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Προοίμιον Χριστουγέννων 
 

Διαβάζουμε στις εφημερίδες και τα κοινωνικά δίκτυα ότι φέτος θα 
εορτάσουμε τα Χριστούγεννα διαφορετικά. Και αναρωτιέμαι τί θα είναι το 
διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια; Πώς γιορτάζαμε μέχρι 
σήμερα; Με αργία και ανάπαυλα; Με ξεχωριστά εδέσματα, ποτό και με δώρα; 
Με την «τεχνητή ατμόσφαιρα» και με το φωτισμένο διάκοσμο των 
καταστημάτων; Με τα τυποποιημένα τραγούδια μίας δήθεν εορταστικής 
χαράς;   

Αυτές τις ημέρες ας κάνουμε μία προσπάθεια για να ξεχωρίσουμε όλα αυτά 
από την πραγματική αιτία που μπορεί να γεννήσει στον άνθρωπο χαρά και να 
γίνει ο ίδιος παιδί⋅ «δι’ ἡμᾶς γάρ ἐγεννήθη παιδίον νέον, ὁ πρό αἰώνων Θεός» 
(Κοντάκιον Χριστουγέννων).  

Το παιδί ως Θεός και ο Θεός ως παιδί! Οι λέξεις αυτές είναι οι πλέον 
αποκαλυπτικές για την εκκλησιαστική εορτή των Χριστουγέννων. Είναι ένα 
μυστήριο που απευθύνεται στο παιδί που ζει μέσα μας και που ο ενήλικας μέσα 
στην καθημερινότητα αυτού του γήινου και κουρασμένου κόσμου, αδυνατεί να 
το κατανοήσει! Χρησιμοποιούμε πολλές φορές τη φράση «κάνει σαν παιδί», με 
άλλα λόγια δεν διαθέτει ωριμότητα. Άραγε, τί να σημαίνει η φράση «γέννησθε 
ὡς τά παιδία» (Ματθ., 18:3); Μήπως τελικά, όλοι εμείς, λαϊκοί και κληρικοί, έχουμε 
στραγγαλίσει την παιδικότητά μας και την ικανότητά μας να εμπιστευόμαστε 
και να αφήνουμε τον εαυτό μας, στην υπαρξιακή αγάπη; Μήπως δεν μπορούμε 
να κατανοήσουμε τελικά το μυστήριο της αγάπης, το μυστήριο μιας ελεύθερα 
προσφερόμενης αγάπης που δεν επιβάλλεται από/σε κανέναν;  

Αυτό είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων που πρέπει να το βιώσουμε 
εμπειρικά στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας που διανύουμε και στην οποία 
καλούμεθα να αναμετρηθούμε με την πίστη και την εμπιστοσύνη μας στον 
Θεό, για να μην απελπιστούμε με αφορμή την εξάπλωσή της. 

Τούτες τις ημέρες του πόνου και της αγωνίας έχουμε χρέος να δίνουμε τη 
μάχη της ενότητας και τον αγώνα για την υπεράσπιση της ζωής. 
Ταπεινωθήκαμε, νιώσαμε την αδυναμία μας και στρεφόμαστε σε Εκείνον με 
αυτοκριτική διάθεση και όχι με το πόσο συχνά φοράμε τη μάσκα! Δεν κρίνεται 
η πίστη μας από το πόσο συχνά φοράμε τη μάσκα εντός ή εκτός του Ναού. Τα 
λόγια του Αποστόλου Παύλου είναι και πάλι επίκαιρα: «ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, 
ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ». Καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι 
δίκαιο είχε ο μέγας Απόστολος να αγανακτεί και να λυπάται μπροστά σε αυτό 
το φαινόμενο και να διαπιστώνει: «Μεμέρισται ὁ Χριστός» (Α’ Κορ., 1:10-17). 

Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει εξαρτήσει την ύπαρξή του από τα εξωτερικά 
κυρίως στοιχεία (υλικά αγαθά κ.ά.), τα οποία, όταν εκλείψουν, τότε αισθάνεται 
φοβερά ανικανοποίητος κι αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχει καλλιεργήσει τον 
εσωτερικό του κόσμο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε όλα στη ζωή να έρθουν 
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όπως θέλουμε, ούτε είναι δυνατόν να υποδεικνύουμε στον Θεό το πώς θα μάς 
σώσει. 

Αλλού είναι το νόημα των Χριστουγέννων και αλλού πρέπει να 
αναζητήσουμε τη διαφορετικότητα και την κανονικότητα της ασύλληπτης 
Αιτιώδους Αρχής της ύπαρξης και των υπαρκτών: 

 
«Αυτό είναι για μας το νόημα της πανηγύρεως και αυτό 
εορτάζουμε σήμερα: Τον ερχομό του Θεού στους 
ανθρώπους, για να έλθουμε να μείνουμε κοντά στο Θεό 
ή για να επανέλθουμε (διότι έτσι νομίζω ότι είναι 
σωστότερο να λεχθεί), για να ενδυθούμε τον νέον 
άνθρωπο, αφού εγκαταλείψουμε τον παλαιό. Και όπως 
έχουμε πεθάνει μαζί με τον Αδάμ, έτσι ας ζήσουμε μαζί 
με τον Χριστό. Ας γεννηθούμε μαζί Του, ας 
συσταυρωθούμε και ας ταφούμε μαζί Του, για να 
αναστηθούμε με την ανάστασή Του. Διότι πρέπει να 
υπομείνω την αντίστροφη πορεία, η οποία οδηγεί στο 
αγαθό. Και όπως από τα πιο ευχάριστα ήλθαν τα 
δυσάρεστα, έτσι και από τα δυσάρεστα να επανέλθουν 
τα πιο ευχάριστα. “Διότι εκεί που αυξήθηκε σημαντικά η 
αμαρτία, εκεί δόθηκε πλουσιοπάροχα και η χάρις”. Και 
εάν η γεύση έφερε την καταδίκη, δεν δικαίωσε, 
περισσότερο το πάθος του Χριστού; Ας εορτάσουμε 
επομένως όχι με δημόσιες πανηγύρεις, αλλά με τρόπο 
θεϊκό. Όχι με τρόπο κοσμικό, αλλά με τρόπο 
υπερκόσμιο. Όχι τα δικά μας, αλλά περισσότερο τα του 
Κυρίου. Όχι τα σχετικά με την ασθένεια, αλλά τα 
σχετικά με τη θεραπεία. Όχι τα της δημιουργίας, αλλά 
τα της αναδημιουργίας […]»1. 

 
Καλά Χριστούγεννα στη νέα επάνοδο! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

                                                           
1 Απόσπασμα σε νεοελληνική απόδοση από το έργο του Γρηγορίου του Θεολόγου, 

Λόγος εις τα Θεοφάνεια, Λόγος ΛΗ΄, PG, 36:316ΑΒ.  

Η Γέννηση του Χριστού. 
(Διά χειρός Κωνσταντίνας Στεφανάκη, Αγιογράφου της ΟΑΚ). 
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Η αρχοντιά της σιωπής…*  
 

Προσπαθώ να βρω έναν χαρακτηριστικό τίτλο για το παρόν κείμενο που να είναι ο πιο 
αρμόζων για την ονοματική εορτή της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου Α’ (με το άκρως συμβολικό κατά κόσμον επίθετό του, Αρχοντώνης), 
σήμερα 11 Ιουνίου, ημέρα μνήμης των Αγίων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, των 
Αποστόλων. Εάν η «σιωπή είναι χρυσός», όπως πολύ σωστά το εκφράζει η λαϊκή σοφία, 
μία άλλη Κινέζικη παροιμία το επιβεβαιώνει εις διπλούν: «Υπάρχουν δύο είδη σιωπής: η 
σιωπή που προηγείται της ομιλίας και η σιωπή που έπεται». 

Είναι γεγονός ότι η περίοδος που παρήλθε ήταν σκληρή και πικρή για όλους μας. Τα 
σχέδιά μας, αλλά και η αίσθηση ότι ο άνθρωπος είναι παντοδύναμος, ανατράπηκαν και 
οι ισχυροί της Γης αποδείχθηκαν ανίσχυροι μπροστά στην πανδημία του Κορωνοϊού 
(Covid-19). Οι συζητήσεις δεν είχαν τελειωμό και η συνωμοσία της κοινωνικής 
αποστασιοποίησης διαμόρφωσε νέα δεδομένα και επιβεβαίωσε την έλλειψη κατήχησης 
του εκκλησιαστικού σώματος. Ο φόβος και η αβεβαιότητα, η όποια δημιουργική ή μη, 
συζήτηση μεταξύ της Επιστήμης και της Πίστης,  απογείωσε προκαταλήψεις και εδραίωσε 
στερεότυπα. 

Και σε όλη αυτήν τη δύσκολη πραγματικότητα ο Πατριάρχης σιωπά μεν, αλλά 
λειτουργεί δε! Άδειος ο Πατριαρχικός Ναός. Ωστόσο, γεμάτος από τις ψυχές των 
προαναπαυσαμένων γονέων, αδελφών και ηγουμένων ημών εν τη πίστει, οι οποίοι από 
αμνημονεύτων χρόνων στήριξαν τη Μεγάλη Εκκλησία και στηρίχθηκαν από αυτήν. Παρά 
τα όποια δημοσιεύματα στοχοποίησης του προσώπου του και την τραγικότητα των 
γραφομένων στο διαδίκτυο, ο ίδιος ο Πατριάρχης μας, εκφράζει την έντονη ανησυχία 
του, για τον πολύ μεγάλο κίνδυνο να εκδηλωθούν παρερμηνείες που θα δυσφημήσουν 
το έργο της Μητρός Εκκλησίας και θα εκτροχιάσουν την όλη πορεία του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου μας. 

Με αφορμή την τρέχουσα πανδημία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος, αφουγκραζόμενος την καρδιά του προβλήματος με σύνεση, πίστη και 
ελπίδα δίδει την πιο βαθιά θεολογική και φιλάνθρωπη απάντηση: «Δεν κινδυνεύει η 
πίστη μας, κινδυνεύουν οι πιστοί, δεν κινδυνεύει ο Χριστός, κινδυνεύουν οι χριστιανοί, 
δεν κινδυνεύει ο Θεάνθρωπος, κινδυνεύουν οι άνθρωποι!». Λόγια αρχοντικά, θεολογικά, 
καθαρά, ειλικρινή, πειστικά.  

Τώρα πια ο κόσμος εξέρχεται στη νέα κανονικότητα. Οι συζητήσεις συνεχίζονται. 
Όμως οι απαντήσεις που αναμένουν οι πιστοί δεν ικανοποιούν. Και η αρχοντική σιωπή 
του Πατριάρχη έρχεται μέσα από την απλότητά της, να «βάλει τα πράγματα στη θέση 
τους» για δεύτερη φορά. Η επιστολή του, προς τους Προκαθημένους των Ορθοδόξων 
Εκκλησιών (1 Ιουνίου 2020), έρχεται ως απάντηση στην αμφισβήτηση και ως κατανόηση 
της ψυχοσύνθεσης του πιστού: «Η συγκατάβασις της Εκκλησίας φθάνει μέχρι Σταυρού, 
αρνείται, όμως, την κατάβασιν εξ αυτού, εξ υπακοής προς τας αρχάς και τας εξουσίας του 
κόσμου τούτου, όταν αμφισβητήται το Μυστήριον των μυστηρίων της ζωής της, η Θεία 
Ευχαριστία…». Και ενώπιον των διαμορφούμενων συνθηκών ζητά ως ο καλός ποιμήν η 
ποιμαίνουσα Εκκλησία να ακούσει «τον αδελφικόν Υμών λογισμόν και τας σκέψεις, ώστε, 
από κοινού να πορευθώμεν εις την ποιμαντικήν αντιμετώπισιν των αμφισβητήσεων του 
καθιερωμένου τρόπου μεταδόσεως της Θείας Κοινωνίας». 

Ο Παναγιώτατος ομίλησε, πριν και μετά τον εγκλεισμό, λόγω της πανδημίας και 
ενήργησε με την ύψιστη υπευθυνότητα που χαρακτηρίζουν έναν λογικό και πνευματικό 
Πατέρα, χωρίς περισπασμούς και διπλωματικούς ελιγμούς, αλλά με αγάπη και πειθώ, 
που ξεπερνά κάθε ένοχη σιωπή, μέσα από τη λιτότητα και τη σοφία του λόγου του. Ο 
Πατριάρχης μας είναι ένας μοναδικός και ιδιαίτερα ευλογημένος άνθρωπος. Σε διδάσκει 
δίχως να παριστάνει τον δάσκαλο. Όλη του η ζωή αποτελεί ένα μάθημα για όλους εμάς. 
Και όπως μας υπενθυμίζει ο Ιερός Χρυσόστομος -ο λόγος του οποίου αισθάνομαι πως σε 
αυτό το σημείο ταιριάζει απόλυτα: «Οὐ γάρ διδάσκων μόνον, οὐδέ φθεγγόμενος, ἀλλά 
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καί ὁρώμενος ἁπλῶς, ἰκανός ἐστί ἄπασαν ἀρετῆς διδασκαλίαν εἰς τήν τῶν ὁρώντων 
ψυχήν εἰσαγαγεῖν».   

Ο Πατριάρχης μας, αγαπά την Εκκλησία της Κρήτης, την οποία θεωρεί ως «ναυαρχίδα 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου μέσα στη Μεσόγειο». Σε αυτήν και στους Κρήτες της 
Μεγαλονήσου εμπιστεύθηκε και ανέθεσε τη διεξαγωγή του σημαντικότερου γεγονότος 
στην εκκλησιαστική Ιστορία και όχι μόνο: Την πραγματοποίηση της Αγίας και Μεγάλης 
Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας (2016).  

Και ο ίδιος δεν το λησμονεί: «Και αν πάντοτε την αγαπούσαμε την Κρήτη, τα 
τελευταία χρόνια την αγαπούμε ακόμη περισσότερο, διότι, όπως γνωρίζετε, το 2016 
εφιλοξένησε την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία συνήλθε 
στην Ορθόδοξο Ακαδημία της Κρήτης, στο Κολυμπάρι στα Χανιά, και είναι η Αγία και 
Μεγάλη Σύνοδος ένα μείζον εκκλησιαστικό γεγονός των νεότερων χρόνων. Ευγνωμονούμε 
την Κρήτη και για αυτό, διότι εφιλοξένησε στο φιλόξενο έδαφός της αυτό το 
κοσμοϊστορικό εκκλησιαστικό γεγονός». 

Νομίζω ότι η δική μας σιωπή θα πρέπει να είναι φωνή ευγνωμοσύνης και 
διαμαρτυρίας, όταν χρειάζεται κάθε φορά που υπονομεύονται τα δίκαια του 
Πατριαρχείου μας. Είθε η θεϊκή απλοχεριά να του δίδει δύναμη και υγεία για μία συνεχή 
μαρτυρία δια του μαρτυρίου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄ 

στο βήμα της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης. 

 
 
 
 
 
 
 
*Άρθρο του Γενικού Διευθυντού της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης Δρος Κωνσταντίνου Β. Ζορμπά στα 

«Χανιώτικα Νέα» με αφορμή τα σεπτά ονομαστήρια της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 

Βαρθολομαίου Α’ (11 Ιουνίου 2020). 
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Για την Αγιά Σοφιά, το «Μέγα Μοναστήρι» 
«Σώπασε, κυρά Δέσποινα και μη πολυδακρύζης…» 

 
Ο Ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας στην Πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, η 

«Μεγάλη Εκκλησία», το «Μέγα Μοναστήρι», αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο με 
οικουμενικό χαρακτήρα που «ανήκει 
στην ανθρωπότητα και την παγκόσμια 
πολιτιστική κληρονομιά», όπως τόνισε 
η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου. 
Αντιθέτως, η αναχρονιστική απόφαση 
του Ανωτάτου Διοικητικού 
Δικαστηρίου της Τουρκίας, που οδηγεί 
στη μετατροπή του Μουσείου της 
Αγίας Σοφίας σε τζαμί, βυθίζει τη 
γείτονα Χώρα στην ισλαμοποίησή της 
και την απομόνωσή της από τα 
ευρωπαϊκά και διεθνή δρώμενα. 

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας αψηφά εκ νέου την Ευρώπη και την Ιστορία και στην 
προσπάθειά του, να αποσπάσει την προσοχή του λαού του, από τα αληθινά προβλήματα 
της Χώρας του, επιδιώκει να εκβιάσει την Ελλάδα και την παγκόσμια κοινότητα μέσα από 
τη βίαιη εργαλειοποίηση της Αγίας Σοφίας, αυτού του συμβόλου της συνύπαρξης των 
λαών και τη γέφυρα των Θρησκειών. 

Κατά τη διακεκριμένη Ακαδημαϊκό και Ιστορικό Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ με αυτήν την 
κίνηση «έγινε η πραγματική άλωση της Πόλης», ενώ σύμφωνα με τον τέως Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο η ενέργεια αυτή «καταδεικνύει ότι, δυστυχώς, η 
τουρκική ηγεσία όχι μόνο δεν προσβλέπει στον εκδημοκρατισμό και στον εκσυγχρονισμό 
της Τουρκίας, αλλά μάλλον “νοσταλγεί” στιγμές βαρβαρότητας του παρελθόντος της 
απέναντι στον Ελληνισμό, στην Ορθοδοξία και, γενικότερα, στη Χριστιανοσύνη». Όλη 
αυτή η προβληματική αποτελεί μία φτηνή πολιτική, παρά την έντονη αντίδραση όχι μόνο 
του πνευματικού κόσμου ανά την Υφήλιο, αλλά και του πνευματικού κόσμου της ίδιας 
της Τουρκίας και φυσικά όλων των φορέων Πολιτισμού όπου γης. 

Παράλληλα, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αλλά και πολλές άλλες 
Χριστιανικές Εκκλησίες στην Ευρώπη, εξέφρασαν την ανησυχία τους μετά την απόφαση 
των τουρκικών Αρχών να μετατρέψουν την Αγία Σοφία από Μουσείο σε τζαμί, ενώ 
σύμφωνα με το Ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου Κρήτης για την Αγία Σοφία: 
«Ἡ Ἁγία Σοφία δέν “διαγράφεται”, οὔτε “παραγράφεται”! Στέκει ἀγέρωχη καί μαρτυρεῖ 
τό Οἰκουμενικό της πνεῦμα, τήν πορεία καί τήν προσφορά της, καθώς, γιά μία περίπου 
χιλιετία ὑπῆρξε τό οὐράνιο καί τό ἐπίγειο κέντρο τῆς Ὀρθοδόξου Οἰκουμένης. Ἡ Ἁγία 
Σοφία καλεῖ στόν 21ο αἰῶνα, ὅλους τούς ἀνθρώπους σέ ἀληθινή κοινωνία, σέ γόνιμο 
διάλογο καί σέ οὐσιαστικό ἀλληλοσεβασμό». 

Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξή 
της, στον πνευματικό προστάτη αυτής, Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαίο Α’ και στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και συνεχίζει να αγωνίζεται για τη 
διάσωση της ιστορικής αλήθειας και την αποκατάσταση αυτής. Η Αγία Σοφία, που έχει 
περιληφθεί από την UNESCO στον Κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, ήταν, είναι και θα παραμείνει το αιώνιο σύμβολο της Χριστιανοσύνης και 
ανεπανάληπτο Μνημείο Ανθρωπιάς και Πολιτισμού. 

 
Κείμενο του Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά, το οποίο δημοσιεύθηκε στο «Φως Φαναρίου» (13 Ιουλίου 2020). 
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
 
11. Σάββατο του Λαζάρου την περίοδο της πανδημίας. 

δάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς»⋅ ο πιο συγκλονιστικός στίχος ολόκληρου του Ευαγγελίου, ο οποίος 
ταυτοχρόνως φανερώνει τη βαθιά ανθρωπινότητα του Ιησού. Μόνο ο Χριστιανισμός 
κηρύττει πως ο θάνατος είναι αφύσικος και συνεπώς πραγματικά φρικτός. Μπροστά στο 

μνήμα του Λαζάρου ο Χριστός δακρύζει κι όταν η ώρα του δικού Του θανάτου πλησιάζει «ἤρξατο 
ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν» (Βλ. στο Διαδικτυακό Κανάλι του Ιδρύματος στο Youtube). 

 
12. Κυριακή των Βαΐων την περίοδο της πανδημίας. 

ην Κυριακή των Βαΐων η Εκκλησία μάς ωθεί να ακολουθήσουμε τον Χριστό που αρχίζει το 
ταξίδι Του στη Βηθανία και στην Ιερουσαλήμ, αλλά στην ουσία στο μαρτύριο και τη θυσία. 
Πλησιάζει η «ώρα» για την οποία μιλούσε συνεχώς στους μαθητές του και προς την οποία 

προσανατολιζόταν όλη η επίγεια διακονία Του, με την Ανάσταση του Λαζάρου να βεβαιώνει «Την 
κοινήν Ανάστασιν». Η Κυριακή των Βαΐων είναι η έναρξη του μαρτυρίου και η αρχή του Σταυρού. 
Για αυτό και το απόγευμα προς βράδυ της Κυριακής των Βαΐων, της Μεγάλης Δευτέρας ψάλλεται 
η Ακολουθία του Νυμφίου. Ένας Ύμνος άκρως ποιητικός, όπως μες την Ποίηση είναι και όλοι οι 
Ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδος (Βλ. στο Διαδικτυακό Κανάλι του Ιδρύματος στο Youtube). 

 
13. Μεγάλη Δευτέρα την περίοδο της πανδημίας. 

 Ιωσήφ αποτελεί για την Εκκλησία, τύπο και του Χριστού, επειδή και ο Κύριος 
καταδιώχθηκε, προδόθηκε από την κακία των ανθρώπων, κλείστηκε στον λάκκο του τάφου 
και κατόπιν βασίλευσε επί της Αιγύπτου, δηλαδή επί της αμαρτίας, νικώντας την κατά 

κράτος. Και όπως έσωσε ο Ιωσήφ την Αίγυπτο από την πείνα, έτσι και ο Χριστός τρέφει τους 
ανθρώπους με το Άχραντο Σώμα Tου, τον ουράνιο άρτο, όπως ακούμε και στο Συναξάρι της 
Μεγάλης Δευτέρας (Βλ. στο Διαδικτυακό Κανάλι του Ιδρύματος στο Youtube). 

 
14. Μεγάλη Τρίτη την περίοδο της πανδημίας. 

