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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΙΣΤΗ -  ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΖΩΗ. Ή  ’Ορθοδοξία σέ διάλογο.

(X  υιός ό έξιδιασμένος τρόπος μαρτυρίας καί διακονίας της Έκκλη- 
Ρ% ι σίας, ό όποιος είναι καθοριστικός γιά τή διαλογική επικοινωνία της 
’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ) με τόν σύγχρονο άνθρωπο σέ 
έναν κόσμο πρωτοφανών επιστημονικών εξελίξεων, βίαιης κατάρρευσης 
προαιώνιων βεβαιοτήτων καί αυτονοήτων καί κοινωνικών ανακατατά
ξεων, αντιφάσεων καί αντιπαλοτήτων, χρειάζεται ανθρώπους καί μέσα. 
Οϊ πρώτες εγκαταστάσεις του Κοινωφελούς 'Ιδρύματος μας, πού εγκαι
νιάστηκαν στίς 13 ’Οκτωβρίου 1968, υπηρέτησαν ικανοποιητικά τό έργο 
του κατά τή διάρκεια τών πρώτων ετών. Μέ τήν πάροδο τού χρόνου 
όμως αποδείχθηκαν ανεπαρκείς. Χρειάσθηκαν επίμονοι καί επίπονοι 
αγώνες, ώσπου νά έλθει ή ευλογημένη Κυριακή, 12η Νοεμβρίου 1995, 
τό απόγευμα τής οποίας ό Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. 
Βαρθολομαίος, Πνευματικός Προστάτης καί Εταίρος τής ’Ορθοδόξου 
’Ακαδημίας, ευαρεστήθηκε νά εγκαινιάσει τή νέα πτέρυγα, τό Β' Συνε- 
δριακό Κέντρο τού 'Ιδρύματος.

Ή  αρχική πρόθεση, νά δημοσιεύσουμε τούς λόγους, πού εκφωνήθηκαν 
κατά τήν τελετή εκείνη, έδωσε τή θέση της σέ άλλες προτεραιότητες, 
άλλά καί στή σκέψη, ότι ένδείκνυται νά παρέλθει κάποιο χρονικό διά
στημα, πού θά έπέτρεπε αντικειμενική αξιολόγηση τής άποτελεσματικό- 
τητας τού έργου. Σήμερα μπορούμε πράγματι νά πούμε υπεύθυνα σέ 
όσους είχαν κάποιες επιφυλάξεις γιά τήν αναγκαιότητα τού έργου: ΝΑΙ, 
καί αναγκαίο ήταν καί χρήσιμο άποδεικνύεται όχι μόνο γιά τήν ’ Ακαδη
μία, άλλά καί ευρύτερα γιά τόν τόπο. Ή  καθυστέρηση τής έκδοσης έχει 
καί μιά ακόμη θετική πλευρά: Τό Διοικητικό Συμβούλιο τής ’Ορθοδόξου 
’Ακαδημίας, κατά τήν ρκδΥ 07 - 08 - 2006 συνεδρία του, υπό τήν προ
εδρία τού πολιού Μητροπολίτου πρώην Κισάμου καί Σέλινου κ. 
Ειρηναίου, παρόντος καί τού διαδόχου αυτού Σεβασμ. Μητροπολίτου 
Κισάμου καί Σέλινου κ. Άμφιλοχίου, έλαβε ομόφωνα τήν απόφαση, νά 
τιμηθεί από τό "Ιδρυμα σέ ειδική τελετή ό πολιός επίσης συντοπίτης μας 
πολιτικός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, επειδή:

«περιβάλλει άνέκαθεν σταθερά μέ τό ενδιαφέρον του 
τήν ’Ορθόδοξο ’Ακαδημία Κρήτης, 
ώς Πρωθυπουργός δέ τής Ελλάδος 
ενέταξε σέ Κοινοτικό Πρόγραμμα 
τό νέο Συνεδριακό Κέντρον αυτής, 
μέ τό όποιον αυξήθηκαν μεγάλως 

ο! ύποδομές τής ’Ακαδημίας».



Ή  απόφαση εκείνη του Συμβουλίου ένθάρρυνε τήν ετοιμασία του 
παρόντος τόμου. Ή  εκτύπωσή του όμως δεν θά ήταν δυνατή χωρίς τήν 
πρόθυμη χορηγία του κ. Κυριάκου Μαμιδάκη, Προέδρου τής 
MAMIDOIL - JETOIL Α.Ε., πρός τόν όποιον εκφράζουμε καί άπό τή 
θέση αυτή θερμότατες ευχαριστίες.

