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Τό αγαθό της Παιδείας1 
 

Μέ πολλή χαρά ἀπευθύνομαι πρός ὅλους 
ἐσᾶς, αὐτή τή γιορτινή ἡμέρα, γιά νά σᾶς 
μεταφέρω τήν εὐλογία καί τίς εὐχές τῆς Μητρός 
Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Συγχαίρω 
τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης γιά τήν 
ὀργάνωση τῆς ἐκδήλωσης αὐτῆς καί χαιρετίζω 
τήν συμμετοχή τοῦ Ἐντιμολογιωτάτου 
Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους καθηγητοῦ 
κυρίου Γεωργίου Μπαμπινιώτη ὡς κεντρικοῦ 
ὁμιλητῆ. 

Μετά ἀπό ἕνα δύσκολο 2020, τό νέον ἔτος 
ξεκίνησε μέ πολλές ἐλπίδες γιά ὑπέρβαση τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης καί γιά 
ἀντιμετώπιση τῶν κοινωνικῶν καί οἰκονομικῶν συνεπειῶν της. Προφανῶς, ἔχουμε 
ἀκόμη πολύν δρόμο μπροστά μας, στόν ὁποῖο πάρα πολλά ἐξαρτῶνται καί 
ἀπό τήν ὑπευθυνότητα καί τή συμπεριφορά τοῦ καθενός μας. 

Ἡ ἐπιστήμη κατάφερε νά παραγάγῃ ἐγκαίρως τά κατάλληλα ἐμβόλια, καί 
ἀνακαλύπτει συνεχῶς νέα ἀντίδοτα στόν Κορωνοϊό. Ἔλυσε, μέ τόν δικό της 
βέβαια τρόπο, καί τό πρόβλημα τῆς ἐπικοινωνίας κατά τή διάρκεια τοῦ 
ὑποχρεωτικοῦ ἐγκλεισμοῦ. Ἡ ἱκανοποίησή μας γιά τή δυνατότητα αὐτή δέν 
πρέπει νά ἐπικαλύπτῃ τή δίκαιη ἀγωνία μας γιά τό ποῦ θά φθάσῃ ἡ κυριαρχία 
τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων στή ζωή μας. Τίποτε δέν μπορεῖ νά ἀντικαταστήσῃ τή 
ζωντανή ἀνθρώπινη παρουσία καί τήν κοινωνία τῆς ζωῆς. Ὅ,τι εἶναι τεχνικῶς 
ἐφικτό, δέν σημαίνει ὅτι εἶναι αὐτομάτως καί ἀγαθό. 

Γιορτάζουμε καί τιμοῦμε σήμερα, μαζί μέ τούς ἐκπαιδευτικούς καί τούς 
μαθητές, ἀλλά καί μέ τούς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι μοχθοῦν γιά τή μόρφωση τῶν 
παιδιῶν τους, τήν ἱερά μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Στήν ἰδιαίτερη πατρίδα μου 
τήν Ἴμβρο, δέχονταν στήν γιορτή αὐτή ἐπισκέψεις οἱ δάσκαλοι καί οἱ οἰκογένειες 
μέ παιδιά μαθητές. Ὡς γνωστόν, ὁ κοινός ἑορτασμός τῶν τριῶν «οἰκουμενικῶν 
διδασκάλων», Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου, θεσπίσθηκε, στήν καθ̓ ἡμᾶς Ἀνατολή, τόν 11ο αἰώνα, ἐνῶ μέ τήν 
ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καθιερώθηκε ὡς «ἡμέρα τῶν ἑλληνικῶν καί 
χριστιανικῶν γραμμάτων». Καί αὐτή ἡ ἑορτή εἶναι καιρός εὐχαριστίας στόν Θεό 
γιά τά φιλάνθρωπα δωρήματά Του καί εὐκαιρία ἐπιστροφῆς στίς πνευματικές 
μας ρίζες. 

Ἀποτελεῖ κοινή ἐμπειρία καί ἀδιάσειστη παραδοχή, ὅτι ἡ διαπαιδαγώγηση 
τῆς νέας γενεᾶς εἶναι ἔργο δύσκολο καί ἰδιαιτέρως ἀπαιτητικό. Στά ἐγγενῆ 

                                                           
1 Χαιρετισμός τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου 
Α΄ πρός τήν διαδικτυακή ἐκδήλωση τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, 30 Ἰανουαρίου 2021 
(βλ. 2642).  
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προβλήματα τοῦ παιδαγωγικοῦ ἔργου ἔρχονται σήμερα νά προστεθοῦν 
πρωτόγνωρες ἱστορικές καί περιστασιακές δυσκολίες. Ὅπως ἔχει λεχθῆ, ὁ 
ἰλιγγιώδης ρυθμός τῶν ἀλλαγῶν στόν σύγχρονο κόσμο μεγαλώνει τό χάσμα 
μεταξύ τῶν γενεῶν σέ θέματα ἀξιῶν, νοοτροπίας, προσανατολισμοῦ τῆς ζωῆς, 
προσδοκιῶν, ἀφοῦ ὡς κύρια πηγή ἀξιῶν γιά τή νέα γενιά λειτουργοῦν στήν 
ἐποχή μας πρωτίστως τά ἠλεκτρονικά μέσα καί τό διαδίκτυο. 

Ἀπό τήν ἑλληνική ἀρχαιότητα προέρχεται ἡ θεώρηση τῆς παιδείας ὡς 
«περιαγωγῆς τῆς ψυχῆς» πρός τό ἀγαθόν. Ἡ ἀληθής παιδεία δέν μᾶς διδάσκει νά 
ἀποκτοῦμε μόνον ὅ,τι ἐπιθυμοῦμε, ἀλλά νά ἐπιθυμοῦμε τό «δέον», αὐτό πού 
πρέπει, τό ἀληθές «συμφέρον», τό «εἰς ἀγαθόν φέρον». «Μαθαίνω γράμματα» 
σήμαινε, καί γιά τή δική μου γενιά, «γίνομαι ἄνθρωπος». Ἦταν αὐτονόητο, ὅτι 
τό σχολεῖο δέν παρεῖχε μόνον χρηστική γνώση ἀλλά καί ἀγωγή ἀξιῶν, γνώση 
πού «ἀνθρωπεύει τόν ἄνθρωπο», κατευθύνει τή ζωή μας, πέρα ἀπό τό χρήσιμο, 
πρός τό πνεῦμα, τήν ἀληθινή ἐλευθερία, τό ἦθος προσφορᾶς καί τήν πίστη 
στόν Θεό. 

Σήμερα, φαίνεται ὅτι ἡ ἐκπαίδευση ἀδιαφορεῖ γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς 
πνευματικῆς φύσης τοῦ ἀνθρώπου καί τόν στρέφει μονομερῶς πρός τόν ἑαυτό 
του, τίς ἀτομικές του ἀνάγκες, πρός τήν αὐτοπραγμάτωσή του καί ὄχι πρός τό 
κοινό καλό, τόν διδάσκει νά διεκδικῇ καί ὄχι νά διακονῇ. Ὁ μακαριστός π. 
Ἀλέξανδρος Schmemann πίστευε ὅτι αὐτό πού χαρακτηρίζει τά πασίγνωστα καί 
πανάκριβα σύγχρονα κολλέγια τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς εἶναι ὅτι 
δέν δίνουν στούς νέους «ὅραμα» καί «ἔμπνευση». Διότι, ἀνέκαθεν, τό θετικό 
ὅραμα ζωῆς συνδεόταν μέ τό πνεῦμα τῆς διακονίας καί τῆς προσφορᾶς, πού 
φώτιζαν τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Σήμερα, οἱ νέοι προσανατολίζονται μονομερῶς 
πρός τήν ἐπιτυχία καί τήν καριέρα, μαθαίνουν νά ἐνδιαφέρωνται μόνον γιά τό 
συμφέρον τους καί ὄχι γιά τόν συνάνθρωπο. Αὐτό ὅμως ἀποτελεῖ παιδαγωγική, 
ἀνθρωπολογική καί κοινωνική ἀστοχία. Δέν καλύπτεται ὑπαρξιακά ὁ ἄνθρωπος 
μέ τή συνεχῆ ἐνασχόληση μέ τόν ἑαυτό του καί τήν ἱκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν 
του, ἀλλά ἐνδόμυχα ἐπιθυμεῖ νά ἀφιερωθῇ σέ ἕνα σκοπό πέρα ἀπό τόν ἑαυτό 
του, νά πραγματώσῃ ὑπερατομικές ἀξίες, νά ἔχῃ κοινωνική προσφορά, νά 
μοιράζεται τή ζωή. Μόνο μιά παιδεία, ἡ ὁποία διδάσκει τήν αὐθυπέρβαση, 
μπορεῖ νά λειτουργήσῃ ὡς μίτος τῆς Ἀριάδνης, γιά νά ὁδηγηθῇ ὁ ἄνθρωπος ἔξω 
ἀπό τούς λαβυρίνθους τοῦ στενόκαρδου ἑαυτοκεντρισμοῦ καί τῆς ἀδιαφορίας 
γιά τόν πλησίον. 

Ὅπως ἔχει προσφυέστατα γραφῆ, «τό πῶς μία κοινωνία ἐκτιμᾷ καί 
ὀργανώνει τήν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων, τό πῶς βλέπει τόν 
δάσκαλο καί τόν μαθητή, τό σχολεῖο καί τούς σκοπούς τῆς παιδείας, μαρτυρεῖ 
καί θά μαρτυρῇ ἀδιάψευστα γιά τό βάθος τοῦ ἀνθρωπισμοῦ της καί γιά τήν 
ποιότητα τῶν ὁραμάτων της». Ἡ μετατροπή τοῦ σχολείου σέ «παράδεισο τῶν 
νέων τεχνολογιῶν» δέν λύνει τό πρόβλημα τῆς παιδείας. Ὁ ἠλεκτρονικός 
ὑπολογιστής εἶναι θαυμαστό ἐργαλεῖο, ἀλλά «σκληρός ἀφέντης», γιατί 
ἐπιβάλλει τήν ἄτεγκτη τετράγωνη λογική του, τή μετατροπή τῶν πάντων, 
φυσικά καί τῶν προσώπων, σέ data, σέ «δεδομένα». Ἡ πληροφορία δέν ἀγγίζει 
τίς εὐαίσθητες χορδές τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Ὁ ἄνθρωπος γνωρίζει, ἀλλά δρᾶ 
σάν νά μή γνώριζε. Ἐδῶ ἡ γοητεία τῶν μέσων ὁδηγεῖ ταχύτατα στή λήθη τῶν 
σκοπῶν. 

Ἀλυσιτελής εἶναι καί ἡ προσέγγιση καί ὀργάνωση τῆς ἐκπαίδευσης 
ἀποκλειστικά ἐπί τῇ βάσει οἰκονομικῶν κριτηρίων. Ἡ μετατροπή τῶν ὅρων 
«σχολεῖο», «ἐκπαιδευτικός» καί «μαθητής» σέ οἰκονομικές κατηγορίες, ἴσως νά 
ἐκφράζῃ τό πνεῦμα τῶν καιρῶν, ἀλλά ὄχι τήν ἀλήθεια γιά ὅσα συγκροτοῦν τόν 
πυρῆνα τῆς παιδείας. 

Ὄντως, τό μέγιστο κεφάλαιο τῆς παιδείας ἦταν καί παραμένει ὁ δάσκαλος 
καί ὁ μαθητής. Ὁ δάσκαλος εἶναι αὐτός πού βλέπει τό ἔργο του ὡς «ἀγίαν 
ἀποστολήν», αὐτός πού ἀνακαλύπτει τά χαρίσματα τοῦ μαθητή καί τόν 
στηρίζει στήν πορεία του, αὐτός πού γνωρίζει ὅτι ἡ ἐλευθερία καί ἡ 
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ὑπευθυνότητα θέλουν χρόνο γιά νά ριζώσουν καί ὅτι ἡ συνεχής ἀναφορά τῶν 
πάντων στόν ἑαυτό μας δέν εὐνοεῖ τήν πορεία πρός τήν ὡριμότητα. Τό ἦθος τοῦ 
δασκάλου καί ἡ ἀγάπη του γιά τά παιδιά, τά μετατρέπει σέ πραγματικούς 
«μαθητές», στούς ὁποίους ἡ «μαθητεία» διασώζει τό ὑπαρξιακό της βάθος σέ 
ὅλη τή ζωή τους. 

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία συνῆλθε τόν 
Ἰούνιο τοῦ 2016 στούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, τόνισε ὅτι στόν 
σύγχρονο κόσμο κυριαρχεῖ ἕνα ἐκκοσμικευμένο ἀτομοκεντρικό ἐκπαιδευτικό 
σύστημα, πού «ταλανίζει τή νέα γενεά» (Ἐγκύκλιος, § 9). Κάλεσε δέ τούς νέους 
«νά διαφυλάσσουν θαρραλέως καί νά καλλιεργοῦν μέ δυναμισμό τίς αἰώνιες 
ἀξίες τῆς Ὀρθοδοξίας» (ὅ. π., § 8), στόν πυρήνα τῶν ὁποίων βρίσκεται ὁ σεβασμός 
τῆς ἱερότητας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί ἡ προστασία τῆς δημιουργίας τοῦ 
Θεοῦ.  

Στήν παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας δέν ὑπάρχουν βεβαίως ἕτοιμες ἀπαντήσεις 
στά σύγχρονα προβλήματα τῆς παιδείας. Ὑπάρχουν ὅμως οἱ βασικές ἀρχές, οἱ 
θεμελιώδεις ἀξίες καί τά θεολογικά κριτήρια, ἐπί τῶν ὁποίων μποροῦν νά 
οἰκοδομηθοῦν λύσεις γιά τίς προκλήσεις τῆς ἐποχῆς μας. Καμμία ἐξωτερική 
συγκυρία, οὔτε ἡ ἐκκοσμίκευση, οὔτε ἡ τεχνοκρατία, οὔτε ὁ πλουραλισμός, οὔτε 
ἡ κυριαρχία εὐδαιμονιστικῶν προτύπων, δέν ἐπιτρέπεται νά παρεμποδίζουν τή 
νέα γενιά νά διδαχθῇ καί νά ἐνστερνισθῇ τό «ἦθος τῆς ἐλευθερίας» καί τόν 
«πολιτισμό τοῦ προσώπου», πού ἐκφράζουν τήν ἀλληλοπεριχώρηση τῆς ἀρχαίας 
ἑλληνικῆς κληρονομιᾶς μέ τήν Ὀρθόδοξη παράδοση καί ὄχι μόνον συγκροτοῦν 
τήν ἰδιαίτερη ταυτότητά μας, ἀλλά ἐμπεριέχουν καί ἀξίες μέ πανανθρώπινη 
ἐμβέλεια. Ἡ πρόταση παιδείας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν φέρει αὐτήν τήν σφραγίδα 
τῆς δημιουργικῆς σύζευξης Ἑλληνισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ. Ὅταν διδασκώμαστε 
ἀπό τή σοφία τους, δέν στρεφόμαστε πρός τό παρελθόν, ἀλλά πρός μία 
ἀλήθεια ζῶσα καί ζωοποιό, πού δέν ἔχει ἡμερομηνία λήξεως. Ὅπως σημειώνει 
σύγχρονος στοχαστής, «δημιουργικότητα δέν εἶναι μόνον νά φέρουμε στό φῶς ἤ 
νά δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο, ἀλλά εἶναι καί ἡ διάσωση τῶν γνήσιων 
στοιχείων τῆς παράδοσης, πού δέν εἶναι τό ῾δικαίωμα ψήφου τῶν νεκρῶν στή ζωή 
μας, ἀλλά ζωτική παρακαταθήκη ζωής».  

Μέ αὐτές τίς σκέψεις, ὁ Πατριάρχης σας εὔχεται σέ ὅλους ἐσᾶς, τούς μαθητές 
καί τίς μαθήτριες, τούς ἐκπαιδευτικούς καί τούς γονεῖς, χρόνια πολλά, ὑγεία 
ἀκλόνητη καί καλή δύναμη στήν κοινή προσπάθεια γιά τό πολύτιμο ἀγαθό, 
τήν παιδεία. Ὁ Θεός τῆς ἀγάπης νά σᾶς εὐλογῇ καί νά χαρίζῃ σέ ὅλους σας, 
πρεσβείαις τῶν «Προστατῶν τῶν Γραμμάτων» Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὅλα τά καλά. 
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Ο ρόλος των Ακαδημιών εν καιρώ πανδημίας 
 

Στη γερμανική γλώσσα η λέξη "systemrelevant" είναι ίσως η πιο δημοφιλής 
λέξη στους πολιτικούς κύκλους κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης (Covid-
19). Μεταφράζεται καλύτερα στην αγγλική γλώσσα ως κάτι «σχετικό για το 
σύστημα» ή κάτι «απαραίτητο για τη λειτουργία του συστήματος». Ό,τι είναι 
σχετικό με το σύστημα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και κατά τη 
διάρκεια του ολικού απαγορευτικού (lockdown). Πρέπει να χρηματοδοτείται 
συνεχώς, να διαθέτει πόρους και να υποστηρίζεται οικονομικά. Τι γίνεται, όμως, 
με όλα τα «υπόλοιπα»; 

Και τι σημαίνει «σύστημα»; Κατά τη χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κρίση (2007-2009), χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένως ο ίδιος όρος. Εκείνη την 
περίοδο ήταν ξεκάθαρο ότι «σύστημα» σημαίνει το επικρατούν 
χρηματοοικονομικό σύστημα. Ορισμένες Τράπεζες θεωρήθηκαν «πολύ μεγάλες 
για να αποτύχουν» και έπρεπε να υποστηριχθούν σε μεγάλο βαθμό από τα 
δημόσια χρήματα, τα χρήματα των φορολογουμένων για να μην 
χρεοκοπήσουν. Το «σύστημα» τότε σήμαινε κρίσιμη υποδομή. 

