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Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
Σαμπεζύ, 21-28 Ἰανουαρίου 2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Προσκλήσει τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.
Βαρθολομαίου, ἐπραγματοποιήθη ἡ Σύναξις τῶν Προκαθημένων τῶν
Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν εἰς τό Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς Σαμπεζύ–Γενεύης ἀπό 21ης – 28ης
Ἰανουαρίου 2016.
[…] Κατά τήν Σύναξιν, τά μέλη αὐτῆς, «ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ» κατά
το ἀποστολικόν (Ἐφεσ. 4, 15), διεξήγαγον τάς ἐργασίας των ἐν πνεύματι
ὁμονοίας καί κατανοήσεως. Οἱ Προκαθήμενοι ἐπεβεβαίωσαν τήν ἀπόφασιν
αὐτῶν νά συγκληθῇ ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος. Αὕτη θά πραγματοποιηθῇ
εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν τῆς Κρήτης ἀπό 16ης ἕως 27ης Ἰουνίου 2016.
Ἐπί τῷ σκοπῷ τούτῳ οἱ Προκαθήμενοι ταπεινῶς ἐπικαλοῦνται τήν χάριν καί
εὐλογίαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί ἐκζητοῦν τάς θερμάς προσευχάς τοῦ
πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, κληρικῶν καί λαϊκῶν, κατά τήν περίοδον τήν
ὁδηγοῦσαν πρός τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον καί κατά τήν διάρκειαν
τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς. […]

Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος
Πεντηκοστή 2016
«εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε»
(Κοντάκιον ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς)
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Αναστάσιμη πορεία…
Στο άκουσμα της ομoθύμου αποφάσεως για την επιλογή της
Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ) ως τόπου διεξαγωγής των εργασιών
της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, μόνο σιωπή θα
μπορούσε να ακολουθήσει. Ακούσαμε την απόφαση με έκσταση και δέος
και τη δεχτήκαμε με ευγνωμοσύνη. Απροσδόκητες πάντα οι δωρεές του
Θεού, αιφνιδιάζουν, συγκινούν και συγκλονίζουν. Η απόφαση αυτή
αποτελεί εξαιρετική τιμή για την ΟΑΚ, καθώς αποτελεί απόφαση ιστορική,
η οποία συνοδεύεται και από μεγάλη ευθύνη εκ μέρους του συνόλου του
σώματος της Εκκλησίας της Κρήτης.
Η πορεία προετοιμασίας είναι πορεία ανηφορική. Πορεία όμως που
οδηγεί πάντα στη χαρά της Ανάστασης. Πρόκειται για μία αληθινή,
ουσιαστική και οντολογική χαρά που ανατρέπει τα δεδομένα του θανάτου
και δίδει νόημα και αξία στη ζωή του ανθρώπου. Οι δοκιμασίες, ο
ανθρώπινος πόνος, οι αποτυχίες μπορεί να μας πικραίνουν. Με την
Ανάστασή Του όμως ο Χριστός ανύψωσε οριστικά την αξιοπρέπεια του
ανθρώπου, την οποία καταρρακώνουν η αδικία, η βία, τα πάθη και τη
συντρίβει ο θάνατος.
Όλα όσα εξουθενώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια τα νίκησε με
την εκούσια αποδοχή του Πάθους Του και την Ανάστασή Του ο
Θεάνθρωπος Ιησούς. Αυτόν τον θρίαμβο, που άνοιξε μία ολοφώτεινη
προοπτική στην ανθρώπινη ύπαρξη, ευχόμεθα να ακτινοβολήσει, άμεσα ή
έμμεσα, τόσο στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο όσο και στην αιμορραγούσα
κοινωνία μας. Όλοι αναμένουμε με αγωνία το Μήνυμα της Εκκλησίας, που
θα σκύψει με αγάπη Χριστού πάνω στον σύγχρονο άνθρωπο, θα
αφουγκραστεί τους καημούς του και την αγωνία του και θα του δείξει το
δρόμο της αληθινής Ορθοδοξίας ώστε –μέσα από την ορθοπραξία- να
ξαναβρεί και πάλι το χαμένο του πρόσωπο και να ολοκληρωθεί ως ύπαρξη
αδιάρετη μέσα από την εύρεση της χαμένης του αυτοσεινηδησίας.
Τα τελευταία πενήντα χρόνια η ανθρωπότητα «επικράνθη και γαρ
ενεπαίχθη» από την τραγωδία του θανάτου του σύγχρονου σταυρωμένου
ανθρώπου· ας είναι για άλλη μία φορά παραμυθία η Ανάστασις. «Ανέστη
Χριστός, και ζωή πολιτεύεται»!

ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ ΕΥΧΕΣ
Στους αναγνώστες των ΔΙΑΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ
και τους λοιπούς φίλους του Ιδρύματος, απευθύνουμε εγκάρδιες
πασχάλιες ευχές, μαζί με τις ευχαριστίες μας για το δικό τους χαιρετισμό.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2253 6. Υποδοχή του Νέου Έτους
ε ιδιαίτερη λαμπρότητα και με παραδοσιακό τρόπο εορτάστηκε και εφέτος η
μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας, η εορτή των Θεοφανείων, στο Κολυμπάρι.
Μετά τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Γωνιάς, τελέστηκε στο λιμάνι του
Κολυμπαρίου η Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού, παρουσία πλήθους κόσμου.
Πολλοί ήταν εκείνοι που θέλησαν να
βουτήξουν στα νερά και να πιάσουν
τον Σταυρό, αιτούμενοι έτσι μία
ιδιαίτερη ευλογία για τη φετινή
χρονιά.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας,
όπως
έχει
καθιερωθεί
από
παλαιότερα έτη, η ΟΑΚ και ο Δήμος
Πλατανιά οργάνωσαν εορταστική
εκδήλωση για την από κοινού υποδοχή του Νέου Έτους, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, βραβεύοντας
τους πρωτοετείς φοιτητές και τις
φοιτήτριες που κατάγονται από το
Δήμο Πλατανιά και εισήχθησαν σε ΑΕΙ
και ΤΕΙ της Χώρας, το Σχολικό Έτος
2014-2015.
Τόσο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, όσο και ο Δήμαρχος Πλατανιά
Ιωάννης Μαλανδράκης, αλλά και ο
Προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Χανίων Ηλίας Ποντικάκης και άλλοι επίσημοι, τόνισαν την ανάγκη, να
συνεχίσουν οι νέοι σήμερα τα ιδανικά και την παράδοση της Χώρας μας, καθώς και
την ανάγκη ενότητας της ελληνικής οικογένειας. Ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς,
Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, αφηγήθηκε μία αληθινή ιστορία, υπογραμμίζοντας την
ανάγκη, οι εκπαιδευτικοί να λειτουργούν ως παιδαγωγοί, σκύβοντας πάνω από τις
πραγματικές ανάγκες των παιδιών. Επίσης, τόνισε ότι στο ξεκίνημα της νέας
χρονιάς, πρέπει ως Κρήτες να συνεχίσουμε ενωμένοι, χωρίς φόβους ή φοβίες για το
αύριο και να δίνουμε δείγματα ανθρωπιάς στους ξένους, με στόχο να
πραγματοποιήσουμε όλα αυτά που έχουμε προγραμματίσει, ακόμη πιο
δημιουργικά και αποτελεσματικά, με υγεία και διάθεση για δουλειά!
Ακολούθησε η βράβευση των επιτυχόντων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
η οποία συμπεριελάμβανε για κάθε ένα επιτυχόντα φοιτητή ένα ακτοπλοϊκό
εισιτήριο Σούδα-Πειραιάς-Σούδα, προσφορά της ακτοπλοϊκής Εταιρείας ΑΝΕΚ. Στην
όμορφη αυτή εκδήλωση παρεβρέθηκαν ο Δήμαρχος Πλατανιά, Αντιδήμαρχοι και
Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Π. Αντώνης Καπνισάκης, ο
Σπύρος Πρωτοπαπαδάκης ως εκπρόσωπος της ΑΝΕΚ, εκπρόσωποι τοπικών και
πολιτιστικών φορέων, συγγενείς και φίλοι των βραβευθέντων σπουδαστών.
Κάλαντα και επίκαιρους Ύμνους απέδωσε η Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως
Κισάμου και Σελίνου, με χοράρχη τον Γεώργιο Χοχλάκη.

Μ
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Ακολούθησε παραδοσιακό κέρασμα, κατά τη διάρκεια του οποίου οι
συγκεντρωθέντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές για να είναι ευλογημένο
και ειρηνικό το Νέο Έτος.
15. Καθηγητές και μαθητές της Α΄ Τάξης του Γυμνασίου Κολυμπαρίου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ΟΑΚ στα πλαίσια συνεργασίας και στήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας,
απευθυνόμενη προς όλους τους εκπαιδευτικούς εκπονεί για τη νέα σχολική χρονιά
2015-2016 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, με ταυτόχρονη πραγματοποίηση εικαστικών
δρωμένων, με θέμα: «Γνωρίζοντας τον Πολιτισμό της Κρήτης μέσα από την κρητική
ματιά του Νίκου Καζαντζάκη και του Παντελή Πρεβελάκη».
Το 2016 αποτελεί ένα επετειακό έτος για τον μεγάλο κρητικό συγγραφέα Νίκο
Καζαντζάκη, τόσο με την εμφάνισή του στα ελληνικά γράμματα, το 1906 (Η
Αρρώστια του Αιώνος, με το φιλολογικό ψευδώνυμο Κάρμα Νιρβαμή), όσο και με τη
συνάντησή του με τον έτερο κρητικό Παντελή Πρεβελάκη, Λογοτέχνη και Καθηγητή
της Ιστορίας της Τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, το 1926.
Η παρουσίαση του παραπάνω Εκπαιδευτικού Προγράμματος, κατά το τρέχον
σχολικό έτος 2015-2016, εκ μέρους των εκπαιδευτικών και των μαθητών, μπορεί να
υλοποιηθεί είτε με την μελέτη των έργων των δύο συγγραφέων στα Μαθήματα της
Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Θρησκευτικών, είτε με επισκέψεις στην ΟΑΚ και στη
Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος «Το Φως», όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να
μελετήσουν και να κάνουν ειδική σπουδή στο έργο των δύο μεγάλων συγγραφέων.
Υπεύθυνη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων είναι η Μαρία Χατζηαποστόλου,
υποψήφια Διδάκτωρ στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης.

