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Προλογικόν
Οι καλοκαιρινοί μήνες αποτελούν για το Ίδρυμα μεγάλη ευλογία για την επικοινωνία με
πολλούς και εξαιρετικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι συμμετέχουν σε ποικίλα διεθνή επιστημονικά Συνέδρια. Τις περισσότερες φορές πέρα από τις
σημαντικές εισηγήσεις και τη γνωριμία με την Ακαδημία, ζητείται και μία παρουσίαση του
τρόπου με τον οποίο η Ορθοδοξία, μπορεί να συμβάλει στον διάλογο με τον επιστημονικό
κόσμο1. Το παρακάτω κείμενο αποτελεί μέρος από την κεντρική ομιλία του Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά, Γενικού Διευθυντού της ΟΑΚ, στην έναρξη του Συνεδρίου για τη μοριακή
και πληθυσμιακή βιολογία των κουνουπιών, την Κυριακή 23 Ιουλίου 2022 (βλπ. 2718), σε
ελεύθερη μετάφραση από την αγγλική.
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[…]Ένα από τα σημερινά αναγνώσματα στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής είναι και η Επιστολή
που έστειλε ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους χριστιανούς (γράφτηκε μεταξύ 55-57 μ.Χ.) όπου
κάνει μία επισκόπηση (βλ. παραινέσεις) για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η Κοινότητα,
ανάλογα με τα χαρίσματα των πολιτών. Γράφει ο Παύλος: «ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν
τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ
διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ» (Βλπ. Ρωμ., 12:6-7). (Εάν, δηλαδή, έχομεν προφητικό
χάρισμα, ας διδάσκουμε την αλήθεια ανάλογα με το χάρισμα αυτό. Εάν έχουμε χάρισμα πνευματικής
διακονίας στην Εκκλησία, ας μένουμε συνεπείς σ’ αυτό· εκείνος, που έλαβε το χάρισμα να διδάσκει,
ας μένει στη διακονία της διδασκαλίας και ας αναλύει τις αληθείες του Θεού στους πιστούς).
Η παύλεια επιχειρηματολογία σε αυτό το Κεφάλαιο αναφέρεται όχι μόνον ποια μπορεί να είναι
τα διαφορετικά διακονήματα των ανθρώπων στην κοινωνία –τα δώρα ή τα ταλέντα που έχουν οι
χριστιανοί- αλλά μάς λέγει επίσης και με ποιον τρόπο θα τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό ήταν πάντα
ένα σημαντικό ερώτημα τόσο στο παρελθόν αλλά και ειδικά σήμερα: ΠΩΣ να κάνουμε σωστά τη
δουλειά μας, τη διακονία μας δηλαδή στην κοινωνία την οποία ζούμε κάθε εποχή.
Και εδώ τίθενται ουσιαστικά ερώτηματα: Πώς μπορούμε να κάνουμε την επιστημονική έρευνά
μας στο Εργαστήριο; Τι μπορεί να σημαίνει έρευνα στις ημέρες μας; Η έρευνα για την αύξηση της
γνώσης είναι πάντα ευπρόσδεκτη, εάν αυτή η έρευνα δεν απειλεί την επιβίωση της ανθρωπότητας.
Επίσης, η ελευθερία της έρευνας υπήρξε πάντοτε καταλυτική ως προς τα αποτελέσματα τα οποία
απολαμβάνουμε όλοι στη ζωή μας.
Εάν θέλουμε πραγματικά να αποτρέψουμε μία αρνητική εξέλιξη στην πορεία της ανθρωπότητας,
θα πρέπει να είμαστε ομόφωνοι στην ακόλουθη αρχή: Η έρευνα για τη γνώση πρέπει να είναι
κατ’ αρχάς ελεύθερη, ωστόσο, η εφαρμογή της γνώσης που αποκτάται δεν πρέπει να είναι
ελεύθερη τουλάχιστον σε ορισμένους τομείς που μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον της ίδιας της
ανθρωπότητας (π.χ. παρεμβάσεις στο DNA, Τεχνητή Νοημοσύνη κ.ά.).
Στην εποχή μας, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός για τις εντυπωσιακές εξελίξεις
στους επιστημονικούς τομείς της Βιολογίας, της Γενετικής και της Νευροφυσιολογίας. Πιστεύουμε
ότι τα τελευταία δύο χρόνια της πανδημίας (Covid-19), όχι μόνον δημιουργήσαμε μία δυναμική
επιστημονική κοινότητα σε αυτούς τους τομείς, αλλά έχουν αναπτυχθεί και νέα ενδιαφέροντα
χαρακτηριστικά για τη δημιουργία μίας κοινότητας αλληλεγγύης.
Στην Εγκύκλιο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία
πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο που βρισκόμαστε σήμερα (2016), τονίζεται, μεταξύ άλλων,
και το εξής: «7. Η σύγχρονη ανάπτυξη των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας επιφέρει ριζικές
αλλαγές στη ζωή μας. Προσφέρει σημαντικές ευεργεσίες όπως είναι η διευκόλυνση του καθημερινού
βίου, η αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών, η ευχερέστερη επικοινωνία των ανθρώπων, η έρευνα
του διαστήματος κ.λπ. Παρ’ όλα αυτά, έχει και ποικίλες επιπτώσεις, όπως είναι η χειραγώγηση της
ελευθερίας, η σταδιακή απώλεια πολυτίμων παραδόσεων, η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος,
η αμφισβήτηση των ηθικών αξιών. Η επιστημονική γνώση, όσο κι αν εξελίσσεται με ταχύτατους
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Βλπ. περισσότερα Ευθυμίου Νικολαϊδη, Επιστήμες και Ορθοδοξία, εκδ. Προπομπός, Αθήνα 2018.
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ρυθμούς, δεν κινητοποιεί τη βούληση του ανθρώπου, ούτε δίνει απάντηση στα σοβαρά ηθικά και
υπαρξιακά προβλήματα, στην αναζήτηση για το νόημα της ζωής και του κόσμου. Αυτά απαιτούν
πνευματική προσέγγιση, την οποία η Ορθόδοξος Εκκλησία επιχειρεί με τη Βιοηθική πού βασίζεται
στη χριστιανική ηθική και στην πατερική διδασκαλία. Ταυτόχρονα με τον σεβασμό της ελευθερίας της
επιστημονικής έρευνας η Ορθόδοξος Εκκλησία επισημαίνει τους κινδύνους, οι οποίοι υποκρύπτονται
σε ορισμένα επιστημονικά επιτεύγματα και τονίζει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και τον θείο του
προορισμό […]».
Για τον λόγο αυτό είναι επείγον για όλα τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας να συζητήσουν
σε βάθος τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προσφέρει ο τομέας της Βιολογίας. Ως εκ τούτου,
ο στόχος είναι να επαναφέρουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό
ρόλο της τεχνολογίας και την ικανότητά του να ενισχύει τις δεξιότητές μας χωρίς να αλλοιώνει την
ανθρώπινη φύση μας.
Το να μιλάμε για την ηθική της καινοτομίας σημαίνει επίσης να συνειδητοποιήσουμε την
τεράστια δύναμη που μπορεί να προσφέρει η Τεχνολογία και πώς θέλουμε να τη διαχειριστούμε.
Σημαίνει να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε πώς θέλουμε να εξελιχθούμε και σε ποιο μέλλον θέλουμε
να ανήκουμε ως πρωταγωνιστές και όχι ως θύματα. Η επιλογή εξακολουθεί να είναι δική μας και
μόνο δική μας.
Με άλλα λόγια, όπως μάς λέγει και ο Απόστολος Παύλος, μπορείτε να εργαστείτε στο Εργαστήριό
σας, αλλά με σεβασμό, αγάπη και αλληλεγγύη για το καλό της κοινωνίας, μίας κοινωνίας που μπαίνει
πλέον ολοκληρωτικά στη νέα εποχή των πανδημιών. Σάς ευχαριστούμε όλοι για το θεάρεστο έργο
που επιτελείτε και την ευαισθησία σας στο επισιτιστικό πρόβλημα και την κλιματική αλλαγή.
Η φύση δεν διαπραγματεύεται μαζί μας! Η φύση χρειάζεται τον σεβασμό μας!
Σημασία έχει η διατήρηση της ισορροπίας της φύσης και η προστασία του περιβάλλοντος και
αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της Ακαδημίας μας. Πιστεύουμε ότι το ανώτατο
επίπεδο αυτού του Διεθνούς Συνεδρίου θα συμβάλει σημαντικά στο να έχουμε ένα βιώσιμο και
καλύτερο μέλλον για τον άνθρωπο […].
Κατακλείοντες τις σύντομες σκέψεις επισημαίνουμε τα όσα ανέφερε σε πρόσφατη Ομιλία του η
Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄, πνευματικός προστάτης της Ορθοδόξου
Ακαδημίας Κρήτης, για το μέλλον της ανθρωπότητας: «Ἡ ἀνθρωπιστική ταυτότης καί ὁ πολιτισμός
μιᾶς κοινωνίας κρίνονται ὄχι μόνον ἐπί τῇ βάσει τῆς τεχνολογικῆς ἀναπτύξεως καί τῆς ὀργανώσεως
τῆς κοινωνικῆς καί πολιτικῆς ζωῆς, ἀλλά καί ἀπό τήν παρουσίαν ἐκείνων τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν,
αἱ ὁποῖαι ὑπενθυμίζουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνον πολίτης τοῦ κόσμου ἀλλά καί πνευματικόν
ὄν, τό ὁποῖον ἔχει ὑψηλόν καί αἰώνιον προορισμόν. Χωρίς συναίσθησιν αὐτοῦ τοῦ προορισμοῦ του, ὁ
ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ νά διαχειρισθῇ καί νά ἀντιμετωπίσῃ τάς ὁριακάς καταστάσεις τῆς ὑπάρξεώς του»
(«Παιδείας ἐγκώμιον», Ιωάννινα 13 Ιουλίου 2022).
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γραμματισμού Java. Το Συνέδριο αυτό είναι ξεχωριστό από
τα υπόλοιπα, καθώς δεν ακολουθεί ένα τυποποιημένο Πρόγραμμα ομιλιών. Οι συμμετέχοντες οργανώνουν τα θέματα
που θα παρουσιάσουν κατά την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου και οι Ομιλίες γίνονται υπό μορφή συζητήσεων στις οποίες όλοι συνεισφέρουν καθιστώντας αυτές, υψηλού επιπέδου, κάνοντας το Συνέδριο αυτό πρώτη προτεραιότητα για
πολλούς προγραμματιστές. Το Συνέδριο συνδυάζεται με εκδρομές, ώστε να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τις ομορφιές
της Κρήτης και φημίζεται για τις φιλανθρωπικές δράσεις του
προς την Εκπαιδευτική Κοινότητα της ευρύτερης περιοχής,
ενώ για φέτος ένα χρηματικό ποσό θα διατεθεί για τη στήριξη των πληγέντων από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

2712 3-10. || Διεθνές Συνέδριο
για τη Θεωρία των Χορδών
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, με τίτλο: “12th Crete
Regional Meeting in String Theory”, με υπεύθυνους τον
Δρα Βασίλειο Νιάρχο (Durham University), τον Δρα Κυριάκο Παπαδόδημα (ICTP, Trieste) και τον Δρα Ηλία Κυρίτση
(Πανεπιστήμιο Κρήτης και APC Paris). Ως θεματολογία είχε
τη μελέτη της Θεωρίας των Χορδών, ενώ συζητήθηκαν και
θέματα της Φυσικής από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες, αλλά και μεταπτυχιακούς φοιτητές, από τα μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και το CERN (Conseil
Européen pour la Recherche Nucléaire).

2714 17. || Ημερίδα Προγραμματισμού
και Ρομποτικής για παιδιά

2713 11-17. || Διεθνές Συνέδριο
Πληροφορικής (JCrete)

Το λογότυπο του φετινού Συνεδρίου για τη Βιολογία των κουνουπιών
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Ειδικό Πρόγραμμα για νέους και νέες ηλικίας 10-16 ετών,
με θέμα “JCrete4Kids”, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
παραπάνω Διεθνούς Συνεδρίου Πληροφορικής.
Τα μαθήματα παρεδόθησαν από ειδικούς Προγραμματιστές, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με πολύχρονη εμπειρία, οι οποίοι βρίσκονταν στην ΟΑΚ με την ευκαιρία σχετικού Διεθνούς Συνεδρίου (βλπ. 2713). Τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν διασκεδάζοντας και αναπτύσσοντας συλλογική και δημι-

Διεκπεραιώθηκε για ενδέκατη συνεχή χρονιά το Διεθνές
Συνέδριο Προγραμματιστών Java με υπεύθυνο τον καθηγητή Heintz Kabutz, το οποίο είναι πλέον ένα από τα πιο αναγνωρισμένα στο πεδίο του και στο οποίο καλούνται ομιλητές από όλο τον κόσμο, που είναι ειδήμονες στο αντικείμενό τους να «συμφιλοσοφήσουν» για τις τελευταίες εξελίξεις
γύρω από Νέες Τεχνολογίες που αφορούν τη γλώσσα Προ3
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ουργική σκέψη, καλλιεργώντας παράλληλα τη συνεργατικότητα και την ομαδικότητα. Οι νέοι ήλθαν σε επαφή με Νέες
Τεχνολογίες, όπως τη δημιουργία ρομπότ, με το οποίο μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο κ.ά.

