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Η οργή του... νερού! 
 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ζήσαμε στην Κρήτη δραματικές και τραγικές στιγμές από το θυμό της 
φύσης. Η λαϊκή σοφία το λέγει πολύ όμορφα: «Μην πάρεις δίκιο απ’ ορφανό, κι απ’ το ποτάμι τόπο…». Οι 
συνεχείς παρεμβάσεις του ανθρώπου απέναντι στο φυσικό περιβάλλον απέδειξαν ακόμη μία φορά, σε όλη τους 
την ένταση, ότι η αδικία οδηγεί πάντα στην οργή. Ίσως να μην είναι μόνο ο θυμός της φύσης προς τον 
άνθρωπο, αλλά πολλές φορές αυτό εκφράζεται και ως οργή του 
Θεού, ο Οποίος «ἀπολλύει μέγαν καί δυνάστην» (Ιώβ, 5:2). Όχι 
βέβαια ως τιμωρία, αλλά για να επιπλήξει ή να παιδεύσει τον 
αδικούντα. Οι παρακάτω σκέψεις του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου, Προέδρου της 
Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης,  αποτελούν μία ευκαιρία 
προβληματισμού για τις όποιες καταστροφές υπέστησαν οι 
συνάνθρωποί μας στον Δήμο Πλατανιά, αλλά και μία 
προσπάθεια να αναστείλουμε την οργή της φύσης και να 
αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με τον κόσμο του Θεού, τον 
οποίον παρέλαβε ο άνθρωπος «τοῦ ἐργάζεσθαι τὸν κόσμον, καὶ 
φυλάσσειν αὐτόν» (Γεν. 2:15). Είναι σημαντικό γεγονός η 
κατάρρευση γεφυρών και εστιών από τις θεομηνίες, οι οποίες 
αφήνουν τον άνθρωπο χωρίς ελπίδα, αλλά πολύ σημαντικότερο 
είναι και το γκρέμισμα των αξιών από τη ζωή μας! 

* 
*    * 

Κίνητρο για τον προβληματισμό και τις ατάκτως ερριμμένες 
σκέψεις που ακολουθούν, η χθεσινή (25. Φεβρουαρίου 2019) 
κατάρρευση της ιστορικής γέφυρας του «Κερίτη». Πρόκειται περί 
ενός «ιστορικού διατηρητέου» μνημείου 111 ετών που βρισκόταν 
στο ιστορικό χωριό Αλικιανός των Χανίων. Η ιστορικής σημασίας 
γέφυρα είχε δημιουργηθεί με την φροντίδα του μεγάλου 
Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου το 1908 και ήταν σύμβολο για τον 
τόπο, την Κρήτη και τον κόσμο, καθώς εκεί το 1941, οι Κρητικοί 
ελεύθεροι αγωνιστές, έγραψαν μία ξεχωριστή - μοναδική ιστορία 
που ενέπνευσε και συγκίνησε τον κόσμο.  

Εκεί, την 1η Αυγούστου του 1941, οι Ναζί κατακτητές εκτέλεσαν 118 αδούλωτα παλληκάρια της Κρήτης και 
συνολικά στα χρόνια της κατοχής, στον τόπο αυτό, έχασαν τη ζωή τους 397 άνθρωποι. Αυτό, λοιπόν, το κερί 
που άναψε και το λιβάνι που θύμιασε τους 397 αδούλωτους και απροσκύνητους Κρητικούς που η γερμανική 
βαρβαρότητα πίστεψε ότι θανάτωσε, οδηγώντας τους στην αθανασία, έδωσε στον τόπο και στο ποτάμι της 
κοιλάδας το όνομά του: «Κερίτης». Εκεί στα θεμέλιά της είναι θρονιασμένη η δόξα που ποτίζεται και θεριεύει 
με το αίμα που χύθηκε στην αντίσταση των Κρητικών και στις θυσίες που ακολούθησαν, τροφοδοτώντας το 
αιώνιο δένδρο της λευτεριάς. Δικαιολογημένα θρήνησαν και θρηνούν οι άνθρωποι του τόπου. Με την 
κατάρρευσή της νιώθουν πως ξεριζώνεται και γκρεμίζεται η ιστορία τους. «Εκεί, στον ανοιχτό κάμπο, σημειώνει 
αρθρογράφος, παίχτηκε το παιχνίδι της αναμέτρησης και του μεγαλείου, της δόξας του αδούλωτου ανθρώπου 
με τη φωτιά και το σίδερο της χαμηλής και σκοτεινής ανθρώπινης βαρβαρότητας» [...]. 

Σκέφτομαι και συλλογιέμαι: Στους δικούς μας χρόνους και καιρούς, πού παίζεται άραγε το παιχνίδι της 
αναμέτρησης και του μεγαλείου της δόξας του αδούλωτου ανθρώπου;  

Ποια είναι η «σωστή κατεύθυνση» αυτής της Πατρίδας; Αυτή που η αδούλωτη ανά τους αιώνες Ελληνική 
και Κρητική ψυχή υπερασπίστηκε, στο όνομα της πίστης και της ελευθερίας, που γαλούχησε και έθρεψε γενεές 
– γενεών, πότισε το δένδρο της ελευθερίας και ανέστησε το Γένος των Ρωμιών από την τέφρα του σε κάθε 
οριακή στιγμή της ιστορικής πορείας του ή μήπως αυτή που επαγγέλλονται οι σύγχρονοι, κατά τον μεγάλο 
Μίκη Θεοδωράκη, «εθνομηδενιστές» των καιρών μας; Για όσους δε, πάλι θα σπεύσουν να... στοχοποιήσουν 
πρόσωπα και να λογοκρίνουν τα γραφόμενα, σαφώς δικαίωμά τους, απαντάμε με το Ριζίτικο τραγούδι του 
«Κερίτη»: «Φωνή και κλάημα άκουσα στη γέφυρα Κερίτη, ποιες να ‘ταν απού κλαίγανε και τα δεντρά 
μαραίναν… Δεν ήταν μια δεν ήταν δυο δεν ήταν τρεις και δέκα, ήταν των εκατό οχτώ χαροκαημένες μάνες… 
Μάνες γυναίκες κι αδερφές κακοθανατισμένων… Η μια ‘κλαιγε τον άντρα της, η γι άλλη τον υγυιόν τζη, οι 
αδερφές τους αδερφούς τη λεβεντιά της Κρήτης…».  

Αυτή η «λεβεντιά» της αδούλωτης και απροσκύνητης ψυχής του Γένους, πιστεύουμε, θα αφυπνίσει και θα 
αναστήσει, για άλλη μία φορά, τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. 

 

 

M. Gokuikian, 2004, Lebanon 

Από το Πρόγραμμα της ΟΑΚ  
«Πρόσωπο προς Πρόσωπο» 
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
 

2501  6. Υποδοχή του Νέου Έτους 
ε ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε και εφέτος η μεγάλη εορτή των Θεοφανείων. 
Μετά τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Γωνιάς, τελέστηκε στο 

λιμάνι του Κολυμπαρίου η Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού, παρουσία πλήθος 
κόσμου. 
     Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάστεις της 
Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ), η πρώτη ετήσια καθιερωμένη εκδήλωση για τη 
βράβευση των πρωτοετών φοιτητών που κατάγονται από τον Δήμο Πλατανιά και 
εισήχθησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας. 
     Η εκδήλωση άρχισε με την Ακολουθία κοπής της Αγιοβασιλόπιτας από τον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο, ο οποίος στον Χαιρετισμό 
του, αναφέρθηκε στη χαρά της επιτυχίας των φοιτητών στα Πανεπιστήμια της Ελλάδος, 
αλλά και τις δυσκολίες που θα έχουν να αντιμετωπίσουν στο αβέβαιο οικονομικό 
περιβάλλον.  
     Ο Δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης, χαιρετίζοντας την εκδήλωση, σημείωσε 
τη στήριξη του Δήμου προς τους νέους φοιτητές, η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται εκ 
μέρους της επίσημης Πολιτείας και να βοηθά την εκπαιδευτική κοινότητα του τόπου. 
Επίσης, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας του Δήμου με την ΟΑΚ, ένα Ίδρυμα 
που τιμά την Κρήτη. Ομοίως, ευχές εξέφρασε και ο Αντιπρόεδρος της ΑΝΕΚ, Σπυρίδων 
Πρωτοπαπαδάκης, προσφέροντας στους επιτυχόντες εισιτήρια για τα πρώτα ταξίδια 
τους. 
    Στη συνέχεια, έλαβε τον λόγο ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος 
Ζορμπάς, ο οποίος ευχήθηκε σε όλους τους παρευρισκομένους μία ευλογημένη και 
δημιουργική χρονιά, στέλνοντας το δικό του μήνυμα:   
«Προς τους άρχοντες του τόπου μας να προχωρήσουν σε γενναίες και ουσιαστικές 
αλλαγές. 

Στους συμπατριώτες μας Κολυμπαριανούς, να κρατήσουν ως κόρη οφθαλμού την 
ομορφιά της περιοχής μας και να μην αφήσουμε τον καταναλωτισμό να αλλάξει τη ζωή 
μας.  

Στους γονείς να συνεχίσουν να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με τις κρητικές παραδόσεις, 
τα ήθη και τα έθιμα. Η Εκκλησία και τα Μοναστήρια μας δεν είναι Μουσεία, αλλά 
ζωντανοί οργανισμοί και ζουν μέσα από εμάς. 

Για τους εκπαιδευτικούς, να συνεχίσουν να προσφέρουν τις γνώσεις τους στους 
μαθητές, αλλά και να τους διδάξουν τον τρόπο διαχείρισης της γνώσης. Να μάθουν στους 
μαθητές να είναι Ευρωπαίοι και να σταματήσουμε πλέον να μας βλέπουν ως Ανατολίτες. 

Να ζήσουμε τις συλλογικότητες! Η ΑΝΕΚ είναι μία από τις πολλές προσπάθειες που 
ακόμη τολμούν μέσα στον χρόνο, παρά τα χίλια μύρια κύματα, που έχει περάσει. 
Χρειάζεται να επιστρέψουμε στις βεβαιωμένες αυτές πραγματικότητες, όταν χιλιάδες 
Συνεταιρισμοί λειτουργούν στην Ευρώπη. 

Για τους σημερινούς φοιτητές και φοιτήτριες, να συνεχίσουν να ρωτούν, να ερωτεύονται 
και να μην λησμονούν την Κρήτη μας. Να κάνουν καλές σπουδές, να πάνε στα 
Πανεπιστήμια του εξωτερικού και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Τους έχουμε 
ανάγκη. 
  Να μάθουν να αγαπάνε τον συνάνθρωπο, να συγχωρούν τα λάθη του και να 
υπερασπίζουν το δίκιο του, από το ψωμί, ως την ελευθερία και την ειρήνη του κόσμου. 
  Τέλος, η λαχτάρα μας είναι να αποτελέσει η σημερινή Κρήτη μία σύγχρονη γέφυρα 
ανάμεσα στην ταραγμένη και συχνά αυθαίρετα διεκδικητική Ανατολή και τη θεσμικά 
μεταβαλλόμενη Δύση».  

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 

Μ 
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     Την εκδήλωση παρακολούθησαν Αντιδήμαρχοι, Αρχές του τόπου, επίσημοι Φορείς, 
Άρχοντες Οφφικιάλοι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Διευθυντές και Εκπαιδευτικοί των 
Σχολείων της περιοχής, συγγενείς των επιτυχόντων σπουδαστών, καθώς και αρκετοί 
φίλοι του Ιδρύματος. 
 
2502 9. Πρόληψη της παιδικής κακοποίησης  

 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Κολυμβαρίου, σε συνεργασία με το 
«Χαμόγελο του παιδιού» και την ΟΑΚ, ξεκίνησαν μία σειρά ομιλιών με θέματα που 

ενδιαφέρουν γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές. 
Κατά την έναρξη των συναντήσεων η Ειρήνη Μαρκουλάκη, Ψυχολόγος και 

συνεργάτιδα στο «Χαμόγελο του παιδιού», ανέλυσε τον ρόλο των γονέων στην πρόληψη 
της σεξουαλικής παρενόχλησης/κακοποίησης των παιδιών. Ένα φλέγον ζήτημα που 
αφορά όλους και βρίσκεται δραματικά στην επικαιρότητα. Η κα Μαρκουλάκη ανέφερε τις 
μορφές και τα βασικά αναγνωριστικά σημάδια της κακοποίησης και επεσήμανε την 
ανάγκη καλλιέργειας διαύλου επικοινωνίας, σπάζοντας τη σιωπή και αποκαλύπτοντας με 
τόλμη το έγκλημα εις βάρος των αθώων ψυχών. 

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, αφού πρώτα ευχαρίστησε 
την ομιλήτρια για την παρουσία και την ενδιαφέρουσα ομιλία, υπενθύμισε πως το 
«τοξικό» στοιχείο έχει ποικίλες προεκτάσεις, καθώς ξεκινά από τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος και εισχωρεί ακόμη και μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις. Ο Δρ Ζορμπάς 
τόνισε, πως οι βαθιές ρίζες και η ύπαρξη οράματος, μπορούν να λειτουργήσουν μέσα 
στην ψυχή των παιδιών ως προστασία από κάθε κίνδυνο που επιβουλεύεται την 
παιδικότητά τους.   

 
2503  12. Ο ραφτάκος των λέξεων  

ια δεύτερη χρονιά συνεχίζονται οι εκπαιδευτικες δράσεις της Βιβλιοθήκης της ΟΑΚ 
«Το Φως». Στο πλαίσιο αυτό, διαβάστηκε από τον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης Ιωάννη 

Μουντογιαννάκη, η ιστορία του βιβλίου με τον παραπάνω τίτλο, του συγγραφέα Αντώνη 
Παπαθεοδούλου. Ακολούθησε συζήτηση με τα παιδιά. 
 
13. Ενορία από το Σπήλι Ρεθύμνου. 
 