Αλέξανδρος Κ. Παπαδερός





Ε Υ Χ Η
ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΑΚ

Τό παρόν βιβλίο επαναφέρει συγκινητικά βιώματα στή μνήμη όσων τά 
έ'ζησαν καί ενημερώνει όσους άπό τούς αναγνώστες δεν ήταν παρόντες 
στην τελετή των εγκαινίων του Β'Συνεδριακοϋ Κέντρου τής ’Ορθοδόξου 
’ Ακαδημίας Κρήτης τόν Νοέμβριον του 1995.

Ένθυμούμεθα εύγνωμόνως τήν παρουσία τής Α.Θ.Παναγιότητος του 
Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, του μακαριστού 
Πατριάρχου ’ Αλεξανδρείας Παρθενίου, άλλων αδελφών κληρικών, τών 
εκπροσώπων τής τότε Κυβερνήσεως καί τών ’ Αρχών, πλήθους λαϊκών - 
όλων φίλων του Ιδρύματος. Μεταξύ αυτών καί τού λίαν αγαπητού 
Χανιώτη πολιτικού κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ό όποιος, ώς Πρωθυ
πουργός τής χώρας, ικανοποίησε πάραυτα τό αίτημά μας καί μετέτρεφε 
προθύμως σέ επιλέξιμο ένα χρήσιμο έργο, πού επί χρόνια έκρίνετο ώς 
«μή επιλέξιμο».

Ευχαριστούμε τόν Γεν. Διευθυντή τής ’ Ακαδημίας γιά τήν επιμελή ετοι
μασία τού τόμου αυτού. Πρός δέ τόν διάδοχό μας στή Μητρόπολη Κισά- 
μου καί Σέλινου καί στήν προεδρία τής ’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας αγαπη
τόν εν Χριστώ αδελφόν κ. ’Αμφιλοχίαν εύχόμεθα πλούσιον τόν παρά 
Θεού φωτισμόν γιά θεάρεστη ποιμαντορία καί γιά περαιτέρω προαγωγή 
τού ’Ιδρύματος.

Ό  πρ.Κισάμρυ καί Σελίγρυ
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
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ανακοινώνει τό Πρόγραμμα τής τελετής.

Ή  Α.Θ.Π. ό Οικουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος στην ΟΑΚ.





ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ
’Αλέξανδρος Κ. Παπαδερός, Γενικός Διευθυντής τής ΟΑΚ (στό έξης 
ΑΓΊ. :):
Παναγιώτατε,
Μακαριότατε,
Σεβασμιώτατε Πρόεδρε τής ’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας Κρήτης, 
Σεβασμιώτατοι, σεβαστοί πατέρες, οσιότατες μοναχές, 
κ. ’Αντιπρόεδρε τής Βουλής, 
κ. κ. Υπουργοί,
κ. ’Επίτιμε Πρόεδρε τής Νέας Δημοκρατίας, 
κ. κ. Βουλευτές,
Κύριοι έκπρόσωποι τής Αυτοδιοίκησης, ’Αρχών καί Φορέων,
Κύριοι Πρυτάνεις καί λοιποί εκπρόσωποι τής ακαδημαϊκής κοινότη
τας,
κυρίες καί κύριοι*

Σάς καλωσορίζουμε καί σάς ευχαριστούμε γιά τή συμμετοχή σας στή 
σημερινή μεγάλη χαρά τής ’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας Κρήτης. Ή  
τελετή άναμεταδίδεται άπό τήν ΕΡΤ - Ραδιοφωνικό Σταθμό Χανίων 
καί άπό τόν Τηλεοπτικό Σταθμό ΚΥΔΩΝ. Εύχαριστοΰμε θερμά! 
Παναγιώτατε,
Ευαρεστηθείτε, παρακαλούμε, νά τελέσετε τήν ιερά ακολουθία τού 
’Αγιασμού των ’Εγκαινίων τού Β ' Συνεδριακοΰ Κέντρου τής ’Ορθο
δόξου ’Ακαδημίας Κρήτης. Ψάλλουν μαθητές τής ’Εκκλησιαστικής 
Σχολής Κρήτης.

