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Kαιρός τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ! (Ψαλμός, 118:116)

Πριν από έναν χρόνο ευχόμασταν να είναι ο τελευταίος της πανδημίας και να μην στερη-
θούμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα και τη νέα χρονιά. Όμως, και φέτος, λόγω της παν-
δημίας του Κορωνοϊού, επικρατεί μία αβεβαιότητα, που ανατρέπει κάθε σχέδιο. Ένας 

υπόγειος πανικός καθορίζει τις διαπροσωπικές σχέσεις, μαζί με μία κατάθλιψη που επιπλέει 
στην παγκόσμια ατμόσφαιρα. 

Η αίσθηση της μοναξιάς έχει βαθύνει, μαζί με μία εξαντλητική απόγνωση. Όπως αναφέρει 
η δημοσιογράφος Natalia Shishkova στην εφημερίδα “New York Times” «τα πράγματα θα χει-
ροτερέψουν, αυτό δεν θα σταματήσει και ότι ο πανικός θα απορροφήσει τη ζωή μας περισσότε-
ρο. Όλα είναι ένα χάος, μία συνεχής διαδήλωση μίσους, σαν μια ταινία φαντασμάτων. Βλέπεις 
όλες αυτές τις αποκαλυπτικές ταινίες και διαπιστώνεις ότι οι σεναριογράφοι ήταν πράγματι προ-
φήτες»!

Τα χρόνια που πέρασαν ενίσχυσαν σημαντικά την ψηφιακή επανάσταση, αλλά η πανδημί-
α εισήγαγε επίσης και μία νέα πηγή θεμελιωδών εντάσεων σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα μία 
ακόμη κρίση προστέθηκε στην υπάρχουσα. Η πολεμική σύγκρουση ανάμεσα στη Ρωσία και 
την Ουκρανία βάθυνε το χάσμα μεταξύ των ανθρώπων, ενώ την ίδια στιγμή η Ευρώπη «ενη-
λικιώθηκε βιαίως»! Η κρίση αυτή τόσο σε κοινωνικό όσο και σε θεολογικό επίπεδο αποτελεί 
μία ακόμη επιβεβαίωση της παγκόσμιας κρί-
σης που υποβόσκει όλα τα χρόνια που ακο-
λούθησαν την πτώση του τείχους του Βερο-
λίνου, αλλά και τη σχέση Ανατολής - Δύσης. 

Και το ερώτημα είναι πώς θα πορευθούμε 
την επόμενη ημέρα. 

Η νέα χρονιά θα είναι απρόβλεπτη και με 
απότομες αλλαγές που θα συντελούνται στις 
κοινωνίες μας όπως η κλιματική αλλαγή, η 
είσοδος στην εποχή των νέων πανδημιών, οι 
ψηφιακές δραστηριότητες, οι οποίες θα δια-
μορφώσουν τις νέες επερχόμενες πραγματικό-
τητες. Οι οικονομικές, οι κοινωνικές και κυρί-
ως οι ψυχολογικές και πνευματικές συνέπειες 
θα είναι μεγάλες και δεν μπορεί κανείς να τις 
μετρήσει και να τις προσπεράσει.

Όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν επανα-
παυόμασταν στη δύναμη της συνήθειας και 
αρκούμασταν μόνο σε όσα γνωρίζαμε. Όλα 
αυτά όμως αποδείχθηκαν ανεπαρκή. Έχουμε 
–θα έχουμε– κάποιον από τους πνευματικούς θησαυρούς στις αποσκευές μας που θα μπορέσει 
να μάς βγάλει στα ανοιχτά; Μπροστά στο ερώτημα «ποιος φταίει;» ή «εσύ φταις;» που υποδη-
λώνει ένα νέο είδος «αποειδωλοποίησης», σύμφωνα με τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης, ας περάσου-
με στην αυτοκριτική πριν να είναι αργά. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε νέα εφόδια, να δομή-
σουμε διαφορετικά τις σχέσεις μας. Οι παλαιές συνταγές ξεθύμαναν... Ο κόσμος είναι μπροστά 
μας και αν αποτύχουμε να τον προστατεύσουμε θα «φταίμε μόνο εμείς». 

«Δικό σου το φταίξιμο». Έργο του H. Glanz 
από το Πρόγραμμα της ΟΑΚ «Πρόσωπο προς Πρόσωπο».
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Το μέλλον της Εκπαίδευσης,
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

κας Ζέττας Μακρή1

[...] Η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης επέλεξε να θέσει τις Νέες Τεχνολογίες στο επίκεντρο της 
εκδήλωσης αναγνωρίζοντας και αναδεικνύοντας τη σημασία και τον ρόλο των Νέων Τεχνολογιών 
στην εκπαίδευση, στην καθημερινότητα, στην επαγγελματική εξέλιξη, σε κάθε πτυχή ανθρώπινης 
δραστηριότητας, στο μέλλον. 

Και θα ξεκινήσω από το πρόσφατο εξαιρετικό παράδειγμα που μου δώσατε εσείς, Περιφέρει-
α Κρήτης και ΙΤΕ, στην παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Έργου «Η Επανάσταση του 1821 στο κάτο-
πτρο του 21ου αιώνα: ψηφιακός χάρτης της Κρήτης» αποτέλεσμα της προγραμματικής σύμβασης της 
Περιφέρειας Κρήτης, που χρηματοδότησε το έργο, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που ανέ-
λαβε τη σχεδίαση και ανάπτυξη του έργου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, που ανέλαβε την ανάπτυ-
ξη και επιμέλεια του περιεχομένου, υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021 [...].

Και κάθε καινούργια ιδέα φανερώνει ακόμα ένα πεδίο δραστηριότητας, μελέτης, κατανόησης, ε-
ξερεύνησης του χάρτη της Παιδείας, φυσικού και ψηφιακού.

Δίπλα στους μαθητές, πάντα, οι εκπαιδευτικοί, που αξιοποιούν τη βιωματική και ανακαλυπτική 
μάθηση, μεταδίδουν τη σπουδαιότητα της τεχνολογίας στην καθημερινή πρακτική, ανακαλύπτουν και 
εφαρμόζουν τις αμέτρητες δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων μέσα στην τάξη.

Η εκπαιδευτική κοινότητα αφομοίωσε τα ψηφιακά μέσα, που οδήγησαν με γρήγορο βηματισμό 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραδοσιακής διδασκαλίας μέσα στην πανδημία και την εξ α-
ποστάσεως εκπαίδευση και έθεσε τις βάσεις για ένα περιβάλλον διαδραστικό, αποδοτικό και γοη-
τευτικό, μέσα από μια αμιγώς διαδικτυακή διαδρομή. 

Η πρόσφατη κακοκαιρία, που έπληξε τη Χώρα, με εμφανείς ακόμα τις συνέπειές της, έδωσε μια 
αφορμή για να τονίσουμε την αναγκαιότητα της θωράκισης της μαθησιακής διαδικασίας και της συ-
νέχισης του εκπαιδευτικού έργου μέσω της τηλεκπαίδευσης. Οι Νέες Τεχνολογίες αποτελούν αναμ-
φισβήτητο πλεονέκτημα και το ψηφιακό μάθημα ανταποκρίνεται σε μια υψηλής ποιότητας λύση σε 
περιπτώσεις που η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων αναστέλλεται για οποιονδήποτε λόγο.

Ενδεικτικά, σας αναφέρω ότι την Πέμπτη (27/01/22) βρίσκονταν σε αναστολή λειτουργίας πε-
ρίπου 31.900 τμήματα γενικής παιδείας εξ αιτίας της κακοκαιρίας. Πριν από τις 9 π.μ. ήδη λειτουρ-
γούσαν 31.140 ψηφιακές τάξεις, περίπου το 97,6%. Ενώ την Παρασκευή βρίσκονταν σε αναστολή 
λειτουργίας περίπου 28.800 τμήματα γενικής παιδείας εξ αιτίας της κακοκαιρίας και πριν από τις 9 
π.μ. ήδη λειτουργούσαν 28.340 ψηφιακές τάξεις, περίπου το 98,4%.

Οι εκπαιδευτικοί μας, οι μαθητές μας και οι γονείς τους, αξιοποιώντας το πολύτιμο εργαλείο της 
τηλεκπαίδευσης, διατηρούν ενεργή την εκπαιδευτική διαδικασία παρά τις δύσκολες συνθήκες και 
τους ευχαριστούμε θερμά για αυτό.

Μαζί, αξιοποιούμε τις Νέες Τεχνολογίες, με άμεση εφαρμογή στην εκπαίδευση, σε απευθείας 
σύνδεση με τη μάθηση, έναν ψηφιακό δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στο σύγχρονο σχολικό περι-
βάλλον και τον κόσμο, με στόχο την ουσιαστική κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα σε ένα 
μοντέλο διευρυμένων πηγών και αυτονομίας επιλογής ψηφιακού περιεχομένου.

Προς την κατεύθυνση αυτή, τα 166 νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης από το 
Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο θα συμβάλλουν στη ριζική ανανέωση των Προγραμμάτων Σπουδών, 
με νέο περιεχόμενο, νέο διδακτικό σχεδιασμό και πλούσιο υποστηρικτικό ψηφιακό υλικό και θα συ-
μπληρώσουν άρτια το ευρύτερο μεταρρυθμιστικό έργο του Υπουργείου για την ποιοτική αναβάθ-
μιση του σχολείου.

Τα νέα Προγράμματα Σπουδών αποτελούν τους κύριους άξονες εκσυγχρονισμού της εκπαίδευ-
σης. Εστιάζουν στην αναδιάρθρωση του διδακτικού σχεδιασμού και της παιδαγωγικής φιλοσοφί-
ας με έμφαση στην ουσία της γνώσης και σε όσα ο μαθητής χρειάζεται να γνωρίζει και να κατανο-
εί μετά το μάθημα και όχι απλά στην άκριτη αποστήθιση μιας ύλης. 

Με εμπλουτισμένο περιεχόμενο ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και 

1  Εκφωνήθηκε την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022 στη διαδικτυακή εκδήλωση της ΟΑΚ με αφορμή την Εορτή 
των Τριών Ιεραρχών.
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κοινωνικές ανάγκες, γενικεύουν τη διαθεματικότητα και τη διεπιστημονικότητα σε όλα τα γνωστι-
κά πεδία, ενώ ενισχύουν τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και την αντιμετώπιση των προκλή-
σεων του 21ου αιώνα.

Τα Προγράμματα αυτά θα ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να μην χρειαστεί να 
περιμένουμε πάλι 20 χρόνια για να σχεδιάσουμε τα επόμενα προγράμματα σπουδών. Η ίδια η διαδι-
κασία της ανανέωσης των προγραμμάτων σπουδών είναι το επόμενο ζητούμενο.

Επίσης, σε άμεση σχέση με το θέμα της συνάντησής μας, στα νέα Προγράμματα Σπουδών γε-
νικεύεται η ψηφιακή διάσταση με την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλα τα γνωστι-
κά αντικείμενα και διαμορφώνεται πλούσιο ψηφιακό υλικό έχοντας πάντα ως στόχο τη διαμόρφω-
ση ενός σχολείου που εμπνέει, ενεργοποιεί και ενθαρρύνει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 

Μιλάμε για ένα νέο τρόπο μάθησης, ο οποίος χρησιμοποιεί νέα εργαλεία για το πώς μεταφέρου-
με τη γνώση, για το πώς εμπλέκουμε τους ίδιους τους μαθητές στη βιωματική, συμμετοχική εκπαί-
δευση μέσα στην τάξη, στη βάση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και των Νέων Τεχνο-
λογιών. 

Σηματοδοτούμε πραγματικές αλλαγές στον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, απο-
μακρυνόμαστε από το μοντέλο της στείρας αποστήθισης, ενισχύουμε την κριτική σκέψη των μαθη-
τών, την προώθηση της ερευνητικής σκέψης, την εξοικείωση των μαθητών με ερευνητικά ερωτή-
ματα και μεθόδους, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των εκπαιδευτικών μονάδων, μέσω ερευνητι-
κών δραστηριοτήτων.

Δίνουμε βήμα στην πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού, ώστε το μάθημα να γίνει πιο αποδοτικό 
και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε τάξης. Οι εκπαιδευτικοί μας αξίζουν ένα σχολικό περι-
βάλλον πιο ελεύθερο και πιο αυτόνομο και εμείς οφείλουμε να το εξασφαλίσουμε. Αναδεικνύου-
με, τιμούμε και υποστηρίζουμε την εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς μας, δίνοντας μεγαλύτερη 
ελευθερία στην οργάνωση της διδασκαλίας μέσα από τα καινούρια προγράμματα σπουδών και τα 
καινούργια εργαλεία που τους δίνουν την δυνατότητα να εκφράσουν την πολυσχιδή δημιουργικό-
τητά τους.

Επενδύουμε στο μέλλον, στα παιδιά μας, στην Παιδεία μας, στην Παιδεία για όλους! Και θα μου 
επιτρέψετε να κλείσω τον χαιρετισμό μου, με αναφορά στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και 
στην Πράξη «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού». 

Το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Παιδείας για την Ισότιμη Πρόσβαση των Ατό-
μων με Αναπηρία στην Εκπαίδευση, με έμφαση στη συμπεριληπτική εκπαιδευτική μεθοδολογία και 
την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και του προσαρμοσμένου 
εκπαιδευτικού υλικού, προβλέπει μία εκτεταμένη σειρά δράσεων, που αποσκοπούν στην προαγω-
γή της ισότιμης πρόσβασης παιδιών και νέων σε μία ποιοτική, ενταξιακή εκπαίδευση, για πρώτη 
φορά στη Χώρα μας. 

Μεγάλες επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ αφορούν α) τον εξοπλισμό των σχολεί-
ων γενικής και ειδικής αγωγής, β) την παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού συμβατού με 
τα νέα προγράμματα σπουδών, γ) την επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

Βάσει των αρχών του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση, της προσβασιμότητας για όλους 
και την εκπαιδευτική έρευνα αναπτύχθηκε το περιεχόμενο του Έργου και των σχετικών του παρα-
δοτέων, που αφορούν στην επίλυση διαχρονικών προβλημάτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευ-
ση και την συμπεριληπτική εκπαίδευση με:

Προσαρμογή των σχολικών εγχειριδίων γενικής εκπαίδευσης ώστε να καταστούν προσβάσιμα 
για μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Δημιουργία εξειδικευμένου εκπαι-
δευτικού υλικού και λογισμικών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Συγγραφή 14 Οδηγών Εκπαιδευτι-
κών από εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικούς. Λειτουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξ αποστάσε-
ως μάθησης με 14 Ανοικτά σε όλους Μαθήματα, την iepX.

