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Ἡ ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου, ἡ ἐπίσημος ἡμέρα προσευχῶν διά τό φυσικόν 
περιβάλλον, εὑρίσκει καί ἐφέτος τήν 
ἀνθρωπότητα ἀντιμέτωπον μέ ἔντονα καιρικά 
φαινόμενα λόγῳ τῆς προϊούσης κλιματικῆς 
ἀλλαγῆς, καταστροφικάς πλημμύρας καί 
πυρκαϊάς εἰς ὅλον τόν πλανήτην, καθώς καί μέ 
τήν πανδημίαν τοῦ Κορωνοϊοῦ καί τάς 
κοινωνικάς καί οἰκονομικάς ἐπιπτώσεις της. 

Τό γεγονός ὅτι τά περιοριστικά μέτρα εἰς 
τάς μετακινήσεις καί ἡ ἐπιβολή ὁρίων εἰς τήν 
βιομηχανικήν παραγωγήν ὡδήγησαν εἰς 
μείωσιν τῶν ρύπων καί τῆς ἐκπομπῆς ἀερίων, 
ὑπῆρξεν ἕν ἐπί πλέον σημαντικόν δίδαγμα περί 
τῆς ἀλληλουχίας τῶν πάντων ἐν τῷ κόσμῳ καί 
περί τῆς ἀλληλοπεριχωρήσεως πασῶν τῶν διαστάσεων τῆς ζωῆς. Ἀπεκαλύφθη 
ἐπίσης ἐκ νέου ὅτι αἱ οἰκολογικαί πρωτοβουλίαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, 
αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν προέκτασιν τῆς θεολογίας καί τῆς λειτουργικῆς 
παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας, συμπορεύονται μέ τάς διαπιστώσεις τῆς ἐπιστήμης 
καί τήν προτροπήν ἐκ μέρους τῶν εἰδημόνων πρός πολύπλευρον κινητοποίησιν 
διά τήν προστασίαν τῆς ἀκεραιότητος τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. 

Προσευχόμεθα διά τήν ταχεῖαν ὑπέρβασιν τῶν συνεπειῶν τῆς ὑγειονομικῆς 
κρίσεως καί διά τόν ἄνωθεν φωτισμόν τῶν κυβερνήσεων παγκοσμίως, ὥστε νά 
μή ἐπιστρέψουν ἤ νά ἐπιμείνουν εἰς τόν οἰκονομισμόν, εἰς ἐκείνας τάς ἀρχάς 
ὀργανώσεως τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς, τῆς παραγωγῆς καί τῆς καταναλώσεως καί 
τῆς ἐξαντλητικῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν φυσικῶν πόρων, αἱ ὁποῖαι ἴσχυον πρό τῆς 
πανδημίας. Εἰλικρινής εὐχή τῆς ἡμῶν Μετριότητος εἶναι καί ὁ τερματισμός τῆς 
διαδόσεως ψευδοεπιστημονικῶν ἀπόψεων περί δῆθεν ἐπικινδυνότητος τῶν 
ἐμβολίων κατά τοῦ Κορωνοϊοῦ Covid-19, τῆς κατασυκοφαντήσεως τῶν εἰδικῶν καί 
τῆς ἀνερματίστου ὑποβαθμίσεως τῆς σοβαρότητος τῆς νόσου. Δυστυχῶς, 
παρόμοιαι θέσεις διαδίδονται καί ἀναφορικῶς πρός τήν κλιματικήν ἀλλαγήν, τά 
αἴτια καί τά ὀλέθρια ἐπακόλουθά της. Ἡ πραγματικότης εἶναι τελείως 
διαφορετική, ἐνώπιον δέ αὐτῆς ἀπαιτεῖται ὑπευθυνότης, σύμπραξις, συμπόρευσις 
καί κοινόν ὅραμα. 

Εἶναι ἀδιανόητον νά ἀδρανῶμεν, ἐν ἐπιγνώσει τῶν κοινῶν διά τό ἀνθρώπινον 
γένος μεγάλων συγχρόνων προκλήσεων. Ἡ ἀδιαφορία διά τόν πάσχοντα 
συνάνθρωπον καί διά τήν καταστροφήν τῆς «καλής λίαν» δημιουργίας είναι 
προσβολή του Θεοῦ καί ἀθέτησις τῶν ἐντολῶν του. Ὅπου ὑπάρχει σεβασμός 
πρός τήν κτίσιν καί ἔμπρακτος ἀγάπη πρός τόν «ἠγαπημένον τοῦ Θεοῦ» 
ἄνθρωπον, ἐκεῖ εἶναι παρών ὁ Θεός. 
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Μετά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον (Κρήτη 2016), τό Οἰκουμενικόν 

Πατριαρχεῖον, συμφώνως πρός τό πνεῦμα καί τάς ἀποφάσεις αὐτῆς, ὥρισε μίαν 
ἐπίσημον Ἐπιτροπήν ἐκ διά τήν κατάρτισιν ἑνός κειμένου περί τῶν κοινωνικῶν 
συνεπειῶν τῆς πίστεώς μας καί περί τῆς κοινωνικῆς ἀποστολῆς καί μαρτυρίας 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον. Εἰς τό κείμενον τοῦτο, τό 
ὁποῖον ἔχει ἐγκριθῆ πρός δημοσίευσιν ὑπό τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου 
καί φέρει τόν τίτλον “Ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς”. Τό κοινωνικόν ἦθος ἐν τῇ 
Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, σημειοῦνται προσφυῶς τά ἑξῆς: «Ἡ Ἐκκλησία ἐνθαρρύνει 
τούς πιστούς νά εἶναι εὐγνώμονες διά τά εὑρήματα τῶν ἐπιστημῶν καί νά 
δέχωνται ἀκόμη καί ἐκεῖνα τά ὁποῖα, ἐνδεχομένως, θά τούς ὑπεχρέωναν νά 
ἀναθεωρήσουν τάς ἀντιλήψεις των διά τήν ἱστορίαν καί τό πλαίσιον τῆς 
κοσμικῆς πραγματικότητος. Ἡ ἐπιθυμία δἰ  ἐπιστημονικήν γνῶσιν ἀπορρέει ἀπό 
τήν ἰδίαν πηγήν μέ αὐτήν τοῦ ἱμέρου τῆς πίστεως νά εἰσέλθῃ ἔτι βαθύτερον εἰς 
τό μυστήριον τοῦ Θεοῦ» (§ 71). 

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία προβάλλει μετ’ ἐμφάσεως τό 
ἀδιαίρετον τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τῆς φιλανθρώπου 
μερίμνης διά τόν πλησίον. Τόσον ἡ οἰκοφιλική συμπεριφορά, ὅσον καί ἡ 
ἀναγνώρισις τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, εἶναι «λειτουργία μετά 
τήν Λειτουργίαν», ζωτικαί διαστάσεις τῆς εὐχαριστιακῆς πραγματώσεως τῆς 
Ἐκκλησίας. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἔμπρακτος σεβασμός τῆς κτίσεως καί 
τόπος καί τρόπος τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ προσώπου καί τῆς ἀλληλεγγύης [...]. 

Εἰς αὐτήν τήν δύσκολον περίοδον, ἡ ἀνάληψις πρωτοβουλιῶν διά τόν 
περιορισμόν τῆς πανδημίας ἀποτελεῖ βασικόν ποιμαντικόν καθῆκον διά τήν 
Ἐκκλησίαν. Κατηγορική ἠθική ἐπιταγή εἶναι ἐπίσης ἡ στήριξις τῆς γενικῆς 
προσβάσεως εἰς τόν ἐμβολιασμόν κατά τοῦ Κορωνοϊοῦ, πρωτίστως δέ διά τούς 
πτωχοτέρους λαούς, κατά τόν Κυριακόν λόγον, «ἐφ̓ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων 
τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κε', 40). Ὀφείλομεν 
νά ἀγαπῶμεν ἀλλήλους «καθώς ὁ Χριστός ἠγάπησεν ἡμᾶς» (Ἐφέσ. ε', 2) καί νά 
ἀναδεικνυώμεθα «ἱερεῖς» τῆς δημιουργίας, φυλάσσοντες καί καλλιεργοῦντες 
αὐτήν μέ ἐπιμέλειαν καί στοργήν, ἀναφέροντες τό τιμαλφέστατον τοῦτο 
δῶρον τῆς Θείας Χάριτος μετ᾿  εὐχαριστίας εἰς τόν Κτίστην τῶν ἁπάντων. 

Κατακλείοντες, εὐχόμεθα ὁλοθύμως πᾶσιν ὑμῖν εὐλογημένον, ὑγιές καί 
καλλίκαρπον τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος καί ἐπικαλούμεθα ἐφ̓ ὑμᾶς, μεσιτείᾳ 
τῆς Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, τήν χάριν καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου καί 
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾯ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς ἀπεράντους 
αἰῶνας. Ἀμήν! 

 
βκα' Σεπτεμβρίου α'. 
 

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως, διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων.  
 

 «[...] Η παρούσα κλιματική κρίση λέει πολλά για το ποιοι είμαστε και το πώς αντιμετωπίζουμε 
τη δημιουργία του Θεού. Βρισκόμαστε μπροστά σε μία αμείλικτη δικαιοσύνη: η απώλεια 
βιοποικιλότητας, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή είναι οι 
αναπόφευκτες συνέπειες των ενεργειών μας, αφού έχουμε καταναλώσει με απληστία 
περισσότερους πόρους από ό,τι μπορεί να αντέξει ο πλανήτης. Αλλά παρατηρούμε επίσης μία 
βαθιά αδικία: οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τις πιο καταστροφικές συνέπειες αυτών των 
καταχρήσεων είναι οι φτωχότεροι στον πλανήτη και είναι οι λιγότερο υπεύθυνοι για την 
πρόκλησή τους. Υπηρετούμε έναν Θεό της δικαιοσύνης, ο οποίος χαίρεται τη δημιουργία και 
δημιουργεί τον κάθε άνθρωπο κατ’ εικόνα Του, αλλά ακούει και την κραυγή των ανθρώπων που 
είναι φτωχοί. Συνεπώς, υπάρχει μία έμφυτη τάση μέσα μας να νιώθουμε αγωνία όταν βλέπουμε 
μία τέτοια καταστροφική αδικία [...]». (Απόσπασμα από την Κοινή Δήλωση για την 
Κλιματική Αλλαγή που εκδόθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, από την Α.Α. Πάπα Φραγκίσκο, 
την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Α΄ και την Α.Χ. τον Αρχιεπίσκοπο 
Καντέρμπουρι  Τζάστιν Γουέλμπι). 
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ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Οι σκέψεις που ακολουθούν αποτελούν συνέχεια του Μηνύματος της Α.Θ.Π. του 
Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ για το σημαντικό θέμα της σχέσης 

των Πανδημιών με την καταστροφή του Φυσικού Περιβάλλοντος. 
 
Όπως γνωρίζουμε από την 

παγκόσμια ιστορία, οι πανδημίες 
αλλάζουν τα πάντα. Ίσως οι αλλαγές να 
ήλθαν πολύ νωρίτερα από όσο θα 
περιμέναμε. Προκαλούν μία κρίση, όχι 
μόνο υγειονομική και οικονομική, αλλά 
και μία κρίση κοινωνικών συμπεριφορών, 
κρίση του αναπτυξιακού μοντέλου, 
κρίση αξιακή, κρίση ανθρωπολογική. Ο 
Νικόλας Χρηστάκης, Καθηγητής 
Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών στο 
Πανεπιστήμιο Yale, συγγραφέας του 
ιστορικού βιβλίου, με τίτλο: «Το βέλος 
του Απόλλωνα. Οι βαθιές και 
μακροχρόνιες επιπτώσεις της 
πρόσφατης πανδημίας στον τρόπο που 
ζούμε» (εκδ. Κάκτος, Αθήνα 2020), 
αναλύει τις τρεις φάσεις στις οποίες θα 
εξελιχθεί η πανδημία. Η άμεση, που θα 
διαρκέσει έως τα τέλη του 2021, 
η ενδιάμεση μέχρι το 2023 και η 
περίοδος μετά την πανδημία, που θα 
ξεκινήσει «περίπου» το 2024. Βέβαια, ο κ. 
Χρηστάκης δεν μένει μόνο στις 
ημερομηνίες. Περιγράφει και τους νέους 
διαχωρισμούς στην κοινωνία μας, αλλά 
και τις ευκαιρίες για συνεργασία στη 
μετα-πανδημία εποχή, η οποία, όμως, 
έχει ανατρέψει τις ζωές μας με τρόπους 
που θα δοκιμάσουν την ήδη φθαρμένη 
συλλογική μας κουλτούρα. 

Άραγε, προετοιμάζουμε τη 
μετάβαση της Χώρας στη μετα-Covid 
εποχή; Μία νέα εποχή για τη σύγχρονη 
δημοκρατική κοινωνία, όπου απαιτείται 
να συνάψουμε παράλληλα και μία νέα 
συμφωνία μεταρρύθμισης και προόδου 
με τους πολίτες, για τους πολίτες; Η 
απάντηση είναι πολύ δύσκολη. Κι αυτό 
γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε κι 
άλλες παράλληλες κρίσεις που έχουν να 
κάνουν τόσο με την ενεργειακή κρίση, 
την ψηφιακή κρίση και τις Νέες 
Τεχνολογίες όσο και με την κλιματική 
κρίση: τη βιο-τρομοκρατία και τη 
μετακίνηση των πληθυσμών. Πρωτίστως 
δε, η επιστροφή σε μία εφιαλτική 
«κανονικότητα», η οποία είναι και η 
αιτία πολλών και ποικίλων κακών 
σήμερα. Νομίζουμε ότι δεν έχουμε ακόμη 
αξιολογήσει το μέγεθος του 
προβλήματος της κλιματικής κρίσης με 
όλες τις επιδράσεις τόσο σε θέματα 
οικονομίας όσο και υγείας. Όπως 

τονίζεται από τους ειδικούς επιστήμονες, 
η κλιματική αλλαγή είναι πλέον θέμα 
ζωής και θανάτου (βλ. κείμενα των Φίλη, 
Ζουπουνίδη, Μανουτσόγλου, Ζερεφού, 
WWF κ.ά.). Απειλεί τόσο τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες όσο και τα 
οικοσυστήματα, από τα δάση της 
Σιβηρίας και την Αρκτική μέχρι τους 
κοραλλιογενείς υφάλους και τα δάση 
του Αμαζονίου. Καθώς τα επιστημονικά 
δεδομένα για τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής είναι πλέον 
συντριπτικά και τα σενάρια εξέλιξης 
επιδεινώνονται συνεχώς, καλούμαστε ως 
ανθρωπότητα να αντιμετωπίσουμε μία 
ιστορικά πρωτοφανή κλιματική κρίση. 
Οι τεράστιες πυρκαγιές της φετινής 
καλοκαιρινής περιόδου, από την Ελλάδα 
έως τον δυτικό Καναδά, είναι μία ακόμη 
υπενθύμιση ότι έχουμε ξεπεράσει τα 
όρια. Οι πυρκαγιές είναι μία μόνο ένδειξη 
της κλιματικής κρίσης, που μάς καλούν 
να αλλάξουμε νοοτροπία τώρα και να 
κατευθύνουμε τις προσπάθειές μας σε 
δράσεις προσαρμογής στις 
αναπόφευκτες συνέπειές της και τη 
μετάβαση σε χαμηλού άνθρακα 
δραστηριότητες. 

Δεν είναι σήμερα δημοφιλές να 
πιστεύουμε, παρά τις αντίθετες ενδείξεις, 
ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη 
αποτελεί μία φάρσα, μία συνωμοσία ή 
ένα φαινόμενο ασύνδετο με τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες. Δυστυχώς, 
αν και είναι υπαρκτός ένας ακόμη 
πολιτικός «λαϊκισμός», που καλύπτεται 
από συνωμοσιολογικές αντιλήψεις, 
εξακολουθεί να είναι δημοφιλής, 
ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, 
μεταξύ των πολιτικών ιδεολογιών, που 
πιστεύουν ότι η κλιματική κρίση μπορεί 
να μετριαστεί επαρκώς χωρίς να μειωθεί 
η εξάρτησή μας από τα ορυκτά 
καύσιμα.  

