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Ἡ πασῶν τῶν ἑορτῶν ἐπεδήμησεν ἑορτή…
Η χρονιά που πέρασε ήταν μία χρονιά αναταραχής στην Ευρώπη. Και δυστυχώς η
αναταραχή αυτή δεν θα τελειώσει ούτε και τη νέα χρονιά! Ζούμε μέσα σε τεράστιες
προκλήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αύξηση της ροής των προσφύγων που
προσπαθούν να βγουν από τη μιζέρια, τον πόλεμο και τη φτώχεια. Η «επιδημία» τους
προς την Ευρώπη θεωρήθηκε ως μάνα εξ ουρανού.
Κυνηγημένοι εγκαταλείπουν την απελπισία και το
αδιέξοδο για να βρουν καταφύγιο, ασφάλεια και ελπίδα
για ένα καλύτερο μέλλον. Δυστυχώς, όμως, οι φυσικοί και
οι πολιτικοί φράκτες στην Ευρώπη γίνονται όλο και
ψηλότεροι. Γεμίσανε οι αυλές μας συρματοπλέγματα, που,
αν τα καλοκοιτάξεις, διαιρούν «τη δική μου καλημέρα από
του γείτονα/ολημερίς σύνορα φανατίζει σιωπηλά
οπλίζοντας/ξερόχορτα εναντίον των αδελφών» μας, γράφει
η Κική Δημουλά!
Η κρίση στα προσφυγικά στρατόπεδα (hot spots)
εκφράζει ως ένα βαθμό μία φυσική και ηθική καταστροφή
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι η ίδια
δημιουργήθηκε ως ένας ζωντανός οργανισμός υπεράσπισης
της ειρήνης, της καταλλαγής και της συμφιλίωσης. Πριν από
μερικές δεκαετίες η προτροπή του Προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Delor για την εξεύρεση της
«καρδιάς και της ψυχής» της Ευρώπης – δεδομένου ότι η
Ευρώπη έπρεπε να είναι κάτι περισσότερο από «απλά» και
«Η φυγή», Κων/νος Κόλλιας,
από το Πρόγραμμα της ΟΑΚ
μόνο μία κοινή αγορά – είναι και πάλι επίκαιρη.
«Πρόσωπο προς Πρόσωπο»
Τί είναι όμως η ψυχή της Ευρώπης, 25 χρόνια μετά από
την πρόσκληση-προτροπή του Jacques Delor; Προς ποιά κατεύθυνση γίνεται σήμερα η
«επιδημία» των προσφύγων στην Ευρώπη; Προς τους αριθμούς ή τις αξίες; Σε ποιό
βαθμό άραγε η συζήτηση για την ποιότητα της Δημοκρατίας και των δημοκρατικών
θεσμών, μετατράπηκε σε μία συζήτηση με επίκεντρο την ευημερία των αριθμών; Άραγε η
Δημοκρατία στα Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθοδηγείται ακόμη από το
κράτος δικαίου; Βλέπουμε άραγε τη συνεχή πτώχευση της Δημοκρατίας;
Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση. Παρά τις πολλαπλές αιτίες της κρίσης, είναι
θεμελιώδης επίσης και η κρίση εμπιστοσύνης (Jose Manuel Baroso) και της απόστασης
μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των πολιτών της. Μία βασική αιτία της κρίσης
αυτής είναι η έλλειψη δημοκρατίας και η απουσία συμμετοχής του λαού στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων. Διάφορες κοινωνιολογικές μελέτες μιλούν, για παράδειγμα, για μία
"μετα-δημοκρατική εποχή" (Colin Crouch) ή για την ύπαρξη μίας "υποκριτικής
δημοκρατίας" (Ingolfur Blühdorn). Κοινό χαρακτηριστικό είναι σε όλη την Ευρώπη οι
επικρίσεις ενάντια στην πολιτική ελίτ, η άνοδος των ακροδεξιών και του λαϊκισμού και
η έλλειψη μιας πραγματικής δημόσιας ευρωπαϊκής παρουσίας, όπου τα ευρωπαϊκά
θέματα θα μπορούν να συζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις
διαφορετικές αντιλήψεις-προσεγγίσεις. Μία κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη, η οποία
προσφέρει τη δυνατότητα προοπτικής είναι ανύπαρκτη στις ημέρες μας. Απεναντίας τα
εθνικά συμφέροντα αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις στη σημερινή Ευρώπη.
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Σε αυτή την προοπτική, η Εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου
Εκκλησίας, μας δίνει την κατεύθυνση που θα πρέπει να κινηθούμε ως Χριστιανοί καθώς,
«…Ἡ ζωή τῶν χριστιανῶν εἶναι ἀψευδής μαρτυρία τῆς ἐν Χριστῷ ἀνακαινίσεως τῶν
πάντων – “εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινή κτίσις· τά ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδού γέγονε καινά τά
πάντα”» (Β΄ Κορ. ε΄, 17) καί κλῆσις πρός πάντας τούς ἀνθρώπους προσωπικῆς μετοχῆς
ἐν ἐλευθερίᾳ εἰς τήν αἰώνιον ζωήν, εἰς τήν χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ
εἰς τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, διά νά βιώσουν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τήν κοινωνίαν
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. “Βουλομένων γὰρ οὐ τυραννουμένων τὸ τῆς σωτηρίας
μυστήριον” (Βλ. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Εἰς τήν προσευχήν τοῦ Πάτερ ἡμῶν, PG 90,
880). Ὁ ἐπανευαγγελισμός τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τάς συγχρόνους ἐκκοσμικευμένας
κοινωνίας, ὡς ἐπίσης καί ὁ εὐαγγελισμός ὅσων εἰσέτι δέν ἐγνώρισαν τόν Χριστόν,
ἀποτελοῦν ἀδιάλειπτον χρέος τῆς Ἐκκλησίας».
Τον τρόπο του επανευαγγελισμού μάς τον δίδει ο ίδιος ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος,
όταν τονίζει πως, «Ἡ πασῶν τῶν ἑορτῶν ἐπεδήμησεν ἑορτὴ, καὶ τὴν οἰκουμένην
εὐφροσύνης ἐπλήρωσεν· ἑορτὴ ἡ τῶν καλῶν ἁπάντων ἀκρόπολις, ἡ πηγὴ καὶ ῥίζα τῶν
παρ’ ἡμῖν ἀγαθῶν, δι’ ἧς ὁ οὐρανὸς ἀνεῴχθη, πνεῦμα κατεπέμφθη, τὸ μεσότοιχον
ἀνῃρέθη, ὁ φραγμὸς ἐλύθη, τὰ διεστῶτα ἡνώθη, τὸ σκότος ἐσβέσθη, τὸ φῶς ἔλαμψεν,
οὐρανὸς ἐδέξατο τὴν φύσιν τὴν ἀπὸ γῆς, γῆ τὸν ἐπὶ τῶν Χερουβὶμ καθήμενον· οἱ δοῦλοι
γεγόνασιν ἐλεύθεροι, οἱ ἐχθροὶ υἱοὶ, οἱ ἀλλότριοι κληρονόμοι. ∆ι’ αὐτῆς ἡ χρονία
ἔχθρα κατελύθη καὶ ὁ μακρὸς πόλεμος, καὶ ἡ πάλαι ποθουμένη καὶ ἀγγέλοις καὶ
δικαίοις παραγέγονεν εἰρήνη…» (Βλ. Ιωάννου Χρυσοστόμου, Λόγος ΛΔʹ, Εἰς τὴν ἁγίαν
τοῦ Χριστοῦ γέννησιν).
Γιορτάζουμε σήμερα, γράφει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, την «επιδημία» του Θεού προς
τους ανθρώπους, που είχε ως αποτέλεσμα τη δική μας «επιδημία» προς τον Θεό ή
καλύτερα την επάνοδό μας προς τον Θεό, για να αποβάλουμε τον παλαιό άνθρωπο και
να ενδυθούμε το νέο (PG 36, 516A). Η Γέννηση του Χριστού, όμως, είναι τρόπον τινά και
η «επιδημία» του Θεού από τον ουρανό και η άφιξή του στη γη, η συναναστροφή του
μεταξύ των ανθρώπων, ώστε και εμείς να «επιδημήσουμε», να επανέλθουμε δηλαδή και
πάλι στον ουρανό.
Το μυστήριο της ενσαρκώσεως του Χριστού έχει διπλή όψη: Αφενός μεν τη φανέρωση
του Θεού, τα Θεοφάνεια και την πρόσληψη της ανθρώπινης φύσεως από τη θεανθρώπινη
υπόσταση του Χριστού, αφετέρου τη θεοποίηση του ανθρώπου. Στο πρόσωπο του
Χριστού ενώθηκαν η θεότητα και η ανθρωπότητα και η θεότητα θέωσε την ανθρώπινη
φύση μέσα από την απόλυτη πρόσληψη. Ολόκληρη η κτίση συμφιλιώθηκε με τον Θεό και
έχουμε την «καινή κτίση», όπως την ονομάζει ο απόστολος Παύλος (Βλπ. Β΄ Κορ., 5:17
και Γαλ., 6:15), τον ενσαρκωμένο πολιτισμό!
Το μήνυμα, μέσα στο πνεύμα αυτό της εορτής, είναι ότι η νέα πορεία της
ανθρωπότητας, με κοινωνίες οι οποίες σέβονται τους πολίτες ευημερούν. Κοινωνίες που
είχαν προβάδισμα αποκλειστικά και μόνο στη γνώση και στην τεχνολογία, γρήγορα
οδηγήθηκαν στην παρακμή. Κοινωνίες που τολμούσαν να καινοτομούν, είχαν
αντίστοιχη θετική εξέλιξη στον εθνικό τους πλούτο και στην ευημερία του λαού τους,
αλλά ήταν πάντα στατικές. Κοινωνίες που έδιναν μόνο έμφαση στη γνώση, που
επένδυαν σε αυτή, πρωτοπορούσαν στις ανακαλύψεις, αλλά λησμονούσαν τον άνθρωπο.
Κοινωνίες που εξήγαγαν τη γνώση, με οποιαδήποτε μορφή, μπορεί να τη μετέτρεπαν σε
ευημερία, αλλά δεν προσέφεραν τίποτα στην ανακαίνιση του ανθρώπου και του
πολιτισμού.

Είθε ο «ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς καί ἐν φάτνῃ ἀνακλιθείς», «ὁ χρόνων ἐπέκεινα, καί τῶν
αἰώνων Θεός, τήν δέησιν πρόσδεξε...», όπως χαρίζει στον κόσμο υπομονή, ελπίδα,
δύναμη και να μας ελευθερώνει από κάθε μορφή αιχμαλωσίας. Είθε το ανατέλλον έτος
2017 να μάς οδηγήσει στο «νέο ἂνθρωπο» της αλληλεγγύης, της ελευθερίας, της
καταλλαγής, της ευδοκίας, της ειρήνης και της ευφροσύνης.
Καλά Χριστούγεννα! Ευλογημένος ο νέος χρόνος!
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1. Μέλη της Ενορίας Τιμίου Σταυρού Αλικιανού επισκέπτονται την Ορθόδοξο
Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) και ενημερώνονται για το σκοπό και το έργο του Ιδρύματος.
2312 4.-11. Χοροθεραπεία – Η ψυχοδυναμική του χορού και της μουσικής της
Κρήτης
Brigitte Gerstgrasser και ο Pavlo Eckert, για πολλά χρόνια φίλοι της ΟΑΚ,
πραγματοποίησαν και φέτος το Πρόγραμμα αυτό, που έχει ως αντικείμενο την
ψυχοθεραπευτική αξιοποίηση της μουσικής και του χορού της Κρήτης για άτομα που
έχουν βιώσει κάποια προσωπική δοκιμασία (βλπ. αρ. 1707, 1765, 1800, 1842, 1871,
1910).
Φέτος η Ομάδα παρουσίασε την εργασία της και στο ευρύτερο κοινό,
πραγματοποιώντας δύο δημόσιες εκδηλώσεις: Στα Ανώγεια, με τη συνδρομή του
σπουδαίου κρητικού καλλιτέχνη Βασίλη Σκουλά και στο θέατρο του
Ευρωμεσογειακού Κέντρου Νεότητας, υπό την αιγίδα του Δήμου Κισάμου.

