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«Σ’ ὅλους τούς τόπους κι ἄν γυρνῶ μόνον ἐτοῦτον ἀγαπῶ!» 
Ὀδυσσέας Ἐλύτης, «Ὁ ἥλιος ὁ ἡλιάτορας»

Με την ανατολή του νέου έτους  
οι «Διάλογοι Καταλ λαγής» εύχονται στους φίλους  
και τις φίλες της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης  

Καλή και ευλογημένη χρονιά!

Φωτ. Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς
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Περί γεωκτονίας!
[…] Κάθε προσπάθεια, ἡ ὁποία συμβάλλει εἰς τήν ἀνάπτυξιν οἰκολογικῆς εὐαισθησίας καί 

εὐθύνης καί εἰς τήν ἑδραίωσιν ἑνός οἰκοφιλικοῦ πολιτισμοῦ, εἶναι ζωτικῆς σημασίας εἰς τήν 
ἐποχήν μας, κατά τήν ὁποίαν τό οἰκολογικόν πρόβλημα ἀποκαλύπτεται ὡς ἡ μεγαλυτέρα πρό-
κλησις μέ τήν ὁποίαν εὑρέθη ἀντιμέτωπος ἡ ἀνθρωπότης καθ᾿ ὅλην τήν μακράν ἱστορικήν 
της πορείαν. Τό μέγεθος τοῦ προβλήματος τεκμαίρεται ἀπό τό γεγονός ὅτι σήμερον δέν ἀπει-
λεῖται μόνον ἡ ποιότης τῆς ζωῆς μας, ἀλλά ἡ διατήρησις αὐτῆς ταύτης τῆς ἀνθρωπίνης πα-
ρουσίας εἰς τόν πλανήτην Γῆ.

Ἡ οἰκολογική κρίσις ἀντικατοπτρίζει τήν ἀμφισημίαν τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου καί 
τάς ἀντιφάσεις τοῦ πολιτισμοῦ του. 

Παρά τό γεγονός ὅτι εὑρισκόμεθα 
ἀντιμέτωποι μέ τήν κλιματικήν 

ἀλλαγήν καί τάς λοιπάς ἐπιπτώσεις 
τῆς προϊούσης καταστροφῆς τοῦ 

φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἡ γεωκτονία 
συνεχίζεται, τά δάση ἀποψιλώνονται, 

ρυπαίνονται ἡ ἀτμόσφαιρα καί αἱ 
θάλασσαι, λεηλατεῖται ὁ πλανήτης μας 
ἐν ὀνόματι οἰκονομικῶν συμφερόντων 

καί τῆς ἀνόδου τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου, 
λόγῳ γεωπολιτικῶν σχεδιασμῶν καί 

ἄλλων ὑπολογισμῶν, ἐνῷ ταυτοχρόνως 
διακηρύσσεται ὅτι τό φυσικόν 

περιβάλλον ἔχει τήν δύναμιν νά 
ἀνανεώνεται ἀφ᾿ ἑαυτοῦ. 

Διάχυτος εἶναι ἐπίσης ἡ ἄποψις ὅτι ἡ ἐπιστήμη δύναται νά προσφέρῃ λύσεις καί εἰς αὐτό 
τό πρόβλημα. 

Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι διαφορετική. Διά νά ἀντιμετωπισθῇ ἡ οἰκολογική καταστροφή ἀ-
παιτεῖται ἄμεσος πολύπλευρος κινητοποίησις καί κοινή πανανθρωπίνη προσπάθεια. Ἀπαιτοῦ-
νται δεσμευτικαί πολιτικαί ἀποφάσεις, ἐπιστημονική γνῶσις, δραστηριοποίησις τῆς κοινωνί-
ας τῶν πολιτῶν, οἰκολογική παιδεία, κινητοποίησις ὅλων τῶν δυνάμεων τοῦ πνεύματος. Αὐτή 
ὑπῆρξεν ἐξ ἀρχῆς ἡ θέσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον εἶναι ὁ πρῶτος πνευ-
ματικός θεσμός πού ἀνέδειξε μετ᾿ ἐμφάσεως τήν σοβαρότητα τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος 
καί ἀπεκάλυψε τάς θρησκευτικάς καί ἠθικάς του ρίζας. Ἡ πρωτοβουλία αὐτή τῆς Μεγάλης 
Ἐκκλησίας εἶχεν ἀπήχησιν καί ἐκαρποφόρησε δαψιλῶς. Προεβλήθη παγκοσμίως τό οἰκοφι-
λικόν δυναμικόν τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως, ἡ εὐχαριστιακή χρῆσις τῆς δημιουργίας, ἡ ἰ-
σχύς τοῦ ἀσκητικοῦ ἤθους, ἡ ἐκκλησιαστική ζωή ὡς «ἐφηρμοσμένη οἰκολογία». Ἡ σχετική 
μέ τήν οἰκολογίαν θεολογική παραγωγή ἀποτελεῖ πολύτιμον κεφάλαιον εἰς τήν σύγχρονον 
μαρτυρίαν τῆς ἱερᾶς ἐπιστήμης. Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ 
συνελθοῦσα κατά Ἰούνιον τοῦ ἔτους 2016 εἰς τήν καθ᾿ ὑμᾶς Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν Κρήτης, 
τονίζει τήν ἀνάγκην προστασίας τῆς δημιουργίας «ἐκ τῶν συνεπειῶν τῆς ἀνθρωπίνης ἀπλη-
στίας, διά μέσου τῆς καλλιεργείας τῆς εὐθύνης τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ θεοσδότου περιβάλ-
λοντος καί διά τῆς προβολῆς τῶν ἀρετῶν τῆς ὀλιγαρκείας καί τῆς ἐγκρατείας» καί ὑπενθυμί-
ζει ὅτι «ὄχι μόνον αἱ σημεριναί, ἀλλά καί αἱ μελλοντικαί γενεαί ἔχουν δικαίωμα ἐπί τῶν φυ-
σικῶν ἀγαθῶν, τά ὁποῖα μᾶς ἐχάρισεν ὁ Δημιουργός» (Ἐγκύκλιος, § 10). Παραπέμπει ἐπίσης, 
εἰς τάς «κοινωνικάς διαστάσεις καί τάς τραγικάς ἐπιπτώσεις τῆς καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ 
περιβάλλοντος» (ὅ.π., § 14). 
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Ἡ ἐκπαίδευσις ἀφείλει νά ἐνσταλάσσῃ εἰς τήν ψυχήν τῶν νέων τόν σεβασμόν πρός τήν 
δημιουργίαν, κίνητρα διά τήν δραστηριοποίησιν εἰς τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλο-
ντος καί ἦθος οἰκολογικῆς εὐθύνης. Μία ἐκπαίδευσις χωρίς οἰκολογικόν προσανατολισμόν εἶ-
ναι σήμερον παρῳδία παιδείας. Τό πολιτισμικόν ἐπίπεδον μιᾶς κοινωνίας δέν κρίνεται πρωτί-
στως ἐπί τῇ βάσει τῆς ἀναπτύξεως τῆς τεχνολογίας, τῆς οἰκονομίας καί τῆς κοινωνικῆς ὀργα-
νώσεως, ἀλλά μέ κριτήριον τό ἐάν καί κατά πόσον εἰς τήν κοινωνίαν αὐτήν ὑπάρχῃ σεβασμός 
πρός τήν ἀξιοπρέπειαν τοῦ ἀνθρώπου καί προστατεύεται τό φυσικόν περιβάλλον. 

Ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ, θεωροῦμεν λίαν εὔστοχον καί ἐπίκαιρον τήν ἐπιλογήν τῆς θεματι-
κῆς τοῦ παρόντος οἰκολογικοῦ συνεδρίου, τό ὁποῖον ὑπενθυμίζει τήν στενήν σχέσιν θεολογί-
ας καί οἰκολογίας καί τήν ἀξίαν τοῦ τόσον ἀναγκαίου σήμερον περιβαλλοντικοῦ ἤθους, πού 
ἐκφράζει μίαν νέαν ἱεράρχησιν ἀξιῶν, ἐπί κεφαλῆς τῆς ὁποίας εὑρίσκεται ἡ εὐθύνη διά τήν 
προστασίαν τῆς κτίσεως, ἐν ἀδιασπάστῳ συναφείᾳ μέ τόν σεβασμόν τῆς ἱερότητος τοῦ ἀν-
θρωπίνου προσώπου. Ἐάν ἰσχύῃ ὅτι ἡ ἀνευθυνότης ἀπέναντι εἰς τό φυσικόν περιβάλλον γεν-
νᾶται μέσα εἰς τόν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου καί ὅτι ἐκεῖ πρέπει νά ἀρχίζῃ ἡ ἀλλαγή στάσεως, τότε 
ἀποκτοῦν ἰδιαιτέραν σημασίαν ἡ παιδική καί ἡ ἐφηβική ἡλικία ὡς περίοδοι εὐνοϊκαί δἰ  οἰκο-
λογικήν εὐαισθητοποίησιν καί ἀνάπτυξιν ὑπευθυνότητος διά τήν προστασίαν τοῦ περιβάλ-
λοντος. Ἐν τῇ συναφείᾳ ταύτῃ, ἐπιθυμοῦμεν νά τονίσωμεν ὅτι ἡ διδασκαλία τοῦ οἰκοφιλικοῦ 
καί προσωποκεντρικοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τό πλαίσιον τῆς σχολικῆς θρησκευτι-
κῆς ἀγωγῆς, δύναται νά λειτουργήσῃ ὡς εὐκαιρία καί χῶρος παιδείας δεσμευμένης ἐλευθερί-
ας καί οἰκοφιλικῆς συμπεριφορᾶς. 

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, ἐκφράζομεν ἅπαξ ἔτι τήν ἱκανοποίησιν τῆς ἡμῶν Μετριότητος διά 
τήν ὀργάνωσιν τοῦ παρόντος συνεδρίου καί, εὐχόμενοι ἐπιτυχῆ κατά πάντα τήν διεξαγωγήν 
του, ἐπικαλούμεθα ἐφ´ ὑμᾶς, ἐπί τούς ἐλλογιμωτάτους εἰσηγητάς καί ἐπί πάντας τούς συμμε-
τέχοντας, τήν σοφόδωρον χάριν καί τό μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης.

Χαιρετισμός – Επιστολή της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Ά  
προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο για την έναρξη του 
7ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, με θέμα: «Οικολογική Θεολογία και Περιβαλλοντι-
κή Ηθική» (Βλπ. 2739).

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2731 26.9-23.10 || Καλλιτεχνικές  
δημιουργίες

Ολοκληρώθηκε και φέτος η πρακτική άσκηση των σπου-
δαστών και σπουδαστριών της Σχολής Kηπουρών Τοπίου 
από τα Κρατίδια της Γερμανίας Rheinland-Pfalz, Saarland 
και Nordrhein-Westfalen και τις αντίστοιχες Επαγγελματι-
κές Σχολές (Επαγγελματική Σχολή Επεξεργασίας της Πέ-
τρας και Κηπουρών του Τοπίου Deula, Ευρωπαϊκή Επαγ-
γελματική Σχολή του Ερυθρού Σταυρού κ.ά.), υπό την καθο-
δήγηση των Εκπαιδευτών τους Alexander Kreisel, Michael 
Hemmes και άλλων Καθηγητών.

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την άσκηση των σπουδα-
στών στη χρήση της πέτρας, δημιουργώντας ψηφιδωτά, μο-
νοπάτια και γέφυρες εμπνευσμένα τόσο από το Φυσικό Πε-
ριβάλλον, την Κρητική Παραδοσιακή Τέχνη, το Πρόγραμ-
μα Τέχνης και Λόγου «Πρόσωπο προς Πρόσωπο», όσο και 
από τα σύμβολα της χριστιανικής παράδοσης και εντάσσε-
ται στην πρακτική άσκηση του τελευταίου έτους, των σπου-
δών τους. Οι σπουδαστές συνεχίζουν το έργο τους στην 
ΟΑΚ, με απαρχή το 1996 μέχρι σήμερα ανελλιπώς, με πρω-
τοβουλία του Καθηγητή Eckhart Boy. Η όλη προσπάθεια 
στηρίζεται από τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
και οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν την ελ-
ληνική γλώσσα, τον πολιτισμό και την ιστορία της Κρήτης 
και να επισκεφθούν την ενδοχώρα, Ιερούς Ναούς, Μονα-
στήρια, Μουσεία και αξιοθέατα της περιοχής. 

Η εκμάθηση νέων επαγγελμάτων, μέσω του «Εργαστη-
ρίου Εκμάθησης χρήσης της πέτρας» είναι, όπως επεσήμανε 
ο Γενικός Διευθυντής Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, μία «με-
ρακλίδικη μαστοριά και είναι κρίμα που στην Κρήτη, οι τε-
χνικές και η εμπειρία της παραδοσιακής λιθοδομής βρίσκεται 
στα χέρια ολίγων μόνο μαστόρων». 