Η τελευταία Έκθεση της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για 
την Κλιματική Αλλαγή 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change) υπογραμμίζει πόσο επικίνδυνη 
είναι η παραπάνω επικρατούσα 
αντίληψη. Η Έκθεση επιβεβαιώνει ότι η 
επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών 
άνθρακα είναι «μία απαίτηση για τη 
σταθεροποίηση της αύξησης της 
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παγκόσμιας θερμοκρασίας που 
προκαλείται από τον άνθρωπο σε 
οποιοδήποτε επίπεδο». Περιγράφει 
πέντε πιθανά σενάρια υπερθέρμανσης 
του πλανήτη, που κυμαίνονται από το 
λιγότερο σοβαρό (αύξηση 1,5o C σε 
σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα) 
έως το πιο σοβαρό (αύξηση 4,5o C). Το αν 
θα μπορέσουμε να περιορίσουμε την 
υπερθέρμανση του πλανήτη σε σχετικά 
διαχειρήσιμο τρόπο (1,5 - 2o C) ή θα 
πρέπει να αντιμετωπίσουμε πιο 
δραστικές αλλαγές, εξαρτάται από την 
ικανότητά μας -αλλά και την προθυμία 
μας- να εξαλείψουμε περισσότερες 
εκπομπές άνθρακα μέσα στα επόμενα 
είκοσι χρόνια. Κι αυτό έρχεται σε άμεση 
σχέση τόσο με τις αποφάσεις σε 
συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, 
αλλά και τις άμεσες επιπτώσεις που 
μπορεί να έχει στον τουρισμό, στη 
μετακίνηση των ανθρώπων και εν γένει 
στις κοινωνίες (Βλ. «Χανιώτικα Νέα», 2-8-
2021, σελ. 18). 

Οι τρέχουσες επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής είναι αρκετά 
επικίνδυνες: αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας και της θερμοκρασίας της 
επιφάνειας. Η ταχεία τήξη των πάγων 
της Αρκτικής αυξάνει τη συχνότητα και 
την ένταση των κυμάτων θερμότητας, 
τις έντονες βροχοπτώσεις, τις ξηρασίες 
και τους τροπικούς κυκλώνες. Κι όλα 
αυτά μπορούν και θα γίνουν χειρότερα. 
Το μόνο ερώτημα τώρα είναι πόσο 
χειρότερα μπορούν να γίνουν; Κανένα 
μέρος του πλανήτη δεν είναι 
απρόσβλητο από αυτές τις επιπτώσεις -
κάθε γωνιά της Γης αντιμετωπίζει 
σημαντικές αλλαγές, από πλημμύρες 
στις ακτές έως τεράστιες πυρκαγιές. Δεν 
υπάρχει καμία «οικολογική νησίδα 
σωτηρίας» και η ζημιά στα 
οικοσυστήματα αυτών των περιοχών 
έχει ήδη εκτοπίσει δεκάδες εκατομμύρια 
ανθρώπους (είναι το γνωστό φαινόμενο 
της μετακίνησης των πληθυσμών ως 
περιβαλλοντικοί μετανάστες). Μία 
περιβαλλοντική κρίση σε ένα μέρος του 
κόσμου μπορεί να οδηγήσει σε μία 
προσφυγική κρίση σε ένα άλλο. 

Η παραπάνω Έκθεση σημειώνει 
επίσης ότι «η θερμοκρασία της 
παγκόσμιας επιφάνειας θα συνεχίσει να 
αυξάνεται τουλάχιστον μέχρι τα μέσα 
του αιώνα» με κάποιες αλλαγές, 
ιδιαίτερα σε θαλάσσια περιβάλλοντα, 
«μη αναστρέψιμες για αιώνες έως 
χιλιετίες». Παρόλο που τα καλύτερα 
αποτελέσματα εξαρτώνται από τις 
αναπτυσσόμενες και αποδοτικές 

τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα για την 
επίτευξη καθαρών αρνητικών εκπομπών, 
ακόμη και μία θαυματουργική 
ανακάλυψη -βλ. τη σχετική τηλεοπτική 
ελληνική διαφήμιση για προϊόν 
καθαρισμού ενδυμάτων- σε αυτήν την 
τεχνολογία, δεν θα μπορούσε να 
αναιρέσει πολλά από αυτά που έχουμε 
ήδη κάνει. 

Ωστόσο, η πιο σημαντική αναφορά 
στην Έκθεση είναι ο βαθμός στον οποίο 
οι ανθρώπινες ενέργειες θα έχουν 
σημασία τα επόμενα χρόνια. Ένα από 
τα γραφικά της Έκθεσης συγκρίνει τη 
συχνότητα των ακραίων καιρικών 
φαινομένων «μία φορά τη δεκαετία» 
υπό διαφορετικές συνθήκες. Όμως, η 
τρέχουσα αύξηση του 1o C σε σχέση με 
τα προβιομηχανικά επίπεδα σχεδόν 
τριπλασιάζει την πιθανότητα 
παρόμοιων γεγονότων. Αλλά, σύμφωνα 
με το χειρότερο σενάριο θέρμανσης, 
αυτά τα γεγονότα αυξάνονται 
δραματικά -τουλάχιστον εννέα φορές- 
δηλαδή, μία καταιγίδα ή ένα κύμα 
καύσωνα από μία φορά τη δεκαετία θα 
γίνει «σχεδόν» ετήσιο φαινόμενο. Τα 
ανησυχητικά αυτά στοιχεία πρέπει να 
προκαλέσουν πραγματικές πολιτικές 
αλλαγές -πολύ πέρα από την απλή 
ενθάρρυνση των ατόμων να αποφύγουν 
τα πλαστικά καλαμάκια και τις 
πλαστικές σακούλες ή να συνδυάσουν 
περισσότερες επιδοτήσεις φυσικού αερίου 
με μία μέτρια αύξηση των σταθμών 
ηλεκτρικής φόρτισης. Η υπερθέρμανση 
του πλανήτη είναι αναπόφευκτη, αλλά 
ο βαθμός στον οποίο μπορεί να 
ανατραπεί εξαρτάται από την 
ανθρώπινη συμπεριφορά σε μία 
οργανωμένη κοινωνία. Εδώ είναι φυσικό 
το θέμα της ευθύνης σε συλλογικό και 
ατομικό επίπεδο να ξεπερνά τα όρια 
μίας απλής απόφασης ή της 
υποχρεωτικότητας.  

Ο πλανήτης εκπέμπει σήματα 
κινδύνου. Η φύσις συστενάζει καί  
συνωδίνει (Ρωμ., 8:22) και διαμαρτύρεται. 
Όλες οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές είναι 
επιπτώσεις της εγωιστικής μας 
συμπεριφοράς προς τη φύση. Η 
πανδημία κατέδειξε εκκωφαντικά, εκτός 
των άλλων, τον άκρως επείγοντα 
χαρακτήρα της οικολογικής 
συμμετοχικότητας σε όλα τα επίπεδα. 
Από την άλλη μεριά, δίκτυα μαχητικής 
οικολογικής μέριμνας λειτουργούν 
δημιουργικά, συχνά με ευφάνταστες 
πρωτοβουλίες τόσο σε επίπεδο Ιερών 
Μητροπόλεων, Ιερών Ναών και Ιερών 
Μονών, αλλά και άλλων οικολογικών 
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δράσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. 
Αλλά η πολιτική συναρτάται με το 
κοινωνικό όλον. Δεν είναι απλώς μία 
συντροφική στρατηγική σύγκλιση με 
την πολιτική οικολογία, με τα 
οικολογικά αιτούμενα να διαπερνούν 
κάθε έκφανση της πολιτικής μας, ώστε 
να γίνονται τρόπος ζωής και 
συμπεριφοράς. Απέναντι στη νέα αυτή 
πραγματικότητα απαιτείται 
υπευθυνότητα, συμπόρευση και κοινό 
όραμα. 

Όπως σημειώνεται, οι ρίζες της 
οικολογικής κρίσης είναι πνευματικές και 
ηθικές. Προϋποθέτει επίσης και τη 
μεγάλη ευθύνη όλων να παραδώσουμε 
στις επερχόμενες γενεές ένα βιώσιμο 
φυσικό περιβάλλον. Αυτή η κρίση 
«επιδεινούται κατά τους τελευταίους 
αιώνας εξ αιτίας των ποικίλων διχασμών 
προκαλουμένων από ανθρώπινα πάθη, 
όπως η πλεονεξία, η απληστία, ο 
εγωισμός, η αρπακτική διάθεσις και από 
τας επιπτώσεις αυτών επί του 
πλανήτου, ως η κλιματική αλλαγή, η 
οποία πλέον απειλεί εις μεγάλον 
βαθμόν το φυσικόν περιβάλλον, τον 
κοινόν ημών ‘οίκον’. Η ρήξις της σχέσεως 
ανθρώπου και κτίσεως είναι 
διαστρέβλωσις της αυθεντικής χρήσεως 
της δημιουργίας του Θεού. Η 
αντιμετώπισις του οικολογικού 
προβλήματος επί τη βάσει των αρχών 
της χριστιανικής παραδόσεως απαιτεί 
όχι μόνον μετάνοιαν διά την αμαρτίαν 
της εκμεταλλεύσεως των φυσικών πόρων 
του πλανήτου, ητοι ριζικήν αλλαγήν 
νοοτροπίας και συμπεριφοράς, αλλά και 
ασκητισμόν, ως αντίδοτον εις τον 
καταναλωτισμόν, εις την θεοποίησιν 
των αναγκών και εις την κτητικήν 
στάσιν» (§ 14, Εγκύκλιος της Αγίας και 
Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας). «Είναι αδιανόητον να 
αδρανώμεν, εν επιγνώσει των κοινών δια 
το ανθρώπινον γένος μεγάλων 
συγχρόνων προκλήσεων», λέγει ο 
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄. «Και η 
ζωή της Εκκλησίας είναι έμπρακτος 
σεβασμός της κτίσεως και τόπος και 
τρόπος του πολιτισμού του προσώπου 
και της αλληλεγγύης» (Μήνυμα, 1-9-
2021). 

Στο τελευταίο «Συμπόσιο της 
Χάλκης», που οργάνωσε το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, με 
θέμα «Covid-19 και κλιματική αλλαγή», 
ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. 
Βαρθολομαίος Α΄, μάς δίνει μία 
διαφορετική διάσταση και πρόταση 
επίλυσης στα σοβαρά αυτά 

προβλήματα. Στην εισαγωγική ομιλία 
Του τονίζει ότι «η συνεχιζόμενη και 
υπερβολικά βίαιη εισχώρηση της 
ανθρωπότητας στη φύση, με την 
εκτεταμένη παράνομη 
εμπορευματοποίηση της άγριας ζωής και 
την καταστροφή των φυσικών 
οικοσυστημάτων, μέσω της αποψίλωσης 
των δασών, της αστικοποίησης, της 
εντατικοποίησης των καλλιεργειών, των 
χημικών αποβλήτων, όπως και η 
παγκοσμιοποίηση και η αυξημένη 
μεταξύ μας διασύνδεση, είναι υπεύθυνοι 
για την ταχεία επέκταση μεταδοτικών 
νόσων και ιών από ζώο σε ζώο, 
περιλαμβανομένου και του ανθρώπου». 
Μάς θυμίζει «ότι ο κόσμος είναι 
μεγαλύτερος από τις προσωπικές μας 
ανησυχίες και φιλοδοξίες, μεγαλύτερος 
από την Εκκλησία μας και τις 
θρησκευτικές κοινότητες, μεγαλύτερος 
από τις πολιτικές μας δυνάμεις και τα 
εθνικά μας ενδιαφέροντα. Έχουμε 
ξεπεράσει τα όρια κατανάλωσης πόρων 
και το οικοσύστημα μάς προειδοποιεί: οι 
καμπάνες της κλιματικής κρίσης ηχούν 
ήδη δυνατά, αλλά δεν είναι η μόνη 
κρίση: η κατάρρευση της 
βιοποικιλότητας, η υγεία -
συμπεριλαμβανομένων των πανδημιών- 
και η ποιότητα ζωής λαμβάνουν συνεχώς 
χαρακτήρα αυξανόμενης κρίσης».  

Αλλά και στο κείμενο, το οποίο έχει 
εγκριθεί προς δημοσίευση από την Αγία 
και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου και φέρει τον τίτλο «Υπέρ 
της του κόσμου ζωής. Το κοινωνικόν ήθος 
εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία», 
σημειώνονται τα εξής: «Η Εκκλησία 
ενθαρρύνει τους πιστούς να είναι 
ευγνώμονες διά τα ευρήματα των 
επιστημών και να δέχωνται ακόμη και 
εκείνα τα οποία, ενδεχομένως, θα τους 
υπεχρέωναν να αναθεωρήσουν τας 
αντιλήψεις των διά την ιστορίαν και το 
πλαίσιον της κοσμικής 
πραγματικότητος. Η επιθυμία δι’  
επιστημονικήν γνώσιν απορρέει από την 
ιδίαν πηγήν με αυτήν του ιμέρου της 
πίστεως να εισέλθη έτι βαθύτερον εις το 
μυστήριον του Θεού» (§ 71). 

Οι αλλαγές αυτές απαιτούν 
αλλαγές κοινωνικών αξιών και στόχων, 
δηλαδή επαναπροσδιορισμό των πηγών 
της ευημερίας και της ευτυχίας. Καθώς οι 
πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζουμε 
έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα, οι 
απαιτούμενες αλλαγές αναγκαστικά 
έχουν παγκόσμιο και όχι μόνο εθνικό 
χαρακτήρα. Η πρώτη προφανής 
αντίδραση είναι να στρέψουμε το 



6 
μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης 
για την ανάκαμψη στην αντιμετώπιση 
των κρίσεων, με προτεραιότητα στην 
προσαρμογή και τον μετριασμό της 
κλιματικής κρίσης. Πέρα, όμως, από τις 
όποιες επενδύσεις απαιτούνται και 
πολιτικές παρεμβάσεις για την 
προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά 
επιχειρήσεων και ατόμων (όρια 
εκπομπών, επιδοτήσεις νέων 
τεχνολογιών, φορολόγηση καυσίμων), 
που θα οδηγήσουν στην απαιτούμενη 
μείωση παραγωγής και κατανάλωσης 
νέων υλικών αγαθών. Η επιτυχία, όμως, 
τόσο των επενδύσεων όσο και των 
πολιτικών εξαρτάται από την κοινωνική 
αποδοχή τους. Ο σχεδιασμός των 
επενδύσεων θα πρέπει να είναι τέτοιος, 
ώστε όχι μόνο να επιτρέπει, αλλά να 
προσκαλεί και να ενισχύει την ανάληψη 
επενδύσεων από μικρές μονάδες, 
τοπικούς φορείς, οργανώσεις και 
συνεταιρισμούς. Και θα πρέπει να 
καλύπτουν το σύνολο των τομέων της 
οικονομίας, από τον ενεργειακό έως τον 
αγροδιατροφικό. Αυτά θα πρέπει να 
αποτελούν κύριο στόχο στην Κρήτη 
ενισχύοντας συλλογικές προσπάθειες, 
συνεταιριστικές δραστηριότητες και όχι 
μαζικές δράσεις που 
αποπροσανατολίζουν από τον στόχο.  

Καθώς οι πολλαπλές κρίσεις που 
αντιμετωπίζουμε αυξάνονται συνεχώς 
και έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα, οι 
απαιτούμενες αλλαγές αναγκαστικά 
έχουν παγκόσμιο και όχι μόνο εθνικό 
χαρακτήρα. Ένα σημαντικό ποσοστό 
του παγκόσμιου πληθυσμού που ζει 
γύρω από το όριο της φτώχειας, 
δικαιωματικά προσδοκά να αυξήσει την 
πρόσβασή του σε υλικά αγαθά. Αλλά 
και εντός των ανεπτυγμένων Χωρών 
υπάρχει σημαντικός αριθμός πολιτών 
που ζουν κάτω από το όριο της 
φτώχειας. Από την άλλη μεριά, η 
κατανάλωση υλικών αγαθών από όσους 
υπερκαταναλώνουν, αναγκαστικά 
πρέπει να μειωθεί, 
επαναπροσδιορίζοντας την ευημερία 

πέρα και πάνω από τη συνεχή αύξηση 
κατανάλωσης υλικών αγαθών. Αυτό 
είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των 
φιλοξενουμένων στην Ελλάδα και την 
Κρήτη -νέα άτομα με νέα οικολογική 
κουλτούρα- επομένως, όλοι ως κοινωνία 
θα πρέπει να ξεπεράσουμε τη 
μονομανία με την κατανάλωση υλικών 
αγαθών, με στόχο την εξάλειψη της 
φτώχειας, την εξασφάλιση της 
πρόσβασης στα βασικά υλικά αγαθά 
(πόσιμο νερό, τροφή, στέγη και 
ηλεκτρισμό), την υγειονομική 
περίθαλψη και την εκπαίδευση. 