Στην παρούσα πανδημία, ανακαλύπτουμε εκ νέου ότι οι άνθρωποι στον 
τομέα των υπηρεσιών είναι συνδεδεμένοι με το σύστημα. Άτομα, που κατά τη 
διάρκεια της επιδημικής κρίσης, εργάζονται πέρα από τα όριά τους και που μέχρι 
στιγμής δεν χαίρουν εκτίμησης και είναι συνήθως κακοπληρωμένα στις κοινωνίες 
μας. Δεν μπορούν να εργαστούν με τηλεργασία, ενώ οι περισσότεροι καλούνται 
να μειώσουν τις επαφές τους στο ελάχιστο. Διατηρούν την υποδομή ζωντανή, 
ειδικά για εκείνους που επηρεάζονται από τον ιό και είναι οι πιο ευάλωτοι στις 
κοινωνίες μας. Σκέφτομαι τις νοσοκόμες στα Νοσοκομεία ή σε οίκους για 
ηλικιωμένους, εκείνους που παρέχουν φαγητό, εκείνους που στέκονται στο 
ταμείο στο σούπερ μάρκετ, τους εκπαιδευτικούς και τους γιατρούς. 

Είναι μια δύσκολη ισορροπία μεταξύ της καταπολέμησης της πανδημίας και 
της διατήρησης της υποδομής. Είναι δύσκολο να αποφασίσουμε μεταξύ των 
απαραίτητων μετρήσεων για την καταπολέμηση της πανδημίας και για την 
εξασφάλιση της επιβίωσης των πιο ευάλωτων που επηρεάζονται από το 
κλείσιμο. Πρέπει τα Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία να είναι ανοιχτά; Πώς 
διασφαλίζουμε την επιβίωση των εστιατορίων και των κομμωτηρίων, των 
ανθρώπων στον πολιτισμό και τον τουρισμό; 

Σε αυτό το πλαίσιο, συζητείται επίσης εάν οι Εκκλησίες ή τα Εκκλησιαστικά 
Ιδρύματα, όπως για παράδειγμα, οι Χριστιανικές Ακαδημίες είναι σχετικές με το 
σύστημα. Για πολλούς είναι προφανές ότι η διακονική εργασία και η 
συμβουλευτική είναι απαραίτητες. Τι γίνεται, όμως, με το πνευματικό και 
εκπαιδευτικό έργο των Εκκλησιών; Για τον Wolfgang Huber, τον πρώην πρόεδρο 
του Συμβουλίου των Προτεσταντικών Εκκλησιών στη Γερμανία, αυτό δεν 
αποτελεί το σωστό ερώτημα. Οι Εκκλησίες και οι θεσμοί τους δεν είναι εκεί για 
να υπηρετήσουν το σύστημα, αλλά καθήκον τους είναι να δώσουν μαρτυρία για 
το απελευθερωτικό μήνυμα του Ευαγγελίου και, ως εκ τούτου, να απαντήσουν 
στα υπαρξιακά ερωτήματα της ανθρωπότητας. Για το λόγο αυτό, η 
θρησκευτική ελευθερία είναι ένα πολύ προστατευμένο αγαθό, επίσης σε 
περιόδους πανδημίας. Το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα2 ορίζει ότι, το δικαίωμα άσκησης της θρησκείας κάποιου, μόνος του 

                                                           
2
 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο Άρθρο 9 λέει τα εξής: «Ελευθερία 

σκέψης, συνείδησης και θρησκείας 1. Παν πρόσωπον δικαιούται εις την ελευθερίαν σκέψεως, 
συνειδήσεως και θρησκείας, το δικαίωμα τούτο επάγεται την ελευθερίαν αλλαγής θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, ως και την ελευθερίαν εκδηλώσεως της θρησκείας ή των πεποιθήσεων μεμονωμένως, 
ή συλλογικώς δημοσία ή κατ' ιδίαν, δια της λατρείας, της παιδείας, και της ασκήσεως των 
θρησκευτικών καθηκόντων και τελετουργιών. 2. Η ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων δεν επιτρέπεται να αποτελέση αντικείμενον ετέρων περιορισμών πέραν των 
προβλεπομένων υπό του νόμου και αποτελούντων αναγκαία μέτρα, εν δημοκρατική κοινωνία δια 
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ή μαζί με άλλους, μπορεί να περιοριστεί μόνο από πολύ ειδικές περιστάσεις. Μία 
από αυτές τις ειδικές περιστάσεις, κατά το άρθρο 9, είναι μια απειλή για τη 
δημόσια υγεία. Και πάλι μία δύσκολη ισορροπία! 

Στις περισσότερες Χώρες, οι λατρευτικές ακολουθίες, οι κηδείες και η ατομική 
παροχή συμβουλών επιτρέπονται, αν και υπό αυστηρούς κανόνες υγιεινής. Και οι 
Εκκλησίες και οι θεσμοί τους τήρησαν τον γενικό κανόνα για να διατηρήσουν τη 
φυσική απόσταση μεταξύ των ανθρώπων, αλλά συνέχισαν να εργάζονται για 
την κοινωνική εγγύτητα. 

Οι Ακαδημίες προσέφεραν πνευματικές δράσεις καθώς και προσανατολισμό 
σε νέες και δημιουργικές μορφές, σε περιόδους κατά τις οποίες πολλοί άνθρωποι 
αισθάνονται μοναχικοί, με άγχος ή σε απόγνωση. Φρόντισαν τους ανθρώπους, 
έδωσαν τη μαρτυρία τους και εφευρέθηκαν νέες ηλεκτρονικές και συμμετοχικές 
μορφές και μεθοδολογίες, προκειμένου να διατηρήσουν την ανθρώπινη επαφή 
που συνήθως συναντούσαν πρόσωπο με πρόσωπο σε συνέδρια. Ξεκίνησαν 
διαδικτυακές συζητήσεις για θέματα που σχετίζονται με την πανδημία καθώς 
και για ζητήματα που χρειάζονταν περισσότερη προσοχή σε μία εποχή όπου η 
πανδημία φαινόταν να είναι το μοναδικό πραγματικό θέμα. Ένα βασικό 
ερώτημα παραμένει: ποιο θα είναι το μέλλον πέρα από την πανδημία; Ποια 
είναι η εμπειρία και η επίδραση της μάθησης κατά τη διάρκεια της κρίσης, στην 
οποία «το σύστημα» πρέπει να προσαρμοστεί ή να αλλάξει. Υπό αυτήν την 
έννοια, οι Ακαδημίες είναι «σχετικές με το σύστημα» και πιστές στην κλήση 
τους. 

Ωστόσο, παρά τις όποιες δημιουργικές προσπάθειες, οι Ακαδημίες μαζί με 
ολόκληρη την κοινωνία προσβλέπουν στην ώρα, όπου συναντήσεις και ομιλίες 
θα είναι δυνατές και πάλι ως ζωντανές εκδηλώσεις, όπου οι αίθουσες 
συνεδριάσεων, οι τραπεζαρίες και τα παρεκκλήσια θα γεμίσουν ξανά με φίλους 
και ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά επίπεδα. Όπως είπε ο φιλόσοφος Martin 
Buber (1878-1965): «Όλη η πραγματική ζωή είναι μία συνάντησις», μία συνάντησις 
«πρόσωπο με πρόσωπο», όχι μόνο σε ένα εικονικό επίπεδο. Αυτό είναι 
απαραίτητο για κάθε ανθρώπινο ον. 

 
Ο Rüdiger Noll είναι ο Εκτελεστικός Γραμματέας του Συλλόγου των 

Ακαδημιών της Ευρώπης «Oikosnet Europe», στο Ψηφιακό Περιοδικό «Oikosnet 
Νewsletter» (Φεβρουάριος, 2021). 

(Μετάφραση Αικατερίνη Καρκαλά) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Από τη Γενική Συνέλευση Ακαδημιών Ευρώπης (Oikosnet Europe)  
στις 25 Σεπτεμβρίου 2018 στην ΟΑΚ. 

 

                                                                                                                                                                                 
την δημοσίαν ασφάλειαν, την προάσπισιν της δημοσίας τάξεως, υγείας και ηθικής, ή την 
προάσπισιν των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων» [Στμ]. 
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Annus horribilis... 
 
Κλείνουμε ένα χρόνο από την εμφάνιση της πανδημίας και αποχαιρετίσαμε 

μία από τις πιο δύσκολες χρονιές στη νεότερη Ιστορία3. Ανθρώπινες απώλειες, 
κατάρρευση συστημάτων υγείας, οικονομικές και κοινωνικές αναταράξεις, αλλά 
και γεωπολιτικές επιπτώσεις. Αναλυτές, διεθνολόγοι και φιλόσοφοι, δεν 
μπόρεσαν να αποτυπώσουν τον εφιάλτη που ξεκίνησε από έναν φονικό ιό και 
κυρίευσε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Εν μέσω, όμως, της μεγάλης 
αβεβαιότητας της σημερινής παγκόσμιας κατάστασης, ένα πράγμα είναι σαφές: 
ότι πρέπει να δούμε με προσοχή όλες εκείνες τις προκλήσεις που εμφανίσθηκαν 
κατά την περίοδο της πανδημίας και θα διαμορφώσουν τη νέα 
πραγματικότητα του 21ου αιώνα, τη μετα-Covid εποχή. 

Κανένα παγκόσμιο ιστορικό γεγονός, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,  
δεν είχε τόσο βαθιά επίπτωση στη ζωή μας όσο η σημερινή πανδημία, η οποία 
προκάλεσε δημόσια και οικονομική κρίση σε πλανητική κλίμακα. Η πανδημία 
αυτή σηματοδότησε τη νέα αρχή της παγκόσμιας Ιστορίας, δείχνοντας το 
βάθος της αλληλεξάρτησης μεταξύ ανθρώπων, κοινωνιών και εθνών. Ενίσχυσε 
σημαντικά την ψηφιακή επανάσταση, αλλά εισήγαγε επίσης μία πηγή 
θεμελιωδών εντάσεων και ενστάσεων στο διεθνές σύστημα, το οποίο 
διασπάται, από τη μία, από την άνοδο των παγκόσμιων απειλών και, από την 
άλλη, από την απόσυρση και απόκλιση των εθνών με έμφαση στην 
αμφισβήτηση των μεγάλων αφηγήσεων.  

 
Ποια θα είναι η επόμενη ημέρα; 
Οι απότομες  αλλαγές, που συντελούνται  στις κοινωνίες, θα έχουν επίδραση 

στα επόμενα χρόνια, διαμορφώνοντας νέες πραγματικότητες. Ο ρόλος της 
Τεχνολογίας και τα όριά της, οι γεωπολιτικές αλλαγές, η ανθρώπινη 
συμπεριφορά, ο ρόλος των Θρησκειών, οι Θεσμοί και η ισχύς της Δημοκρατίας, 
αλλά και οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, θα διαμορφώσουν πολύ 
γρήγορα ένα νέο κόσμο, τον κόσμο της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης 
και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Όλα ήλθαν πολύ γρήγορα και οι όποιες πολιτικές 
αποφάσεις πάρθηκαν υπό συνθήκες πίεσης δημιούργησαν νέες κοινωνικές κρίσεις 
και πολλά προβλήματα.  

Οι οικονομικές, ψυχολογικές και προ παντός οι κοινωνικές συνέπειες θα είναι 
μεγάλες και δεν μπορεί κανείς να τις μετρήσει και να τις προσπεράσει σήμερα. 
Ιδιαίτερα με το πρόβλημα του εγκλεισμού που είναι σχεδόν μόνιμο!  

Όλα τα παραπάνω όμως είναι σημαντικά, αλλά υπάρχουν κι άλλες 
προκλήσεις. Κι αυτές ως συνέχεια των παραπάνω αλλαγών που αφορούν τόσο 
την παλαιότερη γενιά όσο και τη νεότερη: 

Η πρώτη  αλλαγή είναι η εκκοσμίκευση του Κράτους και η απομάκρυνση της 
Θρησκείας από τη δημόσια προς την ιδιωτική σφαίρα. Θα περάσουμε από την 
παγκοσμιοποίηση στην άνοδο νέων απομονωτιστικών τάσεων με διάφορες 
εθνικιστικές και τοπικιστικές τάσεις. Το ζήσαμε έντονα στη μεταβατική περίοδο 
του πολιτικού συστήματος στην Αμερική με τις διαδηλώσεις και τις σκηνές βίας 
όσων εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.  

Αύξηση των ανισοτήτων στο εσωτερικό των κοινωνιών με αποτέλεσμα τη 
μετακίνηση των πληθυσμών από διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα, 
προωθώντας νέα, ακραία θρησκευτικά και πολιτιστικά φαινόμενα. Παγκόσμιο 
κύμα πείνας, βίας και ανισοτήτων θα προκαλέσει νέες κοινωνικές συγκρούσεις σε 
παγκόσμιο επίπεδο.  

Η πανδημία μάς έφερε ενώπιον και νέων βιοηθικών προβλημάτων, κυρίως ως 
προς τη στάση μας απέναντι στο θάνατο. Και φυσικά δεν αναφερόμαστε μόνο 

                                                           
3
 Πάνω από 2,6 εκατομμύρια θάνατοι έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια ενός έτους 

παγκοσμίως. 
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στο θέμα της διαλογής των ασθενών (triage) στα Νοσοκομεία ολόκληρου του 
κόσμου. Στο πλαίσιο παλαιότερης συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησαν ο 
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, 
αναφορικά με τα μέτρα που κρίθηκε σκόπιμο να ληφθούν προκειμένου να 
αναχαιτιστεί η πανδημία, ο Καθηγητής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον 
τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν αποφάσεις και ενεργούν οι γιατροί, όταν ο 
αριθμός των ασθενών που χρειάζονται εντατική θεραπεία ξεπερνά τις 
δυνατότητες ενός συστήματος Υγείας.  

Η προσέγγιση αυτή μάς φέρνει μπροστά στο θέμα της παρηγορητικής 
φροντίδας, το οποίο, δυστυχώς, ακόμα παραμένει εκτός του ευρύτερου 
ενδιαφέροντος, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες Χώρες, τις οποίες 
θεωρούμε, μάλιστα, λιγότερο δεκτικές πολιτισμικά ως προς το θάνατο από την 
Ελλάδα. Το Αννουσάκειο Ίδρυμα, όπως κι άλλα Ιδρύματα της Κρήτης, θα 
μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή. Πάντως, έστω 
και τώρα είναι ενθαρρυντικό το γεγονός πως η πολιτική, έστω και εξ ανάγκης, 
συζητά εκ νέου το ζήτημα της ποιοτικής ζωής, αλλά και του ποιοτικού θανάτου. 
Η πανδημία έχει ανοίξει και πάλι, μετά από δεκαετίες μίας κυρίαρχης λογικής 
υλικού ευδαιμονισμού, τη συζήτηση περί θανάτου και την ανακαλεί από το 
σκοτεινό περιθώριο στο οποίο είχε τεθεί στον δυτικό πολιτισμό. 

Τέλος, η καταστροφή του Φυσικού Περιβάλλοντος, με άμεσες συνέπειες για 
τις κοινωνίες μας, αλλά και για τη δημιουργία νέων πανδημιών που θα έλθουν, 
δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αδιαφορίας και απροσεξίας ως προς τις 
μελλοντικές αποφάσεις μας. Το Ινστιτούτο Θεολογίας και Οικολογίας, 
Παράρτημα της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, εργάζεται προς την κατεύθυνση 
αυτή4.   

Όλες αυτές οι αλλαγές θα διαμορφώσουν ένα νέο πολιτισμικό, κοινωνικό, 
οικονομικό, γεωπολιτικό τοπίο. Ακόμη και το θρησκευτικό5. 

 
 Πώς συνεχίζουμε; 
Το 2021 είναι μία επετειακή χρονιά, μιας και συμπληρώνονται 200 χρόνια από 

την Επανάσταση του 1821, αλλά και 80 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης. Το 2021 
δεν θα είναι, όπως όλοι ελπίζουμε, η χρονιά της ανάκαμψης, η χρονιά της 
επιστροφής στην κανονικότητα. Δεν θα γίνει εύκολα και αυτόματα, αλλά θα 
χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια από όλους μας. Και κάτι περισσότερο: θα 
χρειαστεί ανοιχτό μυαλό για αλλαγές. Αν κάτι μάς δίδαξε η πανδημία, είναι ότι 
δεν ήμασταν έτοιμοι για πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να είμαστε 
έτοιμοι. Και αυτό γιατί καθετί καινοτόμο το αφήναμε για… αύριο. Μόνο που το 
αύριο είχε ήδη έρθει και εμείς παλεύουμε ακόμη με όρους του χθες. 

Όλα τα χρόνια που πέρασαν επαναπαυόμασταν στη δύναμη της συνήθειας 
και αρκούμασταν σε όσα γνωρίζαμε. Όλα αυτά, όμως, αποδείχθηκαν πολύ λίγα. 
Η μόνη αποδεκτή δράση σε μία τέτοια κρίση είναι η επιδίωξη μίας «Μεγάλης 
Επαναφοράς» ανθρώπινων οικονομιών, ανθρώπινης πολιτικής και ανθρώπινων 
κοινωνιών6. Βέβαια, η έννοια της «επαναφοράς» χρειάζεται κι εδώ να 
επαναπροσδιορισθεί. Άραγε, υπάρχει κάτι στις «αποσκευές» μας από το 
παρελθόν που θα μπορέσει να μάς βγάλει στα ανοιχτά; Στην Κρήτη το έχουμε: 
Ντομπροσύνη και συνεργατικότητα. Να δημιουργήσουμε δηλαδή νέα εφόδια και 
να δομήσουμε διαφορετικά τις σχέσεις μας. Χρειαζόμαστε μία διαφορετική 

                                                           
4
 Βλ. περισσότερα στο συνέδριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 26 έως 28 Ιανουαρίου 

2021, 4η «Διάσκεψη της Χάλκης», με θέμα: "COVID-19 και κλιματική αλλαγή: Ζώντας και 
μαθαίνοντας από μία πανδημία" . 
5 Βλ. το βιβλίο του Νικόλαου Χρηστάκη, με τίτλο “Apollo’s Arrow: The Profound and 
Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live” («Το Βέλος του Απόλλωνα: Η Βαθιά 
και Διαρκής Επίπτωση του Κορωνοϊού στον Τρόπο Ζωής Μας»), εκδ. Κάκτος, Αθήνα 2020.  
6 Η θέση αυτή υποστηρίζεται από τους Klaus Schwab - Thierry Malleret, στην ομιλία τους: 
COVID-19: The Great Reset, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, Ιούλιος 2020. 
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επανάσταση, την Επανάσταση των Συνειδήσεων, όπως την είχε οραματισθεί 
πολλά χρόνια πριν ο μακαριστός Κισάμου και Σελίνου κυρός Ειρηναίος 
Γαλανάκης7. Υπάρχει, λοιπόν, αυτή η οικουμενική συνείδηση, η οικουμενική 
συμπάθεια και αλληλεγγύη που είναι μέγεθος κατ' εξοχήν της 
συνεργατικότητας, αλλά υπάρχει και η ατομική συνείδηση, η τοπική και η 
κρητική συνείδηση. Αυτή θα πρέπει να έχουμε στις αποσκευές σας στο νέο ταξίδι 
μας. 