ο Τροπάριο της Κασσιανής ψάλλεται κατά τη Μεγάλη Τρίτη, στη μνήμη της                   
«ἀλειψάσης τὸν Κύριον μύρῳ» πόρνης γυναικός, της αμαρτωλής γυναίκας, που μετανόησε, 
πίστεψε στον Χριστό και άλειψε τα πόδια Του, με πολύτιμο μύρο, αποτελώντας διαχρονικό 

σύμβολο του κάθε ανθρώπου, που παρόλη την αμαρτωλότητά του, η δύναμη της μετανοίας 
δύναται να τον καταστήσει κάτοικο του Παραδείσου. Σε τούτη τη γυναίκα δίδει φωνή η Κασσιανή 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

«’Ε 

Τ 

Ο 

Τ 

Οι συνεδριακές δραστηριότητες του Ιδρύματος κατά το παραπάνω διάστημα είτε 
ακυρώθηκαν είτε μετατέθηκαν λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού (Covid-19). 
Ελάχιστες από αυτές έγιναν διά ζώσης, αναπτύσσοντας μία νέα κατηγορία υβριδικών 
Συνεδρίων, διαφορετική από αυτή που έχουμε ως εμπειρία με τη ζωντανή επικοινωνία 
των συμμετεχόντων. Παρά ταύτα, η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, αισθανόμενη την 
ανάγκη ενημέρωσης και επίλυσης πολλών προβλημάτων που προέκυψαν στην 
κοινωνία, πραγματοποίησε μία σειρά Διαδικτυακών Επιστημονικών Ημερίδων, οι 
οποίες θα συνεχισθούν και το νέο Έτος, αναζητώντας νέους τρόπους επικοινωνίας και 
διαλόγου.  

Η Ακαδημία, που επί 52 και πλέον έτη, παλεύει για την ευημερία του κόσμου, για 
μία κοινωνία χωρίς τις ασθένειες των προκαταλήψεων και του μίσους, συνεχίζει να 
εκπέμπει το μήνυμα της Ανθρωπιάς και του Πολιτισμού και δηλώνει δυναμικά το 
«παρών» και στους δύσκολους καιρούς της εποχής μας. Για τους λόγους αυτούς η 
πρόκληση της πανδημίας αποτέλεσε πρόσκληση για το Ίδρυμα της καταλλαγής και 
του διαλόγου και για τούτο τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσής της 
(Ιστοσελίδα/Facebook/Instagram/Youtube) λειτούργησαν και λειτουργούν ως δύναμη  
επι-κοινωνίας, αποτελώντας ένα θεραπευτικό βάλσαμο σε αυτήν την περίοδο της 
αβεβαιότητας και του φόβου.  
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στο Τροπάριό της, στο οποίο υμνείται η συντριβή και η μετάνοια, αλλά και το μέγα έλεος του 
Θεού (Βλ. στο Διαδικτυακό Κανάλι του Ιδρύματος στο Youtube).  

 
15. Μεγάλη Τετάρτη την περίοδο της πανδημίας. 

υμνογραφική παράδοση συγκρίνει τη μετάνοια της πόρνης με το φοβερό ολίσθημα του 
Ιούδα και παραλληλίζει τις δύο ψυχικές καταστάσεις. Η πόρνη ελευθερώνεται από την 
αμαρτία και μετανοεί, ενώ ο Ιούδας αιχμαλωτίζεται από τη φιλαργυρία και αποχωρίζεται 

από τον Θεό (Βλ. στο Διαδικτυακό Κανάλι του Ιδρύματος στο Youtube). 

 
16. Μεγάλη Πέμπτη την περίοδο της πανδημίας. 

ακάριοι οι ταπεινοί, αυτοί που δεν έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους, που δεν 
κοιτάζουν τον εαυτό τους, αλλά στρέφονται στον διπλανό, όποιος και εάν είναι αυτός. 
Υπάρχουν τρεις λέξεις που οδηγούν στην αυτοκαταστροφή μας: πρώτος, μείζον, 

ηγούμενος. Και έρχεται σήμερα ο ίδιος ο Χριστός, με το εκούσιο πάθος Του, να τις διαγράψει 
πλήρως και τις αντικαθιστά με τρεις νέες επαναστατικές λέξεις: Έσχατος, δούλος, διάκονος! (Βλ. 
στο Διαδικτυακό Κανάλι του Ιδρύματος στο Youtube). 

 
17. Μεγάλη Παρασκευή την περίοδο της πανδημίας. 

 καμπάνα παντού χτυπά πένθιμα… Ο Αρχηγός της Ζωής κείτεται νεκρός. Και ο κάθε 
άνθρωπος αέναα σταυρώνεται κατά το πρότυπο Εκείνου. Η κτίση «συστενάζει». Ὅλη ἡ 
κτίσις «βλέπουσα ἔτρεμε… ὁ ἥλιος τάς ἀκτῖνας ἐπανέκρυψεν… πᾶσα ἡ κτίσις ἡλλοιοῦτο 

φόβῳ, θεωροῦσά σε ἐν σταυρῷ κρεμάμενον Χριστέ… ὁ ἥλιος ἐσκοτίζετο…. Σέ τόν ἐπί ὑδάτων 
κρεμάσαντα πᾶσαν τήν γήν ἀσχέτως, ἡ κτίσις κατιδοῦσα, ἐν τῷ κρανίῳ κρεμάμενον…».  

Διψώ είπε ο Χριστός στον Σταυρό! Τι πόνος βρίσκεται στη λέξη αυτή; Σκεφτείτε τους χιλιάδες 
ιατρούς και τους ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας με τις στολές τους να μην μπορούν 
να πιουν ούτε νερό, να μην μπορείς να δεις ούτε το πρόσωπό τους. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν τον 
δικό τους σταυρό, όπως κι όλοι οι άνθρωποι. Μικρός ή μεγάλος δεν έχει σημασία, όλοι όμως ζουν 
τη μικρή τους ή τη μεγάλη σταύρωση… Αναμένοντας την Ανάσταση! (Βλ. στο Διαδικτυακό Κανάλι 
του Ιδρύματος στο Youtube). 

 
18. Μεγάλο Σάββατο την περίοδο της πανδημίας. 

ήμερον ὁ ἅδης στένων βοᾶ». Ένας Έρωτας Εσταυρωμένος που κατέβηκε στον Άδη για τον 
άνθρωπο και τον οδήγησε στη μεγάλη έξοδο της ζωής. Μετανάστης στη γέννηση (Ματθ., 
2:13-18). Μετανάστης στη ζωή. Μετανάστης στον θάνατο (Ἰω., 19:38-42). Γεννήθηκε σαν 

ξένος. Έζησε σαν ξένος. Πέθανε σαν ξένος.  
Αναστήθηκε σαν ξένος όλων. Στον κάθε άνθρωπο επαφίεται αυτόν τον Μεγάλο Ξένο να τον 

αναστήσει μέσα του και να γεμίσει με φως και ανέσπερη ελπίδα την ύπαρξή του, 
μεταμορφώνοντας τη ζωή σε αναστάσιμη, μέσα από το μυστήριο της αγάπης που φτάνει μέχρι 
τον Σταυρό και για αυτό στην Ανάσταση (Βλ. στο Διαδικτυακό Κανάλι του Ιδρύματος στο 
Youtube). 

 
19. Άγιο Πάσχα την περίοδο της πανδημίας. 

Εκκλησία δεν εορτάζει την Ανάσταση. Εορτάζει την Ανάσταση του Χριστού, γεγονός το 
οποίο σημαίνει τρία πράγματα: το πρώτο είναι η συντριβή της δυνάμεως του διαβόλου, το 
δεύτερο η νίκη του Χριστού κατά του θανάτου και το τρίτο η δυνατότητα του ανθρώπου να 

αναστηθεί και ο ίδιος. Χριστός Ανέστη!  
Ποιος θα τολμήσει να σημάνει τούτο τον απόκοσμο συναγερμό στα αυτιά του σημερινού κόσμου; 
Ενός κόσμου, που είναι μεθυσμένος από την έπαρση του εγωισμού και της αυτοπροβολής; 
Αληθώς Ανέστη! Η Ανάσταση του Χριστού νίκησε το μίσος, την προδοσία, το μαστίγωμα, τον 
Σταυρό και τον ΘΑΝΑΤΟ. Τα ξεπέρασε όλα… όλη αυτή η υπέρβαση δείχνει πώς ο καθένας μας 
μπορεί να ξεπερνά τις δικές του πραγματικότητες και να είναι αναστημένος (Βλ. στο Διαδικτυακό 
Κανάλι του Ιδρύματος στο Youtube). 
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ΜΑΪΟΣ 
 
2. Τέχνη και Κορωνοϊός (Covid-19). 

Τέχνη είναι μία ειδική δραστηριότητα της κοινωνικής ζωής, που άμεσος σκοπός της είναι η 
δημιουργία και η έκφραση του ωραίου. Πώς αντιλαμβάνεται, όμως, το άσχημο (ως κακό) 
και στην προκειμένη περίπτωση την πανδημία; Όπως το θέτει ο William Butler Yeats (1865 

– 1939) μπορούν «οι Τέχνες να ονειρεύονται όσα είναι να έρθουν;» (The arts lie dreaming of what 
is to come). Μπορεί η Τέχνη να βοηθήσει τον άνθρωπο; Διαδικτυακή συζήτηση με τον πρώην 
Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Εικονογράφο - Ζωγράφο, Δρα Γεώργιο Κόρδη και τον 
Δρα Κωνσταντίνο Ζορμπά. 

 
3. Φύση και Κορωνοϊός (Covid-19). 

 Φύση, ο κόσμος μας αυτός ο «μικρός, ο μέγας», που τόσο πολύ υμνήθηκε, αλλά και τόσο 
πολύ αγνοήθηκε από τον άνθρωπο, σήμερα μάς διδάσκει πως η ρύπανση μειώνει την 
αντοχή μας στις ασθένειες καθώς η περισσότερη έκθεση στους ρύπους σημαίνει 

ασθενέστερους πνεύμονες και μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από τον Sars-Cov-2 (Covid-19). 
Παράλληλα, η κρίση αυτή κατέδειξε τις θανατηφόρες συνέπειες της παραβίασης των ορίων 
μεταξύ του ανθρώπου και της Φύσης και τις συνέπειες της υπερ-κατανάλωσης. Τέλος, η 
πανδημία ανέδειξε ότι έχουμε ανάγκη μίας ψυχικής ισορροπίας (πνευματικής και σωματικής) και 
ότι κάθε καταστροφή στο Φυσικό Περιβάλλον είναι ύβρις και αμαρτία. Διαδικτυακή συζήτηση με 
τον Ομότιμο Καθηγητή και πρώην Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Δρα Ιωάννη Φίλη και τον 
Δρα Κωνσταντίνο Ζορμπά. 

 
10. Πολιτισμός και Κορωνοϊός (Covid-19). 

υριακή του Παραλύτου. Ο άνθρωπος ζητά άνθρωπο. Τι φοβερός που είναι ο κόσμος που 
ζούμε! Όπου στρέψεις το βλέμμα σου, αντικρίζεις πόνο, αδικία, κακότητα, ένταση, αμαρτία, 
βία, πολέμους, δυστυχία. Γιατί άραγε; Και γιατί όλα αυτά να συνυπάρχουν με μία φυσική 

ομορφιά, με απαράμιλλη καλοσύνη, με ανθρώπινο μεγαλείο; Είναι ορατός ο Πολιτισμός μέσα 
στην τραγωδία της πανδημίας (2020); Διαδικτυακή συζήτηση με τον Ιωάννη Σμαραγδή, 
Σκηνοθέτη και φίλο της Ακαδημίας και τον Δρα Κωνσταντίνο Ζορμπά. 

 
17. Κυριακή της Σαμαρείτιδος στην εποχή του Covid-19. 

ημέρα αυτή μάς υπενθυμίζει την ανάγκη του διαλόγου με τον συνάνθρωπο και ιδιαίτερα με 
εκείνον που θεωρούμε διαφορετικό. Παράλληλα, στις ημέρες μας, ανακύπτουν πλήθος 
ερωτημάτων: Τι σημαίνει για έναν κληρικό, αλλά για έναν λαϊκό, η διακοπή της ενοριακής 

ζωής; Υπάρχουν παραδείγματα από την Εκκλησιαστική Ιστορία κατά τα οποία η Εκκλησία μας 
αντιμετώπισε παρόμοιες καταστάσεις; Πώς διατηρείται η ισορροπία μεταξύ των αρχών της 
οικονομίας και της ακρίβειας; Τι θα λέγαμε σε όσους αδελφούς μας ανησυχούν για τον κίνδυνο 
που ελλοχεύει για την πίστη; Πώς κατανοεί η ορθόδοξη σκέψη την έννοια της ασθενείας και πώς 
οφείλει ο κάθε Χριστιανός να αντιμετωπίζει τις ασθένειες, αλλά και τις δοκιμασίες και θλίψεις της 
ζωής; Υπάρχει λειτουργική μεταρρύθμιση στη ζωή της Εκκλησίας και πότε αυτή είναι ζητούμενη; 
Ποια είναι η ευχή για την επόμενη ημέρα; Σε όλα αυτά τα ερωτήματα απαντά ο 
Πρωτοπρεσβύτερος και Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, π. Βασίλειος Καλλιακμάνης σε μία δημιουργική διαδικτυακή συζήτηση με τον 
Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ, Δρα Κωνσταντίνο Ζορμπά. 

 
24. Η Απόδοση της Εορτής του Πάσχα και άλλα τινά. 

Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρείται η πιο «λειτουργική Εκκλησία» της Χριστιανοσύνης. Και 
τούτο διότι η λειτουργική ζωή κατέχει κεντρικότατη θέση στην εν γένει εκκλησιαστική ζωή 
και αποτελεί «εικόνα» αυτοσυνειδησίας της εκκλησιαστικής κοινότητας - ενορίας. Άραγε, 

γνωρίζουμε τι σημαίνει απόδοση μίας εορτής; «Απόδοσις» στην εκκλησιαστική γλώσσα σημαίνει 
τη μετά πάροδο οκτώ συνήθως ημερών επανάληψη της εορτής, ώστε με αυτόν τον τρόπο η 
διάρκεια της εορτής παρατείνεται μεθεορτίως μέχρι την ημέρα της αποδόσεως. Αυτό σημαίνει ότι 
ο εορτασμός δεν είναι στιγμιαίος. Η μία εορτή παραδίδει τη σκυτάλη στην επόμενη που έχει τα 
δικά της βιώματα και μηνύματα. Για όλα αυτά συζητήσαμε με τον Γεώργιο Φίλια, Καθηγητή της 
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Θεολογικής Σχολής Αθηνών, γνωστό στον θεολογικό κόσμο, αλλά κυρίως και πρωτίστως στον 
χώρο της Λειτουργικής Θεολογίας και τον Δρα Κωνσταντίνο Ζορμπά. 

 
ΙΟΥΝΙΟΣ 
 
2623  10.  Εκκλησία και Κοινωνία στην εποχή της πανδημίας (Covid-19). 

 ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Διαδικτυακή Ημερίδα (Webinar) της Ορθοδόξου 
Ακαδημίας Κρήτης, με θέμα: «Μελετώντας τα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου: 
Προβληματισμοί για την κοινωνική κρίση και την πανδημία του Covid-19», με αφορμή τη 

συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τη διεξαγωγή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και με έμφαση 
στη συμβολή της διδασκαλίας της, στην αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊού.  

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία πραγματοποιήθηκε τον 
Ιούνιο του 2016 στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, αποτελεί σημαντικό ιστορικό γεγονός, όχι 
μόνο για την Ορθόδοξη Εκκλησία και τους πιστούς της, αλλά και σε παγκόσμιο θρησκευτικό και 
κοινωνικό επίπεδο.  

Οπτικοακουστικό μήνυμα απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α’, ο 
οποίος σημείωσε τα ακόλουθα: «Ἡ Κρήτη 
καί ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης θά 
παραμείνουν ἐς ἀεί τόπος ἱερός καί 
ἱστορικός, ὁ ὁποῖος ἠξιώθη νά φιλοξενήσῃ 
τό σημαντικώτερον γεγονός εἰς τήν 
σύγχρονον πορείαν τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐκ 
Κρήτης ἤχησεν ἕως τά πέρατα τῆς 
οἰκουμένης ἡ φωνή τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας, ἡ καλή μαρτυρία αὐτῆς περί τοῦ 
Εὐαγγελίου τῆς ἀγάπης, τῆς ἐν Χριστῷ 
ἀνακαινίσεως τῆς κτίσεως ὅλης, καί περί τοῦ 
αἰωνίου προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ 
κόσμου. Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος 
ἀνέδειξεν, ὁμοῦ μετά τῆς ἀκλονήτου 
πιστότητος τῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν Παράδοσιν τῶν Πατέρων, καί τήν ἀνοικτοσύνην αὐτῆς πρός τήν 
ἱστορίαν, τό ἐνδιαφέρον της διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν μεγάλων προκλήσεων καί τῶν σημεῖων 
τῶν καιρῶν, καθώς καί τήν εὐαισθησίαν καί τήν στοργήν αὐτῆς πρός τόν ἄνθρωπον, ἀναιρέσασα 
ἀμετακλήτως ὅσους, ἡμετέρους καί ξένους, ἐπιρρίπτουν εἰς αὐτήν ἀκοσμικήν πνευματικότητα καί 
ἀδιαφορίαν διά τόν πολιτισμόν». 

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, ο οποίος είχε και τον συντονισμό 
της Ημερίδας, αφού μετέφερε τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου, ο οποίος απουσίαζε λόγω λειτουργικών καθηκόντων, «άνοιξε» 
τη συζήτηση, τονίζοντας τη σημασία των κειμένων για τον σύγχρονο κόσμο και μάλιστα την εποχή 
της πανδημίας. 

Ο Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Graz, Δρ Γρηγόριος 
Λαρεντζάκης, ανέπτυξε το θέμα: «Η αντιμετώπιση των σύγχρονων ποιμαντικών προβλημάτων, 
μετά την εμπειρία της πανδημίας του Κορωνοϊού (Covid-19), με βάση τα κείμενα της Αγίας και 
Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κρήτης». Ο κ. Λαρεντζάκης εξήρε τον ρόλο της 
Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης ως τόπου διαλόγου με μεγάλη προσφορά, καθώς το Ίδρυμα της 
καταλλαγής έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν, ενώ η αντιμετώπιση της πανδημίας αποτελεί ένα 
από τα πιο σημαντικά ποιμαντικά προβλήματα στις ημέρες μας, φανερώνοντας την ανάγκη 
άσκησης της Ποιμαντικής, ανάλογα με τις ανάγκες και τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Σε 
αυτήν την προοπτική, η αξία του ανθρωπίνου προσώπου θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά 
υπόψη και η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ήταν και είναι κατά των διακρίσεων. 

Στη συνέχεια, o Αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Θρόνου – κληρικός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αμερικής και θεολογικός σύμβουλος του Οικουμενικού Πατριάρχη σε περιβαλλοντικά θέματα, π. 
Ιωάννης Χρυσαυγής, μίλησε με θέμα: «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, Νέος Κορωνοϊός και 
Κοινωνική Διδασκαλία της Εκκλησίας: Ένα νέο κείμενο από Θεολόγους του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου», τονίζοντας πως ο Covid-19 εξέφρασε την καλύτερη πλευρά της ανθρώπινης 
φύσης, αλλά εξέθεσε και τη χειρότερη πλευρά της ανθρώπινης αδιαφορίας, καθιστώντας την 
κρίση της πανδημίας σε κρίση της αδικίας, όπως συμβαίνει στη σημερινή Αμερική. Κατά τον π. 

Μ 
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Χρυσαυγή, στις ημέρες μας, κυριαρχεί η απουσία ορθόδοξης κοινωνικής προσέγγισης και ήθους 
και αντιθέτως κυριαρχούν μία ευσεβιστική ρητορική και μία λειτουργική τυπικότητα που 
φανερώνουν την αγνόηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς την κοινωνική διδασκαλία της.  

Ακολούθως, τον λόγο έλαβε ο Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Δρ Στυλιανός Τσομπανίδης, ο οποίος 
παρουσίασε το θέμα: «Η Εκκλησία δεν ζει για τον εαυτό της: Τα μηνύματα της Αγίας και Μεγάλης 
Συνόδου ως οδοδείκτες σε περιόδους κρίσεως». Κατά τον κ. Τσομπανίδη η Αγία και Μεγάλη 
Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας συνδέθηκε με τις ωδίνες της Ιστορίας, αλλά και τις οδύνες του 
ανθρώπου, εκφράζοντας μία θεολογία σαρκούμενη μέσα στον χρόνο και τον χώρο. Ο κ. 
Τσομπανίδης τόνισε, επίσης, την ανάγκη καλής συνεργασίας και συμπόρευσης, καθώς η ύπαρξη 
είναι συνύπαρξη, άρα η προσβολή οποιουδήποτε ανθρώπου αποτελεί προσβολή ολόκληρης της 
ανθρωπότητος και κατ’ επέκταση στρέφεται κατά του Θεού, αφού ο άνθρωπος πλάστηκε κατ’ 
εικόνα Εκείνου. Για τον λόγο αυτό και η Σύνοδος της Κρήτης καταδίκασε τις φονταμενταλιστικές 
τάσεις «ως έκφραση νοσηράς θρησκευτικότητος», καταπολεμώντας με αυτόν τον τρόπο τον «ιό 
του φονταμενταλισμού». 

Αμέσως μετά, ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Θεολόγων στο Περιφερειακό Κέντρο 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κρήτης, Δρ Γεώργιος Στριλιγκάς, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των 
Ομιλιών, παρουσίασε εκτενώς τις «Αναφορές για την Παιδεία και τους νέους στα κείμενα της 
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου», με ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή της Συνόδου στο Μάθημα των 
Θρησκευτικών και τη μαρτυρία που εκείνο καλείται να δώσει στον σύγχρονο κόσμο. Οι θέσεις της 
Συνόδου αποτελούν μία αληθινή πρόσκληση προς τους σύγχρονους νέους, τους οποίους η 
Ορθόδοξη Εκκλησία οφείλει να διδάξει με βάση το τρίπτυχο Θεός, άνθρωπος, κόσμος. Κατά τον κ. 
Στριλιγκά, «αποστολή μας, ως Χριστιανών και ως ανθρώπων δεν είναι να κλεινόμαστε στον εαυτό 
μας, αλλά να ανοιγόμαστε προς την Οικουμένη, έτσι όπως μάς διδάσκει η Εκκλησία μας». 

Παρεμβάσεις στην παραπάνω συνάντηση έκαναν ο Θεόδωρος Γιάγκου, Κοσμήτωρ της 
Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ο Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Κοσμήτωρ της Ορθόδοξης 
Θεολογικής Σχολής του Μονάχου και Καθηγητές από τον ευρύτερο εκκλησιαστικό, 
πανεπιστημιακό και μη χώρο.  