Παράλληλα οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη μικρού μήκους ταινία «Μαρίκα… γιατί να
φοβάσαι;» του Ματθαίου Φραντζεσκάκη, η οποία επηρέασε
συναισθηματικά το σύνολο των συμμετεχόντων και αποτέλεσε τη βάση ενός κοινού προβληματισμού.
Τέλος, δημιουργήθηκαν τρεις Ομάδες Εργασίας οι οποίες θα
συνεχίσουν διαδικτυακά την επικοινωνία και θα συναντηθούν
διά ζώσης στην Κρήτη για τη συνέχεια της δράσης, η οποία
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου οι συμμετέχοντες συνάντησαν
τον π. Χρήστο Φιλιώτη, εφημέριο της Ελληνο-ορθόδοξης Ενορίας των Τριών Ιεραρχών του Στρασβούργου και Καθηγητή της
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος συμμετείχε στις συζητήσεις της συνάντησης, καθώς και η Δρ
Ελένη Σταγκουράκη, χανιώτισσα επιστήμων, που ζει και εργάζεται στο Βερολίνο.
Οι συμμετέχοντες κατά τη διαμονή τους στο Στρασβούργο είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον Καθεδρικό Ναό
της πόλης του Στρασβούργο με τη μοναδική αρχιτεκτονική
(του 11ου ως 14ου αιώνα) και το περίφημο αστρονομικό ρολόι του 16ου αιώνα και να λάβουν μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις της πόλης του Στρασβούργου για την επέτειο της
Γαλλικής Επανάστασης (14.7.1789).

2715 13-15. || Εθνικοί Πολιτισμοί
Μνήμης σε μία Ενωμένη Ευρώπη
Πρώτη συνάντηση συνεργασίας μεταξύ του επιστημονικού προσωπικού της Ευαγγελικής Ακαδημίας του Bad Boll
της Γερμανίας και της ΟΑΚ στο Στρασβούργο, με θέμα τη
μελέτη συγκεκριμένων πτυχών της κοινής ιστορίας, αλλά και
την αρχή μίας μελλοντικής συνεργασίας. Στην ιστορία και
στους εθνικούς πολιτισμούς μνήμης και τη σημασία τους για
την τρέχουσα ευρωπαϊκή πολιτική καθώς και στη σημασία
της πρώτης επιστημονικής συνάντησης αναφέρθηκαν ο Καθηγητής Jörg Hübner, Διευθυντής της Ακαδημίας του Bad
Boll και o Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής
της ΟΑΚ, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στον ιδρυτή της Ακαδημίας Εberhard Müller όσο και στη νέα συνεργασία των
δύο Ακαδημιών. Οι εργασίες έλαβαν χώρα στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Αγίου Θωμά (Centre Culturel St-Thomas), αναδεικνύοντας τα κοινά θέματα - ομάδες προβληματισμού όπως
«Θεραπεία της μνήμης» (Dr Fréderic Stephan), «Κοινές δράσεις μεταξύ των δύο Χωρών» (Αικατερίνη Καρκαλά), «Η ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στα σχολικά βιβλία της
Γερμανίας και της Ελλάδος» (Δρ Βάιος Καλογριάς και Δρ
Κωνσταντίνος Ζορμπάς), ενώ τη θεματολογία των εργασιών εμπλούτισαν οι Καθηγητές Dr Heike C. Mätzing και Dr
Dieter Dowe, οι οποίοι έχουν μελετήσει το παιδαγωγικό και
εθνολογικό έργο του Georg Eckert (1912-1974) καθώς και ο
Καθηγητής Ευρωβουλευτής Dr Réne Repasi.

2716 18-22. || Συνέδριο Πυρηνικής
και Σωματιδιακής Φυσικής
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Καλοκαιρινό Σχολείο, το οποίο διοργάνωσε το Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) «Δημόκριτος», με υπεύθυνο τον Καθηγητή Αριστοτέλη Κυριάκη. Ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, λόγω απουσίας του, καλωσόρισε με σύντομο Χαιρετισμό τους συμμετέχοντες, ευχαριστώντας τους
για την επί πολλά έτη εμπιστοσύνη και στήριξή τους προς το
Ίδρυμα. Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε
τουριστικούς και θρησκευτικούς προορισμούς των Χανίων,
τον οποίο μετέφερε ο υπεύθυνος του Συνεδρίου και Επιστημονικός Συνεργάτης της ΟΑΚ Ιωάννης Μουντογιαννάκης.
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2717 19. || 100η Σύνοδος
των Πρυτάνεων

ου έγινε και ειδική συνεδρίαση όπου παρουσιάστηκε το μεγάλο και καινοτόμο έργο του Καθηγητή Χρίστου Λούη.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν πέραν των 140 και πλέον ερευνητές από πολλές Χώρες του κόσμου. Παρουσιάστηκαν
τα τελευταία δεδομένα σχετικά με τις ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα φορείς όπως η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός, η ασθένεια Ζίκα και ο πυρετός του Δυτικού Νείλου.
Ο αριθμός περιστατικών από τέτοιες μεταδοτικές λοιμώξεις
έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω τις
κλιματικής αλλαγής, που επέτρεψε στα έντομα φορείς τους
να εξαπλωθούν σε όλες σχεδόν τις γωνιές του πλανήτη. Στη
Χώρα μας, όπως και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου και
της Νότιας Ευρώπης, η κλιματική αλλαγή θεωρείται ως ένας
από τους σημαντικότερους παράγοντες για την εξάπλωση του
κουνουπιού τίγρης και άλλων φορέων τέτοιων ασθενειών. Επίσης, τα τελευταία χρόνια τα κρούσματα της ελονοσίας έχουν αυξηθεί δραματικά παγκοσμίως λόγω των προβλημάτων που επέφερε η Covid-19 στη συνέχιση της καταπολέμησης των φορέων. Ιδιαίτερη έμφαση στο Συνέδριο δόθηκε
σε μελλοντικούς τρόπους καταπολέμησης τέτοιων ασθενειών, όπως η ανάπτυξη μεθόδων γενετικής τροποποίησης των
φορέων και νέων φαρμάκων και εμβολίων.

Στα Χανιά πραγματοποιήθηκε η 100η Επετειακή Σύνοδος
των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, που διοργανώθηκε επιτυχώς από το Πολυτεχνείο Κρήτης από 17 έως 20
Ιουλίου στον Πλατανιά Χανίων, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, την υποστήριξη του Δήμου Χανίων, του Δήμου Πλατανιά και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Τα θέματα εστιάστηκαν σε
τρεις βασικούς άξονες: (α) υποχρηματοδότηση, (β) ενεργειακό κόστος και (γ) (υπο)στελέχωση. Επίσης, έμφαση δόθηκε στο νέο μοντέλο διοίκησης των Πανεπιστημίων και στην
ανάγκη σύνταξης και κοινοποίησης ενός «οδικού χάρτη» εφαρμογής του νέου Νόμου.

Κατά τη διαμονή τους στην Ακαδημία οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον Γενικό Διευθυντή Δρα Κωνσταντίνο Ζορμπά για το έργο του Ιδρύματος,
το οποίο ήδη αρκετοί γνώριζαν από τη συμμετοχή τους σε
διάφορα επιστημονικά Συνέδρια. Επίσης, ο Γενικός Διευθυντής καλωσόρισε τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Άγγελο Συρίγο και αναφέρθηκε στη συνεργασία και την
πολύτιμη στήριξη από το Υπουργείο στο έργο του Ιδρύματος. Δώρα προσέφερε, εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου, Προέδρου της
ΟΑΚ, ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος. Τα μέλη της Συνόδου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την Κρητική κουζίνα του
Ιδρύματος, καθώς και την Κρητική μουσική παράδοση και
τους Κρητικούς χορούς στην βραδιά που διοργανώθηκε από
την ΟΑΚ.

Το Συνέδριο που συνδιοργανώθηκε από τον Γιώργο Κ.
Χριστοφίδη, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Imperial College
του Λονδίνου και τον Καθηγητή Γιάννη Βόντα, Διευθυντή
του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
του ΙΤΕ, χαιρέτισε ο Γενικός Διευθυντής της Ακαδημίας, Δρ
Κωνσταντίνος Ζορμπάς (Βλπ. Προλογικόν, σελ. 1-2). Ο υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας – Παράρτημα της ΟΑΚ, Αντώνης Καλογεράκης παρουσίασε τις
εκτενείς περιβαλλοντικές δράσεις του Ιδρύματος και τη συμμετοχή του ως ερευνητικού εταίρου σε Ευρωπαϊκά και διεθνή Προγράμματα.
Στην καταληκτική του ομιλία ο Καθηγητής Γιώργος Χριστοφίδης υπογράμμισε τη σημαντική συνεισφορά της ΟΑΚ
στην τεράστια ανάπτυξη που γνώρισε αυτό το επιστημονικό
πεδίο τα τελευταία 20 χρόνια.

2718 23-29. || Διεθνές Συνέδριο
για τη Βιολογία των Κουνουπιών

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ολοκληρώθηκαν στην ΟΑΚ οι εργασίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου σχετικού με φορείς λοιμωδών ασθενειών. Πρόκειται για ένα Συνέδριο με τεράστια επιστημονική
εμβέλεια που οργανώνεται στην Ακαδημία κάθε δύο έτη. Άρχισε το 2003 από τους παγκοσμίως γνωστούς ερευνητές της
Κρήτης όπως ο εκλιπών Καθηγητής Φώτης Κ. Καφάτος και
ο Καθηγητής Χρίστος Λούης και έχει καθιερωθεί σήμερα ως
μοναδικό στο είδος του. Στο πλαίσιο του παραπάνω Συνεδρί4

7. || Ευλογία των Καρπών της Γης
Σε έναν από τους αρχαιότερους Ναούς της Κρήτης, τον
Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου, Ροτόντα (6ος αιω.), Επισκοπής Κισάμου, έδρα του Αγίου Εθνοϊερομάρτυρος Μελχισεδέκ, Επισκόπου Κισάμου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος της ΟΑΚ, τέλε5
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«Έρχονται φίλοι μπιστικοί από τη Βιολογία και άνθισε
πάλι ο μπαξές μες στην Ακαδημία»· με την κρητική αυτή μαντινάδα καλωσόρισε η κα Δρακακάκη τους συμμετέχοντες
του Συνεδρίου, όπου τονίστηκε, μεταξύ άλλων, η έντονη ανάγκη να αναπτυχθεί η βάση γνώσεων που θα επιτρέψει τον
ορθολογικό σχεδιασμό των καλλιεργειών. Για να επιτευχθεί
αυτός ο στόχος, οι ερευνητές ανέλυσαν εκτενώς κυτταρικούς
μηχανισμούς των φυτών σε συνάρτηση με τον μεταβολισμό, ως απάντηση στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Το Συνέδριο αποτέλεσε μία εξαιρετική ευκαιρία παρουσίασης καινοτόμων ερευνητικών εργασιών, αλλά και συνεργιών στον τομέα της εκπαίδευσης και δικτύωσης, που θα διευκολύνουν την πολυπαραγοντική ανάλυση με σκοπό την ανάπτυξη περιβαλλοντικά αειφόρων συστημάτων. Οι συμμετέχοντες από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα από
όλη την υφήλιο, παρουσίασαν τις πιο πρόσφατες ανακαλύψεις στη βιολογία των φυτικών κυττάρων και έθεσαν συγκεκριμένα σημεία δράσης για την προώθηση αυτού του επιστημονικού πεδίου, θέτοντας τις βάσεις για τη μελλοντική έρευνα, η οποία θα δώσει απαντήσεις στα θέματα των καλλιεργειών, λαμβάνοντας υπόψη και την κλιματική κρίση.
Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, υπογράμμισε στην παρουσίασή του τη σημασία συνεργασίας των επιστημόνων για την προαγωγή της υπαίθρου, η
οποία ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στην Κρήτη αντιμετωπίζει
μεγάλες προκλήσεις και οι κάτοικοι έχουν επιτακτική ανάγκη
επιστημονικής υποστήριξης. Από την πλευρά του ο Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας – Παράρτημα
της ΟΑΚ, Αντώνης Καλογεράκης, ανέδειξε τη σχέση περιβάλλοντος και Επιστήμης, παρουσιάζοντας το έργο της ΟΑΚ
σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου ίσως θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου
καλλιέργειας στην Κρήτη και να υπάρξει συνεργασία μεταξύ όλων των Φορέων για τη βιωσιμότητα του νησιού, πρωτίστως για τον σεβασμό των καλλιεργητών απέναντι στο Φυσικό Περιβάλλον και σε όσα προσφέρει απλόχερα στον άνθρωπο.