Η

2313 4.-9. 9ο Γερμανο-Ελληνο-Πολωνικό Συνέδριο Μηχανικής
το πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας της ΟΑΚ με το Πολυτεχνείο Κρήτης,
πραγματοποιήθηκε Διεθνές Συνέδριο Προχωρημένων Θεμάτων Μηχανικής με
συμμετοχές Καθηγητών από κορυφαία Πανεπιστήμια της Γερμανίας, της Πολωνίας
και της Ελλάδας. Η θεματολογία του Συνεδρίου περιελάμβανε εισηγήσεις, μεταξύ
άλλων, σε θέματα θεωρητικής και
υπολογιστικής μηχανικής, καινοτόμων
υλικών
(νανοσωματίδια,
γραφένιο κ.λπ.) και συμπεριφοράς
κατασκευών σε σεισμούς.
Το Συνέδριο αυτό, το ένατο στη
σειρά, με 25ετή ιστορία, σκοπό έχει
να καλλιεργήσει φιλικές και
επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ των
συμμετεχόντων και να μεταδώσει
τη γνώση σύγχρονων θεμάτων
μηχανικής σε νέους επιστήμονες. Η
συμμετοχή στο Συνέδριο γίνεται
κατόπιν προσκλήσεως. Πρόεδροι
του Συνεδρίου ήταν ο Καθηγητής
Ιωάννης
Κατσικαδέλης
του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
ο Καθηγητής Reinhold Kienzler του
Πανεπιστημίου της Βρέμης (Γερμανία) και ο Καθηγητής Wlodzimierz
Kurnik του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας της Βαρσοβίας (Πολωνία).
Την ευθύνη οργάνωσης του Συνεδρίου είχε ο Καθηγητής Γεώργιος Ε.
Σταυρουλάκης, Αναπληρωτής Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης και μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΑΚ. Καλωσόρισμα απηύθυνε στην εναρκτήρια συνεδρία
ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς τονίζοντας τη σημασία της
συνεργασίας των επιστημόνων της Ευρώπης ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης,
αναδεικνύοντας τα ανώτερα ιδανικά, καθώς επίσης και ο συντοπίτης μας Καθηγητής

Σ
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Ευάγγελος I. Σαπουντζάκης, Αναπληρωτής Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου.
Υποστηρικτές του Συνεδρίου αυτού ήταν η Ελληνική Εταιρία Θεωρητικής &
Εφηρμοσμένης Μηχανικής, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο.
2314 18. Πνευματικό Μνημόσυνο για τον αοίδιμο Εμμανουήλ Κριαρά
τήσιο Πνευματικό Μνημόσυνο για τον αείμνηστο Εμμανουήλ Κριαρά (1906 2014). Μετά τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Γωνιάς, ακολούθησε εισήγηση
από τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ερατοσθένη Καψωμένο,
με θέμα: «Η πνευματική παρακαταθήκη του Εμμανουήλ Κριαρά».
Την εκδήλωση άνοιξε ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, ο οποίος έκανε λόγο για
τους δεσμούς αγάπης του
αειμνήστου Εμμανουήλ Κριαρά
με τον μακαριστό Μητροπολίτη
Κισάμου και Σελίνου κυρό
Ειρηναίο (Γαλανάκη). Επίσης,
ανέφερε την επικοινωνία που
είχε ο Εμμανουήλ Κριαράς με
τον μεγάλο συγγραφέα της
Κρήτης,
Νίκο
Καζαντζάκη,
γεγονός που φανερώνει την
κοινή τους αγάπη, καθώς και την
αγωνία τους για την ελληνική
γλώσσα.
Στη συνέχεια, η Βουλευτής Χανίων Ευαγγελία (Βάλια) Βαγιωνάκη, δήλωσε πως,
«σήμερα τιμούμε έναν ακαδημαϊκό, ένα γλωσσολόγο, μα κυρίως ένα δάσκαλο και
ακούραστο δουλευτή, που συνδύασε την επιστημονική έρευνα με το ήθος», ενώ ο
Δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης, αφού συνεχάρη την ΟΑΚ για τη
διοργάνωση της τιμητικής εκδήλωσης, τόνισε τη μεγάλη συμβολή του Κριαρά στην
εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας. Στη συνέχεια ο Δρ Ζορμπάς έδωσε τον λόγο στον
Κώστα Μουτζούρη, Πρόεδρο του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας, ο οποίος μίλησε
βιωματικά, εκθέτοντας στους παρευρισκομένους προσωπικές του εμπειρίες, για την
αγάπη του Εμμανουήλ Κριαρά προς τα Χανιά και ιδιαίτερα προς την ΟΑΚ.
Επίσης, μαρτυρία της επιστημονικής δράσης του Εμμανουήλ Κριαρά κατέθεσε η
μαθήτριά του και επί σειρά ετών συνεργάτιδά του Κομνηνή Πηδώνια.
Η επόμενη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης με την
ελπίδα ότι θα προχωρήσει και η πρόταση του Αλεξάνδρου Παπαδερού, πρ. Διευθυντή
της ΟΑΚ, δημιουργίας Γλωσσικού Εργαστηρίου «Εμμ. Κριαράς» στο ίδιο
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.

Ε

2315 23.-27. Συνέδριο Ευρωπαίων Γυναικών για τους πρόσφυγες
ο Διαθρησκειακό Συνέδριο Ευρωπαίων Γυναικών Θεολόγων (Interreligious
Conference of Women Theologians/ΙΚΕTH), διοργάνωσε την ετήσια συνάντηση
για το 2016, με θέμα: «Εν κινήσει». Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος
Ζορμπάς, άνοιξε τις εργασίες του Συνεδρίου, καλωσορίζοντας τις συμμετέχουσες
συνέδρους και τονίζοντας τη σημαντική συμβολή παρόμοιων πρωτοβουλιών για την
αποτελεσματική επίλυση της σύγχρονης ανθρωπιστικής κρίσης, κάνοντας ταυτόχρονη
αναφορά στην υποδοχή των προσφύγων στην Κρήτη.
Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετείχαν και μίλησαν η Καθηγήτρια του
Πανεπιστημίου της Βιέννης, Regina Polak, καθως και η επιστημονική συνεργάτιδα της
ΟΑΚ και υπεύθυνη του Συνεδρίου εκ μέρους του Ιδρύματος, Αικατερίνη ΚαρκαλάΖορμπά, με θέμα τον ρόλο της θρησκείας στην παρούσα κατάσταση των προσφύγων

Τ
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και των μεταναστών. Το θέμα των ξένων και της φιλοξενίας εξέτασαν αξιόλογες
ομιλήτριες από Χριστιανική,
Εβραϊκή και Μουσουλμανική
σκοπιά, ενώ εξετάστηκε και το
θέμα του φόβου, που ελλοχεύει
στην υποδοχή και φιλοξενία των
ξένων κοινοτήτων, ειδικά για την
προστασία των παραδόσεων,
των αξιών και το θέμα των
γυναικών μεταναστών.
Οι
σύνεδροι,
από
διάφορες ευρωπαϊκές Χώρες,
επισκέφτηκαν τα Χανιά και την
έκθεση του Μάριου Σπηλιόπουλου, με θέμα «700 ονόματα του Θεού», καθώς και το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο
στο Καστέλι, όπου ξεναγήθηκαν και ενημερώθηκαν για το έργο του Ιδρύματος. Είχαν,
επίσης, συνάντηση με στελέχη εθελοντριών του σώματος Σαμαριτών του Τμήματος
του Ερυθρού Σταυρού Καστελίου και ενημερώθηκαν για το έργο τους τόσο στο
Καστέλι, όσο και στις αποστολές τους στα σημεία συγκέντρωσης προσφύγων σε νησιά
του Αιγαίου.
Στο Συνέδριο συμμετείχε και η υπεύθυνη του Τομέα Γυναικών του Παγκοσμίου
Συμβουλίου των Εκκλησιών (ΠΣΕ), Δρ Fulata Moyo (Γενεύη), η οποία ενημέρωσε τις
συμμετέχουσες σχετικά με το Πρόγραμμα του ΠΣΕ «Δικαιοσύνη και Ειρήνη» και
«Πέμπτη στα Μαύρα». Η απερχόμενη Πρόεδρος και βασικό στέλεχος της Οργάνωσης,
Reinhild Traitler, υπογράμμισε το γεγονός, ότι ο στόχος του Συνεδρίου επετεύχθη με
τη συμμετοχή νέων γυναικών, από την Ευρώπη και από όλες τις θρησκείες, μιας και η
καλύτερη αλληλογνωριμία μπορεί να συμβάλει στην ειρηνική συμβίωση των λαών.
2316 24.9-1.10 Στα βήματα του Νίκου Καζαντζάκη
μάδα Γερμανών Φιλολόγων και Θεολόγων, σε συνεργασία με την Ακαδημία του
Hofgeismar της Γερμανίας, ήλθαν στην Κρήτη με σκοπό να παρακολουθήσουν
ειδικό σεμινάριο για το Νίκο
Καζαντζάκη. Είχαν την ευκαιρία
να
παρακολουθήσουν
τις
εισηγήσεις:
Θεολογία
και
Φιλοσοφία στο έργο του Νίκου
Καζαντζάκη (Ulrich Kadelbach),
Ενεργώ σαν να είμαι αθάνατος
(Andrea Stenzel), Οι κρητικές
ρίζες του Νίκου Καζαντζάκη
(Μαρία Χατζηαποστόλου), Η
κρητική ματιά. Συνάντηση με την
Αναφορά στον Γκρέκο (Andrea
Stenzel) και ο Νίκος Καζαντζάκης
και τα πολιτικά οράματα (Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς). Κατά την παραμονή τους στην
ΟΑΚ, επισκέφθηκαν την παλιά πόλη και αξιοθέατα του Νομού Χανίων, καθώς και την
πόλη του Ηρακλείου, όπου παρακολούθησαν μέρος των γυρισμάτων της νέας ταινίας
του Γιάννη Σμαραγδή, με θέμα τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη και είχαν την
ευκαιρία να συζητήσουν με τον Σκηνοθέτη. Επίσης, επισκέφθηκαν το Μουσείο Νίκος
Καζαντζάκης στη Μυρτιά και την Κνωσό.
Την ευθύνη είχαν οι επιστημονικές συνεργάτιδες της ΟΑΚ, Εμμανουέλα
Λαρεντζάκη και Μαρία Χατζηαποστόλου.

Ο

6

2317 25.9-9.10 Νέοι εκπαιδεύονται στη χρήση της πέτρας
ε τη συμμετοχή 25 και πλέον νέων σπουδαστών από τη Σχολή «Κηπουροί
Τοπίου» του Μάιντς της Γερμανίας ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα πρακτικής
άσκησης στην ΟΑΚ. Το Πρόγραμμα αυτό υλοποιείται για 20η φορά, (από το 1996) υπό
την εποπτεία του Καθηγητού Eckhard Boy, καθώς και άλλων καθηγητών της
παραπάνω Σχολής.
Οι σπουδαστές εργάστηκαν
συλλογικά και δημιουργικά στη
χρήση της πέτρας, δημιουργώντας
πέτρινα καλντερίμια με διάφορα
σύμβολα εμπνευσμένα από την
καθημερινή ζωή της ΟΑΚ, το
βυζαντινό ψηφιδωτό και το
Πρόγραμμα Τέχνης και Λόγου
«Πρόσωπο προς Πρόσωπο». Στο
καλωσόρισμα της Ομάδας από τον
Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ, Δρ
Κωνσταντίνο Ζορμπά, τονίστηκε η σημασία της
συνεργασίας της Σχολής από τη Γερμανία με την ΟΑΚ,
μέσω της Τέχνης και του Πολιτισμού, αφήνοντας ως
παρακαταθήκη το έργο των μαθητών, ως έμπρακτο
δείγμα αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού. Επίσης, ο κ.
Ζορμπάς στην εισαγωγική του ομιλία τόνισε τη σημασία
της έννοιας του «λίθου» στην κρητική παράδοση και
αναφέρθηκε στη σχέση του ανθρώπου με την πέτρα
μέσα από την ποίηση του Γιώργου Σεφέρη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την Ομάδα συνόδευαν και
δύο δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού καναλιού OK:TV
Mainz της Γερμανίας, με σκοπό να εισάγουν τους
τηλεθεατές στον Πολιτισμό και στις ομορφιές της Κρήτης, αλλά και να ενημερώσουν
ευρύτερα για αυτό το σημαντικό πρόγραμμα.
Οι σπουδαστές, κατά την παραμονή τους στην Κρήτη, είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν το νησί με επισκέψεις στην ενδοχώρα, τα Μουσεία, αλλά και μέσα από τη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Μ