2504  18.-19. Εορτή του Αγίου Μακαρίου  

ε την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, τελέσθηκε 
Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου, Προέδρου της ΟΑΚ, με την παρουσία πολλών πιστών. 
Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, οι Ακολουθίες τελέσθηκαν στο Παρεκκλήσι των 
Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου.  Ο Σεβασμιωτάτος, κατά τον Χαιρετισμό του, αναφέρθηκε 
στο πρόσωπο του Οσίου και τα μηνύματα που δίδει στον σύγχρονο κόσμο. Ο Γενικός 
Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο 
μπορούμε να κατανοήσουμε τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα από τα αποφθέγματα των 
Πατέρων της ερήμου, ενώ η επιστημονική συνεργάτιδα του Ιδρύματος, Εμμανουέλα 
Λαρεντζάκη, έκανε μία σύντομη παρουσίαση του Προγράμματος Λόγου και Τέχνης της 
ΟΑΚ, «Πρόσωπο προς Πρόσωπο». Επίσης, παρουσίασε το νέο εικαστικό έργο, με τίτλο 
«Να φέρει φως όπου υπάρχει σκοτάδι», προσφορά του Ολλανδού καλλιτέχνη Fred 
Thoolen προς το Ίδρυμα. Πρόκειται για το δεύτερο έργο του Fred Τhoolen που είναι 
εμπνευσμένο από το παραπάνω Πρόγραμμα της ΟΑΚ, με το πρώτο να έχει ως τίτλο: 
«Πρόσωπο προς Πρόσωπο».  
     Ακολούθησε παραδοσιακό κέρασμα προς τους παρευρισκομένους φίλους του 
Ιδρύματος. 

Tην επομένη, κυριώνυμος ημέρα της εορτής, τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία από τον π. 
Διονύσιο Νταουντάκη, εφημέριο του Ιερού Ναού της Αγίας Μαρίνας Κολυμβαρίου, 

Ο 

Γ 

Μ 
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παρουσία αδελφών της Ιεράς Μονής Γωνιάς, συνεργατών και φίλων του Ιδρύματος, οι 
οποίοι τίμησαν τη μνήμη του Αγίου. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, υπογράμμισε, 
πως καθημερινά ο άνθρωπος αγωνίζεται να σπάσει τα δεσμά για να έλθει σε «πρόσωπο 
προς πρόσωπο» κοινωνία με τον Θεό, τον συνάνθρωπο και τον κόσμο, καθιστώντας το 
μήνυμα της διήγησης του Αββά Μακαρίου, επίκαιρο και διαχρονικό σε κάθε εποχή. 
 

2505  26. Με το ποδήλατό μου αρχηγό το αυτοκίνητο νικώ 
το πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων της Βιβλιοθήκης της ΟΑΚ «Το Φως», 
διαβάστηκε από τον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης Ιωάννη Μουντογιαννάκη, το 

παραπάνω παραμύθι του συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλου, που αφηγείται την ιστορία 
μια παρέας από ποδήλατα, που ήθελαν να υπογράψουν συνθήκη ειρήνης με τα 
αυτοκίνητα. Ακολούθησε συζήτηση με τα παιδιά σχετική με τη φροντίδα του Φυσικού 
Περιβάλλοντος. 
 

2506  26. Βραδιές Κινηματογράφου 
 ΟΑΚ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για την τοπική κοινωνία, 
προσπαθώντας να καλύψει το κενό ενός γόνιμου προβληματισμού γύρω από την 

τέχνη του Κινηματογράφου, πραγματοποιεί κατά το τρέχον έτος, μία σειρά προβολής 
ταινιών με θέμα τη διαφορετικότητα, την αποδοχή του άλλου και τον θρίαμβο της ζωής, 
με σκοπό την εποικοδομητική συζήτηση και τον προβληματισμό των νέων, των γονέων, 
των εκπαιδευτικών και όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων της κοινωνίας μας. 

Τις ταινίες προλογίζουν άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, καθώς και 
ερευνητές που σχετίζονται με τη θεματολογία της εκάστοτε ταινίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε η προβολή της κινηματογραφικής ταινίας 
«1968», την οποία προλόγισε και σχολίασε ο Κωστας Πατεράκης, αναπληρωτής Γενικός 
Διευθυντής της Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ). 
  
30. Μαθητές του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης «Διαλεκτική», με συνοδό την 
Καθηγήτριά τους, Στέλα Αλυγιζάκη, Φιλόλογο/Ιστορικό, ενημερώνονται για το έργο της 
ΟΑΚ και το έργο των Τριών Ιεραρχών.  
 

 
Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, με αφορμή την ανακήρυξη του 2019 ως «Έτους 

Ερωτόκριτου» από το Υπουργείο Πολιτισμου και Αθλητισμού, μετά από πρόταση του 
Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, συμμετέχοντας στις εορταστικές εκδηλώσεις, 
πραγματοποιεί Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, με 
τίτλο: «Ερωτόκριτος. Το παραμύθι της Κρήτης». 

Στο πλαίσιο του παραπάνω Προγράμματος, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
για τη ζωή και το έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου, για το ιστορικό πλαίσιο της εποχής, τη 
διαχρονικότητα του έργου (π.χ. εξορία και προσφυγιά του Ερωτόκριτου) και την επίδραση σε 
σημαντικούς καλλιτέχνες και ανθρώπους του πνεύματος (π.χ. Σεφέρης, Καζαντζάκης, 
Πρεβελάκης, Θεόφιλος, Τσαρούχης κ.ά.), στους οποίους λειτούργησε ως πηγή έμπνευσης και 
κυρίως για τις πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της 
αλληλεγγύης, της φιλίας, της αγάπης και της δύναμης του έρωτα, που ο συγγραφέας πρεσβεύει 
μέσα από το επικό αυτό έργο. Παράλληλα και έχοντας ως στόχο την αυτενέργεια των μαθητών  
υπάρχει δυνατότητα εικαστικής ή θεατρικής απόδοσης εκ μέρους των μαθητών, 
«ζωντανεύοντας» με την καθοδήγηση των δασκάλων και των καθηγητών τους, σκηνές από το 
βιβλίο. Επίσης, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και άλλες δράσεις του Ιδρύματος 
μέσα από παιδαγωγικά προγράμματα με δραστηριότητες στο Παρεκκλήσι, τη Βιβλιοθήκη, το 
Αγιογραφείο και το Μουσείο Βοτάνων, με έμφαση στην προστασία του Φυσικού 
Περιβάλλοντος, αλλά και τις πανανθρώπινες αξίες του έργου. 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
1. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Βουλευτής, πρ. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και Καθηγητής 
Συνταγματικού Δικαίου του Α.Π.Θ., με αφορμή την παρουσίαση του νέου του βιβλίου με 
τίτλο «Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και Ιστορίας. Προσδοκίες και κίνδυνοι από την 
αναθεώρηση του Συντάγματος», επισκέφθηκε την ΟΑΚ. Ο κ. Βενιζέλος έχαιρε θερμής 
υποδοχής από τον Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ, Δρα Κωνσταντίνο Ζορμπά, ο οποίος τον 
καλωσόρισε και τον περιήγαγε στους χώρους του Ιδρύματος, ενώ είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν επί μακρόν για θέματα που αφορούν το έργο της Εκκλησίας στον 21ο αιώνα, 
αλλά και για τις σχέσεις Εκκλησίας και Κράτους, με αφορμή τις συζητήσεις για το νέο 
Σύνταγμα στην Ελλάδα. Επίσης, ο κ. Βενιζέλος ενημερώθηκε για τα νέα Προγράμματα της 
Ακαδημίας, δίδοντας έμφαση στο μεγάλο θέμα της Κοινωνικής Οικονομίας και των 
Ενεργειακών Κοινοτήτων. 

Ο κ. Βενιζέλος μιλώντας για την ΟΑΚ και εξαίροντας το έργο και την προσφορά της, 
δήλωσε στα ΜΜΕ της περιοχής, τα εξής: «Είναι ένας οικουμενικός θεσμός με εξαιρετική 
φήμη και με πολύ μεγάλο κύρος. Θα έλεγα, όμως, ότι τώρα έχει εγγραφεί στην ιστορία 
της Ορθοδοξίας ως ο τόπος, στον οποίο διεξήχθη η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, το 2016 και 
οι τελευταίες εξελίξεις μάς κάνουν να ξαναθυμηθούμε τη Σύνοδο αυτή και τη σημασία 
του Μηνύματός της στην εποχή μας. Και εδώ στην Ακαδημία, στο Κολυμβάρι, υπάρχει μία 
παρακαταθήκη, πάρα πολύ σημαντική, θεολογική και κοινωνική, χάρη στο μακαριστό 
Ειρηναίο και το τεράστιο κοινωνικό έργο που έχει αφήσει πίσω του». 

 
2507  2. Εορτή Τριών Ιεραρχών 

ε αφορμή την Εορτή των Τριών Ιεραρχών, Εορτή της Ελληνικής Παιδείας και των 
Γραμμάτων, η ΟΑΚ διοργάνωσε επίσημη εόρτια εκδήλωση, με επίκεντρο το 

μέλλον της ελληνικής γλώσσας, γραπτής και προφορικής, ως θεμελιακού στοιχείου της 
εθνικής μας οντότητας. 

Της εκδήλωσης προηγήθηκε Αρχιερατικός Εσπερινός, μετά αρτοκλασίας, στην Ιερά 
Πατριαρχική Μονή Οδηγητρίας Γωνιάς, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου. 

Μετά το πέρας του Εσπερινού, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος 
Ζορμπάς, καλωσόρισε τους παρευρισκομένους, κάνοντας μία σύντομη εισαγωγική 
αναφορά στο νόημα της εορτής των Τριών Ιεραρχών, τονίζοντας πως εκείνοι, «αγάπησαν 
τη γνώση, θαύμασαν τα επιτεύγματα της εποχής τους, συνέβαλαν στην πρόοδο όλων των 
Επιστημών με τις οποίες ασχολήθηκαν», δίχως να παραμείνουν κλεισμένοι στα 
εργαστήριά τους και αποκομμένοι από τον πόνο των φτωχών και των αδυνάτων, αλλά 
αναζήτησαν το νόημα της ζωής στη σχέση τους με τον άνθρωπο και τον κόσμο».  

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Αντώνιος Κουνάδης, Ακαδημαϊκός και Πρόεδρος της 
Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Η καταγωγή της ελληνικής γλώσσας: 
προφορικής και γραπτής». Ο ομιλητής, αφού ευχαρίστησε την ΟΑΚ για την πρόσκληση, 
αναφέρθηκε σε δύο θέματα, που μέχρι τις ημέρες μας αποτελούν αντικείμενο έντονων 
συζητήσεων και αμφισβητήσεων: την «προβληθείσα τον 18ο αιώνα άποψη ότι η ελληνική 
γλώσσα ανήκει στην Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών», καθώς και την άποψη ότι «το 
Ελληνικό αλφάβητο είναι Φοινικοσημιτικής προελεύσεως». Παρουσιάζοντας αυθεντικές 
γνώμες γλωσσολόγων, αρχαιολόγων, ιστορικών, ανθρωπολόγων, παλαιοντολόγων, ο κ. 
Κουνάδης κατέληξε σε κάποια άκρως ενδιαφέροντα συμπεράσματα, όπως ότι το πρώτο 
αλφάβητο στον κόσμο είναι το Ελληνικό, του 8ου π.Χ. αι., αλλά και στο ότι υπάρχουν 
σοβαρές ενδείξεις ότι το Ελληνικό αλφάβητο είναι πολύ αρχαιότερο, αναγόμενο 
πιθανότατα στα χρόνια του Τρωικού πολέμου, πολύ δε πιθανότερο είναι, τα ομηρικά έπη 
να είχαν παραδοθεί γραπτά. 

Κατά το κλείσιμο της εκδήλωσης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και 
Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος του Ιδρύματος, αφού ευχαρίστησε με τη σειρά του τον 
ομιλητή, τόνισε πως η σύζευξη Ελληνισμού και Χριστιανισμού αποτελούν ένα μυστήριο 
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και ένα θαύμα που δημιούργησε έναν νέο κόσμο, υπογραμμίζοντας τα βασικά 
χαρακτηριστικά του ελληνικού Πολιτισμού: τη θεοκεντρικότητα, την 
ανθρωποκεντρικότητα, τη φιλοσοφία και τον σεβασμό προς την ετερότητα του άλλου. 

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν, ο Δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης, ο 
Δήμαρχος Κισάμου Θεόδωρος  Σταθάκης, εκπρόσωποι των Αρχών του τόπου, ο Πρύτανης 
του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, ο πρ. Πρύτανης του Πολυτεχνείου 
Κρήτης Βασίλειος Διγαλάκης, ο Αντιπρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Μιχαήλ 
Λαγουδάκης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΑΚ, Εκπαιδευτικοί της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και μαθητές των Σχολείων των 
Επαρχιών Κισάμου και Σελίνου. 
 
4. ΣΤ΄ Τάξη του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων. 
6. Δ΄ Τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων. 
 
2508  9. Κινηματογραφική βραδιά 

ε την προβολή της ταινίας «Θεέ μου τί σου κάναμε;» συνεχίσθηκαν οι 
δραστηριότητες της ΟΑΚ γύρω από την τέχνη του κινηματογράφου. Μετά το πέρας 

της ταινίας, ακολούθησε συζήτηση με τον Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ Κωνσταντίνο Β. 
Ζορμπά. 
 
