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ΤΕΤΤΙΓΕΣ ΚΑΙ ΚΩΝΩΠΕΣ
ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Τον μήνα «Αλωνάρη» (αγροτική ονομασία
του Ιουλίου) τα τζιτζίκια μαζεύονται ψηλά στα
κλαριά των δέντρων και σχηματίζουν μία
χορωδία που τραγουδάει με ακάματη, διαπεραστική φωνή —μία φωνή που εμείς ίσως
θεωρούμε εκνευριστικά μονότονη μα που οι
αρχαίοι Έλληνες θαύμαζαν για την καθαρότητά της. Στην αντίληψη των αρχαίων οι
τέττιγες ήταν συνάμα «λαλίστατοι», κλεισμένοι
αυτάρεσκα στον υπαίθριο θάλαμο των αντιλάλων τους, γλεντώντας σε σημείο που
παραμελούσαν τη βιοπάλη. Λιλιπούτειες Σειρήνες γένους αρσενικού, τα έντομα αυτά
(που το όνομά τους στον ενικό τέττιξ στα αρχαία και τζιτζίκι στα νεοελληνικά απηχεί
μιμητικά το άσμα τους) μπορούσαν να παρασύρουν τον αγρότη, αποκαμωμένο από τον
θερισμό και τα κυνικά καύματα, σε καλοκαιρινή νάρκη και απραξία, ιδίως το μεσημέρι.
Ο Ησίοδος (8ος αιώνας π.Χ.) στο ποίημα «Έργα και Ημέραι» υπαινίσσεται και ο θρυλικός
Αίσωπος παρουσιάζει τον αμφιλεγόμενο χαρακτήρα —το αντιεργατικό, φιλήδονο ήθος―
αυτού του εποχικού γόητος. Όπως έχει δείξει ο Andrea Capra στο βιβλίο του Plato’s Four
Muses (Washington, DC-Cambridge, MA, 2015), ο Πλάτων αξιοποιεί το τζιτζίκι στον
διάλογο «Φαίδρος» για να ειρωνευθεί τον άχρηστο, αυτοαναφορικό «βίον φιλοσοφικόν». Η παρομοίωση του στερεότυπου του φλύαρου, αργόσχολου φιλοσόφου με το
«λάλο» τζιτζίκι μαρτυρείται επίσης στον Αριστοφάνη και άλλους Αθηναίους κωμικούς
ποιητές.
Το πραγματικό θέμα μου όμως δεν είναι το τζιτζίκι, όσο και αν το λατρεύω, αλλά το
κουνούπι, ο κώνωψ ή το κωνώπιον. (Από την ελληνιστική περίοδο η λέξη κωνώπιον σήμαινε και «ειδικό ανάκλιντρο με κουνουπιέρα», εξ ου και το αγγλικό canopy˙ ο δε όρος κώνωψ ενίοτε σήμαινε «σκνίπα»).
Στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι στις 22-26 Ιουλίου 2019 (βλπ. 2552)
το κουνούπι έκλεψε την παράσταση στο τριήμερο Διεθνές Συνέδριο Βιολόγων και άλλων
ειδικών με τίτλο “Mosquitoes and other Disease Vectors”. Διοργανωτής του Συνεδρίου
ήταν ο Βιολόγος Γ. Χριστοφίδης, Καθηγητής Λοιμωδών Νόσων και Ανοσίας στο Imperial
College στο Λονδίνο. Κύριο θέμα ήταν η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός και η ασθένεια
του «ιού ζίκα» και ο ρόλος των «αιμοδιψών» κουνουπιών στη μετάδοσή τους.
Η ελονοσία (η οποία επιχωρίαζε στην Ελλάδα ήδη από τον 5ον αι. π.Χ. και σίγουρα
ενωρίτερα) παραμένει σήμερα μία από τις πιο θανατηφόρες νόσους στον πλανήτη,
ιδιαίτερα στην Αφρική, και από τις πρώτες αιτίες θανάτου παιδιών. Στην Ελλάδα, όπως
σημείωσε ο Καθηγητής Χριστοφίδης, έχουν σημειωθεί τελευταίως κρούσματα του
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δάγκειου πυρετού και της νόσου του «ιού ζίκα» εξαιτίας του τσιμπήματος κουνουπιών.
Εξετάστηκε στο Συνέδριο και ένα ζήτημα αιχμής: η προοπτική της γενετικής
τροποποίησης κουνουπιών με σκοπό να καταστούν μη παθογόνα. Πρόκειται για
επιστημονικό —πρακτικό― ζήτημα το οποίο άπτεται της Βιοηθικής. Οι περισσότεροι
σύνεδροι ήταν πανεπιστημιακοί από Ιδρύματα στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την
Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Αίγυπτο, Αφρική, Kίνα και Βραζιλία. Ανάμεσά
τους ήταν και ο Δρ Philip Welkhoff, Διευθυντής του Προγράμματος Ελονοσίας
του Ιδρύματος Bill and Melinda Gates.
Κάθε απόγευμα στη διάρκεια του διαλείμματος του καφέ, τα τζιτζίκια στον κήπο της
Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης εκτράχυναν το τραγούδι τους, ξεσπώντας σε βοή που
θύμιζε το βραχνό ξεκίνημα των μηχανών ενός αεροσκάφους. Το άσμα γινόταν
εκκωφαντικός θόρυβος, λες και ήθελαν τα τζιτζίκια να καταπνίξουν προληπτικά τον
ενοχλητικό βόμβο του κουνουπιού. Η πρώτη μαρτυρία του «κώνωπος», παρεμπιπτόντως,
απαντά στον Αγαμέμνονα του Αισχύλου (στίχ. 892): η Κλυταιμνήστρα διηγείται ότι, κατά
τα χρόνια απουσίας του συζύγου της, την ξυπνούσε τη νύχτα το «λεπτό βουητό»
του κώνωπος (μάλλον της σκνίπας) και διέκοπτε τους εφιάλτες της. Φαντάζομαι ότι οι
σκνίπες που επισκέπτονταν τη Βασίλισσα στο κρεβάτι της μπορούσαν να είναι από μόνες
τους εφιαλτικές.
Γνώρισα προ ετών ένα ιδιαίτερο υποτροπικό κουνούπι, το «μποχασούντο»
(borrachudo) στο κατάφυτο νησί Ιlhabela, 200 χιλιόμετρα έξω από την πόλη São Paulo της
Βραζιλίας. Ήταν καλοκαίρι και τη νύχτα το πλασματάκι αυτό (4 χιλιοστά σε μέγεθος)
επισκέφθηκε επανειλημμένως τα πόδια και τους αστραγάλους μου, τα αγαπημένα
σημεία του. Εφιαλτικό! Το εντομο-απωθητικό σπρέι δεν έκανε τίποτε. Η μόνη λύση, μου
είπε το πρωί η ξενοδόχος χαριτολογώντας, ήταν να αλειφθώ με ένα διάλυμα καμφοράς
την ημέρα και να κρυφτώ τη νύχτα στον ωκεανό.
Οι αρχαίοι συνέδεαν τα κουνούπια με τα έλη, όπως δείχνει ο Ηρόδοτος όταν μιλάει
για τον Νείλο στο Β′ Βιβλίο των Ιστοριών του. Οι ψαράδες που μένουν κοντά στα έλη του
ποταμού αυτού, καταπώς λέει, έχουν σοφιστεί έναν τρόπο για να διώχνουν τα κουνούπια
τη νύχτα: τυλίγονται στα δίχτυα τους όταν πάνε για ύπνο. Αυτό το κάλυμμα είναι άκρως
αποτελεσματικό καθόσον είναι αδιαπέραστο, συμπεραίνει ο Ιστορικός (β.95). Σήμερα οι
ειδικοί προτείνουν ότι τα δίχτυα που αναφέρει ο Ηρόδοτος είχαν ένα επιπλέον
πλεονέκτημα: αναδίνοντας την έντονη μυρωδιά ψαριών, απωθούσαν τα κουνούπια του
Νείλου.
Η ιπποκρατική ιατρική απέδιδε τις γενικευμένες νόσους όπως η ελονοσία σε «νοσηρές
αποκρίσεις» ή «νοσηρά μιάσματα», δηλαδή σε βλαβερές αναθυμιάσεις ή εκροές
«αέρων» οι οποίες προέρχονταν κυρίως από έλη ή πτώματα και εισέβαλλαν στον
ανθρώπινο οργανισμό μέσω της αναπνοής (Ιπποκράτους, Περί Φύσιος Ανθρώπου, κεφ. 9,
κ.ά.). Ο κακός αέρας (εξ ου ο αναγεννησιακός ιταλικός όρος mal aria) ευθυνόταν κατά τον
Ιπποκράτη για την ελονοσία, που προσπαθούν ακόμη και σήμερα να καταπολεμήσουν οι
επιστήμονες οι οποίοι βρέθηκαν στο Κολυμπάρι.
«Γιατί δεν εξολοθρεύουμε τα κουνούπια, εφόσον είναι φορείς ασθενειών;», ρώτησα
(αφελώς) τον καθηγητή Γεώργιο Χριστοφίδη. Η απάντηση ήταν ότι αυτό θα επηρέαζε
αρνητικά το οικοσύστημα (βλπ. Συνέδριο 2557).
«Πάντα εν σοφία εποίησεν ο Θεός», θα έλεγε ίσως ο μακαριστός Μητροπολίτης
Κισάμου και Σελίνου κυρός Ειρηναίος, ο φωτισμένος Ιεράρχης, ο οποίος ίδρυσε το 1968
μαζί με τον Θεολόγο Δρ Αλέξανδρο Παπαδερό, την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης.

Το παραπάνω κείμενο είναι του Ιωάννου Πετρόπουλου, Καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, ΔΠΘ,
Διευθυντή Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος (CHS GR), Πανεπιστήμιο Harvard, ο οποίος
φιλοξενήθηκε στο Ίδρυμα και μπόρεσε να αποπερατώσει το κύριο μέρος ενός βιβλίου, το οποίο
συγγράφει ως Fellow in Hellenic Studies του Center for Hellenic Studies (Washington, DC) του Πανεπιστημίου
Harvard.
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ΙΟΥΛΙΟΣ
2552 1.-5.7 4ο Διεθνές Συνέδριο για τις ορμόνες των εντόμων
ιεθνές Συνέδριο Βιολογίας με υπεύθυνους τους Καθηγητές Pierre Leopold (Institute
Curie/Paris) και Arash Bashirullah (University of Wisconsin/USA).
Οι 70 σύνεδροι Βιολόγοι ασχολούνται με τη λειτουργία και μεταφορά των ορμονών σε
έντομα και το μεταβολισμό της διατροφής, την αναπαραγωγική φυσιολογία και άλλα
σχετικά ερευνητικά ζητήματα.
Στο Συνέδριο αυτό βρισκόταν, ως προσκεκλημένη ομιλήτρια, η Καθηγήτρια Suzanne
Eaton, η οποία χάθηκε τόσο άδικα και γέμισε θλίψη όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα, την
Κρήτη και ολόκληρο τον κόσμο.

