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέψατο τό Ἀννουσάκειον Θεραπευτήριον καί
ἐνεκαινίασε τήν Μονάδα Ηὐξημένης Φροντίδος, ἥτις ἐπερατώθη χάρις εἰς τήν
χορηγίαν τοῦ Ἱδρύματος «Ἰωάννου Σ. Λάτση». Ἀπαντητικῶς πρός τήν εὐλαβῆ
προσφώνησιν τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Θεραπευτηρίου, Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Ἀρετάκη καί τόν χαιρετισμόν τοῦ Ἐξοχωτάτου κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης συνεχάρη πατρικῶς πάντας τούς συνεισφέροντας εἰς ἔργα εὐποιίας, ἐξῇρε δέ τό γεγονός ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κισάμου
καί Σελίνου, ἔχουσα μακράν παράδοσιν εἰς τό ἔργον τῆς συμπαραστάσεως καί διακονίας τῶν ἐμπεριστάτων καί ἐν ἀσθενείᾳ καί πόνοις εὑρισκομένων συνανθρώπων,
ἀνέπτυξεν ἕν δίκτυον ὑπηρεσιῶν ὑγείας καί περιθάλψεως, ὅπερ ἔθεσεν ὑπό τήν
σκέπην τοῦ γνωστοῦ Ἀννουσακείου Ἱδρύματος, εἰς τήν δραστηριότητα τοῦ ὁποίου
ἐντάσσονται, πλήν τῆς ἄρτι ἐγκαινιασθείσης Μονάδος Ηὐξημένης Φροντίδος, τό
Κέντρον Ἀποθεραπείας καί Ἀποκαταστάσεως Κλειστῆς Νοσηλείας, ἡ Παθολογική
καί Γηριατρική Πτέρυξ καί ἡ τῆς Περιθάλψεως πασχόντων ὑπό ἀνοίας ἀσθενῶν
τοιαύτη. Ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς Πατριαρχικῆς παρουσίας ἐν Κρήτῃ κατεκλείσθη δι’
ἐπισήμου ἀρίστου εἰς τούς χώρους τοῦ παραπλεύρως κειμένου Τσατσαρωνακείου
Πολιτιστικοῦ Πολυκέντρου, τοῦ ἐγκαινιασθέντος ὑπό τοῦ Πατριάρχου κατά Σεπτέμβριον 2012. Ἀπαντητικῶς πρός τάς γενομένας προσφωνήσεις ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου καί τοῦ Δημάρχου Κισάμου Ἐντιμολογιωτάτου κ. Θεοδώρου Σταθάκη, ὁ
Παναγιώτατος ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τάς δράσεις
καί δραστηριότητας, τάς φιλανθρωπίας καί ἐλεημοσύνας, τά ἐκκλησιαστικά καί
πολιτιστικά ἐπιχειρήματα καί ἐπιτεύγματα, τά θεραπευτικά καί ἰατρικά θαύματα, τά
ἐπιτελούμενα ἐν τῷ Ἱερῷ τούτῳ Καθιδρύματι τῆς ἐν Κισάμῳ παροικούσης Ἐκκλησίας. Ὁ Ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, κατά τόν χαιρετισμόν
του, ἐξέφρασε τήν ἀμέριστον συμπαράστασιν τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας πρός τό
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τονίσας τόν θυσιαστικόν ρόλον τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν διακονίαν τῆς διορθοδόξου ἑνότητος.
Τήν ἑπομένην, Τετάρτην, 3ην Ὀκτωβρίου, ὁ Παναγιώτατος ἐχοροστάτησε κατά
τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γωνιᾶς, συμπροσευχομένων τῶν Μακαριωτάτων
Προκαθημένων καί λοιπῶν Ἱεραρχῶν, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ἐχειροθέτησεν εἰς
τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἱερομνήμονος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκ-
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[…] Τῇ ἐπαύριον, Τρίτῃ, 2ᾳ Ὀκτωβρίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετά τῆς
τιμίας Αὐτοῦ Συνοδείας ἀνεχώρησεν ἐκ τῆς Νύμφης τοῦ Θερμαϊκοῦ, δι’ ἰδιωτικῆς
πτήσεως, διά τά Χανιά Κρήτης, προσκεκλημένος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου ἵνα λαμπρύνῃ διά τῆς εὐλογητῆς
Αὐτοῦ παρουσίας, ὁμοῦ μετά τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου καί λοιπῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων, Ἑταίρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ 50ῇ
ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς, φιλοξενησάσης ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσιν αὐτῆς
πρό διετίας τό ἱστορικόν γεγονός τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας.
Ἐν τῷ Ἀερολιμένι τῶν Χανίων τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ὀρθοδοξίας1
ὑπεδέχθησαν μετ’ αἰσθημάτων σεβασμοῦ καί υἱϊκῆς ἀγάπης ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος2, Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης, μεθ’ ἁπάντων τῶν σεβασμίων μελῶν αὐτῆς, ὁ Ἐξοχώτατος κ.
Μᾶρκος Μπόλαρης3, ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὡς καί ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν. Ὁ Παναγιώτατος μετά τῆς τιμίας Αὐτοῦ Συνοδείας κατέλυσεν ἐν τῷ ἐν Κολυμβαρίῳ Ξενοδοχείῳ «AVRA».
Ἀκολούθως, ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας μετέβη εἰς τούς παρακειμένους χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης καί προήδρευσε τῶν ἐργασιῶν
τῆς Τρίτης Συνάξεως τῶν Ἑταίρων αὐτῆς, παρουσίᾳ καί τῶν Μακαριωτάτων Πα-
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κλησίας τόν Ἐλλογιμώτατον Δρα Κωνσταντῖνον Ζορμπᾶν, Γενικόν Διευθυντήν τῆς
Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ὅν καί, μεταξύ ἄλλων, συνεχάρη διά τήν συνεισφοράν του τόσον κατά τό χρονικόν διάστημα καθ᾽ ὅ προητοιμάζετο ἡ σύγκλησις
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅσον καί κατά τήν
διάρκειαν τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς εἰς τούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, προέτρεψε δέ παραλλήλως τόν νεοχειροθετηθέντα ἵνα καταστῇ οὗτος πρέσβυς
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἀκαδημίαν, εἰς τούς ἐπισκέπτας αὐτῆς, εἰς
τά πολλά καί σημαντικά ἐπιστημονικά, θεολογικά, διορθόδοξα καί διαχριστιανικά
συνέδρια, τά πραγματοποιούμενα εἰς τούς φιλοξένους χώρους αὐτῆς, ὡς καί εἰς τάς
κατά καιρούς ἀποστολάς, αἱ ὁποῖαι ἀνατίθενται εἰς τήν Ἀκαδημίαν ὑπό τῆς Μητρός
Ἐκκλησίας. Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν τῶν ἐγκαινίων τοῦ
πρότριτα ἀποπερατωθέντος Κειμηλιαρχείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, συγχαρείς πάντας
τούς συμβάλοντας καί ἐκφράσας τήν πεποίθησιν ὅτι τό ἐν λόγῳ ἔργον θά προβάλῃ
τήν ἐκκλησιαστικήν τέχνην καί τήν πολιτισμικήν κληρονομίαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
καί θά ἀποτελέσῃ πόλον ἕλξεως διά πάντας τούς ἐπισκεπτομένους, ὁμοδόξους καί
ἑτεροδόξους, τοῦτον τόν ὡραῖον καί εὐλογημένον τόπον. Ἐπηκολούθησε γεῦμα
ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «AVRA», προφρόνως παρατεθέν ὑπό τοῦ Δημάρχου Πλατανιᾶ
Ἐντιμοτάτου κ. Ἰωάννου Μαλανδράκη πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, ἀντηλλάγησαν
δέ αἱ εἰθισμέναι προπόσεις μεταξύ τοῦ ἀμφιτρύωνος καί τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσεν ἐν Κολυμβαρίῳ τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἀναμνήσει τῶν ἐγκαινίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας
Κρήτης, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐπραγματοποιήθη ἐν τῇ Κεντρικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Συνεδριακοῦ αὐτῆς Κέντρου ἡ ἐπίσημος ἐπετειακή ἐκδήλωσις ἐπί τῇ 50ετηρίδι λειτουργίας
καί δράσεως τοῦ ἱεροῦ τούτου Καθιδρύματος τῆς Ἐκκλησίας, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχωτάτου κ. Παυλοπούλου καί τῶν λοιπῶν ὑψηλῶν προσκεκλημένων. Χαιρετισμούς
ἀπηύθυνον ἅπαντες οἱ παρεπιδημοῦντες Προκαθήμενοι καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν
Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ ἅγιος Κισάμου, οἱ Ἐξοχώτατοι κ.κ. Μᾶρκος Μπόλαρης,
ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί Μάξιμος Χαρακόπουλος, Βουλευτής
Λαρίσης, ἐκ προσώπου τοῦ Προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας, ὁ Ἐντιμολογιώτατος
Ἄρχων κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, ὁ Ἐντιμολογιώτατος
Ἄρχων Ἱερομνήμων Δρ Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς, Γενικός Διευθυντής τῆς Ἀκαδημίας καί ὁ Ἐντιμολογιώτατος Ἄρχων Ὑπομνηματογράφος κ. Ἀλέξανδρος Παπαδερός, πρῶτος Γενικός Διευθυντής καί ἐκ τῶν συνιδρυτῶν αὐτῆς.
Τήν τελετήν κατέκλεισαν διά σχετικῆς ὁμιλίας ὁ Ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς
Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ὅστις ἐστηλίτευσε τήν στάσιν τῶν Ἁγιωτάτων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, αἵτινες δέν παρέστησαν εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον,
ὑποσκάπτουσαι τήν πανορθόδοξον ἑνότητα, καί ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις, ἀφοῦ
ἐτόνισεν ὅτι ἐάν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀποποιηθῇ τάς εὐθύνας του καί
ἀπομακρυνθῇ ἀπό τήν διορθόδοξον σκηνήν, τότε αἱ τοπικαί Ἐκκλησίαι θά πορεύωνται ἀσυντόνιστοι, ἀναλισκόμεναι εἰς ἐκκλησιαστικάς πρωτοβουλίας, αἱ ὁποῖαι
συγχέουσι τήν ταπείνωσιν τῆς πίστεως μέ τήν ὑπεροψίαν τῆς ἐξουσίας πρός ἐξυπηρέτησιν ἀλλοτρίων σκοπιμοτήτων, ἐπεσήμανεν ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Θρόνος διασφαλίζει τήν ἑνότητα καί τήν αὐθεντικήν συνέχειαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά
τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί κανονικῶν αὐτοῦ πρωτοβουλιῶν, ἔχων εὐθύνην ὄχι μόνον
διά τήν αὐθεντικήν βίωσιν τῆς ἐμπειρίας ταύτης ὑπό τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος,
ἀλλά καί διά τήν ἀξιόπιστον μαρτυρίαν τῆς ἀληθείας πρός πάντας τούς ἀνθρώπους,
μή παραλείψας νά ἐξάρῃ τήν ἀνoδικήν καί πέραν πάσης προσδοκίας πορείαν και
προσφοράν τῆς Ἀκαδημίας κατά τήν διαρρεύσασαν πεντηκονταετίαν. Ἡ δευτέρα
ἡμέρα τῆς Πατριαρχικῆς παρουσίας ἐν Κρήτῃ κατεκλείσθη δι΄ ἐπισήμου ἀποχαιρε-

τιστηρίου δείπνου εἰς τούς χώρους τῆς Ἀκαδημίας, καθ’ ὅ χαιρετισμούς ἀπηύθυνον
οἱ ἐκπρόσωποι ξένων Ἐπιστημονικῶν Ἱδρυμάτων καί Διεκκλησιαστικῶν Ὀργανισμῶν, συμβαλλομένων μετά τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης. Τήν πρωΐαν τῆς
ἑπομένης, Πέμπτης, 4ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς
τιμίας Αὐτοῦ Συνοδείας, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς ἐκ Χανίων εἰς Ἀθήνας, τρίτον
σταθμόν τῆς Πατριαρχικῆς περιοδείας ἐν Ἑλλάδι4. […]

4

5

4

Ἀπόσπασμα ἀπό τό ἐπίσημο Ἀνακοινωθέν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά
τό χρονικό τῆς ἐπισκέψεως τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς Θεσσαλονίκη, Κρήτη καί Ἀθήνα (28 Σεπτεμβρίου - 5 Ὀκτωβρίου 2018).
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς ανέπτυξε τα βασικά σημεία του όλου έργου
των πενήντα ετών της ΟΑΚ και αναφέρθηκε στις μελλοντικές δράσεις για την επιτυχή και εύρυθμη λειτουργία του
Ιδρύματος.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγιναν ενδιαφέρουσες
προτάσεις τόσο σε θέματα νεολαίας και Νέων Τεχνολογιών, όσο και του διαλόγου μεταξύ Επιστήμης και Θρησκείας. Η Σύναξη έκανε, ομόφωνα, αποδεκτή την πρόταση του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη για τη
δημιουργία Κέντρου Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην ΟΑΚ, το οποίο θα μελετά θέματα, που αφορούν
την αρχή και το τέλος της ζωής, ενώ ο Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης πρότεινε μία νέα συνεργασία της ΟΑΚ
σε επίπεδο σχολείων –συμπεριλαμβανομένου και αυτού της
Ίμβρου – με την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία/ Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία.
Μετά από πρόταση του Γενικού Διευθυντή της ΟΑΚ,
Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά και σύμφωνα με τον Κανονισμό
του Ιδρύματος, εκλέκτηκαν τα νέα μέλη της Κοσμητείας: ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σασίμων Γεννάδιος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σούπρασλ Ανδρέας (Εκκλησία Πολωνίας) και οι Εντιμολογιώτατοι Καθηγητές Γεώργιος Μπαμπινιώτης και Ελευθέριος Οικονόμου.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Σύναξης, υπογράφηκε Μνημόνιο διμερούς συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Μουσείου Φυσικής
Ιστορίας (Μ.Φ.Ι.Κ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Επίσης, ο Παναγιώτατος είχε την ευκαιρία να ευλογήσει
τους συμμετέχοντες, από τη Φινλανδία, σε ειδικό Πρόγραμμα του Αγιογραφείου της ΟΑΚ [βλπ. Διάλογοι Καταλλαγής,
Τεύχος 14 (2018) 15].
Μετά το πέρας των εργασιών, εδόθη στους Εταίρους ο
επετειακός επιστημονικός Τόμος, ο οποίος εκδόθηκε από την
ΟΑΚ με αφορμή τα πενήντα χρόνια λειτουργίας της, με την
ευγενική χορηγία της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου,
στον οποίο, 40 συγγραφείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
αναλύουν τη σημασία του διαλόγου μέσα από διαφορετικές
οπτικές [βλπ. Διάλογοι Καταλλαγής, Τεύχος 14 (2018) 15].
Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνάξεως αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής: «Τά μέλη τῆς Συνάξεως θεωροῦν
ὅτι, ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, ἡ ὁποία τελεῖ ὑπό τήν
πνευματικήν καθοδήγησιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
καθ΄ ὅλην τήν περίοδον τῆς πεντηκονταετοῦς λειτουργίας της,
ὑπῆρξε τόπος συναντήσεως, διαλόγου, διακονίας, καταλλαγῆς
καί προήγαγεν εὐρέως καί ἀποτελεσματικῶς, ὅσον οὐδέν ἄλλον συναφές Ἵδρυμα εἰς τήν Ἑλλάδα, τόν διάλογον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τήν κοινωνίαν καί τόν κόσμον. Ηὐλογήθη, ἐπίσης, ὑπό τοῦ παντεπόπτου Θεοῦ, ὅπως φιλοξενήσῃ
τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
συμβάλλοντας τά μέγιστα εἰς τήν ἐπιτυχίαν καί εἰς τήν εὔρυθμον διεξαγωγήν τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς.
Τά μέλη τῆς Συνάξεως θεωροῦν ὅτι, ἐπιβάλλεται, ἡ διά παντός δυνατοῦ τρόπου στήριξις καί προαγωγή τῆς ΟΑΚ πρός
ἀπρόσκοπτον συνέχισιν τοῦ ἔργου καί ἐκπλήρωσιν τῶν σκοπῶν αὐτῆς. Ἔργον ἱερόν καί μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας γιά τήν
προώθηση τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς καταλλαγῆς,
ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ, ἀλλά πρωτίστως στηρίζοντας τή νεότητα τῆς Κρήτης, τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Εὐρώπης μέσα ἀπό τά

OΚΤΩΒΡΙΟΣ

2485 2. Τρίτη Σύναξη των Εταίρων
Η Τρίτη Σύναξη των Εταίρων της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ) πραγματοποιήθηκε με την παρουσία των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, στις εγκαταστάσεις
του Ιδρύματος. Σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΟΑΚ (άρθρο
12), η Σύναξη των Εταίρων αποτελεί «όργανον ανωτάτης
πνευματικής κηδεμονίας του Ιδρύματος» και συμμετέχουν
πρόσωπα από τον εκκλησιαστικό και ακαδημαϊκό χώρο. Να
υπενθυμίσουμε ότι η Πρώτη Σύναξη πραγματοποιήθηκε στις
10 Μαΐου 1986 [βλπ. Διάλογοι Καταλλαγής, Τεύχος 2 (1986)
10] και η Δεύτερη στις 10 Νοεμβρίου 1988 [βλπ. Διάλογοι
Καταλλαγής, Τεύχος 12 (1988) 98], με τη συμπλήρωση της
πρώτης 20ετούς λειτουργίας της ΟΑΚ.
Στη Σύναξη συμμετείχαν, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης
Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ΄, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομος
Β΄, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τούλτσεας κ. Βησσαρίων,
ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Βουκουρεστίου κ. Δανιήλ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος ως εκπρόσωπος του
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ. Ιερωνύμου, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σούπρασλ κ.
Ανδρέας, ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Μητροπολίτη
Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββα, ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης Αμαντίας κ. Ναθαναήλ ως εκπρόσωπος του
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου, ο
Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου κ. Ιωάννης,
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, ο
Αιδεσιμολογιώτατος π. Γεώργιος Τσέτσης, Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι Ελλογιμώτατοι Καθηγητές Σπυρίδων Αρταβάνης-Τσάκωνας, Γεώργιος
Μπαμπινιώτης και Ελευθέριος Ν. Οικονόμου. Επίσης, συμμετείχαν, ως παρατηρητές, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, Μητροπολίτες της Εκκλησίας της
Κρήτης, ο πρ. Γενικός Διευθυντής και συνιδρυτής της ΟΑΚ,
Αλέξανδρος Παπαδερός, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Κρήτης, Οδυσσέας Ζώρας, μέλη της Αντιπροσωπείας του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ιεράρχες της Εκκλησίας της
Κρήτης κ.ά.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΟΑΚ, της Συνάξεως
προήδρευσε η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄, ενώ ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου
κ. Αμφιλόχιος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΟΑΚ, αναφέρθηκε στα 50 χρόνια ζωής και δράσης της Ακαδημίας, ενός τόπου διαλόγου, όπου συζητούνται θέματα που
αφορούν τα προβλήματα της Κοινωνίας.
Ακολούθως, η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.
Βαρθολομαίος Α΄ τόνισε τη σημασία της Ακαδημίας για την
Ορθοδοξία, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, επισημαίνοντας την ανάγκη ύπαρξης παρόμοιων Ακαδημιών, που προωθούν μέσα από τον διάλογο το μήνυμα της Ορθοδοξίας στον
σύγχρονο κόσμο.
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ἐκπαιδευτικά Προγράμματα τῆς Ἀκαδημίας. Ἔγινε ἀποδεκτή
ἡ πρότασις διά μίαν νέαν συνεργασίαν τῆς ΟΑΚ σέ ἐπίπεδο
Σχολείων -συμπεριλαμβανομένου καί αὐτό τῆς Ἴμβρου- μέ τή
Φιλεκπαιδευτική Ἑταιρεία/ Ἀρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεῖα.
Προτείνεται δέ, ὅπως συνεχισθῇ ἡ ἐνημέρωσις, κληρικῶν
καί λαϊκῶν, ἐπί τῶν κειμένων καί ἀποφάσεων τῆς Ἁγίας καί
Μεγάλης Συνόδου. Δέον ὅπως ἐντοπισθῶσιν, διά καταλλήλων
συνεδριακῶν ἐκδηλώσεων, αἱ ἐπικείμεναι ἐπιπτώσεις τῆς τετάρτης βιομηχανικῆς ἐπαναστάσεως καί τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς,
ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῶν λοιπῶν Ἁγιωτάτων
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καθώς καί τῶν διαφόρων Διεθνῶν
καί Διαχριστιανικῶν Ὀργανισμῶν, ὡς καί Ἀκαδημιῶν.
Ἐπίσης, κατά τή σύγκληση, ἐπεσημάνθη ἡ ἀνάγκη συστάσεως εἰδικοῦ Προγράμματος μέ ἀντικείμενον τήν ἐκβάθυνση
σέ θέματα βιοηθικῆς, ὥστε νά ὑπάρξῃ ἕνας συντονισμένος διάλογος ἀνάμεσα στήν Ἐπιστήμη καί Θεολογία, ἀλλά καί νά
διερευνηθοῦν τά προβλήματα πού ἀφοροῦν τήν ἀρχή καί τό
τέλος τῆς ζωῆς.
Τέλος δέ, παροτρύνομεν καί στηρίζομεν κάθε πρωτοπόρον καί θαρραλέαν πρωτοβουλίαν, ἡ ὁποία θά συμβάλῃ εἰς
τόν σεβασμόν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τῆς τοπικῆς κοινωνίας πρός προαγωγήν
τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, τῆς διακονίας τοῦ ἀνθρώπου καί
τῶν ἀξιῶν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, πρός δόξαν Θεοῦ. […]»
(Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνάξεως).

Ζορμπά, απονέμοντάς του, το Οφφίκιο του «Ιερομνήμονος»
της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στη σημασία των Οφφικίων, εξαίροντας τις
ικανότητες και τα χαρίσματα του προχειρισθέντος, ενώ ο κ.
Ζορμπάς εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του και την αφοσίωσή του προς τον Παναγιώτατο και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Παναγιώτατος δέχτηκε στο
Αρχονταρίκι της Μονής Ομάδα μαθητών και μαθητριών του
Γενικού Λυκείου Κολυμπαρίου με τη συνοδεία του Θεολόγου Καθηγητού τους Μιχαήλ Βαρέκα, ο οποίος στην προσφώνησή του τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Είδανε τη
λειτουργική φανέρωση της Εκκλησίας μέσα από το μυστήριο
της Θείας Λειτουργίας. Τη χαρισματική ενότητα των μελών και
την οικουμενικότητα της Εκκλησίας υπό την Πατριαρχική χοροστασία του Παναγιωτάτου μας και τη συμπροσευχή όλων
των Προκαθήμενων, καθώς και των υπόλοιπων μελών του
σώματος. Αλλά και με τα εγκαίνια του νέου κειμηλιαρχείου της
Μονής, θα διαπιστώσουν ότι η Ορθοδοξία στη Χώρα μας, δεν
αποτελεί μόνο θρησκευτικό δόγμα, αλλά και θεμελιώδες στοιχείο πολιτισμού, ιστορίας και παράδοσης. Και ο Ελληνισμός,
έχει την ευλογία και την τιμή να αποτελεί σαρκωμένο σώμα της
Εκκλησίας του Χριστού. Βασικό στοιχείο της ταυτότητας του
είναι η ελληνορθόδοξη παράδοση.
Αποτελεί πράγματι ιστορική ευκαιρία και ευλογία για κάθε
μαθητή και μαθήτρια να τα ζήσει όλα ευρισκόμενος μπροστά
σε προσωπικότητες ιστορικής αναφοράς, αναγνωρισμένου
κύρους και προσφοράς: Μπροστά στον Πατριάρχη του, [στον
ανώτατο πολιτειακό του άρχοντα], σε προκαθήμενους αδελφών Εκκλησιών [...]». Ακολούθως, ο Παναγιώτατος κάλεσε
τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας με τη «νεανική
καρδιά» να μιλήσει στους παρευρισκόμενους νέους.
Ακολούθησε Γεύμα στο Ξενοδοχείο Avra Imperial, προσφορά του Δήμου Πλατανιά.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, με την υψηλή παρουσία
του Πρώτου της Ορθοδοξίας, του Οικουμενικού Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ και του Πρώτου Πολίτη της Α.Ε. του
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου
πραγματοποιήθηκε η πανηγυρική επετειακή τελετή.
Πριν από την έναρξη της τελετής πραγματοποιήθηκε η
Ακολουθία του Αγιασμού, επί τη αναμνήσει των εγκαινίων
της ΟΑΚ, προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ και την παρουσία όλων
των Ιεραρχών της Εκκλησίας της Κρήτης, εκπροσώπων των
εκκλησιαστικών, πολιτειακών, πολιτικών και στρατιωτικών
αρχών, ενώ έψαλαν μέλη της Χορωδίας του Φωτίου Γιαννακάκη, Άρχοντος Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής
Κωνσταντινουπόλεως και του Πρωτοψάλτη Ιωάννη Καστρινάκη.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης ο Δρ Κωνσταντίνος
Ζορμπάς επεσήμανε ότι, «Ο άνθρωπος κάθε εποχής, και
όλως ιδιαιτέρως της ιδικής μας, διψά˙ αλλά πίνει από το πικρόν ύδωρ. Και το πικρόν ύδωρ έχει πολλά ονόματα: πόλεμος,
φτώχεια, πείνα, αδικία, τρομοκρατία, εθνικισμός, δημαγωγία
κ.ά. Zούμε βασανιστικά την αιωνόβια αμαρτία: το να φθίνει
η ανθρώπινη ζωή και να κοστολογούνται απίστευτα φθηνά οι
ζώσες εικόνες του Θεού στις παγκόσμιες οικονομίες και πολιτικές αγορές.

2486 3. Επετειακή Εκδήλωση:
50 Χρόνια ΟΑΚ

O Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄ χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Οδηγητρίας Γωνιάς, συμπροσευχομένων των Μακαριωτάτων: Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου και Αρχιεπισκόπων Κύπρου κ. Χρυσοστόμου και Αλβανίας κ. Αναστασίου. Συμπροσευχήθηκαν, επίσης, οι εκπρόσωποι του Πατριαρχείου Ρουμανίας, των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών Ελλάδος και Πολωνίας, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, οι Ιεράρχες της
Εκκλησίας της Κρήτης, οι Σεβασμιώτατοι ως και τα λοιπά
μέλη των Συνοδειών των Προκαθημένων, Εταίροι της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, Μοναστικές Αδελφότητες, πλήθος Κληρικών και πιστών εξ όλης της Μεγαλονήσου.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Παναγιώτατος
τέλεσε Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως πάντων των μακαρία
τη λήξει γενομένων Ευεργετών, Κτητόρων και Εταίρων της
ΟΑΚ. Ακολούθως, προχείρισε σε Άρχοντα του Οικουμενικού
Θρόνου τον Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ, Δρα Κωνσταντίνο
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Ενδυναμούμενη, όμως, από το έλεος του Θεού και στηριζόμενη πανορθοδόξως, η ΟΑΚ, επί πενήντα συναπτά έτη,
διακονεί τη χριστιανική οικουμένη και συμβάλλει κατά δύναμη σε μία αδιάλειπτη και άοκνη προσπάθεια να μετατρέψει το
πικρόν ύδωρ σε ύδωρ ζων, σε ζωντανό ύδωρ, για να ζήσει ο
κόσμος!
Έργο λοιπόν της πίστεως η Εκκλησία να είναι παρούσα στον
κόσμο, αλλά ουκ εκ του κόσμου και να ομιλεί όταν ένας λαός
αναγκάζεται να σωπαίνει. Εάν η Εκκλησία επιθυμεί να μιλήσει
στον σύγχρονο άνθρωπο και όχι στον αμετάκλητα ξεπερασμένο
κόσμο του χθες, τότε επείγει, όσο ποτέ άλλοτε, να απαντήσει με
τη δική της πρόταση ζωής, με τα δικά
της «ρήματα ζωής
αιωνίου» και να μετατρέψει το «πικρόν
ύδωρ σε γλυκύ» (Έξ.
15:23)! Κι αυτό
θα συνεχίσουμε να
πράττουμε Παναγιώτατε, με όλη μας
τη δύναμη».
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και
Σελίνου Αμφιλόχιος επεσήμανε ότι,
«Ἑορτάζουμε λοιπόν κατά τή φετινή
χρονιά, τή σημερινή
ἡμέρα, τίς μεγάλες
ἰδέες γιά τήν Ἵδρυση
τῆς ΟΑΚ. Ἑορτάζουμε ὅμως ὄχι μόνον τό ὅραμα, ἀλλά καί τό θαῦμα τῆς Ἀκαδημίας
αὐτῆς. Οἱ ἐπετειακές ἐκδηλώσεις τέτοιου εἴδους φέρνουν συχνά
στίς συνειδήσεις τῶν μετεχόντων γεύση μνημοσύνου, εἰκόνες καί
ἐντυπώσεις τοῦ παρελθόντος ̶ καί ἴσως ἑνός τετελεσμένου ̶ βίου
τοῦ τιμωμένου.
Στήν προκειμένη ὅμως περίπτωση, ὁ ἑορτασμός τῆς πρώτης πεντηκονταετίας ζωῆς καί λειτουργίας τῆς ΟΑΚ δέν παραπέμπει σέ ἀνάλογες σκηνές.
Ἡ Ἵδρυσή της ἀποτελεῖ ἐπίτευγμα δυσθεώρητο καί ἆθλο
ὑψηλοῦ προσμετρήματος γιά τά δεδομένα τῆς ἐποχῆς καί τοῦ
τόπου. Οἱ στόχοι καί οἱ βλέψεις τοῦ Ἱδρύματος, ὅπως αὐτοί
ἐτέθησαν ἀπό τούς συνιδρυτές του, δέν ἐσταμάτησαν μέ τήν
πάροδο τοῦ χρόνου οὐδόλως νά ἀπασχολοῦν, ἀλλά καί νά
πραγματώνονται ἀπό ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐργάσθηκαν
καί κοπιάζουν γιά τήν προαγωγή του καί τούς ὁποίους ἐκ βαθέων εὐχαριστοῦμε καί εὐγνωμονοῦμε.
Τό κάλεσμα τῆς ΟΑΚ ἐξαπλώνεται εἰς τά πέρατα τῆς Οἰκουμένης, εἰς κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως. Δέν δεσμεύεται μόνον εἰς τά στενά ὅρια μιᾶς Μητροπόλεως ἤ τῆς μεγαλονήσου
Κρήτης˙ δέν ἀναφέρεται ἀποκλειστικά εἰς τά πρόσωπα τοῦ
εὐαγοῦς Κλήρου, ἡ ἐνδυνάμωση καί ἐπιμόρφωση τοῦ ὁποίου
ἀποτελεῖ ἀπό τούς πρωταρχικούς σκοπούς της, προκειμένου
νά δίδει αὐτός «ζῶσαν καί ἀκεραίαν μαρτυρίαν τοῦ Εὐαγγελίου ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ» (βλπ. ολόκληρη την ομιλία στη
σελ. 30).