2509  11. Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός 

εύτερη εκδήλωση (βλπ. 2502), που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
Δημοτικού Κολυμβαρίου σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του παιδιού» και την 

ΟΑΚ, με ομιλήτρια την Ειρήνη Μαρκουλάκη, Ψυχολόγο και συνεργάτιδα στο «Χαμόγελο 
του παιδιού», η οποία ανέπτυξε το θέμα: «Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός». Η 
ενδοσχολική βία απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα και βρίσκεται δραματικά στην 
επικαιρότητα, σχεδόν καθημερινά. 
     Η κα Μαρκουλάκη έκανε μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην ιστορία του 
Οργανισμού «Χαμόγελο του παιδιού», εξηγώντας ταυτοχρόνως τον τρόπο λειτουργίας 
του και υπενθυμίζοντας τη δυνατότητα χρήσης της Εθνικής Γραμμής 1056, για αναφορά 
προβλημάτων και περιπτώσεων ανάγκης άμεσης προστασίας και παροχής βοήθειας στα 
παιδιά.  
     Παράλληλα, η ομιλήτρια διευκρίνισε τους όρους «ενδοσχολική βία» (“school 
violence”) και «εκφοβισμός» (“bullying”), ανέφερε τις μορφές και τα βασικά 
χαρακτηριστικά της ενδοσχολικής βίας, το γεγονός πως συνδέονται με την εμφάνιση 
δυσκολιών στην ομαλή ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και τις συνέπειες σε θύτη και 
θύμα.  
     Ακολούθησε συζήτηση, στην οποία επισημάνθηκε η ανάγκη καλλιέργειας πνεύματος 
σεβασμού και αλληλεγγύης στη ψυχοσύνθεση των μαθητών, ώστε μέσα από τη δύναμη 
της παιδείας να προλαμβάνονται, αλλά και να «θεραπεύονται» ανάλογα περιστατικά. 
 
2510  16. Στα παλάτια της Κνωσού 

το πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων της Βιβλιοθήκης της ΟΑΚ «Το Φως», 
διαβάστηκε από τον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης Ιωάννη Μουντογιαννάκη, το 

μυθιστόρημα για παιδιά, και όχι μόνο, του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα Νίκου 
Καζαντζάκη. Ακολούθησε συζήτηση με τα παιδιά, τα οποία ζωγράφισαν εικόνες από τη 
Μινωική Κρήτη. 
 
2511 16. Κινηματογραφική βραδιά 

ε την προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «Πλατεία Αμερικής» συνεχίσθηκαν 
οι δραστηριότητες της ΟΑΚ γύρω από την τέχνη του κινηματογράφου. Μετά το 
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πέρας της ταινίας, ακολούθησε συζήτηση με τον Νίκο Χουρδάκη, Ψυχολόγο-Αναλυτικό 
Ψυχοθεραπευτή (Χανιά). 
 
19. Δημοτικό Σχολείο Δραπανιά. 
20. Γ΄ Τάξη 17ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων. 
21. Δ΄και ΣΤ΄ Τάξεις 2ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων. 
 
2512  23. Ο Φεγγαροσκεπαστής 

ι μικροί φίλοι του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων της 
Βιβλιοθήκης «Το Φως», είχαν την ευκαιρία να ακούσουν το παραμύθι «Ο 

Φεγγαροσκεπαστής», του Συγγραφέα Eric Puybaret, μία παραμυθένια περιπέτεια που 
μιλάει για τη δύναμη της θέλησης, της αλληλεγγύης και της φιλίας! Στο τέλος τα παιδιά 
έφτιαξαν μία αλυσίδα από λέξεις που συμβολίζουν τη φιλία, την αλληλεγγύη και την 
αγάπη, με την ελπίδα να μη σπάσει ποτέ! 
 
2513  23. Κινηματογραφική βραδιά 

ροβολή της ταινίας με τίτλο «Άνθρωπος στη θάλασσα». Ακολούθησε συζήτηση με 
την Ανδρομάχη Χουρδάκη, Φιλόλογο στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κισάμου και 

Συγγραφέα.  
 
2514  27. Η Γερόντισσα της Χαράς 

αρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Η Γερόντισσα της Χαράς - Μοναχή Γαβριηλία», 
πραγματοποιήθηκε στην ΟΑΚ, την οποία διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου 

και Σελίνου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα. 
Το βιβλίο παρουσίασαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος, ο 

Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Μπατσάκης και ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ. Την 
εκδήλωση συντόνισε η Αικατερίνη Καρκαλά, επιστημονική συνεργάτιδα του Ιδρύματος.  

Της εκδήλωσης προηγήθηκε, υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού και Θαυματουργού και Αρχιερατικός Εσπερινός στην Ιερά Πατριαρχική Μονή 
Γωνιάς, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου.  
 

2515  28. Ιερατική Σύναξη 
ατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου 
Αμφιλοχίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη, προ της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, 

Ιερατική Σύναξη των Κληρικών της Μητροπόλεως, με προσκεκλημένο ομιλητή τον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριο, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Τα 
χαρίσματα της Ιερωσύνης». 

Της Ιερατικής Σύναξης προηγήθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην παρακείμενη 
Ιερά Πατριαρχική Μονή Γωνιάς, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Αργολίδος Νεκταρίου.  
 

ΜΑΡΤΙΟΣ 
2516  2.-3. Πρωτάθλημα Σκακιού Δυτικής Κρήτης 

ο 12ο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού Δυτικής Κρήτης, πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ με διοργανωτές τον Αθλητικό Όμιλο Χανίων «ΚΥΔΩΝ» 

και την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κρήτης και συνδιοργανωτές τον Δήμο Πλατανιά, 
την Περιφέρεια Κρήτης και την ΟΑΚ. Οι χώροι του Ιδρύματος γέμισαν από 200 περίπου 
παιδιά που «χόρτασαν» ένα διήμερο γεμάτο σκάκι, αλλά και φιλικές παρέες.  

Η Οργανωτική Επιτροπή εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον Γενικό Διευθυντή 
Κωνσταντίνο Ζορμπά και το προσωπικό της ΟΑΚ για την «άψογη εξυπηρέτηση κατά τη 
διάρκεια των αγώνων» (βλπ. Χανιώτικα Νέα, 12.3.2019, σ. 44). 
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2517  2. Σάββατο στη Βιβλιοθήκη 
ι μικροί φίλοι του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων της 
Βιβλιοθήκης «Το Φως», με γενικό τίτλο «Σάββατο στη Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ», 

άκουσαν από τον επιστημονικό συνεργάτη και Βιβλιοθηκονόμο του Ιδρύματος, Ιωάννη 
Μουντογιαννάκη, τη συναρπαστική παραμυθένια περιπέτεια «ΟΥΠΣ», του συγγραφέα 
Oliver Jeffers, η οποία μιλάει για τη δύναμη της θέλησης και τη μεγάλη σημασία της 
προσπάθειας!  
 
2518  2. Η ζωή είναι ωραία 

ινηματογραφική βραδιά με την προβολή της παραπάνω ταινίας. Ακολούθησε η 
καθιερωμένη συζήτηση με την επιστημονική συνεργάτιδα της ΟΑΚ, Μαρία 

Χατζηαποστόλου. 
 
4. Σπουδαστές του Τμήματος Μετεκπαίδευσης Τουριστικών Επιχειρήσεων ΑΣΤΕΚ, 
ενημερώθηκαν από τον Γενικό Διευθυντή Δρ Κωνσταντίνο  Ζορμπά για τον σκοπό και το 
έργο του Ιδρύματος, αλλά και τη σχέση των εργαζομένων με τους τουρίστες στις 
τουριστικές μονάδες όπου εργάζονται. 
 
2519  4. Μαθαίνοντας το Διαδίκτυο 

κδήλωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου 
Κολυμπαρίου, με το παραπάνω θέμα (βλπ. 2502). Ακολούθησε συζήτηση. 

 
2520  7.-21. Σεμινάριο Αγιογραφίας 

μάδα Φινλανδών και Σουηδών παρακολούθησαν μαθήματα Βυζαντινής Αγιογραφίας 
από την Αγιογράφο της ΟΑΚ Κωνσταντίνα Στεφανάκη, έχοντας την ευκαιρία να 

ιστορήσουν την εικόνα της «Ενθρόνου Μητέρας του Ιησού Χριστού». 
Ο Γενικός Διευθυντής, καλωσορίζοντας την Ομάδα, μίλησε για τη σημασία της 

Μεγάλης Τεσσαρακοστής και την πάλη ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως, μία συνεχής 
πάλη που την αντιλαμβάνεται ο ταπεινός Αγιογράφος, ιστορώντας τις Εικόνες. 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν στη Θεία Λειτουργία, στην 
παρακείμενη Ιερά Μονή Γωνιάς, την Κυριακή της Ορθοδοξίας και μετέπειτα να 
παρακολουθήσουν την καθιερωμένη επετειακή ομιλία του Ιδρύματος (βλπ. 2524). Κατά 
το επίσημο γεύμα που ακολούθησε ο Lars Olofsson εξέφρασε, εκ μέρους όλων των 
συμμετεχόντων, τις ευχαριστίες προς το Ίδρυμα για την φιλοξενία και τα συναισθήματά 
τους για την παρουσία τους στην «πηγή» των πρωτότυπων εικόνων, εκφράζοντας την 
επιθυμία τους να έρθουν και πάλι, κατά το επόμενο έτος. 
     Παράλληλα με τα μαθήματα Αγιογραφίας, είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το νέο 
Κειμηλιαρχείο της Ιεράς Μονής Γωνιάς και την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως στο 
Βαρύπετρο, ενώ παρακολούθησαν σχετική ομιλία, με θέμα «Εικονίζοντας», που 
αφορούσε την Ιστορία και τη Θεολογία της Εικόνας, από τις επιστημονικές συνεργάτιδες 
της ΟΑΚ, Αικατερίνη Καρκαλά και Δρα Μαρία Χατζηαποστόλου.  
     Τέλος, μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ 
Κωνσταντίνος Ζορμπάς, απένειμε τις Βεβαιώσεις Συμμετοχής, κάνοντας αναφορά στη 
σχέση του Αγιογράφου με την Εικόνα που ο ίδιος ιστορεί. 

  
2521  8.-9. Κοινωνική Οικονομία στην εποχή της κρίσης 

ε πρωτοβουλία της ΟΑΚ, ο Δήμος Πλατανιάς και η Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων 
Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) συνδιοργάνωσαν διήμερο Επιμορφωτικό 

Σεμινάριο, με θέμα «Θεσμοί, Εφαρμογές και Πολιτικές για την Κοινωνική Οικονομία». 
Στο Σεμινάριο έλαβαν μέρος Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, Οικολογικές, 

Πολιτιστικές, Καταναλωτικές και Ανθρωπιστικές Ομάδες και εργαζόμενοι στους Δήμους 
της περιοχής, που διαδραματίζουν σπουδαίο και αποφασιστικό ρόλο στην κινητοποίηση 
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των πολιτών, καθώς διαθέτουν το Κοινωνικό Κεφάλαιο εμπιστοσύνης που χρειάζεται, 
ώστε να δημιουργηθούν νέοι τρόποι ανάπτυξης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.  

Χαιρετισμό στο Συνέδριο απηύθυναν, ο Δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης, οι 
Βουλευτές Χανίων Αντώνιος Μπαλωμενάκης και Βάλια Βαγιωνάκη και ο Βασίλης 
Τακτικός, υπεύθυνος Επικοινωνίας της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής 
Οικονομίας (ΠΕΣΚΟ) και Διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας 
(ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.). 

Σήμερα, οι συνθήκες επιβάλλουν μεγαλύτερη κινητοποίηση για τοπικές παραγωγικές 
πρωτοβουλίες και ενίσχυση της τοπικής κοινότητας και πολιτιστικής ταυτότητας στο 
θεσμικό πλαίσιο της Κοινωνικής - Αλληλέγγυας Οικονομίας, για τη συγκρότηση 
Κοινωνικού Κεφαλαίου με «τοπικές κοινωνικές συμπράξεις» που είναι απαραίτητος όρος 
για να λειτουργήσει ο συνεργατισμός στον τόπο μας. 

Συνοπτικά αναπτύχθηκαν θέματα της Κοινωνικής Οικονομίας ως αναγκαία συνθήκη 
για το όλον της Οικονομίας: 
 Για το ενεργειακό μέλλον και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. 
 Για την ενίσχυση της απασχόλησης. 
 Για την τοπική ανάπτυξη και τους Δήμους. 
 Για τον πολιτισμό και τον εναλλακτικό τουρισμό. 
 Για την οικολογία και την ποιότητα ζωής. 
 Για την ενίσχυση του  κοινωνικού μισθού (παροχές δωρεάν ή με ελάχιστο κόστος). 
 Για τον περιορισμό της κερδοσκοπίας και της διαφθοράς και τη βελτίωση των 

συστημάτων υγείας και την παιδεία. 
Η Κοινωνική Οικονομία είναι αναγκαία συνθήκη για την αντιμετώπιση της 

καταστροφής κεφαλαίου και εργασίας, που είναι το κλειδί να κατανοήσουμε και να 
αντιμετωπίσουμε την παρατεταμένη οικονομική κρίση. 

Η Εκκλησία έχει τη μεγαλύτερη και την πλουσιότερη παράδοση του κοινοτισμού που 
είναι η προϋπόθεση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής εμπιστοσύνης στο δύσκολο έργο 
του συνεργατισμού, ο οποίος ξεκίνησε και λειτούργησε μέσα από τις κοινότητες, όπως 
αυτό αποτυπώνεται από συγκεκριμένα παραδείγματα τόσο στην Κρήτη, όσο και στην 
υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γι᾽ αυτό, σε πολλές Χώρες, όπου η Εκκλησία είναι 
πρωτοπόρος και όχι ουραγός, έχουμε περισσότερα παραδείγματα Κοινωνικής Οικονομίας 
με πολύ θετικά αποτελέσματα.  

Το μήνυμα της αλληλεγγύης και της ενότητας της κοινότητας που χαρακτηρίζει το Ευ-
αγγέλιο, είναι ταυτισμένο με το πρότυπο του συνεργατισμού και της αλληλεγγύης, που 
είναι αναγκαίος όρος για τις εφαρμογές της Κοινωνικής Οικονομίας. 

Το θέμα της Κοινωνικής Οικονομίας είναι πολύ σοβαρό και θα πρέπει να αρχίσει να 
υλοποιείται με τη σύμπραξη όλων, προς το συμφέρον της Μεγαλονήσου και των 
απανταχού  Κρητών. 