2318 25. Μνήμη ποιητή Γιώργου Φαλελάκη
Πολιτιστικός Σύλλογος Νεολαίας Ραβδούχα, ο Δήμος Πλατανιά, η Ένωση
Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου και το Κοινωνικό Στέκι-Στέκι
Μεταναστών, οργάνωσαν εκδήλωση στην ΟΑΚ, εις μνήμη του ποιητή Γιώργου
Φαλελάκη, ενός ποιητή της ελευθερίας, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα
χρόνων από το θάνατό του.
Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση,
επαίνεσε τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Νεολαίας Ραβδούχα για τη σημαντική
αυτή δράση, επισημαίνοντας ότι οι
Πολιτιστικοί Σύλλογοι πέρα από την
παράδοση πρέπει να καλλιεργούν και
την ψυχή. Επίσης, σημείωσε ότι «σε μία
περίοδο κρίσης, όπως είναι η δική μας, ο
ποιητής έχει πάντα ένα λόγο παραπάνω
να ριψοκινδυνεύει και να ονειρεύεται,
πρωτίστως όμως να βοηθά τον
αναγνώστη να υπερβαίνει το φόβο και
την αβεβαιότητα του αύριο».
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
3. Ομάδα αλλοδαπών.
2319 5.-12. Γνωρίζοντας την Κρήτη
αράλληλα και σε συνέχεια της Ομάδας εκπαιδευομένων κηπουρών
περιβάλλοντος από τη Γερμανία (βλπ. 2317), φιλοξενήθηκε στην ΟΑΚ και μια
Ομάδα ειδικών επαγγελματιών και καθηγητών, επίσης από τη Γερμανία.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η παρακολούθηση των εργασιών των μαθητών, αλλά
και επισκέψεις και συναντήσεις με καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης στην
Κρήτη, όπως τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας Ταυρωνίτη και
Ηρακλείου, αλλά και εγκαταστάσεων παραγωγής ελαιολάδου κ.ά. Πρέπει να
σημειωθεί, πως αν και υπάρχουν σε ορισμένους τομείς παρόμοια στοιχεία στην
επαγγελματική εκπαίδευση νέων στις δύο Χώρες, η αξία που δίδεται στον
επαγγελματία από την κοινωνία στη Γερμανία, είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι στη Χώρα
μας.

Π

2320 6. Ιερατική Σύναξη
προγραμματισμένη Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και
Σελίνου πραγματοποιήθηκε με προσκεκλημένο ομιλητή τον Καθηγούμενο της
Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη Εφραίμ. Της Συνάξεως
προηγήθηκε Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή
Οδηγητρίας Γωνιάς, προεξάρχοντος του Καθηγουμένου Γέροντος Εφραίμ και
συλλειτουργούντων Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος καλωσόρισε τον Γέροντα
Εφραίμ, ευχαριστώντας τον για την
αποδοχή της πρόσκλησης, καθώς και
για την πολύτιμη αρωγή και στήριξή
του στο έργο της Ιεράς Μητροπόλεως.
Ακολούθως, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην Αγία και Μεγάλη
Σύνοδο, η οποία πραγματοποιήθηκε
στους χώρους της ΟΑΚ, σημειώνοντας,
μεταξύ άλλων:
«Η Ορθόδοξος
Εκκλησία, με αδιαμφισβήτητη την
αυτοσυνειδησία Της ότι αποτελεί τη
Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική
Εκκλησία συγκάλεσε, μετά από
προετοιμασία ενός σχεδόν αιώνος, την
Αγία
και
Μεγάλη
Σύνοδο,
Πνευματοκίνητη, και ως συνέχεια των
μεγάλων Οικουμενικών και άλλων
Συνόδων της Εκκλησίας. Εάν η Σύνοδος
δεν συγκαλείτο τότε που από κοινού
είχε αποφασιστεί από όλες τις κατά
τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες, η
Ορθόδοξος Εκκλησία θα έχανε την
αξιοπιστία και το κύρος Της, ακόμα και από τα ίδια τα μέλη Της», σημείωσε ο
Σεβασμιώτατος. Ακολούθως, χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ
Κωνσταντίνος Ζορμπάς, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους
και
αναφέρθηκε στη σημασία και σπουδαιότητα της συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης
Συνόδου, ως γεγονός «ιστορικό, θεολογικό και οικουμενικό». Ακολούθησε η ομιλία
του Γέροντος Εφραίμ, ο οποίος σημείωσε μεταξύ άλλων, απευθυνόμενος προς τους
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Ιερείς: «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος του Κληρικού είναι η εξοικείωση. Ο Κληρικός
χρειάζεται να διαθέτει αφοσίωση, προσευχητική διάθεση, ταπείνωση για να έρθει η
αίσθηση των τελουμένων που είναι δώρο Θεού. Προϋπόθεση όλων αυτών είναι ο
αγώνας στην προσωπική του ζωή. Χρειάζεται πνευματική αίσθηση, επιμέλεια της
συνειδήσεως και χρόνος να βλέπουμε τον εαυτό μας, καθώς ο Κληρικός καλείται να
γίνει φορέας της παρακλήσεως του Παρακλήτου, ιδιαίτερα δε προσοχή να μην
είμαστε ένοχοι». Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και ερωτήσεις.
7. Μέλη του Σοροπτιμιστικού Ομίλου (Παγκόσμια Οργάνωση Εθελοντριών) Ρεθύμνης
«Ερωφίλη», ενημερώνονται από την επιστημονική συνεργάτιδα της ΟΑΚ Εμμανουέλα
Λαρεντζάκη για το έργο του Ιδρύματος.
10. Ομάδα αλλοδαπών.
2321 12. Η Κρήτη χθες και σήμερα
μερίδα με Ομάδα αλλοδαπών ενημερώνονται για το σκοπό και το έργο του
Ιδρύματος.

Η

13. Με την ευκαιρία της επετείου των εγκαινίων της ΟΑΚ, πραγματοποιήθηκε Θεία
Λειτουργία στο Παρεκκλήσι των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, ιερουργούντος του
εφημερίου του Κολυμπαρίου Αιδεσιμολ. Διονυσίου Νταουντάκη. Ο Γενικός
Διευθυντής, αφού ευχαρίστησε όλους τους περευρισκόμενους, υπενθύμισε τις
σταθερές αξίες που διέπουν όλα τα χρόνια το Ίδρυμα και ευχήθηκε σε όλους καλή
συνέχεια.
2322 14.-16. 1ο Συνέδριο για την Κίσαμο
Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου, η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, η
Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Κισάμου, ο Δήμος Πλατανιά και η Ένωση
Πολιτιστικών Φορέων της Επαρχίας Κισάμου συνδιοργάνωσαν το 1ο Συνέδριο για την
Κίσαμο, με στόχο την ανάδειξη της Ιστορίας της
Επαρχίας Κισάμου.
Η έναρξη του Συνεδρίου έλαβε χώρα στο
Τσατσαρωνάκειο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της
Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου με
Αγιασμό που τέλεσε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου
Δαμασκηνός. Ακολούθησε χαιρετισμός από τον
Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του
Συνεδρίου, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου
και Σελίνου Αμφιλόχιο και τους συνδιοργανωτές
του Συνεδρίου.
Τις επόμενες ημέρες οι εργασίες του
Συνεδρίου συνεχίσθηκαν στην ΟΑΚ.
Ειδικοί ομιλητές και επιστήμονες μέσα από τις
εισηγήσεις τους ανέπτυξαν θέματα για την
Ιστορία, την Αρχαιολογία, τη Λαογραφία, τη
Φιλολογία, την Εθνογραφία, τη Θρησκεία, τις Τέχνες, την Παράδοση, τον Πολιτισμό,
την Πνευματική Δημιουργία, την Εκπαίδευση, το Δίκαιο, τη Φύση-Περιβάλλον, τα
Μνημεία.
Οι σύνεδροι, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, είχαν την ευκαιρία να
εκκλησιασθούν στην Ιερά Μονή Γωνιάς, να ξεναγηθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Κισάμου και να περιηγηθούν σε παραδοσιακούς οικισμούς της Επαρχίας Κισάμου.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου υπήρχε Έκθεση Φωτογραφίας από την καθημερινή ζωή
των ανθρώπων, σε διαφορετικές περιόδους, από περιοχές της Κισάμου.
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Υπεύθυνη συντονισμού και Γενική Γραμματέας του Συνεδρίου ήταν η Ζαχαρένια
Σημανδηράκη, ειδική συνεργάτις των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Αποφασίσθηκε,
το επόμενο Συνέδριο να πραγματοποιηθεί εντός του 2018, στο πλαίσιο των
εορταστικών εκδηλώσεων του Ιδρύματος για τα πενήντα χρόνια λειτουργίας του.
2323 19. Ημερίδα με Ομάδα αλλοδαπών.
2324 23. Αθλητισμού Έπαινοι
κδήλωση, την οποία οργάνωσε ο Δήμος Πλατανιά κατά την οποία βραβεύθηκαν
οι αθλητές και οι αθλητικές Ομάδες του Δήμου που διακρίθηκαν το 2015 σε
τοπικό, παγκρήτιο, ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο επίπεδο.
Επίσης, βραβεύθηκαν προπονητές,
καθώς και παλαίμαχοι αθλητές και
παράγοντες των αθλητικών Σωματείων του Δήμου. Στην ίδια εκδήλωση
βραβεύθηκαν
Χανιώτες
αθλητές, με τους προπονητές τους,
οι οποίοι συμμετείχαν ή διακρίθηκαν στους Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2016.

Ε

25. Μέλη της Ενορίας Αγίων Αναργύρων της πόλης Giessen της Γερμανίας.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
1. Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ελισαίος, Καθηγούμενος της Ιεράς
Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Σίμωνος Πέτρας, συνοδευόμενος από
Αδελφούς της Ιεράς Μονής, νέους και νέες επιστήμονες και τον Πρόεδρο και μέλη του
Δ.Σ. του Συλλόγου «Φίλοι του Αγίου Όρους», ενημερώθηκαν από τον Γενικό
Διευθυντή και τους συνεργάτες της ΟΑΚ και ξεναγήθηκαν στους χώρους, όπου έλαβε
χώρα η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο Γέροντας Ελισαίος με
τη συνοδεία του επισκέφθηκε την Κρήτη προσκεκλημένος του Συλλόγου «Φίλοι του
Αγίου Όρους», Σωματείο που εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης.
5. Συμμετέχοντες σε Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, επισκέφθηκαν
την ΟΑΚ και ενημερώθηκαν για το σκοπό και το έργο του Ιδρύματος.
12. Φοιτητές, οι οποίοι συμμετέχουν στις συνάξεις του Κέντρου Νεότητας της Ενορίας
Αγίου Τίτου, επισκέφθηκαν την ΟΑΚ και ενημερώθηκαν από τον Γενικό Διευθυντή και
τους συνεργάτες του Ιδρύματος για το έργο του. Παρεκάθησαν σε Γεύμα, προσφορά
της ΟΑΚ.
2325 17. Εισαγωγή εις τα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου
Εκκλησίας
ερισσότεροι από 150 κληρικοί από όλες τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας
Κρήτης έλαβαν μέρος στην Παγκρήτια Ιερατική Σύναξη, με το ανωτέρω θέμα,
την οποία οργάνωσε η ΟΑΚ στις εγκαταστάσεις της. Τον Αγιασμό
τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου
Αμφιλόχιος, Πρόεδρος του Ιδρύματος, ένώ το Μήνυμα της Α.Θ.Π.
του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, ανέγνωσε ο
εκπρόσωπος Αυτού, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστουπόλεως
Μακάριος. Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας ευχαρίστησε θερμά
για την πρωτοβουλία της Παγκρήτιας αυτής Σύναξης, το
Σεβασμιώτατο Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο και τους
συνεργάτες της ΟΑΚ, αναφέροντας, ότι «διατηρούντες ζωηράς τας