Οι Χαιρετισμοί επικεντρώθηκαν στον ρόλο που διαδραματίζει η Ορθοδοξία και η Ακαδημία στις ημέρες μας, αλλά
και στις νέες προκλήσεις που εκείνη καλείται να αντιμετωπίσει, έχοντας ως κληρονομιά την πνευματικότητα και τις πανανθρώπινες και διαχρονικές αξίες που εκείνη πρευσβεύει.
Αξίες, που έχουν τη δύναμη να οδηγήσουν στην αναθεώρηση
αναχρονιστικών πρακτικών και στη βίωση μίας νέας πραγματικότητας.
Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ τόνισε ότι, «Εἰς τήν Ἐγκλύκλιον καί τό Μήνυμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης
Συνόδου προεβλήθη ἡ ἀνάγκη συντόνου ποιμαντικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ φαινομένου
τῆς ἐκκοσμικεύσεως, τό ὁποῖον ἐν
πολλοῖς ἀντιβαίνει
πρός τάς θεοπαραδότους διδασκαλίας.
Καί πάλιν ἐκ τῆς
Κρήτης καί μάλιστα
ἐκ τοῦ ἱεροῦ τούτου
χώρου, τοῦ καθαγιασθέντος ὑπό τῆς Συνόδου, ἐκφράζομεν
τήν ἰδίαν διδαχήν
πρός τόν ἐμπιστευθέντα εἰς ἡμᾶς λαόν
τοῦ Θεοῦ, ὅτι διά νά
ὑπερβῶμεν τάς καταλυτικάς ἀρχάς τῆς
ἐκκοσμικεύσεως,
ὀφείλομεν ἔτι πλεῖον
νά στραφῶμεν πρός
τούς μεγάλους διδασκάλους καί πατέρας ἡμῶν καί νά μαθητεύσωμεν εἰς αὐτούς.
Ἡ Ὀρθόδοξος Θεολογία ἔχει ἀνάγκη μίας νέας ἐπανεκκινήσεως, οὐχί ὅμως ὡς ἐκφράσεως στατικοῦ πνεύματος, ἀλλά ὡς
δυναμικῆς φωνῆς διά τόν εὐαγγελισμόν καί ἐπανευαγγελισμό
τοῦ κόσμου. Οἱ Πατέρες ἡμῶν εἶχον ζείδωρον λόγον, διελέγοντο
μετά τοῦ κόσμου, καταθέτοντας οὐσιαστικάς προτάσεις, διό καί
ἀπεστρέφοντο τήν ἐπιφανειακήν, ἤτοι τήν εἰκονικήν καταξίωσιν,
ἀλλά πάσῃ δυνάμει προέβαλλον τήν ἀναγεννητικήν εὐαγγελικήν
ἀλήθειαν.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία σέβεται τήν θρησκευτικήν ἐλευθερίαν καί εἶναι ἀνεκτική πρός τήν ἑτερότητα, ἀλλά παραλλήλως γνωρίζει ὅτι ἡ μεταμόρφωσις τοῦ κόσμου συντελεῖται διά
τῶν πνευματικῶν προσωπικοτήτων, αἵτινες χαράσσουν τήν
πορείαν πνευματικῶν κινημάτων.
Ἑπομένως, ἡ νέα πρόκλησις εἶναι ἡ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς πνευματικοῦ κινήματος, προηγουμένων τῶν πνευματικῶν ἡγετῶν ὡς τό ἅλας τῆς γῆς καί φωτός τοῦ κόσμου καί τήν
ἐπιταγήν τοῦ Κυρίου.
Οὐχ ἥκιστα τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐκφράζει τάς
εὐχαριστίας αὐτοῦ πρός τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν διά τήν
πρόκλησιν συμμετοχῆς εἰς τήν Σύναξιν ταύτην, ὡς διά τήν ὑπ’
αὐτῆς φιλοξενίαν μελῶν τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ καί εὔχεται αὐτῇ
ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου τήν δύναμιν τοῦ Σταυρωθέντος καί ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
διά τή συνέχισιν τῆς πολυτίμου ἐκκλησιαστικῆς καί πολιτιστικῆς αὐτῆς ἀποστολῆς».
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Ἀναμενόταν νά γίνει, ὅπως καί ἔγινε, ἕνα σημαντικόν ὑπόβαθρον γιά νά στερεώσει τό θεσμό τῆς Κρήτης μέ τίς πνευματικές της ρίζες, γέφυρα ἀμφίδρομης ἐπικοινωνίας μέ τό σεπτόν
Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τή Μητέρα Ἐκκλησία.
Κάθε λαός προσφέρει στήν κοινή προσπάθεια τοῦ παγκόσμιου πολιτισμοῦ ὅ,τι ἔχει καί ἂν ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα καί ὁ
Πάνσεπτος Οἰκουμενικός Θρόνος δέν εἶχαν τότε, ἀλλά οὔτε
βέβαια καί σήμερα, νά προσφέρουν στήν ἀνθρωπότητα δάνεια,
πυραύλους, φάρμακα, τρόφιμα καί ἄλλα ὑλικά, εἶχαν νά προτείνουν καί νά προσφέρουν τό ἦθος τους καί τό πνεῦμα τους.
Διαχέοταν μέσῳ τῆς ΟΑΚ καί σέ ὅλον τόν κόσμον. Ἔτσι,
στούς δύσκολους καιρούς τοῦ ανοίγματος τῆς Ἐπιστήμης πρός
τό ἄγνωστον, ἱδρύεται Κέντρο Ἐπιστημῶν, σημεῖον ἀναφορᾶς
τῶν Ἐπιστημῶν στούς χρόνους τῆς δικτατορίας καί τῆς ὑποκρισίας. Ἐμφανίζεται πνευματικόν κέντρον ἐλεύθερου διαλόγου, ἐπιστημονικοῦ καί κοινωνικοῦ. Στήν ἐποχή τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀμφισβήτησης δίδεται ἔμπρακτη ἀπάντηση γιά τήν
αὐτοσυνειδησία τῆς Ἐκκλησίας καί τή δυνατότητα παρέμβασής
της στόν σύγχρονο κόσμο.
Ἡ Ἵδρυση τῆς Ἀκαδημίας, στή συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στηλίτευεν καταστάσεις, καταδίκαζεν τήν ἐσωστρέφεια,
καθώς καί τούς ἀνέκφραστους, αὐτούς πού βρίσκονταν σέ
ἄπνοια καί περισυλλογή, κυρίως, αὐτούς πού ἦταν προσηλωμένοι σέ ἐμμονές καί τούς προσπερνοῦσε ἡ ζωή».
Στη συνέχεια, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας
Αναστάσιος, αναφέρθηκε στον ρόλο της Ορθοδοξίας ἀναφέροντας ότι, «Ἡ ΟΑΚ ἀποτελεῖ ἕνα ἐξαιρετικό, ξεχωριστό
πνευματικό Ἵδρυμα στόν Ὀρθόδοξο κόσμο καί συντελεῖ στή
δημιουργική συνάντηση τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως μέ τή
σύγχρονη διανόηση καί ἀφουγκράζεται τίς ἀνησυχίες τοῦ μεταβαλλομένου κόσμου μας καί μέ σειρά πρωτοβουλιῶν, Συνεδρίων, Συμποσίων καί ποικίλων ἄλλων ἐκδηλώσεων καί δημοσιεύσεων, προβάλλει τή σημασία τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν
στίς σύγχρονες πνευματικές ἀνακατατάξεις καί ἀναζητήσεις.
Μέ νηφαλιότητα πάντοτε καί μέ τόλμη -πού δέν εἶναι πολύ
συνηθισμένα στίς μέρες μας- καταθέτει τή δυναμική μαρτυρία
τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀσφαλῶς, ἡ διεξαγωγή τῆς μίας Ἁγίας καί
Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπῆρξε τό ξεχωριστό αὐτό κορυφαῖο γεγονός γιά τήν Ἐκκλησία, ὄχι μόνο
τῆς Κρήτης, ἀλλά γενικότερα ὅλης τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὑπό τήν
προεδρία τήν ἐμπνευσμένη τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ καί τή συμμετοχή ὅλων ἐκείνων τῶν
ἀνθρώπων πού πονοῦσαν γιά μία ζωντανή μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας ἀποτελεῖ ἕνα ξεχωριστό γεγονός.
Θά ἤθελα ἁπλῶς νά ὑπενθυμίσω ὅτι τά δύο κορυφαῖα ἐκεῖνα σημεῖα, τά ὁποῖα τόνισε ἡ Σύνοδος καί παραμένουν ἐξαιρετικῆς σημασίας, εἶναι ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας και ἡ ζωντανή καί δυναμική μαρτυρία της στόν σύγχρονο κόσμο. Δέν εἶναι
εὔκολα αὐτά σέ μία ἐποχή θρησκευτικοῦ πλουραλισμοῦ καί
ἀναζητήσεως τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως τῶν λαῶν. Θά χρειαστεῖ πολύ θάρρος, τόλμη, νηφαλιότητα, γιά νά μπορέσουμε νά
ἀντιμετωπίσουμε τά προβλήματα τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καί ὅλα τά θέματα τά ὁποῖα δημιουργοῦν συγκρούσεις, μέ
ποικίλους τρόπους σήμερα, διαφόρων παραγόντων.
Θά ἤθελα καί ἐγώ νά θυμηθῶ τήν ἐξαιρετική μορφή τοῦ
μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου. Αὐτόν τόν πολυσέβαστο καί ὁραματιστή Ἱεράρχη τῆς
Ὀρθοδοξίας, καθώς ἐπίσης καί ὅλους ὅσοι ἐδῶ ἐργάστηκαν

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος
Β΄ υπογράμμισε τον νέο ρόλο που θα πρέπει να αναλάβει η
ΟΑΚ, επισημαίνοντας ότι, «Καί μόνον τό γεγονός τῆς σύγκλησης στούς χώρους τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου -πού εἶναι
τό σημαντικότερο ἀναμφίβολα ἀπό ὅσα πραγματοποιήθηκαν
ἐδῶ- θά ἦταν ἀρκετό νά καθιερώσουν τήν ΟΑΚ στήν πανορθόδοξη καί τήν παγχριστιανική συνείδηση.
Εἶχε ὅμως ἤδη προηγουμένως ἀπό καιροῦ ἐπιβληθεῖ παγκοσμίως ἡ Ἀκαδημία. Καί ἡ σημερινή λαμπρή Σύναξη διά τήν
ἐορταστική ἐπισήμανση τῶν 50 χρόνων ἀπό τήν Ἵδρυσή της
μαρτυρεῖ τοῦ λόγου τό ἀληθές.
Ἡ σκέψη μας ἀναγκαστικά ἀνατρέχει σήμερα καί ἀνασκοπεῖ στούς χρόνους τῆς σύλληψης, τῆς ὑλοποίησης τῆς ἰδέας γιά
τό μεγάλο αὐτό ἔργο καί στέκεται μέ θαυμασμό μπροστά στούς
πρωτεργάτες καί ὅσους ἐργάσθηκαν γι’ αὐτό.
Ἡ δεκαετία τοῦ ’60 ἦταν πράγματι κρίσιμη γιά ὁλόκληρη
τήν ἀνθρωπότητα. Βρίσκονταν τότε σέ ἔξαρση τά ἀπελευθερωτικά κινήματα πού προαιωνίζονταν ἕναν κόσμο ἀπαλλαγμένο
ἀπό τήν ἀποικιοκρατία. Συνιστοῦσε ταυτόχρονα ἡ δεκαετία
ἐκείνη καί μία περίοδο ἐπιστημονικῶν προσπαθειῶν καί ἀγώνων γιά κατάκτηση τῆς φύσης. Ἄρχισαν, ὅμως, τότε νά χαλαρώνουν ἐπικίνδυνα καί οἱ κοινωνικοί ἱστοί παγκοσμίως, νά
περιφρονοῦνται χωρίς προσχήματα βασικές κοινοτικές ἀξίες
καί ἡ ἴδια ἡ ἀνθρώπινη προσωπικότητα. Ἡ Ἑλλάδα περνοῦσε
τήν ἀστάθεια τῶν κυβερνητικῶν ἀλλαγῶν καί τῶν καθημερινῶν διαδηλώσεων πού κατέληξαν στήν ἐπάρατη δικτατορία
καί τή φίμωση κάθε ἐλεύθερης δημοκρατικῆς φωνῆς. Πέραν
τούτων παρουσιάζονταν καί οἱ συνήθεις ὕποπτοι πού προέβαλαν καί τότε τό ἐπιχείρημα ὅτι σκοπός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ
ἱκανοποίηση ἀποκλειστικῶς καί μόνον τῶν ὑπερβατικῶν ἀναζητήσεων τοῦ ἀνθρώπου, χωρίς νά δικαιοῦται νά ἔχει ἄποψη
γιά τά μεγάλα σύγχρονα κοινωνικά καί ἄλλα προβλήματα, τά
ὁποῖα χαρακτήριζαν ὡς ἰδίας ὑποθέσεις. Εὐτυχῶς ὅμως, σέ
ὁριακούς καιρούς ἐμφανίζονται στή δοκιμαζόμενη κοινωνία
ἄνθρωποι πρωτοπόροι, ἀποφασισμένοι νά τήν ἐξυγιάνουν
καί νά ἀναμορφώσουν ὄχι μέ κενά καί πομπώδη κηρύγματα,
ἀλλά μέ ἔργα θετικά καί πρακτικά. Ἔτσι καί τότε, στήν ἐσχατιά αὐτή τῆς ἑλληνικῆς γῆς, τυγχάνει μορφή ἀνεπανάληπτη ὁ
Μητροπολίτης Εἰρηναῖος Γαλανάκης, τόν ὁποῖον καθηκόντως
μνημονεύομεν σήμερα, μαζί μέ ὅλους τούς συνεργάτες του καί
ἰδιαίτερα τόν Ἀλέξανδρο Παπαδερό, καί οἱ ὁποῖοι κατανοοῦσαν ὅτι οἱ Χριστιανοί δέν μποροῦν νά ἀγνοοῦν τόν πολιτισμό
τοῦ καιροῦ μας.
Πνευματικά, αὐτόν τόν πολιτισμό νά φωτίσωμεν μέ τό φῶς
τῆς Ἀποκάλυψης καί νά τόν γονιμοποιήσουμε μέ τά ζωοποιά
σπέρματα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης καί ἐμπειρίας. […]
Μέ τά ἔργα του, ὁλόκληρη πολιτεία, μέ ἐργαστήρια ἀπασχόλησης ἀνδρῶν καί γυναικῶν, πύργωσε σέ καιρούς δύσκολους
στίς ἀγωνιῶσες ψυχές τοῦ ποιμνίου του, αἰσιοδοξία, πίστη,
δυνάμεις ἀγωνιστικότητας γιά τήν ἀτομική του καί ἐθνική του
ἐπιβίωση. Προπάντων, ὅμως, συνέλαβε τό πρωτοποριακό
αὐτό ἔξοχο ἔργο.
Ἡ ΟΑΚ θά ἀποτελοῦσε κατά τούς ὁραματισμούς του, τόν
ἀμφικτιονικόν δεσμόν, τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ἐπιστημόνων
καί φιλεπιστημόνων, ὄχι μόνον τῶν Ἑλλήνων καί τῶν φιλελλήνων, ἀλλά τῶν κάθε ἐθνικότητας. Δέν θά ἦταν μόνο κέντρο
Ἐπιστήμης καί Παιδείας, θά γινόνταν κοινό κτῆμα ὅλων τῶν
Ἑλλήνων καί στήριγμά τους.
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μέ πρωτεργάτη τόν ἀγαπητό Ἀλέξανδρο καί μέ ὅλους τούς συνεργάτες οἱ ὁποῖοι ἀκολούθησαν, γιά τήν προσφορά τήν πολύτιμη καί τόν τόσο ζῆλο πού ἔδειξαν ὅλα αὐτά τά χρόνια στό
πολυποίκιλο ἔργο τῆς Ἀκαδημίας. Ἄκουσα στήν ἀρχή αὐτόν
τόν στίχο τοῦ Ἀπόστολου Παύλου «ἀναμνησκόμεθα τοῦ ἔργου
τῆς πίστεως καί τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καί τήν ὑπομονή τῆς
ἐλπίδος».
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τούλτσεας Βησσαρίων,
εκπρόσωπος του Πατριάρχου Ρουμανίας Δανιήλ παραθέτει
ότι, «Ἡ ΟΑΚ εἶναι ἕνας πνευματικός φάρος τῆς Ὀρθοδοξίας
πού φωτίζει μέ τό ἔργο της τή σύγχρονη κοινωνία καί ἀνοίγει
ἐπίσης δρόμους μεταξύ τῶν Χριστιανῶν καί μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Εὐχόμαστε ἀπό καρδιᾶς καλή δύναμη, καλή συνέχεια
στό ἔργο σας γιά πολλές ἀκόμα δεκαετίες καί ὁ Θεός νά σᾶς
φωτίζει καί νά σᾶς βοηθήσει».
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος, εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου τονίζει ότι, «Εἶναι εὐτύχημα
ὅτι τούτη τήν ὥρα ὁ νοῦς ὅλων μας κοντοστέκεται ἀνάμεσα
σέ τρεῖς ἐπιλογές σκέψης. Πρώτη εἶναι ἡ ἐπιλογή τῆς μνήμης,
τό πλούσιο παρελθόν, μιᾶς καί ἀφορμή τῆς συναντήσεώς μας
εἶναι ἡ ἐπέτειος τῆς συμπληρώσεως 50 ἐτῶν ἀπό τῶν Ἐγκαινίων τῆς Ἀκαδημίας καί ἔχουν γίνει τόσα πολλά σ’ αὐτά τά
πενῆντα χρόνια. Δεύτερη εἶναι ἡ ἀξιολόγηση ἑνός πολύ μεστοῦ
παρόντος, ἀφοῦ ἡ Ἀκαδημία δραστηριοποιεῖται σέ πολλά ἐπίπεδα καί παράγει ἔργο, τόσο στόν χῶρο τῆς Θεολογίας, ὅσο
καί στόν χῶρο τῆς Ποιμαντικῆς πράξης καί τῆς κοινωνικῆς
προσφορᾶς. Ἡ τρίτη ἐπιλογή ἔχει σχέση μέ τό ὅραμα καί τούς
προγραμματισμούς γιά τό μέλλον, ἕνα μέλλον πού φέρνει ἐνώπιόν μας τήν πρόκληση τοῦ διαλόγου μέ τόν σύγχρονο κόσμο,
ἕνα μέλλον στό ὁποῖο, ἀνάμεσα στά ἄλλα, θά πρέπει νά διαχειριστοῦμε γόνιμα καί μέ αἴσθηση εὐθύνης τούς καρπούς τῆς
Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Ἡ εὐθύνη αὐτή βαραίνει πλέον
ἀναμφίβολα στούς ὤμους μας καί πρέπει νά πιστωθεῖ στήν
Ἀκαδημία ἡ οὐσιαστική της συμμετοχή στό καλό αὐτό βάρος.
Ἀντιλαμβάνεται κανείς ὅτι ὅταν ἕνας φορέας μπορεῖ νά ἐπιφέρει τόση συζήτηση καί γιά τό παρελθόν καί γιά τό παρόν καί
γιά τό μέλλον, τότε πράγματι ἀξίζει καί νά προσεχθεῖ καί νά
στηριχθεῖ.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος προσβλέπει πάντοτε στίς ἐργασίες τῆς Ἀκαδημίας καί στή συνδρομή πού ἡ Ἀκαδημία μπορεῖ
νά προσφέρει στήν Ὀρθοδοξία γενικότερα καί στόν διάλογό
της μέ τόν σύγχρονο κόσμο. Ἀσφαλῶς νοιώθουμε τήν ἐγγύτητα μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, στά πλαίσια τῆς ὁποίας
δραστηριοποιεῖται ἡ Ἀκαδημία ὑπό τήν πνευματική προστασία
τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, μέ τόν
χῶρο καί τούς ἀνθρώπους καί αἰσθανόμαστε στήν Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος πολλές τίς θεῖες δωρεές νά ἐπιδαψιλεύονται στόν
πιστό λαό τοῦ Θεοῦ».
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σούπρασλ Ανδρέας, εκπρόσωπος του Μητροπολίτου Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας
Σάββα αναφέρει ότι, «Ἡ ΟΑΚ μαρτυρεῖ περί τῆς Ὀρθοδοξίας τό στίγμα στόν σύγχρονο κόσμο στό ἐπίπεδο διανοητικῆς
καί λειτουργικῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας. Ἀσχολεῖται μέ τήν
καλλιέργεια τοῦ πνεύματος τοῦ διαλόγου ἀνάμεσα στήν Ὀρθοδοξία καί τίς ἄλλες ὁμολογίες καί θρησκεῖες καί γενικότερα
ἀνάμεσα στήν πίστη, τήν ἐπιστήμη καί τόν πολιτισμό, πάντα
ὑπό τό πρῖσμα τῆς διακονίας γιά τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο.

Διοργανώνει καί φιλοξενεῖ πολλά συνέδρια μέ δική της
πρωτοβουλία ἢ σέ συνεργασία μέ τήν Ἐκκλησία, Πανεπιστήμια
ἢ ἄλλους ὀργανισμούς. Διεξάγει σεμινάρια γιά τήν ὀρθοδοξία,
τήν ἁγιογραφία, τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό τῆς Κρήτης,
ἀλλά καί σέ τομεῖς τῆς Θεολογίας καί τοῦ περιβάλλοντος. Σ’
αὐτήν ἔλαβε χώρα καί τό σπουδαιότερο ἐκκλησιαστικό γεγονός
τοῦ 21ου αἰῶνος. Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας ἔχει βεβαίως τό συνοδικό χαρακτῆρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».
Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος
ευχήθηκε η επέτειος για τη συμπλήρωση των 50 χρόνων
λειτουργίας της ΟΑΚ να αποτελέσει την απαρχή μίας νέας
δυναμικής πορείας και μαρτυρίας και πηγή έμπνευσης νέων
οραμάτων και νέων στόχων, παραθέτοντας ότι, «Μέ ἰδιαίτερη
χαρά καί τιμή ἀπευθύνομεν τήν χαιρετιστήρια αὐτή προσλαλιά ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης εἰς τήν ἀποψινήν ἐπετειακήν ἐκδήλωσιν μέ ἀφορμή τή
συμπλήρωση 50 ἐτῶν ζωῆς καί μαρτυρίας τοῦ εὐλογημένου
ἀπό τόν Θεό τούτου Καθιδρύματος τῆς ΟΑΚ. Καί ἐκφράζομεν
τή χαρά καί τήν ἐν Κυρίῳ καύχηση τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης γιά τό πνευματικό τοῦτο Καθίδρυμα.
Μνημονεύομεν μέ σεβασμό τό πρόσωπο τοῦ ἀειμνήστου
Ἱδρυτοῦ της, τοῦ Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ
Εἰρηναίου, τοῦ ὁραματιστοῦ, ὁ ὁποῖος μέ τό ἀνύστακτο βλέμμα καί τήν ὑψηλή στοχοθεσία του ἀνέδειξε τήν ἐσχατιά αὐτή
τῆς Κρήτης, κέντρο καί πηγή προόδου, πολιτισμοῦ καί διαλόγου εἰς τήν πολύτιμη σύμπραξη τῶν καλῶν συνεργατῶν του
καί ἰδιαιτέρως τοῦ ἀγαπητοῦ μας κ. Ἀλεξάνδρου Παπαδεροῦ,
τοῦ ὁποίου ἡ προσφορά γιά τήν πορεία καί τή μαρτυρία τοῦ
Ἱδρύματος τούτου ὑπῆρξε μεγάλη καί θαυμαστή.
Ἡ ΟΑΚ γιά πέντε δεκαετίες μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τή σκέπη καί τήν εὐλογία τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου καί τοῦ σεπτοῦ οἰακοστρόφου αὐτοῦ Παναγιωτάτου
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, τόν ὁποῖον
τόσον ἀγαπᾶ ὅλη ἡ Κρήτη, μαρτυρεῖ τό Οἰκουμενικό φρόνημα
καί κηρύσσει τό μήνυμα τῆς Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως.
Δίδει λόγον ἀγαθόν παντί τῷ αἰτοῦντι εἰς δόξαν τοῦ Παναγίου
ὀνόματος τό τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας. Ἐμπνέει, καθοδηγεῖ, νοηματοδοτεῖ καί ἐνθαρρύνει κάθε ἀγαθόν ἀγῶνα διά τήν ἔρευνα,
τήν πρόοδον, τή συναλληλία καί τή συμπόρευση μέ τή βάση
τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν καί τοῦ ὀρθοδόξου ὕφους τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ λαοῦ μας.
Τό πνευματικό τοῦτο Καθίδρυμα ἀπό τήν ἔναρξή του μέχρι
καί σήμερα ἀποτελεῖ σημεῖο συνάντησης, ἐπικοινωνίας καί συμπροβληματισμοῦ, κυρίως ὅμως τόπο συναντήσεως ἀνθρώπων
ἀπό ὁλόκληρο τόν κόσμο. Διδάσκει, νουθετεῖ, ἑνώνει, μαρτυρεῖ, ἐνσαρκώνει ὁράματα, ἰδέες, στόχους καί προσδοκίες.
Ἡ ΟΑΚ ἀποτελεῖ γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης τό στολίδι καί γίνεται αἰτία χαρᾶς καί καυχήσεως ἐν Χριστῷ. Εἴμεθα
βέβαιοι ὅτι μέ τή σοφή καί ἀποτελεσματική καθοδήγηση τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος, τή φιλόπονη ἐργασία τοῦ Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπᾶ,
Γενικοῦ Διευθυντοῦ καί ὅλων τῶν καλῶν συνεργατῶν τοῦ
πνευματικοῦ τούτου Καθιδρύματος, θά συνεχιστεῖ ἀπρόσκοπτα
τό ἔργο καί ἡ μαρτυρία τῆς ΟΑΚ εἰς δόξαν Θεοῦ καί χαρά τῆς
Ἐκκλησίας μας.
Ἡ ἐπέτειος αὐτή τῆς συμπληρώσεως πενῆντα ἐτῶν λειτουργίας τῆς ΟΑΚ, ἂς ἀποτελέσει ἀπαρχή νέας δυναμικῆς πορείας
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καί μαρτυρίας καί ἂς ἐμπνεύσει νέα ὁράματα, νέους στόχους
καί προοπτικές γιά τήν οἰκουμενική μας πορεία τοῦ ὀρθοδόξου
φρονήματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ὅλης τῆς ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μας».
Ο Δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης ανέφερε
ότι, «Είναι μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή για τον Δήμο Πλατανιά να συνεργαζόμαστε με την Ορθόδοξο Ακαδημίας Κρήτης. […] Ένα Ίδρυμα όπως αυτό της ΟΑΚ έδωσε την ευκαιρία
στον Δήμο Πλατανιά, πριν από δύο χρόνια, να ολοκληρώσει
μέσω του προγράμματος «Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Χανίων», την ψηφιοποίηση του
πολιτιστικού αποθέματος μεγάλου τμήματος του Νομού Χανίων, με κειμήλια, καθώς και τα χιλιάδες βιβλία της πνευματικής
βιβλιοθήκης της ΟΑΚ, έχοντας εδώ και τον λεγόμενο server,
φτιάχνοντας ένα δίκτυο όπου προτείνει και ψηφιακές διαδρομές στο πλαίσιο του προσκυνηματικού τουρισμού. Αυτό, λοιπόν, σε συνεργασία με την ΟΑΚ είναι προσιτό στον καθένα
μέσω των ψηφιακών εφαρμογών και των κινητών τηλεφώνων.
Έτσι δίδεται η ευκαιρία σε όλους να γνωρίσουν τα προσκυνήματα και βεβαίως να υπάρχουν ψηφιοποιημένα κειμήλια,
καθώς και Μονές και Ιεροί Ναοί.
Ένα δεύτερο, είναι ότι είχαμε τη χαρά της συνεργασίας σε
θέματα περιβάλλοντος. Παίρνονται πολλές πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα για να έχουν τα νέα παιδιά την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν. Μάλιστα, ως Δήμος, είχαμε την τιμή να βραβευτούμε για την περιβαλλοντική μας πολιτική σε θέματα που ευαισθητοποιούν τα νέα παιδιά και αυτό μέσα από ένα Καθίδρυμα
το οποίο, όχι μόνο προάγει την πνευματικότητα, αλλά επειδή
βρίσκεται ακριβώς μέσα στην κοινωνία και οι πάρα πολλές
δράσεις οι οποίες περατώνονται, μετουσιώνονται σε μία πραγματικότητα, η οποία έχει την πλήρη κοινωνική αποδοχή. Αυτό
είναι το σημαντικότερο, διότι διαφεύγει από το αμιγώς εκκλησιαστικό ή το πνευματικό. Αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα του
Μακαριστού Μητροπολίτου κυρού Ειρηναίου εμπνευστή με
τον συνεργάτη του Αλέξανδρο Παπαδερό, αλλά και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Αμφιλοχίου, νέου Προέδρου και
του Γενικού Διευθυντή Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά».
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ανταποκρινόμενος στο αίτημα του Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά
για αναβάθμιση των παλαιών υποδομών του Ιδρύματος, απήντησε πως, «Για όλους τους Κρητικούς η ΟΑΚ, υπό τη σκέπη
του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, αποτελεί ένα φάρο της
πίστης μας. Τις προηγούμενες δεκαετίες από τον Μακαριστό
Ιεράρχη Ειρηναίο, τον Ιδρυτή της, με τη σημερινή άξια προεδρία του Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου, η
Ακαδημία αυτή προάγει το εκκλησιαστικό φρόνημα, καλύπτει
τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας
γενικότερα.
Συνυπάρχει επιστημονική μόρφωση και ιεροπρεπής βίος,
ενώ προάγεται η πνευματική καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.
Οι εκατοντάδες επιστήμονες, οι οποίοι πέρασαν από το Ίδρυμα, διαδίδουν εκείνη τη σπίθα που θα γίνει πυρκαγιά στις καρδιές των ανθρώπων˙ θα συναντήσουν την ορθή πίστη και θα
αποδείξουν ότι η Εκκλησία δεν είναι Μουσείο όπου φυλάσσονται θησαυροί, δεν είναι μία ιδεολογία ανάμεσα σε πολλές άλλες, αλλά είναι η οικογένειά μας, ο χώρος που μας περιμένει.
Επιτρέψτε μου σ΄αυτό το σημείο μία προσωπική αναφορά
στην προσωπικότητα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, καθώς τον υποδεχόμαστε