 
2522  10. Σχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού Κρήτης 

αθητές από Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Κρήτης συμμετείχαν στο Τουρνουά σκακιού, που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις 

της ΟΑΚ, το οποίο διοργάνωσε ο Αθλητικός Όμιλος Χανίων «ΚΥΔΩΝ» με τη 
συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Πλατανιά και της ΟΑΚ (βλπ. 2516). 
 
2523 10.  Η χαρά της Σαρακοστής 

ετά τον Εσπερινό της Συγχωρήσεως στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή 
Μονή Οδηγήτριας Γωνιάς, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

Κισαμου και Σέλινου Αμφιλοχίου και με τη συμμετοχή όλων των Ιερέων της 
Μητροπόλεως, ακολούθησε πνευματική ομιλία από τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη π. 
Ανδρέα Κονάνο, με θέμα «Η χαρά της Μεγάλης Σαρακοστής».  
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Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, λόγω της συμμετοχής 
εκατοντάδων πιστών από την ευρύτερη περιοχή, αλλά και εκτός Νομου Χανίων. Ο κ. 
Ζορμπάς καλωσόρισε τον εκλεκτό ομιλητή και τους παρευρισκόμενους, ο οποίος με την 
αμεσότητα του λόγου που τον διακρίνει, αναφέρθηκε σε πρακτικά θέματα που αγγίζουν 
την ουσία της περιόδου της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. 
 

12. Δημοτικό Σχολείο Κουντούρας. 
15. Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεις του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κουνουπιδιανών. 
18. ΣΤ΄ Τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κουνουπιδιανών. 
 

2524 17.  Κυριακή της Ορθοδοξίας 
ε λαμπρότητα και ιερότητα, εορτάστηκε η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ημέρα η 
οποία έχει καθιερωθεί ως επίσημη εορτή της ΟΑΚ αλλά και ως μία ευκαιρία 

προβληματισμού για το έργο και τη μαρτυρία του Ιδρύματος, όπως αυτό εκφράστηκε 
μέσα από την παρακαταθήκη των Ιδρυτών του.  
     Η εορτή άρχισε με τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή 
Μονή της Παναγίας της Γωνιάς, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου και ακολούθησε η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων, κατά 
την συνήθη τάξιν της Εορτής, πέριξ του Καθολικού της Μονής, με τη συμμετοχή 
εκατοντάδων πιστών από την ευρύτερη περιοχή,  
     Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη επίσημη εορτή του Ιδρύματος, με τον 
συντονισμό της επιστημονικής συνεργάτιδας του Ιδρύματος κας Εμμανουέλας 
Λαρεντζάκη και με κεντρικό ομιλητή τον Δρ Κωνσταντίνο Ζορμπά, Γενικό Διευθυντή της 
ΟΑΚ, με θέμα: «Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς 
παρέλαβε...: Τό ἔργο καί ἡ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης ὡς συνέχεια τῆς 
Ὁμολογίας τῶν Πατέρων τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου». Ο κ. Ζορμπάς στην ομιλία του 
αναφέρθηκε στην 50ετή πορεία της ΟΑΚ, εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του 
Ιδρύματος προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Α΄, τον και 
πνευματικό προστάτη της ΟΑΚ και κατέθεσε επίκαιρους προβληματισμούς. Αναφέρθηκε 
σε μαρτυρίες σημαντικών προσωπικοτήτων για το έργο της ΟΑΚ και τόνισε ότι το έργο 
των Ακαδημιών είναι πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της Εκκλησίας και της Κοινωνίας για 
την προώθηση του διαλόγου και «εάν δεν υπήρχε η Ακαδημία θα έπρεπε να την είχαμε 
δημιουργήσει σήμερα».  
     Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος του 
Ιδρύματος, κατά τον σύντομο Χαιρετισμό του, ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους και 
εξέφρασε τη χαρά του, παρομοιάζοντας την ΟΑΚ «με καράβι που πορεύεται μέσα στον 
χρόνο». Μνημόνευσε εν ευγνωμοσύνη και ευχαριστία, τον Παναγιώτατο Οικουμενικό 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Α΄, ως και όλους τους συνεργούς στην ιστορική αυτή πορεία 
και ευχήθηκε, όπως το Ίδρυμα συνεχίζει την φωτεινή και ανοδική πορεία του στην νέα 
50ετία ζωής και διαλογικής μαρτυρίας του. Ο κ. Αμφιλόχιος υπογράμμισε επίσης πως «η 
σημερινή ημέρα είναι εορτή της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας» και υπενθύμισε τον λόγο 
του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, λέγοντας πως, «η Εκκλησία παλεύει, αλλά μένει 
ανίκητη», τονίζοντας, ότι «η δύναμις ης Εκκλησίας εν ασθενεία τελειούται» και 
χαρακτηρίζοντας παράλληλα την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ως περίοδο 
περισυλλογής και αυτοκριτικής. 
     Την εορτή τίμησαν με την παρουσία τους, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας 
Στυλιανός Κονταδάκης, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής, ο Δήμαρχος 
Κισάμου Θεόδωρος Σταθάκης, ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης Μαλακωνάκης, οι πρ. 
Βουλευτές Χανιων Χρήστος Μαρκογιαννάκης και Μανούσος Βολουδάκης, ο Αντιπρύτανης 
του Πολυτεχνείου Κρήτης Μιχαήλ Λαγουδάκης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Καθολικών 
Κρήτης, Αιμίλιος Δασύρας, ο πρώην Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Αλέξανδρος Παπαδερός, 
νέα και παλαιά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΑΚ, εκπρόσωποι των 
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Στρατιωτικών, Αστυνομικών, Δικαστικών και λοιπών Αρχών, Άρχοντες Οφικιάλιοι του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου και πολλοί φίλοι του Ιδρύματος. 
 
19. Ε΄ Τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων. 
 
2525  20. Ενεργειακή αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων 

πιμορφωτικό Σεμινάριο, με στόχο την ενημέρωση των αγροτών της περιοχής, αλλά 
και ευρύτερα των πολιτών, ώστε να λάβει τέλος η αλόγιστη καύση στην ύπαιθρο, η 

οποία έχει βαρύτατες συνέπειες εις βάρος της υγείας των ανθρώπων, μέσα από τους 
τοξικούς ρύπους που παράγονται, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο ανεξέλεγκτων 
πυρκαγιών. Σήμερα μπορούν να προταθούν αξιόπιστες λύσεις, οι οποίες είναι εφικτό να 
αποφέρουν οφέλη και στον ίδιο τον αγρότη, συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι η επιβολή 
προστίμων, βάσει της νομοθεσίας, είναι προ των πυλών.  
     Τις εργασίες του Σεμιναρίου άνοιξε ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος 
Ζορμπάς, καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους και δίδοντας μια εκκλησιαστική 
διάσταση στην παρούσα κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στη σύγχρονη πραγματικότητα 
από την καταστροφή του περιβάλλοντος. Παράλληλα, ο κ. Ζορμπάς ανέφερε την 
αντίληψη των ανθρώπων των παλαιότερων ετών, οι οποίοι αξιοποιούσαν το καθετί, 
δίχως να πετούν αλόγιστα τα αντικείμενα που δεν ήταν χρήσιμα για εκείνους. 
      Πρώτος Ομιλητής ήταν ο Κώστας Πατεράκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc., Aν. 
Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) και Διευθυντής Εργοστασίου Μηχανικής 
Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Χανίων, με θέμα: «Οι κίνδυνοι της ανεξέλεγκτης 
καύσης – Συγκεκριμένες προτάσεις». Στην ομιλία του ο κ. Πατεράκης τόνισε τις σοβαρές 
επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης καύσης υπολειμμάτων στην υγεία του ανθρώπου (π.χ. 
καρκινογένεση), καθώς οι παραγόμενες διοξίνες από την αλόγιστη καύση των 
υπολειμμάτων εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα και καταλήγουν στον άνθρωπο, ενώ 
προχώρησε σε συγκεκριμένες προτάσεις, όπως τα οφέλη από τη χρήση κομπόστ, την 
αερόβια χώνευση αγροτικών υπολειμμάτων και την αεριοποίηση αγροτικών 
υπολειμμάτων μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων.  

Ο Αντώνιος Μαρακάκης, Γεωπόνος ΤΕ και Υπεύθυνος Ομάδας Παραγωγών “Terra 
Creta”, μίλησε με θέμα «Αλόγιστη καύση υπολειμμάτων ελαιοκαλλιέργειας – 
Εναλλακτικές λύσεις και εφαρμογές στον αγρό», αναφέροντας την παρούσα κατάσταση, 
τους καίριους προβληματισμούς για το κόστος επένδυσης, λειτουργίας (καυσίμων και 
χειριστή) και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, αντίστοιχες απαντήσεις, 
καθώς και επενδυτικές προτάσεις. Ο κ. Μαρακάκης υπογράμμισε πως η εναπόθεση 
βιομάζας στην επιφάνεια του εδάφους, προερχόμενη από υπολείμματα κλαδέματος 
ελιάς, έχει πολλά οφέλη για την καλλιέργεια.  

Τέλος, ο Εμμανουήλ Καραμπίνης, Χημικός Μηχανικός, MSc., από το Ινστιτούτο 
Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στην ομιλία του με θέμα «Αξιοποίηση κλαδεμάτων 
ελαιόδεντρων και υπολειμμάτων ελαιοποίησης για κάλυψη τοπικών ενεργειακών 
αναγκών», έκανε αναφορά στα στερεά βιοκαύσιμα από την ελαιοπαραγωγή, τη σύγκριση 
των τιμών καυσίμων βιομάζας, τις υφιστάμενες και εναλλακτικές πρακτικές, καθώς και τη 
συνεργασία αγροτικών φορέων και φορέων από το χώρο της Βιομάζας. Ο κ. Καραμπίνης 
ανέφερε, επίσης, το πρότυπο παράδειγμα δράσης του έργου uP_running μέσα από τις 
επιδεικτικές δράσεις στην Ελλάδα και τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα, τις κύριες 
μεθόδους συλλογής των υπολειμμάτων, καθώς και το ενδεικτικό κόστος συλλογής 
κλαδεμάτων και τα άμεσα και έμμεσα οφέλη, συμπεραίνοντας πως η ενεργειακή 
αξιοποίηση των κλαδεμάτων είναι εφικτή. 

Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση με τη συμμετοχή των παρευρισκομένων 
αγροτών και εναλλακτικές προτάσεις από τους ειδικούς για τη βελτίωση της υπάρχουσας 
κατάστασης στην Κρήτη. Την εκδήλωση συντόνισε ο Αντώνης Καλογεράκης, 
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επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος και Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θεολογίας και 
Οικολογίας της ΟΑΚ. 

 
2526  22. Διατροφή και Νηστεία 

ε ορμητήριο τον Κατηχητικό Λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου «Η τράπεζα γέμει, 
τρυφήσατε πάντες…», η ΟΑΚ διοργάνωσε Επιστημονική Γαστρονομική Ημερίδα, 

την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019, με θέμα «Διατροφή και Νηστεία», με κεντρικούς 
ομιλητές τον Μοναχό Επιφάνιο Μυλοποταμινό (Άγιο Όρος) και την πρεσβυτέρα Γεωργία 
Κοφινά, Συγγραφέα και Καθηγήτρια. Στην εκδήλωση συμμετείχαν σπουδαστές και 
εκπαιδευτές από Σχολές Μαγειρικής, όπως ΕΠΑ.Σ. Χανίων, Hotelier Education, IEK Δέλτα, 
Ακαδημία Γαστρονομίας και Τουρισμού και η Σχολή Μετεκπαίδευσης του Μεσογειακού 
Αγρονομικού Ινστιτούτου (ΜΑΙΧ). 

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, καλωσόρισε τους ομιλητές 
και τους παρευρισκομένους, οι οποίοι, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «ασχολούνται με 
τη ζωή, μέσα από την ενασχόλησή τους με τη διατροφή». Κατά τον κ. Ζορμπά, «όταν το 
πνευματικό και το σωματικό ισορροπούν, τότε μπορούμε να φτάσουμε στην αγιότητα». 
Βασιζόμενος στο σπουδαίο βιβλίο «Ο Χριστός σημάδεψε την Κρήτη», του Μακαριστού 
Ειρηναίου Γαλανάκη, ο κ. Ζορμπάς έκανε αναφορά στην περίοδο της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής και στην ασκητική διάσταση της ζωής των ανθρώπων των παλαιών ετών, 
υπενθυμίζοντας πως τίποτα δεν είναι απόβλητο στην Ορθόδοξη παράδοση. 
Ενδιαφέρουσα ήταν και η αναφορά του κ. Ζορμπά, στους βασικούς νόμους της φύσης 
όπως η υπομονή, η εργατικότητα και η συλλογικότητα.  

Ακολούθησε η ομιλία του Γέροντος Επιφανίου, με θέμα: «Διατροφή και Νηστεία», 
στην οποία τονίστηκε πως η νηστεία δεν είναι υποχρέωση, κανόνας ή τιμωρία, αλλά 
προσφορά προς τον Χριστό και τον εαυτό μας, μέσω της εγκράτειας. Η νηστεία, κατά τον 
Γέροντα Επιφάνιο, είναι ψυχική και σωματική προετοιμασία πριν από τις μεγάλες εορτές, 
ώστε να επιβληθούμε στον εαυτό μας, γεγονός που θα οδηγήσει στην επίτευξη πολύ 
σπουδαιότερων πραγμάτων. Η μαγειρική κατά τον Γέροντα Επιφάνιο, είναι ένας δρόμος 
ατελείωτος, όπου μαθαίνουμε μεν τις λεπτομέρειες της προετοιμασίας του γεύματος, 
πρωτίστως, όμως, γνωρίζουμε ανθρώπους και γεύσεις. Όπως «εξομολογήθηκε» ο ίδιος, 
μέσα από την τέχνη της μαγειρικής γνώρισε καλύτερα τον εαυτό του, αγάπησε και 
αγαπήθηκε από ανθρώπους.  