Ακολούθησε δημιουργική συζήτηση, καθώς οι συμμετέχοντες που παρακολουθούσαν την 
Ημερίδα είχαν τη δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματά τους στους Ομιλητές, οι οποίοι και 
απήντησαν με πλούσια θεολογική επιχειρηματολογία και τεκμηρίωση.  

Τα Πρακτικά πρόκειται να εκδοθούν από τον καταξιωμένο Εκδοτικό Οίκο «Ακρίτας». 
 

22. Η Μαρία – Λουίζα Μαντζαφλάρη, Διευθύντρια, και ο Δημήτριος Σωπίκης, Συντονιστής Έργου, 
της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης – Γραφείο Αθηνών, επισκέφτηκαν την ΟΑΚ και ξεναγήθηκαν 
στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος από τους Επιστημονικούς Συνεργάτες Εμμανουέλα Λαρεντζάκη 
και Αντώνη Καλογεράκη.  

 
ΙΟΥΛΙΟΣ 
 
22.  Ανακύκλωση στην πράξη. 

κολουθώντας πιστά τη δέσμευση του Ιδρύματος για λήψη μέτρων 
εξοικονόμησης, ενεργειακής αναβάθμισης και ανακύκλωσης και 
στοχεύοντας σε ένα αειφόρο μέλλον παρεδόθησαν στην Εταιρεία 

«Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», λαμπτήρες και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
παλαιάς τεχνολογίας και υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης, ο οποίος δεν 
ήταν πλέον λειτουργικός με σκοπό την ανακύκλωση και την 
επαναχρησιμοποίηση, ώστε να εξοικονομηθούν -με αυτόν τον τρόπο- 
πολύτιμοι πόροι.  

  
2624 22.  Βιώσιμη Μετάβαση στην Κρήτη. 

 υμμετοχή της ΟΑΚ στη διαμόρφωση του σχεδίου για την «Καθαρή Ενεργειακή Μετάβαση 
της Κρήτης», με συντονιστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ) – 
Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία και με την έγκριση της Γραμματείας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καθαρή Ενέργεια στα Νησιά. 

Α 
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Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, με διοργανωτή τον Διευθυντή του 

ΠΤΑΚ - Ενεργειακού Κέντρου, Δρα Νικόλαο  Ζωγραφάκη και τη συμμετοχή της Εκπροσώπου της 
Γραμματείας «Καθαρή Ενέργεια στα Νησιά» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αντωνίας Πρόκα, 
Καθηγητών από το Πολυτεχνείο Κρήτης (Θ. Τσούτσος και Γ. Σταυρακάκης), από το Ελληνικό 
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Αναπληρωτής Καθηγητής Δ. Κατσαπρακάκης, Καθηγητής Δ. 
Χρηστάκης), από το Πανεπιστήμιο Κρήτης – ΙΤΕ, από τους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου, 
Πλατανιά κ.λπ. 

Τις δράσεις της ΟΑΚ ως Ερευνητικού και Συνεδριακού Κέντρου για την επίτευξη δίκαιης 
ενεργειακής μετάβασης, παρουσίασε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Υπεύθυνος του 
Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας – Παραρτήματος της ΟΑΚ, Αντώνης Καλογεράκης. 

 
24. Γνωριμία με την ΟΑΚ. 

μάδα εννέα ατόμων αγγλικής καταγωγής, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου 
Αποκορώνου, επισκέφθηκαν την ΟΑΚ και ενημερώθηκαν από τον Αντώνη Καλογεράκη, 
Επιστημονικό Συνεργάτη, σχετικά με την ιστορία του Ιδρύματος, το Διεθνές Πρόγραμμα 

Λόγου και Τέχνης «Πρόσωπο προς 
Πρόσωπο» και τις περιβαλλοντικές δράσεις 
του, υπό την κλιματική και επιδημιολογική 
κρίση. 

Παράλληλα, τα μέλη της Ομάδας 
περιηγήθηκαν στην Αίθουσα όπου 
φυλάσσονται τα αντίγραφα των έργων του 
Δομήνικου Θεοτοκόπουλου από την ταινία 
του σκηνοθέτη Ιωάννη Σμαραγδή, «El 
Greco», στην Εικαστική Έκθεση της Πέπης 
Χατζηδάκη, με θέμα: «Οι δικοί μου 
πρόσφυγες», στην Έκθεση Αγιογραφίας που 

φιλοξενείται στο Ίδρυμα με έργα κορυφαίων Αγιογράφων από όλο τον κόσμο, στο Μουσείο 
Κρητικών Βοτάνων, στα καλντερίμια της ΟΑΚ και στην Κεντρική Συνεδριακή Αίθουσα, όπου ο κ. 
Καλογεράκης και οι επισκέπτες συζήτησαν για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, τα Διεθνή 
Επιστημονικά Συνέδρια της ΟΑΚ, αλλά και τις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος για τη Δίκαιη 
Ενεργειακή Μετάβαση της Κρήτης. 
 

 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
 
2625  4. Προς μία Ομολογία Δίκαιης και Αειφόρου Κατανάλωσης. 

ο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών διοργάνωσε, Διαδικτυακό Σεμινάριο 
(Webinar), με θέμα: «Προς μία Ομολογία Δίκαιης και Αειφόρου Κατανάλωσης». Στο 
Σεμινάριο αυτό, το οποίο ανήκει στην ενότητα «Οι Εκκλησίες στο Δρόμο της 

Οικονομίας της Ζωής και της Οικολογικής Δικαιοσύνης», συμμετείχε, έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, ο Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας, Παράρτημα της ΟΑΚ, 
Αντώνης Καλογεράκης, ο οποίος συνομίλησε με εκπροσώπους κοινωνικών και 
εκκλησιαστικών φορέων από όλο τον κόσμο  για τις περιβαλλοντικές δράσεις της ΟΑΚ καθώς 
και τις οικολογικές δραστηριότητες του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. 

 
5. Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. 

ε ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε, την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020, ο Μέγας Πανηγυρικός 
Εσπερινός με την ευκαιρία της εορτής της 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στον 

ομώνυμο Ιερό Ναό στο Ευρωμεσογειακό Κέντρο 
Νεότητας, Παράρτημα της ΟΑΚ (Νωπήγεια). Στον 
Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, 
Πρόεδρος του Ιδρύματος, ιερουργούντος του πατρός 
Γεωργίου Βλέτση, με τη συμμετοχή ιερέων και 
πολλών πιστών από την ευρύτερη περιοχή και 
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προσκυνητών εκ του Εξωτερικού. O Σεβασμιώτατος στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στο νόημα της 
εορτής, διαπιστώνοντας τη διαχρονικότητα του μηνύματος αυτού για τον σύγχρονο άνθρωπο. 
Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους και ευχήθηκε καλή πορεία προς τον 
Δεκαπενταύγουστο. Ακολούθησε παραδοσιακό κέρασμα. 

 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
 
2626  5-12. Διεθνές Συνέδριο Φυσικής (ICNFP 2020). 

ε πρωταρχικό άξονα την πιστή τήρηση των προβλεπόμενων -από την επίσημη 
Πολιτεία- μέτρων για την προστασία από τον Κορωνοϊό (Covid-19), 
πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής “International 

Conference on New Frontiers in Physics” (ICNFP 2020).   
Το «Διεθνές Συνέδριο για τα Νέα Σύνορα 

της Φυσικής», που φέτος ήταν υβριδικό, 
έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη 
διεπιστημονικότητα με τη συμμετοχή διεθνώς 
αναγνωρισμένων επιστημόνων, από τα 
μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, 
καθώς και το CERN (“Conseil Européen pour 
la  Recherche Nucléaire”), με θέματα των 
διαφόρων κλάδων της Φυσικής, όπως της 
φυσικής βαρέων ιόντων, της πυρηνικής 
φυσικής, της φυσικής στοιχειωδών 
σωματίων, της αστροφυσικής και της 

κοσμολογίας.  
Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου ο Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς, Γενικός 

Διευθυντής της ΟΑΚ, αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, αναφέρθηκε στην ανάγκη μίας  
διεπιστημονικής προσέγγισης της σύγχρονης έρευνας, γεγονός που βοηθά στον τρόπο 
κατανόησης ολόκληρου του κόσμου και ευχήθηκε καλή διεξαγωγή στις εργασίες του.  

Επίσης, τόνισε τις επιπτώσεις της πανδημίας στο κοινωνικό σύνολο, αναλύοντας τη 
σχέση της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος και της οικονομίας με την υγεία και 
τέλος ανέφερε τον «πολιτικό λαϊκισμό» απέναντι στην επιστήμη και τους επιστήμονες.  

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ο Αντώνης Καλογεράκης, Επιστημονικός Συνεργάτης του 
Ιδρύματος, πραγματοποίησε ομιλία, στο πλαίσιο διεπιστημονικών δημόσιων παρουσιάσεων, με 
θέμα: “Climate Crisis of the Planet and Good Environmental Practices for a Sustainable Future” («Η 
Κλιματική Κρίση του Πλανήτη και Ορθές Περιβαλλοντικές Πρακτικές για Αειφόρο Μέλλον»). 

Κατά την παραμονή τους στην Κρήτη, οι ελάχιστοι σύνεδροι επισκέφθηκαν Ιερές Μονές 
καθώς και αξιοθέατα του νησιού σε ημερήσιες εκδρομές που είχαν προγραμματισθεί από την 
υπεύθυνη του Συνεδρίου Εμμανουέλα Λαρεντζάκη, Επιστημονική Συνεργάτιδα του Ιδρύματος. 
 
8. Επίσκεψη Επισήμου. 

Το Ίδρυμα επισκέφθηκε ο Υπολοχαγός Michael T. Spoke, Στρατιωτικός Ιερέας της 
Αμερικανικής Ναυτικής 
Ευκολίας της Σούδας, στο 
πλαίσιο της εθιμοτυπίας, 
μεταφέροντας εγγράφως τις 
ευχές για συνεργασία του νέου 
Διοικητού της Αμερικανικής 
Ναυτικής Ευκολίας Σούδας, 
Captain Rafael “Rafi” Facundo.  

Τον κ. Spoke υποδέχθηκε ο 
Γενικός Διευθυντής, Δρ 
Κωνσταντίνος Ζορμπάς, στη 
βεράντα της ΟΑΚ, όπου του μίλησε για τη φιλοσοφία και τις γενικότερες δράσεις του Ιδρύματος, 
ενώ οι επιστημονικοί συνεργάτες τον ενημέρωσαν σχετικά με τις πρωτοβουλίες της ΟΑΚ, μέσα 
από έναν περίπατο στους χώρους του Ιδρύματος. Η γνωριμία με το Ίδρυμα ολοκληρώθηκε στην 

Μ 
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Αίθουσα της Πατρολογίας, όπου ο κ. Ζορμπάς παρουσίασε στον κ. Spoke τη σπάνια συλλογή των 
Τόμων της Πατρολογίας (Migne), ενώ συνομίλησαν σε θερμό κλίμα και για εξεύρεση τρόπων 
μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Φορέων. 
 
2627  10-11. Διαδικτυακή Γενική Συνέλευση των Ακαδημιών. 

 πρώτη ημέρα της Διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου των Ακαδημιών της 
Ευρώπης (“Ecumenical Association of Academies and Laity Centres in Europe” – 
OIKOSNET EUROPE), είχε ως κεντρικό θέμα συζήτησης την «Κλιματική Αλλαγή και την 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (“Green Deal”)». Επίσημοι προσκεκλημένοι ήταν ο 
Ευρωβουλευτής των Πρασίνων από τη Γερμανία Sven Giegold και η Anja Bakken Riise από τη 
Νορβηγία, η οποία είναι επικεφαλής της Οργάνωσης: «Το Μέλλον στα Χέρια μας» (“Future in our 
hands – Framtiden i våre hender”), Μη Κυβερνητική Οργάνωση της Νορβηγίας με κεντρικούς 
άξονες δράσης την κοινωνική αλληλεγγύη και την προστασία του περιβάλλοντος.  

Ο Γερμανός Ευρωβουλευτής Sven Giegold, από την Ομάδα των Πράσινων της Ευρωπαϊκής 
Ελεύθερης Συμμαχίας, τόνισε τη σημασία της ενεργοποίησης της Κοινωνίας των Πολιτών σε 
συνδυασμό και με τις δράσεις των τοπικών Εκκλησιών - Ενοριών - Ακαδημιών, ώστε να υπάρξουν 
ουσιαστικές πρωτοβουλίες ως απάντηση έναντι της Κλιματικής Κρίσης, που αποτελεί ακόμη 
μεγαλύτερη απειλή από τον Κορωνοϊό, θέτοντας στο επίκεντρο το φλέγον ζήτημα της επιβίωσης 
του πλανήτη. Σε αυτή την καίρια συγκυρία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιτάσσει την «Πράσινη 
Συμφωνία», με στόχο η Ευρώπη να γίνει η πρώτη Ήπειρος που θα είναι κλιματικά ουδέτερη.  

Από την πλευρά της, η Anja Bakken Riise παρουσίασε το έργο της Οργάνωσης της οποίας 
ηγείται, με σκοπό η κοινωνία να εκπαιδευθεί, ώστε να εργασθεί από κοινού, πράττοντας ο 
καθένας ότι περισσότερο δύναται σε καθημερινή βάση για να μειωθεί το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα, ανακυκλώνοντας πιο συστηματικά, ζώντας με λιγότερες ανέσεις, αλλάζοντας τις 
διατροφικές συνήθεις και έχοντας ως δεδομένο ότι το 70% των εκπομπών ρύπων προέρχεται από 
τα νοικοκυριά, όπως η ίδια ανέφερε. 

Στα συμπεράσματα της ημέρας (study day) συνέβαλε και ο Υπεύθυνος του Ινστιτούτου 
Θεολογίας και Οικολογίας, Παραρτήματος της ΟΑΚ, Αντώνης Καλογεράκης, ο οποίος τόνισε ότι 
σύμφωνα με την επίσημη αναφορά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (“European 
Environment Agency”), που δημοσιεύθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, ένας στους οκτώ θανάτους 
στην Ευρώπη οφείλεται στη ρύπανση, γεγονός που κάνει επιτακτική την κοινή δράση όλων μας, 
ως μία αλληλέγγυα κοινότητα, για την προστασία της φύσης, όπως άλλωστε μάς καθοδηγεί με 
τον λόγο και τις πράξεις του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α’.  

 
2628 15. Δωρεά αρχείων από τη Γερμανική Κατοχή. 

 Ulrich Kadelbach, Γερμανός πάστορας, διακεκριμένος Θεολόγος και Συγγραφέας, με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη και ένας από τους 
σημαντικούς φίλους και συνεργάτες της ΟΑΚ για τη διοργάνωση Διεκκλησιαστικών 

Συνεδρίων, βρέθηκε και φέτος στην Ακαδημία. 
Αυτή τη φορά το ενδιαφέρον του εστιάστηκε 

στην Εταιρεία Ίδρυσης και Διοίκησης του Μουσείου 
της Μάχης της Κρήτης, της Κατοχής και της 
Αντίστασης, στην οποία προσέφερε ένα πολύτιμο 
δώρο: γερμανικά έγγραφα δικαστικής φύσεως, 
αναφερόμενα κατά το πλείστον στην Κρήτη της 
κατοχικής περιόδου, καθώς και 169 ενδιαφέρουσες 
φωτογραφίες από την Κρήτη εκείνης της περιόδου 
(από το αρχείο του θείου του, ο οποίος βρέθηκε 
στην Κρήτη ως αρχιτέκτων και όχι ως στρατιώτης).  

Η λιτή τελετή παράδοσης του βαρυσήμαντου 
αυτού αρχειακού υλικού έλαβε χώρα στην 
Ακαδημία, υπό τη συντονιστική Προεδρία του 
Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος, Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά, Μέλους του Εποπτικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας, τηρώντας τα περιοριστικά μέτρα και τα ιδιαίτερα Πρωτόκολλα Υγείας 
που ορίζει η επίσημη Πολιτεία.  

Ο κ. Ζορμπάς καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και τόνισε πως η αντιμετώπιση και η 
διάσωση της μνήμης υπήρξε πάντοτε βασική μέριμνα του Ιδρύματος, όπως και το πώς θα 
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μπορέσουν οι λαοί να διαφυλάξουν τις ιστορικές μνήμες, ώστε να συμπορευθούν ειρηνικά στο 
μέλλον.  

Αμέσως μετά, ο κ. Kadelbach, αφού εξέφρασε τη χαρά του, καθώς και τις ευχαριστίες του, 
που παρευρίσκεται στην αγαπημένη του Κρήτη, ανέφερε πως «στην Κρήτη ένιωσα πολλές φορές 
τη συγχώρηση, αλλά όχι τη λησμονιά. Η ζωή δεν έχει καμία αξία μέσα στον παραλογισμό του 
πολέμου. Κι αυτό θα πρέπει να κατανοηθεί ώστε να μην οδηγηθούμε στα ίδια λάθη». 

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο Δρ Αλέξανδρος Παπαδερός, ο οποίος δήλωσε πως τα έγγραφα 
αυτά γίνονται δεκτά με ευγνωμοσύνη, καθώς θα αποτελέσουν έναν από τους θεμέλιους λίθους 
του Αρχείου Τεκμηρίων της Κατοχής και της Αντίστασης, ενός εκ των βασικών προγραμμάτων της 
Εταιρείας. Ο κ. Παπαδερός αναρωτήθηκε αν θα υπήρχε ποτέ κάποιο δικαστήριο για ένα τέτοιο 
έγκλημα και πώς μπορεί ένας λαός να διαπράττει κάτι τόσο φρικώδες; Μάλιστα ο ίδιος λαός που 
γέννησε έναν Γκαίτε, να γεννά και έναν Χανς Βάχτερ, τον σφαγέα της Επαρχίας Σελίνου, όπως 
τόνισε χαρακτηριστικά.  

Αναμφισβήτητα τα ντοκουμέντα αυτά ανοίγουν ένα νέο πεδίο έρευνας για τους ιστορικούς 
του μέλλοντος και τους σύγχρονους ερευνητές. Για τους λόγους αυτούς, το μεγάλου ιστορικού 
και γενικότερου επιστημονικού ενδιαφέροντος υλικό, θα είναι προσιτό στους ερευνητές αμέσως 
μετά την ψηφιοποίησή του. Παράλληλα, με ιδιαίτερη ικανοποίηση σημειώνεται η δήλωση του 
δωρητή ότι παραμένει άμισθος συνεργάτης του σημαντικού έργου της Εταιρείας για την 
αναζήτηση και προσφορά και άλλου σχετικού υλικού, επειδή αυτός και την Κρήτη μεγάλως τιμά 
και ως ανερμήνευτο θεωρεί το σκάνδαλο, ότι στη σχετική αναζήτησή του, δεν συνάντησε καμία 
πράξη γερμανικού στρατιωτικού δικαστηρίου, που να δικάζει και να τιμωρεί έστω και έναν 
Γερμανό στρατιωτικό για τα -διαπραχθέντα στην Κρήτη- εγκλήματα πολέμου! 

 Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Διευθυντής του Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης της 
Αγιάς Χανίων, Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος, καθώς και φίλοι του Ιδρύματος.  

 
2629 27.9 - 11.10  Πρώτη Ομάδα Κηπουρών Τοπίου. 

ραγματοποιήθηκε και φέτος η πρακτική άσκηση των σπουδαστών και σπουδαστριών της 
Σχολής Kηπουρών Τοπίου από τις πόλεις του Oppenheim (Επαγγελματική Σχολή), Koblenz 
(Επαγγελματική Σχολή Τοπίου) και Bitburg (Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Σχολή του 

Ερυθρού Σταυρού) της Γερμανίας, υπό την καθοδήγηση των Καθηγητών τους Eckhard Boy, 
Alexander Kreisel κ.ά. Οι σπουδαστές 
συνέχισαν το έργο τους στην ΟΑΚ, με 
απαρχή το 1996 μέχρι σήμερα 
ανελλιπώς. Το Πρόγραμμα έχει ως 
στόχο την άσκηση των φοιτητών στη 
χρήση της πέτρας, δημιουργώντας 
ψηφιδωτά και μονοπάτια 
εμπνευσμένα τόσο από την κρητική, 
όσο και από τη χριστιανική παράδοση 
(σύμβολα). 

Την πρώτη ημέρα, ο Γενικός 
Διευθυντής Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς 

και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες του Ιδρύματος καλωσόρισαν τους φοιτητές και τους 
ευχαρίστησαν, διότι στη δύσκολη αυτή συγκυρία το όλο Πρόγραμμα αποτελεί μία σημαντική 
πράξη αλληλεγγύης. Επίσης, ο κ. Ζορμπάς έκανε μία σύντομη αναφορά για τη χρήση της πέτρας 
από την Προϊστορική Εποχή (Εποχή του Λίθου) και αργότερα της Τέχνης γενικότερα 
(Αρχιτεκτονική, Γλυπτική, Μικροτεχνία κ.λπ.), αλλά και για τη χρήση της λέξης «πέτρα» στη 
γλώσσα ως καθοριστικό έκφρασης, καθόλου ευχάριστη μερικές φορές. Κατά την τελετή 
παράδοσης του έργου στις 9 Οκτωβρίου ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος 
Ζορμπάς και η επιστημονική συνεργάτιδα του Ιδρύματος, Εμμανουέλα Λαρεντζάκη, 
ευχαρίστησαν τους φοιτητές για την κοπιώδη και καρποφόρα εργασία τους, ευχόμενοι η 
συνεργασία να συνεχισθεί και στο μέλλον σε πολλαπλά επίπεδα. Επίσης, ο κ. Ζορμπάς, κατά 
τη συμβολική φύτευση του αγκαθωτού θαμνόδεντρου “Ziziphus spina-Christi” (γνωστό ως το 
αγκάθι του Χριστού από το οποίο κατά την παράδοση δημιουργήθηκε το ακάνθινο) τόνισε πως 
αυτό ακριβώς είναι το έργο της ΟΑΚ, να προσπαθεί να μεταμορφώνει τα αγκάθια σε άνθη και 
τις δυσκολίες της ζωής σε ευκαιρίας χαράς και κοινωνίας προσώπων.  
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Η όλη προσπάθεια στηρίζεται από τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και οι 

σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν την ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό και την 
ιστορία της Κρήτης και να επισκεφθούν την ενδοχώρα, Μουσεία και αξιοθέατα της περιοχής. 
Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος τηρήθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα Πρωτόκολλα Υγείας από το 
Κράτος. 