Τα επιτεύγματα του «Προσβάσιμου», όπως είναι γνωστό στην εκπαιδευτική κοινότητα, με 4 
βραβεύσεις, δεκάδες επιστημονικές δημοσιεύσεις και το μεγαλύτερο όγκο διαφοροποιημένων δε-
δομένων μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, προέκυψαν με την καθοριστική συμβολή εκπαιδευτικών της 
πρώτης γραμμής, στελεχών της εκπαίδευσης, επιστημονικών φορέων του Υπουργείου μας, ερευνη-
τών, εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτικών με αναπηρία, με χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα την συμμετοχή Κωφών γλωσσικών μοντέλων για την ανάπτυξη του προσβάσιμου υλικού για 
κωφούς και βαρήκοους μαθητές με και για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 

Όλη αυτή η συνεργασία αποτελεί μία εξαιρετική προσπάθεια προς την κατεύθυνση της ποιοτι-
κής εκπαίδευσης μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ευελπιστούμε να 
έχει και την ανάλογη συνέχεια μέχρι να καταστεί προσβάσιμο όλο το εκπαιδευτικό υλικό της υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης και όχι μόνο! 
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διάλογοι καταλλαγής OΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

2681 6. || Βράβευση Πρωτοετών Φοιτητών

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε η πρώτη ε-
τήσια καθιερωμένη εκδήλωση της ΟΑΚ για τη βράβευση των 
ογδόντα περίπου -κατά τη φετινή χρονιά- πρωτοετών φοιτη-
τών που κατάγονται από τον Δήμο Πλατανιά ή κατάγονται 
από αυτόν και αποφοίτησαν από Λύκεια εκτός Δήμου και ει-
σήχθησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας 
για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022. 

Η εκδήλωση, που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος Πλα-
τανιά, σε συνεργασία με το Ίδρυμα, πραγματοποιήθηκε και 
φέτος διαδικτυακά, λόγω της έκτακτης κατάστασης, η οποία 
επικρατεί στη Χώρα μας, εξαιτίας της πανδημίας (Covid-19), 
τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα κατά της εξάπλωσης του 
ιού. Μεγάλος χορηγός και φέτος ήταν η ANEK LINES-BLUE 
STAR FERRIES, η οποία προσέφερε σε όλους τους επιτυχό-
ντες ένα δωρεάν εισιτήριο μετ’ επιστροφής, σε τετράκλινη κα-
μπίνα, στη γραμμή Σούδα-Πειραιάς. Ειδική βράβευση έγινε 
στους τέσσερις πρώτους σε μόρια φοιτητές των τεσσάρων Λυ-
κείων του Δήμου Πλατανιά, οι οποίοι θα παραλάβουν από ένα 
δωρεάν εισιτήριο μετ’ επιστροφής σε δίκλινη καμπίνα.

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. Μαλανδρά-
κη, η εκδήλωση αποτελεί μία παράδοση δέκα και πλέον ετών 
με σκοπό τη στήριξη του Δήμου Πλατανιά προς τους νέους 
φοιτητές, στήριξη, η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται εκ μέ-
ρους της επίσημης Πολιτείας προς την εκπαιδευτική κοινό-
τητα του τόπου. Όλως ιδιαιτέρως, ο Δήμαρχος Πλατανιά ευ-
χαρίστησε την Ακαδημία για τη συνεργασία, καθώς και την 
κοινοπραξία ANEK LINES-BLUE STAR FERRIES για την 
επιβράβευση που προσφέρει στα παιδιά. Ομοίως, ευχές εξέ-
φρασε και ο Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Α’ Αντιπρόεδρος 
της ΑΝΕΚ LINES, προσφέροντας στους επιτυχόντες εισιτή-
ρια για τα πρώτα ταξίδια τους, τονίζοντας πως η ΑΝΕΚ στέ-
κεται πάντοτε αρωγός προς τη νεολαία και τη μάθηση, καθώς 
και στην τοπική κοινωνία.

Στην εκδήλωση απέστειλε βιντεοσκοπημένο Μήνυμα η 
Υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, η οποία συνεχάρη τους 
πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες, αλλά και τους διοργα-
νωτές για την επιβράβευση των επιτυχόντων αλλά και τον χο-
ρηγό για την μακρόχρονη στήριξη της εκδήλωσης, ενώ έκανε 
ιδιαίτερη αναφορά στις δράσεις της ΟΑΚ σχετικά με θέματα 
που βοηθούν την εκπαιδευτική κοινότητα.

Επίσης, συνδέθηκαν διαδικτυακά και χαιρέτησαν την εκ-
δήλωση ο βουλευτής Χανίων Μανούσος Βολουδάκης, ο ο-
ποίος τόνισε πως αισθάνεται ακόμη πιο ισχυρό το αίσθημα 
της ελπίδας, καθώς το επίτευγμα των παιδιών ήταν φέτος α-
κόμη πιο υψηλό με δεδομένη την επικρατούσα δραματική 
κατάσταση, λόγω της πανδημίας από την οποία δοκιμάζεται 
η Χώρα μας, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος, ενώ ο Βασίλει-
ος Διγαλάκης, Βουλευτής Χανίων, τέως Υφυπουργός Παιδεί-
ας, συνεχάρη τους διοργανωτές για την παρούσα εκδήλωση 
και προέτρεψε τα παιδιά «να μάθουν πώς να μαθαίνουν» και 
να χρησιμοποιήσουν σωστά τη γνώση προς όφελος της κοι-
νωνίας. 

Από την πλευρά του, ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενι-
κός Διευθυντής της ΟΑΚ, ευχήθηκε σε όλους τους παρευρι-
σκομένους μία ευλογημένη και δημιουργική χρονιά, στέλνο-
ντας το δικό του Μήνυμα, αλλά και μεταφέροντας τις ευχές 
του Προέδρου του Ιδρύματος, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου, ο οποίος συνόδευε την Αυ-
τού Εξοχότητα Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, στην ακριτική νήσο Γαύδο (βλ. σχετικά http://
www.imks.gr/index.php/el/events/2991-epiphany-gavdos-22-
fr-gr), προκειμένου να είναι καλοτάξιδο το ταξίδι της γνώσης 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ολοκληρώνοντας να επι-
στρέψουν και πάλι στην αγαπημένη τους Κρήτη!

Παρόντες επίσης ήταν και απηύθυναν Χαιρετισμό η Ε-
ντεταλμένη σε θέματα Παιδείας Περιφερειακή Σύμβουλος 
Σοφία Μαλανδράκη - Κρασουδάκη, η Αντιδήμαρχος Παι-
δείας και Πολιτισμού Ασπασία Λουπάκη, ο Γιάννης Δαρά-
κης, Διευθυντής του Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά και Εντε-
ταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πλατανιά σε θέματα Παιδεί-
ας, ο Επικεφαλής της Ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δήμου 
Πλατανιά Δημήτρης Ανθούσης, ο Διευθυντής του Λυκείου 
Κολυμπαρίου Ζαχαρίας Κουτουλάκης και ο Καθηγητής του 
Λυκείου Βουκολιών Γιάννης Γιακουμάκης, ενώ Χαιρετισμό 
απέστειλε και ο Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης 
Μανόλης Ντουντουλάκης. 

Την εκδήλωση έκλεισε ο κ. Μαλανδράκης, ο οποίος ευ-
χαρίστησε την ΟΑΚ για τη φιλοξενία, αλλά και τους λοιπούς 
Φορείς για την αρωγή και τη συνδιοργάνωση και την οποί-
α είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως 
πολλοί φίλοι του Ιδρύματος μέσω των Κοινωνικών Δικτύων 
του Δήμου Πλατανιά και της Ακαδημίας, με την ελπίδα ότι 
του χρόνου θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι δια 
ζώσης και χωρίς μάσκες.

Τον συντονισμό είχε η Κατερίνα Καραπατάκη, υπάλλη-
λος του Τμήματος Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πλα-
τανιά, ενώ παρών ήταν και ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
Παιδείας Γιώργος Καμπουράκης. Την τεχνική υποστήριξη 
είχε ο Νικόλαος Τζίγκος και ο επιστημονικός συνεργάτης 
της ΟΑΚ Ιωάννης Μουντογιαννάκης. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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2682 10. || Νέο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Με ιδιαίτερη επιτυχία ξεκίνησε, στη Νεάπολη Λασιθί-
ου, σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτό-
κολλα, το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Σύγχρονα προβλήματα 
και ζητήματα αιχμής υπό την οπτική των Πατέρων της Εκκλη-

σίας», που υλοποιείται από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορ-
φώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, σε συ-
νεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου 
και την Ορθόδοξo Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ).

Κατά την εναρκτήρια συνάντηση του Προγράμματος τον 
Αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας και 
Χερρονήσου Γεράσιμος, ο οποίος επευλόγησε την έναρξή 
του, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς 
τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
Ιερώνυμο Β’, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος και προς τον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλό-
χιο, Πρόεδρο της ΟΑΚ.

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο Πανοσιολογιώτατος Αρ-
χιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης, Αναπληρωτής Διευ-
θυντής του Ι.Π.Ε., ο οποίος, ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτα-
το για τη συνεργασία με το Ίδρυμα και τη δυνατότητα που 
προσφέρει στους κληρικούς μέσω της διά βίου μάθησης και 
εκπαίδευσης, να επιμορφωθούν και να ενισχυθούν στην α-
ντιμετώπιση των πρακτικών θεμάτων της ενοριακής ζωής. Ο 
π. Θεολόγος ευχαρίστησε επίσης τον Συντονιστή του Προ-
γράμματος Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Τίτο Ταμπακά-
κη, Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως, καθώς και τον 
Άρχοντα του Οικουμενικού Θρόνου Δρα Κωνσταντίνο Ζορ-
μπά, Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ, για την άριστη συνεργασί-
α και τη βοήθειά των στην οργάνωση του Προγράμματος, με 
τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου.

Ακολούθως, τον λόγο έλαβε ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορ-
μπάς, ο οποίος αναφέρθηκε στο πολύπλευρο έργο που επι-
τελεί το Ι.Π.Ε. και στην εποικοδομητική συνεργασία με την 
Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, επισημαίνοντας ότι «η ΟΑΚ 
έχει υπογράψει από το 2014 Πρωτόκολλο Συνεργασίας, κα-
τόπιν αποφάσεως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμε-
νικού Πατριαρχείου, με την ευλογία και την ευχή του Πανα-
γιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, ο 
οποίος και έχει εξονομάσει την ΟΑΚ “Κέντρο Εκπαίδευσης 
Κληρικών και Λαϊκών Στελεχών της Εκκλησίας Κρήτης, Δω-

δεκανήσων, Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου και της διασπο-
ράς του Οικουμενικού Θρόνου”».

Εν κατακλείδι ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «στις ημέρες 
μας απαιτείται μία ποιμαντική φαντασία, διάλογος όχι αντίλο-
γος, μετοχή όχι αποχή, συγκεκριμένη πράξις όχι απόκοσμος 
θεωρία, δημιουργική πρόσληψις όχι γενική απόρριψις. Όλα 

αυτά δεν λειτουργούν εις βάρος της πνευ-
ματικότητος και της λατρευτικής ζωής, αλλά 
αναδεικνύουν την αδιάσπαστον ενότητα της 
λεγομένης “καθέτου” και “οριζοντίου” δι-
αστάσεως της εκκλησιαστικής παρουσίας 
και μαρτυρίας. Πιστότης εις την παράδοσιν 
της Εκκλησίας δεν είναι εγκλωβισμός εις το 
παρελθόν, αλλά αξιοποίησις της πείρας του 
παρελθόντος προσφυώς εν τω παρόντι (Πα-
τριαρχική Εγκύκλιος των Χριστουγέννων, 
2021)». 

Τέλος, ακολούθησε εποικοδομητική 
συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων 
κληρικών και η εκδήλωση ολοκληρώθη-
κε με την αποφώνηση του Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονή-
σου Γερασίμου.

18-19. || Εορτή Αγίου Μακαρίου 

Εσπερινός, επί τη ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μακαρί-
ου του Αιγυπτίου, τελέσθηκε σε κλίμα κατάνυξης και μυστα-
γωγίας, παρουσία λίγων πιστών, λόγω των μέτρων για τον πε-
ριορισμό της πανδημίας του Κορωνοϊού, στο «ΚΑΘΙΣΜΑ» 
του Αγίου, στο σπήλαιο βορείως της Ακαδημίας. Τον Εσπε-
ρινό τέλεσαν ο π. Διονύσιος Νταουντάκης, Εφημέριος Ιε-
ρού Ναού Αγίας Μαρίνας Κολυμπαρίου και ο π. Ελευθέρι-
ος Μαυρεδάκης, Εφημέριος Ποντικιανών. Ο κ. Ζορμπάς στο 
τέλος ευχαρίστη-
σε τους παρευρι-
σκόμενους, επιση-
μαίνοντας τη ση-
μασία της Πρόσω-
πο προς Πρόσωπο 
επικοινωνίας. Α-
μέσως μετά ακο-
λούθησε κέρασμα 
καθώς και η κοπή 
της πρωτοχρονιά-
τικης πίτας του Ι-
δρύματος. Tην ε-
πομένη, κυριώνυ-
μο ημέρα της ε-
ορτής, τελέσθηκε 
η Θεία Λειτουργί-
α στο παρεκκλήσι 
των Αγίων Κυρίλ-
λου και Μεθοδίου 
της ΟΑΚ από τον 
π. Διονύσιο, πα-
ρουσία συνεργα-
τών και φίλων του 
Ιδρύματος.
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2682 30. ||  Πανδημία - Εκπαίδευση -  
Κοινωνία

Η ΟΑΚ τίμησε και φέτος τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών, 
Προστατών της Ελληνικής Παιδείας και των Γραμμάτων, με 
μία σεμνή διαδικτυακή εκδήλωση. Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος της 
ΟΑΚ, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες τονίζοντας ότι «και 
στην εποχή μας, όπως και στην εποχή των Τριών Ιεραρχών, 
κυριαρχεί η κοινωνική αδικία, οι διακρίσεις, ο φόβος, η αβε-
βαιότητα, η αγωνία και η ανασφάλεια. Στους ταραγμένους αυ-
τούς καιρούς μας έρχονται οι Τρεις Ιεράρχες και απαντούν στα 
αδιέξοδα του τώρα, καλώντας μας στην υλοποίηση του οράμα-
τος για ένα φωτεινό μέλλον. Δεν έκαναν τη γνώση αυτοσκοπό. 
Η ματιά τους ήταν διαρκώς στραμμένη στα μεγάλα προβλήμα-
τα της εποχής τους. Τάραξαν τα νερά της εποχής τους και ά-
φησαν παρακαταθήκες με αιώνια αξία». Κλείνοντας δε τον 
Χαιρετισμό του σημείωσε τα εξής: «Η αγάπη, λέει ένας Άγιος 
της Εκκλησίας μας, είναι πιο γλυκιά και από τη ζωή. Προσφέ-
ρουμε σήμερα παιδεία αγάπης; Όχι! Τότε πώς θέλουμε παιδεί-
α ζωής; Η παιδεία για να είναι πετυχημένη πρέπει να μιλά στις 
ψυχές, να τις κάνει να χαίρονται, να αγαπούν, να ονειρεύονται 
και να δημιουργούν. Να είναι όπως προτείνουν οι Τρεις Ιεράρ-
χες ‘δρόμος απελευθέρωσης και όχι διαδικασία εξαναγκασμού 
και ανελευθερίας’». 