Η πρεσβυτέρα Γεωργία Κοφινά, Συγγραφέας και Καθηγήτρια, παρουσίασε το βιβλίο 
«Μαγειρεύοντας στην ΟΑΚ», το οποίο, όπως είπε, εκδόθηκε με αγάπη και πολύ κόπο, 
χαρακτηρίζοντάς το, ως πολύ σημαντικό. Κατά την κα Κοφινά μέσα από το βιβλίο αυτό 
εκφράζεται η πατερική προσέγγιση της διατροφής, η φιλοσοφία της φιλοξενίας, το 
γεγονός ότι η συνεστίαση έχει άμεση σχέση με τη συνάντηση των ανθρώπων, το γεγονός 
πως το τραπέζι είναι εστία χαράς και προσφοράς, καθώς όπως αναφέρεται στο βιβλίο 
«τα μεγαλύτερα θαύματα του Χριστού πραγματοποιήθηκαν γύρω από ένα τραπέζι».  

Την Ημερίδα έκλεισε ο Σεβασμιώτατος Κισάμου και Σελίνου, Αμφιλόχιος, ο οποίος 
τόνισε πως ο π. Επιφάνιος είναι ένα σύμβολο στον χώρο του Μοναχισμού και της 
Ορθοδοξίας, εκφράζοντας τη χαρά του, καθώς και τις ευχαριστίες του προς τους ομιλητές 
και τους σπουδαστές, τους οποίους χαρακτήρισε ως ελπίδα για το μέλλον της Κρήτης. 
Κατά τον κ. Αμφιλόχιο το σώμα είναι ιερό, ναός του Αγίου Πνεύματος, καθώς ο άνθρωπος 
στην Ορθόδοξη παράδοση νοείται ως ολότητα, γι’ αυτό και η τροφή είναι ιερή για την 
Εκκλησία, καθώς το φαγητό είναι προέκταση της Θείας Ευχαριστίας.  

Ακολούθησε συζήτηση με τους παρευρισκομένους, σπουδαστές και καθηγητές 
μαγειρικής, ενώ μετά το πέρας της εκδηλώσεως, η ΟΑΚ προσέφερε παραδοσιακό 
κέρασμα (κρεμμυδοκαλίτσουνα, παραδοσιακά γλυκίσματα από χαρούπι κ.ά.). Οι 
συμμετέχοντες έλαβαν, ως δώρο, το βιβλίο «Μαγειρεύοντας στην ΟΑΚ», των εκδόσεων 

της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, σε Επιμέλεια  Συγγραφή Κειμένων του Δρος Κων. Β. 
Ζορμπά (Κολυμπάρι 2018). 

Μ 
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2527. 22.-23. Κρήνες: Ένα Πολιτιστικό – Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό Μονοπάτι  
Νερού … Ζωής 

ε τη 2η Συνδιάσκεψη του Προγράμματος «Κρήνες: Ένα Πολιτιστικό– 
Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό Μονοπάτι Νερού … Ζωής», ολοκληρώθηκε φέτος το 

οδοιπορικό στην ενδοχώρα του Δήμου Πλατανιά. 
     Το Πρόγραμμα διοργάνωσαν ο Δήμος Πλατανιά – ΝΠΔΔ και το Επιστημονικό Δίκτυο 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (Ε.Δ.Ε.Ε.Κ.) σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης – 
Π.Ε Χανίων, την Παγκρήτια Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων (ΠΕΠΣΥ), την Ορθόδοξο 
Ακαδημία Κρήτης, το Λύκειο Ελληνίδων και το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με 
συντονίστρια του Προγράμματος τη Δρα Χρύσα Τερεζάκη, Εκπαιδευτικό-Οικονομολόγο. 
     Βασικοί άξονες των εργασιών της Συνδιάσκεψης «Κρήτη – Πλατανιάς 2019» ήταν: α) η 
ανακήρυξη του 2019 ως «Έτος Ερωτόκριτου» από το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και την Περιφέρεια Κρήτης β) οι βιβλικές-φυσικές καταστροφές για τον τόπο 
μας κατά την αρχή του νέου έτους γ) η ημερολογιακή συγκυρία της διεξαγωγής της 
Συνδιάσκεψης με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού (22 Μαρτίου) και της 
Παγκόσμιας Ημέρας Μετεωρολογίας (23 Μαρτίου) και δ) η ενδυνάμωση του ρόλου του 
ενεργού πολίτη, ώστε να δημιουργήσουμε συνεργατικές κοινότητες με επίκεντρο τον 
άνθρωπο.   
     Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Πλατανιά, Ιωάννης Μαλανδράκης, ο οποίος 
συνεχάρη τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, τονίζοντας πόσο σημαντικές είναι οι ρίζες 
της παράδοσης για το μέλλον της κοινωνίας, ο Μανόλης Μαρινάκης από την Παγκρήτια 
Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων, ο οποίος σημείωσε τη χαρά των ανθρώπων που 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, ενώ η κα Κουράκη από το Λύκειο Ελληνίδων, υπογράμμισε 
πως «το Λύκειο Ελληνίδων θα είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια που βοηθά στην 
ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής των πολιτών και κατ’ επέκταση στη διαφύλαξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς». Ο Μιχάλης Αεράκης, πρ. Καλλιτεχνικός Διευθυντής του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης τόνισε πως «αν δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει Κρήτη, Καζαντζάκης, 
Βενιζέλος, τα ήθη και τα έθιμα, τότε δεν γνωρίζουμε την ίδια μας την ταυτότητα και δεν 
μπορούμε να πορευτούμε στο μέλλον». Τέλος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης, 
ανέγνωσε το μήνυμα του Περιφερειάρχη, ο οποίος θύμισε τον λόγο του Καζαντζάκη, «μη 
ρωτάς τι έκανε ο τόπος σου για εσένα, μα να σκέφτεσαι τι κάνεις εσύ για τον τόπο σου». 
     Εκ μέρους της ΟΑΚ μίλησαν ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής και η Δρ 
Μαρία Χατζηαποστόλου, επιστημονική συνεργάτιδα, με θέμα: «Όποιος τη φύση αδικεί, 
παιδεύεται στον Άδη», παρουσιάζοντας παράλληλα το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της 
ΟΑΚ, «Ερωτόκριτος. Το παραμύθι της Κρήτης», με αφορμή το 2019 ως «Έτος 
Ερωτόκριτου» και ο Αντώνης Καλογεράκης (MSc), επιστημονικός συνεργάτης και 
Υπεύθυνος της Εκδήλωσης, με θέμα: «Φυσικές Καταστροφές – Η ευθύνη μας έναντι της 
κλιματικής αλλαγής – Δράσεις».  
     Προσκεκλημένος ως κεντρικός εισηγητής ήταν ο Ομότιμος Καθηγητής – πρ. Πρύτανης 
του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ιωάννης Φίλης, ο οποίος μίλησε για την «Ανθρώπινη Κλιματική 
Αλλαγή», με θέμα: «Ανθρωπογενής Κλιματική αλλαγή, συνέπειες, δράσεις». Κεντρική 
εισήγηση παρουσίασε, επίσης, ο Δρ Γιάννης Βουρδουμπάς, επιστημονικός συνεργάτης 
ΜΑΙΧ, με θέμα: «Κοινωνική κι αλληλέγγυα Οικονομία. Μήπως μας ταιριάζει;», ενώ το 
ενδιαφέρον στράφηκε στους ίδιους τους πρωταγωνιστές-συμμετέχοντες του 
Προγράμματος και στην Στρογγυλή Τράπεζα των Δημάρχων, Ιωάννη Μαλανδράκη (Δήμος 
Πλατανιά) και Θεόδωρο Σταθάκη (Δήμος Κισάμου), με τον Μετεωρολόγο Μανώλη Λέκκα, 
στην οποία πραγματοποιήθηκε διάλογος με αφορμή τα πρόσφατα ακραία καιρικά 
φαινόμενα, ενώ παρεμβάσεις για την ανασυγκρότηση της ενδοχώρας έκαναν 
εκπρόσωποι και μέλη του Προγράμματος. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ενδιάμεσες μουσικές διαδρομές και ελληνικοί χοροί 
από τους “Dale Paso” και «Επιλήνιο», ενώ τοπικό οίνο προσέφερε το Κτήμα «Λουπάκη». 
Επίσης, κρητικά εδέσματα προσφέρθηκαν από φίλους του Ιδρύματος. 

Μ 
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2528  23. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
ι μικροί φίλοι του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων της 
Βιβλιοθήκης «Το Φως», με γενικό τίτλο «Σάββατο στη Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ», 

άκουσαν από τον επιστημονικό συνεργάτη και Βιβλιοθηκονόμο της ΟΑΚ, Ιωάννη 
Μουντογιαννάκη, για την ικανότητα, την τόλμη και τη διορατικοτητα του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη, από το ομώνυμο βιβλίο του Φίλιππου Μανδηλαρά. 
 
27. Δ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας. 
28. Νηπιαγωγείο Βουκολιών. 
 
2529  29.-31.  Η Αραβοκρατία στην Κρήτη 

ο 15ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνοανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών, 
συνδιοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ελληνοανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών, 

την Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης, το Κέντρο Κρητικής 
Λογοτεχνίας, την ΟΑΚ και την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Η συνάντηση τέθηκε υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την υποστήριξη της 
Περιφέρειας Κρήτης. 

Κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν η περίοδος της Αραβοκρατίας στην Κρήτη με 
επίκεντρο τις μετακινήσεις και τις μετοικεσίες των λαών στην Ανατολική Μεσόγειο, την 
Ερυθρά Θάλασσα και τον Ινδικό Ωκεανό, από την αρχαιότητα έως και τη σύγχρονη εποχή. 
Κορυφαίοι ερευνητές και ειδικοί της ιστορικής αυτής περιόδου, συναντήθηκαν για να 
«φωτίσουν» με τις γνώσεις τους λεπτά σημεία της περιόδου αυτής, ώστε να κατανοηθεί 
το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο των μετακινήσεων.  

Κατά την έναρξη, ο Βασίλειος Χρηστίδης, Διευθυντής του Ινστιτούτου 
Ελληνοανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών, κατά τον Χαιρετισμό του, ευχαρίστησε την 
ΟΑΚ για τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία, ως το Ίδρυμα που συμβάλλει σημαντικά στην 
επιτυχή διεξαγωγή του διαλόγου, ενώ ο οικοδεσπότης της συνάντησης, Δρ Κωνσταντίνος 
Ζορμπάς, καλωσόρισε τους παρευρισκομένους, τονίζοντας ότι «Η Ορθόδοξος Ακαδημία 
Κρήτης είναι ένα Ίδρυμα της Εκκλησίας, που είναι αφιερωμένο στη διακονία του διαλόγου 
και της καταλλαγής των ανθρώπων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με βασική αποστολή 
τον ουσιαστικό προβληματισμό για το μέλλον του τόπου μας και της κοινωνίας μας». 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, με την ευκαιρία της Γ΄ 
Στάσης των Χαιρετισμών, κατά την οποία συνηθίζεται να πηγαίνει ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης με τους πατριαρχικούς χορούς στο Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών και να 
απαγγέλλει εκεί τους οίκους του Ακαθίστου Ύμνου. Τόνισε δε ότι «Στρέφουμε την 
προσοχή μας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο μας το οποίο μέσα από τη διαδρομή της 
Ιστορίας, είναι ένας Ύμνος ορθός, που κρατά την ορθή πίστη, την ευσέβεια και την 
αξιοπρέπεια του ανθρώπου». 

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης, ο Κώστας Μουτζούρης, Πρόεδρος του Κέντρου 
Κρητικής Λογοτεχνίας, ο οποίος μέσα από την αναφορά του στο ριζίτικο, συνέδεσε την 
παράδοση της Κρήτης με την ιστορική περίοδο της Αραβοκρατίας, η Αντιπρόεδρος της 
ΙΛΑΕΚ  Αρχόντισσα Παπαδερού, η οποία ανέγνωσε Χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Κρήτης 
Σταύρου Αρναουτάκη, σύμφωνα με τον οποίο το Συνέδριο αποτελεί μία σημαντικότατη 
επιστημονική Συνάντηση. Την κήρυξη των εργασιών της Διεθνούς Επιστημονικής 
Συνάντησης πραγματοποίησε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, η οποία μετέφερε τον θερμό Χαιρετισμό της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Μυρσίνης Ζορμπά, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά 
στη σημασία του Συνεδρίου και το έργο της ΟΑΚ. 