Κανένας δεν εξαιρείται από τις εξελίξεις του 21ου αιώνα. Από τον στοχασμό 
και τον αναστοχασμό σχετικά με την κανονικότητα, που σήμερα είναι 
ζητούμενο, όλοι έχουν ρόλο και λόγο. Η Εκκλησία, και μάλιστα η Εκκλησία της 
Κρήτης, μπορεί να συμβάλει με όλες τις δυνάμεις για να γίνει παράγοντας 
αλληλοσεβασμού, σεβασμού, καταλλαγής και συμβίωσης. Δίχως τη διαδικασία 
της ώσμωσης και της πρόσληψης του κόσμου και της Ιστορίας, δίχως την 
εμπειρία του διαλόγου, δίχως ένα δημιουργικό λόγο, που ξεφεύγει από τον 
φανατισμό και τις κομματικές αντιπαλότητες, δεν θα μπορέσουμε να 
αφομοιώσουμε τις εξελίξεις και οι εξελίξεις θα μάς αφομοιώσουν με κάθε τρόπο. Η 
Εκκλησία δεν θα πρέπει να εκφράζει μόνο τη φιλανθρωπία του Θεού, αλλά να 
είναι και ο φορέας της δικαιοσύνης Του. Πράξεις ελεημοσύνης, όσο και εάν 
ανακουφίζουν τις άμεσες ανάγκες των πονεμένων ανθρώπων, δεν εξαλείφουν τα 
αίτια της κοινωνικής αδικίας και διαιωνίζουν ασύμμετρες σχέσεις εξάρτησης.  

Με αφετηρία τις θεολογικές προϋποθέσεις και τις ιστορικές συνιστώσες του 
ήθους της, ο λόγος της Εκκλησίας χρειάζεται να ενσαρκωθεί και να κατανοηθεί 
μέσα στο σημερινό πλαίσιο, όπου κυριαρχούν ο δημοκρατικός τρόπος 
οργάνωσης του ανθρώπινου βίου και το φιλελεύθερο πνεύμα. «Προετοιμάζουμε 
τη μετάβαση της χώρας στη μετα-COVID εποχή. Μία νέα εποχή για τη 
σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία, όπου απαιτείται να συνάψουμε μία νέα 
συμφωνία μεταρρύθμισης και προόδου με τους πολίτες, για τους πολίτες», 
τόνισε πρόσφατα πολιτικός της Ελλάδος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αγία και 
Μεγάλη Σύνοδο (2016) αναγνώρισε την ανάγκη να ενθαρρύνει τον διάλογο και 
τη συνεργασία όλων αυτών που εργάζονται για την ειρήνη και «ανοίγουν το 
δρόμο προς τη δικαιοσύνη, την αδελφότητα, την αληθινή ελευθερία και την 
αμοιβαία αγάπη μεταξύ όλων των παιδιών του ουράνιου Πατέρα και όλων των 
λαών που απαρτίζουν τη μία ανθρώπινη οικογένεια» και μάλιστα σε εποχές 
αλλαγών.  

Ο διάλογος στην Κοινωνία των Πολιτών συμβάλλει στην ανάπτυξη 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, συμφιλίωσης και ειρήνης μεταξύ όλων των 
πολιτισμικών και θρησκευτικών κοινοτήτων σε μια πλουραλιστική κοινωνία. 
Όμως, κατέχουμε την τέχνη του διαλόγου; Σεβόμαστε τον άλλον στην 
ετερότητά του;  

Η σύνδεση της φιλανθρωπίας με τη δικαιοσύνη του Θεού καθορίζει 
αποφασιστικά την πολιτική μαρτυρία της Εκκλησίας στο δημόσιο χώρο. Ας μην 
λησμονούμε ότι η πανδημία επανέφερε με τρόπο αδυσώπητο στο προσκήνιο 
ζητήματα κοινωνικής ηθικής. Και μάλιστα, όχι ως αίτημα μίας 
πολιτικοοικονομικής ιδεολογίας, αλλά ως πρακτική εκδήλωση αλληλεγγύης, 
φιλαλληλίας και ανθρωπιάς. 

 
Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς, 

Γενικός Διευθυντής ΟΑΚ 
 
 
 
 
 
                                                           

7 Βλ. το νέο βιβλίο, με τίτλο: Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης: Μεταμορφώνοντας 
τον κόσμο – Λόγοι και Διάλογοι, εκδ. Ακρίτας – ΟΑΚ, Αθήνα 2021. 
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
 
2641 6. Βράβευση νεοεισαχθέντων φοιτητών Δήμου Πλατανιά. 

ραγματοποιήθηκε και φέτος η πρώτη ετήσια καθιερωμένη εκδήλωση για τη βράβευση 
των εκατό -κατά τη φετινή χρονιά- πρωτοετών φοιτητών που κατάγονται από τον Δήμο 
Πλατανιά και που εισήχθησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας για το 

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, η οποία διοργανώθηκε από το Δήμο Πλατανιά και την ΟΑΚ.   
Αρχικά, ο Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά, χαιρέτησε την εκδήλωση και ευχήθηκε 

η νέα χρονιά να φέρει νέες ευκαιρίες σε σχέση με τη χρονιά που απήλθε, αλλά και περισσότερη 
αισιοδοξία σε όλους. Κατά τον κ. 
Μαλανδράκη, η εκδήλωση αποτελεί 
μία παράδοση ετών με σκοπό τη 
στήριξη του Δήμου Πλατανιά προς 
τους νέους φοιτητές, στήριξη, η οποία 
θα συνεχίσει να υφίσταται εκ μέρους 
της επίσημης Πολιτείας προς την 
εκπαιδευτική κοινότητα του τόπου. 
Όλως ιδιαιτέρως, ο Δήμαρχος 
Πλατανιά ευχαρίστησε την ΟΑΚ για τη 
συνεργασία, καθώς και την 
κοινοπραξία ANEK LINES-BLUE STAR 
FERRIES για την επιβράβευση που 
προσφέρει στα παιδιά. 

Ομοίως, ευχές εξέφρασε και ο 
Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Αντιπρόεδρος της ΑΝΕΚ, προσφέροντας στους επιτυχόντες 
εισιτήρια για τα πρώτα ταξίδια τους, τονίζοντας πως η ΑΝΕΚ στέκεται πάντοτε αρωγός προς τη 
νεολαία και τη μάθηση, καθώς και στην τοπική κοινωνία. 

Στην εορταστική αυτή εκδήλωση συμμετείχαν με χαιρετισμούς βουλευτές, εκπρόσωποι της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, καθηγητές και μαθητές, ενώ τον συντονισμό είχε η κα 
Κατερίνα Καραπατάκη. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Βασίλειος Διγαλάκης, Βουλευτής Χανίων, τέως Υφυπουργός Παιδείας, 
συνεχάρη τους διοργανωτές για την παρούσα εκδήλωση και προέτρεψε τα παιδιά «να μάθουν 
πώς να μαθαίνουν», ιδιαίτερα «κατά τη σημερινή εποχή της Τέταρτης Βιομηχανικής 
Επανάστασης, όπου η γνώση πολλαπλασιάζεται με ραγδαίους ρυθμούς».         

Αμέσως μετά, ο Μανούσος Βολουδάκης, Βουλευτής Χανίων, τόνισε πως αισθάνεται ακόμη 
πιο ισχυρό το αίσθημα της ελπίδας, καθώς το επίτευγμα των παιδιών ήταν φέτος ακόμη πιο 
υψηλό με δεδομένη την επικρατούσα δραματική κατάσταση λόγω της πανδημίας από την οποία 
δοκιμάζεται η Χώρα μας, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος.  

Παρομοίως, ο Νικόλαος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, συνεχάρη τους Φορείς για 
την εκδήλωση και σημείωσε την ανάγκη της συνεχούς επαγρύπνησης των μαθητών, οι οποίοι 
οφείλουν να προσεγγίσουν τη γνώση ολιστικά, ώστε να γίνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες.  

Από την πλευρά του ο Δημήτριος Φραγκάκης, Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, επεσήμανε ότι: 
«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή μας, η οποία σε μεγάλο βαθμό βασίζεται στον 
τουρισμό ως οικονομική δραστηριότητα, νέα παιδιά να εισάγονται σε Τουριστικές Σχολές. 
Εμπλουτίζουν το ανθρώπινο δυναμικό μας και ενισχύουν έτσι τη δυναμική του κλάδου για τα 
Χανιά συνολικά, καθώς ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μας στον παγκόσμιο ανταγωνισμό 
πρέπει να είναι τα στελέχη του τουρισμού μας». 

Συγχαρητήριο μήνυμα απέστειλε, επίσης η Ντόρα Μπακογιάννη, Βουλευτής Χανίων, η οποία 
τόνισε πως οι επιτυχόντες μαθητές κάνουν την κοινωνία των Χανίων υπερήφανη, ενώ παράλληλα 
χαιρέτησαν και οι: Μανώλης Τζανάκης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού 
Χανίων, Γιάννης Δαράκης, Διευθυντής του Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά και Εντεταλμένος 
Δημοτικός Σύμβουλος Πλατανιά σε θέματα Παιδείας, Γιάννης Μαυρογένης, Στεφανία Αρετάκη, 
Ζαχαρίας Κουτουλάκης, Διευθυντές των Λυκείων Αλικιανού, Βουκολιών, Κολυμπαρίου 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 
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αντίστοιχα, Χαρίτων Μπομπολάκης, Αντιδήμαρχος Νέων Τεχνολογιών και Διά Βίου Μάθησης 
Δήμου Πλατανιά, Μανώλης Ντουντουλάκης, Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης του 
Δήμου Πλατανιά, Δημήτρης Ανθούσης, Επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης του Δήμου 
Πλατανιά, Παναγιώτα Μαντωνανάκη, πρώτη των επιτυχόντων από το Λύκειο Αλικιανού, 
Δήμητρα Μπερτάκη, πρώτη σε μόρια απόφοιτη του Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά κ.ά. 

Στο τέλος, ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, ευχήθηκε σε όλους τους 
παρευρισκομένους μία ευλογημένη και δημιουργική χρονιά, στέλνοντας το δικό του μήνυμα, 
αλλά και μεταφέροντας τις ευχές του Προέδρου του Ιδρύματος, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου. Κατά τον Δρα Κ. Ζορμπά, «αποχαιρετίσαμε μία από τις πιο 
δραματικές χρονιές που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα και είναι καιρός να ανατρέψουμε παλαιές 
πρακτικές και να αναπτύξουμε ένα νέο αφήγημα». Ο ίδιος παρότρυνε τους νέους σε μία νέα «επ-
ανάσταση των συνειδήσεων», στο πρότυπο της σκέψεως του μακαριστού Ειρηναίου Γαλανάκη, 
συγχαίροντάς τους για την παρούσα επιτυχία τους και ευχόμενος νέες επιτυχίες στο μέλλον. 
Κατέθεσε, μάλιστα, την πρόταση προς τον Ιωάννη Μαλανδράκη, Δήμαρχο Πλατανιά, η εκδήλωση 
να πραγματοποιηθεί διά ζώσης τους καλοκαιρινούς μήνες και εάν είναι επιτρεπτό από τις 
εξελίξεις της πανδημίας (Covid-19). 

Την εκδήλωση έκλεισε ο κ. Μαλανδράκης, ο οποίος ευχαρίστησε την ΟΑΚ για τη φιλοξενία, 
αλλά και τους λοιπούς Φορείς για την αρωγή και τη συνδιοργάνωση και την οποία είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως πολλοί φίλοι του Ιδρύματος μέσω των 
Κοινωνικών Δικτύων του Δήμου Πλατανιά και της ΟΑΚ, καθώς, λόγω της έκτακτης κατάστασης, η 
οποία επικρατεί σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, εξαιτίας της πανδημίας και εφαρμόζοντας πιστά 
τα μέτρα που προστάζουν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, αυτή πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά, χωρίς τη φυσική παρουσία πολιτών. 

 
19. Εορτή Αββά Μακαρίου. 

 έσα σε κλίμα κατάνυξης εορτάστηκε και φέτος η Εορτή του Αββά Μακαρίου του 
Αιγυπτίου, στο παρεκκλήσι των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου της ΟΑΚ, λόγω των κακών 

καιρικών συνθηκών και των μέτρων 
για τον περιορισμό της εξάπλωσης 
του Κορωνοϊού. Τη Θεία Λειτουργία 
τέλεσαν οι π. Νικηφόρος, π. 
Μελέτιος και π. Άνθιμος, 
ιερομόναχοι της Ιεράς Πατριαρχικής 
και Σταυροπηγιακής Μονής 
Παναγίας Οδηγητρίας Γωνιάς καθώς 
και ο π. Διονύσιος Νταουντάκης, 
Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίας 
Μαρίνας Κολυμπαρίου. Μετά το 
τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Δρ 
Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός 
Διευθυντής της ΟΑΚ, στο σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε, τόνισε πως: «Θα ήθελα πάρα πολύ 
να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους και όλως ιδιαιτέρως στον πατέρα Νικηφόρο, στον πατέρα 
Μελέτιο, στον πατέρα Άνθιμο από το Μοναστήρι μας και φυσικά στον πατέρα Διονύσιο, που είναι 
πάντα κοντά μας. Τρεις ημέρες η Εκκλησία μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στον μοναχισμό. 
Ξεκινώντας από τον Άγιο Αντώνιο, τον Μεγάλο Πατέρα της ερήμου, που ιδρύει -θα λέγαμε- το 
μοναχισμό, ακολουθεί ο Μέγας Αθανάσιος και σήμερα ο μαθητής του ο Άγιος, Αββάς Μακάριος. 
Δυστυχώς, η κατάσταση δεν μάς επέτρεψε να λειτουργήσουμε το παρεκκλήσι του, που μπόρεσε 
και έκανε ο κ. Παπαδερός, ο Στέλιος και άλλοι που απασχολήθηκαν με αυτόν τον όμορφο χώρο 
εκεί πάνω για περισυλλογή. Πολλοί λένε ότι ο μοναχισμός είναι κάτι απόμακρο, έξω από τον 
κόσμο, τι δουλειά έχουμε εμείς οι λαϊκοί; Νομίζω ότι σήμερα ο μοναχισμός μάς δίνει ένα πολύ 
μεγάλο παράδειγμα, ότι ο μοναχός δεν απορρίπτει τον κόσμο, αλλά το φρόνημα του κόσμου και 
αυτό το φρόνημα, δυστυχώς, πολλές φορές, μάς οδηγεί, μέσα από την ιστορία που όλοι 
γνωρίζουμε και υιοθετήσαμε εδώ στην Ακαδημία, σε μία σχέση πλάτη με πλάτη. Αυτή είναι η 
κόλαση και αυτό είναι το φρόνημα του κόσμου. Εκείνο, το οποίο κάνει η Εκκλησία και ιδίως μέσα 
από το μυστήριο της  Θείας Ευχαριστίας, είναι να ενώνει τους ανθρώπους από όπου μακριά και 
εάν βρίσκονται. Να μην βλέπει μέσα από Προγράμματα, μέσα από απουσίες, αλλά να τούς 
μαζεύει όλους εδώ και αυτούς που είναι παρόντες και περισσότερο αυτούς που είναι απόντες, για 

Μ 
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κάθε λόγο και για κάθε αιτία. Υπάρχει και κάτι άλλο που διαβάσαμε στον Απόστολο, που πρέπει 
να είναι δίδαγμα για εμάς εδώ: “ἀλλήλων τά βάρη βαστάζομεν”. Κανείς δεν είναι μόνος του, 
κανείς δεν εργάζεται για τον εαυτό του. Όλοι μαζί, ο καθένας παίρνει από το θάρρος του άλλου 
για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτήν την κόλαση, την πλάτη με πλάτη, του φρονήματος του 
κόσμου, μία παρατυπία και να μπορέσουμε να ζήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο, έστω και με τη 
μάσκα, γιατί και αυτή η μάσκα έχει όνομα, δεν είναι ανώνυμη».  

 
2642 30. Εορτή των Τριών Ιεραρχών. 

