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ι ημέρες που ζούμε δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και οι καλύτερες. Ίσως 
να μας παραπλάνησε λίγο το φως του Αυγούστου ως προς τις αναλύσεις 

των καθημερινών προβλημάτων της κοινωνίας μας. Γιατί, φως μπορεί να 
υπάρχει άπλετο, αλλά όταν αδυνατούμε να φωτίσουμε τις πραγματικές πτυχές 
της καθημερινότητάς μας, τότε κάθε ερμηνεία 
παραμένει α-δύνατη.  

Προβλήματα υπάρχουν πάντοτε, ποικίλα και 
πολλά. Δεν υπάρχει λόγος να αρχίσουμε να τα 
αριθμούμε. Αυτό όμως που μας προβληματίζει είναι 
ότι μέσα στον κοινωνικό εφιάλτη που ζούμε σήμερα 
προστίθενται διαφορετικού τύπου κάθε φορά 
αντιδράσεις, που πέρα από την αγανάκτηση 
κρύβουν σαφώς και κάποιες αλήθειες. 

Αναφέρομαι στην πρόσφατη «εισβολή αντι-
εξουσιαστών» και τις πράξεις βίας στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Γρηγορίου Παλαμά της Ιεράς Μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης, στις 31 Ιουλίου 2016. Η Α.Θ.Π. ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος Α΄, 
κατά το κήρυγμά του στην Πατριαρχική Μονή 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη νήσο Αντιγόνη, 
εξέφρασε την πικρία του καταδικάζοντας τα 
γεγονότα, επεσήμανε δε το σεβασμό της ελευθερίας 
του προσώπου, υπογραμμίζοντας ότι στις 
δημοκρατικές κοινωνίες «ελευθερία δεν σημαίνει 
ασυδοσία». Σχετική Ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, για το ίδιο θέμα, καταλήγει ως εξής: «… στους ‘αντι-
εξουσιαστές’, που νόμισαν ότι βεβηλώνοντας την κυριακάτικη προσευχή έδωσαν 
κτύπημα στην εξουσία, δε θα απευθύνουμε τις καταδικαστικές δηλώσεις, που συ-
νηθίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αφού ουδείς πέτυχε να τους εμπνεύσει σεβα-
σμό για οτιδήποτε στη ζωή τους, μόνο τη λύπη μας διατυπώνουμε, λέγοντάς τους: 
Είστε η αποτυχία μας. Η αποτυχία μας ως κοινωνίας, ως σχολείου, ως οικο-
γένειας, ως δημοκρατίας» (Βλ. Ανακοινωθέν, 1-8-2016). 

Μπορεί να ταλανίζεται η ελληνική κοινωνία και η απελπισία να δοκιμάζει 
τον πολίτη, η βιαιότητα όμως, ακόμη κι αν είναι “light”, αποτελεί σύμπτωμα 
πλήρους νέκρωσης των κοινωνικών αξιών. Κι εκεί που κανείς δεν αναλαμβάνει 
τις ευθύνες έρχεται η ίδια η Εκκλησία, την ώρα που τελείται μία γενικευμένη 
καταστροφή στην ελληνική κοινωνία, να αναλάβει την ευθύνη μιας αποτυχίας 
που τελείται εδώ και πολλά χρόνια στο κοινωνικό σώμα!  

 

Ο 

Έργο του Ι. Παρμακέλη από το 
Πρόγραμμα της ΟΑΚ  

Πρόσωπο προς Πρόσωπο 
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Η αποτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα πολλών μικρών αποτυχιών. Κι αυτό 

αρχίζει από τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε και αντιλαμβανόμαστε την ίδια 
τη ζωή. Την ισορροπία ανάμεσα στο «έχειν» και το «είναι». Αν η ελληνική 
κοινωνία βρίσκεται σε μία εσωτερική σύγκρουση, είναι γιατί ποτέ δεν 
αντιλήφθηκε τη συλλογικότητα ως σχέση και μάλιστα σε σχέση με το 
άγνωστο. Αυτό διαμορφώνει μία παθολογία, την παθολογία μιας 
συλλογικότητας, η οποία αδυνατεί να διαμορφώσει συνθήκες πραγματικής 
κοινωνικής συνοχής. 

Και η κοινωνική συνοχή δεν μπορεί να επέλθει παρά μόνο με όρους ευθύνης. 
Ο κρίσιμος συντελεστής της υπάρξεως μιας κοινωνίας είναι η ευθύνη, κι αυτό 
σημαίνει σχέση και για τον δικό μας, αλλά και για τον άγνωστο. Ένας άνθρωπος 
που δε γεννά τις αναζητήσεις, αλλά τις σχεδιάζει, βλέπει γύρω του φόβο, απειλές 
και ανασφάλεια. Και είναι θλιβερό σήμερα, σε καιρούς όπου καυχόμαστε πως 
διαμορφώσαμε μία κοινωνία δημοκρατίας και συνεννόησης, να επιστρατεύονται 
πρακτικές από τις πιο απεχθείς περιόδους τις Ιστορίας μας. 

Ο στόχος, λοιπόν, πέρα από την ανάληψη των ευθυνών, είναι απλά η αλλαγή 
της νοοτροπίας μας! 

Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δούμε τη ζωή μας όχι μέσα από τη 
θωράκιση των «ατομικών δικαιωμάτων», αλλά να γεφυρώσουμε το έλλειμμα 
της συλλογικότητας της κοινωνίας μας, με την οποία θα μπορέσει το ατομικό και 
το συλλογικό να συνυπάρξουν, ώστε να διαμορφώσουν πολιτισμό σε όλα τα 
επίπεδα. Ο τρόπος της σχέσης αποκλείει τη σύγκρουση και γεννά το νέο και το 
διαφορετικό. Ακόμη και η αγάπη δεν παραμένει ένα ατομικό κατόρθωμα, αλλά 
αποτελεί τρόπο ύπαρξης και ελευθερίας με κοινωνική αφετηρία και προορισμό.  

Κλείνοντας, να θυμηθούμε τις εορταστικές εκδηλώσεις με τις οποίες η 
Μεγαλόνησος τίμησε εφέτος τους ήρωες και μάρτυρες της Αρκαδικής θυσίας με 
την συμπλήρωση εκατό πενήντα χρόνων από το Ολοκαύτωμα (1866-2016). Ένα 
συγγραφικό έργο, το οποίο θα μπορούσε να προβληθεί και να εκφράσει υψηλά 
αισθήματα για το μέγεθος της θυσίας, είναι αυτό του Παντελή Πρεβελάκη «Το 
Ηφαίστειο». Στο έργο του αυτό ο συγγραφέας εκφράζει τα ηρωικά 
κατορθώματα της φυλής του και ποθώντας να δώσει στο νέο ελληνικό έθνος 
ένα έργο ικανό να τον εμπνεύσει σε στιγμές εθνικού κινδύνου. Το έργο, όμως, 
αυτό  κομίζει και ένα διαχρονικό μήνυμα: πατριώτης είναι εκείνος που 
ενστερνίζεται την αποστολή του στη ζωή συνυφασμένη με το καθήκον 
προς την πατρίδα σε καιρό θυσιών.  

Υπό την έννοια αυτή, αυτό που πρέπει να πολεμήσουμε σήμερα είναι το 
φονικό ατομικό συμφέρον προς όφελος της συλλογικότητας. Να φτιάξουμε νέες 
μορφές συλλογικότητας, δημιουργώντας πολίτες με δημοκρατικά ιδεώδη, με 
κριτική σκέψη και όχι απλώς με το αίσθημα της επιθυμίας, «τήν ἐπιθυμία διά τό 
ἢδη», δηλαδή το «να περνάμε απλώς καλά». 

Απαιτείται, λοιπόν, αυξημένη επαγρύπνηση για την προάσπιση των 
θεμελιωδών αρχών και των αξιών του Ελληνικού και κατ’ επέκταση του 
Ευρωπαϊκού πολιτισμού, μεταξύ των οποίων σαφέστατα περιλαμβάνεται και ο 
σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας. Όπως η ευθύνη είναι συλλογική και το 
κάλεσμα πρέπει να είναι συλλογικό. Κάλεσμα για να επανεξετάσουμε το ρόλο 
της Παιδείας μας, όλης μας της ύπαρξης, να σταθούμε με αξιοπρέπεια απέναντι 
στη ζωή, ώστε να αλλάξουμε κάποιες από τις θεμελιώδεις παραδοχές μας 
σχετικά με το τι εννοούμε «δικό μου» και «δικό σου». Δεν είναι ζήτημα επιβίωσης, 
αλλά ζωής και βίωσης!  
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 
 
ΜΑΪΟΣ 
 
2285 1-7.  Νέοι από την Εκκλησία της Σουηδίας 

άστορες με Ομάδες νέων ηλικίας 14 και 15 ετών, οι οποίοι προετοιμάζονται 
για το Χρίσμα, αφού έχει προηγηθεί η Κατήχηση στη Χώρα τους, διαμένουν 

στην ΟΑΚ συνεχίζοντας την 
προετοιμασία τους.  
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους 
στην Κρήτη αυτή τη φορά, εκτός από τα 
μαθήματα και τις επισκέψεις σε Ιερές 
Μονές και αξιοθέατα του Νομού, 
εόρτασαν το Πάσχα μαζί μας και 
παρακολούθησαν τον Εσπερινό της 
Αγάπης στην Ιερά Μονή Γωνιάς. Με τον 
τρόπο αυτό είχαν την ευκαιρία να 
ζήσουν τη χαρά της Αναστάσιμης 

Ακολουθίας ψάλλοντας το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!».   
Οι υπεύθυνοι των Ομάδων, τονίζουν τη σημασία που έχει η διαμονή των 

παιδιών στην ΟΑΚ και στην Κρήτη γενικότερα, και τη δυνατότητα που τους δίδεται 
να γνωρίσουν μία διαφορετική, από τη δική τους, εκκλησιαστική παράδοση. 
 