2732 1-11. || Ιστορώντας τον Άγιο Συμεών

Ιδιαίτερα επιτυχημένες ήταν οι εργασίες του Σεμιναρίου 
Αγιογραφίας, που διοργάνωσε το Εργαστήριο Αγιογραφίας 
της ΟΑΚ. Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντί-
νος Ζορμπάς, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, τονίζοντας 
ότι η τεχνική της Εικόνας -με τη χρήση απλών και λίγων υ-
λικών- μπορεί να αποτελέσει αφορμή για να σκεφτούμε τον 
λιτό τρόπο της ζωής μας.
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Οι συμμετέχοντες στο Εργαστήρι από τη Σουηδία, τη 
Φινλανδία και τη Γερμανία αγιογράφησαν (ιστόρησαν) την 
εικόνα του Αγίου Συμεών υπό την καθοδήγηση της Επιστη-
μονικής Συνεργάτιδας και Υπεύθυνης του Εργαστηρίου Α-
γιογραφίας της ΟΑΚ, Κωνσταντίνας Στεφανάκη. Τέλος, εί-
χαν την ευκαιρία να επισκεφθούν Ιερές Μονές και ιστορι-
κά μνημεία της περιοχής, όπως την Ιερά Μονή Γωνιάς, τον 
Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ (Ροτόντα, Επισκοπή Κισά-
μου), τον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου (Δρακώνα) κ.ά. Το όλο 
Πρόγραμμα εντάσσεται στη γενική θεματική «Ζώσα Ορ-
θοδοξία» και στις ποικίλες δράσεις του Ιδρύματος για τον 
Θρησκευτικό Τουρισμό.

 

2733 2. Μνήμη, καταλλαγή  
και δημιουργική συνύπαρξη

Η Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης διοργάνωσε δια-
δικτυακή εκδήλωση, με τίτλο: «Μνήμη, καταλλαγή και δη-
μιουργική συνύπαρξη», υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμ-
ματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματί-
ας του Υπουργείου Εξωτερικών. Θέμα της εκδήλωσης ήταν 
η ΟΑΚ, η γένεση, η ανάπτυξη και οι προοπτικές της, ενώ 
παράλληλα τιμήθηκε ο συνιδρυτής και Γενικός Διευθυντής 
της Ακαδημίας κατά τα πρώτα 40 χρόνια της λειτουργίας 
της, Δρ Αλέξανδρος Παπαδερός.

Την Εισαγωγή - Συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Πρό-
εδρος της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης Ευτυχία Ό-
λοφσον - Σαβιολάκη, ενώ Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλό-
χιος, Πρόεδρος της ΟΑΚ, ο Επίσκοπος Λεύκης Ευμένιος 
ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γερμα-
νίας Αυγουστίνου, ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Κώστας 
Φασουλάκης ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Κρή-
της Σταύρου Αρναουτάκη, ο Γενικός Γραμματέας Απόδη-
μου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Ιωάννης Χρυ-
σουλάκης και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Παγκοσμί-
ου Συμβουλίου Εκκλησιών Prof. Konrad Raiser.

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της 
ΟΑΚ, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Αλέξανδρου 
Παπαδερού και στο έργο της Ακαδημίας τα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας της με την άριστη συνεργασία των Κρητικών 
Συλλόγων της διασποράς. Επίσης, έγινε αναφορά για τη ση-
μασία των ιστορικών Μνημείων της Μάχης της Κρήτης από 
τους: Δρα Αλέξανδρο Παπαδερό, Πρόεδρο της Εταιρείας Ί-
δρυσης και Διοίκησης του Μουσείου της Μάχης της Κρήτης 
της Κατοχής και της Αντίστασης, Κωνσταντίνο Μαμαλά-

κη, Ιστορικό Ερευνητή του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης και 
Prof. Ulrich Moennig, Καθηγητή Βυζαντινολογίας και Νε-
οελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου.

Τη μαγνητοσκοπημένη εκδήλωση μπορείτε να παρακο-
λουθήσετε μέσω του διαδικτυακού καναλιού “Παγκρητική 
Ομοσπονδία Ευρώπης” στο Youtube.

6. Μία σημαντική επίσκεψη

Η Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. και γνωστή ηθοποιός Άντζελα 
Γκερέκου, συνοδευόμενη από τον Δήμαρχο Πλατανιά Ιω-
άννη Μαλανδράκη και την Περιφερειακή Σύμβουλο Σοφί-
α Μαλανδράκη, επισκέφθηκε στο περιθώριο του Συνεδρίου 
του Συμβουλίου της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στα 
Χανιά, την Αρχαία Ελιά των Βουβών και την ΟΑΚ προκει-
μένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο συνεργασίας του Ιδρύ-
ματος με τον Ε.Ο.Τ. με στόχο την από κοινού διεξαγωγή δρά-
σεων για τον Θρησκευτικό Τουρισμό. Στις εγκαταστάσεις 
του Ιδρύματος ξεναγήθηκε και ενημερώθηκε για τις δράσεις 
και τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα από τον Επιστημονικό 
Συνεργάτη Ιωάννη Μουντογιαννάκη, ο οποίος εκ μέρους 
του απουσιάζοντος Γενικού Διευθυντού Δρος Κωνσταντί-
νου Ζορμπά ευχαρίστησε θερμά την κα Γκερέκου και τις 
προσέφερε εκδόσεις της Ακαδημίας.

2734 6. Ζώντας την Ορθοδοξία σήμερα

Συνεχίστηκαν με επιτυχία τα μαθήματα Κατήχησης Ε-
νηλίκων του Βικαριάτου της Γαλλίας (Βλπ. 2726), με θέμα: 
«Ζώντας την Ορθοδοξία σήμερα» και επίκεντρο τη μελέ-
τη των επίσημων κειμένων της Αγίας και Μεγάλης Συνό-

δου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η συζήτηση επικεντρώθη-
κε στο θέμα της συνοδικότητας στην ορθόδοξη εκκλησιο-
λογία, ζώντας το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως ολο-
κλήρωση της συνοδικότητας. Εισηγήσεις έκαναν ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ 
(Η προσυνοδική περίοδος) και ο Καθηγητής της Θεολογικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιτριακού Πανεπιστημίου Α-
θηνών Σταύρος Γιαγκάζογλου (Η συνοδικότητα μέσα στην 
Εκκλησία), ενώ τον συντονισμό είχε η Αικατερίνη Καρκα-
λά, Επιστημονική Συνεργάτιδα της ΟΑΚ.

2735. 12. Ορθοδοξία  
και Φυσικό Περιβάλλον

Την ΟΑΚ επισκέφτηκε ο Ορθόδοξος ιερέας Rauno 
Pietarinen με Ομάδα πιστών από τη Φιλανδία. Ο Επιστη-
μονικός Συνεργάτης του Ιδρύματος, Αντώνης Καλογερά-
κης, παρουσίασε την ιστορία και τις δράσεις της Ακαδη-
μίας, με αναφορά και στις περιβαλλοντικές πρωτοβουλί-
ες και τους ξενάγησε στους χώρους όπου φυλάσσονται τα 
έργα της κινηματογραφικής ταινίας “ΕL GRECO” του Γιάν-
νη 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 καλντερί-
μια, στα παρεκκλήσια των Ισαποστόλων Αγίων Κυρίλλου 
και Μεθοδίου, αλλά και Αββά Μακαρίου καθώς και στις συ-
νεδριακές αίθουσες, όπου έλαβε χώρα η Αγία και Μεγάλη 
Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ακολούθως, η Κων-
σταντίνα Στεφανάκη, Αγιογράφος της ΟΑΚ, μίλησε στους 
παρευρισκόμενους για την εκκλησιαστική Τέχνη της Βυζα-
ντινής Αγιογραφίας.

13. Επέτειος Εγκαινίων
Τελέστηκε και φέτος σε κλίμα κατάνυξης η Θεία Λει-

τουργία για την 54η Επέτειο των Εγκαινίων της Ορθοδόξου 
Ακαδημίας Κρήτης στο Παρεκκλήσι των Αγίων Κυρίλλου 
και Μεθοδίου, ιερουργούντων του πατρός Διονυσίου Ντα-

ουντάκη, Εφημερίου του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Κολυ-
μπαρίου, με τη συμμετοχή του π. Άνθιμου, ιερομονάχου της 
Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας 
Οδηγητρίας Γωνιάς. Ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός 
Διευθυντής της ΟΑΚ, μετέφερε τις ευχές του Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου, Προ-
έδρου της Ακαδημίας, και ευχαρίστησε τους παρευρισκόμε-
νους για τη βοήθειά τους προς το Ίδρυμα.

2736 15-22. Περί τραύματος

Στην ΟΑΚ φιλοξενήθηκαν Ιατροί και Ψυχολόγοι της Ι-
ατρικής Ακαδημίας του Μονάχου στο πλαίσιο ενός Σεμινα-
ρίου, με θέμα: «Το τραύμα στην παιδική ηλικία». Οι συμμε-
τέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βιωμα-
τικά σεμινάρια και εισηγήσεις στα θέματα της ενδοοικογε-
νειακής βίας, της αντιμετώπισης παιδιών και εφήβων, θύ-
ματων βίας, της χρήσης του παιχνιδιού στην ψυχοθεραπεία 
παιδιών και άλλα συναφή θέματα από διακεκριμένους ομι-
λητές, μέλη της Ιατρικής Ακαδημίας Μονάχου. 

Επίσης, γνώρισαν το έργο της ΟΑΚ καθώς και της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου και ξεναγήθηκαν 
στην Ιερά Μονή Γωνιάς. Την ευθύνη της Ομάδας είχε η Ε-
πιστημονική Συνεργάτιδα της ΟΑΚ Κατερίνα Καρκαλά. 

24. Ο Ρόλος της Νηστείας 
Μαθητές και μαθήτριες από την Ά  και Β΄ Τάξεις του 2ου 

Δημοτικού Σχολείου Κισάμου, με τη συνοδεία των δασκά-
λων τους, επισκέφθηκαν την ΟΑΚ προκειμένου να παρακο-
λουθήσουν το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ιδρύματος, 
με τίτλο: «Ορθόδοξη Χριστιανική Νηστεία: μία παράδοση αι-
ώνων που σέβεται το Φυσικό Περιβάλλον και τον Άνθρωπο». 
Η υπεύθυνη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της ΟΑΚ 
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Χρύσα Μπαλτζή επεσήμανε ότι η Ορθόδοξη Χριστιανική 
Νηστεία έχει όλα τα χαρακτηριστικά της Μεσογειακής Δια-
τροφής, που θεωρείται παγκοσμίως ως η καλύτερη διατρο-
φική συνήθεια, ενώ διάβασε αποσπάσματα από το κείμενο 
«Περί Νηστείας» της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορ-
θοδόξου Εκκλησίας.

2737 26.10-5.11. Περί Ουτοπίας!
Πραγματοποιήθηκε στην ΟΑΚ η δράση ΚΑ1 “Lead On”, 

στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ μέσω της Ομά-
δας νέων Ηρακλείου “Youthtopia”. Το Πρόγραμμα είχε ως 
στόχο την προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων μέσω 
δραστηριοτήτων, οι οποίες εμβάθυναν στο να εξερευνήσουν 
τον κόσμο πέρα από τα όρια άνεσής τους και να δοκιμάσουν 
τις δυνατότητές τους. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «μέσα από το Πρό-
γραμμα έμαθα τι σημαίνει ηγεσία και ότι ο πραγματικός ηγέ-
της είναι αυτός που δημιουργεί κάτι μαζί με μία Ομάδα χωρίς 

να αποκλείει κάποιον ή να επιβάλει την άποψή του, αλλά α-
κούγοντας τον κόσμο γύρω του» και «η ΟΑΚ ήταν ένας πανέ-
μορφος χώρος, απολύτως ταιριαστός δημιουργώντας ένα πα-
νέμορφο περιβάλλον για ένα Πρόγραμμα προσωπικής ανά-
πτυξης που μου έμαθε να βρίσκω τα μοτίβα που μου χρησι-
μεύουν στη ζωή και να είμαι υπεύθυνος για τις πράξεις και τη 
ζωή μου».

Το Πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από την Κατερινιόβη 
Τριανταφυλλάκη, ενώ Πρόεδρος της Ομάδας ήταν η Μαρι-
λένα Μοσχογιαννάκη. Πολύτιμη ήταν και η αρωγή της Α-
στρονομικής Ομάδας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης, 
αλλά και η οργάνωση εκ μέρους του Επιστημονικού Συνερ-
γάτη της ΟΑΚ, Αντώνη Καλογεράκη.

2738 27-29. Οικολογική Θεολογία  
και Περιβαλλοντική Ηθική

Στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ διεξήχθη το 7ο Διεθνές Ε-
πιστημονικό Συνέδριο, με θέμα: «Οικολογική Θεολογία και 
Περιβαλλοντική Ηθική», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως και 
διοργανώνεται κάθε δύο έτη από το Ινστιτούτο Θεολογίας 
και Οικολογίας – Παράρτημα της ΟΑΚ. Στο Συνέδριο συμ-
μετείχαν ειδικοί Επιστήμονες και Θεολόγοι, με είκοσι (20) 
περίπου αξιόλογες επιστημονικές εισηγήσεις, σε συνεργα-
σία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και το Συμβού-
λιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών.