2254 18. Εορτή Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου
ε την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου τελέσθηκε η
Ακολουθία του Εσπερινού στο Παρεκκλήσι της ΟΑΚ από τον εφημέριο του
Κολυμπαρίου Πρωτ. π. Διονύσιο Νταουντάκη. Στους παρευρισκόμενους μίλησε ο
Γεν. Διευθυντής της ΟΑΚ και μετέφερε
τις ευχές του Σεβασμ. Μητροπολίτου
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου.
Υπενθυμίζουμε ότι σε διήγηση του
Αγίου Μακαρίου με ισχυρά πνευματικά
μηνύματα σχετικά με την ανθρώπινη
επικοινωνία και την ύπαρξη του
ανθρώπου
ως
«Πρόσωπο
προς
Πρόσωπο», βασίζεται το Πρόγραμμα
ΛΟΓΟΥ
και
ΤΕΧΝΗΣ, το οποίο
αναπτύσσει από ετών η Ακαδημία σε
διεθνές επίπεδο. Περισσότερα από 350 έργα καλλιτεχνών, από όλες τις ηπείρους,
έχουν δωριθεί ήδη και εκτίθενται στην ΟΑΚ. Στην εορτή συμμετείχε, όπως έχει
καθιερωθεί, ομάδα Καθηγητών και σπουδαστών από την Πατριαρχική
Εκκλησιαστική Σχολής Κρήτης.

Μ

18. Καθηγητές και μαθητές της Β΄ Τάξης του Γυμνασίου Κολυμπαρίου.
19. Καθηγητές και μαθητές της Γ΄ Τάξης του Γυμνασίου Κολυμπαρίου.
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19. Εθελοντική Αιμοδοσία
θελοντική Αιμοδοσία, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
του Δημοτικού Σχολείου Κολυμπαρίου και άλλους φορείς της περιοχής,
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ.
Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στους εθελοντές αιμοδότες για την
προσφορά τους, καθώς και στους ιατρούς και νοσηλευτές της Μονάδας Αιμοδοσίας
του Νοσοκομείου Χανίων.

Ε

2255 20. Εταιρεία Λαϊκής Βάσης για την Ενέργεια. Υπάρχουν προοπτικές;
στερα από τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών της Κρήτης, σχετικά με τα οφέλη
από τη χρήση ήπιων μορφών ενέργειας, τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και
για τον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες, η ΟΑΚ, η Τράπεζα Χανίων και η ΕΤΑΝΑΠ
οργάνωσαν Ημερίδα, με θέμα την ίδρυση της πρώτης Εταιρείας Λαϊκής Βάσης για
την Ενέργεια στην Κρήτη.
Η μέχρι σήμερα εμπειρία από
άλλες Χώρες, δεδομένου ότι στην
Ευρώπη λειτουργούν επιτυχώς
πάνω από 2.400 ενεργειακοί
συνεταιρισμοί, αλλά και η οικονομική και διαχειριστική εμπειρία των
δύο παραπάνω υγιών συνεταιριστικών δράσεων στην κοινωνία της Κρήτης, αποτελούν εγγύηση
για την επιτυχία της νέας αυτής
πρωτοβουλίας. Ο Κων. Ζορμπάς
τόνισε τη σημασία και το χαρακτήρα της τοπικής παρέμβασης σε μία σημαντική
οικονομική δραστηριότητα, την οποία θα έχει η Εταιρεία Λαϊκής Βάσης για την
Ενέργεια, ενώ Αντιπρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Γεώργιος Ανδρουλάκης
αναφέρθηκε στις βασικές κατευθύνσεις και προϋποθέσεις γα την ίδρυση της
Εταιρείας. Βασικοί ομιλητές ήταν ο Μιχάλης Πεντογιένης, Δικηγόρος και ο Γεώργιος
Μάρκου, Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
Στην Ημερίδα παρεβρέθηκαν ο Δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης, ο
Αντιδήμαρχος Χανίων Γιώργος Φραγγεδάκης, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες που
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη νέα αυτή δράση, η οποία θα δώσει στην Κρήτη
μία διαφορετική προσέγγιση στον όλο προβληματισμό για τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και θα οριοθετήσει κάθε κακόβουλη και ωφελιμιστική ενέργεια ξένων
συμφερόντων στη Μεγαλόνησο.

Ύ

2256 20.-22. Γνωρίζοντας τον πολιτισμό της Κρήτης
μάδα φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Eckerd College/ Η.Π.Α, συνοδευόμενη
από δύο Καθηγήτριες τους, επέλεξε την Κρήτη και άλλους προορισμούς της
Ελλάδας για να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την ιστορία της Χώρας μας.
Κατά την παραμονή τους στην ΟΑΚ, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν ομιλίες σχετικές με ιστορικά, θρησκευτικά και περιβαλλοντικά
θέματα και να επισκεφθούν μοναστήρια, ελαιοτριβεία καθώς και αξιοθέατα της
πόλης των Χανίων.
Οι φοιτητές έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα επί μέρους θέματα,
συμμετείχαν ενεργά στις συζητήσεις και έμειναν απόλυτα ευχαριστημένοι. Θα ήταν
χαρά μας να συνεργαστούμε στο μέλλον ξανά με το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο ή
και άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που προάγουν την καταλλαγή και τη
συνεργασία.

Ο
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20. Καθηγητές και μαθητές της Α΄ Τάξης του Λυκείου Κολυμπαρίου.
21. Καθηγητές και μαθητές της Β΄ Τάξης του Λυκείου Κολυμπαρίου.
26. Δάσκαλοι και μαθητές της Ε΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου Χρυσοπηγής.
27. Εκπαιδευτικοί και μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Θεοδωρόπουλου.
28. Δημοτικό Σχολείο και μέλη της Ενορίας Κανδάνου με τον π. Θεολόγο,
Ιερομόναχο της Ιεράς Μονής Γωνιάς. Οι μαθητές και οι δάσκαλοι που συμμετείχαν,
είχαν την καλοσύνη να στείλουν την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή:
«.....Προχωρήσαμε λίγα μέτρα παρακάτω από τη Μονή, για να βρούμε την
Ορθόδοξο Ακαδημία...Εκεί μάθαμε ότι διοργανώνονται συνέδρια κυρίως
θεολογικού και θρησκευτικού περιεχομένου και γίνονται μαθήματα Αγιογραφίας.
Με πολλή χαρά μας κάνανε το πρώτο μάθημα Αγιογραφίας. Μας δείξανε με ποιο
τρόπο θα φτιάξει ένας Αγιογράφος το πρόσωπο του Χριστού. Πήρε ο καθένας μας
από μία κόλλα Α3 και ένα κάρβουνο και ακολουθούσε πιστά τις οδηγίες της
Αγιογράφου. Νομίζω πως για πρώτη φορά, καλά τα καταφέραμε! Γεμάτοι από
εικόνες, ήχους, μυρωδιές και ικανοποίηση ανεβήκαμε στο λεωφορείο μας και
πήραμε το δρόμο του γυρισμού...
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ»

2257 29. Σύγχρονος προβληματισμός για την Παιδεία
ε την ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών, εορτή της Ελληνικής Παιδείας
και των Γραμμάτων, η ΟΑΚ διοργάνωσε εορταστική
εκδήλωση για όλους τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας
και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Επαρχιών Κισάμου
και Σελίνου.
Οι ολοένα αυξανόμενες δυσκολίες των καιρών μας, οι
συνέπειες των οποίων επηρεάζουν άμεσα τόσο την Παιδεία,
όσο και τους λειτουργούς της, αλλά και οι πολλαπλές ιδιαιτερότητες των Σχολείων της ενδοχώρας των Επαρχιών μας δεν
αφήνουν κανένα αδιάφορο.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η
αναφορά στο καίριο ζήτημα της
Παιδείας, το οποίο αναπτύχθηκε κατά
την εισήγηση από τον Δρ Ιωάννη Φίλη,
πρ. Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης,
με θέμα «Σύγχρονος προβληματισμός
για την Παιδεία».
Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ
Κωνσταντίνος Ζορμπάς τόνισε, μεταξύ
άλλων, τα εξής: «Οι τρεις “μεγίστοι φωστήρες της τρισηλίου Θεότητος” Πατέρες της
Εκκλησίας μας είναι από τις προνομιούχες πνευματικές μορφές της εκκλησιαστικής
ιστορίας. Η περίοδος που έλαβε χώρα η διακονία τους περιγράφεται ως ο “χρυσούς
αιών” της Εκκλησίας μας, κι αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στους εορτάζοντες
σήμερα Μέγα Βασίλειο Καισαρείας, Γρηγόριο τον Θεολόγο (δεύτερος μετά τον
Ευαγγελιστήν Ιωάννην) και τον “χρυσούν την γλώτταν” Ιωάννην, το προσωνύμιον του
οποίου καθιερώθηκε ως πλήρες υποκατάστατο του ονόματός του» και συνέχισε,
«αντιλαμβανόμεθα ότι οι Εκπαιδευτικοί των Σχολείων μας χρειάζονται, εκτός των
γνώσεων και της εμπειρίας τους, να κάνουν καθημερινές υπερβάσεις για να
μπορούν να ανταποκριθούν στο χρέος και την αποστολή τους, προσφέροντας τα
μέγιστα στη μαθητιώσα νεολαία του τόπου μας».

Μ

7

Χαιρετιμό απηύθυνε, επίσης, και ο νέος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Εμμανουήλ Μηλιαράκης, ο οποίος σημείωσε ότι «Εκκλησία και Εκπαίδευση
υπηρετούν την Παιδεία και τον Άνθρωπο ως έλλογο ον και το παράδειγμα των Τριών
Ιεραρχών αποτελεί μήνυμα για τη σύγχρονη εποχή, καθώς μαρτυρά την πραγματική
αξία που έχει η Εκπαίδευση που μπορεί να δώσει έμπνευση στους μαθητές, γεγονός
που φανερώνει πως η Παιδεία είναι στην ουσία δρόμος απελευθέρωσης και όχι
διαδικασία εξαναγκασμού».
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας
Παναγιώτης Σημαντηράκης, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, εν ενεργεία
και συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, ενώ την Ημερίδα έκλεισε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου
Αμφιλόχιος, ο οποίος τόνισε ότι «η Εκπαίδευση είναι καλλιτεχνία και ο
εκπαιδευτικός είναι ο καλλιτέχνης της ψυχής των παιδιών». Αναφέρθηκε μάλιστα
στον ορισμό της παιδείας του Πλάτωνος και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
και τόνισε πως η Παιδεία είναι μυστήριο, γιατί σκοπός της είναι ο εξανθρωπισμός
του ανθρώπου. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, ο σκοπός της εκπαιδευτικής προοπτικής
των Τριών Ιεραρχών είναι ο καθαγιασμός του ανθρώπου. Ακολούθησε δείπνο
αγάπης και τιμής προς τους Εκπαιδευτικούς.
2258 30. Μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία
υνεχίζεται και για την τρέχουσα 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.
Στην ανωτέρω Ημερίδα, η Κωνσταντίνα
Στεφανάκη,
επιστημονική
συνεργάτιδα της ΟΑΚ, καλωσόρισε τα
μέλη του Συλλόγου και τόνισε τη στήριξη
της ΟΑΚ προς τη σχολική κοινότητα και
την τοπική κοινωνία. Στη συνέχεια παρουσίασε την κεντρική ομιλήτρια Ρούλα
Σκουλάκη, η οποία είναι πτυχιούχος Λογοθεραπείας του ΑΤΕΙ Πατρών και
εξειδικεύεται στις Μαθησιακές δυσκολίες, στον Αυτισμό, στη Φωνή, στη Δυσφαγία
και στον Τραυλισμό. Η ομιλήτρια ανέλυσε τη φύση του προβλήματος, καθώς και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και προχώρησε σε προτάσεις επιστημονικής
αντιμετώπισης του ζητήματος. Ακολούθησε συζήτηση και κέρασμα προς τους
παρευρισκομένους.