με βαθιά αισθήματα χαράς, σεβασμού και αγάπης με τη βεβαιότητα ότι η παρουσία του σήμερα εδώ δεν είναι μόνο έντονη συγκινησιακά, αλλά θα αποβεί δημιουργική και γόνιμη για
όλους. [...]
Μετά την ολοκλήρωση των μελετών που έχετε προχωρήσει
κι εσείς και η υπηρεσία μας, η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει
την ανακαίνιση της πτέρυγας αυτής, για να μην «κλαίει», κ. Διευθυντά, και ευχόμαστε με τη δύναμη του Θεού να είμαστε όλοι
καλά, και Παναγιώτατε θα έρθετε σύντομα να εγκαινιάσετε κι
αυτή την αίθουσα».
Ο κ. Ζορμπάς, αφού ευχαρίστησε, συνεχάρη, επίσης, τον
Περιφερειάρχη Κρήτης για την πρότασή του, όπως ανακηρυχθεί το έτος 2019 σε «Έτος Ερωτόκριτου».
Ο συνιδρυτής και πρ. Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ
Αλέξανδρος Παπαδερός, στην ομιλία του, με τίτλο: «Στά
50χρονα τῆς ΟΑΚ», σημείωσε τα εξής: «Ἡμέρα μνήμης ἡ
σημερινή. Ἀπευθύνομαι στήν ἀγάπη σας αἰσθανόμενος ὡσεί
παρόντα τόν ἀοίδιμο διδάσκαλο καί πνευματικό μου πατέρα
Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου κυρόν Εἰρηναῖον.
Ἐκείνη ἡ ἀναστροφή, οἱονεί ὡς πορεία πρός ἀλλήλους, διαμορφώθηκε ὡς διαχρονική μέν καί διά βίου μαθητεία παρά
τῷ ἐπισκόπῳ Εἰρηναίῳ, ταυτόχρονα δέ καί ὡς συνοδοιπορία
πρός κοινούς στόχους, γιά τήν ἐπίμοχθη ἐνίοτε, πλήν ἀσφαλῆ
προσέγγιση τῶν ὁποίων ἐγγύηση ἀποτελοῦσε ἡ σοφή καί ρηξικέλευθη προσωπικότητά του. Κάπου κάπου εἶχα μάλιστα τήν
αἴσθηση πώς σέ αὐτή τή συμπόρευση ὑπῆρχαν κάποια ἴχνη,
ἀχνά ἔστω, ἐκείνης τῆς ἔμπλεης ἀπό μυστήριο καί γοητεία συνοδοιπορίας πρός Ἐμμαούς, μέ ἀόρατη, πλήν αἰσθητή τήν παρουσία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Ὡς μυσταγωγός, ποδηγέτης
καί ὁδοδείκτης κατά τίς μικρές ἤ τίς μεγάλες μας καί «ἅγιες
περιπέτειες τοῦ Σταυροῦ», κράτυνε τήν ψυχή μας σέ στιγμές
ἀδημονίας καί φώτιζε ἀνέλπιδες διεξόδους. Συχνά μιλούσαμε «πρός ἀλλήλους περί πάντων» ἤ ἀλληλογραφούσαμε στό
πνεῦμα πού αὐτός ἤξερε νά ἐκφράζεται πορευόμενος καί κηρύττων «αὐτόν ζῆν». Εἶναι ἀμέτρητες οἱ φορές πού αἰσθανθήκαμε τήν ἀνάγκη τῆς ἱκεσίας: Κύριε, «μεῖνον μεθ’ ἡμῶν, ὅτι ...
κέκλικεν ἡ ἡμέρα» - πλησιάζουν σκοτάδια! Ὅπως εἶναι ἀμέτρητες καί οἱ φορές πού ἐνώπιον ἐξόχως θεληματικῶν καταστάσεων «διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοί μας» καί, θεία συνάρσει,
«ἐπεγνώσαμεν» τό δέον γενέσθαι (Λουκ. 24, 13 ἑξ.).
Πενῆντα χρόνια λειτουργίας τῆς ΟΑΚ. Γιά τήν ταπεινότητά
μου ἐξῆντα χρόνια, ἐάν προσθέσουμε καί τή δεκαετία 19581968 πού χρειάσθηκα γιά τήν ἐγκατάλειψη δρομολογημένων
ἐπιστημονικῶν προσανατολισμῶν στή Γερμανία, τήν ἀποδοχή
τῆς ἰδέας ἵδρυσης στήν Ἑλλάδα μιᾶς Ἀκαδημίας τοῦ νέου τύπου ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων, τή μελέτη τῆς ἰδέας καί τήν
προσαρμογή της στά δικά μας δεδομένα, τήν ἐξασφάλιση στό
πλαίσιο τῆς τότε Διεκκλησιαστικῆς Βοήθειας τῶν ἀναγκαίων
πόρων γιά τήν ἀνέγερση τῶν πρώτων ἐγκαταστάσεων στό
«ἐξαιρέτου κάλλους» τοπίο πού διέθεσε πρός τοῦτο ἡ ἱστορική
ἱερά Μονή Γωνιᾶς. [...]
Μέ τήν εὐλογία πάντων Ὑμῶν, τῶν πνευματικῶν Ἡγουμένων μας, καί τήν εὐχή ὅλων Ὑμῶν τῶν φίλων της, ἡ Ἀκαδημία
συνεχίζει τήν πορεία της σέ ἀγαστή συνεργασία τοῦ Προέδρου
της, Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Ἀμφιλοχίου, τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Δρος Κώστα Ζορμπᾶ, τοῦ ἐπιστημονικοῦ καί
λοιποῦ προσωπικοῦ τοῦ Ἱδρύματος καί τήν ἐπιστασία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.
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Γιά τά καλῶς γενόμενα ἀπό τήν ἔναρξη προετοιμασίας τῆς
Ἀκαδημίας τό 1958 μέχρι σήμερα καί γιά ὅσα εὐχόμεθα νά
πράξει κατά τή δεύτερη πεντηκονταετία της στήν ὑπηρεσία τοῦ
λαοῦ τῆς Κρήτης καί γενικότερα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Οἰκουμένης, ἰσχύει ἡ ἀποστολική διακήρυξη:
«Πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον ἀπό τοῦ πατρός τῶν φώτων (Ἰακ. 1,17)».
Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, εκπρόσωπος του Αρχηγού
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη,
επεσήμανε ότι, «Το ειρηνοποιό έργο της Ορθοδοξίας, το
οποίο επιτελεί, επίσης, με συνέπεια επί μια πεντηκονταετία η
ΟΑΚ, σήμερα εορτάζομε πανηγυρικά. Πραγματικός φάρος Ορθοδοξίας και ελληνικών γραμμάτων! Χωρίς τυμπανοκρουσίες,
μακριά από τα φώτα της παροδικής δημοσιότητας, σηκώνει
γέφυρες συνεννόησης, πάνω από τα χάσματα που ανοίγουν τα
ανθρώπινα πάθη και οι αδυναμίες. Η ΟΑΚ αποτελεί παράδειγμα ορθόδοξης μαρτυρίας!.
Αποκορύφωμα αυτής της πορείας συνιστά, οπωσδήποτε, η
Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδοξίας, που φιλοξενήθηκε
εδώ το θέρος του 2016. Η Σύνοδος αυτή αποτέλεσε το επιστέγασμα των άοκνων και επίπονων προσπαθειών του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, για την υπέρβαση όλων των προβλημάτων που ταλανίζουν τις κατά τόπους Εκκλησίες και την εδραίωση της Ορθοδοξίας σε δύναμη ειρήνης και αγάπης, φάρο
ελπίδας σε έναν κόσμο που αναζητά να βρει τον δρόμο του.
Εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας και του προέδρου της Κυριάκου Μητσοτάκη, θα ήθελα να ευχηθώ το έργο αυτό να συνεχισθεί, υπερβαίνοντας τις πρόσκαιρες αντιξοότητες και η ΟΑΚ
να εξακολουθεί να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες της προς
χάριν του Ελληνισμού, της Ορθοδοξίας και της Ειρήνης».
Το χειροκρότημα των παρευρισκομένων απέσπασε, επίσης, ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, Μάρκος
Μπόλαρης, ο οποίος αναφέρθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο –στο οποίο ανήκει η Εκκλησία της Κρήτης– και
την Κωνσταντινούπολη, που εδώ και αιώνες κουβαλάει ένα
«φορτίο σταυρού». Όπως σημείωσε ο κ. Μπόλαρης, «[…]
Ένας χώρος, λοιπόν, η Ορθόδοξος Ακαδημία, γεμάτος εγγραφές χαραγμένες στη μνήμη και στην ιστορία της Ορθόδοξης
Εκκλησίας και της τοπικής Εκκλησίας και της Οικουμενικής
Εκκλησίας. Ελέχθη ήδη, όμως έχω υποχρέωση να το μνημονεύσω κι εγώ, πως έχουμε εδώ, στην ΟΑΚ, την αποκορύφωση των προσπαθειών για την πραγματοποίηση της Αγίας και
Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Της Συνόδου η
οποία πραγματοποιήθηκε χάρη στο εκκλησιολογικό όραμα του
Σεπτού Προκαθημένου, της μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, του Προκαθημένου, ο
οποίος θέλησε να καταστήσει ζώσα την Οικουμενική Συνοδικότητα της πρώτης χριστιανικής χιλιετίας. Αυτό ήταν το ευγενέστερο και πλέον φιλόδοξο σχέδιο της σύγχρονης εποχής, ένα
σχέδιο το οποίο επεξεργάστηκε σειρά Πατριαρχών κατά τους
τρεις τελευταίους αιώνες, ενσάρκωσε όμως κινούμενος Θείω
Πνεύματι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος τιμά με την
υψηλή παρουσία Του την εκδήλωση αυτή. [...]
Είναι λοιπόν η ΟΑΚ, που κόσμησε τις ράτσες του Οικουμενικού Θρόνου, στον οποίο υπάγεται αδιάσπαστος ως η ευγενής
Εκκλησία της Κρήτης. Μια Εκκλησία αγώνων, μια Εκκλησία
που δημιουργεί διαρκώς θεολογικά, πολιτισμικά πλεονάσματα
σε ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να καλύπτει λειτουργικές ανά-

γκες και άλλων τοπικών Εκκλησιών, εντός και εκτός του κλίματος της Κωνσταντινουπόλεως.
[…] Η ΟΑΚ με όλο το έργο της βεβαιώνει διαρκώς αυτό το
θεμέλιο της ορθόδοξης πίστης και γι’ αυτό τον λόγο αποτελεί
μαρτυρία της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο υπό τη σκέπη
του Οικουμενικού Θρόνου. […] Στους καιρούς και τους αιώνες της πρόκλησης, αυτή τη διακονία είναι πολύ χρήσιμο να
την εντείνουμε και στα εκκλησιαστικά και στα ιστορικά θέματα και στα θέματα του περιβάλλοντος, που ορθώς είχατε πει,
και στα θέματα της αλληλεγγύης και του οικουμενικού διαλόγου και σε σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν την Ευρώπη,
που αφορούν φαντάσματα του παρελθόντος που απειλούν τον
άνθρωπο και τις αξίες του, δίνοντας ένα καινούργιο έναυσμα
και βρίσκοντας καινούργιους συμμάχους. Για τη δουλειά που
γίνεται στην ΟΑΚ, αλλά και για το θέμα, θα μπορούσαμε να
συζητούμε εξαιρετικά επί μακρόν».
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Α΄, ο
οποίος ήταν ο κεντρικός ομιλητής της τελετής, κάλεσε στο
βήμα ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, ανακοινώνοντας την
υλοποίηση ενός νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος προς τιμήν του, το οποίο θα ονομάζεται «Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Πορεία Αείφωτος», με αφορμή την Έκθεση Φωτογραφίας
μέσα από τον φωτογραφικό φακό του Νικολάου Μαγγίνα,
Άρχοντος, Εκκλησιαστικογράφου, επισήμου φωτογράφου
και συνεργάτου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Ο Παναγιώτατος στην ομιλία του προχώρησε σε κάλεσμα ενότητας, επισημαίνοντας πως αυτός ακριβώς είναι ο
ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον οποίο καλείται
να διαδραματίσει μέσα στο πλαίσιο συγκεκριμένων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Εκκλησία. Όπως σημείωσε, την
προηγούμενη χιλιετία, αυτό που απασχόλησε την Εκκλησία
ήταν οι αιρέσεις, ενώ την χιλιετία που διανύουμε την απασχολούν τα «δικαιοδοσιακά καθεστῶτα» και το Οικουμενικό
Πατριαρχείο θα πρέπει να προωθεί την ευταξία, καθώς αν
αποποιηθεί τις ευθύνες του, οι τοπικές Εκκλησίες θα πορεύονται ως «πρόβατα μέ τήν ὑπεροψία τῆς ἐξουσίας». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτατος: «Ἡ Ὀρθοδοξία δέν
πρέπει νά γίνει “σκορποχώρι”, ἀλλά ἔκφραση τῆς ἑνότητας
τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ» (βλπ. ολόκληρη την ομιλία στη
σελ. 25).
Ακολούθησε η απονομή του Χρυσού Μεταλλίου στον
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπιο Παυλόπουλο, ο οποίος τίμησε με τη παρουσία του την επετειακή εκδήλωση, από τον Παναγιώτατο, ύψιστη τιμή, που για πρώτη
φορά απονέμει η ΟΑΚ, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικά ρπθ΄/14.07.2018), όπου σημειώνεται: «Ο Γενικός Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας
Κρήτης, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, αναφερόμενος στον προσεχή εορτασμό της πρώτης 50ετίας της ΟΑΚ, την οποίαν θα
τιμήσει δια της παρουσίας του η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος, λέγει ότι επειδή
ο πρώτος του Κράτους ηγέτης διάκειται ευμενώς έναντι του
Ιδρύματος και ολοκλήρου της Κρήτης, και κατά την άσκηση
των υψηλών καθηκόντων αυτού προασπίζεται σθεναρώς τα
συμφέροντα του Έθνους, διά δε της εν γένει αναστροφής και
των έμπλεων πατριωτικού ζήλου και ορθοδόξου πίστεως λόγων αυτού, αποτελεί πνευματική βακτηρία του δοκιμαζομένου
ελληνικού λαού, αξία κρίνεται η απονομή εις αυτόν της πρέπουσας τιμητικής διακρίσεως εκ μέρους του ημετέρου Ιδρύ14
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ματος. Το Συμβούλιο, ύστερα από συζήτηση, αποδέχεται την
ανωτέρω πρόταση και αποφασίζει ομόφωνα να τιμήσει την
Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπιο
Παυλόπουλο δια της απονομής εις αυτόν του Χρυσού Εμβλήματος της ΟΑΚ».
Ο κ. Παυλόπουλος στην ομιλία του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «Λαμπρό επιστέγασμα και πλήρης δικαίωση αυτής της
ειλικρινούς, συστηματικής και πνευματικώς αγωνιώδους προσπάθειας για την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των Ορθοδόξων
Εκκλησιών, αποτέλεσε το γεγονός ότι η Ορθόδοξος Ακαδημία
Κρήτης, σαρξ εκ της σαρκός και σέμνωμα του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, φιλοξένησε πριν από δύο χρόνια την Αγία και
Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η Πανορθόδοξη
Σύνοδος συγκλήθηκε, όπως είχε σχεδιασθεί, από τις 17 έως τις
26 Ιουνίου 2016, εδώ, στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, στο
Κολυμβάρι Χανίων και συμμετέσχαν σ΄ αυτήν οι δέκα από τις
δεκατέσσερις αυτόνομες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Οφείλω δε να
επισημάνω ότι η απουσία ορισμένων Ορθόδοξων Εκκλησιών
κατά την ως άνω Σύνοδο δεν οφείλεται, κάθε άλλο, στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως, αλλά σε δικές τους σκοπιμότητες, ως προς τις αρνητικές επιπτώσεις των οποίων για την
Ορθοδοξία πρέπει να αναλάβουν τις ιστορικές τους ευθύνες.
Επιπροσθέτως, με ειλικρίνεια και διάκριση η Ορθόδοξος
Ακαδημία Κρήτης επικοινωνεί με προσωπικότητες από τους
χώρους της Επιστήμης και του Πολιτισμού, συμβάλλοντας με
όλες τις δυνάμεις της στην οικοδόμηση ενός καλύτερου Κόσμου και κηρύττοντας με κάθε ευκαιρία και σε κάθε χώρο,
τις πανανθρώπινες αξίες της Ορθοδοξίας. Αυτό που αξίζει εν
προκειμένω να τονισθεί είναι ότι το Ίδρυμά σας προωθεί τον
διάλογο ανάμεσα στην Ορθοδοξία και την Επιστήμη, με απόλυτο σεβασμό προς την δεύτερη, αναζητώντας την συμπόρευση εκείνη που θα μπορούσε να φανεί η πιο ευεργετική για τον
Άνθρωπο, στην προσπάθειά του ν’ αυτοπραγματωθεί κατά την
φύση του και τον προορισμό του.
Κλείνω, αναλογιζόμενος και αναγνωρίζοντας, ειλικρινώς
και ευθαρσώς ̶ όπως κάνει, άλλωστε, και η συντριπτική πλειοψηφία του Λαού μας ̶ την καθοριστική συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους μεγάλους Αγώνες του Λαού μας και
του Έθνους μας. Συνακόλουθα δε την καθοριστική συμβολή
της στην υπεράσπιση της Ιστορίας μας και της Πατρίδας μας.
Το Εθνικό, κυριολεκτικώς, τούτο χρέος οφείλουμε να το
εκπληρώνουμε με συνέπεια πολύ περισσότερο σήμερα, ενόψει
των μεγάλων προκλήσεων που βρίσκονται μπροστά μας και οι
οποίες θα καθορίσουν, τελικώς, την ευόδωση του ιστορικού
μας προορισμού.
Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης το πράττει στο ακέραιο και
της είμαστε όλοι οι Έλληνες ευγνώμονες γι’ αυτό. Έχω αίσθηση
του καθήκοντός μου και της ιστορικής μου ευθύνης να υποστηρίξω ολόψυχα και με όλες μου τις δυνάμεις το λαμπρό έργο που
επιτελεί. […]» (βλπ. ολόκληρη την ομιλία στη σελ. 35).
Στην τελετή, επίσης, παρευρέθησαν ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Ναύαρχος
Ευάγγελος Αποστολάκης, Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι,
καθώς και ο π. Heikki Huttunen, Γενικός Γραμματέας του
Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, ο π. Ion Sauca, εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, ο Δρ Joerg
Huebner, Γενικός Διευθυντής της Ακαδημίας του Bad Boll
κ.ά., ενώ η προσέλευση των ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας υπήρξε μαζική.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 700 άτομα στη
μεγάλη αίθουσα, ενώ παράλληλα υπήρχε ζωντανή μετάδοση
στη μικρή αίθουσα. Επίσης, συμμετείχαν όλοι οι Ιεράρχες της
Εκκλησίας της Κρήτης, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λεύκης
Ευμένιος, ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας Αυγουστίνου, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς
Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, οι Καθηγούμενοι των Ιερών Μονών Παντοκράτορος και Ξενοφώντος
του Αγίου Όρους, Πρωτοσύγκελλοι και εκπρόσωποι Ιερών
Μονών της Κρήτης, Άρχοντες του Οικουμενικού Θρόνου,
Κληρικοί, ο Ειδικός Γραμματέας Θρησκευτικής και Πολιτιστικής Διπλωματίας του ΥΠ.ΕΞ., Δρ Ευστάθιος Χ. Λιανός
Λιάντης, ο Αθανάσιος Μπούρας, Βουλευτής, Αναπληρωτής
Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης
Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), ο Κωνσταντίνος Μυγδάλης, Σύμβουλος
της ΔΣΟ, εκπρόσωποι πολιτειακών, πολιτικών, νομικών και
στρατιωτικών αρχών του τόπου κ.ά.
Με το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε επίσημο Δείπνο, στο οποίο κατά την πρόποσή του ο Δρ Κωνσταντίνος
Ζορμπάς, υπογράμμισε πως, «Σε ανάλογες περιπτώσεις γενεθλίων χρησιμοποιούμε την ευχή “να τα εκατοστήσεις”!
Στην περίπτωση της Ακαδημίας η ευχή αυτή δεν αρμόζει. Δεν
νομίζω να επιθυμεί κανείς να ζήσει η Ορθόδοξος Ακαδημία
Κρήτης μόνο 100 ή περισσότερα από 100 χρόνια! Δεν θα θέλαμε να εκβιάσουμε ούτε την πρόνοια του Θεού, αλλά ούτε και
μπορούμε να φανταστούμε από τώρα τα γεγονότα τα οποία θα
επηρεάσουν την πορεία του». Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο
Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ: «Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι το “πλήρωμα” του Αγίου Πνεύματος να εμπνεύσει
τη σκέψη μας, να καθοδηγήσει τον διάλογο προς πάσα κατεύθυνση, να θερμάνει την αγάπη μας, να αναπτερώσει την τόλμη
μας, να ευρύνει και να διευρύνει τους οραματισμούς μας. Ριζική ανακαίνιση: Αναβάπτιση στην άδυτη αγάπη!».
Στην Τράπεζα είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις ευχές
τους για την ΟΑΚ ο π. Heikki Huttunen, Γενικός Γραμματέας
του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, ο π. Ion Sauca, εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, καθώς
και ο Δρ Joerg Huebner, Γενικός Διευθυντής της Ακαδημίας
του Bad Boll κ.ά. Ομάδα από τον παραδοσιακό Σύλλογο «Ριζίτες» με υπεύθυνο τον Κωνσταντίνο Χαρτζουλάκη, τραγούδησε ριζίτικα τραγούδια της τάβλας.
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2487 13. Ημέρα μνήμης και προσφοράς

στελέχη ενοριών από τη Βρέμη της Γερμανίας, παρακολούθησαν ειδικό Πρόγραμμα, με θέμα την Ορθοδοξία, την Παράδοση και τον Πολιτισμό της Κρήτης. Οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους επιστημονικούς συνεργάτες της ΟΑΚ για τα παραπάνω θέματα, ενώ στη
συνέχεια είχαν εμπειρική και βιωματική σχέση με τη θεματολογία του Προγράμματος. Κατά την παραμονή τους στην
Κρήτη επισκέφθηκαν Ιερές Μονές, αρχαιολογικούς χώρους,
καθώς και χώρους με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, ενώ είχαν την
ευκαιρία να επικοινωνήσουν με ανθρώπους της ενδοχώρας.

Με την ευκαιρία των πενήντα ετών από την ημέρα των
εγκαινίων της ΟΑΚ (13.10.2018), τελέστηκε Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσι, των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου,
από τον εφημέριο Κολυμπαρίου Αιδεσιμότατο π. Διονύσιο
Νταουντάκη, καθώς και από Πατέρες της Ιεράς Μονής Γωνιάς. Επίσης, την ίδια μέρα, η ΟΑΚ άνοιξε τις πόρτες της σε
μία «Ανοικτή Ημέρα Γνωριμίας», για όσους επιθυμούσαν να
ενημερωθούν για το έργο και τους στόχους του Ιδρύματος.
Τη Θεία Λειτουργία παρακολούθησαν φίλοι της ΟΑΚ από
την Ελλάδα και το εξωτερικό.

15. Δάσκαλοι και μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης του Δημοτικού
Σχολείου Αγίας Μαρίνας ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος.

18. Μαθητές της Ε΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αγίας
Μαρίνας ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος.

2489 20.-24. Συνάντηση Ψυχοθεραπευτών
Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η ΟΑΚ σε συνεργασία
με την Ιατρική Ακαδημία Ψυχοθεραπείας Παιδιών και Εφήβων του Μονάχου της Γερμανίας, με θέμα: «Προκλήσεις της
Ψυχοθεραπείας σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον».
Τις εργασίες του Συνεδρίου χαιρέτισε ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, ο οποίος τόνισε
τις νέες κοινωνικές προκλήσεις στη Χώρα μας και ιδιαιτέρως
στην Κρήτη. Το Συνέδριο χαιρέτισε, επίσης, ο Δρ Manfred
Endres, Διευθυντής της Ακαδημίας του Μονάχου, ο οποίος
μαζί με την Δρα Katharina Muench είχαν την ευθύνη του
Συνεδρίου. Ομιλίες έκαναν οι Δρ Ιωάννης Νοδαράκης, (Εισαγωγή στην Κρητική ψυχή, κοινωνία και ιστορία), Δρ Εμμανουήλ Σταυρουλάκης, (Ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα), Δρ Ali
Shariati, (Ζώντας ως Κούρδος στο Ιράν, στη Γερμανία και την
Ελλάδα: μιλώντας βιωματικά. Η επίδραση του προσωπικού,
πολιτικού, ιστορικού και θρησκευτικού υποβάθρου στη Ψυχοθεραπεία) και Δρ Birgit Mau-Endres, (Πολιτιστικές και διαπολιτισμικές πτυχές στη Ψυχοθεραπεία).
Η προσπάθεια αυτή είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός
κοινού προβληματισμού ανάμεσα σε ειδικούς από την Κρήτη
και τη Γερμανία, σε θέματα που απασχολούν τους πολίτες και
ιδιαιτέρως τους νέους στην Ευρώπη. Επίσης, οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν αξιοθέατα της περιοχής.

8. Ομάδα αλλοδαπών.
10. Ομάδα αλλοδαπών.
2488 14.-24. Κρήτη χθες και σήμερα
Στο πλαίσιο του Προγράμματος προσκυνηματικού τουρισμού, που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια από την ΟΑΚ,
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2490 25. Μάχη της Κρήτης: μία ιστορία
επιβίωσης

ται ξανά σε όλο τον κόσμο. […] Η ιστορία προειδοποιεί με
το να είναι καθημερινά παρούσα στις σκέψεις, στις επιλογές
μας, στον τρόπο με τον οποίο στοχαζόμαστε για τον εαυτό μας
και τον διπλανό μας και τον κόσμο. Χρειάζεται να “ξαναδιαβάσουμε” την ιστορία μας. Να δούμε τις νίκες και τις ήττες
της ανθρωπιάς και της ελευθερίας και να θέσουμε τους όρους
εκείνους που θα συμβάλλουν σε ένα ευτυχισμένο μέλλον για
την ανθρωπότητα [….]».
Ο επιστημονικός
συνεργάτης της ΟΑΚ,
Αντώνης Καλογεράκης, κλείνοντας την
εκδήλωση, παρουσίασε το έργο του Ιδρύματος, μέσω μιας σύντομης ιστορικής αναδρομής της διακονίας
της ΟΑΚ στην Κοινωνία και την Εκκλησία.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκτός
από τον Επίσκοπο Διοκλείας και Μεγάλης
Βρετανίας, ομάδα καθηγητών και ακαδημαϊκών από σπουδαία
Πανεπιστήμια
του
κόσμου, όπως το Χάρβαρντ, το Κέιμπριτζ
και την Οξφόρδη, στο
πλαίσιο ενός προγράμματος προσκυνηματικού τουρισμού,
καθώς και φίλοι της
Ακαδημίας.
Στο τέλος, ο Δρ
Ζορμπάς προσέφερε
τον επετειακό Τόμο
και το ενθύμιο των
50 ετών της ΟΑΚ, εις
ανάμνηση της ενδιαφέρουσας και σημαντικής αυτής επικοινωνίας, στο Σύλλογο
«Φίλων του Αγίου
Όρους».

O Σεβασμιώτατος Κάλλιστος Γουέαρ (Kallistos Ware),
ο πρώτος Βρετανός Ορθόδοξος Επίσκοπος και κορυφαίος
θεολόγος, επισκέφθηκε την ΟΑΚ με μέλη της Ομάδας του
Συλλόγου «Φίλων του Αγίου Όρους» της Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την
παράσταση με τίτλο: «Ο πόλεμος και η
Κατοχή μέσα από τα
μάτια ενός παιδιού»,
από τη βραβευμένη
καλλιτέχνιδα-αφηγήτρια Anna ConomosWedlock.
Η καλλιτέχνις, με
τη συνοδεία Κρητικής
λύρας, αφηγήθηκε με
τρόπο βιωματικό τα
γεγονότα της Μάχης
της Κρήτης, προκαλώντας ιδιαίτερη συγκίνηση στο ακροατήριο που παρακολούθησε την παράσταση.
Η αφήγηση, η οποία
στηρίχτηκε σε συνεντεύξεις τις οποίες
είχε πάρει η ίδια από
αγωνιστές της Αντίστασης στα Χανιά,
αλλά και σε σχετικό
φωτογραφικό υλικό
της εποχής, ξύπνησε
μνήμες και έδωσε ένα
ζωντανό μάθημα Ιστορίας στους παρευρισκομένους, για τις θηριωδίες του πολέμου
και τον αγώνα των
Κρητικών. Έμφαση
δόθηκε στα μικρά παιδιά, τα οποία έζησαν
τις φρικαλεότητες και
τη σκληρότητα του
πολέμου, μένοντας πιστά στο καθήκον για την πατρίδα και
εκτελώντας κρίσιμες υπηρεσίες στον αγώνα. Η παράσταση
έκλεισε με το μήνυμα συμφιλίωσης των λαών, ώστε να μην
επαναληφθούν παρόμοια γεγονότα, τα οποία χάραξαν ανεξίτηλα τις ζωές πολλών γενεών.
O Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, ευχαριστώντας την καλλιτέχνιδα για την καθηλωτική
παράσταση που προσέφερε, ανέλυσε το έργο της ΟΑΚ, ως
απάντηση καταλλαγής στα τεκταινόμενα του παρελθόντος.
«Πίσω από κάθε πόλεμο, είπε ο κ. Ζορμπάς, υπάρχει η ήττα
της ανθρωπιάς, η ψυχική, η ηθική, η πολιτιστική και η σωματική ταπείνωση, η εξαγρίωση και ο διχασμός, η αντιπαλότητα και η έχθρα. […] Το φάντασμα του νεοναζισμού πλανιέ-

2491 27. Κρήνες χθες και σήμερα
Εναρκτήρια συνάντηση, για τη φετινή χρονιά, του Εθελοντικού Πολιτισμικού Προγράμματος «Κρήνες». Ο Δήμος
Πλατανιά και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ) με την υποστήριξη της ΟΑΚ, συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά την εκπαίδευση των στελεχών
και των πολιτών του Δήμου σε ζητήματα άτυπης ενήλικης
εκπαίδευσης, τοπικής ιστορίας και πολιτισμού στην κοινότητα. Στόχος του Προγράμματος αποτελεί η δυνατότητα σε
Πολίτες και Συλλογικότητες να έρθουν ουσιαστικότερα κοντά, να αναπτύξουν διάλογο, να σχεδιάσουν συμμετοχικά,
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2492 31.10-6.11 Το Λογικό Τετράγωνο
του Αριστοτέλη

να αναδείξουν ζητήματα και να εκπονήσουν σχέδια δράσης
προκειμένου να επιλύσουν ό,τι τους απασχολεί, αναδεικνύοντας συνολικά την ιδιαιτερότητα κάθε Δημοτικής Ενότητας
του Δήμου Πλατανιά

Διεθνές Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε με τη
συμμετοχή επιστημόνων παγκοσμίου κύρους από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Βραζιλία, τη Γαλλία, τη
Γερμανία, τη Δανία, την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Ιταλία, την Κύπρο, το
Μεξικό, την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Ρωσία, τη Σκωτία,
την Τουρκία και την Τσεχία.
Το «Λογικό Τετράγωνο» είναι ένα κεντρικό θέμα στη
Λογική του Αριστοτέλη, το οποίο έγινε αντικείμενο συστηματικής έρευνας από τους ειδικούς στη Λογική και τη Φιλοσοφία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η πρώτη γεωμετρική παράσταση με τη μορφή τετραγώνου ανήκει στον
Απουλήιο (123-170 π.Χ.) και τον Βοήθιο (477-524 μ.Χ.) και
έκτοτε έχουν προταθεί διάφορες γενικεύσεις με πιο σύνθετα
γεωμετρικά σχήματα (εξάγωνα, οκτάγωνα ή ακόμη πολυεδρικά και πολυδιάστατα αντικείμενα). Το διεπιστημονικό αυτό
Συνέδριο συγκεντρώνει ειδικούς στη Λογική, την Επιστήμη
των Υπολογιστών, τη Φιλοσοφία, τις Γνωστικές Επιστήμες,
και την Τέχνη.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Χαιρετισμό απέστειλε ο Δήμαρχος Πλατανιά, Ιωάννης
Μαλανδράκης, επισημαίνοντας ότι ο αθλητισμός είναι ένας
τομέας που πρέπει να αναδεικνύεται και να στηρίζεται, καθώς μπορεί να αποτελέσει ένα από τα καλύτερα μέσα καλλιέργειας, διαπαιδαγώγησης και υγιούς διεξόδου των νέων.
Η εναρκτήρια ομιλία έγινε από τον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου του Δήμου, Πολυχρόνη Σημαντηράκη, ο
οποίος εστίασε στις μεγάλες θυσίες που κάνουν οι αθλητές
και οι οικογένειές τους και ειδικότερα όσοι ασχολούνται με
τον πρωταθλητισμό, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής τους ζωής αφιερώνεται στην προετοιμασία και τις
προπονήσεις.
Στη συνέχεια, η Βουλευτής Χανίων Βάλια Βαγιωνάκη,
μίλησε για τη δυνατότητα του αθλητισμού να ενώνει, αναφέροντας το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος αξιοποίησε μεθοδικά τη δύναμη του αθλητισμού
για να συσπειρώσει τον λαό της χώρας του.
Εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή της ΟΑΚ, Χαιρετισμό
απηύθυνε ο επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος, Αντώνης Καλογεράκης, τονίζοντας τη σημασία της αδιάλειπτης
παρότρυνσης προς τη νέα γενιά, για μια ενεργή συμμετοχή
σε όλα τα επίπεδα των αθλητικών ενασχολήσεων, ώστε να
διδαχθεί να παλεύει, έχοντας ισχυρά εχέγγυα τις αξίες στο
στίβο της ζωής.
Τέλος, ο Ολυμπιονίκης Νίκος Κοκολοδημητράκης εξέφρασε την αγωνία του για τα παιδιά, τα οποία είναι ευκταίο
να απαγκιστρωθούν από τις ευκολίες που προσφέρουν τα
σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα και να αφιερώνουν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, για να τρέχουν στις αλάνες βάζοντας στη ζωή τους τον αθλητισμό και τα ιδανικά που αντιπροσωπεύει διαχρονικά.