 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
 
8. O Σύνδεσμος των Ακαδημιών της Ευρώπης και η ΟΑΚ διοργάνωσαν Διαδικτυακή Ημερίδα, με 
θέμα τις εξελίξεις στη Λευκορωσία. Συντόνισε ο Rüdiger Noll, Γενικός Γραμματέας των Ακαδημιών 
της Ευρώπης, με προσκεκλημένους Επιστήμονες από τη Λευκορωσία, κληρικοί και λαϊκοί, οι 
οποίοι ανέλυσαν την υπάρχουσα κατάσταση στη Χώρα τους. Συμμετείχαν οι Επιστημονικοί 
Συνεργάτες της ΟΑΚ. 
 
2630 11-25.  Δεύτερη Ομάδα Κηπουρών Τοπίου. 

υνεχίστηκε η πρακτική των σπουδαστών της δεύτερης Ομάδας κηπουρικής και 
αρχιτεκτονικής περιβάλλοντος στο χώρο της ΟΑΚ. Νέοι και νέες συνέχισαν το έργο των 
προηγούμενων σπουδαστών, αλλά γενικότερα και όλων εκείνων, που για 24 συνεχόμενα 

χρόνια τώρα οικοδομούν δρόμους, σκαλιά και γέφυρες και φτιάχνουν ψηφιδωτά από πέτρες και 
βότσαλα. Οι εργασίες, υπό την καθοδήγηση του δασκάλου τους Alexander Kreisel, διήρκησαν για 
δύο εβδομάδες, κατά τις οποίες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν κάποιες πτυχές της ζωής και 
της ιστορίας της Κρήτης, μέσω εκδρομών και επισκέψεων, π.χ. σε ένα ελαιουργείο, στο Γερμανικό 
Νεκροταφείο Μάλεμε, στην αρχαιότερη ελιά της Ευρώπης που βρίσκεται στις Βούβες, αλλά και 
στις Μένιες.  

 
19. Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς και η επιστημονική 
συνεργάτιδα του Ιδρύματος Αικατερίνη 
Καρκαλά, συζητούν με τους υπευθύνους 
της Ακαδημίας Ezidische του Αννόβερο της 
Γερμανίας, Hellwig Wolfgang και Hatab 
Omar, για την προοπτική μελλοντικής 
συνεργασίας με το Ίδρυμα. Mε την επιτυχή 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης για 
Γραμματειακή υποστήριξη, οι κυρίες 
Sonam Lama και Patricia Nikomane 
λαμβάνουν από τον κ. Ζορμπά τις 
Βεβαιώσεις Euro-Pass για τη συμμετοχή 
και την αρωγή τους στο Πρόγραμμα των Σπουδαστών Κηπουρικής Περιβάλλοντος.  

 
2631 13-20  Ζώσα Ορθοδοξία. 

μάδα από τη Βρέμη Γερμανίας, παρακολούθησε το Πρόγραμμα «Ζώσα Ορθοδοξία». 
Πρόκειται για Ομάδα ενεργών μελών δύο γειτονικών Ενοριών της Ευαγγελικής Εκκλησίας 
που συνεργάζονται στενά, της Alt Hastedter Kirchengemeinde και της 

Auferstehungsgemeinde. Την ιδέα για το επιμορφωτικό 
ταξίδι στην Κρήτη και στην ΟΑΚ είχε η κα Annette Bartels, 
η οποία, μαζί με άλλα τρία άτομα της Ομάδας, είχε 
εργασθεί στο Ευρωμεσογειακό Κέντρο Νεότητας πριν από 
περίπου 25 χρόνια, και συγκεκριμένα στην ανέγερση του 
Παρεκκλησίου που κοσμεί το χώρο στα Νωπήγεια.  
Το Πρόγραμμα περιελάμβανε εισηγήσεις για το έργο της 
ΟΑΚ, την ιστορία της Κρήτης, εισαγωγή στην Ορθοδοξία, 
αναφορές στο συμβολισμό των ιερών εικόνων, εκδρομές 

στην πόλη των Χανίων, τον Ομαλό και σε Ιερές Μονές του Νομού. 
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13.  Εορτή Εγκαινίων. 
ελέστηκε και φέτος η Θεία Λειτουργία για την Εορτή των Εγκαινίων της Ορθοδόξου 
Ακαδημίας Κρήτης στο Παρεκκλήσι των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, ιερουργούντων του 
πατρός Διονυσίου Νταουντάκη, Εφημερίου του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Κολυμπαρίου 

και του ιερομονάχου π. Άνθιμου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας 
Οδηγητρίας Γωνιάς. 

 
2632 22.  Ευρω-Αραβικός Διάλογος. 

 ΟΑΚ συμμετείχε στο διαδικτυακό Συνέδριο του Ευρω-Αραβικού Διαλόγου (“Arab Europe 
Citizens’ Dialogue Digital Conference”), το οποίο διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο 
Ακαδημιών της Ευρώπης (Oikosnet Europe), την Κοινωνική Υπηρεσία της Κοπτικής 

Ευαγγελικής Εκκλησίας (CEOSS) της 
Αιγύπτου και την ΟΑΚ, με κεντρικό 
σκοπό τον διάλογο μεταξύ των 
Ευρωπαίων πολιτών και του Αραβικού 
Κόσμου. Ο Ευρω-Αραβικός Διάλογος 
ξεκίνησε κατά το έτος 2010 με σκοπό 
την αλληλογνωριμία και την ειρηνική 
επίλυση των ανακυπτόντων ζητημάτων. 
Στο φετινό διαδικτυακό Διάλογο -που 
είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν 
και οι φίλοι του Ιδρύματος- το κεντρικό 
θέμα ήταν: «Τί μάθαμε από την 
πανδημία του Κορωνοϊού;», με σκοπό την ενεργοποίηση των μελών της κοινωνίας των 
πολιτών προς την κατεύθυνση επίλυσης βασικών προβλημάτων που ανεδείχθησαν την 
περίοδο αυτή. Αξίζει δε να σημειωθεί πως αρχικά είχε προγραμματιστεί να γίνει ένα διά 
ζώσης Συνέδριο, κάτι που δεν ήταν εφικτό, λόγω της πανδημίας, το οποίο μεταφέρθηκε για 
τον Απρίλιο 2021 στην ΟΑΚ.  

Τον συντονισμό του Συνεδρίου είχαν οι κυρίες Samira Luka, Εκπρόσωπος της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας της Κοπτικής Ευαγγελικής Εκκλησίας (CEOSS) της Αιγύπτου και Αικατερίνη Καρκαλά, 
Επιστημονική Συνεργάτιδα της ΟΑΚ, η οποία εξήρε τη σημασία της πρόσωπο προς πρόσωπο 
κοινωνίας. Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, χαιρέτισε τις εργασίες του 
Συνεδρίου, παρουσιάζοντας τα ηθικά και κοινωνικά διλήμματα που ανακύπτουν λόγω της 
πανδημίας του Covid-19 και τονίζοντας τη μεγάλη σπουδαιότητα του διαλόγου, ενώ στη συνέχεια 
τους παρευρισκομένους καλωσόρισε ο Momtaz Beshay, Αντιπρόεδρος του CEOSS. 

Οι Εισηγήσεις απαντούσαν στα κεντρικά ερωτήματα: – Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της 
πανδημίας του Covid-19 στη Χώρα μου και ποιες είναι οι συνέπειες για το εργασιακό μου 
περιβάλλον; – Τί περιμένουμε για το άμεσο μέλλον; Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Μάξιμος 
Χαρακόπουλος, Βουλευτής και Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), καθώς και άλλοι ομιλητές της Κοινωνίας των Πολιτών από τα Αραβικά και 
Ευρωπαϊκά Κράτη [Rev. Dr. Riad Jarjour, (Λίβανος), Mrs. Margret Sarofim, CEOSS, (Αίγυπτος), 
Rev. Soeren Lenz, (Στρασβούργο/Γαλλία), Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, Dr. Mahmoud 
Karem, πρώην Πρέσβης στην Ιαπωνία, Βέλγιο, Κοινότητα της Ε.Ε., NATO, Λουξεμβούργο, 
Επίτροπος, Εθνικό Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Αιγύπτου (NCHR), Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου Αιγυπτιακό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ECFA)].  

Επίσημος Ομιλητής ήταν ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, Βουλευτής της ΝΔ και Γενικός 
Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), ο οποίος στον Χαιρετισμό 
του, που προβλήθηκε μέσω βιντεοσκόπησης και μετάφρασή του ανέγνωσε η κα Καρκαλά- 
ευχήθηκε καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου και στην εξαγωγή γόνιμων συμπερασμάτων 
και συνεχάρη εκ μέρους της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας «την Ορθόδοξο 
Ακαδημία Κρήτης για την πρωτοβουλία του ευρωαραβικού διαλόγου και τη διενέργεια του 
ψηφιακού συνεδρίου, τόσο για το επίκαιρο της θεματολογίας του, όσο βεβαίως και για τα 
προφανή και ουσιαστικά οφέλη που κομίζει στην αδήριτη ανάγκη προσέγγισης μεταξύ Ευρώπης 
και Αραβικού κόσμου». Κατά τον κ. Χαρακόπουλο, «οφείλουμε να κινηθούμε πιο αποφασιστικά 
στην προσέγγιση του ευρωπαϊκού με τον αραβικό κόσμο, με γνώμονα την ειρηνική συνύπαρξη, 
την αλληλοκατανόηση, το αμοιβαίο όφελος. Το κοινό μας μέλλον πρέπει να οικοδομηθεί πάνω σε 
σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρινούς συνεργασίας, υπερβαίνοντας αρνητικά 
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στερεότυπα του παρελθόντος και κατεστημένες αναχρονιστικές αντιλήψεις». Για τον λόγο αυτό, 
«η Ευρώπη και ο αραβικός κόσμος οφείλουν με τις κοινές τους ενέργειες να αναχαιτίσουν την 
πολιτική της Άγκυρας και να της επιβάλουν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αν 
δεν το κάνουμε, είναι βέβαιο ότι οι σχέσεις των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου θα μπουν 
συνολικά σε μακρόχρονη κρίση με άδηλη κατάληξη». 

Στο δεύτερο μέρος του Συνεδρίου υπήρξαν Ομάδες Εργασίας με τις παρακάτω Ενότητες: 
«Προκλήσεις για την Κοινωνία των Πολιτών και τη Θρησκεία εντός και μετά την κρίση της 
πανδημίας του Covid-19», με συντονιστή τον Paul Haidostian, Πρόεδρο του Πανεπιστημίου 
Haigazian της Βηρυττού, «Ο ρόλος των νέων ΜΜΕ - εικονική επικοινωνία κατά τη διάρκεια και 
μετά την πανδημία του Covid-19», με συντονιστή τον Alf Linderman, Διευθυντή της Ακαδημίας 
Sigtuna/Σουηδία και «Ειδικά κέντρα υποδοχής προσφύγων: Συρία, Ισραήλ, Λίβανος, 
Λευκορωσία, Ανατολική Μεσόγειος», με συντονιστή τον Rüdiger Noll, Γενικό Γραμματέα του 
Συνδέσμου των Ακαδημιών της Ευρώπης/Oikosnet.  

Τα συμπεράσματα των Ομάδων Εργασίας αναγνώστηκαν στο τέλος της ολομέλειας από 
τις συντονίστριες κυρίες Luka και Καρκαλά, τα οποία θα αξιοποιηθούν για επόμενες δράσεις 
και συναντήσεις του Ευρω-Αραβικού Διαλόγου.  
 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
 
6. Ιερατική Σύναξη των κληρικών της Αρχιερατικής Περιφέρειας Ανατολικής Κισάμου και Σελίνου 
στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνης Κολυμπαρίου, στην οποία απονεμήθηκαν, εκ μέρους του 
Σεβασμιωτάτου, οι «Βεβαιώσεις Πιστοποίησης» σε Κληρικούς, που είχαν παρακολουθήσει 
Επιμορφωτικά Σεμινάρια που η Ιερά Μητρόπολις Κισάμου και Σελίνου, σε συνεργασία με το 
Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και την ΟΑΚ είχαν 
οργανώσει στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Η ΟΑΚ έχει εξονομαστεί, με την ευχή και την 
ευλογία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α’ και σχετική Συνοδική 
Απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου: «Κέντρο Επιμόρφωσης 
του Ιερού Κλήρου και των λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας Κρήτης και Δωδεκανήσου». 

 
2633 18. Η φιλαναγνωσία την εποχή του Κορωνοϊού. 

 ΟΑΚ, στο πλαίσιο των νέων διαδικτυακών δράσεων του Ιδρύματος, με γενική θεματική: 
«Εκδηλώσεις την εποχή της πανδημίας του Covid-19», διοργάνωσε μία σειρά Διαδικτυακών 
Ημερίδων από 18 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών 

για τη δύσκολη περίοδο που 
διανύουμε και καλεσμένους 
ειδικούς επιστήμονες, 
συγγραφείς και 
προσωπικότητες από τον 
χώρο των Γραμμάτων και 
του Πολιτισμού.  
Η πρώτη Διαδικτυακή 
Ημερίδα είχε τίτλο: «Η 
φιλαναγνωσία την εποχή του 
Κορωνοϊού, μέσα από τις Νέες Τεχνολογίες». Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος 
Ζορμπάς, στον Χαιρετισμό του, τόνισε πως σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας των διαδικτυακών 
δράσεων της ΟΑΚ, είναι «όχι να δούμε την πανδημία, αλλά να δούμε τους νέους “ιούς” που 
αναπτύσσονται κατά την πανδημία π.χ. της αδιαφορίας, της απομόνωσης, της απομάκρυνσης, του 
φονταμενταλισμού, της ενδοοικογενειακής βίας, της ακραίας χρήσης των ψηφιακών μέσων κ.ά.». 
Στη συνέχεια, ο κ. Ζορμπάς ανέφερε χαρακτηριστικά πως «η ανάγνωση ανοίγει τους δρόμους της 
αυτογνωσίας μας και αποτελεί εναλλακτική πηγή εμπειρίας» και ευχαρίστησε την κεντρική 
ομιλήτρια Μάρω Θεοδωράκη, Συγγραφέα παιδικών βιβλίων, για την αποδοχή της πρόσκλησης 
του Ιδρύματος, υπογραμμίζοντας πως τα τραγούδια του θείου και του πατρός της, μάς βοηθούν 
να «οβγορίζουμε» (να βλέπουμε καθαρά το μέλλον) την Όμορφη Πόλη. 

Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε η Μάρω Θεοδωράκη, η οποία μίλησε για την αξία της 
φιλαναγνωσίας και τη συμβολή της, στην καλλιέργεια της φαντασίας του παιδιού και γενικότερα 
στην προσωπικότητά του. Κατά την κα Θεοδωράκη το βιβλίο αποτελεί «κινητήριο δύναμη γνώσης 
και κουλτούρας που διαμορφώνει χαρακτήρα και συνείδηση», ενώ παράλληλα βοηθά το παιδί, 
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ώστε να ηρεμήσει και να αντιμετωπίσει τους φόβους του. Παράλληλα, η κα Θεοδωράκη πρότεινε 
δημιουργικές ιδέες για αναγνωστικές δράσεις για παιδιά κατά την περίοδο της καραντίνας και 
ανέλυσε τη σπουδαιότητα του βιβλίου ως εργαλείου κατανόησης του εαυτού μας και της 
καθημερινότητάς μας, καθώς όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «το βιβλίο είναι ένα ταξίδι το οποίο το 
παιδί δεν πρέπει να στερηθεί». Παρέμβαση πραγματοποίησε η κα Άννα Βασιλειάδη, Πρόεδρος 
της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και μέλος της Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων 
Λογοτεχνών, η οποία τόνισε πως οι γονείς οφείλουν να ενθαρρύνουν τα παιδιά, ώστε να 
ανακαλύψουν και να αγαπήσουν το βιβλίο.    

Τον συντονισμό της Εκδήλωσης είχε ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης, Επιστημονικός Συνεργάτης 
και Βιβλιοθηκονόμος της ΟΑΚ, ο οποίος παρουσίασε συνοπτικά τις εκπαιδευτικές δράσεις της 
Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος «Το Φως», υπογραμμίζοντας πως, «το βιβλίο, πέρα από την 
αισθητική απόλαυση και την ευχαρίστηση που προσφέρει στα παιδιά, συμβάλλει συγχρόνως στην 
πνευματική τους καλλιέργεια, στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητάς τους, στη 
γνωριμία τους με άλλους λαούς και πολιτισμούς, καθώς και στην κατανόηση της 
διαφορετικότητας».  
      
2634 20. Θρησκείες και Ακραίες Ιδεολογίες. 

ιαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Θρησκείες και Ακραίες Ιδεολογίες», πραγματοποιήθηκε με 
καλεσμένους εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο της Πολιτικής, της Εκκλησίας και 
της Θεολογίας, οι οποίοι συζήτησαν για το φαινόμενο των ποικίλων ακραίων ενεργειών 

στην Ευρώπη. Οι 
ομιλητές ανέπτυξαν 
θέματα που έχουν 
να κάνουν με την 
εργαλειοποίηση της 
Θρησκείας και 
ειδικότερα του 
Ισλάμ, την 
αποτελεσματικότητα 
των διαθρησκειακών 
διαλόγων στις ημέρες μας, τη διδαχή μέσα από τα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας για την αντιμετώπιση του ακραίου φαινομένου του φονταμενταλισμού 
καθώς και τη σημερινή κατάσταση στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. 

Πιο αναλυτικά, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ, τόνισε τη διάσταση 
της ελευθερίας του λόγου, όπως αυτή κατανοείται στη Γαλλία, εν αντιθέσει με τον ελλαδικό και 
τον ισλαμικό κόσμο και πως η βάση για μία ειρηνική συνύπαρξη είναι ο σεβασμός του άλλου. 
Κατά τον Σεβασμιώτατο, το θέμα της ελευθερίας του λόγου είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν 
μπορεί να εξαντληθεί σε μία μόνο συζήτηση και για τούτο υπάρχει η επιτακτική ανάγκη εκτενούς 
και συνεχούς διαλόγου, ειδικά στον ακαδημαϊκό χώρο. 

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, Βουλευτής της ΝΔ και Γενικός Γραμματέας της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), υπογράμμισε πως οι έννοιες του σεβασμού, 
της ελευθερίας του λόγου και της σκέψης είναι θεμελιώδους σημασίας τόσο για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όσο και για όλες τις δημοκρατικές Χώρες του κόσμου. Κατά τον κ. Χαρακόπουλο, η ΔΣΟ, 
ως Διακοινοβουλευτικό όργανο, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλήνων, 
θα συνεχίσει να προβάλει την Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και τις αξίες στον πολιτικό διάλογο 
προς το συμφέρον της κοινωνίας μας. 

Ακολούθως, ο Γεώργιος Καλαντζής, Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανέφερε την ανάγκη εφαρμογής του Νόμου για το χτίσιμο χώρων 
ισλαμικής λατρείας (Τζαμιών) στον ελλαδικό χώρο, όπου και όποτε το προβλέπει η Νομοθεσία 
και εξήρε τη δημοκρατική διάσταση της ανεξιθρησκίας που εφαρμόζεται στη Χώρα μας και η 
οποία επιτρέπει στον κάθε πολίτη να θρησκεύει ελεύθερα, καθώς η έκφραση της λατρείας του, 
προς το θείο, τίθεται υπό την προστασία του Συντάγματος. 

Στη συνέχεια, η Αγγελική Ζιάκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας του 
Α.Π.Θ., ανέφερε αναλυτικά τη συνεισφορά της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών 
Σπουδών της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, η οποία, επειδή ακριβώς έχει πολλούς 
αποδέκτες, έχει και οικουμενική διάσταση και παρουσίασε το συγκεκριμένο διατμηματικό 
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πρόγραμμα σπουδών, τονίζοντας πως ο φονταμενταλισμός θα αντιμετωπιστεί δυναμικά με τη 
διαρκή κατάρτιση, την επικοινωνία και τη συνεργασία. 

Τέλος, ο Γρηγόριος Λαρεντζάκης, Καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του 
Graz της Αυστρίας, τόνισε πως θα πρέπει ο θεολογικός κόσμος να εργαστεί προς την κατεύθυνση 
της συνεργασίας για την ομαλή συνύπαρξη, παρουσιάζοντας παράλληλα τη διαχρονική πατερική 
σκέψη, όσον αφορά τον διαθρησκειακό διάλογο με το Ισλάμ, αλλά και τη μέγιστη προσφορά της 
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας (2016). Κατά τον κ. Λαρεντζάκη, έχουμε 
ανάγκη από αντικειμενικούς όρους και προϋποθέσεις, ώστε να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε 
αρμονικά.  

Στο τέλος ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, κλείνοντας την εκδήλωση εξήρε τη σημασία των 
πρωτοβουλιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου διαβάζοντας απόσπασμα ομιλίας της Α.Θ.Π. του 
Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Α’, ο οποίος, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι: «οι 
Θρησκείες πρέπει από κοινού να αντισταθούν στην αύξηση της εκκοσμίκευσης και του 
φονταμενταλισμού και κάθε ακραίας ιδεολογίας. Ο στόχος αυτός υποστηρίζεται και προωθείται 
μέσω του διαλόγου. Ο διάλογος είναι μία χειρονομία αλληλεγγύης. Ο διαθρησκειακός διάλογος 
δεν σημαίνει μία σχετικοποίηση της δικής μας θρησκευτικής ταυτότητας, αλλά εμπλουτίζει 
ταυτότητες και προφανώς οδηγεί στην αλλαγή νοοτροπίας και στάσης απέναντι στο άλλο. Μπορεί 
να θεραπεύει τις προκαταλήψεις και να προωθήσει ένα πνεύμα αλληλεγγύης και ειρήνης. Με 
αυτή την έννοια, η ένωση των ανθρώπων και η προσέγγισή τους, προωθεί την πνευματική βάση 
της κοινής συμβίωσης και της ειρηνικής συνύπαρξης στον κόσμο» (Βιέννη, 2017). 

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και μεταδόθηκε από τα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης της ΟΑΚ, δίδοντας με τον τρόπο αυτό, την ευκαιρία για συμμετοχή και δημιουργική 
συζήτηση εκ μέρους του κοινού. 

 
23. Επέτειος 15ετούς Αρχιερατικής Διακονίας. 

Υπό το κράτος των αυστηρών μέτρων λόγω της πανδημίας εορτάστηκε στην Ιερά Πατριαρχική 
και Σταυροπηγιακή Μονή Οδηγητρίας Παναγίας Γωνιάς η ιερά μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών 
Αμφιλοχίου, Επισκόπου Ικονίου, εορτή κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος 
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος της Ακαδημίας.  Ευχόμεθα στον ίδιο έτη ευλογημένα 
με υγεία. 