 ΟΑΚ τίμησε και φέτος τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών, Προστατών  της Ελληνικής Παιδείας 
και των Γραμμάτων, με μία σεμνή διαδικτυακή εκδήλωση. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν ο 
κοινός προβληματισμός για το μέλλον της Παιδείας του τόπου μας, έχοντας ως επίκεντρο 

την ελληνική γλώσσα, γραπτή και προφορική. 
Στον Χαιρετισμό της η ΑΘΠ ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄, εμφανώς 

συγκινημένος και απευθυνόμενος προς τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς, 
αναφέρθηκε στην υπέρβαση της υγειονομικής κρίσης και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της 
με υπευθυνότητα. Στη συνέχεια περιέγραψε την κυριαρχία της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και τη 
χρήση της, τονίζοντας ότι «το τεχνικώς εφικτό δεν σημαίνει ότι είναι αυτομάτως και αγαθό». 
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ηλεκτρονική εποχή, μάς οδήγησε σε ένα μεγάλο χάσμα 
γενεών, αλλαγή αξιών και νοοτροπίας, αλλά και νέων προσδοκιών. Η αληθινή παιδεία σημαίνει 
πάνω από όλα “γίνομαι άνθρωπος” και η εκπαίδευση πρέπει να στρέφεται προς τον άνθρωπο, 
διότι, όταν επικεντρώνεται στην επιτυχία και την καριέρα, αποτελεί “παιδαγωγική και κοινωνική 
αστοχία”. Η υπερβολική χρήση των Νέων Τεχνολογιών και του ηλεκτρονικού υπολογιστή -του 

“σκληρού αφέντη” 
όπως τον ονόμασε- 
χωρίς ήθος και 
απαντήσεις στα 

υπαρξιακά 
διλήμματα της ζωής 
των ανθρώπων, την 
ελευθερία, τον 
σεβασμό του 
προσώπου και τις 
αξίες του 
Χριστιανισμού, οι 

οποίες έχουν πανανθρώπινη εμβέλεια, θα είναι πάντα μία ελλιπής παιδεία». Κατέληξε δε στο 
συμπέρασμα ότι η επιστροφή στη σοφία του παρελθόντος και στη σύνθεση του Ελληνισμού και 
του Χριστιανισμού είναι αναζήτηση της «αλήθειας ζώσας, που δεν έχει ημερομηνία λήξεως, αλλά 
αποτελεί μία ζωντανή παρακαταθήκη ζωής».     

 Ακολούθως, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος 
της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, ευχαρίστησε ευγνωμόνως τον Παναγιώτατο για το Μήνυμά 
Του, Μήνυμα με ιδιαίτερο προβληματισμό τόσο για τους μαθητές, τους γονείς, τους 
εκπαιδευτικούς, αλλά και για όλους όσοι ασχολούνται με θέματα Παιδείας. Σημείωσε πως «οι 
Τρεις Ιεράρχες βοηθούν στην κατανόηση της διαλεκτικής ανάμεσα στον Χριστιανισμό και τον 
Ελληνισμό, τη γνώση και την Επιστήμη καθώς οδήγησαν σε μία σύζευξη αυτών των μεγεθών, 
δίδοντας μία προοπτική αιωνιότητας». 

Από την πλευρά της η Ζέττα Μακρή, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανέφερε στον 
χαιρετισμό της πως: «Για όλους εμάς τους σύγχρονους Έλληνες, τους σύγχρονους πολίτες του 
κόσμου, σήμερα, είναι χρέος τιμής να θυμόμαστε και να επικοινωνούμε τη συμβολή των τριών 
μεγάλων φωστήρων της Εκκλησίας μας στον οικουμενικό πολιτισμό και να προβάλουμε τα 
διαχρονικά τους πρότυπα, μέσω του πάντα επίκαιρου παιδαγωγικού τους λόγου». Και συνέχισε: 
«Για τους πεφωτισμένους Ιεράρχες, η αληθινή παιδεία στηρίζεται στην αγάπη και τον σεβασμό 
για τον συνάνθρωπο, στην αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη, την ελευθερία, τον διάλογο 
ως μόνο μέσο, για να επιτευχθεί ο σκοπός της. Πρέπει να φροντίσουμε την παιδεία και να 
αναγνωρίσουμε την αναντικατάστατη συμβολή της στην ιστορική μας διαδρομή, ταυτότητα και 
συνέχεια. Αλλά είναι αδύνατον να υπάρξει ποιοτική και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία 
και πρόοδος, εάν δεν διαφυλάξουμε τη γλωσσική μας κληρονομιά. Η προστασία της ελληνικής 
γλώσσας, από την κακοποίηση και τη φθορά, απαιτεί ωριμότητα και ετοιμότητα απέναντι στο 
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σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Είναι χρέος μας και δικαίωμά μας, να προστατεύσουμε 
αξίες, ιδανικά και αρχές». Τέλος, η κα Μακρή ευχαρίστησε όλους τους εμπνευσμένους 
δασκάλους, τους αφοσιωμένους παιδαγωγούς και τους αγαπητούς εκπαιδευτικούς όλων των 
βαθμίδων, εκφράζοντας την ειλικρινή και ταπεινή της ευγνωμοσύνη για την εξαιρετική προσφορά 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ακολούθως, ο Βασίλειος Διγαλάκης, τέως Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Βουλευτής Χανίων, ανέφερε πως «η γλώσσα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ψυχοσύνθεσης και 
της ταυτότητάς μας και αποτελεί προνόμιο να είμαστε φορείς της ελληνικής γλώσσας», ενώ 
αμέσως μετά, ο Ιωάννης Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και 
Απόδημου Ελληνισμού, τόνισε πως «η σημερινή ημέρα είναι ημέρα μνήμης και τιμής». Τέλος, ο  
Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά, υπογράμμισε την αγαστή συνεργασία του Δήμου 
Πλατανιά με την ΟΑΚ, η οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά: «Είναι πρωτοπόρα και στο θέμα της 
Παιδείας», ενώ ο Μανούσος Βολουδάκης, Βουλευτής Χανίων, υπογράμμισε πως «η σημερινή μας 
ταυτότητα οφείλει πολλά στους Τρεις Ιεράρχες». 

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Ελλογιμώτατος Καθηγητής Γλωσσολογίας Γεώργιος 
Μπαμπινιώτης, πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος των Αρσακείων 
Σχολείων, τον οποίο καλωσόρισε ο Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, ο 
οποίος είχε την ευθύνη του συντονισμού, μέσα από την ανάγνωση ενός ποιήματος του 
συγγραφέα Βαγγέλη Κακατσάκη, με τίτλο: «Το σημείο στίξης μου», το οποίο ο συγγραφέας έχει 
αφιερώσει στον κ. Μπαμπινιώτη.  

Ο κ. Μπαμπινιώτης στην ομιλία του αναφέρθηκε στην ένταξη και την αποδοχή ξενικών 
στοιχείων στην ελληνική γλώσσα, με έμφαση στη σημασία της και τη σύνδεσή της, με τη 
γλωσσική προσφορά των Τριών Ιεραρχών. Κατά τον κ. Μπαμπινιώτη: «Η γλώσσα είναι αξία, είναι 
ο Πολιτισμός μας, είναι η Ιστορία μας, είναι η σκέψη μας, είναι η ταυτότητά μας, καθώς εδώ και 
3.500 χρόνια μιλάμε μία γλώσσα που εξελίσσεται συνεχώς και είναι ζωντανή». Όπως τόνισε 
χαρακτηριστικά ο κ. Καθηγητής, «το ζητούμενο είναι και παραμένει η ποιότητα της γλώσσας, 
καθώς η ακηδία μας, είναι ο από μέσα τραυματισμός της γλώσσας μας, ενώ ο εξωτερικός 
τραυματισμός είναι η εισβολή ξενικών στοιχείων», ενώ, όπως υπογράμμισε, «οι Τρεις Ιεράρχες 
αγκάλιασαν τον ορθό λόγο των Ελλήνων και τον οδήγησαν σε σύζευξη με την Ορθοδοξία, 
συμφιλιώνοντας Ελληνισμό με Χριστιανισμό» και για τον λόγο αυτό «τους οφείλουμε ό,τι 
βαθύτερο και μεγαλύτερο υπάρχει στη ζωή και τον Πολιτισμό μας». 

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης Στεργιανή Ζανέκα (ΠΕ02) και  
Δημήτριος Νικολακόπουλος (ΠΕ05) υπέβαλαν στον ομιλητή ερωτήματα σχετικά με το –προς 
συζήτηση– θέμα, ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ακούστηκαν παραδοσιακοί σκοποί από 
τον Ηλία Βλαμάκη, Καθηγητή Παραδοσιακής Μουσικής στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων.  

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος κλείνοντας την εκδήλωση 
ευχαρίστησε τον κ. Μπαμπινιώτη, ο οποίος «με την αποκάλυψη των λόγων του μάς έθεσε προ 
των ευθυνών μας, για τη διαφύλαξη αυτής της διαχρονικής αξίας, την ελληνική γλώσσα». 
      

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
 

6. Α’ Συνάντηση Θεολογικών και Εκκλησιαστικών Βιβλιοθηκών. 
ε επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Α’ Συνάντησης εκκλησιαστικών και θεολογικών 
βιβλιοθηκών, η οποία 
πραγματοποιήθηκε με 

αφορμή τη μνήμη του Αγίου 
Φωτίου, Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως. Στη 
Συνάντηση συζητήθηκαν θέματα 
συνεργασιών των βιβλιοθηκών, 
καθώς και η προοπτική 
δημιουργίας ενός δικτύου, με 
εκπροσώπους εκκλησιαστικών και 
θεολογικών βιβλιοθηκών από Ιερές 
Μητροπόλεις, Ιερές Μονές και 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού.      

Μ 
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Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος  

Ιερώνυμος Β’, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος, εκ μέρους της Εφορείας της 
Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης και ο Διευθυντής του Διορθοδόξου Κέντρου Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Θερμοπυλών Ιωάννης. 
     Στη διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχε και η Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ «Το Φως», με την 
παρουσίαση της ομιλίας του Ιωάννη Μουντογιαννάκη, Επιστημονικού Συνεργάτη και 
Βιβλιοθηκονόμου του Ιδρύματος, που αφορούσε τις πολυδιάστατες δράσεις της Βιβλιοθήκης, 
καθώς και την παρουσίαση του Προγράμματος ψηφιοποίησης της Βιβλιοθήκης, με τίτλο: 
«Ανάδειξη του Ορθοδόξου Πολιτιστικού Αποθέματος του Νομού Χανίων», τονίζοντας παράλληλα 
τη μεγάλη σημασία δημιουργίας δικτύου, που θα ανταποκρίνεται στη νέα εποχή μέσα από την 
ανάδειξη του ψηφιακού βιβλίου, δίχως φυσικά την αντικατάσταση της έντυπης μορφής του. 

 
8. Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. 

ον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο επισκέφθηκε ο Γενικός 
Γραμματέας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Δημήτρης Φραγκάκης. Ο κ. Γενικός 
συζήτησε με τον Σεβασμιώτατο κ. Αμφιλόχιο τις πρωτοβουλίες του Ε.Ο.Τ. και τα 

προγράμματα που εκπονούνται σε αναφορά με τον θρησκευτικό τουρισμό, ως επίσης και τις 
δυνατότητες ανάπτυξής του στη Δυτική Κρήτη. Επιπροσθέτως, συζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας 
του Ε.Ο.Τ. με την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, με τη συμμετοχή και του Δρος Κωνσταντίνου 
Ζορμπά, Γενικού Διευθυντή του 
Ιδρύματος. 

Ο Σεβασμιώτατος κ. Αμφιλόχιος 
ευχαρίστησε τον κ. Γενικό για το εν 
γένει ενδιαφέρον του ως και την 
αρωγή του στην προβολή της 
Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, με 
συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 
συνεδριακού τουρισμού, ως και διά 
την επίσκεψή του, σημειώνοντας την 
αναγκαιότητα στήριξης, μέσω 
προγραμμάτων, του προσκυνηματικού 
τουρισμού. 

«Οι προσκυνηματικοί τόποι: Ιερές Μονές, προσκυνήματα, αγιάσματα, μαρτυρούν την ιστορία, 
τον Πολιτισμό, τις ρίζες μας. Σε εποχές που η αλλοτρίωση πολυειδώς και πολυτρόπως εισβάλλει 
πανταχού, η διαφύλαξη, ανάδειξη και προβολή της βαρύτιμης αυτής κληρονομιάς, όχι ως είδος 
μουσειακό, αλλά ως ζώσα εμπειρία, είναι ίσως το μοναδικό αντίδοτο αντίστασης και ανάκαμψης 
της ισοπεδωτικής αυτής λαίλαπας των καιρών μας», ανέφερε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος (Πηγή: Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Romfea). 

 
12. Αναζητώντας την Πρόσωπο προς Πρόσωπο κοινωνία. 

αράντα τέσσερεις μαθητές, μαζί με τους συνοδούς καθηγητές τους από το Γυμνάσιο 
Κολυμβαρίου, 

πραγματοποίησαν 
εκπαιδευτικό περίπατο 
στην Ορθόδοξο Ακαδημία 
Κρήτης.  

Ο Αντώνης 
Καλογεράκης, 
Επιστημονικός Συνεργάτης 
της ΟΑΚ, τούς υποδέχθηκε 
και τούς παρουσίασε το 
Πρόγραμμα Λόγου και 
Τέχνης «Πρόσωπο προς 
Πρόσωπο» του Ιδρύματος (Βλ. www.oac.gr/el/draseis/proswpo-pros-proswpo), το οποίο 
αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη διαμόρφωση των καλντεριμιών του Ιδρύματος. Οι μαθητές 
περιηγήθηκαν στο μονοπάτι, τηρώντας τους υγειονομικούς περιορισμούς, λόγω COVID-19 και 
έχοντας ως ζητούμενο την εσωτερική αναζήτηση του νοήματος της κοινωνίας των προσώπων, 

Τ 

Σ 
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όπως το εκλαμβάνει ο καθένας προσωπικά, βάσει των ερεθισμάτων που προκαλούν τα 
ψηφιδωτά, που υπάρχουν σε όλο το μήκος των καλντεριμιών και σε συνδυασμό με την ομορφιά 
της φύσης και της θέας του Κρητικού Πελάγους.  

Η κατάληξη της στράτας του ανήφορου, του «μονοπατιού της καταλλαγής», ήταν στο 
Παρεκκλήσι του Αββά Μακαρίου, όπου τα παιδιά ενημερώθηκαν για τον βίο του (Βλ. P.G. 34, 
257. Πρβλ. Αποφθέγματα Αγίων Γερόντων, Αββάς Μακάριος ΛΗ΄, Αθήνα 1961, σελ. 70), με 
έμφαση στη σημασία της κοινωνίας του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο, που ιδιαίτερα σήμερα, 
σε συνθήκες πανδημίας, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία. 

 
22. Συνάντηση εργασίας με τον Βασίλειο Διγαλάκη. 

υνάντηση συνεργασίας πραγματοποιήθηκε, μεταξύ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κισάμου και Σελίνου  Αμφιλοχίου, Προέδρου της ΟΑΚ και του Βασιλείου Διγαλάκη, 
Βουλευτή Χανίων της ΝΔ και Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων 

της Βουλής, με την παρουσία του Δρος 
Κωνσταντίνου Β. Ζορμπά, Γενικού Διευθυντού. Η 
συζήτηση επικεντρώθηκε στο έργο και τη 
δυναμική του Ιδρύματος, τόσο κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, όσο και τα προηγούμενα χρόνια, 
για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, μέσα 
από εκπαιδευτικά προγράμματα.  

Επίσης, τονίσθηκε ο ρόλος της Θρησκείας στο 
σημερινό γίγνεσθαι, αλλά και η αποστολή της 
Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης σε τοπικό, εθνικό 
και παγκόσμιο επίπεδο. Η εμπιστοσύνη σε έναν 
ανοικτό διάλογο είναι καίριο θέμα στην επίλυση 
των προβλημάτων. Η Ακαδημία προσφέρει έναν προστατευμένο χώρο στον οποίο ο 
αποφασιστικός παράγοντας δεν είναι η εξουσία, αλλά ο διαλεκτικός λόγος, πρόσωπο προς 
πρόσωπο, προκειμένου να αναπτυχθούν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. 

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον κ. Διγαλάκη για την όλη υποστήριξή του σε θέματα που 
αφορούν το Ίδρυμα και τη συνεργατική του διάθεση να επιλυθούν χρονίζοντα θέματα, αλλά και 
να εξευρεθούν νέες λύσεις για τη βιωσιμότητα της Ακαδημίας.  

Από την πλευρά του, ο κ. Διγαλάκης εξήρε το σημαντικό εκπαιδευτικό, περιβαλλοντικό και 
θεολογικό έργο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, που υπερβαίνει τα σύνορα της Χώρας, 
αποτελώντας ένα αξιοσημείωτο φωτεινό παράδειγμα, με σημείο αναφοράς τα Χανιά και την 
Κρήτη. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς έμπρακτης στήριξης της ΟΑΚ, με το 
βλέμμα στο μέλλον και τα νέα δεδομένα που δημιουργούν, μεταξύ άλλων, και οι εξελίξεις στον 
τεχνολογικό τομέα, σημειώνοντας ότι σε αυτή τη διαδικασία ήταν και θα συνεχίσει να είναι 
παρών. 

 
2643 24. Η πολιτική διανόηση της εποχής του 1821 και η 
προσφορά της στο σήμερα.  

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση, 
με θέμα: «Η πολιτική διανόηση της εποχής του 1821 και η 
προσφορά της στο σήμερα», με αφορμή την κήρυξη της 

Ελληνικής Επαναστάσεως από τον Αρχηγό της Φιλικής Εταιρείας Αλέξανδρο Υψηλάντη στο Ιάσιο 
(24 Φεβρουαρίου 1821) και στο πλαίσιο των διαδικτυακών δράσεων του Ιδρύματος για τα 
διακόσια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (1821-2021), με γενική θεματολογία: «Από την 
Επανάσταση του 1821 στην Επανάσταση των Συνειδήσεων», δράσεις που έχουν εγκριθεί και από 
την Επιτροπή «Ελλάδα 2021». Χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου 
και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος της ΟΑΚ, ο οποίος τόνισε τη μέγιστη συμβολή της Εκκλησίας 
στους αγώνες του Έθνους, με έμφαση στον ιδιαίτερο ρόλο της Ιεράς Μονής Γωνιάς, ενώ στη 
συνέχεια, η Σοφία Μαλανδράκη, Εκλεγμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Κρήτης, εντεταλμένη για 
θέματα Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και Πρόεδρος της 
νεοσύστατης Επιτροπής για τον «Εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821» στην 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, παρουσίασε τις εορταστικές δράσεις της Π.Ε. Χανίων. 