Π

10

αναμνήσεις εκ της παρουσίας ημών εν Κρήτη και εν τοις χώροις της αυτόθι
Ορθοδόξου Ακαδημίας, ένθα συνεκλήθη υπό την προεδρείαν της ημετέρας
Μετριότητος η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας». Ο Οικουμενικός
Πατριάρχης, τόνισε, επίσης, στο Μήνυμά του πως «η ουσία της Συνοδικότητος της
Εκκλησίας ημών, καθώς και η πηγή της αρχής ταύτης ευρίσκεται εις την σχέσιν των
Τριών Προσώπων της Παναγίας Τριάδος, τα οποία ενεργούν συνοδικώς εις το σχέδιον
της σωτηρίας ενός εκάστου μέλους, αλλά και της καθολικής Εκκλησίας». Χαιρετισμό
απηύθυνε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, ο
οποίος δήλωσε οτι «η ομαλή διεξαγωγή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της
Ορθοδόξου Εκκλησίας, αποτέλεσε χρέος και ευθύνη της Εκκλησίας και της Ορθοδόξου
Ακαδημίας». Εισαγωγικές παρατηρήσεις επί του θέματος έκανε ο Δρ Κωνσταντίνος
Ζορμπάς, ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους Μητροπολίτες της Κρήτης με τη
συμμετοχή των κληρικών και ανέπτυξε τους λόγους για την πρώτη Σύναξη, με θέμα τα
κείμενα της Συνόδου. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι τα «συνοδικά κείμενα δεν θα
πρέπει να μείνουν στο αρχείο, αλλά να ενταχθούν στη ζωή των πιστών, να
κοινοποιηθούν σε όλες τις Ιερές Μητροπόλεις και τις Ιερές Μονές, να τύχουν μελέτης
από τις Θεολογικές Σχολές και πρωτίστως να
αποτελέσουν μέρος της κατήχησης της νεότητας στις
Ενορίες μας, αλλά και των ιδίων των κληρικών». Στη
συνέχεια, ο Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής
Σχολής τους Γκρατς, Γρηγόριος Λαρεντζάκης,
κεντρικός ομιλητής της Σύναξης, ανέπτυξε το θέμα:
«Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου
Εκκλησίας δια τα σύγχρονα εκκλησιολογικά,
οικουμενικά και κοινωνικά προβλήματα».
Ο κ. Λαρεντζάκης στην ομιλία του τόνισε, ότι «η
Σύνοδος της Κρήτης απετέλεσε εξόχως σημαντικό
γεγονός για την πορεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας,
καθώς έδωσε μαρτυρία ενότητος και ευθύνης για τον σύγχρονο κόσμο και
επιβεβαίωσε ότι η συνοδικότητα αποτελεί την κατ΄ εξοχήν έκφραση της
εκκλησιολογικής αυτοσυνειδησίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας». Στην καθ΄ όλα
εμπεριστατωμένη θεολογική εισήγησή του ανέπτυξε τη σημασία των Συνόδων για την
Εκκλησία, τη σημασία του Συνοδικού θεσμού ως έκφραση του λειτουργικού βιώματος
της ίδιας της Εκκλησίας, την αποδοχή των κειμένων ως πανορθόδοξα συνοδικά
κείμενα και τη σημασία τους για την Εκκλησία. Καταλήγοντας ο ομιλητής
υπογράμμισε, πως «όσοι χαρακτηρίζουν ως παναίρεση τον οικουμενισμό, ευρίσκονται
εκτός του ορθοδόξου πνεύματος των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας, καθώς η
περιχαράκωση δεν έχει καμία σχέση με την Ορθοδοξία... Η Εκκλησία θα συνεχίσει να
συμμετέχει ενεργά σε όλους τους επίσημους διαθρησκειακούς διαλόγους,
καταθέτοντας με αυτόν τον τρόπο τη μαρτυρία της Ορθοδόξου Πίστεως και της
αναστάσιμης χαράς για όλους τους ανθρώπους».
Στην πολύωρη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχε και ο Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Χριστουπόλεως Μακάριος, ο οποίος μαζί με τον κ. Λαρεντζάκη απήντησαν
στις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις των παρευρισκομένων, καθώς και στον ουσιαστικό
προβληματισμό των κληρικών. Αποφασίσθηκε, λόγω της σημασίας των κειμένων να
πραγματοποιηθεί και δεύτερη Παγκρήτια Ιερατική Σύναξη, με θέμα την ποιμαντική
προσέγγιση των κειμένων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, τον ερχόμενο
Φεβρουάριο.
2326 18. 3ος Κύκλος δράσεων αφιερωμένων στην Πρόληψη των Τροχαίων Ατυχημάτων
ε τη συμμετοχή Σχολείων της περιοχής πραγματοποιήθηκε ο 3ος Κύκλος
δράσεων αφιερωμένων στην Πρόληψη των Τροχαίων Ατυχημάτων στα πλαίσια
της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης του Ο.Η.Ε. που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Κρήτης -
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Περιφερειακή Ενότητα Χανίων σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Οικογενειών Τροχαίων Ατυχημάτων «Ο Άγιος Χριστόφορος», την Ιερά Μητρόπολη
Κυδωνίας και Αποκορώνου, την Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου, όλους τους
Δήμους της Π.Ε. Χανίων, τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, την Αστυνομική
Διεύθυνση Χανίων, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Νομού Χανίων, τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων, το Ε.Κ.Α.Β.
Χανίων, το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας Δικτύου Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ) και
το Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
Η εκδήλωση περιελάμβανε Έκθεση
εικαστικών δημιουργιών μαθητών
του Νηπιαγωγείου Κολυμπαρίου
και του Ιδιωτικού Σχολείου Θεοδωρόπουλου και μουσικό δρώμενο
από την παιδική χορωδία της
Κισάμου, υπό τη διεύθυνση του
μουσικο-διδασκάλου
Γιώργου
Χαχλάκη. Χαιρετισμό απηύθυνε ο
Εκπρόσωπος της Περιφέρειας
Κρήτης, Νίκος Ξυλούρης, ο οποίος
μετέφερε τον Χαιρετισμό του
Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη και έκανε λόγο για τις
αρνητικές συνέπειες των Τροχαίων Ατυχημάτων, καθώς και ο Δήμαρχος Πλατανιά
Ιωάννης Μαλανδράκης, ο οποίος συνεχάρη την προσπάθεια ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για τα Τροχαία Ατυχήματα.
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ Δρ Κωνσταντίνος
Ζορμπάς, ο οποίος αφού μετέφερε τον Χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου Κισάμου και
Σελίνου Αμφιλοχίου, τόνισε πως αυτή η ημέρα είναι αφιερωμένη στα θύματα των
τροχαίων, αλλά και στους ανθρώπους που αγωνίζονται στους δρόμους για να σώσουν
ζωές. Ο κ. Ζορμπάς πρότεινε στους νέους, στα πλαίσια των επετειακών εκδηλώσεων
της συμπλήρωσης 50 ετών από της ιδρύσεως της ΟΑΚ, το 2018, να πραγματοποιηθεί η
Α΄ Παγκρήτια Συνάντηση Νέων, να υπογράψουν τη Διακήρυξη για την Οδική
Ασφάλεια και τη Ζωή, αλλά και να φωτογραφίσουν τα εκκλησάκια μνήμης στα
σημεία που έχασαν τη ζωή τους θύματα των Τροχαίων Ατυχημάτων. Επίσης,
παρότρυνε τους νέους να έχουν μία ενεργή στάση προς υπεράσπιση της ζωής,
συμμετέχοντας και μεταφέροντας το ανθρωπιστικό αυτό μήνυμα στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την Επίδειξη Απεγκλωβισμού από το ΕΚΑΒ και το
Πυροσβεστικό Σώμα. Υπεύθυνη της παρουσίασης ήταν η Επιπυραγός της 1 ης Π.Υ.
Χανίων, Μαρία Ευτυχιάκου.
2327 23. Μία βόλτα στην ΟΑΚ
αθητές της Β΄ Τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων παρακολούθησαν το
Πρόγραμμα της ΟΑΚ με τον παραπάνω τίτλο, δίδοντας έμφαση στην έννοια της
διαφορετικότητας. Υπεύθυνη του Προγράμματος ήταν η επιστημονική συνεργάτιδα
της ΟΑΚ Εμμανουέλα Λαρεντζάκη.

Μ

2328 25.-26. Παγκρήτιο Συνέδριο Θεολόγων
Παγκρήτιος Σύνδεσμος Θεολόγων, σε συνεργασία με την ΟΑΚ, διοργάνωσε
Παγκρήτιο Συνέδριο Θεολόγων, με θέμα «Η σύγκληση και οι αποφάσεις–κείμενα
της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Κρήτη».
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Στόχος του Συνεδρίου ήταν οι κληρικοί και οι
εκπαιδευτικοί Θεολόγοι της Κρήτης και οι λοιποί σύνεδροι
να ενημερωθούν γύρω από τις αποφάσεις-κείμενα της
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και να μελετήσουν ειδικές
πτυχές τους, να συζητήσουν για τη σημασία τους για την
Εκκλησία και τα μέλη της, την κοινωνία, τον τόπο μας και
τον κόσμο ολόκληρο, να διερευνήσουν τις προεκτάσεις τους
ως προς το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας, τη δυναμική
του διορθόδοξου διαλόγου και την περαιτέρω πορεία του,
να εξετάσουν την αποστολή της Εκκλησίας στο σύγχρονο
κόσμο και τις αντίστοιχες ευθύνες των χριστιανών και να
προβληματιστούν ως προς την αντιμετώπιση επίκαιρων
προκλήσεων, με αφετηρία τις αποφάσεις της Συνόδου.
Τον Αγιασμό της έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου, τέλεσε ο Σεβασμ.
Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός. Το Συνέδριο χαιρέτησε ο
Σεβασμ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος του Ιδρύματος και
ο
Δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης
Μαλανδράκης.
Ακολούθησαν εισηγήσεις από τον
Γρηγόριο Λαρεντζάκη, Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Γκρατς
Αυστρίας (Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος
της Ορθοδόξου Εκκλησίας εκφραστής
του Ορθόδοξου εκκλησιαστικού φρονήματος), τον Θεόδωρο Γιάγκο, Καθηγητή
της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Η
Ορθόδοξη Θεολογία πριν και μετά τη
Σύνοδο: Όραμα και πραγματικότητα).
Κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών
του Συνεδρίου μίλησε ο Θανάσης Παπαθανασίου, Δρ Θεολογίας, Αρχισυντάκτης του
Περιοδικού «Σύναξη» (Ορθοδόξων οδύνες και ωδίνες), καθώς και ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας Κύριλλος (Οι αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης
Συνόδου γύρω από την αποστολή της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο: Επίκαιρες
προκλήσεις και ευθύνη των Χριστιανών). Ακολούθησε Στρογγυλή Τράπεζα στην οποία
συμμετείχαν ο Κων. Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, ο Ιωάννης Λίλης, Λέκτορας
της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης και ο Γεώργιος
Στριλιγκάς, Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων.
2329 26. Εθισμός και Διαδίκτυο: πρόληψη και τρόποι αντιμετώπισης
υνεχίζεται και για την τρέχουσα σχολική χρονιά η συνεργασία της ΟΑΚ με το
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κολυμπαρίου. Η
συνεργασία αυτή, αποτελεί μία κοινή προσπάθεια έκφρασης των προβληματισμών
της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και επίλυσης
των προβλημάτων που ανακύπτουν, κατά καιρούς, μέσα στο οικογενειακό και το
σχολικό περιβάλλον. Στις Ημερίδες αναπτύσσονται θέματα που αφορούν την
οικογένεια, την κοινωνία, την εκπαίδευση, την κοινωνικότητα, την αρμονική
λειτουργία και εξέλιξη των παιδιών, με τη βοήθεια διακεκριμένων και εξειδικευμένων επιστημόνων. Το παραπάνω θέμα ανέπτυξε ο Δρ Κωνσταντίνος Σιώμος,
Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της
Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο. Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ καλωσόρισε τα
μέλη του Συλλόγου, τονίζοντας τη στήριξη της ΟΑΚ προς τη σχολική κοινότητα και την
τοπική κοινωνία και ανακοίνωσε σειρά εκδηλώσεων για τους γονείς και τα παιδιά της
περιοχής.
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29. Σπουδαστές της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαγειρικής Τέχνης.
Οι σπουδαστές ενημερώθηκαν από την επιστ. συνεργάτιδα της ΟΑΚ Εμμανουέλα
Λαρεντζάκη και τον Βιβλιοθηκονόμο του Ιδρύματος Ιωάννη Μουντογιαννάκη για το
έργο της ΟΑΚ. Παρέμβαση για την έννοια της τροφής στον Πολιτισμό και τη Θρησκεία
έκανε ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, ενώ ο Ιωάννης
Κατσιφαράκης, Αρχιμάγειρας του Ιδρύματος, ενημέρωσε τους σπουδαστές για τις
προκλήσεις της καθημερινής δουλειάς σε κουζίνα Συνεδριακού Κέντρου.
30. Σπουδαστές της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαγειρικής Τέχνης, Β΄ Τμήμα.
(Βλπ. ανωτέρω)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2330 1. Μία βόλτα στην ΟΑΚ
αθητές της Γ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων
Θεοδωρόπουλου, ενημερώνονται για θέματα Οικολογίας από τον
επιστημονικό συνεργάτη του Ιδρύματος Αντώνη Καλογεράκη.