Δ

Η Α.Θ. Παναγιότης Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄, ο οποίος
ενημερωνόταν συνεχώς για την πορεία των ερευνών της υπόθεσης της Suzanne
Eaton, απέστειλε το παρακάτω τηλεγράφημα προς τους οικείους της εκλιπούσης:
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
« Ἐντιμολογιώτατον Κωνσταντῖνον Ζορμπᾶν,
Γενικόν Διευθυντήν Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης,
Κολυμπάρι – Χανιά.
Μετά βαθείας λύπης πληροφορηθέντες τραγικόν αὐτόθι συμβάν ἐκφράζομεν
συμπάθειαν Μητρός Ἐκκλησίας καί προτρεπόμεθα ὅπως διαβιβάσητε τά συλλυπητήρια
ἡμῶν τῇ πενθούσῃ οἰκογενείᾳ τῆς θανούσης. Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῆς!
Πατριάρχης Βαρθολομαῖος»
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, άμα το πέρας της
διαλευκάνσεως υπό της Ελληνικής Αστυνομίας του άδικου και αδόκητου χαμού της παγκοσμίου
φήμης Αμερικανίδας επιστήμονος Dr Suzanne Eaton, η οποία βρισκόταν στην Κρήτη και
συγκεκριμένα στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης ως προσκεκλημένη ομιλήτρια του παραπάνω
Συνεδρίου, αισθάνεται έντονα την ανάγκη όπως εκφράσει εγκάρδια και θερμά συλλυπητήρια
προς τα μέλη και τους οικείους της οικογένειάς της, προς τους οποίους καθ΄ όλη αυτή την
περίοδο της οδυνηρής αναμονής παρείχε κάθε δυνατή και ανθρώπινη διευκόλυνση και στήριξη.
Η τραγωδία αυτή γέμισε με θλίψη τόσο το στενό και ευρύτερο οικογενειακό της περιβάλλον,
όσο και τη διεθνή και τοπική πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς έχαιρε τιμής και εκτίμησης, ως
επιστήμων διεθνούς κύρους. Ως Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Δρέσδης και ως επιστήμονας
ερευνήτρια Κυτταρικής Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Ινστιτούτου Max Planck, η Suzanne
Eaton διοργάνωσε πολλά Συνέδρια στην ΟΑΚ, αλλά και συμμετείχε σε ακόμη περισσότερα από το
έτος 2000. Είχε συνεργασθεί με πολλούς καθηγητές από την Κρήτη και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή σε
όλους. Η Dr Eaton αγαπούσε το Ίδρυμα και το φυσικό περιβάλλον γενικότερα.
Μαζί με τη λύπη μας για τον τόσο άδικο χαμό του σπουδαίου και ξεχωριστού αυτού
ανθρώπου, επιθυμούμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας και τα συγχαρητήριά μας, εν
πρώτοις και κατ΄ εξοχήν, προς τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης Υποστράτηγο
Κωνσταντίνο Λαγουδάκη ως και τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, Ταξίαρχο Γεώργιο Λυμπινάκη
και τους συνεργάτες τους δια τον επαγγελματισμό και ευαισθησία, που από την πρώτη στιγμή
του συμβάντος επέδειξαν, ως επίσης και δια την ταχεία και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Επιπροσθέτως, πολλές ευχαριστίες σε όλους εκείνους που έλαβαν μέρος εις τις έρευνες
αναζήτησης και εντοπισμού της. Το Λιμενικό, την Πυροσβεστική, την Αερολέσχη Χανίων, τους
εθελοντές και τις επίγειες δυνάμεις, αποτελούμενες από πεζά τμήματα του Στρατού, των
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Σαμαρειτών του Ερυθρού Σταυρού Κισάμου, της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών Λιμενικού
Χανίων, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Χανίων και Ηρακλείου, την 1η και την 3η ΕΜΑΚ και όλους
όσους έμπρακτα έδειξαν το ενδιαφέρον τους και την αγωνία τους για την εξαφάνιση της
κορυφαίας αυτής Βιολόγου.
Η ΟΑΚ, καταδικάζοντας κάθε είδους βία και απάνθρωπη συμπεριφορά, θα συνεχίσει να
στηρίζει τους οικείους της στην δύσκολη αυτή πένθιμη περίοδο, όπως και να υπερασπίζεται τον
άνθρωπο και το δίκαιο, την αλήθεια και την ειρήνη (Ψαλμός, 84:12-14). Οι επιστήμονες θα
συνεχίσουν να έρχονται στο Ίδρυμα και την Κρήτη, σε ένα τόπο ελεύθερου και ανοικτού διαλόγου
που προάγει την επιστήμη και τον άνθρωπο, τιμώντας τον τόπο μας. Ας είναι αιωνία η μνήμη της.
Συλλυπητήρια Μηνύματα απέστειλαν η Εκκλησία της Κρήτης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης και ο
Δήμαρχος Πλατανιά.
Ευχαριστούμε όλους τους φίλους και τις φίλες της ΟΑΚ για την ηθική στήριξή τους κατά την
περίοδο των ερευνών, αλλά και κατά τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε.

1. Επίσκεψη Καθηγητών από το Πανεπιστήμιο του Yale (ΗΠΑ).
2553 1. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Erasmus+
κπαιδευτικοί και μαθητές από την Ελλάδα, την Πολωνία, την Τουρκία και τη Χώρα
των Βάσκων (Ισπανία), επισκέφθηκαν την ΟΑΚ, στο πλαίσιο δράσεων του
Προγράμματος Erasmus+ Project, με τίτλο “MISSION POSSIBLE HEALTH 2017 – 2019”. Το
Πρόγραμμα αυτό αποτελείται από τις ενότητες νερό, διατροφή, δάση και βότανα. Τον
συντονισμό είχε η Φιλόλογος του Γυμνασίου Κολυμπαρίου Ελπινίκη Μιχαλούδη με τη
συνεργασία του Διευθυντή του Λυκείου Κολυμπαρίου Ζαχαρία Κουτουλάκη και του
Διευθυντή του Γυμνασίου Κολυμπαρίου Στυλιανού Παπαδάκη (βλπ. Διάλογοι
Καταλλαγής, Tεύχος 17). Κατά την παρούσα επίσκεψη στην ΟΑΚ, οι μαθητές είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δράσεις του Ιδρύματος, ενώ παρέλαβαν τις Βεβαιώσεις
Συμμετοχής και αξιολόγησης του Προγράμματος.

Ε

2554 7.-13. Διεθνές Συνέδριο Φυσικής
ο 21ο Διεθνές Συνέδριο Ανιχνευτών Απεικόνισης Ακτινοβολίας (21st International
Workshop on Radiation Imaging Detectors - iWoRiD) πραγματοποιήθηκε στην ΟΑΚ,
με διοργανωτή το Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και με τον συντονισμό από τους
Καθηγητές Δρ Γεώργιο Φανουράκη και Δρ Αριστοτέλη Κυριάκη.
Όπως ανέφεραν οι παραπάνω Καθηγητές, «το σημαντικό αυτό Συνέδριο iWoRiD
διεξάγεται κάθε χρόνο και αποτελεί σημείο συνάντησης για ενημέρωση σχετικά με την
τρέχουσα έρευνα και τις εξελίξεις στον τομέα των ανιχνευτών προσδιορισμού θέσης και
των απεικονιστικών τεχνικών με χρήση ακτινοβολίας. Τα θέματα περιλαμβάνουν την
επεξεργασία και τον χαρακτηρισμό αισθητήρων ακτινοβολίας (στερεάς κατάστασης,
αερίων ή σπινθηριστών), τεχνολογίες διασύνδεσης αισθητήρων με τα ηλεκτρονικά
ανάγνωσης σήματος, σχεδιασμό ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων ανάγνωσης
και συλλογής δεδομένων και εφαρμογές σε διάφορους επιστημονικούς και
βιομηχανικούς τομείς».
Το Συνέδριο παρακολούθησαν περίπου 200 σύνεδροι και δόθηκαν πάνω από 80
ομιλίες σχετικές με τα προαναφερόμενα πεδία έρευνας. Ο τομέας δε των σύγχρονων
ιατρικών απεικονιστικών τεχνικών είχε την τιμητική του με πάνω από 20 ομιλίες, σχετικές
με τις τελευταίες εξελίξεις για την ανίχνευση και θεραπεία καρκίνου του στήθους και του
εγκεφάλου, οι οποίες σύντομα θα εφαρμοστούν κλινικά.

Τ

2555 10. H καλλιέργεια της Ελιάς και η εφαρμογή της Δακοκτονίας
μερίδα με συνδιοργανωτές τον Σύνδεσμο Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης,
Παράρτημα Νομού Χανίων και την ΟΑΚ.

Η
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Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, στο σύντομο Χαιρετισμό
του, τόνισε τη σημασία του ελαιόδεντρου για την Κρήτη στο πέρασμα των αιώνων, το
συμβολισμό του ελαιολάδου στην εκκλησιαστική μας παράδοση, αλλά και το ότι, «ειδικά
σήμερα, η προστασία και ο σεβασμός του περιβάλλοντος είναι εξέχουσας σημασίας. Ο κ.
Ζορμπάς έδωσε έμφαση στο γεγονός, ότι εάν η φύση παραμένει αγνή θα ανταμείψει τους
αγωνιστές της γης με καρπούς εξαιρετικής ποιότητας, για τους οποίους θα πρέπει να
είμαστε περήφανοι, μεταδίδοντας ταυτόχρονα την αγάπη για τη γη στη νέα γενιά.
Σημείωσε επίσης, ότι οι νέοι σήμερα έχουν στα χέρια τους τα σύγχρονα εργαλεία της
Τεχνολογίας και μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους αποδοτικά, δίδοντας ζωή
και πάλι στην ενδοχώρα».
Στη συζήτηση που ακολούθησε παρουσιάστηκαν οι προβληματισμοί των τυποποιητών
και των παραγωγών ελαιολάδου σχετικά με τα φυτοφάρμακα και την ποιότητά του, από
τον Φώτη Σουσαλή (Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Terra Creta) και τον Μιχάλη
Χαιρετάκη (Πρόεδρος Συλλόγου Ελαιουργών Νομού Χανίων). Ο Δρ Μιχάλης
Ταμπακόπουλος (Χημικός, Υπεύθυνος της Chem Solutions) μίλησε για την
υπολειμματικότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ), ενώ η Μαρία
Μυλωνάκη (Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.
Χανίων) και η Ελένη Μαλανδράκη (Υπεύθυνη Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
Π.Ε.Χανίων) συζήτησαν αναλυτικά με τους παρευρισκομένους το Πρόγραμμα
Δακοκτονίας για το 2019 και τους τρόπους βελτιστοποίησής του.
Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στη σημασία της ποιότητας του ελαιολάδου, η οποία θα
πρέπει να διατηρηθεί σε σταθερά υψηλά επίπεδα, τηρώντας απαρέγκλιτα όλους τους
σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για τα Φυτοφάρμακα, ώστε τα προϊόντα της ελιάς
να είναι ανταγωνιστικά και να εξάγονται σε όλο τον πλανήτη, προσδίδοντας στο
ελαιόλαδο τη θρεπτική αξία, που του αξίζει.
2556 15.-19. Διά χειρός ...
εμινάριο Αγιογραφίας με τον καταξιωμένο Ζωγράφο –
Εικονογράφο Γιώργο Κόρδη.
Ο κ. Κόρδης μετέφερε με αγάπη και ζήλο το πλήθος των
γνώσεών του και την εμπειρία του, αφιερώνοντας στους
συμμετέχοντες αρκετές ώρες συνομιλίας, η οποία
αφορούσε το θεωρητικό, καθώς και το πρακτικό υπόβαθρο
για την Εικονογραφική Εκκλησιαστική Τέχνη.
Ο εικαστικός λόγος της εικόνας, ο ρυθμός της γραμμής
και η λειτουργία του χρώματος ήταν ορισμένα από τα
πολλά θέματα που εμπλούτισαν το παρόν Σεμινάριο.
Παράλληλα, ο κ. Κόρδης ιστορώντας την εικόνα του Αγίου
Ιωάννη του Ερημίτη, με την τεχνική της αυγοτέμπερας με
υποζωγράφιση, χάρισε μία μοναδική εμπειρία προς τους
συμμετέχοντας.
Η ΟΑΚ εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς τον κ. Κόρδη για το υπέροχο ταξίδι
στον κόσμο των εικόνων, καθώς και για την τιμή προς το Ίδρυμα, μέσα από την ενεργή
παρουσία και διδασκαλία του. Το Ίδρυμα θα συνεχίσει την όμορφη και δημιουργική
συνεργασία με τον καταξιωμένο Εικονογράφο, με μελλοντικά Σεμινάρια, τα οποία θα
διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του (Απρίλιος και Ιούνιος 2020).

Σ

2557 14.-20. Διεθνές Συνέδριο Πληροφορικής (JCrete)
ιεκπεραιώθηκε για 9η συνεχή χρονιά το Διεθνές Συνέδριο Προγραμματιστών Java,
JCrete, το οποίο είναι πλέον ένα από τα πιο αναγνωρισμένα στο πεδίο του και στο
οποίο ομιλητές από όλο τον κόσμο, που είναι ειδήμονες στο αντικείμενό τους, καλούνται
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να περάσουν μία βδομάδα στην ΟΑΚ για να συζητήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω
από Νέες Τεχνολογίες που αφορούν τη γλώσσα Προγραμματισμού Java. Το Συνέδριο
αυτό είναι ξεχωριστό από τα υπόλοιπα, καθώς δεν ακολουθεί ένα τυποποιημένο
πρόγραμμα ομιλιών. Οι συμμετέχοντες οργανώνουν τα θέματα που θα παρουσιάσουν
κατά την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου και οι ομιλίες γίνονται υπό μορφή συζητήσεων στις
οποίες όλοι συνεισφέρουν καθιστώντας αυτές, υψηλού επιπέδου. Το Συνέδριο
συνδυάζεται με εκδρομές, ώστε να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τις ομορφιές της Κρήτης,
κάνοντας το Συνέδριο αυτό πρώτη προτεραιότητα για πολλούς προγραμματιστές. Το
2020 συμπληρώνονται 10 χρόνια διοργάνωσης του Συνεδρίου. Το Συνέδριο φημίζεται και
για τις φιλανθρωπικές δράσεις του προς την Εκπαιδευτική Κοινότητα της ευρύτερης
περιοχής.
2558 20. Ημερίδα Προγραμματισμού και Ρομποτικής για παιδιά
ιδικό Πρόγραμμα για νέους και νέες ηλικίας 8-16 ετών, με θέμα “JCrete4Kids”,
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Πληροφορικής στην ΟΑΚ.
Καλωσορίζοντας ο Γενικός Διευθυντής τους μικρούς φίλους της ΟΑΚ και τους γονείς,
αναφέρθηκε
στη
σωστή
χρήση
των
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και την πρόοδο
των Νέων Τεχνολογιών κατά την Τέταρτη
Βιομηχανική
Επανάσταση.
«Είναι
ένα
σημαντικό δώρο, ίσως το καλύτερο της ζωής
τους, που κάνετε σήμερα στα παιδιά σας», είπε
χαρακτηριστικά ο κ. Ζορμπάς. Από την πλευρά
του ο Αντιπρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης,
Μιχάλης Λαγουδάκης, χαρακτήρισε πολύ
σημαντική την πρωτοβουλία αυτή του
Ιδρύματος και τόνισε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη δημιουργικότητα και την
καινοτομία.
Τα μαθήματα παρεδόθησαν από ειδικούς προγραμματιστές από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, με πολύχρονη εμπειρία, οι οποίοι βρίσκονταν στην ΟΑΚ με την ευκαιρία
σχετικού Διεθνούς Συνεδρίου (βλπ. 2556). Τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν διασκεδάζοντας και
αναπτύσσοντας αναλυτική και δημιουργική σκέψη και καλλιεργώντας παράλληλα την
ομαδικότητα, ήλθαν σε επαφή με Νέες Τεχνολογίες, όπως τη δημιουργία ρομπότ με το
οποίο μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο, με τα “Lego MX MindStorms”, τον
προγραμματισμό ενός ανθρωποειδούς ρομπότ “ΝΑΟ”, τη δημιουργία ενός ρομπότ mBot,
αλλά και την εκμάθηση προγραμματισμού με την πλατφόρμα George.