Ακολούθως, στον Χαιρετισμό του, ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής του 
Ιδρύματος, υπογράμμισε πως: «Οι εκδηλώσεις αυτές -η τριλογία- έχουν και έναν τριπλό σκοπό: 1) 

Σ 

Μ 
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να αναθερμάνουν τη μνήμη των Κρητικών και να τούς προσφέρουν όραμα για την πορεία της 
πατρίδος μας στο μέλλον, 2) να αναζητηθούν από τους νέους και τις νέες η έννοια της εθνικής 
ταυτότητας σε εποχές μίας ισοπεδωτικής παγκοσμιοποίησης, όπου η αξία του ανθρώπου θα 
κινδυνεύει διαρκώς από τις δυνάμεις του άκρατου καταναλωτισμού και του ευδαιμονισμού και 
3) να τιμήσουν τους προγόνους μας καθώς και την αντικειμενική αξιολόγηση των οραμάτων και 
των κατορθωμάτων τους». Κατά τον Δρα Ζορμπά, «η Ιστορία, όμως, δεν είναι μόνο παρελθόν. 
Είναι και πυξίδα για το μέλλον και προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να δράσουμε συλλογικά 
ως ελληνική κοινωνία».  

Στην εκδήλωση μίλησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αυστρίας, Υπέρτιμος και Έξαρχος 
Ουγγαρίας και 
Μεσευρώπης, Αρσένιος, 
με θέμα: «Η Ορθόδοξη 
Χριστιανική 
Αυτοσυνειδησία του 
Γένους και η πορεία προς 
την παλιγγενεσία», ο 
οποίος παρουσίασε το 
ιστορικό πλαίσιο της 
εποχής μέσα από τη 
διατήρηση της ορθόδοξης 
αυτοσυνειδησίας των 
Ελλήνων και την πορεία 
προς το Έπος του ’21, ο 
Μιχαήλ Στρουμπάκης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Ιστορικής Βυζαντινής Μουσικολογίας της 
Π.Α.Ε.Α.Κ., με θέμα: «Η μετάβαση από την εθναρχία στο εθνικό κράτος μέσα από τις εκδόσεις 
εκκλησιαστικής και κοσμικής μουσικής του 19ου αιώνα», αναφέροντας τις αλλαγές που 
σηματοδότησε η Επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο ειδώθηκε η ψαλτική Τέχνη καθόλη τη 
διάρκεια του 19ου αιώνα και ο Νίκος Ι. Χουρδάκης, Ψυχολόγος - Ομαδικός Αναλυτικός 
Ψυχοθεραπευτής, με θέμα: «“Η Αδιανόητη Επανάσταση που πέτυχε”: Απόπειρα σκιαγράφησης 
της ψυχολογίας των ανθρώπων που ενέπνευσαν και πραγματοποίησαν την Επανάσταση του 
1821», σε μία θεώρηση της Επανάστασης εξ επόψεως της ψυχολογίας των εξεγερθέντων. Λόγω 
του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε για την παραπάνω ομιλία θα πραγματοποιηθεί ειδική 
Ημερίδα για αυτό το θέμα. Τον συντονισμό της Εκδήλωσης είχε η Δρ Μαρία Χατζηαποστόλου, 
Επιστημονική Συνεργάτιδα της ΟΑΚ, την οποία ξεκίνησε με το εορταστικό τραγούδι «Ας 
κρατήσουν οι χοροί!» του Διονύση Σαββόπουλου και ακολούθως επεσήμανε πως «η Ελληνική 
Επανάσταση υπερβαίνει τα όρια του χωροχρόνου», ενώ «σκοπός των Ημερίδων της ΟΑΚ, που 
είναι αφιερωμένες στο Έπος του 1821, είναι η απότιση του φόρου τιμής στη μνήμη των 
ανθρώπων που μάς χάρισαν το αγαθό της ανεξαρτησίας του έθνους μας, των ταπεινών και 
αφανών που τόλμησαν και πραγματοποίησαν το αδιανόητο, ώστε ακολουθώντας το παράδειγμά 
τους, να οδηγηθούμε σε μία νέα επανάσταση των συνειδήσεων!». Η Ημερίδα είναι διαθέσιμη, 
για όσους επιθυμούν να την παρακολουθήσουν, στο Κανάλι της ΟΑΚ στο YouTube και στον 
σύνδεσμο: https://bit.ly/2J7COjq 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 
 
2644 2. Επιμορφωτικό Σεμινάριο (Ι).  

 ο Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, σε συνεργασία με 
την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης και την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, υλοποίησαν το 
μοριοδοτούμενο πιστοποιημένο πρόγραμμα, με τίτλο: «Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική 

υποστήριξη των νοσούντων και των οικείων τους», χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της σύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης έχει υπογράψει από το 2014 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών, κατόπιν αποφάσεως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με 
την ευλογία και ευχή του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α’, ο 
οποίος και έχει εξονομάσει την ΟΑΚ «Κέντρο Εκπαίδευσης Κληρικών και Λαϊκών Στελεχών της 
Εκκλησίας Κρήτης, Δωδεκανήσων, Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου και της διασποράς του 
Οικουμενικού Θρόνου». 

Τ 

https://bit.ly/2J7COjq
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2.3 Εργαστήριο Ηλιακής Ενέργειας στην ΟΑΚ με συμμετέχοντες 
μαθητές του Γενικού Λυκείου Κολυμπαρίου, στο πλαίσιο 
Προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ229 “Catch the European Sun”.  

 

2645. 3. Επιμορφωτικό Σεμινάριο (ΙΙ).  
  πίσης, υλοποιήθηκε από το Ίδρυμα Ποιμαντικής 
Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, σε 
συνεργασία με την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης και την Ιερά 

Μητρόπολη Ρόδου, το μοριοδοτούμενο πιστοποιημένο πρόγραμμα, με τίτλο: 
«Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική παρέμβαση σε προβλήματα πένθους», με τη μέθοδο της 
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.   

 
4. Περπατώντας στα μονοπάτια της ψυχής! 

αθητές μαζί με τους συνοδούς καθηγητές τους, από το Γυμνάσιο Κολυμπαρίου, 
πραγματοποίησαν εκπαιδευτικό περίπατο στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης. Ο Αντώνης 
Καλογεράκης, Επιστημονικός Συνεργάτης της ΟΑΚ, τούς υποδέχθηκε και τούς 

παρουσίασε το Πρόγραμμα Λόγου και Τέχνης «Πρόσωπο προς Πρόσωπο», (το οποίο 
αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη διαμόρφωση των καλντεριμιών του Ιδρύματος. Στη 
συνέχεια, έκανε αναφορά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα TORAL (www.religion-health.eu), στο 
οποίο είναι εταίρος η ΟΑΚ και είναι επίκαιρο λόγω της πανδημίας, βάσει της ειδικής 
θεματολογίας του, καθώς πραγματεύεται τη συμβολή της Θρησκείας στην Υγεία (σωματική και 
ψυχική). 

Οι μαθητές 
περιηγήθηκαν 
στο μονοπάτι, 
τηρώντας τους 
υγειονομικούς 
περιορισμούς 
και έχοντας ως 
ζητούμενο την 
εσωτερική 
αναζήτηση του 
νοήματος της 
κοινωνίας των προσώπων, όπως το εκλαμβάνει ο καθένας προσωπικά,  βάσει των ερεθισμάτων 
που προκαλούν τα ψηφιδωτά, που υπάρχουν σε όλο το μήκος των καλντεριμιών και σε 
συνδυασμό με την ομορφιά της φύσης και της θέας του Κρητικού Πελάγους.  

Η Δρ Μαρία Χατζηαποστόλου, Επιστημονική Συνεργάτιδα του Ιδρύματος, μίλησε στους 
μαθητές για τους συμβολισμούς των ψηφιδωτών, οι οποίοι προέρχονται από την ορθόδοξη 
παράδοση, αλλά και για την έννοια του συμβόλου γενικότερα στη ζωή μας.   
 

2646 4. Επιμορφωτικό Σεμινάριο (ΙΙΙ). 
ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο, με 
θέμα: «Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική υποστήριξη των νοσούντων και των οικείων 
τους», σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Αθηνών, την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και τις Ιερές 
Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της σύγχρονης εξ 

αποστάσεως 
εκπαίδευσης. 

Την έναρξη 
του 

Επιμορφωτικού 
Κύκλου 

Σεμιναρίων 
χαιρέτισε ο 

Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης 

Ε 

Μ 

Μ 

http://www.religion-health.eu/
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Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος της ΟΑΚ, ο οποίος επεσήμανε τη σημασία του 
ποιμαντικού έργου των κληρικών στους νοσούντες συνανθρώπους μας και όλως ιδιαιτέρως στους 
ευαίσθητους χώρους των Νοσοκομείων και των Γηροκομείων, ειδικά την περίοδο αυτή εξαιτίας 
της πανδημίας (Covid-19).  

Από την πλευρά του ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης, 
Αναπληρωτής Διευθυντής του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών, μετέφερε τις ευχές του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
Ιερωνύμου Β’ και εξήρε το εκπαιδευτικό έργο και την προσφορά της ΟΑΚ, ευχαριστώντας για την 
άριστη συνεργασία. Επίσης, έγινε ειδική αναφορά στη νέα σειρά Σεμιναρίων, με επίκεντρο την 
προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, αξιοποιώντας το έργο και την εμπειρία του Ινστιτούτου 
Θεολογίας και Οικολογίας – Παραρτήματος της ΟΑΚ.  

Ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, υπογράμμισε την αναγκαιότητα 
επιμόρφωσης κληρικών και λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας σε μία δύσκολη περίοδο όπως αυτή 
της πανδημίας, η οποία αφήνει και θα αφήσει πολλά προβλήματα στην κοινωνία μας. 

Στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια δίδαξαν εγνωσμένου κύρους Καθηγητές των Θεολογικών 
Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και κληρικοί με σημαντική εμπειρία στα παραπάνω θέματα. 

 
2646 6. Επιμορφωτικό Σεμινάριο (IV). 

πίσης, με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και το δεύτερο μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό 
Σεμινάριο, με τίτλο: «Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική παρέμβαση σε προβλήματα 
πένθους», με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το 

Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, την Ορθόδοξο Ακαδημία 
Κρήτης, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης, 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 
2648 12. Ο ρόλος της γυναίκας τον 21ο αιώνα. 

ε επιτυχία και «άρωμα γυναίκας» πραγματοποιήθηκε η Διαδικτυακή Επιστημονική 
Ημερίδα, με θέμα το ρόλο της γυναίκας στον 21ο  αιώνα, που συνδιοργάνωσαν η 

Περιφέρεια Κρήτης - 
Περιφερειακή Ενότητα 
Χανίων, η Ορθόδοξος 
Ακαδημία Κρήτης, ο Δήμος 
Χανίων και ο Δήμος 
Πλατανιά. Στόχος της 
Ημερίδας ήταν ο από 
κοινού προβληματισμός 
γύρω από τη δυναμική 
παρουσία της γυναίκας στα 
σύγχρονα δρώμενα και 
κυρίως η κατανόηση της 
μέγιστης σημασίας του 
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ιδιαίτερα της προσφοράς της στην οικογένεια, ως 
επιστήμονος, στην κοινωνία και στον κόσμο μας γενικότερα. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε η Σοφία Μαλανδράκη, Εκλεγμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Κρήτης, 
η οποία υπογράμμισε την ιδιότητα της γυναίκας ως επιστήμονος και τη μέγιστη συμβολή της, 
στην Επιστήμη, ενός τομέα που κατακτήθηκε δύσκολα εκ μέρους των γυναικών στην εποχή μας, 
αναφέροντας αντίστοιχα λαμπρά ιστορικά παραδείγματα γυναικών. Το ερώτημα των ημερών         
-πάντα κατά την κα Μαλανδράκη- είναι εάν αντικρίζουμε απλώς το πρόβλημα ή θέτουμε τις 
βάσεις για την επίλυσή του. Η κα Μαλανδράκη αφιέρωσε την Ημερίδα στην κάθε γυναίκα και 
όλως ιδιαιτέρως στην μητέρα της. 

Ακολούθως, η Γεωργία Μηλάκη, Περιφερειακή Σύμβουλος Κρήτης, Εντεταλμένη για θέματα 
Εθελοντισμού και Διασύνδεσης με Φορείς και Οργανώσεις της Περιφέρειας Κρήτης, στον 
Χαιρετισμό της, τόνισε πως είναι αναγκαίο να αντιμετωπίσουμε τα στερεότυπα που κυριαρχούν 
κατά των γυναικών, μέσα από τη στήριξη της Παιδείας και συνεχάρη τους φορείς για την 
πρωτοβουλία. Επίσης, χαιρετισμό απηύθυναν η Ελένη Ζερβουδάκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Πολιτικής Χανίων και Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ, η οποία παράλληλα μετέφερε τον Χαιρετισμό του 

Ε 

Μ 
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Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη αποδίδοντας με εννοιολογική ανάλυση των λέξεων 
θηλυκού γένους (π.χ. γη, μάνα, γυναίκα κ.ά.), ενώ η Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη, Αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασίας Δήμου Πλατανιά, ανέφερε πως οι γυναίκες παγκοσμίως 
οφείλουν να προσπαθούν να «κρατούν ψηλά» το γυναικείο αίτημα για την ισότητα, καθώς και ο 
21ος αιώνας είναι ο αιώνας των γυναικών. 

Παρέμβαση έκανε η Ζέττα Μακρή, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αρμόδια για 
θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, πρώην Γενική 
Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, η οποία εξήρε τον ρόλο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης στα 
κοινωνικά δρώμενα. Η κα Μακρή τόνισε πως, «Για την κάθε γυναίκα όταν οι φωνές μας, είναι 
ενωμένες μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά», αλλά και υπογράμμισε πως, «η εκάστοτε γυναίκα 
καθιστά ξεχωριστή την 8η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας». Κατά την κα Μακρή το 
όραμα της ισότητας θα πρέπει να επιτευχθεί και με αφορμή την επικαιρότητα, ενώ πρότεινε τη 
διεξαγωγή συνάντησης γυναικών για κατάθεση προβληματισμών και βιωμάτων μέσα από τη 
δημιουργία σχετικού ντοκιμαντέρ. 

Πρώτη ομιλήτρια ήταν η Μενεξία Τσουμπελή (Χημικός Μηχανικός, Vice President, North 
America Savory Business, Firmenich), η οποία μίλησε με θέμα: «Γυναίκα, επιστήμονας, μητέρα – τι 
θα συμβούλευα  το  νεώτερο εαυτό μου», αναπτύσσοντας τρία βασικά σημεία: α) να γνωρίζεις τι 
σε ξεχωρίζει και να μπορείς να το μεταβιβάζεις, β) να ισορροπείς στους διάφορους λόγους και 
στη μακροεικόνα και γ) η ιδέα του προσωπικού συμβουλίου θα βοηθήσει στο να 
αντιμετωπιστούν δυσκολίες και να δοθούν νέες λύσεις και ιδέες. 

Από την πλευρά της η δεύτερη ομιλήτρια Ειρήνη Ηλιάκη (Ιατρός Λοιμωξιολόγος, Cambridge 
Health Alliance, Instructor, Harvard Medical School), ανέλυσε το θέμα: «Οι μοντέρνες Ιθάκες τι 
σημαίνουν – από τη ματιά μιας γυναίκας, μητέρας, γιατρού», παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά 
παραδείγματα μέσα από την ιατρική εμπειρία της, με ανθρώπους-θύματα –και ιδιαίτερα 
περιπτώσεις γυναικών– εξαιτίας διαφόρων ανισοτήτων. Η κα Ηλιάκη «άνοιξε και έκλεισε» 
ποιητικά την ομιλία της, με αναφορά στο παγκοσμίως γνωστό ποίημα «Ιθάκη» του Κωνσταντίνου 
Π. Καβάφη. 
     Η Ημερίδα μεταδόθηκε από το διαδικτυακό κανάλι του Ιδρύματος στο YouTube, με συντονισμό 
της εκδήλωσης από την Αικατερίνη Καρκαλά, Επιστημονική Συνεργάτιδα της ΟΑΚ, η οποία και 
«έκλεισε» την εκδήλωση με την απαγγελία σχετικού ποιήματος του Μακαριστού Μητροπολίτη 
Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίου (Γαλανάκη) που αφορά τον σπουδαίο ρόλο των γυναικών, ενώ 
παράλληλος και ενδιάμεσος σχολιασμός πραγματοποιήθηκε από τη Σοφία Μαλανδράκη. 
Ακολούθησε συζήτηση με κατάθεση προβληματισμών για την ενεργή συμμετοχή των γυναικών 
στην Κοινωνία των Πολιτών, αλλά και τρόπους συνέχισης αυτής της προσπάθειας. 

 
2649 20. 54η Κυριακή της Ορθοδοξίας. 

ε μία προσπάθεια επανεύρεσης της πρόσωπο προς πρόσωπο κοινωνίας πραγματοποιήθηκε 
ο διαδικτυακός εορτασμός της Κυριακής της Ορθοδοξίας, η οποία έχει καθιερωθεί από ετών 
ως επίσημη εορτή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ), αλλά και ως ευκαιρία 

πνευματικής περισυλλογής και διαπροσωπικής κοινωνίας. Η εορτή αυτή -η οποία είναι η 54η στη 
σειρά- είχε ιδιαίτερο περιεχόμενο, διότι το Ίδρυμα, επί πενήντα και πλέον έτη, διακονεί την 
Εκκλησία, η οποία αντιστέκεται σε κάθε μορφή «εικονομαχίας» και ειδωλολατρίας από όπου και 
αν προέρχεται.  