Σ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
12. Καθηγητές και μαθητές της Β΄ και Γ΄ Τάξης του 2ου Γυμνασίου Κισάμου.
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2259 13. Ενδοοικογενειακή βία και αντιμετώπισή της
μερίδα που οργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού
Σχολείου Κολυμπαρίου σε συνεργασία με την ΟΑΚ, κατά την οποία
συζητήθηκε το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, με ομιλήτρια τη Χρυσή
Πευκιανάκη, Κοινωνική Λειτουργό - Παιδαγωγό Συστημική
Οικογενειακή
Θεραπεύτρια.
Η
ομιλήτρια παρουσίασε το φαινόμενο της
βίας, όπως εκείνο εκδηλώνεται στην οικογενειακή
ζωή και ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο, τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τις μορφές
βίας (π.χ. ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική
κ.ά.), το ψυχολογικό προφίλ του θύτη, αλλά και
του θύματος, τον κύκλο βίας, καθώς και τους αποτελεσματικούς τρόπους
αντιμετώπισης του φαινομένου.

Η

15. Δάσκαλοι και μαθητές της Γ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Νεροκούρου.
2260 17. Πολιτισμός της Κρήτης
μερίδα κατά την οποία παρουσιάσθηκαν προτάσεις για το σχεδιασμό της
πολιτισμικής ανάπτυξης και ανάδειξης των περιοχών των Δήμων Πλατανιά και
Κισάμου από την ερευνητική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με
επικεφαλής την Αναπλ. Καθηγήτρια Αναστασία Στρατηγέα, στο πλαίσιο της
διαβούλευσης του β΄ σταδίου του υπό εξέλιξη ερευνητικού έργου, με τίτλο
«Στρατηγικός Σχεδιασμός Πολιτιστικής, Πολιτικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμων
Κισάμου και Πλατανιά». Την εκδήλωση χαιρέτησαν, μεταξύ άλλων, ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος και οι Δήμαρχοι
Πλατανιά και Κισάμου.

Η

2261 22. Εκπαιδεύοντας εκπαιδευτικούς!
πιμορφωτική συνάντηση, την οποία διοργάνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Χανίων για τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Δημοτικών
Σχολείων του Νομού με ομιλητή τον Μάνο Παυλάκη, Σύμβουλο Εκπαίδευσης και
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Business Coach και πιστοποιημένο εκπαιδευτή
εκπαιδευτών. Την Ημερίδα χαιρέτησε ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Κων. Ζορμπάς.
Ακολούθησε γεύμα προς τους συμμετέχοντες, προσφορά του Ιδρύματος.

Ε

23. Δάσκαλοι και μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κισάμου.
2262 26. Ταξιδεύοντας με την κρητική ματιά του Νίκου Καζαντζάκη (βλπ. σελ. 4)
το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ημερίδας συμμετείχαν οι μαθητές του 4ου
Καζουλείου Γυμνασίου Ρόδου, με θέμα: «Ταξιδεύοντας με την κρητική ματιά
του Νίκου Καζαντζάκη», οι μαθητές από το 5ο ΓΕΛ Ηρακλείου Κρήτης, με θέμα «Στην
άκρη του κόσμου ένας υποφέρει, εμείς
φταίμε» και οι μαθητές από το Γενικό
Εκκλησιαστικό Λύκειο Χανίων, με θέμα: «Οι
έννοιες της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας
μέσα από το συγγραφικό έργο των Νίκου
Καζαντζάκη, Παντελή Πρεβελάκη και του
μακαριστού Ειρηναίου Γαλανάκη».
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εργασίες τους, να ανταλλάξουν
σκέψεις και να κάνουν προτάσεις για την αντιμετώπιση ενός κοινωνικού
φαινομένου που αναπτύσσεται στις κοινωνίες μας και δεν είναι άλλο παρά ο
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ρατσισμός. Με τον τρόπο αυτό και με διαδραστικό τρόπο παρουσίασαν και
ερμήνευσαν κείμενα των μεγάλων συγγραφέων Νίκου Καζαντζάκη, Παντελή
Πρεβελάκη και του μακαριστού Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου Γαλανάκη για
την Κρήτη και τη Δημοκρατία.
Επίσης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του
Ιδρύματος, αλλά και να ανακαλύψουν την παράδοσή μας μέσα από τη μουσική και
την επίσκεψη σε αξιοθέατα της περιοχής.

ΜΑΡΤΙΟΣ
2. Δάσκαλοι και μαθητές του 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Αλικιανού.
6. Καθηγητές και μαθητές του Λυκείου Ν. Καλλικράτειας Χαλκιδικής.
2263 4. Η Κρήτη του Νίκου Καζαντζάκη
ΟΑΚ στα πλαίσια της συνεργασίας της με την εκπαιδευτική κοινότητα και πιο
συγκεκριμένα με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, πραγματοποίησε
εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, με θέμα «Γνωρίζοντας την Κρήτη μέσα από την κρητική
ματιά του Νίκου Καζαντζάκη» μέσα από το βιβλίο του συγγραφέα «Στα παλάτια της
Κνωσού», με τη συμμετοχή του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων.
Κατά
την
έναρξη
της
Ημερίδας ο Γενικός Διευθυντής
της ΟΑΚ Δρ Κωνσταντίνος
Ζορμπάς,
καλωσόρισε
και
χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους και ιδιαιτέρως τα
παιδιά, εξηγώντας την έννοια
του Συνεδρίου και τονίζοντας τη
διαχρονικότητα της καζαντζακικής σκέψης. Στη συνέχεια,
χαιρετισμό απηύθυναν ο Εμμανουήλ Μηλιαράκης, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκ-παίδευσης Χανίων, ο οποίος συνεχάρη τους Εκπαιδευτικούς
και τους μαθητές του 9ου Δημοτικού Σχολείου, η Αθηνά Ντούλια, Σχολική Σύμβουλος
της 1ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία τόνισε την ανθρωπιστική
διάσταση της σκέψης του Καζαντζάκη και η Παναγιώτα Μπούρα, Εκπαιδευτικός του
9ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων, η οποία μίλησε για τις πανανθρώπινες αξίες στο
έργο του Νίκου Καζαντζάκη.
Ακολούθησε η παρουσίαση των εργασιών των μαθητών με τίτλο «Τα παιδιά
μιλούν, ζωγραφίζουν, τραγουδούν και χορεύουν για την Κρήτη του Νίκου
Καζαντζάκη». Πιο αναλυτικά, στο Α΄ μέρος «Βουτιά στο χρόνο», έγινε γνωριμία με
το βιβλίο και ανάγνωση αγαπημένων αποσπασμάτων, σε συνδυασμό με σκέψεις
των παιδιών, ενώ στο Β΄ μέρος «Χρώματα παντού!», τα παιδιά παρουσίασαν τα
έργα τους εμπνευσμένα από τις μινωικές τοιχογραφίες. Ακολούθως, στο Γ΄ μέρος
τραγούδησαν «Το τραγούδι του Μινώταυρου», ένα πρωτότυπο τραγούδι σε
μουσική της Αλκυόνης Μαλεκάκη και στίχους της Παναγιώτας Μπούρα (με
συνοδεία πιάνου και κρουστών), ενώ στο Δ΄ μέρος «Ξεμπλέκοντας τον μύθο»,
παρουσιάστηκε δρώμενο με κίνηση και λόγο. Τέλος, στο Ε΄ μέρος ο Συρτός χορός
πάνω σε αρχαία μουσική, έκλεισε με τον ομορφότερο τρόπο την Ημερίδα.
Το συντονισμό της Ημερίδας είχε η Θεολόγος και επιστ. συνεργάτιδα της ΟΑΚ
Μαρία Χατζηαποστόλου.
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2264 9. Προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου
τις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ πραγματοποιήθηκε, Σύσκεψη φορέων του Νομού
Χανίων για την προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου των Ορθοδόξων
με Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με επικεφαλής τον Σεβασμ.
Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ και τη συμμετοχή του Αρχιγραμματέα του
Οικουμενικού Πατριαρχείου Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Σαμαρά και
του Υπογραμματέα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, Πανοσιολ.
Αρχιμανδρίτου Πρόδρομου Ξενάκη, καθώς και λαϊκών στελεχών της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Επίσης, στη Σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Πρόεδρος του
Ιδρύματος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, ο
Γενικός Διευθυντής, Κωνσταντίνος Ζορμπάς, συνεργάτες της ΟΑΚ, οι Δήμαρχοι
Πλατανιά και Κισάμου, ο Περιφερειακός Διοικητής Αστυνομίας Κρήτης και
εκπρόσωποι λοιπών Αρχών.