10. Μαζί με την Ενορία
Μέλη του Κατηχητικού Σχολείου «Κοίμηση της Θεοτόκου» από τον Μασταμπά Ρεθύμνου, στο πλαίσιο επίσκεψης
σε ιστορικά αξιοθέατα του Νομού Χανίων, ενημερώνονται
για την ιστορία και το έργο του Ιδρύματος, καθώς και για τη
συμπλήρωση 50 ετών δράσης και προσφοράς της ΟΑΚ, ενώ
η Ομάδα επισκέφτηκε και τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος «Το
Φως».
Οι επισκέπτες είχαν, επίσης, τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην Αίθουσα της ΟΑΚ, όπου πραγματοποιήθηκε η
Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, να θαυμάσουν τα αντίγραφα από
την ταινία “El Greco” του σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, καθώς και την Εικαστική Έκθεση «Οι δικοί μου πρόσφυγες» της
Πέπης Χατζηδάκη.
Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να ακολουθήσουν από
κοντά το πλούσιο φωτογραφικό υλικό (περίπου 250 φωτογραφίες) της Έκθεσης του Νικολάου Μαγγίνα, Άρχοντος,
Εκκλησιαστικογράφου, επισήμου φωτογράφου και συνεργάτου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που φιλοξενείται στις
εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

2493 10. Αιέν Αριστεύειν
Εκδήλωση βράβευσης αθλητών και ομάδων του Δήμου
Πλατανιά, που διακρίθηκαν κατά τα έτη 2016, 2017 και
2018. Κεντρικό τιμώμενο πρόσωπο ήταν ο Ολυμπιονίκης
Νίκος Κοκολοδημητράκης, συμμετέχων στην Εθνική Ομάδα
Χειροσφαίρισης (Handball) στους Ολυμπιακούς Αγώνες της
Αθήνας (2004). Επίσης, βραβεύτηκαν παλαίμαχοι αθλητές
και παράγοντες αθλητικών Σωματείων.

Στον σύντομο Χαιρετισμό του ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «οι κρήνες έχουν πάντα κάτι
βαθύ και συμβολικό μέσα τους. Έχουν το στοιχείο της κάθαρσης και της καθαρότητας (purificatio). Το νερό είναι η ανακάλυψη του εαυτού σου μέσα από τις ζωές των άλλων. Ένα
μεγάλο μάθημα ανθρωπογνωσίας. Ξεδιαλύνεις λίγο το αίνιγμα
της ζωής σου, φωτίζεις το μυστήριο της ζωής και διευρύνεις τα
όρια της δικής σου κατανόησης του κόσμου και των ανθρώπων. Δεν σημαίνει ότι γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος, αλλά είναι ένας τρόπος να αντιληφθείς τι γίνεται μέσα σου. Το πιο σημαντικό είναι ότι σου προσφέρει αυτήν τη γνώση ακινδύνως.
Μπορείς, επί παραδείγματι, να γνωρίσεις τον κόσμο με άλλα
μάτια, μαθαίνεις κάτι πολύ σημαντικό πριν το βιώσεις [...]».

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο Καθηγητής Ιωάννης Βανδουλάκης, υπεύθυνος του Συνεδρίου,
ενώ στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Καθηγητής Jean-Yves
Beziau, μέλος της οργανωτικής επιτροπής. Εκ μέρους του
Γενικού Διευθυντή της ΟΑΚ, Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά,
Χαιρετισμό απηύθυνε προς τους συνέδρους ο επιστημονικός
συνεργάτης του Ιδρύματος Αντώνης Καλογεράκης, ο οποίος
παρουσίασε το έργο του Ιδρύματος, μέσω ιστορικής αναδρομής και με έμφαση στην επέτειο των 50 ετών λειτουργίας της
ΟΑΚ.
Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν Ιερές
Μονές, την Παλαιά Πόλη των Χανίων και άλλα αξιοθέατα
της περιοχής.
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2494 16. Εδώ Πολυτεχνείο!

του Πολυτεχνείου. Τηρήθηκε, επίσης, ενός λεπτού σιγή στη
μνήμη των πεσόντων. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με απόδοση τραγουδιών από μαθητές του Γενικού Λυκείου Κολυμπαρίου, καθώς και Μουσικό Αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο από
τη Χορωδία του Γυμνασίου Κολυμπαρίου, με Υπεύθυνη την
Καθηγήτρια Μουσικής και Χορωδίας Λουκία Καρακώστα.

Η ΟΑΚ, σε συνεργασία με το Γυμνάσιο και το Γενικό
Λύκειο Κολυμπαρίου, έχοντας ως σκοπό να τιμήσει την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και να καλλιεργήσει τη
μνήμη, διοργάνωσε μία εορτή της Δημοκρατίας, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
με σκοπό οι μαθητές να ενημερωθούν για τη συγκεκριμένη
ιστορική περίοδο, να αποκτήσουν αξίες, όπως ο σεβασμός
προς τη Δημοκρατία, αλλά και να εμπνευστούν ως μελλοντικοί πολίτες του.
Χαιρετισμό απηύθυναν οι Στυλιανός Παπαδάκης, Διευθυντής του Γυμνασίου Κολυμπαρίου, Ζαχαρίας Κουτουλάκης, Διευθυντής του Λυκείου Κολυμπαρίου και ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ. Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο Δημήτρης Παπαχρήστος, αρθρογράφος-συγγραφέας και εκφωνητής κατά την εξέγερση του
Πολυτεχνείου το 1973, μία από τις πιο θρυλικές και αναγνωρίσιμες μορφές του αντιδικτατορικού αγώνα, ο οποίος κατέθεσε στους μαθητές και τους παρευρισκομένους τα βιώματά
του, από τις ημέρες της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αλλά
και γενικότερα τις αναμνήσεις του, από εκείνη την ταραγμένη περίοδο. Ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές και
τους Καθηγητές, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να θέσουν τα
ερωτήματά τους, αλλά και να προβληματιστούν γύρω από τη
σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.
Παράλληλα, υπήρξε προβολή Αρχειακού Υλικού και το
καθιερωμένο Προσκλητήριο νεκρών, κατά το οποίο οι μαθητές ανέγνωσαν τα ονόματα των πεσόντων κατά την εξέγερση

2495 19.-25. Ζώσα Ορθοδοξία
Ομάδα στελεχών από την Ευαγγελική Εκκλησία της
Βεστφαλίας (Γερμανία), με υπεύθυνους τους Ursula
Riekenbrauck, Erika Engelbrecht και Johannes Weissinger
πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στην ΟΑΚ, στο
πλαίσιο των Προγραμμάτων «Ζώσα Ορθοδοξία» και «Κρήτη χθες και σήμερα». Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από τον
ευρύτερο τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Τμήματος «Εκκλησία και Κοινωνία της Ευαγγελικής Εκκλησίας».
Βαρύτητα δόθηκε στο θέμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
της Μάχης της Κρήτης και της Κατοχής, αλλά και σε θέματα
που αφορούν την ελληνική επικαιρότητα. Για τον λόγο αυτό
συμμετείχαν ως ομιλητές η Μαρκέλλα Σέμκογλου, Αρχιτέκτων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου
για την Μάχη της Κρήτης, η Henne Landbreck, συγγραφέας
που ζει στα Χανιά και ο Ιωάννης Δασκαλάκης, Πρόεδρος του
Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων.
Εισηγήσεις έκαναν και οι επιστημονικοί συνεργάτες της
ΟΑΚ, Εμμανουέλα Λαρεντζάκη και Μαρία Χατζηαποστόλου,
ενώ τον γενικότερο συντονισμό της Ομάδας είχε η Αικατερίνη Καρκαλά. Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην ΟΑΚ,
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επισκέφτηκαν την πόλη των Χανίων και συμμετείχαν σε εορταστικές εκδηλώσεις. Επισκέφτηκαν την Ιερά Μονή Χρυσοπηγής, την Ιερά Μονή Γωνιάς και το νεοσύστατο Μουσείο
της. Κατά την εκδρομή τους στο Ηράκλειο επισκέφτηκαν, επίσης, το αρχαιολογικό Μουσείο και την Κνωσσό.

τους συμμετέχοντες, οι οποίοι εξέφρασαν τη χαρά τους για
την πνευματική αυτή ευκαιρία οικοδομής και επικοινωνίας.

2496 19. Ιερατική Σύναξη

Η Εταιρία λιπασμάτων Yara, η οποία έχει συμπληρώσει
πάνω από 20 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, διοργάνωσε
ενημερωτική Εσπερίδα, σχετικά με τις τοπικές καλλιέργειες και τους τρόπους βελτιστοποίησης της παραγωγής των
αγροτών της υπαίθρου, με θέμα: «Η θρέψη στην καλλιέργεια
της Ελιάς». Διοργανωτές της εκδήλωσης ήταν η «Yara Ελλάς» και τα «Αγροεφόδια Κρήτης».
Ο επιστημονικός συνεργάτης Αντώνης Καλογεράκης ανέγνωσε Χαιρετισμό εκ μέρους του Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά, Γενικού Διευθυντή της ΟΑΚ, ο οποίος, μεταξύ άλλων,
τόνισε: «[…] Σέβομαι τη γη που έχω, σημαίνει ότι σέβομαι
τον εαυτό μου και τον συνάνθρωπό μου. Εάν δεν σέβομαι τον
εαυτό μου θα φτάσω στην άλλη άκρη που θα ζητώ όλο και
περισσότερα και θα καταλήξω στην ασυδοσία! Καλλιεργώ με
σεβασμό τη γη μου σημαίνει ότι σέβομαι τον διπλανό μου, τον
πλησίον μου, την οικογένειά του, τα παιδιά του. Η γη μάς προσφέρει πολλά αγαθά, αλλά το καθένα στην εποχή του. Κι αυτό

2497 20. Ο άνθρωπος φύλαξ
της δημιουργίας

Κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αμφιλοχίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Φθινοπωρινή Σύναξη των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου.
Προηγήθηκε Θεία Λειτουργία στην παρακείμενη Ιερά
Πατριαρχική Μονή Γωνιάς, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αμφιλοχίου. Προσκεκλημένος ομιλητής
ήταν ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σπυρίδων Βασιλάκος, Κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών
και Λεβαδείας, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Ο Ιερέας και
η Ιερωσύνη του». Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση με

είναι πράξη σεβασμού. […] Το ζητούμενο αγαπητοί μου είναι
ο πολιτισμός μας. Ο πολιτισμός της γης! Ο καλλιεργητής είναι
ο δημιουργός πολιτισμού και αξιών σε μία κοινωνία».
Στη συνέχεια, οι εξειδικευμένοι Επιστήμονες Κ. Τρυφωνόπουλος, Μ. Ψαρρού, Ν. Μυτιλέκας και Θ. Μπόγκιας έκαναν παρουσιάσεις και έδωσαν απαντήσεις στα ερωτήματα
των αγροτών της περιοχής, οι οποίοι παραβρέθηκαν μαζικά
στην εκδήλωση, δίδοντας έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες
της ελιάς και στα θρεπτικά συστατικά που απαιτεί το δέντρο,
για να αναπτυχθεί ορθά ανάλογα με την κάθε εποχή, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τη συγκεκριμένη σύσταση
του εδάφους της καλλιέργειας.
20
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20. Μαθητές από τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου συμ-

Προγράμματα, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών
και τη συμμετοχή τους σε δράσεις, που αφορούν στην προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Κρήτης.
Ο κ. Ζορμπάς κατά τη Συνέντευξη Τύπου επεσήμανε ότι «το
μήνυμα της περιβαλλοντικής δράσης Συμμετέχω-Τρέχω-Προστατεύω εξέφραζε και τον μακαριστό Ειρηναίο, αφού είχε ως
‘οδικό χάρτη’ τη συλλογικότητα, έβλεπε πολύ πιο μακριά, δηλαδή ‘έτρεχε’ πιο μπροστά από τα γεγονότα, ενώ προστάτευε
παντοιοτρόπως κάθε μορφή ήθους και αξιών, οι οποίες σημάδεψαν την Κρήτη, προτείνοντας να γίνει μια Ημερίδα πριν
από τον Μαραθώνιο, αφιερωμένη στον μεγάλο αυτόν εκκλησιαστικό άνδρα, ώστε να τον ‘γνωρίσουν’ και όσοι μετέχουν στη
διοργάνωση».
Εθελοντές του ανωτέρω Προγράμματος υπό την καθοδήγηση του Δασαρχείου Χανίων, φύτεψαν 200 περίπου ενδημικά φυτά σε διαφορετικά σημεία του Ιδρύματος. Στη δράση
συμμετείχε και ο Δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης.
Επίσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το έργο της ΟΑΚ και τα Περιβαλλοντικά Προγράμματα του Ιδρύματος, καθώς και για τις δραστηριότητες
του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος.

μετείχαν στο Πρόγραμμα ανακύκλωσης της ΟΑΚ.

2498 22. Νέες Τεχνολογίες
και Εκπαίδευση
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus, εκπαιδευτικοί
και μαθητές που συμμετέχουν στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Erasmus KA2 «Σύγχρονες σχολικές τάξεις, σύγχρονη εκπαίδευση» (“Modern classrooms, modern education”), με Συντονίστρια Χώρα τη Σλοβενία (Beltinci) και Χώρες σύμπραξης Ρουμανία (Ιasi), Τουρκία (Adana), Ιταλία (Lanciano) και
Ελλάδα (Χανιά), επισκέφθηκαν την ΟΑΚ.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συσκεφτούν,
αλλά και να περιηγηθούν στους χώρους του Ιδρύματος από
τους επιστημονικούς συνεργάτες του Ιδρύματος. Θαύμασαν
τα αντίγραφα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, την Εικαστική
Έκθεση της Πέπης Χατζηδάκη, με θέμα: «Οι δικοί μου πρόσφυγες», αλλά και την Έκθεση Φωτογραφίας του Νικολάου
Μαγγίνα, με πλούσιο υλικό από τη ζωή και το έργο του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄.
Μετά το πέρας της Συνεδρίας ακολούθησε Γεύμα, προσφορά της ΟΑΚ.

OΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ • ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2018

διάλογοι καταλλαγής

12. Μαθητές της Γ΄ Τάξης του 4ο ΓΕΛ Καλλιθέας ενημερώ-

από το βιβλίο του Μακαριστού Μητροπολίτη Κισάμου και
Σελίνου κυρού Ειρηναίου Γαλανάκη, «Ο Χριστός σημάδεψε
την Κρήτη», ενώ οι μαθήτριες Άννα Ξανθουδάκη και Κατερίνα Καλαϊτζάκη, παρουσίασαν ήθη και έθιμα της Κρήτης. Η
Χορωδία του Γυμνασίου τραγούδησε κάλαντα από όλη την
Ελλάδα. Στο Βιολί ήταν η μαθήτρια Καλλιρόη Μελάκη και
στο Ακορντεόν η Σοφία Αθανασιάδου.

θηκαν για τις εκπαιδευτικές δράσεις του Ιδρύματος.

13. Σπουδαστές των Τμημάτων «Μαγειρικής Τέχνης» της

ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ Χανίων, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων,
επισκέφθηκαν την ΟΑΚ και ενημερώθηκαν από τον Δρ Κωνσταντίνο Ζορμπά για το έργο του Ιδρύματος και την έννοια
του «συμποσίου», όπως αυτό εκφράζεται στα Συνέδρια της
ΟΑΚ. Τους δόθηκε, ως ενθύμιον, το βιβλίο «Μαγειρεύοντας
στην ΟΑΚ».

14. Καθηγητές και Μαθητές της Γ΄ Λυκείου του Μουσικού
Σχολείου Αλίμου ενημερώνονται για το έργο της ΟΑΚ.

18. «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ…»
Παιδική θεταρική παράσταση, με τίτλο «Ω! Christmas
Τhree», από την Ομάδα «ΤΙΚ ΤΑΚ ΝΤΟ», που ήλθε από την
Αθήνα ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό. Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου
και του Νηπιαγωγείου Κολυμβαρίου, με τη συμπαράσταση
και τη φιλοξενία της ΟΑΚ. Μέσα σε μια όμορφη γιορτινή
ατμόσφαιρα οι μικροί φίλοι του Ιδρύματος είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν μεταξύ τους, να παρακολουθήσουν την
παράσταση και να εισαχθούν στο κλίμα και στο πνεύμα των
Χριστουγέννων.

20. Καθηγητές και μαθητές της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης τραγούδησαν τα παραδοσιακά κρητικά
κάλαντα ευχόμενοι Καλή Χρονιά στο προσωπικό της ΟΑΚ.

21. Χριστουγεννιάτικη εορταστική εκδήλωση του Παιδικού
Σταθμού Κολυμβαρίου.

30. Εκπαιδευόμενοι του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κι-

ab

σάμου μαζί με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς, Ελένη Μανουσάκη και Ανδρομάχη Χουρδάκη, επισκέπτηκαν την ΟΑΚ
και ενημερώθηκαν για τις δράσεις του Ιδρύματος.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2500 20. «Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα...»

5. Μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σούδας (Ε΄ Τάξη)
ενημερώθηκαν για τις οικολογικές δράσεις του Ιδρύματος.

7. Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Περιβολίων (ΣΤ΄ Τάξη)
ενημερώθηκαν για την ιστορία και τις δράσεις του Ιδρύματος.

2499 9. Πράσινη Αποστολή
Στο πλαίσιο των δράσεων του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Χανίων πραγματοποιήθηκε η πρώτη εθελοντική δενδροφύτευση στους χώρους της ΟΑΚ, η οποία είναι ενταγμένη
στο περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Συμμετέχω-Τρέχω-Προστατεύω» και αφορά τον Τρίτο Μαραθώνιο Κρήτης (2019),
ο οποίος είναι αφιερωμένος στον μακαριστό Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κυρό Ειρηναίο Γαλανάκη, ιδρυτή
του Ιδρύματος. Με τον τρόπο αυτό, ο παραπάνω Σύλλογος
συμπληρώνει την κοινωνική του προσφορά με δράσεις και

10. Μαθητές του Ειδικού Σχολείου Χανίων ενημερώθηκαν
για τις οικολογικές δράσεις του Ιδρύματος.

11. Μαθητές του Νηπιαγωγείου Κολυμβαρίου παρακολούθησαν, στο πλαίσιο των δράσεων της Βιβλιοθήκης, την ανάγνωση Παραμυθιού από τον επιστημονικό συνεργάτη Ιωάννη
Μουντογιαννάκη.
22

Η ΟΑΚ, συνεχίζοντας την παράδοση της αγαστής συνεργασίας με τις σχολικές κοινότητες της περιοχής, στηρίζει
πάντοτε πρωτοβουλίες και «βρίσκεται στο πλευρό» των μαθητών και των Εκπαιδευτικών. Έτσι, φέτος, μέσα σε ένα διαφορετικό κλίμα, αποφασίσαμε με το Γυμνάσιο Κολυμβαρίου
να κάνουμε Χριστούγεννα «αλλιώς»… Στην εορταστική εκδήλωση Χαιρετισμό απηύθυνε ο Στυλιανός Παπαδάκης, Γυμνασιάρχης Κολυμβαρίου, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά την
ΟΑΚ για τη φιλοξενία και την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, ο Δρ Αλέξανδρος Παπαδερός και ο Δρ Κωνσταντίνος
Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής, ο οποίος τόνισε ότι «τα φετινά
Χριστούγεννα θα πρέπει να τα κάνουμε με φώτα σβηστά και με
καρδιές αναμμένες».
Το εορταστικό Πρόγραμμα περιελάμβανε ομιλίες από
τον π. Γεώργιο Σπανουδάκη, Θεολόγο, τη μαθήτρια Ευαγγελία Γλεντουσάκη, η οποία ανέγνωσε επιλεγμένα κείμενα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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μοναδικά εκθέματα της Μονής, καθώς η Μονή Γωνιάς διαθέτει την πληρέστερη συλλογή Εικόνων Κρητικής Σχολής
σε όλη την Κρήτη, ως και άλλα ιερά κειμήλια, όπως χρυσόβουλα, Πατριαρχικά σιγίλια, μοναδικά χειρόγραφα και είδη
εκκλησιαστικής τέχνης, εξαιρετικής αισθητικής και αξίας.

Θυρανοίξια Ιερού Ναού Οσίου Νικηφόρου
του Λεπρού
Οι θύρες του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού άνοιξαν, στη γενέτειρά Του, το Συρικάρι
Κισάμου, πρώτου Ναού στην Κρήτη αφιερωμένου εις τον
Όσιο Νικηφόρο. Τα θυρανοίξια του περικαλλούς προσκυνηματικού αυτού Ιερού Ναού τέλεσε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄.
Στον Ιερό Ναό Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού επιχειρείται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η ενεργειακή αυτονόμησή
του και η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών για την
αναβάθμιση του ενεργειακού αποτυπώματός του. Η παραπάνω έμπρακτη δράση της τοπικής Εκκλησίας εντάσσεται
πλήρως στην ανάληψη περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών, από
το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την ευαισθητοποίηση όλων
στην προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος.

Ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς,
Άρχων του Οικουμενικού Θρόνου
Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, μέσα σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία
στην ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγήτριας Γωνιάς,
χοροσταντούντος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Παναγιώτατος
προχείρισε σε Άρχοντα του Οικουμενικού Θρόνου τον Γενικό
Διευθυντή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, Δρα Κωνσταντίνο Ζορμπά, απονέμοντάς του το Οφφίκιο του «Ιερομνήμονος» της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τιμώντας
τον για τη συνολική προσφορά του στην Ορθοδοξία, καθώς
και για την ουσιαστική συμβολή του στην πραγματοποίηση
της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ, το
2016. Ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στα προνόμια της Αγίας
του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και την τιμή συμμετοχής
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εις αυτά, ως και στην προέλευση των Οφφικίων, εξαίροντας
τις ικανότητες και τα χαρίσματα του προχειρισθέντος. Όπως
υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Δρ Ζορμπάς
είναι «άοκνος εργάτης της Εκκλησίας» και έχει προσφέρει
πολλά στην Επιστήμη της Θεολογίας, αλλά και στα εκκλησιαστικά και κοινωνικά δρώμενα γενικότερα.
Στην αντιφώνησή του, ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του, την υιϊκή αφοσίωση του,
ως και τις πολλές ευχαριστίες του προς τον Παναγιώτατο και
το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Οποίο, ως σημείωσε, διακονεί και υπηρετεί μετά αυτοθυσίας και αυταπαρνήσεως. Μεταξύ άλλων σημείωσε και τα εξής: «Αισθάνομαι ως ιδιαίτερη
ευλογία, τη σοφή επιλογή και πρόκρισή Σας, Παναγιώτατε, η
χειροθεσία της ουδενίας μου, να τελεσθεί εις το Καθολικόν της
Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Κυρίας των Αγγέλων, κατά την εορτή του
αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, Επισκόπου
και πολιούχου Αθηνών και μάλιστα μετά το πέρας της Θείας
Λειτουργίας, δηλωτικόν και τούτο ότι όλα εις τη ζωή και τη
διακονία μας ξεκινούν και καταλήγουν εις την Αγία Τράπεζα,
ως θυσία και προσφορά! Η αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου φυσικά δεν εξαντλείται εις το χρέος αυτού, όπως
διατηρεί ζώσα την παράδοση την οποία παρέλαβε παρά των
Πατέρων. Η Θεία Πρόνοια και η Ιστορία επέθηκαν επί των
ώμων του την μείζονα ευθύνην, όπως διασφαλίζει και την ενότητα του συνόλου της Ορθοδόξου Εκκλησίας και μεταφέρει το
πνεύμα και τη νοοτροπία αυτής στον άνθρωπο κάθε εποχής
και καλής βουλήσεως. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπήρξε
πάντοτε φορέας και διαμορφωτής πνευματικών και πολιτισμικών αξιών και η φωνή του εξακολουθεί να ακούεται με προσοχή και εκτός του στενού εκκλησιαστικού και θρησκευτικού
χώρου [...]».

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε το
παραδοσιακό κέρασμα στο Αρχονταρίκι της Μονής, όπου
πλήθος κόσμου ευχήθηκε για την ονομαστική εορτή του Ποιμενάρχου μας.
Ομάδα εργαζομένων της ΟΑΚ με τον Γενικό Διευθυντή
της Δρα Κωνσταντίνο Ζορμπά προσέφεραν στον Σεβασμιώτατο προσωπογραφία δια χειρός Κωνσταντίνου Ξενόπουλου.
Ο κ. Ζομπάς στην προσφώνησή του ομίλησε για τη σημασία
του Επισκόπου στη ζωή της Εκκλησίας και ευχήθηκε να έχει
τη σοφία και το χαμόγελο του εορτάζοντος Αγίου.

Προσφορά Εκπαιδευτικού Υλικού
στο Γυμνάσιο Παλαιόχωρας
Η ΟΑΚ, στην προσπάθειά της να στηρίξει τη μαθητιώσα νεολαία του τόπου και να συμβάλει στη διευκόλυνση της
μάθησης, προσέφερε στο Γυμνάσιο Παλαιόχωρας, Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και Προβολέα (projector), καθώς και εκδόσεις του Ιδρύματος, ως ένδειξη συμπαράστασης στο πολύτιμο έργο που επιτελείται στις Σχολικές Μονάδες της περιοχής
και ιδιαιτέρως της ενδοχώρας.
Η ευγενής αυτή προσφορά από την ΟΑΚ και τους υπευθύνους του ειδικού ετήσιου Προγράμματος “JCRETE”, έγινε
αποδεκτή από τoν Διευθυντή του Γυμνασίου Ιωάννη Τσόγκα
και τους Εκπαιδευτικούς με ευχαριστίες, καθώς καλύπτει ουσιαστικές ανάγκες του Σχολείου.
Ακολούθησε συζήτηση με τον Διευθυντή και τον Σύλλογο των Καθηγητών, κατά την οποία τονίσθηκε ότι η ΟΑΚ θα
είναι πάντοτε αρωγός στις σχολικές κοινότητες της περιοχής.

Επετειακό Φωτογραφικό Λεύκωμα
Η Ιερά Μητρόπολις Κισάμου και Σελίνου, με αφορμή τη
συμπλήρωση πενήντα ετών ζωής και δράσης της ΟΑΚ, προέβει στην έκδοση επετειακού Λευκώματος, με τίτλο «... των
Αποστόλων τοις ίχνεσιν ...».
Πρόκειται περί καλαίσθητης και ιδιαίτερα προσεγμένης
έκδοσης, η οποία είναι αφιερωμένη στην Αγία και Μεγάλη
Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, το μέγα αυτό εκκλησιαστικό και ιστορικό γεγονός, το οποίο, κατόπιν προτάσεως της
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α' και αποδοχής από τους Προκαθημένους των κατά
τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, πραγματοποιήθηκε από 1723 Ιουνίου 2016 στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.
Η έκδοσις αυτή, με πλήθος φωτογραφικών αποτυπώσεων
και επίλεκτων κειμένων τα οποία περιλαμβάνει, υπενθυμίζει και μνημονεύει το μέγα αυτό ιστορικό γεγονός της Αγίας
και Μεγάλης Συνόδου. Το ιδιαίτερο αυτό έργο προλογίζει ο
Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄, ο Οποίος σημειώνει στον Πρόλογο: «Χαιρετίζομεν και
επευλογούμεν την έκδοσιν υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, αναμνηστικού φωτογραφικού Λευκώματος
διά την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, με τίτλον «... των Αποστόλων τοις ίχνεσιν ...».
Ο Τόμος διατίθεται από το βιβλιοπωλείο «Εσπέρια» της
Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου.

Εορτή Επισκόπου
Στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Οδηγητρίας Γωνιάς, εορτάστηκε η ιερά μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αμφιλοχίου, Επισκόπου Ικονίου, κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά
του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου
Αμφιλόχιος. Ο Ποιμενάρχης χοροστάτησε του Εσπερινού
και συλλειτούργησε την κυριώνυμο ημέρα με τη συμμετοχή
των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών: Λάμπης, Συβρίτου και
Σφακίων Ειρηναίου, Πέτρας και Χερρονήσου Γερασίμου και
Ιεραπύτνης και Σητείας Κυρίλλου, συμπροσευχομένων των
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών: Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγενίου και Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνού.

