Ο ΕΙΡΗΝΑΙΟ ΕΝ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΝΗΜH
Ση Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 η Ορθόδοξοσ Ακαδημία Κρήτησ (ΟΑΚ)
διοργάνωςε Πνευματικό Μνημόςυνο ςεβαςμού, μνήμησ και τιμήσ προσ τον
αοίδιμο Μητροπολίτη Κιςάμου και ελίνου κυρό Ειρηναίο, με θέμα «ΠΟΛΙΣΙΚΗ
και ΘΡΗΚΕΙΑ». Η εκδήλωςη τελούςε υπό την πνευματική αιγίδα και ευλογία
τησ Μητρόσ Αγίασ του Φριςτού Μεγάλησ Εκκληςίασ, ενώ η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικόσ
Πατριάρχησ κ. Βαρθολομαίοσ Α΄ εκπροςωπήθηκε από τον εβαςμιώτατο
Αρχιεπιςκόπο Κρήτησ κ. Ειρηναίο.
το Μήνυμά του ο Παναγιώτατοσ ςημείωςε «ότι αμφότεραι, Θρηςκεύα και
Πολιτικό, καλούνται να διακονόςουν τον ϊνθρωπον, δραςτηριοποιούμενον εντόσ
μιασ ωργανωμϋνησ κοινωνύασ εισ μύαν βεβαύωσ φϊςιν τησ ιςτορικόσ πορεύασ
αυτόσ», ενώ επεςήμανε ότι «των αςχολουμϋνων μετϊ τησ πολιτικόσ και των εν
τοισ πλαιςύοισ αυτόσ αναλαμβανόντων την διαχεύριςιν των κοινών και τασ τύχασ
του ςυγχρόνου κόςμου μη εξαιρουμϋνων, ϋπραττον το Θϋλημα του Θεού, πολλϊ εκ
των αποςχολούντων τον ϊνθρωπον τησ ςόμερον αλλϊ και πϊςησ εποχόσ
προβλημϊτων θα εύχον επιλυθό». Ωσ προσ το τιμώμενο πρόςωπο ανέφερε ότι
«οφειλετικώσ ςυγχαύρομεν την υμετϋραν προςφιλό Ιερότητα, αδελφϋ ϊγιε
Κιςϊμου και ελύνου κύριε Αφμιλόχιε, και δι’ υμών την Ορθόδοξον Ακαδημύαν
Κρότησ δια την επιλογόν του ςυγκεκριμϋνου θϋματοσ δια την αφιερωθεύςαν εισ
την μνόμην του αειμνόςτου αμϋςου προκατόχου υμών Μητροπολύτου Ειρηναύου
Γαλανϊκη Ημερύδα ταύτην, καθώσ ο εκκληςιαςτικόσ ούτοσ ανόρ ανϋλαβε
ςυγκεκριμϋνασ πρωτοβουλύασ ςυνεργαςύασ μετϊ των εκπροςώπων των τοπικών
κοινωνιών, αύτινεσ κατϋδειξαν περιτρϊνωσ ότι η Αγύα ημών Ορθόδοξοσ Εκκληςύα
δια των κατϊ καιρούσ αναδεικνυομϋνων πνευματικών ταγών αυτόσ ςυμβϊλλει εισ
την ευημερύαν του ανθρώπου, μεριμνώςα δια τε την ςωτηρύαν τησ ψυχόσ αυτού
αλλϊ και δια την ικανοπούηςιν των ευλόγων και τα προσ ςωτηρύαν αιτόματα
αυτού εκπληρουςών αναγκών».
Η προγραμματιςμένη παρουςία του κ. Ανδρέα Λοβέρδου, Τπουργού
Παιδείασ και Θρηςκευμάτων και του κ. Γ. Καλαντζή, Γενικού Γραμματέα
Θρηςκευμάτων δεν ήταν εφικτή. Από το Γραφείο του Τπουργού Παιδείασ και
Θρηςκευμάτων εςτάλλει η παρακάτω ανακοίνωςη: «ασ ενημερώνουμε ότι λόγω
ϋκτακτησ διμερούσ ςυνϊντηςησ του Υπουργού Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων, κ.