Ε

22. Η Γενική Διευθύντρια για τη Συμμετοχική
Δημοκρατία του Συμβουλίου της Ευρώπης
(DGII)
Snežana
Samardžić-Marković,
επισκέφθηκε την ΟΑΚ, όπου ο Γενικός
Διευθυντής Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, την
καλωσόρισε, παρουσιάζοντας το έργο του
Ιδρύματος.
Ο κ. Ζορμπάς συζήτησε με την Δρ
Samardžić-Marković για τις δυνατότητες
στενότερης συνεργασίας της ΟΑΚ με το
Συμβούλιο της Ευρώπης, μέσα από τη
συνδιοργάνωση δράσεων, που θα αναδεικνύουν ζητήματα της ευρωπαϊκής μας
ταυτότητας και της ποιότητας της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Η Samardžić-Marković, περιηγήθηκε στους χώρους της ΟΑΚ –δείχνοντας ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος «Το Φως»– και εξέφρασε την πεποίθησή
της, ότι η συνεργασία με την ΟΑΚ ως Ερευνητικό Κέντρο, θα συνεισφέρει ουσιαστικά
στην επίτευξη των στόχων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εμβάθυνση της
Δημοκρατίας και τη συνεργασία των λαών.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης αντηλλάγησαν δώρα εκ μέρους των δύο πλευρών.
2559 22.-27. Μοριακή και Πληθυσμιακή Βιολογία των Κουνουπιών
ο Συνέδριο “EMBO Workshop 2019” που φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του
Ιδρύματος, έχει καθιερωθεί τα τελευταία 16 χρόνια από σημαντικούς Καθηγητές της
Κρήτης. Πρόκειται για μία διοργάνωση με τεράστια
εμβέλεια, που συγκεντρώνει το επιστημονικό ενδιαφέρον
εκατοντάδων ερευνητών, με συμμετοχές από όλες τις
ηπείρους.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, παρουσιάστηκαν τα πιο
πρόσφατα δεδομένα για τις εντομομεταδιδόμενες
ασθένειες, όπως η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός και ο ιός
του Δυτικού Νείλου. Έμφαση στις εργασίες του Συνεδρίου
δόθηκε, μεταξύ άλλων, στην κλιματική αλλαγή, καθώς με
βάση τις προβλέψεις και τα κλιματικά μοντέλα οι αλλαγές
αυτές αφορούν έντονα και τις περιοχές που βρίσκονται
κοντά στην Αφρική, όπως η Κρήτη, με αντίκτυπο στη
βιολογία των κουνουπιών.
Ο Γεώργιος Χριστοφίδης, Καθηγητής στο Imperial College
του Λονδίνου, ανέδειξε, εκ μέρους της Οργανωτικής
Επιτροπής, τη σημασία του Συνεδρίου για την επιστημονική κοινότητα, καθώς κατά τη
διάρκεια αυτού, παρουσιάσθηκαν οι νεότερες εξελίξεις στην έρευνα πάνω στη Βιολογία
των κουνουπιών και των βέλτιστων τρόπων αντιμετώπισης των ασθενειών.
Στον Χαιρετισμό του, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, αναφέρθηκε στις αξίες της
Βιοηθικής και τη σημασία της αξιοποίησης της Επιστήμης για το καλό της ανθρωπότητας,
στο σύνολό της, με σεβασμό στην ισορροπία των οικοσυστημάτων, μέλος των οποίων
είναι και τα κουνούπια, για τα οποία απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, λόγω των σοβαρών
ασθενειών που σχετίζονται με αυτά.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τους κ. Ζορμπά και κ. Χριστοφίδη, στην εκλιπούσα
Suzanne Eaton, η οποία συμμετείχε, παλαιότερα, στο Συνέδριο αυτό, με αναφορά στο
πολύπλευρο έργο της και την εξέχουσα προσφορά της. Ο κ. Ζορμπάς σημείωσε δε, ότι το
έγκλημα αυτό είναι έγκλημα ενάντια στον άνθρωπο, τη γυναίκα, την Κρήτη και τη Χώρα
μας.

Τ

2560 27. Τιμώντας τη μνήμη της Βικτωρίας Θεοδώρου
ο Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, η ΟΑΚ και ο Δήμος Πλατανιά, θέλοντας να τιμήσουν
τη μνήμη της ποιήτριας και αγωνίστριας Βικτωρίας Θεοδώρου, διοργάνωσαν
Φιλολογικό Μνημόσυνο, για την προσφορά της στην ποίηση, την πεζογραφία και
γενικότερα τα Γράμματα στον Ελλαδικό και στον Βαλκανικό χώρο, αλλά και για την
προσφορά της στην Εθνική Αντίσταση.
Η επιστημονική συνεργάτιδα του Ιδρύματος, Μαρία Χατζηαποστόλου, ανέγνωσε τον
Χαιρετισμό του Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά, ο οποίος υπογράμμισε πως, «Σήμερα, όλοι
μαζί, από τούτο το ελεύθερο βήμα διαλόγου της Ακαδημίας, τιμούμε μία από τις
σημαντικότερες Ελληνίδες ποιήτριες και πεζογράφους, τη Χανιώτισσα, αγωνίστρια της
Εθνικής Αντίστασης, Βικτωρία Θεοδώρου» και «είναι ουκ ολίγοι οι λόγοι τιμής και
ανάκλησης της μνήμης της: Η Βικτωρία Θεοδώρου ως γυναίκα, αγωνίστρια και ποιήτρια».

Τ

8

Παράλληλα, με τις ευχαριστίες προς τους δύο άλλους φορείς, το Κέντρο Κρητικής
Λογοτεχνίας και τον Δήμο Πλατανιά, ο κ. Ζορμπάς ανέφερε: «καταθέτουμε πρόταση προς
όλους εσάς, να προσπαθήσουμε από κοινού, ώστε να αναδείξουμε άγνωστες πτυχές της
διανόησης του τόπου μας (του Κολυμβαρίου και του Δήμου Πλατανιά γενικότερα) και να
τις ανασύρουμε από τη λήθη του χρόνου και την αφάνεια. Μονάχα έτσι θα θυμηθούμε
ποιοι είμαστε, μονάχα έτσι θα πορευθούμε στο αύριο».
Ο Πρόεδρος του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας Κώστας Μουτζούρης, υπογράμμισε
πως η μνήμη της μεγάλης ποιήτριας θα υπάρχει πάντα μέσα στην καρδιά και τη σκέψη
μας και πρότεινε ως ελάχιστο χρέος τιμής, να δοθεί το όνομα της ποιήτριας σε μία οδό
στην περιοχή της Νέας Χώρας Χανίων, καθώς και να φιλοτεχνηθεί μία προτομή στη
γειτονιά που μεγάλωσε.
Εκ μέρους της οικογενείας της Βικτωρίας Θεοδώρου, Χαιρετισμό ανέγνωσε ο εγγονός
της ποιήτριας, Νίκος-Χάρης Παρυβός, ο οποίος ευχαρίστησε την ΟΑΚ και όλους τους
φορείς για τη διοργάνωση της Ημερίδας.
Χαιρετισμό απηύθυνε, επίσης, η πρώην Βουλευτής Χανίων Βάλια Βαγιωνάκη,
υπογραμμίζοντας πως η παρούσα Ημερίδα εκφράζει το πνεύμα της ποιήτριας και
αγωνίστριας Βικτωρίας Θεοδώρου, η οποία είχε ιδιαίτερη πίστη στον αγώνα και στα
ιδανικά.
Τον κύκλο των εισηγήσεων άνοιξε η Ειρήνη Σπανουδάκη, Καθηγήτρια Ελληνικής και
Γαλλικής Φιλολογίας, Ποιήτρια και κόρη της ποιήτριας, η οποία μίλησε με θέμα: «Από τη
Βιογραφία – Γεωγραφία της Βικτωρίας Θεοδώρου … ως την επέμβαση της Γεωλογίας»,
τονίζοντας τις ιδιαίτερες σχέσεις της ποιήτριας με την ΟΑΚ και τον Μακαριστό
Μητροπολίτη Ειρηναίο Γαλανάκη, καθώς και την παρουσία της, κατά την ημέρα των
Εγκαινίων του Ιδρύματος.
Εισηγήσεις παρουσίασαν οι: Ξένια Ψαρρού, Καθηγήτρια Φ. Α., Ποιήτρια (Είκοσι χρόνια
μετά), Σταμάτης Φιλιππίδης, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Γυναικείες
δουλειές και σοσιαλιστικός ρεαλισμός: Παρατηρήσεις σε δύο ποιήματα της Βικτωρίας
Θεοδώρου), Κώστας Μουτζούρης, Φιλόλογος (Η Βικτωρία Θεοδώρου και τα Χανιά),
Γιούλη (Αγγελική) Χρονοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ2 (‘Με αγνάντεμα
ετράφηκα τέσσερα χρόνια’. Η εξορία της Βικτωρίας Θεοδώρου στο Τρίκερι και η
αποτύπωσή της στην Εκδρομή και τα Στρατόπεδα γυναικών), Έφη (Ευθαλία)
Μπουκουβάλα, Φιλόλογος, Ψυχολόγος, MSc Επιστήμες Αγωγής (Όταν η λύρα και το
λαγούτο ψάλλουν τον έρωτα Ελευθερίας…), Φωτεινή Παπαρήγα, Διδάκτωρ του Α.Π.Θ. και
Νίκος Χουρδάκης, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΑΠ (Ανιχνεύοντας γενετικές και αρχετυπικές
προκείμενες στα Μειλίγματα της Βικτωρίας Θεοδώρου), Βούλα Επιτροπάκη, Νομικός,
Ποιήτρια (Η ποιήτρια Βικτωρία Θεοδώρου), Ερατοσθένης Καψωμένος, Ομότιμος
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Η ποίηση της Βικτωρίας Θεοδώρου).
Μετά το πέρας των εισηγήσεων πραγματοποιήθηκε η προβολή της ταινίας του Γιώργη
Χατζηδάκη «Στιγμές της Βικτωρίας Θεοδώρου στο Νησί Κισάμου», ενώ αμέσως μετά
ακολούθησε δημιουργική συζήτηση με παρεμβάσεις και καταθέσεις μαρτυριών, καθώς
και ο Απολογισμός της Ημερίδας.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2561 1.-6. Θερινό Ψυχόδραμα
ο Κέντρο Ψυχοδραματικών Συναντήσεων Αθηνών διοργάνωσε την 3η Ελληνική
Θερινή Ακαδημία για το Ψυχόδραμα.
Ο υπεύθυνος και εμπνευστής του Συνεδρίου, Ψυχίατρος και Ψυχοθεραπευτής, Δρ
Στυλιανός Λαγαράκης, στον εναρκτήριο Χαιρετισμό του τόνισε την αγάπη και τον
θαυμασμό όλων για την Κρήτη, θυμίζοντας στους παρευρισκομένους τις ιδιαίτερες
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ομορφιές και τη σπουδαία ιστορία του τόπου, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά του, για
την ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή στο εν λόγω Συνέδριο.
Η υπεύθυνη, εκ μέρους της ΟΑΚ, επιστημονική συνεργάτιδα Αικατερίνη Καρκαλά,
καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, παρουσιάζοντας με συνοπτικό τρόπο, την ιστορία, το
έργο και τις δράσεις του Ιδρύματος, ευχόμενη καλή επιτυχία στη διεξαγωγή του
συνεδρίου.
Το σύνολο των επιστημονικών δραστηριοτήτων αναφερόταν στην Ολομέλεια με
ειδικές εισηγήσεις, όσο και σε εξειδικευμένες, κατ’ ιδίαν ομάδες εργασίας, εντός και
εκτός της ΟΑΚ. Οι συμμετέχοντες – επιστήμονες από διαφορετικές Χώρες της Ευρώπης,
της Ασίας, της Αμερικής και της Αυστραλίας– έζησαν μία μοναδική εμπειρία, καθώς κατά
τη διάρκεια του Συνεδρίου είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν αξιοθέατα και περιοχές
της Κρήτης, όπου γεύτηκαν την παραδοσιακή κρητική κουζίνα, μέσα στην αγκαλιά της
κρητικής φιλοξενίας.
Η συνάντηση ανανεώθηκε για το 2020 και πάλι στους χώρους του Ιδρύματος, καθώς
θεωρείται μία από τις σημαντικότερες δράσεις στο χώρο του Ψυχοδράματος.
2562 3.-17. Μαθήματα Καταλλαγής
ετά από πολλά χρόνια διοργανώθηκε και πάλι, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος,
σχετικό Πρόγραμμα του“Aktion Sühnezeichen”, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από
το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας. Η Oργάνωση Sühnezeichen έχει μακρά
συνεργασία με την ΟΑΚ από της Ιδρύσεώς της και σύμφωνα με το Αρχείο του Ιδρύματος
είχε αποφασισθεί να συμμετάσχει στην ανέγερση της Ακαδημίας. Θυμίζουμε, ότι ο
πρώτος οργανωτής και Διευθυντής της Οργάνωσης, o Γερμανός Νομικός, Lothar
Kreyssing, ο οποίος είχε υψηλή θέση στην Ευαγγελική Εκκλησία της Γερμανίας,
αγωνίσθηκε επί μακρόν εναντίον του Χίτλερ και μέσα από τις δράσεις της Οργάνωσης
είχε ως σκοπό να βοηθήσει όσες περιοχές είχαν πληγεί από τη μάστιγα του Φασισμού.
Στο Πρόγραμμα έλαβαν μέρος φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι μαζί με την
προσφορά τους στις εργασίες της ΟΑΚ, γνώρισαν πτυχές της Ιστορίας της Κρήτης. Τα
μαθήματα, κατά τη διάρκεια της διαμονής τους έκαναν οι Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Δρ
Αλέξ. Παπαδερός, πρ. Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ και Πρόεδρος της Εταιρείας Μουσείου
Αγιάς, η Αργυρώ Γαναδάκη, επίτιμη Πρόξενος της Γερμανίας στα Χανιά, ο Γεώργιος
Γεωργιλάκης, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φλωρίων, η Κατερίνα Αναγνωστάκη,
Ξεναγός, ο Konstantin Fischer, Εκπαιδευτικός, η Anja Zuckmantel, Διοικητική Διευθύντρια
της Συναγωγής Χανίων, ο Rüdiger Noll, Γεν. Γραμματέας Δικτύου Ακαδημιών “Oikosnet
Europe”, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Χρύσανθος Τσαχάκης (Ιερά Μονή Γωνιάς), καθώς
και οι επιστημονικές συνεργάτιδες της ΟΑΚ, Κατερίνα Καρκαλά και Κωνσταντίνα
Στεφανάκη.
Είθε το Πρόγραμμα αυτό της καταλλαγής να συνεχισθεί και τα επόμενα έτη με τη
συμμετοχή και νέων από την Κρήτη.