Η αναγκαιότητα μετάβασης σε 
κοινωνική και οικονομική οργάνωση, που 
θα στοχεύει, όχι μόνο στη μείωση 
χρήσης άνθρακα και την ενσωμάτωση 
νέων τεχνολογιών, αλλά και στην 
εξάλειψη της φτώχειας και τη δίκαιη 
κατανομή του πλούτου, είναι προφανής. 
Εννοείται πως η επιλογή διαδρομής στην 
Κρήτη θα έχει παγκόσμιο χαρακτήρα, 
αλλά και οι όποιες επιλογές μας θα 
προσδιορίσουν εν πολλοίς και τη θέση 
τους στο νέο γίγνεσθαι του κόσμου. 

Όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο 
διάστημα στον κόσμο μας, σε μία 
περίοδο βαθιάς αβεβαιότητας και 
έντονης αντιπαράθεσης για το πώς θα 
ήταν καλύτερο να επιστρέψουμε στο 
«φυσιολογικό κανονικό», πρέπει να 
προχωρήσουμε στην πράξη, ώστε να 
μην είναι το μέλλον μας «Πουκάμισο 
Αδειανό», κατά τους στίχους του 
ποιήματος “Ελένη” του Γιώργου 
Σεφέρη: «Τόσα κορμιά ριγμένα στα 
σαγόνια της θάλασσας,/ στα σαγόνια 
της γης∙ τόσες ψυχές/ δοσμένες στις 
μυλόπετρες, σαν το σιτάρι./ Κι οι 
ποταμοί φούσκωναν μες στη λάσπη το 
αίμα/ για ένα λινό κυμάτισμα, για μια 
νεφέλη,/ μιας πεταλούδας τίναγμα, το 
πούπουλο ενός κύκνου,/ για ένα 
πουκάμισο αδειανό, για μιαν Ελένη».  

Ας μην μένουμε απλοί θεατές και με 
τα χέρια σταυρωμένα!!! 

 

Δρος Κ. Β. Ζορμπά, Γενικού Διευθυντού της ΟΑΚ,  
Άρχοντος Ιερομνήμονος της Α.τ.Χ.Μ.Ε. 

 

  

 

 

«Χέρια Σταυρωμένα», έργο της Πέπης Χατζηδάκη από την Εικαστική Έκθεση «Ξύλινα Κεντήματα». 
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ΙΟΥΛΙΟΣ 
 
9. Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού. 

α μέλη της «Πρωτοβουλίας μνήμης Ισαάκ - Σολωμού», με αφετηρία τις Καστανιές της 
Ορεστιάδας, Κύπριοι 
και Κύπριες με 

μοτοσυκλέτες, επέλεξαν 
την ΟΑΚ ως έναν από τους 
σταθμούς τους κατά την 
πορεία τους από άκρο σε 
άκρο της Ελλάδας 
τιμώντας τη μνήμη του 
Τάσου Ισαάκ και του 
Σολομών Σολωμού, 
μεταδίδοντας με θέρμη το 
μήνυμα της αξιοπρέπειας 
και της ελευθερίας. 

Εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή της ΟΑΚ, Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά, καλωσόρισμα 
απηύθυνε ο Αντώνης Καλογεράκης, Επιστημονικός Συνεργάτης του Ιδρύματος, τονίζοντας το 
δέσιμο των λαών των δύο Μεγαλονήσων, αλλά και τους αγώνες για τα κοινά ιδανικά στο 
πέρασμα των αιώνων, με έμφαση στα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και τις 
παρούσες συνεργασίες του Ιδρύματος σε επιστημονικό επίπεδο με Ιδρύματα της Κύπρου, 
όπως η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου. Η συγκεκριμένη ημέρα της επίσκεψης είχε 
ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις 9 Ιουλίου 1821, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός 
απαγχονίστηκε στην πλατεία Διοικητηρίου της Λευκωσίας, ενώ την ίδια ημ έρα 
καρατομήθηκαν οι τρεις Μητροπολίτες της Κύπρου, ο Πάφου Χρύσανθος, ο Κιτίου Μελέτιος 
και ο Κυρηνίας Λαυρέντιος. 

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη κατά την επίσκεψη, δεδομένου ότι μεταξύ των μελών ήταν η 
μητέρα και η κόρη του Τάσου Ισαάκ, σε αυτό το οδοιπορικό μνήμης και ιστορικής 
συνείδησης. Η επίσκεψη έκλεισε με παραδοσιακό κέρασμα και μουσική από δύο μέλη της 
πρωτοβουλίας που αξιοποίησαν το πιάνο της κεντρικής συνεδριακής αίθουσας, τονίζοντας το 
μήνυμα «δεν ξεχνώ» της μαρτυρικής Κύπρου. 

 

2663 16. Διπλωματική Εργασία του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
ραγματοποιήθηκε διαδικτυακή παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας, η οποία είχε ως 
πεδίο εφαρμογής την ΟΑΚ, με συγγραφέα την Αναστασία Σούκουλη, της Σχολής 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, με επιβλέποντα τον 

Επίκουρο 
Καθηγητή 

Γεώργιο 
Αραμπατζή 

και μέλη της 
Επιτροπής 

τον 
Καθηγητή 

Κωνσταντίνο 
Ζοπουνίδη 

και τον Δρα 
Γεώργιο 

Τσιναράκη. Το  θέμα της Διπλωματικής ήταν «Μετατροπή Συνεδριακού Κέντρου σε Κτήριο Σχεδόν 
Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας», ενώ 
συμβουλευτική υποστήριξη παρείχε καθ’ όλη της διάρκεια της Εργασίας, ο Υπεύθυνος του 
Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας της ΟΑΚ, Αντώνης Καλογεράκης.   

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

Τ 

Π 
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Κατά την έναρξη της παρουσίασης, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος 

Ζορμπάς, εξήρε την εποικοδομητική συνεργασία Πολυτεχνείου Κρήτης και ΟΑΚ, η οποία έχει 
απτά αποτελέσματα συνδέοντας τη γνώση Μηχανικού του Πολυτεχνείου με το υπόβαθρο της 
ΟΑΚ, ως Ιδρύματος που σέβεται το Φυσικό Περιβάλλον και προωθεί καλές πρακτικές, 
προσφέροντας ευρύ πεδίο γνώσης και εφαρμογών με πρακτικό αντίκτυπο και στους φοιτητές του 
Ιδρύματος. Η κα Σούκουλη παρουσίασε τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
η οποία έχει ως στόχο μία κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη, απαλλαγμένη από τη χρήση ορυκτών 
καυσίμων και με εφαρμογή και στον κτηριακό τομέα, ο οποίος αποτελεί έναν από τους 
μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Για την ΟΑΚ 
καθορίστηκαν συγκεκριμένα σενάρια πλήρους κάλυψης των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων 
του Ιδρύματος  με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, πραγματοποιώντας ενεργειακή αξιολόγηση στη 
βάση κατάλληλων δεικτών ενεργειακής αποδοτικότητας, συμπεριλαμβάνοντας και αναλυτική 
τεχνοοικονομική αξιολόγηση των σεναρίων, ώστε να επιλεχθεί η οικονομικά αποδοτικότερη 
λύση. Μελετήθηκαν προτάσεις εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών 
(κάθετου και οριζόντιου άξονα), καθώς και συνδυασμοί αυτών, αλλά και νέες καινοτόμες 
τεχνολογίες εξοικονόμησης, κυματικής ενέργειας, φωτοβολταϊκών κεραμιδιών, ενεργειακών 
υαλοπινάκων, αντλιών θερμότητας, μπαταριών, οικολογικών μονώσεων, συλλογής βρόχινου και 
γκρίζου νερού, πράσινων οροφών, ενεργειακών τζακιών. Συμπερασματικά, για την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών του Ιδρύματος προτάθηκε ως η πιο οικονομικά  συμφέρουσα  λύση η 
εγκατάσταση επιπλέον φωτοβολταϊκών 118kW, ετήσιας παραγωγής της τάξεως των 180.000 
kWh, ώστε από τα 50kW τα οποία έχει ήδη η ΟΑΚ (που ήταν η πρώτη στην Κρήτη, που εφάρμοσε 
τον ενεργειακό συμψηφισμό στη μέση τάση) να φτάσει στα 168kW.   

Ευχαριστούμε θερμά την κα Σούκουλη, όπως και τον Επίκουρο Καθηγητή Γ. Αραμπατζή για 
την εξαιρετική συνεργασία, ως Ερευνητικό Κέντρο, το οποίο προκρίνει την ευρεία συνεργασία 
των επιστημονικών πεδίων και συντελεί, στην πράξη, στη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας και της 
επιστημονικής κοινότητας. 
 

21. Ανακυκλώνοντας προσφέρουμε... 
ΟΑΚ προσέφερε τα πλαστικά καπάκια, τα οποία συγκέντρωσε από την ανακύκλωση, που 
οργανωμένα πραγματοποιείται στο Ίδρυμα, ακόμα και κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας. Εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή 

της ΟΑΚ, Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά, τα καπάκια παρέδωσε ο 
Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας - Παράρτημα 
της ΟΑΚ Αντώνης Καλογεράκης στον Ερυθρό Σταυρό και 
συγκεκριμένα στον Τομέα του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, 
Διασωστών και Ναυαγοσωστών Κισάμου, ώστε να αξιοποιηθούν 
στο πλαίσιο του πολυσήμαντου έργου των Εθελοντών του τόπου 
μας και όπου αλλού υπάρχει ανάγκη. 

   

2664 21. Ξύλινα Κεντήματα. 
ε πολύ μεγάλη επιτυχία και προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο 
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου τα εγκαίνια της Εικαστικής Έκθεσης της Πέπης Χατζηδάκη, 

με τίτλο: «Ξύλινα Κεντήματα», την οποία συνδιοργάνωσαν η 
Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο 
Δήμος Χανίων και η Επιτροπή της Π.Ε. Χανίων «Χανιά 1821 – 2021». 
Η Έκθεση περιελάμβανε έργα της Καλλιτέχνιδος, τα οποία 
συνδύαζαν την παραδοσιακή τέχνη του κεντήματος με την 
ξυλογλυπτική, συνθέτοντας με μαεστρία ένα εξαιρετικά ενοποιημένο 
σύνολο, με ένα βαθιά προσωπικό ιδίωμα. Άντλησε τα θέματα και τις 
αναφορές της από την ελληνική λαϊκή φορεσιά, τα οποία απέδωσε 
με μοντέρνα και πρωτότυπη ματιά, υπενθυμίζοντας αφενός τη 
σημασία που είχε και θα έχει η λαϊκή παράδοση στο χώρο των 
Τεχνών, και αφετέρου επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο και τη μορφή 
της στο σήμερα. 

Στην εκδήλωση Χαιρετισμό απηύθυναν οι: Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νικόλαος Καλογερής, 
ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Χανίων Ιωάννης Γιαννακάκης, η Ιστορικός Τέχνης κα 
Βάσω Πετρουλάκη και ο Γενικός Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης Δρ Κωνσταντίνος 

Η 

Μ 
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Ζορμπάς, ενώ μηνύματα απέστειλαν ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης 
Αυγενάκης και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης Γιάννης Κουράκης. 

Κατά τον εναρκτήριο Χαιρετισμό του ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ Δρ Κωνσταντίνος 
Ζορμπάς επεσήμανε ότι με 
την Έκθεση αποτυπώνεται 
«ένα πανηγύρι χαράς και 
λύπης, που ο ήρωας είναι 
έτοιμος να βιώσει και τα δύο 
με την ίδια ενδυμασία, όπως 
εκφράζεται στον παραδοσιακό 
στίχο “σήμερα γεννηθήκαμε, 
σήμερα θα χαθούμε!”. 
Έτοιμος για όλα, φορώντας τα 
καλά του, για την ελευθερία ή 
τον θάνατο» και συμπλήρωσε 
πως «οι Καλλιτέχνες στην πόλη μας πρέπει να μάς καθοδηγήσουν μέσα από τον πολιτισμό της 
κοινότητας, ώστε να βρούμε τη χρυσή κλωστή της εποχής μας, με την οποία θα πλέξουμε τη νέα 
Ιστορία της Κρήτης με νέες καινοτόμες ιδέες και οράματα». 
 
22-25 28η Γενική Συνέλευση Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. 

ραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της 28ης Γενικής Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), η οποία διεξήχθη στη Γεωργιούπολη Χανίων και 
συμμετείχαν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι από δεκάδες Χώρες καθώς και εκπρόσωποι 

του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Ορθόδοξων Πατριαρχείων και διεθνών Οργανώσεων. Την 
έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου Οδυσσέας 
Κωνσταντινόπουλος, που παράλληλα μετέφερε μήνυμα του Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου 
Τασιούλα. Διαβάστηκαν Μηνύματα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ από τον 
Γέροντα Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, της Προέδρου της Δημοκρατίας Αικατερίνης 
Σακελλαροπούλου, του Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη και του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου, ενώ 
παρεμβάσεις έκαναν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, η Αντιπρόεδρος 
του Συμβουλίου της Ευρώπης Ντόρα Μπακογιάννη και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής  Μαργαρίτης Σχινάς. 

Ο Γενικός Γραμματέας της ΔΣΟ, βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος 
Χαρακόπουλος, κατά την ομιλία του τόνισε: «Ποιες μπορούν να είναι οι προτάσεις για αυτό το 
κοινό αύριο από εμάς τους ορθοδόξους στο θρήσκευμα κοινοβουλευτικούς, με το κοινό 

πολιτισμικό υπόβαθρο που 
ορίζεται από την κοινή 
θρησκευτική πίστη, τις κοινές 
παραδόσεις, τα κοινά, για να 
χρησιμοποιήσω μια ωραία 
έκφραση, συμπεφωνημένα 
υπονοούμενα, τους κοινούς 
κώδικες δηλαδή της 
συνεννόησης μεταξύ μας», 
υπογραμμίζοντας ότι «τα σοφά 
διδάγματα που μας αφήνει η 
πανδημία πρέπει να τα 
αφομοιώσουμε και να τα 
μετουσιώσουμε σε πράξεις στη 

ζωή μας. Η ανθρωπότητα για να αντιμετωπίσει την απειλή του θανάτου από τον μικροσκοπικό 
αυτό εχθρό έπρεπε να δράσει σε συντονισμό και από κοινού. Και στο βαθμό που το έκανε είχε 
σημαντικές επιτυχίες. Η αλληλεξάρτηση είναι εμφανής, καθώς αν παραμείνουν μαύρες τρύπες 
στον πλανήτη, ολόκληρος ο πλανήτης είναι σε κίνδυνο. Και αυτή η αλληλεξάρτηση οδηγεί μοιραία 
στην αλληλεγγύη στον συνάνθρωπό μας, στους άλλους λαούς και στα άλλα κράτη που έχουν την 
ανάγκη βοηθείας κατά το ευαγγελικό “αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σ’ εαυτόν”. Το ηθικό 
πρόταγμα, ωστόσο, για να εμπεδωθεί στις ευρωπαϊκές κοινωνίες πρέπει να μην παραμένει μόνον 
στο επίπεδο των εξωτερικών κανόνων, αλλά να γίνει εσωτερικό βίωμα.  