Σ

2265 10.-13. Ευρωαραβικός Διάλογος: Κοινωνίες σε μετάβαση
ε τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών και
του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του
Ευρωαραβικού Διαλόγου, με θέμα «Κοινωνίες σε Μετάβαση: Ενεργοί Πολίτες - Πού
μπορούν να κάνουν τη διαφορά;» (Societies in Transitions, Active Citizenship - Where
can it make a difference?).
Το Συνέδριο αυτό εντάσσεται στο
πλαίσιο ενός ευρύτερου Προγράμματος υπό την ονομασία
«Ευρωαραβικός Διάλογος», το
οποίο η ΟΑΚ εκτελεί σε
συνεργασία με διεθνούς κύρους
Ιδρύματα και Οργανισμούς, όπως
η Ένωση των Ακαδημιών της
Ευρώπης - Oikosnet και η Coptic
Evangelical Organization for Social
Services (CEOSS) της Αιγύπτου.
Στο Συνέδριο έλαβαν μέρος εκπρόσωποι θρησκευτικών κοινοτήτων, του
ακαδημαϊκού και πολιτικού κόσμου, όπως και του διπλωματικού σώματος
Ευρωπαϊκών και Αραβικών Κρατών. Ο Νίκος Κοτζιάς, Υπουργός των Εξωτερικών της
Ελλάδας, εκπροσωπήθηκε από τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας
Αποδήμου Ελληνισμού Δημήτριο Πλευράκη, ενώ την εναρκτήρια ομιλία έκανε ο Δρ
Ευστάθιος Χ. Λιανός Λιάντης, Ειδικός Γραμματέας Θρησκευτικής και Πολιτιστικής
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Μεταξύ άλλων, συμμετείχαν ο Γενικός
Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ακαδημιών Oikosnet Rüdiger Noll, Διευθυντές
Ευρωπαϊκών Ακαδημιών, όπως της Ακαδημίας Sigtuna/Σουηδία, της Ακαδημίας του
Loccum/Γερμανία, του Σεμιναρίου Αγίου Ανδρέα στη Μόσχα/Ρωσία, ο Διευθυντής
του CEOSS και Πρόεδρος των Ευαγγελικών Εκκλησιών της Αιγύπτου Δρ Andrea Zaki,
καθώς και Πρέσβεις, Πολιτικοί και δημοσιογράφοι από την Αίγυπτο και άλλες
Αραβικές Χώρες.
Ενδιαφέρουσα ήταν η παρέμβαση του Σεβασμ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης
Ειρηναίου, ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών μίλησε προς τους Συνέδρους ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, ο οποίος
αναφέρθηκε στο ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών και στο πολύπλευρο έργο του
Αννουσάκειου.
Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν το Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Συλλόγου «Κύτταρο» Χαλέπας (9ο, 10ο, 11ο Δημοτικά Σχολεία –
Νηπιαγωγεία και 7ο Γυμνάσιο) και στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση στο 10ο
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Δημοτικό Σχολείο Χανίων, για την προσφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην
τοπική κοινωνία.
Την ευθύνη του Συνεδρίου εκ μέρους της ΟΑΚ είχε, η επιστημονική
συνεργάτιδα Αικατερίνη Καρκαλά.
2266 12. Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
πιστημονική Ημερίδα την οποία διοργάνωσαν η ΟΑΚ και ο Δικηγορικός
Σύλλογος Χανίων. Μετά το χαιρετισμό του Γενικού Διευθυντή της ΟΑΚ Κων.
Ζορμπά και του Προέδρου του Δικηγορικού
Συλλόγου Ιωάννη Δασκαλάκη, εισηγήσεις
έκαμαν οι: Κων. Ζορμπάς (Εισαγωγικές
Παρατηρήσεις), Δρ Κωνσταντίνος Σιώμος,
Πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης των
Διαταραχών από το Διαδίκτυο (Νέες
Τεχνολογίες και Κοινωνία), Ελευθερία Κήλη,
Δικηγόρος (Δίκαιο και Ηλεκτρονικό Εμπόριο),
Λίλιαν Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Αιγαίου (Η νομική προστασία
των προσωπικών δεδομένων στην Κοινωνία της Πληροφορίας και ο αναμενόμενος
Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ
των παρευρισκομένων. Μετά το πέρας των εργασιών της Ημερίδας η ΟΑΚ
προσέφερε γεύμα στους συμμετέχοντες.

Ε

2267 12. Νέες Τεχνολογίες και Οικογένεια
μερίδα με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου
Κολυμπαρίου. Το θέμα για τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου ανέπτυξαν ο Δρ
Κων. Σιώμος, Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Μελέτης Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ,
Κων. Ζορμπάς, ο οποίος έκανε λόγο για την «αρχιτεκτονική της επιθυμίας» που
χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή μας, για τη χρήση και παράχρηση του Διαδικτύου,
για τη θετική διάσταση του Διαδικτύου (Positive Internet Use), για τη Διάσκεψη στο
Νταβός το 2016 στην οποία συζητήθηκε η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, για την
ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο και την κοινωνιολογική διάσταση του θέματος. Ο
κ. Σιώμος έκανε λόγο για το τεχνολογικό χάσμα των γενεών, την πρόληψη και
θεραπεία του φαινομένου του εθισμού στο Διαδίκτυο, για τους κινδύνους του
Διαδικτύου (π.χ. Κυβερνο-εκφοβισμός), για την επίδραση της τεχνολογίας στην
εργασία, καθώς και την εφαρμογή των λεγόμενων «έξυπνων συσκευών»,
αναφέροντας το παράδειγμα του κορυφαίου Φυσικού Stephen Hawking. Στη
συνέχεια ο κ. Σιώμος ανέλυσε το προφίλ του εθισμένου εφήβου, όπως εκείνο
καταγράφεται στον παγκόσμιο χάρτη, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως «η
λογική είναι ότι μπαίνουμε σε μία εποχή όπου το Διαδίκτυο θα έχει μία νέα
διάσταση» και έκλεισε την ομιλία του με το ερώτημα: «τί μέλλει γενέσθαι;».

Η

15. Σεμινάριο του επιστημονικού προσωπικού με τον Δρ Fritz Erich Anhelm, πρ.
Διευθυντή της Ακαδημίας του Loccum.
16. Δάσκαλοι και μαθητές της Γ΄και Δ΄ Τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κισάμου.
17. Δάσκαλοι και μαθητές της Ε΄και Στ΄ Τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κισάμου.
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2268 18. Ο Δομήνικος που έγινε “El Greco”
λοκλήρωση του αντίστοιχου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (βλπ. σελ. 4), που
εκπονεί η ΟΑΚ με βάση το
βιβλίο του συγγραφέα Νίκου
Καζαντζάκη «Ἀναφορὰ στὸν Γκρέκο»,
την κινηματογραφική ταινία του
Γιάννη Σμαραγδή «El Greco» και με
τη
συμμετοχή
μαθητών
και
μαθητριών από σχολεία της Κρήτης.
Την Ημερίδα άνοιξε με χαιρετισμό ο
Γενικός Διευθυντής Δρ Κωνσταντίνος
Ζορμπάς, ο οποίος καλωσόρισε τους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στους χώρους του Ιδρύματος και τόνισε τη
μέγιστη συμβολή της Τέχνης στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Στον χαιρετισμό
του ο Γενικός Διευθυντής ευχαρίστησε το Γιάννη Σμαραγδή για την παραχώρηση
των πιστών αντι-γράφων έργων του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, που χρησιμοποιήθηκαν για την ταινία «El Greco», αλλά και για τη γενικότερη συνεργασία του
σημαντικού σκηνο-θέτη με την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης. Στη συνέχεια, ο Γιάννης
Σμαραγδής μίλησε στα παιδιά για την προσφορά των Καζαντζάκη και
Θεοτοκόπουλου στον ελληνικό, αλλά και παγκόσμιο πολιτισμό, για τον συμβολισμό
του φωτός στην Τέχνη και ιδιαίτερα για την έννοια της πίστης, ως κινητήριας
δύναμης στην πορεία του ανθρώπου.
Στην Ημερίδα συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες από το Δημοτικό Σχολείο
Κολυμπαρίου, με θέμα «Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα μέσα από τους πίνακες του
μεγάλου Έλληνα ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου με τα μάτια των μαθητών
του Δημοτικού Σχολείου Κολυμπαρίου», το 3ο Δημοτικό Σχολείο Κισάμου, με θέμα
«Η ζωγραφική είναι άθλος, έμπνευση, ενέργεια απόλυτα προσωπική - Δομήνικος
Θεοτοκόπουλος», το ΕΕΕΕΚ Κισάμου που παρουσίασε την «Προσωπογραφία El
Greco», το Γυμνάσιο Πλατανιά, με θέματα τη «Συσχέτιση ΚαζαντζάκηΘεοτοκόπουλου», αλλά και «Πληροφορίες για τη ζωή και το έργο των Καζαντζάκη Θεοτοκόπουλου» και το Γυμνάσιο Νεαπόλεως, με θέμα «Ο Καζαντζάκης συναντά
τον Γκρέκο: Ο ζωγράφος του Χριστού και των Αποστόλων».
Με το διαδραστικό αυτό τρόπο οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν
τις εργασίες τους, να ανταλλάξουν σκέψεις και να έλθουν σε συμβολικό διάλογο με
τους δύο μεγάλους δημιουργούς, μέσα από την προσωπική τους μελέτη και
ενασχόληση. Στο τέλος της Ημερίδας, οι μαθητές παρακολούθησαν απόσπασμα από
την κινηματογραφική ταινία «El Greco» και συζήτησαν με τον δημιουργό της Γιάννη
Σμαραγδή. Υπεύθυνη του Προγράμματος, από την ΟΑΚ, ήταν η Μαρία
Χατζηαποστόλου.

Ο

2269 18. Το πρόσωπο του Χριστού στο Νίκο Καζαντζάκη
ΟΑΚ, η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ) και οι εκδόσεις
"ΑΡΜΟΣ" διοργάνωσαν την παρουσίαση του βιβλίου της Θεολόγου,
επιστημονικής συνεργάτιδας της ΟΑΚ
Μαρίας Χατζηαποστόλου, με τίτλο «Το
Πρόσωπο του Χριστού στο Νίκο
Καζαντζάκη». Η εκδήλωση ήταν μία
«έξοδος» της ΟΑΚ στα Χανιά, όπως και
άλλες παρόμοιες δράσεις προηγούμενων
ετών και πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό
καφέ «Κήπος».
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Για το βιβλίο μίλησαν οι: Δρ Κώστας Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής
της ΟΑΚ, Σήφης Μιχελογιάν-νης, Υπεύθυνος Τομέα Κρήτης
ΔΕΦΝΚ, Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητής Θεολογίας στο ΑΠΘ
- Μουσικός και Γιάννης Σμαραγδής, Σκηνοθέτης. Στην εκδήλωση
παρεβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος
Βουλγαράκης, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης
Μιχάλης Αεράκης, ο Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Γκρατς
Γρηγόριος Λαρεντζάκης και πολλοί φίλοι του Ιδρύματος.
2270 20. Κυριακή της Ορθοδοξίας
ε λαμπρότητα και ήθος Ορθοδοξίας εορτάστηκε και φέτος η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ημέρα η οποία έχει καθιερωθεί από την ίδρυσή της ως
επίσημη εορτή του Ιδρύματος και που αποτελεί ευκαιρία προσευχής, πνευματικού
προβληματισμού και διαπροσωπικής κοινωνίας. Η φετινή εορτή είχε ιδιαίτερο
χαρακτήρα λόγω και της πρόσφατης απόφασης των Προκαθημένων, όπως η Αγία
και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου
Εκκλησίας πραγματοποιηθεί στην ΟΑΚ
(βλπ. σελ.1). Της Θείας Λειτουργίας
προεξήρχε ο Σεβασμ. Μητροπολίτης πρ.
Αυλώνος
Χριστόδουλος,
συλλειτουργούντος
του
Σεβασμ.
Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου
Αμφιλοχίου και τη συμμετοχή
του
Πανοσιολ.
Αρχιμανδρίτου
Ιγνάτιου
Σωτηριάδου, Γραμματέα της Συνοδικής
Επιτροπής επί των Διορθοδόξων και
Διαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και Κληρικών της Ιεράς
Μητροπόλεως. Ακολούθησε η λιτάνευση των ιερών εικόνων κατά την συνήθη τάξιν
της Εορτής στην Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγήτριας Γωνιάς.
Στη συνέχεια έλαβε χώρα, στην ΟΑΚ, η επίσημη ομιλία από τον Σκηνοθέτη
Γιάννη Σμαραγδή, με θέμα: «Όταν το Φως του Θεού ενεργοποιεί τα
όνειρα...». Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Κωνσταντίνος Ζορμπάς, καλωσόρισε
τους παρευρισκομένους και εξέφρασε τη χαρά του για τη μεγάλη αυτή ημέρα της
εορτής της Ορθοδοξίας.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, καλωσόρισε τον
ομιλητή, τον οποίο χαρακτήρισε ως καλλιτέχνη οικουμενικής εμβέλειας και τη ζωή
του ως πορεία φωτός. «Και το φως», κατά τον Σεβασμιώτατο, «υπάρχει και
εκπέμπεται αιώνες τώρα από το αείφωτον Φανάριον. Γιατί το φως είναι εδώ».
Κλείνοντας ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε ολόψυχα για την επανεύρεση του χαμένου
κάλλους του τόπου μας.
Ο κ. Σμαραγδής, πριν αρχίσει τον λόγο του, ευχαρίστησε τον Γενικό Διευθυντή
της ΟΑΚ και εξέφρασε την αγάπη του προς το Ίδρυμα, χαρακτηρίζοντας
ταυτοχρόνως την ομιλία του ως «δημόσια εξομολόγηση», γιατί όπως είπε «οι
καλλιτέχνες αυτό κάνουν στο έργο τους, δημοσίως εξομολογούνται, δηλαδή
δημοσίως προσπαθούν να βάλουν σε κίνηση, να φέρουν στο φως, τον μέσα
ανώτερο εαυτό τους ή την κατανόηση που μέσα από τη διαδρομή τους έχουν
αποκτήσει για το μέσα εσώτερο φως που είναι μέρος του θείου φωτός». Κατά τον
σκηνοθέτη, γίνεσαι μέρος του φωτός και «εάν αυτό το κατανοήσεις μπορεί η Τέχνη
που αντιπροσωπεύεις ή που υπηρετείς, τα έργα δηλαδή που θα μπουν σε κίνηση
μέσα από σένα, να είναι χρήσιμη για τους άλλους».