Μ

2563 3. Τοπία της Κρήτης στην ΟΑΚ
γκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας, με θέμα «Τοπία της Κρήτης», του επαγγελματία
Φωτογράφου Αντώνη Λαρεντζάκη, στο Φουαγιέ του Νέου Κτηρίου της ΟΑΚ,
παρουσία του δημιουργού και πολλών φίλων του
Ιδρύματος. Η Έκθεση αφορούσε όψεις του λιτού
κρητικού τοπίου, του λουσμένου σε φως και
περιστοιχισμένου από το γαλάζιο της θάλασσας και
του ουρανού.
Τα Εγκαίνια «άνοιξε» με Χαιρετισμό του, ο Γενικός
Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, ο
οποίος
ανέφερε
χαρακτηριστικά
πως
η
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Φωτογραφία ενώνει τόπο και χρόνο μέσα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου και πως «η
ομορφότερη φωτογραφία του καλλιτέχνη δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη».
Στη συνέχεια, ο δημιουργός ευχαρίστησε την ΟΑΚ για τη φιλοξενία και ιδιαιτέρως τον
Δρα Κωνσταντίνο Ζορμπά, ο οποίος στηρίζει πάντοτε την Τέχνη και τον Πολιτισμό και
τόνισε πως η φωτογραφία είναι η Τέχνη εκείνη που αποτυπώνει την κάθε στιγμή,
μεταμορφώνοντάς τη σε αιωνιότητα!
2564 4. Μωυσέως Ωδή
Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου, η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου και η
ΟΑΚ διοργάνωσαν την παρουσίαση του Αφιερωματικού Τόμου «Μωυσέως Ωδή»,
προς τιμήν του μακαριστού Γέροντος Μωυσέως του Αγιορείτου. Πρόκειται για μία
ιδιαίτερα προσεγμένη έκδοση της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, με τη συμμετοχή
διακεκριμένων αρθρογράφων.
Τoν Τόμο παρουσίασαν οι: Σεβ. Μητροπολίτης
Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Ιουστίνος, με θέμα
«Συνοδοιπορία με τον Γέροντα Μωυσή τον
Αγιορείτη»,
Πανοσιολ.
Ιερομ.
Μάξιμος
Βατοπαιδινός, εκ μέρους του Πανοσιολ.
Καθηγούμενου της Ιεράς Μεγίστης Μονής
Βατοπαιδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Ο
Γέροντας Μωυσής ως Αγιορείτης» και ο
Πανοσιολ. Ιερομ. Χρυσόστομος, Γέροντας της
Καλύβης του Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, με θέμα «Ο
Γέροντάς μου, Μωυσής Αγιορείτης».
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Κισάμου και Σελίνου και Πρόεδρος του Ιδρύματος,
Αμφιλόχιος, ο οποίος καλωσόρισε «άπαντες εις τους
φιλόξενους χώρους της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης», με
τα λόγια του ίδιου του Γέροντος Μωυσέως «Όσοι θέλουν
μπορούν. Οι αγωνιστές κατακτούν. […] Όσοι ψάχνουν
βρίσκουν». Κατά τον κ. Αμφιλόχιο, η λήθη δεν θα καταφέρει
να «σβήσει» τη μνήμη του μακαριστού Γέροντος και για το
λόγο αυτό «με δέος και συγκίνηση πραγματώνουμε την
αποψινή εσπερίδα».
Την εκδήλωση έκλεισε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος, ο
οποίος εξέφρασε τη χαρά του για την πραγματοποίηση της
ξεχωριστής αυτής εκδήλωσης μνήμης στον χώρο της
Ακαδημίας που «ενώνει τους πάντες» και ευχήθηκε το
Ίδρυμα να συνεχίσει το σημαντικό έργο του.
Τον Συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, ο οποίος ξεκίνησε
ποιητικά, λέγοντας «Η Παναγιά μας είναι το Φως και Φάρος που φωτίζει και τ΄ Άγιο Όρος
φύλακας πιστός, που την εφροντίζει!». Κλείνοντας ο Δρ Ζορμπάς αναφέρθηκε σε κείμενο
του μακαριστού Γέροντος Μωυσέως, στο οποίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Στην Εκκλησία κανείς δεν αυθαιρετεί, αυτοσχεδιάζει, απομονώνεται, κάνει τον διορθωτή
και τον δικηγόρο της Εκκλησίας. Η ενότητα, η ομόνοια, η ομοφροσύνη, η καλή ομολογία
και απολογία είναι κεντρικής σημασίας. Η Εκκλησία αγωνιά για την σωτηρία όλων».
Στην εκδήλωση παρευρίσκοντο, επίσης, ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Κυδωνίας και
Αποκορώνου Δαμασκηνός, ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας Μύρων, ο Σεβασμ.
Μητροπολίτης Ατλάντας Αλέξιος, ο Δήμαρχος Κισάμου Θεόδωρος Σταθάκης και άλλοι
επίσημοι φορείς, ενώ αρκετά Τηλεοπτικά και Ραδιοφωνικά Μέσα Ενημέρωσης
«κάλυψαν» την εκδήλωση.
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Ύμνους απέδωσε ο Χορός Ψαλτών «Οι Κρήτες Μαΐστορες», με Χοράρχη τον Αντώνιο
Πλαΐτη, Άρχοντα Υμνωδό της Α.τ.Χ.Μ.Ε. –με ύμνους που προλόγισε ο Χαράλαμπος
Τσερκέζης, Λαμπαδάριος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Μηνά Ηρακλείου– ενώ
η Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως
Κισάμου και Σελίνου, απέδωσε Ωδές στη Θεοτόκο, με Χοράρχη τον Μουσικοδικάσκαλο
Γεώργιο Χαχλάκη.
9. Μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδάκινου Ρεθύμνου, επισκέφθηκαν και
ξεναγήθηκαν στους χώρους της ΟΑΚ συζητώντας με τον Γενικό Διευθυντή για τις
περιβαλλοντικές δράσεις του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας, εστιάζοντας στην
ανάγκη να πάρουν οι ίδιοι οι κάτοικοι της Κρήτης το θέμα της ενέργειας στα χέρια τους,
δημιουργώντας Ενεργειακές Κοινότητες, με σεβασμό στο Φυσικό Περιβάλλον.
2565 16.-21. Συνέδριο Φυσικών
ιεθνές Συνέδριο, με θέμα τη Δομή Πρωτονίων και Νετρονίων (5th International
Workshop on Nucleon Structure at Large Bjorken).
Το Συνέδριο διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια και αποτελεί σημείο συνάντησης για
ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα έρευνα και τις εξελίξεις στον τομέα του
προσδιορισμού των συναρτήσεων δομής των νουκλεονίων, δηλαδή το πως τα πρωτόνια
και νετρόνια δομούνται από τα κουάρκ (quarks) και τα γκλουόνια (gluons) και πως
συνθέτουν τους πυρήνες των ατόμων. Τα θέματα περιελάμβαναν θεωρητικές ομιλίες στο
πεδίο της Κβαντικής Χρωμοδυναμικής και ανακοινώσεις πειραματικών αποτελεσμάτων
από τρέχοντα πειράματα (όπως τα νέα πειράματα του Εργαστηρίου Jefferson lab των
ΗΠΑ). Το Συνέδριο παρακολούθησαν αρκετοί σύνεδροι, ενώ πραγματοποιήθηκαν ομιλίες
από διακεκριμένους Καθηγητές και Ερευνητές προερχόμενοι από Πανεπιστήμια και
Ερευνητικά Κέντρα της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ρωσίας, της Κίνας και της Αυστραλίας.
Συνδιοργανώθηκε από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Kent στο Οχάϊο των ΗΠΑ, το
Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών
Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», τα Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα Jefferson και Argonne
των ΗΠΑ, το Πανεπιστήμιο Hampton των ΗΠΑ και το Ινστιτούτο INFN στο Frascati της
Ιταλίας.

Δ

2566 21.-30. Νέα Σύνορα στη Φυσική
ιεθνές Συνέδριο Φυσικής, το οποίο διεξήχθη στην ΟΑΚ για όγδοη συνεχή χρονιά, με
υπεύθυνες τις Καθηγήτριες Σόνια Καμπανά (Πανεπιστήμιο της Νάντης, Γαλλία) και
Larissa Bravina (Πανεπιστήμιο του Όσλο, Νορβηγία).
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου
δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονικότητα,
ενώ συζητήθηκαν από διεθνώς αναγνωρισμένους
επιστήμονες, αλλά και μεταπτυχιακούς φοιτητές, από
τα μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και
το
CERN
(Conseil
Européen
pour
la
Recherche Nucléaire), το μεγαλύτερο σε έκταση
(πειραματικό) Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών και
ειδικότερα επί της σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο, θέματα διαφόρων κλάδων της
Φυσικής, όπως της φυσικής βαρέων ιόντων, της πυρηνικής φυσικής, της φυσικής
στοιχειωδών σωματίων, της αστροφυσικής και της κοσμολογίας. Επίσης, συμμετείχαν και
επιστήμονες από παρεμφερείς κλάδους, π.χ. της μαθηματικής φυσικής, της κβαντικής
οπτικής κ.ά. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε Στρογγυλή Τράπεζα, με θέμα
«Επιστήμη, Θρησκεία, Φιλοσοφία και Τέχνη», με ομιλητή τον Αιδεσιμ. Διονύσιο
Νταουντάκη, Εφημέριο Κολυμπαρίου. Τον συντονισμό και τη μετάφραση επιμελήθηκαν
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οι επιστημονικές συνεργάτιδες του Ιδρύματος Εμμανουέλα Λαρεντζάκη και Αικατερινή
Καρκαλά, αντίστοιχα.
Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ,
αναφέρθηκε στην ανάγκη μιας διεπιστημονικής προσέγγισης της σύγχρονης έρευνας και
των Νέων Τεχνολογιών, οι οποίες δεν αλλάζουν μόνο τον τρόπο της εργασίας και της
μελέτης, αλλά και τον τρόπο κατανόησης ολόκληρου του κόσμου.
Οι σύνεδροι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κρήτη επισκέθηκαν Ιερές
Μονές, καθώς και αξιοθέατα του νησιού σε ημερήσιες εκδρομές που είχαν
προγραμματισθεί.
Επίσης, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις με
ελεύθερη είσοδο για το κοινό:
Ομιλία στα ελληνικά, με τίτλο: «Η Σκοτεινή Πλευρά του ... Σύμπαντος (The Dark Side of
the ... Universe)» από τον Δρα Γεώργιο Φανουράκη (Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο
Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής "Δημόκριτος", Αθήνα).
Ομιλία από τον Καθηγητή Slava Mukhanov (Πανεπιστήμιο του Μονάχου, Γερμανία)
στην αγγλική γλώσσα, ο οποίος έχει λάβει το επιστημονικό βραβείο Ντιράκ για το 2019
(Dirac Medal 2019), με θέμα "How predictive cosmological theories are?”.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν, στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ,
μουσικές δραστηριότητες με ελεύθερη είσοδο για τους διαμένοντες στην ευρύτερη
περιοχή.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2567 4.-7. Agile Crete
ο παρόν Συνέδριο αποτελεί ένα ιδιαίτερο Συνέδριο ανταλλαγής ιδεών σχετικά με την
ευέλικτη ανάπτυξη του λογισμικού “Agile”.
Στον παραπάνω προβληματισμό του Συνεδρίου
εντάχθηκε και η συζήτηση για το λογισμικό
SoCraTes “Software Craft and Testing (un)”.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι έλαβαν μέρος
Προγραμματιστές από όλο τον κόσμο (ΗΠΑ,
Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Γαλλία,
Γερμανία, Ολλανδία, Ζηλανδία, Ινδία, Κίνα,
Νότια Αφρική κ.λπ.), ενώ οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν αξιοθέατα της
περιοχής.