2. Ομάδα Αλλοδαπών. 
4. Ομάδα από τη Γερμανία. 
 
2286 8.-9. Ορθοδοξία και Λογοτεχνία 

πιστημονικό Συνέδριο, με θέμα: «Ορθοδοξία και Λογοτεχνία: Η Λογοτεχνία ως 
φορέας πολιτισμού και ο 

δημιουργός σε καιρούς κρίσης», το 
οποίο συνδιοργάνωσαν η ΟΑΚ και η 
Τοπική Επιτροπή Χανίων της 
Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου 
Καζαντζάκη. 

Η τέχνη του λόγου πάντα 
αποτελούσε συμπύκνωση στάσεων 
ζωής, οι οποίες εμπνέονται από το 
πολιτιστικό περιβάλλον και από τη 
συνεχή συνάντηση με άλλα 
παρόμοια περιβάλλοντα.  

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο επί 
σειρά ετών φίλος της ΟΑΚ και της 
Κρήτης Robert Fulghum, ο οποίος 
τόνισε τη σημασία της επιστροφής 
του στην ΟΑΚ, μετά από μεγάλο 
διάστημα απουσίας, μέσα από τη 
συμβολική διάσταση της παραβολής 
του Ασώτου και της αγάπης που 
τρέφει προς την αγαπημένη του 
Κρήτη.  

Π 

Ε 
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Χαιρετισμό απηύθυνε ο Σήφης Μιχελογιάννης, ως Υπεύθυνος του Τομέα 
Κρήτης του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη 
(Δ.Ε.Φ.Ν.Κ.), ενώ εισηγήθηκε και το θέμα «Το σπάνιο και μοναδικό είδος της 
λογοτεχνίας του Νίκου Καζαντζάκη». Επίσης, επισημάνθηκε από τους εισηγητές ότι 
ο λόγος είτε στην ποιητική, είτε στην πεζή του μορφή, μέσα από την άρρηκτη σχέση 
Ορθοδοξίας και Λογοτεχνίας και ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή της κρίσης, θα 
μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία επανεύρεσης της ανθρωποκεντρικής διάστασης 
στη θεώρηση των πραγμάτων, γεγονός που αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη 
σημερινή ελληνική κοινωνία.  

Εισηγήσεις, επίσης, έκαναν οι: Κίρκη Κεφαλέα, «Η θρησκευτικότητα ενός 
αγνωστικιστή: Σχόλια στην ποίηση του Νάου Βαγενά», π. Εφραίμ 
Τρανταφυλλόπουλος, «Νίκος Πεντζίκης: Ο θάνατος χορός καλαματιανός!», 
Παρασκευή Βασιλειάδη, «Σκέψεις και στοχασμοί στις ημερολογιακές καταγραφές 
του Νίκου Καζαντζάκη – Άγιον Όρος 1914», Μαρία Χατζηαποστόλου, «Όταν ο Νίκος 
Καζαντζάκης ‘συνάντησε’ τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Από τη θάλασσα της 
Κρήτης στον ουρανό της Σκιάθου», Φωτεινή Παπαρήγα-Νίκος Χουρδάκης, «Η 
μεταφορά του ιερού από τον ουρανό στη γη. Η διαδρομή από τον Φλομπέρ στον 

Βάρναλη», Γιώργος Σαμουράκης, «Αντικρίζοντας 
τον ‘άλλο’. (Ο Ιουλιανός στη Λογοτεχνία)», Ελένη 
Γεωργακάκη, «Το αποτύπωμα της κρίσης και το 
αντίδοτο της ανθρωπιάς μέσα από την άκρα 
ταπείνωση της Ρέας Γαλανάκη και το ‘Φαράγγι’ 
της Ιωάννας Καρυστιάνη», Νίκος Μαθιουδάκης, 
«Η λογοτεχνική εικόνα της Παναγίας στο έργο του 
Καζαντζάκη: πολιτισμικά και διακειμενικά 
στοιχεία», Σεβαστιανός Ανδρεάδης, «Το 
πνευματικό καταφύγιο της Ποίησης σε εποχές 
κρίσης. Ποιητικά δάνεια εκ των ιερών γραμμάτων 
στον Ερωτόκριτο», π. Αντώνης Μπιλάλης, 
«Έφηβοι, Λογοτεχνία και αγωγή μέσα στις 
σχολικές κοινότητες», Κυριάκος Χαραλαμπίδης, 
«Στα στέφανα της κόρης του (ιεροφάνεια)», 

Αναστασία Γκίτση, «Ποιητές εν καμίνω. 
Ιχνογραφία στην ποίηση του Τάσου Λειβαδίτη», 

Παναγιώτης Θωμάς, «Ο ποιητής και ο τόπος του ή η ποιητική τοπολογία της 
ενσάρκωσης. Νύξεις για την εκκλησιολογική καταξίωση καλλιτεχνίας και την 
κοινοτική ευθύνη του δημιουργού», Ανέστης Κεσελόπουλος, «Αλέξανδρος 
Παπαδιαμάντης: Θρησκευτικός ή 
κάτι άλλο;». 

Το Συνέδριο παρακολούθησαν 
αρκετοί φίλοι του Ιδρύματος, 
καθώς και μαθητές και μαθήτριες 
από το Λύκειο Κολυμβαρίου 
συνοδευόμενοι από Καθηγητές 
τους. 

Οι εργασίες του Συνεδρίου 
ολοκληρώθηκαν με ομιλία από τον 
Δρ Γρηγόριο Λαρεντζάκη, Ομότιμο 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου του 
Γκράτς (Αυστρία) και Μέγα Άρχοντος Πρωτονοτάριου του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, με θέμα: «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας». Ο 
κ. Λαρεντζάκης ανέπτυξε το ιστορικό αυτό γεγονός, που έχει ποικίλες διαστάσεις 

Ο Καθηγ. Γρηγόριος Λαρεντζάκης 
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στη ζωή της Εκκλησίας και απάντησε σε όλα τα ερωτήματα, τα οποία έχουν τεθεί 
κατά καιρούς γύρω από την προετοιμασία της.   

Ακολούθησε ο Μέγας Εσπερινός της εορτής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, 
Φωτιστών των Σλάβων, στη μνήμη των οποίων είναι αφιερωμένο το Παρεκκλήσι της 
ΟΑΚ, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  Κισάμου και Σελίνου 
Αμφιλοχίου, ενώ έψαλαν μέλη της Βυζαντινής Χορωδίας Χανίων «Στέφανος 
Μελωδών» με χοράρχη τον Κωνσταντίνο Στεφανάκη, Άρχοντα Υμνωδό της Αγίας και 
Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και Υποδιευθυντή της Πατριαρχικής 
Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης. 

Την επομένη, κυριώνυμο ημέρα της εορτής, τελέσθηκε ο Όρθρος και η Θεία 
Λειτουργία από τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητρόπολης Σιατίστης, Αρχιμ. Εφραίμ 
Τριανταφυλλόπουλο, τον Ιεροδιάκονο της Ιεράς Μονής Γωνιάς π. Χρύσανθο 
Τσαχάκη και άλλους ιερείς 
της περιοχής, ενώ συμ-
μετείχαν μαθητές του Γυμνα-
σίου Κολυμπαρίου, συνο-
δευόμενοι από Καθηγητές 
τους.  

Επίσης, με την ευκαιρία 
της ολοκλήρωσης των εργα-
σιών της ψηφιοποίησης της 
Βιβλιοθήκης «Το Φως» τελέ-
σθηκε η Ακολουθία του 
Αγιασμού. Ο υπεύθυνος της 
Βιβλιοθήκης Ιωάννης Μουντογιαννάκης μίλησε για την ταξινόμηση της Βιβλιοθήκης, 
τη σημασία και την προσφορά της στην τοπική κοινωνία, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε 
ο Αμερικανός Συγγραφέας Robert Fulghum, δωρητής της Βιβλιοθήκης, καθώς και ο 
Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ  Κωνσταντίνος Ζορμπάς. 

 
2287 9.-16. Σεμινάριο Βοτανικής   

μάδα Βοτανολόγων με επικεφαλής τον Καθηγητή Ζακ Ζαφράν, μελετά τα 
βότανα της Κρήτης. Στο πλαίσιο ειδικού Προγράμματος, οι επιστήμονες από 

την Ελβετία επισκέφθηκαν περιοχές της Ανατολικής Κρήτης όπου αναζήτησαν 
ενδημικά φυτά, πολλά από τα οποία, δυστυχώς, έχουν εκλείψει. 

 
12. Ομάδα από τη Γερμανία επισκέπτεται την ΟΑΚ και ενημερώνεται για το σκοπό 
και το έργο του Ιδρύματος. 

 
2288 13. Ιερατική Σύναξη 

ετά από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου 
Αμφιλοχίου πραγματοποιήθηκε Σύναξη των Ιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως 

στους χώρους της ΟΑΚ, με κύριο θέμα την προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης 
Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο Σεβασμιώτατος, αφού καλωσόρισε τους 
κληρικούς, σημείωσε τη σπουδαιότητα των συνάξεων αυτών και αναφέρθηκε στη 
σπουδαιότητα της Συνόδου, ενώ τους παρακάλεσε να μεριμνήσουν για την 
ενημέρωση των πιστών, με σκοπό την αφύπνισή τους, η οποία θα εκφρασθεί ως 
προσφορά στο μεγάλο ιστορικό εκκλησιαστικό γεγονός της Εκκλησίας μας. 
 