Μ
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Απαντώντας δε στο ερώτημα του κ. Ζορμπά «περί Τέχνης» ο σκηνοθέτης είπε
πως «η αναγκαιότητα της Τέχνης
είναι επιτακτική παρά ποτέ, καθώς
δημιουργεί οροπέδια καταφυγής της
ανθρώπινης ψυχής». Έτσι, «στην
Εκκλησία πηγαίνει ο άνθρωπος για
να εμβαπτιστεί στο φως του Θεού.
Τα έργα Τέχνης υπάρχουν εκεί για
να τα ανακαλέσεις, την ώρα που η
ψυχή τα έχει ανάγκη». .... «Γιατί ο
ελληνικός πολιτισμός είναι απόλυτα
συνδεδεμένος από την εποχή του
Ομήρου μέχρι τους καιρούς μας, με τη θάλασσα, το φως και με την Ορθοδοξία» και
η Ελλάδα «είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο στην Ποίηση» καθώς «όλα αυτά
τα έργα τα οποία μνημονεύουμε και μέσα από αυτά παίρνουμε παρηγοριά ψυχής,
έχουν σχέση με την Ορθοδοξία». Τούτο συμβαίνει διότι, «δεν μπορεί να εκφραστεί
το μέσα ανώτερο σώμα του Ελληνισμού, αν δεν είναι εμβαπτισμένο στο φως της
Ορθοδοξίας». Όπως πολύ χαρακτηριστικά τόνισε ο σκηνοθέτης, «η Τέχνη
υπαινίσσει, δεν υπογραμμίζει, ανοίγει πύλες κι’ αφήνει τον καθένα από εμάς να
μπει μέσα».
Στη συνέχεια, ολοκληρώνοντας την προσωπική και συνάμα δημόσια
εξομολόγησή του, ομολόγησε πτυχές από την προσωπική του ζωή, καθώς και από
το οικογενειακό του περιβάλλον, το οποίο τον έσπρωχνε ολοένα και πιο μακριά από
την Εκκλησία. Έτσι, ο ίδιος ζούσε και λειτουργούσε μέσα στο πνεύμα του υλισμού,
«όμως, παρ’ όλα αυτά» ομολόγησε πως «ένα μικρό προσωπικό εσωτερικό μαντείο
μού έλεγε πως αυτά μπορεί να είναι και “άλλα”… Νομίζω ότι αυτό μ’ έσωσε» και
ακριβώς «εκεί έγινε μία μετάλλαξη. Άρχιζα να διαβάζω Ελύτη, Παπαδιαμάντη,
Σεφέρη και εκκλησιαστικά κείμενα». Έτσι, όπως ο σκηνοθέτης ομολόγησε «όταν
άρχισα ν’ αποκτάω συναίσθηση της ύπαρξής μου και να διεκδικώ να ενταχθώ μέσα
στο φως το ελληνικό και της Ορθοδοξίας», ακριβώς μέσα σε αυτό το εσωτερικό
κλίμα του φωτός, εμπνεύστηκε και συνέλαβε την ιδέα για την ταινία του «Καλή σου
νύχτα κυρ Αλέξανδρε».
Κατά τον σκηνοθέτη, «η Τέχνη, όπως και η Εκκλησία, συμφιλιώνει». Γιατί, δεν
θα πρέπει να «λησμονούμε πως υπάρχει πάνω από μας το αόρατο, που είναι
ισχυρότερο από το ορατό», αλλά και πως «το φως για να σου μιλήσει, δηλαδή ο
Θεός, θα πρέπει να το ανακαλέσεις και θα πρέπει να το πιστέψεις για να λάβεις την
ευλογία». Ο κ. Σμαραγδής μίλησε, επίσης, για τον μεγάλο συγγραφέα της Κρήτης
Νίκο Καζαντζάκη, καθώς και για την προσπάθεια αποκατάστασης της αλήθειας,
μέσα από τη νέα ταινία που ετοιμάζει αυτόν τον καιρό για τον μεγάλο Κρητικό
συγγραφέα.
Την εκδήλωση έκλεισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρ. Αυλώνος
Χριστόδουλος, ο οποίος δήλωσε βαθύτατα συγκλονισμένος από την ομιλία του
Γιάννη Σμαραγδή. Ακολούθησε επίσημο γεύμα προς όλους τους συμμετέχοντες.
2271 21. Ιερατική Σύναξη
ατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου
Αμφιλοχίου, πραγματοποιήθηκε σύναξη των Ιερέων της τοπικής μας
Εκκλησίας. Στους κληρικούς μίλησε ο Σεβασμ. Μητροπολίτης πρ. Αυλώνος
Χριστόδουλος, με θέμα: «Μεγάλη Τεσσαρακοστή, περίοδος πνευματικής
ασκήσεως». Μετά το πέρας της ομιλίας ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση, ενώ
ο Σεβασμιώτατος ενημέρωσε τους κληρικούς της Μητροπόλεως για το «οικουμενικό
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γεγονός της συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου
Εκκλησίας», που θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ.
29. Δάσκαλοι και μαθητές της Δ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Τσικαλαριών.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2272 1.-3. Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας στην ελληνική επικράτεια
πιστημονικό Συνέδριο, το οποίο συνδιοργάνωσαν η ΟΑΚ και η Εταιρεία
Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη
μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη κυρού Ειρηναίου Γαλανάκη, επί τη
συμπληρώσει τριετίας από της εις Κύριον εκδημίας του. Μετά την Ιερά Ακολουθία
των Χαιρετισμών στην Ιερά Μονή Γωνιάς, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου
και Σελίνου Αμφιλόχιος, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου. Την
εναρκτήρια
ομιλία
έκανε
ο
Σεβασμιώτατος Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Ανδρέας, ενώ
ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος
Κρήτης
Ειρηναίος
απηύθυνε
χαιρετισμό στους Συνέδρους. Τα
θέματα ανέπτυξαν οι: Δημήτριος
Νικολακάκης, Επίκ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. (Ο Τόμος του
1850 και η φαλκίδευσή του με τους
Ν.Σ΄και ΣΑ΄/1852), Γεώργιος Ιατρού,
Διδάκτωρ Εκκλησιαστικού Δικαίου
(Η Πράξις του 1928 και η εμπλοκή της με τον Ν. 3615/1928), Βασίλειος Μάρκος,
Διδάκτωρ Εκκλησιαστικού Δικαίου (Οι πολιτειακές παρεμβάσεις στον Καταστατικό
Χάρτη Ν. 590/77), Πρωτοπρ. Βασίλειος Τρομπούκης, Διδάκτωρ Εκκλησιαστικού
Δικαίου - LLM Θεολογίας - Διδάσκων Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών
(H κανονιστική αρμοδιότητα στην Εκκλησία της Ελλάδος), Αρχιμ. Ιωαννίκος
Ζαμπέλης, Πτυχιούχος Νομικής και Θεολογίας - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Εκκλησιαστικού Δικαίου (Πολιτειακές παρεμβάσεις στα εκκλησιαστικά της
Επτανήσου 1754-1866), Αναστάσιος Βαβούσκος, Διδάκτωρ Εκκλησιαστικού Δικαίου
- Δικηγόρος (Οι εκκλησιαστικές επαρχίες της Δωδεκανήσου), Θεοδόσιος Τσιβόλας,
Διδάκτωρ Εκκλησιαστικού Δικαίου - Δικηγόρος (Οι νομοθετικές παρεμβάσεις περί Ι.
Νήσων, Ι. Τόπων και Ι. Χώρων), Ζωή Καραμήτρου-Σταθοπούλου, Διδάκτωρ
Εκκλησιαστικού Δικαίου – Δικηγόρος - Ειδική Επιστήμων στον «Συνήγορο του
Πολίτη» (Ο νεαρός Ν. 4301/2014 περί θρησκευτικών κοινοτήτων), Αρχιμ.
Σεβαστιανός Σωμαράκης, Διδάκτωρ Κανονικού Δικαίου - Γραμματεύς Συνοδικών
Δικαστηρίων Εκκλησίας Ελλάδος (Η Σύμβαση του 1900 μεταξύ Οικουμενικού
Πατριαρχείου και Κρητικής Πολιτείας και η σημασία της), Σπυρίδων Λιονάκης,
Δικηγόρος - Νομικός Σύμβουλος Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου Κρήτης - ΄Αρχων
Νομοφύλαξ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας (Ο Ν. 276/1900 της Κρητικής
Πολιτείας και η επίδρασή του στη μεταγενέστερη Καταστατική νομοθεσία της
Εκκλησίας της Κρήτης), Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης, Δρ Ιστορίας, Διδάσκων στην
Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης (Η Εκκλησία της Κρήτης την
περίοδο του Εθνικού Διχασμού 1915-1917), Γεώργιος Ανδρουτσόπουλος, Λέκτορας
Εκκλησιαστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Δικηγόρος (Η
κανονιστική αυτορρύθμιση της Εκκλησίας της Κρήτης), Εμμανουήλ Ανδρουλακάκης,
Δικηγόρος- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εκκλησιαστικού Δικαίου - Νομικός Σύμβουλος Ι.