Π 
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Ο ευρωπαϊκός χώρος, όμως, πλήττεται εδώ και δεκαετίες από μια προσπάθεια κάποιων 

κύκλων να αποσπάσουν από τον πολιτισμό του, βασικούς πυλώνες της ύπαρξής του, χωρίς τους 
οποίους θα πάψει να είναι ευρωπαϊκός και μάλλον θα πάψει να είναι και διακριτός πολιτισμός. 
Αναφέρομαι, βεβαίως, στη χριστιανική παράδοση, η οποία, σε συνδυασμό με την αρχαία, την 
κλασική γραμματεία και το ρωμαϊκό δίκαιο, διαμόρφωσε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τον Ευρωπαίο 
άνθρωπο. Αυτή η απόπειρα να κοπούν οι ρίζες του ευρωπαϊσμού θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα 
να μαραθούν οι ανθοί του ευρωπαϊκού δέντρου, και το ίδιο να ξεραθεί». 

Κλείνοντας δε τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της ΔΣΟ επεσήμανε: «Την τρέχουσα 
περίοδο η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας έρχεται αντιμέτωπη με τρεις μορφές 
προκλήσεων: η πρώτη πρόκληση αφορά τη δημόσια υγεία και την απειλή της πανδημίας, η 
δεύτερη είναι πολιτική και σχετίζεται με το ζήτημα της προσβολής θρησκευτικών μνημείων δια 
της μετατροπής του καθεστώτος τους, όπως έκανε η τουρκική κυβέρνηση στην περίπτωση της 
Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης και της Μονής της Χώρας και, τέλος, η τρίτη πρόκληση 
εκτυλίσσεται στο θεσμικό επίπεδο και αφορά τη διαχείριση του Μέλλοντος της Ευρώπης».  

Αναφερόμενος στον διάλογο για το Μέλλον της Ευρώπης, υπογράμμισε ότι «η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ε.Ε.) υπό την κοινή προεδρία των θεσμικών της οργάνων έχει συστήσει μια πλατφόρμα 
για την ανταλλαγή απόψεων των πολιτών των κρατών μελών της και για την προβολή δράσεων 
που αφορούν τη γενικότερη προβληματική περί του Μέλλοντος της Ευρώπης. Σε αυτές τις 
εκδηλώσεις θα επιχειρήσουμε να δώσουμε βήμα στους Διεθνείς Κοινοβουλευτικούς Θεσμούς, 
αλλά και στους εκπροσώπους των Εκκλησιών, ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους για το 
Μέλλον της Ε.Ε. και εν γένει για το Μέλλον της Ευρώπης. Τον Απρίλιο του 2022, λοιπόν, 
επιδιώκουμε να διοργανώσουμε στην Ελλάδα μια συνάντηση εκπροσώπων των Ορθοδόξων 
Εκκλησιών για το Μέλλον της Ευρώπης».  

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και την Εικαστική Έκθεση «Ξύλινα 
Κεντήματα» της Καλλιτέχνιδος Πέπης Χατζηδάκη στο ΚΑΜ (Βλ. φωτ. σελ. 28). 
 

2665. 23-25 Θερινό Σχολείο για την Αειφορία. 
κπαιδευτικοί από όλη την Κρήτη, στο πλαίσιο του: «2ου Θερινού Σχολείου Εκπαίδευσης για 
την Αειφορία», παρακολούθησαν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με υπεύθυνη τη Δρα Αμαλία 
Φιλιππάκη, Συντονίστρια Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Περιφερειακού Κέντρου 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κρήτης. Εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή της ΟΑΚ, Δρος 
Κωνσταντίνου Ζορμπά, καλωσόρισε την Ομάδα ο Αντώνης Καλογεράκης, ο οποίος παρουσίασε 
το πως αντιλαμβάνεται την αειφορία το Ίδρυμα στην πράξη, μέσα από καθημερινές καλές 
πρακτικές, με έμφαση στην υιοθέτηση λύσεων, που οι μαθητές με βιωματικό και διαδραστικό 
τρόπο μπορούν να αντιληφθούν την έκταση της κλιματικής κρίσης και την αναγκαιότητα 
υιοθέτησης ενός νέου τρόπου ζωής με σεβασμό στο περιβάλλον, απομακρυνόμενοι από τον 
υπερκαταναλωτισμό και σεβόμενοι τους διαθέσιμους πόρους του πλανήτη, πρακτικές οι οποίες 
ακολουθούνται κατά πιστή παράδοση αιώνων από τις Ιερές Μονές. 

Παρέμβαση για τον ρόλο των Ακαδημιών σε επίπεδο Ευρώπης, σε σχέση με τα σχολεία, τις 
Ενορίες και τις πολιτικές που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ασθενέστερων και στην 

καταπολέμηση 
της ενεργειακής 
ένδειας, μέσω 

ενεργειακών 
συνεταιρισμών, 

έκανε ο Rüdiger 
Noll, 

Εκτελεστικός 
Γραμματέας του 
Συνδέσμου των 

Ακαδημιών της Ευρώπης (Oikosnet Europe), ο οποίος, επίσης, φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις 
της ΟΑΚ, αυτό το διάστημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των 
παρευρισκόμενων για το πώς η κάθε σχολική μονάδα μπορεί να συνεργαστεί με τις Ακαδημίες σε 
επίπεδο Ευρώπης, αλλά και για την αναγκαιότητα προώθησης ήπιων ενεργειακών συστημάτων 
για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων, αναβαθμίζοντας τις κτηριακές 
εγκαταστάσεις και κυρίως εξοικονομώντας τα μέγιστα δυνατά, ελαχιστοποιώντας το αποτύπωμα 
άνθρακα, ως μάθημα ζωής για τη νέα γενιά. 

Ε 
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Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης παρευρέθηκε στο Θερινό Σχολείο η Σοφία Μαλανδράκη, 

ενώ κατά τη διάρκεια του γεύματος στην ΟΑΚ, χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Πλατανιά,  
Γιάννης Μαλανδράκης, συνοδευόμενος από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, τονίζοντας τη 
σημασία συνεργιών Δήμου - Εκπαιδευτικών υπογραμμίζοντας τη σημασία υλοποίησης έργων 
υποδομής για βελτίωση των σχολικών μονάδων, αλλά και των περιβαλλοντικών έργων του 
Δήμου, που βοηθούν τις τοπικές κοινωνίες να αναβαθμίσουν τον πλούτο που διαθέτουν με 
σεβασμό στη φύση της Κρήτης.  

Τέλος, η Ομάδα επισκέφθηκε το Μετόχι της Αγίας Κυριακής της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής, 
όπου ενημερώθηκε από την αδελφή Θεοσέμνη για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης που υλοποιεί η Ιερά Μονή και για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που έχει 
δημιουργήσει. 

 
2666 26. Πανδημία (Covid-19) και Εμβολιασμός. 

διαίτερα μεγάλη απήχηση είχε η Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα, που διοργάνωσε η ΟΑΚ, 
με θέμα: «Covid-19 και Εμβολιασμός» με κύριο σκοπό την ανάδειξη της επείγουσας ανάγκης 
του εμβολιασμού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διασποράς του Κορωνοϊού.  

Στην εισαγωγική του 
τοποθέτηση ο Δρ Κων. Β. 
Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής 
της ΟΑΚ, αναφέρθηκε στην 
ανάγκη της ευθύνης και της 
ευαισθησίας του Ιδρύματος 
απέναντι στα θέματα υγείας. 
Χαρακτήρισε δε το θέμα ως 
άκρως υπαρξιακό, ανθρώπινο 
και κοινωνικό, διότι η πανδημία 
μπορεί και προκαλεί παγκόσμιο 
τρόμο και απελπισία, 
δοκιμάζοντας τις αντοχές μας, αλλά πολύ περισσότερο, τις ανθρώπινες σχέσεις μας, 
σημειώνοντας ότι πρέπει να δράσουμε αλληλέγγυα και με σεβασμό στον πλησίον, ώστε να 
«μειωθούν οι αριθμοί νοσηλευομένων στα Νοσοκομεία, στους θανάτους και στις οικογενειακές 
τραγωδίες που σχετίζονται με αυτήν την πανδημία, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε 
καλύτερα την πίκρα και το πένθος των ανθρώπων».  

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου  
Αμφιλόχιος, Πρόεδρος της ΟΑΚ, αφού ευχαρίστησε τους ιατρούς για την ευαισθησία τους 
απέναντι στους ασθενείς αυτή τη δύσκολη περίοδο, τόνισε την εμπιστοσύνη της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας στα επιτεύγματα της Ιατρικής Επιστήμης, υπογραμμίζοντας πως «πρέπει να 
γκρεμίσουμε τα τείχη της άρνησης και του φόβου σχετικά με τον εμβολιασμό», ενώ έκλεισε με την 
ευχή να τελειώσουμε σύντομα με την πανδημία και από αυτήν να βγούμε «πιο ώριμοι, πιο 
υπεύθυνοι, πιο αλληλέγγυοι και πιο ανθρώπινοι». Αναφέρθηκε δε σε πρόσφατη τοποθέτηση της 
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, ο οποίος επεσήμανε ότι «ενώ ο 
λιμός ο υλικός ακολουθεί κατά πόδας τον λοιμόν της πανδημίας, κυρίως εις τας οικονομικώς 
χαμηλοτέρας κοινωνικάς τάξεις όλων των Xωρών, και όχι μόνον των πενεστέρων του λεγομένου 
Τρίτου Κόσμου. Διά τας τελευταίας ταύτας Χώρας, αι οποίαι στερούνται και πόρων και υποδομών, 
φρονούμεν ότι αι ευρωστότεραι οικονομικώς και ιατροφαρμακευτικώς επαρκέστεραι Χώραι 
οφείλουν να επιδείξουν αμελητί ηυξημένην αλληλεγγύην, κυρίως προμηθεύουσαι αυτάς δωρεάν 
ικανάς ποσοτήτας εμβολίων και θεραπευτικών σκευασμάτων…» (Διακοινοβουλευτική Συνέλευση 
Ορθοδοξίας, Κρήτη, 22 Ιουλίου 2021).   

Την Ημερίδα χαιρέτισε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλειος Κικίλιας, ως εκπρόσωπος του 
Προέδρου της Ελληνικής Κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τους 
επιστήμονες και την Εκκλησία καθώς και την ΟΑΚ για τη στήριξη, παρακάλεσε για την έγκυρη 
ενημέρωση των αρνητών του εμβολιασμού, ώστε να πειστούν να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα. Η Λένα Μπορμπουδάκη, Διευθύντρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, 
τόνισε την εμπιστοσύνη που πρέπει να δείχνει ο κόσμος στην ιατρική κοινότητα, 
επιβεβαιώνοντας ότι η Επιστήμη δεν έρχεται σε αντίθεση με τη χριστιανική πίστη, αλλά είναι 
αλληλένδετες και συμπορεύονται. Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι τα εμβόλια είναι το σημαντικότερο 
όπλο αντιμετώπισης της πανδημίας που θα βοηθήσει και στην επανέναρξη της οικονομικής 

Ι 



12 
δραστηριότητας. Εν συνεχεία, ο Λάμπρος Βαμβακάς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφέρειας Κρήτης, αναφέρθηκε στον «ιό» της 
συνωμοσιολογίας που υπάρχει στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σχετικά με τον εμβολιασμό και 
αναφέρθηκε στη δυναμική εκστρατεία της Περιφέρειας Κρήτης από την πρώτη στιγμή καθώς τα 
εμβόλια -όπως είπε χαρακτηριστικά- «αποτελούν ανυπέρβλητης αξίας κοινωνική κατάκτηση». Η 
Σπυριδούλα Αθανασοπούλου – Κυπρίου, Καθηγήτρια Θεολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, αφού 
αναφέρθηκε σε έρευνα του Περιοδικού «Θεολογία» σχετικά με τους νέους και τον εμβολιασμό, 
τόνισε ότι είναι προσωπικό και πνευματικό το ζήτημα του εμβολιασμού με κοινωνική διάσταση, 
μία ηθικά συνειδητή πράξη, που για να την εκπληρώσουμε, θα πρέπει πρώτα να έχει προηγηθεί 
στοχασμός. «Ο εμβολιασμός είναι πράξη αγάπης και αλληλεγγύης» υπογράμμισε και ότι πλέον, 
στην εποχή της πανδημίας, «αναθεωρούμε τις προτεραιότητές μας». Ο Χρήστος Λιονής, 
Καθηγητής Γενικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, επεσήμανε την αναγκαιότητα της 
προσέγγισης των ανθρώπων της ενδοχώρας και δυσπρόσιτων περιοχών προκειμένου με απλά 
λόγια, ομιλώντας τη «γλώσσα» τους, να πειστούν για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. 

Η Ειρήνη Ηλιάκη, Ιατρός Λοιμωξιολόγος, Λέκτορας του Πανεπιστημίου Harvard, έκανε λόγο 
αρχικά για τις ανισότητες που υπάρχουν σχετικά με τον εμβολιασμό και τις φυλετικές διακρίσεις 
και εξέφρασε την αγωνία της τα Κοινοβούλια και οι Χώρες να βοηθήσουν, ώστε να εμβολιαστούν 
και οι κάτοικοι των λεγόμενων «Τρίτων Χωρών». Η κα Ηλιάκη αναφέρθηκε σε προσωπική της 
μαρτυρία για τον εμβολιασμό, αφού από την πρώτη στιγμή εμβολιάστηκε, έχοντας απόλυτη 
εμπιστοσύνη στην Επιστήμη, ενώ έκλεισε λέγοντας ότι οι Έλληνες πρέπει να νιώθουμε τυχεροί 
που έχουμε τόσο σημαντικούς επιστήμονες. Τέλος, τον λόγο έλαβε ο Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής 
Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος παραλήρησε τον Κορωνοϊό με τον κλέφτη 
που θέλει να εισβάλει στο σώμα μας και να χρησιμοποιήσει τα κύτταρά μας, ώστε να μάς 
επηρεάσει αρνητικά. «Το εμβόλιο είναι το πιο σημαντικό όπλο για την παραλλαγή Δέλτα», ενώ 
επεσήμανε ότι «όπως και η Εκκλησία μας λέγει ότι πρέπει να προστατέψουμε το σώμα μας για να 
το κρατάμε υγιές, το ίδιο λέει και η Επιστήμη, ότι δηλαδή έχουμε ευθύνη απέναντι στο σώμα μας 
και πρέπει να εμβολιαστούμε για να κρατηθούμε 
υγιείς». Τέλος, αναφέρθηκε στις απειροελάχιστες 
παρενέργειες που έχουν τα εμβόλια και 
παρότρυνε τον κόσμο να εμβολιαστεί, με την 
ευχή μία Εκκλησία να γίνει εμβολιαστικό κέντρο 
για λίγες ημέρες (Φωτ.: Από τον Ιερό Ναό 
Παναγίας στις Αρχάνες Ηρακλείου, του πρώτου 
Ναού που μετατράπηκε σε Εμβολιαστικό Κέντρο).  

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Δρ 
Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της 
ΟΑΚ, ο οποίος κλείνοντας επεσήμανε ότι «ο φόβος του ανθρώπου ήταν και είναι ένας: ο φόβος 
του θανάτου, όλοι οι άλλοι φόβοι είναι παράγωγά του. Αυτός είναι ο φόβος των φόβων. Πολλά 
ζητήματα ανακίνησε η νέα επιδημία, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, ηθικά, ανθρωπολογικά, 
που απασχόλησαν ήδη τη δημόσια συζήτηση, όπως πιο σοβαρά ηθικά διλήμματα π.χ. η triage -η 
απόφαση επιλογής μεταξύ νέων ή ηλικιωμένων για τις ΜΕΘ, ο στιγματισμός ατόμων ή 
κοινοτήτων, η αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και των Κρατών, σε επίπεδο εθνικό, 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Οι κοινωνίες δεν μπορούν να συνεχίσουν αν δεν είναι αλληλέγγυες 
ενώπιον των μεγάλων κρίσεων όχι μόνο σε τοπικό, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο». Ακολούθησε 
συζήτηση μεταξύ των ομιλητών και το πλήθος των συμμετεχόντων είχε την ευκαιρία να 
συμμετάσχει με ποικίλα ερωτήματα, τα οποία απαντήθηκαν με επιστημονικά δεδομένα από 
τους εισηγητές.  