 
 
 
 

Ο 

Μ 
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2289 13.  Παλιά Παραμύθια - Νέες Αφηγήσεις 

ε αυτό τον τίτλο 
πραγματοποιήθηκε στις 

εγκαταστάσεις της ΟΑΚ το 2ο 
Μαθητικό Συνέδριο Δημοτικών 
Σχολείων της 4ης Περιφέρειας 
Χανίων, με υπεύθυνη τη Σχολική 
Σύμβουλο Μαργαρίτα Γερούκη. 
Συμμετείχαν τα Δημοτικά Σχολεία: 
3ο Κισάμου, Δραπανιά, Ταυρωνίτη, 
Βουκολιών, 1ο Κισάμου, Παλαιόχωρας, Καντάνου, 2ο Κισάμου και άλλα. Στη γεμάτη, 
από νεανικές φωνές, αίθουσα, η αγωνία των παιδιών να παρουσιάσουν τις 
ομαδικές εργασίες τους, δεν τα εμπόδισε να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Με 
τον τρόπο αυτό τα παιδιά μάς ταξίδεψαν σε Χώρες μακρινές, στην παράδοση των 
παππούδων και σε νέες αφηγήσεις παραμυθιών με σύγχρονη θεματολογία. Ο Γεν. 
Διευθυντής παρότρυνε τους δασκάλους να συνεχίσουν το σημαντικό αυτό έργο που 
επιτελούν και προσφέρθηκε να χρηματοδοτήσει την έκδοση της σημαντικής αυτής 
δράσης. 

 
14. Ομάδα από την Κολωνία. 
 

2290 16. Προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου 
υρεία σύσκεψη των Φορέων του Νομού Χανίων υπό την Προεδρία του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ προς ενημέρωση για τον 

τρόπο καλύτερης και αρτιότερης προετοιμασίας της Συνόδου. 
 

2291 20. Αντιπρόσωποι των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην ΟΑΚ 
ιευρυμένη Σύσκεψη των Γραμματέων των Αντιπροσωπειών των Ορθοδόξων 
Εκκλησιών, υπό την Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελβετίας 

Ιερεμία και του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Τελμησσού Ιώβ, ενημερώθηκαν στο 
πλαίσιο προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, 
για ειδικά πρακτικά θέματα. 
 

23. Ομάδα από την Ιρλανδία. 
 

2292 28. «Ένα το χελιδόνι...» 
ουσική εκδήλωση αφιερωμένη στους συνθέτες Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο 
Λοΐζο από την Παιδική Χορωδία του Δήμου Πλατανιά υπό τη διεύθυνση της 

Κυριακής Μπονάτου και με τη 
συνεργασία του Χρήστου Ρώσσου. Τα 
παιδιά παρουσίασαν τα έργα τους με 
τη βοήθεια των δασκάλων τους. Ο 
Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ 
Κωνσταντίνος Ζορμπάς, μίλησε για τη 
μουσική παιδεία και παρέδωσε στο 
Δήμαρχο Πλατανιά, Ιωάννη 
Μαλανδράκη, γκραβούρα, που 
απεικoνίζει τον Ιερό Ναό Μιχαήλ 

Αρχαγγέλου «Ροτόντα» Κισάμου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, επίσης, οι 
Αντιδήμαρχοι του Δήμου Πλατανιά, Ιωάννης Μαλακωνάκης και Νικόλαος 
Δασκαλάκης, καθώς και οι γονείς των παιδιών. 
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2293  31/5 -3/6  Η Κρήτη χθες και σήμερα 
μάδα από την Ευαγγελική Ακαδημία του Bad Boll είχε την ευκαιρία να γνωρίσει 
τις δραστηριότητες της τοπικής Εκκλησίας μας, καθώς και αξιοθέατα της 

Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην ΟΑΚ παρακολούθησαν εισηγήσεις 
από τον Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνο Ζορμπά (Ο Επίσκοπος 
Ειρηναίος, η ζωή του και η κοινωνική του δράση) και τις επιστημονικές συνεργάτιδες 
Αικατερίνη Καρκαλά-Ζορμπά (Η Ορθόδοξος Εκκλησία χθες και σήμερα) και 
Εμμανουέλα Λαρεντζάκη (Ιστορία της Κρήτης), ενώ η Αγιογράφος Κωνσταντίνα 
Στεφανάκη έκανε σύντομη εισαγωγή στην Τέχνη της Εικόνας.  

 
ΙΟΥΝΙΟΣ 
 
1. Με την ευκαιρία της πρώτης του μηνός τελέσθηκε η Ακολουθία του Αγιασμού στο 
Παρεκκλήσι της ΟΑΚ. Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, 
υπενθύμισε στο προσωπικό του Ιδρύματος τη σημασία της Αγίας και Μεγάλης 
Συνόδου για την ΟΑΚ και για την ευρύτερη περιοχή και παρακάλεσε τους 
εργαζόμενους του Ιδρύματος να συμβάλουν τα μέγιστα στην επιτυχή έκβαση της 
Συνόδου, στη σημαντική αυτή αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
 
2294 3. Σύσκεψη Φορέων για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο 

το πλαίσιο της προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, πραγματοποιήθηκε διευρυμένη σύσκεψη Φορέων υπό την 

Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ, εκπρόσωπο του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Τελμησσού Ιώβ, ο Αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρικόπουλος, Γενικός Διευθυντής 
Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, ο 
Διευθυντής Αστυνομικής Διευθύνσεως Χανίων, ο Λιμενάρχης Χανίων, εκπρόσωπος 
της Τροχαίας, εκπρόσωποι Φορέων και Υπηρεσιών και Ομάδα συνεργατών του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου. Επίσης, μέλη της Ειδικής Επιτροπής της Αγίας και 
Μεγάλης Συνόδου του Υπουργείου Εξωτερικών υπό τον Ειδικό Γραμματέα 
Θρησκευτικής και Πολιτιστικής Διπλωματίας, Δρ Ευστάθιο Λιανό-Λιάντη. 
 
2295  4.-11. Διεθνές Συνέδριο Φυσικής 

 Ερευνητική Ομάδα Κβαντικής Οπτικής και Κβαντικής Πληροφορίας του 
Επίκουρου Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης Δημήτριο Γ. Αγγελάκη, σε συνεργασία με 
ερευνητικές Ομάδες 
από τα Πανεπιστήμια 
ETH Ζυρίχης, Diderot 
Παρισίου, ICFO Βαρκε-
λώνης, TU Βιέννης, 
διοργάνωσαν το Δι-
εθνές Συνέδριο και 
Σπουδαστικό Εργαστή-
ριο "Quantum Simula-
tions and Many Body 
Physics with Light", 

στην ΟΑΚ. Το Συνέδριο πραγματεύθηκε το νέο πεδίο που προέκυψε από την ένωση 
της Κβαντικής Φυσικής και της Θεωρίας Υπολογισμού, τους λεγόμενους Κβαντικούς 
Υπολογιστές.  
Οι διαλέξεις απευθυνόταν σε προχωρημένους μεταπτυχιακούς  φοιτητές, 
υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Στο Συνέδριο 
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συμμετείχαν πλέον των τριανταπέντε προσκεκλημένων Καθηγητών από Ιδρύματα 
της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας, όπως και εκπρόσωποι από Ερευνητικά 
Εργαστήρια Εταιριών με ειδίκευση στις Κβαντικές Τεχνολογίες. 
 

 2296 9.-16.  Επιτροπή Μηνύματος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου 
ετά την τέλεση της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας στην Ιερά Πατριαρχική 
Μονή Οδηγητρίας Γωνιάς άρχισαν οι εργασίες της Επιτροπής Προετοιμασίας 

του Μηνύματος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
(Βλ. περισσότερα Ημερολόγιο Αγίας & Μεγάλης Συνόδου, σ. 4). 
 
2297 13.-20.  Ζώσα Ορθοδοξία 

μάδα  από τη Γερμανία με υπεύθυνο τον Johannes Teufel, με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την Ορθόδοξη παράδοση της Κρήτης, ενημερώθηκε για την 

ιστορία της Εκκλησίας της Κρήτης, τις σχέσεις Γερμανίας-Ελλάδος, αλλά και σχετικά 
με τις εργασίες της Συνόδου. Λόγω των μέτρων ασφαλείας, η Ομάδα διέμεινε σε 
τοπική ξενοδοχειακή μονάδα, κατανοώντας την αγωνία μας. Υπεύθυνη της Ομάδας 
ήταν η επιστημονική συνεργάτιδα της ΟΑΚ, Αικατερίνη Καρκαλά-Ζορμπά.   
 
2298 15.-22.  Νέοι από τη Σουηδία  

μοίως η Ομάδα διέμεινε σε Ξενοδοχείο της περιοχής με υπεύθυνο τον 
επιστημονικό συνεργάτη της ΟΑΚ, Αντώνη Καλογεράκη. Επίσης, οι 

συμμετέχοντες στην Ομάδα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα θέματα της 
Συνόδου, να επισκεφθούν αξιοθέατα της περιοχής και να ακούσουν σχετική 
εισήγηση για την Τέχνη της Εικόνας (Πρβλ. 2285). 
 