Μ

2331 2. Η Ψαλτική Τέχνη στη Σύγχρονη Εκκλησιαστική και Κοινωνική
Πραγματικότητα
εύτερο Ιεροψαλτικό Συνέδριο Κρήτης πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, υπό την
αιγίδα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. Η πρώτη
συνεδρία έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος
στη Χαλέπα Χανίων, κατά την οποία ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Κωνσταντίνος
Ζορμπάς εισηγήθηκε το θέμα
«Από
τον
“Λαμπριάτικο
Ψάλτη” του Αλέξανδρου
Παπαδιαμάντη στον ψάλλοντα λαό του Νίκου
Καζαντζάκη Μια απόπειρα
επανεύρεσης του χαμένου
λειτουργικού βιώματος». Το
δεύτερο μέρος της δεύτερης
συνεδρίας έλαβε χώρα στις
εγκαταστάσεις της ΟΑΚ, με
ομιλητή τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Γορτύνης και
Αρκαδίας Μακάριο, εκπρόσωπο της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, καθώς και τον Ομότιμο
Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γρηγόριο
Στάθη.
Απονομή τιμής για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της Ψαλτικής Τέχνης
αποδόθηκε στους Γρηγόριο Στάθη, Μουσικολόγο, Γεώργιο Χατζηθεοδώρου,
Πρωτοψάλτη και Άρχοντα Μαΐστορα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (Μ.τ.Χ.Ε.)
και Δημήτριο Νεραντζή, Πρωτοψάλτη και Άρχοντα Διδάσκαλο του Αποστόλου της
Μ.τ.Χ.Ε.
Ύμνους απέδωσαν οι Χορωδίες του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Νομού Χανίων
«Γεώργιος ο Κρης» υπό τη Διεύθυνση του Ιωάννη Σκαλιδάκη, του Σωματείου
Ιεροψαλτών Ηρακλείου «Ανδρέας ο Κρήτης» υπό τη Διεύθυνση του Ιωάννη
Τσερεβελάκη και Βυζαντινός Χορός Χανίων υπό τη Διεύθυνση του Ιωάννη Καστρινάκη.
Υπενθυμίζουμε ότι το πρώτο Παγκρήτιο Συνέδριο Ιεροψαλτών είχε
πραγματοποιηθεί επίσης στην ΟΑΚ, στα πλαίσια του εορτασμού της Κυριακής της
Ορθοδοξίας, το Μάρτιο του 1983.
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2332 3.-4. Σεμινάριο Φωτογραφίας
Φωτογραφική Ομάδα Κισάμου (Φ.Ο.Κ.) με τη συνδιοργάνωση της ΟΑΚ,
πραγματοποίησε Σεμινάριο Κινηματογραφικού Φωτισμού στη Φωτογραφία, με
εισηγητή τον Αργύρη Θέο, Διευθυντή Φωτογραφίας Κινηματογράφου.
Ο Γεώργιος Αναγνωστάκης,
Πρόεδρος της Φ.Ο.Κ. ευχαρίστησε
τον εισηγητή του Σεμιναρίου Αργύρη
Θέο, για τις γνώσεις και τις
πληροφορίες που μετέφερε στους
παρευρισκομένους, την ΟΑΚ για τη
φιλοξενία, καθώς και όλα τα μέλη
που παρακολούθησαν το σεμινάριο
μέσα σε πνεύμα ομαδικότητας και
συνεργασίας.
O Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ
χαιρέτησε την εκδήλωση τονίζοντας
πως, o φωτογράφος είναι δημιουργός και ποιητής και εκφράζει μέσα από τη σωστή
χρήση της μηχανής, αυτό που οι άνθρωποι πολλές φορές αδυνατούν να δουν.
Ακολούθως, ο κ. Θέος ανέλυσε στους συμμετέχοντες τις βασικές τεχνικές της
φωτογραφίας, καθώς και τη γενικότερη φιλοσοφία γύρω από την τέχνη της
φωτογραφίας. Υπεύθυνη, εκ μέρους της ΟΑΚ, ήταν η επιστημονική συνεργάτιδα του
Ιδρύματος Κωνσταντίνα Στεφανάκη.

Η

2333 6. Αναφορά στον Καζαντζάκη
αθητές της Β΄ Τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Χανίων παρακολούθησαν την
παραπάνω εκπαιδευτική δράση, στο πλαίσιο των ποικίλων δραστηριοτήτων
της ΟΑΚ για το μεγάλο συγγραφέα της Κρήτης, από την επιστημονική συνεργάτιδα της
ΟΑΚ Μαρία Χατζηαποστόλου.

Μ

2334 9. Προσέγγιση της Εικόνας των Χριστουγέννων
ι μαθητές της Ε΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Μάλεμε είχαν την ευκαιρία να
σχεδιάσουν, ακολουθώντας τη βυζαντινή τεχνοτροπία, το Θείο Βρέφος, πάνω σε
χαρτί με κάρβουνο, με τις οδηγίες της Αγιογράφου της ΟΑΚ Κωνσταντίνας Στεφανάκη.

Ο

2335 12. Ανάδειξη του Ορθόδοξου Πολιτιστικού Αποθέματος του Νομού Χανίων
σχεδιασμός και η δημιουργία μιας καινοτόμας διαδικτυακής πύλης με σκοπό την
ψηφιακή προβολή και ανάδειξη των εκκλησιαστικών θησαυρών, των συλλογών
των Ιερών Μονών και γενικότερα της ορθόδοξης πολιτιστικής κληρονομιάς του Nομού
Χανίων, είναι ο στόχος του προγράμματος που υλοποιήθηκε με
επιτυχία από τον Δήμο Πλατανιά, ως δικαιούχο φορέα, σε
συνεργασία με την OAK. Το Πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε ειδική
εκδήλωση που διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ,
παρουσία εκπροσώπων τοπικών αρχών και φορέων και πλήθους
πολιτών.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και
Σελίνου Αμφιλόχιος, ο οποίος αναρωτήθηκε «αν μπορεί το
διαδίκτυο να γίνει εργαλείο στα χέρια της Εκκλησίας» και τόνισε
πως, «η ζωντανή σχέση πρόσωπο προς πρόσωπο δεν μπορεί να
αντικατασταθεί σε καμία περίπτωση από την Τεχνολογία». Παρ΄
όλα αυτά σημείωσε, ότι η σωστή χρήση των Νέων Τεχνολογιών για
την ψηφιοποίηση του εκκλησιαστικού πολιτισμού, αποτελεί
ευθύνη και υποχρέωση όλων. Στην σημαντικότητα του έργου
διαφύλαξης και ανάδειξης του Ορθόδοξου πολιτιστικού μας

Ο
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αποθέματος μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας, αναφέρθηκε στο χαιρετισμό του ο
Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος χαρακτήρισε θρησκευτικό
και πολιτισμικό φάρο της Κρήτης την Ορθόδοξο Ακαδημία, τονίζοντας, ότι η
Περιφέρεια στηρίζει όλες τις αξιόλογες πρωτοβουλίες, που στοχεύουν στην ανάδειξη
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Παράλληλα, ο κ. Αρναουτάκης έκανε λόγο για την
ευθύνη της Πολιτείας, όσον αφορά στη δημιουργία τέτοιων
σημαντικών έργων, ενώ από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πλατανιά,
Ιωάννης Μαλανδράκης, ανέλυσε το συνολικό οικονομικό κόστος
για την επίτευξη του έργου, καθώς και τη λειτουργικότητά του, ενώ
υπενθύμισε ότι ο Δήμος Πλατανιά βραβεύτηκε πρόσφατα με
το Χρυσό Βραβείο στο διαγωνισμό των Best City Awards για το εν
λόγω έργο.
Στη συνέχεια, ακολούθησε η ομιλία από τη Γενική Γραμματέα του
Υπουργείου Πολιτισμού, Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, με θέμα:
«Η ψηφιοποίηση του Ορθόδοξου Πολιτιστικού Αποθέματος του
Νομού Χανίων ως μοντέλο ανάπτυξης και προώθησης του
Θρησκευτικού Τουρισμού στην περιοχή». Η κ. ΑνδρεαδάκηΒλαζάκη στην ομιλία της τόνισε πως, «η ψηφιοποίηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς αναδεικνύει τους τόπους μνήμης και
τόπους παιδείας και διαφυλάσσει την Ιστορία του τόπου» και
ευχήθηκε καλή επιτυχία στους εμπλεκόμενους Φορείς.
Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της αναδόχου Εταιρείας «QUALITY &
RELIABILITY Α.Ε», Θεόδωρος Καραγιάννης, ανέλυσε την έννοια του

πολιτιστικού αποθέματος, καθώς και τις βασικές δραστηριότητες
του έργου, όπως τη ψηφιοποίηση και την ηλεκτρονική τεκμηρίωση,
αλλά και τα υποσυστήματα του έργου, ενώ ο Ιωάννης
Μουντογιαννάκης, Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης της ΟΑΚ, έκανε
παρουσίαση της ιστοσελίδας www.libraryoac.gr του πληροφοριακού πολιτιστικού
κόμβου και των καινοτόμων υπηρεσιών του και παρουσίασε στους
παρευρισκομένους τη δομή και την
οργάνωση της ιστοσελίδας με μια
διαδικτυακή επίσκεψη, δίδοντας έμφαση
στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα.
Από την πλευρά του ο κ. Ζορμπάς,
ολοκληρώνοντας την εκδήλωση, σημείωσε
ότι η ΟΑΚ παραδίδει το έργο αυτό προς τις
σχολικές μονάδες της Α΄θμιας και Β΄θμιας
Εκπαίδευσης
της
περιοχής
μας,
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό σε μία
σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις για να
κρατήσουμε την Παιδεία μας ζωντανή, όσο περισσότερο μπορούμε στους δύσκολους
καιρούς της κρίσης. Η Βιβλιοθήκη έχει αναπτύξει σημαντικά Προγράμματα, ώστε οι
νέοι και οι νέες της περιοχής Κολυμπαρίου να μπορούν να αγγίξουν το βιβλίο, να το
αισθανθούν, να αναπνεύσουν την μυρωδιά του, να ταυτιστούν
με τον ήρωα και να μάθουν να ονειρεύονται.
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, η Βουλευτής
Χανίων Ευαγγελία Βαγιωνάκη, ο Δήμαρχος Κισάμου Θεόδωρος
Σταθάκης, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
Παναγιώτης
Σημανδηράκης, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Πλατανιά Γιάννης
Μαλακωνάκης, Νίκος Δασκαλάκης και Γιώργος Καλαϊτζάκης, ο
Γεν. Γραμματέας του Δήμου Πλατανιά Γιώργος Κουρής, η
Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων Ε.
Παπαδοπούλου, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι,
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εκπρόσωποι Πολιτιστικών Φορέων και Ενώσεων, κ.ά.
Την εκδήλωση έκλεισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και
Αποκορώνου Δαμασκηνός, ευχόμενος η προσπάθεια να αποβεί χρήσιμη για την
τοπική κοινωνία.
Από την πλευρά της ΟΑΚ ευχαριστούμε τον Ιωάννη Μουντογιαννάκη,
Υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης, για την προσωπική αγωνία και προσπάθεια, ώστε να
βελτιώσει τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, ανοίγοντας νέες προοπτικές και
Προγράμματα προς την τοπική κοινωνία μας.
12. Την ίδια ημέρα είχαμε την χαρά να υποδεχθούμε στις εγκαταστάσεις του
Ιδρύματος τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και να τον ενημερώσουμε
για τις ώριμες και ολοκληρωμένες μελέτες-προτάσεις ανακαίνισης του πρώτου και
παλαιού συγκροτήματος της ΟΑΚ. Την παρουσίαση έκανε ο συντονιστής των
μελετητών Κωστής Χατζηδάκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ο οποίος ενημέρωσε τον
Περιφερειάρχη για τη μέχρι σήμερα πορεία των μελετών και εξήγησε θέματα τεχνικής
φύσεως του έργου, το
οποίο περιλαμβάνει ριζική
ανακαίνιση των συγκροτημάτων
της
πρώτης
(παλαιάς) Ακαδημίας, περί
τα 5.500 τ.μ.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος,
αναφέρθηκε
στην αναγκαιότητα ανακαίνισης του συγκροτήματος αυτού, καθώς όπως τόνισε «θα
συμβάλλει εις την ανοδική πορεία του Ιδρύματος για τις επόμενες δεκαετίες»,
σημειώνοντας ότι το Ίδρυμα θα έχει την μεγάλη ευλογία και χαρά το 2018 να εορτάζει
τα πενήντα (50) χρόνια μαρτυρίας, διακονίας και λειτουργίας του. Στις εορταστικές
αυτές εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2018,
έχουν προσκληθεί η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄ και ο
Εξοχώτατος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, οι οποίοι
με ιδιαίτερη χαρά άκουσαν το επετειακό αυτό γεγονός.
Από την πλευρά του ο κ. Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, εξήγησε
επίσης τη σημασία και την αναγκαιότητα της παρεμβάσεως αυτής, η οποία, όπως
ανέφερε, «θα δώσει νέα πνοή και νέες προοπτικές τόσο στο Ίδρυμα, όσο και στην
γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής».
Ο κ. Αρναουτάκης άκουσε, με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον, τις σκέψεις
και προστάσεις αυτές, δηλώνοντας πως η Περιφέρεια Κρήτης θα συμβάλλει, στο
μέγιστο ικανό βαθμό, στην προσπάθεια ανακαίνισης της ΟΑΚ και θα έλθει αρωγός εις
το Ίδρυμα.
2336 13. Προσέγγιση της Εικόνας των Χριστουγέννων
αθητές από το 5ο Γυμνάσιο Χανίων συμμετέχουν στην παραπάνω δράση (βλπ.
αρ. 2332).