σε την Ιερά Παράκληση και ακολούθως ευλόγησε τους καρπούς της γης, με τη συμμετοχή των κληρικών της Αρχιερατικής Περιφερείας Ανατολικής Κισάμου. Οι Ενορίες της Εκκλησιαστικής αυτής Περιφέρειας, οι πολιτιστικοί Σύλλογοι,
ως και κάτοικοι της Ενορίας Επισκοπής προσέφεραν, πλουσιοπάροχα και εκ του περισσεύματος της αγάπης των, καρπούς εκ της ευλογημένης γης της Κισάμου, προς ευλογία και
προσφορά (σταφύλια, φρούτα, οπωρικά κ.ά.).

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην ιστορικότητα του ιερού τόπου της Ροτόντας, τον οποίο χαρακτήρισε: «τόπο μαρτυρίου και μαρτυρίας» και ακολούθως μίλησε για τη σχέση
πίστης και λογικής, με αναφορά στο πρόσωπο της Παναγίας
και με αφορμή το Κυριακάτικο Ευαγγελικό ανάγνωσμα ως
και την ευλογία των καρπών, σύμφωνα με το τυπικό της Ορθόδοξης παράδοσης.

2719 1-5. || Διεθνές Συνέδριο
για τη Βιολογία Φυτικών Κυττάρων
Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι επιστημονικές εργασίες του πρώτου σημαντικού Διεθνούς Συνεδρίου
για τη Βιολογία Φυτικών Κυττάρων (PCBI2022), σε συνεργασία του Ερευνητικού και Συνεδριακού Κέντρου της ΟΑΚ
και του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια Davis, με Πρόεδρο
της Οργανωτικής Επιτροπής την παγκοσμίου φήμης Ερευνήτρια - Καθηγήτρια Γεωργία Δρακακάκη, η οποία κατάγεται από το χωριό Ελληνικό του Δήμου Πλατανιά και διαπρέπει στις ΗΠΑ.

2720 11-18. || Ζωγραφίζοντας το Φως!
Καλοκαιρινό Σχολείο Αγιογραφίας του καταξιωμένου
Ζωγράφου - Εικονογράφου Γιώργου Κόρδη (George Kordis
Icon Painting Summer School) πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Το Καλοκαιρινό Σχολείο άρχισε
στις εγκαταστάσεις της Εικονουργίας (Eikonourgia) στην Αθήνα και συνεχίστηκε στους χώρους της ΟΑΚ. Η συμμετοχή
ήταν μεγάλη, με συμμετέχοντες από διάφορες Χώρες (Αμερική, Καναδά, Μεξικό, Ουρουγουάη, Αυστραλία, Ουγγαρία,
Γερμανία, Νορβηγία και Πολωνία).
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Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν και να γνωρίσουν τα μνημεία του Βυζαντινού πολιτισμού στην Ελλάδα. Για το έργο
της ΟΑΚ ενημερώθηκαν από την Επιστημονική Συνεργάτιδα Κατερίνα Κάρκαλα, ενώ παρακολούθησαν και Ομιλία της
Ζαχαρένιας Σημαντηράκη για την Ιστορία της Κρήτης και ιδιαίτερα της Πόλης των Χανίων, την «πόλη των γιασεμιών»!
Επισκέφτηκαν την Ιερά Μονή Γωνιάς, τον Ναό του Αρχάγγελου Μιχαήλ (Ροτόντα) - Επισκοπή, το Σπήλαιο του Αγίου
Ιωάννη του Ερημίτη στη Μαραθοκεφάλα και την Ιερά Μονή
Χρυσοπηγής και συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις
για την Κοίμηση της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Γωνιάς ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάσθηκε και εφέτος το
«Πάσχα του Καλοκαιριού», η Κοίμηση της Παναγίας στους
Ναούς της ευρύτερης περιοχής και ιδιαιτέρως στους Ναούς
και τις Ιερές Μονές που είναι αφιερωμένες στη μνήμη της. Ανήμερα της μεγάλης γιορτής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός, αποδεχόμενος
την πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου
και Σελίνου Αμφιλοχίου, Προέδρου της ΟΑΚ, συλλειτούργησε στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Οδηγητρίας Κυρίας Γωνιάς.
Αξιοσημείωτη ήταν και η τεράστια προσέλευση των πιστών,
που υπομονετικά ανέμεναν έως ότου προσεγγίσουν τη θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας προκειμένου να προσκυνήσουν και να προσευχηθούν.

2721 20-28. || Διεθνές Συνέδριο
για τα Λεπιδόπτερα
Συνέδριο Βιολογίας και Γενετικής των Λεπιδόπτερων, το
οποίο διοργανώσαν για ενδέκατη φορά το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για τη Γεωργία και το Περιβάλλον (INRAE) του
Μονπελιέ και του παρόμοιου Ινστιτούτο (INRAE) των Βερσαλλιών της Γαλλίας, Ερευνητικά Ιδρύματα υπό την κοινή
αρχή των Υπουργείων Έρευνας και Γεωργίας της Γαλλίας.

Ευχαριστίες στους βοηθούς του κ. Κόρδη, τη Λουκία Συνοδινού - Διευθύνουσα της Cinnabar P.C., τους εικονογράφους Μαρία Πάνου, Νεκτάριο Μαμάη, Αλκιβιάδη Παππά
και την Keri Wiederspahn (Program Director – Writing the
Light), όπως και την Αγιογράφο - Επιστημονική Συνεργάτιδα
της ΟΑΚ Κωνσταντίνα Στεφανάκη, η οποία είχε την όλη επιμέλεια της φιλοξενίας στην ΟΑΚ.
Ο κ. Κόρδης εμπνευσμένος από μια πέτρα η οποία βρισκόταν στην ΟΑΚ τη φιλοτέχνησε και τη δώρισε στην Ακαδημία παραδίδοντας την στον Διευθυντή του Ιδρύματος τον
Δρ Κωνσταντίνο Ζορμπά. Θερμές ευχαριστίες στον Γιώργο
Κόρδη, ένα όμορφο και δημιουργικό ταξίδι στην ζωγραφική των εικόνων μόλις ξεκίνησε και συνεχίζεται για το 2023.

Τα Λεπιδόπτερα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι
πεταλούδες, αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες τάξεις εντόμων. Για τον λόγο αυτό η μελέτη τους παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος του Συνεδρίου
ήταν η ενημέρωση και ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων μεταξύ κορυφαίων επιστημόνων Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας στον χώρο των Λεπιδόπτερων καθώς και η γνώση
για την κατανόησή τους για μία πιο στοχευμένη προσέγγιση
των σύγχρονων ασθενειών.

15. || Πανηγυρικός Εορτασμός
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στη Ιερά Μονή Γωνιάς

2722 25. || Η Κίσαμος πατάει τα ζάλα
της: Πολίτης - Πολιτισμός - Κοινωνία
Συνάντηση όλων των Πολιτιστικών Συλλόγων της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων της Επαρχίας Κισάμου (ΕΠΟΦΕΚ),
ώστε να καθορισθούν οι συνέργειες και οι υπευθυνότητες για
μία σειρά πολιτιστικών δράσεων σε διάφορα σημεία της Κισάμου (Παλαιά Ρούματα, Γραμπούσα, Επισκοπή, Τοπόλια, Έλος,
Πολυρρήνια, Αρχαίος Ελαιώνας Γαλουβά). Όπως σημείωσε ο
6
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Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, η ΕΠΟΦΕΚ έχει ωριμάσει και μπορεί από τη διαφύλαξη του πολιτισμού μας να περάσει και στον έλεγχο των «κακώς κείμενων»
στην περιοχή μας. Διότι πολιτισμός είναι και η διατήρηση του
καλού και του κάλλους και η αποτροπή από κάθε τι που διαβάλλει τον ίδιο τον τρόπο της ζωής μας από όπου και εάν προέρχεται. Επίσης, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του εγχειρήματος
που σημαίνει ευθύνες και υποχρεώσεις των πολιτών εντάσσοντας στη διαδικασία του διαλόγου τόσο τους νέους όσο και τους
μόνιμους πλέον κατοίκους στην Κρήτη από το εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι η ΟΑΚ συνέβαλε από την αρχή της ιδρύσεως
της ΕΠΟΦΕΚ με κάθε δυνατό τρόπο στον σεβασμό του πολιτισμού της ενδοχώρας, αλλά και στην ενεργοποίησή του με δράσεις πολιτιστικές. Η όλη προσπάθεια ολοκληρώθηκε με μεγάλο
Συνέδριο με στόχο να οικοδομηθούν Γέφυρες Πολιτισμού στην
Επαρχία Κισάμου στις 28 Σεπτεμβρίου 2022.

Η πρώτη συνεδρίαση της Προσωρινής Επιτροπής Πολιτιστικών Συλλόγων της Επαρχίας Κισάμου πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 1991, στην ΟΑΚ, με πρωτοβουλία του μακαριστού Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κυρού
Ειρηναίου Γαλανάκη, στην οποία παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από δέκα Πολιτιστικούς Συλλόγους (Σύλλογος Νέων Κισάμου, Εκπολιτιστικός Σύλλογος Περιβολακίων, Πολιτιστικοί Σύλλογοι Κολυμπαρίου, Έλους, Βουβών, Πολεμαρχίου,
Μορφωτικός Όμιλος Βουκολιών, Σύλλογος Νέων Πλατάνου,
Λαογραφικός Σύλλογος Νοχιών και Σπηλιάς).
Σχετικά δημοσιεύματα επί του θέματος στις Εφημερίδες:
«Χανιώτικα Νέα», 7 Σεπτεμβρίου 2022, σελ. 33 και «Νέοι Ορίζοντες», 7 Σεπτεμβρίου 2022, σελ. 9.

2723 30.8-12.9. || Νέα Όρια
στις Φυσικές Επιστήμες;
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Για τον λόγο αυτό τόνισε ο κ. Ζορμπάς χρειάζεται μία
επιστημονική κοινότητα με ισχυρή φωνή και συνεχάρη το
Συμβούλιο του CERN για την αλληλεγγύη του «σε όλα τα
μέλη της ρωσικής επιστημονικής κοινότητας του CERN που απορρίπτουν αυτήν την εισβολή». Τέλος, επεσήμανε τις τραγικές συνέπειες που έχει αυτός ο πόλεμος στο ίδιο το Φυσικό
Περιβάλλον από την «άφρονα και παράφρονα» συμπεριφορά
του ανθρώπου σημειώνοντας ότι «κάθε πόλεμος είναι μία ανθρωπιστική και οικολογική καταστροφή» με τεράστιες υλικές
καταστροφές. Ιδιαίτερη αναφορά για το Συνέδριο έγινε και
στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης (Βλπ. «Χανιώτικα Νέα», 25
Αυγούστου 2022, σελ. 12 και 1 Σεπτεμβρίου 2022, σελ. 11).