2299 15.-22.  Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Δροσόφιλα   

ιεθνές Συνέδριο για τη Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία της Δροσόφιλας. 
Είναι το εικοστό κατά σειρά, από τα οποία ξεκίνησαν το 1978 και συνεχίζονται 

ανελλιπώς ανά διετία. Όπως και τα υπόλοιπα χρόνια, έτσι και φέτος, εκατό και 
πλέον κορυφαίοι επιστήμονες από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και την 
Αυστραλία συγκεντρώθηκαν στην Κρήτη για να παρουσιάσουν τα τελευταία – 
ακόμα αδημοσίευτα – αποτελέσματά τους στην μελέτη της Βιολογίας της 
Δροσόφιλας. Η θεματολογία ήταν ποικίλη, από τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό της 
μέχρι τις πολύπλοκες νευρικές λειτουργίες της, όπως η αποθήκευση της μνήμης. 
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε πνευματικό μνημόσυνο στη 
μνήμη του Καθηγ. William Gelbart, στο οποίο παραβρέθηκε και η σύζυγός του Susan 
Russo Gelbart. 

Το Συνέδριο φέτος, κατ’ εξαίρεση, λόγω της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στις 
εγκαταστάσεις της ΟΑΚ, φιλοξενήθηκε σε Ξενοδοχείο της περιοχής.  

Τη μέριμνα του Συνεδρίου είχε η επιστημονική συνεργάτιδα της ΟΑΚ, 
Εμμανουέλα Λαρεντζάκη.  
 
2300 17.  Σύναξη Προκαθημένων 

ναρξη των εργασιών της Σύναξης των Προκαθημένων στην ΟΑΚ, προς θεώρηση 
του σχεδίου Μηνύματος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας, υπό 

την Προεδρία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου Α΄. 
(Βλ. περισσότερα Ημερολόγιο Αγίας & Μεγάλης Συνόδου, έκδ. ΟΑΚ, 2016, σ. 5). 
 
2301 20.  Έναρξη των εργασιών της Συνόδου 
(Βλ. περισσότερα Ημερολόγιο Αγίας & Μεγάλης Συνόδου, σ. 8). 
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2302 24. Ανακήρυξη Εταίρων  
ο απόγευμα της Πα-
ρασκευής, 24 Ιουνίου 

2016, πραγματοποιήθηκε, με 
λαμπρή τελετή, η αναγόρευσης 
των Προκαθημένων των Ορθο-
δόξων Εκκλησιών σε Εταίρους 
της ΟΑΚ. 
(Βλ. περισσότερα Ημερολόγιο 
Αγίας & Μεγάλης Συνόδου, σ. 
13) 
 
2303 26./6-1./7   Συνέδριο Κβαντικης Οπτικής 

ιεθνές Συνέδριο Κβαντικής Οπτικής, υπό την αιγίδα του Max Planck 
Ινστιτούτου περί της «Φυσικής του Φωτός» (Erlangen της Γερμανίας) σε 

συνεργασία με την ΟΑΚ. Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ανταλλαγή επιστημονικής 
γνώσης και η παρουσίαση νέων 
θεωρητικών και πειραματικών 
επιτευγμάτων, καθώς και η 
προώθηση νέων επιστημόνων στο 
επιστημονικό και τεχνολογικό 
πεδίο αιχμής της Κβαντικής 
Οπτικής.  
Το Συνέδριο ασχολήθηκε με τη 
μελέτη οπτικών φαινομένων που 
σχετίζονται με την κρυπτογρα-
φημένη μεταφορά πληροφοριών 

και τηλεπικοινωνίας με φορέα το φως, καθώς και την κατασκευή συστημάτων και 
συσκευών για τη δυνατή τεχνολογική υλοποίηση παραλλήλων υπολογιστών.  
Στο εν λόγω Συνέδριο έλαβαν μέρος σημαντικές προσωπικότητες του τομέα της 
Κβαντικής Οπτικής, προερχόμενες από Χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Βορείου 
Αμερικής, της Νοτίου Αμερικής και της Ιαπωνίας.  

Οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία, κατά τη διαμονή τους στην ΟΑΚ, να γνωρίσουν 
αξιοθέατα της περιοχής και να περιηγηθούν στην πόλη των Χανίων. Επίσης, κατά τη 
διάρκεια του Συνεδρίου τιμήθηκαν από την ΟΑΚ οι Καθηγητές Gerd Leuchs και Luis 
Sánchez Soto για την προσφορά τους στα Γράμματα και την Επιστήμη. Υπεύθυνος 
του Συνεδρίου ήταν ο διακεκριμένος Καθηγητής  και φίλος της ΟΑΚ, Κωνσταντίνος 
Σιώμος.  

 
ΙΟΥΛΙΟΣ 
 

2304 6.-14.   Νέοι Ορίζοντες στη  Φυσική 
ια πέμπτη συνεχή χρονιά φιλοξενείται στην ΟΑΚ το Διεθνές Συνέδριο για Νέους 
Ορίζοντες στη Φυσική (ICNFP 2016). Το Συνέδριο αυτό συνδιοργανώνεται από 

 το Πανεπιστήμιο του Oslo της Νορβηγίας, το Πανεπιστήμιο του Nantes της Γαλλίας, 
το Ερευνητικό Κέντρο Gesellschaft für Schwerionenfοrschung Darmstadt της 
Γερμανίας, με τη συμμετοχή του σημαντικού Ερευνητικού Κέντρου CERN της 
Ελβετίας και της ΟΑΚ.  Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, 
καλωσορίζοντας τους Συνέδρους ανέπτυξε τις ποικίλες    πτυχές του έργου του 
Ιδρύματος, δίδοντας έμφαση σε σύγχρονα θέματα, όπως: 
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 τις εκλογές στη Μεγάλη 
Βρετανία, την οικονομική και 
μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη και 
την Ελλάδα, την προώθηση των 
κοινωνικών αξιών κ.ά. Επίσης, μεγάλο 
ενδιαφέρον έδειξαν οι Σύνεδροι για τις 
εργασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην ΟΑΚ.  
     Το εν λόγω Συνέδριο συγκεντρώνει κάθε 
χρόνο πάνω από 200 διακεκριμένους 
επιστήμονες από όλα τα γεωγραφικά μήκη 
και πλάτη της γης, ειδικά, από Ευρώπη και 
Αμερική, αλλά και Αυστραλία, Ινδία, Κίνα, 
Ιαπωνία κ.ά. Είναι ενδεικτικό, ότι μεγάλο 
μέρος των συνέδρων είναι ερευνητές από 
το κορυφαίο ερευνητικό κέντρο του 
πλανήτη το CERN. Το Συνέδριο είναι 
διεπιστημονικό και παρουσιάζει τις 
τελευταίες επιστημονικές ανακαλύψεις 
της Σωματιδιακής Φυσικής, της 
Αστροφυσικής, της  Κοσμολογίας, της 
Φυσικής των αδρονίων και των βαρέων 

ιόντων.  
      Παράλληλα με τις περίπου 200 εισηγήσεις, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου 
οργανώθηκαν και πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, με ελεύθερη είσοδο για το 
κοινό. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά, οι διεθνούς ακτινοβολίας καλλιτέχνες 
και ομιλητές που αναφέρονται στο Πρόγραμμα και οι οποίοι ήρθαν στη Χώρα μας 
και ειδικά στα Χανιά, προς χάριν του συγκεκριμένου Συνεδρίου.  
Πιο αναλυτικά:  
* Το Συνέδριο ξεκίνησε με Αγιασμό στο παρεκκλήσι της ΟΑΚ. Ακολούθησαν 

εισαγωγή στην ιστορία της ΟΑΚ και ομιλία για τη θεολογική σημασία του 
Μυστηρίου του Αγιασμού από την Επιστημονική Συνεργάτιδα του Ιδρύματος 
Αικατερίνη Καρκαλά-Ζορμπά, καθώς και ομιλία, μετά το δείπνο, στη βεράντα της 
ΟΑΚ για την ιστορία της Κρήτης από την Επιστημονική Συνεργάτιδα του 
Ιδρύματος Εμμανουέλα Λαρεντζάκη. 

* Την Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016: Ομιλία, μετά το δείπνο, στη βεράντα της ΟΑΚ, για 
τον John Bardeen, δύο φορές νομπελίστα (1956 και 1972), και τα αποτελέσματα 
της έρευνάς του στην κοινωνία από τον γιό του Bill Bardeen. Ακολούθησε 
Κονσέρτο κλασικής μουσικής από τον Vladimir Nor (τσέλο), την Svetlana Nor 
(βιολί) και τον Ruben Muradyan (πιάνο). 

* Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016: Στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων  πραγματοποιήθηκαν 
πειράματα Φυσικής για όλους (από 9 μέχρι 99 ετών), καθώς και επεξεργασία 
δεδομένων από τον Μεγάλο Αδρονικό Συγκρουστή (LHC) του CERN, υπό την 
καθοδήγηση Ελλήνων και ξένων ερευνητών από τα μεγάλα πειράματα του CERN:   
Χριστίνα Κουρκουμέλη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Στυλιανό Βουράκη 
και Νικόλαο Τσιριντάνη, Ερευνητές Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Στεφάνιακ, 
Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Βαρσοβίας, Μάρτζ Μπάρντεεν (Αμερική). 
Επίσης, την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε δημόσια συζήτηση από τον καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Κρήτης  Θεόδωρο Τομαρά, με θέμα «Τα βαρυτικά κύματα: η 
επιβεβαίωση που ήρθε 100 χρόνια μετά την πρόβλεψή τους» (στην ελληνική 
γλώσσα), στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων.  