Η εκδήλωση 
άρχισε με ιστορικές 
αναφορές από τον 
Δρα Κωνσταντίνο Β. 
Ζορμπά, Γενικό 
Διευθυντή της ΟΑΚ, 
ο οποίος είχε και 
τον συντονισμό της 
εκδήλωσης, ενώ ο 
Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης 
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος του Ιδρύματος, τόνισε πως «η Εκκλησία μας εορτάζει 
την Κυριακή της Ορθοδοξίας με ιδιαίτερη λαμπρότητα και το μυαλό μας είναι κοντά στη Μητέρα 
Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, ο οποίος και 

Σ 
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Αυτός βρίσκεται συνεχώς δίπλα μας». Ο κ. Αμφιλόχιος αναφέρθηκε στη σπουδαία ιστορική 
προσφορά της παρακείμενης, στην ΟΑΚ, Ιεράς Μονής Γωνιάς, στην εθνική παλιγγενεσία του 
1821, αλλά και στη συνεχή παρουσία του Θεού στη ζωή όλων των ανθρώπων, αλλά και στους 
Ιδρυτές του Ιδρύματος μακαριστό Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίο κα τον Δρα Αλέξανδρο 
Παπαδερό.  

Στη συνέχεια, ο Βασίλειος Διγαλάκης, τέως Υπουργός Παιδείας, χαιρέτισε την εκδήλωση, 
εκφράζοντας τη χαρά του για τη συμμετοχή του, υπογραμμίζοντας τη σημασία του Ιδρύματος 
στην Εκκλησία και την Κοινωνία, ενώ ακολούθως ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, Βουλευτής Λάρισας 
και Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), αναφέρθηκε 
στην προσπάθεια του Κράτους για την άμβλυνση των κοινωνικών αντιθέσεων που προκλήθηκαν 
από την πανδημία. Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης 
Κρήτης, Άρχων Έξαρχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια 
ισχυροποίησης των δομών της κοινωνικής πρόνοιας και εξήρε το έργο της ΟΑΚ, η οποία αποτελεί 
φάρο δύναμης και ελπίδας για την Κρήτη, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Τέλος, ο Ιωάννης 
Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά, υπογράμμισε -για ακόμη μία φορά- την αγαστή συνεργασία 
του Δήμου με την ΟΑΚ σε πολλά επίπεδα κυρίως δε της προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος. 

Το κεντρικό θέμα προς συζήτηση ήταν: «Ορθοδοξία, Πανδημία και Κοινωνική Συνοχή», το 
μεγάλο θέμα που ταλανίζει τις σύγχρονες κοινωνίες μας και έχει δημιουργήσει ποικίλες κρίσεις 
σε κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο, πρωτίστως δε όσον αφορά την κοινωνική συνοχή.  

Η συζήτηση κινήθηκε σε πολλές διαστάσεις, οι οποίες είχαν κοινή συνιστώσα την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας και την παράλληλη διατήρηση της κοινωνίας των 
προσώπων. Αρχικά, ο Ηλίας Μαζοκοπάκης, Παθολόγος - Ιατρός στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης 
- Θεολόγος, έκανε λόγο για την ανάγκη της πιστής τήρησης των μέτρων για την προστασία από 
την πανδημία, αλλά και για τα μεγάλα οφέλη της νηστείας, όπως έχουν ορισθεί από την Ιερή 
παράδοση. Στη συνέχεια, ο Γρηγόριος Λαρεντζάκης, Καθηγητής Θεολογίας του Πανεπιστημίου 
του Γκρατς της Αυστρίας, Άρχων Μέγας Πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
αναφέρθηκε στη χαρά της Αναστάσεως που αποτελεί μία από τις βασικότερες αρχές της 
Εκκλησίας μας, καθώς η Σταύρωση δεν νοείται χωρίς Ανάσταση και παράλληλα έκανε λόγο για 
την προσπάθεια τέλεσης της λειτουργικής και λατρευτικής ζωής των Εκκλησιών όλου του κόσμου 
εν μέσω πανδημίας. Τέλος, ο Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος, Θεολόγος - Μουσικός, 
υπογράμμισε την ανάγκη άσκησης της υπομονής και της υπακοής ιδιαίτερα στη φωνή του 
Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, την παράχρηση των Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης (Social Media) εκ μέρους των πιστών και αναφέρθηκε στην προς Διόγνητον Επιστολή, 
στην οποία εξαίρεται η ενότητα της Εκκλησίας και ο ρόλος των Χριστιανών στον κόσμο. 

Η παραπάνω διαδικτυακή συνάντηση μεταδόθηκε από το κανάλι του Ιδρύματος στο YouTube, 
δίδοντας με τον τρόπο αυτόν την ευκαιρία για παρακολούθηση εκ μέρους των φίλων του 
Ιδρύματος, ενώ βρίσκεται αναρτημένη για όσους επιθυμούν να την παρακολουθήσουν στον 
σύνδεσμο: https://bit.ly/2J7COjq 
 

2650 27. Ο ρόλος της Εκκλησίας στους αγώνες του Έθνους.  
ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση 
που διοργάνωσε η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, με θέμα: 
«Η επανάσταση του 1821, η Κρητική Επανάσταση του 1866 

και ο ρόλος της Εκκλησίας στους αγώνες του Έθνους». Έμφαση δόθηκε στην προσφορά της 
Εκκλησίας στους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες των Κρητών για ελευθερία, με παράλληλη 
διερεύνηση του 
ρόλου που εκείνη 
διαδραμάτισε στη 
διαφύλαξη της 
εθνικής μας 
γλώσσας, της 
ορθόδοξης πίστης 
και 
αυτοσυνειδησίας. 

Στον 
Χαιρετισμό του, ο 
Σεβασμιώτατος 

Μ 

https://bit.ly/2J7COjq
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Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος της ΟΑΚ, τόνισε την προσφορά της 
τοπικής Εκκλησίας στους αγώνες για ανεξαρτησία, ενώ ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός 
Διευθυντής του Ιδρύματος, υπογράμμισε πως αυτές οι δράσεις της ΟΑΚ, για το 1821, αφορούν 
την ανάδειξη της τοπικής Ιστορίας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ερευνάται και έχουν ως 
σκοπό την παρότρυνση να αναζητηθούν από τους νέους και νέες η έννοια της εθνικής ταυτότητας 
στην ψηφιακή εποχή μας και η αξιολόγηση των οραμάτων και των κατορθωμάτων των προγόνων 
μας. Στη συνέχεια, ο Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης, Διδάσκων Ε.ΔΙ.Π. στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
μίλησε με θέμα: «Κρυφό σχολειό: μύθος ή πραγματικότητα; Το ψευδοδίλημμα και η αλήθεια των 
πηγών», αναφέροντας τη συμβολή του ιερατείου της εποχής στη διάσωση και διάδοση των 
ελληνικών γραμμάτων. Όπως ο ίδιος σημείωσε, η έμφαση δεν πρέπει να δίδεται στη λέξη 
«κρυφό», αλλά στη λέξη «σχολείο» και τη μεγίστη προσφορά στο χώρο αυτό της Εκκλησίας, αλλά 
και από τους Έλληνες με μεγάλη μόρφωση, οι οποίοι ζούσαν στα νησιά και τις παραλιακές πόλεις. 
Από την πλευρά του ο π. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης, Διευθυντής του Ιδρύματος «Αγία Σοφία», 
παρουσίασε το θέμα: «Η Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη και ο ρόλος της Εκκλησίας. Ο π. 
Μιχαήλ ανέλυσε την καταστολή της Επανάστασης στην Κρήτη, καθώς και τις ιστορικές εξελίξεις 
που έθεσαν το πλαίσιο για τη λειτουργία της αιγυπτιακής και οθωμανικής διοίκησης στο νησί έως 
την έναρξη της β’ περιόδου της τουρκοκρατίας στην Κρήτη (περίπου 1840). Τέλος, ο 
Κωνσταντίνος Φουρναράκης, Διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης, ανέπτυξε το θέμα: 
«Νεομάρτυρες, ήρωες του Νέου Ελληνισμού», αναλύοντας το μεγάλο πρόβλημα των ομαδικών 
εξισλαμισμών στην Κρήτη, το ρόλο των κρυπτοχριστιανών, αλλά και τις θυσίες ιερών μορφών της 
Κρήτης, που προτίμησαν το μαρτύριο από το να αλλαξοπιστήσουν και ως ήρωες διατήρησαν τον 
Ελληνισμό, αλλά και τον οδήγησαν στην Ελευθερία. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Δρ 
Μαρία Χατζηαποστόλου, Θεολόγος – Επιστημονική Συνεργάτιδα της ΟΑΚ, η οποία διάβασε 
απόσπασμα του μακαριστού Ειρηναίου Γαλανάκη –τότε Μητροπολίτου Γερμανίας– από την 
Ομιλία στον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Μονάχου, την 23η Μαρτίου 1974, για την εθνική επέτειο 
της 25ης Μαρτίου 1821, με το οποίο κατήγγειλε τη Χούντα των Συνταγματαρχών μέσα από την 
επικαιροποίηση του διαχρονικού Μηνύματος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ολόκληρη η 
Ημερίδα βρίσκεται αναρτημένη, για όσους επιθυμούν να την παρακολουθήσουν, στο 
διαδικτυακό κανάλι του Ιδρύματος στο Youtube και στον σύνδεσμο: https://bit.ly/2J7COjq 

 

Δραστηριότητες του προσωπικού και συμμετοχή  
σε διάφορες εκδηλώσεις 

Ο Γενικός Διευθυντής:  
 

Ιανουάριος 
2. Συμμετοχή στην έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος για το 1821. 
4. Παρακολούθηση της Διαδικτυακής Εθνοσυνέλευσης των νέων, με τη συμμετοχή μαθητών 
Λυκείου και Φοιτητών, εκπροσώπων όλων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.  
14. Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Ημερίδα, με τίτλο: “Parish Life, Pandemics, and the People of 
God”, που διοργάνωσε το Aquinas Center. 
Άρθρο – παρέμβαση, με τίτλο: «Προκλήσεις στη μετα-πανδημία εποχή του 21ου αιώνα», στην 
Εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα», σελ. 30. 
15. Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Ημερίδα, με τίτλο: «Πανδημία στην Αττική: Υγειονομικοί, 
κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες», που διοργάνωσαν οι Πράσινοι Αττικής. 
Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων του Προγράμματος “e-hagiography”. 
16. Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Ομιλία, με θέμα: «Η υπέρβαση των περιορισμών – η άσκηση στη 
χαρά», της Παιδοψυχιάτρου – Ψυχοθεραπεύτριας Ελένης Αγγελοπούλου – Καραγιάννη, στο 
πλαίσιο της Σύναξης Νέων, που διοργάνωσε η Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής (Χρυσοπηγής) Χανίων. 
18. Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Ημερίδα, με τίτλο: “Pluralism and Moral Formation”. 
19. Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Ημερίδα, με τίτλο: «Το Ουκρανικό αυτοκέφαλο και η 
πανορθόδοξη αλληλεγγύη», που διοργάνωσε η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου. 
20. Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Ημερίδα, με τίτλο: «Αναπηρία και Ταυτότητα». 
21. Συμμετοχή σε Διαδικτυακή Ημερίδα, με τίτλο: «Οι προκλήσεις της Ελλάδος το 2021», με 
ομιλήτρια τη Ντόρα Μπακογιάννη, Βουλευτή Χανίων. 
22. Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Ημερίδα, με τίτλο: «Τελευταίες Επιστημονικές Εξελίξεις και 
Τεχνολογικά Επιτεύγματα στην πανδημία Covid-19», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ιατρικών 
Γενετιστών Ελλάδας. 

https://bit.ly/2J7COjq
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23. Παρακολούθηση διαδικτυακής ομιλίας με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών 
Χρυσόστομο για το 1821, που διοργάνωσε η εκκλησιαστική ιστοσελίδα «Πεμπτουσία». 
26. Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Ημερίδα, με τίτλο: «Το μέλλον της εργασίας: Συμπεράσματα από 
την πανδημία για ένα πιο ανθεκτικό και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό», που διοργάνωσε ο 
Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Ευρωβουλευτής. 
26-28. Συμμετοχή στο Διαδικτυακό Συνέδριο: “Covid-19 and Climate Change: Living with and 
Learning from a Pandemic”, που διοργάνωσε το Halki Summit IV. 
27. Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Ημερίδα, με τίτλο: «Θρησκεία και Ιατρική» που διοργάνωσε το 
CEMES.  
27.  Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Ημερίδα, με τίτλο: «Μύθοι και Αλήθειες για την Αναπηρία». 
28. Συμμετοχή στο Διεθνές Διαδικτυακό Συμπόσιο, με τίτλο: «Πανδημία, θεμελιώδη δικαιώματα 
και Δημοκρατία - Η πρόκληση του εμβολιασμού», που διοργάνωσε η «Πρωτοβουλία 1821-2021» 
με τη συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών και του 
«Κύκλου Ιδεών» με συντονιστή τον Ευάγγελο Βενιζέλο. 

29.  Συμμετοχή στη δημόσια διαδικτυακή συζήτηση, υπό τον τίτλο: «Αποστόλων  Ομότροποι», 
που διοργάνωσε το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, με αφορμή την Εορτή των 
Προστατών των Ελληνικών Γραμμάτων και της Παιδείας, Αγίων Τριών Ιεραρχών. 
30. Χαιρετισμός στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο – Λύκειο Χανίων κατά την τελετή εορτασμού της 
μνήμης των Τριών Ιεραρχών και της χορήγησης υποτροφίας σπουδών από την ΟΑΚ στον μαθητή 
Α’ Γυμνασίου Μιχαήλ Μανουσέλη της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων. 

 
Φεβρουάριος 
1. Παρακολούθηση της διάλεξης, με τίτλο: «Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Σε αναζήτηση 
ευρωπαϊκής ταυτότητας», που διοργάνωσε η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου και οι Θεματικές Ενότητες «Ελληνικός Πολιτισμός» και «Επικοινωνία της 
Επιστήμης».  
3. Συμμετοχή στο Δίκτυο Υγείας. 
4-6. Συμμετοχή στο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο, του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, με τίτλο: 
«Εθνικά Κινήματα και Φιλελληνισμός».  
6. 1ο Ψηφιακό Αρχονταρίκι της Ορθόδοξης Διαδικτυακής Πύλης «Πεμπτουσία», με ομιλητή τον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Ιουστίνο, με θέμα: «Αγιότητα, το 
λησμονημένο χάρισμα».  
8. Παρακολούθηση της εισήγησης του Λουκά Μπρέχα για τη δημιουργία Καταναλωτικών 
Συνεταιρισμών στη διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής 
Οικονομίας. 
9. Συμμετοχή στη διαδικτυακή εκδήλωση, με τίτλο «Σεφέρης - Ελύτης: από την Ελλάδα στον 
Κόσμο», που διοργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και το 
Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. 
Συνάντηση με στελέχη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων για θέματα συνεργασίας με την 
ΟΑΚ. 
Συμμετοχή στο Διαδικτυακό Συνέδριο, με τίτλο: “Faith, Ecological Crisis and Coronavirus” με  
ομιλήτρια τη Dr. Maria Reis Habito. 
10. Τηλεδιάσκεψη με την Ιφιγένεια Συνενάκη, Χειρίστρια Υποστήριξης Σχεδίων της Εθνικής 
Μονάδας Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου 
Μάθησης, σχετικά με αίτηση που κατέθεσε η ΟΑΚ για χρηματοδότηση και προσέλκυση 
εθελοντών για τις δράσεις του Ιδρύματος, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
(European Solidarity Corps). 
4ο Διαδικτυακό Εργαστήριο, με τίτλο: «Φυσική Δραστηριότητα ΑμεΑ», που διοργάνωσε η «Πορεία 
Υγείας». 
11-13. Συμμετοχή στο Διαδικτυακό Συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (WCC). 
13. 1ο Ψηφιακό Αρχονταρίκι της Ορθόδοξης Διαδικτυακής Πύλης «Πεμπτουσία», με ομιλητή τον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων Χρυσόστομο, με τίτλο: 
«1+1 = ΠΑΝΤΑ». 
18. Άρθρο – Παρέμβαση, με τίτλο: «Σύγχρονες κοινωνίες και Τουρισμός», στην Εφημερίδα 
«Χανιώτικα Νέα», σελ. 39. 
19. Παρέστη ως εκπρόσωπος της ΟΑΚ στην εξόδιο ακολουθία του Πανοσιολογιωτάτου 
Αρχιμανδρίτου π. Ιγνατίου Χατζηνικολάου, παλαιού μέλους του Δ.Σ. του Ιδρύματος. 
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21-22. Συμμετοχή στο Επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα: «Έναρξη της Επαναστάσεως στη 
Μολδοβλαχία – Υψηλάντης και η συμμετοχή στον Αγώνα των Ποντίων (λόγω ποντιακής 
καταγωγής του Υψηλάντη), των Μικρασιατών και των Ελλήνων της Διασποράς», υπό την αιγίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης και τη διοργάνωση της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής 
Πολιτιστικής Ταυτότητος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο πλαίσιο των 
Συνοδικών και Περιφερειακών Εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 
(1821-2021). 
23. Συνέντευξη στη Δημοσιογράφο Κατερίνα Πολύζου για τις εκδηλώσεις της ΟΑΚ με αφορμή την 
επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821.  
Συμμετοχή στο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο, με τίτλο: “Risks in the Risk Society: Old and new 
vulnerabilities in the age of COVID-19” (Κίνδυνοι σε μία επικίνδυνη κοινωνία: Παλιά και νέα 
προβληματικά σημεία στην εποχή της πανδημίας COVID-19). 
24. 6ο Επιμορφωτικό Εργαστήριο από την «Πορεία Υγείας», με τίτλο: «Συνηγορία και 
Αυτοβοήθεια». 
Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και στη Δημοσιογράφο Κατερίνα 
Χουζούρη. 
25. Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων του Προγράμματος “e-hagiography”. 
Παρακολούθηση της Επιστημονικής  Ημερίδας, με θέμα «Ορθόδοξη Εκκλησία και Εθνεγερσία», 
που διοργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για την επέτειο των 200 ετών από την Εθνική 
Παλιγγενεσία, με τη συμμετοχή του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ., από κοινού με 
την ερευνητική ομάδα του έργου «ΔιαΠαΝτοΣ.21» του ΕΛΙΔΕΚ [«Η διαπάλη παράδοσης και 
νεωτερικότητας και το Σύνταγμα υπό το “κράτος” της Επανάστασης του 1821»]. 
27. 1ο Ψηφιακό Αρχονταρίκι της Ορθόδοξης Διαδικτυακής Πύλης «Πεμπτουσία», με ομιλητή τον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριο, με τίτλο: «Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης». 