Μ

2337 14. Προσέγγιση της Εικόνας των Χριστουγέννων
αθητές της Α΄ Τάξης του Γυμνασίου Κολυμπαρίου συμμετέχουν στην
παραπάνω δράση (βλπ. αρ. 2332).

Μ

15. Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Καλυβών επισκέφθηκαν την ΟΑΚ (βλπ.
ανωτέρω).
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2338 16. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ… ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
αρουσίαση του νέου βιβλίου του Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
Χρυσόστομου Σταμούλη, με τιτλο «Τί γυρεύει η αλεπού στο παζάρι; Κείμενα για
το Διάλογο της Ορθοδοξίας με την Πόλη, την Πολιτική και
τον Πολιτισμό» έλαβε χώρα στην ΟΑΚ, με συμμετοχή
εκπροσώπων φορέων και φίλων του Ιδρύματος.
Για το βιβλίο μίλησαν ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
και Καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ., Ανδρέας
(Νανάκης), ο Νίκος Παπαχρήστου, Δημοσιογράφος και ο
συγγραφέας του βιβλίου. Το συντονισμό της εκδήλωσης
είχε ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής του
Ιδρύματος, ο οποίος ανέγνωσε Χαιρετισμό του Γενικού
Γραμματέα Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων Γεωργίου Καλαντζή, ο οποίος
λόγω έκτακτων υποχρεώσεών του δεν παρέστη στην
εκδήλωση.
Επίσης, χαιρετισμό έστειλε και ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης
Ειρηναίος. Την εκδήλωση έκλεισε ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος.
Στο πλαίσιο της παρουσίασης
έγινε συλλογή φαρμάκων προς
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς το Αννουσάκειο
Ίδρυμα.

Π

Χορηγός Επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν η ΝΕΑ ΤΗΕΛΟΡΑΣΗ
(Χανιά).

20. Εορταστική εκδήλωση του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κολυμπαρίου.
2339 21. Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα
εατρική παράσταση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης με το έργο
του Βρετανού Συγγραφέα Γουίλι Ράσελ «Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα».
Η ζωή του Θεάτρου Κρήτης άρχισε στην ΟΑΚ. Σε καιρούς χαλεπούς τότε, στο
πλαίσιο μιας σειράς δράσεων της ΟΑΚ, που απέβλεπαν στην ευαισθητοποίηση και το
συντονισμό των πνευματικών ανθρώπων όλης της Κρήτης, πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις του Ιδρύματος η Παγκρήτια Καταστατική Συνέλευση και
δημιουργήθηκε η Εταιρεία Θεάτρου Κρήτης (Ε.ΘΕ.Κ.), με έδρα τα Χανιά (19-11-1972).
Ο πολιτισμός είναι μία απάντηση στην κρίση – και μάλιστα πολύ σημαντική.
Γιατί δεν είναι μόνο σημαντικός με την «θεραπευτική» του έννοια, αλλά ταυτόχρονα
αποτελεί και μοχλό πνευματικής ανάπτυξης.

Θ

2340 22. Όπου υπάρχει αγάπη
ριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Δημοτικού Σχολείου Κολυμπαρίου. Οι μαθητές
της Α΄ και Β΄ Τάξης παρουσίασαν εορταστικά θεατρικά δρώμενα, ενώ η Χορωδία
της Στ΄ Τάξης τραγούδησε Βυζαντινά Κάλαντα και επίκαιρα δημοτικά τραγούδια.

Χ
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Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης εκφράζει τη χαρά της για
την 25ετή Πατριαρχική Διακονία της Α.Θ.Παναγιότητος του
Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄. Ευχόμεθα
και προσευχόμεθα, όπως ο Πανάγαθος Θεός καθιστά
καρποφόρο
την
πρωθιεραρχική
διακονίαν
της
Α.Θ.Παναγιότητος, μέσα εις την φλεγόμενην κοινωνίαν μας.

ΑΞΙΟΙ!
* Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου τ. έ. τελέσθηκε η εις Επίσκοπον χειροτονία του
Σεβασμ. Μητροπολίτου Σμύρνης Βαρθολομαίου, ενώ το
Σάββατο 24 του ιδίου μηνός, τελέσθηκε από την Α.Θ.Π.
τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Α΄ η
Ενθρόνισή του στον Ιερό Ναό του Αγίου Βουκόλου
Σμύρνης. Πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός, καθώς
είναι η πρώτη φορά μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή
1922, όπου εγκαθίσταται Μητροπολίτης Σμύρνης. Ο
Παναγιώτατος μίλησε με θερμούς λόγους για τον
ενθρονιζόμενο Ιεράρχη, τονίζοντας τη σπουδαιότητα του
γεγονότος.
* Στις 17 Οκτωβρίου τ.έ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
του Αγίου Μηνά, στο Ηράκλειο, τελέσθηκε η χειροτονία
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και
Σητείας Κυρίλλου, ενώ το Σάββατο 19 Νοεμβρίου
έλαβε χώρα η Ενθρονιστήριος Τελετή στον Ιερό
Καθεδρικό Ναό της Αγίας Μεγαλομάρτυρος
Φωτεινής Ιεράπετρας. Συμμετείχαν Ιεράρχες της
Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης,
καθώς και του Σεβασμ. Μητροπολίτου Ρόδου
Κυρίλλου.
Τον
Παναγιώτατο
Οικουμενικό
Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο Α΄ εκπροσώπησε ο
Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος, ο οποίος
μετέφερε τις ευχές και ευλογίες Αυτού.
Εορτή Αγίου Αμφιλοχίου
Στις 23 Νοεμβρίου, Εορτή του Αγίου Αμφιλοχίου, άγει τα ονομαστήριά του ο
Σεβασμ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος,
Πρόεδρος του Ιδρύματος. Τη φετινή εορτή, συμμεριζόμενος τις
αυξημένες ανάγκες των συνανθρώπων μας και λόγω πένθους,
δεν εόρτασε επίσημα. Τέλεσε Θεία Λειτουργία στην Ιερά
Πατριαρχική Μονή Οδηγητρίας Γωνιάς, συλλειτουργούντος του
Σεβασμ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγενίου
και συμπροσευχομένων των Σεβασμ. Μητροπολιτών Λάμπης,
Συβρίτου και Σφακίων Ειρηναίου και Κυδωνίας και
Αποκορώνου Δαμασκηνού.
Η ΟΑΚ εκφράζει τις θερμότερες ευχές για υγεία και δύναμη
προς τον Ποιμενάρχη μας για συνέχιση της διακονίας του στο
πνευματικό έργο της Τοπικής Εκκλησίας.

19


Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Α΄θμια και τη Β΄θμια Εκπαίδευση
Η ΟΑΚ στο πλαίσιο συνεργασίας και στήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας έχει
οργανώσει και για το τρέχον σχολικό έτος, 2016-2017, Εκπαιδευτικά Προγράμματα
που απευθύνονται σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Τα θέματα των Προγραμμάτων είναι:
Μία βόλτα στην ΟΑΚ, το οποίο είναι
αφιερωμένο στην έννοια της διαφορετικότητας, Αναφορά στον Καζαντζάκη, καθώς
συμπληρώνονται 60 χρόνια από την κοίμησή
του και είναι αφιερωμένο στη ζωή και το έργο
του μεγάλου Κρητικού Συγγραφέα και
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο ζωγράφους του
Θεού, το οποίο ταξιδεύει στον κόσμο των
χρωμάτων και στην αναζήτηση του Θεού
μέσα από την Τέχνη. Παράλληλα, η ΟΑΚ έχει και διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις,
όπως: Μορφές της Κρήτης, με θέμα τον πνευματικό πολιτισμό στην Κρήτη, Εικαστικά
Προγράμματα κ.ά.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΟΑΚ www.oac.gr.