Από αριστερά οι Καθηγήτριες: Σ. Καμπανά, Γ. Φωκά,  
L. Bravina 
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* Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016: Ομιλία στη βεράντα της ΟΑΚ, για τη ζωή και το έργο 
του Κρητικού συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη, από την Επιστημονική Συνεργάτιδα 
του Ιδρύματος, Μαρία Χατζηαποστόλου.  

* Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016: Όπερα στο μεγάλο Αμφιθέατρο της OAK από τους 
καλλιτέχνες: Καλλιόπη Πέτρου, Σοπράνο και Alessia Toffanin στο πιάνο, οι οποίες 
ερμήνευσαν άριες και αποσπάσματα από διάσημες όπερες. 

* Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016: Δημόσια Συζήτηση και Ομιλία (αγγλιστί), στο κεντρικό 
αμφιθέατρο του Πολυτεχνείου Κρήτης (Κτήριο Επιστημών 141.Π.98) από τον 
παγκοσμίου φήμης καθηγητή Βιακεσλάβ Μουκχάνοφ, από το Πανεπιστήμιο του 
Μονάχου της Γερμανίας, με θέμα «Τα κύματα βαρύτητας, Κοσμική Αρχέγονη 
Ακτινοβολία και η προέλευση του Σύμπαντος». Ακολούθησε επίσκεψη στους 
τάφους των Βενιζέλων.  

 
2305  14. Επιστήμη, Πνευματικότητα και Φιλοσοφία 

ο παραπάνω Συνέδριο έκλεισε με Στρογγυλή Τράπεζα, με θέμα «Επιστήμη, 
Πνευματικότητα και Φιλοσοφία». Η πρωτοβουλία αυτή της ΟΑΚ, υιοθετήθηκε 

με ζωηρό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια από τους επιστήμονες όλων των πεδίων. 
Στόχος των επιστημονικών αυτών συναντήσεων είναι η κατανόηση των μέχρι 
σήμερα επιστημονικών ερευνών σε σχέση με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. 
Ομιλητές ήταν οι Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, ο Πέτρος 
Παναγιωτόπουλος, Φυσικός - Δρ Θεολογίας και Υπεύθυνος Περιεχομένου της 
«Πεμπτουσίας» και η Καθηγήτρια Rulin Xin. 

Τη Στρογγυλή Τράπεζα άνοιξε ο Δρ Ζορμπάς, ο οποίος έκανε αναφορά στην 
ιστορία της Φυσικής, στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Α΄ και την 
επίσκεψή του στο παγκοσμίου φήμης Κέντρο Ερευνών CERN (Γενεύη), καθώς και 
στη φιλοξενία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου από την ΟΑΚ, διαβάζοντας 
αποσπάσματα του Μηνύματος και της Μεγάλης Εγκυκλίου της Συνόδου, που 
αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες. Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ δεν παρέλειψε 
επίσης να αναφέρει την επίσκεψη του κορυφαίου Φυσικού Stephen Hawking στην 
ΟΑΚ, καθώς και τις πνευματικές αγωνίες που πρέπει να διέπουν τον κάθε ερευνητή. 
Επίσης, ενημέρωσε τους συνέδρους για την επερχόμενη επέτειο των 50 χρόνων της 
ΟΑΚ και τη συνδιοργάνωση Παγκοσμίου Συνεδρίου με θέμα την έννοια του φωτός 
στην Επιστήμη και στη Θρησκεία. 
 Μεταξύ των εισηγήσεων, ακούστηκαν μουσικά δοκίμια με θρησκευτικό 
περιεχόμενο από τους καλλιτέχνες Καλλιόπη Πέτρου, Σοπράνο και Alessia Toffanin 

στο πιάνο. 
Το εν λόγω Συνέδριο 

εντάσσεται στα πιο σημαντικά 
ερευνητικά προγράμματα που 
πραγματοποιούνται στην ΟΑΚ 
τα τελευταία χρόνια. Οι 
Σύνεδροι επιλέγουν το Ίδρυμα, 
γιατί προσφέρει το ιδανικό 
περιβάλλον για ένα παρόμοιο 
Συνέδριο, ως ένας ζωντανός 
οργανισμός που προωθεί και 
καλλιεργεί διαχρονικά τον 

διάλογο προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην εξέλιξη τις διεπιστημονικής γνώσης, 
με γνώμονα την επικοινωνία και αποφεύγοντας επιφανειακές προσεγγίσεις. (Βλ. 
περισσότερα στο ηλεκτρονικό Περιοδικό Πεμπτουσία, Θεολογία και Σύγχρονη 
Φυσική διαλέγονται στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης). 

 
 

Τ 
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
 
2306 1.-5.   Συνέδριο Πληροφορικής (JCrete 2016) 

ο Συνέδριο JCrete αποτελεί το πιο σημαντικό, ίσως, Συνέδριο για θέματα 
ηλεκτρονικής καινοτομίας στον κόσμο. Το JCrete δεν είναι Συνέδριο –

τουλάχιστον όχι με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Για παράδειγμα, δεν 
υπάρχουν κεντρικές ομιλίες, επιστημονικές παρουσιάσεις και ομιλητές. Ως εκ 
τούτου, δεν υπάρχει και προκαθορισμένο Πρόγραμμα. Ακόμη και όσοι 

παρακολουθούν το Συνέδριο αυτό – διάσημοι 
προγραμματιστές από όλο τον κόσμο εξειδικευμένοι 
στην «Java», μία από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες 
προγραμματισμού σήμερα– δεν παρευρίσκονται 
απλά για να παρακολουθήσουν, αλλά για να 
συμμετάσχουν ενεργά.   
Λόγω της άκρως εξειδικευμένης φύσης του 
Συνεδρίου, η συμμετοχή στο JCrete γίνεται μόνο 
κατόπιν προσκλήσεως προς ειδικούς στο χώρο της 
Java, κυρίως από το εξωτερικό. Οι συμμετέχοντες 
μοιράζονται σε Ομάδες Εργασίας, και συζητούν για το 
μέλλον των νέων τεχνολογιών, απολαμβάνοντας το 

όμορφο φυσικό περιβάλλον του Νομού Χανίων.  
Στην έναρξη του Συνεδρίου παραβρέθηκε ο Διευθυντής του Γυμνασίου 

Κολυμβαρίου, Στέλιος Παπαδάκης, με Ομάδα μαθητών, οι οποίοι και ευχαρίστησαν 
τους υπευθύνους, για την ευγενική προσφορά του Συνεδρίου JCrete 2015, να 
συνδράμει με την αγορά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για το Εργαστήριο 
Πληροφορικής του Γυμνασίου. Επίσης, η Καθηγήτρια Μαρία Παπαδάκη 
αναφέρθηκε στις δράσεις του σχολείου και του Εργαστηρίου Πληροφορικής του 
Γυμνασίου. 

 
2307 6.  Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και παιδιά 

ία από τις σημαντικές δράσεις του ανωτέρω Συνεδρίου είναι και η Ημερίδα 
προγραμματισμού και ρομποτικής, ο οποία οργανώνεται στην ΟΑΚ δωρεάν 

για παιδιά ηλικίας 8-16 ετών, με τον τίτλο “JCrete4Kids”. Η πρωτοβουλία αυτή 
έρχεται στα πλαίσια προβληματισμού 
και συνεργασίας με την ΟΑΚ ως προς 
τον σωστό και υπεύθυνο τρόπο χρήσης 
των Νέων Τεχνολογιών, οι οποίες 
αποτελούν κυρίως εργαλεία μάθησης, 
εξαιρουμένης, βεβαίως, της 
υπερβολικής χρήσεώς τους μέσα από 
τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Τα παιδιά 
επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
συμμετείχαν ενεργά, με πολλές νέες 
ιδέες. 

Το σημαντικότερο κέρδος για τα παιδιά είναι ότι ήλθαν σε άμεση επαφή με 
τις Νέες Τεχνολογίες και αντιλήφθηκαν τη σημασία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
ως μέσο δημιουργίας και υλοποίησης των ιδεών τους. Αυτή η συνεισφορά στην 
αλλαγή της νοοτροπίας των παιδιών, είναι βασικός πυλώνας προβληματισμού της 
ΟΑΚ και έχει καθοριστικό ρόλο, ώστε να μειωθούν οι εξαρτήσεις από την 
υπερβολική κατάχρηση της Τεχνολογίας και να ξεκινήσει μία γόνιμη σχέση με τη 
σωστή χρήση των σύγχρονων μορφών τεχνολογίας. 
 
 

Τ 
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2308  3.-10.  Νέοι από την Εκκλησία της Σουηδίας 
(Βλ. 2285 και 2298). 
 
2309  16.-22.  Θερινό Πανεπιστήμιο 

 δεύτερος κύκλος, με 
τίτλο: «2ο Θερινό 

Πανεπιστήμιο: 
Ελληνική Γλώσσα και Μέσα 
Μαζικής Επικοινωνίας: Ανά-
δειξη Πολιτιστικών και Εκ-
παιδευτικών Δράσεων», 
πραγματοποιήθηκε στις 
εγκαταστάσεις του Ιδρύμα-
τος. Το Συνέδριο οργα-
νώθηκε από το Παιδαγωγικό 
Τμήμα Νηπιαγωγών της 
Σχολής Επιστημών Αγωγής  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την ΟΑΚ και με την 
υποστήριξη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος), του Πανεπιστημίου 
Harvard και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Γραφείο Ελλάδος.  

Το Πρόγραμμα κάλυψε θεματικές όπως: η υποστήριξη του ελληνικού πολιτισμού 
και της ελληνικής γλώσσας στα σύγχρονα ελληνικά και ευρωπαϊκά ΜΜΕ, η 
πολιτισμική εγγραμματοσύνη, αλλά και η χρήση των  δημοσιογραφικών κειμένων 

ως αυθεντικό γλωσσικό υλικό στην 
Τάξη.  