Ε
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Επαρχιακής Συνόδου της Κρήτης (Η διαχείριση της μοναστηριακής περιουσίας και οι
Ο.Δ.Μ.Π. Κρήτης), Αθανάσιος Κόντης, Διδάκτωρ Εκκλησιαστικού Δικαίου –
Δικηγόρος (Η κληρονομική διαδοχή των μοναχών στην Εκκλησία της Κρήτης).
Την επομένη ακολούθησε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Καύση Νεκρών Σύμφωνο Συμβίωσης: Δύο όψεις του ιδίου νομίσματος» με ομιλητές τους:
Ι. Μ. Κονιδάρη, Ομότ. Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αχ. Κ.
Αιμιλιανίδη, Πρόεδρο Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Εμμ.
Δουνδουλάκη, Επίκουρο Καθηγητή Π.Α.Ε.Α.Κ. – Λογοτέχνη, Π. Νικολόπουλο,
Λέκτορα Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρ. Αρβανίτη, Επίκουρο Καθηγητή
Π.Α.Ε.Α.Κ.. Το συντονισμό είχε ο Γεν. Διευθυντής της ΟΑΚ.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου τελέστηκε επιμνημόσυνος δέηση στη μνήμη του
αειμνήστου Καθηγητή
Γεράσιμου Κονιδάρη,
στη Βιβλιοθήκη που
φέρει το όνομά του.
Το σημαντικό αυτό
Συνέδριο, το οποίο
τελούσε υπό την αιγίδα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, αποτελεί την αρχή πολλών παρόμοιων
εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν τα επόμενα έτη.
2273 1.-8. Ζώσα Ορθοδοξία
μάδα από τη Γερμανία. Οι συμμετέχοντες, στο πλαίσιο του Προγράμματος της
ΟΑΚ «Ζώσα Ορθοδοξία» παρακολούθησαν μαθήματα εισαγωγής στην
Ορθοδοξία από τους συνεργάτες της ΟΑΚ γνωρίζοντας τη ζωή της Εκκλησίας μας,
καθώς και τα αξιοθέατα της Κρήτης.

Ο

2274 2. Ο εκφοβισμός στο σχολείο
μερίδα για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού, την οποία διοργάνωσε ο
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κολυμπαρίου, με τη
συνδιοργάνωση της ΟΑΚ και ομιλήτρια τη Μαργαρίτα Γερούκη, Σχολική Σύμβουλο
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 4ης Περιφέρειας Νομού Χανίων. Η αντιμετώπιση
του φλέγοντος αυτού ζητήματος που αφορά όλους ανεξαιρέτως, αποτελεί έναν από
τους κυριότερους παιδαγωγικούς στόχους της Εκπαίδευσης.

Η

2275 4. Η Ενορία και η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος στην Κρήτη
μάδα από την Ενορία του Αγίου Ιωάννη Χανίων με συνοδό τον π. Εμμανουήλ
Τζατζάνη. Μετά την παρακολούθηση του Αποδείπνου στην Ιερά Μονή Γωνιάς,
ενημερώθηκαν από τον Γενικό Διευθυντή Δρ Κων. Ζορμπά για τη Αγία και Μεγάλη
Σύνοδο. Ακολούθησε συζήτηση ως προς την προσφορά της Ενορίας στη Σύνοδο.

Ο

2276 4. – 9. Ελβετοί Καθηγητές Βοτανικής στην Κρήτη
μάδα Καθηγητών Βοτανικής από Πανεπιστήμια και Οικολογικές Οργανώσεις της
Ελβετίας, συνάντησαν τον Καθηγητή Jacques Zaffran και επισκέφθηκαν
διάφορα μέρη της Κρήτης, κατά το πλείστον ορεινά, όπου μελέτησαν τη χλωρίδα
κάθε περιοχής. Επίσης, ενημερώθηκαν για το έργο της ΟΑΚ και για θέματα
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο
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2277 6. Καί εἶπεν ὁ Θεός· βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου... (Γεν. 1, 11)
Περιβαλλοντική και Φιλοζωική Δράση, οργάνωσε εκδήλωση για τη
διατήρηση των ντόπιων σπόρων με κύριο ομιλητή τον Παναγιώτη
Σαϊνατούδη, εμπνευστή και συντονιστή της εναλλακτικής κοινότητας «Πελίτι», με
θέμα «21 χρόνια Πελίτι. Σπέρνοντας όνειρα...».

Η

8. Α΄ Τάξη του ΓΕΛ Χανίων Ελευθέριος Βενιζέλος.
10. Α΄και Β΄ Τάξεις του ΓΕΛ Σπηλίου.
2278 10. 150 χρόνια από την Έναρξη της Επανάστασης του 1866
κδήλωση τιμής και μνήμης για τα 150 χρόνια από την Επανάσταση του 1866
και της Ορκωμοσίας των Αγωνιστών στην Ιερά Μονή Γωνιάς, με διοργανωτές
την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Οδηγητρίας
Γωνιάς Κολυμβαρίου, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Δήμο
Πλατανιά, το Δήμο Κισσάμου, την
ΟΑΚ και την Ένωση Πολιτιστικών
Φορέων Επαρχίας Κισσάμου. Μετά τη Θεία Λειτουργία,
προεξάρχοντος του Σεβασμ. Μητροπολίτου Κισάμου και
Σελίνου Αμφιλοχίου και την επιμνημόσυνη Δέηση εις
μνήμην των αγωνιστών της Επανάστασης του 1866,
ακολούθησε η εορταστική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις
του Ιδρύματος. Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο
Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ Κων. Ζορμπάς, ενώ
χαιρετισμό απηύθυναν ο Σεβασμ. Πρόεδρος του
Ιδρύματος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου, ο
Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης,
ο Δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης, ο Δήμαρχος Κισάμου Θεόδωρος
Σταθάκης και ο Πρόεδρος της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ. Λευτέρης Κουμής. Ακολούθησε ομιλία
από τον τέως Δήμαρχο Κολυμβαρίου Πολυχρόνη Πολυχρονίδη, ο οποίος
αναφέρθηκε «για τη φλόγα που άναψε την Επανάσταση στην Κρήτη, στην οποία
ποτέ δεν σταμάτησαν οι αγώνες» και μέσα από τη γλαφυρή αφήγηση των ιστορικών
γεγονότων, εξιστόρησε το χρονικό της Επανάστασης, μιλώντας με αγάπη και
θαυμασμό για τους ήρωες «που αγάπησαν τη ζωή και δεν φοβούνται το θάνατο»,
κατά το λόγο του συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε και
πάλι ο Κων. Ζορμπάς, ο οποίος, μεταξύ άλλων τόνισε «Ελπίζουμε ότι σήμερα
βάλαμε το μικρό λιθαράκι για την αρχή. Ευελπιστούμε ότι ο Δήμος μας θα μπορούσε
να προχωρήσει σε ένα διαδραστικό Μουσείο, γιατί λαός χωρίς ρίζες είναι
καταδικασμένος να χαθεί μέσα στην Ιστορία».
Η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή Τιμητικών Διπλωμάτων στους ορκισθέντες
αγωνιστές και την παραλαβή τους από τον πλησιέστερο απόγονο ή συγγενή τους,
ενώ Ριζίτικα Τραγούδια απέδωσε ο Σύλλογος Ριζιτών «Η Κίσσαμος».

Ε

11. Ομάδα Νοσηλευτριών από τη Νορβηγία, που φιλοξενούνται και εκπαιδεύονται
στο Αννουσάκειο Θεραπευτικό Ίδρυμα, επισκέφθηκαν την ΟΑΚ και ενημερώθηκαν
για το έργο του Ιδρύματος από την επιστημονική συνεργάτιδα Αικατερίνη Καρκαλά.
12. Νηπιαγωγείο Βαρυπέτρου.
12-13. Κλιμάκιο επιστημονικών συνεργατών του Οικουμενικού Πατριαρχείου
επισκέφθηκαν την ΟΑΚ για την προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.
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2279 14. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος στο Κολυμπάρι
ε αφορμή αυτό το -μεγάλης ιστορικής σημασίας και παγκοσμίου εμβέλειαςγεγονός, η ΟΑΚ απηύθυνε πρόσκληση προς όλους τους καταστηματάρχες και
κατοίκους του Κολυμπαρίου, αλλά και σε όσους επιθυμούν να συμβάλουν στην
ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής, για την προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης
Συνόδου. Ο κ. Ζορμπάς τόνισε ότι «έχουμε ανάγκη να ακούσουμε ο ένας τον άλλο,
να χαρούμε όλοι μαζί το σημαντικό αυτό εκκλησιαστικό γεγονός οικουμενικών
διαστάσεων και να συνεργαστούμε για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία του».

Μ

14. Καθηγητές και μαθητές της Γ΄Λυκείου του Ντόρτμουντ της Γερμανίας.
15. Καθηγητές και μαθητές του 3ου Γυμνασίου Ρεθύμνου.
16. Καθηγητές και μαθητές της Γ΄ Τάξη του Γυμνασίου Σπηλίου.
2280 16. Φυσικό και Σχολικό περιβάλλον
ι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, μέσω
των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με την ΟΑΚ,
διοργάνωσαν την ετήσια Συνάντηση Φορέων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Econova Vol. II, με θέμα «Ενεργοί Συνεργάτες με την Εκπαιδευτική Κοινότητα για την
Προστασία του Περιβάλλοντος». Η Ημερίδα απευθυνόταν σε όλους τους Διευθυντές
και Προϊσταμένους των Σχολικών Μονάδων. Βασικοί Στόχοι της συνάντησης ήταν η
παρουσίαση του έργου, των δράσεων και των συνεργασιών κάθε περιβαλλοντικού
φορέα με τις σχολικές μονάδες, οι προοπτικές αξιοποίησης αυτών των δράσεων/
συνεργασιών και από άλλες σχολικές μονάδες και η συζήτηση για νέες προτάσεις
συνεργασίας μεταξύ φορέων και σχολικών μονάδων. Χαιρετισμό απηύθυναν, εκτός
από το Γεν. Διευθυντή της ΟΑΚ Κων. Ζορμπά, εκπρόσωποι των Δήμων του Νομού
Χανίων, της Διεύθυνσης Δασών, της ΔΕΔΙΣΑ, του ΚΠΕ Βάμου και άλλων φορέων.
Στην Ημερίδα συμμετείχε και η περιβαλλοντική Ομάδα του Γυμνασίου Σπηλίου
Ρεθύμνου, με θέμα «Tulipa doerfleri: ʺΗ κόκκινη τουλίπα της Κρήτηςʺ».
Την ευθύνη του Προγράμματος είχε η Ελένη Καβαζίδου.