 
2635 23. Οικογένεια και σχέσεις εν καιρώ πανδημίας. 

 Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος «Το Φως» διοργάνωσε τη Διαδικτυακή Ημερίδα, με τίτλο: 
«Η καραντίνα, οι σχέσεις του ζευγαριού, οι ισορροπίες της οικογένειας, το ‘μετά’». Ο 
Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, καλωσόρισε την ομιλήτρια  

Μαρία Ρουσοχατζάκη, Λογοπαθολόγο, Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας και Επικοινωνίας και 
Συγγραφέα παιδικών βιβλίων και την ευχαρίστησε για την πολυδιάστατη  συνεργασία της με 
το Ίδρυμα, τονίζοντας παράλληλα πως οι ανθρώπινες σχέσεις θα πρέπει να βασίζονται στην 
ειλικρίνεια και την επικοινωνία ιδιαίτερα τώρα, κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.   

Η κα Ρουσοχατζάκη μίλησε για τις σχέσεις των ζευγαριών και γενικότερα τη ζωή μέσα 
στο σπίτι, κατά την περίοδο 
της καραντίνας καθώς και για 
τον τρόπο της προσαρμογής 
σε αυτήν τη δύσκολη 
κατάσταση, αλλά και της 
πάλης, ώστε από το «εγώ» να 
οδηγηθούμε στο «εμείς». 
Κατά την ομιλήτρια, η αύξηση 
της ενδοοικογενειακής βίας 
υπήρξε μία από τις πρώτες 
καταγραφές των ερευνητών 
από την αρχή της πανδημίας 
και απετέλεσε έκφραση ενός 
πρωτόγνωρου θυμού, σε αυτόν τον «Μαραθώνιο με άγνωστο τέρμα», που ζούμε και ο 
οποίος θα μας οδηγήσει σε μία νέα κανονικότητα, στην οποία τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. 
Για τους λόγους αυτούς, υπάρχει η ανάγκη της βαθύτερης αυτογνωσίας μας και της 

Η 



20 
ουσιαστικής επίγνωσης των προβλημάτων μας και οι λύσεις που θα ζητηθούν θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στην ιδιαίτερη προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου. 

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης, Επιστημονικός 
Συνεργάτης και Βιβλιοθηκονόμος της ΟΑΚ, ο οποίος έκανε αναφορά στο Διεθνές Πρόγραμμα 
Λόγου και Τέχνης «Πρόσωπο προς Πρόσωπο» του Ιδρύματος, το οποίο είναι πάντοτε 
επίκαιρο. 

 
2636 30. Ακραία Καιρικά φαινόμενα και Ευρώπη.  

 ΟΑΚ πραγματοποίησε Διαδικτυακή Ημερίδα, με θέμα: «Κλιματική Κρίση και Ακραία 
Φαινόμενα», με στόχο την προσπάθεια εξαγωγής απαντήσεων πάνω στο κρίσιμο θέμα που 
βιώνουμε σε κάθε γωνιά της 

Κρήτης, αλλά και ολόκληρου του 
πλανήτη: της κλιματικής κρίσης και 
των ακραίων καιρικών φαινομένων, 
που μάς προξενούν πολλά 
ερωτήματα για το μέλλον. Ο Γενικός 
Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ 
Κωνσταντίνος Ζορμπάς, αφού 
πρώτα ευχαρίστησε τους ομιλητές 
για τη συμμετοχή, τόνισε πως η 
ικανότητά μας για την 
επανεκκίνηση είναι ακόμη πιο 
ισχυρή από ποτέ και πως η 
ανάληψη της ευθύνης και της –εκ μέρους μας δράσης– είναι στις ημέρες μας, ακόμη πιο 
επιτακτική, πριν να γίνει η κατάσταση μη αναστρέψιμη. 

Αμέσως μετά, τον λόγο έλαβε η Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής, Αναπληρώτρια Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 
οποία αναλύοντας το θέμα: Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως Εργαλείο Έναντι της Κλιματικής 
Κρίσης: Επικουρώντας τις Περιφέρειες, τόνισε ότι η Ε.Ε. είναι αποφασισμένη να λάβει άμεσα μέτρα, 
στοχεύοντας σε μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου το 2050. Η κα Σπυράκη 
ανέφερε ότι η κλιματική απειλή για την Ευρώπη είναι παρούσα, οπότε η χάραξη νέας 
περιβαλλοντικής πολιτικής είναι επιτακτική για όλες τις Περιφέρειες, με τη συμμετοχή των πολιτών να 
είναι απολύτως απαραίτητη. 

Στη συνέχεια, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Συνολάκης, Πρόεδρος της Ειδικής Επιστημονικής 
Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα και Διευθυντής του 
Κολλεγίου Αθηνών, παρουσίασε την ομιλία του με θέμα: Κλιματική Κρίση: Συσχετίζοντας Ακραία 
φαινόμενα – Προβληματισμοί για το Μέλλον της Ανθρωπότητας. Κατά τον κ. Συνολάκη, το 
χειρότερο σενάριο για τις καταστροφικές επιπτώσεις από την έξαρση των ακραίων καιρικών 
φαινομένων, θα επαληθευθεί με μαθηματική ακρίβεια, αν συνεχίσουμε να παραμένουμε σε 
απραξία, παρουσιάζοντας διαφάνειες που φανερώνουν τους κινδύνους ειδικά της διάβρωσης των 
ακτών, κάνοντας σαφές ότι είναι επιβεβλημένο να γίνουν καίρια έργα πρόληψης όχι 
αποσπασματικού χαρακτήρα, αλλά σε επίπεδο ευρύτερων περιφερειών με ορίζοντα πολλών 
δεκαετιών, καθώς ό,τι γίνεται σήμερα θα επηρεάσει με δραματικό τρόπο τις μελλοντικές γενεές. 

Ακολούθως, η Θεοδότα Νάντσου, Επικεφαλής Πολιτικής WWF Ελλάς, μίλησε με θέμα: Η 
Κοινωνική Διάσταση της Κλιματικής Κρίσης και των Ακραίων Φαινομένων, αναλύοντας τις 
κοινωνικές επιπτώσεις που προέρχονται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και την 
προσφορά του WWF ως γέφυρας διαλόγου για την ουσιαστική αντιμετώπιση των φλεγόντων 
ζητημάτων, που αφορούν το φυσικό περιβάλλον, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δίκαιης 
μετάβασης για όλους, με τερματισμό των εξορύξεων και παράλληλη στροφή στις ήπιες μορφές 
ενέργειας, ως έργα που πρέπει να γίνονται με υποδειγματικό σεβασμό στη φύση και στη 
βιοποικιλότητα. 

Ο Νικόλαος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στη 
συνέχεια, ανέπτυξε το θέμα: Οι Συνέπειες των Ακραίων Φαινομένων σε Τοπικό Επίπεδο και 
Μέτρα Θωράκισης, αναφέροντας τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης –μέσα από 
τα ακραία καιρικά φαινόμενα– σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τις δράσεις αντιμετωπίσεώς τους, 
εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφέροντας συγκεκριμένες στρατηγικές που χαράσσει 
και έργα που πραγματοποιεί η Περιφέρεια. 

Η 
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Τέλος, ο Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά, αφού συνεχάρη την ΟΑΚ για την 

πρωτοβουλία οργάνωσης της συζήτησης, μίλησε με θέμα: Μπορούν οι Δήμοι να Αντέξουν τα 
Ακραία Φαινόμενα; Σύνταξη Σχεδίων για την Κλιματική Κρίση & Καλές Πρακτικές στο Δήμο 
Πλατανιά, αναλύοντας τις πρωτοβουλίες και τον σχεδιασμό που γίνεται, δεδομένων των πληγών 
που άφησαν τα φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο τα τελευταία χρόνια. 

 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
 
2637 3. Ο Πολιτισμός κατά την περίοδο της Πανδημίας.  

 ΟΑΚ πραγματοποίησε Διαδικτυακή Ημερίδα, με θέμα: «Η Τέχνη και οι Ενασχολούμενοι με 
την Τέχνη την Εποχή του Covid-19 - Τρόποι επίδρασης και επιβίωσης». Κατά την έναρξη της 
Ημερίδας, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, απηύθυνε Χαιρετισμό, 

ευχαριστώντας παράλληλα τους ομιλητές για τη συμμετοχή και τονίζοντας τη σημαντική διάσταση 
του Πολιτισμού στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων καθώς και την κρίση που αντιμετωπίζουν οι 
άνθρωποι της Τέχνης κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19 που διανύουμε. Κατά τον κ. 
Ζορμπά, «στον Πολιτισμό δεν μπαίνει lockdown» διότι «από τους καλλιτέχνες αναμένουμε έναν 
λόγο αισιοδοξίας, με άλλα λόγια, να μιλήσουν για την ελπίδα και με ελπίδα και να γεμίζουν το 
ταμείο της ψυχής μας». 

Αμέσως μετά, τον λόγο έλαβε η Ειρήνη Παπουτσάκη, Ιστορικός - Θεωρητικός Θεάτρου - 
Κινηματογράφου και Υποψήφια Διδάκτωρ Ιστοριογραφίας Θεάτρου, η οποία παρουσίασε 
συνοπτικά τη γένεση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ., αλλά επίσης και την αναγκαιότητα για την καλλιέργεια και 
ανάπτυξη της υποκριτικής τέχνης στη Μεγαλόνησο καθώς και την καθοριστική συμβολή της ΟΑΚ 
προς αυτήν την κατεύθυνση, συνδέοντας το θέατρο με την ψυχική υγεία των ανθρώπων.  

Στη συνέχεια, η Έφη Θεοδώρου, Σκηνοθέτιδα και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ., 
ανέφερε ενδεικτικά ορισμένα μέτρα επιβίωσης εκ μέρους της Κυβέρνησης για την υπέρβαση των 
προβλημάτων των ανθρώπων του θεάτρου και ιδιαίτερα των ηθοποιών και τόνισε επίσης τη 
μεγάλη σημασία της επικοινωνίας μεταξύ των Καλλιτεχνών, ώστε να παραμείνει ο θεσμός του 
θεάτρου ενεργός και να διαδραματίζει τον σημαντικό του ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. 

Ακολούθως, ο Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης, Εικαστικός Επιμελητής, Διευθυντής του Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης Χανίων «Ελαιουργείον», μίλησε εκτεταμένα για την κατάσταση των Μουσείων 
και των λοιπών Αιθουσών Τέχνης της Χώρας, η οποία είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών. 
Εξέφρασε την ανησυχία του για την αβεβαιότητα που επικρατεί για το μέλλον, ευχόμενος η 
απόσταση που έχει μπει στη ζωή μας να μην παραμείνει για πάντα.  

Στην ίδια προοπτική, η Λαμπρινή Μποβιάτσου, Εικαστικός, στην παρέμβασή της, εξέφρασε 
τις δυσκολίες στην πράξη, των ανθρώπων της Τέχνης, καθώς και τον προβληματισμό που 
ανακύπτει από όλη αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση. Ανέδειξε το τρίπτυχο καλλιτέχνης - έργο 
τέχνης - θεατής, από το οποίο λείπει ο θεατής αυτόν τον καιρό, τόνισε όμως την αναγκαιότητα 
παραγωγής παρ’ όλες τις δυσκολίες, ώστε να μην υπάρξει διάσπαση της κοινωνίας. 

Τον λόγο, στη συνέχεια, έλαβε ο Δρ Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος, Διδάσκων στο Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Κριτικός Τέχνης και Επιμελητής Εκθέσεων και επεσήμανε πως «η απότομη 
διακοπή των δραστηριοτήτων δίδει παράλληλα και κάποιες ευκαιρίες» για σκέψη και 
αναδιοργάνωση, κριτικάροντας ταυτόχρονα την υπεροψία της πολιτικής διοίκησης που οδηγεί σε 
απαξίωση του καλλιτεχνικού κόσμου. Αναγκαία κρίνει την ψηφιακή ανάδειξη συλλογών μουσείων, 
ενώ δεν μπορεί το Διαδίκτυο να θεωρηθεί αντικατάσταση της ζωντανής αλληλεπίδρασης του 
καλλιτέχνη και του κοινού (Βλ. άρθρο «Τέχνη, πολιτισμός και δημόσια διοίκηση», Χανιώτικα Νέα, 
5-12-2020, σελ. 20).  

Τέλος, ο Ηλίας Βλαμάκης, Μουσικός και Δάσκαλος Κρητικής Λύρας στο Βενιζέλειο Ωδείο 
Χανίων, τόνισε πως η παρούσα δύσκολη κατάσταση αποτελεί κοινό βίωμα του καλλιτεχνικού 
κόσμου σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά σημείωσε και την ανάγκη για τέχνη και μουσική ιδιαίτερα για 
μοναχικούς και νέους ανθρώπους. Ανέφερε τις δυνατότητες του διαδικτύου ως όχημα για την 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων, με προσωπικά παραδείγματα, κλείνοντας μουσικά την άκρως 
ενδιαφέρουσα Ημερίδα με μελωδίες ελπίδας από τον «Ερωτόκριτο» του Βιτσέντζου Κορνάρου. 

Τον συντονισμό της Ημερίδας είχε η Εμμανουέλα Λαρεντζάκη, Επιστημονική Συνεργάτιδα 
της ΟΑΚ, η οποία έκανε αναφορά στο Διεθνές Πρόγραμμα Λόγου και Τέχνης «Πρόσωπο προς 
Πρόσωπο» του Ιδρύματος, το οποίο παραμένει πάντοτε διαχρονικό και επίκαιρο για τον 
σύγχρονο άνθρωπο.  
 

Η 
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 2638 7. Όψεις και προσεγγίσεις των Χριστουγέννων κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και 
Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδο.  

 ΟΑΚ, σε συνεργασία με το Επιστημονικό Περιοδικό “After Constantine”, διοργάνωσε 
Διαδικτυακή Ημερίδα, με τίτλο: «Όψεις και προσεγγίσεις των Χριστουγέννων κατά την 
Ύστερη Αρχαιότητα και Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδο». Στόχος της Ημερίδας ήταν η 

διεπιστημονική προσέγγιση και ανάλυση της εορτής των Χριστουγέννων κατά την Ύστερη 
Αρχαιότητα, κυρίως ως προς το θρησκευτικό πλαίσιο της εποχής, τις ιστορικές βάσεις, αλλά και 
την ταυτότητά τους, μέσω της Τέχνης.  

Κατά την έναρξη της Ημερίδας, ο Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, 
απηύθυνε 
Χαιρετισμό και 
αφού ευχαρίστησε 
τους 
συμμετέχοντες, 
τόνισε πως την 
περίοδο αυτή 
σημειώθηκε μία 
«πολιτιστική 
έκρηξη» καθώς το 
πρώιμο Βυζαντινό 
Κράτος παρήγαγε 
πνευματικά δημιουργήματα, όπως η Χριστιανική Γραμματεία και Τέχνη.  

Η πρώτη εισήγηση παρουσιάστηκε από τον Γεώργιο Φίλια (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και 
αφορούσε την εορτολογική διαμόρφωση των Χριστουγέννων και το πώς φθάσαμε στον 
ημερολογιακό καθορισμό της 25ης Δεκεμβρίου. Η παρουσίαση διευκρίνιζε το ιστορικό πλαίσιο της 
εποχής, ως προς την καθιέρωση της εορτής των Χριστουγέννων και τη διάκρισή της από την εορτή 
των Θεοφανίων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός της πρόσληψης από την Εκκλησία 
στοιχείων του εκάστοτε πολιτισμού. 

Ο Luca Zavagno (Bilkent University) έκανε ένα νοερό ταξίδι στην εικονική αναπαράσταση του 
Αγίου Νικολάου στην Εκκλησιαστική Τέχνη, κατά το πέρασμα του χρόνου. Περιέγραψε δε την 
αρχιτεκτονική του Ναού στα Μύρα της Λυκίας. Εν συνεχεία, ο Ιωάννης Βαραλής (Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας) παρουσίασε τις διάφορες εκδοχές από τις παραστάσεις της Γέννησης σε έργα από 
ελεφαντόδοντο της Ύστερης Αρχαιότητας, αναλύοντας ζητήματα γλυπτικής έως τον 8ο αιώνα.  

Τέλος, ο Παναγιώτης Μανάφης (University of Birmingham) αναφέρθηκε στον «Κώδικα της 
Ζακύνθου» ή “Codex Zacynthius”, ένα παλίμψηστο του 6ου αιώνα π.Χ., με αποσπάσματα από το 
Ευαγγέλιο του Λουκά, τα οποία αποκαλύπτουν πολύτιμα στοιχεία για τη διάδοση του 
Χριστιανισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «Κώδικας της Ζακύνθου» περιέχει δύο κείμενα: το 
αρχικό, το οποίο γράφτηκε τον 6ο αιώνα, με αποσπάσματα από το Ευαγγέλιο του Λουκά και το 
δεύτερο του 12ου ή 13ου αιώνα με Ύμνους της Αγίας Γραφής. 
     Υπεύθυνη για τον συντονισμό της Ημερίδας ήταν η Ζωή Τσιάμη, υποψήφια Διδάκτωρ Ιστορίας 
Ύστερης Αρχαιότητας, η οποία παρουσίασε κατά την έναρξη και το Περιοδικό “After Constantine”.  
 
2639. 8-10. Διεθνής Έκθεση για τον Συνεδριακό Τουρισμό. 

 ΟΑΚ συμμετείχε με πολύ μεγάλη επιτυχία στο κορυφαίο διεθνές γεγονός για το 
Συνεδριακό Τουρισμό «ΙΒΜΤ World», το οποίο 
πραγματοποιήθηκε φέτος διαδικτυακά λόγω της 

υγειονομικής κρίσης.  
Η «IBMT World» συγκεντρώνει την παγκόσμια βιομηχανία 

Συνεδριακού Τουρισμού, πραγματοποιώντας πρόσωπο με 
πρόσωπο συνδέσεις με άτομα που ενδιαφέρονται να ανοιχτούν 
σε νέες αγορές εναλλακτικού τουρισμού (θρησκευτικού, 
οικολογικού, πολιτιστικού), συμμετέχοντας σε δικτυώσεις με 
τους υπευθύνους του τουριστικού τομέα σε διεθνές επίπεδο. 
Παράλληλα, το προσωπικό της ΟΑΚ είχε την ευκαιρία να 
παρακολουθήσει διαδικτυακές Ημερίδες σε θέματα σχετικά με 
την υλοποίηση συνεδριακών δράσεων. 

Το Ίδρυμα, ήρθε σε επαφή με 710 Εκθέτες, είχε προσωπική 

Η 
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επικοινωνία με 144 Εκπροσώπους Οργανισμών, Ενώσεων, Εταιρειών και Πανεπιστημίων, ενώ οι 
συνεργάτες του πραγματοποίησαν στη διάρκεια των τριών ημερών της Έκθεσης 27 διαδικτυακές 
συναντήσεις με άτομα, που ενδιαφέρονται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στους 
φιλόξενους χώρους της Ακαδημίας. Ενδεικτικά οι Χώρες αναφοράς που επέδειξαν ενδιαφέρον για 
την ΟΑΚ ήταν: ΗΠΑ, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Νορβηγία, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Βραζιλία, 
Ινδία, Πακιστάν, Αίγυπτο και Ελλάδα. Η ΟΑΚ, μέσω της συμμετοχής της στην Έκθεση, ανέδειξε τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης, τις φυσικές ομορφιές, την Κρητική Διατροφή, την 
ασφάλεια που μπορεί να προσφέρει ως προορισμός, το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε κάθε 
επίπεδο, ικανοποιώντας ολιστικά τον επισκέπτη και προσφέροντάς του μία εξαιρετικά ποιοτική 
συνεδριακή εμπειρία. 

Με την ευκαιρία αυτή εκφράζουμε τα πιο θερμά μας ευχαριστήρια προς τον Γενικό 
Γραμματέα του ΕΟΤ, Δημήτρη Φραγκάκη, για την ευγενική αρωγή και υποστήριξή του και για 
την άμεση ανταπόκριση της Γενικής Γραμματείας του Ε.Ο.Τ. στο αίτημα του Ιδρύματος  
προκειμένου να συμμετάσχει στην παραπάνω Έκθεση.   
 
2640. 11. Περιμένοντας τα Χριστούγεννα στο σπίτι. 

 ΟΑΚ και η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος «Το Φως», σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων, 
διοργάνωσαν Διαδικτυακή Ημερίδα, με τίτλο: «Χριστούγεννα στο σπίτι». Η εκδήλωση 
άνοιξε με 

Χαιρετισμό του 
Γενικού 
Διευθυντού της 
ΟΑΚ, Δρος 
Κωνσταντίνου 
Ζορμπά, ο 
οποίος τόνισε 
πως φέτος θα 
εορτάσουμε 
διαφορετικά τα 
Χριστούγεννα, γεγονός που αποτελεί ευκαιρία να ζήσουμε και πάλι το μυστήριο με το παιδί 
που ζει μέσα μας, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις καθημερινές έγνοιες και τα άγχη που 
απασχολούν έναν σύγχρονο ενήλικα. 

Αρχικά, η Άννα Νεμπαυλάκη, Ειδική Σύμβουλος του Δήμου Χανίων, Εκπαιδευτικός και 
Συγγραφέας, μίλησε για αφορμές και ερεθίσματα -δημιουργικά και καλλιτεχνικά- που 
μπορούν να δοθούν στα παιδιά κατά τις ημέρες των εορτών, μέσα από την παρουσίαση 
προτάσεων, όπως η ανάγνωση βιβλίων, η ακρόαση μουσικής, η ψηφιακή επίσκεψη σε ένα 
Μουσείο ή σε ένα Θέατρο, αλλά και η ενασχόληση με τα οικόσιτα ζώα.  

Στη συνέχεια, η Δήμητρα Κατριβέση, Ψυχολόγος, αναφέρθηκε στη συναισθηματική 
σύνδεση του παιδιού με τα αγαπημένα του πρόσωπα, την υπέροχη ατμόσφαιρα των ημερών 
και τη σύνδεσή της με τα Χριστούγεννα, που αυτή τη χρονιά είναι ακόμη πιο ιδιαίτερα λόγω 
της πανδημίας. Κατά την κα Κατριβέση, η δυσκολία έγκειται στην παραδοχή εκ μέρους μας 
της διαφορετικότητας των φετινών Χριστουγέννων και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι 
να ακούσουμε τι θέλουν πραγματικά τα παιδιά. 