Κατά την έναρξη, μετά τον Αγιασμό, ο Πανοσιολογιώ-
τατος Αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος, Πρωτοσύγκελλος της Ι-
εράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, ανέγνωσε το Μή-
νυμα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρ-
θολομαίου Α΄, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια δη-
μιουργίας ενός «οικοφιλικού πολιτισμού» για την αντιμετώ-
πιση της μεγάλης πρόσκλησης της κλιματικής κρίσης, η ο-
ποία «αντικατοπτρίζει την αμφισημίαν της ελευθερίας του αν-
θρώπου και τας αντιφάσεις του πολιτισμού του», υπογραμμί-
ζοντας ότι, παρά το γεγονός πως ο άνθρωπος αντιμετωπίζει 
πλήθος προβλημάτων, λόγω της κλιματικής κρίσης, συνεχί-
ζει τη «γεωκτονία» του πλανήτη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε 
στο θέμα της εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας ότι «η παιδική 
και η εφηβική ηλικία ως περίοδοι (είναι) ευνοϊκαί δἰ  οικολο-
γικήν ευαισθητοποίησιν και ανάπτυξιν υπευθυ νότητος διά την 
προστασίαν του περιβάλλοντος».

Στη συνέχεια ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, αναφέρθηκε 
στις «συνέπειες της απραξίας» του ανθρώπου για την προ-
στασία του φυσικού περιβάλλοντος, δίδοντας έμφαση στις 
«θεωρίες συνωμοσίας», οι οποίες αναπτύσσονται ραγδαί-
ως στην Ευρώπη, και στην εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανίας με τεράστιες συνέπειες στην καταστροφή του φυ-
σικού περιβάλλοντος, όπως αυτές επισημάνθηκαν στο Μή-
νυμα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο-
λομαίου Ά  για την Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος 
(Σεπτέμβριος 2022).

Στη συνέχεια ο π. Dr Peter Pavlovic, Εκπρόσωπος του 
«Δικτύου των Ευρωπαίων Χριστιανών για το Περιβάλλον» 
(ECEN), αναφέρθηκε επίσης στη δυσκολία να δράσουμε ε-
μπράκτως στην κλιματική αλλαγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
αλλά και της Γηραιάς Ηπείρου, η οποία πλέον δεν είναι μία 
ήπειρος ειρήνης, τόσο αναγκαία για τη σωτηρία του πλα-
νήτη. Από την πλευρά του ο Καθηγητής του Πολυτεχνεί-
ου Κρήτης Αλέξανδρος Στεφανάκης αναφέρθηκε στις προ-
σπάθειες του Πολυτεχνείου Κρήτης για την ανάδειξη του 
προβλήματος, αλλά και στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών 
και τη σημασία των Ακαδημιών στην «αλλαγή νοοτροπίας» 
του κόσμου για το Περιβάλλον. 

Τέλος, ο Αντώνης Καλογεράκης, Επιστημονικός Συνερ-
γάτης και Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικο-
λογίας – Παράρτημα της ΟΑΚ, ανέπτυξε τις δράσεις του Ιν-
στιτούτου με έμφαση στη δημιουργία «πράσινων ενοριών» 
με ενεργειακή αυτονομία (π.χ. Προσκυνηματικός Ναός του 
Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού και Ιερός Ναός Αγίου Γεωρ-
γίου στο Καστέλι Κισάμου). 

Οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τόπους 
με ιδιαίτερο περιβάλλον στην ενδοχώρα της περιοχής. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

5. Χειροτονία Επισκόπου Κνωσού
Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Μήνα Ηρακλείου 

Κρήτης τελέστηκε η εις Επίσκοπον Χειροτονία του Θεοφι-
λεστάτου Εψηφισμένου Επισκόπου Κνωσού Μεθοδίου. 

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Αρ-
χιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, συλλειτουργούντων Αρχιερέ-
ων της Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου, της Εκκλησίας της Ελλάδος κ.ά. 

Την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολο-
μαίο Α΄ εκπροσώπησε ο Μέγας Πρωτοσύγκελλος Πανοσιο-
λογιώτατος Αρχιμανδρίτης Θεόδωρος, Καθηγητής της Πα-
τριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης. 

Εκφράζουμε και από τη θέση αυτή τα συγχαρητήρια του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των συνεργατών του Ιδρύματος 
προς τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού Μεθόδιο και ευ-
χόμεθα να τον συνοδεύει ο Θεός και στη νέα του διακονία!

7-11. Διεθνές Συνέδριο για τον Κρητικό 
τρόπο διατροφής

Η Κρητική διατροφή και η Κρήτη προβλήθηκαν διεθνώς 
μέσω του Επιστημονικού Συνεδρίου, με θέμα «Κρητικός 
Τρόπος Ζωής: Μεσογειακή Παράδοση και Εφαρμογές στη 
σύγχρονη εποχή», που συνδιοργάνωσαν το Ελληνικό Κέ-
ντρο Αριστείας Υγείας και Ευεξίας, ο Όμιλος Ν. Δασκαλα-
ντωνάκη – Grecotel και η ΟΑΚ, στο Ρέθυμνο. Κατά τη διάρ-
κεια του Συνεδρίου καταξιωμένοι επιστήμονες κορυφαίων 
Πανεπιστημίων του κόσμου και της Ελλάδας παρουσίασαν 
σημαντικά στοιχεία και δεδομένα για τα οφέλη της κρητι-
κής διατροφής και του τρόπου ζωής στην υγεία, ενώ παράλ-
ληλα, είχαν την ευκαιρία να πάρουν μία “γεύση” από τα το-
πικά προϊόντα και την παραγωγή της Κρήτης και να διερευ-
νήσουν από κοινού με τους Φορείς και τους παραγωγούς τις 
προοπτικές που ανοίγονται διεθνώς για τα τοπικά προϊόντα. 

Οι θεματικές του Συνεδρίου περιελάμβαναν δεδομένα για 
την Κρήτη από το παρελθόν μέχρι σήμερα, δίδοντας έμφαση 
στο εμπόριο ελαιολάδου, ενώ παρουσιάστηκαν και μελέτες 
για τον τρόπο ζωής και τη διατροφή των παλαιότερων γενεών 
που έχουν αναδείξει σημαντικά οφέλη για την υγεία και την 
πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ. Ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορ-
μπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, πραγματοποίησε εισή-
γηση στο εν λόγω Συνέδριο, με θέμα: «Ορθόδοξη Χριστιανική 
Νηστεία: Ιστορικές Καταβολές, Θεολογία και Πράξη». 

10-11. 100 Χρόνια Μικρασιάτες  
στην Κρήτη

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το διήμερο Επιστημονό 
Συνέδριο «1922-2022: 100 χρόνια Μικρασιάτες στην Κρήτη. 
Αποκατάσταση, Ενσωμάτωση, Μνήμη» στο Θέατρο «Μίκης 
Θεοδωράκης» στα Χανιά, που συνδιοργάνωσαν η Αδελφό-
τητα Μικρασιατών Νομού Χανίων «Ο Άγιος Πολύκαρπος», 
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το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελ. Κ. Βενιζέ-
λος», το Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ιστο-
ρικό Αρχείο Κρήτης, η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Α-
ποκορώνου, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Χανίων και η 
ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ. Ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενι-
κός Διευθυντής της ΟΑΚ, παρουσίασε Ομιλία - Εισήγηση, 
με θέμα: «Όταν η ιστορία κατεβαίνει από τον τοίχο: Ιχνηλα-
τώντας τα βήματα ενός στρατιώτη», στην οποία αναφέρθηκε 
στις κακουχίες και στην τραυματική εμπειρία των Ελλήνων 
στρατιωτών στη μάχη του Σαγγάριου και κατά την οπισθο-
χώρησή τους μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. 

11. Μικρασιατική Καταστροφή:  
100 χρόνια μετά

Μαθητές και μαθήτριες από τη Γ΄ Τάξη του 5ου Γυμνασίου 
Νέας Χώρας, με τη συνοδεία των καθηγητών τους, επισκέφθη-
καν την ΟΑΚ προκειμένου να παρακολουθήσουν το νέο Εκ-
παιδευτικό Πρόγραμμα του Ιδρύματος, με τίτλο: «Μικρασιατι-
κή καταστροφή: 100 χρόνια μετά - Η ζωή τότε στις αλησμόνητες 
πατρίδες». Η υπεύθυνη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της 
ΟΑΚ Χρύσα Μπαλτζή παρουσίασε τη ζωή και τον πολιτισμό 
των Μικρασιατών πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστρο-
φή, καθώς και τα οφέλη της μητροπολιτικής Ελλάδας από την 
αθρόα προσέλευσή τους, μεταλαμπαδεύοντας τα ήθη και τα έ-
θιμά τους (μουσική, χορός, τέχνες, λογοτεχνία, γαστρονομία, 
υγεία κ.λπ.) στον γηγενή πληθυσμό.

2739 12. Σάββατο στη Βιβλιοθήκη

Μετά από δύο χρόνια απουσίας, λόγω της πανδημίας, 
οι μικροί φίλοι της ΟΑΚ επισκέφθηκαν ξανά τη Βιβλιοθή-
κη του Ιδρύματος «Το Φως» για να ακούσουν από τον Ιω-
άννη Μουντογιαννάκη, Υπεύθυνο Επιστημονικό Συνεργά-
τη της ΟΑΚ, το παραμύθι με τίτλο: «Τα αμέτρητα» της Μα-
ρίας Αγγελίδου. Στη συνέχεια τα παιδιά ζωγράφισαν τους ή-
ρωες του βιβλίου και ανανέωσαν το ραντεβού τους για μία 
ανάλογη εμπειρία.

15. Μία Εικόνα Χίλιες Λέξεις
Ένα ταξίδι στον κόσμο της Ορθόδοξης Εικόνας είχαν 

την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν οι μαθητές και οι μα-
θήτριες της Β΄ Τάξης του 2ου Γυμνασίου Ελευθερίου Βενι-
ζέλου, θαυμάζοντας έργα κορυφαίων Αγιογράφων από όλο 
τον κόσμο, που δημιουργήθηκαν και δωρίθηκαν στην ΟΑΚ, 
στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμποσίου Σύγχρονης Εικονο-
γραφικής Τέχνης. Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Αγιογρα-
φίας Κωνσταντίνα Στεφανάκη ανέλυσε την ιστορία και τη 
θεολογία της Εικόνας, την Τέχνη και τις τεχνικές της Αγιο-
γραφίας και τέλος σχεδίασαν τη δική τους Εικόνα. 

17. Συνεδρίαση του Διοικητικού  
Συμβουλίου

Πραγματοποιήθηκε, υπό την προεδρία του Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου, συνε-
δρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΑΚ για την ψή-
φιση του Προϋπολογισμού έτους 2023 και την ανασύνθεση 
των μελών για τα έτη 2023 – 2025. Στην έναρξη της συνε-
δρίασης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Α-
ποκορώνου Δαμασκηνός, εκπρόσωπος της Ιεράς Επαρχια-
κής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, τέλεσε Τρισάγιο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των προσφάτως κεκοιμημένων 
Εταίρων του Ιδρύματος, μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κύ-
πρου κυρού Χρυσοστόμου Β΄, μακαριστού Μητροπολίτου 
Σασίμων κυρού Γενναδίου και μακαριστής Μαρίνας Λα-
μπράκη – Πλάκα, Διευθύντριας της Εθνικής Πινακοθήκης. 
Στη συνέχεια έλαβαν χώρα οι εργασίες του Δ.Σ. και ελήφθη-
σαν σημαντικές αποφάσεις για το έργο του Ιδρύματος.

2740 18. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 
Με ιδιαιτέρως μεγάλη συμμετοχή μαθητών και μαθητρι-

ών από τα σχολεία της περιοχής πραγματοποιήθηκε ενημερω-
τική Ημερίδα για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο, με 
τίτλο: «Τα ναι και τα όχι της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδί-
κτυο», με κεντρικό ομιλητή τον Αντιστράτηγο ε.α. Εμμανου-
ήλ Σφακιανάκη, Ειδικό Ερευνητή, Αναλυτή Ηλεκτρονικών 
Εγκλημάτων και την κα Καλλιόπη Ιωάννου, Λέκτορα Εγκλη-
ματολογίας και Διευθύντρια του Ινστιτούτου Κυβερνοασφά-
λειας, που διοργάνωσε το Διεθνές Ινστιτούτο για την Κυβερ-
νοασφάλεια CSI, ο Δήμος Πλατανιά και ο Σύλλογος Κυριών 
και Δεσποινίδων Βουκολιών «Η Μέριμνα» στις εγκαταστά-
σεις της ΟΑΚ, με την υποστήριξη της Eurolife FFH. 

Ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της 
ΟΑΚ, στον σύντομο Χαιρετισμό του, αφού καλωσόρισε 
τους παρευρισκομένους ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως όλοι 
μας «πιστεύαμε ότι θα βάλουμε πολλά φίλτρα για να διασφα-
λίσουμε την όποια σχέση μεταξύ χρήστη και μηχανής. Λησμο-
νήσαμε ότι έπρεπε να βάλουμε ένα άλλο φίλτρο που θα δια-
σφάλιζε τις σχέσεις των γονιών με τα παιδιά, γιατί το πρόβλη-
μα υπάρχει επειδή υπάρχουν κακές σχέσεις και φτάνει στα χέ-
ρια των παιδιών ένα πολυεργαλείο (κινητό) που μετατρέπε-
ται από σύμμαχο σε φυλακή, σε μια επικίνδυνη φυλακή των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των likes». Τέλος, ζήτησε 
από το νεανικό ακροατήριο να αδράξει τη μοναδική ευκαι-
ρία και να μάθει, να συμπληρώσει τα κενά του, ώστε να με-
τατρέψει το κινητό σε εργαλείο και όχι σε παγίδα. 

Στην ομιλία του ο κ. Σφακιανάκης επεσήμανε τον κομβικό 
ρόλο των γονιών στην προστασία των παιδιών από τους κινδύ-
νους του διαδικτύου σημειώνοντας πως «υπάρχει μία τάση κα-
κοποίησης παιδιών μετά από εκβιασμό που δεν ξέρουν οι γονείς 
και οι γονείς είναι οι τελευταίοι που το μαθαίνουν». Στη συνέ-
χεια παρότρυνε τους γονείς να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στον 
τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται στα παιδιά τους και επι-
πλέον να προσπαθήσουν να κατανοήσουν αν πράγματι έχουν 
αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Ιδιαίτερη βαρύ-
τητα κατά τον ομιλητή έχει το συνεχές ενδιαφέρον των γονιών 
σε σχέση με τα προβλήματα του παιδιού και κατά πόσο περ-
νούν ποιοτικό χρόνο με αυτά, διότι συνηθίζεται τα παιδιά να 
βρίσκονται διαρκώς μπροστά από μία οθόνη και να επικοινω-
νούν με αγνώστους, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Ακο-
λούθως ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα κοινωνικά δίκτυα εί-

ναι «ό,τι καλύτερο και συνάμα ό,τι χειρότερο, διότι, αν δεν ξέρεις 
να τα χειριστείς, έχεις τελειώσει» και παρακίνησε τους γονείς να 
συζητούν όλο και περισσότερο με τα παιδιά τους και να υπάρ-
χει γονικός έλεγχος κατά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο. 

Αναφορικά με το θέμα του επαγγελματικού προσανατο-
λισμού ο κ. Σφακιανάκης πρότεινε στους μικρούς μαθητές 
να ασχοληθούν είτε με την κατεύθυνση της τεχνολογίας, δι-
ότι –όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε- «δεν υπάρχει άνερ-
γος τεχνικός σε θέματα δικτύου, διαδικτύου και τεχνολογίας» 
είτε με την κατεύθυνση της Ψυχολογίας και της Εγκληματο-
λογίας καθότι τα ψυχολογικά προβλήματα και κυρίως η κα-
τάθλιψη έχουν ραγδαία αύξηση στις ημέρες μας είτε με τις 
Θετικές Επιστήμες μέσω των οποίων μπορείς να εξειδικευ-
τεί κάποιος σε θέματα τεχνολογίας. 

2741 19. Εγκαίνια Έκθεσης  
για τον Renato Mordo
Mε κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια 

της Έκθεσης για τον Renato Mordo, τον πρώτο σκηνοθέτη 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής της Ελλάδας, με τίτλο: «Renato 
Mordo. Εβραίος, Έλληνας και Γερμανός. Η ζωή ενός καλλι-
τέχνη την εποχή των άκρων», σε επιμέλεια του ελληνιστή 
Τόρστεν Ίσραελ / Torsten Israel. 

Ο Renato Mordo, με εβραϊκή καταγωγή από Σμύρνη και 
Κέρκυρα, γεννιέται στη Βιέννη το 1894. Η ελληνική υπη-
κοότητα (ιθαγένεια) του πατέρα του τον βοήθησε καθ’ όλη 
τη διάρκεια της πολυτάραχης ζωής του, ιδιαίτερα, όταν μετά 
από σπουδές στην Ακαδημία Μουσικής και Παραστατικών 
Τεχνών της Βιέννης, και σημαντικές θέσεις στον χώρο της 
Μουσικής και του Θεάτρου, αναγκάζεται να εγκαταλείψει 
τη Γερμανία, λόγω της ναζιστικής απειλής. 

Κατά την έναρξη της Έκθεσης μίλησε ο Δρ Κωνσταντί-
νος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, εκ μέρους του 
Προέδρου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου και Σε-
λίνου Αμφιλοχίου, για τη σημαντική προσφορά του Renato 
Mordo και ιδιαίτερα με το έργο του, «Χαϊδάρι. 12 Εικόνες 
Σκλαβιάς και Λευτεριάς», θεατρική παράσταση με θέμα το 
Στρατόπεδο Χαϊδαρίου και τους κρατούμενους αγωνιστές 
κατά την Κατοχή, αλλά και το έργο του «Ο ζητιάνος φοιτη-
τής» (Der Bettelstudent) του Βιεννέζου συνθέτη Καρλ Μι-
λέκερ (1945), το οποίο έγινε αφορμή να συνεργαστεί με τη 
Μαρία Κάλλας. Επίσης, τόνισε τη σημασία της «πολιτιστι-
κής επανάστασης», αλλά και της «επανάστασης των συνειδήσε-
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ων», όπως αυτή εκφράζεται στο σημαντικό έργο του μακαρι-
στού Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου.

Από την πλευρά του ο Bernhard Kukatzki, Διευθυντής 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κρατιδίου Ρηνανίας - Παλα-
τινάτου, σε θέματα Πολιτικής Παιδείας, τόνισε τη σημασί-
α που έχει η Πολιτική Παιδεία σε θέματα Δημοκρατίας και 
συμφιλίωσης των λαών και ιδιαίτερα για την περίοδο του 
Μεσοπολέμου και της Κατοχής, έτσι ώστε να περάσουμε 
από τη λήθη στη μνήμη και στην ειρηνική συνύπαρξη των 
λαών. «Μέσα από την Έκθεση θέλουμε να εμβαθύνουμε τις 
σχέσεις μεταξύ του Κρατιδίου της Ρηνανίας - Παλατινάτου 
και της Κρήτης, αλλά και της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, 
η οποία είναι ένας ιδιαίτερος τόπος διαλόγου και προβληματι-
σμού σε θέματα παιδείας, σε θέματα που αφορούν την κοινω-
νία μας και την Ευρώπη γενικότερα. Για να συζητήσουμε για 
το παρόν και να προετοιμάσουμε το μέλλον, πρέπει να γνωρί-
ζουμε το παρελθόν», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Kukatzki. 

Η Έκθεση, η οποία φιλοξενήθηκε τον Νοέμβριο του 
2021 στη Γερμανική Σχολή Αθηνών, θέλει να ξαναζωντα-
νέψει ακριβώς αυτή τη μνήμη, στο πρόσωπο του Renato 
Mordo, του ανθρώπου του οποίου η ίδια η ζωή σκιαγραφεί 
τον τρόμο του πολέμου, του στιγματισμού, της καταδίωξης 
και της φυλακής. Η Ελλάδα έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο για τον 
Renato Mordo, καθώς ήταν ο τόπος όπου γεννήθηκε ο πα-
τέρας του, αλλά και ο τόπος, ο οποίος τον φιλοξένησε, όταν 
διώχθηκε από τους Ναζί. 

Να τονίσουμε ότι με το Κρατίδιο Ρηνανίας – Παλατινά-
του η ΟΑΚ συνδέεται και με άλλους δεσμούς σε θέματα κοι-
νού ενδιαφέροντος, καθώς τόσο οι Κηπουροί του τοπίου, οι 
οποίοι έρχονται πάνω από 26 χρόνια στην ΟΑΚ προέρχο-
νται από την περιοχή, όσο και άλλες Ομάδες εκπαιδευτικών 
με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Για την Έκθεση συνεργα-
στήκαν, εκτός από τον Torsten Israel, επιμελητή της Έκθε-
σης, και η Marita Hoffmann, η οποία επιμελήθηκε και την 
έκδοση βιβλίου για την Έκθεση, αλλά και ο Uwe Bader, ο ο-
ποίος στήριξε την Έκθεση με πολλαπλούς τρόπους. 

Η Έκθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοι-
νωνία της Κρήτης, η οποία υπέφερε κατά τη διάρκεια της 
Γερμανικής Κατοχής καθώς παρατηρούμε στο πρόσωπο του 
Renato Mordo να διαδραματίζεται η ίδια αγωνία και ο φό-
βος του διωγμού, της φυλάκισης και της καταστροφής. Α-
ξίζει να σημειωθεί ότι η Έκθεση έγινε σε συνεργασία με 
τον Δήμο Πλατανιά και την Εβραϊκή Συναγωγή των Χανί-
ων «Ετζ Χαγίμ». 

2742 24. Αεί παιδεύειν!
Στο Κατάστημα Κράτησης των Φυλακών Αγιάς Χανίων 

βρέθηκαν οι συνεργάτες της ΟΑΚ Ιωάννης Μουντογιαννά-
κης και Αικατερίνη Καρκαλά, κατόπιν ευγενικής πρόσκλη-
σης της Αναπληρώτριας Διευθύντριας του Σχολείου Δεύτε-
ρης Ευκαιρίας των Φυλακών Ευαγγελίας Μουριζάκη, όπου 
μιλήσαν για το έργο του Ιδρύματος και παρουσίασαν τον 
Κρητικό Καλλιτέχνη Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. Η επίσκεψη 
των δύο Επιστημονικών Συνεργατών της ΟΑΚ εγγράφεται 
στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για το έτος 
2022-23. Ήταν μία μοναδική εμπειρία με θετική ανταπόκρι-
ση, τόσο από τους συμμετέχοντες, όσο και από το εκπαιδευ-
τικό και διοικητικό προσωπικό του Καταστήματος της Α-

γιάς, οι οποίοι επιτελούν ένα σημαντικό έργο για την επι-
μόρφωση των κρατουμένων. 

2743 24. Η Αποστολή της Εκκλησίας 
σήμερα

Στο πλαίσιο των δράσεων για την Κατήχηση Ενηλίκων 
στα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδό-
ξου Εκκλησίας έλαβε χώρα εισήγηση του Ρουμάνου κληρι-
κού Sorin Şelaru, Διευθυντού του Γραφείου της Εκκλησί-
ας της Ρουμανίας στις Βρυξέλλες και Καθηγητού Δογματι-
κής στη Θεολογική Σχολή του Βουκουρεστίου. Ο εισηγη-
τής μίλησε για το επίσημο κείμενο της Αγίας και Μεγάλης 
Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, με τίτλο: «Η αποστολή 
της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο» με έμφαση στο κοινω-
νικό ήθος της Ορθοδόξου Θεολογίας. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η διαδικτυακή συμμετοχή ήταν σημαντική με ερωτήμα-
τα που αφορούσαν τόσο στην ιστορία του κειμένου, όσο και 
για τη θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας στα μεγάλα προβλή-
ματα της εποχής μας. Τον συντονισμό της Ημερίδας είχε ο 
Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, 
ο οποίος αναφέρθηκε στο εξίσου σημαντικό κείμενο για την 
Ορθόδοξη Θεολογία «Υπέρ της του κόσμου ζωής». 

2744 25. Ψηφιακό Εργαστήρι  
Κρητικής Αγιογραφίας

Η επιχείρηση Βανίδης Ιωάννης - Media Suite, σε συνερ-
γασία με την ΟΑΚ, το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ και το ΙΤΥΕ-ΔΙΟ-
ΦΑΝΤΟΣ, υλοποίησε δράσεις διάχυσης των ερευνητικών α-
ποτελεσμάτων του έργου: «Ψηφιακό Εργαστήριο Κρητικής 
Αγιογραφίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών και 3D εικονι-
κής πραγματικότητας, e-hagiography». Συγκεκριμένα πραγ-
ματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:
1.  Συμμετοχή στο Τριήμερο Καινοτομίας Innodays 2022 

(25-27/11/2022), το οποίο διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρή-

της στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (Περίπτερο 
Β05), όπου έγιναν συναντήσεις τόσο σε Β2Β όσο και Β2C 
επίπεδο. Το περίπτερο επισκέφτηκαν και θεσμικοί παρά-
γοντες καθώς και στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ Κρήτης.

2.  Υβριδικό Τελικό Συνέδριο στις 25/11/2022 στην Πατριαρ-
χική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης (ΠΑΕ-
ΑΚ) στο Ηράκλειο με μεγάλη επιτυχία τόσο από πλευράς 
προσέλευσης ενδιαφερόμενων όσο και από οργανωτικής.