Τ

2568 8.-14. Θεολογικοί Προβληματισμοί
εολογικό Σεμινάριο, το οποίο διοργάνωσε η Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή του
Μονάχου της Γερμανίας, σε συνεργασία με την ΟΑΚ.
Υπεύθυνος για τη διοργάνωση του
παρόντος Σεμιναρίου ήταν ο Δρ Αθανάσιος
Βλέτσης,
Καθηγητής
Συστηματικής
Θεολογίας της Ορθόδοξης Θεολογικής
Σχολής του Μονάχου και ως θεματολογία
του είχε τη μελέτη των κειμένων της Αγίας
και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου
Εκκλησίας, κορυφαίου εκκλησιαστικού
γεγονότος που πραγματοποιήθηκε στους
χώρους του Ιδρύματος (Ιούνιος 2016).
Κατά την έναρξη του Σεμιναρίου, ο Γενικός
Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος
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Ζορμπάς χαιρέτισε τους συμμετέχοντες εξαίροντας τη σημασία του διαλόγου και
κάνοντας εκτενή αναφορά στην Εγκύκλιο της Συνόδου, τόνισε την αποστολή της
Εκκλησίας μέσα σ’ έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Επίσης, αναφέρθηκε στην επισήμανση
του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ κατά την Γ΄ Σύναξη των Εταίρων της
ΟΑΚ (2-10-2018), ότι η Εγκύκλιος αποτελεί «οδικό χάρτη διά το μέλλον της Ακαδημίας».
Ο Κοσμήτορας της Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής του Μονάχου, Κώστας
Νικολακόπουλος, μεταξύ άλλων υπογράμμισε τη σημασία του Σεμιναρίου, το οποίο
πραγματοποιείται στους χώρους της Ακαδημίας, αλλά και στην Κρήτη με την μεγάλη
εκκλησιαστική παράδοση.
Η επιστημονική συνεργάτιδα της Ακαδημίας, Αικατερίνη Καρκαλά, παρουσίασε μέσω
προβολής αρχειακού υλικού την ιστορία και τις δράσεις της ΟΑΚ, τονίζοντας τις
ιδιαίτερες σχέσεις του Ιδρύματος με αντίστοιχα Ιδρύματα της Γερμανίας, με σκοπό την
αλληλογνωριμία και την καταλλαγή, αναφέροντας το γενικότερο επιστημονικό έργο του
Ιδρύματος, με έμφαση στον θεολογικό διάλογο που πραγματοποιείται σε οικουμενικό
επίπεδο. Οι συμμετέχοντες, κατά την παραμονή τους, περιηγήθηκαν στην παρακείμενη
Ιερά Μονή Γωνιάς, ενώ επισκέφθηκαν τα Φαλάσσαρνα και το Ευρωμεσογειακό Κέντρο
Νεότητας στα Νωπήγεια. Επίσης, επισκέφθηκαν το Τσατσαρωνάκειο Πολύ-κεντρο της
Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, όπου τους υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, ο οποίος ανα-φέρθηκε στο γεγονός της
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, τονίζοντας πως: «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της
Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία πραγματοποιήθηκε τη επινεύσει και ακοίμητη φροντίδα
του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, αποτελεί κορυφαίο
εκκλησιαστικό και ιστορικό γεγονός μείζονος σημασίας και σπουδαιότητας των
τελευταίων αιώνων. Η μη συμμετοχή κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, για λόγους μη
έχοντες σχέση με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, στέρησε την ιστορική ευκαιρία από την
Ορθόδοξη Εκκλησία να απευθύνει μήνυμα ενότητας στον Χριστιανικό ως και τον λοιπό
κόσμο, σε εποχές όπου η Ορθόδοξος Εκκλησία σε πολλά μέρη της γης μοιάζει να
βρίσκεται υπό διωγμόν. Τον συντονισμό αυτό των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών
κληροδότησαν οι Θείοι και Ιεροί Κανόνες ως και οι αιώνες εις το Οικουμενικό
Πατριαρχείο. Όσοι αμφισβητούν το προνόμιο αυτό πληγώνουν την ενότητα της
Εκκλησίας».
Μεταξύ των Καθηγητών που δίδαξαν κατά τις εργασίες του Σεμιναρίου ήταν ο Δρ
Γρηγόριος Λαρεντζάκης, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Γκρατς
(Αυστρία) και ο Δρ Αλέξανδρος Παπαδερός, πρ. Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ.
2569 10. Ημερίδα με τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο «Tοπικές Δημοκρατικές
Προκλήσεις: Περιβάλλον, Ανισότητες και Ανθεκτική Πολιτιστική Μεσολάβηση σε
Ευάλωτες και υπό Μετάβαση, Κοινότητες», το οποίο διοργανώθηκε, στα Χανιά, από τη
Διεθνή Κοινωνιολογική Εταιρεία (ISA), με υπεύθυνο τον Καθηγητή Γιώργο Τσομπάνογλου
(Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς έκανε
εισήγηση στο Συνέδριο, τονίζοντας τη σημασία της Κοινωνικής Οικονομίας ως άξονας
σύμπραξης αγροτικής επιχειρηματικότητας και πολιτισμού. Ο επιστημονικός συνεργάτης
του Ιδρύματος Αντώνης Καλογεράκης παρουσίασε παραδείγματα επιτυχημένων δράσεων
κυκλικής οικονομίας και ενεργειακών κοινοτήτων στην Ευρώπη, τα οποία μπορούν να
αποτελέσουν υποδείγματα καλών αναπτυξιακών πρακτικών και στον τόπο μας.
Ακολούθησε Δείπνο εργασίας προσφορά της ΟΑΚ.
2570 15.-22. Συνέδριο Φυσικών για τη Θεωρία των Χορδών
ιεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, με τίτλο “Tenth Crete Regional Meeting in String
Theory”, με υπεύθυνους τον Δρ Βασίλειο Νιάρχο (Durham University), τον Δρ
Κυριάκο Παπαδόδημα (ICTP, Trieste) και τον Δρ Ηλία Κυρίτση (Πανεπιστήμιο Κρήτης και
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APC Paris). Ως θεματολογία είχε τη μελέτη της θεωρίας των Χορδών, ενώ συζητήθηκαν
θέματα της Φυσικής από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες, αλλά και
μεταπτυχιακούς φοιτητές, από τα μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και το
CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire).
Κατά την έναρξη του Συνεδρίου, ο κ. Νιάρχος καλωσόρισε τους Συνέδρους, ενώ ο
επιστημονικός συνεργάτης και Βιβλιοθηκονόμος της ΟΑΚ Ιωάννης Μουντογιαννάκης,
αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες εκ μέρους του Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά,
Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος, τους ενημέρωσε για τα πρακτικά θέματα του
Συνεδρίου και τους παρουσίασε τους χώρους του Ιδρύματος, επισημαίνοντας τη μεγάλη
σπουδαιότητα της διεξαγωγής του για 10η συνεχή χρονιά στην ΟΑΚ.
2571 18. Το μέλλον του ελαιολάδου στην Κρήτη
κδήλωση για την ποιότητα του ελαιολάδου, με θέμα «Ποιότητα ελαιολάδου:
Προετοιμασία για τη συγκομιδή και οργανοληπτική αξιολόγηση».
Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Αντώνης Μαρακάκης, Επικεφαλής Γεωπόνος Πιστοποιημένης Ομάδας Παραγωγών της Terra Creta και η Ελευθερία Γερμανάκη, Γεωπόνος,
Υπεύθυνη και Panel Supervisor στο Εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης
Ελαιολάδου Α.Σ. Ρεθύμνου.
Οι παρευρισκόμενοι, οι οποίοι ήταν παραγωγοί ελαιολάδου, ελαιουργοί, τυποποιητές,
αλλά και καταναλωτές, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορες ποιότητες
ελαιολάδων, μέσω συγκεκριμένων δοκιμών γευσιγνωσίας και να ξεχωρίσουν ελαιόλαδα
κορυφαίας ποιότητας, αλλά και προϊόντα με ελαττώματα. Ο σκοπός ήταν να γίνει
αντιληπτό ότι, εάν τηρούνται ορθές πρακτικές στον ελαιώνα, οι οποίες αναφέρθηκαν με
τρόπο απολύτως κατανοητό και λεπτομερώς στην Ημερίδα, τότε επηρεάζεται απολύτως
θετικά η ποιότητα του παραγομένου ελαιολάδου, το οποίο επιφέρει σημαντικά
βελτιωμένα χαρακτηριστικά στο τελικό προϊόν.
Κατά την Εσπερίδα προήδρευσαν –εκ μέρους της ΣΥΤΕΚ– ο Φώτης Σουσαλής και ο
Ελευθέριος Ρενιέρης. Εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή της ΟΑΚ, Δρος Κωνσταντίνου
Ζορμπά, Χαιρετισμό απηύθυνε ο επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος, Αντώνης
Καλογεράκης, ο οποίος τόνισε τη σημασία του σεβασμού στο περιβάλλον, περιορίζοντας
τα αγροχημικά στις καλλιέργειες, σε όφελος των ελαιοπαραγωγών και των καταναλωτών
και παράγοντας τελικό προϊόν εξαιρετικής ποιότητας, ικανό να σταθεί επάξια στον
παγκόσμιο ανταγωνισμό, με σεβασμό στον άνθρωπο και στη φύση.

Ε

2572 20. Ζώσα Ορθοδοξία
μερίδα με Ομάδα φίλων από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Νέου Βαλάμου
(Φινλανδία), συνοδευόμενοι από τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην Σέργιο, Ηγούμενο
της Μονής και τον ιερομόναχο Αλέξανδρο.
Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος
Ζορμπάς, καλωσόρισε τους επισκέπτες τονίζοντας
τη σημασία της συνεργασίας της ΟΑΚ με την
Ακαδημία της Μονής του Νέου Βαλάμου, η οποία
θα συνεχιστεί και το 2020, με τη διεξαγωγή ειδικού
Σεμιναρίου Αγιογραφίας στις εγκαταστάσεις της
ΟΑΚ.
Ο Ηγούμενος πρόσφερε στον Γενικό Διευθυντή
της ΟΑΚ αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας
Konevitsa και εξέφρασε τη χαρά όλων των επισκεπτών, αλλά και τη σπουδαιότητα της
συμμετοχής Ομάδων από την Ακαδημία της Μονής του Νέου Βαλάμου σε Σεμινάρια
Αγιογραφίας στην ΟΑΚ, καθώς και της θετικής ανταπόκρισης της Κωνσταντίνας
Στεφανάκη, Υπεύθυνης Εργαστηρίου Αγιογραφίας της ΟΑΚ, να παραδίδει Μαθήματα
Αγιογραφίας στην Ιερά Μονή του Νέου Βαλάμου.
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21. Μαθητές από το 2ο Λύκειο Χανίων και το Rolf Benz Schule του Nagold της Γερμανίας,
με Καθηγητές τους, στο πλαίσιο συνεργασίας των δύο Σχολείων, επισκέφθηκαν την ΟΑΚ
και ενημερώθηκαν για το έργο και τα Προγράμματα του Ιδρύματος. Συνοδός της Ομάδας
ήταν ο Καθηγητής Χρήστος Μιχελάκης.
2573 22.9-6.10 Σκαλίζοντας την πέτρα
πουδαστές και σπουδάστριες της Σχολής Kηπουρών Τοπίου από τις πόλεις του
Oppenheim (Επαγγελματική Σχολή), Koblenz (Επαγγελματική Σχολή Τοπίου) και
Bitburg (Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Σχολή του Ερυθρού Σταυρού) της Γερμανίας, υπό την
καθοδήγηση των Καθηγητών τους Eckhard Boy, Alexander Kreisel κ.ά., έκαναν την
πρακτική τους άσκηση συνεχίζοντας το έργο τους στην ΟΑΚ, με απαρχή το 1996 μέχρι
σήμερα ανελλιπώς.
Με την άφιξή τους, άρχισαν να εργάζονται στα
καλντερίμια της ΟΑΚ, κατασκευάζοντας περίτεχνα
μονοπάτια και πέτρινα κομψοτεχνήματα στo
πλαίσιo του Προγράμματος Τέχνης και Λόγου
«Πρόσωπο προς Πρόσωπο», καθώς και στo πλαίσιo
της καταλλαγής και της προσφοράς.
Στο καλωσόρισμα της Ομάδας από τον Γενικό
Διευθυντή της ΟΑΚ, Δρα Κωνσταντίνο Ζορμπά,
τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας των Σχολών
από τη Γερμανία με την ΟΑΚ, μέσω της Τέχνης και του Πολιτισμού, αφήνοντας ως
παρακαταθήκη το έργο των μαθητών, ως έμπρακτο δείγμα αμοιβαίας εκτίμησης και
σεβασμού. Επίσης, ο κ. Ζορμπάς στην εισαγωγική του ομιλία τόνισε τη σημασία της
έννοιας του «λίθου» στην κρητική λαϊκή παράδοση, αλλά και τη βιβλική, ενώ
αναφέρθηκε στη σχέση του ανθρώπου με την πέτρα μέσα από την ποίηση του Σεφέρη
και άλλων Ελλήνων ποιητών, με παράλληλες αναφορές σε παραδοσιακά τραγούδια.
Η όλη προσπάθεια στηρίζεται από τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και οι
σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν την ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό και
την ιστορία της Κρήτης, ενώ θα γνωρίσουν τις ομορφιές του νησιού με επισκέψεις στην
ενδοχώρα και σε Μουσεία της περιοχής.