 
Μάρτιος 
1. Συνάντηση Επιτροπής για τον εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821. 
2. Συνάντηση της Επιτροπής Science, New Technologies and Christian Ethics του Συμβουλίου 
Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, της οποίας είναι μέλος. Συγγραφή κειμένου για τη θέση των Εκκλησιών 
της Ευρώπης απέναντι στον εμβολιασμό για την ασθένεια του Κορωνοϊού (Covid-19). 
Παρακολούθηση της Διαδικτυακής Διάλεξης του Μιχάλη Πιερή, Ποιητή – Νεοελληνιστή,  με 
θέμα: «Ποίηση και Ιστορία, Έρως και Εξουσία στον Καβάφη», που διοργάνωσε το Κέντρο Φυσικής 
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
Παρέμβαση στο νέο Πρόγραμμα, με τίτλο: «Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική παρέμβαση σε 
προβλήματα πένθους», του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών, σε συνεργασία με την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης και την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου. 
4. Συντονισμός - παρέμβαση στο Διαδικτυακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο, με θέμα: 
«Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική υποστήριξη των νοσούντων και των οικείων τους», σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, την 
Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις της 
Εκκλησίας της Κρήτης. 
Παρακολούθηση της Διαδικτυακής Διάλεξης του π. Εμμανουήλ Κλάψη, με τίτλο: «Η μαρτυρία της 
Εκκλησίας στη δημόσια σφαίρα υπό τη σκιά της πανδημίας», που διοργάνωσε η Ακαδημία 
Θεολογικών Σπουδών Βόλου στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών «Καιρός τοῦ ποιῆσαι». 
5. Παρέμβαση στη Διαδικτυακή Ημερίδα, με θέμα: «Ιατρικός Τουρισμός: Η ανάδειξη της Κρήτης 
μετά την Covid-19 εποχή».   
6. Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Εκδήλωση, που διοργάνωσε η AHEPA HELLAS HJ-06 «ΚΥΔΩΝ», ΜΕ 
τίτλο: «Πολλαπλή Στρατηγική Εθνικής Επανάστασης». 
Συμμετοχή στην Πρώτη Συνάντηση του Διαδικτυακού Κύκλου Ομιλιών των Εκδόσεων Πορφύρα – 
Ακρίτα, με τίτλο: «Η συμβολή των Ελλήνων των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών στην Ελληνική 
Επανάσταση», με Συντονιστή τον Δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα. 
8. Συμμετοχή στην τρίτη Διαδικτυακή Διάλεξη, με τίτλο: «Νεοελληνικός Διαφωτισμός και 
επικούρεια φιλοσοφία» και ομιλητή τον Καθηγητή Φιλοσοφίας Ηλία Τεμπέλη, στο πλαίσιο των 
διαλέξεων αφιερωμένων στο πνευματικό κίνημα που προετοίμασε το Γένος για την κορυφαία 
στιγμή της νεώτερης Ιστορίας του ελληνισμού, την Επανάσταση του 1821,  που διοργάνωσαν οι 
Θεματικές Ενότητες ΕΛΠ22 και ΕΕΠ11 των προγραμμάτων «Ελληνικός Πολιτισμός» και 
«Επικοινωνία της Επιστήμης» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 
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9. Παρέμβαση στο Πρόγραμμα, με τίτλο: «Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική παρέμβαση σε 
προβλήματα πένθους», του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών, σε συνεργασία με την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης και την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου. 
10. Διαδικτυακή συνάντηση με την Ιφιγένεια Συνενάκη, η οποία είναι Χειρίστρια Υποστήριξης 
Σχεδίων της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία του Ιδρύματος 
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, σχετικά με αίτηση που κατέθεσε το Ίδρυμα  για χρηματοδότηση 
και προσέλκυση εθελοντών για τις δράσεις του. 
10. Εισήγηση στη Συνδιάσκεψη του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Πανδημία «Η Ποιμαντική 
της Εκκλησίας εν ημέραις Παμδημίας», με τίτλο «Μετά την Πανδημία: Συνέπειες και Προκλήσεις». 
13. Συμμετοχή στη Δεύτερη Συνάντηση του Διαδικτυακού Κύκλου Ομιλιών των Εκδόσεων 
Πορφύρα – Ακρίτα, με τίτλο: «Η συμβολή των Ελλήνων των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών στην 
Ελληνική Επανάσταση». 
17. Παρακολούθηση της Διαδικτυακής Ομιλίας με θέμα: “Early Modern Studies as a Key to 
Understanding the Religious Situation in Europe Today” του Prof. Dr. Herman J. Selderhuis, 
Πρύτανη του Theological University of Apeldoorn. 
17. Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα τη συνεργασία σε δράσεις για τον τουρισμό στις μεγαλύτερες 
ηλικίες, που διοργάνωσε η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «50και Ελλάς». 
17. Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: “Fundamental Rights in the European context 
– Covid 19: Impact and Challenges”. 
18. Παρέμβαση στο Διαδικτυακό Συνέδριο της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Επιστήμη, Εκκλησία και Κοινωνία απέναντι στις 
πανδημίες». 
23. Παρέμβαση στη διαδικτυακή εκδήλωση της σειράς «Καιρός τοῦ ποιῆσαι» της Ακαδημίας 
Θεολογικών Σπουδών Βόλου με εισηγητή τον π. Ιωάννη Χρυσαυγή με θέμα: «Υπέρ της του 
κόσμου ζωής»: Η κοινωνική διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας». 
23.  Συμμετοχή στη Διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε η Ι.Μ. Νέας Ιωνίας, στο πλαίσιο των 
εορτασμών των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, με θέμα: «Ο ρόλος του κλήρου και της 
Εκκλησίας στην Επανάσταση του 1821». 
24. Συμμετοχή - Παρέμβαση στην Ημερίδα του Δικτύου των Ακαδημιών της Ευρώπης (OIKOSNET) 
με θέμα την «Εκπαίδευση σε καιρούς πανδημίας». 
25. Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο 
πεσόντων Κολυμπαρίου ως εκπρόσωπος της ΟΑΚ. 
25. Χαιρετισμό στην έναρξη των εκδηλώσεων του 
Δήμου Κισάμου Κίσαμος ’21 – ’21. Εορτασμοί για τα 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. 
25. Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Εκδήλωση για την 
25η Μαρτίου που διοργάνωσε το Παγκόσμιο 
Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού, το Παγκόσμιο 
Συμβούλιο Κρητών, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία 
Ποντίων Ελλήνων, η Ομοσπονδία Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης και η Παγκόσμια Αμφικτιονία 
Βλάχων. 
27. Συμμετοχή στην τέταρτη Συνάντηση του Διαδικτυακού Κύκλου Ομιλιών των Εκδόσεων 
Πορφύρα – Ακρίτα, με τίτλο: «Η συμβολή των Ελλήνων των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών στην 
Ελληνική Επανάσταση». 
Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Εκδήλωση, με τίτλο: «Παναγία Θυμιανή, η Αγία Λαύρα της Κρήτης – 
Επανάσταση 1821», που διοργάνωσε η AXEPA Hellas HJ-06 «ΚΥΔΩΝ» Κρήτη, υπό την αιγίδα της  
AXEPA Hellas District 25. 
29. Παρέμβαση, με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Ορθοδοξία» με αφορμή την παρουσίαση του 
βιβλίου «Η Ορθόδοξη Εκκλησία απέναντι στην Κλιματική Κρίση», που διοργάνωσε η Ακαδημία 
Θεολογικών Σπουδών Βόλου της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, σε συνεργασία με το WWF 
Ελλάς. 
30. Συμμετοχή - Παρέμβαση, μετά του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου 
Αμφιλοχίου, Προέδρου της ΟΑΚ, στη διαδικτυακή 
συνάντηση με αφορμή την ολοκλήρωση του στόχου 
της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρωπίνου 
Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με 
έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» καθώς και της 
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έναρξης της νέας Πράξης του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών, παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου Β’, 
μελών του  Δ.Σ. του Ι.Π.Ε., Μητροπολιτών και Διδασκόντων Καθηγητών.  
31. Εισήγηση στο πλαίσιο των επιστημονικών εκδηλώσεων του Εργαστηρίου Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα: «Μετακοινωνική προσέγγιση αλήθειας και μύθου: Θάνατος και 
Μεταθανάτιος ζωή στο Κρητικό Δημοτικό Τραγούδι», μετά από πρόσκληση του Καθηγητή Εμμ. 
Βαρβούνη. 

  
Ο Ευάγγελος Βεργανελάκης 
16.1 Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Ομιλία, με θέμα: «Η υπέρβαση των περιορισμών – η άσκηση στη 
χαρά», της Παιδοψυχιάτρου – Ψυχοθεραπεύτριας Ελένης Αγγελοπούλου – Καραγιάννη, στο 
πλαίσιο της Σύναξης Νέων, που διοργάνωσε η Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής (Χρυσοπηγής) Χανίων. 
4.3 Συμμετοχή στο Διαδικτυακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο, με θέμα: «Κοινωνικοπρονοιακή 
εκκλησιαστική υποστήριξη των νοσούντων και των οικείων τους», σε συνεργασία με το Ίδρυμα 
Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, 
την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης. 
6.3 Συμμετοχή στο Διαδικτυακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο, με τίτλο: «Κοινωνικοπρονοιακή 
εκκλησιαστική παρέμβαση σε προβλήματα πένθους», σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ποιμαντικής 
Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, την Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης.   

 
Η Αικατερίνη Καρκαλά 
17.1 Διαδικτυακό Συνέδριο για θέματα Ευρώπης και την Πανδημία: “Europe Calling, Covid-19, The 
European Way out of the Lockdowns” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
21.1 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τη διοργάνωση διαδικτυακών συνεδρίων της Global Greece. 
18.2 Ημερίδα του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, με θέμα την Πανδημία.  
24.3 Συντονισμός Ομάδας Εργασίας στην Ημερίδα του Δικτύου των Ακαδημιών της Ευρώπης 
(OIKOSNET), με θέμα την «Εκπαίδευση σε καιρούς πανδημίας». 

Ο Αντώνης Καλογεράκης 
8.1 Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TORAL, στο 
οποίο είναι εταίρος η ΟΑΚ εν όψει της καταληκτικής ημερομηνίας στα τέλη Ιανουαρίου 2021 για 
την ολοκλήρωση της ετήσιας έκθεσης του Προγράμματος. 
13.1 Διαδικτυακή Συνάντηση με τον Επικούρο Καθηγητή Γεώργιο Αραμπατζή και την Αναστασία 
Σούκουλη από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, με θέμα 
τον καθορισμό των βασικών αξόνων της Διπλωματικής Εργασίας που έχει ως πεδίο εφαρμογής 
την ΟΑΚ: «Μετατροπή Συνεδριακού Κέντρου σε Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής 
Κατανάλωσης στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας».  
15.1 Διαδικτυακή Ημερίδα: «Πανδημία: υγειονομικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί 
παράγοντες», με εισηγήσεις από: α) Δρ Βαρβάρα Μπαρούτσου, Πρόεδρο Ελληνικής Εταιρείας 
Φαρμακευτικής Ιατρικής, β) Jean – Didier Toto, Πρόεδρο Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων, γ) Νίκο 
Χρυσόγελο, πρώην Ευρωβουλευτή, δ) Πηνελόπη Πετροπούλου, Εργαστήριο Επιδημιολογίας και 
Υγιεινής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
16.1 Διαδικτυακή Ομιλία υπό τη διοργάνωση της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής 
Χρυσοπηγής, με θέμα: «Η υπέρβαση των περιορισμών – η άσκηση στη χαρά», με καλεσμένη την 
Ελένη Αγγελοπούλου – Καραγιάννη. 
17.1 Διαδικτυακή Ημερίδα με διοργανωτή των Ευρωβουλευτή Sven Giegold από τη Γερμανία και 
κεντρική ομιλήτρια τη Dr. Viola Priesemann, Υπεύθυνη Έρευνας του Max Planck Institute for 
Dynamics and Self-Organisation, με θέμα: “Contain COVID-19 - The European Way out of the 
Lockdowns”. 
19.1 6η Συνάντηση του Εθνικού Ερευνητικού Έργου “e-hagiography”, στο οποίο είναι εταίρος η 
ΟΑΚ, με θέματα  την εξέλιξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και ζητήματα διαχείρισης 
του Έργου. 
20.1 4ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης, μετά από πρόκληση του διοργανωτή, Αναπληρωτή Καθηγητή 
Σπύρου Παπαευθυμίου του Πολυτεχνείου Κρήτης ως Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας 
Ενεργειακής Οικονομίας, με συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  
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Κωνσταντίνου Σκρέκα, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή, 
του Υφυπουργού για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κωνσταντίνου 
Φραγκογιάννη. 
20.1 Τηλεδιάσκεψη με τον Καθηγητή Θεοχάρη Τσούτσο του Πολυτεχνείου Κρήτης, για συμμετοχή 
της ΟΑΚ σε HORIZON2020 πρόταση, με επικεφαλής την: Energy and Environment Agency of 
Arrábida (Πορτογαλία), με τίτλο: “CONSCIENTIA”, με κεντρικό άξονα την κλιματική κρίση.  
21.1 Συμμετοχή στο Διδακτυακό Σεμινάριο: “Event Management - Οργάνωση Επιτυχημένων 
Εκδηλώσεων: Virtual, Live ή Hybrid”, με ομιλητές τη Βαλεντίνη Αμαραντίδου, Διευθύντρια 
Ανάπτυξης της Εταιρείας “ARTION” κα τον Πρόδρομο Νικολαΐδη, Project Manager, ο οποίος 
ειδικεύεται στις διοργανώσεις διαδικτυακών και Hybrid συνεδρίων. 
22.1 Τηλεδιάσκεψη με την Ιφιγένεια Συνενάκη για πρόταση της ΟΑΚ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps). 
26-28.1 Διαδικτυακό Συνέδριο Οικουμενικού Πατριαρχείου: “Halki Summit IV: COVID-19 and 
Climate Change: Living with and Learning from a Pandemic”, με τη συμμετοχή του Παναγιωτάτου 
Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Περγάμου  
Ιωάννη, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σικάγο Ναθαναήλ, διακεκριμένων Καθηγητών και 
Επιστημόνων από τη Διεθνή Κοινότητα. 
27.1 Διαδικτυακή Ημερίδα, με θέμα: «Αναζήτηση τρόπων για ξανακτίσιμο καλύτερων συνθηκών 
κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά, μετά το πέρας της πανδημίας, με έμφαση στις 
Εκκλησίες/Ενορίες και τις τοπικές κοινότητες», με διοργανωτή το Trinity College Glasgow της 
Σκωτίας, όπως προτάθηκε από το Conference of European Churches (CEC). 
29.1 Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TORAL. 
Διαδικτυακή Ημερίδα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (WCC), με θέμα: “Covideconomics 
for an Economy of Life and Climate Justice”. 
1.2 Τηλεδιάσκεψη με τον partner του TORAL, Mr. Karel Van Isacker, για συμμετοχή της ΟΑΚ ως 
εταίρου σε νέα πρόταση Ευρωπαϊκού Προγράμματος. 
4.2 Συμμετοχή σε διαδικτυακό εργαστήριο, με τίτλο: «Χτίζοντας μία Ενεργειακή Κοινότητα». Η 
δράση αποτελεί μέρος του co-Athens που υλοποιείται από το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα 
του Δήμου Αθηναίων: “Curing the Limbo”. Το εργαστήριο υποστηρίζει η ερευνητική ομάδα 
SmartRue του ΕΜΠ. 
10.2 Τηλεδιάσκεψη με την Ιφιγένεια Συνενάκη για προώθηση της πρότασης που κατέθεσε η ΟΑΚ 
στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 
Διαδικτυακή συζήτηση της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας με καλεσμένο τον  
Ιωάννη Γιαρέντη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο του Διαχειριστή των ΑΠΕ και Εγγυήσεων 
Προέλευσης και συντονιστή τον Αναπληρωτή Καθηγητή Σπύρο Παπαευθυμίου του Πολυτεχνείου 
Κρήτης. 
11-13.2 Διαδικτυακό Συνέδριο, με διοργανωτή το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών (WCC), με 
θέμα: “Rethinking Ecological Relationships in the Anthropocene era”. 
11.2 Διαδικτυακή Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (Conference of European Churches) με 
θεματολογία σχετική με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal), με 
παρουσίαση του άρθρου: Antonis Kalogerakis, “European Green Deal – Focusing on the Strategy 
of the European Commission for the Energy”. 
12.2 Τηλεδιάσκεψη με την υπεύθυνη Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης του περιβαλλοντικού 
οργανισμού We4All, Tζώρτζια Ψαρουδάκη, για συνεργασία με την ΟΑΚ. 
15.2 Τηλεδιάσκεψη με τον Prof. Dr. phil. habil. Christian Beck του Catholic University of Eichstätt-
Ingolstadt της Γερμανίας για συνεργασία σε Προγράμματα της Ε.Ε. και Συνέδρια. 
19.2 Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TORAL. 
24.2 Διαδικτυακή Εκδήλωση της ΟΑΚ, με θέμα: «Η πολιτική διανόηση της εποχής του 1821 και η 
προσφορά της στο σήμερα». 
25.2 7η Συνάντηση του Εθνικού Ερευνητικού Έργου “e-hagiography”, με παρουσίαση από την ΟΑΚ 
ενδεικτικών προσχεδίων προς επεξεργασία με οπτικό υλικό και συνοδευτικά κείμενα με σχετικές 
βιβλιογραφικές αναφορές. 
1-5.3 Διαδικτυακό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ε.Ε. με 
θέμα: “Civil Society - A Sustainable Recovery for the Future of Europe’s Citizens (Η Κοινωνία των 
Πολιτών – Αειφόρος Ανάκαμψη για το Μέλλον των Πολιτών της Ευρώπης)” με ομιλητές την  
Christa Schweng, Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών και Οικονομικών της Ε.Ε., τη Dubravka 
Šuica, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Δημοκρατίας της Ε.Ε., την Kadri Simson, Ευρωπαϊκή Επίτροπο 
για την Ενέργεια κ.ά. 
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5.3 Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TORAL.  
9.3 Συνάντηση για συνεργασία σε Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, της κατηγορίας: «Φυσικό 
Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις», με συμμετοχή της ΟΑΚ και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής 
Επιχείρησης: “Πεμπτουσία”. 
10.3 Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας για τη δημιουργία βάσης υποστήριξης με τη συμμετοχή 
εμπειρογνωμόνων/επιστημόνων για τις Ενεργειακές Κοινότητες, στην οποία έχει προσκληθεί η 
ΟΑΚ. 
11.3 Διαδικτυακή Συνάντηση όλων των μελών της Θεματικής Ομάδας: «Οικονομική και 
Οικολογική Δικαιοσύνη για ένα Αειφόρο Μέλλον» της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών 
(Conference of European Churches - CEC). 
12.3 Διαδικτυακό Συνέδριο με διοργανωτή την Ελληνογερμανική Συνέλευση, με θέμα: «Ο 
Τουρισμός στην εποχή της πανδημίας - Τουρισμός 2021. Ποιες προκλήσεις και προοπτικές 
αναδύονται για την Ελλάδα και τη Γερμανία;» με συμμετοχή του Υπουργού Τουρισμού Χάρη 
Θεοχάρη και του Nobert Barthle, ως ειδικού εντεταλμένου της Καγκελαρίου. 
17.3 Διαδικτυακή Συνάντηση της Υποομάδας Ευρωπαϊκών Πολιτικών της Θεματικής Ομάδας: 
«Οικονομική και Οικολογική Δικαιοσύνη για ένα Αειφόρο Μέλλον» της Διάσκεψης των 
Ευρωπαϊκών Εκκλησιών. 
19.3 Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας εμπειρογνωμόνων/επιστημόνων, στην οποία έχει 
προσκληθεί η ΟΑΚ, σχετικά με τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
για τροποποιήσεις επί του νόμου 4513/2018 για τις Ενεργειακές Κοινότητες. 
23.3 Διαδικτυακό Σεμινάριο, υπό τον τίτλο: «Η Κλιματική Αλλαγή ως Ηθική Προτεραιότητα: Ο 
Πράσινος Πατριάρχης», με διοργανωτή το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, με κεντρικό ομιλητή 
τον Δρα π. Ιωάννη Χρυσαυγή, Αρχιδιάκονο του Οικουμενικού Θρόνου. 
24.3 Διαδικτυακό Συνέδριο του Συνδέσμου των Ακαδημιών της Ευρώπης: “OIKOSNET”, με θέμα 
την Παιδεία στην Ευρώπη. 
26.3 Διαδικτυακό Σεμινάριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, με θέμα: 
«Αντιμετωπίζοντας επειγόντως την αλλαγή του κλίματος ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων – η 
σημασία της Πίστης». 
30.3 Διαδικτυακή συζήτηση για τα αυτόνομα οχήματα και το 5G μετά από πρόσκληση από το 
Πολυτεχνείο Κρήτης, με τους παρακάτω συμμετέχοντες: Νίκο Χρυσό (Cisco International), Δρα 
Ευάγγελο Μπεκιάρη (Διευθυντή ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Αντιπρόεδρο ΕΚΕΤΑ), Δρα  Έλια Βαρδάκη 
(επιστημονική ερευνήτρια του Εργαστηρίου Δυναµικών Συστηµάτων και Συστηµάτων 
Προσοµοίωσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης) και Αριστοτέλη Νανιόπουλο (Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). 