Τελετή Άγ ιασμοϋ
Ό  Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ανέρχε
ται στό υπερυψωμένο έδρανο καί τελεί τήν ακολουθία του 'Αγιασμού, 
συμπαραστατούμενος άπό τόν Μέγα Πρωτοσύγκελλον κ. Ειρηναίον καί 
τόν Μέγα ’Αρχιδιάκονον κ. Χρυσόστομον (νυν Μητροπολίτες Μυριοφύ- 
του καί Περί στάσεως καί Μύρων αντίστοιχα). Ψάλλει χορός μαθητών 
τής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης.

Στό έξης οι προσφωνήσεις δεν αναγράφονται, πλήν ορισμένων αναγκαίων εξαιρέ
σεων.







Υποδοχή προσκεκλημένων
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Κισάμου καί Σέλινου Ειρηναίος

Παναγιώιατε Δέσποτα!

«Ευλογημένος ό Ερχόμενος έν όνόματι Κυρίου»!

·'· ετά ιήν πρώτη επίσκεψή σας στην Κρήτη τόν Νοέμβριο του 1992, 
J U  1 έ'χουμε τή μεγάλη ευλογία να σάς καλωσορίσουμε καί πάλι 
σήμερα στήν Επαρχία μας Κισάμου καί Σέλινου μέ τήν ευκαιρία των 
εγκαινίων του νέου Συνεδριακοϋ Κέντρου τής 
"Ορθοδόξου ’Ακαδημίας Κρήτης. Σάς ευχαρι
στούμε διότι μέσα στό πλήθος των καθηκόντων, 
των πολλών καθηκόντων καί δραστηριοτήτων σας, 
ώς πρώτου καί κορυφαίου πνευματικού "Ηγέτου 
τής "Ορθοδοξίας, βρήκατε καιρό, νά έπισκεφθεΐτε 
καί πάλι τήν Άποστολική "Εκκλησία τής Κρήτης, 
νά παραστεΐτε χθές στήν "Εκατονταετηρίδα του 
Ιερού ναού του Μεγαλομάρτυρας Μηνά στό "Ηρά
κλειο καί σήμερα στά εγκαίνια του νέου Συνεδρια- 
κοϋ Κέντρου τής ’ Ακαδημίας μας1.

Παναγιώτατε, όταν τόν "Ιούλιο του 1963 ό προκά- 
τοχός σας Πατριάρχης αοίδιμος Άθηναγόρας έπε- 
σκέφθη τήν Κρήτη, μιλώντας γιά μιά νέα αποστολή 
τής "Ορθοδοξίας στό σύγχρονο κόσμο, άφησε στη 
μνήμη μας καί στήν καρδιά μας τούτο τόν όραματι- 
σμό του: "Η "Ορθοδοξία κατέρχεται στή Μεσόγειο.
Στό χώρο πού είναι οι πηγές καί οΐ πανάρχαιες 
εστίες της. Καί μείς, θέλοντας νά τήν προϋπαντήσουμε σέ τούτο τό 
μεγάλο σταυροδρόμι τής Μεσογείου, τήν Κρήτη, δύο έτη αργότερα, τό 
1965, θεμελιώναμε τήν "Ορθόδοξο "Ακαδημία Κρήτης, γιά νά στεγάζει

5 Μετά τή λήξη τών έπετειακών εκδηλώσεων στό 'Ηράκλειο γιά τή συμπλήρωση 100 
ετών άπό τά εγκαίνια του Ίεροΰ Μητροπολιτικοΰ Ναού τού ' Αγίου Μηνά, ό Πανα- 
γιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ,κ. Βαρθολομαίος, τά μέλη της Συνοδείας του, ό 
Μακαριότατος Πάπας καί Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς καί πάσης ’Αφρικής κ. Παρθε
νίας Π  καί άλλα πρόσωπα εφθασαν στό αεροδρόμιο Χανίων, δπου έγινε επίσημη 
υποδοχή μέ τή φροντίδα του Σεβασμ. Μητροπολίτη Κυδωνιάς καί Άποκορώνου 
Ειρηναίου.



καί νά διακονεϊ ιό  λόγο καί τό διάλογο της ’Ορθοδοξίας στό σύγχρονο 
κόσμο.