νεργάζονται με το Ερευνητικό Κέντρο CERN της Ελβετίας.
Το Συνέδριο εντρύφησε στους τομείς της Φυσικής των στοιχειωδών σωματιδίων, πυρηνικής φυσικής, αστροφυσικής, ανίχνευσης νετρίνων σε συνδυασμό με την επιστήμη των υπολογιστών, ενώ από την πλευρά της η ΟΑΚ αφενός παρουσιάστηκε το έργο της ως Ερευνητικό Κέντρο και αφετέρου
προσέφερε την ευκαιρία στους συνέδρους να εισαχθούν στην
Κρητική παράδοση, τον τοπικό πολιτισμό και τη ντόπια γαστρονομία.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2724 6. || Ζώσα Ορθοδοξία
Ομάδα Γάλλων περιηγητών, από τον Σύλλογο “Alsace –
Crète” της Αλσατίας της Γαλλίας, με Πρόεδρο και υπεύθυνο
τον Γάλλο Φιλέλληνα και φίλο της Ακαδημίας Jean Claude
Shcwendemann, ταξίδεψε στην Κρήτη υλοποιώντας το Πρόγραμμα: «Μοναστήρια και Εκκλησίες της Κρήτης». Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους επισκέφθηκαν την ΟΑΚ, όπου
ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, όπου ενημερώθηκαν για τις δράσεις και τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, ενώ είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση για το μέλλον της Ορθοδοξίας στον
σύγχρονο κόσμο από τον Γενικό Διευθυντή Δρα Κωνσταντίνο Ζορμπά και την Επιστημονική Συνεργάτιδα Αικατερίνη
Καρκαλά.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο του CERN,
με αντικείμενο τις εξελίξεις στον χώρο της Φυσικής, στο
πλαίσιο του γνωστού Διεθνούς Συνεδρίου “New Frontiers in
Physics”, όπου η επιστημονική κοινότητα εξετάζει, μεταξύ
άλλων, και το μέλλον της Φυσικής καθώς και τις προτάσεις
για την κατασκευή κυκλικών συγκρούσεων στο CERN.
Όπως σημειώνεται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου,
σκοπός του είναι «η προώθηση της επιστημονικής ανταλλαγής και της ανάπτυξης νέων ιδεών στην Επιστήμη με ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονικότητα». Στην εισαγωγική του
ομιλία ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη φετινή Εγκύκλιο του οικουμενικού Πατριαρχείου για το Φυσικό Περιβάλλον, δίδοντας έμφαση στην εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία. Αναφέρθηκε στην άρνηση της Εκκλησίας
της Ρωσίας να αναγνωρίσει το γεγονός της εισβολής, εκδίδοντας αντ’ αυτού αόριστες δηλώσεις για την αναγκαιότητα ειρήνης υπό το φως των «γεγονότων» και των «εχθρών»
στην Ουκρανία, ενώ τονίζει τον αδελφικό δεσμό μεταξύ του
ουκρανικού και ρωσικού λαού ως μέρος της «Αγίας Ρωσίας», κατηγορώντας για τις εχθροπραξίες την κακή (διαβολική) «Δύση». Σε αυτή τη Δύση, στην οποία ζουν και εργάζονται χιλιάδες επιστήμονες από τη Ρωσία και την Ουκρανία, το Πατριαρχείο της Μόσχας βλέπει μία διεφθαρμένη
Δύση, η οποία έχει συνθηκολογήσει με τον «φιλελευθερισμό», την «παγκοσμιοποίηση», τη «χριστιανοφοβία» και τη
«στρατευμένη εκκοσμίκευση».
8

2726 15. || Ζήσε την Εκκλησία σήμερα!
Τα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (2016), αποτελούν καρπό πολλών ετών
συζητήσεων και συναποφάσεων. Όπως πολλές φορές επεσήμανε η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄ «αι συνοδικαί αποφάσεις πρέπει να ενταχθούν εις την
ζωήν των κατά τόπους Ορθόδοξων Εκλησιών, να κοινοποιηθούν εις τας Ενορίας, τας Ιεράς Αρχιεπισκοπάς και Μητροπόλεις, εις τας Ιεράς Μονάς, να συζητηθούν εις τας θεολογικάς και εκκλησιαστικάς σχολάς, να εισαχθούν εις την κατήχησιν και παιδείαν της νεότητος, να καρποφορήσουν εις την ποιμαντικήν διακονίαν και εις τας εν τω κόσμω δράσεις της Εκκλησίας. Η διαδικασία προσλήψεως και εφαρμογής των θεσπισμάτων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί ουσιαστικήν έκφρασιν της συνοδικής αυτής
ταυτότητος, τρόπον τινά, σύνοδον μετά την Σύνοδον» (Χανιά, 26 Ιουνίου 2016).

2725 12-16. || Συνέδριο
Πυρηνικής Φυσικής
Διεθνές Συνέδριο Φυσικής, με τίτλο: “Second MODE
Workshop on Differentiable Programming for Experiment
Design”, έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ. Υπεύθυνοι ήταν ο Καθηγητής Pietro Vischia (Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβαίν) και ο Καθηγητής Tommaso Dorigo (Εθνικό Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής της Ιταλίας), οι οποίοι συ-

Η ΟΑΚ, σε συνεργασία με το νεοσύστατο Βικαριάτο
της Ιεράς Μητροπόλεως Γαλλίας, άρχισε μία σειρά ετήσιων
κατηχητικών μαθημάτων για ενηλίκους, με κεντρικό θέμα:
«Ζήσε την Εκκλησία σήμερα. Η συνεισφορά της Συνόδου της
Κρήτης». Στην πρώτη συνάντηση, Χαιρετισμό απέστειλε ο
9
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Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας Δημήτριος,
ενώ εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου
και Σελίνου Αμφιλοχίου μίλησε ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ.

Τα μαθήματα θα μεταδίδονται διαδικτυακά στη γαλλική γλώσσα (εγγραφές: catechese@vicariatorthodoxe.fr,
HTTPS://US02WEB.ZOOM.US/J/84913433453, Youtube:
LALETTREDUVICARIAT) και θα περιλαμβάνουν τις ενότητες όπως: η ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η Κοινωνική Διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η διασπορά,
σχέσεις με τις άλλες Χριστιανικές Εκκλησίες, η νηστεία, ο
γάμος, ο ρόλος των λαϊκών κ.ά., θέματα που θα αναπτύσσονται από ειδικούς.
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ματος, Αντώνης Καλογεράκης, καλωσόρισε τους Συνέδρους
και ευχαρίστησε την Οργανωτική Επιτροπή, δεδομένου ότι
το τρέχον Συνέδριο ήταν το τέταρτο που πραγματοποιήθηκε στην ΟΑΚ με Καθηγητές και ερευνητές που συνεργάζονται με το πρωτοπόρο, σε παγκόσμιο επίπεδο, ερευνητικό κέντρο CERN της Ελβετίας. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το Ερευνητικό Έργο
της ΟΑΚ, τις περιβαλλοντικές δράσεις του Ιδρύματος και επισκέφθηκαν το Μουσείο Κρητικών Βοτάνων της ΟΑΚ και
το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο των Χανίων.

Η προσφορά των νέων στο πλαίσιο του Προγράμματος ήταν
σημαντική και σίγουρα συνέβαλε στην καλύτερη αλληλογνωριμία και κατανόηση σε θέματα ιστορίας, πολιτισμού και καταλλαγής. Ευχή όλων η προσπάθεια αυτή να μπορέσει να έχει και
συνέχεια. Τον Ιούνιο του 2023 θα ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα
στο Βερολίνο. Ευχαριστίες για την ευρωπαϊκή οικονομική στήριξη του Προγράμματος, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσε να
είχε υλοποιηθεί. Την οργάνωση και τον συντονισμό είχε η Επιστημονική Συνεργάτης της ΟΑΚ Κατερίνα Καρκαλά σε συνεργασία με την υπεύθυνη από το Βερολίνο Tina Rupprecht.

2727 18-22 || Συνέδριο για τους
μηχανισμούς ηλεκτρικών εκκενώσεων
κενού
Οι άνθρωποι από την αρχαιότητα γοητεύονταν από τους
κεραυνούς, αποδίδοντάς τους μαγικές ιδιότητες. Οι αρχαίοι
Έλληνες τούς θεωρούσαν εκδήλωση της παρουσίας του Δία,
ενώ παρόμοιες ιστορίες διηγήθηκαν και οι Βίκινγκς για τον
Θορ (γενειοφόρο θεό του κεραυνού και της αστραπής στη
Γερμανική και Σκανδιναβική μυθολογία). Σήμερα καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα αυτό το φαινόμενο, που ονομάζεται
ηλεκτρική εκκένωση (ή ηλεκτρικό τόξο). Το ενδιαφέρον για
τις ηλεκτρικές εκκενώσεις εκτείνεται σε πολλούς τομείς της
σύγχρονης τεχνολογίας, ιδιαίτερα σε επιταχυντές ηλεκτρονίων υψηλής επιτάχυνσης, στο CERN. Τέτοιοι επιταχυντές αποτελούν τεχνολογία αιχμής για τη μελέτη των στοιχειωδών
σωματιδίων, αλλά και για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών αντικαρκινικής ακτινοθεραπείας. Επίσης, οι ηλεκτρικές εκκενώσεις αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για μία πληθώρα εφαρμογών, που εκτείνονται από αντιδραστήρες πυρηνικής
σύντηξης, μέχρι συστήματα ακτινογραφιών νέας τεχνολογίας. Τέλος, η παρασιτική τους εμφάνιση αποτελεί μία σημαντική ενεργειακή σπατάλη.
Αν και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις είναι καλά κατανοητές
σε ένα μονωτικό υλικό ή αέριο, η εμφάνισή τους στο κενό έχει
ακόμα αρκετές πτυχές που παραμένουν άγνωστες. Αυτές τις
πτυχές συναντήθηκαν για να συζητήσουν πολλοί ερευνητές
από όλο τον κόσμο στο 10ο Διεθνές Συνέδριο για τα Τόξα Κενού (International Workshop on the Mechanisms of Vacuum
Arcs – MeVArc 2022), που πραγματοποιήθηκε στην ΟΑΚ.

Ο Παναγιώτατος στον Χαιρετισμό του επεσήμανε: «[…]
Χαιρόμαστε όλως ιδιαιτέρως που δίδεται την ευκαιρία στους
πιστούς της Ιεράς Μητροπόλεως Γαλλίας να ανακαλύψουν τις
εξαιρετικές συνοδικές εργασίες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια αυτού του ιστορικού γεγονότος το 2016. Πράγματι, η
Ορθόδοξος Εκκλησία ζει, εκφράζεται και αναπτύσσεται μέσα
από τη συνοδική της ταυτότητα. Για σχεδόν μισό αιώνα, η πανορθόδοξος προσυνοδική προπαρασκευαστική διαδικασία
στηρίχθηκε στην ακλόνητη συνείδηση ότι το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας και της ενότητας, πάνω στα οποία θεμελιώνεται η «ευχαριστιακή εκκλησιολογία» βιώνεται πρωτίστως συνοδικά. Αυτή η κοινή ιστορική διαδρομή, αυτό το πνευματικό
προσκύνημα στο χρόνο αποτελούν σημάδια της ευθύνης των
Εκκλησιών γενικά και του Οικουμενικού Πατριαρχείου ειδικότερα για τον σύγχρονο κόσμο. Αυτή η διαδρομή της Εκκλησίας συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η οικονομία της σωτηρίας συνεχίζει και σήμερα να είναι σημάδι ελπίδας για όλη την ανθρωπότητα, γιατί κανείς δεν πορεύεται προς τον Πατέρα παρά
μόνο μέσω του Χριστού ο οποίος είναι «Η οδός, η αλήθεια και
η ζωή» (Ιω. 14:6). Τα συνοδικά κείμενα που θα μελετηθούν αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο (συνοχή) που αναδεικνύει σημαντικά θέματα για τη ζωή της Εκκλησίας. Από τη θέση της νηστείας μέχρι την οργάνωση της ορθόδοξης διασποράς, από τα
ζήτημα του γάμου μέχρι την αποστολή της Εκκλησίας στον κόσμο, χωρίς να λησμονούμε την οικουμενική κίνηση· όλα αυτά
τα κείμενα φανερώνουν τη συνέχεια του σωτηριολογικού έργου του Χριστού και την εκκλησιαστική συνείδηση που εκτυλίσσεται το hic et nuc της Εκκλησίας στην υπηρεσία της ενότητας όλων στην κοινωνία του θείου και του ανθρώπινου [...]»,
ενώ από την πλευρά του ο κ. Ζορμπάς σημείωσε ότι «η Αγία
και Μεγάλη Σύνοδος μάς παρέχει τους οδοδείκτες για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, καθώς και εκείνων που θα έρθουν στο μέλλον. Τα συνοδικά κείμενα δεν είναι καρπός λίγων ημερών, αλλά συμπυκνώνουν τον προβληματισμό, τις εμπειρίες, την πείρα, τους αγώνες και τις αγωνίες της Ορθοδοξίας μέσα σε ένα διάστημα εκατό περίπου ετών,
από τον Πατριάρχη Ιωακείμ τον Γ΄, τις προσπάθειες των Πατριαρχών Αθηναγόρα και Δημητρίου και την τεράστια συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α΄, αλλά και
άλλων Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών». Αναφορές για την προετοιμασία και τη σημασία της Συνόδου στην
τοπική κοινωνία έκανε Αικατερίνη Καρκαλά, Επιστημονική
Συνεργάτιδα της ΟΑΚ.

2729 25. || Ζώσα Ορθοδοξία
Ομάδα της Γερμανόφωνης Ευαγγελικής Ενορίας της
Κρήτης, συνοδευόμενη από τον Γερμανό πάστορα Helmut
Schwalbe, επισκέφθηκε το Ίδρυμα για το θεολογικό Πρόγραμμα «Ζώσα Ορθοδοξία». Οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν
στους χώρους της ΟΑΚ από την Επιστημονική Συνεργάτιδα
Αικατερίνη Καρκαλά και ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση για θέματα Ορθόδοξης Θεολογίας, Θεολογίας της Εικόνας καθώς και για την καθημερινή ζωή των Γερμανών μονίμων κατοίκων του νησιού μας.