Εγκαίνια Κειμηλιαρχείου στην Ιερά Μονή
Γωνιάς Κολυμπαρίου
Τα εγκαίνια του Κειμηλιαρχείου της Ιεράς Πατριαρχικής
και Σταυροπηγιακής Μονής Οδηγητρίας Γωνιάς, τέλεσε ο
Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος
Α΄, την 2αν Οκτωβρίου τ.έ.
Το νέο Κειμηλιαρχείο της Ιεράς Μονής Γωνιάς αποτελεί
ένα σπουδαίο, μοναδικό και ξεχωριστό Μουσείο Βυζαντινών
Εικόνων και Ιερών Κειμηλίων, το οποίο διαμορφώθηκε στους
πλήρως ανακαινισμένους χώρους των υπογείων της Μονής.
Πρόκειται περί χώρων υψηλής αισθητικής, με πετρόχτιστες
θολωτές επιφάνειες 300 τ.μ., όπου πλέον φιλοξενούνται τα
24
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Παρουσίαση βιβλίου

Ηλεκτρονική πρόσβαση
στη Βάση Δεδομένων
της Βιβλιοθήκης της ΟΑΚ

Η ΟΑΚ σε συνεργασία με τις εκδόσεις «Αρμός», παρουσίασαν το νέο βιβλίο της Μαρίας Χατζηαποστόλου, «Όταν
ο Νίκος Καζαντζάκης συνάντησε τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη», τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου τ.έ., στο Ιστορικό Καφέ των
Χανίων «Κήπος», στον Δημοτικό Κήπο Χανίων.
Για το βιβλίο μίλησαν οι Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.-Μουσικός, Αντώνης
Σανουδάκης, Επίτιμος Καθηγητής Ιστορίας Π.Α.Ε.Α.Κ.-Συγγραφέας, Γιάννης Σμαραγδής, Σκηνοθέτης και η Δρ Μαρία
Χατζηαποστόλου, Επιστημονική Συνεργάτις της ΟΑΚ-Συγγραφέας.
Την εκδήλωση συντόνισε ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς,
Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ.

Η Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ «Το Φως», ανακοινώνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων της,
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://oaclib.openabekt.
gr/.
Η συλλογή της Βιβλιοθήκης της ΟΑΚ υπερβαίνει τους
30.000 τίτλους βιβλίων, καθώς και τους 600 τίτλους που
αφορούν τον έντυπο Τύπο (περιοδικά και εφημερίδες), καλύπτοντας όλους τους κλάδους των Επιστημών, Κοινωνικών,
Ανθρωπιστικών, Θετικών, Θεωρητικών, με έμφαση στη Θεολογική Επιστήμη. Οι συλλογές είναι κυρίως στα Ελληνικά, στα Αγγλικά, στα Γερμανικά, στα Γαλλικά, στα Ρωσικά,
αλλά και σε άλλες γλώσσες, εξυπηρετώντας το σύνολο της
εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας.
Εκτός των παραπάνω, η Βιβλιοθήκη διαθέτει διαδικτυακή πύλη στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάδειξη του Ορθοδόξου Πολιτιστικού Αποθέματος του Νομού Χανίων», του
Δήμου Πλατανιά. Ο επισκέπτης μπορεί να ανατρέξει στο
Ψηφιακό Αρχείο, το οποίο αποτελείται από ένα πλήθος τεκμηρίων, όπως Βιβλία, Περιοδικά, Οπτικοακουστικό Αρχείο,
Εικόνες – Τοιχογραφίες, Ιερά Σκεύη και Φωτογραφικό Υλικό, τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί.
Η διαδικτυακή πύλη είναι διαθέσιμη για το κοινό στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://libraryoac.gr/el/.
Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για το κοινό κατά τη διάρκεια όλου του έτους, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 15:00 και Σάββατο 09:00 - 13:00.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Σάββατο στη Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ
Για δεύτερη συνεχή χρονιά συνεχίζονται οι εκπαιδευτικές δράσεις στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος «Το Φως», με
γενικό τίτλο: «Σάββατο στη Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ».
Οι δράσεις απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 12
ετών και αποτελούνται συνολικά από δέκα Προγράμματα,
τα οποία αφορούν στα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες των
μικρών φίλων.
Η ΟΑΚ και συγκεκριμένα η Βιβλιοθήκη της, δίδει τη δυνατότητα σε εναλλακτικές μορφές απασχόλησης των παιδιών
κατά τη χειμερινή περίοδο.
Η πραγματοποίηση των παρόντων εκπαιδευτικών δράσεων στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, αποτελεί ένα εναλλακτικό είδος διδασκαλίας και επιδιώκει τη δραστηριοποίηση και
την ενεργή συμμετοχή των παιδιών, μέσα από καινοτόμες
δράσεις και μεθόδους εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της απόκτησης της γνώσης και την καλλιέργειας της συμπεριφοράς
τους, της ενίσχυσης της προσωπικότητας των παιδιών, την
καλλιέργεια συστήματος αξιών, την κοινωνικοποίησή τους,
την αξιοποίηση της γνώσης και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.
Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο επιστημονικός συνεργάτης Ιωάννης Μουντογιαννάκης.
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ΟΜΙΛΊΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΑΚ

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ
ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ Α΄
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ
ΕΠΙ Τῌ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
(3 Ὀκτωβρίου 2018)
***
[…] Πολλήν χαράν καί ἰδιαιτέραν συγκίνησιν αἰσθανόμεθα, εὑρισκόμενοι εἰς
τούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ὅπου, πρό δύο καί πλέον ἐτῶν,
συνεκαλέσαμεν καί ἐπραγματοποιήσαμεν, ἀρχικῇ συναινέσει καί συμφωνίᾳ πασῶν
τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Αὐτό τοῦτο τό γεγονός τῆς Συνόδου καί αἱ ἀποφάσεις της
ἀποτελοῦν σημαντικόν κεφάλαιον εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας καί πολύτιμον
παρακαταθήκην διά τό μέλλον.
Ἐξ ἀρχῆς ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξε ζωή «ἐν συνόδῳ». Ἡ μυστηριακή καί
λατρευτική ζωή, τό κήρυγμα καί ἡ διδαχή, ἡ ποιμαντική πρᾶξις, ἡ διακονία καί
ἡ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῷ κόσμῳ, ἀποτελοῦν ἐκφράσεις τῆς «ἀρχεγόνου
συνοδικότητος» αὐτῆς. Μόνον ἐπί τῇ βάσει τῆς συνοδικῆς φύσεως τῆς Ἐκκλησίας
δυνάμεθα νά κατανοήσωμεν καί νά ἐκτιμήσωμεν ὀρθῶς τήν λειτουργίαν τῶν συνόδων ἐν τῇ εἰδικωτέρᾳ ἐννοίᾳ.
Εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστόν ὅτι παρ᾽ ἡμῖν τοῖς Ὀρθοδόξοις ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας
καί ἡ διατήρησις τῆς γνησίας ὀρθοδόξου πίστεως διασφαλίζονται διά τοῦ συνοδικοῦ συστήματος. Ὡς ἐτονίσαμεν εἰς τήν Ὁμιλίαν ἡμῶν κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν
ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Παύλου Χανίων κατά τήν τελευταίαν ἡμέραν τῆς Ἁγίας καί
Μεγάλης Συνόδου (26 Ἰουνίου 2016), «Συνοδικότης εἶναι μία ἄλλη λέξις διά τήν
ἑνότητα, τήν ἁγιότητα, τήν καθολικότητα καί τήν ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας,
ἰδιότητες, αἱ ὁποῖαι παραπέμπουν εἰς τήν εὐχαριστιακήν καί ἐσχατολογικήν ταυτότητα καί αὐτοσυνειδησίαν της. Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος κατέδειξεν ὅτι ἡ Μία,
Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ἡνωμένη ἐν τῇ πίστει, τοῖς μυστηρίοις
καί τῇ μαρτυρίᾳ ἐν τῷ κόσμῳ, ἐνσαρκώνει καί ἐκφράζει αὐθεντικῶς τήν κεντρικήν
ἐκκλησιολογικήν ἀρχήν καί ἀλήθειαν τῆς συνοδικότητος, ὅτι ζῇ ὡς «σύνοδος», ἐν
Πνεύματι Ἁγίῳ, τῷ «Πνεύματι τῆς ἀληθείας», καί τῆς ἀληθοῦς ἐλευθερίας, κατά τό
Παύλειον, «οὗ δέ τό Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία» (Β' Κορ. γ’, 18).
Ἡ ἔμπρακτος μαρτυρία τῆς συνοδικότητος καί ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκφραζομένη καί διά τῆς παρουσίας τῶν ἀνά τήν οἰκουμένην Προκαθημένων ἤ τῶν ἐκπροσώπων αὐτῶν ἐν λατρευτικαῖς συνάξεσι καί ἐν συνοδικαῖς συνελεύσεσιν, εἶναι ἐξόχως σημαντική, προξενεῖ δέ εἰς τόν λαόν τοῦ Θεοῦ πνευματικήν
ἀγαλλίασιν καί ἱκανοποίησιν. Εὐχαριστοῦμεν ὅθεν ἐκ βάθους καρδίας τούς φιλτάτους ἡμῖν ἀδελφούς, τούς Μακαριωτάτους Προκαθημένους, οἵτινες, μή φεισάμενοι κόπου καί χρόνου, ἔσπευσαν προθύμως, διά νά παραστῶσιν εἰς τάς ἐπετειακάς
ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ συμπληρώσει πεντηκονταετίας ἀπό τῆς ἐνάρξεως λειτουργίας
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης. Τούς ὑποδεχόμεθα μετά πολλῆς χαρᾶς εἰς τό
ἱερόν τοῦτο Ἐγκαθίδρυμα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, εὐχόμενοι θερμῶς εἰς αὐτούς καί εἰς τάς τιμίας συνοδείας αὐτῶν αἰσίαν καί ἐν παντί
εὐχάριστον τήν, ἔστω καί ὀλιγοήμερον, παραμονήν αὐτῶν εἰς τήν ἡρωοτόκον καί
ἁγιοτόκον Κρήτην καί δή εἰς τό ἐρατεινόν Κολυμπάριον.
Μετά τούς Μακαριωτάτους Προκαθημένους, ἐπιθυμοῦμεν, ὡσαύτως, νά εὐχαριστήσωμεν διά τήν παρουσίαν των καί τούς ἐκπροσώπους τῶν Ἁγιωτάτων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Ρουμανίας, Ἑλλάδος καί Πολωνίας.
Ἡ παρουσία ὑμῶν, Μακαριώτατοι καί τιμιώτατοι ἀδελφοί, εἰς τήν διορθόδοξον
ταύτην ἐπετειακήν συνάντησιν ἀποτελεῖ ὁρατήν καί ἔμπρακτον ἀπόδειξιν κοινωνίας καί ἑνότητος. Ἔχομεν ἀνάγκην κοινωνίας ἐκ τοῦ σύνεγγυς, βιοῦντες καί ἐκφράζοντες ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καί ἐν τῷ κοινῷ ποτηρίῳ τῆς Εὐχαριστίας τήν
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ἑνότητα τῆς πίστεως. Τήν ἀνάγκην ταύτην ἐξέφραζον καί ἱκανοποίουν παλαιότερον
αἱ Οἰκουμενικαί Σύνοδοι, καί ἐσχάτως αἱ κατά καιρούς ὑπό τῆς ἡμετέρας Μετριότητος συγκληθεῖσαι Συνάξεις τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων καί δή ἡ πραγματοποίησις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐνταῦθα, ἐν
τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀκαδημίᾳ Κρήτης. Τό «συνέρχεσθαι ἐπί τό αὐτό» εἶναι ἰδίωμα τῆς
φύσεως καί τῆς ὑποστάσεως τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας ἅπαντες ἡμεῖς εἴμεθα ταπεινοί διάκονοι. Τό σχίσμα, ὡς ἀνθρώπινον ἔργον, εἶναι ἡ εὔκολος λύσις, πρός τήν
ὁποίαν καταφεύγουν συνήθως οἱ μή δυνάμενοι δι᾽ ἐκκλησιαστικῶν καί κανονικῶν
τρόπων καί ἐπιχειρημάτων νά διεκδικήσωσι τά «δίκαια» αὐτῶν καί νά ὑποστηρίξωσι τάς ἀπόψεις των, αἱ ὁποῖαι, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, δέν ἐρείδονται ἐπί τῶν κανόνων
τῆς Ἐκκλησίας, ἀποκλίνουσι δέ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους. Διό καί ἀποκόπτονται
ἀπό τόν κορμόν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκφράζοντες δι᾽ αὐτοῦ τοῦ ἀντιεκκλησιαστικοῦ τρόπου τάς ἀντιρρήσεις καί τάς διαφωνίας αὐτῶν.
Ἡμεῖς, ὡς Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀείποτε ἐν τῇ ἐλέῳ καί χάριτι Θεοῦ διαδρομῇ ἡμῶν ἐν τῷ χρόνῳ καί τῇ ἱστορίᾳ, ἰδιαιτέρως εἰς καιρούς μεγάλων ἤ μικρῶν
προκλήσεων, πορευόμεθα ἐν εἰρήνῃ καί ἀγάπῃ, ἐν πραότητι καί ἀταραξίᾳ, μένοντες
πιστοί εἰς τήν κλῆσιν καί τήν διακονίαν ἡμῶν. Ἐτονίσαμεν εἰς τήν προσφάτως συγκληθεῖσαν Σύναξιν τῆς Σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τά ἑξῆς:
«Κατά τήν πρώτην χιλιετίαν, οἱ μακάριοι προκάτοχοι ἡμῶν ἀντεμετώπισαν τόν πειρασμόν τῶν αἱρέσεων. Ὁ μέγας πειρασμός τῆς δευτέρας χιλιετίας, ὅστις ἐκληροδοτήθη καί εἰς τήν ἥν νῦν διανύομεν, εἶναι τά δικαιοδοσιακά καθεστῶτα. Πηγή τοῦ
προβλήματος τούτου εἶναι ὁ ἐθνοφυλετισμός, αἱ τάσεις ἐπεκτατισμοῦ καί ἡ ἀθέτησις τῶν ὁρίων τῶν ὑπό τῶν Πατριαρχικῶν καί Συνοδικῶν Τόμων καθορισθέντων.
Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἔχει τήν εὐθύνην νά θέσῃ τά πράγματα ἐν ἐκκλησιαστικῇ καί κανονικῇ εὐταξίᾳ, διότι μόνον αὐτό ἔχει τά τε κανονικά προνόμια καί
τήν εὐχήν καί εὐλογίαν τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων νά ἐπιτελῇ
τό ὑψηλόν καί ἐξαιρετικόν τοῦτο χρέος ὡς φιλόστοργος Μήτηρ καί ἀρχή τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἐάν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀποποιηθῇ τάς εὐθύνας του καί ἀπομακρυνθῇ ἀπό τήν διορθόδοξον σκηνήν, τότε αἱ τοπικαί Ἐκκλησίαι θά πορεύωνται
῾ὡς πρόβατα μή ἔχοντα ποιμένα᾽ (Ματθ. θ’, 36) οὕτως εἰπεῖν, ἀναλισκόμεναι εἰς
ἐκκλησιαστικάς πρωτοβουλίας, αἱ ὁποῖαι συγχέουσι τήν ταπείνωσιν τῆς πίστεως μέ
τήν ὑπεροψίαν τῆς ἐξουσίας».
Αὐτός εἶναι ὁ συντονιστικός ρόλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν τῷ συστήματι τῶν ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐντός τῆς οἰκογενείας τῶν Πανορθοδόξων.
Εἶναι γεγονός ὅτι, ἐάν οἱ Ὀρθόδοξοι δέν πορευθῶμεν ἐν ἐκκλησιαστικῇ καί κανονικῇ ἑνότητι, θά φέρωμεν ἀκεραίαν τήν εὐθύνην τῆς μετατροπῆς τῆς Ἐκκλησίας
εἰς ἕνα φορέα «ὁμοσπονδιακόν» ἤ «συντεχνιακόν», ὅστις θά ἐπιδιώκῃ καί θά προωθῇ ἴδια συμφέροντα, οὐχί πάντοτε ἀκραιφνῶς ἐκκλησιαστικῆς φύσεως. Ἀλλ᾽ ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεανθρωπίνη κοινωνία, συνιστᾷ πρόγευσιν τῶν Ἐσχάτων ἐν τῇ Θείᾳ
Εὐχαριστίᾳ καί ἀποκάλυψιν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Ἡ Ἐκκλησία, κατά τήν Ἐγκύκλιον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ὡς Σῶμα Χριστοῦ «ἐπισυνάγει» (Ματθ.
κγ’, 37) ὑπ᾽ Αὐτόν, μεταμορφώνει καί ἐμποτίζει τόν κόσμον διά «τοῦ ὕδατος τοῦ
ἁλλομένου εἰς ζωήν αἰώνιον» (Ἰωάν. δ´, 14).
Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διασφαλίζει τήν ἑνότητα καί τήν αὐθεντικήν
συνέχειαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί κανονικῶν
αὐτοῦ πρωτοβουλιῶν, ἔχον εὐθύνην ὄχι μόνον διά τήν αὐθεντικήν βίωσιν τῆς
ἐμπειρίας ταύτης ὑπό τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, ἀλλά καί διά τήν ἀξιόπιστον
μαρτυρίαν τῆς ἀληθείας πρός πάντας τούς ἀνθρώπους. Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, πρός τόν ὁποῖον,
ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, ἐκφράζομεν τήν ὁλόθυμον Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐχαριστίαν καί
εὐαρέσκειαν διά τήν παρουσίαν Αὐτοῦ εἰς τάς ἐπετειακάς ταύτας ἐκδηλώσεις, εἰς
τό πρό ἑνός ἔτους δημοσιευθέν ἐξαίρετον βιβλίον αὐτοῦ, ὑπό τόν τίτλον «Στό λίκνο
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ», ὀρθῶς καί εὐφυῶς γράφει: «Στόν ταραγμένο κόσμο
πού ζοῦμε, τά σύμβολα εἶναι ἀναντικατάστατα, ἀφοῦ μπορεῖ νά ἐμπνεύσουν τόν
σύγχρονο Ἄνθρωπο, προκειμένου νά ὑπερασπισθεῖ τόν προορισμό του, κατά τήν
σισύφεια πορεία του πρός τό μέλλον».
Ἡ ἀλήθεια αὕτη, Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε, ἐκφράζει καί τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ἥτις διά τῶν συμβόλων ἐν τοῖς μυστηρίοις σημαίνεται, ὑπερασπιζομένη

τόν θεϊκόν προορισμόν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Εἶναι ἄλλωστε πανθομολογούμενον, ὅτι διανύομεν περίοδον ἀνατρεπτικῶν ἀλλαγῶν εἰς πάντα τά ἐπίπεδα
τῆς ζωῆς. Διό καλούμεθα νά τοποθετηθῶμεν καί νά ἐκφράσωμεν τάς ἀπόψεις καί
τάς θέσεις ἡμῶν ἐνώπιον τῶν νέων προκλήσεων, ἀπευθύνοντες ἡνωμένοι τόν λόγον τῆς «ἐν ἡμῖν ἐλπίδος» (Α´ Πέτρ. γ’, 15). Σχίσματα, μερισμοί, ἐπιδιώξεις ἰδίων
συμφερόντων, προσπάθειαι θεραπεύουσαι τήν ματαίαν ἐπικαιρότητα καί τήν οὕτω
λεγομένην «ἐπικοινωνιακήν πολιτικήν», δέν χωροῦσιν εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Ὁ λόγος
ἡμῶν ἦτο, εἶναι καί θά εἶναι ἐσαεί προφητικός καί διαχρονικός, ὑπό τήν προϋπόθεσιν ὅτι πάντες κηρύττομεν ὅτι «ὁ Χριστός εἶναι τό πᾶν», ὅπως ἔλεγεν ὁ Ἅγιος
Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐπρωτοστάτησε
καί προήδρευσεν ἐν πάσαις ταῖς Μεγάλαις Συνόδοις τῆς παρελθούσης χιλιετίας,
κατέβαλε δέ ὑπερανθρώπους προσπαθείας ἤδη ἀπό τῶν ἀρχῶν τοῦ προηγουμένου
αἰῶνος, διά νά συγκαλέσῃ τήν Πανορθόδοξον Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Ὁ μακαριστός προκάτοχος ἡμῶν Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἐξῇρε καί ἐνίσχυσε πάσας
τάς προσπαθείας διαλόγου, ἑνότητος καί μαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, τάς ὁποίας ἐσυνέχισεν ἀόκνως, ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι τῆς ἑνότητος,
καί ὁ ἄμεσος προκάτοχος ἡμῶν Πατριάρχης Δημήτριος, ὧν ἡ μνήμη εἴη αἰωνία καί
ἄληστος.
Στοιχῶν τῷ πνεύματι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί ἐνστερνιζόμενος τήν μεγάλην ἐκκλησιαστικήν καί θεολογικήν ἀνάγκην τοῦ διαλόγου μετά τοῦ συγχρόνου
κόσμου καί τῆς κοινῆς μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου ἀληθείας ἐν αὐτῷ, ὁ μακαριστός
Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναῖος καί ὁ παρ᾽ αὐτῷ ἠγαπημένος καί
πιστός μαθητής, Ἐντιμολογιώτατος Ἄρχων Ὑπομνηματογράφος κύριος Ἀλέξανδρος Παπαδερός, πρῶτος Γενικός Διευθυντής τῆς Ἀκαδημίας, συνειργάσθησαν,
ὥστε νά συλληφθῇ καί νά ὡριμάσῃ ἡ ἰδέα τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης,
νά καθορισθῇ δέ καί ὁ τρόπος δράσεως ὡς καί οἱ σκοποί αὐτῆς. Διά τήν ἀνέγερσιν τῶν πρώτων ἐγκαταστάσεων αὐτῆς ἡ παρακειμένη ἱστορική Ἱερά Πατριαρχική
καί Σταυροπηγιακή Μονή Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γωνιᾶς διέθεσεν ἔκτασιν ἑξήκοντα
στρεμμάτων εἰς τήν περίοπτον θέσιν ταύτην καί εἰς περιβάλλον, τό ὁποῖον διά Διατάγματος ἔχει χαρακτηρισθῇ ὡς «ἐξαιρέτου κάλλους». Αἱ οἰκοδομικαί ἐργασίαι
ἤρχισαν ἐν ἔτει 1965, τῇ οἰκονομικῇ βοηθείᾳ καί ἀρωγῇ τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας, ἥτις ἠθέλησε νά ἀποδείξῃ ἐμπράκτως τόν ἐπιστηριγμόν καί
τήν συμπάθειαν αὐτῆς πρός ἕνα λαόν καί ἕνα τόπον ἀρρήκτως συνδεδεμένους μετά
τῆς Μάχης τῆς Κρήτης (1941) καί τῆς ὑπερασπίσεως ὑπό τῶν ἡρώων Κρητῶν τῶν
ὑψηλῶν ἀξιῶν τῆς ἐλευθερίας καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τά ἐγκαίνια τῆς
Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης ἐγένοντο τήν 13ην Ὀκτωβρίου 1968, τῇ συμμετοχῇ
ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, Διεθνῶν Ὀργανισμῶν, Πανεπιστημίων καί πλήθους λαοῦ.
Ἡ ἐν συνεχείᾳ πορεία και προσφορά τοῦ Ἱδρύματος τούτου καταγράφεται ὡς
ἀνoδική καί πέραν πάσης προσδοκίας· διό καί ἀπῃτήθη ἐπέκτασις τῶν κτιρίων καί
ἐπαύξησις τῶν ἐγκαταστάσεων αὐτοῦ. Οὕτω, μερίμνῃ καί πάλιν τοῦ μακαρίᾳ τῇ
λήξει γενομένου Μητροπολίτου Εἰρηναίου ὡς καί τοῦ μεταξύ ἡμῶν εὑρισκομένου
κυρίου Ἀλεξάνδρου Παπαδεροῦ, ᾠκοδομήθη τό δεύτερον κτίριον, τό ὁποῖον ἀνεδείχθη εἰς ἕν ἐκ τῶν ἀρτιωτέρων Συνεδριακῶν Κέντρων ὄχι μόνον τῆς Ἑλλάδος
ἀλλά καί πέραν αὐτῆς. Ἡ ἡμετέρα Μετριότης ἔσχε τήν χαράν καί τήν εὐλογίαν
νά ἐγκαινιάσῃ τό νέον τοῦτο κτίριον τῆς Ἀκαδημίας κατά τήν 12ην Νοεμβρίου τοῦ
χιλιοστοῦ ἐνακοσιοστοῦ ἐνενηκοστοῦ και πέμπτου ἔτους.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ
Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου. Ἡ κυρία ἀποστολή
αὐτῆς εἶναι ἡ διαλογική μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, διό
καί εἶναι ἀφιερωμένη εἰς τήν καλλιέργειαν τοῦ πνεύματος τοῦ διαλόγου ἐντός τῆς
Ὀρθοδοξίας, μεταξύ ἡμῶν καί τῶν ἄλλων ὁμολογιῶν καί θρησκειῶν, καί γενικώτερον εἰς τήν καλλιέργειαν τοῦ διαλόγου μετά τῆς πίστεως, τῆς ἐπιστήμης καί τοῦ
πολιτισμοῦ. Οὖσα ἀποτέλεσμα ἐμπνεύσεως ἀπό τῆς πλατωνικῆς παραδόσεως τοῦ
«συν-φιλοσοφεῖν», ἡ Ἀκαδημία ἀποβλέπει εἰς τήν καταλλαγήν καί εἰς τήν ἀνταλλαγήν σκέψεων καί ἀπόψεων, σκοποῦσα τελικῶς εἰς τήν διακονίαν τοῦ συγχρόνου
ἀνθρώπου. Κατά τήν πεντηκονταετῆ εὐδόκιμον πορείαν αὐτῆς, ἡ Ἀκαδημία ἐφιλοξένησε καί ὠργάνωσεν ἐν ταῖς αἰθούσαις αὐτῆς, καί ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν
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ἄλλων Ἐκκλησιῶν, Διεθνῶν Ὀργανισμῶν, Πανεπιστημίων καί ἄλλων φορέων, πολυάριθμα ἐξόχως σημαντικά συνέδρια, ἐθνικά καί διεθνῆ, ὡς καί ποικίλας ἄλλας
ἐκδηλώσεις.
Κύριοι τομεῖς τῆς δράσεως τοῦ εὐαγοῦς τούτου Ἱδρύματος εἶναι:
Α. Ἡ ἐπιμόρφωσις τῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας εἰς πανελλήνιον καί διορθόδοξον ἐπίπεδον. Στόχος τοῦ ἐν λόγῳ προγράμματος εἶναι ἡ προσέγγισις, ἡ βαθυτέρα
κατανόησις και ἡ ἀποτελεσματική ἀντιμετώπισις τῶν προβλημάτων τοῦ συγχρόνου
ἀνθρώπου ὑπό τῶν κληρικῶν καί τῶν λαϊκῶν συνεργατῶν τῆς Ἐκκλησίας.
Β. Ἡ ἀνακαίνισις καί ὁ ἐπιστηριγμός τῆς Ἐνορίας, τοῦ πυρῆνος τῆς Ἐκκλησίας.
Πρόκειται περί μιᾶς προσπαθείας ἀφυπνίσεως καί τονώσεως τῆς ἐνοριακῆς συνειδήσεως καί ζωῆς.
Γ. Ἡ ἐπιμόρφωσις τῶν ἐκπαιδευτικῶν καί τῶν γονέων. Ἡ προσφορά αὕτη εἰς
τήν παιδείαν καί τά ἑλληνικά γράμματα πραγματοποιεῖται διά πανελληνίων καί
διεθνῶν ἐπί τοῦ θέματος τούτου συνεδρίων, διά συνάξεων τῶν ὁμογενῶν ἐκ τοῦ
ἐξωτερικοῦ καί ἐκμαθήσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, ὡς καί διά ἐπιμορφωτικῶν
σεμιναρίων τῶν γονέων, σχετικῶν πρός τήν ἀγωγήν τῶν τέκνων αὐτῶν.
Δ. Ἡ καλλιέργεια διαλόγου μεταξύ Ἐπιστήμης καί Θεολογίας. Εἰς τό πλαίσιον αὐτῆς τῆς προσπαθείας πραγματοποιοῦνται διεθνῆ ἐπιστημονικά Συνέδρια καί
πνευματικαί ἐκδηλώσεις, ὅπου μελετῶνται ζητήματα ἰατρικῆς, βιολογίας, γενετικῆς, βιοϊατρικῆς καί βιοτεχνολογίας, φυσικῆς, ἀστρονονίας καί ἄλλων σχετικῶν
πρός αὐτά, ὑπό τό πρῖσμα τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας καί Βιοηθικῆς. Ἐπιθυμοῦμεν,
μάλιστα, νά ἐνημερώσωμεν τούς ἐκλεκτούς παρόντας, ὅτι, κατά τήν χθεσινήν Σύναξιν τῶν Ἑταίρων ἀπεφασίσθη ἡ ἵδρυσις Ἰνστιτούτου Βιοηθικῆς εἰς τούς κόλπους
τῆς Ἀκαδημίας. Ἄλλως τε, εἰς τούς χώρους τούτους ἐφιλοξενήθησαν καί αἱ σημαντικαί ἐργασίαι τῆς πρώτης Διασκέψεως τῆς Πανορθοδόξου Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς
κατά τό ἔτος 2008.
Ε. Ἡ τόνωσις τῆς τοπικῆς ἀναπτύξεως καί ἡ βελτίωσις τῆς ποιότητος ζωῆς.
Ὁ σκοπός οὗτος πραγματοποιεῖται διά τῆς ἐπιμορφώσεως ἀγροτῶν καί γεωπόνων
καί τῆς ἐπιστηρίξεως καί προτροπῆς τῶν νέων ἀνθρώπων, ὅπως στραφῶσι πρός
τήν γῆν καί τήν καλλιέργειαν αὐτῆς. Παραλλήλως, δοκιμάζονται καί προτείνονται
ἐναλλακτικαί μορφαί τουρισμοῦ, ἐν συνεργασίᾳ πάντοτε μετά τῶν ἁρμοδίων κρατικῶν φορέων.
ΣΤ. Ἡ ἔμπρακτος ἐνίσχυσις τῶν ξένων. Διά τοῦ προγράμματος «Ξένος ἤμην»
ἐπιμορφώνονται οἱ γηγενεῖς καί ὁμοεθνεῖς διά τήν ὀρθήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀλλοδαπῶν, τόσον ἐν Κρήτῃ ὅσον καί ἐν ὅλῃ τῇ Ἑλλάδι. Διά τήν διευθέτησιν τοῦ προσφάτως ἀνακύψαντος μεταναστευτικοῦ προβλήματος, μελετᾶται ὁ σχεδιασμός διά
τήν ἔμπρακτον βοήθειαν πρός τούς ἀλλοδαπούς ἀδελφούς ἡμῶν, ἄνευ διακρίσεων
ἀφορωσῶν εἰς τό θρήσκευμα, τήν ἐθνικότητα, τήν φυλήν, τήν προέλευσιν, τήν κοινωνικήν θέσιν αὐτῶν. Καί τέλος,
Ζ. Ἡ διάδοσις τῆς μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν Οἰκουμένην. Διά τῆς δράσεως ταύτης ἐπιχειρεῖται ἡ προαγωγή τῆς διεκκλησιαστικῆς διακονίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου καί ὅσων ὁ Ἱερός οὗτος θεσμός ἀποφασίζει καί προωθεῖ πανορθοδόξως καί διαχριστιανικῶς. Ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς προοπτικῆς ταύτης,
πολλάκις ἐφιλοξενήθησαν εἰς τούς χώρους τούτους ἐπίσημοι θεολογικοί διάλογοι,
ἐγένοντο συνεργασίαι μετά τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, μετά τοῦ
Συμβουλίου τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, ὡς καί μετά τοῦ Συνδέσμου τῶν Χριστιανικῶν Ἀκαδημιῶν τῆς Εὐρώπης.
Οὕτως ἐπορεύθη ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης κατά τά πεντήκοντα ἔτη τοῦ
βίου αὐτῆς, ἔτη πλουσίας προσφορᾶς καί μαρτυρίας Χριστοῦ. Διό καί ἡ ἐπέτειος αὕτη
δύναται νά χαρακτηρισθῇ ὡς μεῖζον ἐκκλησιαστικόν γεγονός καί ὁρόσημον «κατά
πάντα καί διά πάντα» ἀξιομνημόνευτον, καθ᾽ ὅσον ὁ ἀμητός τυγχάνει πολύκαρπος,
συνοδευόμενος ἔργοις ἀγαθοῖς, εὐδοκίμοις καί ἀγλαοῖς, μάρτυς ὤν ἀψευδής τῆς κατά
Θεόν ἐπιστασίας τῶν ψυχῶν καί τῆς μαρτυρίας Χριστοῦ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.
Ὅθεν θεωροῦμεν ἐπιτακτικόν χρέος ἡμῶν, ὅπως ἐκφράσωμεν ἐκ προσώπου τῆς
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μητρός Μεγάλης Ἐκκλησίας ἀλλά καί ἡμῶν προσωπικῶς εὐγνωμοσύνην καί ἔπαινον πρός πάντας τούς κοπιάσαντας καί συντελέσαντας εἰς τήν
ὑλοποίησιν τοῦ ὑψηλοῦ τούτου διορθοδόξου καί διαχριστιανικοῦ ὁράματος, πρός
τε τούς ἀπελθόντας ἤδη πρός Κύριον, τούς τε φανερούς καί τούς ἀφανεῖς, πρῶτον
δέ μεταξύ αὐτῶν πρός τόν ἱδρυτήν αὐτῆς, τόν μακαριστόν Μητροπολίτην Κισάμου