Στο Συνέδριο έλαβαν μέρος και μίλησαν οι: Μαργαρίτα Δημητριάδου, Ιστορικός 
(«Μετοικεσίες Ελλήνων στον Λίβανο κατά τον 19ο και 20ο αιώνα»), Carlos Martinez 
Carrasco, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Γρανάδας («Η ανάβαση των Μαρδαϊτών: ο 
περίπλους ενός λαού μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Ελλάδας»), Βασίλειος 

Ο 
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Κατσαρός, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. («Η πολιτική της ομαδικής μετακίνησης 
πληθυσμών στο Βυζάντιο. Η περίπτωση των Μαρδαϊτών του Λιβάνου και η εγκατάστασή 
τους στην Ακαρνανία»), Γεώργιος Κ. Λειβαδάς, Ιστορικός («Ένα Αραβο-βυζαντινό νόμισμα 
του Εμιράτου της Κρήτης (Δηνάριο 270 / 883-4 μ.Χ.)»), Danièle Auffray, Ερευνήτρια, CNRS 
«Η ναυτική διαδρομή του μεταξιού στην περίοδο των Σασσανιδών Περσών. Ναυτικές 
ανταλλαγές μεταξύ της Άπω Ανατολής και του Άραβο-περσικού κόλπου», Christian Julien 
Robin, Μέλος της Ακαδημίας της Γαλλίας («Μετακινήσεις των πληθυσμών και οι  
πολυθεϊστικοί ναοί στην αρχαία Αραβία»), Ευγενία Περυσινάκη, Φιλόλογος, Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου Κρήτης («Αισχύλου Ικέτιδες:  Η μετακίνηση των Δαναΐδων από την 
Αίγυπτο στο Άργος: μια παλιά ιστορία με επίκαιρο χαρακτήρα»), Β. Χρηστίδης, 
Διευθυντής του ΙΕΑΑΣ («Μετακινήσεις Ανδαλουσίων Αράβων από το Ραμπάντ στον 
Χάνδακα: μερικά άλυτα προβλήματα»), Vera Klontza, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Masaryk 
(«Κρήτη και Μουσουλμάνοι Άραβες από τα μέσα του 7ου αι. – 10ο αι. μ. Χ.: η αρχαιολογική 
μαρτυρία. Οι πρόσφατες έρευνες, απόψεις και περιορισμοί»), Hassan Khalilieh, 
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Χάϊφας («Ναυτικός πόλεμος και πειρατεία: η περίπτωση 
του Εμιράτου της Κρήτης (ca.825/6 -961)»), Βασίλειος Γεωργιάδης, Iστορικός, 
Συγγραφέας («Κ. Π. Καβάφης: Βυζαντινός Άρχων, εξόριστος, ιστορών και στιχουργών»), 
Νίνα Αλέξη, Ηθοποιός, Καθηγήτρια Θεατρικής Αγωγής, Συγγραφέας («Μετακινήσεις 
Ελλήνων Καλλιτεχνών στην Αίγυπτο»), Tarek  Muhammad, Καθηγητής, Αντιπρύτανης, 
Πανεπιστήμιο Ain Shams («Το Βυζάντιο και οι άλλοι: η περίπτωση των μουσουλμάνων 
αιχμαλώτων στην Κωνσταντινούπολη»), Federico De Romanis, Καθηγητής, “Tor Vergata” 
του Πανεπιστημίου της Ρώμης («Έμποροι της Ερυθραίας: η επιγραφική μαρτυρία για τους 
εμπόρους του Ινδικού Ωκεανού από την Αλεξάνδρεια, Αραβία και Ιταλία στην πρώιμη 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία»), Γεώργιος Αθ. Τσούτσος, Πολιτικός Επιστήμων, συνεργάτης της 
Βιβλιοθήκης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Γραμματέας του Ινστιτούτου 
Ελληνοανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών («Ορθοδοξία και Ισλάμ: Σύγκριση και 
σύγκρουση από την Aραβοκρατία της Κρήτης (ca. 825/6-961) μέχρι την τουρκική 
κατάκτηση του  Βυζαντίου (1453)»), Magdel le Roux, Kαθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Νοτίου 
Αφρικής («Ένας ελληνόφωνος Ιουδαίος στη χώρα των Ομηριτών»), Juan Pedro Monferrer-
Sala, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κόρδοβας («Peregrinus mundo peregrinam: ένας 
χριστιανός μετανάστης από την Ανατολή») και Mαρία Πατρελάκη, Φιλόλογος 
(«Κωνσταντίνος Τρικουνάκης ‘Μίστικο’»).  

Παράλληλα με τις εργασίες της Διεθνούς Συνάντησης, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία 
να επισκεφθούν την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος (Τζαγκαρόλων) και να ενημερωθούν 
από τον ξεναγό τον αρχαιολόγο Κωνσταντίνο Ψαράκη, καθώς και το Μουσείο Ελευθερίου 
Βενιζέλου και την παλαιά πόλη των Χανίων. 

Υπεύθυνη του Συνεδρίου ήταν η Μαρία Χατζηαποστόλου, επιστημονική συνεργάτιδα 
της ΟΑΚ. 
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Φυσικές Καταστροφές στα Χανιά  
H ευθύνη μας έναντι της Κλιματικής Αλλαγής – Δράσεις * 

 
 Τα τελευταία 24ώρα γίναμε όλοι μάρτυρες ακραίων φυσικών καταστροφών στον τόπο 

μας. Ενδεικτικά, το ημερήσιο ύψος βροχόπτωσης στις 14/2 στο Έλος έφτασε τα 100mm, τη στιγμή 
που σύμφωνα με τα κλιματολογικά δεδομένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίαςi η μέση 
μηνιαία τιμή βροχόπτωσης στο σταθμό της Σούδας είναι 108,6mm. Με άλλα λόγια, η βροχή ενός 
μήνα έπεσε σε μία μέρα και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Μόλις 
πριν από περίπου 1,5 χρόνο, στις 26 Οκτωβρίου 2017 είχαμε ξανά ακραίες βροχοπτώσεις: η 
ημερήσια βροχόπτωση ήταν εκείνη τη μέρα 242mm στον Πλατανιά και 192mm στο κέντρο των 
Χανίωνii. 

Από την πλευρά μας, συνεχίζουμε σε μόνιμη βάση να δημιουργούμε πληγές στο φυσικό 
περιβάλλον. Οι επιστήμονες με τεκμηριωμένα στοιχεία, μας λένε ότι η κλιματική αλλαγή 
συντελείται ήδη: οι θερμοκρασίες αυξάνονται, τα χαρακτηριστικά των βροχοπτώσεων αλλάζουν, 
οι παγετώνες λιώνουν και η παγκόσμια μέση στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Η αύξηση της 
θερμοκρασίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην παρατηρούμενη αύξηση των ατμοσφαιρικών 
συγκεντρώσεων αερίων θερμοκηπίου, ως αποτέλεσμα των εκπομπών που προέρχονται από 
ανθρώπινες δραστηριότητες. Για να μετριάσουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, πρέπει 
να μειώσουμε αυτές τις εκπομπές ή να διασφαλίσουμε την πρόληψη της παραγωγής τουςiii. 

Η καθημερινή ειδησεογραφία έρχεται να επιβεβαιώσει τα ανωτέρω, τόσο σε διεθνές αλλά και 
σε τοπικό επίπεδο, όπως γίνεται σήμερα, καθώς γίνεται όλο και συχνότερη αναφορά σε ακραία 
φαινόμενα –ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες, τυφώνες– τα οποία πριν ολίγα έτη μας άφηναν 
παγερά αδιάφορους. Σήμερα στον τόπο μας, στο χωριό μας, ζούμε τέτοια φαινόμενα που η 
συχνότητα και η έντασή τους πρέπει να μας προβληματίζει καθημερινά. Το φυσικό περιβάλλον 
είναι δώρο που κληρονομήσαμε και έχουμε χρέος να το κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές, 
στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.  

Το αμείλικτο ερώτημα που ακολουθεί είναι, τί μπορεί να γίνει σήμερα – τώρα και η απάντηση 
βρίσκεται στη ζωή με εγκράτεια, μακριά από το ατέρμονο και ματαιόδοξο κυνήγι του κέρδους. Αν 
παρά την πληθώρα των σύγχρονων πειρασμών και αγαθών αρκεστούμε στα απαραίτητα, 
σεβόμαστε τη φύση, το πράσινο, τα φυσικά ρέματα, τους ποταμούς, λαμβάνοντας 
αντιπλημμυρικές πρωτοβουλίες με μακρόπνοη προοπτική, αντί να επιλέγουμε τα μπαζώματα και 
την αλόγιστη χρήση μπετόν παντού και εάν, εν παραλλήλω, μειώσουμε τη ρύπανση που προκαλεί 
ο καθένας μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει η σύγχρονη τεχνολογία, μπορούμε να 
ελπίζουμε. Η απαίτηση για εξοικονόμηση, ανακύκλωση, ελαχιστοποίηση της χρήσης των 
πλαστικών και παραγωγή των απαραίτητων με τρόπους ήπιους προς το περιβάλλον μεθόδους, 
συμπεριλαμβάνοντας και τον τομέα της ενέργειας που καθημερινά χρειαζόμαστε, λαμβάνοντας 
υπόψη και το γεγονός ότι οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας είναι υπεύθυνοι για τη μεγαλύτερη 
ρύπανση στην Ευρώπη (βάσει δεδομένων εκπομπών από 35.000 βιομηχανικές μονάδες)iv, τότε θα 
κάναμε ένα σημαντικό βήμα για να δώσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας τη δυνατότητα να 
ζήσουν και αυτά σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον, όπως άλλωστε οφείλουμε, αμβλύνοντας κατά το 
δυνατόν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. 

Η αλληλεγγύη, ως βασική αρχή έναντι του συνανθρώπου μας, μαζί με τον σεβασμό στο 
περιβάλλον, έχοντας και σε τοπικό επίπεδο συγκεκριμένο σχέδιο για την κλιματική αλλαγή, είναι 
επιτακτικό, πλέον, καθήκον να αποτελούν την πυξίδα μας, ως άνθρωποι. Με την ίδια αγωνία, 
μαθητές από όλο τον κόσμο αντιδρούν στην κλιματική αλλαγή και ξεσηκώνονται, απαιτώντας ένα 
αξιοπρεπές φυσικό περιβάλλον.  

Η συνεργασία των πολιτών, στην οποία έχει παράδοση ο τόπος μας, μπορεί να επιφέρει 
πολλαπλασιαστικό όφελος, προκαλώντας γενικότερη ευαισθητοποίηση στο θέμα της προστασίας 
του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Σήμερα, σε ολόκληρη την Ευρώπη κάτοικοι ακόμα 
και μικρών χωριών συνεργάζονται βασιζόμενοι στις αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας, για να μειώσουν τους ρύπους τους, δημιουργώντας τις δικές τους ενεργειακές 
κοινότητες, οι οποίες, σημειωτέον, φτάνουν τις 2.397 πανευρωπαϊκάv. 

Τα πλεονεκτήματα εντοπίζονται σε πολλά επίπεδα, με κυριότερο τη συνεργασία με τον 
συνάνθρωπο για ένα κοινό σκοπό: τον σεβασμό στο περιβάλλον ενισχύοντας την κοινωνική 
συνοχή, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και βέβαια το άνοιγμα στην ευρύτερη 
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κοινωνία της από κοινού συζήτησης για ένα αειφόρο μέλλον σε όλους τους τομείς της 
καθημερινότητας. 

Ας γίνουν αυτές οι φυσικές καταστροφές που ζούμε, αφορμή για να ξεκινήσουμε μια νέα 
συζήτηση, έναν ανοιχτό διάλογο, για το τι μέλλον θέλουμε, αναλογιζόμενοι την ευθύνη που 
έχουμε στις μελλοντικές γενεές.  

Από την πλευρά της, η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, συνεχίζοντας τις δράσεις τις για το 
περιβάλλον, θα διοργανώσει το αμέσως επόμενο διάστημα, ανοιχτές σε όλους, σειρές 
εκδηλώσεων ενημέρωσης και συζήτησης, ξεκινώντας από τις 8 και 9 Μαρτίου με ένα διήμερο 
επιμορφωτικό σεμινάριο και αναλύοντας τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας και τις 
δυνατότητες που προσφέρουν οι Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί. 

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εκπονεί το 
Ίδρυμα για την ανακύκλωση και την ενημέρωση για τις δραστηριότητες των Παραρτημάτων της, 
του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας και του Μουσείου Κρητικών Βοτάνων, με σκοπό τη 
συνειδητοποίηση, αλλά και τη λήψη πρωτοβουλιών, ώστε να γίνει συνείδηση σε όλους μας, ότι 
το περιβάλλον είναι η πλέον σημαντική προτεραιότητα του ανθρώπου, ο οποίος με όλες τις 
δράσεις του είναι επιβεβλημένο να το σέβεται, στο μέγιστο βαθμό, αναλογιζόμενος και την 
προσωπική του ευθύνη.  

 

Αντώνης Καλογεράκης,  Μηχανικός Περιβάλλοντος, 
Επιστημονικός συνεργάτης της ΟΑΚ 

 
* Το κείμενο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα»,16.2.2019. 
------------------------------------ 
i
 http://www.hnms.gr/emy/el/climatology/climatology_month?minas=02 
ii
http://www.meteo.gr/weather_cases.cfm 

iii
 Έκθεση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA): 3/2/2017 

iv
 Έκθεση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA): 9/7/2017 

v
 Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ενεργειακών Κοινοτήτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (RESCoop): 4/3/2016 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.hnms.gr/emy/el/climatology/climatology_month?minas=02
http://www.meteo.gr/weather_cases.cfm
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Να μην αφήσουμε τον δράκο να νικήσει… 
–Το ειδεχθές προσωπείο της ενδοσχολικής βίας–* 

