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Από την πανδημία του Κορωνοϊού (Covid-19) στην
«πανδημία» της αλληλεγγύης (*)
[…] Από το Φανάρι, από την καρδιά της Βασιλεύουσας Πόλης, από την
πόλη της Αγιά Σοφιάς, της Μεγάλης Εκκλησίας, επικοινωνώ με τα
προσφιλή πρόσωπά σας, με την κάθε μία και
τον κάθε ένα, με αφορμή τις πρωτοφανείς
συνθήκες, τη δοκιμασία, που διερχόμαστε ως
ανθρώπινο γένος, εξαιτίας της παγκόσμιας
απειλής που προκαλεί η πανδημία του νέου
Κορωνοϊού, γνωστού ως Covid-19.
Ο λόγος της Εκκλησίας, της Μητρός
Εκκλησίας, δεν είναι δυνατόν να απουσιάζει.
Ο λόγος μας, λοιπόν, είναι έτσι όπως έχουμε
μάθει από την εμπειρία των αιώνων:
ευχαριστιακός, διδακτικός, ενισχυτικός και
παρηγορητικός.
Ευχαριστούμε με ειλικρίνεια όλους όσοι
αγωνίζονται με αυτοθυσία, και μάλιστα
«Ο Πατριάρχης στη Χάλκη»
παραμελώντας τους εαυτούς τους και τις
Έργο της Εσθήρ Λέμη
οικογένειές τους,
για την παραγωγή
«Το Τετράδιο του Πατριάρχη»
- το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που
βρίσκεται στο προσκεφάλι των συνανθρώπων μας
που νοσούν,
- τους ερευνητές και τους ειδικούς επιστήμονες που αναζητούν την
κατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία και το εμβόλιο σωτηρίας από τον ιό,
- αλλά και όλους όσοι απασχολούνται ενεργά για την αντιμετώπιση αυτής
της πανδημίας.
Η προσφορά σας, αγαπητοί, είναι ανεκτίμητη. Είναι προσφορά προς όλη
την κοινωνία. Είναι θυσία, και αξίζει κάθε τιμή και ευγνωμοσύνη.
Σάς ευχαριστούμε και όλοι μαζί σάς χειροκροτούμε, όχι μόνο από τα
μπαλκόνια των σπιτιών μας, αλλά κάθε στιγμή από την καρδιά μας. Η
σκέψη μας και οι προσευχές μας είναι κοντά σας.
Στον αγώνα αυτόν, οι συντεταγμένες πολιτείες, τα κράτη και οι
αρμόδιες υγειονομικές Αρχές, έχουν την κυρίαρχη ευθύνη για τον
σχεδιασμό, την ορθή αντιμετώπιση και την υπέρβαση αυτής της κρίσης. Θα

(*)

Μήνυμα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ προς το πλήρωμα της
Εκκλησίας για την πανδημία από τον Κορωνοϊό.
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μπορούσε να τούς χαρακτηρίσει κάποιος ως Στρατηγούς στη μάχη για την
αντιμετώπιση του αόρατου, αλλά γνωστού πια, εχθρού. Ενός εχθρού που
στρέφεται κατά της ανθρωπότητας.
Η ευθύνη αυτή, που σηκώνουν στους ώμους τους, απαιτεί απαραίτητα
τη συνεργασία όλων μας. Είναι ώρα ατομικής και κοινωνικής, συλλογικής,
ευθύνης.
Γι’ αυτό, παιδιά μου, όπου γης, σάς προτρέπω πατρικά να
ανταποκρίνεστε με ακρίβεια και υπομονή σε όλα τα δύσκολα, αλλά
απαραίτητα, μέτρα που λαμβάνουν οι υγειονομικές υπηρεσίες και τα
κράτη. Όλα γίνονται για την προστασία μας, για το κοινό καλό, για τον
περιορισμό της διασποράς του ιού. Άρα, η απαλλαγή μας από την οδύνη
του εξαρτάται απόλυτα από τη δική μας συνεργασία.
Ίσως κάποιοι από εσάς αισθάνθηκαν ότι με τα δραστικά αυτά μέτρα
υποτιμάται ή θίγεται η πίστη. Όμως αυτό που κινδυνεύει, δεν είναι η
πίστη, αλλά οι πιστοί, δεν είναι ο Χριστός, αλλά οι Χριστιανοί μας, δεν
είναι ο Θεάνθρωπος, αλλά εμείς οι άνθρωποι.
Η πίστη μας είναι βαθιά θεμελιωμένη στις ρίζες του πολιτισμού μας. Η
πίστη μας είναι ζωντανή, και καμία έκτακτη κατάσταση δεν μπορεί να την
περιορίσει. Εκείνο που είναι ανάγκη να περιοριστεί είναι οι συναθροίσεις,
οι μεγάλες συγκεντρώσεις προσώπων, λόγω των έκτακτων συνθηκών. Να
μείνουμε στο σπίτι. Να προφυλαχθούμε και να προφυλάξουμε τους γύρω
μας. Εκεί, η κάθε μία και ο κάθε ένας να προσευχηθεί για όλη την
ανθρωπότητα, στηριζόμενοι στη δύναμη της πνευματικής μας ενότητας.
Θα βιώσουμε αυτή την περίοδο ως πορεία στην έρημο για να φθάσουμε
με ασφάλεια στη Γη της Επαγγελίας, όταν η επιστήμη, με τη χάρη του
Θεού, κερδίσει τη μάχη με τον ιό. Γιατί είμαστε βέβαιοι ότι, και με τις δικές
μας προσευχές, θα την κερδίσει. Τότε, λοιπόν, καλό είναι να είμαστε όλοι
μαζί, εδώ, ενωμένοι πνευματικά, συνεχίζοντας τον αγώνα της μετανοίας
και του αγιασμού.
Βλέπουμε συνανθρώπους μας να υποφέρουν από τις συνέπειες του ιού,
άλλοι ήδη υπέκυψαν και έφυγαν από δίπλα μας. Η Εκκλησία μας εύχεται
και προσεύχεται για την αποθεραπεία των ασθενών, για την ανάπαυση των
ψυχών των θυμάτων, αλλά και για την ενίσχυση και ενδυνάμωση των
οικογενειών αυτών που επλήγησαν.
Και αυτή η δοκιμασία θα περάσει. Θα φύγουν τα σύννεφα, και ο Ήλιος
της Δικαιοσύνης θα εξαλείψει τη θανατηφόρα επίδραση του ιού. Όμως η
ζωή μας θα έχει αλλάξει. Και η δοκιμασία είναι μία ευκαιρία να αλλάξει
προς το καλύτερο. […]

Α

Ω
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«…τοῦ ἀκοῦσαι τοῦ στεναγμοῦ τῶν πεπεδημένων,
τοῦ λῦσαι τοὺς υἱοὺς τῶν τεθανατωμένων»
(Ψαλμός, ΡΑ΄:21)
Οι σκέψεις που ακολουθούν δεν έχουν ως σκοπό τον σχολιασμό του λόγου του
Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α’, λόγος ο οποίος διεισδύει στην καρδιά του
προβλήματος και περιγράφει με απλότητα, σύνεση, πίστη και ελπίδα την προσπάθεια του
ανθρώπου να αντιμετωπίσει τη νέα κρίση της ανθρωπότητας (Covid-19). Απεναντίας, με
αφορμή την άκρως θεολογική αυτή φωνή, που έρχεται «από την πόλη της Αγιά Σοφιάς, της
Μεγάλης Εκκλησίας», θα επιχειρήσουμε μία κοινωνική και θεολογική προσέγγιση του
προβλήματος, που όλοι ζούμε σήμερα, ως προβληματισμό για την επόμενη ημέρα.
*