Ο

2281 16. Οστεοπόρωση: Πρόληψη, Διάγνωση και Θεραπεία
πιστημονική Ημερίδα με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού
Σχολείου Κολυμπαρίου με το παραπάνω θέμα. Το θέμα ανέπτυξε ο
Αλέξανδρος Καψαμπέλης, Φυσικοθεραπευτής, επιστημονικός συνεργάτης του
«Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος» της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος τόνισε το ρόλο της άσκησης στην
πρόληψη και τη θεραπεία της οστεοπόρωσης και στην αποφυγή των πτώσεων και
συνακόλουθων πολύ επικίνδυνων οστεοπορωτικών καταγμάτων.

Ε

17. Στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Γνωριμία με την ιστορία, τον Πολιτισμό
και το φυσικό περιβάλλον του Δήμου Πλατανιά», πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
Δημοτών στην ΟΑΚ. Οι Δημότες ξεναγήθηκαν και ενημερώθηκαν από τους
επιστημονικούς συνεργάτες της ΟΑΚ Αικατερίνη Καρκαλά και Ιωάννη
Μουντογιαννάκη για το σκοπό και το έργο του Ιδρύματος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στην ενημέρωση για τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.
2282 20. Ζώσα Ορθοδοξία
μερίδα με ομάδα από τη Γερμανία. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από
τους συνεργάτες του Ιδρύματος για θέματα Ορθοδοξίας και για την
προετοιμασία της ΟΑΚ ενόψει της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.

Η

20. Κλιμάκιο επιστημονικών συνεργατών του Οικουμενικού Πατριαρχείου
επισκέφθηκαν την ΟΑΚ και συζήτησε με τον Γενικό Διευθυντή και το επιστημονικό
προσωπικό του Ιδρύματος σχετικά με την προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης
Συνόδου.
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2283 21. Ζώσα Ορθοδοξία
Βλπ. 2280.
22. Κλιμάκιο συνεργατών του Οικουμενικού Πατριαρχείου επισκέφθηκε την ΟΑΚ και
συζήτησε με τους συνεργάτες του Ιδρύματος θέματα επικοινωνίας και ασφάλειας,
που αφορούν την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο.
22. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου, Πρόεδρος του Ιδρύματος,
συζητεί με το προσωπικό και ενημερώνεται για την πορεία των εργασιών εν όψει
της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου
25. Η ομάδα παίδων του Γυμναστικού Συλλόγου «Εργοτέλης» (Ποδόσφαιρο), από το
Ηράκλειο.
2284 25.-29. Συνέδριο Αστροφυσικής (Escape of Lyman radiation from galactic
labyrinths 2016)
ιεθνές Συνέδριο, το οποίο οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής και
Επιστημών Διαστήματος (Πορτογαλία),
με κύριο οργανωτή τον καταξιωμένο
επιστήμονα Δρ Πολυχρόνη Α. Παπαδερό
(υπεύθυνο των ερευνητικών ομάδων για
αστροφυσική γαλαξιών και κοσμολογία).
Το Συνέδριο επικεντρώθηκε στη δημιουργία και διαφυγή φωτονίων υψηλής
ενέργειας από αστέρες υψηλής μάζας και μαύρες οπές σε γαλαξίες, τόσο στα
αρχικά στάδια της κοσμικής εξέλιξης όσο και στο εγγύς σύμπαν. Υπεύθυνη του
Συνεδρίου, εκ μέρους της ΟΑΚ, ήταν η επιστ. συνεργάτιδα Εμμανουέλα Λαρεντζάκη.

Δ


Από την κίνηση του προσωπικού σε διάφορες εκδηλώσεις
Ο Γενικός Διευθυντής:
Ιανουάριος
4. Εκδήλωση την οποία οργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου
και Σελίνου στη μνήμη του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού, κατά
την οποία ο Γενικός Διευθυντής ομίλησε, με θέμα «Υπέστη
ασθενείας τα δεινά, βιώσας εν συνέσει θαυμαστή. Από το
Περιθώριο στην Αγιότητα».
8. Στην παρουσίαση του αναμνηστικού Λευκώματος, με τίτλο
«Ευγνωμοσύνης Κανίσκιον» που οργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.
15. Στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Σοϊλεντάκη, με τίτλο «Βολάνης. Από
την Κρήτη στη Μακεδονία», που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και
Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
17. Στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παραρτήματος του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού στο Καστέλλι.
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22. Επίσκεψη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη
Παυλόπουλο, μαζί με τον Σεβασμ. Μητροπολίτη
Κισάμου και Σελίνου. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η
επίδοση πρόσκλησης στον εξοχ. Πρόεδρο, όπως μετέχει
στον εορτασμό των 50 χρόνων λειτουργίας της ΟΑΚ, τον
Οκτώβριο του 2018. Ο κ. Πρόεδρος, εξέφρασε τη χαρά
του για την πολυετή προσφορά του Ιδρύματος και
αποδέχτηκε ευχαρίστως την πρόσκληση.
24. Εκδήλωση κοπής της Αγιοβασιλόπιτας του Συλλόγου
Κισαμιτών Αττικής «Η ΚΙΣΑΜΟΣ», κατά την οποία
ομίλησε με θέμα «Μισαήλ Αποστολίδης και Άνθιμος
Λελεδάκης: Μνήμη και προσφορά προς τη Ριζάρειο».
25. Σε συνάντηση στα γραφεία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Αθήνα, κατά την οποία έγινε η
παρουσίαση του Προγράμματος για το «2ο Θερινό
Πανεπιστήμιο Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ,
από την Αρχαιοελληνική Γραμματεία μέχρι και Σήμερα»,
που θα πραγματοποιηθεί στην ΟΑΚ από 16 έως 22
Αυγούστου τ.έ. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων Γιώργος Δ. Καψάλης και η Ακαδημαϊκή Διευθύντρια του Προγράμματος
Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
26.-27. Προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, όπου
έλαβε μέρος στην Ιερά Αγρυπνία της εορτής του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, κατά την
οποία άγει τα ονομαστήριά του ο Καθηγούμενος της Μονής Γέροντας Εφραίμ.
30.-31 Συνάντηση με την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο Α΄
είχαν ο Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος, ο Σεβασμ. Μητροπολίτης
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, ο Υπογραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου
της Εκκλησίας της Κρήτης Πανοσιολ. Αρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης και ο Γενικός
Διευθυντής της ΟΑΚ, ύστερα από
επίσημη πρόσκληση του Παναγιωτάτου.
Θέμα της συναντήσεως ήταν η σύγκληση
της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της
Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία θα
πραγματοποιηθεί από 16 έως 27 Ιουνίου
στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ (βλπ. σελ. 12).
Ο Παναγιώτατος χαιρέτησε και
καλωσόρισε τους συνομιλητές του,
υπογραμμίζοντας τη σημασία και τη
σπουδαιότητα της Συνόδου, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορικό γεγονός» και
σημειώνοντας ότι αποτελεί «μεγάλη ευλογία, τιμή και ευθύνη της Εκκλησίας Κρήτης
και της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, η οποία θα είναι το σημείο αναφοράς».
Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος μετέφερε τα σεβάσματα και
τις ευχαριστίες των Ιεραρχών της Μεγαλονήσου, του Ιερού Κλήρου και του λαού της
Κρήτης για την επιλογή ως τόπου σύγκλησης της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.
Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, ως Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΑΚ, εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη και τις
ευχαριστίες του Ιδρύματος για την εμπιστοσύνη και την επιλογή.
Ο Δρ Κων. Ζορμπάς, από την πλευρά του, διαβεβαίωσε ότι, «η Ακαδημία, όπως
και όλοι οι Φορείς, όλοι οι πολίτες, ο καθένας ξεχωριστά θα προσφέρουμε, όπως
πάντα, απλόχερα τη βοήθειά μας προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας για την
υλοποίηση αυτού του σημαντικού ιστορικού εκκλησιαστικού γεγονότος».
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Ακολούθησε διευρυμένη συζήτηση με τη συμμετοχή του Σεβασμ. Μητροπολίτη
Γαλλίας Εμμανουήλ, του Σεβασμ. Μητροπολίτη Σασίμων Γενναδίου(Εταίρου της
ΟΑΚ) και του Αρχιγραμματέα του Οικουμενικού Πατριαρχείου Πανοσιολ. Αρχιμ.
Βαρθολομαίου Σαμαρά.
Φεβρουάριος
14. Στην εκδήλωση για την Επανάσταση του 1897 και την επέτειο του
βομβαρδισμού του Επαναστατικού Στρατοπέδου Ακρωτηρίου.
16. Συνάντηση, στην Αθήνα, με τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας
Γεώργιο Καλαντζή και τον Ευστάθιο Λιανό Λιάντη, Ειδικό Γραμματέα Θρησκευτικής
και Πολιτιστικής Διπλωματίας του ΥΠΕΞ για θέματα του Ιδρύματος.
16. Στην παρουσίαση του βιβλίου του Εμμ. Σφακιανάκη «Το κλειδί του Διαδικτύου»,
στην Αθήνα.
20. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκρητίου Συνδέσμου Θεολόγων.
22. Στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δρ
Κωνσταντίνου Ζορμπά και του επιστημονικού συνεργάτη της ΟΑΚ Αντώνη
Καλογεράκη με τον Καθηγητή Σταύρο Χριστοδουλάκη και τον Νεκτάριο Μουμουτζή,
μέλος του Ειδικού και Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού του Εργαστηρίου
Διανεμημένων Πληροφορικών Συστημάτων και Εφαρμογών (MUSIC) του
Πολυτεχνείου Κρήτης. Σκοπός της συνάντησης ήταν η διερεύνηση δυνατοτήτων
συνεργασίας της ΟΑΚ με το Εργαστήριο MUSIC σε τομείς, όπου το MUSIC έχει την
τεχνογνωσία, δεδομένης της πολυετής δράσης του Εργαστηρίου μέσω και της
συμμετοχής του σε σχετικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Μάρτιος
2. Σε εκδήλωση αλληλεγγύης του Αννουσακείου Ιδρύματος, μαζί με το προσωπικό
του Ιδρύματος.
5. Σε ενημερωτική εκδήλωση που οργάνωσαν το Τεχνικό Επιμελητήριο Χανίων,
Τμήμα Δυτικής Κρήτης και το Οικονομικό Επιμελητήριο για την παρουσίαση του
νέου ΕΣΠΑ με ομιλητές τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργο
Σταθάκη και τον Υφυπουργό Αλέξη Χαρίτση.
21-23. Στην Πράγα όπου συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Oikosnet Europe.
Ενημέρωσε τα μέλη για τη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο και τη σημασία της για το
θεσμό των Ακαδημιών της Ευρώπης.
26. Στην τελετή απονομής των βραβείων του ΙΔ΄ Πανελλήνιου Διαγωνισμού για τον
Ελευθέριο Βενιζέλο και αναγόρευσης νέων Εταίρων του «Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος».
27. Στο πολιτικό μνημόσυνο των Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενιζέλου στο Ακρωτήρι
Χανίων, όπου κατέθεσε στεφάνι.
31. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής
Εταιρίας, Μ.Κ.Ο. «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», στο Ηράκλειο.
Απρίλιος
9. Σε Ημερίδα, που έλαβε χώρα στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, με τίτλο
«Κρήτη και UNESCO: Δίκτυα, Διαδρομές και Συνέργειες».
14. Σε συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Πλατανιά στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου,
κατά την οποία συζητήθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για την υλοποίηση δράσεων
τουριστικής προβολής στο πλαίσιο της σύγκλησης της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.
16. Σε Παγκρήτια Θεολογική Ημερίδα, που οργάνωσε ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος
Θεολόγων, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, στο
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Ρέθυμνο, όπου ομίλησε, με θέμα «Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου
Εκκλησίας: Προετοιμασία – Προοπτικές».
17. Σε επιστημονική εκδήλωση, με θέμα «Φωτεινές και Σκοτεινές Πλευρές της
Τεχνολογίας», που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής από την
Ομοσπονδία Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής «Η Πανθεσσαλική Στέγη».
18. Στην ειδική συνεδρίαση στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Σεβασμ.
Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο, υπό την Προεδρία του Σεβασμ.
Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ και άλλων κυβερνητικών στελεχών.
21. Στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Αρκουδέα «ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ
ΝΟΜΠΕΛ, Μια αληθινή ιστορία».
23. Στη συνεδρίαση της περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Κρήτης και στη
Διημερίδα, με τίτλο «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης-Αναπτυξιακές Προοπτικές»,
κατά την οποία ανέπτυξε, το θέμα «Συνεταιριστικά σχήματα για θέματα ενέργειας».
Η Αικατερίνη Καρκαλά
24.1 Στην κοπή της Αγιοβασιλόπιτας του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων
Κολυμπαρίου.
Ο Αντώνης Καλογεράκης
15.1 Σε ενημερωτική-επιμορφωτική Εσπερίδα, με θέμα: «Αειφορική χρήση
ενέργειας σε δημόσια κτήρια» που έλαβε χώρα στο ΤΕΙ, Παράρτημα Χανίων.
29.1. Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Χανίων.
16.2. Σε συνάντηση στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΪΧ), για
ευρωπαϊκά Προγράμματα.
20.2. Σε Ημερίδα που οργάνωσαν το Επιμελητήριο Χανίων, το Οικονομικό
Επιμελητήριο, Τμήμα Δυτικής Κρήτης και το Τμήμα Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ κατά την
οποία έγινε παρουσίαση του νέου ΕΣΠΑ.
25.2. Σε συνάντηση στο Δημοτικό Σχολείο Κολυμβαρίου με τον Διευθυντή του
Σχολείου Δημήτριο Χαμηλάκη και τρία μέλη του Sustainable Energy Youth Network
(SEYN) Κωσταντίνο Μπρέλλα, Ηλεκτρονικό Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών
Πολυτεχνείου Κρήτης, Σταυρούλα Βλασσάκη φοιτήτρια Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείου Κρήτης και Κατερίνα Αναστασιάδη Φοιτήτρια Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης. Ως πρώτο βήμα συνεργασίας απεφασίσθη η
μελέτη αξιοποίησης της τοπικής ελαιοπυρήνας/pellet για τη θέρμανση των
σχολικών κτιρίων μειώνοντας την κατανάλωση πετρελαίου και παρέχοντας την
αναγκαία θερμική άνεση σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας. Αντίστοιχη εμπειρία
του SEYN και του Dirk Knapen υπάρχει σε ένα σχολείο στη Λαμία αλλά και από
σχολικές μονάδες σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες (Βέλγιο, Σλοβενία κ.ά.).
2.3. Σε Ημερίδα που οργάνωσε το 2ο ΕΠΑΛ Χανίων, με θέμα «Χρήση Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κτήρια».
16.3. Σε Ημερίδα στο Δημαρχείο Χανίων, με θέμα «Θρησκευτικός Τουρισμός στην
Κύπρο και στα Χανιά», κατά την οποία έγινε αδελφοποίηση των Λυκείων
Αρχαγγέλου «Απόστολος Μάρκος» Κύπρου με το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων.
22.3. Σε επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα: “Crete Has Energy”.
23.3. Σε Εσπερίδα για τις εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε σχολικά
κτήρια, που οργάνωσε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου σε
συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης.
15.4 Σε Ημερίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Τμήμα Δυτικής Κρήτης, με θέμα
«Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ως εργαλείο νέων επενδύσεων στην Ελλάδα».
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Ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης
23.-27.2 Στο Στρασβούργο, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δικτύου των
Ακαδημιών της Ευρώπης (OIKOSNET), με σκοπό την καλύτερη γνωριμία των
Ακαδημιών του Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης.
5.3. Σε Ημερίδα, με θέμα, «Άϋλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Κρήτης», στο
Ηράκλειο.
12.3. Στην εκδήλωση για την επανάσταση του Θερίσου, εκπροσωπώντας την ΟΑΚ.
Η Κωνσταντίνα Στεφανάκη
25.1. Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων
Αγίου Αντωνίου.
29.1. Στην παρουσίαση του Ημερολογίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Δραπανιά,
αφιερωμένου στον αοίδιμο Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κυρό Ειρηναίο.
31.1. Στην εκδήλωση κοπής της πίτας του Συλλόγου Κυριών και δεσποινίδων
Καστελλίου «Η Κοινωνική Πρόνοια».
ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
13.-23.1: O Hans Jürgen Gürtner με τη σύζυγό του Barbara Johann.
26.-27.1: Ο Σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής με τη σύζυγό του.
19.-20.: Ο π. Ιγνάτιος Σωτηριάδης
19.-21. Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης πρ. Αυλώνος Χριστόδουλος.
28.3-3.4: O Michael και η Karin Metzlaff, Καθηγητές Πανεπιστημίου.
3.-5.: Ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Ριγανάς, Γεν. Αρχιερατικός Επίτροπος Ι.Μ.
Ιερισσού.
10.-11.4:
Ο
Πανοσιολ.
Αρχιμανδρίτης,
Εφραίμ
Τριανταφυλλόπουλος,
Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Σισανίου και Σιατίστης, ο οποίος μίλησε
στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στο Καστέλλι Κισάμου, με θέμα «Απαθείς σαν
τους νεκρούς και απλοί σαν τα παιδιά».
16.-20.4: H Julia Jones και ο John Fielding.
16.-20.4: Συνεργείο δημοσιογράφων και τεχνικών από το τηλεοπτικό κανάλι «4 Ε»
της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι επισκέφθηκαν περιοχές των Επαρχιών Κισάμου και
Σελίνου για την παραγωγή ειδικού τηλεοπτικού αφιερώματος.