     
«Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή 

προέκταση του αξιώματος είναι, να συνηθίσουμε τη φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά...». Με αυτά τα 
λόγια ο Μάνος Χατζιδάκις σκιαγραφεί μία πραγματικότητα της εποχής του, που αντικατοπτρίζει 
τρομακτικά και τη δική μας. Ο ίδιος μας αφηγείται: «Θα σας θυμίσω μια συνομιλία τότε, μέσα στη 
τάξη του σχολείου. Με πλησιάζει ένας ψηλός συμμαθητής, μ’ ένα δυσάρεστο έκζεμα στο δέρμα του 
προσώπου του, στραβή τη μύτη και ξεθωριασμένα τα μαλλιά του, ακατάστατα. Ήταν η πρώτη μέρα της 
σχολικής χρονιάς. – Πως λέγεσαι, ρωτάει, ενώ πλάι του είχαν σταθεί αμίλητοι δυο άλλοι, δικοί του 
φίλοι. – Βασίλης, του απαντώ. – Και που μένεις, εκείνος εξακολουθεί. – Πάνω στο λόφο, του λέω και 
τον κοιτώ στα μάτια. Εκείνος χαμογέλασε κι άφησε να φάνουν τα χαλασμένα δόντια του. Μου λέει: – 
Εγώ μένω στην απέναντι όχθη. Είσαι λοιπόν εχθρός. Και μου δίνει μια στο κεφάλι με το χέρι του, που 
με πονάει ακόμα τώρα σαν το θυμηθώ. Τον κοιτάζω έτοιμος να κλάψω. Μα συγκρατιέμαι. Αυτός σκάει 
στα γέλια και χάνεται. Προς το παρόν. Γιατί θα τον ξαναδώ: Εισπράκτορα, εκπαιδευτή στο στρατό, 
τηλεγραφητή, κλητήρα στο υπουργείο, αστυνόμο, μουσικό στην ορχήστρα, παπά στην ενορία, 
συγκάτοικο στην πολυκατοικία, γιατρό σε κρατικό νοσοκομείο και τέλος νεκροθάφτη, όταν πετύχει να 
με θάψει. Ή μορφή του τέρατος είναι πολύχρωμη».1   
     Εδώ και πολύ καιρό έχουν εισβάλλει στη ζωή μας και έχουν «κάνει κατάληψη», οι όροι: 
«ενδοσχολική βία» (“school violence”) και «εκφοβισμός» (“bullying”), φαινόμενα που συνδέονται με 
την εμφάνιση δυσκολιών στην ομαλή ανάπτυξη των παιδιών και έχουν συνέπειες σε θύτη και θύμα. 
Τούτη η αρρωστημένη κατάσταση –απόρροια της κρίσης αξιών που διανύουμε– εκφράζει την 
τοξικότητα που έχει εισχωρήσει σε κάθε πτυχή της ζωής μας και απειλεί να δηλητηριάσει ότι πιο 
τρυφερό και αθώο.    
     Εύλογα, λοιπόν, τα ερωτήματα: «Ποιος δημιούργησε αυτές τις συμπεριφορές; Ποιος κάκιωσε αυτά 
τα παιδιά; Ποιος τους είπε ότι ο κόσμος γυρνάει γύρω τους;».2 Αναμφισβήτητα η ανοχή και η 
αδιαφορία μας, η έλλειψη αυτοκριτικής και η αίσθηση της αυτοδικαίωσης που πάντοτε αισθανόμαστε 
εις βάρος των άλλων, που είναι πάντοτε οι «ένοχοι». Και φυσικά η ίδια η εποχή που ορίζει και 
επιβάλλει τα δικά της ψευδή «πρότυπα». Ας μη λησμονούμε πως, «Κι ο εχθρός γεννιέται, δεν γίνεται. 
Μας παρακολουθεί απ’ το σχολείο, σαν ήμασταν παιδιά, κι επιζητεί τον εξαφανισμό μας».3  
     Αφουγκραζόμενη αυτή την ανάγκη, η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, ως Ίδρυμα της καταλλαγής και 
του διαλόγου, αποφάσισε να υλοποιήσει μία σειρά ομιλιών με θέματα που ενδιαφέρουν γονείς, 
εκπαιδευτικούς και μαθητές, έπειτα από πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 
Δημοτικού Σχολείου Κολυμβαρίου και σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του παιδιού», με σκοπό να 
διαλεχθεί με την τοπική κοινωνία για να αντιμετωπιστεί από κοινού το φλέγον αυτό ζήτημα που 
αφορά όλους και που επιμένει να βρίσκεται δραματικά στην επικαιρότητα.  
     Η έξοδος από το αδιέξοδο θα επιτευχθεί μονάχα μέσα από την αληθινή παιδεία, που αποτελεί τον 
μοναδικό δρόμο αντιμετώπισης κάθε μορφής βίας. Μια παιδεία που δεν θα στοχεύει απλώς στην 
παροχή στείρων γνώσεων, αλλά στην καλλιέργεια πνεύματος σεβασμού και αλληλεγγύης στη 
ψυχοσύνθεση των μαθητών, ώστε να προλαμβάνονται, αλλά και να «θεραπεύονται» ανάλογα 
περιστατικά. Στην κατεύθυνση αυτή η ύπαρξη οράματος, μπορεί να λειτουργήσει μέσα στη ψυχή των 
παιδιών ως προστασία από κάθε κίνδυνο που επιβουλεύεται την παιδικότητά τους, αλλά και να 
δημιουργήσει τους πολίτες του αύριο. Ας κάνουμε, λοιπόν, το χρέος μας, αποκαλύπτοντας με τόλμη 
το έγκλημα εις βάρος των αθώων ψυχών. Να σπάσουμε τη σιωπή. Να μηδενίσουμε την ανοχή. Να μην 
αφήσουμε τον δράκο να νικήσει!  
 

Δρ Μαρία Χατζηαποστόλου, 
Επιστημονική συνεργάτιδα ΟΑΚ  

* Δημοσιεύθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιοδικό E-charity. 

                                                           
1
 Βλ. Μάνου Χατζιδάκι, Τα σχόλια του Τρίτου, Κυριακή, 30 Ιουλίου 1978, αντιγραφή Αρης Δαβαράκης, εκδ. 

Εξάντας, Αθήνα 1961. Επίσης, βλ. Ηλεκτρονική Πηγή: Protagon.gr, 8 Ιανουαρίου 2010. 
https://www.protagon.gr/epikairotita/ellada/to-proswpo-tou-teratos-986000000 Πρόκειται για μία 
συλλογή των πεντάλεπτων «Σχολίων» του Μάνου Χατζιδάκι που ακούστηκαν στο Γ΄ Πρόγραμμα της 
Ελληνικής Ραδιοφωνίας από τον Μάιο του 1978 μέχρι τον Απρίλιο του 1980. Τα εύστοχα αυτά σχόλια 
λειτουργούν ως μοναδικά ντοκουμέντα που αντικατοπτρίζουν τη σκέψη του συνθέτη και παραμένουν 
πάντοτε επίκαιρα σε κάθε εποχή. 
2
 Αντιγόνης Μιχοπούλου, Ποιος δηλητηρίασε αυτά τα παιδιά;, Το Κουτί της Πανδώρας, 12/02/2019. 

Ηλεκτρονική Πηγή: https://www.koutipandoras.gr/article/poios-dilitiriase-afta-ta-paidia? 
3
 Όπως παραπάνω. Βλ. Μάνου Χατζιδάκι, Τα σχόλια του Τρίτου. 
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Από την κίνηση του προσωπικού σε διάφορες εκδηλώσεις 
 

Ο Γενικός Διευθυντής:  
 

Ιανουάριος 
3.-4. Εκδηλώσεις με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού, στο 
Καστέλλι Κισάμου. 
10. Συνέντευξη στον Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την Κατερίνα Χουζούρη, για 
θέματα που αφορούν τα επιστημονικά Προγράμματα της ΟΑΚ. 
11. Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Κισάμου με την ευκαιρία του Νέου Έτους. 
18. Συνέντευξη στον Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την Κατερίνα Χουζούρη, με την 
ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου. 
19. Παρουσίαση του νέου ιστορικού μυθιστορήματος του Νίκου Ψιλάκη, με τίτλο, «Κι οι 
θάλασσες σωπαίνουν», στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 
20. Εκδήλωση του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων Καστελίου «Η Κοινωνική Πρόνοια», 
με αφορμή τον ερχομό του Νέου Έτους. 
28. Παρουσίαση του βιβλίου του Βαγγέλη Κακατσάκη, με τίτλο «Μια στάση εδώ, μια 
στάση εκεί –Επιλογή από το 2017», στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 
28. Παρουσίαση του βιβλίου της Χαρίκλειας Ντερμανάκη, με τίτλο «Ιστορίες που δεν 
ήθελαν να μεγαλώσουν», στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 
29. Εκδήλωση του Πολυτεχνείου Κρήτης με την ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών, 
κατά την οποία μίλησε, με θέμα «Νέες Τεχνολογίες και Ανθρωπολογία: Σχέση ή Σχάση;». 
30. Εορταστικές εκδηλώσεις στην Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, με την 
ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών.  
 
Φεβρουάριος 
3. Κοπή Αγιοβασιλόπιτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Τμήμα Κισάμου, στο Καστέλι. 
4. Συνέντευξη στον Ρ/Σ Ράδιο Μαρτυρία και στον Δημοσιογράφο Χρήστο Μποτωνάκη, με 
θέμα «Είναι θέμα Παιδείας». 
6. Παρουσίαση των εκπαιδευτικών δράσεων του Ιδρύματος, με την Εικαστικό Πέπη 
Χατζηδάκη, στην εκπομπή «Στο κόκκινο» του τηλεοπτικού σταθμού «Νέα Τηλεόραση 
Κρήτης». 
10. Εκδήλωση για την επέτειο του βομβαρδισμού του Επαναστατικού Στρατοπέδου 
Ακρωτηρίου Χανίων. 
10. Εγκαίνια του Μουσείου – Κέντρου Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού 
Πολιτισμού, που διοργάνωσε η Αδελφότητα Μικρασιατών Νομού Χανίων «Ο Αγιος 
Πολύκαρπος». 
11. Παρουσίαση του βιβλίου, με τίτλο «Ειρηναίος Γαλανάκης: Επανάσταση των 
συνειδήσεων», που έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Στον Χαιρετισμό του, ο 
Κωνσταντίνος Ζορμπάς τόνισε, ότι ο Μακαριστός Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης 
«προέβλεπε ‘ως άλλος προφήτης’ οτι τα αδιέξοδα του πολιτισμού δεν θεραπεύονται με 
κοινωνικές επαναστάσεις, αλλά από τον ίδιο τον άνθρωπο που αλλάζει και πρωτίστως με 
την αλλαγή της Συνείδησής του». 
13. Συνάντηση με την Πρέσβειρα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, Zhang 
Qiyue. 
14.-17. Ύστερα από πρόσκληση του Σωτηρίου Δεσπότη, Προέδρου και Καθηγητή του 
Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ, συμμετείχε στο 
Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Θρησκείες και Ανθρώπινα 
Δικαιώματα» και εισηγήθηκε το θέμα «Η συμβολή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης 
στην προαγωγή του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα 
από τα εκπαιδευτικά της προγράμματα». Επίσης, συμμετείχε σε Στρογγυλή Τράπεζα, με 
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θέμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ποιμαντικός Βίος της Εκκλησίας», υπό την Προεδρία 
της Καλλιόπης (Κέλλυ) Μπουρδάρα, τ. Βουλευτή και Υπουργού. 
18. Παρέστη στην καθιερωμένη τελετὴ κοπής της βασιλόπιτας της Αδελφότητος των 
Οφφικιαλίων «Παναγία η Παμακάριστος», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο 
«Μακεδονία» (Αθήνα). Στην εκδήλωση ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαοδικείας 
Θεοδώρητος μιλήσε, με θέμα «Η Ορθόδοξος Εκκλησία μετά την Αγία και Μεγάλη 
Σύνοδο». Ακολούθησε εόρτιο Δείπνο. 
29.2-3.3 Συνέδριο που διοργάνωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με 
θέμα: «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ στον 21ο αιώνα. Αποτύπωση Αρχών 
Πολιτικής και προτάσεις χάραξης Στρατηγικής για την άσκηση Θρησκευτικής και 
Εκκλησιαστικής Διπλωματίας», στο Αμφιθέατρο «Γ. Κρανιδιώτης», στο οποίο εισηγήθηκε 
το θέμα «Η λειτουργία της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης ως μέσον άσκησης 
εκκλησιαστικής διπλωματίας». Ανάμεσα στους εισηγητές ήταν και  Ιεράρχες του 
Οικουμενικού Θρόνου, όπως ο Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ, ο Μητροπολίτης 
Προύσης Ελπιδοφόρος, ο Μητροπολίτης Σουηδίας Κλεόπας, ο Επίσκοπος Αμορίου 
Νικηφόρος, ο Ηγούμενος της Πατριαρχικής Μονής Βλατάδων κ.ά. 
 
Μάρτιος 
3. Συνέντευξη στον Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην εκπομπή «Στο τραπέζι της 
Κυριακής»με τον Βασίλη Σπυρόπουλο, για θέματα που αφορούν τις Νέες Τεχνολογίες. 
4. Πνευματική Αποσπερίδα στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, στο Καστέλι, με θέμα 
την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, όπου απηύθυνε Χαιρετισμό. 
13. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση του προγράμματος τουριστικής 
προβολής του Νομού Χανίων, που διοργάνωσαν η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Χανίων, η 
Marketing Greece και η Frapport. 
16. Πολιτικό Μνημόσυνο των Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενιζέλου, στους Τάφους των, στο 
Ακρωτήρι, όπου κατέθεσε στεφάνι. 
19. Τελετή παράδοσης-παραλαβής της Διοικήσεως της 5ης ΤΑΞΠΣ «V Μεραρχίας Κρητών». 
21. Συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο Πλατανιά, με θέμα το Πρόγραμμα «ΚΡΗΝΕΣ» του 
ίδιου Δήμου. 
23. Εκδήλωση με αφορμή την επέτειο της Επανάστασης του Θερίσου, στο Θέρισο Χανίων. 
24.-25. Εορταστικές εκδηλώσεις με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τη 
θεμελίωση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο 
Καστέλι. 
30. Ομιλία από τον Αντιστράτηγο ε.α. Εμμανουήλ Σφακιανάκη, με θέμα «Η Βίβλος του 
Διαδικτύου: τι μέλλει γενέσθαι», που διοργάνωσε ο Ραδιοφωνικός Σταθμός «Μαρτυρία» 
της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου. 
30. Στην παρουσίαση του βιβλίου «Ο ανεπιθύμητος νεκρός» στοn Φιλολογικό Σύλλογο 
«Ο Χρυσόστομος», στα Χανιά. 
 