καί Σελίνου Εἰρηναῖον, ἀλλά καί πρός τούς ζῶντας ἐξ αὐτῶν, οἱ πλεῖστοι τῶν ὁποίων εὑρίσκονται ἐν μέσῳ ἡμῶν καί σήμερον, κατά τήν ἐπετειακήν ἐκδήλωσιν ταύτην. Ὀφειλετικῶς εὐχαριστοῦμεν τόν ἄξιον διάδοχον τοῦ μακαριστοῦ Εἰρηναίου,
τόν θεοφιλῶς ποιμαίνοντα τήν θεόσωστον ταύτην ἐπαρχίαν καί Προεδρεύοντα τοῦ
Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Καθιδρύματος τούτου, Ἱερώτατον
Μητροπολίτην Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, διά τό ἀμέριστον ἐνδιαφέρον,
τούς κόπους, τάς μερίμνας καί τάς φροντίδας αὐτοῦ, ὥστε ἡ Ἀκαδημία νά δίδῃ
διαρκῶς τό «παρών» εἰς τόν σύγχρονον κόσμον καί τό ἔργον αὐτῆς. Εὐχαριστίας
ἀπευθύνομεν πρός τόν συνιδρυτήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, πρῶτον Γενικόν Διευθυντήν αὐτῆς καί ἐπί πολλά ἔτη κατέχοντα καί τιμῶντα τήν θέσιν αὐτήν,
Ἐντιμολογιώτατον κύριον Ἀλέξανδρον Παπαδερόν, πρόσωπον, τοῦ ὁποίου ἡ εὐδόκιμος διακονία ἔχει ταυτισθῆ μετά τῆς ἱστορίας καί τῆς πορείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ὡς καί τόν διάδοχον αὐτοῦ Ἐντιμολογιώτατον Ἄρχοντα
Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κύριον Κωνσταντῖνον
Ζορμπᾶν, ὀτρηρόν ἐργάτην καί ἄξιον συνεχιστήν τοῦ ἔργου τό ὁποῖον παρέλαβε.
Εὐχαριστοῦμεν ὡσαύτως τούς Ἱερωτάτους ἀδελφούς Ἀρχιερεῖς, οἵτινες διηκόνησαν εὐόρκως εἰς τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Ἀκαδημίας, ὡς ἐκπρόσωποι τῆς
Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὡς καί τά κατά καιρούς διατελέσαντα ἔντιμα μέλη αὐτοῦ, τόν διατελέσαντα Γενικόν Διευθυντήν αὐτῆς Αἰδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον κύριον Κωνσταντῖνον Κενανίδην καί πάντας
ὅσοι προσέφεραν, εἰργάσθησαν καί ἐκοπίασαν ποικιλοτρόπως καί παντοιοτρόπως
διά τήν εὐόδωσιν τοῦ ἔργου καί τοῦ σκοποῦ αὐτῆς. Ἕνα ἕκαστον προσωπικῶς ἐκ
τῶν ὡς ἄνω ἀναφερθέντων ἀσπαζόμεθα ἐν πολλῇ ἀγάπῃ καί εὐχαριστίᾳ. Ἕνα ἰδιαίτερον λόγον Πατριαρχικῆς εὐαρεσκείας ἀπευθύνομεν πρός τόν Περιφερειάρχην
Κρήτης καί Ἄρχοντα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου φίλτατον κ. Σταῦρον Ἀρναουτάκην, δι᾿ ὅσα ἔπραξε, πράττει καί θά πράξῃ ὑπέρ τῆς Ἀκαδημίας μας. Κύριε
Περιφερειάρχα, συνηγοροῦμεν καί ὑπερθεματίζομεν καί ἡμεῖς διά τήν ὑλοποίησιν
τῆς ὑποσχέσεώς σας πού ἀνέφερεν ὁ ἅγιος Κισάμου!
[…] Ταῦτα ἐθεωρήσαμεν χρέος νά ἐκθέσωμεν ἐνώπιον ὑμῶν καί νά ὑπομνήσωμεν εἰς ὑμᾶς ἐπί τῇ σημερινῇ ἐπετείῳ, παρ᾽ ὅτι εἴμεθα βέβαιοι ὅτι πάντες ὑμεῖς
γινώσκετε αὐτά. Καθ᾽ ἑαυτό τό πεντηκονταετές πολύτιμον καί πολυσχιδές ἔργον
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης ἀποτελεῖ ἀδιάψευστον μάρτυρα τῆς ἀνυπολογίστου πνευματικῆς, ἐκκλησιαστικῆς, κοινωνικῆς, θεολογικῆς, ἐπιστημονικῆς καί
ἀνθρωπιστικῆς προσφορᾶς τούτου τοῦ εὐαγοῦς Ἱδρύματος εἰς τε τόν κόσμον καί εἰς
τήν Ἐκκλησίαν. Ταῦτα πάντα εἰργάσατο ἡ δεξιά τοῦ Ὑψίστου, διά μέσου πολλῶν
ἀξίων προσώπων καί διά σημείων καί γεγονότων, ἅτινα καταγράφονται εἰς τάς χρυσᾶς σελίδας τῆς πεντηκονταετηρίδος αὐτῆς. Εἶναι βέβαιον ὅτι ἡ σημερινή ἐκδήλωσις ἐπί τῇ εὐλογητῇ ἐπετείῳ ταύτῃ δέν ἀποτελεῖ μόνον τό τέλος μιᾶς λαμπρᾶς καί
ἀγλαοκάρπου περιόδου ἀλλά, ἐν ταυτῷ καί κυρίως, τήν ἀρχήν μιᾶς νέας τοιαύτης,
πλήρους ὁραματισμῶν καί κατά Θεόν σχεδίων διά τό μέλλον.
Εἴμεθα πάντες βέβαιοι ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης θά συνεχίσῃ τήν πρός
δόξαν Θεοῦ πορείαν αὐτῆς, διότι ἔχει τό χρέος καί τήν ὑψηλήν καί θεάρεστον ἀποστολήν νά ὁμιλῇ περί τῆς ζωῆς καί τῆς τοῦ κόσμου ἀναστάσεως, ἤτοι περί τοῦ Χριστοῦ, ὅστις εἶναι «ἡ ἐλπίς ἡμῶν» (Α´ Τιμ. α’, 1), «τό ἄλφα καί τό ὠμέγα, ὁ πρῶτος καί
ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχή καί τό τέλος» (Ἀποκ. κβ’, 13). Ἐν τῇ ἐν Χριστῷ καί κατά Χριστόν
μαρτυρίᾳ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας, ὁ Οἰκουμενικός Θρόνος καί ἡ ἡμετέρα Μετριότης, ὁ ἐκλεκτός ἀδελφός Ἱερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Εἰρηναῖος καί οἱ
περί αὐτόν ἐν Κρήτῃ Ἱεράρχαι, ὁ οἰκεῖος ποιμενάρχης καί Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος
ἀδελφός κύριος Ἀμφιλόχιος, ὁ Ἐντιμολογιώτατος Γενικός Διευθυντής κύριος Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς καί πάντες οἱ ἐμπλεκόμενοι θά εἴμεθα σταθεροί συνοδοιπόροι,
συμπαραστάται καί ἀρωγοί εἰς πᾶσαν προσπάθειαν αὐτῆς καί εἰς πᾶν ὅραμα ἀποβλέπον εἰς τήν ἀποστολήν καί τούς σκοπούς τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς.
Αὐτῷ δέ τῷ Δομήτορι τῆς Ἐκκλησίας καί Χορηγῷ παντός ἀγαθοῦ Κυρίῳ ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστῷ, σύν τῷ Πατρί καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, προσάγομεν δόξαν καί αἶνον,
νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς ἀτελευτήτους αἰῶνας. […]
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[…] Μέ τήν εὐλογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, κατά
τό διανυόμενο ἔτος, προσφέρει μιά συνεχῆ παρουσία πέντε δεκαετιῶν στή ζωή τῆς
ἀνθρωπίνης κοινωνίας ἀνά τόν κόσμο. Ἕνα «παρών» πού πηγάζει ἀπό τό μεγαλόπνοο ὅραμα, γιά τήν ἐποχή του καί γιά τά δεδομένα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας,
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου, καί τοῦ
στενοῦ συνεργάτου του καί πρώτου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, Ἐλλογιμωτάτου Δρος Ἀλεξάνδρου Παπαδεροῦ.
Ἕνα «παρών» τό ὁποῖο τελεῖ ὑπό τήν κραταιά σκέπη, εὐλογία καί προσευχή τῆς
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
καί τοῦ ἑκάστοτε Παναγιωτάτου Πρωθιεράρχου Αὐτοῦ.
Μιά παρουσία, πού ἑδράζεται στό παρελθόν καί ὁραματίζεται τό μέλλον μέσα
ἀπό τή διακονία τοῦ σήμερα.
Πρίν ἀπό ἕνα μῆνα πραγματοποιήθηκε στόν χῶρο αὐτό ἡ Γενική Συνέλευση
τῶν Ἀκαδημιῶν τῆς Εὐρώπης, μελῶν τοῦ Δικτύου OIKOSNET EUROPΕ. Πρόκειται γιά ἕνα Δίκτυο, τό ὁποῖο περιλαμβάνει σήμερα περίπου 40 Χριστιανικές Ἀκαδημίες καί Κέντρα Λαϊκῶν ἀπό 18 Χῶρες τῆς Εὐρώπης, διαφόρων χριστιανικῶν
Ὁμολογιῶν. Ἡ Συνέλευση μάλιστα διεξήχθη τιμητικά στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία
Κρήτης, μέσα στά πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν τῶν 50 χρόνων δράσης καί προσφορᾶς
της.
Ἡ ὕπαρξη τῶν Ἀκαδημιῶν αὐτῶν, στό δεύτερο μισό τοῦ προηγούμενου αἰῶνα,
ὑπῆρξε ἡ πηγή ἔμπνευσης γιά τή δημιουργία καί τῆς δικῆς μας Ἀκαδημίας ἀπό τούς
συνιδρυτές της, τόν μακαριστό Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναῖο καί
τόν Ἐλλογιμώτατο Δρα Ἀλέξανδρο Παπαδερό.
Ἔχοντας ὡς πρότυπο τίς ἐν λόγῳ Ἀκαδημίες θέλησαν νά δώσουν στό νεοσύστατο Ἵδρυμα τῆς Κρήτης, καί δι’ αὐτοῦ στήν Εὐρώπη καί τόν κόσμο ὁλόκληρο,
τό μήνυμα τοῦ ἐπανευαγγελισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου μέσα ἀπό τήν Ὀρθόδοξη πίστη
καί ζωή, μέσα ἀπό τήν παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἡ Ὁποία ἐκφράζει τή
μόνη, ἁγία, καθολική καί ἀποστολική σωτήρια ἀλήθεια γιά τόν ἄνθρωπο καί τόν
κόσμο ἀνά τούς αἰῶνες.
Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Εἰρηναῖος, κατά τήν Ὁμιλία του εἰς τά Ἐγκαίνια
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης στίς 13 Ὀκτωβρίου 1968, ἔδωσε τό στίγμα τῆς
πορείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ἀνέπτυξε τούς πυλῶνες ἐπάνω στούς
ὁποίους ἑδράζεται ἡ ἵδρυση μιᾶς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας, καί μάλιστα στήν Κρήτη,
ἀλλά καί τόν ρόλο τόν ὁποῖο καλεῖται νά διαδραματίσει αὐτή εἰς τόν σύγχρονο
κόσμο.
Οἱ λόγοι «ὑπάρξεως» καί «δικαιώσεως» τοῦ Ἱδρύματος εἶναι: α) ἡ σχέση τῆς
Μεσογείου μέ τήν γέννηση καί ἀνάπτυξη τοῦ Χριστιανισμοῦ. β) Ἡ θέση τῆς Κρήτης στή Μεσόγειο, ὡς σταυροδρόμι πολιτισμῶν, ἰδεῶν καί θρησκειῶν, καθώς ἀποτελεῖ τό κέντρο τριῶν Ἠπείρων, ἀλλά καί ἡ ἰδιοσυγκρασία τῶν Κρητῶν, γιά τούς
ὁποίους ἡ ὑπερβολή καί ἡ ἀναζήτηση ἀποτελεῖ καθημερινότητα καί κίνητρο γιά
ἀνάπτυξη, καί γ) τά δεδομένα τῆς Οἰκουμενικῆς ἐποχῆς, πού ξεκινᾶ στίς ἀρχές τοῦ
20οῦ αἰῶνα, κορυφώνεται ὕστερα ἀπό τήν λήξη τῶν δύο Παγκοσμίων Πολέμων καί
ἐξακολουθεῖ μέχρι σήμερα.
Εἶναι γνωστό ὅτι στούς κόλπους τῆς Μεσογείου γεννήθηκε καί ἀνδρώθηκε ὁ
Χριστιανισμός. Ὀρθοδοξία καί Μεσόγειος εἶναι πράγματα συνδεδεμένα. Στή Μεσόγειο ὀργανώθηκαν οἱ πρῶτες Ἐκκλησίες καί στή Μεσόγειο ἤκμασαν καί ἐμεγαλούργησαν οἱ πρῶτες Θεολογικές Σχολές, τά πρῶτα μεγάλα κέντρα τῶν Χριστιανικῶν Γραμμάτων, ἀναβιώνοντας τόν φιλοσοφικό τρόπο σκέψης τοῦ Πλάτωνα καί
τοῦ Ἀριστοτέλη. Ὁ ἑλληνισμός σήμερα καλεῖται νά κρατήσει τό βάρος τῆς μεγάλης
αὐτῆς κληρονομιᾶς τῆς Ὀρθοδοξίας στό Μεσογειακό χῶρο.

Ἡ Ἑλλάδα τοῦ 21ου αἰῶνα, καί εἰδικότερα ὁ χῶρος τῆς Μεσογείου, ἀναπόφευκτα, ἀποτελεῖ καί πάλι τό κέντρο πολυπολιτισμικῶν ζυμώσεων καί ἀνακατατάξεων,
πέρασμα ̶ πολλές φορές ὄχι παροδικό ̶ λαῶν, φυλῶν καί γλωσσῶν, χωνευτῆρι
πολιτισμῶν καί θρησκειῶν. Τά τελευταῖα χρόνια, μάλιστα, ἡ Μεσόγειος ἀπό σημεῖο
διακίνησης τοῦ ἐμπορίου, τῶν ἰδεῶν, τῆς πολιτισμικότητας καί τῆς ζωῆς γίνεται
«πέρασμα θανάτου», ὅπως μέ ἔμφαση, ἀλλά ἀληθινά, σημειώνει τοπική ἐφημερίδα
σέ πρόσφατο φύλλο της.
Ἡ Κρήτη, λόγῳ τῆς νευραλγικῆς θέσεώς της ἀπό γεωφυσικῆς ἀπόψεως, ὡς γέφυρα ἀνάμεσα στίς τρεῖς γηραιές ἠπείρους, ἀποτελεῖ ἀνέκαθεν σημεῖο καί ὀχυρό
στρατηγικῆς σημασίας γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν συμφερόντων τῶν ἰσχυρῶν τῆς
γῆς, σημειώνει ἀκόμη ὁ μακαριστός Ἱεράρχης στήν ὁμιλία του. Μήν ξεχνᾶμε ὅτι
στήν Κρήτη ἀναπτύχθηκαν μεγάλοι πολιτισμοί καί γεννήθηκαν ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, οἱ ὁποῖοι θαυμάζονται καί μελετῶνται στήν Εὐρώπη καί ἐμπνέουν, ἀπό τή
γένεσή τους μέχρι σήμερα, τόν κόσμο ὁλόκληρο.
Οἱ Κρῆτες, εἶναι γεγονός, ὅτι χαρακτηριζόμαστε ἀπό μιά ἰδιάζουσα τρέλλα.
Αὐτοαποκαλούμαστε «κουζουλοί» καί μᾶς ἀποκαλοῦν ἔτσι. Ἡ ὑπερβολή εἶναι
στοιχεῖο τῆς ἰδιοσυγκρασίας μας καί «ἡ κουζουλάδα» αὐτή ἔδωσε, καί θέλουμε
νά πιστεύουμε ὅτι θά δώσει ̶ ἄν πάλι χρειαστεῖ ̶ , ἕναν ἀπαράμιλλο ἡρωισμό πού
ξεπερνᾶ κάθε λογική, πού βάζει πάνω ἀπ’ ὅλα τήν ὑπερηφάνεια καί τήν «πρεπειά»
τοῦ ἀνθρώπου, πού στάθηκε μέχρι τώρα ἱκανή νά ἀφυπνίσει πολλάκις τήν ἀξία τῆς
ἐλευθερίας, τῶν ἰδανικῶν τοῦ γένους καί τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου στίς συνειδήσεις τῶν λαῶν.
«Αὐτήν τήν ἰσχύ καί τήν στρατηγική τοῦ Πνεύματος πού διαθέτει ἀκόμα ἡ Κρήτη
ὀφείλομεν νά μεταλαμπαδεύσωμεν εἰς τόν σύγχρονον κόσμον», εἰς τόν ὁποῖο συντελοῦνται ὄχι μόνον τεράστιες ἰδεολογικές καί πολιτικοκοινωνικές μεταβολές, ἀλλά
φτάνουμε σήμερα στό σημεῖο νά ὁμιλοῦμε γιά ἀνακατανομή ὅλης τῆς γῆς καί ἰδιωτικοποίηση τοῦ διαστήματος. «Καὶ διὰ τὴν ἀποστολὴν αὐτὴν ἡμεῖς οἱ Κρῆτες, ἔχομεν
χρέος νὰ ἐτοιμάσωμεν τὴν Κρήτην», ἐπισημαίνει ὁ Ἐπίσκοπος Εἰρηναῖος πρίν πέντε
δεκαετίες.
Τέλος, ἤδη ἀπό τόν προηγούμενο αἰῶνα ὅλοι μας βιώνουμε τά γνωρίσματα μιᾶς
νέας ἐποχῆς, πού τήν χαρακτηρίζουν ἁλματώδη ἐπιτεύγματα, ἰδίως στήν Πυρηνική καί Διαστημική ἔρευνα, καί ἀποκαλεῖται Οἰκουμενική ἐποχή. Ἐάν ὅμως στό
ξεκίνημά της αὐτή ἡ νέα ἐποχή ἔφερε τόν ἐνθουσιασμό καί τήν ἔκπληξη καί ἐξῆρε
τό μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, σήμερα ἱστάμεθα μέ βλέμμα κριτικό, μέ
δέος, προβληματισμό, συντριβή ἀλλά καί φόβο ἐμπρός εἰς τά δημιουργήματά μας.
Ἑορτάζουμε λοιπόν κατά τή φετινή χρονιά, τή σημερινή ἡμέρα, τίς μεγάλες
ἰδέες γιά τήν Ἵδρυση τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης. Ἑορτάζουμε ὅμως ὄχι
μόνον τό ὅραμα ἀλλά καί τό θαῦμα τῆς Ἀκαδημίας αὐτῆς. Οἱ ἐπετειακές ἐκδηλώσεις τέτοιου εἴδους φέρνουν συχνά στίς συνειδήσεις τῶν μετεχόντων γεύση μνημοσύνου, εἰκόνες καί ἐντυπώσεις τοῦ παρελθόντος ̶ καί ἴσως ἑνός τετελεσμένου ̶
βίου τοῦ τιμωμένου.
Στήν προκειμένη ὅμως περίπτωση, ὁ ἑορτασμός τῆς πρώτης πεντηκονταετίας
ζωῆς καί λειτουργίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης δέν παραπέμπει σέ ἀνάλογες σκηνές.
Ἡ ἵδρυσή της ἀποτελεῖ ἐπίτευγμα δυσθεώρητο καί ἆθλο ὑψηλοῦ προσμετρήματος γιά τά δεδομένα τῆς ἐποχῆς καί τοῦ τόπου. Οἱ στόχοι καί οἱ βλέψεις τοῦ
Ἱδρύματος, ὅπως αὐτοί ἐτέθησαν ἀπό τούς συνιδρυτές του, δέν ἐσταμάτησαν μέ
τήν πάροδο τοῦ χρόνου οὐδόλως νά ἀπασχολοῦν ἀλλά καί νά πραγματώνονται ἀπό
ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐργάσθηκαν καί κοπιάζουν γιά τήν προαγωγή του, καί
τούς ὁποίους ἐκ βαθέων εὐχαριστοῦμε καί εὐγνωμονοῦμε.
Τό κάλεσμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης ἐξαπλώνεται εἰς τά πέρατα τῆς
Οἰκουμένης, εἰς κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως. Δέν δεσμεύεται μόνον εἰς τά στενά ὅρια μιᾶς Μητροπόλεως ἤ τῆς μεγαλονήσου Κρήτης· δέν ἀναφέρεται ἀποκλειστικά εἰς τά πρόσωπα τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου, ἡ ἐνδυνάμωση καί ἐπιμόρφωση τοῦ
ὁποίου ἀποτελεῖ ἀπό τούς πρωταρχικούς σκοπούς της, προκειμένου νά δίδει αὐτός
«ζῶσαν καί ἀκεραίαν μαρτυρίαν τοῦ Εὐαγγελίου ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ».
Δέν τήν ἀπασχολεῖ μία ὡρισμένη τάξη πραγμάτων, οὔτε συγκεκριμένη μερίδα
ἀνθρώπων. Δέν ἐγκλωβίζεται σέ μονομερεῖς ἰδεολογίες καί ἀντιλήψεις, οὔτε προωθεῖ μία μόνον θεματολογία. Εἰς τήν εὐρύχωρη ἀγκάλη της εὑρίσκουν τόπο ξενίας
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καί κατάλυμα δοχῆς ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Τό ἐνδιαφέρον καί ἡ ἀγάπη της ἐφαπλοῦται
εἰς τόν καθολικό ἄνθρωπο, τόν ἑνιαῖο, αὐτόν πού, κατά τήν Ὀρθόδοξη διδασκαλία,
ἔχει ἀδιατάρακτη σχέση μέ τόν Θεό. Τόν ἄνθρωπο, πού βιώνει τήν Τριαδική Θεότητα ὡς τήν δημιουργική αἰτία τοῦ σύμπαντος κόσμου καί τοῦ ἰδίου, γι’ αὐτό καί
ὁ ἀγῶνας τοῦ Ἱδρύματος ἔγκειται εἰς τήν ἀποκατάσταση τῆς διασπασμένης αὐτῆς
ἑνότητας.
Ὡς ἐκ τούτου, ἡ θεώρηση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, οἱουδήποτε κοινωνικοῦ,
οἰκονομικοῦ καί ἠθικοῦ προβλήματος, ἤ ἐπιστημονικοῦ καί τεχνολογικοῦ ἐπιτεύγματος ὑπό τό πρῖσμα τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας μας καί τῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρωπίνου Γένους, ἀποτελεῖ τήν ἀσφαλιστική δικλείδα, ἀλλά καί τό προαπαιτούμενο γιά
ὁποιονδήποτε διάλογο.
Ὁ,τιδήποτε προάγει τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί συμβάλλει εἰς τήν πρόοδο μιᾶς
ὑγιοῦς καί ἀληθινῆς κοινωνίας προσώπων, ὅπου ὁ καθένας μπορεῖ νά δέχεται καί
νά συνδιαλέγεται μέ τόν συνομιλητή του, τυγχάνει θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπό τήν Ἀκαδημία.
Ἐάν ὁ Immanuel Kant τόν 18ο αἰῶνα ὅρισε τόν Διαφωτισμό, ὡς τήν περίοδο
ἐκείνη πού χαρακτηρίζεται ἀπό τό γνωστό στή Λατινική γλῶσσα «sapere aude!»
(τολμῆστε νά γνωρίσετε, τολμῆστε νά εἶστε σοφός), τότε ὁ Διαφωτισμός αὐτός συνεχίζεται σήμερα μέ τό ἑορταζόμενο, κατά τό διϊππεῦον ἔτος 2018, Ἵδρυμα τῆς
Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, προβάλλοντας ὡς δίκτυο προστασίας, ἀλλά καί
ὡς προϋπόθεση γιά ὁποιονδήποτε διάλογο, τόν αὐθεντικό Εὐαγγελικό Λόγο. Τόν
Λόγο, ὁ ὁποῖος «σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν», καί ὅπως αὐτός ἑρμηνεύτηκε ἀπό τούς Πατέρες καί Διδασκάλους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί εὑρίσκεται
θησαυρισμένος μέσα εἰς τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία, τήν Ἐκκλησιαστική παράδοση
καί πράξη.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης καλεῖ ὅλους ἐν ἐλευθερίᾳ. Προσεγγίζει μέ σεβασμό, ἀκούει μέ ὑπομονή, συμπορεύεται μέ ὄμμα ἄγρυπνο, συμπονεῖ μητρικά,
νουθετεῖ πατρικά, θεραπεύει διακριτικά. Τό ἀπόλυτο καί ὁ φανατισμός, τά στεγανά,
ὁ δογματισμός, ὁ φόβος, ὁ δισταγμός καί ἡ μοιρολατρία πόρρω ἀπέχουν ἀπό τήν
αὐτοσυνειδησία της, καθώς ἔχει τή βεβαιότητα ὅτι ἡ κοινωνία μέ τόν Τριαδικό Θεό,
ἡ προσέγγισή Του μέσα ἀπό τό Ὀρθοδοξο Ἐκκλησιαστικό βίωμα ὡς τήν μόνη Ἀλήθεια εἰς τόν κόσμο, ἀποτελοῦν τήν ὁδό γιά τόν ἐπανευαγγελισμό τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου κάθε ἐποχῆς.
Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος, νομίζομε, πού τό Ἵδρυμα αὐτό ἔχει καταξιωθεῖ εἰς τίς
συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων κάθε τάξεως καί ἰδεολογίας παγκοσμίως, ὡς Ἵδρυμα
Καταλλαγῆς, Διαλόγου καί Ἀγάπης. Γι’ αὐτό καί ἔχει νά ἐπιδείξει κεφάλαια ζωῆς
καί ἀνάτασης τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν, στήν μέχρι τώρα πορεία του. Γι’ αὐτό
καί μπορεῖ νά προγραμματίζει καί νά ὁραματίζεται τό μέλλον. Νά θέτει στόχους, νά
χρησιμοποιεῖ τήν πεῖρα του, νά μαθαίνει ἀπό τά λάθη του, νά δεικνύει τήν ταυτότητά του, νά ἀναγεννᾶται μέσα ἀπό τά θέσφατα, νά ἀξιολογεῖ τό παρόν μέσα ἀπό τήν
ἐσχατολογική Ὀρθόδοξη θεώρηση τῆς ἱστορίας καί τῶν προσώπων.
Ἡ εὐγνωμοσύνη καί ὁ ἔπαινος, ἡ διάκριση καί ἡ τιμή πού ἀποδίδομε κατά τούς
ἑορτασμούς τῆς συμπληρώσεως μισοῦ αἰῶνα ἀπό τήν ἡμέρα τῶν Ἐγκαινίων τῆς
Ἀκαδημίας, ἀναφέρονται εἰς ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι πρωταγωνίστησαν, ἐμόχθησαν καί, καθ’ οἱονδήποτε τρόπο, συνήργησαν καί συνυπούργησαν εἰς τήν σύσταση,
τήν οἰκοδόμηση, τήν ὁμαλή λειτουργία καί ἀπρόσκοπτη προσφορά τοῦ Ἱδρύματος
ἕως τίς ἡμέρες μας.
Οἱ μνῆμες μας ἀνατρέχουν εἰς τούς ἀοιδίμους Οἰκουμενικούς Πατριάρχες Ἀθηναγόρα καί Δημήτριο, ἀλλά καί εἰς τήν πολυσχιδῆ καί παμφαῆ προσωπικότητα τοῦ
νῦν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Μέ ἰδιαίτερο σεβασμό,
εὐγνωμοσύνη, ἀφοσίωση, υἱική ἀγάπη καί ἄμετρες εὐχαριστίες ὅλοι οἱ θεράποντες τοῦ Ἱδρύματος στρέφουμε τούς ὀφθαλμούς μας εἰς τό σεπτό πρόσωπο τοῦ
νῦν Προκαθημένου εἰς τόν μαρτυρικό Θρόνο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γιά
τήν Πατρική ἀγάπη, τή στήριξη καί τίς πολύτιμες εὐχές Του πρός τήν Ὀρθόδοξο
Ἀκαδημία Κρήτης. Γιά τήν ἰδιαίτερη τιμή καί δόξα πού περιποίησε γιά τό Ἵδρυμα,
ἐπιλέγοντάς το, ὡς τόπο συγκλήσεως καί διεξαγωγῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τό 2016. Τόν καλωσορίζουμε εἰς τό σπίτι Του μαζί
μέ τήν τιμία Συνοδεία Του.