Από την κίνηση του προσωπικού σε διάφορες εκδηλώσεις
Ο Γενικός Διευθυντής:
1.9: Με τον Αντώνη Καλογεράκη σε εορταστική εκδήλωση που οργάνωσαν η Ενορία
Αγίου Γεωργίου Πύργου Κισάμου, ο Σύλλογος Γυναικών και ο Πολιτιστικός
Οικολογικός Σύλλογος Πύργου με την ευκαιρία της πρώτης ημέρας της Ινδίκτου ως
Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος.
6.-12./9: Στην Πράγα, όπου συμμετείχε στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Ακαδημιών
της Ευρώπης.
Στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη, όπου
παρεβρέθηκε μαζί με τον Πρόεδρο του
Ιδρύματος Σεβασμ. Μητροπολίτη Κισάμου και
Σελίνου Αμφιλόχιο, στη χειροτονία του νέου
Μητροπολίτου
Σμύρνης
Βαρθολομαίου
(Σαμαρά). Κατά την παραμονή τους στο
Φανάρι έγιναν δεκτοί από την Α.Θ.Π. τον
Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος εξέφρασε τις
ευχαριστίες του για τη συμμετοχή τους στο
σημαντικό αυτό γεγονός του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, καθώς και για τη φιλοξενία που παρείχε η Εκκλησία Κρήτης και η ΟΑΚ
κατά τη διάρκεια των εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στο Ίδρυμα.
16.9: Στον Εσπερινό και στην εκδήλωση που ακολούθησε στο Κοινωφελές Ίδρυμα
«Αγία Σοφία» με την ευκαιρία της προστάτιδος αυτού, καθώς και στο Τρισάγιο, που
τελέσθηκε στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κυρού
Ειρηναίου.
18.9: Στο Ρέθυμνο παρακολούθησε τη θεατρική παράσταση «Αρκάδι» του
Ρεθυμνιώτη συγγραφέα Γεωργίου Καλογεράκη.
20.9: Στον Εσπερινό, με την ευκαιρία της εορτής του Προφήτου Ιωνά, στον πρώτο
πανελληνίως Ιερό Ναό προς τιμήν του Προφήτου στο χωριά Ανώσκελη Κισάμου,
χοροστατούντος του Σεβασμ. Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου.
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21.9: Στην εναρκτήρια συνεδρία του 12ου Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, που
έλαβε χώρα στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, στο Ηράκλειο.
30.9: Σε Ημερίδα, με θέμα «Το μέλλον της Ευρώπης. Προβλήματα και
προβληματισμοί», που διοργάνωσε η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών – Ίδρυμα
Καψωμενου, στο πλαίσιο της Σειράς Ανοιχτού Πανεπιστημίου «Μείζονα προβλήματα
της εποχής μας».
3.10: Σε μουσική βραδιά που οργάνωσε ο Δήμος Πλατανιά για τη στήριξη του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.
10.10: Στην παρουσίαση του βιβλίου του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης
Μιχάλη Πασχάλη, με τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: Από τον Όμηρο στον Σαίξπηρ», την
οποία οργάνωσε το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας.
12.10: Σε ανοικτή ομιλία, με θέμα «Έγκλημα στο Διαδίκτυο... μη γίνεις συνεργός»,
κατά την οποία μίλησε για τη σωστή χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και όχι
την κατάχρηση. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς
Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το
Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
17.10: Στη χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας Κυρίλλου, στο
Ηράκλειο.
17.10: Στην τελετή ανακήρυξης σε επίτιμα μέλη της Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης
του Δημάρχου Χανίων Τάσου Βάμβουκα, του πρ. Δημάρχου Χανίων Εμμανουήλ
Σκουλάκη και του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Βασίλη Διγαλάκη.
19.10: Σε εκδήλωση στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
«Meetnature - in Crete you are always young», με θέμα τον Εναλλακτικό Τουρισμό,
που έλαβε χώρα στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο.
21.10: Στην τελετή απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στον Καθηγητή Σκεύο Παπαϊωάννου
(Ρέθυμνο).
29.10: Στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Ψιλάκη «Πολυφίλητη», στα Χανιά.
4.11: Στα εγκαίνια του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στις Στέρνες
από τον Νικόλαο Φίλη, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4.11: Στο Διεθνές Διαπανεπιστημιακό Ελληνορωσικό Συνέδριο με θέμα «Η
Ιεραποστολική, φιλολογική και πολιτιστική προσφορά των Αγίων Ισαποστόλων
Κυρίλλου και Μεθοδίου στου Σλάβους. Αφετηρία για την εμβάθυνση των σχέσεων
Ελλάδος και Ρωσίας», στο οποίο μίλησε με θέμα «Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης ως
τόπος ιεραποστολής εμπνευσμένος από τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο».
13.11: Σε εκδήλωση που οργάνωσε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών, με θέμα
«Η Συνθήκη της Λωζάνης: Ιστορία και Επικαιρότητα».
16.11: Στον εορτασμό της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης με την
ευκαιρία της εορτής του προστάτη της Αγίου Ευαγγελιστή Ματθαίου.
17.11: Σε εορταστική εκδήλωση στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Εισοδίων της
Θεοτόκου, στα Χανιά, προς τιμήν της Παναγίας με την ευκαιρία της επικείμενης
Εορτής.
21.11: Στις εορταστικές εκδηλώσεις επί τη ευκαιρία της εορτής του Ιερού Καθεδρικού
Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και
Αποκορώνου.
1.12: Στις εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της επετείου της Ένωσης της
Κρήτης με την Ελλάδα, που έλαβαν χώρα στα Χανιά παρουσίᾳ του Προέδρου της
Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου και του Προέδρου της Βουλής, Νίκου Βούτση.
4.-7.12: Στις οργανωτικές διεργασίες για τη δημιουργία της πρώτης Ευρωπαϊκής
Ακαδημίας για τη Θρησκεία. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιήθηκε στη Μπολόνια
με τη συμμετοχή 400 και πλέον υψηλόβαθμων στελεχών όπως του Καρδιναλίου
Giuseppe Versaldi, Πρέσβεων της Αγίας Έδρας (Βατικανό), Υπουργών διαφόρων
Χωρών, Επιτρόπων και στελεχών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό
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Κοινοβούλιο, Πρυτάνεις και Καθηγητές Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων κ.ά. Η
συνάντηση τελούσε υπό την αιγίδα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Την εισαγωγική ομιλία έκανε ο
Romano Prodi, πρώην Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο
Carlos Moedas, Επίτροπος για την
Έρευνα, την Επιστήμη και την
Καινοτομία και ο Jan Figel’, Ειδικός
Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα Θρησκευτικής
Ελευθερίας. Ενημέρωση για την
πρωτοβουλία και τους στόχους της
Ακαδημίας έκανε ο Καθηγητής Alberto Melloni, Διευθυντής του Ιδρύματος John XXIII
για τις Σπουδές στη Θρησκεία.
Η ΟΑΚ είναι από τα ιδρυτικά μέλη της πρωτοβουλίας αυτής και το έργο της
διαφημίστηκε στον ειδικό Τόμο «European Academy of Religion, Yellow Pages»,
Bologna 2016, σελ. 109. Στον ίδιο Τόμο φιλοξενείται και άρθρο του κ. Ζορμπά, με
θέμα: «Θρησκεία, Εκκοσμίκευση και Ευρώπη», σελ. 37-39 (αγγλιστί).
Από τον ελλαδικό χώρο συμμετείχαν ο Σεβ. Μητρ. Προύσης Ελπιδοφόρος, ο Σεβ.
Μητρ. Σηλυβρίας Μάξιμος, ο Ομότιμος Καθηγητής Γεώργιος Μαρτζέλος (Κύπρος), ο
Γεώργιος Βλαντής (Μόναχο), η Καθηγήτρια Κίρκη Κεφαλέα (Αθήνα) κ.ά.
7.-10.12: Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των Ακαδημιών της Ευρώπης (Oikosnet
Europe), του οποίου είναι μέλος. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον
Προγραμματισμό του Συλλόγου και της νέας προοπτικής του σε σχέση με τη
μεταφορά της έδρας του από τη Γερμανία στη Σουηδία. Το Συμβούλιο ασχολήθηκε
και με την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποφασίστηκε η
πραγματοποίηση κοινών ευρωπαϊκών δράσεων μεταξύ των Ακαδημιών.
14.12: Συνέντευξη στον Ραδιοφωνικό Σταθμό ΕΡΑ Χανίων, με θέμα τη φιλανθρωπική
εκδήλωση στην ΟΑΚ για το Αννουσάκειο Ίδρυμα (βλπ. αρ. 2338).
17. Ομιλία κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Καθηγητή Χρυσόστομου Σταμούλη
«Τί γυρεύει η αλεπού στο παζάρι;», που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο.
19.12: Εκδήλωση κατά την οποία μίλησε ο συγγραφέας παιδικών και εφηβικών
βιβλίων Βασίλειος Τερζόπουλος, με θέμα «Η αντίληψή μας πάνω στη
διαφορετικότητα και τα όρια του εκφοβισμού», που πραγματοποιήθηκε στο
Τσατσαρωνάκειο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και
Σελίνου.
Η Αικατερίνη Καρκαλά-Ζορμπά
4.-6.10: Στις εργασίες της Ευαγγελικής Ακαδημίας του Βad Boll, σε θέματα
συνεργασίας με την ΟΑΚ όπως, Ορθοδοξία και Οικονομία, Οικολογικά Προγράμματα,
50 χρόνια ΟΑΚ, κ.ά. Στις συζητήσεις συμμετείχαν ο Διευθυντής της Ακαδημίας Jörg
Hübner με συνεργάτες του. Αποφασίσθηκαν κοινές δράσεις για τα επόμενα τρία
χρόνια.
13.-14.10: Σε Συνέδριο Εμπειρογνωμόνων για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της
Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Βερολίνο, με θέμα: «Η Πανορθόδοξος Σύνοδος του 2016 –
Η Ορθοδοξία στον σύγχρονο πολιτισμό, την κοινωνία και τον κόσμο». Το Συνέδριο
συνδιοργανώθηκε από την Οργάνωση Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)/Μόσχα και το
Ινστιτούτο Johann-Adam-Möhler (JAM)/Paderborn. Οι εργασίες έλαβαν χώρα στις
εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Konrad-Adenauer. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου είχε
την ευκαιρία να συναντήσει Πανεπιστημιακούς Καθηγητές για την υλοποίηση
παρόμοιων δράσεων στην ΟΑΚ.
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27.-29.10: Στην Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διοργάνωση της
Ευρωπαϊκής Χριστιανικής Συνέλευσης, στη Βιέννη (Αυστρία). Στο πλαίσιο των
εργασιών της συνάντησης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Αυστρίας Αρσένιο, τη Γενική Γραμματέα του Ιδρύματος Pro Oriente,
Regina Augustin, την πρώην Διευθύντρια της Ευαγγελικής Ακαδημίας της Βιέννης,
Waltraud Kovacic, καθώς και την Viola Raheb, πρώην εθελόντρια στην ΟΑΚ, ειδική σε
θέματα εκπαίδευσης και διαθρησκειακού διαλόγου.
23.11: Συμμετείχε στην Ορκωμοσία και στην Αναγόρευση σε Διδάκτορα Θεολογίας της
Επιστημονικής Συνεργάτιδος της ΟΑΚ Μαρίας Χατζηαποστόλου στην Θεολογική Σχολή
του Α.Π.Θ., εκπροσωπώντας το Ίδρυμα.
24.-25.11: Συμμετείχε σε Συνέδριο στη Θεολογική Σχολή του Ludwig Maximilian του
Πανεπιστημίου του Μονάχου, για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, με θέμα: «Η
Ορθόδοξος Εκκλησία μετά την Πανορθόδοξη Σύνοδο: Απήχηση, Αποδοχή, Εντάσεις».
Το Συνέδριο έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο της Σχολής, καθώς και στην
Ελληνορθόδοξη Ενορία των Αγίων Πάντων στο Μόναχο. Στο Συνέδριο είχε την
Προεδρία της πρώτης ημέρας, με θέμα συζήτησης την Προετοιμασία και τις Εργασίες
της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Συμμετείχαν διακεκριμένοι Καθηγητές από το
Οικουμενικό Πατριαρχείο, καθώς και εκπρόσωποι άλλων Εκκλησιών.
14.12: Έδωσε συνέντευξη στην Αυστριακή Ραδιοτηλεοράση (ORF) για το θέμα των
Διακονισσών στην Ορθόδοξοξη Εκκλησία, με αφορμή την επαναφορά του θεσμού από
το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. (Βλ. περισσότερα: http://www.romfea.gr/epikairotitaxronika/11485-to-patriarxeio-alejandreias-gia-diakonisses-kai-agia-sunodo Κατερίνα
Καρκαλά, Η Διακονία των Γυναικών στην Εκκλησία, (Die Diakonie von Frauen in der
Kirche), Τόμος 23, Grazer Theologische Studien, A. Jensen, Grig. Larentzakis (έκδ.), Graz
2008).
Η Εμμανουέλα Λαρεντζάκη
28.11: Στη διάλεξη που διοργάνωσε ο Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων «Χρυσόστομος»,
με ομιλήτρια τη Μαρία Βασιλάκη, Καθηγήτρια Ιστορίας της Βυζαντινής και
Μεταβυζαντινής Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με θέμα «Χειρ Αγγέλου. Ένας
ζωγράφος Εικόνων στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη».
4.12: Στην τελετή εορτασμού της προστάτιδος του Πυροβολικού Αγίας Βαρβάρας στις
εγκαταστάσεις Στρατωνισμού του Πεδίου Βολής Κρήτης.
5.12: Στην παρουσίαση του 10ου Τόμου της ετήσιας έκδοσης του Δήμου Χανίων «Εν
Χανίοις», που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, στα
Χανιά.
Ο Αντώνης Καλογεράκης
10.10: Σε Εκπαιδευτική Ημερίδα, με θέμα «Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με
διεπιστημονικές προσεγγίσεις στις τοπικές κοινότητες για την καλύτερη ποιότητα
ζωής», που έλαβε χώρα στο Γενικό Λύκειο Κολυμπαρίου.
10.11: Σε Επιστημονική Ημερίδα στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο, με θέμα
«Αμπελισιά: το απειλούμενο ενδημικό δέντρο της Κρήτης».
19.11: Στην εορταστική εκδήλωση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 24 χρόνων του
Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας στα Χανιά «Ράδιο Μαρτυρία».
23.11: Στην παρουσίαση του βιβλίου της Ελένης Καβαζίδου, με τίτλο «Νοηματική
Γλώσσα».
26.11: Στις εργασίες του TEDx Chania με θέμα το «Ξένο». Δεκαοχτώ ομιλητές
παρουσίασαν, από το δικό τους πρίσμα, τί ορίζεται ως «Ξένο», επιχειρώντας μια
πολύπλευρη ανάλυσή του.
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Ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης
8.10: Σε επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Νεότερη Τοπική Ιστορία: Εκπαίδευση και
Έρευνα», που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Χανίων και η Π.Ε. Χανίων.
12.10: Σε εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των δράσεων του Δήμου
Χανίων, για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας.
4.11: Στο Συνέδριο «1866-1916: 150 χρόνια από τη Μεγάλη Κρητική Επανάσταση»,
που έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
25.11: Σε τιμητική εκδήλωση για τον Καθηγητή Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης και Διευθυντή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, Νίκο Σταμπολίδη.
28.11: Στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Ευδοκίας Σκορδαλά-Κακατσάκη, με
τίτλο «Η Γιασεμιά και τ’ αστεράκια», που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο
της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου.
2.12: Παρουσίαση του βιβλίου του Παραολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπατάκη, με τίτλο
«Το Όνειρο», που οργάνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το Σωματείο Α.ΜΕ.Α.
Νομού Χανίων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.
5.12: Στην παρουσίαση της ετήσιας καμπάνιας πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων με
τίτλο «Μείνε στο δρόμο σου», στο Δήμο Κισάμου.
5.12: Σε τελετή στο Ναύσταθμο Κρήτης με την ευκαιρία του προστάτου του Ναυτικού
Αγίου Νικολάου.
Η Κωνσταντίνα Στεφανάκη
25.9-4.10: Στη Λαϊκή Ακαδημία του Valamo, στη Φιλλανδία, μετά από πρόσκληση,
όπου δίδαξε μαθήματα Βυζαντινής Αγιογραφίας.
2-4.11: Στην Αθήνα, σε Σεμινάριο Αγιογραφίας, με θέμα «Μίμηση ορατών, αοράτων:
Σύντομη Περιήγηση στην Τέχνη της Εικονογραφίας». Μαθήματα έκαναν τρεις
κορυφαίοι Έλληνες δημιουργοί της Εικονογραφικής Τέχνης, ο π. Σταμάτης Σκλήρης, ο
Γεώργιος Κόρδης και ο Δημήτριος Χατζηαποστόλου.
Η Μαρία Χατζηαποστόλου
21.-23.10: Εισήγηση στο επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα «Ο ποιητής Νίκος
Καζαντζάκης», που συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας και ο Δήμος
Αρχανών – Αστερουσιών Ηρακλείου, στη Μυρτιά Ηρακλείου.
26.10: Συνέντευξη στη ραδιοφωνική εκπομπή «Της Ψυχής μου το Χώμα», στο πλαίσιο
του αφιερώματος στον Νίκο Καζαντζάκη με αφορμή 59 χρόνια από το θάνατό του, η
οποία μεταδόθηκε από τη «Φωνή της Ελλάδας» και από την ψηφιακή πλατφόρμα της
ΕΡΤ.
29.10: Στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Ψιλάκη «Πολυφίλητη», που έλαβε
χώρα στα Χανιά.
7.10: Κρίση Διδακτορικής Διατριβής, με θέμα: «Θεός, κόσμος, άνθρωπος. Σπουδή στα
κείμενα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και του Νίκου Καζαντζάκη», στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. Η διατριβή της έλαβε ομόφωνα το
βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ».
23.11: Ορκωμοσία και Τελετή Αναγορεύσεως σε Διδάκτορα Θεολογίας του Α.Π.Θ.
στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.
Το Δ.Σ. εκφράζει θερμά συγχαρητήρια στη συνεργάτιδα της ΟΑΚ Μαρία
Χατζηαποστόλου και της εύχεται να συνεχίσει την έρευνά της για το καλό της
Επιστήμης και της Εκπαίδευσης.
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ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
13.-20.9: H Καθηγήτρια Σόνια Καμπανά (Γαλλία) με τον Emaus Roar και η Καθηγήτρια
Λαρίσσα Μπραβίνα (Νορβηγία).
19.-20.9: Γάλλοι στρατιωτικοί απο το Ταξιδιωτικό Γραφείο Γελασάκης.
19.-25.9: Ο π. Γαβριήλ Βοϊτσέσκου, από την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, με την
οικογένειά του.
20.-23.9: Ο π. Björn Kling από τη Σκανδιναβική Εκκλησία της Ελλάδος.
30.9: Ο Σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής με Ομάδα Τεχνικών και Ηθοποιών που
συμμετέχουν στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Σκηνοθέτη για το Νίκο Καζαντζάκη.
5. -12.10: Ο Keith Clements, πρ. Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών
Εκκλησιών (ΚΕΚ), με τη σύζυγό του.
18.-29.10: H οικογένεια Simo Annikki Huhta από τη Φιλλανδία.
25.-27.10: Ο Κωνσταντίνος Μοράρος από την Αθήνα.
3.-4.12: Ο Αργύρης Θέος, Κινηματογραφιστής.
8. 12: O π. Philip Lambert από την Αγγλικανική Εκκλησία.
9-16/12: Ο Χαρίτων Χιντήρογλου και η Χρυσάνθη Αντωνιάδου, Καθηγητές Βιολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μαζί με φοιτητές, οι οποίοι
διεξήγαγαν σχετικές έρευνες για την προστασία της θαλάσσιας περιοχής στη
Χερσόνησο Ροδωπού.
14.-18.12: Ο Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Α.Θ.Π.