Σ

2574 23.-26. Θεολογία και Περιβαλλοντική Ηθική
ο
6ο
Διεθνές Επιστημονικό
Συνέδριο, με θέμα «Οικολογική
Θεολογία και Περιβαλλοντική Ηθική»,
διοργάνωσε το Ινστιτούτο Θεολογίας και
Οικολογίας (ΙΘΟ), Παράρτημα της ΟΑΚ,
το οποίο τέθηκε υπό την αιγίδα και την
ευλογία της Μητρός Αγίας του Χριστού
Μεγάλης Εκκλησίας.
Το Συνέδριο διοργανώθηκε στο
πλαίσιο της εβδομάδας για την
προστασία του κλίματος, την κλιματική
δικαιοσύνη και για ένα ασφαλές μέλλον για τις σημερινές και για τις επόμενες γενιές.
Συμμετείχαν επιφανείς επιστή-μονες, εκπρόσωποι Χριστιανικών Εκκλη-σιών,
Περιβαλλοντικών Οργανισμών, Φορέων και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων από την Ελλάδα και
το εξωτερικό, οι οποίοι συζήτησαν θέματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
και την κλιματική αλλαγή, ενώ είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν Ιερές Μονές και
αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής των Χανίων, καθώς και τοπικές επιχειρήσεις.
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Κατά την έναρξη του Συνεδρίου αναγνώσθηκε σχετικό Μήνυμα της Α.Θ.Π. του
Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ από τον Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ, ο
οποίος μετέφερε τον Χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου
και εμπνευσμένος από την Προς Διόγνητον Επιστολή (2ος αιώνας μ.Χ.), ανέλυσε την
χριστιανική ανθρωπολογία και θεώρηση του κόσμου, μέσα από το Μήνυμα της Αγίας και
Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τονίζοντας την ευθύνη όλων για τη
διαφύλαξη της κτίσεως και παράλληλα υπογραμμίζοντας τη σπουδαία προσφορά του
«Πράσινου Πατριάρχη».
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
Νικόλαος Καλογερής, ο οποίος ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για τα τρέχοντα
περιβαλλοντικά προβλήματα της Περιφέρειας και εξήρε τη μεγάλη προσφορά της
Εκκλησίας στην ανάδειξη της κοινωνικής ευθύνης στο θέμα του περιβάλλοντος, ο
Δήμαρχος Πλατανιά, Ιωάννης Μαλανδράκης, ο οποίος μνημόνευσε την αγαστή
συνεργασία του Δήμου Πλατανιά με την ΟΑΚ, ευχόμενος κάθε επιτυχία στις εργασίες του
Συνεδρίου, εκπρόσωποι του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (WCC), του Συμβουλίου
Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC), του Οργανισμού “Planta Europa”, καθώς και ο Δρ Λουκάς
Ανδριανός, πρώην συνεργάτης του Ιδρύματος.
Ο επιστημονικός συνεργάτης της ΟΑΚ και Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θεολογίας και
Οικολογίας (ΙΘΟ), Αντώνης Καλογεράκης, παρουσίασε συνοπτικά το έργο της Ακαδημίας,
με έμφαση στις περιβαλλοντικές της δράσεις και με παράλληλη αναφορά στο ΙΘΟ και στο
Ευρωμεσογειακό Κέντρο Νεότητας (ΕΚΝ).
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν Ιερές Μονές και αξιοθέατα της
ευρύτερης περιοχής των Χανίων, καθώς και τοπικές επιχειρήσεις με βιολογικά προϊόντα.
Απόσπασμα του Μηνύματος της Α.Θ.Παναγιότητος κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄
[...] Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἐθέσαμεν ὑπό τήν αἰγίδα τῆς ἡμῶν Μετριότητος τό παρόν
διεθνές Συνέδριον τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ἡ ὁποία προβάλλει, καί εἰς τό θέμα
τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, τάς θέσεις τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Καθ΄ ὅλην τήν
πεντηκονταετῆ ζωήν της ὑπῆρξε τόπος συναντήσεως, συνεργασίας καί συμπνευματισμοῦ,
καλλιεργείας ἐμπιστοσύνης εἰς τήν δύναμιν τοῦ διαλόγου, τῆς γνώσεως καί τῆς
ἐπιστήμης, τοῦ κοινοῦ ἀγῶνος διά την εἰρήνην καί τήν καταλλαγήν, πεδίον ἀναπτύξεως
οἰκουμενικοῦ πνεύματος καί βιωμένου οἰκουμενισμοῦ, ἀναδείξεως τοῦ πολιτισμικοῦ,
ἠθικοῦ καί πνευματικοῦ δυναμισμοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας. Μέ τάς δράσεις της, ἡ Ὀρθόδοξος
Ἀκαδημία Κρήτης ἀπέδειξε καί ἀποδεικνύει ὅτι ἡ συνεχής χριστιανική καλή μαρτυρία ἐν
τῷ κόσμῳ «περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος» καί ὄχι ἡ «ἄγονος ἐσωστρέφεια ἀποτελεῖ τήν ὀρθήν
κατανόησιν καί βίωσιν τοῦ «οὐκ ἐκ τοῦ κόσμου» χαρακτῆρος τῆς Ἐκκλησίας. [...]
2575 28.-30. 2η Συνάντηση Εργασίας για τον πολιτισμό της Μεσογείου
τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του Διεθνούς
Ερευνητικού Προγράμματος “Material Entanglements in the Ancient Mediterranean
and Beyond”, το οποίο επικεντρώνεται σε
πολιτιστικές και ιδιαίτερα καλλιτεχνικές
διασυνδέσεις μεταξύ λαών σε μία ευρεία
γεωγραφική έκταση της Αρχαίας Μεσογείου
και της Εγγύς Ανατολής από την Εποχή του
Χαλκού έως τη Σασανική Περίοδο (περ. 2000
π.Χ. – περ. 650 μ.Χ.).
Συνεργάζονται περίπου 20 ειδικοί, Ιστορικοί
Τέχνης, Αρχαιολόγοι και Ιστορικοί από
διάφορες Χώρες της Ευρώπης, Αμερικής και
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Ασίας. Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η επανεξέταση αλληλεπιδράσεων, η μελέτη
θεωρητικών πλαισίων, αλλά και η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου.
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Getty ως μέρος της Δράσης
“Connecting Art Histories”.
Πρόκειται για μία κοινή επιστημονική πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου John Hopkins
των ΗΠΑ (JHU) και του Ελληνικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ). Συνυπεύθυνες για το
Πρόγραμμα ήταν η Δρ Marian Feldman (JHU) και η Δρ Αντιγόνη Ζουρνατζή (ΕΙΕ).
Των εργασιών στην ΟΑΚ προηγήθηκαν επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και
Μουσεία της Κρήτης.
Κατά την έναρξη των εργασιών ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της
ΟΑΚ, έκανε μία γενική αναφορά στις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτισμού αναφέροντας
συγκεκριμένα παραδείγματα τόσο από την Ιστορία, όσο και από τις πρακτικές της ΟΑΚ.

*
Από τα δρώμενα του τόπου μας
Πρώτη Σεπτέμβρη, Ημέρα Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος
Η Ενορία του Αγίου Γεωργίου Πύργου Κισάμου της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και
Σελίνου, όπως κάθε έτος, διοργάνωσε και εφέτος εκδήλωση με αφορμή την Ημέρα
προσευχής για την Προστασία του Περιβάλλοντος, στον αύλειο χώρο του Ναού, το
εσπέρας της Κυριακής 1 Σεπτεμβρίου 2019.
Η έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε με την τέλεση Αγιασμού και την
ανάγνωση του Πατριαρχικού Μηνύματος επί τη Ημέρα Προσευχής υπέρ της
Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος.
Χαιρετισμό, εκ μέρους της ΟΑΚ, απηύθυνε ο Γενικός Διευθυντής Δρ Κωνσταντίνος
Ζορμπάς, ο οποίος, αφού έκανε εκτενή αναφορά στις περιβαλλοντικές δράσεις και τα
εκπαιδευτικά
προγράμματα
του
Οικουμενικού
Πατριαρχείου,
που
καλλιεργούν την οικολογική συνείδηση των
πιστών, τόνισε χαρακτηριστικά, «Περνάμε
πλέον από τη θεωρία στην πράξη, καθώς η
Ορθόδοξος
Ακαδημία
Κρήτης
προσέφερε στην Ενορία Αγίου Γεωργίου
(Πύργος Κισάμου) δύο φωτο-βολταϊκά, ως
μία μικρή, αλλά έμπρακτη απάντηση στο
αίτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας».
Τα 600 Watt των φωτοβολταϊκών που
εγκαταστάθηκαν θα παράγουν σε ετήσια
βάση περίπου: 880kWh δηλαδή 40 λάμπες Led των 10 Watt και θα εξοικονομούν 480 kg
CO2 (Διοξείδιο του Άνθρακα), τα οποία αντιστοιχούν σε ένα αυτοκίνητο που διανύει
4.000 χιλιόμετρα. Αυτό δεν σημαίνει μόνο τη συνειδητοποίηση του οικολογικού
προβλήματος, αλλά και την ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών σε θέματα καλής χρήσης
και του «λιτού βίου» στην καθημερινότητά μας. Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες προς
τον Αντώνιο Πατελάκη και τον Κώστα Λούπη για τη δωρεάν εγκατάσταση των
φωτοβολταϊκών.
Κεντρικός Ομιλητής ήταν ο Μετεωρολόγος Μανώλης Λέκκας, ο οποίος ανέπτυξε το
θέμα «Ο ρόλος της Κλιματικής Αλλαγής στην πορεία εξέλιξης, αλλά και στο μέλλον του
Πλανήτη μας», κάνοντας μία ιστορική αναδρομή στην πορεία της εξέλιξης της Γης και του
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ανθρώπου, καθώς και στον ρόλο των καιρικών φαινομένων στην ανάπτυξη και
προστασία της ζωής στον πλανήτη.
Ο Πρόεδρος π. Αντώνιος Κουμής και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας του
Αγίου Γεωργίου Πύργου, σε ευχαριστήριο επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΟΑΚ Σεβασμ.
Μητροπολίτη Αμφιλόχιο και τον Γενικό Διευθυντή, μεταξύ άλλων, αναφέρουν: «Η
Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης αποδεικνύει το πόσο είναι ευαισθητοποιημένη στο τόσο
καυτό και επίκαιρο οικολογικό πρόβλημα. Η Ενορία μας εδώ και αρκετά χρόνια
συμβάλλει με τις λιγοστές δυνάμεις της στη συνειδητοποίηση των πιστών, μικρών και
μεγάλων, για την υπόθεση της οικοφιλικής και περιβαλλοντικής ηθικής που πρέπει να
χαρακτηρίζει όλους. Ευχαριστούμε την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης για την αναγνώριση
αυτή και υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας ευαισθητοποιώντας
περισσότερο και τους νέους γι’ αυτό το τόσο σπουδαίο θέμα που και το Οικουμενικό
Πατριαρχείο μας, έχει εδώ και 30 χρόνια στην πρώτη κλίμακα».
*
Αποκαλυπτήρια Ανδριάντα
του Μακαριστού Μητροπολίτη
Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου (Κίσαμος, 9-8-2019)
Κατά την Τελετή των Αποκαλυπτηρίων του Ανδριάντα του Μακαριστού Μητροπολίτη
Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου, στην Κίσαμο (Καστέλι) 9 Αυγούστου 2019, η Α.Ε. ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος, κατά την Ομιλία του, μεταξύ
άλλων, είπε τα εξής:
« [...] “Η Επανάσταση των Συνειδήσεων”, κατά τον Ειρηναίο, σημαίνει -όπως εύστοχα
συμπυκνώνει ο σημερινός Γενικός Διευθυντής
της
Ορθοδόξου
Ακαδημίας
Κρήτης,
Κωνσταντίνος Ζορμπάς- την αναθεώρηση που
έχουμε να κάμομε στην ίδια τη δομή της
σκέψης μας και της συνείδησής μας, για να
μπορούμε να δούμε όχι μόνο καθαρές και
παρθένες τις αιώνιες αξίες της ζωής, αλλά και
για να μπορούμε να συλλάβουμε τα οράματα,
τις νέες πραγματοκότητες, που σχηματίζονται
σιγά-σιγά σαν παγκόσμια συνείδηση στον
σημερινό κόσμο. Σταθερή πεποίθηση του
Ειρηναίου υπήρξε πως η σημερινή κρίση του
κόσμου δεν θα υπερνικηθεί μόνο με πολιτικές
και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες
πρέπει ασφαλώς να γίνουν, ούτε με τις τεχνολογικές αλλαγές που επέρχονται με
ταχύτατους ρυθμούς, αλλά ότι προπάντων απαιτείται μια βαθιά πνευματική αλλαγή, μια
θεμελιακή “επαναοικοδόμηση” του ανθρώπου. Με βάση αυτή του την πεποίθηση, ο
Ειρηναίος απηύθυνε μήνυμα προς τον τόπο μας και τον λαό μας, που συνιστούσε
εγερτήριο ψυχών και συνειδήσεων».