Ο

Ψαλμωδός μάς υπενθυμίζει ότι ο Θεός κατέβηκε στη Γη -ενσαρκώθηκε- για να ακούσει τον
στεναγμό των ανθρώπων, που προκαλείται από τον πόνο και τη δυστυχία, που πολλές
φορές οι ίδιοι οι άνθρωποι δημιουργούν ή η όποια μορφή εξουσίας, κάθε φορά που τους αδικεί
ποικιλοτρόπως. Επιπροσθέτως, ήλθε στον κόσμο, ώστε να λύσει όλα εκείνα τα δεσμά της
σκλαβιάς των ανθρώπων που χάθηκαν μέσα στη ζάλη της καθημερινότητας, στην «ολιγότητα των
ημερών»! Φυσικά, όσα χρόνια κι εάν πέρασαν, η καθημερινότητα αυτή παραμένει η ίδια, ίσως
και πιο δύσκολη στις ημέρες μας. Ζούμε τραγικές στιγμές σε πολλαπλά επίπεδα λόγω των
δύσκολων προβλημάτων, τα οποία ανακύπτουν από την πανδημική νόσο, την επονομαζόμενη ως
Κορωνοϊός (Covid-19), που δεν μπορούν να επιλυθούν χωρίς συνεργασία και πειθαρχία.
Στην προοπτική του μεταβατικού μέλλοντος κινήθηκαν και οι εισαγωγικές παρατηρήσεις
μας, κατά την επίσημη εορτή του Ιδρύματος, την Κυριακή της Ορθοδοξίας (2020) 1, που
σημειώσαμε, μεταξύ άλλων, ότι η Κοινωνία και η Ορθοδοξία έχουν να αντιμετωπίσουν άμεσα
τρεις βασικές προκλήσεις: τη γεωπολιτική, την κλιματική και την ψηφιακή. Οι προκλήσεις αυτές
αποτελούν μεταβάσεις από μία παλαιότερη εποχή (νεωτερικότητα) σε μία νεότερη
(μετανεωτερικότητα) και οδηγούν σε μία τεράστια ανατροπή της λειτουργίας των κοινωνιών σε
τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Προφανώς, η μία απειλή δεν συγκρίνεται με την άλλη, πολύ δε περισσότερο και με τη νέα
απειλή της ανθρωπότητας, την αόρατη απειλή, που ακούει στο όνομα Covid-19 και η οποία, όχι
μόνο δεν ανιχνεύεται εύκολα, αλλά είναι αδύνατον -προς το παρόν τουλάχιστον- να
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, οδηγώντας στον θάνατο μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας.
Όμως, όλες μαζί οι απειλές, οδηγούν σε μία επικίνδυνη «καταιγίδα» που μάς πλήττει σε όλες τις
πτυχές της ζωής μας. Δοκιμαζόμαστε και θα δοκιμαστούμε. Για τους λόγους αυτούς, ο
συνδυασμός όλων των παραπάνω κινδύνων δείχνει κάτι που το είχαμε λησμονήσει τα
προηγούμενα χρόνια. Την ανάγκη της ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, θέμα άκρως
υπαρξιακό, ανθρώπινο και κοινωνικό. Και όσο γρηγορότερα και εις βάθος το κατανοήσουμε,
τόσο πιο άμεσα και αποτελεσματικά θα αντιμετωπίσουμε τούτη τη νέα λαίλαπα και θα βγούμε
νικητές!
Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί η πρόσφατη Κοινή Δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, στην οποία σημειώνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Η πανδημία της νόσου Covid-19 αποτελεί πρωτοφανή πρόκληση για την Ευρώπη και
ολόκληρο τον κόσμο. Απαιτεί επείγουσα, αποφασιστική και ολοκληρωμένη δράση σε ενωσιακό,
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε
τους πολίτες μας και να ξεπεράσουμε την κρίση, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τις ευρωπαϊκές
μας αξίες και τον τρόπο ζωής μας […]. Θα συνεργαστούμε με τη διεθνή κοινότητα και τους
εξωτερικούς εταίρους μας για την καταπολέμηση της παγκόσμιας πανδημίας […]» 2.
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Κυριακή της Ορθοδοξίας, 8 Μαρτίου 2020, βλπ. σ. 18.
Joint Statement of the Members of the European Council, Brussels 26 March 2020. Παρόμοια Δήλωση έκανε και η
Ursula von der Leyen, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία σημειώνει ότι: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται
στις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Αυτές είναι οι κοινές αξίες όλων μας. Πρέπει να τις διαφυλάξουμε και να τις υπερασπιστούμε ακόμη και σε αυτούς τους
δύσκολους καιρούς. Τις προηγούμενες εβδομάδες, διάφορες κυβερνήσεις στην ΕΕ έλαβαν μέτρα έκτακτης ανάγκης για
να αντιμετωπίσουν την υγειονομική κρίση που προκάλεσε η έξαρση του κορονοϊού. [...] Είναι εξαιρετικά σημαντικό τα
μέτρα έκτακτης ανάγκης να μην λαμβάνονται σε βάρος των θεμελιωδών αρχών και αξιών μας που ορίζονται στις
Συνθήκες. Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. [...]».
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Παρ’ όλη την παραπάνω περιγραφή της τραγικότητας που ζει η Ευρώπη, η ίδια η «Γηραιά
Ήπειρος» φαντάζει πολύ «μικρή» για να λάβει μεγάλες αποφάσεις. Η ευρωπαϊκή ηγεσία μοιάζει
αμήχανη και χωρίς να μπορεί να συμβιβάσει την ακαταμάχητη ροπή της προς την επικοινωνία με
τη διαχείριση μίας πραγματικά τεράστιας παγκόσμιας κρίσης.
Η Ιστορία μάς διδάσκει ότι ο κόσμος μας γνώρισε πολλές παρόμοιες πανδημίες 3. Οι
ανθρώπινοι πληθυσμοί, καθ’ όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης ιστορίας τους, από τότε που ο
άνθρωπος άρχισε να δημιουργεί οικισμούς, ήλθαν αντιμέτωποι με διάφορα λοιμώδη νοσήματα,
που εκδηλώνονταν και υπό μορφή επιδημιών ή πανδημιών. Τις περισσότερες φορές οι επιδημίες
σφράγισαν την ανθρώπινη Ιστορία. Ο λοιμός (πιθανόν τύφος), που θέρισε τους αρχαίους
Αθηναίους, έκρινε την έκβαση του Πελοποννησιακού Πολέμου. Η πανώλη (πανούκλα), γνωστή ως
«μαύρος θάνατος», ερήμωσε ολόκληρες περιοχές της Ευρώπης κατά τον Μεσαίωνα και κλόνισε
τα θεμέλια της φεουδαρχικής κοινωνίας.
Η «Πανούκλα» -το σπουδαίο έργο του Αλμπέρ Καμύ και το πλέον διαβασμένο, που υπήρξε
καθοριστικό ώστε να του απονεμηθεί το 1957 το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας- περιγράφει την
ανθρώπινη δοκιμασία απέναντι στον θάνατο. Το εμβληματικό αυτό λογοτεχνικό έργο θίγει, με
απόλυτη ειλικρίνεια, το σημαντικότερο πρόβλημα του Homo Sapiens, δηλαδή «να βρούμε πώς θα
κατευθύνουμε τη ζωή μας, να αγωνιστούμε ενάντι στον θάνατο, να τον δεχτούμε, όταν φτάσει η
στιγμή, αφού έχουμε πρώτα εξαντλήσει όλα τα δικαιώματά μας, ώστε να έχουμε “καθαγιάσει”
και δικαιολογήσει την ύπαρξή μας» 4.
Η καραντίνα, στις περιπτώσεις αυτές, ήταν άκρως αναγκαία 5. Στην ίδια προοπτική, η
δημιουργικότητα έλαβε νέα χαρακτηριστικά μέσα από την Αρχιτεκτονική και την Τέχνη. Η
ακραία αυτή κατάσταση οδήγησε αυτομάτως σε μία στροφή προς τη Θρησκεία και την
κατανόηση ή την προσπάθεια βίωσης του υπερφυσικού και σε νέους προβληματισμούς, που
αφορούσαν την υποτιθέμενη θεϊκή τιμωρία, αλλά και τη ματαιότητα του κόσμου 6.
Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται και σήμερα. Τις περισσότερες φορές, όμως, ο φόβος
προκαλείται πιο άμεσα από ανυπόστατες φήμες και παραπληροφόρηση: οι πολίτες, δυστυχώς,
είναι ευάλωτοι απέναντι σε ψευδείς ειδήσεις (fake news), που αφορούν τον αόρατο εχθρό και
μεταδίδονται πολύ εύκολα μέσω των κοινωνικών δικτύων. Μέρα με τη μέρα, η επιδημία του
φόβου γίνεται εξίσου επικίνδυνη με την επιδημία της παραπληροφόρησης. Το άγχος απέναντι σε
έναν άγνωστο εχθρό -δυνάμει θανατηφόρο- είναι εύλογο και αναμενόμενο, αλλά μετατρέπεται,
παράλληλα, σε αιτία αντιπαραθέσεων και εύλογων ερωτημάτων, τα οποία, δυστυχώς, ελλείψει
δημιουργικού διαλόγου, παραμένουν αναπάντητα. Άλλοι πιστεύουν ότι η δύσκολη αυτή
κατάσταση θα σημάνει την υπαναχώρηση της παγκοσμιοποίησης, την επερχόμενη παγκόσμια
δικτατορία ή την ανύψωση περισσότερων εμποδίων και φραχτών ανάμεσα στα Κράτη του
κόσμου. Το θέμα όμως είναι ότι για πρώτη φορά όλη η ανθρωπότητα βρίσκεται «στην ίδια
βάρκα» και αυτό δεν πρέπει να μάς διαφεύγει.
*
Όπως είναι φυσικό, ο ιός δεν κάνει διακρίσεις. Ήταν αναμενόμενο να «χτυπήσει και την
πόρτα» όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων. Ως Χριστιανοί του 21ου αιώνα ζούμε στιγμές που το
Ευαγγέλιο φαντάζει πλέον παράλογο, ενώ το μίσος και ο φόβος φαντάζουν λογικότατα και πιο
αποδοτικά. Πολλά δε σημεία του Ευαγγελίου θεωρούνται ενοχλητικά και χλευάζονται σήμερα ως
«ανθρωπιστικές ανοησίες» ή ως «ξενολαγνεία» ή ως μία «τυπολατρική» και ανούσια
«συνήθεια». Για πολλούς μάλιστα η Ορθοδοξία αντιμετωπίσθηκε ως ένα «απολιθωμένο έθος»
από το παρελθόν, το οποίο, όπως υποστηρίζουν ή και «ιδεολογικώς» πιστεύουν, δεν ωφελεί σε
τίποτα τον άνθρωπο.
Παρ’ όλα τα θετικά αντανακλαστικά μίας υγιούς εκκλησιαστικής κοινότητας, ο φόβος του
θανάτου και όλα τα παράγωγά του δεν μπόρεσαν να ξεπεραστούν, καθώς ο κυρίαρχος φόβος του
ανθρώπου είναι ο αρχέγονος θάνατος. Αυτός είναι ο φόβος των φόβων. Η νέα πανδημία δείχνει για άλλη μία φορά- αυτό που ξέρουμε και που πάντα θέλουμε να ξεχνάμε, δηλαδή τη μνήμη
θανάτου! Πολλά ζητήματα ανακίνησε η νέα αυτή κρίση: κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, ηθικά,
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Bernard Dixon, Η αόρατη δύναμη – Πως τα μικρόβια κυβερνούν τον κόσμο, μτφ. Μαρία Αστροπεκάκη,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2002, σ. 306.
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Albert Camus, Η Πανούκλα, μτφ. Αγγελική Τατάνη, εκδ. Γράμματα, Αθήνα 1990, σ. 360.
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Ιωάννη Πετρόπουλου, Η καραντίνα της Σαρακοστής, στην Ιστοσελίδα https://www.huffingtonpost.gr
(Ημερομηνία προσπέλασης 23 Μαρτίου 2020).
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Frank M. Snowden, Epidemics and Society: From the Black Death to the Present, Ed. Yale University Press, 1
Edition, 2019, σ. 600.
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ανθρωπολογικά, που απασχόλησαν ήδη τη δημόσια συζήτηση. Μαζί με τις όποιες αποφάσεις,
καλές ή κακές, που αφορούν την τήρηση των κανόνων της υγιεινής, ποικίλα ερωτήματα τόσο για
την ίδια την Εκκλησία, όσο και για την Κοινωνία, δίδουν αφορμή για συζήτηση. Τι γίνεται π.χ. με
την «εικονική» τηλεοπτική μετάδοση της Θείας Λειτουργίας και τον τρόπο μετάδοσης της Θείας
Ευχαριστίας; Με πόσα άτομα θα τελούνται οι Ακολουθίες της σημαντικής αυτής περιόδου της
Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της επερχόμενης της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος; Για
ποιον τελείται η Θεία Ευχαριστία; Για τους παρόντες ή για τους «δι’ εὐλόγους αἰτίας
ἀπολειφθέντων…»; Βέβαια, στην έξαρση αυτή των προβλημάτων η Κοινωνία «βιάζεται» από πιο
σοβαρά ηθικά διλήμματα, όπως η Triage -η απόφαση επιλογής ζωής ή θανάτου μεταξύ νέων ή
ηλικιωμένων στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και, παράλληλα, έχει να αντιμετωπίσει
τον στιγματισμό ατόμων ή κοινοτήτων με την καλλιέργεια της επιθετικότητας μεταξύ των
ανθρώπων.
Σε αντιδιαστολή αυτής της στείρας πραγματικότητας, η βίωση της οδύνης, ίσως μάς
προστατεύει από την κουλτούρα της απανθρωποποίησης. Με αφετηρία τις θεολογικές
προϋποθέσεις και τις ιστορικές συνιστώσες του ήθους της, ο λόγος της Εκκλησίας χρειάζεται να
κατανοηθεί μέσα στο σημερινό πλαίσιο, στο οποίο κυριαρχούν ο δημοκρατικός τρόπος
οργάνωσης του ανθρώπινου βίου και το φιλελεύθερο πνεύμα. Με άλλα λόγια, το ερώτημα που
τίθεται είναι ποιοι είναι οι όροι μίας τέτοιας συνάντησης και διαλόγου, με δεδομένο ότι η
Εκκλησία συγκροτεί μία κοινότητα «εν κοινωνία», η οποία «οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου» (Ιω.,
18:36), αλλά παρ’ όλα αυτά βρίσκεται και πορεύεται «ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ». Ένα είναι σίγουρο.
Ίσως κάποιοι να αισθάνθηκαν ότι με τα δραστικά αυτά μέτρα υποτιμάται ή θίγεται η Πίστη. Κατά
τον Πατριάρχη μας, αυτό που κινδυνεύει, δεν είναι η πίστη, αλλά οι πιστοί, δεν είναι ο Χριστός,
αλλά οι Χριστιανοί, δεν είναι ο Θεάνθρωπος, αλλά εμείς οι άνθρωποι. (βλπ. σ. 2)
Όμως, όλες οι δυσκολίες καλό είναι, αφού περάσουν, να μην έχουν αφήσει πίσω τους μόνο
πτώματα, αλλά και κάποια ουσιαστική συνεργασία, η οποία δεν θα αφορά μονάχα το παρελθόν,
αλλά θα κυοφορούν και την προοπτική των εσχάτων του παρόντος κόσμου.
*
Όλα τα παραπάνω είναι άκρως τρομακτικά. Η αόρατη αυτή απειλή -κυρίως η ιδιότητα του
αόρατου είναι που τρομάζει- έρχεται να αλλάξει όλη την αντίληψή μας για τη ζωή μας και να μάς
ανατρέψει τις βεβαιότητες. Η εικόνα της κάθε πόλης -τις τελευταίες ημέρες- θυμίζει την «ηρεμία
πριν την καταιγίδα», σε μία πόλη που η απώλεια του νοήματος της ζωής είναι προ των θυρών. Η
γλώσσα που χρησιμοποιούμε δεν είναι διαφορετική από αυτήν που χρησιμοποιείτο πριν τον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο φόβος έχει φωλιάσει, όσο κι αν προσπαθούμε να τον ξορκίσουμε.
«Πίσω από την κουρτίνα» κρυφοκοιτάζουμε το σήμερα. Κατάσταση πρωτόγνωρη ακόμη και για
τους επιστήμονες, με την ελπίδα, μετά την κορύφωση του δράματος, να επιστρέψουμε σε ήρεμα
νερά. Τότε, όμως, θα πρέπει να έχουμε ήδη απαντήσεις, ώστε να μην μάς βυθίσει ως κοινωνία
αυτή η παγκόσμια κρίση.
Τί επιθυμούμε, λοιπόν, ως άνθρωποι σήμερα; Άραγε θέλουμε μία Ευρώπη που να κατέχει
σημαντικό ρόλο στον κόσμο, στο παρόν και στο μέλλον; Μία Ευρώπη που θα ισχυρίζεται ότι είναι
γεωπολιτικός παίκτης; Μία Ευρώπη που θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κατά της κλιματικής
αλλαγής; Μία Ευρώπη που θα κινείται στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής μετάβασης; Μία
Ευρώπη που θα υπερασπίζεται το δίκαιο των ανθρώπων; Σε όλα αυτά τα μέτωπα, δεν πρέπει
ποτέ να ξεχνάμε ότι μάς καθοδηγούν διαρκώς: η ελευθερία και ο σεβασμός της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και της ευθύνης μας για τις γενιές που θα ακολουθήσουν ή θα μάς διαδεχθούν,
αρχές οι οποίες έχουν διατυπωθεί στη Συνθήκη της Λισαβόνας.
Τί θα συμβεί, όμως, την επόμενη ημέρα; Μπορούμε να στοχαστούμε το μέλλον -ένα μέλλον
που σήμερα φαντάζει πιο αβέβαιο από ποτέ; Ποιες εξελίξεις μπορούμε να αναμένουμε; Πώς θα
αλλάξει ο περιβόητος ιός τις πολιτισμικές μας αξίες και τα πρότυπα κατανάλωσης, τη συλλογική
μας νοοτροπία; Άραγε η αλλαγή τούτη θα είναι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο; Κι όμως,
υπάρχει η δυνατότητα να οργανωθούν οι άνθρωποι, να εμπλακούν, όπως κάνουν πολλοί και να
δημιουργήσουν έναν πολύ καλύτερο κόσμο, ο οποίος θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει, επίσης,
τα τεράστια προβλήματα που βρίσκονται ακριβώς μπροστά μας. Η απειλή του πυρηνικού
πολέμου, ο οποίος είναι πιο κοντά από ποτέ, καθώς και ο εφιάλτης μίας ενδεχόμενης και
μοιραίας περιβαλλοντικής καταστροφής, είναι τα δυσκολότερα προβλήματα από τα οποία δεν θα
υπάρχει ανάκαμψη, εάν φτάσουμε στο ύστατο στάδιο, που εξίσου δεν απέχει πολύ, εκτός και εάν
ενεργήσουμε αποφασιστικά. Γιατί, λοιπόν, δεν δρούμε το ίδιο με δραστικά μέτρα για την
επόμενη απειλή του Φυσικού Περιβάλλοντος ή μίας ενδεχόμενης πυρηνικής απειλής; Μήπως
πρέπει να βλέπουμε ολιστικά τις όποιες απειλές στην εποχή μας;

6
Η περίοδος αυτή είναι μία κρίσιμη στιγμή της ανθρώπινης Ιστορίας, όχι μόνο λόγω του
Κορωνοϊού, αλλά γιατί μάς δίδεται και η δυνατότητα να αποκτήσουμε ουσιαστική επίγνωση
των πιο βαθιών αδυναμιών μας, αλλά και των δυσλειτουργικών χαρακτηριστικών ολόκληρου
του κοινωνικού και οικονομικού συστήματος, το οποίο θα πρέπει να αναμορφωθεί άμεσα.
Άραγε μπορούμε να σκεφθούμε πάνω στις ρίζες του προβλήματος και πώς οι ρίζες αυτές θα
οδηγήσουν σε περισσότερες κρίσεις, χειρότερες από αυτές, αν δεν δράσουμε συλλογικά;
Την εποχή της υποχρεωμένης «κοινωνικής αποστασιοποίησης» και της άνευ προηγουμένου
διακοπής της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας σε πολλά μέρη του κόσμου, μία αχτίδα φωτός
έρχεται και πάλι από το Φανάρι. Τον Ιανουάριο (2020), το Οικουμενικό Πατριαρχείο ενέκρινε
ένα κείμενο, με τίτλο: «Για τη Ζωή του Κόσμου» (“For the Life of the World”), το οποίο διατυπώνει
τις κατευθυντήριες αρχές για τον ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και την ευθύνη των
Ορθοδόξων Χριστιανών στον σύγχρονο κόσμο, για την αντιμετώπιση των «πολύπλοκων
προκλήσεων και προβλημάτων του σημερινού κόσμου, χωρίς ταυτόχρονα να παραβλέπει και τις
όποιες θετικές προοπτικές του σύγχρονου Πολιτισμού» 7.
Η Ανατολική Εκκλησία είναι από καιρό επιφυλακτική σε κοινωνικές δηλώσεις αυτού του
είδους ή σε όποιες λειτουργικές αλλαγές. Μία συνοπτική όμως ανάγνωση των συγγραφέων του
4ου αιώνα, όπως ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιερός Χρυσόστομος, αποκαλύπτει την εξέχουσα
θέση της κοινωνικής διάστασης του Ευαγγελίου, τόσο στη σκέψη τους, όσο και στη διακονία τους,
σε σχέση με τον πλησίον8. Επίσης, ο Μέγας Βασίλειος αποδοκιμάζει έντονα την υποχώρηση από
τον κόσμο. Κάθε εσχατολογία, που ενθάρρυνε τη διαφυγή από τον χρόνο και τον τόπο,
καταγγέλθηκε ως αιρετική και επικίνδυνη.
Η Ορθοδοξία καλείται, λοιπόν, σήμερα, με αφετηρία τις θεμελιώδεις θεολογικές
προϋποθέσεις να εκφράσει έναν λόγο, προσφέροντας στον άνθρωπο διέξοδο και ελπίδα στα
υπαρξιακά αδιέξοδα που βιώνει τις ημέρες αυτές. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο
η ΟΑΚ θα εκλάβει την κρίση αυτή ως ευκαιρία για επανεκκίνηση και δεσμεύεται σε μία
ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον μας, μετά από την πανδημία, μεσοπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα.
Όπως και να έχει, ζούμε κάτι ιστορικό και μοναδικό. Το ερώτημα είναι τί θα απομείνει από
όλα αυτά, όταν ο ιός θα έχει κάνει τον κύκλο του; Θα επιστρέψουμε στα παλιά; Ή θα οδηγηθούμε
σε μία νέα ιογενή πραγματικότητα; Επειδή όλα όσα κάνουμε και αποφασίζουμε σήμερα θα έχουν
αποτέλεσμα και αντίκτυπο στα επόμενα χρόνια. Το μέλλον μας αποφασίζεται τώρα. Εδώ και
τώρα!