Ανδρϋα Λοβϋρδου, με την Ιταλύδα ομόλογό του ςτη Ρώμη δεν θα μπορϋςει να
παρευρεθεύ ςτο Πνευματικό Μνημόςυνο του αοιδύμου Μητροπολύτη Κιςϊμου και
ελύνου κυρού Ειρηναύου». Επίςησ ο ίδιοσ ο Τπουργόσ εβριςκόμενοσ ςτη ύνοδο
Τπουργών Παιδείασ, Πολιτιςμού και Νεολαίασ ςτισ Βρυξέλλεσ απηύθυνε προσ
την ΟΑΚ το παρακάτω ηλεκτρονικό μήνυμα: «Ο αούδιμοσ Μητροπολύτησ Κιςϊμου
και ελύνου κυρόσ Ειρηναύοσ όταν ϋνασ ϊνθρωποσ που αφιϋρωςε τη ζωό του ςτο
Χριςτό χωρύσ να ξεχϊςει ούτε μύα ςτιγμό ότι αυτό ακριβώσ η ολόψυχη αφιϋρωςη
ϋφερε μαζύ τησ μόνο ϋνα αξύωμα, εκεύνο του Διακόνου και μόνο μύα χαρϊ, εκεύνη
τησ Διακονύασ του πληςύον. Περπϊτηςε ςτο δρόμο του Κυρύου, λϊμπρυνε τισ ζωϋσ
χιλιϊδων ανθρώπων και η μνόμη του ςτϋκει ακόμα ωσ ϊςβεςτο κερύ για να
φωτύζει και το δικό μασ δρόμο».
Ακολούθηςαν ςημαντικέσ ειςηγήςεισ από τον Κωνςταντίνο Β. Ζορμπά,
Γενικό Διευθυντή τησ ΟΑΚ (Ο Ειρηναύοσ εν τη πολιτικό μνόμῃ), τον Γεώργιο
Κατςανεβάκη, Πρόεδρο τησ ΑΝΕΚ (Μύα πτυχό τησ ςκϋψησ του Ειρηναύου), τον
Φρυςόςτομο ταμούλη, Καθηγητή και Πρόεδρο του Σμήματοσ Θεολογίασ του
Α.Π. Θεςςαλονίκησ (Εν ταισ αγοραύσ και εν ταισ πλατεύαισ. Θρηςκεύα και πολιτικό
ςτισ αρχϋσ του 21ου αιώνα) και τον Γεώργιο Πευκιανάκη, Υιλόλογο, πρ.
Λυκειάρχη (Ηθικό και πολιτικό ςτη ςκϋψη του Ειρηναύου).
Σην εκδήλωςη έκλειςε ο εβαςμιώτατοσ Μητροπολίτησ Κιςάμου και
ελίνου κ. Αμφιλόχιοσ, Πρόεδροσ τησ ΟΑΚ, ο οποίοσ τόνιςε ότι η προςωπικότητα
του τιμωμένου δεν ολοκληρώνεται με μία επιςτημονική Ημερίδα και πρότεινε
ότι «από την πλευρϊ τησ Ορθοδόξου Ακαδημύασ θα προςπαθόςουμε να

προβϊλουμε επιςτημονικϊ το ϋργο του αοιδύμου Μητροπολύτου Κιςϊμου και
ελύνου κυρού Ειρηναύου με την κατ’ ϋτοσ ανϊδειξη μιασ ςυγκεκριμϋνησ πτυχόσ
του πολύπλευρου ϋργου του. Παρϊλληλα επειδό το ϋργο αυτό χρειϊζεται να ϋχει
την κατϊλληλη επιςτημονικό ϋρευνα και ερμηνεύα η Ιερϊ Μητρόπολισ Κιςϊμου και
ελύνου και η Ορθόδοξοσ Ακαδημύα Κρότησ θα βοηθόςει και θα υποςτηρύξει
οικονομικϊ τον επιςτόμονα εκεύνο, ο οπούοσ θα αςχοληθεύ ςε μύα μεταδιδακτορικό διατριβό, για τισ καινοτόμεσ δρϊςεισ του μακαριςτού Κιςϊμου και
ελύνου». Επίςησ απευθυνόμενοσ προσ τον Πρόεδρο του Θεολογικού Σμήματοσ
τησ Θεολογικήσ χολήσ του Α.Π.Θ. κ. Φρυςόςτομο ταμούλη, αλλά και με τη
ςυνεργαςία και τη ςυμμετοχή των δύο Θεολογικών μασ χολών, πρότεινε να
εμβαθύνουν ςτισ ςχέςεισ Εκκληςίασ και Κόςμου, μέςα από το έργο του
μακαριςτού Κιςάμου και ελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη, μεταφέροντασ το πνεύμα
τησ ςημερινήσ Ημερίδασ ςτη Θεςςαλονίκη, αλλά και ςτην Αθήνα.