3.  Τρία WORKSHOPS επίδειξης της πλατφόρμας “e-
hagiography” σε Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο και Ρέθυμνο. 
Οι δράσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης 1.b.2 

«Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και 
Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete» του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» (κωδικός έρ-
γου: ΚΡΗΡ1 - 0028407).

Ο Γιάννης Βανίδης, υπεύθυνος της επιχείρησης MEDIA 
SUITE, δήλωσε:

«Ήταν ένα πολύ εποικοδομητικό τετραήμερο όπου είχα-
με την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε τις συμβατικές μας 
υποχρεώσεις σχετικά με την δημοσιοποίηση των ερευνητι-
κών αποτελεσμάτων του έργου “e-hagiography”. Ευχαριστώ 
πολύ την ομάδα έργου για την άψογη οργάνωση και ιδιαίτε-
ρα τον Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνο Ζορμπά, 
τον Επιστημονικό Συνεργάτη της ΟΑΚ, Αντώνιο Καλογεράκη 
και τον Προεδρεύοντα της ΠΑΕΑΚ, Αν. Καθηγητή Εμμανου-
ήλ Δουνδουλάκη, για την άριστη φιλοξενία και τη διευκόλυν-
ση στην υλοποίηση του Τελικού Συνεδρίου».

 Από την πλευρά του ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γε-
νικός Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, αφού 
ευχαρίστησε όλους τους συνδιοργανωτές του Προγράμμα-
τος, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «οι Νέες Τεχνολογίες αποτε-
λούν το νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η σύγ-
χρονη Τέχνη, και μάλιστα αυτή της Αγιογραφίας. Η ανοιχτό-
τητα της Τέχνης μπορεί να διαλεχθεί γόνιμα με τον σύγχρονο 
πλουραλιστικό κόσμο και πολιτισμό, στον σύγχρονο και ρα-
γδαία μεταβαλλόμενο κόσμο μας. Ανοιχτότητα, όμως, σημαί-
νει επίσης και κριτική εξέταση, δηλαδή και εξέταση της τεχνο-
λογικής και επιστημονικής προόδου. Πιστεύουμε ότι η ορθό-
δοξη παράδοσή μας μπορεί να εμπλουτίσει το πολιτιστικό ιδε-
ώδες της σύγχρονης επιστήμης συνεισφέροντας όχι μόνο στο 
τεχνικό κομμάτι (technicus), αλλά και στο νέο ανθρωπολογι-
κό μοντέλο (homo technicus) με προτάσεις σε Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα Σπουδών».

2745 26. Μιλάμε… για βιβλία!
Τα μέλη της Λέσχης Φιλαναγνωσίας συναντήθηκαν 

στον χώρο της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος «Το Φως», με 
θέμα: «Έλληνες πεζογράφοι με φόντο την Κρήτη».

Στην πρώτη συνάντηση για τη νέα χρονιά είχαμε τη χαρά 
να υποδεχτούμε τη Μαρινέλλα Βλαχάκη, η οποία μίλησε για 
την ιστορία του βιβλίου της «Σιλάνς Σιλβουπλέ», ενώ στη συ-
νέχεια ακολούθησε συζήτηση μαζί της. Ο Δρ Κωνσταντίνος 
Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, καλωσόρισε τα μέλη 
της Λέσχης καθώς και την κα Βλαχάκη, τονίζοντας τη σημασί-
α που έχει η λογοτεχνία στην εποχή μας, καθώς και στην «αν-
θρωποποίησή» της. Ο σημερινός άνθρωπος, συνέχισε, ζητά 
στήριγμα, αλλά και η εποχή μας ζητά ένα νέο ήθος, που μόνο 
ένας λογοτέχνης μπορεί να το προσφέρει. Επίσης, την ίδια 

μέρα, επισκέφθηκαν τη Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ, «Το Φως», οι 
μικροί φίλοι του Ιδρύματος και άκουσαν από τον Γιάννη Μου-
ντογιαννάκη, Βιβλιοθηκονόμο της ΟΑΚ, το βιβλίο, με τίτλο: 
«Μπιζζζζ» των Άγγελου Αγγέλου και Έμης Σίνη.

26. Μία βόλτα στην ΟΑΚ...
Ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης, Επιστημονικός Συνεργά-

της και Υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης της ΟΑΚ, υποδέχτηκε 
τους μαθητές και τις μαθήτριες του Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατα-
νιά στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ GAME IT και τους ενη-
μέρωσε για τα τις δράσεις και τα Προγράμματα που υλοποιεί 
το Ίδρυμα, τους ξενάγησε στην περιοδική Έκθεση για τη ζωή 
και το έργο του Renato Mordo, πρώτου σκηνοθέτη της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής της Ελλάδας, ενώ, στη συνέχεια τους παρου-
σίασε τους Πίνακες Ζωγραφικής, πιστά αντίγραφα, της κινη-
ματογραφικής ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή “El Greco”, τα ο-
ποία φυλάσσονται στους χώρους της ΟΑΚ. Τέλος, τους συνό-
δευσε στα βραχοστόλιστα βοτσαλωτά ανηφορικά καλντερίμια 
προς τον σπηλαιώδη Ναό του Αγίου Μακαρίου.

29. Τα οφέλη της Νηστείας
Μαθητές και μαθήτριες από τη Β΄ Τάξη του Γυμνασίου 

Νέας Κυδωνίας, με τη συνοδεία των Καθηγητών τους, επι-
σκέφθηκαν την ΟΑΚ προκειμένου να παρακολουθήσουν το 
νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ιδρύματος, με τίτλο: «Ορ-
θόδοξη Χριστιανική Νηστεία: μία παράδοση αιώνων που σέ-
βεται το Φυσικό Περιβάλλον και τον Άνθρωπο» (βλπ. σελ.5).
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2746 1. Κλιματική Κρίση  
και Προώθηση Καλών Πρακτικών

Το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Πλατανιά, με πρω-
τοβουλία του Διευθυντή του Ιωάννη Δαράκη και της εκ-
παιδευτικής κοινότητας του σχολείου και σε συνεργασία με 
την ΟΑΚ, οργάνωσε εκδήλωση, με θέμα: «Κλιματική Κρίση 
και Προώθηση Καλών Πρακτικών», με ομιλητή τον Αντώ-
νη Καλογεράκη. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν επιστη-
μονικά δεδομένα για την κλιματική κρίση από τη NASA και 
τo Copernicus, το οποίο είναι το επίσημο Πρόγραμμα γεω-
σκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παρατηρεί το περι-
βάλλον και τον πλανήτη, παρέχοντας υπηρεσίες πληροφό-
ρησης με βάση δορυφορικά δεδομένα Γεωσκόπησης και ε-
πίγεια δεδομένα. 

Η συζήτηση έκλεισε με ανάπτυξη ορθών πρακτικών, ε-
στιάζοντας στα σχολικά κτίρια, που αφορούσαν το κτιρια-
κό κέλυφος, τα συστήματα θέρμανσης/ψύξης/φωτισμού και 
τις ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς το ζητούμε-
νο της μείωσης του ενεργειακού κόστους μέσω περιβαλλο-
ντικά φιλικών λύσεων είναι το ζητούμενο, που απαιτεί άμε-
σες απαντήσεις.

2747 13-15. PASQUA Together 2025

Εκπρόσωποι από τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση 
Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), το Κέντρο Φοκολάρι “Uno”, την Ορ-
γάνωση “TogetherforEurope”, το Κέντρο Οικουμενικών, Ιε-
ραποστολικών και Περιβαλλοντικών Μελετών «Μητροπο-
λίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου» (CEMES), την Οργά-

νωση «Ιησούς Χριστός 2033» και την ΟΑΚ συναντήθηκαν 
προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες ώστε να εορ-
τασθεί από κοινού το έτος 2025 ως έτος σταθμός στην ιστο-
ρία της ανθρωπότητας και του Χριστιανισμού, με αφορμή 
τη συμπλήρωση 1.700 χρόνων από την Ά  Οικουμενική Σύ-
νοδο της Νίκαιας του 325 μ.Χ., που θα συμπίπτει ημερολο-
γιακά με τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, το Πάσχα, 
για όλους τους Χριστιανούς. Συμφωνα με το σχετικό ανα-
κοινωθέν, διαπιστώθηκε ότι προβάλλοντας από κοινού τη 
μεγάλη αυτή επέτειο θυμίζουμε στους λαούς της γης πως οι 
αποφάσεις της Ά  Οικουμενικής Συνόδου ανέδειξαν τις α-
ξίες του Χριστιανισμού, καθόρισαν τη ζωή της Εκκλησίας 
επί αιώνες και μάς καλούν και σήμερα να αναδείξουμε τον 
Σταυρό και την Ανάσταση, ως κέντρο της χριστιανικής πί-
στης και σημείο ελπίδας των ανθρώπων καλής θελήσεως. Ε-
πίσης, αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθούν σειρά εκδηλώ-
σεων για την από κοινού προβολή του μεγάλου αυτού Θεο-
λογικού γεγονότος και τη σχέση του με την εποχή μας.

2748 15. Ζώντας την Ορθοδοξία σήμερα

Συνεχίσθηκαν με επιτυχία τα μαθήματα Κατήχησης Ε-
νηλίκων του Βικαριάτου της Γαλλίας (βλπ. 2726), με θέμα: 
«Ζώντας την Ορθοδοξία σήμερα» και επίκεντρο τη μελέτη 
των επίσημων κειμένων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Κεντρικοί Ομιλητές ήταν ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Εσθονίας Στέφανος και ο Ομό-
τιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Βλάσιος Φειδάς. 
Τον συντονισμό είχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλ-
λίας Δημήτριος. 

2749 17. Ρωμαϊκές και Βυζαντινές  
Χριστουγεννιάτικες Παραδόσεις

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Διεθνές Διαδικτυακό Συνέ-
δριο, με τίτλο: “Roman and Byzantine Christmas Traditions”, 
το οποίο διοργάνωσε η ΟΑΚ σε συνεργασία με το διεθνές ε-
πιστημονικό Περιοδικό “After Constantine: Stories form the 
Late Antique and Early Byzantine Era”. H Ζωή Τσιάμη, υπο-
ψήφια Διδάκτωρ Πρώιμου Χριστιανισμού, απηύθυνε σύντο-
μο Χαιρετισμό, παρουσιάζοντας το Περιοδικό, ενώ τον Γε-
νικό Διευθυντή της Ακαδημίας, Δρα Κωνσταντίνο Ζορμπά, 
εκπροσώπησε ο Επιστημονικός Συνεργάτης της ΟΑΚ, Αντώ-
νης Καλογεράκης, ο οποίος διάβασε τον Χαιρετισμό του, ο ο-
ποίος περιελάμβανε μία ιστορική αναδρομή στην ύστερη αρ-
χαιότητα και μία θεολογική προσέγγιση των Χριστουγέννων 
και μετέφερε τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κι-
σάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου.

Εισηγήσεις έκαναν ο Mark Beumer, ο οποίος μίλησε 
για αρχαίες εθνικές πρακτικές που πλαισιώνουν τη γέννηση 
του Ιησού, η Δρ Vanya Lozanova, που παρουσίασε τη σύν-
δεση του Μεγάλου Κωνσταντίνου με τα Χριστούγεννα και 
ο Δρ John Gallagher, ο οποίος παρουσίασε την προσέγγιση 
των Χριστουγέννων στις πρώιμες «εσωστρεφείς» χριστια-
νικές ομάδες. Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με μία θεολογική 
συνεδρία, στην οποία ο Καθηγητής Mark Elliott μίλησε για 
όψεις και αντιδράσεις των Χριστουγέννων στη νεότερη Ευ-
ρωπαϊκή ιστορία, ενώ ο Δρ György Papp, παρουσίασε μία 
κατηγοριοποίηση των πρώιμων χριστιανικών «δογμάτων» 
ως προς την πρόσληψη της ενσωμάτωσης του Ιησού. Ακο-
λούθησε γόνιμη συζήτηση γύρω από τις τοποθετήσεις των 
ομιλητών. Η εκδήλωση έκλεισε με χριστουγεννιάτικες ευ-
χές, αλλά και ευχές για μία όμορφη και ευλογημένη χρονιά!

2750 22. Εν Βηθλεέμ τη πόλει!

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η χριστουγεν-
νιάτικη γιορτή του Παιδικού Σταθμού Καμισιανών! Στις ε-
γκαταστάσεις της ΟΑΚ βρέθηκαν τα παιδιά μαζί με τους γο-
νείς τους και πέρασαν ένα όμορφο πρωινό με τραγούδι, κέφι 
και χαρούμενη διάθεση!

Υπεύθυνη της εκδήλωσης ήταν η Νηπιαγωγός Ιωάννα 
Βαβουράκη.