Τέλος, η Λαμπρινή Μποβιάτσου, Εικαστικός, έκλεισε την Ημερίδα παρουσιάζοντας μία 
καλλιτεχνική Χριστουγεννιάτικη πρόταση στολισμού, προτρέποντας παράλληλα να 
ανακαλύψουμε το παιδί που έχουμε μέσα μας, αλλά και να διδαχθούμε από το θάρρος των 
παιδιών. Η πρόταση στολισμού περιελάμβανε την κατασκευή ενός Χριστουγεννιάτικου 
καραβιού από χαρτί καθώς και μία χάρτινη κατασκευή άποψης από το Ενετικό Λιμάνι των 
Χανίων.   
     Υπεύθυνος για τον συντονισμό της εκδήλωσης ήταν ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης, 
Βιβλιοθηκονόμος και Επιστημονικός Συνεργάτης της ΟΑΚ, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τους 
συμμετέχοντες για τη συνεργασία, ανακοίνωσε τις ερχόμενες δράσεις της Βιβλιοθήκης, στις 
οποίες θα υπάρξει ανάγνωση παραμυθιών από τους ίδιους τους συγγραφείς.  

      
 
 
 

Η 
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   «Μένουμε Σπίτι… Διαβάζουμε Παραμύθι». 
 ΟΑΚ και η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος «Το Φως», στο πλαίσιο των νέων Διαδικτυακών 
Δράσεων του Ιδρύματος, διοργανώνουν Διαδικτυακές Αφηγήσεις - Αναγνώσεις Παιδικών 
Παραμυθιών, με τίτλο: «Μένουμε Σπίτι… Διαβάζουμε Παραμύθι. Χριστουγεννιάτικες 

αφηγήσεις για παιδιά!». Τις δραστηριότητες επιμελείται ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης, 
Βιβλιοθηκονόμος και Επιστημονικός Συνεργάτης της ΟΑΚ . 

17. Η συγγραφέας Αγγελική Μαστρομιχελάκη αναλύει την Παράδοση του Δωδεκαημέρου 
μέσα από τα Έθιμα – Διαβατήρια της ζωής μας. Ξεκινά από το έθιμο με τα παραδοσιακά κάλαντα, 
μάς συστήνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο και την ιστορία του και συνεχίζει με το Χριστόψωμο 
και το Χριστόξυλο. 

21. Ο συγγραφέας και Θεολόγος Παντελής Ζούρας διαβάζει αποσπάσματα μέσα από το 
βιβλίο του και ζωντανεύει την πιο όμορφη ιστορία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Μικροί 
φίλοι τραγουδούν τα Κάλαντα και γίνονται οι βοηθοί του Άη Βασίλη!  

22. Η συγγραφέας Αθηνά Ντάσιου – Γιάννου διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο της που 
μιλά στα παιδιά για την προσφορά στον συνάνθρωπο, την έννοια της αυτοθυσίας και της 
αλληλοβοήθειας, μέσα από μία διασκεδαστική και ευχάριστη ιστορία.  

23. Ο συγγραφέας Δημήτρης Χίος (Κοκκίνος) μάς ταξιδεύει νοερά στην ατμόσφαιρα των 
Χριστουγέννων μέσα από την ανάγνωση μίας ενδιαφέρουσας ιστορίας για την αξία των δώρων, 
αρκεί να είναι φτιαγμένα από φαντασία και αγάπη.  

28. Η  συγγραφέας Πηνελόπη Μωραΐτου διαβάζει και αφηγείται για το πιο όμορφο τραγούδι 
των Χριστουγέννων, αλλά και μία τρυφερή ιστορία για τη διαφορετικότητα και τον εκφοβισμό 
(bullying). 

 

Συμμετοχή του προσωπικού σε διάφορες εκδηλώσεις 
 

Όλο το προσωπικό της ΟΑΚ παρακολούθησε επιτυχώς το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, με 
τίτλο: «Κορωνοϊός (SARS-CoV-2) – Προφύλαξη και μέτρα πρόληψης σε Τουριστικά Καταλύματα, 
Τουριστικά Γραφεία, Οδηγούς Τουριστικών Λεωφορείων, Ξεναγούς, Συνεδριακό Τουρισμό και 
Εστίαση», το οποίο διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης, 
τον Ιούνιο του 2020 και έλαβε την αντίστοιχη πιστοποίηση. 

 
Ο Γενικός Διευθυντής:  

 

Μάιος 
27. Εκδήλωση - συνάντηση, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας 
Χανίων, στην αίθουσα συσκέψεων του Μεγάρου της Αντιπεριφέρειας Χανίων, με σκοπό τον 
προγραμματισμό των εκδηλώσεων εν όψει του εορτασμού το 2021 των διακοσίων ετών από την 
Επανάσταση του 1821.  

 
Ιούνιος 
16. Συνέντευξη στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και στη δημοσιογράφο 
Κατερίνα Χουζούρη, με θέμα τα κοινωνικά προβλήματα της πανδημίας.  

 
Ιούλιος 
20. Συνεδρίαση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
20. Άρθρο – Βιβλιοκριτική για το βιβλίο «Οι δρόμοι μου. Μνήμες και στοχασμοί...» του Ηλία 
Γαβριλάκη στην Εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα», σελ. 32. 
29. Εκδήλωση, με αφορμή την τοποθέτηση ενός αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (A.E.D.) στην 
πλατεία Τζανακάκη (Μουσείο Κισάμου), που διοργάνωσε το Περιφερειακό Τμήμα Κισάμου του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο. Με αφορμή την εκδήλωση 
έγραψε κείμενο στην Εφημερίδα «Νέοι Ορίζοντες», με τίτλο: «Από τον ιδιωτισμό στον 
κοινοτισμό», το οποίο δημοσιεύτηκε στις 5 Αυγούστου, σελ. 6. 

Η 
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30.7 Συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση του ερευνητικού έργου, στο οποίο συμμετέχει η ΟΑΚ 
ως εταίρος: “e-hagiography”: «Ψηφιακό Εργαστήριο Κρητικής Αγιογραφίας με τη χρήση Νέων 
Τεχνολογιών και 3D εικονικής πραγματικότητας» από κοινού με το  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«Διόφαντος» και την εταιρεία Media Suite. 

 
Αύγουστος 
1. Εκδήλωση του Πανελληνίου Ομίλου Φίλων του Ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη και του 
Πνευματικού – Πολιτιστικού Κέντρου – Βιβλιοθήκης Ρουστίκων «Ανέστης και Μανόλης 
Αναγνωστάκης», στο πλαίσιο του εορτασμού των δέκα ετών από την έναρξη της λειτουργίας 
τους, στα Ρούστικα Ρεθύμνου. 
2. Ετήσια τελετή μνήμης θυμάτων «Ταναΐς» στο μνημείο «Ταναΐς» στην Ακτή Μιαούλη (Χανιά). 
 Μουσική εκδήλωση με τη Μουσική του Πολεμικού Ναυτικού στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου. 
3. Τελετή εγκαινίων της Νέας Πολυκατοικίας στον Οικισμό Ναυστάθμου.  
Έκθεση ζωγραφικής της Εικαστικού Shyrai - Πατεράκη Tamara, με θέμα: «Πινελιές του 
φεγγαριού», στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κισάμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εορτασμού της 
πανσελήνου της 3ης Αυγούστου. 
6. Διαδικτυακή Ημερίδα της Mact Media Group για την παρουσίαση του Προγράμματος των 
Εκθέσεων για το 2020 σχετικά με τον Θεματικό Τουρισμό, στην οποία απηύθυνε Χαιρετισμό. 
8. Έκθεση Σύγχρονης Φωτογραφίας «Βάκχιον» στην Αίθουσα Τέχνης «Match More», σε 
συνδιοργάνωση με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – Ελαιουργείον. 
24. Διαδικτυακή Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Oikosnet Europe.  

 
Σεπτέμβριος 
3. Συνάντηση με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων Εμμανουήλ Τζανάκη, με 
τον οποίο συζητήθηκαν νέοι τρόποι συνεργασίας στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της ΟΑΚ. 
7. Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων του Προγράμματος “e-hagiography” σχετικά με τη 
μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, τον καθορισμό των υποχρεώσεων των συμμετεχόντων, την 
οριστικοποίηση του χρονοδιαγράμματος και των καταληκτικών ημερομηνιών κάθε παραδοτέου. 
11. Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση, με θέμα: «Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη 
και τη θεσμική ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού», που διοργάνωσε το Υπουργείο 
Τουρισμού, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014 - 
2020. 
14. Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Ημερίδα, με τίτλο: “Zacchaeus Tax”, που διοργάνωσε το 
Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (WCC). 
16. Τηλεδιάσκεψη με τον Πρύτανη Παντελή Σκλιά και Καθηγητές του Πανεπιστημίου Νεάπολις 
Πάφου με σκοπό τη συνεργασία των δύο Ιδρυμάτων σε εκπαιδευτικά και μορφωτικά 
Προγράμματα.  
Διαδικτυακή συζήτηση – εκδήλωση, με τίτλο: «Το Ολοκαύτωμα της Βιάννου και ο ανυποχώρητος 
αγώνας για Δικαιοσύνη και Αποζημίωση», που διοργάνωσε η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος 
Βιάννου, οι Σύλλογοι Βιαννιτών Αττικής και Ηρακλείου «Ο Διαβάτης» και «Ο Πατούχας», υπό την 
αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. 
28. Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων του Προγράμματος “e-hagiography”. 

 
Οκτώβριος 
1.  Τελετή ενθρονίσεως του νέου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Καρυδίου, 
Οσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιερεμίου Χλιαρά, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνού. 
8. Συνεδρίαση Oμάδας Eργασίας (Thematic Work Group) του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Εκκλησιών (Conference of European Churches), που ασχολείται με τα θέματα Βιοηθικής της 
Επιστήμης, των Νέων Τεχνολογιών και τη Χριστιανική Ηθική (Science, New Technologies and 
Christian Ethics).  
9. Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Ημερίδα, με τίτλο: “Second AI Alliance Assembly - Towards an AI 
ecosystem of excellence and trust”. 
13. Παρακολούθηση της δίκης για τη δολοφονία της Suzanne Eaton στο Ρέθυμνο. Τηλεοπτική 
Συνέντευξη στην ΕΡΤ σχετικά με την εκδίκαση της υπόθεσης και το αποτέλεσμα της δίκης (βλ. 
σελ. 33). 
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14. Ομιλία στο Διαδικτυακή Ημερίδα, με τίτλο: «Η Αγιότητα και το Μαρτύριο στο σύγχρονο 
κόσμο. Ο Άγιος Αλέξανδρος Σμόρελ», που διοργανώθηκε από τις Εκδόσεις Πορφύρα. 
14. Άρθρο – παρέμβαση, με τίτλο: «Συνεργατικότητες και Συλλογικότητες αναγκαία προϋπόθεση 
για το μέλλον της Κρήτης», στην Εφημερίδα «Νέοι Ορίζοντες», σελ. 13. 
16. Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα: «Νέες Τεχνολογίες 
και Άνθρωπος» και στη Δημοσιογράφο Κατερίνα Χουζούρη. 
21. Συνάντηση με τον Εμμανουήλ Τζανάκη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων 
σχετικά με τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2020 – 2021 της ΟΑΚ. 
22. Συνάντηση στον Δήμο Πλατανιά με την αρμόδια Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ασπασία Λουπάκη 
και τον Ερατοσθένη Καψωμένο από το Ίδρυμα Κρητικών Σπουδών για το σχεδιασμό των 
επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και τα 80 χρόνια από 
τη Μάχη της Κρήτης. 
26. Συμμετοχή με εισήγηση στο Διαδικτυακό Φόρουμ Θεματικού και Εναλλακτικού Τουρισμού, με 
θέμα τον Θρησκευτικό Τουρισμό, που διοργάνωσε η Εταιρεία Mact Media Group. 
 
Νοέμβριος 
2. Άρθρο – παρέμβαση, με τίτλο: «Ο Πολιτισμός της Πολιτικής και η Πολιτική του Πολιτισμού», 
στο Περιοδικό «Περίπτερον», Οκτώβριος – Νοέμβριος 2020, σελ. 40-43. 
5. Άρθρο – παρέμβαση, με τίτλο: «Η Ευρώπη στο στόχαστρο του Ισλάμ;», στην Εφημερίδα 
«Χανιώτικα Νέα», σελ. 28-29. 
6. Ραδιοφωνική Συνέντευξη στο Σταθμό Planet 90,6 fm και στην εβδομαδιαία θεολογική εκπομπή 
«Θεολογία και Σύγχρονος Κόσμος» του Δημήτρη Χοϊλού, με θέμα: «Το έργο της Ορθοδόξου 
Ακαδημίας Κρήτης στο σήμερα». 
6-7. Παρέμβαση στο 7ο Παγκρήτιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer. 
9. Διαδικτυακή Ημερίδα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (KE.ME.A.), που πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και 
Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού», όπου έκανε σχετική παρέμβαση 
και προτάσεις για το ρόλο των Θρησκειών στην Ευρώπη. 
12. Συνάντηση με την Ασπασία Λουπάκη, Αντιδήμαρχο για θέματα Πολιτισμού και Παιδείας του 
Δήμου Πλατανιά, με αντικείμενο συζήτησης τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από 
την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και τα 80 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης. 
15. Συζήτηση - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα την 
ατομική και κοινωνική ευθύνη για την εκπομπή «Κυριακάτικο Τραπέζι» του Βασιλείου 
Σπυρόπουλου. 
17. Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα: «Ευρώπη και Νέες 
Τεχνολογίες» και στη Δημοσιογράφο Κατερίνα Χουζούρη. 
24. Διαδικτυακή Ημερίδα, με θέμα: “Wellbeing of Digitalized Societies and the Workplace. 
Technical and Theo-Ethical Aspects” του Ευρωπαϊκού Δικτύου “European Christian Employment 
and Economy Network”. 
26. Παρέμβαση στη Διαδικτυακή Ημερίδα «Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών: Εμπειρικά 
Δεδομένα και Πρακτικές Παρέμβασης» της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Κρήτης. 
27-28. Παρακολούθησε το I’ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα 
την «Επίδραση της Ελληνικής Επαναστάσεως στην Λογοτεχνία και στην Τέχνη». 
28. Παρακολούθησε το Επιστημονικό Συμπόσιο που διοργανώθηκε διαδικτυακά από τη 
Θεολογική Σχολή «Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός» του Πατριαρχείου Αντιοχείας, με την ευκαιρία 
της συμπλήρωσης 50 ετών από την ίδρυσή της. 
30. Διαδικτυακή Έκθεση των Συλλόγων Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας, Ελβετίας, Ηνωμένου 
Βασιλείου και των Ευρύτερων Περιοχών Η.Π.Α. Washington, Los Angeles και Chicago, σε 
συνεργασία με την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙΟΜΚΩ), με θέμα «Το 
αρχιτεκτονικό θαύμα της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως ως έκφραση της οικουμενικής 
ρωμιοσύνης». 
 
Δεκέμβριος 
3. Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και στη Δημοσιογράφο 
Κατερίνα Χουζούρη. 
4. Συμμετοχή και παρέμβαση στο Διαδικτυακό Forum, με θέμα «Πανόραμα Χειμερινών 
Προορισμών στην Ελλάδα», το οποίο διοργάνωσε η ITNNEWS. 
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5. Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό του ΣΚΑΪ και στους Δημοσιογράφους Δημήτρη 
Καμπουράκη και Γιώργο Ευγενίδη, με θέμα τις δραστηριότητες του Ιδρύματος στην περίοδο του 
Κορωνοϊού. 
Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Εκδήλωση για τον Εθελοντισμό, που διοργάνωσε η Περιφέρεια 
Κρήτης, με αφορμή τη «Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού για την Κοινωνική και Οικονομική 
Ανάπτυξη».  
7. Διαδικτυακή συζήτηση - παρέμβαση με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου «Η Εκκλησία 
την περίοδο της πανδημίας», εκδόσεις CEMES 26. 
9-10. Συμμετοχή – παρέμβαση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Θρησκευτικής Διπλωματίας, με θέμα: «Οι 
Θρησκείες και οι προκλήσεις στη νέα δεκαετία», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Εξωτερικών 
Υποθέσεων  σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
10. Διαδικτυακή συζήτηση – παρέμβαση για το βιβλίο του Ιωσήφ Σηφάκη «Κατανοώντας και 
αλλάζοντας τον κόσμο», εκδόσεις «Αρμός».  
11. Διαδικτυακή συζήτηση, με θέμα: «Covid-19 και Εκκλησία» με τον Δρα Σταύρο Ζουμπουλάκη.  
11-12. Παρακολούθησε το 8ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, 
με θέμα: «Η Βιβλική Θεώρηση της Αρρώστιας και του Πόνου». 
14. Παρέμβαση στην Ημερίδα της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης «ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο 
Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία», με 
θέμα «Παράγοντες που επηρεάζουν θετικά και αρνητικά τους τομείς της κοινωνικής ένταξης των 
προσφύγων στην ελληνική κοινωνία υπό το επιπρόσθετο πρίσμα της πανδημίας (Covid-19)».  
14. Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων του Προγράμματος “e-hagiography”. 
14. Συμμετοχή – παρέμβαση στη Διαδικτυακή Διάλεξη «Δαρβινική Δευτέρα» του Καθηγητή Ηλία 
Μόσιαλου, με θέμα: «Κοινωνικές, οικονομικές και υγειονομικές επιπτώσεις της πανδημίας: τι 
πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την επόμενη πανδημία ως παγκόσμια κοινότητα και 
ως κράτος», που διοργάνωσε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
16-17. Συμμετοχή στο Διαδικτυακό Συνέδριο “The Hope of Communion: From 1920 to 2020” του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εκκλησιών (CEC) και του Louvain Centre for Eastern and Oriental 
Christianity (LOCEOC). 
17. Συμμετοχή στη Συνδιάσκεψη, με θέμα: «Ποιμαντική της Εκκλησίας εν ημέραις πανδημίας» του 
Δικτύου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Ποιμαντική Διακονία στο Χώρο της Υγείας. Η 
Ημερίδα τελούσε υπό τις ευλογίες της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου 
Α’. 
21. Διαδικτυακή Γενική Συνέλευση της Αδελφότητος Οφφικιαλίων του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου «Παναγία η Παμμακάριστος». 
24. Ραδιοφωνική συζήτηση με τη Δημοσιογράφο Κατερίνα Χουζούρη του Ραδιοφωνικού Σταθμού 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα: «Χριστούγεννα στην Ψηφιακή Εποχή».   

  

Ο Ευάγγελος Βεργανελάκης 
22.6 Φιλανθρωπική εκδήλωση Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στο 
κοσμικό κέντρο «Κονταρός», για τη στήριξη και ενίσχυση του έργου του Παραρτήματος Χανίων 
της ΕΛΕΠΑΠ, με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα ετών συνεχούς και αδιάλειπτης προσφοράς 
στην τοπική κοινωνία των Χανίων. 
14.7 Συνάντηση Φορέων στην Οικία – Μουσείο του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα με την 
Πρόεδρο της Επιτροπής «Ελλάδα 1821 – 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη για την 
παρουσίαση των προτάσεων της ΟΑΚ με αφορμή τον εορτασμό των διακοσίων ετών από την 
Επανάσταση του 1821.  
9.11 Διαδικτυακή Ημερίδα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (KE.ME.A.), που πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της Δράσης  «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και 
Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού». 

 
Η Αικατερίνη Καρκαλά 
Συμμετοχή σε πολλά Διαδικτυακά Συνέδρια, Σεμινάρια και Συμβούλια, όπως στο Δ.Σ. του Ευρω-
Αραβικού Διαλόγου (Arab-Europe Citizen’s Dialogue), την Ευρωπαϊκή Χριστιανική Συνέλευση 
(European Christian Convention) και την Ένωση των Ακαδημιών της Ευρώπης (OIKOSNET 
EUROPE). Επίσης διαδικτυακές συναντήσεις για τα Συνέδρια του 2020-2022.  
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Ενδεικτικά αναφέρουμε τα πιο σημαντικά: 
8.4 Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Κορωνοϊό, με τον Ευρωβουλευτή 
Sven Giegold και άλλους Ευρωβουλευτές, με παραπάνω από 
2.000 συμμετέχοντες!  
17.4 Συνέντευξη με τον Γενικό Γραμματέα του Δικτύου των 
Ακαδημιών για την Ευρώπη, Rüdiger Noll, με θέμα την 
αντιμετώπιση του Κορωνοϊού από τις Ακαδημίες της Ευρώπης. 
18.4 Ο Rüdiger Noll, Γενικός Γραμματέας του Δικτύου των Ακαδημιών της Ευρώπης, παραχώρησε 
διαδικτυακή συνέντευξη στην Αικατερίνη Καρκαλά, Επιστημονική Συνεργάτιδα της ΟΑΚ. 
29.4 Διαδικτυακή Ημερίδα “Biodiversity 2000”- Βιοποικιλότητα στην Ε.Ε., με τον Πρέσβη των 
Ηνωμένων Εθνών Dirk Steffens και τον Ευρωβουλευτή Sven Giegold. 
3.5 Διαδικτυακή Συνάντηση με τον Δρα Στέλιο Λαγαράκη και συμμετέχοντες από Ασία, Αμερική 
και διάφορες Χώρες της Ευρώπης, για προετοιμασία του Συνεδρίου ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ τον Αύγουστο 
του 2021. 
12.5 Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: Το κάλεσμα της Ευρώπης: «Επίθεση των Λόμπυ στην 
Κλιματική Προστασία – Πώς το λόμπυ εκμεταλλεύεται την κρίση του Κορωνοϊού».  
20.5 Διαδικτυακό Σεμινάριο για την καλύτερη διαδραστική συμμετοχή στα διαδικτυακά 
σεμινάρια. Οργανωτής: Ευαγγελική Εκκλησία της Hessen-Nassau. 
27.5 Διαδικτυακό Συνέδριο με το Πανεπιστήμιο Fordham. Εισήγηση της Καθηγήτριας Susan 
Harvey, Orthodox Women Scholars. 
28.5 Διαδικτυακό Σεμινάριο για την καλύτερη παρουσίαση στα Διαδικτυακά Σεμινάρια. 
Οργανωτής: Ευαγγελική Εκκλησία της Hessen-Nassau. 
10.6 Διαδικτυακό Συνέδριο για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας και τη 
διδασκαλία της για τον Κορωνοϊό.  
28.6-4.7 Συμμετοχή στο Διαδικτυακό Σεμινάριο Εκπαίδευσης για την Covid-19. 
8.8 Εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας «Βάκχιον» στην Αίθουσα Τέχνης “Match More”, στον 
Δήμο Πλατανιά. 
22.10 Διαδικτυακή Διάσκεψη για τον Ευρω-Αραβικό Διάλογο, σε συνεργασία με το CEOSS και το 
OIKOSNET EUROPE. 
9.11 Διαδικτυακή Ημερίδα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (KE.ME.A.), που πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και 
Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού». 
10-11.11 Διαδικτυακή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου των Ακαδημιών (Oikosnet Europe). 
Εκλογή της ίδιας ως μέλος του Δ.Σ. μετά από πρόταση της Επιτροπής Ονομαστηρίων. 
10-13.11 Διαδικτυακή Διάσκεψη, με θέμα: «Γυναίκες, Πίστη και Διπλωματία», της Οργάνωσης 
«Θρησκείες για την Ειρήνη» (Religions for Peace), σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 
Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερμανίας.  
16.11 Διαδικτυακό Σεμινάριο, με θέμα: «Λόγιες Γυναίκες της Ορθοδόξου Χριστιανοσύνης», με 
ομιλήτρια την Καθηγήτρια Δρα Έφη Φωκά, Ερευνήτρια του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και 
Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). 
Διαδικτυακά Σεμινάρια της Οργάνωσης “Church Action on Labour and Life” – «Εκκλησιαστική 
Δράση για την Εργασία και τη Ζωή».   
24.11 Πρώτο Διαδικτυακό Σεμινάριο, με θέμα: «Ευημερία των Ψηφιακών Κοινωνιών και του 
Χώρου Εργασίας - Τεχνικές και θεολογικο-ηθικές απόψεις», με την Καθηγήτρια Susanne Wigorts 
Yngvesson της Θεολογικής Σχολής της Στοκχόλμης. 
1.12 Δεύτερο Διαδικτυακό Σεμινάριο, με θέμα: «Η ψηφιακή μετατόπιση της εργασίας και της 
ζωής», με εισηγητή τον Stefano Frache, συνιδρυτή Εταιρείας Ανάπτυξης Λογισμικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Δρα Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών στο Τορίνο και στη 
Λωζάννη.  
 