Εἰς τήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γωνιᾶς, ἡ ὁποία προσέφερε τό ἀκίνητο γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου ἀνεγέρσεως τῆς
Ἀκαδημίας, καί πού συμπαρίσταται εἰς τήν ὑψηλή διακονία τοῦ Ἱδρύματος μέσα
ἀπό τόν φιλομόναχο καί ἀγωνιστικό βίο της.
Εἰς τούς συνιδρυτές τῆς ΟΑΚ, μακαριστό Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου
κυρό Εἰρηναῖο Γαλανάκη καί Ἐντιμολογιώτατο Διδάκτορα Ἀλέξανδρο Παπαδερό,
ὁ ὁποῖος διετέλεσε καί πρῶτος Γενικός Διευθυντής της.
Εὐχαριστίες ἐκφράζουμε πρός τούς Ἑταίρους τῆς Ἀκαδημίας, Σεβασμιωτάτους
Μητροπολίτες Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννη καί Σασίμων κ. Γεννάδιο, τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Γεώργιο Τσέτση ὡς
καί τούς ἐλλογιμωτάτους Καθηγητές Γεώργιο Μπαμπινιώτη, Ἐλευθέριο Οἰκονόμου καί Σπυρίδωνα Ἀρταβάνη, τούς ὁποίους μέ περισσό σεβασμό, τιμή καί ἀγάπη
χαιρετίζουμε καί καλωσορίζουμε.
Εἰς τόν ἀγωνιστή καί ἀκούραστο Γενικό Διευθυντή τῆς Ἀκαδημίας, Ἐλλογιμώτατο Διδάκτορα ̶ καί ἀπό χθές Ἄρχοντα τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ μας Θρόνου
̶ Κωνσταντῖνο Ζορμπᾶ, τούς ἐπιστημονικούς συνεργάτες, τούς ἐργαζομένους καί
ὅλους ὅσοι συνδράμουν, καθένας μέ τόν τρόπο του καί ἀπό τόν τομέα εὐθύνης του,
εἰς τήν ζωή καί τήν εὔρυθμο λειτουργία τῆς ΟΑΚ.
Τούς εὐχαριστοῦμε ἅπαντες· τούς παλαιούς καί τούς νεωτέρους. Τούς ἐκλιπόντες καί τούς ἐν ζωῇ ὄντες. Ὅσους «ἐβάστασαν τόν κάματον τῆς ἡμέρας καί τόν
καύσωνα» καί ὅσους «περί τήν ἑνδεκάτην ἦλθον».
Μέ εὐγνωμοσύνη καί αἰσθήματα χαρᾶς καί πνευματικῆς ὀφειλῆς ὑποδεχόμαστε
ὅλους ἐσᾶς, τούς ἐκλεκτούς καί ὑψηλούς προσκεκλημένους, πού ἀνταποκριθήκατε
εἰς τό κάλεσμά μας καί τιμᾶτε ἀπόψε μέ τήν παρουσία σας τήν Ἀκαδημία καί τό
ἔργο της, θυσιάζοντας τόν πολύτιμο χρόνο σας καί παραβλέποντας τίς πολλαπλές
ὑποχρεώσεις σας.
Τόν Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο, ὁ ὁποῖος
μέ τήν ὑψηλή παρουσία του καί τήν ἐκλεκτή συνοδεία του τιμᾶ καί λαμπρύνει τήν
ἐπετειακή αὐτή ἐκδήλωση.
Τόν ἐκπρόσωπο τῆς Ελληνικής Κυβερνήσεως, Ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν κ.
Μᾶρκο Μπόλαρη, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως διά τήν ἔμπρακτη ἀρωγή καί στήριξη.
Τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλο Γ΄, ὁ ὁποῖος μᾶς κομίζει τήν εὐλογία τοῦ Παναγίου Τάφου καί τοῦ Θεοδέγμονος Σπηλαίου, τούς Μακαριωτάτους Ἀρχιεπισκόπους: Κύπρου κ. Χρυσόστομο Β΄ καί Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιο. Ὅλους τούς Ἑταίρους τοῦ Ἱδρύματος, οἱ ὁποῖοι, μή φειδόμενοι κόπου καί
μόχθου καί παρά τόν φόρτο τῶν πολυσχιδῶν Πρωθιεραρχικῶν καθηκόντων καί
ὑποχρεώσεών τους, μᾶς χαρίζουν τήν κοινωνία τῶν τιμίων προσώπων τους καί τήν
εὐλογητική παρουσία τους. Βαθιά ἡ ευγνωμοσύνη καί πολλές οἱ ευχαριστίες μας
πρός τά σεβαστά καί τίμια πρόσωπά Των.
Τούς ἐκπροσώπους τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας καί τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος καί Πολωνίας, Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους: Τούλτσεας κ. Βησσαρίωνα, Σεβ. Μητρ. Ρεθύμνης κ. Εὐγένιο καί Σούπρασλ κ. Ἀνδρέα, ἀντιστοίχως
καί παρακαλοῦμε, ὅπως μεταφέρουν εἰς τούς Μακαριωτάτους Προκαθημένους των
τήν βαθιά εὐγνωμοσύνη καί ευχαριστίες μας διά τήν ὑψηλή ἐκπροσώπηση.
Τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἡ ὁποία πάντοτε στηρίζει, ἐνισχύει καί συνοδοιπορεῖ μέ τό Ἵδρυμα, καθώς εκπρόσωπος Αὐτῆς μετέχει εἰς
τό Δ.Σ. του. Ἰδιαιτέρως δέ τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο,
Ἑταῖρο τοῦ Ἱδρύματος, ὁ ὁποῖος ἐπί τρεῖς καί πλέον δεκαετίες, ὡς μέλος τοῦ Δ.Σ.
συνοδοιπόρησε μετά τοῦ Ἱδρύματος, μοιράστηκε καί συνεχίζει νά μοιράζεται τίς
ἀγωνίες καί τά ὁράματά του.
Τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Λεύκης κ. Εὐμένιο, ἐκπρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας.
Τόν ἐκπρόσωπο τοῦ Προέδρου τῆς Ν.Δ. κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο.
Τούς Πανοσιολογιωτάτους Καθηγουμένους τῶν Ἱερῶν Μονῶν Παντοκράτορος
καί Ξενοφῶντος κ. Γαβριήλ καί κ. Ἀλέξιον ἐκ τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους, καί ἀλλαχοῦ, τῶν ὁποίων οἱ προσευχές καί πρεσβεῖες πρός τήν Κυρία Θεοτόκο, θέλουμε νά
πιστεύουμε, ἀγκαλιάζουν καί ἐφαπλοῦνται καί στήν Ἀκαδημία αὐτή, ὡς καί ὅλους
τούς Κληρικούς ἀδελφούς καί τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες.
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Τούς ἑκάστοτε Βουλευτές τοῦ Νομοῦ διά τήν στήριξη.
Τούς τοπικούς Περιφερειακούς καί Δημοτικούς Ἄρχοντες, παλαιούς καί νέους,
εἰς τό πρόσωπο τοῦ Δημάρχου Πλατανιᾶ κ. Ἰωάννου Μαλανδράκη. Εὐχαριστοῦμε
γιά τήν ἀγαστή συνεργασία καί καρποφόρο συνοδοιπορία.
Τούς ἐκπροσώπους τοῦ στρατοῦ, τῆς ἀστυνομίας καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας.
Τά ἑκάστοτε μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, καθώς ἡ συμβολή των εἰς τήν ἀνοδική πορεία τοῦ Ἱδρύματος εἶναι οὐσιαστική καί πολύτιμη.
Τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς Μεγαλονήσου καί τῆς Χώρας γιά τήν
ἐμπιστοσύνη καί τίς γόνιμες καί δημιουργικές συνεργασίες.
Τέλος, ὀφείλουμε νά μνημονεύσουμε καί νά εὐχαριστήσουμε ἀπό καρδιᾶς τήν
Περιφέρεια Κρήτης καί τόν καταξιωμένο καί δραστήριο Περιφερειάρχη της, Ἐντιμολογιώτατο κ. Σταῦρο Ἀρναουτάκη, Ἄρχοντα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἀλλά
καί ἄρχοντα τῆς προσφορᾶς καί τῆς διακονίας, γιά τήν ἔμπρακτη καί διαχρονική ἀρωγή του πρός τό Ἵδρυμα, μέ κορυφαία πράξη τήν, ὅπως ἔχει ὑποσχεθεῖ καί
εἴμαστε σίγουροι ὅτι θά τήν ὑλοποιήσει, τή χρηματοδότηση τῆς ἀνακαίνισης τῆς
παλαιᾶς πτέρυγας τοῦ Ἱδρύματος, μετά τήν ὁλοκλήρωση καί ἔγκριση τῶν μελετῶν.
Κύριε Περιφερειάρχα, εἴμαστε εἰς τήν εὐχάριστη θέση νά σᾶς ἀνακοινώσουμε τήν
ἐπίσημη ἐτούτη ὥρα, ὅτι οἱ μελέτες ὅλες ἑτοιμάστηκαν καί ἀναμένουν τήν ὑλοποίηση τῆς ὑπόσχεσης!
Εὐχαριστοῦμε, ἐπίσης καί ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐμπιστεύονται τήν ΟΑΚ
καί μοιράζονται μαζί μας τούς ὁραματισμούς, τίς προσδοκίες καί τούς στόχους τοῦ
παρόντος, μά κυρίως τοῦ μέλλοντος. Τούς ἀνθρώπους τοῦ τόπου, τῆς Κρήτης, τῆς
οἰκουμένης ὅλης.
Εὔχεσθε, παρακαλῶ, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, Μακαριώτατοι καί τιμιώτατοι Προκαθήμενοι τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῶν Ἁγιωτάτων Ἐκκλησιῶν Κύπρου καί Ἀλβανίας, εὔχεσθε παρακαλῶ, ὅπως, ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία
Κρήτης διανύσει ἀκόμη πολλές δεκαετίες ζωῆς καί προσφορᾶς μή ἐκκλίνοντας ἀπό
τούς στόχους της, καί συνεχίσει εἰς τή νέα αὐτή πορεία της νά δίδει τή δυνατότητα
εἰς τόν ἄνθρωπο νά ἐπιτυγχάνει τό καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ κάλλος τῆς δημιουργίας
του. […]
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ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
(3 Οκτωβρίου 2018)
***
Η σημερινή μεγάλη τιμή που περιποιεί στο πρόσωπό μου, υπό την ιδιότητά μου
ως Προέδρου της Δημοκρατίας, η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, δια της απονομής
του Χρυσού Εμβλήματός της, με συγκινεί βαθύτατα και με επιφορτίζει με την υποχρέωση να φανώ άξιός της.
Το γεγονός ότι η απονομή αυτή λαμβάνει χώρα με την ευκαιρία του εορτασμού
των πενήντα ετών λειτουργίας της, μου προσφέρει την ευκαιρία να εκθέσω την,
γενικώς επικρατούσα, θετική άποψη αναφορικά με το σημαντικότατο έργο που επιτελεί η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης για την Ορθοδοξία, για το Ελληνικό Έθνος,
αλλά και για τον Ελληνικό Πολιτισμό.
Πρόκειται για έργο, του οποίου η απήχηση έχει προ πολλού υπερβεί τα σύνορα
της Χώρας μας, γνωρίζοντας την διεθνή αναγνώριση και κατακτώντας τον ανάλογο
σεβασμό.
Κατ’ αρχάς, έχει ιδιαίτερη σημασία το πώς ιδρύθηκε η εν λόγω Ακαδημία, η οποία,
όπως είναι γνωστό σε όλους μας, αποτελεί Κοινωφελές Θρησκευτικό Καθίδρυμα της
Εκκλησίας που λειτουργεί, ως προς το νομικό του καθεστώς, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Εκκλησίας και τους Νόμους του Κράτους. Ως προς δε την Εκκλησιαστική
της υπόσταση και αποστολή, τηρεί την κανονική αναφορά, τόσο προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως, όσο και προς την Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου και την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης.
Ιδού λοιπόν πώς ο μακαριστός Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου, Ειρηναίος
Γαλανάκης, εκ των ιδρυτών της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης και εμβληματική
πνευματική προσωπικότητα του Τόπου σας, αλλά και σύνολου του Ελληνισμού,
περιγράφει την ιδέα της δημιουργίας της σε κείμενό του: «Η ιδέα της Ακαδημίας
γεννήθηκε στη σκέψη μου στην πρώτη δεκαετία του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου (19451955), τότε που ξεκινούσαν οι προβληματισμοί του νέου μεσοπολεμικού κόσμου.
Γεννήθηκε σαν αναζήτηση ενός χώρου, ενός οργάνου, όπου θα μπορούσαν: χριστιανική πίστη και Νεοελληνικός Λόγος, Ελληνική Διανόηση να συναντηθούνε, να διαλεχθούνε και να συνεργασθούνε για την πνευματική πληρότητα και ωριμότητα του
Λαού μας»1.
Στο ίδιο πνεύμα και τηρώντας αυτή την ιερή πνευματική παρακαταθήκη του
Ειρηναίου, ο σημερινός Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, κ. Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς σημειώνει, ανάμεσα σε άλλα, εν είδει συμπεράσματος σε
μελέτη του για τις εκκλησιαστικές διαστάσεις του έργου της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης: «Η Εκκλησία οφείλει να συνεχίζει, εν Αγίω Πνεύματι, το διαλογικό
έργο της σωτηρίας του Χριστού εντός της Ιστορίας. Οφείλει δηλαδή να διαλέγεται με
τον κόσμο ολόκληρο. Και τούτο, διότι ο διάλογος αποτελεί την πιο χαρακτηριστική
έκφραση του αγαπητικού ήθους, την ίδια τη μαρτυρία του πνεύματος της χριστιανικής
αγάπης και καταλλαγής, ενώ απαραίτητη προϋπόθεσή του είναι η μετάνοια, καθώς
βοηθά στη γνωριμία και στη συνάντηση με τον ‘άλλο’, στην υπέρβαση της άγνοιας,
της καχυποψίας και της μνησικακίας, στην άρση των παρεξηγήσεων, στην από κοινού
συζήτηση των νέων προκλήσεων. Ο ‘άλλος’ νοείται ως όλον, ως συμπαρών της ευχαριστιακής σύναξης και μέτοχος του κοινού ποτηρίου ή ακόμη και ως προσδοκώμενος
μέτοχος. Οι παραπάνω, θεμελιώδους σημασίας, θεολογικές προϋποθέσεις, δεν αποτελούν απλώς θεωρητικές διατυπώσεις ή λεκτικές ακροβασίες, αλλά έχουν καίριες
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Σεβ. Μητρ. Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίου (Γαλανάκη), Οι σκοποί της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, στον επετειακό Τόμο «ΔΙΑΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΚΟΝΙΑ-ΚΑΤΑΛΛΑΓΗ», Χανιά
2018, σελ. 25.
37

OΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ • ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2018

διάλογοι καταλλαγής

συνέπειες για την αποστολή, τη μαρτυρία και την ιστορική πορεία της Εκκλησίας στο
μεταβαλλόμενο κόσμο μας. Και ως εκ τούτου και της ίδιας της Ακαδημίας»2.
Όλα τα προαναφερθέντα προκύπτουν από τον σκοπό της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, ο οποίος σύμφωνα με τον Οργανισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος είναι:
«1) H ενδυνάμωσις και επιμόρφωσις των λειτουργών και του πληρώματος της
Εκκλησίας ίνα εν τω πλαισίω της Ελληνορθοδόξου Πνευματικότητος δίδωσιν ζώσαν
και ακεραίαν μαρτυρίαν του Ευαγγελίου εν τω συγχρόνω κόσμω.
2) Η ενίσχυσις του έργου της Ορθοδόξου εξωτερικής Ιεραποστολής.
3) Η παροχή τεχνικής και ηθικής βοηθείας προς προαγωγήν του βίου ή προς ικανοποίησιν φιλανθρωπικών και λοιπών σκοπών.
4) Η υπό το Ορθόδοξον χριστιανικόν πρίσμα και συμφώνως προς τας παραδόσεις
και τας ανάγκας του Γένους ημών θεώρησις και έρευνα των πνευματικών-κοινωνικών και οικονομικών εν γένει προβλημάτων».
Για ν’ αντιληφθούμε την σπουδαιότητα της διαρκούς όσμωσης του Ελληνισμού
με την Ορθοδοξία, την οποία κηρύσσει και ως σκοπό υπηρετεί η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, αρκεί να ταξιδέψουμε, για λίγο, πίσω στην Ιστορία και να θυμηθούμε ότι ο Xριστιανισμός αναπτύχθηκε αρχικά στο ιουδαϊκό περιβάλλον και πολύ
σύντομα διαδόθηκε στον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Έγινε, όμως, και για τις δύο παραδόσεις, «σημεῖον ἀντιλεγόμενον»3. Ή, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Ἰουδαίοις μέν σκάνδαλον, Ἕλλησι δέ μωρία»4. Και όμως, ο Xριστιανισμός κατόρθωσε να
συνθέσει, κατά τρόπο θαυμαστό, αυτές τις δύο παραδόσεις και, δια του έργου των
Πατέρων της Εκκλησίας, να διαδώσει μια διδασκαλία που είναι λυτρωτική για τους
πιστούς Χριστιανούς, αλλ’ αποτελεί και ένα ανεκτίμητης αξίας πολιτιστικό, πνευματικό αγαθό για κάθε άνθρωπο που μπορεί να αναγνωρίσει το σπουδαίο και το
υψηλό, ακόμη κι αν δεν θρησκεύει. Και τούτο διότι το αιώνιο, μεγάλο μήνυμα του
Χριστιανισμού, έγκειται στο ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, για να μπορέσουμε να συναντηθούμε μαζί Του, να αναμορφώσουμε την
ύπαρξή μας και να πορευθούμε στη σωτηρία: «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν Αὐτοῦ». […] «Πλήρης χάριτος καί ἀληθείας»5.
Επίσης, η αποστολή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης να υποστηρίζει και ν’
αναδεικνύει τους διαχρονικά άρρηκτους δεσμούς ανάμεσα στο Ελληνικό Έθνος
και την Ορθοδοξία και ν’ αποδεικνύει την εξαιρετική σημασία τους για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελληνική Κοινωνία,
με οδηγεί στην σκέψη ότι έτσι συνεχίζει, μέσα σε τελείως διαφορετικές φυσικά
περιστάσεις, αλλά όχι ενώπιον λιγότερο κρίσιμων για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία κινδύνων, το έργο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Διότι, πράγματι, ο Κοσμάς ο Αιτωλός ̶ όπως είχα προσφάτως την ευκαιρία ν’ αναδείξω ̶ με τη δράση
του όχι μόνο συνέβαλε καθοριστικώς στην διατήρηση της Εθνικής Συνείδησης του
υπόδουλου Ελληνισμού κατά τα χρόνια του τουρκικού ζυγού, αλλ’ αναδείχθηκε
αληθινός φωτιστής, υπέρμαχος της Παιδείας και της Ορθόδοξης Πνευματικότητας.
Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, δια του έργου της, συμμορφώνεται πλήρως
προς στις ακόλουθες παραινέσεις του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, τις οποίες με
συνέπεια υπηρετεί: «Σύ δέ, ὦ ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, […] δίωκε δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πραότητα, ἀγωνίζου τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως»6.
Υπερασπίζεται αδιαλείπτως και με παρρησία την Ορθόδοξη Πίστη, ορθοτομούσα τον λόγον της Αληθείας, και υπό την σκέπη του Πατριαρχείου μοχθεί ακαταπαύστως για την ομόνοια μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών, για την ανάπτυξη των
επαφών με τις λοιπές Χριστιανικές Ομολογίες, για την διάδοση του Ευαγγελικού
Μηνύματος και της Ορθόδοξης Μαρτυρίας σε όλο τον Κόσμο, ώστε κάθε άνθρωπος να γίνει κοινωνός του χαρμόσυνου μηνύματος της αγάπης του Θεού: «Ὁ λαός
ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα, καί τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καί σκιά θανά-
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του φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς»7. Διότι, πράγματι, αυτό είναι το μήνυμα που μπορεί να
φέρει το φως της ελπίδας στον σύγχρονο, ταραγμένο κόσμο μας.
Λαμπρό επιστέγασμα και πλήρης δικαίωση αυτής της ειλικρινούς, συστηματικής και πνευματικώς αγωνιώδους προσπάθειας για την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών, αποτέλεσε το γεγονός ότι η Ορθόδοξος Ακαδημία
Κρήτης, σαρξ εκ της σαρκός και σέμνωμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, φιλοξένησε πριν από δύο χρόνια την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η Πανορθόδοξη Σύνοδος συγκλήθηκε, όπως είχε σχεδιασθεί, από τις 17
έως τις 26 Ιουνίου 2016, εδώ, στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, στο Κολυμβάρι
Χανίων και συμμετέσχαν σ’ αυτήν οι δέκα από τις δεκατέσσερις αυτόνομες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Οφείλω δε να επισημάνω ότι η απουσία ορισμένων Ορθόδοξων
Εκκλησιών κατά την ως άνω Σύνοδο δεν οφείλεται, κάθε άλλο, στο Πατριαρχείο
της Κωνσταντινουπόλεως, αλλά σε δικές τους σκοπιμότητες, ως προς τις αρνητικές
επιπτώσεις των οποίων για την Ορθοδοξία πρέπει να αναλάβουν τις ιστορικές τους
ευθύνες.
Επιπροσθέτως, με ειλικρίνεια και διάκριση η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης επικοινωνεί με προσωπικότητες από τους χώρους της Επιστήμης και του Πολιτισμού,
συμβάλλοντας με όλες τις δυνάμεις της στην οικοδόμηση ενός καλύτερου Κόσμου,
κηρύττοντας με κάθε ευκαιρία και σε κάθε χώρο τις πανανθρώπινες αξίες της Ορθοδοξίας. Αυτό που αξίζει εν προκειμένω να τονισθεί είναι ότι το Ίδρυμά σας προωθεί τον διάλογο ανάμεσα στην Ορθοδοξία και την Επιστήμη, με απόλυτο σεβασμό
προς την δεύτερη, αναζητώντας την συμπόρευση εκείνη που θα μπορούσε να φανεί
η πιο ευεργετική για τον Άνθρωπο, στην προσπάθειά του ν’ αυτοπραγματωθεί κατά
την φύση του και τον προορισμό του.
Κλείνω, αναλογιζόμενος και αναγνωρίζοντας, ειλικρινώς και ευθαρσώς ̶ όπως
κάνει, άλλωστε, και η συντριπτική πλειοψηφία του Λαού μας ̶ την καθοριστική
συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους μεγάλους Αγώνες του Λαού μας και του
Έθνους μας. Συνακόλουθα δε την καθοριστική συμβολή της στην υπεράσπιση της
Ιστορίας μας και της Πατρίδας μας.
Το Εθνικό, κυριολεκτικώς, τούτο χρέος οφείλουμε να το εκπληρώνουμε με συνέπεια πολύ περισσότερο σήμερα, ενόψει των μεγάλων προκλήσεων που βρίσκονται μπροστά μας, και οι οποίες θα καθορίσουν, τελικώς, την ευόδωση του Ιστορικού μας προορισμού.
Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης το πράττει στο ακέραιο και της είμαστε όλοι οι
Έλληνες ευγνώμονες γι’ αυτό. Έχω αίσθηση του καθήκοντός μου και της ιστορικής
μου ευθύνης να υποστηρίξω ολόψυχα και με όλες μου τις δυνάμεις το λαμπρό έργο
που επιτελεί. […]

Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς, Εκκλησιαστικές διαστάσεις του έργου της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ), στον επετειακό Τόμο «ΔΙΑΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΚΟΝΙΑ-ΚΑΤΑΛΛΑΓΗ», Χανιά 2018, σελ. 217-247.
Λκ. 2,34.
Α΄ Κορ. 1,23.

7

Ιω. 1,14.

Μτ. 4,16.

Α΄ Τιμ. 6,11.
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Από την κίνηση του προσωπικού
σε διάφορες εκδηλώσεις

Εὐχές καί εὐχαριστίες
ὑπό τῆς Α.Θ.Π.
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄

Ο Γενικός Διευθυντής:

των Εθνών» του Yad Vashem στην Αθηνά Βαρβατάκη, η οποία έσωσε τον μικρό Ιωσήφ Βεντούρα κατά
τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.

01/10 ||	Συνέντευξη Τύπου στην ΕΡΑ Χανίων με τη Δημοσιογράφο Κατερίνα Πολύζου.

28/10 ||	Επετειακή εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο Σκινέ
«Ιουλιανός Τσιράκης», με ομιλητή τον Γυμνασιάρχη
Δρα Γεώργιο Καρκάνη, ο οποίος μίλησε, με θέμα:
«Το νόημα της αριστείας στην Παιδεία».

09/10||	Συνάντηση, στην Αθήνα, με τον Πανοσιολογιώτατο
Αχριμανδρίτη Καισάριο, Υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης
της Ιεράς Μονής Χάλκης, για θέματα κοινού προβληματισμού μεταξύ ΟΑΚ και Ιεράς Μονής Χάλκης. Παραβρέθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών και
το Υπουργείο Παιδείας, για θέματα που αφορούν
την ΟΑΚ, όπως επίσης και σε δημόσια συνεδρία
της Ακαδημίας Αθηνών, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η υποδοχή του ξένου Εταίρου Dr Rowan
Williams, τ. Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας.

29/10 ||	Συνέντευξη στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος με τη Δημοσιογράφο Κατερίνα Χουζούρη.
31/10 ||	Εκδήλωση που οργάνωσαν το Ίδρυμα Ερευνών και
Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλακουρών Ακρωτηρίου, με θέμα:
«Γενική Συνέλευση Κρητών στις Πλακούρες Ακρωτηρίου. 120 χρόνια μετά».

10/10 ||	Παρουσίαση του βιβλίου του Γεωργίου Μακρή, με
θέμα: «Κρητική Κουζίνα στο πέρασμα των χρόνων»,
στο ιστορικό Καφέ «Κήπος», από τον εκδοτικό οργανισμό Λιβάνη και το ιστορικό Καφέ, όπου έκανε
και σχετική τοποθέτηση.

*********
Εὐχές καί εὐχαριστίες
ὑπό τῆς Α. Μακαριότητος
τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων
κ. Θεοφίλου

06/11 ||	Συνάντηση συνεργασίας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Χριστουπόλεως Μακάριο στο Ηράκλειο, για
τη δημιουργία Κέντρου Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο ανακοινώθηκε κατά
την Τρίτη Σύναξη των Εταίρων της ΟΑΚ (βλπ. Αρ.
2485).

18/10 ||	Εκδήλωση μνήμης που οργάνωσαν ο Δήμος Χανίων
και το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης», με
θέμα: «100 χρόνια από τη γέννηση του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη», κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν
τα Αποκαλυπτήρια-Ονοματοδοσία της οδού «Κωνσταντίνου Μητσοτάκη».

07/11 ||	Συνέδριο, που οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης, με
θέμα: «Διαβούλευση για την Περιφερειακή Πολιτιστική Πολιτική».

19/10 ||	Παρουσίαση της Μελέτης για το έργο Δημιουργία
Κέντρου της Μουσικής-Χορευτικής-Τραγουδιστικής Κρητικής Παράδοσης, με τίτλο: «Μουσείο Μουσικών Κρήτης στις Λουσακιές του Δήμου Κισάμου»,
στο Καστέλι.

08/11 ||	Τελετή εοτασμού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, που έλαβε χώρα στην
115 Πτέρυγα Μάχης.
09/11 ||	Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο
Αρναουτάκη, με τον οποίο συζήτησε το θέμα της
χρηματοδότησης για την ανακαίνιση της παλαιάς
πτέρυγας του Ιδρύματος. Συμμετείχε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αμφιλόχιος, Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΑΚ.

21/10 ||	Ενημέρωση-ανοικτή συζήτηση για την υπαγωγή
Μνημείων Πολιτισμού, Ιστορικών και Αρχαιολογικών Χώρων στο Υπερταμείο, που έλαβε χώρα στο
Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
24/10 ||	Επιστημονική Ημερίδα, με θέμα: «Χριστιανισμός
και Πολιτισμός», που διοργάνωσαν ο Δήμος Ηρακλείου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Η Ημερίδα
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με συνδιοργανωτές τον Σύνδεσμο
Εφημερίων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και τον
Παγκρήτιο Σύνδεσμο Θεολόγων. Ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς πραγματοποίησε εισήγηση, με θέμα:
«Χριστιανισμός και Πολιτισμός. Συμβολή του Χριστιανισμού στον Πολιτισμό. Προς μία κοινωνιολογική προσέγγιση».

09/11 ||	Εκδήλωση τιμής και μνήμης του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου, με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα ετών από την εις Κύριον εκδημία
του, που έλαβε χώρα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Μηνά Ηρακλείου, με ομιλητή τον Πανοσιολ.
Αρχιμανδίτη Βασίλειο Γοντικάκη.
10/11 ||	Ενθρόνιση του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμου.
14/11 ||	Πνευματική Εσπερίδα αφιερωμένη στην Παναγία,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας του Αγίου Παντελεήμονος Χαλέπας Χανίων.

25/10 ||	Εκδήλωση στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
(ΚΑΜ), που οργάνωσε το 1ο Γενικό Λύκειο Χανίων,
κατά την οποία απενεμήθη το βραβείο του «Δικαίου
40
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16/11 |	|Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό από την Πατριαρχική
Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, η οποία εορτάζει
τον προστάτη της, Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή
Ματθαίο.

26/11 || Ε
 κδήλωση για τον εορτασμό των 50 Χρόνων Δράσης και Προσφοράς της Ιστορικής Λαογραφικής και
Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης, στο Πνευματικό
Κέντρο Χανίων.

16/11 ||	Εκδήλωση με ομιλητή τον Δρα Ιωάννη Μάζη, Καθηγητή Γεωπολιτικής και Πρόεδρο του Τμήματος
Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών
Σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα: «Βαλκάνια, Αιγαίο, Κύπρος γεωστρατηγικές δυναμικές».