Στον Χαιρετισμό της η Υφυπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων Ζέττα Μακρή, αφού ευχαρίστησε το Ίδρυμα για 
την πρόσκληση να συμμετάσχει στην εκδήλωση, τόνισε χα-
ρακτηριστικά ότι φέτος «η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης επέ-
λεξε να θέσει τις νέες τεχνολογίες στο επίκεντρο της εκδήλω-
σης αναγνωρίζοντας και αναδεικνύοντας τη σημασία και τον 
ρόλο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, στην καθημερι-
νότητα, στην επαγγελματική εξέλιξη, σε κάθε πτυχή ανθρώπι-
νης δραστηριότητας, στο μέλλον» επισημαίνοντας ότι «οι εκ-
παιδευτικοί μας αξίζουν ένα σχολικό περιβάλλον πιο ελεύθε-
ρο και πιο αυτόνομο και εμείς οφείλουμε να το εξασφαλίσου-
με. Αναδεικνύουμε, τιμούμε και υποστηρίζουμε την εμπιστοσύ-
νη στους εκπαιδευτικούς μας, δίνοντας μεγαλύτερη ελευθερία 
στην οργάνωση της διδασκαλίας μέσα από τα καινούρια προ-
γράμματα σπουδών και τα καινούργια εργαλεία που τους δί-
νουν την δυνατότητα να εκφράσουν την πολυσχιδή δημιουρ-
γικότητά τους. Επενδύουμε στο μέλλον, στα παιδιά μας, στην 
Παιδεία μας, στην Παιδεία για όλους!» (βλ. ολόκληρη την Ο-
μιλία της Υπουργού, σελ. 2-3). 

Ακολούθως ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Δι-
ευθυντής του Ιδρύματος, στην εισαγωγική του αναφορά έ-
θεσε ένα καίριο ερώτημα σχετικά με το είδος της παιδείας 
που χρειαζόμαστε σήμερα υπογραμμίζοντας ότι «εκπαίδευ-
ση και κοινωνία είναι δύο έννοιες αλληλοεξαρτώμενες και αλ-
ληλοανεξάρτητες. Όλοι συμφωνούμε ότι η εκπαίδευση δεν εί-
ναι πολυτέλεια: είναι θέμα επιβίωσης μίας κοινωνίας. Το βα-
σικό πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχει χάσμα μετα-
ξύ των παραδοσιακών σχολικών τάξεων και του εξωτερικού 
κόσμου που ζουν οι μαθητές» και συμπλήρωσε πως «η μελέτη 
της ζωής και της διδασκαλίας των Πατέρων, και ιδιαίτερα των 
Τριών Ιεραρχών, συντελεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων που 
οδηγούν σε αναλογικές συγκρίσεις, σκέψεις και προτάσεις και 
για τη σημερινή εποχή, μία εποχή όπου οι Νέες Τεχνολογίες ε-
πικρατούν και επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας».

Ο Βουλευτής Χανίων Βασίλειος Διγαλάκης τόνισε τη ση-
μασία των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και στην ανά-

γκη αξιοποίησής τους από την Ακαδημαϊκή κοινότητα για την 
ανάπτυξη της οικονομίας. Τέλος, ο Κώστας Βασιλείου, Πρό-
εδρος της EduAct – Δράση για την Εκπαίδευση, ανέφερε ότι 
οι Τρεις Ιεράρχες από πολύ παλιά απέδειξαν ότι Επιστήμη και 
Θρησκεία συμβαδίζουν και τόνισε την ανάγκη συνεργασιών 
για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων, ιδίως παιδιών με 
περιορισμένη πρόσβαση στις Νέες Τεχνολογίες.

Στην κεντρική του ομιλία, με θέμα: «Το μυστήριο της γή-
ρανσης και των συνοδών νευροεκφυλιστικών νοσημάτων: Πού 
οδηγεί ο μίτος της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας;» ο Νε-
κτάριος Ταβερναράκης, Πρόεδρος, Ίδρυμα Τεχνολογίας και 
Έρευνας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
μίλησε για τον φόβο της γήρανσης και του θανάτου και την 
αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου να τα υπερβεί, τονίζοντας 
ότι στο θέμα αυτό «ήδη η φύση έχει δώσει λύσεις γιατί υπάρ-
χουν οργανισμοί που πρακτικά δεν γερνούν, όπως για παρά-
δειγμα τα βακτήρια. Η βιολογική έρευνα προσπαθεί να μελετή-
σει και να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι οργα-
νισμοί διατηρούνται ακέραιοι προκειμένου να βρεθεί λύση σε 
ασθένειες που μαστίζουν την ανθρωπότητα». Υπογράμμισε δε 
πώς μία παρόμοια προσέγγιση αυξάνει τα βιοηθικά διλήμμα-
τα, για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητος ένας διάλογος ανά-
μεσα στην Επιστήμη και τη Θεολογία για την εξεύρεση ουσι-
αστικών απαντήσεων προς το συμφέρον της Κοινωνίας.

Ακολούθως, ο Διονύσιος Σκλήρης, Διδάσκων Καθηγη-
τής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ανέφερε ότι «οι 
Τρεις Ιεράρχες ανέπτυξαν έναν γόνιμο διάλογο με την αρχαία 
ελληνική φιλοσοφική σκέψη. Στον διάλογο αυτό η Θεολογία α-
φορμάται από την εν Χριστώ αποκάλυψη, αλλά και η Επιστή-
μη είναι μία πνευματική προσπάθεια του ανθρώπου να υπερ-
βεί το κακό, καθώς το γήρας και η φθορά καταρακώνουν την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια». 

Μετά τις κεντρικές ομιλίες ερωτήματα στους ομιλητές υπέ-
βαλαν οι Εκπαιδευτικοί Θωμάς Παναγιώτου (ΠΕ03) και Δη-
μήτριος Χοϊλούς (ΠΕ01) και ακολούθησε γόνιμη και εποικοδο-
μητική συζήτηση. Κλείνοντας την εκδήλωση ο κ. Ζορμπάς ση-
μείωσε ότι «θέματα, όπως η έλλειψη αγάπης και συγχώρησης με-
ταξύ των ανθρώπων, η αδικία, η άνιση κατανομή του πλούτου, ο 
πόνος της ασθένειας και του θανάτου, η αναξιοκρατία και οι πα-
ντός είδους διακρίσεις είναι υπαρκτά και ζητούν λύσεις. Αναμ-
φίβολα, όλα αυτά τα θέματα και άλλα πολλά καθιστούν το λόγο 
των Τριών Ιεραρχών επίκαιρο και θεραπευτικό για το σημερινό 
άνθρωπο, ο οποίος με πλήθος τραυμάτων, οδεύει προς την νέα 
κανονικότητα, στην μετά-πανδημία εποχή. Το μήνυμα των Τριών 
Πατέρων της Εκκλησίας μας, πάντα επίκαιρο και επαναστατικό, 
έρχεται να μας θυμίσει τη χριστιανική αυθεντικότητα, να προτεί-
νει λύσεις και να δώσει κατευθύνσεις, που γεμίζουν ελπίδα και α-
πελευθερώνουν τον άνθρωπο».
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2683 1. ||  Υπογραφή Προγραμματικής 
Σύμβασης

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρή-
της, της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ) και της Ιε-
ράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου για την υλοποίηση 
του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕ-
ΝΤΡΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» συνο-
λικού προϋπολογισμού 3.100.000 €, υπέγραψαν ο Περιφε-
ρειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόε-
δρος της ΟΑΚ. Η υπογραφή της Σύμβασης πραγματοποιήθη-
κε παρόντων του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Χανίων Νίκου 
Καλογερή, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΟΑΚ, του εκπροσώ-
που του Δημάρχου Πλατάνια Αντιδημάρχου Γιώργου Καλαϊ-
τζάκη, του Αλέξανδρου Παπαδερού, τοπικών εκπροσώπων, 
στελεχών και μελών του Δ.Σ. του Ιδρύματος, στελεχών της 
Περιφέρειας, του Δήμου Πλατανιά κ.ά.

Το έργο έχει στόχο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της ΟΑΚ 
για να λειτουργήσει ως συνεδριακό κέντρο παγκοσμίου εμβέ-
λειας. Το αντικείμενο του έργου, που χρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρή-
της, αφορά στον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργική και αι-
σθητική αναβάθμιση του κτιρίου της ΟΑΚ καθώς και στην ε-
πίλυση των επιμέρους προβλημάτων που έχουν προκύψει με 
την πάροδο των ετών και από τη συνεχή χρήση, ώστε να δι-
ατηρηθούν τα χαρακτηριστικά του κτιρίου και να επανέλθει 
στην αρχική του μορφή αναβαθμισμένο, αξιοποιώντας τα υ-
λικά και την τεχνογνωσία της εποχής μας. Στον Χαιρετισμό 
του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου 
Αμφιλόχιος, Πρόεδρος της ΟΑΚ, τόνισε ότι είναι μια ξεχω-
ριστή ημέρα για την Ακαδημία και δίνεται συνέχεια στο έργο 
που ξεκίνησε ο Μακαριστός Μητροπολίτης Κισάμου και Σε-
λίνου Ειρηναίος Γαλανάκης και ο επί χρόνια συνεργάτης του 
Αλέξανδρος Παπαδερός, τον οποίο ευχαρίστησε για τη μεγά-
λη του προσφορά.

Ο κ. Αμφιλόχιος, αφού αναφέρθηκε στο πολύπλευρο 
έργο της Ακαδημίας, επεσήμανε τη σημαντικότητα του νέου 
έργου της κτιριακής ανακαίνισης - αναβάθμισης, ευχαριστώ-
ντας δημόσια τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτά-
κη για τη συνεχή στήριξή του. Ο Περιφερειάρχης στον Χαι-
ρετισμό του τόνισε τον πολυσήμαντο ρόλο της ΟΑΚ και το 

οραματικό πνεύμα και έργο του δημιουργού της, Μακαρι-
στού Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη. Αναφερόμενος στο 
έργο της κτιριακής ανακαίνισης – αναβάθμισης, υπογράμμι-
σε ότι «η ΟΑΚ προσφέρει σε όλη την Κρήτη σε όλη την Ελλάδα 
και το έργο της είναι γνωστό Διεθνώς. Οφείλουμε όλοι μας να 
συμβάλουμε στην ενίσχυση των πρωτοβουλιών για την ανάδει-
ξη όλων αυτών των θεμάτων που υλοποιεί η Ορθόδοξος Ακα-
δημία Κρήτης. Χαιρόμαστε ως Περιφέρεια Κρήτης, που μαζί 
με τον Νίκο Καλογερή, τους συνεργάτες μας, αγκαλιάσαμε από 
την πρώτη στιγμή το έργο αυτό. Να είμαστε καλά να βρεθούμε 
στα εγκαίνια του έργου και να προχωρήσουμε στην ανάδειξη 
αυτού του πολυσήμαντου έργου που υλοποιεί η ΟΑΚ».

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής κ. Ζορμπάς 
τόνισε ότι «το πολυσήμαντο έργο του Ιδρύματος είναι αφιε-
ρωμένο στην καλλιέργεια του πνεύματος του διαλόγου ανάμε-
σα στην Ορθοδοξία και στις άλλες ομολογίες και θρησκείες 
και γενικότερα ανάμεσα στην πίστη, την επιστήμη και τον πο-
λιτισμό προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, συμβάλλοντας με 
τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων όλης 
της Κρήτης».

3. ||  Δημιουργία Συλλόγου 
Εθελοντών Αιμοδοτών

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή και προσέλευση 
πλήθους ανθρώπων στο κάλεσμα του Περιφερειακού Τμήμα-
τος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κισάμου για τη δημιουργί-
α Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών και την προσφορά αίμα-
τος, στην Εθελοντική Αιμοδοσία που το Τμήμα διοργάνωσε 
στους χώρους του Τσατσαρωνάκειου Πολύκεντρου της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου. Οι εγγραφές στον νεοϊ-
δρυθέντα Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών ξεπέρασαν τις 130 
και οι φιάλες αίματος που συγκεντρώθηκαν έφτασαν τις 60. 
Ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ 
και Γενικός Γραμματέας του Περιφερειακού Τμήματος Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού Κισάμου, τόνισε ότι όπως «το α-
πλωμένο χέρι του σταυρωμένου Χριστού έσωσε ολόκληρο το 
ανθρώπινο γένος, με τον ίδιο τρόπο το απλωμένο χέρι του ε-
θελοντή αιμοδότη, μέσα από την αλληλεγγύη προς τον συνάν-
θρωπο που πάσχει, σώζει τον άνθρωπο από δυσκολίες και α-
ποτελεί μια πράξη κοινωνικής υπευθυνότητας».
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5. || Νέος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης

Πραγματοποιήθηκε η τελετή Ενθρονίσεως του Σεβασμι-
ωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου Β’ στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά Ηρακλείου. Παρόντες 
ήταν η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, εκ-
πρόσωποι άλλων Εκκλησιών, Ιεράρχες εκ της Εκκλησίας της 
Ελλάδος και αλλαχού, εκ της Πολιτικής και Πολιτειακής η-
γεσίας, εκπρόσωποι κομμάτων, της Τοπικής Αυτοδιοικήσε-
ως ως και πλήθος άλλων Φορέων και εκπροσώπων του Ηρα-
κλείου και της Κρήτης. Τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πα-
τριάρχη κ. Βαρθολομαίο Α’ εκπροσώπησαν ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος και ο Πανοσιολογιώ-
τατος Μέγας Πρωτοσύγκελλος Θεόδωρος, οι οποίοι και με-
τέφεραν την ευχή και τις προτροπές του Παναγιωτάτου προς 
τον νεοενθρονιζόμενο. 