*
Επιστημονικό Συνέδριο στη Χάλκη
Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς συμμετείχε στο
Επιστημονικό Συνέδριο, με τίτλο «Το πρόβλημα του Εθνοφυλετισμού στην Ορθόδοξη
Εκκλησία: Από το βουλγαρικό σχίσμα μέχρι σήμερα», το οποίο πραγματοποιήθηκε στη
Θεολογική Σχολή της Χάλκης από 12 έως 14 Σεπτεμβρίου 2019. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. και την Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης και
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τέθηκε υπό την Αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ και την
ευγενική στήριξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Την έναρξη του Συνεδρίου –το οποίο είχε
ως γενική θεματική το φλέγον ζήτημα του
εθνοφυλετισμού στην Ορθόδοξη Εκκλησία–
κήρυξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.
Βαρθολομαίος Α΄, ο οποίος ευχήθηκε κάθε
επιτυχία στις εργασίες του και συνεχάρη τις
Πρυτανικές Αρχές του Α.Π.Θ. και το Τμήμα
Θεολογίας για τη διοργάνωσή του.
Ο Δρ Ζορμπάς στην Ομιλία του, με θέμα
«Το πρόβλημα του Εθνοφυλετισμού ως
απόρριψη του Πολιτισμού του “ΑΛΛΟΥ”»,
ανέπτυξε την ερμηνεία του φαινομένου από την πλευρά των Κοινωνικών Επιστημών, ενώ
περιέγραψε το νέο είδος του Εθνοφυ-λετισμού που αναπτύσσεται μέσα από τις Νέες
Τεχνολογίες και τα Κοινωνικά Δίκτυα. Επίσης, ο κ. Ζορμπάς κατά την παραμονή του στη
Χάλκη είχε κατ΄ ιδίαν συνάντηση με την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολομαίο Α΄, τον οποίο ενημέρωσε αναλυτικά για τις μελλοντικές δράσεις της ΟΑΚ.
Επιθυμία όλων των συμμετεχόντων Ερευνητών, Καθηγητών και Επιστημόνων, ήταν η
δυναμική αντιμετώπιση της μάστιγας του εθνοφυλετισμού μέσα από την προοπτική της
Πατερικής Παράδοσης και το αληθινό πνεύμα της Ορθοδοξίας, ώστε να παύσει να δρα
διαβρωτικά στις σχέσεις των κατά τόπους Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Για τους
λόγους αυτούς το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα συνεχίσει την προσπάθεια προς αυτή την
κατεύθυνση.

*
Η ΟΑΚ στο Ετήσιο Συνέδριο του OIKOSNET EUROPE
Από 11 έως 15 Σεπτεμβρίου 2019 στο Prali της Ιταλίας, και συγκεκριμένα στο Agape
Centro Ecumenico, πραγματοποιήθηκε το ετήσιο Συνέδριο όλων των Ακαδημιών της
Ευρώπης, “OIKOSNET EUROPE”. Το Ίδρυμα εκπροσωπήθηκε από τον επιστημονικό
συνεργάτη και υπεύθυνο του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας του Ιδρύματος,
Αντώνη Καλογεράκη, ο οποίος παρουσίασε το έργο της Ακαδημίας.
Το βασικό θέμα του Συνεδρίου ήταν
«Ευρώπη και Μετανάστευση» και
αναπτύχθηκαν
από
ειδικούς
επιστήμονες τα αίτια και οι συνέπειες
της μετανάστευσης από τους ιστορικούς
χρόνους μέχρι και σήμερα, όπου το
πρόβλημα
παραμένει
εξέχουσας
σημασίας. Η συζήτηση είχε στο
επίκεντρό της, τον ρόλο των Ακαδημιών,
οι οποίες δίνουν διαχρονικά ιδιαίτερη
βαρύτητα στον άνθρωπο, βάσει της Χριστιανικής μας παράδοσης, όπου η αγάπη προς τον
πλησίον αποτελεί τον κορμό της διδασκαλίας της πίστης μας. Ο κ. Καλογεράκης
αναφέρθηκε στον πανευρωπαϊκό χαρακτήρα του προβλήματος, πέρα από τα εθνικά
σύνορα, δεδομένου ότι το θέμα της μετανάστευσης αποτελεί ζήτημα αλληλεγγύης
μεταξύ των λαών της Ευρώπης, όχι απλώς άλλο ένα οικονομικό-γραφειοκρατικό
πρόβλημα. Είναι αναγκαία η διάθεση ανιδιοτελούς προσφοράς με ανοιχτή καρδιά προς
τους ανθρώπους που έχουν πραγματικές ανάγκες και δεν καιροσκοπούν.
Επίσης, έγινε αναφορά από τους Συνέδρους στα κύματα των μεταναστών που
αναμένεται να αυξηθούν, λόγω των συνεχιζόμενων πολεμικών συρράξεων, των πολιτικών
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συγκυριών, αλλά και λόγω της εντεινόμενης κλιματικής αλλαγής. Ο σεβασμός προς το
πρόσωπο του συνανθρώπου και στη Κτίση, με οικουμενική διάσταση, σύμφωνα με τον
λόγο της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, τονίστηκε και στη
συνάντηση αυτή από τον κ. Καλογεράκη, με έμφαση στις συνέργειες που πρέπει να
γίνουν μεταξύ των Ακαδημιών, αναπτύσσοντας σχετικές συζητήσεις και λαμβάνοντας
πρωτοβουλίες με απτό περιεχόμενο και έργο, σε επίπεδο ενοριών σε κάθε γωνιά της
Ευρώπης.