Η άηχη «Κραυγή» (Νορβηγικά: Skrik),
έργο του Νορβηγού Edvard Munch.
7

Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αμερικής και πρόκειται
να δημοσιευθεί σύντομα από τον Ορθόδοξο Τύπο του Τιμίου Σταυρού, τον προσεχή Απρίλιο (2020). Επίσης, πρβλ.
Κωνσταντίνου Ζορμπά, «Η Εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας: Υπάρχει μία Κοινωνική
ο
Διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας;», στο 8 Διεθνές Συνέδριο Ορθοδόξου Θεολογίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε
στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης (21 - 25 Μαΐου 2018), με θέμα: «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου
ο
Εκκλησίας: Η Ορθόδοξη Θεολογία στον 21 αιώνα» με επίκεντρο τη σπουδαιότητα και τις επιπτώσεις της
συνοδικότητας για την Εκκλησία και την κοινωνία σε έναν πλουραλιστικό κόσμο.
8
Ο Χρυσόστομος μάς διδάσκει ότι: «Μπορεί ο άνθρωπος, ο οποίος από ανάγκη δεν πηγαίνει στην Εκκλησία, να
κάνει τον εαυτό του Θυσιαστήριο, με το να προσεύχεται». Αναφερόμενος δε στην ανάγκη της κενωτικής αγάπης προς
τον πλησίον και μάλιστα προς τον δοκιμαζόμενο, επισημαίνει τα εξής: «Εσύ σέβεσαι το τωρινό Θυσιαστήριο, γιατί
δέχεται το Σώμα του Χριστού, αλλά συμπεριφέρεσαι περιφρονητικά σ’ αυτόν που είναι ο ίδιος σώμα του Χριστού και
τον βλέπεις με αδιαφορία να χάνεται. Αυτό το θυσιαστήριο μπορείς να το δεις στημένο παντού, και σε στενούς δρόμους
και σε αγορές, και μπορείς να τελείς θυσίες πάνω σ’ αυτό κάθε ώρα». Βλ. Ομιλία 20, ΕΠΕ Τόμος 19, σσ. 527-531.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Σ

2601 11. Λέσχη Φιλαναγνωσίας
υνεχίζονται και κατά τη νέα χρονιά οι συναντήσεις της Λέσχης Φιλαναγνωσίας στον
χώρο της Βιβλιοθήκης «Το Φως», με θέμα «Έλληνες πεζογράφοι με φόντο την
Κρήτη». Τα μέλη της Λέσχης, αφού πρώτα έκοψαν την καθιερωμένη Βασιλόπιτα,
συζήτησαν
για
το
βιβλίο
της
συγγραφέως Ρέας Γαλανάκη, «Ο βίος
του Ισμαήλ Φερίκ Πασά». Πρόκειται για
την περίπτωση του Ισμαήλ Φερίκ Πασά,
ο οποίος μισό αιώνα μετά την
αιχμαλωσία του, επέστρεψε στη
γενέτειρά του, την Κρήτη («Νήσο» όπως
χαρακτηριστικά
την
αναφέρει
η
συγγραφέας),
ως
αρχηγός
του
αιγυπτιακού
στρατού,
για
να
καταστείλει την Επανάσταση του 18661868.
Η
διήγηση
του
βιβλίου
παρακολουθεί στενά τις παραλλαγές, τον μύθο, αλλά και τα συγκεκριμένα ιστορικά
γεγονότα, συνθέτοντας έτσι, με την «αυστηρή ελευθερία» της Τέχνης, πάντοτε μέσα
από την υπαρκτή δραματική ζωή του Ισμαήλ Φερίκ Πασά, τη μυθιστορηματική της
διάσταση.
2602 11. Κινηματογραφικές Βραδιές – Προσωπογραφίες:
«Μοντιλιάνι»
το πλαίσιο της προβολής ταινιών στην ΟΑΚ, με θέμα
προσωπικότητες που άφησαν το στίγμα τους στο
παγκόσμιο γίγνεσθαι, με σκοπό την εποικοδομητική συζήτηση
και τον προβληματισμό των νέων, των γονέων, των
εκπαιδευτικών
και
γενικώς
της
κοινωνίας
μας,
πραγματοποιήθηκε η προβολή της ταινίας “Modigliani”, η
οποία αφορά την ταραχώδη ζωή του κορυφαίου ζωγράφου και
γλύπτη Amedeo Modigliani (1884-1920). Για την ταινία μίλησε η
Εικαστικός Πέπη Χατζηδάκη.

Σ

O

2603 12. Υποδοχή του Νέου Έτους
Δήμος Πλατανιά και η ΟΑΚ, πραγματοποίησαν στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος,
την καθιερωμένη εορταστική εκδήλωση, για την υποδοχή του νέου έτους και την
απονομή επαίνων και βραβείων στους επιτυχόντες σε Ανώτερα και Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οι οποίοι κατάγονται από τον Δήμο Πλατανιά.
Η εκδήλωση άρχισε με την Τελετή της κοπής της Αγιοβασιλόπιτας από τον
Πρόεδρο του Ιδρύματος Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο,
ο οποίος ευχήθηκε στους νέους φοιτητές, το Φως το Αληθινό να φωτίζει τη ζωή τους και
το ταξίδι στη γνώση να τους βοηθήσει, ώστε να μην υποδουλωθεί το πνεύμα τους.
Ο Δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης, χαιρέτησε την εκδήλωση και
σημείωσε τη στήριξη του Δήμου προς τους νέους φοιτητές και την εκπαιδευτική
κοινότητα του τόπου. Παράλληλα, ο κ. Μαλανδράκης ευχαρίστησε την ΟΑΚ για τη
φιλοξενία, αλλά και για την αγαστή συνεργασία με τον Δήμο Πλατανιά. Επίσης, τόνισε
πως «οφείλουμε την επιβράβευση τόσο στα παιδιά, όσο και στις οικογένειές τους,
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αλλά και στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς αποτελούν απόδειξη πως η δημόσια
Παιδεία δύναται να δημιουργήσει τις κατάλληλες βάσεις για την κατάκτηση της
γνώσης».
Η Εντεταλμένη σε θέματα Παιδείας και Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης,
Σοφία Mαλανδράκη - Κρασουδάκη, εξήρε το έργο της ΟΑΚ, η οποία αποτελεί φάρο
φωτός στην Κρήτη, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ εξέφρασε την επιθυμία της για
μελλοντική συνεργασία με το Ίδρυμα.
Στη συνέχεια, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, ευχήθηκε
σε όλους τους παρευρισκομένους μία ευλογημένη και δημιουργική χρονιά,
συγχαίροντας τους επιτυχόντες μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και
τον Δήμο Πλατανιά, που αποδίδει την ηθική αυτή επιβράβευση και τη δημόσια
αναγνώριση, στέλνοντας το δικό του μήνυμα: «Η παιδεία, συνιστά επένδυση στο
μέλλον. Η παιδεία μάς δίδει ευκαιρίες για καλύτερη ζωή». Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο
κ. Ζορμπάς, «ευχόμαστε για καλή χρονιά, αλλά πρέπει να ευχόμαστε καλή δεκαετία. Δεν
θα είναι εύκολη. Η γνώση, αναμφίβολα είναι δύναμη. Ωστόσο, μαζί με τη γνώση πρέπει
να έχουμε και επίγνωση των ορίων μας ως άνθρωποι. Η κατάχρηση της γνώσης, η κακή
χρήση της γνώσης, μπορεί να αποβεί μοιραία για την ανθρωπότητα. Η Εκκλησία αγωνιά
για το μέλλον των νέων, αγωνία την οποία
κατανοεί πλήρως και ο Οικουμενικός Πατριάρχης
μας, κ.κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος ανακήρυξε το
έτος 2020 “Έτος ποιμαντικού ανακαινισμού και
οφειλετικής μερίμνης διά την νεολαίαν”». Για τους
λόγους αυτούς ο κ. Ζορμπάς ζήτησε από όλους να
στηρίξουν την προσπάθεια της ΟΑΚ προς αυτήν
την κατεύθυνση.
Ομοίως, ευχές εξέφρασε και ο εκπρόσωπος
της ΑΝΕΚ LINES BLUE-STAR FERRIES, Σπύρος
Πρωτοπαπαδάκης,
προσφέροντας
στους
επιτυχόντες εισιτήρια για τα πρώτα ταξίδια τους,
αλλά και ο Διευθυντής του ΓΕΛ Αλικιανού Ιωάννης
Μαυρογένης, ως Εκπρόσωπος της εκπαιδευτικής κοινότητας του Δήμου Πλατανιά έκανε
αναφορά στην «άξια επιτυχία που κέρδισαν οι μαθητές χάρη στον αγώνα τους».
Ακολούθησε η απονομή επαίνων και βραβείων στους επιτυχόντες, ενώ Κάλαντα
απέδωσε η Χορωδία του Ωδείου της Ιεράς Μητρόπολης Κισσάμου και Σελίνου και η
εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προσφορά παραδοσιακού κεράσματος από τον Δήμο
Πλατανιά.
Η ΟΑΚ εκφράζει θερμές ευχαριστίες και προς τον Μιχάλη Κουκουτσάκη (Φυτώρια) για
την προσφορά φυτών για τη διακόσμηση της αίθουσας.

Σ

2604 18. «Ο λύκος που έπεσε από το βιβλίο του»
υνεχίζονται και φέτος οι εκπαιδευτικές δράσεις της Βιβλιοθήκης της ΟΑΚ «Το
Φως», στο πλαίσιο των οποίων ο υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης Ιωάννης
Μουντογιαννάκης, διάβασε, στους μικρούς φίλους, την ιστορία του βιβλίου με τον
παραπάνω τίτλο, του συγγραφέα Thierry Robberecht. Ακολούθησε συζήτηση με τα
παιδιά, τα οποία ζωγράφισαν εικόνες εμπνευσμένες από το βιβλίο.

Α

2605 18. Εορτή Αγίου Μακαρίου. Στη στράτα του ανήφορου!
νήφορος: Δύσκολο άθλημα. Ανεβαίνοντας, όμως, το μονοπάτι προς το Κάθισμα
του Αγίου Μακαρίου, συναντάς έργα Τέχνης που σου θυμίζουν μία ιστορία που
μυρίζει Παράδεισο και έρχεσαι σε πρόσωπο προς πρόσωπο κοινωνία με τον ίδιο σου
τον εαυτό. Αφήνεις πίσω σου, την Κόλαση της ακοινωνησίας και της ανυπαρξίας. Και
συναντάς τον Ερημίτη που έκανε την έρημο να ανθίσει! Έργα νέων που σου θυμίζουν
ότι μία ουσιαστική συνάντηση μπορεί να αποφέρει αλλαγή για έναν καλύτερο κόσμο.
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Έναν κόσμο όπου ο άλλος δεν θα είναι η κόλασή μου, όπως υποστήριξε ο Jean-Paul
Sartre, αλλά ο παράδεισός μου.
Αυτά τα συναισθήματα μοιράστηκαν όσοι μετείχαν στον Εσπερινό επί τη ευκαιρία
της εορτής του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, ο
οποίος τελέσθηκε σε κλίμα κατάνυξης και
μυσταγωγίας, παρουσία πιστών, στο «ΚΑΘΙΣΜΑ»
του Αγίου, στο σπήλαιο βορείως της Ακαδημίας.
Τον Εσπερινό τέλεσαν ο π. Νικηφόρος, Ιερομόναχος
της Ιεράς Μονής Γωνιάς και ο π. Διονύσιος,
Εφημέριος Κολυμπαρίου.
Νηπτική σκέψη και συμμετοχή. Έργο των Νηπτικών
η νηστεία και η προσευχή. Φροντίδα για την ψυχή.
«Φρόντισε», μάς λέγει ο Αββάς Μακάριος, «να
είσαι αρεστός στον Κύριο, περιμένοντάς τον πάντα
να σου φανερωθεί εσωτερικά, επιζητώντας τον
στους διαλογισμούς, πιέζοντας και εξαναγκάζοντας
το θέλημά σου και την προαίρεσή σου να κατευθύνεται πάντα προς αυτόν. Και
πρόσεχε με ποιο τρόπο σε πλησιάζει και κατοικεί μέσα σου. Γιατί, όσο συγκεντρώνεις
το νου σου στην αναζήτησή του, τόσο περισσότερο αναγκάζεται αυτός από την
ευσπλαχνία του και την καλοσύνη του να έρθει κοντά σου και να σε αναπαύσει. Διότι
στέκεται και παρατηρεί το νου σου, τους διαλογισμούς, τις ενθυμήσεις σου,
εξετάζοντας πώς τον αναζητάς, αν δηλαδή τον
αναζητάς με όλη σου την ψυχή, ή μήπως με
νωθρότητα και αδιαφορία…».
Για τους λόγους αυτούς, ο Γενικός
Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς,
στον σύντομο Χαιρετισμό του, προς τους
συνεργάτες και τους φίλους του Ιδρύματος, δεν
παρέλειψε να αναφέρει τη διήγηση του Αγίου
Μακαρίου σχετικά με την ανθρώπινη επικοινωνία και την ύπαρξη του ανθρώπου ως
«πρόσωπο προς πρόσωπο» –στην οποία βασίζεται το Διεθνές Πρόγραμμα ΛΟΓΟΥ και
ΤΕΧΝΗΣ, το οποίο αναπτύσσει από ετών η Ακαδημία–, ευχόμενος να έλθουμε και πάλι
σε «πρόσωπο προς πρόσωπο» κοινωνία. Γιατί ο Παράδεισος βιώνεται μέσα μας και
μέσα από την παρουσία του άλλου.
Ακολούθησε κέρασμα με διάθεση διαλόγου και προβληματισμού για τα
παραπάνω και με την ευχή η συνάντηση αυτή να αποτελέσει το ξεκίνημά μας για την
αιωνιότητα.