Εικόνες από τα παλιά…

Συμφιλοσοφεῖν!
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Δραστηριότητες του προσωπικού  
και συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις

Ο Γενικός Διευθυντής: 
Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ

2.  Στην τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του Υ-
ποστράτηγου Υγειονομικού Σπύρου Μιλτιάδη Κα-
στανάκη, που διοργάνωσαν ο Δήμος Κισάμου, η 
Κοινότητα Πλατάνου, η Ιατρική Εταιρεία Χανίων 
και ο Δημιουργικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Πλα-
τάνου, στην πλατεία της Κοινότητας. Υπήρξε φίλος 
και μέλος του ΔΣ της ΟΑΚ για πολλά έτη.

4.   Στη Διαδικτυακή Συνάντηση που διοργάνωσε η 
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξί-
ας, το Focolari’s Centre “UNO” και η Οργάνω-
ση “Together for Europe” με σκοπό τη διευρεύνη-
ση του ενδεχομένου του κοινού εορτασμού όλων 
των χριστιανών του Πάσχα 2025 με αφορμή τη συ-
μπλήρωση 1.700 ετών από την Ά Οικουμενική Σύ-
νοδο της Νικαίας το 325 μ.Χ. 

  Διαδικτυακή Συνάντηση με τον Διευθυντή της Α-
καδημίας του Bad Boll Jörg Hübner για θέματα κοι-
νής συνεργασίας.

5.  Στο 11ο Ετήσιο Συμβουλευτικό Φόρουμ Πολιτι-
στικών Διαδρομών που διοργάνωσε η Διευρυμένη 
Μερική Συμφωνία Πολιτιστικών Διαδρομών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Ινστιτού-
το Πολιτιστικών Διαδρομών, σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουρ-
γείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ, την Περιφέρεια Κρήτης, 
τον Δήμο Χανίων, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Ε-
πιμελητήριο Χανίων καθώς και την Πολιτιστική 
Διαδρομή «Δρόμος Ιστορικών Καφέ» στο Ξενοδο-
χείο Minoan Palace στον Πλατανιά.

8.  Εισήγηση, με τίτλο: «Φροντίζοντας για την Ανθρω-
πότητα σήμερα, μεριμνούμε για την Ανθρωπότητα του 
αύριο», στο 5ο Συνέδριο του Οικουμενικού Πατρι-
αρχείου για την Ποιμαντική Διακονία στον χώρο 
της υγείας, που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο 5-9 Ο-
κτωβρίου 2022, με θέμα: «Βιοηθικά διλήμματα υπό 
το πρίσμα της εποχής της μοναδικότητας».

9.  Στην Ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης και Κύπρου Αθανασίου 
Καραθανάση, με θέμα: «Τα αίτια της Μικρασιατι-
κής Καταστροφής», που διοργάνωσε η Ιερά Μητρό-
πολη Κυδωνίας και Αποκορώνου και η Ιερά Πατρι-
αρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Κυρίας των Αγ-
γέλων Γουβερνέτου στο Πολιτιστικό Κέντρο της 
Μητροπόλεως.

10.  Στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ελβετού 
Φιλέλληνα Dr Julien Grivel, γνωστού ως ο Οδο-
ντίατρος που εθελοντικά περιέθαλψε τους Χανσε-
νικούς της Σπιναλόγκα, με τίτλο: «Ελλάδα, η δική 
μου Ιθάκη», που διοργάνωσε ο Ελληνο-Γαλλικός 
Σύλλογος Χανίων σε συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, στο 
Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

14.  Στην εκδήλωση, με θέμα: «CREaTE: Ένα βιώσι-
μο μέλλον για τον Τουρισμό», που διοργάνωσαν ο 
Δήμος Χανίων, η Bespoke Communications και ο 
Ε.Ο.Τ., στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στο πα-
λιό Λιμάνι Χανίων. 

16.  Στην εκδήλωση για το φιλανθρωπικό και ιεραπο-
στολικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ζηλαν-
δίας, η οποία περιλαμβάνει και τα νησιά του Ειρη-
νικού: Φίτζι, Τόνγκα και Σαμόα καθώς πέραν της 
εσωτερικής ιεραποστολής για τους Ορθοδόξους 
πραγματοποιείται και η ιεραποστολή προς τους 
Μαορί, με ομιλητή τον Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη Νέας Ζηλανδίας Μύρωνα, που διοργανώθηκε 
από την Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου στο 
Καστέλι.

17.  Στην εορταστική εκδήλωση για την εγκατάσταση 
της νέας Sefer Torah (Ιερού Κύλινδρου που περι-
λαμβάνει χειρόγραφα τα πέντε Βιβλία της Παλαι-
άς Διαθήκης του Μωυσή) στη μνήμη του Νικολά-
ου Σταυρουλάκη, στην Εβραϊκή Συναγωγή Ετζ Χα-
γίμ στα Χανιά.

18.  Συνάντηση με τον Πολιτικό Μηχανικό Απόστολο 
Ανδρεάδη και στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με την ανακαίνι-
ση του παλαιού κτηρίου της ΟΑΚ.

19.  Στη Διαδικτυακή Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα 
Βιοηθικής 2022, με θέμα: «Κοινωνική Ευθύνη και Υ-
γεία», που διοργάνωσαν το Εργαστήριο Εφαρμοσμέ-
νης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, και άλλοι Φορείς.

  Στην εκδήλωση παρουσίασης της διαδικτυακής α-
γροτικής πύλης ενημέρωσης: https://agrokissamos.
gr/ που διοργάνωσε ο Δήμος Κισάμου στον χώρο 
του Δημαρχείου. 

  Στην προβολή της ταινίας «1922» του Νίκου Κούν-
δουρου και στην τιμητική βράβευση του επί σειρά 
ετών Διευθυντού Φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ Νί-
κου Καβουκίδη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου Χανίων, στο Πνευματικό Κέντρο Χα-
νίων.

21.  Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Διάλεξη του Δρος Σο-
φοκλή Σοφοκλέους, με τίτλο: «Φυσική κληρονομιά: 
ορισμός, έννοια και περιεχόμενο», που διοργάνωσε 
το Ιεροκήπειον Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πάφου.

21-24.  Συμμετοχή - Παρέμβαση στο Διαδικτυακό Διε-
θνές Επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα: «Επανεκτι-
μώντας τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922-2022)», 
που διοργάνωσε η Κοσμητεία της Σχολής Κλασι-
κών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης, με τη συμμετοχή των 
Τμημάτων Ιστορίας και Εθνολογίας, Ελληνικής 
Φιλολογίας και Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτι-
σμού Παρευξείνιων Χωρών.

23.  Συμμετοχή στη διαδικτυακή παρουσίαση του βι-
βλίου της Κορνηλίας Τσεβίκ-Μπαϊβερτιάν «Τα 
σπίτια της γιαγιάς μου» (εκδ. Πολίτης, Αθήνα 2020), 
υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλά-
δος στην Πόλη.

24.  Στη Διαδικτυακή Ημερίδα για την ενδοοικογενει-
ακή βία, με τίτλο: «Η άλλη πλευρά της ιστορίας: 
Δράστες σε διαδικασία αλλαγής», που διοργάνωσε 
ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρα-
κλείου και Νομού Ηρακλείου.

28.  Στην επίσημη Δοξολογία με αφορμή την Εθνική Ε-
πέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 στον Ιερό Ναό Α-
γίας Μαρίνας Κολυμπαρίου και στην επιμνημόσυ-
νη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων Κολυμπαρίου με 
κατάθεση στεφάνου ως εκπρόσωπος της ΟΑΚ.

30.  Στο αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως Ε-
λένης Γ. Ανδρονικάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γερα-
σίμου Νεροκούρου Χανίων.

  Στο διαδικτυακό φιλολογικό μνημόσυνο για τον 
μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας Παύλο που δι-
οργάνωσε το Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού 
Προβληματισμού (Billeion Melathron).

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
2.  Διαδικτυακή συμμετοχή σε συνάντηση Ευρωβου-

λευτών, με θέμα: “Europe Calling ECT: Reform or 
Exit?”.

  Στον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιο-
φόρου Λάκκων και στα αποκαλυπτήρια της πέτρι-
νης επιγραφής πεσόντων αγωνιστών της Επανά-
στασης του Καντανολέοντος 1526-1528, που διορ-
γάνωσε ο Δήμος Πλατανιά, η Κοινότητα Λάκκων 
και η Ένωση των Απανταχού Λακκιωτών, στον αύ-
λειο χώρο του ομώνυμου Ιερού Ναού. 

5.  Στην εναρκτήρια εκδήλωση του Επιστημονικού Συ-
νεδρίου με τίτλο: «Το 1922 και η Μικρασιατική Κα-
ταστροφή με τη σημερινή προοπτική», που διοργάνω-
σε η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών – Ίδρυμα Γεωργί-
ου και Αρτεμισίας Καψωμένου στην αίθουσα εκδη-
λώσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

8.  Εισήγηση, με θέμα: «Ορθόδοξη χριστιανική νηστεί-
α: Ιστορικές καταβολές, θεολογία και πράξη», στο 
πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου του Ελληνικού Κέ-
ντρου Αριστείας και Ευεξίας, με τίτλο: «Κρητικός 
τρόπος ζωής: Μεσογειακή παράδοση και σημερινή ε-
φαρμογή», που συνδιοργανώθηκε από την ΟΑΚ και 
την Περιφέρεια Κρήτης στο Ρέθυμνο (αγγλιστί).

10.  Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Αικατερίνη Χου-
ζούρη και στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησί-
ας της Ελλάδος, με θέμα την κλιματική κρίση και 
τη συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντι στο Φυ-
σικό Περιβάλλον. Αφορμή για τη συζήτηση το 7ο 
Διεθνές Συνέδριο Οικολογικής Θεολογίας και Πε-
ριβαλλοντικής Ηθικής στην ΟΑΚ.

  Διαδικτυακή συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 
του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα «Δημόσιος 
Διάλογος για τη Γονιδιακή Ιατρική στην εποχή μας».

11.  Εισήγηση, με θέμα: «Όταν η ιστορία κατεβαίνει από 
τον τοίχο: Ιχνηλατώντας τα βήματα ενός στρατιώτη», 
στο Επιστημονικό Συνέδριο «1922-2022: 100 χρό-
νια Μικρασιάτες στην Κρήτη. Αποκατάσταση – Εν-
σωμάτωση – Μνήμη».

13.  Στην εκδήλωση τιμής και μνήμης, που διοργάνωσε 
η Βρετανική Κοινότητα για τα θύματα των πολέ-
μων που έπεσαν για την ελευθερία, στο Συμμαχικό 
Νεκροταφείο Σούδας.

14 & 15.  Διαδικτυακή διδασκαλία, με θέμα: «Οικολογικά κι-
νήματα και οικολογικές ομάδες. Νέοι και Οικολογί-
α» στα επιμορφωτικά σεμινάρια κληρικών και λα-
ϊκών του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
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17.  Συμμετοχή στη διαδικτυακή συνεδρίαση της Επι-
τροπής Βιοηθικής του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών 
Εκκλησιών (ΚΕΚ).

21 & 22.  Διαδικτυακή διδασκαλία, με θέμα: «Θρησκείες 
και Οικολογία. Εκκλησιαστικοί Οργανισμοί (ΚΕΚ, 
WCC)» στα επιμορφωτικά σεμινάρια κληρικών και 
λαϊκών του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσε-
ως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

21.  Στην πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία για την ε-
ορτή του Ιερού Καθεδρικού Ναού των Εισοδίων 
της Θεοτόκου Χανίων της Ιεράς Μητροπόλεως Κυ-
δωνίας και Αποκορώνου.

23.  Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κα-
στελίου για την ονοματική εορτή του Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου Αμφιλο-
χίου, Προέδρου της ΟΑΚ.

  Στην εκδήλωση αφιέρωμα στον Όσιο Εφραίμ Κα-
τουνακιώτη, με κεντρικό ομιλητή τον Αιδ. Πρωτο-
πρεσβύτερο π. Σπυρίδωνα Βασιλάκο, με θέμα: «Ό-
σιος Εφραίμ Κατουνακιώτης. Προσεγγίσεις στην α-
σκητική ζωή», που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη 
Κισάμου και Σελίνου στο Τσατσαρωνάκειο Πολιτι-
στικό Πολύκεντρο.

30.   Παρέμβαση – Χαιρετισμός στην έναρξη του Δι-
εθνούς Διαδικτυακού Συνεδρίου, με τίτλο: «Άγι-
ος Γρηγόριος της Κχάνζτας - Γρηγόρια 2022. 2.000 
χρόνια Ορθόδοξη Εκκλησία - Θεία Ευχαριστία και 
Νοερά Προσευχή (Ησυχασμός)» και παρακολούθη-
ση της πρώτης διαδικτυακής συνεδρίας, με εισηγη-
τή τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Λήδρας Επιφάνιο.

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
1.  Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Κα-

θεδρικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Χανίων με α-
φορμή την επέτειο της Ένωσης της Κρήτης με την 
Ελλάδα.