Από την κίνηση του προσωπικού σε διάφορες εκδηλώσεις
Ο Γενικός Διευθυντής:
Ιούλιος
3. Εκδήλωση στο Μνημείο Εκτελεσθέντων στην παραλία του Ταυρωνίτη, στο πλαίσιο των
παράλληλων εκδηλώσεων του Δήμου Πλατανιά για τη Μάχη της Κρήτης.
10. Συνέντευξη στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της ΕΡΑ Χανίων, με τη Δημοσιογράφο Κατερίνα
Πολύζου.
15. Εκδήλωση της Εταιρείας Θεάτρου ΜΝΗΜΗ, με θέμα «Θρησκεία χωρίς Θεό».
18. Σύναξη των Αποφοίτων της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης.
Αύγουστος
1. Έναρξη των εργασιών του 9ου Συνεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, στο
Ηράκλειο, όπου απηύθυνε Χαιρετισμό και ενημέρωσε σχετικά με το Πρόγραμμα της ΟΑΚ
για τον Ερωτόκριτο.
9. Τελετή αποκαλυπτηρίων ανδριάντα του Μακαριστού Μητροπολίτη Κισάμου και
Σελίνου κυρού Ειρηναίου και ανακήρυξη της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής
Δημοκρατίας Προκοπίου Παυλόπουλου σε επίτιμο Δημότη Κισάμου (βλπ. παραπάνω).
10. Τελετή εγκαινίων του 12ου Φεστιβάλ Κισαμίτικης Κουλτούρας, στην Κίσαμο.
10. Μουσική εκδήλωση-αφιέρωμα στον ποιητή-στιχουργό Μάνο Ελευθερίου, που
οργάνωσε ο Φιλολογικός Σύλλογος Κισάμου στο θέατρο του ΕΚΝ.
12. Εκδήλωση ενημέρωσης «Περιοχές NATURA 2000. Φύση και άνθρωπος: Μαζί ή
απέναντι;», την οποία οργάνωσαν το Παν/μιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ο
Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας «Τα Θοδωρού», το Λαογραφικό
Μουσείο Αγίας Μαρίνας, το Χαζίρειο Πολιτιστικό Κέντρο και ο Δήμος Χανίων.
18. Εκδήλωση Μνήμης του Ανθυπολοχαγού (ΠΖ) Ιωάννη Κουρομιχελάκη, που
διοργάνωσαν ο Δήμος Αποκορώνου, η 5η ΤΑΞΠ, το Ίδρυμα Βενιζέλου και η οικογένεια
Ιωάννου Κοτσιφάκη, στο Νίπος Αποκορώνου.
19. Μουσική – Κρητική βραδιά, που οργάνωσε η Ενορία Κολυμπαρίου.
21. Εκδήλωση βράβευσης των διακριθέντων μαθητών των σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κισάμου, καθώς και των δύο πρώτων
εισαχθέντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
22. ΕΙΡΗΝΑΙΑ 2019, με αφορμή την εορτή του Αγίου Ειρηναίου, με το θέμα «Κοινοφελές
Ίδρυμα Αγία Σοφία, 40 χρόνια ιστορικής πορείας και προσφοράς στον Αποκόρωνα», που
έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Νεροχωρίου.
26. Ορκωμοσία του Δημάρχου, των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων.
28. Ορκωμοσία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά.
Σεπτέμβριος
1. Ενορία Αγίου Γεωργίου Πύργου Κισάμου (βλπ. παραπάνω).
2. Παρουσίαση του βιβλίου του Ιάσονα Στ. Μαυροματάκη, πρ. Προέδρου Κάινας, με τίτλο
«Ανιστορώ για την Κάινα».
7. Ημερίδα με θέμα «Ελληνικοί Νερόμυλοι – Οι Νερόμυλοι της Κισάμου».
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12.-14. Επιστημονικό Συνέδριο, με τίτλο «Το πρόβλημα του Εθνοφυλετισμού στην Ορθόδοξη Εκκλησία:
Από το βουλγαρικό σχίσμα μέχρι σήμερα», το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Θεολογική Σχολή της
Χάλκης (βλπ. παραπάνω).
22. Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας, με θέμα «Η Γέφυρα του Κερίτη. Το οδικό δίκτυο, τα
μνημεία, το οικοσύστημα», που οργάνωσε η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών – Ίδρυμα
Καψωμένου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
23. Εσπερινός στον εορτάζοντα Ιερό Ναό της Παναγίας Μυρτυδιώτισσας, στη Σπηλιά
Κισάμου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και
Σφακίων Ειρηναίου.
27. Δημόσια συζήτηση για την περιοχή των Ταμπακαριών και το μέλλον των μηχανών και
εργαλείων της βυρσοδεψίας, που οργάνωσε η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική
Εταιρεία Κρήτης.
30. Συνέντευξη στην εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα» του Ραδιοφωνικού Σταθμού της
Εκκλησίας της Ελλάδος με τη Δημοσιογράφο Κατερίνα Χουζούρη.
30. Εγκαίνια του νέου κτιρίου, στο οποίο θα μεταστεγαστεί το Αστυνομικό Τμήμα
Πλατανιά.
Η Αικατερίνη Καρκαλά
15.8 Συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου, με έργα
Μάνου Χατζιδάκι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Γιορτές Ρόκκας».
19.8 Μουσική – Κρητική βραδιά, που οργάνωσε η Ενορία Κολυμπαρίου.
1.9 Εορταστική εκδήλωση που οργάνωσε η Ενορία Αγίου Γεωργίου Πύργου (βλπ.
παραπάνω).
Ο Αντώνης Καλογεράκης
1.9 Εορταστική εκδήλωση, που οργάνωσε η Ενορία Αγίου Γεωργίου Πύργου (βλπ.
παραπάνω).
11. -15. Ετήσια Γενική Συνέλευση των Ακαδημιών της Ευρώπης (βλπ. παραπάνω).
16. Αγιασμός στο ανακαινισμένο συγκρότημα Γυμνάσιο-ΓΕΛ Κολυμπαρίου, με την
ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.
Ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης
11.7 Ημερίδα ενημέρωσης στο πλαίσιο δημοσίευσης της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής
Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.
20.8 Εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος Χανίων, με θέμα την παρουσίαση των έξι
οπτικοακουστικών σποτ τουριστικής προβολής των Δημοτικών Ενοτήτων Ακρωτηρίου, Ελ.
Βενιζέλου, Θερίσου, Κεραμειών, Νέας Κυδωνίας και Σούδας.
24.-30.8 Με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση, συμμετείχε στο 85ο Παγκόσμιο
Συνέδριο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ιδρυμάτων, το οποίο
έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τα βασικά θέματα συζήτησης ήταν οι Νέες
Τεχνολογίες, η Καινοτομία, οι Συνεργασίες, το Περιβάλλον, καθώς και τα Εκπαιδευτικά
Προγράμματα στον χώρο των Βιβλιοθηκών.
25.-27.9 Στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2019,
στην Αθήνα, όπου ανέπτυξε το θέμα «Ανάδειξη του Ορθόδοξου Πολιτιστικού Αποθέματος
του Νομού Χανίων».
Η Μαρία Χατζηαποστόλου
15.8 Συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου, με έργα
Μάνου Χατζιδάκι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Γιορτές Ρόκκας».
19.8 Μουσική – Κρητική βραδιά, που οργάνωσε η Ενορία Κολυμπαρίου.
1.9 Εορταστική εκδήλωση, που οργάνωσε η Ενορία Αγίου Γεωργίου Πύργου (βλπ.
παραπάνω).
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ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΕΚΝ)
5.8 Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με την
ευκαιρία της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στον ομώνυμο Ιερό Ναό στο
ΕΚΝ, Παράρτημα της ΟΑΚ.
Στον Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου
Αμφιλόχιος,
Πρόεδρος
της
ΟΑΚ,
ιερουργούντος του Αρχιμανδρίτου και
Γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής
Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών σχέσεων Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιγνατίου
Σωτηριάδη, με τη συμμετοχή ιερέων και
την παρουσία πολλών πιστών από την
ευρύτερη περιοχή και προσκυνητών εκ
του Εξωτερικού.
O Σεβασμιώτατος στο κήρυγμά του
αναφέρθηκε στο νόημα της εορτής,
διαπιστώνοντας τη διαχρονικότητα του
μηνύματος αυτού για τον σύγχρονο άνθρωπο και ευχαριστώντας όλους τους
παρευρισκομένους, ευχήθηκε καλή πορεία προς τον Δεκαπενταύγουστο.
Στον Εσπερινό παρευρέθηκε, μεταξύ άλλων και ο Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, Ιωάννης Πετρόπουλος, καθώς και η Εθελοντική Ομάδα
του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας “Action Suehnezeichen”, τα μέλη της οποίας
–νέοι και νέες από τη Γερμανία και την Ελλάδα– φιλοξενήθηκαν στην ΟΑΚ (βλπ. 2562).
Από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στο ΕΚΝ, σημειώνουμε τις ακόλουθες:
17.7 Βραδιά Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το συγκρότημα «Φωνές του Νότου» σε ένα
μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη, που διοργάνωσε ο Εθελοντικός Σύνδεσμος
«Φίλοι του Αννουσάκειου Ιδρύματος Κισάμου».
24. Μουσική εκδήλωση-αφιέρωμα στη Μικρά Ασία, με τίτλο «Βασιλικός μυρίζει εδώ...»,
του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου με τη χορωδία Παραδοσιακής
και Βυζαντινής Μουσικής, με χοράρχη τον μουσικοδιδάσκαλο Γεώργιο Χαχλάκη.
3.8 Πρεμιέρα με την κλασική τραγωδία του Ρακίνα «Φαίδρα», από το ΔΗΠΕΘΕΚ, με τη
στήριξη της ΟΑΚ και των Δήμων Πλατανιά και Κισάμου.
7.8 Παιδική παράσταση με Θέατρο Σκιών.
10.8 Εκδήλωση-αφιέρωμα στον ποιητή-στιχουργό Μάνο Ελευθερίου, που οργάνωσε ο
Φιλολογικός Σύλλογος Κισάμου.
21.8 Συναυλία αλληλεγγύης που διοργάνωσε το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο
Αλληλεγγύης Χανίων (ΚΙΦΑΧ), με το μουσικό σχήμα «Πριγκηπέσσα» από τη Θεσσαλονίκη.
9. και 16.9 Ενενήντα (90) συνολικά ταξιδιωτικοί πράκτορες από την Ολλανδία και το
Βέλγιο, επισκέφθηκαν το ΕΚΝ, στο πλαίσιο επιμορφωτικού Σεμιναρίου, για την
προώθηση εναλλακτικών διαδρομών στη Δυτική Κρήτη. Στόχος της συνάντησης ήταν να
αναδειχθούν προορισμοί της υπαίθρου και κυρίως της ενδοχώρας, με έντονα τοπικά
πολιτιστικά χαρακτηριστικά, οι οποίοι δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη τουριστικά και η
τοπική τους ταυτότητα παραμένει αναλλοίωτη.
Η έναρξη των εργασιών έγινε από τον Δρα Κωνσταντίνο Ζορμπά, Γενικό Διευθυντή της
ΟΑΚ, ο οποίος μίλησε στους συμμετέχοντες για την ιστορία της ΟΑΚ και του ΕΚΝ,
τονίζοντας το γεγονός ότι οι επισκέπτες της Κρήτης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τις
βασικές αρχές της φιλοξενίας, προωθώντας τον πολιτισμό της Κρήτης, με κριτήρια
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ποιότητας, σε αντιδιαστολή με τον μαζικό τουρισμό (υπερ-τουρισμός) που έχει αλλοιώσει
το αυθεντικό πρόσωπο της Κρήτης.
Η εξερεύνηση της ομορφιάς του ιδιαίτερου πολιτισμού, των ιστορικών μνημείων, των
Μοναστηριών
και
του
Φυσικού
Περιβάλλοντος
αποτελεί
συγκριτικό
πλεονέκτημα του νησιού. Επιπλέον, η Δυτική
Κρήτη έχει να προσφέρει πολλά στον
επισκέπτη που θέλει να την εξερευνήσει και
να βιώσει αληθινή εμπειρία ζωής, η οποία θα
τον γοητεύσει και θα τον κερδίσει,
δημιουργώντας, με τον τρόπο αυτό, νέους
πραγματικούς φίλους της Κρήτης.
Ο κ. Ζορμπάς και οι συνεργάτες του,
πρότειναν προς τους ταξιδιωτικούς πράκτορες
που έλαβαν μέρος, να μεταφέρουν προς τους νέους επισκέπτες της Κρήτης το μήνυμα
του αλληλοσεβασμού μέσα από το σύνθημα «Χαρά και Σεβασμός» (“Enjoy and Respect”).

*
ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
1.-3.7 Ο Πάστορας της Εκκλησίας της Σουηδίας στην Ελλάδα, Kling Björn.
20.7-31.8 Ο Ιωάννης Πετρόπουλος, Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, ΔΠΘ,
Διευθυντής Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος (CHS GR), Πανεπιστήμιο Harvard.
23. Η Δρ. Goran Latihovic, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Banja Luka της Σερβικής
Δημοκρατίας της Βοσνίας, για θέματα συνεργασίας στο Πρόγραμμα Erasmus+.
24. Ο Michel Fedou από τη Γαλλία, Καθηγητής Δογματικής Θεολογίας, Πρόεδρος του
Καθολικού Κέντρου Sèvres των Παρισσίων. Ως ειδικός σε θέματα Πατρολογίας, εξέφρασε
την έκπληξή του για την πλήρη συλλογή “Sources Chrétiennes” στη Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ.
Συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας.
25.7-10.8 Ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Σωτηριάδης Γραμματέας Συνοδικής
Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
28.7-19.8 Ο Rüdiger Noll, Γενικός Γραμματέας των Ακαδημιών της Ευρώπης, ο οποίος είχε
συνάντηση εργασίας και με το επιστημονικό προσωπικό του Ιδρύματος.
4.8 Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος με τη συνοδεία του.
24.8 Ο Philippe Monbrun, Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Montpellier της
Γαλλίας, ειδικός σε θέματα σχέσεων ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος στην Αρχαία
Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη.
31.8-20.9 Ο Καθηγητής Αθανάσιος Θεολόγης με τη σύζυγό του Λίντα, από την Αμερική.
21.9-24.9 Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ειρηναίος, με
κληρικούς της Μητροπόλεώς του.
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Βιογραφικές Αναμνήσεις
Πρόσφατα στην ιστοσελίδα της National Academy of Science δημοσιεύθηκε, μεταξύ
των μεγάλων ερευνητών του κόσμου, αφιέρωμα για τη ζωή και το έργο ενός από τους
κορυφαίους ερευνητές του 20ού αιώνα, του Φώτη Καφάτου (1940-2017). Ο Φώτης
Καφάτος, Εταίρος του Ιδρύματος και για πολλά χρόνια πρωτεργάτης διοργάνωσης των
Επιστημονικών Συνεδρίων Βιολογίας στην ΟΑΚ («Δροσόφιλα»), υπήρξε από τους
πρωτοπόρους και καταξιωμένους Βιολόγους.
Άλλαξε τον ρου της Βιολογίας στην Ελλάδα και
βοήθησε, ώστε οι Βιολόγοι να έχουν ένα
αξιόλογο επίπεδο στα ερευνητικά εργαστήρια.
Ήταν οραματιστής και στρατηγικός σχεδιαστής
όχι μόνο της στενής επιστημονικής του
έρευνας, αλλά και της Επιστήμης γενικώς.
Το Βιογραφικό του σημείωμα ανέπτυξαν ο
Καθηγητής Κίτσος Λούης και η Καθηγήτρια
Marian Goldsmith.
Συγχαίρουμε και ευχόμαστε η μνήμη του
να είναι αιωνία!

Πένθη
ΨΗΦΙΣΜΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορθοδόξου
Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ), μετά την αγγελία της
εις Κύριον εκδημίας του Σπύρου Λιονάκη,
Δικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω, Άρχοντος
Νομοφύλακος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης
Εκκλησίας, ο οποίος περιέβαλλε με αγάπη και
προσωπικό ενδιαφέρον την πορεία της
Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης ως Νομικός
Σύμβουλος του Ιδρύματος,
αποφασίζει

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορθοδόξου
Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ), μετά την αγγελία της
εις Κύριον εκδημίας του Μανώλη Σκουλάκη, ο
οποίος περιέβαλλε με αγάπη και προσωπικό
ενδιαφέρον την πορεία της Ορθοδόξου
Ακαδημίας Κρήτης από το ξεκίνημά της έως
σήμερα τόσο ως μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, όσο και ως ιατρός του Ιδρύματος,

α) Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στους
οικείους του εκλιπόντος.
β) Να παραστεί στη νεκρώσιμη Ακολουθία ο
Πρόεδρος της ΟΑΚ, Σεβασμ. Μητροπολίτης
Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος και ο
Γενικός Διευθυντής κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς.
γ) Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό Τύπο.
Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, 18-7-2019

αποφασίζει

α) Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στους
οικείους του εκλιπόντος.
β) Να παραστεί στη νεκρώσιμη Ακολουθία ο
Γενικός Διευθυντής κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς.
γ) Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό Τύπο.
Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, 30-7-2019

Ευχόμεθα να τους αναπαύσει ο Κύριος και εκφράζουμε και από τη θέση αυτή θερμά
συλλυπητήρια στους οικείους τους.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Διεθνές Συνέδριο Βιολογίας (βλπ. 2552)

Διεθνές Συνέδριο Φυσικής (βλπ. 2554)

Σεμινάριο Αγιογραφίας (βλπ. 2556)

Διεθνές Συνέδριο Πληροφορικής (βλπ. 2557)

Ημερίδα Ρομποτικής για παιδιά (βλπ. 2558)
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Μνήμη Βικτωρίας Θεοδώρου (βλπ. 2560)

Θερινό Ψυχόδραμα (βλπ. 2561)

Τοπία της Κρήτης (βλπ. 2563)

Η Χορωδία του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως
Κισάμου και Σελίνου (βλπ. 2564)

Μαθήματα Καταλλαγής (βλπ. 2562)

Μωυσέως Ωδή (βλπ. 2564)

Ο Χορός Ψαλτών «Οι Κρήτες Μαΐστορες» (βλπ. 2564)
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Συνέδριο Φυσικών (βλπ. 2570)

Το μέλλον του ελαιολάδου (βλπ. 2571)

Κρητική βραδιά στην ΟΑΚ

Εσπερινός στον Ιερό Ναό Παναγίας
Μυρτιδιώτισας Σπηλιάς (23.9.2019)

Ευλογία των καρπών της Γης (Νωπήγεια, 5-8-2019)
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