27-30/11 || Στο Σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό
	μας Πατριαρχείο παραβρέθηκε μαζί με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο και τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Χρύσανθο, μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου.
	Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον Παναγιώτατο
για την ευλογία που δέχτηκε η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου και η ΟΑΚ, καθώς και ολόκληρη η Μεγαλόνησος. Ο Παναγιώτατος εξέφρασε την
ευαρέσκεια και τη χαρά Του για την επίσκεψή Του
στην ΟΑΚ και όχι μόνο. Ο κ. Ζορμπάς ερωτώμενος
για την έκβαση της Έκθεσης Φωτογραφίας του Νικολάου Μαγγίνα, Τον ενημέρωσε για τις επισκέψεις
και προσέφερε μία φωτογραφία από την Έκθεση εκ
μέρους όλων των εργαζομένων της ΟΑΚ.
	Ο κ. Ζορμπάς είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με
πολλούς προσκεκλημένους για το έργο του Ιδρύματος, με τον Καρδινάλιο Kourt Koch, Πρόεδρο του
Ποντιφικού Συμβουλίου για τη Χριστιανική Ενότητα και τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος
Μάρκου Μπόλαρη. Επίσης, παρέστη στο επίσημο
Γεύμα και συμμετείχε στη Δεξίωση για τη Θρονική
εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

18/11 ||	Εσπερίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου στο Φαλδάμειο Οίκημα, σε συζήτηση με τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Σπυρίδωνα
Βασιλάκο, με θέμα: «Η αλήθεια μέσα από τον μύθο
και το παραμύθι».
19-22/11 || Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του
	Συνδέσμου των Ακαδημιών της Ευρώπης (OIKOS
EUROPE), στη Βαρσοβία. Κατά τη διάρκεια των
εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου είχε την
ευκαιρία να συναντήσει στελέχη της Ρωμαιοκαθολικής, Ορθόδοξης και Λουθηρανικής Εκκλησίας της Πολωνίας.
23/11 ||	Ονομαστήρια Εορτής του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου στην Ιερά
Πατριαρχική Μονή Οδηγητρίας Γωνιάς, στην οποία
παραβρέθηκε μαζί με το προσωπικό της ΟΑΚ.
25/11 ||	Πρώτο Επιχειρηματικό Φόρουμ Χανίων, με θέμα:
«Η επόμενη ημέρα της ελληνικής επιχειρηματικότητας», στον πολυχώρο «Μ. Θεοδωράκης», κατά το
οποίο απηύθυνε Χαιρετισμό, με τον οποίο συνεχάρη για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, αλλά και
για τις προσπάθειες που πρέπει να κάνει η ίδια η
κοινωνία, ώστε να περάσουμε στη μεταμνημονιακή
εποχή. Κατέληξε δε ότι, ο αποκλειστικός προσανοτολισμός της οικονομικής δραστηριότητας προς
μεγιστοποίηση του κέρδους της, δεν επιφέρει μία
αποτελεσματική και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.
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01/12 ||	Συμμετοχή στην επιστημονική Ημερίδα «Ψυχανάλυση και Ορθόδοξη Θεολογία», η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου
του ερευνητικού Προγράμματος «Επιστήμη και Ορθοδοξία» του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

19/12 ||	Σε εκδήλωση της Ένωσης Πνευματικών Δημιουργών Νομού Χανίων στην Ενορία του Αγίου Παντελεήμονος Χαλέπας (Αμπεριά).

Η Αικατερίνη Καρκαλά
27-30/10 || Συμμετείχε στη συνάντηση του Διοικητικού
	Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Χριστιανικής Συνέλευσης (European Christian Convention), που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο (Αγγλία). Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα όπως η συμμετοχή
των Χριστιανών της Ευρώπης στην προετοιμασία
της Ευρωπαϊκής Ημέρας για την Εκκλησία, καθώς
και τη Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2019, στην ΟΑΚ.
	Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν ακόμα την ευκαιρία να συναντήσουν τον πάστορα Dr
Roger Paul, πρ. μέλος του Συμβουλίου για την Ενότητα των Χριστιανών της Αγγλικανικής Εκκλησίας
και την Rachel Parry, Διευθύντρια της Υπηρεσίας
των Ιεραποστολικών Σχέσεων της Αγγλικανικής
Εκκλησίας.

01/12 ||	Επίσκεψη στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Συλλόγου «Πάνος και Χρυσηίδα βοήθεια στα παιδιά». Ο
Σύλλογος στηρίζεται από Έλληνες, οι οποίοι εργάζονται στα Θεσμικά Ευρωπαϊκά Όργανα και ενεργοποιήθηκε στις Βρυξέλλες με πρωτεργάτιδα τη
Διόνη Βαρδάκα.
04/12 ||	Τελετή εορτασμού της Αγίας Βαρβάρας, προστάτιδας του Πυροβολικού και του Πεδίου Βολής Κρήτης, στις εγκαταστάσεις του στρατωνισμού ΠΒΚ.
06/12 ||	Τελετή εορτασμού του Προστάτου του Ναυτικού
Αγίου Νικολάου και της Επετείου Ναυμαχιών Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913, στο Μνημείο Αφανούς Ναύτου, στο Ναύσταθμο Κρήτης.
07/12 ||	Συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία έγινε η επίσημη παρουσίαση της Διοργάνωσης του Μαραθωνίου
Κρήτης 2019, η οποία είναι αφιερωμένη στη μνήμη
του Μακαριστού Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου (Γαλανάκη).

02/11 ||	Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Axel Möller
και την Petra Rieckmann, της Ένωσης Χριστιανικών Ξενοδοχείων και Καταλυμάτων της Γερμανίας,
στο Βερολίνο. Συζήτησε μαζί τους για τη δυνατότητα συμμετοχής της ΟΑΚ στην παραπάνω Ένωση.
	Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης «Aktion Sühnezeichen», Thomas Heldt, με την
προοπτική μιας νέας συνεργασίας με το Ίδρυμα.
Η Οργάνωση συμμετέχει σε εθελοντική βάση, σε
έργα αναστήλωσης σε περιοχές της Ευρώπης, που
έχουν πληγεί από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και
είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με την ΟΑΚ. Έχει
ήδη προγραμματιστεί μία Ομάδα νέων να ξεκινήσει
την εργασία της, στους χώρους της Ακαδημίας, τον
Αύγουστο του 2019.

07/12 ||	Τελετή απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων & Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
10/12 ||	Μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνάντηση, με τίτλο «Αποτύπωση Αρχών
Πολιτικής και χάραξη Στρατηγικής για την άσκηση
Εκκλησιαστικής διπλωματίας», όπου εισηγήθηκε το
θέμα: «Η πρόκληση της Θρησκείας στο παγκόσμιο
γίγνεσθαι ως βασική προϋπόθεση για την άσκηση Εκκλησιαστικής Διπλωματίας».

4-5/11 ||	Στο Αμβούργο (Γερμανία) συμμετείχε σε συνάντηση της Ομάδας για την προετοιμασία Συνεδρίου
στην Ακαδημία του Bad Boll. Το θέμα του Συνεδρίου θα σχετίζεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το
ίδιο θέμα είχε τεθεί τα τελευταία χρόνια και από το
Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, στο πλαίσιο
του Προγράμματος για τη Διακονία. Το θέμα αυτό
είχε ιδιαίτερη αποδοχή, κατά τη δεκαετία του ’90,
στην Ευρώπη, δημιουργώντας τον Οργανισμό της
Ευρωδιακονίας, με την ενεργό συμμετοχή του νυν
Γενικού Διευθυντή της ΟΑΚ, Δρος Κωνσταντίνου
Ζορμπά.
	Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Αμβούργο
είχε την ευκαιρία να συναντήσει τη Μαριάννα Νεστόρις, μητέρα της εθελόντριας Μελίνας Νεστόρις,
η οποία βοήθησε εθελοντικά στο έργο της ΟΑΚ.
Θυμίζουμε ότι και η Μαριάννα Νεστόρις είχε εργαστεί εθελοντικά πριν από 20 χρόνια στην ΟΑΚ και
συγκεκριμένα στο Ευρωμεσογειακό Κέντρο Νεότητας, Παράρτημα της ΟΑΚ.

11/12 ||	Συνάντηση με στελέχη του Υπουργειου Εξωτερικών και του Υπουργείου Παιδείας.

25/11 ||	Τιμητική Εκδήλωση για τους εργαζόμενους και εθελοντές του Αννουσάκειου Ιδρύματος από τον Εθελοντικό Σύνδεσμο «Φίλοι του Αννουσάκειου Ιδρύματος Κισάμου», στο Τσατσαρωνάκειο Πολύκεντρο,
στην οποία απηύθυνε Χαιρετισμό, όπου, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι, «Ο πόνος γεννά αλήθεια, συμπόνια, κοινωνία. Ο πόνος δεν ξυπνάει μόνο εμάς, αλλά
γεννάει και την αγάπη στους γύρω μας. Προσπαθούν
να μπουν στη θέση μας. Αγωνίζονται στον καιρό της
ασφάλειάς τους να μοιρασθούν τα πιο ανεπιθύμητα
γι’ αυτούς δικά μας αισθήματα. Και το κάνουν. Ο πόνος γεννά την αλήθεια. Η συμπόνια των άλλων τη φυτεύει στη δική μας καρδιά. Εκεί διακριτικά κρύβεται
και η απάντηση».

12/12 ||	Στην Αρχιερατική θεία Λειτουργία και στη λιτάνευση της Ιεράς και θαυματουργού Εικόνος και
του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Σπυρίδωνος, με την
ευκαιρία της εορτής του, πολιούχου της πόλης του
Καστελίου.
12/12 ||	Εκδήλωση κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία εκπονήθηκε από το
Πολυτεχνείο Κρήτης, για τη μέτρηση ικανοποίησης
επιβατών Κρουαζιέρας που επισκέφτηκαν τα Χανιά
μέσω του Λιμένα της Σούδας το 2018.
17/12 ||	Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου.
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7-11/11 || Δίδαξε τα μαθήματα «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία
	στην καθημερινότητα» και «Ορθοδοξία και Οικουμενική Κίνηση», στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού
Σεμιναρίου του Πανεπιστημίου του Salzburg (Αυστρία) και των Ακαδημίων «Lasalle» και «Romero»
(Ελβετία). Θέμα του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου
ήταν η «Σημασία της νηπτικής θεολογίας στη σύγχρονη πνευματική θεολογία και πράξη», το οποίο
διεξάγεται στο Μοναστήρι των Βενεδικτήνων, στο
Niederaltaich (Μόναχο Γερμανίας). Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει σκέψεις και προτάσεις με την υπεύθυνη του
Προγράμματος Theres Spirig-Huber, για μία μελλοντική συνεργασία με την ΟΑΚ.

ζωή και το έργο του Μανόλη Αναγνωστάκη», στην
αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων «Ο
Χρυσόστομος».
10/12 ||	Διάλεξη του Νίκου Σπανουδάκη, με θέμα: «Η συμβολή των γεωφυσικών μεθόδων στον εντοπισμό θαμμένων αρχαιοτήτων», στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Ο Αντώνης Καλογεράκης
08/10 ||	Συνάντηση Εργασίας, που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας,
με θέμα: «Διαχείριση των περιοχών του Δικτύου
NATURA 2000: Νέες προκλήσεις, καλές πρακτικές
και διαβούλευση με την κοινωνία».

18/11 ||	Ως συντονίστρια σε εκδηλώση του Εκκλησιαστικού
Βιβλιοπωλείου «Εσπέρια» της Ιεράς Μητροπόλεως
Κισάμου και Σελίνου, στο Φαλδάμειο Ίδρυμα, με
κύριο ομιλητή τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Σπυρίδωνα Βασιλάκο, με θέμα: «Η αλήθεια μέσα από τον μύθο και το παραμύθι».

19/10 ||	Τελετή απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στη συνέχεια συναντήθηκε με
τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος,
Νίκο Καλογερή.

03/12 ||	Ως συντονίστρια σε εκδηλώση του Εκκλησιαστικού
Βιβλιοπωλείου «Εσπέρια» της Ιεράς Μητροπόλεως
Κισάμου και Σελίνου, στο Φαλδάμειο Ίδρυμα, με
κύριο ομιλητή τον π. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο (π.
Λύβιο), με θέμα: «Σκέψεις και λογισμοί, οι βασανιστές στη ζωή μας».

22/10 ||	Συνάντηση με τον Ειδικό Συνεργάτη του Δήμου
Πλατανιά, Μάρκο Μαλανδράκη, με τον οποίο συζήτησε το θέμα: «Εφαρμογές Κοινωνικής Οικονομίας
και Ενεργειακές Κοινότητες».
24/10 ||	Εσπερίδα, με θέμα: «Οδική Ασφάλεια», που πραγματοποιήθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

17/12 ||	Ως συντονίστρια παρόμοιας εκδήλωσης με την Εύα
Κατσιάρου, συγγραφέα παιδικών και νεανικών βιβλίων.

29/10 ||	Ημερίδα, με θέμα: «Παρουσίαση νέων προσκλήσεων
προώθησης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας του
ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020», στο ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης.

Η Εμμανουέλα Λαρεντζάκη

19/11 ||	Εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου για την εορτή των 26 χρόνων του Ραδιοφωνικού Σταθμού της
Εκκλησίας «Ράδιο Μαρτυρία», στα Χανιά.

19/10 ||	Δράση πειραματικής αρχαιολογίας για το ευρύ κοινό από την πειραματική αρχαιολόγο Μαριάννα Καβρουλάκη.
24/10 ||	Εγκαίνια του «Χώρου Τέχνης και Πολιτισμού»
στο Ίδρυμα Κάρολος Καμπελόπουλος, καθώς και
στα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης του Γιώργου
Σφουγγάρα, με τίτλο: «Παραμύθια από την Παλιά
Οχυρωμένη Πόλη», που έλαβε χώρα στη Συναγωγή
Ετζ Χαγίμ (Χανιά).

23-25/11 || Στην ετήσια ανοιχτή συνάντηση Φορέων και
	Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο
της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, την
οποία διοργάνωσε το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, στην Αθήνα.
27/11 ||	Στον Δήμο Κισάμου όπου υπογράφηκαν με την παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεωργίου Σταθάκη, οι Συμβάσεις, με σκοπό την
ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου.

04/11 ||	Παρουσίαση του ιστορικού ντοκιμαντέρ, με τίτλο:
«Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος – Το κρυφό ημερολόγιο
του Γκαίμπελς», που οργάνωσε η Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Νομού Χανίων.

01/12 ||	Εκδήλωση για τον εορτασμό της 105ης Επετείου της
Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

21/11 ||	Εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, Πολιούχου της
πόλης, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Εισοδίων της
Θεοτόκου των Χανίων, της Ιεράς Μητροπόλεως
Κυδωνίας και Αποκορώνου.

10/12 ||	Πρώτη Ημερίδα Πληροφόρησης της Πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της
Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» και
ακρωνύμιο “Smart Cities”, που οργάνωσε ο Δήμος
Χανίων.

01/12 ||	Εγκαίνια της Έκθεσης του Ιδρύματος της Βουλής
των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, με θέμα: «Το θέμα είναι τώρα τι λες. Η
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18/10 ||	Συμμετείχε σε συνάντηση στο ΜΑΙΧ, με θέμα:
"Βιοοικονομία: Δυνατότητες και Προοπτικές". Σκοπός η αναχαίτιση του φαινομένου της κλιματικής
αλλαγής, αλλά και η προσαρμογή στις νέες περιβαλλοντικές-κλιματολογικές συνθήκες που διαμορφώνονται και επηρεάζουν συνολικά την οικονομία της
Κρήτης.

22/11 ||	Συμμετοχή στην έναρξη του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου, με θέμα: «Το Μέλλον της Ευρώπης», στην Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας.

Ο Γαρύφαλλος Καλογεράκης
19/11 ||	Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης βασικών αρχών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, από το Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Η Κωνσταντίνα Στεφανάκη
20-21/10 || Επιστημονική Διημερίδα, με θέμα: «Ζωγράφοι
	θρησκευτικών εικόνων (Αγιογράφοι) και εικόνες
(αγιογραφίες), στον Νομό Χανίων τον 20ό αιώνα»,
την οποία διοργάνωσαν η ΙΛΑΕΚ και η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Ο Ιωάννης Κατσιφαράκης
19/11 ||	Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης βασικών αρχών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, από το Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης
24/10 ||	Έναρξη του 6ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

01/12 ||	Παραβρέθηκε στην Εκδήλωση, με θέμα: «Αυτοάνοσα Νοσήματα και Διατροφή», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκε το βιβλίο μαγειρικής από τις εκδόσεις του
Παγκρήτιου Λαογραφικού Συλλόγου, το οποίο
περιλαμβάνει και συνταγή πιάτου του ιδίου (βλπ.
«Μπακαλιάρος με άγρια χόρτα», σελ. 80).

12/11 ||	Παρουσίαση του Βιβλίου της συγγραφέως Αγγελικής Καραθανάση, με τίτλο: «Η Αμερικανική Σχολή
Κρήτης (1837-1843)», στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Χανίων.
16/11 ||	Εκδήλωση τελετής βράβευσης των Νικητών του 4ου
Διεθνούς Μαθητικού-Φοιτητικού Διαγωνισμού Πολυμέσων για την Οδική Ασφάλεια στο Πνευματικό
Κέντρο Χανίων.

ab

30/11 ||	Εκδήλωση για την επέτειο της Ένωσης της Κρήτης
με την Ελλάδα, από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών &
μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», στην Αίθουσα
«Σταύρος Σ. Νιάρχος» του Μεγάρου «Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης», στη Χαλέπα Χανίων.

Η Μαρία Χατζηαποστόλου
19/10 ||	Παρουσίαση του Graphic Novel του σκιτσογράφου
Δημήτρη Χαντζόπουλου, με τίτλο: «Η πάπισσα Ιωάννα του Εμμανουήλ Ροΐδη», που διοργάνωσαν ο
Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Χανίων και η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, στο Πνευματικό Κέντρο
Χανίων.
12/11 ||	Παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής «Τα
σκουλαρίκια της Περσεφόνης», της Ανδρομάχης
Χουρδάκη, στο Τσατσαρωνάκειο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, όπου απηύθυνε Χαιρετισμό, εκπροσωπώντας
την ΟΑΚ.
21-24/11 || Συμμετοχή και Εισήγηση στο 7ο Διεθνές Συνέδριο
	«Synergies in Communication (SiC)», με θέμα:
«Όταν ο Νίκος Καζαντζάκης συνάντησε τον Παναΐτ
Ιστράτι», στο Βουκουρέστι.
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ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
05-07/10 || Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής
	Προετοιμασίας του Συνεδρίου του Παγκοσμίου Φόρουμ Θεολογικών Εκπαιδευτών με τους Αικατερίνη
Πεκρίδου, David Esterline, Lester Ruiz και Nadine
Banks επισκέφτηκαν το Ίδρυμα, για την προετοιμασία
του Συνεδρίου το 2019, στην ΟΑΚ.

31/10-04/11 || Η Ελένη Βλαχοπούλου, Καθηγήτρια Θεολογίας
	στο ΕΚΠΑ για έρευνα στις Ιερές Μονές της τοπικής
Εκκλησίας.

10-14/10 || Ο Martin Weder και η σύζυγος του από την Ελβετία.

16/11 ||	Ο Δημήτρης Παπαχρήστος, Αρθρογράφος - Συγγραφέας και εκφωνητής κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ως επίσημος προσκεκλημένος της Εκδήλωσης
για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

05/11 ||	Ο Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ.

11/10-07/01 || Ο Καλλιτέχνης Fred Thoolen από την Ολλανδία
	με τη σύζυγό του φιλοξενείται για δεύτερη συνεχή
χρονιά και ζωγραφίζει θέματα εμπνευσμένα από την
Ιερά Μονή Γωνιάς και τον περιβάλλοντα χώρο της
ΟΑΚ. Παράλληλα, παραδίδει μαθήματα Ζωγραφικής
σε φίλους και φίλες του Ιδρύματος.

30/11 ||	Αναχώρησε η Μελίνα Νεστόρις, η οποία προσέφερε
εθελοντικά τις υπηρεσίες της στη ΟΑΚ από τις 30 Αυγούστου τ.έ. Την ευχαριστούμε θερμά και τις ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!

23/10 || 	Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης Σπύρος Σοφιανός και ο Θάνος Παράσχος επισκέφθηκαν την ΟΑΚ,
συναντήθηκαν με τον Γενικό Διευθυντή Δρα Κωνσταντίνο Ζορμπά και τον επιστημονικό συνεργάτη Αντώνη Καλογεράκη και συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

10-12/12 || Η Θεοδώρα Λουκάκου συνεργάτιδα της Ιεράς Μονής
Γωνιάς.
10-14/12 || Ο Χαρίτων Σαρλ Χιντήρογλου, Καθηγητής στο
	Α.Π.Θ., ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Ωκεανογράφος
και ο Ιωάννης Τήδας, Φοιτητής, οι οποίοι μελετούν το
θαλάσσιο περιβάλλον στην περιοχή Μένιες Κισάμου.

27-30/10 || Ο Dean Andromidas, από τη Γερμανία, με τη σύζυγό
	του Andrea. Συζήτησαν με τον Γενικό Διευθυντή Δρα
Κωνσταντίνο Ζορμπά και τον επιστημονικό συνεργάτη Αντώνη Καλογεράκη, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και δημιουργίας Οικουμενικού Φόρουμ στην
Κρήτη.

19/12 ||	Συνεργασία με τον Πανευρωπαϊκό Φοιτητικό Σύλλογο Τεχνολόγων (European Students of Technology)
για το μεγάλο Συνέδριο του 2019, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην ΟΑΚ.

29/10 ||	Ο Ιβάν Δημητρώφ από τη Βουλγαρία, παλαιός φίλος
του Ιδρύματος.

Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης
Έξαφνα το κυκλάμινο μέσα απ’ το βράχο βγαίνει
και του χειμώνα το χιονιά φωτίζει κι ομορφαίνει
μικρό και χαμηλόθωρο εξαίσια λουλουδίζει
δοξολογεί τον Πλαστουργό που όλα τα φροντίζει.
Σαν το λαμπρό κυκλάμινο ανθεί στο Κολυμπάρι
Ακαδημία Ορθόδοξη με του Θεού τη χάρη.
Ο Ειρηναίος, Επίσκοπος από το Νεροχώρι
σε Κίσαμο και Σέλινο πανύψηλο αόρι
μαζί με τον Παπαδερό τα βήματα εκάμα
κι εγίνη έργο θαμαστό, ψυχής μεγάλο Τάμα.
Κι ως ο Παππούλης πάντοτε το Φως είχε στο νου του
έχτισε πάμφωτο ναό χάριν του ποίμνιού του.
Ναός είναι του πνεύματος, ναός είναι τση γνώσης
απ’ όποιο τόπο και να ρθείς ετούτο θα το νιώσεις.
Μιαν αγκαλιά η καταλλαγή οληχρονίς ανοίγει
και διάλογος σεβαστικός θωρείς και αρχινίζει.
Μιλούν ανθρώπων οι καρδιές κι από καθάρια κρήνη
τρέχει νερό κρυστάλλινο π’ ο κόσμος όλος πίνει.
Αχός πολέμου κι έχθρητες σβήνουν και ξεθωριάζουν
και βλέπουν όλοι οι λαοί πόσο στ’ αλήθεια μοιάζουν.
Σε Τέχνες και Πολιτισμό, σε επιστήμης δρόμο,
αυγή χαράζει πάντα εδώ με τσ’ ανθρωπιάς το νόμο
και με τη χάρη του Χριστού ολόγυρα ανθίζουν
κυκλάμινα που απλόχερα όλη τη γης πλουμίζουν.
Πάλι σε τούτο το ναό είν’ άξιοι διακόνοι
επίσκοπος και Πρόεδρος στσ’ ευθύνης το τιμόνι.
Μπροστάρης ο Αμφιλόχιος, Ζορμπάς να προεδρεύει
ειρήνη και καταλλαγή πάντα να βασιλεύει!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!
Π. Ι. Ντουντουλάκη
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Θερμές Ευχαριστίες
Η ΟΑΚ εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της, για την άριστη συνεργασία κατά
την προετοιμασία των επετειακών εκδηλώσεών της, προς τους παρακάτω:
Ιερά Μονή Οδηγητρίας Κυρίας Γωνιάς Χανίων, Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας (Κολυμβάρι) π. Διονύσιο Νταουντάκη, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων Απόστολο Βουλγαράκη, Δήμαρχο Πλατανιά Ιωάννη Μαλανδράκη, Αντιδήμαρχο Πλατανιά Νίκο Δασκαλάκη, Αντιδήμαρχο Πλατανιά Ιωάννη
Μαλακωνάκη, Δήμαρχο Κισάμου Θεόδωρο Σταθάκη, Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Κρήτης Κωνσταντίνο Λαγουδάκη, Διευθυντή Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων Γεώργιο Λυμπινάκη, Διευθυντή Ασφαλείας Χανίων Παρασκευά
Χηνόπουλο, Διοικητή Τροχαίας Χανίων Ιωάννη Βλαχάκη, Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης Χρήστο Παπαδάκη, Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά Γεώργιο Λιάκο, Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος Κισάμου Χρήστο Χατζή, Διευθυντή της Fraport Greece Αεροδρομίου Χανίων «Ιωάννης
Δασκαλογιάννης» Τάσο Τηνιακό, Υπεύθυνο Ασφαλείας Fraport Greece Γεώργιο
Καμαρίτη, Αερολιμενάρχη Χανίων Μαρία Λαμπαθάκη, Διοικητή Πεδίου Βολής
Κρήτης Ταξίαρχο Κλεάνθη Καρατσίν, Πλωτάρχη και Συντονιστή του Γραφείου Ναυτικού Κρήτης Νικόλαο Γιαντζή, Πλοίαρχο Ναυστάθμου Κρήτης Γεώργιο
Μπουρίτη, Αρχιμουσικό του Πολεμικού Ναυτικού Ναυστάθμου Κρήτης Λεωνίδα
Βλάχο, Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κισάμου Γεώργιο Νικολουδάκη,
Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων Δημοσθένη Μπουντουράκη, Διοικητή της V Μεραρχίας Κρητών Γρηγόριο Κοκολάκη, Διοικητή 115 Πτέρυγας
Μάχης Ιωάννη Μπιρμπίλη, Διοικητή του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» Μηνά Βουλγαρίδη, ΕΚΑΒ Ηρακλείου Δημήτριο Κουγιουμουτζάκη, Τομέας Χανίων, Διευθυντή του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου Κισάμου «Άγιος Σπυρίδων» π. Αντώνιο Αρετάκη, Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Κισάμου
Λίτσα Νικολακάκη-Κατάκη, Υπεύθυνο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κισάμου
Στέφανο Καπή, Πρόεδρο των ΕΛ.ΤΑ. Πολυχρόνη Γριβέα, Γραφείο Θρησκευτικού
Τουρισμού “Religious Travel” Νίκο Τζατζάνη, Μαυρεδάκη Security ΕΠΕ, Χορωδία Φωτίου Γιαννακάκη, Άρχοντος Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής
Κωνσταντινουπόλεως και του Πρωτοψάλτη Ιωάννη Καστρινάκη, Πρόεδρο Συλλόγου Ριζιτών Κισάμου Κωνσταντίνο Χαρτζουλάκη, Χορευτικό Σύλλογο Αγιασμενάκη Ιωάννη, Πρόεδρο της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης Τάσο Παπαδάκη, Πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Κολυμβαρίου Αικατερίνη Χριστοδουλάκη, Πρόεδρο
των Γυναικών Κανδάνου Τίνη Δαμιανάκη, Πρόεδρο της ΕΤΑΝΑΠ Εμμανουήλ
Αποστολάκη, Ελένη Τσατσαρωνάκη, Αρτοποιία "το Μάννα" Ν. Τσατσαρωνάκης
ΑΒΕΕ, Γεώργιο Φουράκη Αρτοποιείο Κολυμβαρίου, Τίτο Φουρφουριανάκη Ζαχαροπλαστείο Ταυρωνίτη, Αργυρώ Ελληνάκη Βιοτεχνία Παραδοσιακών Προϊόντων
Κολυμβαρίου, Βιοτεχνία Παραδοσιακών Κρητικών Εδεσμάτων Σημανδηράκης
Π. & Σία, Αφοί Παπαγιαννάκη Τυροκομικά Προϊόντα Κισάμου, SΥΝ.ΚΑ Τμήμα
Marketing Xανίων, Μιχάλη Φαλελάκη Κεντρική Λαχαναγορά Χανίων, Βιομηχανία
Χυμών ΒΙΟΧΥΜ Α.Ε. Χανίων, Οινοποιείο Λουπάκη, Οινοποιείο Πνευματικάκη,
Αναψυκτικά Τεμένια, Κτήμα Νεραντζιά, Βουκολιές, Πολιτιστικό Σύλλογο Αφράτων «το Ακρωτήρι της Ειρήνης», Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Χανίων Εμμανουήλ Γιαννούλη, Αθηνά Χανιωτάκη Avra Imperial Hotel (Κολυμβάρι),
Χρυσούλα Δρακουλάκη Selini Suites (Ραπανιανά Κισάμου), Εμμανουήλ Μαθιουλάκη Ξενοδοχείο EUPHORIA (Κολυμβάρι), Έρικα Μαρκουλάκη Kastalia Village
(Καμισιανά Κισάμου), Σταματίνα Μποράκη-Κρομμυδάκη Ξενοδοχείο Atlantica
Caldera Creta Paradise (Γεράνι), Στέλιο Νικητάκη Ξενοδοχείο Aphea Hotel (Κολυμβάρι), Σπυριδούλα Ντουντουλάκη Ξενοδοχείο Chrispy (Ραπανιανά Κισάμου),
Ξενώνα του Δήμου Κολυμβαρίου «Δίκτυννα» και Αγγελική Χατζηγιάννη Ξενοδοχείο Chryssana Beach Hotel (Κολυμβάρι).
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Αεροδρόμιο Χανίων

Άφιξη Επισήμων στην ΟΑΚ
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Τρίτη Σύναξη των Εταίρων
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Από την Επετειακή Εκδήλωση
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Με αυτό το Επετειακό Τεύχος οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ κλείνουν
τα πενήντα χρόνια από την ημέρα των εγκαινίων του Ιδρύματος και συνεχίζουν στη νέα πεντηκονταετία,
με την ψηφιακή τριμηνιαία έκδοσή τους, ως τρόπος επικοινωνίας με τους φίλους μας, συνεχίζοντας
παράλληλα τον διάλογο καταλλαγής, ειρήνης και προσφοράς προς την Κοινωνία και την Εκκλησία,
που μας άφησαν ως παρακαταθήκη οι Ιδρυτές της, ο μακαριστός Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου
κυρός Ειρηναίος και ο Δρ Αλέξανδρος Παπαδερός.

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
ο Γενικός Διευθυντής και οι συνεργάτες της ΟΑΚ
απευθύνουν προς όλους τους αναγνώστες και αρωγούς της ΟΑΚ
εγκάρδιες ευχές για ευφρόσυνα Χριστούγεννα
και ευλογημένο το Νέο Έτος 2019.

«Ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καί συνήχθησαν …» (Ψαλμός 103ος)
Νέα ἡμέρα γιά νέες προσπάθειες!
Φωτογραφία Δρος Κωνσταντίνου Β. Ζορμπά (2018)
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