2728 23.9-1.10 || Εθελοντισμός
στην Κρήτη
Νέοι και νέες από το Βερολίνο και από την Κρήτη συμμετείχαν σε ένα Πρόγραμμα ανταλλαγής με τη στήριξη του Ελληνο-Γερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας. Οι συμμετέχοντες είχαν
κοινό Πρόγραμμα εθελοντικής προσφοράς τόσο στο Ευρω-Μεσογειακό Κέντρο Νεότητας – Παράρτημα της ΟΑΚ, όσο και
στο Ίδρυμα, με εργασίες καθαρισμού κλαδιών και βαψίματος,
με καθαρισμό του συνεδριακού και εκθεσιακού υλικού στους
χώρους του Ιδρύματος, αλλά και με πάτημα σταφυλιών.
Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να μάθουν στοιχεία της
ελληνικής και της γερμανικής γλώσσας, καθώς και την κοινή ιστορία των δύο λαών, σε συζητήσεις με τους Επιστημονικούς Συνεργάτες του Ιδρύματος, αλλά και με επίσκεψη στο
Γερμανικό Στρατιωτικό Νεκροταφείο στο Μάλεμε, όπου ακολούθησε συζήτηση με τον καταξιωμένο ερευνητή και ειδικό σε θέματα Ευρώπης και του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Laurens Hogebrink. Επισκέφθηκαν, επίσης, την πόλη των
Χανίων και τη Συναγωγή και ξεναγήθηκαν από τους Έλληνες συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, καθώς και από την εθελόντρια Βασιλική Παρασκευάκη. Επίσης, επισκέφθηκαν
την Ιερά Μονή Γωνιάς και το εκεί Εκκλησιαστικό Μουσείο,
αλλά και στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως (Χρυσοπηγής),
όπου και γνώρισαν την οικολογική καλλιέργεια και την περιβαλλοντική εκπαίδευση της Μονής.

2730 28. || Γέφυρες Πολιτισμού
με τα χωριά της Επαρχίας Κισάμου
Ένα σημαντικό Συνέδριο έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις
του Ιδρύματος, σε συνεργασία με την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου (ΕΠΟΦΕΚ), με τίτλο: «Γέφυρες πολιτισμού με τα χωριά της επαρχίας Κισάμου».

Το Συνέδριο αυτό έχει καθιερωθεί εδώ και 11 χρόνια,
προσελκύοντας πολλούς ερευνητές από διάφορες Χώρες και
κλάδους, όπως η επιστήμη των υλικών, η φυσική επιφανειών,
ο ηλεκτρομαγνητισμός και η φυσική του πλάσματος. Φέτος,
διοργανώθηκε από την επιστημονική ομάδα «MATTER» από
το Πανεπιστήμιο του Τάρτου της Εσθονίας, με υπεύθυνο τον
Κισαμίτη επιστήμονα Ανδρέα Κυριτσάκη.
Εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνου Ζορμπά, ο Επιστημονικός Συνεργάτης του Ιδρύ10
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Ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της
ΟΑΚ, στον σύντομο Χαιρετισμό του καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και τόνισε τη σημασία του ουσιαστικού διαλόγου για την επίλυση καίριων προβλημάτων της Επαρχίας Κισάμου. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «για να μπορέσουμε να
κατανοήσουμε τις διαφορές μας ή τα όσα μας συνδέουν χρειάζεται διάλογος. Τουλάχιστον θα πρέπει να προσπαθήσουμε,
ώστε να καταστεί δυνατός. Ο διάλογος δεν είναι αυτοσκοπός.
Ο διάλογος πρέπει να φέρει στο φως αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να επιστήσει την προσοχή στην αδικία, πρέπει να εντοπίσει τόσο τα θύματα όσο και τους δράστες –αλλά και τους υποστηρικτές τους….». Στο πρώτο μέρος τονίστηκε η σπουδαιότητα του ρόλου των Πολιτιστικών Συλλόγων στην ανάδειξη της Πολιτιστικής Ταυτότητας της ευρύτερης περιοχής
της Κισάμου και παρουσιάστηκαν τα πολυάριθμα Μουσεία
που βρίσκονται πάνω ή κοντά στον οδικό άξονα που συνδέει τον Ταυρωνίτη με την Παλαιόχωρα. Επίσης, παρουσιάστηκε η εξαίρετη δουλειά που γίνεται στο Ειδικό Σχολείο Κουτουφιανών και τονίστηκαν οι Πολιτιστικές Αξίες της Μάχης
της Κρήτης με τα κατά τόπους Πολεμικά Μουσεία και Μνημεία καθώς και η σημασία της ανάδειξης των Αρχαιολογικών
Χώρων και των Παραδοσιακών Οικισμών της περιοχής. Ακόμη, αναδείχτηκε η Μουσική και Χορευτική παράδοση της
Κισάμου και η συμβολή του Μουσείου Μουσικών Κρήτης
στις Λουσακιές Κισάμου, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στη
μουσική παράδοση της Κρήτης, αλλά επεκτείνεται θεματικά
και σε όλη τη Μεσόγειο και την υπόλοιπη Ελλάδα.
Στο δεύτερο μέρος τονίστηκε η αναγκαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος στις περιοχές Ελαφονήσι, Μπάλος, Φαλάσαρνα μέσα από τη σωστή και ορθολογική διαχείριση του τουρισμού με απόλυτη προτεραιότητα στον σεβασμό του φυσικού τοπίου και τις περιοχές “Natura 2000”. Επίσης, τονίστηκε η σημασία του θεματικού τουρισμού, αλλά
αναφέρθηκε και η δυνατότητα του θρησκευτικού τουρισμού.
Δόθηκε μεγάλη έμφαση στην Κρητική Διατροφή και τα προϊόντα της Κρητικής Γης και την προώθησή τους. Τέλος, αναφέρθηκαν ιδέες για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, όπως π.χ.
η ανάδειξη οικοτόπων, πέτρινων γεφυριών και ιαματικών πηγών ως πόλων τουριστικής έλξης.
Να σημειώσουμε ότι πριν το Συνέδριο έλαβαν χώρα κατά
τόπους συνεδριακές δράσεις στα χωριά Παλαιά Ρούματα,
Γραμπούσα, Επισκοπή, Τοπόλια, Έλος και Πολυρρήνια.
Σχετικά δημοσιεύματα επί του θέματος στην Εφημερίδα
Χανιώτικα Νέα, 26/09/2022 σελ.30 και 29/09/2022 σελ. 33.

ρεκκλήσια των Ισαποστόλων Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, αλλά και Αββά Μακαρίου καθώς και στις συνεδριακές
αίθουσες, όπου είχε λάβει χώρα η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ακολούθως, η Κωνσταντίνα Στεφανάκη, Αγιογράφος της ΟΑΚ, μίλησε στους παρευρισκόμενους για την εκκλησιαστική Τέχνη της Βυζαντινής Αγιογραφίας.
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Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται
(200 και πλέον ημέρες)
«[…] Κάθε δολοφονημένο παιδί, κάθε βιασμένη γυναίκα, κάθε κατεστραμμένη κατοικία και ναός, δεν είναι μόνο έγκλημα
πολέμου, αλλά και πράξη αποκήρυξης του Χριστού, με αποτέλεσμα ο εγκληματίας να βρίσκεται έξω από τον ευλογημένο φράχτη
της Εκκλησίας. Ωστόσο, η ηθική ευθύνη για τα εγκλήματα που διαπράχθησαν δεν βαρύνει μόνο τους φυσικούς αυτουργούς, αλλά
και τους ιδεολογικούς εμπνευστές τους –τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο και τους ομοϊδεάτες του ιεράρχες, οι οποίοι για δεκαετίες
προπαγάνδιζαν την εθνοφυλετική και ρατσιστική διδασκαλία του “ρώσικου κόσμου” (Russkii mir) και τώρα ευλογούν την επίθεση
στην Ουκρανία […]».
Απόσπασμα επιστολής Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιου
προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Α΄.

30. || Βόλτες με το ποδήλατο
Βόλτες με ποδήλατα για τους μεγάλους και με πυξίδες για
τους μικρούς, αλλά και εργαστήρι για τα ολυμπιακά αθλήματα και τα ολυμπιακά ιδεώδη, γιορτάστηκε στο Δημοτικό Σχολείο Κολυμπαρίου η 9η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού – Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2022.

Οι μαθητές της Ε’ και της ΣΤ’ Τάξης πήραν τα ποδήλατά
τους και με όλον τον εξοπλισμό ασφαλείας ποδηλάτησαν μέχρι την ΟΑΚ, μαθαίνοντας με βιωματικό τρόπο βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής. Οι μικρότεροι μαθητές έκαναν βόλτα με τις πυξίδες, ενώ στην αυλή του σχολείου διοργανώθηκαν αθλητικά παιχνίδια και αγωνίσματα. Στη συνέχεια, σε εικαστικό εργαστήρι, τα παιδιά προσέγγισαν τα Ολυμπιακά ιδεώδη και ήρθαν σε επαφή με ολυμπιακά αθλήματα.

29. || Επίσκεψη Ομάδας
από τη Φιλανδία
Την ΟΑΚ επισκέφτηκε ο Ορθόδοξος ιερέας Raun
Pietarinen με Ομάδα πιστών από τη Φιλανδία. Ο Επιστημονικός Συνεργάτης του Ιδρύματος, Αντώνης Καλογεράκης,
παρουσίασε την ιστορία και τις δράσεις της Ακαδημίας, με αναφορά και στις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και τους ξενάγησε στους χώρους που φυλάσσονται τα έργα της κινηματογραφικής ταινίας “ΕL GRECO” του Γιάννη Σμαραγδή,
στην Έκθεση «Οι δικοί μου Πρόσφυγες» της Πέπης Χατζηδάκη, στα έργα Τέχνης, με θέμα: «Πρόσωπο προς Πρόσωπο», στο πλαίσιο του ομώνυμου Προγράμματος της ΟΑΚ,
στο Μουσείο Κρητικών Βοτάνων, στα καλντερίμια, στα πα12

Είπαν για την ΟΑΚ
«[…] Ευχαριστώ, και τα διάφορα Ορθόδοξα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που έστειλαν Χαιρετισμό ή εκπροσωπούνται εδώ. Έχω
κατά νου την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, το Κέντρο Οικουμενικών Μελετών “Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου” της
Θεσσαλονίκης, τη Θεολογική Ακαδημία Βόλου, τη Θεολογική Ακαδημία Μόσχας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
και τη Θεολογική Σχολή του Μπάλαμαντ του Λιβάνου». Απόσπασμα εναρκτήριας ομιλίας του Ηγουμένου της Μοναστικής
Αδελφότητας του Bose Ιταλίας π. Sabino Chialà, στο 28° Διεθνές Οικουμενικό Συνέδριο Ορθόδοξης Πνευματικότητας 2022, με
θέμα: «Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος και η πνευματική του διδασκαλία».
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Δραστηριότητες του προσωπικού
και συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις
Ο Γενικός Διευθυντής:

23. 	Στην 106η Επέτειο από την κοίμηση του οπλαρχηγού
Χατζημιχάλη Γιάνναρη στο Μνημείο του, που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Χανίων.
	Στη μουσική συναυλία της Μελίνας Κανά στο Κοντομαρί, που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος
του χωριού.
25. 	Στον Αρχιερατικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής στα Φαλάσαρνα χοροστατούντων του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας Αρσενίου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου
και Σελίνου Αμφιλοχίου, με αφορμή τον εορτασμό
της μνήμης της Αγίας Παρασκευής.
	Άρθρο, με τίτλο: «Της Αγίας Παρασκευής της Αθληφόρου στα Φαλάσσαρνα» (Νέοι Ορίζοντες, 2-82022)
	Στη βράβευση του Καθηγητή Βιολογίας Χρίστου
Λούη στο πλαίσιο του Συνεδρίου για τη μοριακή
και πληθυσμιακή βιολογία των κουνουπιών (βλπ.
2718), όπου μίλησε για τον τιμώμενο.
27. 	Στην ενημερωτική εκδήλωση για το απειλούμενο φυτό Androcymbium Rechingeri στην αίθουσα
του Δημαρχείου Κισάμου, που διοργάνωσαν ο Δήμος Κισάμου, το ΜΑΙΧ, η Διεύθυνση Δασών Χανίων και η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σαμαριάς.
28. 	Συμμετοχή στην τελετή των αποφοίτων του έτους
2021-2022 στην Αγία Τριάδα. Για το έργο του και
τη συνεισφορά του στην Παιδεία τιμήθηκε ο Δρ Νικόλαος Μαρκαντώνης, επί σειρά ετών επιστημονικής συνεργάτης του Ιδρύματος.
30. 	Στην ετήσια συνάντηση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μελών Οικογένειας Κελαϊδή, που παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του συγγραφέα Αρχιμανδρίτη Συμεών Αυγουστάκη, με τίτλο: «Αρχιμανδρίτης
Παρθένιος Κελαϊδής (1830-1905)» και τη συμμετοχή πολλών μελών του Συλλόγου.
31. 	Συμμετοχή στην Ημερίδα, στα πλαίσια του Travel
Εdition, με τίτλο: «Κίνδυνοι και κανόνες ασφαλείας στο Διαδίκτυο: Πώς να προστατέψετε τα παιδιά
σας», με κεντρικό ομιλητή τον Αντιστράτηγο ε.α.
της ΕΛ.ΑΣ. και Πρόεδρο του Ινστιτούτου CSI Εμμανουήλ Σφακιανάκη, στον αύλειο χώρο του Ιερού
Ναού Αγίου Νεκταρίου Παχιανών.