  Στην εκδήλωση με αφορμή την επέτειο της Ένω-
σης της Κρήτης με την Ελλάδα και στην προβολή 
του ντοκιμαντέρ, με τίτλο: «Βενιζέλος: Αγώνας για 
τη Μικρά Ασία», που διοργάνωσε το Εθνικό Ίδρυ-
μα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέ-
λος», στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

4.  Στην παρουσίαση του Λευκώματος, με τίτλο: 
«1821-2021: Διακόσια χρόνια από την Ελληνική Ε-
πανάσταση. Χανιά 2021. Τα Πεπραγμένα της Επετεί-
ου», που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης – Πε-
ριφερειακή Ενότητα Χανίων, η Επιτροπή «Χανι-
ά 1821-2021» και οι Εκδόσεις «Πυξίδα της πόλης», 
στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Το ως άνω Λεύ-

κωμα περικλείει όλες τις δράσεις που έγιναν στα 
Χανιά για την επέτειο των 200 ετών από την Επα-
νάσταση του 1821, σε επιμέλεια του ηθοποιού Λευ-
τέρη Λαμπράκη και με εκδότη τον Ματθαίο Φρα-
ντζεσκάκη. 

6.  Στην τελετή εορτασμού του Προστάτη του Ναυτι-
κού Αγίου Νικολάου και της Επετείου των Ναυμα-
χιών των Βαλκανικών Πολέμων 1912-13, στο Κρη-
πίδωμα Κ-1 στον Ναύσταθμο Κρήτης.

  Διαδικτυακή συνάντηση για θέματα Προστασί-
ας του Φυσικού Περιβάλλοντος της Ομάδας “Four 
Seasons” του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών 
(ΠΣΕ).

7.  Συμμετοχή στην 3η Διαδικτυακή Συνεδρία του ως 
άνω Συνεδρίου, με εισηγητή τον π. Θεόδωρο από 
την Ενορία Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Τυφλίδας.

8.  Ως Αντιπρόεδρος στη Διαδικτυακή Συνεδρίαση Ε-
πιτροπής Βιοηθικής του Πολυτεχνείου Κρήτης.

10.  Συμμετοχή στην 4η Διαδικτυακή Συνεδρία του ως 
άνω Συνεδρίου, με εισηγητή τον Γέροντα Εφραίμ, 
Ηγούμενο Ιερά Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αγί-
ου Όρους.

12.  Ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου της συγγρα-
φέως Chiara Lubich, με τίτλο: «Ένας νέος δρόμος – 
Η πνευματικότητα της ενότητας», που διοργάνωσε 
η Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημί-
α Κρήτης και το Κίνημα Φοκολάρι, στο Ηράκλειο, 
όπου μίλησε με θέμα «Η χριστιανική μαρτυρία στη 
σημερινή εποχή μας» (αγγλιστί).

  Συναντηση με την Προϊσταμένη του Τμήματος Ε-
ποπτείας της Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Αργυρώ 
Τρουλλινού για θεματα που αφορούν το έργο του Ι-
δρύματος (Ηράκλειο).

  Συνάντηση με την Ομάδα Φοκαλίνι της Αθήνας για 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

13.  Συνέντευξη στο ενημερωτικό μαγκαζίνο «Καλη-
σπέρα TRT» και στον δημοσιογράφο Σωτήρη Πο-
λύζο στη Θεσσαλική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, με 
θέμα τη Μικρασιατική Εκστρατεία και το νέο Τεύ-
χος της περιοδικής έκδοσης της Ιεράς Μητροπόλε-
ως Λαρίσης και Τυρνάβου «Αχιλλίου Πόλις».

  Συμμετοχή στην 5η Διαδικτυακή Συνεδρία του ως 
άνω Συνεδρίου, με εισηγήτρια τη Γερόντισσα Προ-
δρόμη, Ηγουμένη Ιεράς Μονής Αγίου Ηρακλειδίου 
Κύπρου.

15.  Συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση της Βι-
βλιοθήκης Marie Blanche (Αθήνα), με ομιλητή 
τον Gilles Decorvet και θέμα: «Ιστορίες από την 
Κύπρο, την Ελλάδα και αλλού!».

16-17.  Συμμετοχή στο 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδρι-
ο, με θέμα: «Βίβλος και Πόλεμος» στην Αθήνα.

16.  Συμμετοχή στην 6η Διαδικτυακή Συνεδρία του ως 
άνω Συνεδρίου, με εισηγητή τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερό-
θεο. 

23.  Συμμετοχή στην 7η Διαδικτυακή Συνεδρία του ως 
άνω Συνεδρίου, με εισηγητή τον Αρχιμανδρίτη Ζα-
χαρία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ 
Αγγλίας.

24.   H A.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
κ.κ. Βαρθολομαίος Ά  δέχθηκε σε ακρόαση τον Γε-
νικό Διευθυντή Δρα Κωνσταντίνο Ζορμπά και την 
Αικατερίνη Καρκαλά, Επιστημονική Συνεργάτι-
δα της ΟΑΚ, ενώ στη συνέχεια συμμετείχαν στον 
Μέγα Εσπερινό των Χριστουγέννων, στον Πάνσε-
πτο Πατριαρχικό Ναό, όπου χοροστάτησε ο Πανα-
γιώτατος.

25.  Στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου 
στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, όπου προεξήρ-
χε η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρ-
χης κ.κ. Βαρθολομαίος και συλλειτούργησαν οι Σε-
βασμιώτατοι Μητροπολίτες Φιλαδελφείας Μελί-
των, Μύρων Χρυσόστομος, Ικονίου Θεόληπτος και 
Προύσης Ιωακείμ καθώς και ο Πανοσιολογιώτατος 
Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, Ηγούμενος της Ιεράς Με-
γίστης Μονής Βατοπαιδίου, Αγίου Όρους. 

26.  Στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νι-
κολάου της Κοινότητος Τζιμπαλίου, στην Περιφέ-
ρεια Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, όπου τελέστη-

κε και η χειροτονία του Ουκρανού Διακόνου Με-
θοδίου σε Πρεσβύτερο από τον Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Πισιδίας Ιώβ. Συνάντηση με τον Σεβα-
σμασμιώτατο Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος 
Εμμανουήλ καθώς και με Αρχιερείς της εν τη Πό-
λει Ιεραρχίας του Θρόνου. 

30.  Συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολί-
τη Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιο με επίκε-
ντρο συζήτησης τις συνεργασίες μεταξύ των Α-
καδημιών της Ευρώπης και την πραγματοποίηση 
του Παγκοσμίου Συνεδρίου, το οποίο διοργανώνει 
η Διεθνής Ορθόδοξη Θεολογική Ένωση I.O.T.A. 
(International Orthodox Theological Association), 
με κεντρικό θέμα: «Ιεραποστολή και Ορθόδοξη Εκ-
κλησία» (2023).

Η Αικατερίνη Καρκαλά

4-9.10  Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου των 
Ακαδημιών της Ευρώπης OIKOSNET EUROPE στη 
Μάλαγα της Ισπανίας, καθώς και συμμετοχή στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Δικτύου, ως Αντιπρόεδρος. 
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης τόσο η 
Κατερίνα Καρκαλά, όσο και ο Αντώνης Καλογερά-
κης, ο οποίος μετείχε με ομιλία γύρω από το θέμα 
της «Πράσινης συμφωνίας/Green Deal» της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα 
δύο κέντρα/Ακαδημίες Lux Mundi και Los Rubios, 
τα οποία μετέχουν στο Δίκτυο των Ακαδημιών. Πε-
ρισσότερα από 35 άτομα συμμετείχαν στη Γενι-
κή Συνέλευση, επικεντρώνοντας την προσοχή τους 
στο θέμα της αειφόρου ανάπτυξης, την οικολογική 
συνείδηση και την εκπαίδευση μέσα από τις Ακα-
δημίες και στην κοινωνία μας γενικότερα. Εισηγή-
σεις έκανε και η ερευνητική ομάδα του Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου της Μάλαγας, Dr Felix Lopez 
Figueroa, με θέμα τη δόμηση μίας αειφόρου κοι-
νωνίας, παρουσιάζοντας την ενδιαφέρουσα έρευνά 
του για τη μετατροπή φυκιών σε φαρμακευτικές και 
καλλυντικές ουσίες. 

11-14.11  Διδασκαλία στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Σεμι-
ναρίου του Πανεπιστημίου του Σάλτσμπουργκ στο 
Μοναστήρι του Niederaltaich/Γερμανία. Θέματα 
των μαθημάτων: «Ορθοδοξία στην καθημερινότη-
τα» και «Ορθοδοξία και Οικουμένη». 

15.11  Συμμετοχή στην αποχαιρετιστήρια Εκδήλωση προς 
τιμήν του Καθηγητή Δρος Αθανασίου Βλέτση, την 
οποία διοργάνωσε το Τμήμα Ορθόδοξης Θεολογίας 
του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μο-
νάχου/Γερμανίας.

  Προετοιμασία Έκθεσης για τον Renato Mordo, με 
τον επιμελητή της Έκθεσης, τον Καθηγητή φιλόλο-
γο και ελληνιστή Torsten Israel και τη Διευθύντρια 
του εκδοτικού οίκου Lux κα Marita Hoffmann. 

Ο Ευάγγελος Βεργανελάκης

17.12  Στην τελετή εορτασμού των Αγίων Τριών Παίδων 
εν Καμίνω, Προστατών του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος, στο Νεώριο Moro στα Χανιά.



18 19

διάλογοι καταλλαγήςδιάλογοι καταλλαγής OΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022OΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Ο Αντώνης Καλογεράκης

4-9.10  Ομιλία στη Γενική Συνέλευση των Ακαδημι-
ών της Ευρώπης – Oikosnet Europe στη Μάλα-
γα της Ισπανίας, με θέμα: “The Green Deal from 
a European Perspective” και εκλογή στην τριμελή 
“Nomination Committee” του Oikosnet.

11-12.10  Συμμετοχή στη διήμερη Διαδικτυακή Συνάντηση 
των μελών της Θεματικής Ομάδας: «Οικονομική 
και Οικολογική Δικαιοσύνη για ένα Αειφόρο Μέλ-
λον» της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών 
(Conference of European Churches - CEC).

14-15.10  Ομιλία στο διήμερο Σεμινάριο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης από το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βάμου στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Χανίων, με θέμα: «Κλιματική Κρί-
ση».

24.10  Συμμετοχή στη διαδικτυακή εκδήλωση: «Τα δέ-
ντρα στις πόλεις: ανάσα ζωής», με εισηγητές τους 
Θεοχάρη Ζάγκα, τ. Πρόεδρο του Τμήματος Δασο-
λογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, Αντι-
πρόεδρο της Δασολογικής Εταιρείας και τον Γε-
ώργιο Καρέτσο, Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτού-
του Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του 
ΕΛΓΟ «Δήμητρα».

2.11  Συμμετοχή στη διαδικτυακή εκδήλωση, με θέμα: 
“ECT: Reform or Exit? - What next for the climate-
damaging Energy Charter Treaty?”, με εισηγητές 
την Ευρωβουλευτή Anna Cavazzini και την Καθη-
γήτρια Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας Christina Eckes.

10.11  Διαδικτυακή συζήτηση με τον Διευθυντή της Ακα-
δημίας του Bad Boll Prof. Dr. Jörg Hübner και το 
Επιστημονικό Προσωπικό με θέμα την ανάπτυξη 
νέων Προγραμμάτων για συνεργασία ΟΑΚ – Bad 
Boll με άξονα το Περιβάλλον και την Ιστορία.

11.11  Διαδικτυακή συζήτηση με τον Επικεφαλής Ερευ-
νητή Dr. von Klitzing Wolf της Επιστημονικής Ο-
μάδας “BEC & Matter-Wave Optics Group” και του 
Εργαστηρίου του ΙΤΕ: “Space Optics Laboratory” 
για διοργάνωση Συνεδρίου στην ΟΑΚ το 2024.

14.11  Διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του Ερευνη-
τικού Έργου “e-hagiography”, στο οποίο συμμετέ-
χει η ΟΑΚ, με θέμα τον συντονισμό ενεργειών για 
την ολοκλήρωση των παραδοτέων του φυσικού α-
ντικειμένου και το κλείσιμο των οικονομικών του 
Έργου.

16.11  Διαδικτυακή συνάντηση με τον Christoph Gastler 
και τον Christian Kirberger από το Evangelisches 

Gymnasium Nordhorn ώστε να οργανωθεί νέο 
project με τη συμμετοχή της ΟΑΚ και του Πανεπι-
στημίου του Osnabrück της Γερμανίας.

21-22.11  Διαδικτυακή παρουσίαση, με θέμα: «Καλές Περι-
βαλλοντικές Πρακτικές με Εφαρμογή στις Ενορίες» 
στο Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως.

22.11  Παρακολούθηση διαδικτυακής εκδήλωσης από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με θέμα: “Analysis of 
the 27th Climate Conference in Egypt - Are we still 
within reach of the Paris Climate Agreement?”.