Μ

2606 22.-24. Ιερατικό Σεμινάριο
ε μεγάλη επιτυχία που χαρακτηρίστηκε από τη μαζική παρουσία των ιερέων,
ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Κληρικών στις Ιερές Μητροπόλεις
Πέτρας και Χερρονήσου και Ιεραπύτνης και Σητείας, στο Πνευματικό Κέντρο Μεγάλης
Παναγίας Νεαπόλεως, το οποίο υλοποιήθηκε από το Ιδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως
(Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία με την ΟΑΚ.
Την εναρκτήρια συνεδρία ευλόγησε με την παρουσία του ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου, Γεράσιμος, ο οποίος, αφού εξέφρασε τις
ευχαριστίες του προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος
Ιερώνυμο, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε., έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο
του Προγράμματος.
Από την πλευρά του, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π. Θεολόγος Αλεξανδράκης,
Αναπληρωτής Διευθυντής του Ι.Π.Ε., αφού μετέφερε την ευλογία του Μακαριωτάτου,
εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολομαίο, την Εκκλησία της Κρήτης, τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Πέτρας και

10

Χερρονήσου Γεράσιμο, Ιεραπύτνης και Σητείας Κύριλλο, Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο
και τον Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ Δρ Κωνσταντίνο Ζορμπά, Άρχοντα Ιερομνήμονα του
Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ακολούθως, αφού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την
άριστη οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αναφέρθηκε στο όραμα και το
έργο του Ι.Π.Ε., τη θερμή ανταπόκριση που συναντά η προσπάθεια από τις Ιερές
Μητροπόλεις σε όλη τη χώρα, τους κληρικούς, αλλά και τα λαϊκά στελέχη, και τον
προγραμματισμό για την επέκταση των προγραμμάτων.
Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα είχε ως αντικείμενο την «Κοινωνικοπρονοιακή
εκκλησιαστική παρέμβαση σε
προβλήματα του γάμου και της
οικογένειας» και εντάσσονται στο
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες
Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση
στις Δομές της Εκκλησίας» του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
και Διά Βίου Μάθηση».
Τις εναρκτήριες εισηγήσεις παρουσίασαν ο Παναγιώτης Σκαλτσής, Καθηγητής της
Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ, ο οποίος μίλησε για τη «Σύγχρονη εκκλησιαστική
προσέγγιση της θεολογίας του γάμου» και ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π. Ιωαννίκιος
Γιαννόπουλος, Διευθυντής του Γραφείου Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών
και Πετρουπόλεως, ο οποίος μίλησε για τη «Μεθοδολογία και τους τρόπους
συμβουλευτικής υποστήριξης της οικογένειας». Ο διάλογος που ακολούθησε μετά την
ολοκλήρωση των εισηγήσεων ήταν άκρως εποικοδομητικός και χαρακτηρίστηκε, εκτός
από τη μαζική παρουσία, και από τις υψηλού επιπέδου παρεμβάσεις των κληρικών, οι
οποίοι ζήτησαν τη συνέχιση και υλοποίηση και άλλων επιμορφωτικών προγραμμάτων.
Εισηγήσεις έκαναν, επίσης, και οι: Μαρία Ρουσοχατζάκη, Λογοπαθολόγος Σύμβουλος ψυχικής υγείας, η Σπυριδούλα Κωσταρά, Επίκουρη Καθηγήτρια στην Ανωτάτη
Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, ο Νικόλαος Χουρδάκης, Ψυχολόγος - Ms Θεολογίας, ο
Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βενετσιάνος, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος
Νεότητας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός
Διευθυντής της ΟΑΚ.

Σ

2607 25. Κινηματογραφικές Βραδιές - Προσωπογραφίες: «Αλέξανδρος»
το πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΟΑΚ για την τοπική κοινωνία προβλήθηκε η
ταινία «Αλέξανδρος», του σκηνοθέτη Oliver Stone, που αφορά τη ζωή του Μεγάλου
Στρατηλάτη και Οραματιστή.
Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, αφού καλωσόρισε τους
φίλους του Κινηματογράφου, ανέγνωσε το ποίημα: «Ένας Αλέξανδρος», από την ποιητική
συλλογή «Όταν γίνεις ποίημα» του συγγραφέα Βαγγέλη Κακατσάκη, ο οποίος απέστειλε
το εν λόγω ποίημα για την αφιερωμένη, στον Μέγα Αλέξανδρο, κινηματογραφική βραδιά.
Σύμφωνα με την ποιητική σκέψη: «Έχουν, από γεννησιμιού τους, όλοι οι άνθρωποι, εντός
τους, ένα Μέγα Αλέξανδρο που μπορεί να κόβει, με το σπαθί του, όλους τους γόρδιους
δεσμούς, που στην πορεία της ζωής τους συναντούν».
Ακολούθως, ο Γιώργος Πευκιανάκης, Φιλόλογος και τ. Λυκειάρχης, μέσα από
ιστορικές αναφορές, σκιαγράφησε το θρυλικό πρόσωπο του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
κλείνοντας την ενδιαφέρουσα ομιλία του, με το ποίημα «Στα 200 π.Χ.» του Κωνσταντίνου
Π. Καβάφη.
Ακολούθησε συζήτηση με τους παρευρισκομένους.
27. 2ο Γυμνάσιο Κισάμου.
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28. Πρώτη συνάντηση-συζήτηση για τη διοργάνωση της πρώτης εορτής Παραδοσιακής
Μουσικής στην Επαρχία Κισάμου. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Πολιτισμός αποτελεί τη βάση
για την αναγέννηση του τόπου μας και η Πολιτιστική Ταυτότητα συμβάλλει στη
διατήρηση και την ανάδειξη των τοπικών πολιτιστικών στοιχείων. Η Επαρχία Κισάμου, ως
ένας ιδιαίτερος τόπος της μουσικής παράδοσης της Κρήτης και της Ελλάδας, μέσα από τη
σύνδεση Πολιτισμού και Εκπαίδευσης, επιθυμεί να συμβάλει στη μεταφορά των
πολιτιστικών αξιών στη Νέα Γενιά και να αναδείξει την ανάγκη διαμόρφωσης
πολιτιστικής πολιτικής, με στόχο την πολιτιστική Παιδεία και τη βιωσιμότητα της τοπικής
κοινωνίας και ιδιαιτέρως της ενδοχώρας. Συμμετείχαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, η Σοφία Μαλανδράκη, Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος στον Τομέα Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού στην Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων, ο Δήμαρχος Κισάμου, Γεώργιος Μυλωνάκης, ο Δήμαρχος Πλατανιά, Ιωάννης
Μαλανδράκης, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, εκπρόσωποι
από την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου (ΕΠΟΦΕΚ), καθώς και τον Νέο
Εμπορικό Σύλλογο Κισάμου και την Ένωση Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων
Κισάμου.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2608 1. Παιδεία και Τεχνητή Νοημοσύνη
πως κάθε χρόνο, με αφορμή την Εορτή των Τριών Ιεραρχών, Εορτή της Ελληνικής
Παιδείας και των Γραμμάτων, η ΟΑΚ διοργάνωσε εκδήλωση προς τιμή των
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
Νομού Χανίων. Η εκδήλωση ως σκοπό είχε τον προβληματισμό όλων για το μέλλον της
Παιδείας του τόπου μας, με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις της Τέταρτης Βιομηχανικής
Επανάστασης.
Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, καλωσορίζοντας τους
προσκεκλημένους σημείωσε, μεταξύ
άλλων, τα εξής: «Οι τρεις “μεγίστοι
φωστήρες της Τρισηλίου Θεότητος”
Πατέρες της Εκκλησίας μας, αγάπησαν
τη γνώση και θαύμασαν τα
επιτεύγματα
της
εποχής
τους,
συμβάλλοντας στην πρόοδο όλων των
Επιστημών με τις οποίες ασχολήθηκαν.
Αν, όμως, ήταν μόνο αυτά τα
επιτεύγματά τους, θα είχαν μείνει ως
κάποιοι σοφοί επιστήμονες, ανάμεσα
σε χιλιάδες άλλους σοφούς της εποχής
μας, κλεισμένοι σε εργαστήρια ή ταγμένοι στην έρευνα, αποκομμένοι από τον πόνο των
φτωχών και των αδυνάτων […]». Συνεχίζοντας ο κ. Ζορμπάς ανέφερε πως, «για τους Τρεις
Ιεράρχες το πρόβλημα της ανισοκατανομής των αγαθών δεν αποδίδεται στο θέλημα του
Θεού, ούτε σε φυσικές αιτίες ή τυχαία γεγονότα, αλλά σε συγκεκριμένες ενέργειες αυτών
που κατέχουν την εξουσία και τον πλούτο. Αυτό που ζητείται στις ημέρες μας στον χώρο
της οικονομίας, ως ανάγκη μεταρρύθμισης, δεν επαρκεί. Δεν αρκούν οι απλές
μεταρρυθμίσεις και η αναδιανομή πλούτου. Απαιτούνται ριζικές αλλαγές του ίδιου του
τρόπου που παράγουμε και ζούμε, ώστε να μη γίνει κόλαση η ζωή των ανθρώπων που
γεννιούνται τώρα ή γεννήθηκαν στα τέλη του 20ού αιώνα».
Στο γόνιμο πνεύμα ενός συνεχούς προβληματισμού μεταξύ της ΟΑΚ και του
Πολυτεχνείου Κρήτης, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας, με σκοπό την «προαγωγή της
συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σε θέματα που αφορούν στη
δημιουργική συνεργασία στους τομείς δραστηριοποίησής τους και στην αντιμετώπιση
των σύγχρονων προβλημάτων που ανακύπτουν σε όλα τα επίπεδα, τόσο από την Τέταρτη

Ό
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Βιομηχανική Επανάσταση, όσο και από την κλιματική αλλαγή». Ακολούθησε
ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητή Ευάγγελου
Διαμαντόπουλου, ο οποίος ευχαρίστησε για τη συνεργασία μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων
τόσο σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όσο και στη συμβολή του διαλόγου μεταξύ
Επιστήμης και Ορθοδοξίας.
Κεντρικός Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
Βασίλειος Διγαλάκης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Παιδεία και Τεχνητή Νοημοσύνη». Ο
κ. Υφυπουργός συνεχάρη για την πρωτοβουλία την ΟΑΚ και ανέφερε ότι κεντρικό σχέδιο
της κυβέρνησης είναι η αναβάθμιση της ανεξάρτητης αρχής για την αξιολόγηση των ΑΕΙ,
η δημιουργία νέων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων και στην αγγλική
γλώσσα, καθώς και η ενθάρρυνση της έρευνας. Επίσης, αναφέρθηκε διεξοδικά στον
προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας σε όλα τα επίπεδα της Εκπαίδευσης με
επίκεντρο τη Διά Βίου Μάθηση, τις ψηφιακές δεξιότητες και τον σεβασμό προς τον
άνθρωπο. Παρά τα οφέλη της Επιστήμης για τον άνθρωπο, όπως τόνισε ο κ. Διγαλάκης,
το μέλλον είναι αχαρτογράφητο και θα πρέπει να προετοιμαστούμε μέσα από τη Γνώση
και την Παιδεία, γιατί η δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης είναι τόσο μεγάλη, που όσοι
«μείνουν πίσω» δεν θα μπορέσουν να καλύψουν το κενό. Ακολούθησε γόνιμη συζήτηση
με ερωτήματα πολλών εκπαιδευτικών για την ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας τόσο με
τεχνικό εξοπλισμό, όσο και με ανθρώπινο δυναμικό.
Μήνυμα απέστειλε η Βουλευτής Νομού Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μαζί με
τις ευχαριστίες της προς το Ίδρυμα τόνισε ότι «η ανθρωπότητα βρίσκεται στο κατώφλι
μίας νέας Βιομηχανικής επανάστασης, που χαρακτηρίζεται από την ευφυή εκμάθηση των
ίδιων των μηχανών, την Επιστήμη των Δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη, που
συνδυαστικά δημιουργούν προκλήσεις και ευκαιρίες».
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου, της Περιφέρειας Κρήτης, Αντιπρυτάνεις και
Καθηγητές του Πολυτεχνείου, Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί και Περιφερειακοί
Σύμβουλοι εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν
ενεργεία και συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Την Ημερίδα έκλεισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου
Αμφιλόχιος, ο οποίος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους τους εκπαιδευτικούς για
το σπουδαίο και ουσιαστικό έργο που επιτελούν, καθώς και για τις ολοένα αυξανόμενες
δυσκολίες των καιρών, οι συνέπειες των οποίων επηρεάζουν άμεσα την Παιδεία και
τόνισε ότι «η Εκπαίδευση είναι καλλιτεχνία και ο εκπαιδευτικός είναι ο καλλιτέχνης της
ψυχής των παιδιών». Αναφέρθηκε μάλιστα στους ορισμούς της Παιδείας του Πλάτωνος
και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τονίζοντας πως η Παιδεία είναι μυστήριο, γιατί
σκοπός της είναι η πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου.
Ακολούθησε κρητικό παραδοσιακό κέρασμα προς όλους τους συμμετέχοντες, κατά τη
διάρκεια του οποίου συνεχίσθηκε η ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τους
προβληματισμούς που τέθηκαν από τον ομιλητή.