Ι Ο ΎΛ Ι Ο Σ
2.	Χαιρετισμός στο Συνέδριο «Τα Σφακιά και η ευρύτερη περιοχή τους κατά την Επανάσταση του 1821:
τόπος και άνθρωποι», που διοργάνωσε ο Δήμος
Σφακίων, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
	Στην ψηφιακή εκδήλωση με τον Γέροντα Εφραίμ,
Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους με νέους από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3.	Τιμητική εκδήλωση για τους εκτελεσθέντες του
Ταυρωνίτη, στο Μνημείο Εκτελεσθέντων της περιοχής, που διοργάνωσε ο Δήμος Πλατανιά, οι Κοινότητες Ταυρωνίτη και Καμισιανών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταυρωνίτη, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη Μάχη της Κρήτης.
4.	Στη Διαδικτυακή Ημερίδα Αγιολογίας, με θέμα: «Η
λατρευτική τιμή των Αγίων στον ελληνικό πολιτισμό», που διοργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Αγίου Δημητρίου
και Αγίου Γρηγορίου Παλαμά.
14.	Άρθρο, με τίτλο: «Θύμησες από τη γιορτή τ’ Αϊ Κηρυκού και Ιουλίττης, στην Αρχαία Λισσό!» (Φως Φαναρίου, 14-7-2022).
19.	Στη Διαδικτυακή Συνεδρίαση της Επιτροπής Βιοηθικής του Πολυτεχνείου Κρήτης, ως Αντιπρόεδρος.
	Στη Διαδικτυακή Συνάντηση του “Michigan
Interfaith Power and Light’s”, που έχει ως αποστολή να εμπνεύσει με αγάπη τους ανθρώπους να ασκούν τη διαχείριση όλης της Δημιουργίας. Ενημέρωση για τις περιβαλλοντικές δράσεις της ΟΑΚ.

20. 	Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Χανίων Μιχάλη Μαρακάκη.
	Στη μουσική βραδιά – αφιέρωμα στους μεγάλους
Έλληνες συνθέτες Μίμη Πλέσσα, Γιώργο Χατζηνάσιο και Γιάννη Σπανό με τίτλο «τα τραγούδια που αγαπήσαμε» και ερμηνευτή τον Κώστα Φιωτάκη, που
διοργάνωσε ο Σύνδεσμος «Φίλοι του Αννουσάκειου
Ιδρύματος».
22-24. 	Στο Διαδικτυακό Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο,
με τίτλο: «Πηλιορείτες λόγιοι του Νεοελληνικού Διαφωτισμού», που διοργάνωσε η Εταιρεία Γραμμάτων
και Τεχνών Πηλίου.
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η «Ρωμανία», στο Γιαλί Τζαμί, στο Λιμάνι Χανίων.
7. 	Στον Αρχιερατικό Εσπερινό, χοροστατούντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου, Προέδρου της ΟΑΚ, και στην ευλογία των καρπών της γης, στον Ιερό Ναό Μιχαήλ
Αρχαγγέλου στη Ροτόντα Επισκοπής Κισάμου.
	Άρθρο, με τίτλο: «Ευλογία των καρπών της γης στη
Ροτόντα Κισάμου» (Φως Φαναρίου, 8-8-2022).
8. 	Στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Χανίων, ο Δήμος
Χανίων, η Δημοτική Κοινότητα Μουρνιών και η Ενορία Μουρνιών στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού
Ζωοδόχου Πηγής, με ομιλήτρια τη Ζαχαρένια Σημαντηράκη.
9. 	Στη Συναυλία, με ερμηνεύτρια την Ελένη Δήμου,
στο Πέτρινο Θέατρο Νωπηγείων, που διοργάνωσε
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λουσακιών.
10. 	Στην εκδήλωση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», με τίτλο: «Ο παλμός της Κρήτης στον κόσμο. Τιμή σε απόδημους και ντόπιους Κρήτες» και στην αναγόρευση
των νέων Εταίρων του Ιδρύματος, στον αύλειο χώρο
της Οικίας – Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου, στη
Χαλέπα.
12. 	Στη Συναυλία, με τίτλο: «Όμορφη και Παράξενη
Πατρίδα», που διοργάνωσε ο Φιλολογικός Σύλλογος Κισάμου στο Πέτρινο Θέατρο Νωπηγείων.
15. 	Στις εορταστικές εκδηλώσεις στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Οδηγητρίας Γωνιάς
με αφορμή τον Δεκαπενταύγουστο και την Κοίμηση
της Θεοτόκου.
16. 	Στην έναρξη του Φεστιβάλ Γεύσεων και Τέχνης
2022, στο Καστέλι Κισάμου.
17. 	Διαδικτυακή συνάντηση με τον Δρα Στέφανο Κάλη,
Καθηγητή και Διευθυντή στο Τμήμα Ιατρικής της
Εργασίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, σχετικά με τη στήριξη και τη συμμετοχή της
ΟΑΚ στο Διεθνές Συνέδριο, με τίτλο: «Κρητικός
Τρόπος Ζωής: Μεσογειακή Παράδοση και Σημερινή
Εφαρμογή», που θα πραγματοποιηθεί από 7-11 Νοεμβρίου 2022, στο Ρέθυμνο. Το Ίδρυμα θα συμμετάσχει στο ως άνω Συνέδριο ως συνδιοργανωτής.

και ο Δήμος Αποκορώνου στο Νίππος.
22. 	Στα 16α «Ειρηναία 2022», αφιερωμένα στη μνήμη
του μακαριστού Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη, στο Νεροχώρι Αποκορώνου, όπου φέτος ο Μιχάκης Γαλανάκης, πρώην μέλος του Δ.Σ. της ΟΑΚ, ομίλησε με θέμα: «Το μήνυμα της ειρήνης στο έργο του Ειρηναίου Γαλανάκη».
23. 	Στην τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία που τέλεσε
η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης με αφορμή τα ονομαστήρια και τη συμπλήρωση
τριάντα ετών αγλαοκάρπου αρχιερατικής διακονίας
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ειρηναίου στον Ιερό Ναό Αγίου
Νεκταρίου Φουρφουρά Ρεθύμνου, συλλειτουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου
και Σελίνου Αμφιλοχίου και του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Προδρόμου.
24. 	Διαδικτυακή συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας Δημήτριο και τους συνεργάτες
του Βικαριάτου της Γαλλίας για την από κοινού οργάνωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κατηχήσεως Ενηλίκων με επίκεντρο τη σημασία των κειμένων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στη ζωή του Χριστιανού του 21ου
αιώνος.

25. 	Άρθρο – παρέμβαση, με τίτλο: «Η σκέψη του Ειρηναίου Γαλανάκη τελεί “εν αιχμαλωσία”» (Φως Φαναρίου, 25-8-2022 και Χανιώτικα Νέα, 31-8-2022,
σελ. 23).
28. 	Στον πολυαρχιερατικό Εσπερινό για την εορτή του
Αγίου Ιωάννη στη Γκιώνα. Η φετινή Ιερά Πανήγυρις λαμπρύνθηκε από τη συμμετοχή Αρχιερέων,
προσκεκλημένων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Προικοννήσου Ιωσήφ,
χοροστατούντος του πανηγυρικού Εσπερινού και
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ειρηναίου, συνευχόμενο μετά του
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου Αμφιλοχίου.
30. 	Παρουσίαση μεγάλης μουσικής εκδήλωσης στο Καστέλι Κισάμου, στο πλαίσιο «Μνήμες Μικράς Ασίας: 100 χρόνια Χρέους, Ευθύνης, Έμπνευσης», με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή, σε μία από κοινού συνεργασί-

ΑΎ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ

1. 	Συνάντηση με τον νέο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Χανίων Ιωάννη Αμπελά, όπου του ευχήθηκε καλή και δημιουργική θητεία και είχε συζήτηση σχετικά με τα νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ιδρύματος.
6. 	Στην εκδήλωση τιμής και μνήμης, με αφορμή τη
θλιβερή επέτειο της συμπλήρωσης εκατό χρόνων
από τη Μικρασιατική Καταστροφή, με τίτλο: «Τραγουδώντας και χορεύοντας τον Πόντο στην Κρήτη»,
που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ποντίων Π.Ε. Χανίων
14

21. 	Στην παρουσίαση του βιβλίου: «Filius Patriae: Ανθυπολοχαγός Ιωάννης Κουρομιχελάκης» του Αναστάσιου Τάμη, που διοργάνωσε το Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
15
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α της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου, του
Δήμου Κισάμου, της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης,
του Συλλόγου Προβολής Κισάμου «Η Γραμπούσα»,
της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων της Επαρχίας Κισάμου, της Αδελφότητας Μικρασιατών Χανίων «Ο Άγιος Πολύκαρπος» και του Συλλόγου Κισαμιτών «Η
Κίσαμος» στην Πλατεία Τζανακάκη στην Κίσαμο.

Συλλογικότητα “Terra Verde” στο πλαίσιο του διημέρου «Συλλογικοί Βηματισμοί» στον χώρο του Προμαχώνα San Salvatore.
12. 	Στον Αγιασμό του Γυμνασίου – Λυκείου Κολυμπαρίου για την ένερξη της νέας σχολικής χρονιάς 20222023.
	Διαδικτυακή συζήτηση για την προετοιμασία της
πρώτης συνάντησης της 15ης Σεπτεμβρίου των ετήσιων κατηχητικών μαθημάτων για ενηλίκους, με κεντρικό ομιλητή τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και θέμα: «Η προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου: Προβλήματα
– Προοπτικές», σε συνεργασία της ΟΑΚ με το νεοσύστατο Βικαριάτο της Ιεράς Μητροπόλεως Γαλλίας.

ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ
3. 	Στην πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία με αφορμή τα
εγκαίνια του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού, στο Συρικάρι Κισάμου,
και στο εόρτιο γεύμα στο Τσατσαρωνάκειο Πολύκεντρο της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου.
4. 	Στην εκδήλωση «τιμής και μνήμης» για τους ηρωικούς νεκρούς, θύματα της Γερμανικής θηριωδίας,
στα Τσουρουνιανά, που διοργάνωσαν ο Δήμος Κισάμου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος μελών οικογένειας
Τσουρουνάκη «Ειρηναίος Τσουρουνάκης».
5. 	Στο Ψηφιακό Αρχονταρίκι με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπo Μπουκόμπας Τανζανίας Χρυσόστομο, με
θέμα: «Ορθόδοξη Ιεραποστολη: η νεωτέρα εποποιία
του Ελληνισμού», που διοργάνωσε η Ιερά Επισκοπή
Μπουκόμπας Τανζανίας και η Πεμπτουσία.

13.	Άρθρο – παρέμβαση, με τίτλο: «Μπορεί να υπάρξει μία ισορροπημένη ανάπτυξη στην Κίσαμο; Σωστά ερωτήματα για σωστές απαντήσεις…» (Χανιώτικα Νέα, 13 Σεπτεμβρίου 2022, σελ. 13).
14. 	Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος με την Προϊσταμένη του Τμήματος Μαρία Μορέ
και τον Πολιτικό Μηχανικό Απόστολο Ανδρεάδη, με
θέμα την πορεία εξέλιξης του έργου: «Ανακαίνιση
κτιρίων Συνεδριακού Κέντρου Ορθοδόξου Ακαδημίας
Κρήτης».
16. 	Στον Εσπερινό για την εορτή της Αγίας Σοφίας, μετά
Τρισαγίου στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη και
στην παρουσίαση του βιβλίου του Βαγγέλη Κακατσάκη, με τίτλο: «Πότες θα κάνει ξαστεριά…» στο
Κοινωφελές Ίδρυμα «Αγία Σοφία» στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου.
18. 	Στις Επετειακές Εκδηλώσεις Εθνικής Τιμής και Μνήμης για τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στον
Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Πύργο Περιβολίων και στο Μνημείο Μικρασιατικής Καταστροφής στα Χανιά που διοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων, η Ομοσπονδία
Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος και η Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων «Ο Άγιος Πολύκαρπος».
19-20. 	Ομιλητής στην ιερατική σύναξη της Ιεράς Μητρόπολης Περιστερίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος του
Συμβουλίου της Ευρώπης, με θέμα τη «ρητορική μίσους».
21. 	Ομιλία για τον Θρησκευτικό Τουρισμό στην Επισκοπή (Ροτόντα), στο πλαίσιο ενεργοποίησης των πολι-

	Διαδικτυακή συνάντηση συνεργασίας μεταξύ της
ΟΑΚ και του Martin Palmer, θεολόγου, συγγραφέα, Γενικού Γραμματέα της Συνεργασίας των Θρησκειών για μελλοντικά Περιβαλλοντικά Προγράμματα με διαφορετικό περιεχόμενο και δίδοντας έμφαση
στον ρόλο της Ορθοδοξίας στην προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος. Έλαβαν μέρος οι: Martin Palmer,
Catherine Devitt, Αντώνης Καλογεράκης και Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ,
όπου παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες της ΟΑΚ.
10. 	Στη συζήτηση, με θέμα: «Αναπηρία και εργασία: Η
ανάγκη για ένα νέο παράδειγμα», που διοργάνωσε η
16
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17.9 	Στη μουσική βραδιά, με τίτλο: «Τα τραγούδια που αγαπήσαμε», στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον
Εμπρόσνερο Αποκορώνου.