Η Αικατερίνη Καρκαλά 
13.1 Συντόνισε την εκδήλωση, στο πλαίσιο της κοπής της Αγιοβασιλόπιτας του 
Εκκλησιαστικού Βιβλιοπωλείου της ΙΜΚΣ «Εσπερία», με ομιλητή τον π. Ανδρέα Κονάνο, ο 
οποίος μίλησε, με θέμα «Τα μυστικά της πνευματικής ζωής», στο Τσατσαρωνάκειο 
Πολύκεντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου.  
20.1 Εκδήλωση για την κοπή της Αγιοβασιλόπιτας του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της 
Αγίας Μαρίνας και του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων Κολυμβαρίου. Απηύθυνε 
Χαιρετισμό εκ μέρους της ΟΑΚ και συμμετείχε στη συζήτηση με αφορμή την ομιλία του 
Ζαχαρία Κουτουλάκη, Διευθυντή του Λυκείου Κολυμβαρίου, με θέμα «Το Διαδίκτυο, 
Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα».   
3.2 Κοπή Αγιοβασιλόπιτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Τμήμα Κισάμου, στο 
Καστέλλι. 
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4.-8.3 Συμμετοχή στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Θρησκειών στη Μπολόνια της 
Ιταλίας, όπου συμμετείχε στη θεματική ενότητα «Θέτοντας τους ανθρώπους στο 
σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανισμό: Ταυτότητα, Θεωρία, Προκλήσεις», με ιδιαίτερο θέμα 
«Θέτοντας την ταυτότητα και τις προκλήσεις των λαϊκών στον σύγχρονο Ορθόδοξο 
Χριστιανισμό». Επίσης, συμμετείχε σε ομιλίες και θέματα που αφορούν τον ρόλο των 
λαϊκών στην Εκκλησία και την Κοινωνία, καθώς και θέματα της Οικουμενικής Κίνησης.  
 
Η Εμμανουέλα Λαρεντζάκη 
4.-8.3 Συμμετοχή στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Θρησκειών στη Μπολόνια της 
Ιταλίας, όπου έλαβε μέρος στη θεματική ενότητα «Θρησκεία και Κοινωνία», με ιδιαίτερο 
θέμα «Ο Έρασμος ως μοντέλο ρόλων για το σήμερα». 
 
Ο Αντώνης Καλογεράκης 
13.1 Κοπή της Αγιοβασιλόπιτας της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων στο Ενετικό 
Λιμάνι Χανίων. 
29.1 Εκδήλωση εορτασμού των Τριών Ιεραρχών και κοπής της βασιλόπιτας του 
Πολυτεχνείου Κρήτης. 
9.2  Ημερίδα, με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Εκπαίδευση», την οποία διοργάνωσε το 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, σε συνεργασία με τις υπεύθυνες Σχολικών 
Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και την 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. 
21.3 Συναντήσεις για συνεργασία με τους Εμμανουήλ Καραμπίνη (Εθνικό Κέντρο Έρευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης), Επικ. Καθ. Γεώργιο Αραμπατζή (Πολυτεχνείο Κρήτης), 
Αλέξανδρο Μαρκαντωνάκη (Μύλοι Κρήτης/ΑΒΕΑ/ΒΙΟΧΥΜ/Βιομηχανία Γάλακτος Κρήτης), 
Φώτη Σουσαλή και Αντώνη Μαρακάκη (Terra Creta). 
28.3 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, με θέμα «Εκπαίδευση σε θέματα κλαδέματος, λίπανσης και 
άρδευσης-διαχείρισης νερού στην ελιά», το οποίο οργάνωσε το Ινστιτούτο Ελιάς, 
Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, σε συνεργασία με τον Δήμο Πλατανιά και την 
Κοινοφελή Επιχείρηση του Δήμου Πλατανιά, στο πλαίσιο του έργου LIFE CCZ/ENV. 
29.3 Ομιλία στο Γυμνάσιο Κολυμπαρίου, με θέμα «Φυσικές Καταστροφές - Η ευθύνη μας 
έναντι της κλιματικής αλλαγής – Δράσεις». 
29.3 Εκδήλωση για τους υδρογονάνθρακες στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.  
 
Η Κωνσταντίνα Στεφανάκη 
20.-30.1 Για τρίτη συνεχή φορά η OAΚ αποδέχτηκε την πρόσκληση συνεργασίας σε 
Σεμινάριο Βυζαντινής Αγιογραφίας στην Ιερά Μονή του Βαλάμου στη Φινλανδία, στο 
οποίο η Αγιογράφος και Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Αγιογραφίας της ΟΑΚ, Κωνσταντίνα 
Στεφανάκη δίδαξε τις αρχές και τις τεχνικές της Αγιογραφίας, στις εγκαταστάσεις της 
παραπάνω Μονής.  
     Εκ μέρους της ΟΑΚ εκφράζονται θερμές ευχαριστίες στον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής 
του Βαλάμου, Αρχιμανδρίτη Sergei, στην Διευθύντρια της Ακαδημίας του Βαλάμου, Pia 
Houni, προς όλο το προσωπικό της Ακαδημίας, αλλά και σε όλους τους συμμετέχοντες 
στο όμορφο αυτό «ταξίδι» στον κόσμο της Βυζαντινής Εικονογραφίας. Ιδιαίτερες 
ευχαριστίες εκφράζονται προς τον Αγιογράφο και φίλο του Ιδρύματος, Alexander 
Wikström, για την όλη βοήθεια και τη στήριξη κατά την προετοιμασία, αλλά και κατά τη 
διάρκεια του Σεμιναρίου.   
     Η συνεργασία της ΟΑΚ με την Ακαδημία της Μονής του Βαλάμου, θα συνεχιστεί και 
στο άμεσο μέλλον, καθώς το επόμενο Σεμινάριο Αγιογραφίας θα διεξαχθεί στις 
εγκαταστάσεις του Ιδρύματος κατά το έτος 2020, όπου το Ίδρυμα θα υποδεχθεί με χαρά 
τους φίλους του, όλους εκείνους τους ανθρώπους που αγαπούν την ιερή Τέχνη της 
Αγιογραφίας. 
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Ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης 
2.2  Παρουσίαση του βιβλίου του Ψυχιάτρου-Ψυχοθεραπευτή Δημήτρη Καραγιάννη, με 
θέμα «Αλλάζει ο άνθρωπος;» 
6.2 Κοπή της Αγιοβασιλόπιτας του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος». 
15.2 Εκδήλωση, με θέμα «Τα ανοικτά μέτωπα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από το 
1974», που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος 
Βενιζέλος». 
4.3 Εγκαίνια Έκθεσης Εικαστικής Δημιουργίας, που οργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών 
Καλλιτεχνών Νομού Χανίων «ΙΡΙΣ», με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Γυναίκας 
20.3 Εκδήλωση, με θέμα «Νέοι και Κρητική Παραδοσιακή Μουσική», που διοργάνωσαν ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Λουσακιών, ο Δήμος Κισάμου και η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων 
Επαρχίας Κισάμου.  
21.3  Σεμινάριο, με θέμα «Σχεδιάζοντας μια πρόταση για το Πρόγραμμα Active Citizens 
Fund», που έλαβε χώρα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. 
22.3 Παρουσίαση των βιβλίων του Γιώργη Μαρκάκη «ΟΙ ΠΡΩΤΟΘΥΓΑΤΕΡΕΣ– η μαντινάδα 
στη ζωή της Κρήτης–» και «ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ ΣΕ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΘΑΛΑΜΟ – το ιστορικό ...του 
ιατρικού ιστορικού–», στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 
 

Η Μαρία Χατζηαποστόλου 
20.1 Εκδήλωση για την κοπή της Αγιοβασιλόπιτας του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της 
Αγίας Μαρίνας και του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων Κολυμβαρίου. 
4.-8.3 Συμμετοχή στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Θρησκειών στη Μπολόνια της 
Ιταλίας, όπου έλαβε μέρος στις θεματικές ενότητες «Φιλοσοφία της θρησκευτικής 
εμπειρίας: Σύγχρονες αναζητήσεις» και «Αθεϊσμός», με ιδιαίτερο θέμα «Η αναζήτηση του 
ανθρώπου και το ρίσκο του Θεού». 
3.2 Κοπή Αγιοβασιλόπιτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Τμήμα Κισάμου, στο 
Καστέλι. 
 
Ο Παναγιώτης Καλόκληρος 
20.3 Ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα «Πρόγραμμα Roots και λύσεις χρηματοδότησης 
μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών», που διοργάνωσαν το Επιμελητήριο Χανίων και το 
Χρηματιστήριο Αθηνών. 
28.3 Συμμετοχή σε Ημερίδα του PAYROLL TOUR 2019, στην οποία συζητήθηκαν 
οικονομικά θέματα. 
 
Η Νίκη Στιβανάκη 
9.2 Κοπή Αγιοβασιλόπιτας και βρέβευση των Αθλητών και Αθλητριών του Αθλητικού 
Ομίλου Κισάμου. 
 
Ο Ιωάννης Κατσιφαράκης 
24.1 Μάθημα σε σπουδαστές του Τμήματος Μαγειρικής του ΟΑΕΔ, με κεντρικό υλικό 
μαγειρέματος το χαρούπι.  
2.-4.2 Στην Αθήνα σε διαγωνισμό παραδοσιακής κουζίνας με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων 
Κρήτης, ως Επόπτης-Κριτής. 
5. 2. Σε διαγωνισμό χορτόπιτας, ως Κριτής, που οργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας 
και Αποκορώνου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των Γ΄ Χαραλάμπειων, στα Χανιά. 
23.3 Εκ μέρους της ΟΑΚ, στον ετήσιο χορό της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης, στο 
Ηράκλειο. 
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ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

 

 

9.-10. 2 Ομάδα από τη Σαντορίνη που παρευρέθηκε σε Βάπτιση στην παρακείμενη Ιερά 

Μονή Γωνιάς. 

8.-22. 2 Ο π. Βάιος (π. Αλέξιος) Αλεξόπουλος από την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και 

Αλμυρού. 

  
 

 

Πένθη 

Η ΟΑΚ, καθώς πληροφορήθηκε την κοίμηση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου 
Αυστραλίας κυρού Στυλιανού, ο οποίος κατήγετο από το Ρέθυμνο της Κρήτης, εκφράζει 
προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Α΄, τους Θεοφ. 
Επισκόπους, τον Ιερό Κλήρο και το ευσεβές ποίμνιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, 
καθώς και τους κατά σάρκα οικείους του μακαριστού Ιεράρχου, τις θερμές 
συλλυπητήριες ευχές του Ιδρύματος για την ανάπαυση της ψυχής του με τους Αγίους και 
τους δικαίους. 

Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός, ο οποίος διεποίμανε υποδειγματικά την Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας για περισσότερα από σαράντα χρόνια, υπήρξε κατά κοινή 
ομολογία Εκκλησιαστικός Άνδρας μεγάλου πνευματικού διαμετρήματος και λόγια μορφή.  

Έλαβε μέρος σε πολλές εκδηλώσεις και Συνέδρια του Ιδρύματος όπως: Επίκαιρα 
Θεολογικά Προβλήματα (8.6.1971), Η εικόνα στην Ορθοδοξη Πνευματικότητα, Ομιλία την 
Κυριακή της Ορθοδοξίας (27.2.1972), Ελευθερία και Ενότης εν Χριστώ (7.-12.3.1975),  
Μικτή Διεθνή Επιτροπή επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ των Εκκλησιών 
Ρωμαιοκαθολικής και Ορθοδόξου (30.5-8.6.1984). 
Αιωνία η μνήμη Αυτού! 

 

 

  
 

ΠΠΑΑΣΣΧΧΑΑΛΛΙΙΕΕΣΣ  ΕΕΥΥΧΧΕΕΣΣ  
  

ΣΣττοουυςς  φφίίλλοουυςς  ααννααγγννώώσσττεεςς  ττωωνν  ΔΔΙΙΑΑΛΛΟΟΓΓΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΗΗΣΣ    
ααππεευυθθύύννοουυμμεε  εεγγκκάάρρδδιιεεςς  εευυχχέέςς  γγιιαα  ττιιςς  εεππεερρχχόόμμεεννεεςς  εεοορρττέέςς    

όόππωωςς,,  ««ΠΠρροοσσέέλλθθωωμμεενν  λλααμμππααδδηηφφόόρροοιι,,  ττῷῷ  ππρροοϊϊόόννττιι  
ΧΧρριισσττῷῷ  ἐἐκκ  ττοοῦῦ  μμννήήμμααττοοςς  ὡὡςς  ΝΝυυμμφφίίῳῳ  --ττῶῶνν  ψψυυχχῶῶνν  μμααςς--  
κκααίί  σσυυννεεοορρττάάσσωωμμεενν,,  ττααῖῖςς  φφιιλλεεόόρρττοοιιςς  ττάάξξεεσσιι,,  ΠΠάάσσχχαα  

ΘΘεεοοῦῦ  ττόό  σσωωττήήρριιοονν»»..  
ΚΚααλληη  ΑΑνναασστταασσηη!!  
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Υποδοχή του Νέου Έτους 

Εορτή Αγίου Μακαρίου 

Από τις δράσεις της Βιβλιοθήκης Κινηματογραφικες βραδιές στην ΟΑΚ 
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Επίσκεψη Ευάγγελου Βενιζέλου στην ΟΑΚ Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών στο βήμα της ΟΑΚ 

Παρουσίαση βιβλίου (βλπ. 2514) 

Σκάκι (βλπ. 2516) Κοινωνική Οικονομία (Βλπ. 2521) 

Ιερατική Σύναξη 

Ο Πανοσ. Αρχιμ. π. Ανδρέας Κονάνος στο Βήμα της ΟΑΚ (βλπ. 2523) 

 

Σεμινάριο Αγιογραφίας στην 

ΟΑΚ (βλπ. 2520) 



26 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Κυριακή της Ορθοδοξίας 

Από επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση για τον Οικουμενικό 

Πατριάρχη, στην ΟΑΚ  

Σεμινάριο Αγιογραφίας (Βλπ. 2520) 

(Βλπ. 2525) Κρήνες (Βλπ. 2527) 
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Από το Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Θρησκειών,  

στη Μπολόνια 

 
 
 
 
 

Διατροφή και Νηστεία (βλπ. 2526) Η Αραβοκρατία στην Κρήτη (βλπ. 2527) 

Από τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της ΟΑΚ 

Από το Συνέδριο «Θρησκείες και Ανθρώπινα 

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

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

 
 

 

 

 

 

 
 

«Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ …» (Ψαλμός 18,2) 

 
Κολυμπάρι, 2019 

Φωτογραφία Δρος Κωνσταντίνου Β. Ζορμπά 
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