25-27.11  Συντονιστής στο Συνέδριο του Ερευνητικού Έργου 
“e-hagiography” στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκ-
κλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και συμμετοχή της 
ΟΑΚ με περίπτερο στην Έκθεση της Περιφέρειας 
Κρήτης στο Ηράκλειο, με τίτλο: “InnoDays2022”. 
Συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με φορείς από 
τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, τα Ερευνητικά Κέ-
ντρα, με επιχειρήσεις, με φορείς της Περιφέρειας 
Κρήτης όπως με τη Γενική Διευθύντρια Αναπτυ-
ξιακού Προγραμματισμού και Συντονίστρια του 
RIS3Crete Χρυσή Δασκαλάκη, τη Διευθύντρια της 
Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης Μαρία Πετρα-
ντωνάκη και τον Δρa Αντώνιο Γυπάκη, ο οποίος εί-
ναι Στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας.

1.12  Ομιλία στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Πλα-
τανιά, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Ιωάν-
νη Δαράκη και της εκπαιδευτικής κοινότητας, με 
θέμα: «Κλιματική Κρίση και Προώθηση Καλών 
Πρακτικών».

14.12  Παρακολούθηση διαδικτυακής εκδήλωσης με διορ-
γανωτή το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, 
με θέμα: “Global Food Crisis and the Responses – 
A comprehensive update and discussion”.

17.12  Χαιρετισμός εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή της 
ΟΑΚ, Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά, στο διαδικτυ-
ακό Συνέδριο: “Roman and Byzantine Christmas 
Traditions”, το οποίο διοργανώθηκε σε συνεργασί-
α της ΟΑΚ με το επιστημονικό περιοδικό «After 
Constantine», με συντονισμό της Ζωής Τσιάμη.

19.12  Συμμετοχή στην 1η Συνάντηση Ερευνητικών Κέ-
ντρων της Κρήτης και Επιχειρήσεων “In-Crete”, 
με θέμα: «Ενδυναμώνοντας την Κυκλική Οικονομί-
α στην Κρήτη και τη Μεσόγειο», η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε στο ΜΑΙΧ και είχε ως αποτέλεσμα τη 
σύνταξη σύμπραξης με την ΟΑΚ, ως Ερευνητικό 
Κέντρο, για την προώθηση της καινοτομίας.

Ο Ιωάννης Κατσιφαράκης
14.11  Συμμετοχή στην παρουσίαση του βιβλίου της Ισα-

μπέλλας Ζαμπετάκη, με τίτλο: «Χειροποίητη Κρή-
τη», που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης – Περι-
φερειακή Ενότητα Χανίων στο Μεγάλο Αρσενάλι 
στο λιμάνι Χανίων. 

28.10  Στη Γιορτή Καστάνου Έλους που διοργάνωσε ο 
Δήμος Κισάμου, σε συνεργασία με τις Κοινότητες 
Έλους και Βλάτους και τους Πολιτιστικούς Συλλό-
γους Έλους – Λίμνης - Λούχι «Η Αναγέννηση» και 
Βλάτους «Νέοι Ορίζοντες».

Η Χρύσα Μπαλτζή 

10.11  Στο Επιστημονικό Συνέδριο «1922-2022: 100 χρό-
νια Μικρασιάτες στην Κρήτη. Αποκατάσταση – Εν-
σωμάτωση – Μνήμη» στο Θέατρο «Μίκης Θεοδω-
ράκης» στο παλιό λιμάνι Χανίων.

19.11  Στην Εκπαιδευτική Εκδήλωση για τα 100 χρόνια 
από τη Μικρασιατική Καταστροφή, με τίτλο: «1922-
2022: Εκατό χρόνια Προσφυγικού Ελληνισμού» που 
διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Χανίων σε συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Κρήτης στον συνεδριακο χώρο της Ιεράς Μονής 
Χρυσοπηγής στο Μετόχι της Αγίας Κυριακής.

Ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης
7.10  Παρέστη στα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης της Σχολι-

κής Κοινότητας του Γυμνασίου - Λυκείου Κολυμπα-
ρίου εκ μέρους της ΟΑΚ και έδωσε συγκεκριμένες 
οδηγίες για τον τρόπο καταγραφής των βιβλίων.

24.11  Συνέντευξη για τις Δράσεις Φιλαναγνωσίας της 
Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος «Το Φως» στην εκπο-
μπή «ΚΡΗΤΗ σήμερα», του τηλεοπτικού καναλιού 
ΚΡΗΤΗ TV.

25.11  Συνέντευξη στο Διαδικτυακό Κανάλι «Βιβλιοθήκες 
στο 94 fm», παρουσιάζοντας τη Βιβλιοθήκη του Ι-
δρύματος «Το Φως», τις δράσεις και τις συλλογές της.

1-2.12  Συμμετοχή στο διήμερο Διαδικτυακό Διε-
θνές FORUM, με τίτλο: «Ο Ελληνικός Πολιτισμός 
στον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο και την Europeana - 
Προκλήσεις – Προοπτικές».

Η Κωνσταντίνα Στεφανάκη 
13-18.12  Η ΟΑΚ απεδέχθη την πρόσκληση του πάστορα 

Sven - Joachim Haack για Σεμινάριο Βυζαντινής 
Αγιογραφίας στο Βenediktushof Holzkirchen στη 
Γερμανία, στο οποίο η Αγιογράφος και Υπεύθυνη 
του Εργαστηρίου Αγιογραφίας της ΟΑΚ, Κωνστα-
ντίνα Στεφανάκη, δίδαξε τις αρχές και τις τεχνικές 
της Αγιογραφίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον πά-
στορα Sven - Joachim Haack, την Ingrid Hanika και 
του προσωπικού για την όλη βοήθεια και τη στήριξη 
κατά την προετοιμασία, αλλά και κατά τη διάρκεια 
του Σεμιναρίου. Έπειτα από την επιτυχή διεξαγωγή 
του, θα διεξαχθούν ανάλογα Σεμινάρια Αγιογραφίας 
στο μέλλον, κατά τα έτη 2023 και 2024.

Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 η Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης απένειμε τιμητική πλακέτα 
 στην ΟΑΚ για την πολύχρονη αδιάλειπτη προσφορά της στην Ομογένεια. 

Εννέα βιβλία, που αφορούν την εκστρατεία στη Μικρά Ασία του Ελληνικού Στρατού και τις κυριότερες μάχες του,  
δώρισε στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος «Το Φως» η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού. Ευχαριστούμε θερμά! 

Τα νέα της ΟΑΚ
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Στις 7 Νοεμβρίου 2022 εκοιμήθη εν Κυρίω ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κυρός Χρυσότομος Β΄, 
Εταίρος της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης από το έτος 2016. Ο αείμνηστος Πρωθιεράρχης υπήρξε υπόδειγμα 

βαθιάς αφοσιώσεως στην Εκκλησία, προσήλωσης στις εκκλησιαστικές και εθνικές παραδόσεις της Κύπρου, 
ακεραιότητας χαρακτήρα, ευσυνειδησίας και σταθερότητας στις αρχές και στις πεποιθήσεις του. Άμα τη 

αναγγελία της εκδημίας του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΑΚ εξέδωσε το παρακάτω Ψήφισμα (7-11-2022):

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης
μετά την αναγγελία της εκδημίας 

του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Κύπρου
κυρού ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄,

Εταίρου της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (2016),
αποφασίζει ομόφωνα

1. Να εκφράσει θερμά συλλυπητήρια προς την οικεία Αρχιεπισκοπή Κύπρου
2. Να τελεστεί Τρισάγιο στη μνήμη του κατά την επόμενη συνεδρίαση  

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος
3. Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τύπο.

Στις 19 Νοεμβρίου 2022 εκοιμήθη εν Κυρίω ο Ιωάννης Μαλακωνάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά, παλαιός 
φίλος και υποστηρικτής του Ιδρύματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης
μετά την αναγγελία της εκδημίας 

του ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΛΑΚΩΝΑΚΗ,
Αντιδημάρχου Πλατανιά,

αποφασίζει ομόφωνα
1. Να εκφράσει θερμά συλλυπητήρια προς τους οικείους

2. Να παραστεί ο Γενικός Διευθυντής ως εκπρόσωπος  
του Ιδρύματος στην Εξόδιο Ακολουθία
3. Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τύπο.

Πένθη

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

H περιβαλλοντική θεματική Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (Co
nference of European Churches), στην οποία συμμετέχει ο Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θεολογί-
ας και Οικολογίας – Παράρτημα της ΟΑΚ, Αντώνης Καλογεράκης, ως εκπρόσωπος του Συνδέ-
σμου των Ακαδημιών της Ευρώπης (Oikosnet Europe), ολοκλήρωσε την έκδοση ενός νέου αξι-
όλογου αγγλόφωνου βιβλίου, με τίτλο: «Κάθε μέρος της δημιουργίας έχει σημασία (Every Part of 
Creation Matters)».

Το βιβλίο εστιάζει στην «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (Green Deal) από την οπτική των 
Εκκλησιών της Ευρώπης, ως αποτέλεσμα σειράς συνεδριάσεων Θεολόγων, Περιβαλλοντολόγων, 
Επιστημόνων και Ακτιβιστών, αναλύοντας τον στόχο να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματικά ου-
δέτερη ως το 2050 και θέτοντας παράλληλα, ως κεντρική προτεραιότητα, την ολιστική υλοποίη-
ση της Συμφωνίας, ώστε να μην μείνει κάποιος στο περιθώριο, συνδυάζοντας τα περιβαλλοντικά 
οφέλη με ευρύτερα κοινωνικά ευεργετήματα, προκειμένου κάθε πολίτης να γίνει κοινωνός ενός 
μέλλοντος με βασικούς άξονες την αειφορία, τη συνεργατικότητα και την αλληλεγγύη.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο μέσω του παρακάτω συνδέσμου σε ηλεκτρονική μορφή (στα αγγλι-
κά): https://www.globethics.net/documents/10131/26882184/GE_CEC_8_isbn9782889314904.pdf

Κυκλοφόρησε το Λεύκωμα, με τίτλο: «1821-2021: Διακόσια Χρόνια από την Ελληνική Επα-
νάσταση. Χανιά 2021 – Τα Πεπραγμένα της Επετείου» που εξέδωσαν η Περιφέρεια Κρήτης – Πε-
ριφερειακή Ενότητα Χανίων, η Επιτροπή «Χανιά 1821-2021» και οι Εκδόσεις «Πυξίδα της πό-
λης» και στο οποίο περιλαμβάνονται οι δράσεις της ΟΑΚ που πραγματοποιήθηκαν στο πλαί-
σιο αυτό. 

Στην Τριμηνιαία Έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τίτλο: «Θεο-
λογία», Τόμος 93ος, Τεύχος 3ον, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2022, και στις σελίδες 348-352, δημοσι-
εύεται η κριτική του Δημητρίου Κεραμιδά, Καθηγητού στο Pontificia Universita St Tomasso d’ 
Aguino (Angelicuum) Ρώμης, για το βιβλίο της ΟΑΚ «Κοινωνική Κρίση και Πανδημία», που κυ-
κλοφόρησε από τις εκδόσεις Ακρίτας το 2020.

Τις πιο θερμές μας ευχαριστίες!

Νέες κυκλοφορίες

Φιλοξενίες - Επισκέψεις
4.11.  Ο Γεώργιος Χαχλάκης, Αντιδήμαρχος Παιδείας του 

Δήμου Κισάμου. 
15-20.11.  Ο Torsten Israel, επιμελητής της Έκθεσης για τον 

Renato Mordo, με τη σύζυγό του.
18.11.  Ο Μανώλης Σφακιανάκης, Αντιστράτηγος ε.α 

ΕΛΑΣ, Ιδρυτής και Πρόεδρος Διεθνούς Ινστιτούτου 

Κυβερνοασφάλειας (CSIi), Eιδικός Ερευνητής - Α-
ναλυτής Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων και η Καλλιό-
πη Ιωάννου, Λέκτορας Εγκληματολογίας στο ICPS 
College και Διευθύντρια του Διεθνούς Ινστιτούτου 
για την Κυβερνοασφάλεια.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Καλλιτεχνικές δημιουργίες των Κηπουρών Τοπίου (βλπ. 2731).
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Στιγμιότυπα από την Ημερίδα για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο (βλπ. 2740).

Από τα εγκαίνια της Έκθεσης για τον Renato Mordo (βλπ. 2741).

Στιγμιότυπα από το Σεμινάριο Αγιογραφίας (βλπ. 2732).

Από την έναρξη του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου  
για την Οικολογική Θεολογία και Περιβαλλοντική Ηθική (βλπ. 2738).
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Από τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα  
στο Κατάστημα Κράτησης στην Αγιά (βλπ. 2742).

Στιγμιότυπα από τις δράσεις στην ΟΑΚ μιλάμε… για Βιβλία (βλπ. 2745).

Στιγμιότυπα από τις δράσεις διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων  
του έργου: e-hagiography (βλπ. 2744).

Στιγμιότυπα από την Ημερίδα «Κλιματική Κρίση  
και Προώθηση Καλών Πρακτικών» (βλπ. 2746).
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