Ακολούθως ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συ-
νόδου της Εκκλησίας Κρήτης, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Κνωσού Πρόδρομος ανέγνωσε το Προεδρικό Διάταγμα ε-
γκατάστασης και, εν συνεχεία, χαιρέτισαν εκπρόσωποι των 
Εκκλησιών που παρίστοντο.

Ακολούθησε ο επιβατήριος λόγος του νέου Αρχιεπισκό-
που, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε την προσφορά όλων των 
Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Μεγαλονήσου, συμπεριλαμβα-
νομένου και της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, ο οποίος, 
μεταξύ άλλων, σημείωσε τα εξής: «Δοξάζουμε τον Θεό για 
την πραγματοποίηση στον τόπο μας της Αγίας και Μεγάλης Συ-
νόδου, που προστέθηκε στους σταθμούς της Εκκλησιαστικής Ι-
στορίας του νησιού μας. Μέγα γεγονός, για το οποίο σεμνύνε-
ται η Εκκλησία και έχουμε χρέος οι πάντες να αξιοποιήσου-
με τις αποφάσεις της Συνόδου αυτής, να μελετήσουμε τα κεί-
μενά της και πώς αυτά εφαρμόζονται στην εκκλησιαστική μας 
ζωή. Επιθυμούμε και προσβλέπουμε στην καλή μας συνεργα-
σία με τα Πνευματικά Ιδρύματα της Κρήτης, το Πανεπιστήμι-
ο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πο-
λυτεχνείο Κρήτης, την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, με τη με-
γάλη προσφορά». 

Εκφράζουμε και από τη θέση αυτή τα συγχαρητήρια του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των συνεργατών του Ιδρύμα-
τος προς τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο 
Β’ για την ανάδειξή του στο ύπατο εκκλησιαστικό αξίωμα 
της Κρήτης, καθώς και θερμές ευχαριστίες για την προσφορά 
του προς το Ίδρυμα, μάλιστα κατά τα έτη της συμμετοχής του 
στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, εκπροσωπόντας την Ιερά 
Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης. 

Ευχόμεθα να συνοδεύει ο Θεός και τη νέα του διακονία!

2684 20-25. ||  Πόλεμος - Ειρήνη -  
Καταλογή

Σαράντα τέσσερα άτομα, στρατιωτικοί, αξιωματικοί και 
καθηγητές της Ανώτατης Ακαδημίας του Γερμανικού Ομο-
σπονδιακού Στρατού του Αμβούργου, φιλοξενήθηκαν στην 
ΟΑΚ, στο πλαίσιο ενός πρωτοποριακού Προγράμματος γνω-
ριμίας με τους ιστορικούς τόπους της Κρήτης που μαρτύρη-
σαν κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχή στον Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο. 

Το συνολικό Πρόγραμμα περιελάμβανε επισκέψεις στα 
μαρτυρικά χωριά, όπως το Κοντομαρί, την Κάντανο, τον 
Κακόπετρο, τα Φλώρια, επίσκεψη και ξενάγηση στην Ιερά 
Μονή Γωνιάς, στο Γερμανικό Νεκροταφείο στο Μάλεμε, στο 
Νεκροταφείο των Συμμάχων στη Σούδα, στην πόλη των Χα-
νίων και στη Συναγωγή των Χανίων. Ο Δρ Κωνσταντίνος 
Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, καλωσόρισε τους 
συμμετέχοντες, αναπτύσσοντας τις έννοιες «Πόλεμος – Ει-
ρήνη – Καταλλαγή», με αφορμή τα θλιβερά γεγονότα στην 
Ουκρανία.

Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να συναντή-
σουν και να συνομιλήσουν με τον Δρα Αλέξανδρο Παπαδε-
ρό, πρώην Διευθυντή της ΟΑΚ, ο οποίος φυλακίσθηκε ως 
παιδί από Γερμανούς στρατιώτες το 1941 στις φυλακές της 
Αγιάς. Επίσης, άκουσαν τις μαρτυρίες όπως καταγράφηκαν 
από τη Βίκη Αρβελάκη και τον Κώστα Μαμαλάκη, Σύμβου-
λο σε θέματα Νεότερης Ιστορίας του Ιστορικού Μουσείου 
Κρήτης.

Την ευθύνη του Προγράμματος είχε η επιστημονική συ-
νεργάτιδα Αικατερίνη Καρκαλά, ενώ υπεύθυνοι του Προ-
γράμματος ήταν η Καθηγήτρια Δρ Loretana de Libero και ο 
Δρ Wolfgang Schmidt. 
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1. ||  Εργασίες του Διοικητικού  
Συμβουλίου της ΟΑΚ.

2685 5-6. || Εθισμός - Υποστήριξη

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα «Εθισμός – Υποστήριξη» που διοργάνωσε το ΚΕ-
ΘΕΑ Αριάδνη στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ. Πενήντα φρο-
ντιστές είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα διήμε-
ρο επαγγελματικής κατάρτισης, κατανόησης των προβλημά-
των του εθισμού, προσωπικής ανάπτυξης και υποστήριξης. Ο 
Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, 
καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, αναφέρθηκε στην Πα-
ραβολή του Ασώτου (Λουκ., 15:11–32) και σχολίασε μερικές 
καταστάσεις που και σήμερα είναι επίκαιρες, όπως η υπομο-
νή και η αγάπη.

2686 7-13. ||  Χρησιμοποιώντας  
τον ευρωπαϊκό ήλιο!

Μαθητές και εκπαιδευτικοί σχολείων από την Πολωνία, 
την Πορτογαλία, την Τουρκία και την Ιταλία φιλοξενήθηκαν 
στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ, στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος Erasmus+, με συντονιστή το Λύκειο Κολυμπαρίου, πα-
ρουσιάζοντας τις εργασίες τους πάνω στην ηλιακή ενέργεια 
και ειδικότερα σε συσκευές που μπορούν να λειτουργήσουν 
αυτόματα με τη βοήθεια του ήλιου. 

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο Δρ Κωνσταντίνος 
Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, υπογραμμίζοντας τη 
σημασία της αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας και γενικό-
τερα των ΑΠΕ για την προστασία του Φυσικού Περιβάλλο-
ντος και συνεχάρη την ομάδα από την Πολωνία για την αλλη-
λεγγύη προς τον σκληρά δοκιμαζόμενο από τα δεινά του πο-
λέμου όμορο Ουκρανικό λαό, ενώ από την πλευρά του ο συ-
ντονιστής του Προγράμματος Ζαχαρίας Κουτουλάκης, διευ-
θυντής του Λυκείου Κολυμπαρίου, σημείωσε ότι κατασκευ-
άστηκαν χρηστικές συσκευές για την εξερεύνηση νέων τρό-
πων αντιμετώπισης σημαντικών περιβαλλοντικών ζητημά-
των σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με απώτερο σκοπό την ενθάρ-
ρυνση των τοπικών κοινωνιών στη συστηματική αξιοποίηση 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Χαιρετισμό απηύθυνε 
η Σοφία Μαλανδράκη, Περιφερειακή Σύμβουλος Κρήτης.

Τέλος, η Αικατερίνη Χαμηλάκη, εκπαιδευτικός του Λυ-
κείου Κολυμπαρίου, ευχαρίστησε την ΟΑΚ και τον Δήμο 
Πλατανιά για την όλη στήριξη του Προγράμματος, στέλνο-
ντας παράλληλα ένα μήνυμα ενότητας, συνεργασίας και αλ-
ληλεγγύης μεταξύ των λαών. Το Λύκειο Κολυμπαρίου συμ-
μετείχε με την κατασκευή ενός ηλιακού ρολογιού, το οποί-
ο παρουσίασαν οι μαθήτριες Μαρία Πατεράκη και Νικολέ-
τα Μαρνελάκη.

2687 9. || Τα σπίτια της γιαγιάς μου

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση πα-
ρουσίασης του βιβλίου της κας Κορνηλίας Τσεβίκ - Μπαϊ-
βερτιάν, με τίτλο: «Τα σπίτια της γιαγιάς μου», που διοργάνω-
σε η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης. Στον σύντομο Χαιρετι-
σμό του ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, ανα-
φέρθηκε στην Πόλη των πόλεων, επισημαίνοντας ότι «μπο-
ρεί να έχουν ξεριζωθεί από εκεί οι Έλληνες, αλλά όχι οι μνή-
μες, ενώ τα χαρακτηριστικά της ομογένειας και της Ορθοδο-
ξίας παραμένουν έως και σήμερα». Στη συνέχεια τον λόγο έ-
λαβε ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής 
της ΟΑΚ, σημειώνοντας ότι η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρή-
της «βλέπει» το τρέχον έτος ως έτος Εθνικού αναστοχασμού 
λόγω της συμπλήρωσης 100 ετών από τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή. Αφού διηγήθηκε μνήμες από τη δική του εμπειρί-
α, έκανε λόγο για τις μυρωδιές της πολίτικης και της «πολιτι-
κής» κουζίνας, αλλά και για τις μνήμες που φέρνει στην επι-
φάνεια το βιβλίο της κας Τσεβίκ. 

Ο Μανώλης Κωστίδης, Δημοσιογράφος, ο οποίος, λόγω 
έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν κατάφερε να 
συμμετάσχει ζωντανά στην εκδήλωση, αφού ευχαρίστησε τη 
συγγραφέα για όλα αυτά που προσφέρει μέσα από τα έργα της 
στους Έλληνες της Πόλης, ανέφερε ότι «τα ίχνη των Ρωμιών, 
ακόμη και σήμερα, είναι παντού, στις εκκλησίες, στα σχολεία 
και στις γειτονιές». Έπειτα, η Στέλλα Χαριτάκη, Πρόεδρος της 
Αδελφότητας Μικρασιατών Ν. Χανίων, παραλήρησε τους Έλ-
ληνες της Μικράς Ασίας και του Πόντου, με τους Ρωμιούς της 
Πόλης, επισημαίνοντας ότι «και εκείνοι εκδιώχθηκαν, όμως, 
δεν ξεχνούν ποτέ τι συνέβη στους προγόνους τους και προσπα-
θούν σήμερα να μεταλαμπαδεύσουν τις μνήμες, αλλά και την α-
γάπη τους για την Πατρίδα στους νεώτερους». 

Τέλος, η συγγραφέας Κορνηλία Τσεβίκ – Μπαϊβερτιάν α-
νέφερε πως «πηγή έμπνευσης ήταν η γιαγιά της», υπογραμμί-
ζοντας ότι «μαζί με τα φανταστικά, αλλά και τα αληθινά, γε-
γονότα που εξιστορούνται στο βιβλίο, αναφέρονται και γεγο-
νότα από τη ζωή των Ρωμιών της Πόλης που εγκατέλειψαν τα 
σπίτια τους και εγκαταστάθηκαν στη νέα Πόλη, ξανακτίζοντας 
τη ζωή τους ως μειονότητα. Γι’ αυτό στο βιβλίο υπάρχει η χαρ-
μολύπη για την αποδημία και την έξοδο των Ρωμιών στα πέ-
ρατα της γης».
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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διαβάστηκαν αποσπά-
σματα από το βιβλίο από όλους τους συμμετέχοντες. Ο Ι-
ωάννης Μουντογιαννάκης, Επιστημονικός Συνεργάτης της 
ΟΑΚ, σημείωσε ότι το βιβλίο θα συμπεριληφθεί στη λίστα 
των βιβλίων της Λέσχης Φιλαναγνωσίας που λειτουργεί στη 
Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ «Το Φως».

9. || Οι Άγιοι στη ζωή μας

Την ΟΑΚ επισκέφθηκαν σαράντα πέντε μαθητές και Κα-
θηγητές από τη Β΄ Γυμνασίου Νέας Κυδωνίας στο πλαίσιο 
του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ιδρύματος «Μια εικό-
να χίλιες λέξεις». Μετά από μια σύντομη εισαγωγή στο έργο 
της ΟΑΚ, η Επιστημονική Συνεργάτιδα, Αικατερίνη Καρκα-
λά, έκανε αναφορά στην Κυριακή της Ορθοδοξίας και τη ση-
μασία των εικόνων στην ζωή μας. Στη συνέχεια οι μαθητές 
είχαν την ευκαιρία να μυηθούν στην τέχνη της Αγιογραφί-
ας, με την καθοδήγηση της Αγιογράφου και Επιστημονικής 
Συνεργάτιδας της ΟΑΚ, Κωνσταντίνας Στεφανάκη, η οποί-
α είχε και την ευθύνη της Ημερίδας. Στο τέλος του Προγράμ-
ματος οι μαθητές είχαν στο χέρι τους το πρώτο σχέδιο της 
εικόνας του Χριστού. Επίσης, περιηγήθηκαν στην αίθουσα 
όπου φυλάσσονται τα αντίγραφα του Δομήνικου Θεοτοκό-
πουλου από την ταινία του σκηνοθέτη Ιωάννη Σμαραγδή, “El 
Greco”, στην Εικαστική Έκθεση της Πέπης Χατζηδάκη «Οι 
δικοί μου πρόσφυγες» και στην Έκθεση Αγιογραφίας που φι-
λοξενείται στο Ίδρυμα.