Ευχαριστίες
Tο Ίδρυμα εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς την κα Ανδρομάχη
Χουρδάκη, για την ευγενική χορηγία των οκτακοσίων (800) Ευρώ, εις μνήμην των
πολυαγαπημένων προσώπων της, ώστε να ενισχυθεί το έργο της Βιβλιοθήκης του
Ιδρύματος «Το Φως».
Στην εποχή της οικονομικής κρίσης και στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που
περνά η Χώρα μας, η χορηγία αυτή αποτελεί δείγμα γενναιοδωρίας αλλά και
ευαισθησίας για το κοινωνικό σύνολο και την Παιδεία.
Οι αξιέπαινες αυτές πράξεις έχουν ιδιαίτερη σημασία και συμβάλλουν στην
προώθηση του έργου της ΟΑΚ, ώστε η Βιβλιοθήκη να γίνει κέντρο μάθησης και χώρος
δημιουργικότητας.
Στο πλαίσιο της συνεχούς προσφοράς προς τη σχολική κοινότητα, η ΟΑΚ και οι
υπεύθυνοι του Συνεδρίου πληροφορικής, JCrete, που έλαβε χώρα στην ΟΑΚ από 1
έως 5 Αυγούστου τ.έ., πρόσφεραν έναν σύγχρονο προβολέα στο Γυμνάσιο
Κολυμπαρίου.
Προς όλους εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας.


Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟ FUTURE LIBRARY
Η Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ «Το Φως» με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την ένταξή της στο
Δίκτυο Βιβλιοθηκών του Future Library. Το Future Library είναι ένα Κοινωνικό Δίκτυο
μέσα από το οποίο προωθείται η διαδικτυακή μάθηση, ενημέρωση και διάδραση για
όλα τα μέλη της και συμβάλλει στην ελεύθερη πρόσβαση όλων στην Τέχνη, την
Παιδεία και τον Περιβαλλοντικό Πολιτισμό. Είναι μία πολύ σημαντική προσπάθεια
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που γίνεται για την ανάδειξη της κληρονομιάς των Βιβλιοθηκών και την προώθηση
των αντίστοιχων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Βασικοί χρηματοδότες της όλης
προσπάθειας είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και
Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ), το Bill & Melinda Gates Foundation και η Ευρωπαϊκή
Ένωση (Competitiveness and Innovation Framework Program).
Η Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ δημιουργήθηκε το 1995 και αποτελείται από περίπου
30.000 βιβλία και 10.000 Περιοδικά όλων των θεμάτων, όπως Θεολογικά, Ιστορικά,
Τοπικής Ιστορίας, Επιστημονικά, Νομικά, Ιατρικά, Λογοτεχνικά, Τέχνης κ.ά. Οι
συλλογές είναι κυρίως στα Ελληνικά, αλλά και στα Αγγλικά, στα Γερμανικά, στα
Γαλλικά, στα Ρωσικά και σε άλλες γλώσσες.
Η Βιβλιοθήκη έχει ενταχθεί, επίσης, στο Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.
Η ΟΑΚ πιστεύει στη σπουδαιότητα των Βιβλιοθηκών ως κέντρων μάθησης και
χώρων δημιουργικότητας και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να
επισκεφθούν τη Βιβλιοθήκη της, μετά και την ψηφιοποίησή της (βλπ.
www.libraryoac.gr ).
Όσοι εκ των φορέων επιθυμούν να συνεργασθούν, μπορούν να επικοινωνήσουν με
τον Βιβλιοθηκονόμο της ΟΑΚ Ιωάννη Μουντογιαννάκη, στο τηλ.: 28240 22245 ή 28240
22500 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση library@oac.gr.
Εκδόσεις της ΟΑΚ
για την Οικολογική Θεολογία και την Περιβαλλοντική Ηθική
Εκδόθηκε από την ΟΑΚ και το Ινστιτούτο Οικολογίας και Θεολογίας (ΙΘΟ), ο
τέταρτος κατά σειρά Τόμος των πρακτικών του Επιστημονικού Συνεδρίου Οικολογικής
Θεολογίας και Περιβαλλοντικής Ηθικής, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί στην ΟΑΚ,
υπό την αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄. Τον
Οικουμενικό Πατριάρχη εκπροσώπησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννήσου Ιωσήφ,
ενώ στις εργασίες συμμετείχαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου
Αμφιλόχιος και ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός.
Στην Eισαγωγή του εν λόγω Τόμου, ο Παναγιώτατος τονίζει ότι «η Ορθόδοξος
θεολογία, η θεολογία των πατέρων της Εκκλησίας ημών, καλεί τον άνθρωπον να
αναζητήσει την ισοθεΐαν όχι εις την τεχνολογίαν, αλλά εις την ταπείνωση και εις την
μετάνοιαν. Εις την βάσιν των περιβαλλοντικών καταστροφών ως απώτερον αίτιον
ευρίσκεται η ανθρώπινη φιληδονία και φιλαυτία. Άνευ της αντιστάσεως εις αυτάς, δια
του πνευματικού αγώνος και της καθάρσεως της ψυχής από των παθών, δεν είναι
δυνατόν να ανακοπή η υποβάθμισης του περιβάλλοντος».
Τον Τόμο επιμελήθηκαν οι: Λουκάς Ανδριανός, συνεργάτης της ΟΑΚ, Jan Willem
Sneep, Κωνσταντίνος Ζορμπάς και Alan Weber.

Πένθη
16.9 Η Εκκλησία της Κρήτης θρηνεί για την αδόκητη απώλεια του αοιδίμου μέλους
της Ιεραρχίας της, του αοιδίμου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κυρού
Ευγενίου, ο οποίος αιφνιδίως μετέστη εις Κύριον.

*
7.10 Ελένη Ανδρονικάκη, μητέρα του Σεβασμ. Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου
Αμφιλοχίου, Προέδρου του Ιδρύματος.
Είθε ο Κύριος να τους προσλάβει στο έλεός Του!
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«Ἀνέτειλεν

ὁ ἥλιος, καί συνήχθησαν...» (Ψαλμός 103ος )
(φωτο Κων. Β. Ζορμπάς)

Στους αναγνώστες των Διαλόγων Καταλλαγής ευχόμαστε
Καλά Χριστούγεννα,
Ευλογημένο και Ειρηνικό το 2017!

Ακολουθήστε την ΟΑΚ στα κοινωνικά δίκτυα και ενημερωθείτε για τα νέα του Ιδρύματος:

Orthodox Academy of Crete
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@orth_acad_crete
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