Ο Αντώνης Καλογεράκης 
8.5 Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας με τους Εταίρους 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 Εταιρεία 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. 
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19.5 Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας με τους Εταίρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Toral” 
για την πρόοδο του εκτελούμενου έργου από την ΟΑΚ. 
 28.5 Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας με τους Εταίρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Toral” 
για την πρόοδο του εκτελούμενου έργου από την ΟΑΚ. 
19.6 Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας με τους Εταίρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Toral” 
για την πρόοδο του εκτελούμενου έργου από την ΟΑΚ. 
30.6 Συνάντηση της Επιτροπής Διαβούλευσης Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Πλατανιά, την 
οποία διοργάνωσε ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Μάλεμε (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020). 
7.7 Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας με τους Εταίρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Toral” 
για την πρόοδο του εκτελούμενου έργου από την ΟΑΚ. 
22.7 Τηλεδιάσκεψη για τη διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Μετάβασης της Κρήτης, με τίτλο: 
«Καθαρή Ενεργειακή Μετάβαση της Κρήτης», την οποία διοργάνωσε το Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης Κρήτης – Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία και με την έγκριση 
της Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καθαρή Ενέργεια στα Νησιά. 
30.7 Συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση του ερευνητικού έργου, στο οποίο η ΟΑΚ συμμετέχει 
ως εταίρος: “e-hagiography”: «Ψηφιακό Εργαστήριο Κρητικής Αγιογραφίας με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών και 3D εικονικής πραγματικότητας» από κοινού με το  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το  Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«Διόφαντος» και την εταιρεία Media Suite. 
4.8 Διαδικτυακό Σεμινάριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών με θέμα: «Προς μία 
Ομολογία Δίκαιης και Αειφόρου Κατανάλωσης».  
18.8 Συμμετοχή σε Διαδικτυακό Σεμινάριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών (WCC), με 
θέμα: «Παίρνοντας Ενέργεια από την Πίστη - Εκκλησίες που προωθούν τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την προστασία του κλίματος». 
1.9 Συμμετοχή σε Διαδικτυακό Συνέδριο, με θέμα: «Η πράσινη μετάβαση της χημικής 
βιομηχανίας» με διοργανωτή των Ευρωβουλευτή της Γερμανίας Sven Giegold και με ομιλητές 
τους: Virginijus Sinkevičius, Επίτροπο Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Bjorn Hansen, 
Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, Carole Dieschbourg, Υπουργό 
Περιβάλλοντος του Λουξεμβούργου και Sylvie Lemoine, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χημικών Βιομηχανιών. 
7.9 Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων του Προγράμματος “e-hagiography” σχετικά με τη 
μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, τον καθορισμό των υποχρεώσεων των συμμετεχόντων, την 
οριστικοποίηση του χρονοδιαγράμματος και των καταληκτικών ημερομηνιών κάθε παραδοτέου. 
18.9 Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας Εταίρων Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Toral” για την 
πρόοδο του εκτελούμενου έργου “Toral” από την ΟΑΚ. 
25.9 Ομιλία σε Διαδικτυακή Δράση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Βάμου με 
παρουσία στελεχών των ΚΠΕ από όλη την Ελλάδα με θέμα την Κλιματική Κρίση, στα πλαίσια της 
Παγκόσμιας Ημέρας για το Κλίμα. 
28.9 Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων του Προγράμματος “e-hagiography”. 
 Διαδικτυακό Σεμινάριο με διοργανωτή το Οικουμενικό Δίκτυο για την Κλιματική Δικαιοσύνη 
(Ecumenical Climate Justice Network) με θέμα: «Ένα Κλίμα για Αλλαγή: Οικονομία, Δικαιοσύνη, 
Υδάτινοι Οδοί και Ευεξία». 
7.10 Διαδικτυακή συνεδρίαση Oμάδας Eργασίας (Thematic Work Group) του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (Conference of European Churches) που ασχολείται με τα θέματα της 
Οικονομικής - Οικολογικής Δικαιοσύνης και της Αειφορίας (Economic and Ecological Justice and a 
Sustainable Future). 
9.10 Διαδικτυακό Σεμινάριο με διοργανωτή Χριστιανική Ακαδημία της Ουκρανίας, με θέμα: 
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Προστασία της Δημιουργίας». 
22.10 Συμμετοχή στη Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (Conference of European Churches), 
με θεματολογία σχετική με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal), 
αναζητώντας ένα νέο παραγωγικό - καταναλωτικό μοντέλο, με προτεραιότητα στο περιβάλλον 
και την ουσιαστική αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών. 
20.11 Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας Εταίρων Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Toral”.  
26.11 Διαδικτυακή Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών 
(Conference of European Churches) με καλεσμένο τον Martin Kopp, έχοντας ως θέμα συζήτησης 
την οικονομική ανάπτυξη και την αειφορία. 
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3.12 Διαδικτυακό Εργαστήριο «Οι Ενεργειακές Κοινότητες μιλούν για τις Ενεργειακές Κοινότητες.  
Εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις», με συνδιοργανωτές την ELECTRA Εnergy Cooperative (στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου EUCENA) και το INZEB (στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου 
CONGREGATE και του H2020 έργου POWERPOOR). 
7.12 Διαδικτυακή Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας (Thematic Work Group) της Διάσκεψης των 
Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (Conference of European Churches). 
11.12 Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας Εταίρων Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Toral”. 
11-12.12 8ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα: «Η Βιβλική Θεώρηση της Αρρώστιας και του 
Πόνου», με διοργανωτή την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία. 
12.12 Διαδικτυακή Συνάντηση του Περιφερειακού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με 
θέμα: «Αλλάζω για το Κλίμα». 
12-13.12 Διήμερο Διαδικτυακό Συνέδριο του Ινστιτούτου Schiller, με θέμα: «Δημιουργώντας έναν 
κόσμο βασισμένο στη λογική». 
14.12 Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων του Προγράμματος “e-hagiography”. 
15.12 Διαδικτυακή Συνάντηση με την Εταιρεία Συνεδριακού Τουρισμού και Εκδηλώσεων από την 
Ινδία: “Incentiwise”. 
17.12 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, στο πλαίσιο του 
Συνεδρίου - Φόρουμ Καινοτομίας, το οποίο συνδιοργανώνεται από τη Γερμανική Πρεσβεία και το 
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο. 

 
Η Εμμανουέλα Λαρεντζάκη 
15.7 Εγκαίνια ετήσιας Έκθεσης Εικαστικής Δημιουργίας του Συλλόγου Γυναικών Καλλιτεχνών 
Χανίων «Ίρις», με τίτλο: «Ιριδισμοί 2020» και θέμα την Παλαιά Πόλη των Χανίων στην Πύλη της 
Άμμου - Sabbionara. 
23-26.11 Συμμετοχή στο Διαδικτυακό Συνέδριο “The Heritage Contact Zone – Week of Contested 
Heritage”, το οποίο συνδιοργάνωσε η Εβραϊκή Συναγωγή Χανίων με άλλους Φορείς. 

 
Ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης 
11.7 Εξόδιος Ακολουθία πρώην Δημάρχου Κολυμπαρίου Πολυχρόνη Πολυχρονίδη στον Ιερό Ναό 
Πέτρου και Παύλου Χανίων. 
13.7 Εκδήλωση παρουσίασης επετειακών αναμνηστικών γραμματοσήμων του Ορειβατικού 
Συλλόγου Χανίων, με αφορμή τα ενενήντα χρόνια δράσης του, στον αύλειο χώρο του 
Πνευματικού Κέντρου Χανίων. 
17.7 Τιμητική Εκδήλωση για τη συμπλήρωση σαράντα ετών από την εις Διάκονον χειροτονίαν του 
Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Περάκη, Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου και Εφημερίου Ενορίας Αγίας Μαρίνας, στον Ιερό Ναό 
Αγίου Σπυρίδωνος στην Άνω Αγία Μαρίνα. 

 
Η Μαρία Χατζηαποστόλου 
2.7 Συμμετοχή στη διαδικτυακή εκπαιδευτική δράση, που διοργάνωσε το Διορθόδοξο Κέντρο της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία με τον Διακρατικό Οργανισμό για την Προώθηση του 
Διαθρησκευτικού - Διαπολιτισμικού Διαλόγου (KAICIID), με θέμα: «Θρησκευτικές και 
Εκπαιδευτικές Κοινότητες στις ημέρες της Covid-19». 
8.8 Εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας «Βάκχιον» στην Αίθουσα Τέχνης “Match More”, στον 
Δήμο Πλατανιά. 
10.9 Συμμετοχή στη διαδικτυακή Ετήσια Γενική Συνέλευση του OIKOSNET EUROPE. 
13.10 Παρακολούθηση της δίκης για τη δολοφονία της Suzanne Eaton στο Ρέθυμνο. 
21.10 Διαδικτυακή πρεμιέρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / Chania Film 
Festival (CFF), που είναι αφιερωμένο στη Μελίνα Μερκούρη. 
22.10 Διαδικτυακό Συνέδριο του Ευρω-Αραβικού Διαλόγου (“Arab Europe Citizens’ Dialogue 
Digital Conference”), στο οποίο παρακολούθησε την ενότητα: «Ειδικά Κέντρα υποδοχής 
προσφύγων: Συρία, Ισραήλ, Λίβανος, Λευκορωσία, Ανατολική Μεσόγειος», με συντονιστή τον 
Rüdiger Noll, Γενικό Γραμματέα των Ακαδημιών της Ευρώπης (Oikosnet Europe). 
18.11 Συμμετοχή στη διαδικτυακή παρουσίαση του νέου βιβλίου του συγγραφέα Χριστόφορου 
Αρβανίτη, με τίτλο: «Ας με γεμίσουνε τα χείλη σου φιλιά. Θρησκεία, Έρωτας και Σεξουαλικότητα 
στο Άσμα Ασμάτων», από τις Εκδόσεις «Αρμός». 
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26.11 Πρώτη Διαδικτυακή Ημερίδα, με θέμα «Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών: Εμπειρικά 
Δεδομένα και Πρακτικές Παρέμβασης», που διοργάνωσε η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας 
Κρήτης. 
10.12 Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Ημερίδα, με τίτλο: «Δίκτυα και Δομές Υποστήριξης και 
Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας», που διοργάνωσε η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας 
των Φύλων Κρήτης. Οι επίσημοι Φορείς της Περιφέρειας Κρήτης εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους 
για τη συνέχιση της δημιουργικής συνεργασίας με την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, ώστε από 
κοινού να αγωνιστούν για έναν κόσμο δίχως βία ενάντια στις γυναίκες και στις αδύναμες 
κοινωνικές ομάδες γενικότερα. 

 

 
Συγχαρητήρια 

 
Ο Καθηγητής Σπύρος Αρταβάνης – Τσάκωνας (Department of Cell Biology, Harvard Medical 

School) τοποθετήθηκε από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο 
Μητσοτάκη στη θέση του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου 
Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), το οποίο αποτελεί το 
Ανώτατο Γνωμοδοτικό Όργανο της Πολιτείας για τη χάραξη της 
εθνικής στρατηγικής στον άκρως σημαντικό για την ανάπτυξη της 
Χώρας μας τομέα της Έρευνας και της Τεχνολογίας. Το γεγονός αυτό 
επιβεβαιώνει, για άλλη μία φορά, την τεράστια προσφορά του και τη 
διεθνή αναγνώριση του έργου του.  

Η Ακαδημία, η οποία είχε την τιμή της αποδοχής της ανακήρυξης 
του Καθηγητού σε Εταίρο του Ιδρύματος (Νοέμβριος 1988), εκφράζει 
τα θερμά της συγχαρητήρια, αισθάνεται ιδιαίτερη υπερηφάνεια και εύχεται στον ίδιο υγεία, καλή 
και δημιουργική θητεία στα νέα του καθήκοντα. 

* 
Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, Νεκτάριος Ταβερναράκης, εξελέγη τακτικό μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας, το οποίο ασχολείται με τη χάραξη της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την Καινοτομία με βασική προτεραιότητα τη 
διασύνδεση και τη συνεργασία των Επιχειρήσεων, των Ακαδημαϊκών και 
Ερευνητικών Ιδρυμάτων για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος 
για την επιχειρηματικότητα σε εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό, επίπεδο. 
Επίσης, εξελέγη ομόφωνα Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου 
Έρευνας (European Research Council), που ασχολείται με την 
επιστημονική έρευνα αιχμής καθώς και την προώθηση της αριστείας και 

της καινοτομίας. Πρόσφατα δε, επανεξελέγη ομόφωνα Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης 
και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ. 

Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, διατηρώντας άριστες σχέσεις, τόσο με τον κ. Ταβερναράκη 
προσωπικά, όσο και με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, χάριν του Μνημονίου Συνεργασίας 
που έχει υπογραφεί (2 Οκτωβρίου 2018), εκφράζει τα πιο θερμά συγχαρητήρια και τις καλύτερες 
ευχές για τη συνέχιση του έργου του. 

KAICIID: 8 χρόνια προσφοράς 
στο Διαθρησκειακό Διάλογο και την Ειρήνη 

To Διεθνές Κέντρο για το Διαθρησκειακό και Διαπολιτισμικό Διάλογο του Βασιλιά Αμπντουλάχ Μπιν 
Αμπντουλάζι (KAICIID), εορτάζει αισίως την 8

η
 επέτειό του. Στόχος του είναι η εκπαίδευση στελεχών, 

ώστε να εργαστούν στο μέλλον, σε ζητήματα του Διαθρησκειακού Διαλόγου, της Διαπολιτισμικής 
Επικοινωνίας, την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της καταλλαγής.  

Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης -που εκπροσωπείται από τη Δρ Μαρία Χατζηαποστόλου, 
Επιστημονική Συνεργάτιδα του Ιδρύματος, η οποία επελέγη για να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα “Fellows 2020”- συνεχίζει την αγαστή συνεργασία της, με το σπουδαίο αυτό Διεθνές 
Κέντρο. Για περισσότερη ενημέρωση μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη Ιστοσελίδα του Διεθνούς 
Κέντρου: KAICIID | King Abdullah Bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural 
Dialogue. 

https://www.kaiciid.org/?fbclid=IwAR3_rd1kbKSTS-SLf3aL45d9e4MnWlI9wZxfyMd_0qExnaOfsQ6NI0jeiLA
https://www.kaiciid.org/
https://www.kaiciid.org/
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Αποχώρηση συνεργατών μας  
(από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα) 

 

 Για οικογενειακούς λόγους αποχώρησε ο υπεύθυνος των ηλεκτρονικών και 

ηλεκτρολογικών του Ιδρύματος Νικήτας Παπαδογιαννάκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης ενημερώθηκε από τον Γενικό Διευθυντή και 

εξέφρασε προς τον ίδιο την ευαρέσκειά του για τις εξαίρετες υπηρεσίες που 

προσέφερε στην Ακαδημία από την ένταξή του στο επιτελείο της στις 21 Μαΐου 1992. 

 Επίσης για οικογενειακούς λόγους αποχώρησε η Χρυσούλα Καραγιώργου, η οποία 

εργάσθηκε με επιμέλεια στον τομέα της καθαριότητας από τις 11 Μαΐου 2017. 

 Λόγω συνταξιοδότησης αποχώρησε η Ιωάννα Τσολάκη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης ενημερώθηκε από τον Γενικό Διευθυντή και εξέφρασε 

προς την ίδια την ευαρέσκειά του για τις εξαίρετες υπηρεσίες που προσέφερε στη 

Γραμματεία του Ιδρύματος από την 1 Φεβρουαρίου 1994.  

 Για λόγους συνταξιοδότησης αποχώρησε επίσης και ο Στέλιος Καλαντζάκης, ο οποίος 

εργάσθηκε επί σειρά ετών ως υπεύθυνος συντήρησης των εγκαταστάσεων της 

Ακαδημίας και του Ευρωμεσογειακού Κέντρου Νεότητας από την 1 Μαρτίου 1992. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης ενημερώθηκε από τον 

Γενικό Διευθυντή και εξέφρασε προς τον ίδιο την ευαρέσκειά του για τις εξαίρετες 

υπηρεσίες που προσέφερε. 

 

Πένθη 
 

 

Στις 10 Ιουνίου 2020 απεβίωσε ο Πολυχρόνης Πολυχρονίδης, πρώην Δήμαρχος 
Κολυμπαρίου, αγαπητός φίλος και αρωγός στο έργο της ΟΑΚ. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλειά του. 

Ευχόμεθα να τον αναπαύσει ο Κύριος και εκφράζουμε και από τη θέση αυτή θερμά 
συλλυπητήρια στους οικείους του. 

* 
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, μετά την 

αναγγελία της εκδημίας του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Σερβίας κυρού ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ, 
Εταίρου της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (2016), εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήρια 
προς την Εκκλησία της Σερβίας με σχετικό Ψήφισμα. 

* 
Ο Νικόλαος Συλλαίος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονικής στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρώτος γεωπόνος της ΟΑΚ και του Κέντρου Γεωργικής 
Αναπτύξεως τη δεκαετία του 1970, απεβίωσε στις αρχές Δεκεμβρίου 2020. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την 
απώλειά του. 

Ευχόμεθα να τον αναπαύσει ο Κύριος και εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια στους 
οικείους του. 
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Για τη Suzanne Eaton 
 

Παρακολουθήσαμε με πολλή πικρία, όπως και πολλοί φίλοι του 
Ιδρύματος, την εκδίκαση της υπόθεσης της άτυχης Βιολόγου Suzanne Eaton, 
στις δικαστικές αίθουσες του Ρεθύμνου. Ξεδιπλώθηκε μπροστά μας, σε λίγες 

ώρες, όλη η περιπέτεια μίας ολόκληρης 
εβδομάδος αγωνίας και έρευνας από τις 
επίσημες Αρχές.  

Οι μαρτυρίες περιέγραψαν την 
προσωπικότητα ενός δολοφόνου. Απορεί κανείς 
γιατί επιτρέπουμε να αναπτύσσονται στις 
κοινωνίες μας τέτοιοι χαρακτήρες χωρίς άμεση 
ιατρική βοήθεια και ψυχολογική υποστήριξη. 
Μία φράση έμεινε καρφωμένη στην καρδιά μας: 
«Ήθελα να την εξαφανίσω…»!  

Πώς μπορεί να φαντασθεί κάποιος ότι, 
επειδή θα εξαφανίσει το σώμα ενός ανθρώπου, 
μπορεί να εξαφανίσει και τη μνήμη του; Αυτό 
προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε μετά το 

πέρας της δίκης στους δημοσιογράφους που παρακολούθησαν την υπόθεση. 
Η αγάπη της Suzanne για την Ελλάδα και τους αρχαίους Έλληνες ήταν 

τόσο μεγάλη, που ακόμα και στην πόρτα του εργαστηρίου της στο 
Ινστιτούτο Max Plank στη Δρέσδη της Γερμανίας, είχε βάλει ένα δικό της 
σκίτσο με τον πιο γνωστό στίχο του ποιητή Αρχίλοχου, για την αλεπού και 
τον σκαντζόχοιρο.  “Multa novit vulpes, verum echinus unum magnum” – 
«Πολλ’ οἶδ’ ἀλώπηξ, ἐχῖνος δέ ἕν, μέγα» («Η αλεπού ξέρει πολλά και ο 
σκαντζόχοιρος ένα, μεγάλο»).  

Αυτό το έμβλημα επέλεξε η οικογένειά της να βάλει στον τάφο της στη 
Δρέσδη της Γερμανίας. Στη θέση της αλεπούς η Suzanne Eaton είχε 
ζωγραφίσει μία μύγα καθώς στο 
Μεταδιδακτορικό της εστίασε την προσοχή της 
στην ανάπτυξη των πολυκύτταρων 
οργανισμών και συγκεκριμένα στην περίπτωση 
της μύγας Drosophilia Melanogaster (Συνέδρια 
Drosophila, για τα οποία η ίδια είχε έρθει πολλές 
φορές στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης).  

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς της η 
Αμερικανίδα Βιολόγος εστίασε κατ’ επανάληψη 
σε δύο θέματα, τα οποία εν τέλει κατάφερε και 
να συνδέσει, την επιθηλιακή μορφογένεση και 
τη λιπιδιακή βιοχημεία μέσα από τη μελέτη 
της στα «σινιάλα» των σκαντζόχοιρων και τον 
τρόπο ανάπτυξης των φτερών της μύγας.  

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο βλέπουμε τον σκαντζόχοιρο και τη μύγα να 
κρατάνε μία αναπαράσταση της αναδιανομής των κυττάρων κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης των φτερών της μύγας. 

Μπορεί να σταμάτησε ο χρόνος για τη Suzanne, για μάς όμως θα 
παραμένει ζωντανή η παρουσία της στη ζωή μας.  

Ας είναι αιωνία η μνήμη της! 
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Οδεύοντας προς μία… νέα Κανονικότητα! 
 