Η εκδήλωση έκλεισε με ανάγνωση αποσπάσματος από την «Ευχή εις λοιμικήν νόσον» του 
Δικτύου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Ποιμαντική Διακονία στο χώρο της Υγεί ας.  
 
 28-29. Συνεργασία με Διαπολιτισμικό - Περιβαλλοντικό Οργανισμό. 

υζήτηση με τον Πάνο Πούλο, υπεύθυνο του 
Οργανισμού με την επωνυμία: «Φιλοξενία», η οποία 
εστιάζει σε Ευρωπαϊκά - Εθνικά Διαπολιτισμικά και 

Περιβαλλοντικά Προγράμματα. Σκοπός ήταν η συγκρότηση 
ευρύτερων συνεργασιών με άξονα την επιμόρφωση των 
νέων της Ευρώπης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την 
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υποστήριξη Φορέων Νεολαίας, συμπεριλαμβάνοντας και το Ευρωμεσογειακό Κέντρο Νεότητας 
(ΕΚΝ), το οποίο είναι Παράρτημα της ΟΑΚ στα Νωπήγεια Κισάμου. Στην αναλυτική συζήτηση με 
τον κ. Πούλο έλαβαν μέρος: ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, ο Rüdiger Noll, οι συνεργάτες 
Αικατερίνη Καρκαλά και Αντώνης Καλογεράκης. 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
 
2667 2-8. Διεθνές Συνέδριο Ομαδικής Ψυχοθεραπείας.  

ε αυτή την ιδιαίτερη χρονική περίοδο που διανύουμε, έχοντας τόσους περιορισμούς, αλλά 
και ανάγκη ζωής και επικοινωνίας, το Κέντρο Ψυχοδραματικών Συναντήσεων Αθηνών 
διοργάνωσε για τέταρτη συνεχή φορά, το Διεθνές Συνέδριο Ομαδικής Ψυχοθεραπείας.  

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους οι 
συμμετέχοντες, πιστοί στα μέτρα προστασίας κατά της 
πανδημίας, προσπάθησαν επιτυχώς να συνυπάρχουν και να 
επικοινωνήσουν. Παρουσιάσεις για την ψυχοθεραπευτική 
πρόληψη των ψυχικών συνεπειών της πανδημίας, 
βιωματικές Ομάδες καθώς και υποστηρικτικές Ομάδες ήταν 
μεταξύ των δραστηριοτήτων του Συνεδρίου. Κάποιες από τις 
βιωματικές Ομάδες έγιναν σε ανοιχτό χώρο στους Αρμένους 
και στα Νεριανά. Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε επιτυχώς και 
όπως τόνισε ο υπεύθυνός του, Στυλιανός Λαγαράκης -
Ιατρός, Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής, Ψυχοδραματιστής- 
«εστιάσαμε στην απλότητα στην ανθρωπιά και στην αγάπη. 

Ήταν ένα Συνέδριο γεμάτο ζωή και σεβασμό σε αυτή!». Η τελετή λήξης ολοκληρώθηκε με 
τραγούδια  της γνωστής ηθοποιού Νάντιας Κοντογεώργη, εστιασμένα στην αγάπη για τη ζωή και 
τον άνθρωπο.  

 
14. Της θάλασσας οι Παναγιές. 

ηλεοπτικά γυρίσματα για τη διαδικτυακή μουσικοχορευτική παράσταση «Της θάλασσας οι 
Παναγιές 2 (Κρήτη)» που συνδιοργάνωσαν η ΟΑΚ, η Dale Paso και το Πολιτιστικό Κέντρο 
«Επιλήνιος» - 

Παράρτημα Χανίων, ως 
συνέχεια της 
επιτυχημένης παράστασης 
που δόθηκε στο Θέατρο 
Ανατολικής Τάφρου στις 
15 Αυγούστου 2020. Από 
καρδιάς συγχαίρουμε τον Κωνσταντίνο Κακαβελάκη και την Ομάδα του για αυτήν την 
προσπάθεια. Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής 
της ΟΑΚ, ο οποίος και μετέφερε τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου και 
Σελίνου Αμφιλοχίου, Προέδρου του Ιδρύματος. 
 

15. Εορτή της Παναγίας στην Ιερά Μονή Γωνιάς. 
ε κλίμα κατάνυξης, αλλά και πνευματικής ευφροσύνης, εορτάστηκε το Πάσχα του 
Καλοκαιριού, η Μεγίστη Θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως 
της Παναγίας μας, την Παναγιά την Οδηγήτρια, στην Ιερά 

Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Γωνιάς. Την παραμονή της 
εορτής τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, 
χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Προικονήσσου 
Ιωσήφ, ο οποίος και εκπροσώπησε τον Παναγιώτατο, κομίζοντας 
την Πατριαρχική και Πατρική ευχή και ευλογία του Πατριάρχου του 
Γένους, συγχοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου. Ο Σεβασμιώτατος στο 
βαθυστόχαστο και θεολογικό κήρυγμά του σημείωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Είναι ίσως η 
τέταρτη φορά, Σεβασμιώτατε, που έρχομαι προσκυνητής. Καλεσμένος τις τρεις φορές της αγάπης 
σας. Την τέταρτη φορά ως μέλος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η οποία συνήλθε εδώ, στην 
Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης δίπλα, της οποίας τον διευθυντή εντιμολογιώτατο Άρχοντα βλέπω 
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απέναντί μου και χαίρομαι ιδιαιτέρως για την παρουσία του. Διότι αυτό το Πνευματικό Ίδρυμα, ο 
καρπός των μεγάλων και υψηλών οραματισμών του μακαριστού προκατόχου σας Μητροπολίτου 
κυρού Ειρηναίου Γαλανάκη, έχει βάλει στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, όχι μόνο 
πανορθοδόξως, αλλά χριστιανικώς και έτι μάλλον, αυτή τη γωνία την ευλογημένη της Κρήτης και 
κατά τούτο θα έλεγε κανείς ότι ο Μητροπολίτης Ειρηναίος υπήρξε μέχρι στιγμής ο μέγιστος 
ευεργέτης αυτού του τόπου». 
 

2668 23.8 – 3.9. 10ο Διεθνές Υβριδικό Συνέδριο Φυσικής (ICNFP 2021).  
έκατο κατά σειρά Διεθνές Συνέδριο Φυσικής, κατά το οποίο αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες 
του Συνεδριακού Κέντρου της ΟΑΚ, το οποίο υποστηρίζει τη διεξαγωγή Υβριδικών 
Συνεδρίων (με φυσική, αλλά και με ταυτόχρονη διαδικτυακή, παρουσία των 

συμμετεχόντων επιστημόνων από 
οποιαδήποτε σημείο του πλανήτη). 
Συνολικά έλαβαν μέρος 271 επιστήμονες. 
Kατά τη διάρκεια των εργασιών του 
συζητήθηκαν από διεθνώς 
αναγνωρισμένους Καθηγητές και 
βραβευμένους Ερευνητές, από τα 
σημαντικότερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 
του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου και 
του CERN (Conseil Européen pour la  
Recherche Nucléaire), το οποίο είναι το 
μεγαλύτερο σε έκταση πειραματικό κέντρο 
πυρηνικών ερευνών και ειδικότερα επί της σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο, θέματα των 
διαφόρων κλάδων της Φυσικής (High Energy Particle Physics, Heavy Ion Collisions, Quantum 
Physics, Quantum Optics, Cosmology, Astrophysics, Mathematical Physics). Κατά την έναρξη των 
εργασιών του Συνεδρίου ο Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, 
αναφέρθηκε στην ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης της σύγχρονης έρευνας, ιδιαίτερα κατά 
την τρέχουσα περίοδο της υγειονομικής κρίσης, θέτοντας το ερώτημα για την αναζήτηση της 
ταυτότητας της ανθρωπότητας στη μετα-πανδημία (Covid-19) εποχή. Οι Σύνεδροι κατά τη 
διάρκεια της παραμονής τους στην Κρήτη επισκέφτηκαν Ιερές Μονές, Ιστορικά Μνημεία, καθώς 
και αξιοθέατα του νησιού, ενώ συμμετείχαν σε διεπιστημονικές ομιλίες: α) για την ιστορία της 
Κρήτης από τον Δρα Εμμανουήλ Χαλκιαδάκη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, β) για την κλιματική 
κρίση από τον Αντώνη Καλογεράκη, Υπεύθυνο του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας, γ) για 
την τέχνη της μουσικής από την Καλλιόπη Πέτρου (Σοπράνο), η οποία προσέφερε στο κοινό του 
Συνεδρίου ένα μοναδικό Γκαλά Όπερας, δ) για τη σημασία της Ορθόδοξης Παράδοσης, από την 
Αικατερίνη Καρκαλά, Επιστημονική Συνεργάτιδα και ε) για τη σχέση Επιστήμης - Θρησκείας από 
τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος.  

Με ιδιαίτερη δε συγκίνηση έκλεισε (close session) τις εργασίες του το Συνέδριο, το οποίο 
εόρτασε τα δέκα χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην ΟΑΚ, αρχής γενομένης από το 2012. Ο 
Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, κάνοντας μία κοινωνιολογική αναφορά στις έννοιες κλείνω (close) - 
ανοίγω (open), σημείωσε ότι «τίποτα δεν κλείνει, όταν μπορούμε να ανοίγουμε αμέσως κάτι νέο. 
Το ίδιο συμβαίνει και με τη ζωή. Μπορεί να κλείνει κάτι (μεταφυσικώ τω τρόπω), αλλά πάντα θα 
υπάρχει ένα άνοιγμα κι αυτό εξαρτάται από το τι αφήνουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. 
Σήμερα, τόνισε, χάσαμε έναν παγκόσμιο μουσικό Έλληνα, ο οποίος άφησε έναν πλούσιο μουσικό 
πολιτισμό. Ο Μίκης Θεοδωράκης, φίλος του Ιδρύματος, πέρασε στον άλλον κόσμο, αλλά μάς 
άφησε πίσω μία μουσική παιδεία, με την οποία μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και να 
ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μας, ώστε να μπορέσουμε να ξαναζήσουμε».  

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με μουσική και φυσικά… με το πολύ γνωστό έργο του 
«ΖΟΡΜΠΑΣ»! 

 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

 

2669. 4-6 Κρήτη: Σταυροδρόμι πολιτισμών. 
μάδα Γάλλων περιηγητών, από τον Σύλλογο “Alsace – Crète” της Αλσατίας της Γαλλίας, με 
Πρόεδρο και υπεύθυνο τον Γάλλο Φιλέλληνα και φίλο της Ακαδημίας Jean Claude 
Shcwendemann, ταξίδεψε στην Κρήτη υλοποιώντας το Πρόγραμμα: «Μοναστήρια και 

Δ 
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Εκκλησίες της Κρήτης». Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους επισκέφθηκαν το Ίδρυμα, όπου 
ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και ενημερώθηκαν για τις δράσεις και τα 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα από την Αικατερίνη Καρκαλά. 
 

2670. 16. Νέα Προγράμματα Διά βίου Μάθησης στην ΟΑΚ. 
ην έναρξη 140 Επιμορφωτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με 3.000 συμμετέχοντες, τα οποία καλύπτουν 20 

διαφορετικές Θεματικές Ενότητες, κήρυξε σε 
ειδική διαδικτυακή εκδήλωση ο 
Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 
Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β΄. Το όλο 
Πρόγραμμα στηρίζεται και από την Ορθόδοξο 
Ακαδημία Κρήτης και όπως επεσήμανε στο 
Χαιρετισμό του ο Γενικός Διευθυντής Δρ 
Κωνσταντίνος Ζορμπάς «κατόπιν ομοφώνου 
αποφάσεως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου 
της Εκκλησίας Κρήτης, η Αγία και Ιερά 
Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με 
πρόταση του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, ομόφωνα 
αποφάσισε όπως η ΟΑΚ εξονομαστεί και εξυψωθεί σε “Κέντρο Εκπαίδευσης Κληρικών και Λαϊκών 
στελεχών της Εκκλησίας Κρήτης, Δωδεκανήσων, Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου και της 
διασποράς του Οικουμενικού Θρόνου”. Το 2014, κατόπιν αποφάσεως και του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και νυν Εταίρου της ΟΑΚ, υπεγράφη 
πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων και αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής 
ήταν η υλοποίηση πολλών επιμορφωτικών δράσεων με ποικίλη θεματολογία, για κληρικούς και 
λαϊκούς, οι οποίοι εκδήλωσαν ποικιλοτρόπως την πλήρη ικανοποίηση και τις ευχαριστίες τους διά 

την πληρότητα και αρτιότητα της οργάνωσης και 
των εκπαιδευτών. Με την ευχή και την ευλογία 
του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ η Ορθόδοξος Ακαδημία 
Κρήτης θα συνεχίσει τη συνεργασία με το ΙΠΕ 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και στην 
υλοποίηση του νέου Προγράμματος: “Ο 
άνθρωπος και το Περιβάλλον στην προοπτική 
μίας πράσινης οικουμένης” “επ’ ωφελεία των 
κληρικών και λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας”».  

Τα νέα Επιμορφωτικά Προγράμματα απευθύνονται σε κληρικούς, λαϊκά στελέχη, συνεργάτες 
και εθελοντές της Εκκλησίας και των Φορέων της, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό μη 
Εκκλησιαστικών Φορέων και Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας. Στην ειδική διαδικτυακή εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών παρόντες ήταν -εκτός από 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου- ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ελευθέριος 
Οικονόμου, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Νίκη Δανδόλου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής Παναγιώτης Καλδής, οι Κοσμήτορες των Θεολογικών Σχολών Αθήνας Χρήστος 
Καραγιάννης και Θεσσαλονίκης Χρυσόστομος Σταμούλης.  

Την εκδήλωση συντόνισε και παρουσίασε ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΙΠΕ, 
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του 
Έργου.  
 

17. Ομάδα 20 Γερμανών, κληρικών και λαϊκών, από το τουριστικό Γραφείο “Benletoni Tours” 
ενημερώθηκαν από την Αικατερίνη Καρκαλά για το έργο του Ιδρύματος και συζήτησαν θέματα 
που αφορούν το μέλλον του Χριστιανισμού στην Ευρώπη. 
 

2671. 24.9-10.10 Α΄ Ομάδα Κηπουρών Τοπίου. 
ρακτική άσκηση σπουδαστών και σπουδαστριών της Σχολής Kηπουρών Τοπίου από τα 
κρατίδια της Γερμανίας Rheinland-Pfalz, Saarland και Nordrhein-Westfalen και τις 
αντίστοιχες Επαγγελματικές Σχολές  (Επαγγελματική Σχολή Επεξεργασίας της Πέτρας και 

Τ 
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Κηπουρών του Τοπίου Deula και Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Σχολή του Ερυθρού Σταυρού κ.ά.), 
υπό την καθοδήγηση των Εκπαιδευτών τους Alexander Kreisel, Michael Hemmes κ.ά. Το 
Πρόγραμμα έχει ως στόχο τη γνώση χρήσης της πέτρας, δημιουργώντας ψηφιδωτά και μονοπάτια 
και γέφυρες εμπνευσμένα τόσο από την κρητική παραδοσιακή τέχνη, όσο και από τα σύμβολα 
της χριστιανικής παράδοσης και εντάσσεται στην πρακτική άσκηση του τελευταίου έτους 
σπουδών τους. Φέτος, εκτός από τους εκπαιδευόμενους στην επεξεργασία της πέτρας, 
συμμετέχει και μία Ομάδα σπουδαστών επεξεργασίας του ξύλου, καθώς και για πρώτη φορά 
καθηγητής μαγειρικής με δύο εκπαιδευόμενους, οι οποίοι 
βοηθούν στην κουζίνα του Ιδρύματος.  

Οι σπουδαστές συνεχίζουν το έργο τους στην ΟΑΚ, με 
απαρχή το 1996 μέχρι σήμερα ανελλιπώς, με πρωτοβουλία του 
Καθηγητή Eckhart Boy, ο οποίος και συνταξιοδοτείται πλέον. 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, Ιερούς Ναούς, 
Μουσεία και αξιοθέατα της περιοχής. Ο Γενικός Διευθυντής της 
ΟΑΚ Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες 
του Ιδρύματος καλωσορίζουν και ευχαριστούν την προσφορά 
των σπουδαστών, ειδικά στους δύσκολους καιρούς που 
βρισκόμαστε, λόγω της πανδημίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο Τεύχος μας. 
 

26. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμινίων Ηρακλείου πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στην 
ΟΑΚ και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος από τον Γενικό Διευθυντή Δρα 
Κωνσταντίνο Ζορμπά, ο οποίος, αφού τους καλωσόρισε, τούς ενημέρωσε για την ιστορία, τις 
δράσεις και τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Ακαδημίας.  

 

Δραστηριότητες του Προσωπικού  
και συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις 

Ο Γενικός Διευθυντής:  
 

Ιούλιος 
4. Στην παράσταση «Προμηθέας Δεσμώτης» στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, σε συμπαραγωγή 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. και του Θεάτρου «Πορεία» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. 
9 - 11. Συμμετοχή στο 7ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα:  «Κοινωνική ευαλωτότητα και 
ανάπτυξη: 
Προκλήσεις στην 
Εκπαίδευση, την 
Οικονομία και 
τον Πολιτισμό», 
που διοργάνωσε 
το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Ηράκλειο, με θέμα ομιλίας 
«Πανδημία Covid-19: Προς μία Νέα Κοινωνία;».  
11. Παρέστη στην υποδοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Προύσης κ. Ιωακείμ και στον 
εόρτιο Αρχιερατικό Εσπερινό με αφορμή τις εορτές της Παναγίας της Τριχερούσης και των 
Θεοφόρων Πατέρων Γερασίμου και Ακακίου των νέων Ασκητών και του Θεοφόρου Πατρός 
Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων. 
12. Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Εκδήλωση, με θέμα: «Ανοικτή Διαβούλευση για τη Στρατηγική 
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027», 
που διοργάνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Καινοτομίας. 
14. Στη Συναυλία Κλασικής Μουσικής στα Μεσκλά Μουσούρων, του μουσικού σχήματος 
Ολλανδών Καλλιτεχνών «Το Κλασικό Κουιντέτο της Κρουαζιέρας» - “The Classical Cruise Quintet”, 
που διοργάνωσε ο Δήμος Πλατανιά. 
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15. Συνέντευξη στο Ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και στην εκπομπή της Δημοσιογράφου 
Κατερίνας Χουζούρη, με θέμα την πανδημία. 
16. Άρθρο, με τίτλο: «Δώστε μία ψυχή στην... ενδοχώρα: Δύο σκέψεις» («Χανιώτικα Νέα», 16-7-
2021, σελ. 35). 
17. Στην προβολή, με θέμα: «Το 1821 στην Τέχνη – Έλληνες και ξένοι ζωγράφοι», στην πλατεία 
πίσω από το Γιαλί Τζαμισί, στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Εικαστικής Δημιουργίας του 
Συλλόγου Γυναικών Καλλιτεχνών Χανίων «Ίρις», σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χανίων και το 
Λιμενικό Ταμείο Χανίων, μετά από τιμητική πρόσκληση προς το Ίδρυμα. 
18. Στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους πεσόντες και αγνοούμενους κατά την τουρκική 
εισβολή στην Κύπρο το 1974 που πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο Πεσόντων Κρητών στην Κύπρο 
στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, σε συνδιοργάνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας 
και Αποκορώνου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, του Δήμου Χανίων και του Παγκρήτιου 
Συνδέσμου Πολεμιστών Κύπρου 1974. 
19. Στη Θεατρική Παράσταση «Το Ηφαίστειο» του Παντελή Πρεβελάκη στο Θέατρο Ανατολικής 
Τάφρου, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Χανίων με την Περιφερειακή Ενότητα 
Χανίων, μετά από τιμητική πρόσκληση προς το Ίδρυμα. 
20. Στη συνάντηση των μελών της Επιτροπής Π.Ε. Χανίων «Χανιά 1821 – 2021» στο Πνευματικό 
Κέντρο Χανίων. 
21. Συνάντηση στην Αθήνα με την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου κα Νίκη Δανδόλου με σκοπό την ένταξη της ΟΑΚ σε χρηματοδοτούμενα 
Προγράμματα καθώς και με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού 
της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας  Αντώνιο Γυπάκη. 
Ομιλία – καλωσόρισμα στην Εικαστική Έκθεση της Πέπης Χατζηδάκη, με τίτλο: «Ξύλινα 
Κεντήματα» στο ΚΑΜ στο παλιό λιμάνι Χανίων (Βλ. φωτ. σελ. 9 & 28). 
22. Στη Διαδικτυακή Στρογγυλή Τράπεζα, με θέμα: «Διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα 
προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών 
για το θρησκευτικό τουρισμό και τη 
θεσμική του ενδυνάμωση», που 
διοργάνωσε το Υπουργείο Τουρισμού στο 
πλαίσιο του Interreg Ελλάδα – Κύπρος. 
23-25. Συμμετοχή και εισήγηση, με θέμα: 
«Τα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης 
Συνόδου οδοδείκτες για το μέλλον του 
κόσμου», στις εργασίες της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας στην Κρήτη.  
24. Στην Επιμνημόσυνη Δέηση για την 105η επέτειο από την κοίμηση του οπλαρχηγού 
Χατζημιχάλη Γιάνναρη στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Μάλεμε. 
25. Στην 47η ετήσια επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων Καταδρομέων και Αεροπόρων 
το 1974 στην Κύπρο, στο Στρατόπεδο «Εφ. Ανθλγου (ΠΖ) Νικ. Αποστολάκη». 
Στην εκδήλωση τιμής για τον Ηγούμενο της Μονής Πρέβελη Μελχισεδέκ Τσουδερό στο 
Πολεμάρχι, που διοργάνωσε ο Δήμος Πλατανιά σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου 
Ρεθύμνου και Τοπικούς Φορείς. 
27. Στη μουσική εκδήλωση, με τίτλο: «Κρυμμένα μονοπάτια» της βιολονίστριας Μαρίας 
Μανουσάκη, που διοργάνωσε ο Δήμος Πλατανιά στη λιθόκτιστη κρήνη οικισμού Καμάρας 
Καληδονίας στη Δ.Ε. Κολυμπαρίου. 
29. Άρθρο-παρέμβαση, με τίτλο: «Το θαύμα της ακοής... από τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου 
Πλατανιά!» («Χανιώτικα Νέα», 29-7-2021, σελ. 34). 
30. Στην τελετή έναρξης των Γιορτών της Ρόκκας 2021 και στη μουσική παράσταση με τον Νίκο 
Πορτοκάλογλου και τον Στάθη Δρογώση, στην πλατεία της Ρόκκας. 

 
Αύγουστος 
2. Άρθρο - παρέμβαση, με τίτλο: «Αειφόρος Τουρισμός» («Χανιώτικα Νέα», 2-8-2021, σελ. 18). 
3. Στην παρουσίαση βιβλίου, με τίτλο: «Η ψυχή των αθώων» της Μαρίτας Κακούρη, βιογραφίας 
Χάρη Καρατζά, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων (Βλ. ιστοσελίδα 
https://ipsixi.blogspot.com/). 
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4. Στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Βαγγέλη Κακατσάκη, με τίτλο: «Τα χελιδόνια του 
μοναχού», που διοργάνωσε το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αγία Σοφία» σε συνεργασία με την Ένωση 
Πνευματικών Δημιουργών Χανίων και τις Εκδόσεις «Πυξίδα της Πόλης» και με την υποστήριξη 
του Εθνικού Ιδρύματος «Ελ. Κ. Βενιζέλος» στον αύλειο χώρο του Ιδρύματος. 
Στο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο, με τίτλο: “Europe Calling: Powerless against the floods? How 
can we protect ourselves from disasters in Europe?”, που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
6. Στην ετήσια γενική – υβριδική συνέλευση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών. 
Στην ομιλία του Κωνσταντίνου Φουρναράκη, Δρος Φιλολογίας – Αρχειονόμου, με τίτλο: «Οι δύο 
Αντωνούσες», στο πλαίσιο του αφιερώματος στην ηρωίδα Αντωνούσα Καστανάκη στις Γιορτές της 
Ρόκκας. 
7. Άρθρο - παρέμβαση για τη μουσικοθεατρική παράσταση του Συνδέσμου «Φίλοι του 
Αννουσάκειου Ιδρύματος» στο Πέτρινο Θέατρο Νωπηγείων, με τίτλο: «Ας ερχόσουν για λίγο» 
(«Χανιώτικα Νέα», 7-8-2021, σελ. 32 και «Νέοι Ορίζοντες», 11-8-2021, σελ. 9). 
8. Στην εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία στη Ροτόντα Επισκοπής, που 
διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης 
και τους Δήμους Πλατανιά, Κισάμου και Καντάνου – Σελίνου και ομιλητή τον Δρα 
Βυζαντινολογίας Χαράλαμπο Στεργιούλη. 
10. Άρθρο, με τίτλο: «Οι φλόγες της καταστροφής και η φλόγα της πίστης», για την εκδήλωση που 
διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης 
και τους Δήμους Πλατανιά, Κισάμου και Καντάνου – Σελίνου, για τα 200 χρόνια από την Εθνική 
Παλιγγενεσία στη Ροτόντα Επισκοπής («Χανιώτικα Νέα», 10-8-2021, σελ. 34). 
11. Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Ι. Γιαννουδάκη, με τίτλο: 
«Λύτρωση», στο αμφιθέατρο του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας. 
12. Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου, με τίτλο: «Ο Μίκης Θεοδωράκης και η 
Κρήτη» που διοργάνωσε ο Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, στην Πλατεία 
Κατεχάκη στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, όπου έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην ΟΑΚ. 
14. Συνέντευξη στο Κρήτη TV για το νόημα της εορτής του Δεκαπεναύγουστου. 
17. Άρθρο-παρέμβαση, με τίτλο: «Οι σπίθες της καταστροφής και η σπίθα της πίστης. Η 
διαλεκτική του παρελθόντος με το σήμερα», για την εκδήλωση που διοργάνωσε η Ιερά 
Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους 
Πλατανιά, Κισάμου και Καντάνου – Σελίνου, για τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία στη 
Ροτόντα Επισκοπής («Νέα Εγνατία», 17-8-2021, σελ. 11). 
18. Στην εκδήλωση τιμής και μνήμης «Η Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη και οι Χάληδες, 
πρόγονοι του Μίκη Θεοδωράκη», που διοργάνωσε ο Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη 
Θεοδωράκη, στο Θέρισο. 
Στην εκδήλωση, με τίτλο: «Αφιερώματα μνήμης: Ζωή Μητσοτάκη», που διοργάνωσε το Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», στον αύλειο χώρο του Μεγάρου 
Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης στη Χαλέπα. 
20. Στον καθιερωμένο Παναποκορωνιώτικο Εσπερινό, που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Σωματείων 
Αποκορώνου Αττικής, σε συνεργασία με τον Δήμο Αποκορώνου, στις εγκαταστάσεις του 
Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αγία Σοφία» και του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου. 
22. Στον Εσπερινό - Τρισάγιο στην Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου στη μνήμη του 
μακαριστού Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου Γαλανάκη με αφορμή την 
ημέρα της εορτής του Αγίου Ειρηναίου. 
23. Στη Διαδικτυακή βιβλιοπαρουσίαση του Ιωάννη Μενούνου, με τίτλο: «Ο κατάσκοπος Marco 
για τον Κοσμά τον Αιτωλό» (εκδ. Πορφύρα). 
26. Στη σύγχρονη λαϊκή όπερα «Καπετάν Μιχάλης (Ελευτερία ή Θάνατος)» του Δημήτρη Μαραμή, 
βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Νίκου Καζαντζάκη, που παρουσίασε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης, στη 
Δυτική Τάφρο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 200 ετών από την 
Επανάσταση του 1821, μετά από τιμητική πρόσκληση του Ιδρύματος. 
27. Άρθρο – παρέμβαση, με τίτλο: «Η παραβολή του Καλού Σαμαρείτου – εν έτει σωτηρίω 2021 
μ.Χ.» («Φως Φαναρίου», 27-8-2021). 
28. Στον Αρχιερατικό Εσπερινό με αφορμή την εορτή της 
αποτομής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή 
στον Γκιώνα. 
29. Στην εκδήλωση τιμής με αφορμή τη συμπλήρωση 77 ετών 
από το Ολοκαύτωμα της Μαλαθύρου και στο αφιέρωμα 
μνήμης του Μαλαθυριανού Οπλαρχηγού Καπετάν Τζανή 
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Καρτσώνη των Επαναστάσεων 1866-1879, στο Ηρώο Πεσόντων της Μαλαθύρου, που 
διοργάνωσαν ο Δήμος Κισάμου, η Κοινότητα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος και η Ενορία Αγίου 
Γεωργίου Μαλαθύρου. 
29.8-3.9 Συμμετοχή στη διαδικτυακή Ετήσια Διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας για τις 
Θρησκείες (EuARE21). Ευχαριστούμε θερμά τον Καθηγητή Δρ Hans-Peter Großhans και φίλο του 
Ιδρύματος, ο οποίος συνέβαλε στη δωρεάν συμμετοχή μας στο πανευρωπαϊκό αυτό Συνέδριο. Να 
θυμίζουμε ότι η ΟΑΚ είναι ιδρυτικό μέλος του παραπάνω Ευρωπαϊκού Ακαδημαϊκού θεσμού. 
 

Σεπτέμβριος 
2-4. Συμμετοχή - παρέμβαση στο Συνέδριο «Οικοδομώντας τον οίκο της Σοφίας. Σέργιος 
Μπουλγκάκοφ: 150 χρόνια από τη γέννησή του», που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Φριμπούργκ 
της Ελβετίας. Ο Σέργιος Μπουλγκάκοφ  (1871-1944) θεωρείται από τους σημαντικότερους 
θεολόγους της ρωσικής διασποράς. Γεννήθηκε στην περιοχή του Ορέλ και ο πατέρας του ήταν 
ορθόδοξος ιερέας. Μαθητής ακόμη της Ιερατικής Σχολής σε μία εφηβική κρίση  εγκατέλειψε τη 
Σχολή και αφού τελείωσε το Γυμνάσιο σπούδασε Οικονομία στη Μόσχα και προσχώρησε στο 
Μαρξιστικό κίνημα. Συμπλήρωσε τις σπουδές του στο Βερολίνο και γρήγορα κατάλαβε ότι ο 
υλισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις βαθύτερες ανάγκες του ανθρώπου. Γι’ αυτό στράφηκε 
στον χριστιανικά θεμελιωμένο σοσιαλισμό και συγχρόνως σπούδασε φιλοσοφία, θεολογία και 
συμβολισμό. Το 1917 κατά τη Σύνοδο της Ορθοδόξου Ρωσικής Εκκλησίας συμμετείχε ως 
εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου της Μόσχας.  Μέσω της Κωνσταντινούπολης και της Πράγας 
διέφυγε το 1924 από τη Ρωσία και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι όπου διετέλεσε Καθηγητής της 