2688 12-26. || Σεμινάριο Αγιογραφίας

Σεμινάριο Αγιογραφίας διοργάνωσε η ΟΑΚ, στο πλαίσι-
ο του Θρησκευτικού - Επιμορφωτικού Τουρισμού. Στο Σεμι-
νάριο συμμετείχαν Πάστορες, Θεολόγοι, Καθηγητές κ.ά., με 
Υπεύθυνη την Πάστορα και Φιλόσοφο Dorothea Höck. Οι 
συμμετέχοντες, υπό την καθοδήγηση της Υπεύθυνης του Ερ-
γαστηρίου Αγιογραφίας της ΟΑΚ Κωνσταντίνας Στεφανά-
κη, ιστόρησαν την εικόνα του Μιχαήλ Αρχαγγέλου, ενώ πα-
ρακολούθησαν ομιλίες που σχετίζονται με την ιστορία της 
Κρήτης, αλλά και την Θεολογία και τους Συμβολισμούς της 
Εικόνας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, από την επιστημονική συ-
νεργάτιδα του Ιδρύματος Αικατερίνη Καρκαλά. 

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορ-
μπάς, κατά την έναρξη των εργασιών, τόνισε τη σημασία του 
Σεμιναρίου, που καλλιεργεί τη γνωριμία με την Εικόνα, μέσα 

από τα χρώματα, την υπομονή και την πνευματική ζωή. Η Υ-
πεύθυνη της Ομάδας ευχαρίστησε τους συνεργάτες της ΟΑΚ 
και την Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Αγιογραφίας, για τη μο-
ναδική φιλοξενία, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμ-
μίζοντας πως κατά τις ημέρες της παραμονής τους, βίωσαν 
στην πράξη τη φράση του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι «Η ομορ-
φιά θα σώσει τον κόσμο». Από την πλευρά της, η κα Στεφανά-
κη ευχαρίστησε τους συνεργάτες του Ιδρύματος για την άψο-
γη συνεργασία και κυρίως τους συμμετέχοντες του Σεμιναρί-
ου, ευχόμενη να έχουν την προστασία του Αρχαγγέλου Μιχα-
ήλ και το φως της Αγιογραφίας στη ζωή τους. 

Οι συμμετέχοντες, κατά την παραμονή τους, είχαν την ευ-
καιρία να παραβρεθούν στην  Ιερά Μονή Γωνιάς, όπου ε-
ορτάστηκε με λαμπρότητα η Κυριακή της Ορθοδοξίας και 
ακολούθως στη λιτάνευση των Ιερών Εικόνων, καθώς στην 
καθιερωμένη εορταστική εκδήλωση του Ιδρύματος. Επίσης 
επισκέφθηκαν Ιερές Μονές και ιστορικά μνημεία της περι-
οχής, όπως την παρακείμενη Ιερά Μονή Γωνιάς, τον Ιερό 
Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ (Ροτόντα, Επισκοπή Κισάμου), 
τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (Δελιανά) και 
την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως (Μετόχι της Ιεράς Μονής 
Χρυσοπηγής, Βαρύπετρο) κ.ά. Στο τέλος του Σεμιναρίου ο κ. 
Ζορμπάς διένειμε στους συμμετέχοντες τις Βεβαιώσεις Πα-
ρακολούθησης, εκφράζοντας τις πιο θερμές του ευχαριστίες 
για τη συμμετοχή τους στο παραπάνω Πρόγραμμα.

2689 13. || Κυριακή της Ορθοδοξίας

Με λαμπρότητα και ιερότητα, στην ιστορική Πατριαρχι-
κή και Σταυροπηγιακή Ιερά Μονή Οδηγητρίας Γωνιάς, εορ-
τάστηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας, η μεγάλη ημέρα και ε-
ορτή της πίστεως και της ευσέβειάς μας, ιερουργούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου Αμφι-
λοχίου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε η 
λιτάνευση των Ιερών Εικόνων, κατά τη συνήθη τάξη της Ε-
ορτής, πέριξ του Καθολικού της Μονής, με τη συμμετοχή ε-
κατοντάδων πιστών από την ευρύτερη περιοχή. 

Ακολούθως, στην ΟΑΚ, πραγματοποιήθηκε η καθιερω-
μένη εορταστική εκδήλωση του Ιδρύματος, κατά τη διάρκει-
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α της οποίας, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνστα-
ντίνος Β. Ζορμπάς, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους 
και συμμετέχοντες, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία της 
ημέρας τόσο για την Ορθόδοξη πίστη όσο και για την Ορ-
θόδοξο Ακαδημία Κρήτης, διότι μετά από δύο χρόνια ανα-
στολής των εορταστικών εκδηλώσεων λόγω της πανδημίας, 
το Ίδρυμα επαναδραστηριοποιείται επιστρέφοντας σταδιακά 
στην κανονικότητα, υπογραμμίζοντας ότι εφέτος συμπληρώ-
νονται 55 συναπτά έτη προσφοράς και διακονίας της ΟΑΚ 
προς την Εκκλησία και την κοινωνία γενικότερα, ενώ αναφο-
ρικά με τη σύνδεση της ομολογίας της Εκκλησίας για την α-
ναστήλωση των ιερών εικόνων με το έργο της ΟΑΚ επανέλα-
βε τα λόγια του μακαριστού Μητροπολίτου Κισάμου και Σε-
λίνου κυρού Ειρηναίου (Γαλανάκη) τονίζοντας χαρακτηριστι-
κά πως: «Εορτάζομεν την αναστήλωση των Αγίων Εικόνων της 
Ορθοδοξίας σε μία εποχή που η ει-
κόνα του κόσμου και του ανθρώπου 
είναι κατάκλαστη. Συντετριμμένη δη-
λαδή και ρυπαρή κάτω από τα πόδια 
του ίδιου του ανθρώπου». Κατόπιν ε-
ξέφρασε την απεριόριστη συμπαρά-
σταση του Ιδρύματος προς τον βα-
ριά πληττόμενο από την τραγωδί-
α του πολέμου Ουκρανικό λαό κα-
θώς και «την αλληλεγγύη μας προς 
τους πολίτες κάθε εθνικής και θρη-
σκευτικής καταγωγής και προς κάθε 
εν γένει διωκόμενο ή κινδυνεύοντα», 
τονίζοντας ότι «καθήκον μιας άξιας 
του ονόματος χριστιανικής θεολογίας 
είναι να στέκεται πάντα στο πλευρό 
του κάθε αδύνατου».

Κεντρικός ομιλητής της εκδή-
λωσης ήταν ο Πρωτοπρεσβύτερος 
Δημήτριος Λινός, Καθηγητής Χει-
ρουργικής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε 
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμ-
φιλόχιο και την ΟΑΚ για την τιμητική πρόσκληση, ανέπτυ-
ξε το θέμα: «Η αξία του θανάτου», επισημαίνοντας ότι ακόμα 
και για τους γιατρούς ο θάνατος αποτελεί μία «δύσκολη συ-
ζήτηση, την οποίαν αποφεύγουν» και αναφέρθηκε στη μελέ-
τη 28 διακεκριμένων Καθηγητών Ιατρικής που δημοσιεύτη-
κε στο έγκυρο Περιοδικό “Lancet” (2019), με τίτλο: «Έκθεση 
της Επιτροπής του Lancet για την αξία του θανάτου. Ξαναφέρ-
νοντας τον θάνατο στη ζωή», η οποία πραγματεύεται τον πα-
ράδοξο τρόπο με τον οποίον πεθαίνουν οι άνθρωποι σήμερα, 
δηλαδή «οι πιο πλούσιοι, μέσα στα Νοσοκομεία, με θεραπείες 
που πολλές φορές –κατά τους γιατρούς- είναι μάταιες και ακα-
τάλληλες», ενώ «οι πιο φτωχοί σε πολλές χώρες δεν μπορούν 
να πλησιάσουν ένα Νοσοκομείο και δεν έχουν τα στοιχειώδη 
φάρμακα». Θεμελιώδης θεωρείται η πρόταση της Επιτροπής 
«να μην αντιμετωπίζεται ο θάνατος ως ένα γεγονός ιατρικής 
φυσιολογίας, αλλά ως πνευματική διαδικασία» καθώς «η ια-
τρικοποίηση του θανάτου, δηλαδή το να πεθαίνει ο ασθενής τε-
λικού σταδίου στο νοσοκομείο χωρίς να υπάρχει επιστημονική 
ελπίδα για θεραπεία ή παράταση της ζωής, καταδικάζεται α-
περίφραστα, αφού στερεί και από τον ίδιο τον ασθενή και από 
τους οικείους του τη δυνατότητα ενός ποιοτικού θανάτου». Α-

κολούθως αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της παρηγορητι-
κής φροντίδας και εξήρε το έργο των Μονάδων Ανακούφι-
σης Πόνου, τονίζοντας ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην α-
νάγκη αλλαγής του ιατροκεντρικού νοσοκομειακού θανάτου 
και στην επαναφορά του θανάτου στην κοινότητα καθώς η 
«απάνθρωπη διαχείριση των θανάτων των διασωληνωμένων 
ασθενών από Κορωνοϊό δεν μπορεί να συνεχιστεί». 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελί-
νου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος του Ιδρύματος, κατά τον σύντο-
μο Χαιρετισμό του, κλείνοντας την εκδήλωση, καλωσόρισε 
τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και το πολυπληθές ακρο-
ατήριο και αφού ευχαρίστησε τον Πρωτοπρεσβύτερο Δημή-
τριο Λινό για την άκρως ενδιαφέρουσα ομιλία του, αναφέρ-
θηκε στο οξύμωρο του συνδυασμού της εορταστικής εκδή-
λωσης με το θέμα της «μνήμης του θανάτου», επισημαίνο-

ντας ότι ο θάνατος «δεν είναι ένας 
χωρισμός, κάτι που πρέπει όλοι να 
κατανοήσουμε και να συνειδητο-
ποιήσουμε, διαφορετικά θα είμα-
στε σαν εκείνον τον αθλητή που πά-
ντοτε έρχεται δεύτερος ή τρίτος και 
ποτέ δεν φτάνει στη χαρά να κόψει 
πρώτος την κορδέλα για να γευτεί τη 
νίκη». Ακολούθως σημείωσε ότι η 
πανδημία απέδειξε σε όλους μας ότι 
ο θάνατος είναι κάτι που αφορά ό-
λους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως 
«αφού ένας απειροελάχιστος ιός κα-
τήσχυνε την παντοδυναμία των αν-
θρώπων» και έτσι δημιουργείται η 
αγωνία του θανάτου και το δίλημμα 
της επιλογής σε σχέση με τον θά-
νατο επισημαίνοντας ότι «η δυτική 
κοινωνία έχει επιλέξει να αγνοήσει 
ή να προσπεράσει τον θάνατο, θεω-
ρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπο-
ρεί να τον αντιμετωπίσει». Κλείνο-
ντας, αναφέρθηκε σε ένα περιστα-

τικό από τον βίο του Αγίου Πορφυρίου, ο οποίος, συζητώντας 
με έναν γιατρό – πνευματικό του παιδί, τού ζήτησε να διαβά-
σει το απόσπασμα του Ευαγγελίου της Εξοδίου Ακολουθίας, 
που γίνεται αναφορά στη σχέση του θανάτου με τη ζωή, επι-
σημαίνοντάς του χαρακτηριστικά ότι «όσοι ζουν με τον Χρι-
στό δεν γνωρίζουν θάνατο και δεν ζουν τη “θανατίλα”». 

Την εορταστική εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου 
Δαμασκηνός, ως εκπρόσωπος της Ιεράς Επαρχιακής Συνό-
δου στο Δ.Σ. του Ιδρύματος, Μοναστικές Αδελφότητες, Βου-
λευτές του Νομού, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβου-
λίου Κρήτης Παύλος Μπαριτάκης, εκπρόσωπος του Περι-
φερειάρχη κ. Αρναουτάκη, όλοι οι Δήμαρχοι της περιοχής, 
Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, Διοικητές Μονά-
δων και εκπρόσωποι Στρατιωτικών, Αστυνομικών, Πυροσβε-
στικών κ.ά. Αρχών, Πρόεδροι Φορέων, Συλλόγων και πολλά 
μέλη της ευρύτερης ιατρικής κοινότητας των Χανίων.

Τέλος, στον εκλεκτό ομιλητή ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός απένειμε, 
εκ μέρους του Δ.Σ. του Ιδρύματος, το αναμνηστικό ενθύμη-
μα των 50 χρόνων μαρτυρίας του Ιδρύματος στο σύγχρονο 
κόσμο.
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2690 18. ||  Εργαστήρι Ψηφιακής  
Κρητικής Αγιογραφίας

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματο-
ποιήθηκε η Επιστημονική Ημερίδα διάχυσης ερευνητικών α-
ποτελεσμάτων, με τίτλο: «Ψηφιακό Εργαστήρι Κρητικής Α-
γιογραφίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών και 3D εικονικής 
πραγματικότητας, e-hagiography», στο πλαίσιο της δράσης 
1.b.2 «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας 
και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete» του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» (κωδικός 
έργου: ΚΡΗΡ1 - 0028407), που διοργάνωσε η Ορθόδοξος Α-
καδημία Κρήτης, σε συνεργασία με την επιχείρηση Βανίδης 
Ιωάννης Media Suite, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνο-
λογικής Ανάπτυξης και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογι-
στών και Εκδόσεων Διόφαντος.

Η Ημερίδα υλοποιήθηκε με τη μέθοδο blended (υβριδι-
κά), δηλαδή τόσο διά ζώσης σε αίθουσα στις εγκαταστάσεις 
της ΟΑΚ όσο και σε ταυτόχρονη διαδικτυακή σύνδεση μέσω 
Ζoom, εφαρμόζοντας αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας και 
τα πρωτόκολλα της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαι-
τέρω διασποράς του Κορωνοϊού (Covid-19). 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα εν-
διάμεσα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου e-hagiography 
και τα προσχεδιασμένα σενάριά του για τα μαθήματα καθώς 
και η πλατφόρμα, ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι ερευνητικών 
Φορέων, μεμονωμένοι ερευνητές, εκπρόσωποι επιχειρήσεων 
και δυνητικών πελατών, εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και 
κηδεμόνων, ο Διευθυντής του Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά 
Ιωάννης Δαράκης, καθηγητές  και μαθητές/μαθήτριες του 
Λυκείου καθώς και πολλοί πολίτες. Βασικός στόχος ήταν η 
ενημέρωση του στοχοθετούμενου κοινού και η πραγματοποί-
ηση B2C και B2B συναντήσεων.