 Όπως γνωρίζετε όλη η υφήλιος και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, περάσαμε 
στενάχωρες και δύσκολες ημέρες, εξαιτίας της λοιμικής νόσου των καιρών μας (Covid-19), η 
οποία «κτύπησε» αιφνιδιαστικά και ανελέητα μία εφησυχασμένη και απροετοίμαστη 
ανθρωπότητα. Η περίοδος που παρήλθε ήταν σκληρή και πικρή για όλους μας. Τα σχέδιά 
μας, αλλά και η αίσθηση ότι ο άνθρωπος είναι παντοδύναμος ανατράπηκαν και οι ισχυροί 
της γης αποδείχθηκαν ανίσχυροι μπροστά σε έναν απειροελάχιστο και αθέατο ιό. Ένας 
μικροσκοπικός και αόρατος ιός, απείλησε ολόκληρη την ανθρωπότητα!   

 Ο άνθρωπος αισθάνεται ανήμπορος… Και έχει την αίσθηση αυτή, διότι προσπαθεί 
μάταια να προσεγγίσει πνευματικά νοήματα με το δικό του πεπερασμένο τρόπο σκέψης. Δεν 
αρνούμαστε το ότι η υλικότητα είναι αναγκαία για την επιβίωσή μας, αλλά δεν μπορεί από 
μόνη της να εκπληρώσει την εσωτερική δίψα της ανθρώπινης ύπαρξης για λύτρωση, για 
υπέρβαση, για κοινωνία με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Υλικότητα, δίχως αναφορά προς 
την πνευματική διάσταση του ανθρώπου, αποτελεί λειψή πραγματικότητα. 

 Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, συμμορφούμενη στις οδηγίες της Πολιτείας, ανέστειλε 
όλες ανεξαιρέτως τις δραστηριότητές της, στερούμενη της κοινωνίας των προσώπων σας. 
Όμως, εάν για εσάς η απουσία σας από τις συναθροίσεις μας ήταν οδυνηρή, για τους 
συνεργάτες της Ακαδημίας, η φυσική απουσία σας ήταν η μεγαλύτερη στενοχώρια που 
έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια. Πρωτόγνωρος ο «κανόνας» της απομόνωσης και της 
αποστασιοποίησης σε ένα Κέντρο της συνάντησης και του διαλόγου, όπου το ανθρώπινο 
πρόσωπο ανθίζει, ενώ η μάσκα περιττεύει. Μοιραία, λοιπόν, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τις 
δικαιολογημένες ακυρώσεις των συνεδριακών μας δραστηριοτήτων. Δικαιολογημένες 
αποφάσεις, αφού προτεραιότητα έχει πάντοτε ο άνθρωπος.   

Είναι αδύνατον στο σημείωμά μας αυτό να μη μνημονεύσουμε ευγνωμόνως, όλως 
ιδιαιτέρως, τους ιατρούς, τους ερευνητές, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους 
εργαζομένους στα νοσοκομεία απανταχού της γης. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη 
θυσιαστική διακονία τους. Ομοίως, προσευχόμεθα για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τους 
φίλους και τις φίλες της Ακαδημίας που δεν μπόρεσαν να νικήσουν την ασθένειά τους και να 
αναπαυθούν εκεί όπου «οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλά ζωή ἀτελεύτητος» 
(Ἀκολουθία εἰς κεκοιμημένους). Παρακαλούμε τον Πανάγαθο Θεό «ὑπέρ τῶν ἐν ἀσθενείαις 
κατακειμένων καί ἐν θλίψεσιν καί περιστάσεσιν ὄντων, καί ὑπέρ τῶν ἰατρῶν, τῶν 
νοσηλευτῶν καί πάντων τῶν διακονούντων καί παρεχομένων τοῖς ἀσθενοῦσι φροντίδα, 
περίθαλψιν καί κουφισμόν ἐν τοῖς χώροις τῆς Ὑγείας˙ ὑπέρ τόν Κύριον τόν Θεόν ἡμῶν ἐπί 
πλέον ἐνισχῦσαι, συνεργῆσαι καί κατευοδῶσαι αὐτούς ἐν πᾶσιν» (Εὐχή εἰς λοιμικήν νόσον 
από το Δίκτυο του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Ποιμαντική Διακονία στο χώρο της 
Υγείας).  

Μετά από πολλές ατομικές και συλλογικές θυσίες η κοινωνία φαίνεται να οδεύει προς 
μία… νέα κανονικότητα από αυτήν τη θανατηφόρο πανδημία. Σίγουρα θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι εξερχόμαστε νικητές έπειτα από μία σκληρή μάχη, αλλά ο πόλεμος δεν 
ολοκληρώθηκε και η ανθρώπινη ζωή θα πρέπει να προστατευθεί. Χρειάζεται συνεχής 
εγρήγορση, ώστε να μην παγιδευτούμε σε φωνές που διασπείρουν τον φόβο και τις ψεύτικες 
ειδήσεις (fake news), ελέγχοντας τις ανθρώπινες συνειδήσεις και κρατώντας τον άνθρωπο 
εγκλωβισμένο στα καταφύγια του παρελθόντος! 

Με την επιστολή αυτή επιθυμούμε να εκφράσουμε τη βαθειά μας ανησυχία για την 
επόμενη ημέρα. Η καταστροφική αυτή πανδημία έφερε στο φως και πολλές άλλες 
αποκαλύψεις. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας ανεδείχθησαν ξενοφοβικές και ρατσιστικές 
τάσεις, θέτοντας σε κίνδυνο ομάδες ευάλωτων συνανθρώπων μας. Τα όποια προληπτικά 
μέτρα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης δεν θα ανακουφίσουν τους ανέργους, τους 
φτωχούς, ούτε θα εξαλείψουν τη βία ενάντια στις γυναίκες και την απαξίωση που 
προκαλείται για φυλετικούς και άλλους λόγους. Δεν μπορούμε να σώσουμε καμία οικονομία, 
εάν δεν σώσουμε πρώτα και πάνω απ’ όλα τον άνθρωπο. 

Οι κρίσεις όμως δεν έχουν τελειώσει. Η επερχόμενη οικολογική κρίση που αντιμετωπίζει 
ο κόσμος σήμερα -μία άμεση συνέπεια των αντιλήψεων όπου η ανθρωπότητα 
συμπεριφέρεται και πιστεύει ότι η γη αποτελεί μία απεριόριστη πηγή για αδιάκοπη 
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εκμετάλλευση- σχετίζεται στενά και με την πανδημία. Οι επιστήμονες, που παρακολουθούν 
τη βιοποικιλότητα και την υγεία των οικοσυστημάτων, μας υπενθυμίζουν ότι η αποψίλωση 
των δασών, η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση της γης, οι εντατικές καλλιέργειες, οι εξορύξεις και 
η εκμετάλλευση των άγριων ειδών δημιούργησαν μία νέα «καταιγίδα» για τη διαρροή νέων 
ασθενειών. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στη διαπίστωση αυτή, αλλά και στο 
γεγονός ότι «πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν» (Ρωμ., 8:22-23).  Προς 
αυτήν την κατεύθυνση ο λόγος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου 
Α´ για τον σεβασμό προς το Φυσικό Περιβάλλον και την προστασία του είναι όσο ποτέ 
άλλοτε επίκαιρος.  

 Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, παρά τις όποιες δυσκολίες και αντιξοότητες που 
προέκυψαν, λόγω των ακυρώσεων και της αναστολής εργασίας, θα συνεχίσει να διακονεί τον 
άνθρωπο -συντηρώντας την επί μισού αιώνα παράδοσή της- και να εκφράζει την αγωνία και 
την ανάγκη για την επανεύρεση της χαμένης μας αυτοσυνειδησίας και του σεβασμού στο 
ανθρώπινο πρόσωπο. Κάτι τέτοιο, όμως, μόνο μέσα από τις συνεργασίες μπορούμε να το 
κατακτήσουμε με γνώσεις, ιδέες, έγνοιες, ανησυχίες, ελπίδες! 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στις 
συνεδριακές δράσεις του Ιδρύματος, να οργανώσετε τις όποιες μικρές ή μεγάλες 
δραστηριότητές σας, τα θερινά σχολεία, διότι μονάχα μέσα από τον τρόπο αυτόν μπορεί να 
λειτουργήσει η διάσταση του διαλόγου, που αποτελεί τη βάση της Δημοκρατίας και της 
Κοινωνίας μας, αλλά και της Χριστιανικής παράδοσης, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την 
κοινωνία των προσώπων. 

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και όλο το 
προσωπικό της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν και 
συμβάλλουν στη μέχρι σήμερα ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος και σάς ευχόμαστε υγεία και 
χαρά, με την ελπίδα να σας καλωσορίσουμε και πάλι όλους, φίλους και αγαπημένους, στην 
αγκαλιά του Ιδρύματος. Είναι πολλοί οι φίλοι μας και αν «δε χωρούν στο σπίτι μας, πάνω 
στην κεφαλή μας». 

 
Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης,  

20 Μαΐου 2020. 

    
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος Εν Καιρώ Πανδημίας* 

 
Οι τραγικοί μας ποιητές, με το έργο τους, το 

οποίο μάς άφησαν ως παγκόσμια παρακαταθήκη 

στο πέρασμα των αιώνων, μάς δίδαξαν και 

συνεχίζουν να μάς διδάσκουν ότι ο άνθρωπος 

αποκτά σοφία ως αποτέλεσμα μιας συμφοράς. Το 

κρίσιμο είναι να διερωτηθούμε σε αυτή τη 

χρονική στιγμή τι μάθαμε από την πανδημία και 

πώς επηρεάζεται ο άνθρωπος και το φυσικό του 

περιβάλλον, δεδομένης της αλληλένδετης σχέσης 

τους. 

Πρωταρχική είναι η κοινή αγωνία όλων για το 

ύψιστο αγαθό: την υγεία και ο σεβασμός προς 

τους υγειονομικούς λειτουργούς. Ζήσαμε 

πρωτόγνωρα μέτρα προφύλαξης, ατομικές 

ελευθερίες μας να περιορίζονται και την ανάγκη 

για έναν «απλό» περίπατο. Τότε ήταν η χρονική 

στιγμή, που ξαναανακαλύψαμε τη φύση γύρω 

μας. Τα οχήματα αφέθηκαν παρκαρισμένα και 

αντιληφθήκαμε τη σημασία της βόλτας, ακόμα και 

μέσα στην πόλη, αναζητώντας εστίες πρασίνου και θάλασσα. Εισπνεύσαμε αέρα χωρίς ρύπους, οι 

αριθμοί είναι αμείλικτοι: πάνω από 8.500 θάνατοι κάθε χρόνο στην Ελλάδα οφείλονται στην 



36 
ατμοσφαιρική ρύπανση2 (μέχρι σήμερα στην Ελλάδα οι θάνατοι λόγω Κορωνοϊού είναι 179, ενώ 

στη Γερμανία είναι 8.613)3. 

 Ταυτόχρονα, είδαμε μελέτες με τη ρύπανση να μειώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, με 

χαρακτηριστικές δορυφορικές απεικονίσεις (βλ. εικόνα)4. 

Ακούσαμε ακόμα και μέσα στις πόλεις κελάηδισμα πουλιών, περπατήσαμε στη μέση του 

δρόμου, χρησιμοποιήσαμε το ποδήλατο, δώσαμε μία διαφορετική έννοια στον ελεύθερο χρόνο 

και αρκετοί διερωτηθήκαμε γιατί να μην περπατάμε περισσότερο και γιατί οι πόλεις μας να μην 

έχουν περισσότερο πράσινο.  

Ενδιαφέρον παράδειγμα είναι η Ρώμη, που, λόγω του Κορωνοϊού, πήρε απόφαση να 

δημιουργήσει 150 χλμ. ποδηλατοδρόμων5, όπως και το Μπορντώ στη Γαλλία, ενισχύοντας 

βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, χωρίς ρύπους.  

Παράλληλα, αντιληφθήκαμε τη σημασία της ανθρώπινης επικοινωνίας με κάθε μέσο, της 

σημασίας της αλληλεγγύης στην πράξη, το ότι η κοινωνική αποστασιοποίηση δεν σημαίνει 

κοινωνική αποξένωση. Άλλωστε, ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως «ον κοινωνικό» (Αριστοτέλης), 

αυτό δεν αλλάζει. 

Προσθέτοντας στη σημερινή δυσοίωνη συγκυρία και το “Ι can’t breath” (δεν μπορώ να 

αναπνεύσω) του George Floyd και αναπόφευκτα συνδέοντάς το με το “Ι can’t breath” του κάθε 

ασθενούς ή από τον Κορωνοϊό ή από τον βεβαρημένο με ρύπους αέρα, αντιλαμβανόμαστε την 

έννοια της καταπίεσης είτε από τον άνθρωπο είτε από τον ιό είτε από τη ρύπανση, οδηγώντας σε 

κάθε περίπτωση σε ασφυξία. 

Η ατομική μας ευθύνη ως μέλη της παγκόσμιας κοινότητας που βρίσκεται σε κρίση 

(περιβαλλοντική - κλιματική, υγειονομική, κοινωνική, οικονομική) είναι αυτό που ζήσαμε και 

πιθανόν να μην έχει τελειώσει, επηρεάζοντας τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη φύση και τον 

συνάνθρωπό μας.  

Δεν μπορούμε να κακοποιούμε τη φύση και τον άνθρωπο δίπλα μας (τον πλησίον μας) και να 

μην αντιδρούμε, αλλάζοντας πρώτα εμείς οι ίδιοι, συμμεριζόμενοι μία διαφορετική φιλοσοφία 

ζωής.  

Τη στιγμή που τα παγκόσμια δεδομένα για τον Κορωνοϊό παραμένουν ανησυχητικά6 και 

παράλληλα με την οικονομική ύφεση να μάς μαστίζει ξανά, ας σταματήσουμε μία στιγμή για να 

αναλογιστούμε, αν μάθαμε κάτι από αυτή τη συμφορά. 

Η διάρρηξη της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση, αναμφισβήτητα γεννούσε και θα γεννά 

δεινά, απρόβλεπτων διαστάσεων.  

Η αλόγιστη χρήση του πλούτου της Γης, η δίψα για παροχή πληθώρας αγαθών χωρίς ουσία, 

η ατέρμονη αναζήτηση για νέες εξορύξεις, μόνο πίεση θα ασκεί στο περιβάλλον, άρα 

αναπόφευκτα και στον άνθρωπο που ζει σε αυτό.  

Φέτος, την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος, ας την αφιερώσουμε πρώτα και κύρια στα 

παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στους μαθητές μας, σκεπτόμενοι τι πλανήτη θα τους 

παραδώσουμε…  

Είναι ενδεικτικό το επιστημονικό άρθρο του 20187, το οποίο συνδέει τον Κορωνοϊό με τις 

νυχτερίδες και την καταστροφή των δασών.  

Είναι αφελές να πιστεύουμε ότι τραυματίζοντας το περιβάλλον δεν θανατώνουμε τον ίδιο 

μας τον εαυτό.  

                                                           
2 Μελέτη Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, δημοσιοποίηση: 1 Ιουνίου 2020: 
https://ekpaa.ypeka.gr/atmosfairiko-perivallon/perivallon-kai-ygeia-2019/ 
3 European Centre for Disease Prevention and Control, 5 Ιουνίου 2020: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea 
4 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος,16 Απριλίου 2020: 
http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2020/04/Nitrogen_dioxide_concentrations_over_Europe 
5 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CIVITAS, 12 και 27 Μαΐου 2020: 

     https://handshakecycling.eu/news/rome-responds-covid-19-150-kilometres-cycle-routes 
https://handshakecycling.eu/news/bordeaux-unveils-emergency-cycling-plan-combat-covid-19 
6 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 5 Ιουνίου 2020: 
https://covid19.who.int/ 
7 Άρθρο Επιστημονικού Περιοδικού “Frontiers in Microbiology”, 11 Απριλίου 2018: 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2018.00702/full 

https://ekpaa.ypeka.gr/atmosfairiko-perivallon/perivallon-kai-ygeia-2019/
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2020/04/Nitrogen_dioxide_concentrations_over_Europe
https://handshakecycling.eu/news/rome-responds-covid-19-150-kilometres-cycle-routes
https://handshakecycling.eu/news/bordeaux-unveils-emergency-cycling-plan-combat-covid-19
https://covid19.who.int/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2018.00702/full
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Ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφούμε στον πλησίον μας, στη συνεργατικότητα, στο 

πράσινο που έχουμε ανάγκη, στην ουσία των εσωτερικών μας αναζητήσεων, στην απλότητα των 

πραγματικών θησαυρών της ζωής μας.  

Ας γίνουμε σοφότεροι από τη συμφορά, όπως μάς καλούν οι αρχαίοι τραγικοί ποιητές… 

«Η φρόνηση είναι το πρώτο καλό για την ευτυχία. Ανάγκη στα θεία ευσέβεια νά ’χεις. Για 

λόγια μεγάλα μεγάλες πληγές οι αλαζόνες πληρώνουν· κι αργά τα γεράματα φέρνουν τη γνώση» 

(Από τους τελευταίους στίχους του Χορού, στην «Αντιγόνη» του Σοφοκλή). 

 
*Άρθρο στον Έντυπο και Ηλεκτρονικό Τύπο του Επιστημονικού Συνεργάτη της ΟΑΚ Αντώνη 

Καλογεράκη, Υπεύθυνου Ινστιτούτου Θεολογίας & Οικολογίας, Παραρτήματος της Ορθοδόξου Ακαδημίας 

Κρήτης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου). 

    
ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

 

22.7 - 20.8 Ο Rüdiger Noll, Γενικός Γραμματέας των Ακαδημιών της Ευρώπης. 
31.7 - 2.8 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ειρηναίος μετά της 
συνοδείας αυτού. 
3 - 7.8 Ο π. Γεώργιος Βλέτσης, Παιδαγωγός – Θεολόγος από το Μόναχο της Γερμανίας. 
7 - 14.8 Ο Vincent Engelhardt μαζί με την αδερφή του Martha Engelhardt, εθελοντές της Ομάδας 
Aktion Sühnezeichen, η οποία προσφέρει υπηρεσίες σε πληγείσες περιοχές κατά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο.  
7.8 Η Κατσούλη Μαρία, από την Εταιρεία “Vinetum ΜΕΠΕ” - Οινική Επικοινωνία, ξεναγήθηκε 
στους χώρους της ΟΑΚ από την Επιστημονική Συνεργάτιδα Εμμανουέλα Λαρεντζάκη με σκοπό τη 
διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου κατά τα επόμενα έτη για την Κλιματική Αλλαγή με έμφαση στις 
καλλιέργειες και την επιρροή τους στη γαστρονομία. 
7.8 Εκπρόσωποι της Ομάδας Νέων από το Ηράκλειο “YOUTHTOPIA” ξεναγήθηκαν στους 
Συνεδριακούς  χώρους της ΟΑΚ και συμφώνησαν την έναρξη συνεργασίας στο πλαίσιο 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με σκοπό την υλοποίηση κοινών δράσεων και πανευρωπαϊκών 
σεμιναρίων στο Ίδρυμα. 
12.8 Ο Χρήστος Αποστολίδης, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής, 
ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και είχε εποικοδομητική συζήτηση - συνάντηση με 
τον Γενικό Διευθυντή Κωνσταντίνο Ζορμπά αναπτύσσοντας ζητήματα μελλοντικής συνεργασίας 
με την ΟΑΚ. 
7.9 Ο Πάστορας Björn Kling. 
26.9 - 3.10 Το ζεύγος Schendel από Γερμανία, Πάστορας και φίλος της ΟΑΚ. 

 

 
Οι Ευχές μας - Our Wishes 

 

 
 

Ο Γενικός Διευθυντής και οι συνεργάτες της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης εκφράζουν τις 
πιο θερμές ευχές τους στους αγαπητούς αναγνώστες των «Διαλόγων Καταλλαγής» και στους 
λοιπούς ανά τον κόσμο φίλους του Ιδρύματος Καλά Χριστούγεννα και ευλογημένη διάβαση 
στην κανονικότητα. Είθε το 2021 να αποτελέσει αφορμή για ένα γόνιμο διάλογο, ώστε να 
περάσουμε από την Επανάσταση του 1821 στην Επανάσταση των Συνειδήσεων. 
Ευλογημένο και καρποφόρο το Νέο Έτος! 

* 
The General Director and the staff of the Orthodox Academy of Crete express their warmest 

wishes for a Merry Christmas and a blessed transition to normality, to all the dear readers of 
our periodical "Dialogoi Katallages" and all our friends around the world!  May the year 2021 
be the cause of a fruitful dialogue, so that we pass from the “Revolution of 1821” to the 
“Revolution of our Conscience”. Best wishes for a blessed and successful New Year! 

 
 

 

https://www.oac.gr/el/peri-oak/dioikisi/proswpiko/antwnis-kalogerakis-diplmix-msc-p14.html
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Υποδοχή του Νέου Έτους (βλπ. 2603) 

 

Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο ΕΚΝ (βλ. σελ. 11). 

 

Από το Διαδικτυακό Σεμινάριο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών  (βλπ. 2625). 
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Από την επίσκεψη του Υπολοχαγού Michael T. Spoke,  
Στρατιωτικού Ιερέα Αμερικανικής Ναυτικής Ευκολίας Σούδας (βλ. σελ. 12).    
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Από τα έργα των Ομάδων (βλπ. 2629 & 2630). 
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Στιγμιότυπο από την τελετή παράδοσης του αρχειακού  
υλικού από τη Γερμανική Κατοχή (βλ. 2628).    

Από τη Διαδικτυακή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου 
των Ακαδημιών της Ευρώπης  

– Oikosnet Europe (βλπ. 2627). 

Από τη Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσι των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου για την Εορτή των Εγκαινίων της ΟΑΚ (13-10-2020) 
(βλ. σελ. 16). 

Ζώσα Ορθοδοξία (βλπ. 2631). 
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Από τη Διαδικτυακή Ημερίδα για τη Φιλαναγνωσία (βλπ. 2633). 

Από τη Διαδικτυακή Ημερίδα «Θρησκείες και Ακραίες 
Ιδεολογίες» (βλπ. 2634). 

Από τη Διαδικτυακή Ημερίδα «Ακραία Καιρικά 
Φαινόμενα και Ευρώπη» (βλπ. 2636). 

Από τη Διαδικτυακή Ημερίδα για τον Πολιτισμό κατά  
την περίοδο της πανδημίας (βλπ. 2637). 

Από τη Διαδικτυακή Ημερίδα «Όψεις και Προσεγγίσεις  
των Χριστουγέννων» (βλπ. 2638). 
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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 

 

 

                                                          (Φωτ. Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς) 
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