Μεταξύ των διδασκόντων σε 
αυτόν τον κύκλο ήταν ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων, 
Καθηγητής Γιώργος Καψάλης, ο 
Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ 
Κωνσταντίνος Ζορμπάς, η Επίκουρος 
Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Ν. 
Τσιτσανούδη, ο σκηνοθέτης Γιάννης 
 Σμαραγδής, οι Ομότιμοι Καθηγητές 
Α. Παπαϊωάννου και Π. Μιχαήλ, ο  

γνωστός Ελληνιστής Gareth Alun Owens, Καθηγητής Ιστορίας, Γλώσσας και 
Πολιτισμού, και οι Καθηγήτριες Φερνάντα Λέμος ντε Λίμα, Διευθύντρια του τομέα 
Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας και 
Λουσιάνα Πόβοα ντε Αλμέιντα Σίλβα, Καθηγήτρια του ελεύθερου Προγράμματος 
Νέων Ελληνικών Σπουδών στο ίδιο Πανεπιστήμιο κ.ά.   

Ευρύτατο ήταν το πολιτιστικό Πρόγραμμα που εμπλούτισε το ακαδημαϊκό με 
επισκέψεις και ξεναγήσεις των 
συμμετεχόντων σπουδαστών σε 
μουσεία και κέντρα πολιτισμού, 
παρακολούθηση συναυλιών, συναν-
τήσεις με ανθρώπους του πολιτισμού 
και της τέχνης. Οι δράσεις αυτές 
περιλάμβαναν επίσης τρία αφιε-
ρώματα στον Νίκο Καζαντζάκη, 
παρουσία του επιστημονικού 
υπεύθυνου των εκδόσεων Καζαν-
τζάκη, Νίκου Μαθιουδάκη, καθώς και μία πολύ σημαντική εκδήλωση στο 
βραβευμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης 

Ο 
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Γαρεδάκη, όπου και μίλησε ο εκδότης και πρόεδρος του Φιλοπρόοδου Ομίλου «Το 
Γαύριο», Γιάννης Μαμάης, με θέμα την αισθητική του βιβλίου. 

Η κ. Τσιτσανούδη σε ευχαριστήριο επιστολή της προς τον κ. Ζορμπά σημειώνει, 

μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η τιμητική συνάντησή μας με τον Σεβασμιώτατο 

Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο και η εποικοδομητική συνομιλία 

μας μαζί του, οι άριστες εντυπώσεις που αποκομίσαμε στις εγκαταστάσεις της 

Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, οι εμπεριστατωμένες εισηγήσεις υμών και των 

συνεργατών σας, η ευγένεια και η φιλόξενη διάθεση όλων σας, μας έκαναν 

ιδιαίτερα χαρούμενους και ικανοποιημένους για αυτή τη συνεργασία και 

ευελπιστούμε στη συνέχιση και εμβάθυνσή της» (27.8.2016).  

2310 19.-26. Μέλη Ενορίας από τη Σουηδία 
έλη Ενορίας πλησίον της Στοκχόλμης, υπό τη διεύθυνση της Karin Karlberg, 
παλαιάς φίλης της ΟΑΚ, συζητούν τρόπους βελτίωσης του ποιμαντικού 

έργου της Ενορίας τους. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην ΟΑΚ 
ενημερώθηκαν για το έργο του Ιδρύματος και, συνοδευόμενοι από την 
επιστημονική συνεργάτιδα της ΟΑΚ, Εμμανουέλα Λαρεντζάκη, επισκέφθηκαν και 
ξεναγήθηκαν στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας στο Καστέλι από τον Αρχιμ. 
π. Ειρηναίο Μπατσάκη. Επίσης, επισκέφθηκαν τους χώρους της Μητροπόλεως, 
καθώς και τα Παρεκκλήσια του Αγίου Ιωάννου του Ξένου και του Αγίου Φωτίου στα 
Φαλάσσαρνα. 
 
2311  28./8-1./9  Παγκόσμιο Συνέδριο Βιολογίας  

ιεθνές επιστημονικό Συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 180 βιολόγοι- 
ερευνητές από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά Πανεπιστήμια του κόσμου. 

Θέμα των συζητήσεων και των παρουσιάσεων ήταν οι διάφορες πτυχές της 
γενετικής του βατράχου xenopus. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα αυτή έχει 
αποδώσει θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση ποικίλων ασθενειών στην 
ανθρωπότητα. 

Ο Γενικός Διευθυντής Κων. Ζορμπάς καλωσορίζοντας του συμμετέχοντες στο 
Συνέδριο, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι τα επιτεύγματα της επιστήμης αποτελούν 
θείο δώρο για τον άνθρωπο, αλλά κρύβουν και κινδύνους. Η αλματώδης ανάπτυξη 
στις Βιοεπιστήμες με άριστα αποτελέσματα για τον άνθρωπο, δημιουργούν και 
ποικιλία ηθικών διλημμάτων. Κλείνοντας, επεσήμανε ότι «η Ορθόδοξος Εκκλησία 
πιστεύει ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλούν σύνολον κυττάρων, ιστών και οργάνων, 
ούτε και προσδιορίζεται μόνον από βιολογικούς παράγοντας. Ο άνθρωπος αποτελεί 
δημιούργημα ‘κατ΄ εικόνα Θεού’ (Γεν. 1,27) και θα πρέπει η αναφορά εις αυτόν να 
γίνεται με τον δέοντα σεβασμόν...», όπως υπογραμμίστηκε και στα κείμενα της 
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
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75 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης 
 

[...] Η ΟΑΚ, εδώ και 50 έτη, συνεχίζει να αφουγκράζεται τους 

παλμούς της κοινωνίας και να στηρίζεται στην αρχή «όταν ένας λαός 

υποχρεώνεται ποικιλοτρόπως να σιωπά, οφείλει να ομιλεί η Εκκλησία 

του»! Κι αυτό θα πράξει το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας, το οποίο 

ετοιμάζει τη μεγαλύτερη ιστορική στιγμή, την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο 

της Ορθοδόξου Εκκλησίας, μετά από 13 αιώνες και συγκεκριμένα από το 

787 μ.Χ., η οποία θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 27 Ιουνίου 2016, 

στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ. 

Ακριβώς απέναντι από την ΟΑΚ υπάρχουν δύο σημαντικά σημεία της 

όμορφης περιοχής των Χανίων (Δήμος Πλατανιάς). Είναι το μικρό νησάκι 

τα «Θοδωρού» και το Γερμανικό Κοιμητήριο. Θα μου πείτε τι το κοινό 

μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στα δύο. Το μικρό νησάκι στη λαϊκή μνήμη 

ονομάζεται «το θεριό!». Με αυτή την έννοια το χρησιμοποιώ κι εγώ 

σήμερα, για να προσεγγίσω τα αποκαλυπτικά γεγονότα, προς τα οποία 

στρέφεται η μνήμη μας, εβδομήντα πέντε χρόνια πριν την τέλεσή τους. 

Ιδού λοιπόν το θηρίο, που προήλθε από την ευρωπαϊκή ζούγκλα του 

πρώτου Πολέμου, για να προετοιμάσει και να επιβάλει τον δεύτερο. Ένα 

θηρίο που στέρησε τη ζωή από χιλιάδες νέους και άφησε πίσω ποικίλες 

πληγές στο σώμα της εμπόλεμης ανθρωπότητας. 

Ευγνωμονούμε, όλοι εμείς, το σύμμαχο στρατιώτη, τον Αυστραλό, το 

Βρετανό, το Νεοζηλανδό, που βρέθηκε τότε στο Νησί μας και στάθηκε 

όρθιος πλάι στον Έλληνα στρατιώτη και τον κρητικό λαό, κατά τη 

φρικιαστική επέλαση του θηρίου.  

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ αν υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μάχες 

της Ιστορίας, αυτό δεν οφείλεται τόσο στη σύγκρουση του στρατιώτη με το 

στρατιώτη, όσο στη σύγκρουση του στρατιώτη με τον πολίτη, τον «άμαχο 

πληθυσμό»! Απροσδόκητο στη μάχη εκείνη, ξένο και παράδοξο για 

πολλούς, παράλογο και θαυμαστό για άλλους και ίσως παντελώς 

ακατανόητο, το αυτονόητο της Ιστορίας μας: η αυθόρμητη, αβίαστη, 

ασυγκράτητη, καθολική ενεργοποίηση και αντίσταση ενός λαού, του λαού 

της Κρήτης! 

Αφουγκραζόμαστε στοχαστικά την ώρα τούτη το χτύπο της καρδιάς 

της γης, και ακούμε τους χτύπους όλων των αδικοχαμένων παιδιών που 

βρίσκονται διασκορπισμένα στα δεκάδες Κοιμητήρια της Κρήτης. Για 

πρώτη φορά, όμως, συνυπάρχουν με τόσες άλλες αδικοχαμένες ψυχές των 

χιλιάδων προσφύγων που χάνονται στο γαλάζιο του Αιγαίου, λόγω της 

εμπόλεμης κατάστασης στη Χώρα τους. 

Η σημερινή μνήμη είναι και μνήμη για όσους αντιστέκονται σε κάθε 

μορφής βίας, στον τρόμο και στα αδιέξοδα της ευρωπαϊκής ηπείρου. Το 

θηρίο δεν πέθανε, αναβιώνει και σήμερα ως Λερναία Ύδρα με νέα 

ονόματα, όπως νέο-φασισμός, νέο-εθνικισμός, νέο-φανατισμός, μεγέθη ή 

καταστάσεις που αλλοτριώνουν το ανθρώπινο πρόσωπο, καταστρέφουν την 
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ενότητα του ανθρωπίνου Γένους και έτσι παραδινόμαστε σιγά-σιγά στα 

πλοκάμια των οικονομικών συστημάτων. 