Σύντομους Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Ιωάννης Βανί-
δης, Διευθυντής της Media Suite και οι εταίροι του Προ-
γράμματος, ενώ ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Δι-
ευθυντής του Ιδρύματος, στην εισαγωγική του ομιλία, αφού 
καλωσόρισε τους συμμετέχοντες εκ μέρους του Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου, Προέ-
δρου της ΟΑΚ, ευχαρίστησε τους εταίρους του Προγράμμα-
τος και ιδιαιτέρως τον Αντώνη Καλογεράκη, Επιστημονικό 
Συνεργάτη της ΟΑΚ και την Κωνσταντίνα Στεφανάκη, Αγι-
ογράφο της ΟΑΚ, για την όλη προσπάθεια. Κάνοντας μία σύ-
ντομη αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της Αγιογραφίας ση-
μείωσε πως η τεχνική της Εικόνας -με τη χρήση απλών και 
λίγων υλικών, αλλά και την αρμονική συνύπαρξη των χρω-
μάτων- μπορεί να αποτελέσει αφορμή για να σκεφτούμε τον 
τρόπο της ζωής μας. Αναφερόμενος στη σχέση Πληροφορι-
κής με την Τέχνη έθεσε έναν καίριο προβληματισμό για τον 

αν τελικά επιδιώκουμε έναν τέλειο άνθρωπο ή έναν άγιο, ση-
μειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ο τέλειος τιμά και αγαπά ό,τι 
αξίζει, αλλά ο άγιος αγαπά ακόμη και τα μη αξιαγάπητα. Ο τέ-
λειος εύκολα απορρίπτει, ο άγιος όμως δεν απορρίπτει. Αντιθέ-
τως έχει πάντοτε την αίσθηση ότι ο ίδιος είναι άνθρωπος τραυ-
ματισμένος και πτωτικός». Την εκδήλωση συντόνισε ο Δημή-
τριος Κουτσικόπουλος.

22. ||  Προετοιμασία διημέρου  
εκπαιδευτικών δράσεων

Ο Γενικός Διευθυντής Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς και οι 
συνεργάτες του Ιδρύματος συναντήθηκαν με τους Διευθυ-
ντές Γυμνασίων – Λυκείων: Αλικιανού, Βουκολιών, Πλατα-
νιά, Κολυμπαρίου, Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά και του Σχο-
λείου Δεύτερης Ευκαιρίας καθώς και τον Υπεύθυνο για Θέμα-
τα Παιδείας του Δήμου Πλατανιά, με σκοπό την προετοιμασία 
του διημέρου εκπαιδευτικών δράσεων στις εγκαταστάσεις της 
ΟΑΚ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 4 – 5 Μαΐου 2022.

28. || Μία βόλτα στην ΟΑΚ

Τριάντα πέντε μαθητές από την Στ’ Τάξη του Α΄ Δημο-
τικού Σχολείου Μουρνιών, μαζί με τους δασκάλους τους, έ-
καναν «Μία βόλτα στην ΟΑΚ», τηρώντας όλα τα υγειονομι-
κά μέτρα. Τους μαθητές υποδέχθηκε ο Ιωάννης Μουντογιαν-
νάκης, Βιβλιοθηκονόμος και Επιστημονικός Συνεργάτης της 
ΟΑΚ, ο οποίος μίλησε για την ιστορία και την επιστημονική 
προσφορά του Ιδρύματος και παρουσίασε συνοπτικά τις πο-
λύπλευρες δράσεις που λαμβάνουν χώρα στην ΟΑΚ.
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Δραστηριότητες του προσωπικού και συμμετοχή 
σε διάφορες εκδηλώσεις

Ο Γενικός Διευθυντής: 
Ι Α Ν ΟΥΑ Ρ Ι Ο Σ

12-13.  Συμμετοχή στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Θρησκευτικής Δι-
πλωματίας και εισήγηση, με θέμα: «Το Άγιο Όρος και 
η Κοινωνία». Στη Στρογγυλή Τράπεζα που ακολούθη-
σε έλαβαν μέρος οι: Γέροντας Εφραίμ, Καθηγούμε-
νος Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, Κωνσταντί-
νος Μυγδάλης, Δρ ΑΠΘ, Σύμβουλος της Γραμματεί-
ας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας 
και Κωνσταντίνος Δήμτσας, Γενικός Διευθυντής «Α-
ποστολής», τέως Διοικητής Αγίου Όρους.

14.   Στην 8η e-διάλεξη της σειράς «Καιρός του Ποιήσαι» 
της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, με ομι-
λητή τον π. Μπράντον Γκάλαχερ, Καθηγητή Συστη-
ματικής και Συγκριτικής Θεολογίας στο Πανεπιστή-
μιο του Έξετερ και θέμα: «π. Σέργιος Μπουλγκάκωφ 
και π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ: Δύο συμπληρωματικές 
φωνές της σύγχρονης Ορθόδοξης Θεολογίας».

  Στη Διαδικτυακή συζήτηση με αφορμή το βιβλίο 
«Τα μυστικά του καιρού» του Ηλία Λιαμή, που δι-
οργάνωσαν οι Εκδόσεις Πορφύρα – Ακρίτας.

   Στην εκδήλωση του Κέντρου Οικουμενικών, Ιεραπο-
στολικών και Περιβαλλοντικών Μελετών «Μητρο-
πολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου» (CEMES), 
με τον Παναγιώτη Ανδριόπουλου, με θέμα: «Από τον 
εναγκαλισμό Πέτρου – Παύλου στον εναγκαλισμό Αν-
δρέου – Πέτρου» με τη συμμετοχή του Αρχιεπισκό-
που Ιωάννη Σπιτέρη και του Ομότιμου Καθηγητή 
Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Graz.  
 Επιστημονική Εργασία, με τίτλο: «Το κήρυγμα του 
Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη: από τον 
Εθνομάρτυρα Μελχισεδέκ (1821) στην Επανάσταση 
των συνειδήσεων (1981), στον συλλογικό Τόμο, με 
τίτλο «Ιερωσύνη, Εθνεγερσία, σύγχρονη ζωή» εκδ. 
Γρηγόρη, Αθήνα 2022, σ.σ. 157-176. 

  Επιστημονική Εργασία, με τίτλο: «Διαμορφώνο-
ντας μία νέα εικόνα για το μέλλον της εργασίας στον 
σύγχρονο κόσμο – Θεολογική και Κοινωνική προ-
σέγγιση», στον τιμητικό Τόμο της Θεολογικής Σχο-
λής του ΕΚΠΑ για την τριακονταετή διακονία του 
Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου Α΄, 
Αθήνα 2021, σ.σ. 447-472.

20.1-20.2  Συμμετοχή στο επιμορφωτικό Σεμινάριο του ΕΚΔ-
ΔΑ, με θέμα την επιμόρφωση Ενηλίκων, όπου και 
παρουσίασε ειδικό θέμα, με τίτλο: «Ρατσισμός και 
Ευρωπαϊκή Πολιτική».

21.  Συνέντευξη στην εκπομπή «Θεολογία και σύγχρο-
νος κόσμος» και στον Εκπαιδευτικό – Δρα Θεο-
λογίας Δημήτριο Χοϊλούς, με θέμα το νέο βιβλίο: 
«Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης: Μεταμορ-
φώνοντας τον κόσμο. Λόγοι και Διάλογοι». 

24.   Συνέντευξη στην τηλεοπτική εκπομπή «Κρήτη σή-
μερα» του τηλεοπτικού σταθμού Κρήτη TV, με α-
φορμή τη διαδικτυακή εκδήλωση για την εορτή 
των Τριών Ιεραρχών.

 
  Συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση «Αθηναϊ-

κοί Διάλογοι» με την Εύη Βουλγαράκη - Πισίνα.
22.   Ψηφιακό Αρχονταρίκι από τον Άθωνα με τον Κα-

θηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαι-
δίου, Γέροντα Εφραίμ, μέσω της ψηφιακής πλατ-
φόρμας pemptousia.tv.

25.   Την εισήγηση του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλεί-
ου Καλλιακμάνη, με θέμα: «Ο εθναρχικός - κενω-
τικός ρόλος της Εκκλησίας κατά την Τουρκοκρατί-
α» κατά την 6η Ειδική Συνεδρία του Διαδικτυακού 
Επιστημονικού Συνεδρίου, με θέμα: «Η πολυδιά-
στατη, διαχρονική και οικουμενική Επανάσταση του 
1821», που συνδιοργάνσαν η Ιερά Μεγίστη Μονή 
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Βατοπαιδίου και η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης 
και Καλαμαριάς, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 
ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

28-29.   Συμμετοχή στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεο-
λόγων Εκπαιδευτικών Θεσσαλονίκης, με θέμα: 
«Θρησκευτική Εκπαίδευση: Σύγχρονες τάσεις και 
επικαιρότητα».

28.   Άρθρο για τη θεατρική παράσταση, με τίτλο: «Άν-
θρωποι χωρίς όνομα» της Ομάδας «ΈρΜα» για 
την έλλειψη ανακουφιστικής φροντίδας χρονίων 
πασχόντων στη Χώρα μας («Χανιώτικα Νέα», 28 
Ιανουαρίου 2022, σελ. 36).

  Κείμενο-Χαιρετισμός για τα 30 χρόνια ευκλεούς 
Πατριαρχίας της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρ-
χου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ (Απόστολος Τίτος, περί-
οδος Γ΄, τεύχος 51, Δεκέμβριος 2021, σελ. 73-76).

31.   Χαιρετισμός – και συμμετοχή στη συζήτηση στη 
διαδικτυακή εκδήλωση για την Εορτή των Τριών 
Ιεραρχών, που διοργάνωσε ο Θρησκευτικός – Φι-
λολογικός Σύλλογος Βόλου «Τρεις Ιεράρχαι».

Φ Ε Β Ρ ΟΥΑ Ρ Ι Ο Σ

3.   Στη διαδικτυακή εκδήλωση του Πανελληνίου Θε-
ολογικού Συνδέσμου «Καιρός» με αφορμή την Ε-
ορτή των Τριών Ιεραρχών.

5.  Ραδιοφωνική Συνέντευξη στο Ράδιο ΑΝΤ1 Κρήτης 
και στη Μαρίνα Γιακουμάκη, με αφορμή την Ενθρό-
νιση του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου Β’.

5-6.  Συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 
Ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευ-
γενίου Β’.

7.  Χαιρετισμός στην κοπή της πίτας του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Κολυμπαρίου.

8.   Παρακολούθηση της εισήγησης του Πρωτοπρε-
σβυτέρου π. Νικολάου Λουδοβίκου, Καθηγητού 
της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσα-
λονίκης, με θέμα: «Παιδεία, επιστήμη και πολιτι-
σμός κατά την Τουρκοκρατία και σήμερα» κατά την 
8η Ειδική Συνεδρία του Διαδικτυακού Επιστημο-
νικού Συνεδρίου, με θέμα: «Η πολυδιάστατη, δια-
χρονική και οικουμενική Επανάσταση του 1821», 
που συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μεγίστη Μονή Βα-
τοπαιδίου και η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και 
Καλαμαριάς με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών 
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

9.    Συμμετοχή στην ομιλία του Καθηγητή Dr Graham 
McGeoh που διοργάνωσε η Ακαδημία Θεολογικών 
Σπουδών Βόλου.

16.   Άρθρο – παρέμβαση, με τίτλο: «Ρωσο-ουκρανική 
Κρίση: Ένας πόλεμος με “ραντεβού”!» (Χανιώτικα 
Νέα, 16-2-2022, σελ. 24).

17.   Συμμετοχή – παρέμβαση στη διαδικτυακή ημερί-
δα του Ορθόδοξου Χριστιανικού Κέντρου Σπου-
δών του Πανεπιστημίου του Fordham, με θέμα: 
“Toward a Social Ethos of the Orthodox Church”.

19.   Στην εκδήλωση των εκδόσεων ΠΟΡΦΥΡΑ με α-
φορμή το βιβλίο: «Μετά τη διαφωνία τι;» του Ian 

Leslie, με θέμα: «Η διαφωνία στις ενδοπροσωπι-
κές και κοινωνικές σχέσεις μέσα από την κλινική 
και ψυχοθεραπευτική πράξη και την κοινωνική έ-
ρευνα», με ομιλητές τον Αλέξη Λάππα, Ψυχίατρο, 
και τη Θεώνη Σταθοπούλου, Κοινωνιολόγο – Διευ-
θύντρια ΕΚΚΕ. 

21.  Συμμετοχή στο διαδικτυακό μάθημα, με τον Καθη-
γητή Νεκτάριο Ταβερναράκη, με τίτλο: «Eπιστήμη 
και 4η Βιομηχανική Επανάσταση: Ένα στοίχημα για 
την ανθρωπότητα, ένα στοίχημα για μας». 

22.   Διαδικτυακή συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 
«Νέες Τεχνολογίες και Ηθική» του Συμβουλίου Ευ-
ρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ).

  Συμμετοχή στο Conference on Social Resilience 
and Health Equity: “A human right prospective for 
better resilience and preparedness”, που διοργά-
νωσαν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινω-
νικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

  Στην εισήγηση του Ηγουμένου της Μονής Σίμωνος 
Πέτρας του Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτου Ελισαί-
ου κατά την 9η Ειδική Συνεδρία του Διαδικτυακού 
Επιστημονικού Συνεδρίου, με θέμα: «Η πολυδιά-
στατη, διαχρονική και οικουμενική Επανάσταση του 
1821», που συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μεγίστη Μονή 
Βατοπαιδίου και η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης 
και Καλαμαριάς, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 
ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

25-26.   Συμμετοχή στις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου 
για το Ολοκαύτωμα, τις Γενοκτονίες και τις Μα-
ζικές Θηριωδίες, με τίτλο: «Θυμόμαστε το παρελ-
θόν για να προφυλάξουμε το μέλλον», το οποίο δι-
οργανώθηκε από κοινού από τη Γενική Γραμμα-
τεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελ-
λάδα και την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. 