Η

2609 1. Λέσχη Φιλαναγνωσίας
συνάντηση αυτή των μελών της Λέσχης Φιλαναγνωσίας με γενική θεματική
«Έλληνες πεζογράφοι με φόντο την Κρήτη», απετέλεσε μία ιδιαίτερη τιμή για τη
Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, καθώς φιλοξένησε τον συγγραφέα Αντώνη Σχετάκη, πρ.
Δήμαρχο Κισάμου, με τον οποίο τα μέλη της Λέσχης συζήτησαν για το ιστορικό
μυθιστόρημά του, «Στους δρόμους του Αυγερινού», στο οποίο αναφέρονται πολλά
πραγματικά ιστορικά γεγονότα.
Ο συγγραφέας τόνισε πως δέχθηκε επίδραση από τους συγγραφείς της «Γενιάς του
’30», αναφέρθηκε σε γεγονότα από τη Μάχη της Κρήτης, ενώ εξέφρασε το παράπονό
του για την απουσία της ιστορικής αναφοράς στη μεγάλη προσφορά των Κισαμιτών
Αγωνιστών στον Μακεδονικό Αγώνα και όχι μόνο.
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Στο τέλος, ο συγγραφέας υπέγραψε αντίτυπα από το βιβλίο του, τα οποία δώρισε
στα μέλη της Λέσχης, αλλά και στη Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ.
6. 2ο Δημοτικό Σχολείο Μουρνιών, Ε΄ και Στ΄ Τάξεις.

Ε

2610 8. Κλιματική Αλλαγή και Εκπαίδευση
πιμορφωτικό Σεμινάριο, με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Εκπαίδευση»
πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Βάμου –με
διοργανωτή και συντονιστή τον Υπεύθυνο του ΚΠΕ Βάμου, Φώτη Ποντικάκη– σε
συνεργασία με τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων Περιφερειακής Διεύθυνσης
Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων, την ΟΑΚ και συμμετέχοντες
εκπαιδευτικούς από όλη την Κρήτη.
Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ
Κωνσταντίνος Ζορμπάς, αναφέρθηκε
στον οικολογικό λόγο και τις
δραστηριότητες του Οικουμενικού
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄,
τονίζοντας ότι πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά. Κατά
τον Δρα Ζορμπά: «Η κρίση που
αντιμετωπίζουμε έχει λιγότερο να
κάνει με τη φύση ή το περιβάλλον και περισσότερο με τον τρόπο με τον οποίο
αντιλαμβανόμαστε και συμπεριφερόμαστε στον κόσμο. Κακοποιούμε τη Γη κατά τρόπο
ανεύθυνο και ανίερο. Εάν δεν αλλάξουμε δραστικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον
κόσμο, εάν δεν μεταμορφώσουμε οικειοθελώς τη συνήθεια της υπερκατανάλωσης, τότε
θα εξακολουθήσουμε να αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα, αντί τις αιτίες τους».
Στη συνέχεια, ο επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος και Υπεύθυνος του
Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας της ΟΑΚ, Αντώνης Καλογεράκης, ενημέρωσε τους
εκπαιδευτικούς για την κλιματική κρίση, μέσα από επιστημονικά δεδομένα της NASA,
αναλύοντας σχετικά γραφήματα και τονίζοντας την αναγκαιότητα της λήψης άμεσων
μέτρων και στις σχολικές μονάδες, δίνοντας σχετικά παραδείγματα από τις
περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές δράσεις του Ιδρύματος. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι
βέβαιο πως η ίδρυση νέων ενεργειακών κοινοτήτων μπορεί να δώσει το έναυσμα για
ουσιαστική ευαισθητοποίηση των μαθητών, των γονέων και των δασκάλων, κάνοντας
ένα σημαντικό βήμα για την εξοικονόμηση πόρων και τη στροφή προς ήπιες μορφής
ενέργειες, οι οποίες θα μειώσουν σημαντικά το αποτύπωμα του άνθρακα στον πλανήτη
μας.
Ο επιστημονικός συνεργάτης του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων
(ΜΑΙΧ), Δρ Ιωάννης Βουρδουμπάς, με βάση την πολυετή εμπειρία του, ως Καθηγητής στο
ΤΕΙ Κρήτης, ανέπτυξε το θέμα «Η Κλιματική Αλλαγή και οι Επιπτώσεις της στην Αύξηση
των Ανισοτήτων», παρουσιάζοντας δεδομένα και προκαλώντας γόνιμο προβληματισμό
για τις κοινωνικές συνέπειες της κλιματικής κρίσης, οι οποίες εντείνονται με το πέρασμα
των χρόνων και θα καθορίσουν τις κοινωνίες του μέλλοντος.
Ακολούθησε διάλεξη για τη δημιουργική γραφή, έχοντας στο επίκεντρο την ενέργεια
και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίδειξη της φορητής μονάδας που κατασκεύασε η
ΟΑΚ για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά κύτταρα 270 Watt με τη
χρήση μπαταρίας και αντιστροφέα τάσης για την κάλυψη αναγκών φωτισμού και
απαιτήσεων λειτουργίας οικιακών συσκευών.
Το Σεμινάριο έκλεισε με την περιήγηση των συμμετεχόντων στις εγκαταστάσεις του
Ιδρύματος, όπου φιλοξενούνται τα αντίγραφα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου από την
ταινία του σκηνοθέτη Ιωάννη Σμαραγδή, “El Greco”, η Έκθεση της Εικαστικού Πέπης
Χατζηδάκη με θέμα «Οι δικοί μου πρόσφυγες», αλλά και η Έκθεση Αγιογραφίας που
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δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμποσίου Σύγχρονης Εικονογραφικής Τέχνης,
το οποίο διοργάνωσε η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), σε
συνεργασία με την ΟΑΚ.
Τέλος, οι συμμετέχοντες κατευθύνθηκαν στο καλντερίμι της ΟΑΚ, όπου
ενημερώθηκαν για τη γενικότερη περιβαλλοντική δράση του Ιδρύματος, καθώς και στο
Μουσείο Κρητικών Βοτάνων της ΟΑΚ.

Σ

2611 8. Κινηματογραφικές βραδιές-Προσωπογραφίες: «Ο λόγος του βασιλιά»
το πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της ΟΑΚ πραγματοποιήθηκε η
προβολή της παραπάνω ταινίας, με ομιλήτρια την Ανδρομάχη Χουρδάκη, Φιλόλογο
στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και Συγγραφέα. Η ταινία αφορά τη ζωή του Βασιλιά της
Αγγλίας Γεωργίου του ΣΤ΄, ο οποίος κατάφερε να ξεπεράσει τη δυσκολία στην άρθρωση
και να ανταποκριθεί στη δύσκολη ιστορική στιγμή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ακολούθησε συζήτηση.

Π

2612 8. «Το δέντρο που έδινε»
ρόκειται για ένα όμορφο παραμύθι για παιδιά, στο οποίο γίνεται λόγος για
εκείνους που ξέρουν να προσφέρουν και εκείνους που ξέρουν να
ανταποδίδουν με αγάπη, το οποίο διαβάστηκε από τον Ιωάννη Μουντογιαννάκη,
Βιβλιοθηκονόμο της ΟΑΚ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης του
Ιδρύματος.
10. 4ο Γενικό Λύκειο Τρίπολης, Γ΄ Τάξη.

Β

2613 11. Σεμινάριο Ζωής
ιωματικό Σεμινάριο, από τους Εθελοντές Σαμαρείτες του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, Παράρτημα Κισάμου, που διδάσκει τη σωτηρία των συνανθρώπων μας,
σε περίπτωση κινδύνου, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι εργαζόμενοι της
ΟΑΚ.
Τους Εθελοντές καλωσόρισε ο Γενικός Διευθυντής, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, ο
οποίος ανέφερε τη σπουδαία ευαγγελική παραβολή του «Καλού Σαμαρείτη»,
αναλύοντας παράλληλα την έννοια του πλησίον, αλλά και πως η αλληλεγγύη αποτελεί τη
βάση της χριστιανικής διδασκαλίας, ως στοιχείο προσφοράς προς τον συνάνθρωπο χωρίς
διακρίσεις. Ακολούθησε το Σεμινάριο αντιμετώπισης έκτακτων προβλημάτων στους
χώρους εργασίας του Ιδρύματος.
11. Δεύτερη συνάντηση-συζήτηση για τη διοργάνωση της πρώτης εορτής Παραδοσιακής
Μουσικής στην Επαρχία Κισάμου (βλπ. σ. 11)
14. Συνέντευξη του Σεβασμιωτάτου Προέδρου της ΟΑΚ Μητροπολίτη Κισάμου και
Σελίνου Αμφιλόχιου και του Γενικού Διευθυντή Δρ Κωνσταντίνου Ζορμπά στον Γιώργο
Βιτώρο και στην εκπομπή της Νέας Τηλεόρασης Κρήτης «Κρητών έργα».
14. Δημοτικό Σχολείο Χωραφακίων, Δ΄, Ε΄, Στ΄ Τάξεις.
14. Τρίτη συνάντηση-συζήτηση για τη διοργάνωση της πρώτης εορτής Παραδοσιακής
Μουσικής στην Επαρχία Κισάμου (βλπ. σ. 11).

Π

2614 15. Ο Όσιος Ιάκωβος όπως τον γνώρισα
νευματική ομιλία, η οποία ακολούθησε
του Αρχιερατικού Εσπερινού στην
παρακείμενη
Ιερά
Πατριαρχική
και
Σταυροπηγιακή Μονή Οδηγητρίας Γωνιάς, από
τον Γέροντα Γαβριήλ, ο οποίος συνόδευσε την
θαυματουργό Κάρα του Οσίου Δαυίδ, του εν
Ευβοία. Η ομιλία του αναφερόταν στον μεγάλο
Άγιο, «συνεχιστή του Οσίου Δαυίδ», όπως
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σημείωσε, τον όσιο Ιάκωβο. Παρά το προχωρημένο της ώρας και κυρίως, παρά τις
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πλήθος κόσμου παρακολούθησε με παραδειγματική
προσοχή και δέος την ομιλία του Καθηγούμενου Γέροντος Γαβριήλ. Την εκδήλωση
συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ.
H εκδήλωση έκλεισε με πνευματικές νουθεσίες από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο.
16. Μέλη του Συλλόγου «Άγιος Ραφαήλ» από το Ρέθυμνο.
2615 17. Ιερατική Σύναξη
ετά από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου
Αμφιλοχίου, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ, Σύναξη των κληρικών
της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου. Στους ιερείς μίλησε ο Ηγούμενος της Ιεράς
Μονής του Οσίου Δαυίδ, Γέροντας Γαβριήλ.

Μ

18. Μαθητές του Γενικού Λυκείου Κολυμπαρίου, συνοδευόμενοι από τον Λυκειάρχη
Ζαχαρία Κουτουλάκη, επισκέφθηκαν την ΟΑΚ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το
Πρόγραμμα ERASMUS+. Το θέμα που έχει αναλάβει το ΓΕΛ Κολυμβαρίου, αφορά το
ηλιακό ρολόι της ΟΑΚ και για τον λόγο αυτό το Ίδρυμα έχει συμβουλευτικό ρόλο στη
διεξαγωγή του Προγράμματος.
Ο επιστημονικός συνεργάτης της ΟΑΚ Αντώνης Καλογεράκης, συζήτησε με τους
μαθητές για τα θέματα των ΑΠΕ και τους έδειξε στην πράξη, τον τρόπο λειτουργίας
ενός φωτοβολταϊκού πάνελ με μπαταρία, μέσω του οποίου παράγεται ηλεκτρική
ενέργεια, χωρίς να εκπέμπονται τοπικά ρύποι.
18. Τέταρτη συνάντηση-συζήτηση για τη διοργάνωση της πρώτης εορτής Παραδοσιακής
Μουσικής στην Επαρχία Κισάμου (βλπ. σ. 11).
19. 1ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, Ε΄ Τάξη.
20. Συνάντηση του Γενικού Διευθυντή της ΟΑΚ Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά με τον
Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, Θεοχάρη Τσούτσο, τον Δήμαρχο Πλατανιά Ιωάννη
Μαλανδράκη και τον επιστημονικό συνεργάτη της ΟΑΚ Αντώνη Καλογεράκη, με θέμα
συζήτησης τις Ενεργειακές Κοινότητες.

Ο

2616 22. «Το καρναβάλι των ζώων»
ι μικροί φίλοι του Ιδρύματος, είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από τον
Βιβλιοθηκονόμο της ΟΑΚ, Ιωάννη Μουντογιαννάκη, το παραμύθι «Το καρναβάλι
των ζώων», το οποίο βασίζεται στη μουσική σύνθεση του Camille Saint Saens, την οποία
δημιούργησε τον Φεβρουάριο του 1886, κατά την παραμονή του σε ένα αυστριακό
χωριό, στην περίοδο των διακοπών. Στο τέλος, τα παιδιά ζωγράφισαν τη δική τους μάσκα
και ανανέωσαν την επόμενη συνάντησή τους.