Όσο θα υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα η Μάχη της Κρήτης θα 

συνεχίζεται. Μάχη για το χατίρι της ζωής, Μάχη στο πείσμα του θανάτου. 

(Σκέψεις  του Κων. Ζορμπά, Μνημείο Ευελπίδων, 19.5.2016) 

 

  
 

Από την κίνηση του προσωπικού σε διάφορες εκδηλώσεις 
 

Ο Γενικός Διευθυντής:  
Μάιος 
7. Εκδήλωση για την ίδρυση της Μεταπολιτευτικής Επιτροπής του 1895 και την 
επέτειο της πολιορκίας του Βάμου. 
* Εσπερινός με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Οικουμενίου, στο Καστέλλι. 
* Τελετή αναχώρησης των λαμπαδηδρόμων από την Κίσαμο για τους αγώνες του 
1ου Μαραθωνίου Κρήτης, οι οποίοι ήταν αφιερωμένοι στη Μνήμη του μακαριστού 
Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου. 
8. Τελετή απονομής των μεταλλίων στους νικητές των αγώνων του 1ου Μαραθωνίου 
Κρήτης. 
13. Νεκρώσιμος Ακολουθία του αποθανόντος Μιχαήλ Μακράκη, Καθηγητή της 
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
13.-15. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
Κρήτης, στο Ηράκλειο, όπου εισηγήθηκε, το θέμα «Σχέσεις Σχολείου και Κοινωνίας 
σε καιρούς κρίσης». 
15. Επιστημονικό Συμπόσιο στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία 
Κρήτης, εν όψει της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
19. Τελετή-Επιμνημόσυνος δέηση στο Μνημείο πεσόντων Ευελπίδων, στο 
Κολυμπάρι, με την ευκαιρία της Επετείου της Μάχης της Κρήτης. 
21. Κεντρική εκδήλωση της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με αφορμή την Επέτειο 
των 75 χρόνων από τη Μάχη της Κρήτης, με ομιλητή τον Ομότιμο Καθηγητή 
Πολιτικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θάνο Βερέμη. 
22. Τελετή που οργάνωσε η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας στην Αθήνα στο Γερμανικό Στρατιωτικό Νεκροταφείο του Μάλεμε. 
* Τελετή λήξης των εκδηλώσεων της Επετείου της Μάχης της Κρήτης, στο Μάλεμε. 
* Έναρξη του 41ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εργαζομένων ΟΤΕ, με θέμα: 
«Αλληλεγγύη και προσφορά στον συνάνθρωπο». 
* Εκδήλωση στην Κάνδανο, η οποία οργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 75 
χρόνων από το Ολοκαύτωμα του χωριού από τους Γερμανούς. 
 
Ιούνιος 
4. Εκδήλωση τιμής για τον Μίκη Θεοδωράκη, την οποία οργάνωσε ο Δήμος Χανίων 
και το Πολυτεχνείο Κρήτης. 
5. Εκδήλωση τιμής για τον Μίκη Θεοδωράκη, την οποία οργάνωσε ο Δήμος 
Αποκορώνου. 
7. Τιμητική εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε η Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή 
Κρήτης και ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής «Αγία Τριάς», κατά 
την οποία έγινε εύφημη αναφορά στους συνταξιοδοτηθέντες Διευθυντές και 
Εκπαιδευτικούς του Σχολείου. 
8. Συνέντευξη στο Δημοτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Ξάνθης σε ειδική αφιερωματική 
εκπομπή για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. 
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10. Παρουσίαση των βιβλίων του Εμμανουήλ Σφακιανάκη «Ο Κώδικας του 
Διαδικτύου» και «Τα κλειδιά του Διαδικτύου».  
 
Ιούλιος 
2. Συνέδριο, με θέμα «Το ριζίτικο τραγούδι», το οποίο οργάνωσαν η Ένωση των 
απανταχού Λακκιωτών και ο Μορφωτικός Σύλλογος Καράνου «Η Ρίζα». 
3. Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους 13 εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς 
κατακτητές στο Μνημείο εκτελεσθέντων στον Ταυρωνίτη Κισάμου. Στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης τιμήθηκε ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Πολεμικού Ναυτικού, Γεώργιος 
Γιακουμάκης. 
12. Τηλεφωνική συνέντευξη στον Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα: «Η 
ταυτότητα της Εκκλησίας». 
13. Ημερίδα διαβούλευσης του Σταδίου ΙΙΙ του ερευνητικού έργου με τίτλο 
«Στρατηγικός Σχεδιασμός Πολιτιστικής, Πολιτικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμων 
Κισάμου και Πλατανιά», που έλαβε χώρα στο Φαλδάμειο Συνεδριακό Κέντρο στο 
Καστέλλι. 
17. Πρώτη παρουσίαση του βιβλίου-λευκώματος της Μαρίας Ορφανουδάκη «Για να 
μη χαθώ!», που διοργάνωσε ο Δήμος Αποκορώνου σε συνεργασία με τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Βάμου. 
18. Στην Αθήνα με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο, επισκέφθηκαν τον Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο 
Σταθάκη και συζήτησαν θέματα που αφορούν το Ίδρυμα. 
22. Τελετή κοπής του Κότινου από τη Μνημειακή Ελιά των Βουβών, που συνόδεψε 
την Εθνική Ολυμπιακή Αποστολή των Ολυμπιακών Αγώνων 2016 στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο. 
31. Τελετή του 14ου ετήσιου Μνημοσύνου εις μνήμην όλων των θυμάτων τροχαίων 
ατυχημάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου στο Πάρκο Τροχαίων 
Δυστυχημάτων «Πολέντα». 
 
Αύγουστος 
5. Εγκαίνια του 9ου Φεστιβάλ Κισαμίτικης Κουλτούρας. 
7. Ευλογία των καρπών της Γής, στη Ροτόντα Κισάμου.  
8. Συνεργασία με στελέχη του Υπουργείου 
Οικονομικών και της Ελληνικής Προεδρίας. 
12. Εκδήλωση αφιερωμένη στον μακαριστό 
Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κυρό 
Ειρηναίο,  υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου 
Δαμασκηνού και την ευλογία του π. Αντωνίου 
Σαπουνάκη, Προέδρου Ιερέων Κρήτης. Η 
εκδήλωση έλαβε χώρα στον αύλειο χώρο του Πνευματικού Κέντρου του ενοριακού 
Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Νέας Χώρας, «Κωνσταντινουπολειάδα». 
13. Διάλεξη και παρουσίαση του φωτογραφικού λευκώματος «Εικόνες μιας άλλης 
Ευρώπης» του Κωνσταντίνου Πίτα, που έλαβε χώρα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
Χανίων-Ελαιουργείο του Δρομονέρου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Βήμα της 
Τέχνης». 
22. Στο Νεροχώρι Αποκορώνου, γενέτειρα του μακαριστού Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου, στις εορταστικές εκδηλώσεις 
«Ειρηναία 2016». 
* Κρητική βραδιά στην Ενορία της Αγίας Μαρίνας Κολυμπαρίου. 
23. Απονομή βραβείων στους πρωτεύσαντες μαθητές όλων των Τάξεων των 
σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κισάμου, στο 
Καστέλλι. 
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28. Στο Εσπερινό του Ιωάννου Προδρόμου στο Ροδωπού (προσκύνημα Γκιώνα). 
29. Εκδήλωση για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με θέμα «100 χρόνια από το 
επαναστατικό κίνημα του 1916», που έλαβε χώρα στον περίβολο του Ιερού Ναού 
Ζωοδόχου Πηγής στις Μουρνιές Χανίων. 
 
Η Αικατερίνη Καρκαλά-Ζορμπά 
30.5 Συντονίστρια στην εκδήλωση, την οποία οργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου 
και Σελίνου, με την αφορμή της επετείου της Άλωσης της Πόλης. 
22.-26.8 Επιστημονική συνάντηση στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στο πλαίσιο του 
Ευρω-Αραβικού Διαλόγου, σε συνεργασία με τον Coptic Evangelical Organization for 
Social Services (CEOSS), για την πορεία του διαλόγου στο μέλλον. Συμμετείχε 
επίσης, ως ομιλήτρια σε συνέδριο, με θέμα «Η κοινωνία των πολιτών και η 
αντιμετώπιση της βίας». 
 

Η Εμμανουέλα Λαρεντζάκη 
27.7 Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας της Αθηνάς Γαλανάκη. 
 

Ο Αντώνης Καλογεράκης 
25.5 Εκδήλωση που οργάνωσαν το Επιμελητήριο Χανίων και η Πολιτιστική Ένωση 
Εργαζομένων ΟΤΕ για την ανάδειξη του έργου των κοινωνικών οργανώσεων του 
Νομού Χανίων. 
26.5 Διάλεξη στο Πολυτεχνείο Κρήτης από την  Δρ Katharina Lapin, με θέμα το 
σεβασμό στο Φυσικό Περιβάλλον. 
13.7 Ημερίδα, με θέμα «Εξοικονόμηση, Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλον», στο 
Ναύσταθμο Κρήτης. 
 

Ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης 
14.6 Εορτή λήξης του Σχολικού Έτους 2015-2016 της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής 
Σχολής Κρήτης. 
29.7 Παρουσίαση της έκδοσης του Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος 
Βενιζέλος», με θέμα «Ελευθέριος  Βενιζέλος: Η διαμόρφωση της πολιτικής σκέψης 
του, ιδεολογικές αφετηρίες και επιρροές».  
 

Η Κωνσταντίνα Στεφανάκη 
15.5 Εκδήλωση, με αφορμή την εορτή των Μυροφόρων, του Συλλόγου Κυριών και 
Δεσποινίδων Καστελλίου Κισάμου «Η Κοινωνική Πρόνοια». 
 
Η Μαρία Χατζηαποστόλου 
10.6 Εκδήλωση στο Δημοτικό Σχολείο Κολυμπαρίου αφιερωμένη στον Μίκη 
Θεοδωράκη, με την ευκαιρία λήξης του Σχολικού Έτους. 
14.6 Εκδήλωση στο Νηπιαγωγείο Κολυμπαρίου, με την ευκαιρία λήξης του Σχολικού 
Έτους. 
 

  
 
 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
 

6/5-8/6. Ο Ρόμπερτ Φούλτζαμ, ένας από τους καταξιωμένους σύγχρονους 
συγγραφείς της Αμερικής, ο οποίος έχει συμπαρασταθεί ποικιλοτρόπως στο έργο 
του Ιδρύματος, ύστερα από απουσία πολλών ετών, διαμένει και υποστηρίζει το 
έργο της ΟΑΚ. 
18.5. Ο Ιωάννης Σμαραγδής, Σκηνοθέτης. 
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24.-30.5 Η Δρ Katharina Lapin και ο Δρ Pierre Kost Ineak από την Αυστρία, 
εργάζονται εθελοντικά στα πλαίσια ερευνητικού Προγράμματος του Μουσείου 
Κρητικών Βοτάνων της ΟΑΚ. 
30.5: Συνεργείο της Αυστριακής Τηλεόρασης ORF επισκέφθηκε το Ίδρυμα με σκοπό 
την προετοιμασία αφιερώματος στην ΟΑΚ και την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της 
Ορθοδοξίας. 
23.-29.7: Ο Friedrich Werner με την οικογένειά του. 
1-22.8: Ο Rüdiger Noll, Γενικός Γραμματέας των Ακαδημιών της Ευρώπης. 
8.-26.8: Ο Καθηγητής Αθανάσιος Θεολόγης με τη σύζυγό του Linda Giudice, 
αγαπητοί παλαιοί φίλοι του Ιδρύματος. 
17.-19.8: Φιλοξενία της Συμφωνικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, η οποία συνέβαλε 
με την παρουσία της στη βραδιά της πανσελήνου στη Ρόκα Κισάμου.  
 

Διακρίσεις 

 
Ο επί σειρά ετών Αρχιμάγειρας της ΟΑΚ Γιάννης 
Κατσιφαράκης, έλαβε το Μετάλλιο από τη Λέσχη 
Αρχιμαγείρων Κρήτης (14-5-2016) για τη συνεχή 
εκπαίδευσή του και προσφορά του στην παραδοσιακή 
κρητική κουζίνα. Του ευχόμαστε να συνεχίσει το έργο του 
με τον ίδιο ζήλο. 
 
 

 
Πεπραγμένα Σπουδαστών 

 
Ο Καθηγητής της Σχολής «Κηπουροί Τοπίου» του Oppenheim της Γερμανίας Eckhard Boy, 
απέστειλε στην ΟΑΚ, όπως κάθε χρόνο, τα πεπραγμένα της πρακτικής άσκησης που 
πραγματοποίησαν οι σπουδαστές κατά το παρελθόν έτος (Βλ. Διάλογοι Καταλλαγής, Τεύχος 
4, αρ.  2241). Στο βιβλίο αναφέρονται όλες οι εργασίες των σπουδαστών, εμπλουτισμένες 
με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, καθώς και τη μέθοδο διδασκαλίας που ακολουθείται. Το 
Πρόγραμμα στηρίζεται οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 

 

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΕΚΝ) 
 

Από τις εκδηλώσεις, στο ΕΚΝ, σημειώνουμε τις ακόλουθες: 
20.6 Συναυλία, στο πλαίσιο των εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, κατά την 
οποία ερμηνεύθηκαν αποσπάσματα από το ορατόριο «Άξιον Εστί» των Οδυσσέα 
Ελύτη και Μίκη Θεοδωράκη (Βλ. περισσότερα Ημερολόγιο Αγίας & Μεγάλης Συνόδου, σ. 

10). 
6.7. Μουσική εκδήλωση «Όλοι ένα» που οργάνωσε το Δημοτικό Περιφερειακό 
Θέατρο Κρήτης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) με τον Σταμάτη Κραουνάκη. 
20.7. «Αριστοφανιάδα». Παράσταση  του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. 
24.7. και 26.7. Ομάδα νέων 
από τη Γαλλία. 
27.7. Χορωδία του Ωδείου της 
Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου 
και Σελίνου.  
28.7. Παράσταση Καραγκιόζη 
από το Θίασο «Σκιές και 
Γέλια». 
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5.8. Εορτή Μεταμορφώσεως του Χριστού.  
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τελέσθηκε ο Πανηγυρικός Εσπερινός της 

θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Εκκλησάκι του ΕΚΝ χοραστατούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου, με τη συμμετοχή 
ιερέων, καθώς και του π. Ιωάννη Ψαράκη από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα του 

Ντύσσελντορφ (Γερμανία), με την 
παρουσία πολλών πιστών από την 
ευρύτερη περιοχή. 

O Σεβασμιώτατος στο κήρυγμά 
του αναφέρθηκε στο νόημα της 
εορτής δίδοντας ουσιαστικά παρα-
δείγματα από τον τρόπο με τον 
οποίο ο άνθρωπος προτιμά την 
«παραμόρφωση» της ζωής παρά 
την προσωπική του «μεταμό-
ρφωση» και κατά συνέπεια τη 
μεταμόρφωση του σύμπαντος 

κόσμου. Από την πλευρά του ο Δρ Ζορμπάς ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για το 
επίκαιρο μήνυμά του, μήνυμα για κάθε εποχή και για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Η 
Μεταμόρφωσις, όμως, συνέχισε ο Δρ Ζορμπάς, δεν υπήρξε ένα γεγονός 
περιορισμένο εντός του χρόνου και του χώρου. Έγινε μια αλλαγή στη συνείδηση 
των Αποστόλων, οι οποίοι έλαβαν για μια χρονική στιγμή τη δυνατότητα να δουν 
τον Διδάσκαλό τους όπως ακριβώς ήταν, καταυγαζόμενος από το αιώνιο φως της 
θεότητάς Του. Στο τέλος, ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους και τους 
ευχήθηκε «Καλή Παναγιά!». 
10.8 Μουσική εκδήλωση, που οργάνωσε ο Φιλολογικός Σύλλογος «Κισαμικός» με 
τίτλο «Ταξιδεύοντας». 
29.8 Συναυλία με τον Ψαραντώνη. 
Επίσης έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί συναυλία - αφιέρωμα στον Μίμη 
Πλέσσα. 

  
 

Πένθη 
 

10.7 Η ΟΑΚ με ιδιαίτερη συγκίνηση πληροφορήθηκε την αγγελία του θανάτου του 
Αλέξανδρου Τζατζάνη, πρ. Αντινομάρχη, ο οποίος υπήρξε μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΟΑΚ επί σειρά ετών.  
Ευχόμαστε να τον προσλάβει ο Θεός στο έλεός Του. 
 

 

  
 

Ευχαριστίες 
 

Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στη Ρένα Γιαννιουδάκη και τον Γρηγόρη 
Χατζηκοκολάκη, οι οποίοι εργάστηκαν στην ΟΑΚ με Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, κατά το 
πρώτο πεντάμηνο του έτους και στην Ιωάννα Μαζοκοπάκη, Φοιτήτρια του 
Ιστορικού Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, η οποία έκανε την Πρακτική της στη 
Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ, καθώς και στην Μαρία Κολοκοτρώνη, η οποία προσέφερε 
εθελοντική εργασία στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, κατά την καλοκαιρινή περίοδο.  
Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στη ζωή τους! 
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ΑΞΙΟΣ! 

Η Αγία  και  Ι ερά  Σύνοδος ,  μετά  από  πρόταση του  
Οικουμεν ικού  Πατρ ιάρχου  κ .κ .  Βαρθολομαίου  Α ΄ ,  
ε ξ έλεξε  τον  Αρχιγραμματέα  αυτής ,  Πανοσιολ .  
Αρχιμανδρ ίτη κ .  Βαρθ ολομαίο  Σαμαρά  σε  Μητροπολίτη 
Σμύρνης .  Πρόκε ιται  γ ια  την  πρώτη εκλογή 
Μητροπολίτη Σμύρνης  μετά  την  Μικρασιατ ική  
Καταστροφή .   
Η χε ιροτον ία  του  εψηφισμένου  Μητροπολίτη Σμύρνης ,  
θα  τελεστε ί  την  Κυρ ιακή 11  Σεπτεμβρ ίου  2016 στον 
Πατρ ιαρχικό  Ναό  του  Αγίου  Γεωργίου .  
Η ΟΑΚ  εύχεται  ολόψυχα  την  από  Θεού  εν ίσχυση και  
σκέπη  στην  νέα  εκκλησιαστική  δ ιακον ία  του .  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

             Orthodox Academy of Crete                  orthodox_academy_of_crete          @orth_acad_crete                
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Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα σου, Κύριε˙ πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας!  
(Ψαλμ. 103ος)  

(φωτο Κων. Β. Ζορμπά) 
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