  Κατά την έναρξη του Συνεδρίου Χαιρετισμό απηύθυναν 
η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέ-
ως, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο 
Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Γιόσι Αμράνι, ο Πρέ-
σβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ και άλλοι ε-
πίσημοι προσκεκλημένοι.

28.   Συμμετοχή στο διαδικτυακό μάθημα του ΙΤΕ, με 
τον Αντώνιο Αργυρό, Καθηγητή του Τμήματος Επι-
στήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
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Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ
 
1.   13η διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του ερευ-

νητικού Έργου “e-hagiography”, στο οποίο συμμε-
τέχει η ΟΑΚ, με θέμα τον συντονισμό ενεργειών 
για το αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης.

2.   Στο εξάμηνο πολιτικό μνημόσυνο του Μίκη Θεο-
δωράκη, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», Χα-
νίων, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης – 
Π.Ε. Χανίων, ο Δήμος Χανίων και ο Παγκρήτιος 
Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη. 

3.    Επιστημονική Εργασία, με τίτλο: «Ο λόγος του Οι-
κουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α’ για 
την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης», στον τιμητικό 
Τόμο «Απόστολος Τίτος» της Ιεράς Επαρχιακής 
Εκκλησίας Κρήτης, για την τριακονταετή διακονί-
α του Οικουμενικού Πατριάρχου (Τεύχος 50, 2021, 
σ. 227-250).

8.   Επιστημονική Εργασία, με τίτλο: «Ο Ερωτόκριτος 
στην εκπαιδευτική πράξη. Το παράδειγμα της Ορ-
θοδόξου Ακαδημίας Κρήτης», στον Τόμο των Πρα-
κτικών του Διεθνούς Συνεδρίου «Ερωτόκριτος: Αι-
σθητική, Ιστορία, Κριτική» που διοργάνωσε το Κέ-
ντρο Κρητικής Λογοτεχνίας στις 21-23 Ιουνίου 
2019 (Ηράκλειο 2021, σ. 319-325).  
 Στην εκδήλωση του Δήμου Πλατανιά και της Δημο-
τικής Επιτροπής Ισότητας, με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Γυναικών και τη δράση του Κινήματος 
Strong Me για το φαινόμενο της έμφυλης βίας, στην 
Κεντρική Πλατεία του Δήμου Πλατανιά.

10.    Στην τέταρτη διαδικτυακή εκδήλωση του κύκλου 
«Καιρός του ποιήσαι» της Ακαδημίας Θεολογικών 
Σπουδών Βόλου, με ομιλητή τον συγγραφέα Στέλιο 
Ράμφο και θέμα: «Πόσο ελληνικό είναι το Βυζάντιο;».

12.   Στην εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου 
και Σελίνου και του Αννουσάκειου Ιδρύματος, με 
κεντρική ομιλήτρια τη διακεκριμένη Καθηγήτρια 
Επιδημιολογίας Δρ Αθηνά Λινού και θέμα: «Η ε-
μπειρία της πανδημίας του Κορωνοϊού. Προκλήσεις 
και ευκαιρίες σε επιστημονικό, κοινωνικό και πνευ-
ματικό επίπεδο», στο Τσατσαρωνάκειο Πολιτιστι-
κό Πολύκεντρο Κισάμου.

  Άρθρο – παρέμβαση, με τίτλο: «Μακάριοι οι ειρη-
νοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται (Ματθ., 
5:9)» (Χανιώτικα Νέα, 12-3-2022, σ. 27).

14.   Συμμετοχή στο διαδικτυακό μάθημα, με τον Κα-
θηγητή Παύλο Σούρλα, με τίτλο: «Eπιστήμη και 
4η Βιομηχανική Επανάσταση: Ένα στοίχημα για την 
ανθρωπότητα, ένα στοίχημα για μας». 

16.  Επιστημονική Εργασία, με τίτλο: «Δύο κείμενα 
του Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη για 
τον Εθνοϊερομάρτυρα Μελχισεδέκ, Επίσκοπο Κισά-
μου» («Εν Χανίοις», Τόμος 15ος, Περίοδος 3η, Χα-
νιά 2021, σ. 125-144).

  Στο διαδικτυακό διεθνές συνέδριο “Europe 2035: 
Differentiated integration and the Conference on 
the future of Europe”, την οποία διοργάνωσε το 
Instituto Afari Internazionali.

18.    Συμμετοχή στο Συνέδριο «Η Επανάσταση του Δα-
σκαλογιάννη και η Επανάσταση του 1821 στην Κρή-

της. Διακόσια χρόνια μετά», που διοργάνωσε η Ι-
στορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία 
Κρήτης, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 

19.   Συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 
Ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και 
Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου.

21.   Παρακολούθησε την ομιλία της Καλλιρρόης Ακαν-
θοπούλου, με θέμα: «Η διδασκαλία της Θρησκεί-
ας σε Διαπολιτισμικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον» 
στους Αθηναϊκούς Δωδεκάλογους 2021-2022.

  Συμμετείχε στο Σεμινάριο του Ελληνικού Ινστι-
τούτου Πολιτισμικής Διπλωματίας, με θέμα: «Οι 
θεμελιώδεις αρχές της Διπλωματικής Πρακτικής». 

23.   Συμμετοχή στον διαδικτυακό διάλογο για κοι-
νή και ενιαία παρουσίαση και προβολή Ευρωπαϊ-
κών Προγραμμάτων που διοργάνωσε η Περιφερει-
ακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Κρήτης, στο Ηράκλειο.

24.   Άρθρο – παρέμβαση, με τίτλο: «“Russkii Mir”... 
Ειρήνη Υμίν!» (Φως Φαναρίου, 24-3-2022).

25.   Κατάθεση στεφάνου στην εορταστική εκδήλωση 
για την 25η Μαρτίου, στο Κολυμπάρι.

27.   Στην παρουσίαση του 1ου Διεθνούς Διαγωνισμού 
Αθλητικής Ρομποτικής, που διοργάνωσε ο Ελλη-
νικός Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, στο 
Φιλωνίδειο Κλειστό Γυμναστήριο Χερσονήσου.

  Στο πολιτικό μνημόσυνο των Ελευθερίου και Σο-
φοκλή Βενιζέλων, στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλία 
Χανίων – Τάφοι Βενιζέλων, με κατάθεση στεφά-
νου ως εκπρόσωπος της ΟΑΚ, που διοργάνωσαν η 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων 
και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ε-
λευθέριος Κ. Βενιζέλος». 

28.   Συμμετοχή στο διαδικτυακό μάθημα, με τον Κα-
θηγητή Πάνο Τραχανιά, με τίτλο: «Eπιστήμη και 
4η Βιομηχανική Επανάσταση: Ένα στοίχημα για την 
ανθρωπότητα, ένα στοίχημα για μας». 

30.   Στη  θεατρική παράσταση «Το όνειρο ενός γελοί-
ου» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. στο Βενιζέλειο Ωδείο Χα-
νίων.

31.   Συνάντηση με την Αμαλία Κωτσάκη, Αναπληρώ-
τρια Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανι-
κών Πολυτεχνείου Κρήτης και συνεργάτες της για 
ενδεχόμενη συνεργασία με σκοπό την αναβάθμι-
ση των εγκαταστάσεων του Ευρωμεσογειακού Κέ-
ντρου Νεότητας – Παράρτημα της ΟΑΚ και τη δι-
αμόρφωση εκπαιδευτικών δράσεων για τους φοι-
τητές της Σχολής Αρχιτεκτονικής.
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Η Αικατερίνη Καρκαλά

26.1   Διαδικτυακή Συνάντηση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Δικτύου των Ακαδημιών της Ευρώπης 
OIKOSNET EUROPE.

16.2   Διαδικτυακή Συνεργασία με την Ακαδημία του 
Bad Boll για τα κοινά Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
(Erasmus+). Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποι-
ηθεί στο Στρασβούργο (13-15 Ιουλίου 2022).

2.3   Διαδικτυακή συνάντηση με τα μέλη της Επιτροπής 
του Ευρω-Αραβικού Διαλόγου για την προετοιμα-
σία του ετήσιου Συνεδρίου. 

3.3   Διαδικτυακό Σεμινάριο σε θέματα Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων (Kick-off event) για το Πρόγραμ-
μα “Sustainable Preaching”.

8.3   Διαδικτυακή Συνάντηση με το Δίκτυο των Ακαδη-
μιών και την ειδική ομάδα για θέματα εκπαίδευσης 
(εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαίδευση και διαδίκτυ-
ο, προγράμματα ανταλλαγής νέων και εκπαιδευτι-
κών). 

9.3   Διαδικτυακή Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Ευρωπαϊκής Χριστιανικής Συνέλευσης για 
την προετοιμασία της επόμενης Συνέλευσης Με-
λών της στη Στουτγάρδη/Γερμανία (25.05.22). 

11-12.3   Διαδικτυακή συμμετοχή και Χαιρετισμός εκ μέ-
ρους της ΟΑΚ στη Διεπιστημονική Διημερίδα του 
Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ, με θέμα: «Αύτη 
κληθήσεται γυνή» (Γεν., 2:23). 

Ο Αντώνης Καλογεράκης

8.1   Διαδικτυακή σύναξη με διοργανωτή την Ιερά 
Μονή Χρυσοπηγής και εισηγητή τον Πρωτοπρε-
σβύτερο π. Σπυρίδωνα Βασιλάκο από το Ιερό Προ-
σκύνημα του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού Θη-
βών με θέμα: «Δίψα για Ελευθερία».

13.1   Διαδικτυακό Συνέδριο: “22nd Foreign Policy Con-
ference - On the Way to Carbon Zero”, με διοργα-
νωτή το Ίδρυμα Heinrich Böll.

20.1   5ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης μέσω του διαδικτύ-
ου, με διοργανωτή την Ελληνική Εταιρεία Ενερ-
γειακής Οικονομίας (ΗΑΕΕ), με εισηγήσεις από 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώ-
στα Σκρέκα και τον Υπουργό Υποδομών & Μετα-
φορών Κώστα Καραμανλή.

27.1   Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TORAL, στο ο-
ποίο συμμετέχει η ΟΑΚ, για την πρόοδο του εκτε-
λούμενου έργου, με θέμα συζήτησης τη μετάφρα-
ση του υλικού της μελέτης.

  Διεθνής Διαδικτυακή Ημερίδα, με θέμα: “Europe’s 
Digital Constitution?”, με συντονιστή τον Ευρω-
βουλευτή Sven Giegold.

1.2   12η Διαδικτυακή Συνάντηση των εταίρων του ε-
ρευνητικού Έργου “e-hagiography”, στο οποίο 
συμμετέχει η ΟΑΚ, με θέμα τον συντονισμό ενερ-
γειών για το αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης.

3.2   Διαδικτυακή Συνάντηση, με θέμα: “From a Green 
Deal to a Green Economy”, των μελών της Θεματι-
κής Ομάδας: «Οικονομική και Οικολογική Δικαιο-
σύνη για ένα Αειφόρο Μέλλον» της Διάσκεψης των 
Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (Conference of European 
Churches - CEC).

4.2  Διαδικτυακή Συνάντηση Δικτύου Ενεργειακών 
Κοινοτήτων για τις εξελίξεις στον ενεργειακό το-
μέα στην Ελλάδα και τη σημασία της Ενεργειακής 
Δημοκρατίας.

7.2   Συντονισμός εταίρων για κατάθεση Πρότασης 
στην Ε.Ε., με τη συμμετοχή της ΟΑΚ ως Ερευνη-
τικού Κέντρου, με θέμα: “Religious and spiritu-
al support for (ex-)prisoners as a means towards 
mental, spiritual and physical health”.

11.2   Ομιλία σε διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο, με 
θέμα την απολιγνητοποίηση, με συνδιοργα-
νωτή την Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Η εκδήλω-
ση (στα αγγλικά) είναι διαθέσιμη μέσω του πα-
ρακάτω συνδέσμου: https://www.youtube.com/
watch?v=9mXDhGsmUPM

24.2   Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TORAL, για την 
πρόοδο του εκτελούμενου έργου, με θέμα τον σχε-
διασμό της πιλοτικής εφαρμογής του ερευνητικού 
έργου.

1.3   13η Διαδικτυακή Συνάντηση των εταίρων του ε-
ρευνητικού Έργου “e-hagiography”, για τον περαι-
τέρω σχεδιασμό και την εξέλιξη του φυσικού αντι-
κειμένου.

2.3   Διεθνής Διαδικτυακή Ημερίδα, με διοργανω-
τή το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (WCC), 
με θέμα: “The Power of Faith Partnerships to 
Safeguard Nature”.

14.3  Συντονισμός εταίρων για κατάθεση Πρότασης 
στην Ε.Ε., με τη συμμετοχή της ΟΑΚ ως Ερευνη-
τικού Κέντρου με θέμα: “Integrating innovative re-
newable energy sources in religious buildings with 
respect to the people and the environment, by ap-
plying a holistic approach in greening its build-
ings” (Ενσωμάτωση καινοτόμων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε θρησκευτικά κτίρια με σεβα-
σμό στους ανθρώπους και το περιβάλλον, εφαρμό-
ζοντας μια ολιστική προσέγγιση στο «πρασίνισμα» 
των κτιρίων της).

17.3   Διαδικτυακή συνάντηση, με θέμα τις πολεμικές 
συρράξεις υπό το πρίσμα των Εκκλησιών, των με-
λών της Θεματικής Ομάδας: «Οικονομική και Οι-
κολογική Δικαιοσύνη για ένα Αειφόρο Μέλλον» της 
Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (Confer-
ence of European Churches - CEC).

24.3   Διαδικτυακή συζήτηση Δέσμης Ενεργειακής Δη-
μοκρατίας (ΔΕΔ) με μέλη Ενεργειακών Κοινοτή-
των από όλη τη Χώρα.
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Ο Ιωάννης Κατσιφαράκης

30.3   Στην παρουσίαση των βιβλίων του Ηλία Μαμαλά-
κη «Οι αναμνήσεις ενός μαγειριστή», «Τρώμε και 
ομορφαίνουμε», «Η Μύρτις και η μελόπιττα» στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού «Η κρέπα με άρωμα Κρή-
της», που διοργάνωσε ο Ελληνο-Γαλλικός Σύλλο-
γος Χανίων, σε συνεργασία με την Περιφερειακή 
Ενότητα Χανίων, τον Δήμο Χανίων, την ΚΕΠΠΕ-
ΔΗΧ-ΚΑΜ, το Βιβλιοπωλείο Κύβος και οι Εκδό-
σεις Αρμός, στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων.

Ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης

5.2   Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Εκδήλωση του Διορ-
θοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος, επί 
τη μνήμη του Αγίου Φωτίου, με Χαιρετισμό εκ μέ-
ρους της ΟΑΚ.

24.2   Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Εκδήλωση του Δι-
κτύου Εκκλησιαστικών και Θεολογικών Βιβλιοθη-
κών «Ο μεταβαλλόμενος ρόλος των βιβλιοθηκονό-
μων στην Ανοικτή Επιστήμη», όπου παρουσίασε τις 
δράσεις της Βιβλιοθήκης «Το Φως».

14.3   Στην εκδήλωση παρουσίασης του νέου, 15ου Τό-
μου, της έκδοσης «Εν Χανίοις 2021» στο Κέντρο 
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στο Λιμάνι των 
Χανίων, εκφράζοντας τα συγχαρητήρια του Ιδρύ-
ματος.

17.3   Κύκλος διαδικτυακών διαλέξεων από το ΔΙ.Ο.ΒΙ. 
«Βιώσιμη Ανάπτυξη: οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ και ο 
Ρόλος των Βιβλιοθηκών».

21.3   Στην παρουσίαση των Πρακτικών της Ημερίδας 
για τη Βικτωρία Θεοδώρου στο Πνευματικό Κέ-
ντρο Χανίων, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στην 
Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης από το Κέντρο Κρη-
τικής Λογοτεχνίας, στις 27 Ιουλίου 2019.

28.3   Διαδικτυακή Συνάντηση Οργανωτικής Επιτροπής 
για τη διοργάνωση Εκπαιδευτικής Διημερίδας με 
τους υπευθύνους των σχολικών μονάδων του Δή-
μου Πλατανιά. 

31.3   Διαδικτυακή Ημερίδα, κύκλος ψηφιακών διαλέξε-
ων, με τίτλο: «Το βιβλίο ως κείμενο και αντικείμε-
νο», που διοργάνωσε η Βιβλιοθήκη Marie Blanche.

Τα νέα της ΟΑΚ
 

Την 14η Ιανουαρίου τ.έ. η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρή-
της υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Μη Κερ-
δοσκοπικό Οργανισμό EDUACT – Δράση για την Εκ-
παίδευση, η οποία εισάγει νέα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα, δίνοντας ιδιαίτε-
ρη έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τον κώδικα και την 
εκπαιδευτική ρομποτική, ώστε η ΟΑΚ να γίνει Κέντρο 
Εκπαίδευσης και Ρομποτικής για την Κρήτη και όχι μό-
νον.

*
Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου τ.έ τελέστηκε Θεία Λει-
τουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος της 
Ιεράς Μονής Βάλαμο Φιλανδίας, όπου φιλοξενείτε και 
η Ακαδημία του Νέου Βάλαμο, με την οποία η ΟΑΚ 
έχει επί πολλά έτη συνεργασία με τη διοργάνωση Σεμι-
ναρίων Αγιογραφίας. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λει-
τουργίας ο Ποιμενάρχης της Ιεράς Μητροπόλεως Κού-
οπιο και Καρελίας Αρσένιος, ευλόγησε τον Αρχιμαν-
δρίτη Μιχαήλ στο διακόνημα του Ηγουμένου. 
Η ΟΑΚ εκφράζει τις θερμότερές της ευχές.

*
Την 1η Φεβρουαρίου τ.έ. η Μοναστική Αδελφότητα 
του Μπόζε στη Βόρεια Ιταλία, προχώρησε στην ανά-
δειξη νέου Ηγουμένου (priore). Η αδελφότητα εξέλεξε 
τον ελληνομαθή π. Sabino Chialà, διακεκριμένο μελε-
τητή της πνευματικότητας της Χριστιανικής Ανατολής 
και μέλος της Μεικτής Επιτροπής του Επίσημου Θεο-
λογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθο-
λικής Εκκλησίας. Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, η ο-
ποία διατηρεί επί μακρόν αγαθές σχέσεις με την αδελ-
φότητα του Μπόζε, εκφράζει τις καλύτερες ευχές της 
προς τον νέο Ηγουμένο για μια ευλογημένη διακονία 
ενότητας και συμφιλίωσης. Είθε το Πνεύμα του Θεού 
που τον ανέδειξε να τον καθοδηγεί και να τον ενδυνα-
μώνει.

*
Αφιέρωμα στο Μουσείο Κρητικών Βοτάνων της ΟΑΚ 
από την ιστοσελίδα Days of Art in Greece (Bλ. https://
daysofart.gr) καθώς και στην έντυπη έκδοση του Περι-
οδικού, Εκδόσεις Μαρία Παπαδογιάννη, Αθήνα 2022, 
σ. 166-169. 
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Είπαν για την ΟΑΚ

«Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο γεγονός της ιστορίας της Εκ-
κλησίας δεν αφήνει κανένα ασυγκίνητο! Ήρθε ο καιρός και 
πραγματοποιήθηκε αυτό που δεκαετίες οραματιζόταν η Ορθό-
δοξη Εκκλησία, αυτό για το οποίο δουλεύαμε δεκαετίες εντατι-
κά. Το ότι, βέβαια, έγινε στην Ορθόδοξο Ακαδημία στο Κολυ-
μπάρι, πολύ κοντά – δέκα χιλιόμετρα – από τις Βουκολιές, το 
χωριό που γεννήθηκα και μεγάλωσα, με κάνει ασφαλώς ιδιαί-
τερα περήφανο. Το κέρδος το οποία εισέπραξα, ήταν η εμπειρί-
α της συμπόρευσης σε ένα παγκόσμιο δρώμενο, μια χαρισματι-
κή εμπειρία γεμάτη από το φως και την αγάπη του Κυρίου μας. 
Δεν ξέρουν τί έχασαν όσοι προτίμησαν τον κόσμο!». (Απόσπα-
σμα από τη συνέντευξη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Γερμανίας Αυγουστίνου, Φως Φαναρίου, 15-1-2022).

Συγχαρητήρια - Ευχές

Εκφράζουμε και από τη θέση αυτή τα συγχαρητήρια του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των συνεργατών του Ιδρύματος 
προς τον νέο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυ-
λοποτάμου Πρόδρομο για την εκλογή του από την Ιερά Ε-
παρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, ο οποίος και θα 
συμμετέχει στο Δ.Σ. του Ιδρύματος ως Εκπρόσωπος της Ιε-
ράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. 

Ευχόμεθα να τον συνοδεύει ο Θεός τη νέα του διακονία!

Ευχαριστίες

Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης εκφράζει τις πιο θερμές 
της ευχαριστίες προς:
•  Την Εταιρεία «Ελληνικά Καλώδια» και ιδιαιτέρως στον κ. 

Γρηγόριο Μερτινό για τη δωρεάν χορήγηση των αναγκαί-
ων καλωδιώσεων για την ακουστική αναβάθμιση του εξο-
πλισμού της μεγάλης συνεδριακής αίθουσας του Ιδρύματος.

•  Τους Μύλους Κρήτης και ιδιαιτέρως στον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο Αλέξανδρο Μαρκαντωνάκη για τη δωρεάν χορή-
γηση αλεύρων για τις ανάγκες της. 

•  Τα Οινοποιεία Πνευματικάκης και Λουπάκης για τη δωρε-
άν χορήγηση λευκού οίνου για την εκδήλωση της Κυριακής 
της Ορθοδοξίας.

•  Την Εταιρεία ΜΟΒΙΑΚ – ΜΟΒΙΑΚ CARE για τη δωρεάν 
χορήγηση ενός αυτόματου απινιδωτή, που θα χρησιμοποιη-
θεί για τις αυξημένες ανάγκες του Ιδρύματος.

•  Τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και την ΕΤΑΝΑΠ- 
Samaria A.E. για την οικονομική υποστήριξη.

Πένθη

Στις 14 Ιανουαρίου τ.έ. απεβίωσε ο Jim Forest, α-
κτιβιστής της Ειρήνης και μέλος της International Fel-
lowship of Reconciliation της Αμερικής και συνιδρυ-
τής και γραμματέας της Ορθόδοξης Ειρηνικής Κοινό-
τητας Ολλανδίας, ο οποίος είχε επισκεφθεί αρκετές 
φορές το παρελθόν την ΟΑΚ στο πλαίσιο διεθνών συ-
νεδρίων. 

Στις 7 Φεβρουαρίου τ.έ. απεβίωσε ο π. Ιωάννης 
Τσιτσιρίδης επί πολλά έτη συνεργάτης και φίλος του 
Ιδρύματος.

Στις 28 Φεβρουαρίου τ.έ. απεβίωσε ο αγαπητός Α-
γιογράφος Νίκος Γιαννακάκις, παλαιός φίλος και συ-
νεργάτης της ΟΑΚ.

Ευχόμεθα να τους αναπαύσει ο Κύριος και εκφρά-
ζουμε και από τη θέση αυτή θερμά συλλυπητήρια στους 
οικείους του.

Φιλοξενίες - Επισκέψεις

9-30.3   Η Roswith Pruszak – Seel, συμμετέχουσα στο Σε-
μινάριο Αγιογραφίας 12-26 Μαρτίου τ.έ. 

12.3-29.4   Η Elena Mieslinger, εθελόντρια από τη Γερμανία, 
για πρακτική άσκηση.

17.-20.3   Η Tina Rupprecht για προετοιμασία του Συνεδρίου 
με Ελληνο-Γερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας.
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«Αἱ γενεαί πᾶσαι, ὕμνον τῇ Ταφῇ σου, προσφέρουσι Χριστέ μου...» (Ἦχος γ´).
ΠΑΣΧΑ 2015
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Από την εκδήλωση βράβευσης των πρωτοετών φοιτητών
του Δήμου Πλατανιά (βλ. 2681).

Από την εναρκτήρια εκδήλωση παρουσίασης του νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος
της ΟΑΚ στη Νεάπολη Λασιθίου (βλ. 2682).

Από τον Εσπερινό για την Εορτή του Αγίου Μακαρίου
και την κοπή της πίτας του Ιδρύματος (βλ. σελ. 5).
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Από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
για την ανακαίνιση των κτιρίων της ΟΑΚ (βλ. 2683).

Από την εκδήλωση με αφορμή την Εορτή των Τριών Ιεραρχών (βλ. 2682).
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Από τις εκπαιδευτικές δράσεις της Ομάδας του Προγράμματος Erasmus+ (βλ. 2686).

Από την επίσκεψη της Β΄ Τάξης του Γυμνασίου Νέας Κυδωνίας (βλ. σελ. 10).

Από τη διαδικτυακή ημερίδα για την παρουσίαση του βιβλίου  
«Τα σπίτια της γιαγιάς μου» (βλ. 2687).
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Από την εορταστική εκδήλωση για την Κυριακή της Ορθοδοξίας (βλ. 2689).
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7ο Διεθνές Συνέδριο  
«Οικολογική Θεολογία και Περιβαλλοντική Ηθική»

Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης
26-29 Οκτωβρίου 2022
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Πρόσκληση για συμμετοχή με εισήγηση
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Οι Πασχάλιες Ευχές μας 
Κορυφές και ρίζες της Ειρήνης

«Τι θα γίνει όλη τούτη η κόλαση της έχθρας και της βίας που κοιλοπονά και 
γεννά καθημερινά η μήτρα του κόσμου; Ποια κορυφή θα σκύψει να σβήσει 

το ηφαίστειο που καίει και κοχλάζει στα σπλάχνα της ανθρωπότητας; 
Ποιος δάσκαλος, ποιος παιδαγωγός θα ημερώσει τις βάρβαρες δυνάμεις 
του ανθρώπου; Ποιο πολιτικό σύστημα θα μετασχηματίσει τη βάρβαρη 

ψυχολογία ανθρώπων και λαών σε φιλοσοφία και συμπεριφορά 
καταλλαγής, ειρήνης και αγάπης, όταν εκατομμύρια άνθρωποι ασκούνται 

καθημερινά στη βία; Δε φτάνουν, λοιπόν, μόνο οι “Κορυφές Ειρήνης” 
που γίνονται κάθε δέκα χρόνια, και που συχνά αναιρούνται από διαδόχους 

και αντιπάλους, για να φέρουν την ειρήνη στον κόσμο. Χρειάζεται 
να δουλέψουν και οι ρίζες της Ειρήνης. Χρειάζεται να δουλέψουν οι 

κρυμμένες και σιωπηλές ειρηνικές δυνάμεις της καλοσύνης, της συγγνώμης 
και της πραότητας. Χρειάζεται να γκρεμιστούν τα είδωλα της βίας και του 

πολέμου και να αναστηλωθούν αλήθειες και αρετές της ειρήνης. Χρειάζεται 
ένα προφητικό κήρυγμα παγκόσμιας μετάνοιας και αναγέννησης που μόνο 

φωτισμένοι από τη χάρη του Θεού άνθρωποι μπορούν να το μιλήσουν  
και να το επιχειρήσουν» 

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ειρηναίος Γαλανάκης:  
Επανάσταση των Συνειδήσεων», σελ. 122-123. 

***

Με αυτές τις σκέψεις, που περιγράφουν  
το μέγεθος του πολέμου στις μέρες μας,  

ο Πρόεδρος, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  
ο Γενικός Διευθυντής και οι συνεργάτες της Ορθοδόξου Ακαδημίας 

Κρήτης εκφράζουν τις πιο θερμές ευχές τους στους αγαπητούς 
αναγνώστες των «Διαλόγων Καταλλαγής» και στους λοιπούς  

ανά τον κόσμο φίλους του Ιδρύματος  
για ένα Ειρηνικό Πάσχα! 
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!
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Φωτ. Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς

«ἰδοὺ καὶ τὰ πλοῖα, τηλικαῦτα ὄντα 
καὶ ὑπὸ σκληρῶν ἀνέμων ἐλαυνόμενα, 

μετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου πηδαλίου ὅπου 
ἂν ἡ ὁρμὴ τοῦ εὐθύνοντος βούληται».

(Ἰακ., 3:4)
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