τών της ενδοχώρας για θέματα της περιοχής, από
την ΕΠΟΦΕΚ (Βλπ. 2722).
23. 	Διαδικτυακή συνάντηση των συντονιστών των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Η Αικατερίνη Καρκαλά
8-10.8 	Συναντήσεις με τον Torsten Israel για τη Φωτογραφική Έκθεση για τον «Ρενάτο Μόρντο» (Νοέμβριος
2022).
24.8	Διαδικτυακή συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας Δημήτριο και τους συνεργάτες
του Βικαριάτου της Γαλλίας για την από κοινού οργάνωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κατηχήσεως Ενηλίκων με επίκεντρο τη σημασία των κειμένων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στη ζωή του Χριστιανού του 21ου
αιώνος.
26.8 	Προετοιμασία και παρακολούθηση εθελοντριών
Clara Rienäcker και Elina Pannier, όπως και Malena
Gastler.
	Διαδικτυακή Συνεργασία με το Γραφείο της Οργάνωσης Aktion Sühnezeichenκαι τον Υπεύθυνο
Thomas Heldt.
28-30.8	Συμμετοχή στη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Χριστιανικής Συνέλευσης στο Bruchsal της Γερμανίας.
Επανεκλογή ως μέλος του Δ.Σ. Η ΟΑΚ είναι ιδρυτικό μέλος της Συνέλυσης και συμμετέχει δυναμικά
από την ίδρυσή της (2015).
16.9 	Στον Εσπερινό για την εορτή της Αγίας Σοφίας,
μετά τρισαγίου στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη και στην παρουσίαση του βιβλίου του Βαγγέλη
Κακατσάκη, με τίτλο: «Πότες θα κάνει ξαστεριά…»
στο Κοινωφελές Ίδρυμα «Αγία Σοφία» στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου.

26. 	Συναντήσεις με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης στα Χανιά.
27. 	Συμμετοχή - Παρέμβαση στο Φόρουμ για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Χανίων για έναν «αειφόρο τουρισμό».
30. 	Στο διαδικτυακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο, με
θέμα: «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
(GDPR) και Κυβερνοασφάλεια», που διοργάνωσε το
Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
	Ομιλητής, μαζί με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου Ανδρέα και τον Νικόλαο Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή
του Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος
Κ. Βενιζέλος», στην παρουσίαση του βιβλίου του
συγγραφέα Αρχιμανδρίτη Συμεών Αυγουστάκη, με
τίτλο: «Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Κελαϊδής (18301905)», στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Ο Αντώνης Καλογεράκης
1.7 	Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με τον νέο Διευθυντή του Heinrich Böll Stiftung (HBS) Μιχάλη Γουδή, στο πλαίσιο πρόσκλησης για τις εκδηλώσεις των
δέκα χρόνων του HBS στην Ελλάδα, όπου συζητήθηκε η συνεργασία σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες και Συνέδρια με την ΟΑΚ, δεδομένων και των
συνεργιών της ΟΑΚ με την προηγούμενη Διευθύντρια του HBS Όλγα Δρόσου.
15.7 	Διαδικτυακή συνάντηση με την Επικούρη Καθηγήτρια Μαρία Παύλου, από τη Θεολογική Σχολή της
Εκκλησίας Κύπρου, για τη δημιουργία της Ιστοσελίδας του κοινού Προγράμματος που υλοποιείται τον τελευταίο χρόνο με την ΟΑΚ: “Advancing
Utterly Green Environments”. (https://augeproject.
com/) και την ανάπτυξη του φυσικού αντικειμένου
του Έργου.
19.7 	Διαδικτυακή συνάντηση με τον Καθηγητή David
Arnosti από το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας Μίσιγκαν (ΗΠΑ) και τη Leah Wiste, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Michigan Interfaith Power & Light, για
το κοινό Πρόγραμμα των Ιδρυμάτων αυτών με την
ΟΑΚ για την αντιστάθμιση των εκπομπών Διοξειδί-

Ο Ευάγγελος Βεργανελάκης
3.9 	Στη Συναυλία «Ο Μίκης και η Κρήτη: Συμφωνικά
έργα και τραγούδια» με την Ορχήστρα Σύγχρονης
Μουσικής ΕΡΤ, στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
4.9 	Στη Συναυλία «Ο Μίκης αφηγείται…» στο Θέατρο
Μίκης Θεοδωράκης στο Λιμάνι Χανίων.
17
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Ο Ιωάννης Κατσιφαράκης

ου του Άνθρακα (CO2) των πτήσεων των Συνέδρων
που έρχονται στην ΟΑΚ μέσω επέκτασης των φωτοβολταϊκών του Ιδρύματος, με σκοπό την αύξηση
της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας
το αποτύπωμα άνθρακα.
27.7 	Διαδικτυακή συνάντηση των Εταίρων του Προγράμματος “e-hagiography”.
10-11.8 	Διαδικτυακές συναντήσεις με τους εταίρους του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος TORAL, ως
συνέχεια της επιτυχημένης από την ΟΑΚ αποστολής όλων των απαραίτητων στοιχείων για την ολοκλήρωση του φυσικού και του λογιστικού αντικειμένου του Έργου.
1.9 	Εισήγηση στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου
ICNFP, με θέμα: «Κλιματική κρίση και καλές πρακτικές για ένα αειφόρο μέλλον», με αφορμή την παγκόσμια ημέρας υπέρ του Φυσικού Περιβάλλοντος
(Αρχή της Ινδίκτου).
3.9 	Συνάντηση με τον Καθηγητή Robert Sobolewski
από το Πανεπιστήμιο Bialystok University of
Technology της Πολωνίας, με θέμα συζήτησης τις
ανεμογεννήτριες κάθετου και οριζόντιου άξονα σε
κτίρια, στον αστικό χώρο και στην ύπαιθρο ελαχιστοποιώντας την όχληση, στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης και πιθανή συνεργασία με την ΟΑΚ,
μέσω συνεδριακών δράσεων.
5-9.9 	Συμμετοχή, εκ μέρους της ΟΑΚ, σε συνάντηση Φορέων και εμπειρογνωμόνων στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου και στο Βερολίνο, με θέμα: «Δράσεις
μη τυπικής εκπαίδευσης στον τομέα της Ιστορικής
Μνήμης – Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Διεθνούς
Αλληλοκατανόησης», με σκοπό την ανάπτυξη σχετικών δράσεων/συναντήσεων στην Ελλάδα, στη Γερμανία, αλλά και στη Γαλλία.
21-24.9	Διαδικτυακή συμμετοχή στο Συνέδριο, με θέμα:
“17th IAEE European Energy Conference”.
29.9 	Συνάντηση με τη Martta Pietarinen με σκοπό τη συνεργασία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος
από κοινού με Φορείς της Φιλανδίας, της Ιρλανδίας
και της ΟΑΚ με θέμα την υγεία.

16.9 	Συμμετοχή στην εκδήλωση μνήμης για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περιβολίων στα Περιβόλια Χανίων.
18.9 	Στην πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ «Γη, Πολιτισμός,
Τουρισμός», που διοργάνωσε ο Δήμος Πλατανιά
στην κεντρική Πλατεία της Αγίας Μαρίνας.
19.9 	Στην εκδήλωση «Γνωρίζοντας τα χόρτα της Κρήτης»
στην αρχαία Ελιά των Βουβών στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Γη, Πολιτισμός, Τουρισμός», που διοργάνωσε ο Δήμος Πλατανιά.

Ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης
2.9 	Συμμετοχή και παρέμβαση στο Διαδικτυακό Συνέδριο «Ανάδειξη και Διάδοση της Πολιτιστικής και
Φυσικής Κληρονομιάς μέσα από την Ανάπτυξη και
Θεσμική Ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη
νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου».
7.9 	Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Ημερίδα για τα Επαγγελματικά Θέματα των Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης και των Αρχειονόμων.
18-19.9 	Συμμετοχή στο διήμερο Εκδηλώσεων του 12ου Φεστιβάλ «Γη – Πολιτισμός - Τουρισμός» του Δήμου
Πλατανιά.
22-24.9	Συμμετοχή στο 4ο Διαδικτυακό Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών στο Ηράκλειο.

Τα νέα της ΟΑΚ
Συνεργασία ΟΑΚ με Ίδρυμα από τις ΗΠΑ για αντιστάθμιση
του Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) των πτήσεων μέσω φωτοβολταϊκών
Με πολύ μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία της ΟΑΚ με
το Michigan Interfaith Power and Light της Αμερικής, μία νέα προσπάθεια για αντιστάθμιση των εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2)
που παράγονται από τις πτήσεις των Συνέδρων από όλο τον πλανήτη, που φτάνουν στην ΟΑΚ, μέσω της επέκτασης του φωτοβολταϊκού
συστήματος που διαθέτει το Ίδρυμα -το πρώτο στην Κρήτη στη μέση
τάση με αξιοποίηση του ενεργειακού συμψηφισμού- ώστε η παραγόμενη ενέργεια από τον ήλιο στις οροφές της ΟΑΚ να έχει ως αποτέλεσμα
το ελάχιστο δυνατό αποτύπωμα στο περιβάλλον των συνέδρων του Ιδρύματος, με ολιστικό τρόπο, ξεκινώντας από την πόλη τους μέχρι να
φτάσουν στα Χανιά – στο Κολυμπάρι και να επιστρέψουν πίσω. Η παραπάνω δράση είναι μία καινοτόμος δράση καλών πρακτικών και εντάσσεται στην όλη προβληματική του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας – Παράρτημα της ΟΑΚ για την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος.
Η ιστοσελίδα που οι Σύνεδροι και όσοι το επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή, για να γίνουμε κλιματικά ουδέτεροι
ως απάντηση στην περιβαλλοντική και ενεργειακή κρίση με υπευθυνότητα είναι στην αγγλική: www.miipl.org/greenembo
To Πρόγραμμα αυτό είναι το τέταρτο που πραγματοποιεί το Ίδρυμα σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, ως Ερευνητικό και Συνεδριακό
Κέντρο, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών της για προώθηση στην πράξη του σεβασμού στη φύση και στον άνθρωπο, καλλιεργώντας τις ιδέες του συνεργατισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης στα θέματα της κλιματικής κρίσης και της ενέργειας με συμπράξεις των πολιτών, αλλά και της όλης προσπάθειας του Οικουμενικού
μας Πατριαρχείου.

Εθελοντές στην ΟΑΚ
Η Clara Rienäcker, από τη Δρέσδη Γερμανίας, προσέφερε επί δύο μήνες εθελοντική εργασία πριν τις πανεπιστημιακές της
σπουδές.
Η Βασιλική Παρασκευάκη, από το Fulda University of Applied Sciences Γερμανίας, πραγματοποίησε τη δίμηνη πρακτική
της άσκηση συμμετέχοντας σε ποικίλες δράσεις του Ιδρύματος.
Η Malena Gastler προσέφερε εθελοντική εργασία για ένα έτος (Ιούλιος 2021 – Αύγουστος 2022), μέσω της συνεργασίας του
Ιδρύματος με τη Διαπολιτισμική Περιβαλλοντική Οργάνωση «Φιλοξενία» και της Aktion Sühnezeichen – Friedensdienste
(ASF), πριν τις πανεπιστημιακές της σπουδές.
Η Elina Pannier είναι η νέα εθελόντρια, η οποία θα προσφέρει εθελοντική εργασία για ένα έτος (Σεπτέμβριος 2022 – Αύγουστος 2023), μέσω της συνεργασίας του Ιδρύματος με τη Διαπολιτισμική Περιβαλλοντική Οργάνωση «Φιλοξενία» και της
Aktion Sühnezeichen – Friedensdienste (ASF).
Η Χρυσοβαλάντω Μπλατζή, Καθηγήτρια Γερμανικών με απόσπαση από το Γυμνάσιο Κολυμπαρίου, είναι η νέα Επιστημονική Συνεργάτιδα του Ιδρύματος, Υπεύθυνη για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα.