Δογματικής στο Ορθόδοξο Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου.  
3. Διαδικτυακή συνάντηση του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως για την παρουσίαση του 
νέου Προγράμματος (Βλ. σελ. 15).  
3-4. Συμμετοχή - Χαιρετισμός στο επιστημονικό Συμπόσιο (υβριδικό) της Ένωσης Ελλήνων 
Φυσικών, με θέμα: «Περιβάλλον και Υγεία». 
5. Εκδήλωση Μνήμης και Τιμής στα Τσουρουνανιά της Τοπικής Κοινότητας Τοπολίων του Δήμου 
Κισάμου για τους ηρωικούς νεκρούς, θύματα της Γερμανικής θηριωδίας. 
6. Ραδιοφωνική Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Ράδιο Μαρτυρία της Ιεράς Μητρόπολης 
Δημητριάδος με θέμα την πανδημία και τον εμβολιασμό και στον δημοσιογράφο Νίκο Βαραλή, με 
αφορμή την έκδοση του βιβλίου «Κοινωνική Κρίση και Πανδημία». 
Συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση με θέμα «Εμείς και οι άλλοι: δεδομένα και προοπτικές για 
τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».  
8. Άρθρο-Παρέμβαση, με τίτλο: «Η ζωή τραβά την ανηφόρα και... η πτώση των ειδώλων!» 
(«Χανιώτικα Νέα», 8-9-2021, σελ. 19). 
9. Στην Εξόδιο Ακολουθία του Μίκη Θεοδωράκη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γαλατά Χανίων. 
13. Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στο Γυμνάσιο - Λύκειο Κολυμπαρίου. 
Συνάντηση με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Χανίων Τζανάκη Εμμανουήλ. 
Συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση, με θέμα: «Η διαμόρφωση της νεοελληνικής ταυτότητας 
στην Ελλάδα του σήμερα και του αύριο», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Επιτροπής «Ελλάδα 
2021». 
19. Επετειακές Εκδηλώσεις Εθνικής Τιμής και Μνήμης για τα 99 χρόνια από τη Γενοκτονία των 
Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος, την οποία ετοίμασε η Αδελφότητα 
Μικρασιατών Νομού Χανίων «Ο Άγιος Πολύκαρπος». 
20. Συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση, με θέμα: «Η εκκοσμίκευση του κράτους και της 
κοινωνίας και η μαρτυρία της Εκκλησίας», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Επιτροπής «Ελλάδα 
2021». 
Στην εκδήλωση μνήμης για το ναυάγιο του πλοίου «Ηράκλειον» και στην παρουσίαση του 
βιβλίου των Παναγιώτη και Πηγής Μπελώνη, με τίτλο: «Ηράκλειον: SOS βυθιζόμεθα» στον χώρο 
της πρώην πισίνας του «Ξενία» στα Χανιά.  
21. Ανανεώθηκε η θητεία του στη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ηθικής και 
Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
273/21-9-2021 απόφαση του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελου Διαμαντόπουλου, με 
τριετή θητεία. 
22.  Χαιρετισμός στο 2ο Διεθνές Φόρουμ για το Νερό, με τίτλο: «Το πόσιμο νερό στον μεσογειακό 
χώρο», που συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών «Ιωάννης 
Καποδίστριας», το Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου 
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Πανεπιστημίου, η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» 
και η Περιφέρεια Κρήτης στο Ηράκλειο. 
23. Συζήτηση για την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με την Κυριακούλα Παπαδημητρίου, 
Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Τουρισμού του Α.Π. 
Θεσσαλονίκης και υπεύθυνη του Διιδρυματικού ΠΜΣ «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός 
Τουρισμός». 
25. Στην παρουσίαση του βιβλίου «Κρήτη: Οι οικισμοί της υπαίθρου» που επιμελήθηκε ο Νίκος 
Σκουτέλης στο ανοιχτό θέατρο του Βοτανικού Πάρκου Κρήτης στους Λάκκους Πλατανιά. 
26-28. Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη «ρητορική μίσους» 
(Λευκωσία). Μεταξύ άλλων απεφασίσθη η επόμενη σύσκεψη να πραγματοποιηθεί στην ΟΑΚ. 
27. Συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση, με θέμα: «Το Ισλάμ στην Ελλάδα και την Ευρώπη», 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». 
28. Συμμετοχή - παρέμβαση στη διαδικτυακή Ημερίδα, με θέμα: “Cultures and States. Creation of 
States and its Influence on Coexistence of Cultures”. 
Ομιλία – εισήγηση στο Διαδικτυακό Συνέδριο «Προοπτικές ανάπτυξης και προώθησης του 
Θρησκευτικού – Προσκυνηματικού Τουρισμού ως 
ειδικής μορφής Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο», 
που διοργάνωσε το Υπουργείο Τουρισμού, στο 
πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη και διάδοση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από 
την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του 
θρησκευτικού τουρισμού στη νησιωτική περιοχή 
της Ελλάδας και της Κύπρου – RE – CULT», με θέμα 
«Θρησκευτικός ή Προσκυνηματικός Τουρισμός; 
Αναζητώντας τη χαμένη ταυτότητά τους». 
Παρέμβαση – εισήγηση, στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας με τη Θεολογική Σχολή της 
Εκκλησίας της Κύπρου, στην εκδήλωση «Covid-19 και Εμβολιασμός: Θεολογική και Ιατρική 
Προσέγγιση». 
29. Συνάντηση με τον Διευθυντή και Καθηγητές της Θεολογικής Σχολής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου. Επίσης, είχε συνάντηση με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Νεαπόλεως Πορφύριο και 
επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Ηρακλειδίου και την Ιερά Μονή Παναγίας Μαχαιρά. 

  
Ο Ευάγγελος Βεργανελάκης 
16.9 Στον Εσπερινό στο Κοινωφελές Ίδρυμα «Αγία Σοφία» στον Αποκόρωνα και στο τρισάγιο στη 
μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου Γαλανάκη καθώς 
και στην παρουσίαση του βιβλίου του Σταμάτη Αποστολάκη, με τίτλο: «Το συγγραφικό έργο του 
Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη». 
 

Η Αικατερίνη Καρκαλά 
9-11.7 Συμμετοχή διά ζώσης στο 7ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο Ηράκλειο. 
14.7 Στη Συναυλία Κλασικής Μουσικής στα Μεσκλά Μουσούρων, του μουσικού σχήματος 
Ολλανδών Καλλιτεχνών «Το Κλασικό Κουιντέτο της Κρουαζιέρας» - “The Classical Cruise Quintet”, 
που διοργάνωσε ο Δήμος Πλατανιά. 
17.7 Στην προβολή, με θέμα: «Το 1821 στην Τέχνη – Έλληνες και ξένοι ζωγράφοι», στην πλατεία 
πίσω από το Γιαλί Τζαμισί, στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Εικαστικής Δημιουργίας του 
Συλλόγου Γυναικών Καλλιτεχνών Χανίων «Ίρις», σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χανίων και το 
Λιμενικό Ταμείο Χανίων, μετά από τιμητική πρόσκληση προς το Ίδρυμα. 
24.7 Στην προβολή, με θέμα τη Μάχη της Κρήτης, στην πλατεία πίσω από το Γιαλί Τζαμισί, στο 
πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Εικαστικής Δημιουργίας του Συλλόγου Γυναικών Καλλιτεχνών 
Χανίων «Ίρις», σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χανίων και το Λιμενικό Ταμείο Χανίων. 
26.7 Συμμετοχή στο Διαδικτυακό Συνέδριο για τον Ευρω-Αραβικό Διάλογο με Αραβικές Χώρες. 
28.7 Διαδικτυακή συνάντηση για το θέμα του «Εναλλακτικού τουρισμού» με τον Διευθυντή της 
Ακαδημίας του Bad Boll. 
3.8 Στην εκδήλωση «Λουσακιές: Στις Ρίζες του Κρητικού Συρτού», με θέμα: «Όταν η Ιστορία 
εμπνέει...», που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λουσακιών σε συνεργασία με το Δήμο 
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Κισάμου και την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου (ΕΠΟΦΕΚ), στο Δημοτικό 
Σχολείο Λουσακιών.  
26. Στη σύγχρονη Λαϊκή Όπερα «Καπετάν Μιχάλης (Ελευθερία ή Θάνατος)» του Δημήτρη 
Μαραμή, βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Νίκου Καζαντζάκη, που παρουσίασε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Κρήτης, στη Δυτική Τάφρο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 200 ετών από την 
Επανάσταση του 1821. 
 

Ο Αντώνης Καλογεράκης 
7.7 Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TORAL, στο 
οποίο είναι Εταίρος η ΟΑΚ, για την πρόοδο του εκτελούμενου έργου. 
19.7 Συνάντηση με τον Επίκουρο Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης Γεώργιο Αραμπατζή για 
συνεργασία με την ΟΑΚ για μελλοντικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 
22.7 Διαδικτυακό Σεμινάριο με συντονιστή τον Καθηγητή Jean-Yves Beziau, με τίτλο: “Why Logic 
and Religion?”, με προσκεκλημένους τους Καθηγητές Newton da Costa (Federal University of 
Santa Catarina, Brazil), Jc Beall (University of Notre Dame, USA) και Paul Weingartner (University 
of Salzburg, Austria). 
29.7 Συνέντευξη στην Αικατερίνη Χουζούρη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 
89.5 FM, σχετικά με το Θερινό Σχολείο Αειφορίας, το οποίο έλαβε χώρα στην ΟΑΚ. 
5.8 Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εθελοντισμού με τον φορέα 
της Γερμανίας “Aktion Sühnezeichen Friedensdienste” και τον Διαπολιτισμικό-Περιβαλλοντικό 
Οργανισμό «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ». 
19.8 Διαδικτυακό Σεμινάριο του Καθηγητή Jean-Yves Beziau, με τίτλο: “Are we bodies or souls?”, 
με προσκεκλημένο τον Καθηγητή Richard Swinburne (University of Oxford, UK). 
13.9 Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TORAL για 
την πρόοδο του εκτελούμενου έργου και συζήτηση για κατάθεση νέων Προτάσεων στην ΕΕ για 
χρηματοδότηση με συμμετοχή της ΟΑΚ. 
14.9 Διαδικτυακή Συνάντηση των μελών της Θεματικής Ομάδας «Οικονομική και Οικολογική 
Δικαιοσύνη για ένα Αειφόρο Μέλλον» της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (Conference of 
European Churches - CEC). 
15.9 Συνάντηση στο Πολυτεχνείο Κρήτης με τον Πρύτανη, Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλο, 
τον Αντιπρύτανη, Αναπληρωτή Καθηγητή Μιχαήλ Λαγουδάκη και τον Καθηγητή Ιωάννη 
Βανδουλάκη, με θέμα τη συνδιοργάνωση του Συνεδρίου “Universal Logic” στην ΟΑΚ τον Απρίλιο 
2022. 
16.9 Διαδικτυακή Συζήτηση του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών (WCC) με θέμα: “Online 
Interfaith Call for Ecocide Law”. 
27.9 Διαδικτυακή Συνάντηση για συμμετοχή της ΟΑΚ στο “EIC - European Innovative Council 
Accelerator program”. 
28.9-1.10 Διαδικτυακό Συνέδριο “6th HAEE Energy Transition Symposium”.  
 

Ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης 
30.9-3.10 Συμμετοχή στο 4ο Διαδικτυακό Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς - Euromed 2021, όπου παρουσίασε σχετικές δράσεις της Βιβλιοθήκης «Το Φως».  

 
Εκδηλώσεις στο ΕΚΝ 

Ελάχιστες δράσεις έλαβαν χώρα στις εγκαταστάσεις του 
Ευρωμεσογειακού Κέντρου Νεότητας (ΕΚΝ) λόγω της πανδημίας. 
Πραγματοποιήθηκαν οι εξής: 
1-2.7 Διήμερο  τοπικό Μουσικό Φεστιβάλ, με τίτλο: «495», από την «Ωρίων 
Άπνους» Κοιν.Σ.ΕΠ. 
28.7 Μουσικοθεατρική παράσταση «Ας ερχόσουν για λίγο…», αφιέρωμα 
στον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Μιχάλη 
Σουγιούλ, με τραγούδια που αγαπήσαμε 
και αγαπάμε, πραγματοποιήθηκε από τον 
θίασο «Στέγη Τεχνών» στο Πέτρινο Θέατρο 
της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης στα 
Νωπήγεια Κισάμου με μεγάλη προσέλευση 



22 
κόσμου και τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων για τον περιορισμό 
της διασποράς του Κορωνοϊού. Τα έσοδα διατέθηκαν στο Αννουσάκειο 
Ίδρυμα της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου, ενώ τη διοργάνωση 
έχει αναλάβει ο Σύνδεσμος «Φίλοι του Αννουσάκειου Ιδρύματος». 
5.8 Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε, παρά τις δύσκολες επικρατούσες 
συνθήκες λόγω των καιρικών αλλαγών και της πανδημίας ο Μέγας 
Πανηγυρικός Εσπερινός με την ευκαιρία της εορτής της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος, στον ομώνυμο Ιερό Ναό στο Ευρωμεσογειακό Κέντρο Νεότητας, 
Παράρτημα της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (Νωπήγεια).  

Στον Εσπερινό χοροστάτησε ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, με 
την παρουσία κληρικών και 
ιεροδιακόνων της τοπικής 
Εκκλησίας.  

O Σεβασμιώτατος στο 
λειτουργικό και επίκαιρο 
κατηχητικό κήρυγμά του 
αναφέρθηκε στο νόημα της εορτής, 
διαπιστώνοντας τη διαχρονικότητα του μηνύματος αυτού για τον σύγχρονο 
άνθρωπο, ο οποίος με τις αναλήθειές του παραμόρφωσε τον κόσμο και 
σήμερα βιώνουμε τις επιπτώσεις αυτής της κατάστασης. Είναι καιρός, 
σημείωσε ο Σεβασμιώτατος, να αρχίσουμε να λέμε αλήθειες, οι οποίες θα 
μεταμορφώσουν και τον εαυτό μας και την κοινωνία, διότι «ἡ ἀλήθεια 
ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. η΄, 32).  

Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους και ευχήθηκε 
καλή πορεία προς τον Δεκαπενταύγουστο. Ακολούθησε παραδοσιακό 
κέρασμα. 
16.8 Παιδική Παράσταση Θεάτρου Σκιών, με τίτλο: «Ο Καραγκιόζης και οι 
Άγριες Μέλισσες» από το Θεατρικό Εργαστήρι του Ιωάννη Αθανασίου. 

 

Τα νέα μας 
Εθελοντές στην ΟΑΚ 

Η Clara Rienäcker, από τη Δρέσδη Γερμανίας, προσέφερε εθελοντική 
εργασία πριν τις πανεπιστημιακές της σπουδές. 

Η Χρυστάλλα Παράσχου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια της Θεολογικής 
Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας 
που υπεγράφη για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών (Erasmus+) στην ΟΑΚ, 
πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση συμμετέχοντας σε ποικίλες 
δράσεις του Ιδρύματος. 

Η Malena Gastler έφθασε στην ΟΑΚ για να προσφέρει εθελοντική 
εργασία για ένα έτος, μέσω της συνεργασίας του Ιδρύματος με τη 
Διαπολιτισμική Περιβαλλοντική Οργάνωση «Φιλοξενία» και της Aktion 
Sühnezeichen – Friedensdienste (ASF). Τις ευχαριστούμε θερμά!  
 

Επίσκεψη Γενικού Γραμματέα Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας 
Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο, 

Πρόεδρο της ΟΑΚ, επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), βουλευτής Λαρίσης της 
Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος, συνοδευόμενος από τον 
Κωνσταντίνο Μυγδάλη, Σύμβουλο της ΔΣΟ. Ο κ. Χαρακόπουλος βρέθηκε στα 
Χανιά στο πλαίσιο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης του διεθνούς 
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αυτού θεσμού, η οποία πραγματοποιήθηκε 22-25 Ιουλίου, με κεντρικό θέμα: 
«Το μέλλον της Ευρώπης και του κόσμου μετά την πανδημία», με τη 
συμμετοχή περισσότερων από 100 Ορθόδοξων βουλευτών απ΄ όλο τον κόσμο 
(Βλ. σελ. 9-10).  

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος 
καλωσόρισε, με λόγους θερμούς, 
τον Γενικό Γραμματέα και τον 
Σύμβουλο της ΔΣΟ, 
σημειώνοντας ότι: «Η Ιερά 
Μητρόπολις Κισάμου και Σελίνου 
είχε τη μεγάλη ευλογία, τιμή και 
χαρά να φιλοξενήσει, στους 
χώρους της Ορθοδόξου 
Ακαδημίας Κρήτης, την Αγία και 
Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, καρπός προσευχής, 
αγωνίας και πολυετούς 

προετοιμασίας του Παναγιωτάτου Οικουμενικού ημών Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου Α΄· κορυφαίο ιστορικό και εκκλησιαστικό γεγονός των 
τελευταίων 
αιώνων. Χαιρόμεθα που η ΔΣΟ επέλεξε την Κρήτη διά τις εργασίες της Γενικής 
Συνέλευσης, θα μας χαροποιούσε ιδιαίτερα εάν η συνάντησης αυτή 
πραγματοποιείτο στους πάντοτε φιλόξενους και ευρύχωρους χώρους της 
Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, όμως οι συνθήκες της περιόδου δυστυχώς, δεν 
το επιτρέπουν. Ευχόμεθα σύντομα να ξεπεραστεί η παγκόσμια αυτή 
δοκιμασίας της λοιμικής νόσου και η ανθρωπότητα να επανέλθει στους 
ρυθμούς της, ξαναβρίσκοντας την ομορφιά της ζωής χωρίς την σπάθη του 
φόβου και της αβεβαιότητας».  