Μ

2617 22. Κινηματογραφικές βραδιές-Προσωπογραφίες: «Η θεωρία των πάντων»
ε την προβολή της παραπάνω ταινίας, η οποία αφορά τον κορυφαίο Βρετανό
Θεωρητικό Φυσικό και Κοσμολόγο Stephen Hawking, συνεχίστηκε η προβολή
κινηματογραφικών ταινιών στην ΟΑΚ. Μετά το τέλος της προβολής, η επιστημονική
συνεργάτιδα του Ιδρύματος, Μαρία Χατζηαποστόλου, αναφέρθηκε στη συμμετοχή σε
επιστημονικό Συνέδριο του μεγάλου επιστήμονα στην ΟΑΚ τον Σεπτέμβριο του 1998, ενώ
ο κύριος ομιλητής Μιχάλης Λαγουδάκης, Αντιπρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης τόνισε
ότι «το μεγαλείο της ζωής, είναι ακριβώς πως εκεί όπου υπάρχει στέρηση, μπορεί να
γεννηθεί κάτι μεγάλο». Ακολούθησε συζήτηση με τους παρευρισκομένους για τη σχέση
Πίστης και Επιστήμης, αλλά και για το αν δίδονται ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους με
κινητικές δυσκολίες.
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Η

2618 24.-26. Παγκρήτιο Ιερατικό Σεμινάριο
Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ποιμαντικής
Επιμόρφωσης (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διοργάνωσε Παγκρήτιο
Σεμινάριο, με θέμα την Ενδοοικογενειακή βία, στο οποίο μετείχαν Κληρικοί της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου,
Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων και Κισάμου και Σελίνου. Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι για
πρώτη φορά, στα Σεμινάρια αυτά μετείχαν και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας της
Κρήτης.
Κατά την έναρξη του Σεμιναρίου τελέστηκε Αγιασμός από τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΟΑΚ, ο οποίος ακολούθως χαιρέτησε τους εκπαιδευόμενους σημειώνοντας, πως «ο
γάμος αποτελεί μια εικόνα του Χριστού και της Εκκλησίας και είναι σαφές ότι η
ενδοοικογενειακή βία βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το σχέδιο του Θεού για την
οικογένεια, πληγώνοντας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, την καρδιά του Θεού».
Ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π. Θεολόγος Αλεξανδράκης, Αναπληρωτής Διευθυντής
του Ι.Π.Ε., μετέφερε τις ευχές και την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, Προέδρου του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ποιμαντικής
Επιμορφώσεως, ενώ ευχαρίστησε, για μια ακόμη φορά, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Κισάμου και Σελίνου και τον Γενικό Διευθυντή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης για την
αγαστή και γόνιμη συνεργασία. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απηύθυνε προς τα στελέχη της
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης και των Αστυνομικών Διευθύνσεων των
τεσσάρων Νομών της Μεγαλονήσου, η συμμετοχή των οποίων αποτελεί ένα πρώτο
θετικό βήμα της πρόσφατης συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και του Ι.Π.Ε. Ακολούθως, μιλώντας για το πρόγραμμα, τόνισε ότι
αποτελεί συνέχιση του πρώτου προγράμματος που είχε ως θέμα τον Γάμο, καθώς η
ενδοοικογενειακή βία συνιστά ένα αρνητικό βίωμα μέσα σε αυτόν.
Ανταποδίδοντας τις ευχαριστίες, ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε στο Πρωτόκολλο
Συνεργασίας της ΟΑΚ με το Ι.Π.Ε., το οποίο τελεί υπό την ευλογία του Παναγιωτάτου
Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα είχε ως αντικείμενο τα «θέματα πρόληψης και
αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας» και εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της
Πράξης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με
Εμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού και Διά Βίου Μάθηση».
«Εισαγωγή και ανάλυση της έννοιας της βίας με βάση την Αγία Γραφή και την
εκκλησιαστικη γραμματεία», ήταν το θέμα της πρώτης εισήγησης που παρουσίασε ο
Χρήστος Καρακόλης, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Ο Βάιος Νταφούλης, Δρ. Ιατρικής, Διευθυντής
Παιδοψυχιατρικής του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», παρουσίασε τις «Συνέπειες της
ενδοοικογενειακής βίας στα μέλη της οικογένειας». Μετά το τέλος των εισηγήσεων
ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος με χαρακτηριστικά παραδείγματα από την
καθημερινότητα, ιδέες και προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Εισηγήσεις παρουσίασαν, επίσης, η Ερασμία Φείδη, Ψυχοπαιδαγωγός, με
μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Κοινωνική Ψυχιατρική - Παιδοψυχιατρική, ο
Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος Αντώνιος Καλλιγέρης, Διευθυντής της Διεύθυνσης
Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο Πανοσιολ.
Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παπαθωμάς, Καθηγητής Κανονικού Δικαίου της Θεολογικής
Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., ενώ την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων πραγματοποίησε ο
Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς.
24. 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου.
27. Λύκειο Βουκολιών, Α΄και Β΄ Τάξεις.
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Η

2619 27. Ημερίδα για την Κυβερνοασφάλεια
Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης και το Διεθνές Ινστιτούτο για την
Κυβερνοασφάλεια (CSI INSTITUTE) συνδιοργάνωσαν, την Πέμπτη 27
Φεβρουαρίου 2020, Διαδραστική Ημερίδα με θέμα: «Ασφαλής Πλοήγηση στο
Διαδίκτυο», στην κατάμεστη Μεγάλη Αίθουσα της ΟΑΚ.
Η Ημερίδα απευθυνόταν σε κληρικούς, γονείς και μαθητές της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Χανίων και Ρεθύμνης, ενώ βασικός
εισηγητής ήταν ο Αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. και Πρόεδρος του CSI Institute,
Εμμανουήλ Σφακιανάκης, με τη συνεργάτιδά του Κέλλυ Ιωάννου, Εγκληματολόγο.
Τους παρευρισκομένους καλωσόρισε ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ
Κωνσταντίνος Ζορμπάς, ο οποίος τόνισε
πως η νέα γενιά είναι πλέον εξοικειωμένη
με τις Νέες Τεχνολογίες, αλλά θα πρέπει
να διαπιστώσει το «γιατί» της χρήσης της
σύγχρονης τεχνολογίας και να κατανοήσει
τις αντιθετικές έννοιες της σχέσης
(κοινωνία προσώπων) και της σχάσης
(απρόσωπη χρήση Διαδικτύου και
αλόγιστη χρήση τεχνολογίας). Επίσης, ο
κ. Ζορμπάς σημείωσε ότι η εκδήλωση
εντάσσεται στην πρωτοβουλία του
Οικουμενικού
Πατριάρχου
κ.κ.
Βαρθολομαίου Α΄, όπως το 2020
αποτελέσει «Έτος ποιμαντικού ανακαινισμού και οφειλετικής μέριμνας για τη
νεολαία».
Ο κ. Σφακιανάκης, στο πλαίσιο της ομιλίας του, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες
για την ορθή χρήση της τεχνολογίας, την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο (Internet),
καθώς και για τη διαχείριση πιθανών διαδικτυακών απειλών, όπως ο διαδικτυακός
εκφοβισμός (Cyberbullying), ο διαδικτυακός εθισμός και η εκδικητική πορνογραφία,
που το τελευταίο διάστημα παρουσιάζουν έξαρση. Κατά τον κ. Σφακιανάκη, όποιος
επιθυμεί να βρίσκεται μέσα στις εξελίξεις, θα πρέπει να εξοικειωθεί πρώτα με το
Διαδίκτυο και τη Γλώσσα Προγραμματισμού, τονίζοντας πράλληλα πως «στο Διαδίκτυο το
κακό έχει αγγελικό πρόσωπο», όπως οι περιπτώσεις παιδοφιλίας και παιδεραστίας. Η
«τρομοκρατία της ψυχής», κατά τον κ. Σφακιανάκη, είναι η μεγαλύτερη «ανοιχτή
πληγή» που μαστίζει την εποχή μας, αλλά και όσον αφορά τη χρήση του Διαδικτύου,
όμως «η πίστη σώζει και είναι εκείνη η δύναμη που ανορθώνει τον άνθρωπο».
Η Εγκληματολόγος Κέλλυ Ιωάννου, ανέλυσε τις σωματικές και ψυχικές επιπτώσεις
από την υπερβολική χρήση του Διαδικτύου, τον εθισμό σε αυτό, ο οποίος λειτουργεί
εις βάρος της ζωής και οδηγεί στην απομόνωση, την αδιαφορία, την παραμέληση των
υποχρεώσεων και τη μονομανία.
Το Πρόγραμμα εντάσσεται στην προσπάθεια της ΟΑΚ να μελετήσει σε βάθος το
μεγάλο θέμα των Νέων Τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις επιπτώσεις
τους στην κοινωνία.

Η

2620 29. Λέσχη Φιλαναγνωσίας
6η συνάντηση των μελών της Λέσχης Φιλαναγνωσίας πραγματοποιήθηκε στη
Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ, «Το Φως», με γενική θεματική «Έλληνες πεζογράφοι με φόντο
την Κρήτη». Τα μέλη της Λέσχης είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν, μέσω Skype, με τον
συγγραφέα, Νίκο Ψιλάκη, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους, στο ιστορικό
μυθιστόρημά του, «Πολυφίλητη» και παράλληλα να συμμετέχουν σε μία επικοδομητική
συζήτηση μαζί του.

ΜΑΡΤΙΟΣ
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Ο

2621 7.-13. Η Κρήτη χθες και σήμερα
μάδα του Ινστιτούτου «Εκκλησία και Κοινωνία» της Ευαγγελικής Εκκλησίας της
Βεστφαλίας (Γερμανία), στην πλειοψηφία τους επιστήμονες, ιατροί, εκπαιδευτικοί
και θεολόγοι, με υπεύθυνο τον Θεολόγο Johannes Weissinger, παρακολούθησαν
μαθήματα για την Ιστορία της Κρήτης και της Ορθοδόξου Εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη (27 Μαρτίου) και στην ΟΑΚ. Το πρόγραμμα διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Θεολογική
Σχολή του Α.Π.Θ., καθώς και με τη Γερμανόφωνη Ευαγγελική Ενορία της Θεσσαλονίκης. Η
επιστημονική συνεργάτις της ΟΑΚ Μαρία Χατζηαποστόλου, καλωσόρισε την ομάδα στη
Θεσσαλονίκη και τους μίλησε με θέμα: «Συναντώντας τη Θεσσαλονίκη: Η ιστορία, το
παρόν και το μέλλον της πόλης».
Κατά την παραμονή τους στη Θεσσαλονίκη, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να
περιηγηθούν στην πόλη, να επισκεφθούν το Εβραϊκό και το Βυζαντινό Μουσείο, τον Ιερό
Ναό του Αγίου Δημητρίου και άλλα αξιοθέατα της πόλης. Στη Γερμανική Ευαγγελική
Ενορία της Θεσσαλονίκης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το Πρόγραμμα
«Ναόμι», που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες και φροντίζει την ένταξή
τους στην κοινωνία. Η ομάδα πραγματοποίησε εκδρομή στις Ιερές Μονές των Μετεώρων
με ειδική ξεναγό και θαύμασε τις ομορφιές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας.
Παράλληλα, τα μέλη της Ομάδας παρακολούθησαν ομιλίες από Καθηγητές της
Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., όπως τον Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, Ομότιμο Καθηγητή
Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ., με θέμα: «Ορθόδοξη Σχολή: Ο Ρόλος της Ορθόδοξης
Εκκλησίας στην Ιστορία της Ελλάδας», την Αγγελική Ζιάκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, η
οποία ανέλυσε το θέμα: «Το Ισλάμ και η Ορθόδοξη Εκκλησία», κάνοντας παράλληλη
αναφορά στην Κατεύθυνση Ισλαμικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ.
Επίσης, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους Καθηγητές Παναγιώτη Παχή και Νίκη
Παπαγεωργίου.
Στην ΟΑΚ παρευρέθηκαν στην επίσημη εορτή του Ιδρύματος, την Κυριακή της
Ορθοδοξίας, όπου ο υπεύθυνος της Ομάδας Johannes Weissinger είχε την δυνατότητα να
απευθύνει εγκάρδιο Χαιρετισμό. Κατά τη διαμονή τους στην ΟΑΚ, παρακολούθησαν
εισηγήσεις από τους επιστημονικούς συνεργάτες της ΟΑΚ, Εμμανουέλα Λαρεντζάκη,
Κωνσταντίνα Στεφανάκη, Αντώνιο Καλογεράκη, Ιωάννη Μουντογιαννάκη και Μαρία
Χατζηαποστόλου, ενώ ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς έκανε
μία προσέγγιση των ποιμαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Εκκλησίες σήμερα
στην Ευρώπη, σε σχέση και με τον Κορωνοϊό (Covid-19).
Η υπεύθυνη του προγράμματος Αικατερίνη Καρκαλά, ξενάγησε την Oμάδα, τόσο στην
ΟΑΚ, όσο και στην Ιερά Μονή Γωνιάς και το Εκκλησιαστικό Μουσείο, καθώς και στην
ιστορική Κάντανο και στο Γερμανικό Στρατιωτικό Νεκροταφείο του Μάλεμε. Το θέμα του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και οι ενέργειες καταλλαγής και συμφιλίωσης των λαών,
αλλά και η ίδρυση ενός Μουσείου για τη Μάχη της Κρήτης, αναπτύχθηκε από τον πρώην
Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ, Δρ Αλέξανδρο Παπαδερό, με τον οποίο είχαν μια πολύ
εποικοδομητική συζήτηση.