το ςημείο αυτό θα πρέπει να επιςημανθεί ότι η παραπάνω Ημερίδα
εντάςςεται ςτα πλαίςια ενόσ ειδικού προγράμματόσ τησ ΟΑΚ για μια ςύγχρονη
πολιτική διακονία τησ Εκκληςίασ. Η ΟΑΚ διευκολύνει τα Πολιτικά Κόμματα
τησ Φώρασ από το 1977 (που εκπροςωπούνται ςτο Εθνικό και ςτο Ευρωπαΰκό
Κοινοβούλιο) να τοποθετούνται, μέςω επιςήμων αντιπροςωπειών τουσ, ςε
βαςικά πνευματικά και εθνικά θέματα ιδιαίτερησ επικαιρότητασ. Όλοι οι
εκπρόςωποι μέχρι ςήμερα αναγνώριςαν την ανάγκη του διακομματικού
διαλόγου και δέχτηκαν με ικανοποίηςη τη διαβεβαίωςη του τότε Προέδρου τησ
ΟΑΚ εβαςμιωτάτου Μητρ. Κιςάμου και ελίνου κ. Ειρηναίου, ότι η Εκκληςία
που έχει το Ιερό Βήμα των ναών μόνο για τουσ κληρικούσ, προςφέρει ςε όλουσ
την ΟΑΚ ωσ ΙΕΡΟ ΒΗΜΑ ΣΟΤ ΔΙΑΛΟΓΟΤ, όπου και τα Κόμματα μπορούν να
διαλέγονται υπεύθυνα μεταξύ τουσ, αλλά και με το λαό ςε μια ώρα κρίςιμη για
τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα.
Ωσ αποτέλεςμα των παραπάνω ο μακαριςτόσ Ειρηναίοσ (Γαλανάκησ) δεν
διέθετε μία ξεχωριςτή κοινωνική και πολιτική ηθική ανεξάρτητη από την
Εκκληςία. Η Εκκληςία ςυνιςτά μία κοινωνική ηθική, την οποία πρόβαλλε και
υλοποίηςε ο ίδιοσ παντιοτρόπωσ. Η πολιτική του πορεία δεν έγκειται ούτε ςτην
προςωπική μεταμόρφωςη καρδιών, ούτε ςτη μεταρρύθμιςη τησ κοινωνίασ ή
ςτην αφηρημένη πραγμάτωςη ενόσ ανύπαρκτου οράματοσ, αλλά ςτην
πραγμάτωςη τησ ανθρωπιάσ μασ, όπωσ αυτή ςαρκώθηκε ςτο πρόςωπο του
Φριςτού, την κατά χάριν Θεού κατάκτηςη του κατ’ εικόνα, ςτο βαθμό που θα
έχουμε όλοι γίνει ωσ χριςτιανοί φίλοι του Θεού (Νικόλαοσ Καβάςιλασ, Περύ τησ
εν Χριςτώ ζωόσ, Λόγοσ Δ΄, 74). Και αυτό το επιβεβαίωνε ο ίδιοσ με το γεγονόσ ότι
τίποτα δεν ςυνιςτά περιουςία, ουςία τησ ζωήσ μασ, ςκοπό και περιεχόμενό τησ,
παρά μόνο η θεία λειτουργία, ο ςυνδυαςμόσ τησ λατρείασ προσ τον Θεό και τησ
υπηρεςίασ προσ τον αδελφό. Ασ είναι αιωνία η μνήμη του!