Τις ευχαριστούμε θερμά!
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Από τα παλιά
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Πένθη
Στις 6 Ιουλίου τ.έ. εκοιμήθη εν Κυρίω ο συγγραφέας και πρώην Δήμαρχος Κισάμου Αντώνης Σχετάκης, παλαιός φίλος και υποστηρικτής του Ιδρύματος. Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020 είχε πραγματοποιηθεί η
5η Συνάντηση των μελών της Λέσχης Φιλαναγνωσίας στη Βιβλιοθήκη
της ΟΑΚ «Το Φως», με γενική θεματική: «Έλληνες πεζογράφοι με φόντο την Κρήτη». Αυτή η συνάντηση απετέλεσε μία ιδιαίτερη τιμή για τη
Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ καθώς φιλοξένησε τον συγγραφέα Αντώνη Σχετάκη, με τον οποίο τα μέλη της Λέσχης συζήτησαν για το ιστορικό μυθιστόρημά του: «Στους δρόμους του Αυγερινού», που διασώζει άφθονα αληθινά γεγονότα.

Εικόνες από παλιές
δραστηριότητες
του μακαριστού Μητροπολίτου
Κισάμου και Σελίνου
Ειρηναίου Γαλανάκη,
συνιδρητού της ΟΑΚ.
Αιωνία του η μνήμη!

Ευχές

Η καθηγήτρια Γεωργία Δρακακάκη νυμφεύτηκε
τον Καθηγητή Πληροφορικής Thomas Wilkop
με Κουμπάρο τον Επιστημονικό Συνεργάτη
της ΟΑΚ, Αντώνη Καλογεράκη, αμέσως μετά την
ολοκλήρωση του εξαιρετικά επιτυχημένου Συνεδρίου
Βιολογίας Φυτικών Κυττάρων (PCBI2022) στην ΟΑΚ
(Βλπ. 2719).

Τις πιο θερμές ευχές μας
στη νέα ζωή τους!
20

Στις 28 Ιουλίου τ.έ. εκοιμήθη εν Κυρίω ο Ομότιμος Καθηγητής Γεώργιος Γαλίτης, φίλος και παλαιός συνεργάτης του Ιδρύματος. Ο αείμνηστος
διέπρεψε ως Καθηγητής Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης, τόσο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στη Θεολογική Σχολή, όσο και σε αυτό των
Αθηνών. Υπήρξε ένας αληθινός διδάσκαλος, τόσο με την κατάρτιση την
επιστημονική, όσο και με το ήθος και τη ζωή του. Η διδασκαλία της Καινής Διαθήκης και η Ερμηνεία του δεν ήταν μόνο θεωρία, αλλά και πράξη ζωής για τον ίδιο.

Στις 24 Αυγούστου τ.έ. εκοιμήθη εν Κυρίω ο Μητροπολίτης Διοκλείας
Κάλλιστος Ware (1934-2022), πρώτος Βρετανός Ορθόδοξος Επίσκοπος,
μία μεγάλη θεολογική μορφή για την Ορθοδοξία, παλαιός φίλος και συνεργάτης της ΟΑΚ. Είχαμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε αρκετές φορές στην Ακαδημία είτε ως ομιλητή είτε ως σύνεδρο σε διάφορους διαχριστιανικούς διαλόγους. Υπήρξε ένας άνθρωπος με ήθος Ορθόδοξο,
είχε τη δυνατότητα και την ικανότητα να μπορεί να μιλάει για την Ορθοδοξία στον Αγγλικανικό κόσμο. Τα βιβλία του υπήρξαν υποδειγματικά
για τη γλαφυρότητα και την προσέγγιση της Ορθοδοξίας πρώτα ως βίωμα και μετά ως θεολογική επιστήμη. Στις 25 Οκτωβρίου 2018 επισκέφθηκε τελευταία φορά τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, μαζί με μέλη
της Ομάδας του Συλλόγου «Φίλων του Αγίου Όρους» της Μεγάλης Βρετανίας, όπου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παράσταση
με τίτλο: «Η Μάχη της Κρήτης: μία ιστορία Επιβίωσης – Ο πόλεμος και
η Κατοχή μέσα από τα μάτια ενός παιδιού», από τη βραβευμένη καλλιτέχνιδα - αφηγήτρια Anna Conomos - Wedlock. (Βλπ. 2490)

Ευχόμεθα να τους αναπαύσει ο Κύριος και εκφράζουμε
και από τη θέση αυτή θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.
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Φιλοξενίες - Επισκέψεις
3-27.7 	Ο Rudiger Noll, Γενικός Γραμματέας των Ακαδημιών Ευρώπης (Oikosnet).
4-9.7	 Η Anna Conomos, βραβευμένη καλλιτέχνιδα – αφηγήτρια, φίλη της Ακαδημίας.
11-17.7 	και 5-7.9 Ο Σουηδός πάστορας Kling Bjork, φίλος
του Ιδρύματος.
14.7	Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Δήμου Ηρακλείου.
16-17.7 	Οι π. Αλέξιος Milyutiu (Ουκρανικής καταγωγής)
και π. Serge Sollogoub (Ρωσικής καταγωγής) από
την Ιερά Μητρόπολη Γαλλίας, οι οποίοι συμμετείχαν στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό
Ναό Αγίας Μαρίνας Κολυμπαρίου, χοροστατούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου και
Σελίνου Αμφιλοχίου.
16.7 	Ο Ιωάννης Ράπτης από το Γραφείο Διοργάνωσης
Συνεδρίων «Πρότυπο» για ενδεχόμενη μελλοντική
συνεργασία σε θέματα συνεδριακού τουρισμού.
27.7 	Η Αικατερίνη Χατζηφώτη, φίλη του Ιδρύματος από
την Ελβετία.
31.7 	Ο Αρχιμανδρίτης Συμεών Αυγουστάκης, ο οποίος
μετά τη θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Γωνιάς, ενημερώθηκε για το έργο του Ιδρύματος.
02.8 	Ο κύριος και η κυρία Kadelbach, παλαιοί φίλοι και
συνεργάτες του Ιδρύματος.
10.8 	Ο Αντώνης Τσουρδαλάκης, Πρόεδρος της Κρητικής
Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέα Ζηλανδίας επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του
Ιδρύματος από τον Γενικό Διευθυντή Δρα Κ. Ζορμπά. Προς τιμή του παρατέθηκε γεύμα και παρέστησαν όλοι οι Επιστημονικοί Συνεργάτες.

12.8 	Ο Ιωάννης Μαγειρόπουλος, 17χρονος ταλαντούχος
και πολλά υποσχόμενος Ηρακλειώτης βιολονίστας,
συμμετέχων στη Συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα στη Ρόκκα.
18.8 	Η Γερόντισσα Αρσενία, από την Ιερά Μητρόπολη
Αυστρίας, για μελλοντική συνεργασία με την ΟΑΚ.
24-26.8 	Την ΟΑΚ επισκέφτηκαν οι Καθηγητές Βυζαντινολογίας από την Ιαπωνία Prof. Tomoyuki Masuda
(Waseda University, Tokyo) και Prof. Hirofumi
Sugawara (Kanazawa University), οι οποίοι πραγματοποίησαν περιήγηση σε βυζαντινά Μοναστήρια της Κρήτης, στο πλαίσιο του διεθνούς ερευνητικού τους έργου. Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ,
Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς και ο Επιστημονικός
Συνεργάτης του Ιδρύματος, Αντώνης Καλογεράκης,
συζήτησαν μαζί τους για τη δυνατότητα συνεργασίας της ΟΑΚ με τα Ιαπωνικά Πανεπιστήμια που εκπροσωπούν σε θέματα βυζαντινής ιστορίας/τέχνης,
αλλά και περιβάλλοντος.

24-25.9	Φιλοξενία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου μετά της
συνοδείας του.
26.8 	Ο Thomas Heldt, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Aktion Sühnezeichen – Friedensdienste, για
την περαιτέρω ανάπτυξη του Προγράμματος αποστολής εθελοντών από τη Γερμανία στην ΟΑΚ.
31.8 	Ο Λουκάς Συρίγος, από το «Συρίγος Travel», για ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ.
17-28.9 	Το ζεύγος Karin και Eckhard Schendel, παλαιοί
φίλοι και συνεργάτες του Ιδρύματος.
28.9-10.	10 Ο Laurens Hogebrink, παλαιός φίλος και συνεργάτης του Ιδρύματος.
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Εκδηλώσεις στο ΕΚΝ
9.7 	Θεατρική παράσταση, με τίτλο: «Ο λαγός και η χελώνα», από το Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι του
Γιάννη Χριστόπουλου.
20.7	Μουσική βραδιά – αφιέρωμα στους μεγάλους Έλληνες συνθέτες Μίμη Πλέσσα, Γιώργο Χατζηνάσιο και Γιάννη Σπανό, με θέμα: «τα τραγούδια που
αγαπήσαμε» και ερμηνευτή τον Κώστα Φιωτάκη,
που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος «Φίλοι του Αννουσάκειου Ιδρύματος».
5.8 	Με απλότητα και ιερή ευλάβεια τελέστηκε και φέτος ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με την ευκαιρία της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος,
στον ομώνυμο Ιερό Ναό στο Ευρωμεσογειακό Κέντρο Νεότητας, Παράρτημα της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (Νωπήγεια). Στον Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, με την παρουσία κληρικών και ιεροδιακόνων της τοπικής Εκκλησίας.

9.8 	Μουσική συναυλία, με τίτλο: «Τα τραγούδια λένε
πάντα την αλήθεια», με ερμηνεύτρια την Ελένη Δήμου, που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λουσακιών. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη.

12.8 	Εκδήλωση λόγου και μουσικής του Φιλολογικού
Συλλόγου Κισάμου, με τίτλο: «Όμορφη και Παράξενη Πατρίδα».

27.8 	Ο Υπαρχηγός του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών
Κισάμου Στέφανος Καπής βάπτισε τον γιο του στον
Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Ευρωμεσογειακό Κέντρο Νεότητας. Ευχόμαστε από καρδιάς να ζήσει ο νεοφώτιστος!
	O Σεβασμιώτατος στο επίκαιρο κατηχητικό κήρυγμά
του αναφέρθηκε στο νόημα της εορτής, διαπιστώνοντας τη διαχρονικότητα του μηνύματος αυτού για τον
σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος με τις αναλήθειές του
παραμόρφωσε τον κόσμο και σήμερα βιώνουμε τις επιπτώσεις αυτής της κατάστασης.

* Το Ευρωμεσογειακό Κέντρο Νεότητας (ΕΚΝ) αποτελεί Παράρτημα της ΟΑΚ. Τη φετινή χρονιά έχει αρχίσει μία ενδιαφέρουσα
συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και την Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη, Διευθύντρια
του Εργαστηρίου Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής Πόλης και Πολιτισμού, στο πλαίσιο υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με το
Πολυτεχνείο Κρήτης (1-2-2020), για την υλικοτεχνική και οικοδομική υποστήριξη του Κέντρου.
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OΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

διάλογοι καταλλαγής

OΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

διάλογοι καταλλαγής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Από το JCrete 2022 (βλπ. 2713 & 2714).

Ζωγραφίζοντας το Φως! (βλπ. 2720).

Από το Συνέδριο για τη Βιολογία των Κουνουπιών (βλπ. 2718).

Από το Συνέδριο για τα Λεπιδόπτερα (βλπ. 2721).

Στιγμιότυπα από το Συνέδριο για τη Βιολογία Φυτικών Κυττάρων (βλπ. 2719).
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Από την έναρξη του Συνεδρίου Φυσικής ICNFP 2022 - CERN (βλπ. 2723).
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OΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

διάλογοι καταλλαγής

Στιγμιότυπα από το Συνέδριο Πυρηνικής Φυσικής (βλ. 2725).

OΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

διάλογοι καταλλαγής

Εθελοντισμός στην Κρήτη! (βλπ. 2728).

Στιγμιότυπα από το Διεθνές Συνέδριο Μηχανισμών Ηλεκτρικών Εκκενώσεων κενού (βλπ. 2727).

Στιγμιότυπα από το Συνέδριο της ΕΠΟΦΕΚ (βλπ. 2730).
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Από την ξενάγηση της Ομάδας από τη Φιλανδία (σελ. 12).
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διάλογοι
καταλλαγής

ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΗΝ ΟΑΚ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΔΊΚΤΥΑ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΈΑ ΤΟΥ ΙΔΡΎΜΑΤΟΣ
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