Μ

2622 8. Κυριακή της Ορθοδοξίας
ε λαμπρότητα και ιερότητα, στην ιστορική Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Ιερά
Μονή Οδηγητρίας Γωνιάς, εορτάστηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας, η μεγάλη
ημέρα και εορτή της πίστεως και της ευσέβειάς μας, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας
ακολούθησε η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων, κατά τη συνήθη τάξη της Εορτής, πέριξ του
Καθολικού της Μονής, με τη συμμετοχή εκατοντάδων πιστών από την ευρύτερη περιοχή,
πολλοί από τους οποίους μετείχαν στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, κατ’ εξοχήν
Μυστήριο της Εκκλησίας μας, το «Μυστήριο των Μυστηρίων». Ακολούθως, στην ΟΑΚ,
πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εορταστική εκδήλωση του Ιδρύματος, κατά τη
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διάρκεια της οποίας, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς,
καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους και συμμετέχοντες, αναφέρθηκε στην ψηφιακή
μετάβαση, κατά την οποία η ταχεία πρόοδος των ψηφιακών μέσων και της τεχνολογίας
τα τελευταία χρόνια, έχει επηρεάσει τις
κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητές μας και
κυρίως με νέες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η
τεχνητή νοημοσύνη, η εικονική πραγματικότητα, η
ρομποτική και η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών
κ.λπ.
Ακολούθησε συζήτηση, με θέμα: «Ορθοδοξία και
Νέες Τεχνολογίες», με ομιλητές τον Δρα Μιχαήλ
Λαγουδάκη, Αντιπρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης
και τον Δρα Παναγιώτη Παρτσινέβελο, Αναπληρωτή
Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι
αναφέρθηκαν στα επιτεύγματα της νέας τεχνολογίας,
την ωφελιμότητά τους και την ανάγκη διαφύλαξης
της αξίας του ανθρώπου ως πρόσωπο. Εντύπωση
προκάλεσε ο «Ερμής», το ρομπότ, το οποίο είχε
προγραμματιστεί από φοιτητές του Πολυτεχνείου
Κρήτης σε μία επίδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος του
Ιδρύματος, κατά τον σύντομο Χαιρετισμό του, κλείνοντας την εκδήλωση, καλωσόρισε
τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και το πολυπληθές ακροατήριο και αναφέρθηκε στο
πνευματικό νόημα της ημέρας, καταθέτοντας σύντομο προβληματισμό σε σχέση με τα
ακούσματα των καιρών, όπως και το θέμα της εκδήλωσης, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων,
τα εξής: «Ο άνθρωπος των καιρών μας μοιάζει να συγχέει την πίστη με την επιστήμη,
έννοιες εν πολλοίς ασυμβίβαστες μεταξύ τους, καθώς η Επιστήμη και η Τεχνολογία
φαίνεται να έχουν "ειδωλοποιήσει" τα κατορθώματά τους. Πίστη σημαίνει υπέρβαση της
λογικής, όχι απόρριψή της».
Την εορτή τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
Βασίλειος Διγαλάκης ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού της Χώρας, ο Βουλευτής
Χανίων Μανούσος Βολουδάκης, η Διευθύντρια του Πολιτικού Γραφείου της Βουλευτού
Χανίων κας Ντόρας Μπακογιάννη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νικόλαος Καλογερής, οι
Δήμαρχοι Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης και Κισάμου Γεώργιος Μυλωνάκης, οι
Πρυτανικές Αρχές του Πολυτεχνείου Κρήτης, Άρχοντες Οφικιάλιοι του Οικουμενικού
Θρόνου, εκπρόσωποι των στρατιωτικών Αρχών και της Αστυνομίας, η Σοφία
Μαλανδράκη, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος στον Τομέα Υγείας, Παιδείας και
Πολιτισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος
Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Νικόλαος Παπαδάκης, εκπρόσωποι
Αρχών και Φορέων, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Καθολικών Κρήτης Αιμίλιος Δασύρας,
εκπαιδευτικοί και μαθητές, καθώς και πλήθος κόσμου από την ευρύτερη περιοχή. Στην
εκδήλωση παρευρέθηκε, επίσης, ομάδα από τη Γερμανία που διέμενε, αυτή την περίοδο,
στην ΟΑΚ. Ακολούθησε επίσημο Γεύμα προς όλους τους παρευρισκομένους.
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Η αναβολή οφείλεται στα μέτρα πρόληψης που οι Κρατικές Αρχές έχουν λάβει για
την αποφυγή διασποράς της ιογενούς ασθένειας των καιρών (Covid -19). Η Ορθόδοξος
Ακαδημία Κρήτης ευχαριστεί όλους και όλες για το ενδιαφέρον τους, να συμμετάσχουν
στις όποιες δραστηριότητες του Ιδρύματος και εύχεται ταχεία επίλυση της παγκόσμιας
αυτής απειλής.
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Συμμετοχή του προσωπικού σε διάφορες εκδηλώσεις
Ο Γενικός Διευθυντής:
Ιανουάριος
1. Με την ευκαιρία της εορτής της Πρώτης του Έτους, στην επίσημη Δοξολογία στο
Καστέλι (Κίσαμος) και στα Χανιά.
3.-4. Εκδηλώσεις με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού, στο
Καστέλλι Κισάμου.
10. Αγιασμός και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Κισάμου.
15. Απονομή Δημοσιογραφικών Βραβείων του Ιδρύματος «Μπότση» (βλπ. σελ. 23).
19. Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Παράρτημα
Κισάμου, όπου και απηύθυνε χαιρετισμό.
27. Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος,
που οργάνωσαν η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, η Συναγωγή Χανίων Ετς Χαγιμ και η
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων - 6ο Δημοτικό Σχολείο, στο
Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
29. Εορτασμός των Τριών Ιεραρχών στο Πολυτεχνείο Κρήτης και κοπή της βασιλόπιτας
του Ιδρύματος. Κατά την εκδήλωση τιμήθηκε ο Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών
Περιβάλλοντος Ευάγγελος Γιδαράκος, στον οποίο, ο κ. Ζορμπάς, εξέφρασε θερμές ευχές.
31. Ομιλία από τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Επιφάνιο Οικονόμο, Ιεροκήρυκα της Ιεράς
Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Δ΄
Χαραλαμπείων 2020.
Φεβρουάριος
5. Ομιλία από τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Διονύσιο Κατερίνα, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών,
στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους, Χανίων.
7. Στο 3ο Ιεροψαλτικό Συνέδριο Κρήτης, που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών
Νομού Χανίων «Γεώργιος ο Κρης» και το Σωματείο Ιεροψαλτών Νομού Ηρακλείου
«Ανδρέας ο Κρης», με θέμα «Μια πολυεπίπεδη επιστημονική και καλλιτεχνική θεώρηση
της Ψαλτικής Τέχνης», στο Ρέθυμνο, όπου πραγματοποίησε ομιλία, με τίτλο «Από τον
Ανδρέα Κρήτης στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη - Η διαχρονική αξία και το ήθος της
Ψαλτικής Τέχνης».
9. Εκδήλωση για την Επανάσταση του 1897 και την επέτειο του βομβαρδισμού του
επαναστατικού στρατοπέδου Ακρωτηρίου, κατά την οποία κατέθεσε στεφάνι.
12. Μετά από πρόσκληση, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Βουλευτού Ντόρας
Μπακογιάννη.
14. Συνέντευξη στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος με τη
Δημοσιογράφο Αικατερίνη Χουζούρη.
16. Συνέντευξη στην εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της
Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα «Εικονική Πραγματικότητα».
19. Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Δημαρχών Κρήτης, καθώς και σε
εκδήλωση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης.
22. Τελετή ονοματοδοσίας και Αγιασμού του πλοίου των Μινωικών Γραμμών «ΚΥΔΩΝ
ΠΑΛΛΑΣ».
23. Θεία λειτουργία και τελετή εορτασμού της επετείου συμπλήρωσης σαράντα πέντε
ετών Αρχιερατικής Διακονίας του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ειρηναίου, στον
Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά, στο Ηράκλειο.
23. Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Αθλητικού-Χορευτικού Συλλόγου «Οι
Πελασγοί».
26. Εκδήλωση-συζήτηση, με θέμα το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου Ειρηναίου
Γαλανάκη, με τίτλο «Επανάσταση των Συνειδήσεων», που διοργάνωσαν οι Εκδόσεις
Ραδάμανθυς, όπου μίλησε, με θέμα «Η Επανάσταση των Συνειδήσεων στην πράξη».
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29. Ομιλία στην Ενορία του Αγίου Σπυρίδωνα, στην Κίσαμο, με τίτλο «Νηστεύσωμεν
νηστεία δεκτή...».
Μάρτιος
3. Πρεμιέρα της παράστασης του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης «Γιοί και
κόρες».
7. Εκδήλωση με την ευκαιρία της επετείου της Επανάστασης του Θερίσου.
Τηλεδιασκέψεις συνεργασίας και επικοινωνίας: Την περίοδο αυτή, λόγω του μεγάλου
προβλήματος (Covid-19), εφαρμόζεται νέος τρόπος συνεργασίας με τη μορφή
τηλεδιασκεψεων (Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, Επιτροπή Βιοηθικής του
Συμβουλίου της Ευρώπης, Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Ακαδημιών κ.ά.).
Η Αικατερίνη Καρκαλά
21.-25.2 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Χριστιανικής
Συνέλευσης (Ε.Χ.Σ.) στη Ζυρίχη. Η ΟΑΚ είναι ιδρυτικό μέλος της Ε.Χ.Σ. από το 2016 και η
Αικατερίνη Καρκαλά είναι Αντιπρόεδρος. Στη Ζυρίχη τα μέλη της Ε.Χ.Σ. φιλοξενήθηκαν
στα Γραφεία της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Παράλληλα, η ίδια είχε συνάντηση με τον
Πρόεδρο της Ευαγγελικής Εκκλησίας Walter Luessi, ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος του
Δικτύου των Ακαδημιών της Ευρώπης, OIKOSNET EUROPE. Συζητήθηκαν θέματα που
έχουν προκύψει μετά την τελευταία Γενική Συνέλευση της Ε.Χ.Σ. στην ΟΑΚ (Οκτώβριος
2019), όπως ο τόπος διεξαγωγής, καθώς και η συμμετοχή σε μεγάλες συναντήσεις με
χριστιανικό υπόβαθρο στην Ευρώπη (Ökumenischer Kirchentag Frankfurt, Church
Days/Denmark κ.ά.).
Ο Αντώνης Καλογεράκης
4.1 Κοπή της Αγιοβασιλόπιτας της κατασκήνωσης του «Αγίου Παύλου» της Ιεράς
Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου.
12.1 Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων.
14.1 Προσκεκλημένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού «Νέα
Τηλεόραση», με θέμα τις Ενεργειακές Κοινότητες, ανέλυσε τις περιβαλλοντικές δράσεις
της ΟΑΚ και τις δυνατότητες ανάπτυξης μέσω των ήπιων μορφών ενέργειας. Η υλοποίηση
νέων υγιών συνεργατικών πρσπαθειών, έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο, θέτουν ως
στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων και την
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, για την επίτευξη της αειφορίας με ουσιαστικά
περιβαλλοντικά, κοινωνικά αλλά και οικονομικά οφέλη, υπό το πρίσμα της κλιματικής
κρίσης. Η ίδρυση μίας νέας Ενεργειακής Κοινότητας στην Κρήτη με σεβασμό –στην
πράξη– στο περιβάλλον και τον άνθρωπο θα μειώσει το ενεργειακό κόστος,
θεμελιώνοντας το δικαίωμα όλων σε ένα αειφόρο μέλλον.
22.-25.1 Ως μέλος της Ομάδας Εργασίας συναντήθηκε στην Καισάρεια της Τουρκίας, στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “TORAL” (Training on Religion as a lever towards
Mental and Physical Health), το οποίο επιτυχώς υλοποιεί η ΟΑΚ ως Ερευνητικό Κέντρο
από κοινού με τη Χριστιανική Θεολογική
Ακαδημία της Βαρσοβίας (Πολωνία), τα
Πανεπιστήμια Erciyes και Gazi της Τουρκίας, την
Εθνική Ένωση για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες της
Βουλγαρίας και την Εταιρία Phoenix του Βελγίου,
με σκοπό να εντρυφήσουν ερευνητικά και να
παραχθούν
αποτελέσματα
με
πρακτικές
εφαρμογές στον χώρο της υγείας, αξιοποιώντας το
θεολογικό υπόβαθρο των Ιδρυμάτων που
υλοποιούν το Πρόγραμμα, εστιάζοντας τις
πνευματικές ανάγκες του ασθενή, με σεβασμό στο πρόσωπό του.
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29.1 Ενημερωτική εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε η «Μινώα Ενεργειακή», στο
Ηράκλειο.
3.2 Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Γιάννη Φίλη, πρ. Πρύτανη του Πολυτεχνείου
Κρήτης, με τίτλο «Προσκλητήριο στη Γλώσσα».
26.-27.2 Στις Βρυξέλλες, εκ μέρους της ΟΑΚ και του Συνδέσμου των Ακαδημιών της
Ευρώπης (Oikosnet), όπου συμμετείχε στην Επιτροπή «Οικονομία και Οικολογική
Δικαιοσύνη για Αειφόρο Μέλλον» του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών
(Conference of European Churches - CEC),
Η Εμμανουέλα Λαρεντζάκη
24. 2 Πρώτη συνάντηση Προξένων και λοιπών Αρχών, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Πλατανιά, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τα 80 χρόνια από τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο (2021).
Ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης
30.1 Με την ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών, στην κοπή της Αγιοβασιλόπιτας
στην Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης και στην τελετή απονομής αριστείωνβραβείων προόδου και υποτροφιών σε ιεροσπουδαστές της Σχολής.
Η Μαρία Χατζηαποστόλου
19.1 Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Αγίας Μαρίνας
και του Συλλόγου κυριών και δεσποινίδων Κολυμπαρίου με Ομιλήτρια την Ιατρό, κα
Χρυσούλα Χατζησάββα, η οποία παρουσίασε το θέμα «Η ζωή είναι αγάπη».
31.1-2.2 Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο, με θέμα «Διακόνισσες. Παρελθόν-παρόνμέλλον», στη Θεσσαλονίκη, που συνδιοργάνωσαν το CEMES και το Διεθνές Ελληνικό
Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την ΟΑΚ, όπου ανέγνωσε Χαιρετισμό εκ μέρους του
Γενικού Διευθυντή της ΟΑΚ, Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά και παρακολούθησε τις εργασίες
του Συμποσίου.
5.3 Παρουσίαση της νέας έκδοσης του βιβλίου του Καθηγητή, στο Τμήμα Θεολογίας του
Α.Π.Θ., Χρυσόστομου Σταμούλη, με τίτλο «Έρως και Θάνατος. Δοκιμή για έναν πολιτισμό
της σάρκωσης», των εκδόσεων «Αρμός», στη Θεσσαλονίκη.


Σεμινάριο για το Διαδίκτυο
και τα Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης στην ΟΑΚ
Σεμινάριο για τα Μέσα Ηλεκτρονικής Κοινωνικής Δικτύωσης παρακολούθησαν οι
επιστημονικοί συνεργάτες της ΟΑΚ,
από τις 7 έως τις 10 Φεβρουαρίου
2020, στις εγκαταστάσεις του
Ιδρύματος, στο πλαίσιο της προσπάθειας συνεχούς επιμόρφωσης και
κατάρτισής τους. Στο Σεμινάριο
δίδαξε ο Δρ Gernot Meier, Επιστημονικός Συνεργάτης της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Βάδης
(Γερμανία) και Υπεύθυνος για τις
Θετικές Επιστήμες, τον Πολιτισμό
και τα Μ.Μ.Ε.
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Διάκριση για την ΟΑΚ από το Ίδρυμα Μπότση
Τιμή σε θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου
σημειώνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄
Το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας «Αθανασίου Βασ. Μπότση», κατά την 36η
Απονομή Δημοσιογραφικών Βραβείων, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15
Ιανουαρίου 2020, στο Μέγαρο Σαρόγλου, στην Αθήνα, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, απένειμε Ειδική Τιμητική
Διάκριση στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης «για τη συμπλήρωση μισού αιώνα δράσης και
την ανάδειξή του σε Ίδρυμα οικουμενικής εμβέλειας όχι μόνο για το αποστολικό του
έργο, αλλά και την έμφαση που έχει δώσει σε θέματα προάσπισης της ανθρώπινης αξίας
και τον πολιτισμό». Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄,
απέστειλε Χαιρετισμό, στον οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Χαιρετίζομεν την απονομήν
Ειδικής Τιμητικής Διακρίσεως εις την Ορθόδοξον Ακαδημίαν Κρήτης, επί τη συμπληρώσει
πεντηκονταετούς
πρωτοποριακής πνευματικής,
πολιτισμικής και κοινωνικής
προσφοράς. Από του έτους
1968 μέχρι σήμερον, τό
καύχημα τούτο του Οικουμενικού Θρόνου υπήρξε τοπος μαρτυρίας της Ορθοδοξίας εν τω συγχρόνῳ κόσμῳ,
προασπίσεως
των
πανανθρωπίνων
αξιών
της
ειρήνης, της δικαιοσύνης καί
της αλληλεγγύης, χώρος
συναντήσεως καί καταλλαγής, μελέτης και πνευμα-τικότητος, διαχριστιανικών διαλόγων, οικολογικών
πρωτοβουλιών, πραγματοποιήσεως διεθνών θεολογικών καί διεπιστημονικών
συνεδρίων, διακονίας του Θεού και των ανθρώπων, σημείον αναφοράς διά την τοπικήν
κοινωνίαν. Εις την ιστορίαν του Χριστιανισμού θα παραμείνη η Ορθόδοξος Ακαδημία
Κρήτης ως ο ιερός τόπος, όπου συνήλθεν η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου
Εκκλησίας (Ιούνιος 2016). Το Ίδρυμα «Αθανάσιος Μπότσης» ετίμησε ένα θεσμόν του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος εκπροσωπεί το πνεύμα του, το πνεύμα
ανοικτοσύνης, διαλόγου, σεβασμού προς την αξιοπρέπειαν, την ελευθερίαν και τον
αιώνιον προορισμόν του ανθρώπου».
Το βραβείο παρέλαβε, από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιο
Παυλόπουλο, ο Πρόεδρος της ΟΑΚ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου
Αμφιλόχιος, ο οποίος ευχαρίστησε τον Παναγιώτατο για τα ενθαρρυντικά λόγια του,
καθώς και τον Πρόεδρο του Ιδρύματος «Αθανάσιος Μπότσης», Πάνο Καραγιάννη.
Στην τελετή, επίσης, παρευρέθη ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ Δρ Κωνσταντίνος
Ζορμπάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, καθώς και φίλοι του
Ιδρύματος.