Ακολούθως ο κ. Χαρακόπουλος ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο 
Αμφιλόχιο και εξέφρασε τη χαρά του διά την επικοινωνία αυτή 
σημειώνοντας πως η Γενική Συνέλευση της ΔΣΟ «…είναι ένα πολύ μεγάλο 
γεγονός όπου θα συμμετέχουν Ορθόδοξοι βουλευτές από τα τέσσερα σημεία 
του ορίζοντα, από Χώρες που έχουν Ορθόδοξη μαρτυρία, με τη συμμετοχή 
σημαντικών προσωπικοτήτων. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, σημείωσε, 
Πρωθυπουργός της Χώρας, ο Πρωθυπουργός της Πατρίδας μας κ. Κυριάκος 
Μητσοτάκης, δέχθηκε την ηγεσία της ΔΣΟ Ευελπιστούμε, σύντομα να 
μπορέσουμε και στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, χώρο γνωστό και 
αγαπητό, να οργανώσουμε δράσεις της ΔΣΟ».  

Στη συνάντηση μετείχε και ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ 
Κωνσταντίνος Ζορμπάς, καθώς συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας της 
ΔΣΟ με την ΟΑΚ. Ο κ. Χαρακόπουλος προσκάλεσε τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο, με την ιδιότητα του Προέδρου 
της ΟΑΚ, στην επίσημη τελετή έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης 
της ΔΣΟ. 

Φιλοξενία πυρόπληκτων 
Την «αγκαλιά» της άνοιξε η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης μέτα από 

επικοινωνία του Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου, με τη 
Γενική Γραμματεία του ΥΠΠΑΙΘ, προς αναζήτηση καταλυμάτων για τη 
φιλοξενία των πυρόπληκτων της Χώρας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Αμφιλόχιος, ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα.  

Ο ίδιος, δήλωσε: «Για πολλοστή φορά δοκιμάζεται η Χώρα μας από την 
πύρινη λαίλαπα των πυρκαγιών, στο πέρασμα των οποίων κυριαρχούν 
θρήνος και κοπετός. Μαζί με τα δάση, τα ζώα, την οικολογική 
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καταστροφή, τις περιουσίες, τα σπίτια, τα καταστήματα και τις 
επιχειρήσεις που γίνονται στάχτη, καίγονται τα όνειρα και οι ζωές όλων 
εκείνων των συνανθρώπων μας που, το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας, 
παραμορφώνει τις ζωές τους σε εφιάλτη. Οικογενειάρχες και νοικοκυραίοι, 
άνθρωποι του μόχθου και της βιοπάλης, με τρόπο βίαιο και αποτρόπαιο 
ξεριζώνονται από τις εστίες τους, γίνονται πρόσφυγες στον τόπο τους, 
ανατρέπεται η καθημερινότητα τους σε βίο α-βίωτο. Συγκυριακό, άραγε, 
το γεγονός τόσες δεκάδες εστίας φωτιάς ταυτόχρονα απ΄ άκρου εις άκρον 
της Πατρίδας μας, την πιο δύσκολη περίοδο ακραίου καύσωνα; Εάν όχι, 
τότε θα πρέπει να μιλάμε για εθνικά εγκλήματα και όχι για.. 
πλημμελήματα.  

Παρήγορο το γεγονός ότι δεν θρηνούμε ανθρώπινες ζωές. Θρηνούμε 
όμως και κλαίμε για τα ερείπια και τις ζωές, τα όνειρα και τις προσδοκίες, 
τα αποκαΐδια που αφήνει πίσω του ο εφιάλτης της πύρινης αυτής 
καταστροφής. Θρηνούμε για τον πόνο και την οδύνη, την απελπισία και 
απογοήτευση που βιώνουν οι δεκάδες - εκατοντάδες πυρόπληκτοι αδελφοί 
μας. Θρηνούμε γιατί τα παθήματα μας, δυστυχώς, δεν γίνονται 
μαθήματα. Θρηνούμε…, θρηνούμε… Όμως δεν μένουμε στον θρήνο και τον 
κοπετό. Στον πιστό, τον άνθρωπο του Θεού, δεν χωρεί απελπισία και 
απογοήτευση. Υψώνουμε χείρες ικέτιδες και παρακαλούμε την Παναγία 
Μάνα μας, η Οποία δεσπόζει την περίοδο αυτή του αγίου 
Δεκαπενταύγουστου, να ρίξει βάλσαμο και παρηγοριά στις πληγές και τον 
πόνο των πληγέντων αδελφών μας. 

Συνάμα με την προσευχή μας και, ως το ελάχιστο που οφείλουμε να 
πράξουμε, προσφέρουμε τους διαθέσιμους χώρους της Ορθοδόξου 
Ακαδημίας Κρήτης δια φιλοξενία πυρόπληκτων συνανθρώπων μας οι 
οποίοι, τόσο βίαια και ξαφνικά, βρέθηκαν ξένοι στον τόπο τους και τις ρίζες 
τους, ανέστιοι και ξεριζωμένοι. Ήδη προβήκαμε στις σχετικές συνεννοήσεις 
με τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Δρα Κωνσταντίνο Ζορμπά. 

Είμαστε δε βέβαιοι ότι το φιλότιμο, η αλληλεγγύη, η ευαισθησία και η 
ανθρωπιά όλων μας θα γίνει μια μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά αγάπης που θα 
χωρέσει και θα απαλύνει τον πόνο, τα δάκρυα και τις αγωνίες των 
εκατοντάδων εμπερίστατων συνανθρώπων μας που, την ώρα αυτή, μας 
χρειάζονται. Το οφείλουμε: στην ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, την 
πίστη μας. Στο τέλος, πάντα, το καλό νικά το κακό. Το φως κυριαρχεί και 
διαλύει το σκοτάδι».  

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, 
Άρχων Ιερομνήμων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σημείωσε ότι «είναι το 
ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε στον δοκιμαζόμενο από τις φωτιές 
συνάνθρωπό μας. Οι καταστροφές είναι τεράστιες και στο φυσικό 
περιβάλλον, για το οποίο όλοι αγωνιζόμαστε ως συνυπεύθυνοι για την 
προστασία του και ιδιαιτέρως ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. 
Βαρθολομαίος Α΄.  

Συμμετέχουμε στην όλη προσπάθεια της Πολιτείας, σεβόμενοι την 
αγωνία όλων των συνανθρώπων μας που προσπαθούν να σώσουν ό,τι 
απέμεινε. Ασφαλώς και η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη και δεν 
συγκρίνεται με κανένα άλλο υλικό αγαθό, αλλά θα πρέπει πλέον να 
κατανοήσουμε ότι οι “καιροί άλλαξαν” και δεν μπορούμε να μένουμε 
αδιάφοροι απέναντι στην κλιματική κρίση». 
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Πένθη 

 
 

 

Για τον Μίκη μας! 
Η Ελλάδα θρηνεί! Η Κρήτη θρηνεί! Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) θρηνεί 

έναν φίλο του Ιδρύματος! 
Ο οικουμενικός Μίκης, ένας από τους μεγάλους, διεθνούς εμβέλειας,  Έλληνας, 

αφήνει τεράστια παρακαταθήκη, με μακρά 
πορεία στον πολιτισμό, την τέχνη και τη 
μουσική. Στο Κολυμπάρι ακούει για πρώτη 
φορά τη ζυγιά του Κουτσουρέλη 
(Κουτσουρέλης - Μαύρος), που καθορίζει στη 
συνέχεια όλη τη μουσική του πορεία, ένας 
μουσικός διθύραμβος για τη μητρίδα του (τη 
μάνα γη) την Κρήτη! Τον Αύγουστο (12-15.8) 
του 1977 ο Μίκης Θεοδωράκης παίρνει την 
πρωτοβουλία και διοργανώνει «Συμπόσιο για 
τον Σοσιαλισμό και τον Πολιτισμό», στην 
ΟΑΚ, στο οποίο συμμετέχουν οι φιλόσοφοι Roger Garaudy και Michel Serres, ο Α΄ 
Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας Francois Mitterand, ο 
οικονομολόγος Jacques Attali, ο κινηματογραφιστής René Gautier, εκπρόσωποι 
ευρωπαϊκών αριστερών και σοσιαλιστικών κομμάτων, διανοούμενοι και πολλοί 
άλλοι. Το καλοκαίρι του 1999 επισκέπτεται την ΟΑΚ και συζητά με το μακαριστό 
Κισάμου και Σελίνου κυρό Ειρηναίο και με τον Δρα Αλεξ. Παπαδερό  προσωπικές του 
αγωνίες για το μέλλον της Ελλάδος, της Κρήτης και του κόσμου, καθώς και την 
επιθυμία του η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή του να πραγματοποιηθούν στην 
πατρίδα του, τον Γαλατά Χανίων. Το 2016, που πραγματοποιήθηκε η Αγία και 
Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην ΟΑΚ, στο Ευρωμεσογειακό Κέντρο 
Νεότητας, είπε τα εξής: «Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης κατέχει ένα ξεχωριστό 
μέρος στην ψυχή μου. Την έχω επισκεφθεί πολλές φορές. Με τον μακαριστό Ειρηναίο 
Γαλανάκη μάς συνέδεαν δεσμοί βαθιάς φιλίας. Συνομιλούσαμε ώρες για τα ιδανικά 
του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας. Η αναζήτηση του Θείου ήταν για μένα 
υπέρτατος σκοπός από τα νεανικά μου χρόνια».   

Καλό ταξίδι στον αιώνιο Μίκη…, τον Ουρανομήκη! 
*** 

Στις 4 Αυγούστου τ.έ. απεβίωσε ο Αθανάσιος Νάκας, Ομότιμος Καθηγητής 
Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, αγαπητός φίλος και αρωγός στο έργο της ΟΑΚ. Το 
επίκεντρο του ερευνητικού του ενδιαφέροντος ήταν η στρατηγικής σημασίας σχέση 
γλώσσας – λογοτεχνίας με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μελέτη του «Μια νέα 
ρητορική ανάγνωση του Ακάθιστου Ύμνου» που παρουσίασε στο Συνέδριο 
«Εκκλησιαστική Ρητορική και Υμνογραφία. Ιστορία και Ποιητική» (3.8-1.9 2018) ως 
αφιέρωμα στα πενήντα χρόνια από την ίδρυση της ΟΑΚ.  

*** 
Στις 30 Αυγούστου τ.έ. απεβίωσε ο Richard Fisher, Ειδικός Γραμματέας του 

Γραφείου του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών στο Στρασβούργο και φίλος της 
ΟΑΚ. 

*** 
Στις 10 Σεπτεμβρίου τ.έ. απεβίωσε ο Δρ Βυζαντινής Φιλολογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διδάσκων στο ΕΚΠΑ, Χαράλαμπος Στεργιούλης, φίλος 
και συνεργάτης της ΟΑΚ.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για 
την απώλειά τους.  

Ευχόμεθα να τους αναπαύσει ο Κύριος και εκφράζουμε και από τη θέση αυτή 
θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους. 
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ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
 

17.7-11.8 Ο Rüdiger Noll, Γενικός Γραμματέας των Ακαδημιών της Ευρώπης, ο 
οποίος είχε συνάντηση εργασίας και με το επιστημονικό προσωπικό του 
Ιδρύματος. 
20.7-5.8 Ο Πολυχρόνης και η Μαρία Παπαδερού μετά των οικογενειών τους. 
22-24.7 Ο Heinz Kabutz, Java Specialists – υπεύθυνος του Επιστημονικού 
Συνεδρίου JCrete, ο οποίος συζήτησε μαζί μας την επόμενη συνεδριακή δράση. 
1-3.8 Η Νάντια Κοντογεώργη, ηθοποιός – παρουσιάστρια (βλ. 2667). 
6-9.8 Ο Χαράλαμπος Στεργιούλης, Δρ Βυζαντινής Φιλολογίας Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (βλ. σελ. 18). 
13.8 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ατλάντας Αλέξιος και ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προικοννήσου Ιωσήφ (βλ. σελ. 13-14). 
21-26.8 Η Πάστορας της Επισκοπικής Εκκλησίας στις ΗΠΑ Elizabeth 
Schellingerhoudt διδάχτηκε την τεχνική της Αγιογραφίας υπό την 
καθοδήγηση της Αγιογράφου Κωνσταντίνας Στεφανάκη. Επίσης 
ενημερώθηκε για το έργο της ΟΑΚ και περιηγήθηκε στους χώρους του 
Ιδρύματος. 
30-31.8 Ο Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο 
οποίος συνέβαλε με εισήγησή του στο “10th International Conference on New 
Frontiers in Physics (ICNFP 2021)” (βλ. 2668). 
1-2.9 Η Ελένη Μαρία Χρυσικού, φωτογράφος, για το Περιοδικό «ΣΥΝΕΔΡΙΟ». 
2-10.9 Ο Ιωάννης Spengler, γιος του Alex Spengler, παλαιού φίλου και 
συνεργάτη της ΟΑΚ. 
4-14.9 Οι Uli και Heidi Kadelbach, παλαιοί φίλοι και συνεργάτες του Ιδρύματος. 
6-8.9 Ο Bjorn Kling, Σουηδός πάστορας. 
9.9 Ο Heldt Fabian, ιατρός, φίλος της Ακαδημίας. 
15-20.9 Η πάστορας Dorothea Höck και ο σύζυγός της Stefan Kratsch από τη 
Γερμανία φιλοξενήθηκαν στην ΟΑΚ. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για 
την οργάνωση του Σεμιναρίου Αγιογραφίας, το οποίο θα διεξαχθεί το νέο 
έτος. 
18-24.9 Ο Πάστορας Jurgen Zonenberg, φίλος και συνεργάτης του Ιδρύματος. 
24.9 Ο Laurens Hogebrink, Θεολόγος – Ερευνητής σε ευρωπαϊκά και ιστορικά 
θέματα, φίλος της Ακαδημίας. 
29.9-11.10 Ο Eckhard Schendel, Συνταξιούχος Πάστορας της Ευαγγελικής 
Εκκλησίας της Γερμανίας και η σύζυγός του Karin, παλαιοί φίλοι της ΟΑΚ. 
29.9 Ο Αιδεσιμ. π. Βενιαμίν Ζερβός με τη σύζυγό του, φίλος και συνεργάτης της 
Ακαδημίας σε Σεμινάρια Αγιογραφίας. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
Υποδοχή του Νέου Έτους (βλπ. 2603) 

 

Από το Θερινό Σχολείο για την Αειφορία (βλ. 2665). 

Από την επίσκεψη της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού στην ΟΑΚ (βλ. σελ. 7). 
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Από τα εγκαίνια της Εικαστικής Έκθεσης «Ξύλινα Κεντήματα»  
της Πέπης Χατζηδάκη (βλ. 2663).    

Από την επίσκεψη των μελών της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας στην 
Εικαστική Έκθεση της Πέπης Χατζηδάκη «Ξύλινα Κεντήματα» (βλ. σελ. 9). 
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Από την Επιστημονική Ημερίδα της ΟΑΚ «Covid-19 και Εμβολιασμός»  
(βλ. 2666). 

Από το Διεθνές Συνέδριο Ομαδικής Ψυχοθεραπείας 
 στην ΟΑΚ (βλ. 2667). 
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Από το Διεθνές Υβριδικό Συνέδριο Φυσικής στην ΟΑΚ (βλ. 2668). 
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Η Elizabeth Schellingerhoudt από τις ΗΠΑ στο Σεμινάριο Αγιογραφίας  
στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ (βλ. σελ. 26). 

Από τις εργασίες της πρώτης Ομάδας Κηπουρών Τοπίου (βλ. 2671). 
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Καλό Φθινόπωρο! 

 
 

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 
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