 
Ο Ιωάννης Κατσιφαράκης 
11.2 Συμμετοχή στο Διαδικτυακό Εργαστήριο για τις τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της 
αγροδιατροφής, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Επίσης, διακρίθηκε στο διαγωνισμό 
μαγειρικής με τίτλο: «Δημιουργικές Συνταγές με ορεινό κάστανο Νομού Χανίων» και στόχο τη 
συγκέντρωση και διάδοση πρωτότυπων συνταγών με βασικό υλικό το ορεινό κάστανο Νομού 
Χανίων, που διοργάνωσε το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ). 
 
Η Μαρία Χατζηαποστόλου 
12.1 Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Συνάντηση: “Interreligious Message 2021: A light of Hope and 
Faith” (KAICIID). 
21.1 Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Συνάντηση: “Fellows 2021 Cohort Launch Online Meeting” 
(KAICIID). 
27.1 Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Εκδήλωση: «Θεολογία και Ιατρική», με αφορμή την πανδημία 
του COVID-19, που διοργάνωσε του Κέντρο Οικουμενικών, Ιεραποστολικών και Περιβαλλοντικών 
Μελετών (CEMES). 
1.2 Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Εκδήλωση: «Το τραύμα της σεξουαλικής κακοποίησης, η 
συγκάλυψή του και η κουλτούρα του βιασμού», που διοργάνωσε ο Όμιλος Κοινωνικού και 
Πολιτικού Προβληματισμού: «Η Καβάλα μπροστά», με κεντρική ομιλήτρια την Ολυμπιονίκη 
Σοφία Μπεκατώρου. 
5.2 Συμμετοχή στη ζωντανή εκπομπή Φιλοσοφίας, Λόγου και Πολιτισμού: «Φιλοσοφικοί 
Διάλογοι» και την ομιλία: «Θρησκεία και Επιστήμη: Διάλογος ή τι;», με ομιλητή τον Πέτρο 
Παναγιωτόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή Θεολογίας Α.Π.Θ., στο Dion TV. 
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9.2 Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Εκδήλωση: «Προκλήσεις και προοπτικές του Ορθόδοξου-
Καθολικού Θεολογικού Διαλόγου», που διοργάνωσε το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο. 
19.2 Συνέντευξη στην εκπομπή «Κρήτη σήμερα» και στο κανάλι Κρήτη TV, που μίλησε για τις 
δράσεις της ΟΑΚ για τον εορτασμό των 200 ετών από την Εθνική Επανάσταση του 1821. 
25.2 Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Ημερίδα: «Ορθόδοξη Εκκλησία και Εθνεγερσία» που 
διοργάνωσε το Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. 
5.3 Συνέντευξη στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα το αδιανόητο της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821, στο πλαίσιο των δράσεων της ΟΑΚ για τον εορτασμό των 200 
ετών από την Επανάσταση. 
16.3 Συμμετοχή στη διαδικτυακή παρουσίαση του νέου βιβλίου του Καθηγητή Δογματικής 
Θεολογίας Α.Π.Θ., Χρυσόστομου Σταμούλη, με τίτλο: «Φάγαμε Ήττα», από τις Εκδόσεις «Αρμός». 

 
Πένθη 

 

Η κοίμησις του πολυαγαμημένου μας Προηγούμενου της Ιεράς 
Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Οδηγητρίας Γωνιάς, 
Πανοσιολογιώτατου Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου 
κυρού Ιγνατίου Χατζηνικολάου, αποτέλεσε μέχρι σήμερα αφορμή 
για τη συγγραφή πλήθους κειμένων αγάπης προς το πρόσωπό του. 
Ο Γέροντας δεν υπήρξε μόνο γνωστός στην ευρύτερη κοινωνία για 
το θρησκευτικό, θεολογικό και συγγραφικό του έργο καθώς και 
την ποικιλία άρθρων σε εφημερίδες και περιοδικά. Προσέφερε 
εξίσου πολλά και στην τοπική μας Κοινότητα Κολυμπαρίου, αλλά 
και προς την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 
από τις 17 Νοεμβρίου 1990 έως το 2002, εκφράζοντας ποικιλοτρόπως τη μεγάλη του εκτίμηση και 
την πλήρη συμπαράστασή του προς τις δράσεις του. Δίπλα στον Επίσκοπο και το ποίμνιο του -
πριν ακόμη γίνει ο περικαλλής Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνας- με διάκριση και με διορατικότητα 
καλλιέργησε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ της Μονής και των ανθρώπων της περιοχής, αλλά 
τιμήθηκε και αναγνωρίστηκε ποικιλοτρόπως για την «προσφορά και το πολύπλευρον έργον του 
εις την Εκκλησία και την Παιδεία, καθώς ο αοίδιμος και σεβαστός μας π. Ιγνάτιος υπήρξε όχι μόνο 
πολύτιμος συνεργάτης του μακαριστού προκατόχου μας Μητροπολίτου κυρού Ειρηναίου εις το 
ποιμαντικό, κηρυκτικό, κατηχητικό και φιλανθρωπικό έργο της Μητροπόλεως, αλλά και 
πεπαιδευμένος Εκπαιδευτικός», όπως τόνισε στην Εξόδιο Ακολουθία ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Αμφιλόχιος, ο οποίος εκπροσώπησε και την Α.Θ.Π., τον Οικουμενικό ημών 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Α’. 

Αιωνία η Μνήμη Αυτού! 
* 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης,  

μετά την αναγγελία της εκδημίας του  

του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου  

ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, 

παλαιού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΑΚ, 

αποφασίζει ομόφωνα 

1. Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια προς τους οικείους του. 

2. Να παραστεί στη Νεκρώσιμη Ακολουθία ο Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος του 

Ιδρύματος. 

3. Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τύπο. 

Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, 18-2-2021.      

Ο Πρόεδρος 
+ Ο Κισάμου και Σελίνου 

Αμφιλόχιος 
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Για το μέλλον της Ευρώπης* 
 
Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η κοινή δήλωση σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 

Ευρώπης, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 5 Μαρτίου 2021 με γραπτή διαδικασία 

(6796/21). Η Δήλωση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη οικοδόμησης μίας 

«ανθεκτικότερης Ευρώπης», μετά τη διακήρυξη Schuman, η οποία έθεσε τα θεμέλια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δυσκολίες πολλές, αλλά το όραμα δεν έσβησε. Οι προκλήσεις και 

σήμερα μεγάλες, όλως ιδιαιτέρως με την πανδημία (Covid-19). Είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη 

μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει τα διδάγματα από αυτές τις κρίσεις, με στενή συμμετοχή 

των πολιτών και των κοινοτήτων. Η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να ανταποκριθεί συνολικά 

στα καθοριστικά για την παρούσα γενιά καθήκοντά μας: την επίτευξη της πράσινης και της 

ψηφιακής μετάβασης, με παράλληλη ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης, του 

κοινωνικού της συμβολαίου και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. 

Πρέπει να αντιμετωπίζει τις ανισότητες και να διασφαλίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αποτελεί μία δίκαιη, βιώσιμη, καινοτόμο και ανταγωνιστική οικονομία, που δεν αφήνει 

κανέναν στο περιθώριο. Πρωτεύον είναι να υπάρξει όραμα και συνεργατικότητα. 

Η Διάσκεψη είναι ένα κοινό εγχείρημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δρουν ως ισότιμοι εταίροι μαζί με τα 

Κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως τονίζεται στο κείμενο: «Δεσμευόμαστε να 

εργαστούμε για το συμφέρον της Ευρώπης, των πολιτών μας και της ευρωπαϊκής 

δημοκρατίας, ενισχύοντας τον δεσμό μεταξύ των Ευρωπαίων και των θεσμών που τους 

υπηρετούν».  

Στο διάλογο αυτό είναι άκρως απαραίτητο να συμμετέχουν οι πολίτες και να θέσουν 

τον προβληματισμό τους, ώστε να εξασφαλισθεί μία ουσιαστική  πολιτική με βάση τις αξίες, 

όπως κατοχυρώνονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας και τον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή των πολιτών στις εκδηλώσεις αυτές θα 

πρέπει να έχει ως στόχο την πολυμορφία της Ευρώπης. Στην προσπάθεια αυτή δεν 

περισσεύει κανείς. Η Κοινωνία των Πολιτών, αλλά και οι Εκκλησίες και οι θρησκευτικές 

κοινότητες πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα (Συνθήκη της Λισαβόνας, Άρθρο 17). Η Ευρώπη 

δεν μπορεί να είναι μόνο ένα Ταμείο Ανάκαμψης ή ένα ΕΣΠΑ. Όλα αυτά τα εργαλεία θα 

πρέπει να συνδέονται με το σεβασμό στη χρήση τους και στην αξιοποίησή τους μέσα από το 

σεβασμό του Ευρωπαίου πολίτη.   

Είναι μία μεγάλη ευκαιρία για την επόμενη ημέρα της πανδημίας, η οποία δεν θα είναι 

καθόλου ίδια με το 2020. Από την πλευρά της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης καλούμε 

όλους τους Φορείς να εργαστούμε με προσήλωση και ευθύνη για τα μεγάλα προβλήματα της 

Κρήτης μας, αλλά και σε ευρωπαϊκό, εθνικό, διεθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με τη 

συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών, των οικείων ενδιαφερόμενων παραγόντων και των 

ευρωβουλευτών μας. 

Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής ΟΑΚ 

* Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» στις 25 Μαρτίου 2021, σ. 41. 
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Νέες εκδόσεις 
Στο πλαίσιο των νέων εκδοτικών δραστηριοτήτων της, η Ορθόδοξος 

Ακαδημία Κρήτης προχωρά στην έκδοση δύο νέων βιβλίων. Στο πρώτο, με τίτλο: 
«Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης: Μεταμορφώνοντας τον κόσμο» 
περιλαμβάνονται αδημοσίευτες ομιλίες του στην ΟΑΚ για οικονομικά θέματα, 
για τη σημασία του συνεταιριστικού ιδεώδους για τις τοπικές κοινωνίες και 
επισημάνσεις τόσο για την ανάπτυξη της Κρήτης και της Χώρας μας όσο και για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γένει. Στο δεύτερο, με τίτλο: «Κοινωνική κρίση και 
πανδημία», περιλαμβάνονται οι ομιλίες των εισηγητών στην επιστημονική 
διαδικτυακή ημερίδα της ΟΑΚ με αφορμή την επέτειο των τεσσάρων ετών από 
τη διεξαγωγή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Ιούνιος 
2016). 

 

 
 
 

 
 

 
Νέα περί ΟΑΚ 

 Η ΟΑΚ συμμετέχει επίσημα στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
δραστηριότητες εθελοντισμού, με βασικούς άξονες το περιβάλλον, τον πολιτισμό και 
την ιστορία, στην κατηγορία: «European Solidarity Corps – Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης», έχοντας ως σκοπούς την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, καθώς 
και των θεμελιωδών αξιών της πολυπολιτισμικότητας και της αλληλεγγύης. Τα οφέλη 
του Προγράμματος αυτού εκτείνονται πέρα από την ΟΑΚ και στην τοπική και 
ευρωπαϊκή κοινωνία, δεδομένου ότι μέσω του Προγράμματος προσελκύονται νέοι της 
Ευρώπης, οι οποίοι θα αποκτήσουν επαφή με την τοπική κοινωνία και τα ιδιαίτερα τα 
πολιτιστικά χαρακτηριστικά της, ανταλλάσσοντας γνώσεις και εμπειρίες.  

 Στο πλαίσιο της εκπόνησης εργασιών με πρακτικό αντίκτυπο και αποτελέσματα 
με εφαρμογή στο πεδίο, εντείνεται η συνεργασία του Πολυτεχνείου με την ΟΑΚ. 
Πρόκειται για την Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας Αναστασίας Σούκουλη της 
Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με θέμα: «Μετατροπή Συνεδριακού 
Κέντρου σε Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης στα Πρότυπα της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας». Η έρευνα περιλαμβάνει καθορισμό σεναρίων 
ενεργειακής αναβάθμισης βάσει της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ενεργειακή 
αξιολόγηση στη βάση κατάλληλων δεικτών ενεργειακής αποδοτικότητας και 
τεχνοοικονομική αξιολόγηση.  

 Επίσης, με επιτυχία ολοκληρώθηκε και η Διπλωματική Εργασία του Αντωνίου 
Περδικάκη, με τίτλο: «Αλιευτικό Μουσείο Κολυμβαρίου: λειτουργικά χαρακτηριστικά και 
τεκμηρίωση της συλλογής μαλακίων», για το Τμήμα Ζωολογίας του Α.Π.Θ., με αναφορές 
στη συνεργασία με την ΟΑΚ (πρβλ. Διπλωματική Εργασία, σελ. 9).  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

 
 
 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 
  

 
Υποδοχή του Νέου Έτους (βλπ. 2603) 

 

Από τη Θεία Λειτουργία για την Εορτή του Αββά Μακαρίου (βλ. σελ. 10). 
 

Από την εκδήλωση βράβευσης νεοεισαχθέντων φοιτητών Δήμου Πλατανιά. 
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Από τη Διαδικτυακή Εκδήλωση με αφορμή την Εορτή των Τριών Ιεραρχών  
(βλ. 2642).    

Από την τηλεδιάσκεψη με την Ιφιγένεια Συνενάκη  
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

Από τη Διαδικτυακή Διάσκεψη του 
Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών. 
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Στιγμιότυπα από τον περίπατο των μαθητών του Γυμνασίου  
Κολυμπαρίου στα καλντερίμια της ΟΑΚ (βλ. σελ. 16).    

Από τη Διαδικτυακή Εκδήλωση για την εορτή  
της Κυριακής της Ορθοδοξίας (βλπ. 2649). 

Από τη Διαδικτυακή Εκδήλωση για  
το ρόλο της  Εκκλησίας στην Επανάσταση 

του 1821 (βλπ. 2650). 
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Ακολουθήστε την ΟΑΚ στα κοινωνικά δίκτυα και ενημερωθείτε για τα νέα του Ιδρύματος: 
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