*

Venue Awards 2020
Με τη συμμετοχή επιφανών εκπροσώπων του Θεματικού Τουρισμού, διοργανώθηκε
με επιτυχία στις 30 Ιανουαρίου 2020, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, για 1η χρονιά,
από την Boussias Communications και το Marketing Week, η τελετή απονομής των
βραβείων, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων
(HAPCO).
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Κατά τη διάρκεια της τελετής επιβραβεύθηκαν χώροι πολιτισμού, ξενοδοχεία, νέοι εναλλακτικοί πολυχώροι και κτήματα εκδηλώσεων, που ξεχώρισαν για τις υποδομές, την
ποιότητα των υπηρεσιών και την εμπειρία που παρέχουν στον φιλοξενούμενο. Πέρα από
τις παραπάνω τιμητικές διακρίσεις, απονεμήθηκε ειδική διάκριση στο Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», σε χώρους εκδηλώσεων από όλη τη Χώρα για τις κατηγορίες
Venue, Location, Infrastructure, Design, Best Practices.
H Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) έλαβε το Βραβείο του Καλύτερου Συνεδριακού
χώρου στην Κρήτη, καθώς και για τα εκπαιδευτικά και περιβαλλοντικά προγράμματα
αυτής, τα οποία πραγματοποιούνται από το Ινστιτούτο Θεολογίας και Οικολογίας,
Παράρτημα της ΟΑΚ.
Το Βραβείο παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Δρ Κωνσταντίνος Β.
Ζορμπάς, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τη Διοργανώτρια Εταιρεία και την Κριτική
Επιτροπή για την επιλογή του Ιδρύματος επεσήμανε τη σπουδαιότητα της διακρίσεως
αυτής για το σημαντικό έργο του, ως τόπο συνάντησης, καταλλαγής και διαλόγου μεταξύ
Εκκλησίας και Κοινωνίας. Το βραβείο αυτό ανήκει, σημείωσε ο ίδιος, στην «Α.Θ.Π. τον
Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Α΄, την Εκκλησία της Κρήτης, τον Πρόεδρο
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, τους Ιδρυτές, τους εργαζόμενους και όλους όσοι συμμετέχουν
στις δράσεις του Ιδρύματος τα τελευταία πενήντα χρόνια. Η ΟΑΚ έχοντας στα χέρια της
αυτή τη σημαντική διάκριση θα συνεχίσει το έργο της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της
αλληλεγγύης, των οικολογικών πρωτοβουλιών, θα παραμείνει κέντρο διακονίας του
Θεού και των ανθρώπων και σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία του
Κολυμβαρίου, της Περιφέρειας, των Δήμων και εν γένει ολόκληρης της Κρήτης».
Στην τελετή απονομής παρευρέθηκαν και αρκετοί φίλοι του Ιδρύματος.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η ΟΑΚ, ως Ερευνητικό Κέντρο [Ν. 4310/2014 (Α΄ 258)], διεκδίκησε, και επέτυχε, την
έγκριση του ανταγωνιστικού Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος “TORAL” (Training
On Religion As a Lever towards mental and physical health), με θέμα «Η συμβολή της
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στην ψυχική και σωματική υγεία». Στο Πρόγραμμα
συμμετέχουν, εκτός της ΟΑΚ, η Χριστιανική Θεολογική Ακαδημία της Βαρσοβίας
(Πολωνία), τα Πανεπιστήμια της Καππαδοκίας Erciyes και Gazi, η Εθνική Ένωση για
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες της Βουλγαρίας και η Εταιρία Phoenix του Βελγίου. Σκοπός των
Εταίρων είναι να εντρυφήσουν ερευνητικά, ώστε να παραχθούν αποτελέσματα με
πρακτικές εφαρμογές στον χώρο της υγείας, αξιοποιώντας το θεολογικό υπόβαθρο των
Ιδρυμάτων που υλοποιούν το Πρόγραμμα εστιάζοντας στις πνευματικές ανάγκες του
ασθενή, με σεβασμό και αξιοπρέπεια προς τη διαφορετικότητα.
Το Πρόγραμμα έχει διετή διάρκεια και στο πλαίσιο αυτού θα πραγματοποιηθούν
Συνέδρια και ευρύτερες Επιστημονικές Συναντήσεις σε συνεργασία με το Δίκτυο του
Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας,
Ιατρικούς Συλλόγους και Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Νομού Χανίων. Το παραγόμενο
εκπαιδευτικό πλούσιο πολύγλωσσο υλικό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από το
ιατρικό προσωπικό, τους ερευνητές αλλά και τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να
μελετήσουν τα αποτελέσματα του Προγράμματος “TORAL”.
Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Καισάρεια της Τουρκίας το διάστημα 2225 Ιανουαρίου 2020 και την ΟΑΚ εκπροσώπησε ο επιστημονικός συνεργάτης του
Ιδρύματος Αντώνης Καλογεράκης.
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Η ΟΑΚ εκπέμπει Μήνυμα για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα
Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης με αφορμή την ανακήρυξη του 2020 ως «Έτος
Μελίνας Μερκούρη» από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, τιμώντας τη μνήμη
της μεγάλης Ελληνίδας και σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Μελίνα Μερκούρη»,
πραγματοποιεί Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, με τίτλο: «Γεννήθηκα Ελληνίδα», με σκοπό οι
μαθητές να ενημερωθούν για τη ζωή και το έργο της μεγάλης αυτής μορφής, τη μάχη
εναντίον της Δικτατορίας και τον αγώνα για την επιστροφή των Μαρμάρων του
Παρθενώνα. (Η Ημερίδα ακυρώθηκε λόγω των μέτρων για τον Κορωνοϊό, Covid-19).


ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
7.-11.2 O Gernot Meier, Επιστημονικός Συνεργάτης της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Βάδης
στη Γερμανία.
10.-14. 2 Ο Αιδεσ. π. Αλέξιος Αλεξόπουλος, από την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και
Αλμυρού.
15.-17. 2 Ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Γέροντας Γαβριήλ, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ
με τη συνοδεία του.
18. 2 Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Σταύρος Κοφινάς, Συντονιστής του Δικτύου Ποιμαντικής
Διακονίας στον Χώρο της Υγείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
27.-28.2 O Νικόλαος Γκουράρος με συνεργάτες του.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ A΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Υποδοχή του Νέου Έτους (βλπ. 2603)

Υποδοχή του Νέου Έτους (βλπ. 2603)

Εσπερινός Αγίου Μακαρίου (βλπ. 2605)
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Παιδεία και Τεχνητή Νοημοσύνη (βλπ. 2608)

O Αντώνης Σχετάκης στη Λέσχη Φιλαναγνωσίας (βλπ. 2609)

Κλιματική Αλλαγή και Εκπαίδευση (βλπ. 2610)
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Σεμινάριο Ζωής (βλπ. 2613)

Ο Όσιος Ιάκωβος όπως τον γνώρισα (βλπ. 2614)

Παγκρήτιο Ιερατικό Σεμινάριο (βλπ. 2618)
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Ημερίδα για την Κυβερνοασφάλεια (βλπ. 2619)

Ομάδα από τη Γερμανία (βλπ. 2621)

Κυριακή της Ορθοδοξίας (βλπ. 2622)
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Για τον κόσμο μας… Καλή Ανάσταση!
Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης από την ίδρυσή της και μέχρι σήμερα εργάζεται
για την ευημερία της ανθρωπότητας, για μία κοινωνία χωρίς τις ασθένειες των
προκαταλήψεων και του μίσους, τις πληγές της βίας και του πολέμου και τις
ανθρωπογενείς απειλές εξαφάνισης ολόκληρου του πλανήτη μας. Σήμερα ζούμε όλοι
μας τις επιπτώσεις μιας παγκόσμιας πανδημίας.
Η κοινωνία μας οδηγείται στην αποδόμηση και μαζί της, πολλές αξίες που είχαν
ιεραρχήσει τη ζωή μας! Αντίκτυπος όλων αυτών των προκλήσεων είναι ο φόβος και η
απομόνωση των ανθρώπων, γεγονός που επιδεινώνει τις ανθρώπινες σχέσεις και
βαθύνει ακόμη περισσότερο τις όποιες ταλαιπωρίες. Αλλά η φυσική απόσταση δεν
σημαίνει και κοινωνική απόσταση.
Ωστόσο, τέτοιες προκλήσεις μπορούν να μας οδηγήσουν σε βαθύτερη σύνδεση
μεταξύ μας, μέσω της συμπόνιας, της καλοσύνης, της ενσυναίσθησης και της
αίσθησης της κοινής ευθύνης, μέσω της άσκησης της αγάπης προς τον πλησίον μας.
Σε λίγες ημέρες ολόκληρη η Χριστιανοσύνη θα εορτάσει το μεγάλο γεγονός της
Αναστάσεως και της ελπίδας. Ελπίδα βασισμένη στη χαρμόσυνη είδηση ότι νικήθηκε ο
αδυσώπητος εχθρός του ανθρώπου, ο θάνατος. Τον καταπάτησε ο Χριστός: «Πού σου,
θάνατε, το κέντρον; Πού σου, Άδη, το νίκος; Ανέστη Χριστός, και συ καταβέβλησαι»,
αναφωνεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Με αυτή την χωρίς όρια ελπίδα προχωρεί
η Εκκλησία, ψάλλοντας τον αναστάσιμο ύμνο με δυνατή φωνή: «Χριστός ανέστη εκ
νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».
Προσευχόμαστε, λοιπόν, για όλους όσους υποφέρουν από τον Κορωνοϊό (Covid19), για τις οικογένειες τους και για όσους στέκονται δίπλα τους, όλως ιδιαιτέρως για
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Χώρας μας. Προσευχόμαστε όπως η Κρήτη,
η Ελλάδα και ο κόσμος ολόκληρος να «βαστάξει γερά» και με σύνεση να διώξουμε κι
αυτή την «κατσιφάρα». Αυτό που άρχισε ως συμφορά μπορεί να καταλήξει σε
ευλογία ελπίδας και ανθρωπιάς.
Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, παρ’ όλες τις συνεχείς ακυρώσεις των
συνεδριακών της δραστηριοτήτων, θα συνεχίσει να είναι τόπος διαλόγου μεταξύ των
ανθρώπων όλων των πεποιθήσεων, φροντίζοντας και τώρα –σε τούτη τη δύσκολη
στιγμή– να συνεχίζουν να ζουν τη ζωή τους, με αξιοπρέπεια. Μπορεί η δουλειά μας να
σταματήσει για τους επόμενους μήνες, ίσως και περισσότερο, όμως, όλο το
προσωπικό του Ιδρύματος θα είναι δίπλα στον άνθρωπο και θα λειτουργεί ως δύναμη
καταλλαγής για τα βάσανα των άλλων, αποτελώντας ένα θεραπευτικό βάλσαμο σε
αυτήν την περίοδο αβεβαιότητας και φόβου.
Με την ελπίδα της αυριανής χαράς αναβοώμεν προς όλους Χριστός Ανέστη!

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
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For this world of ours… Happy Easter!
The Orthodox Academy of Crete (OAC) has been working for the wellbeing of human
beings from the day of its foundation until today, for a society without the diseases of
prejudice and hate, the wounds of violence and war as well as the manmade threat of the
extinction of our whole planet. Today, all of us, everywhere on this planet, are facing the
situation and the implications of a pandemic. Our society is led towards deconstruction
and, as a result, so are many values that we had held high!Impacts of all these challenges
are fear and social distancing, a fact that is worsening the human relations and whatever
hardship we need to endure.
However, such challenges can lead us to a closer connection among us, through
compassion, kindness, empathy and the feeling of social responsibility, through the love of
our neighbor. In a few days, the whole of Christianity is going to celebrate the big event of
hope, the Resurrection. Hope that is based on the joyful news that death,the ruthless
enemy of human beings, has been defeated. Christ trampled on him: “O death, where is
thy sting? O Hades, where is thy victory? Christ is risen, and you are overthrown!” (Paschal
Homily of St John Chrysostom. This Homily is read aloud on Easter morning, called “the
Great and Holy Pascha of our Lord and Savior, Jesus Christ” in the Eastern Orthodox
Church.) With this limitless hope, the Church moves on, singing out loud this hymn of
resurrection: “Christ is risen from the dead, by death he hath overcome death, and to
them in the graves hath he given life.”
Such, we pray for all those who are suffering from the corona virus (COVID-19), for
their families and all those who are standing by their side, especially the doctors and the
hospital staff of our country. We pray that Crete, Greece and all the world may be strong,
and that we will overcome these “mists” with prudence. That this, which began as a
disaster, may end as a blessing of hope and compassion.
Despite the ongoing cancellations of its conference activities, the Orthodox Academy
of Crete will keep being a place for the dialogue for all people of all beliefs, while
attending to a life in dignity, also during this difficult time. While our work may pause for
the next months, the Foundation´s staff will keep working as a force for reconciliation for
people´s tribulations and be a therapeutic“balm” in this period of uncertainty and fear.
With the hope of tomorrow´s joy we exclaim:
CHRIST IS RISEN! HE IS RISEN INDEED!
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(Λουκ., 10:29)
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