Συγχαρητήρια
Η ΟΑΚ εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στην Ερμιόνη Παπαδογιαννάκη για την
πτυχιακή εργασία της, με θέμα: «Οργάνωση Συνεδρίων με έμφαση στις δημόσιες
σχέσεις. Μελέτη της περίπτωσης της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης». Η εργασία
έλαβε το βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ». Πολλές από τις προτάσεις της παραπάνω εργασίας έχουν
ήδη υλοποιηθεί από το Ίδρυμα.Της ευχόμεθα καλή σταδιοδρομία!

Νέος συνεργάτης στην ΟΑΚ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΑΚ, ύστερα από επισταμένη εξέταση των υποψηφίων
για την κάλυψη της θέσης του Λογιστή, αποφάσισε την κάλυψη της θέσης από τον
Παναγιώτη Καλόκληρο, με σπουδές Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Greenwich
(Αγγλία). Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμεθα η διακονία του να είναι
καρποφόρα, ευλογημένη και με διαφάνεια.
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7ος Παγκρήτιος Διαγωνισμός Κρητικής Κουζίνας
Η Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης οργάνωσε
παγκρήτιο Διαγωνισμό, στον οποίο έλαβε μέρος
η ΟΑΚ με τη συμμετοχή του Μάγειρά της Γιάννη
Κατσιφαράκη και της Νεκταρίας Βαβουράκη.
Στον Γιάννη Κατσιφαράκη, ο οποίος διαγωνίσθηκε με τους επαγγελματίες Μαγείρους,
απενεμήθη το 2ο βραβείο (ασημένιο μετάλλιο).


Ανασύνθεση συλλογικών οργάνων της ΟΑΚ
Διοικητικό Συμβούλιο:
Για τη διετία 2016-2017 η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος έχει
ως εξής:
α) Σεβασμ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος.
β) Σεβασμ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος, εκπρόσωπος της
Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου Κρήτης στο Συμβούλιο (αναπλ. Σεβασμ.
Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός).
γ) Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, Αντιπρόεδρος (αναπλ.
Απόστολος Βουλγαράκης, Αντιπεριφερειάρχης Χανίων).
δ) Εμμανουήλ Σφακιανάκης, Βοηθός Επιτελάρχης, Επόπτης της Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (αναπλ. Μιχάλης Γαλανάκης, Εκπαιδευτικός).
ε) Ιερομόναχος Χρύσανθος Τσαχάκης, εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Γωνιάς
(αναπλ. Αρχιμ. Ραφαήλ Νικολουδάκης).
στ) Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης (αναπλ.
Εμμανουήλ Ζαχαρενάκης, Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης).
ζ) Γεώργιος Μαριδάκης, Πρόεδρος Παγκρητίου Ενώσεως Αθηνών (αναπλ.
Εμμανουήλ Κελαϊδής, Πτέραρχος ε.α.).
η) Ιωάννης Κουρτάκης, Δημοσιογράφος, Εκπρόσωπος της Επαρχίας Κισάμου
(αναπλ. Χαρίλαος Κουνελάκης, Δικηγόρος).
θ) Ευτύχιος Δαμιανάκης, Δικηγόρος, Εκπρόσωπος της Επαρχίας Σελίνου (αναπλ.
Αρχοντούλα Ναναδάκη, Εκπαιδευτικός).
ι) Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ.
Εκτελεστική Επιτροπή:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, Πρόεδρος.
Κωνσταντίνος Ζορμπάς και Ιερομόναχος Χρύσανθος Τσαχάκης, Μέλη.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2015
ΕΣΟΔΑ
Τακτικά: 664.578,26 €
Έκτακτα: 249.153,00 €
Σύνολο: 913.731,26 €
ΕΞΟΔΑ
Τακτικά: 718.626,93 €
Έκτακτα:
5.000,00 €
Σύνολο: 723.626,93 €
Πλεόνασμα:

190.104,33 € (μεταφορά στο 2016)

Ειδικός Λογαριασμός: 1.000.000,00 € (αμετάβλητος)
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Συνομωσίες και μυστικές συμφωνίες...της φύσης !
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