Ή  ταπεινή καί ελάχιστη Επαρχία μας Κισάμου καί Σέλινου είχε την 
άγαθή αυτή πρωτοβουλία με τόν φιλόχριστο λαό της καί τόν κλήρο της 
νά οικοδομήσει τό εκκλησιαστικό τούτο καθίδρυμα καί νά τό θέσει μάλι
στα υπό τήν πνευματική σκέπη τού Οικουμενικού μας θρόνου. Καί τήν 
προσφορά μας αυτή τήν κάναμε άκολουθώντας παλαιούς καί ακατάλυ
τους δεσμούς πού είχε καί έχει ή Κρήτη μέ τό Βυζάντιο. Μέ τήν Κων
σταντινούπολη καί τή Μεγάλη τού Χριστού ’Εκκλησία. Θρύλοι καί 
θρήνοι, Παναγιώτατε, συνδέουν τήν Κρήτη μέ τήν Πόλη καί τήν Ά γιά  
Σόφιά. Θρύλοι καί θρήνοι πού τούς διηγούνται Μοναστήρια, Κάστρα, 
τραγούδια καί μοιρολόγια τής Κρήτης.

Ή  ’Ορθοδοξία κατέρχεται στή Μεσόγειο είπε τότε ό Πατριάρχης Ά θ η - 
ναγόρας. ’Αλλά ή ’Ορθοδοξία δέν κατεβαίνει σήμερα μόνο στή Μεσό
γειο. Πορεύεται καί στό Βορρά καί στήν ’ Ανατολή καί στό Νότο καί στή 
Δύση. Τό θεοφρούρητο καί ταπεινό Φανάρι, μέ τήν άκοίμητη καντήλα 
του, σκορπά καί σήμερα τό φως του στήν Οικουμένη. Καί είστε σείς, 
Παναγιώτατε, σείς καί οί φωτισμένοι συνεργάτες σας, πού ετοιμάζετε καί 
οδηγείτε σήμερα τά βήματα τής ’Ορθοδοξίας σέ ’Ανατολή καί Δύση. Στά 
κέντρα των άγιων τού Θεού ’Εκκλησιών καί των μεγάλων άποφάσεων 
τού σημερινού κόσμου. Διότι ή ’Ορθοδοξία μπορεί νά εϊπει, καί οφεί
λει νά εϊπει, τόν λόγο της καί νά δώσει τό φως της σ’ ένα κόσμο πού 
φαίνεται νά πορεύεται εν τμ σκοτίρ. διότι άπομακρύνεται άπό ’Εκείνον 
πού είναι τό φως τού κόσμου.

Ή  ’Ορθοδοξία πορεύεται σήμερα σ’ ένα νέο πλήρωμα τού χρόνου, γιά 
νά πληρώσει καί νά συμπληρώσει, βεβαίως, καί μέ τίς άλλες χριστιανικές 
’Εκκλησίες, τό κενό, τό μέγα χάσμα πού άνοιξε στόν 20όν μας αιώνα ή 
κατάρρευση αιωνίων πνευματικών άξιων καί άλλων καιρικών ιδεολογιών 
καί άνθρωπίνων ελπίδων. Έ να πνευματικό κενό, πού άν δέν τό γεμί
σουν θεϊκές, ήμερες καί δημιουργικές δυνάμεις μέσα στή συνείδησή μας 
καί στά πολιτεύματα τού σημερινού κόσμου, τό κενό αυτό είναι έτοιμες 
νά τό καταλάβουν δαιμονικές καί βάρβαρες, απάνθρωπες δυνάμεις τού 
κακού. Μερικοί αδελφοί μας παρεξηγούν καί κατακρίνουν αυτές τίς 
πορείες τής ’Ορθοδοξίας στό σύγχρονο κόσμο, λησμονώντας τόν ενω
τικό λόγο τής προσευχής τού Χριστού, «Ϊ'να πάντες εν ώσιν, καθώς σύ, 
Πάτερ, εν έμοί κάγώ εν σοί» (’Ιωάν. 17, 21). Λησμονώντας ακόμη τόν 
μέγα πόθο καί πόνο των λαών τής γής, τήν άδελφότητα καί τήν ειρήνη. 
Γιά μάς όμως τούς Έλληνες Χριστιανούς οι σημερινές πορείες τής



’Ορθοδοξίας έχουν καί έναν άλλο, ιδιαίτερο λόγο. Γιατί, αν στους 
αρχαίους χρόνους ό Ελληνισμός πρόσφερε τή γλώσσα του καί τόν 
πολιτισμό του στή διάδοση του Ευαγγελίου, στην εποχή μας ή ’Ορθο
δοξία προσφέρει στόν διάσπαρτο, στόν οικουμενικό Ελληνισμό τήν 
πνευματική της στέγη, του μεταδίδει τίς ζωηφόρες πνευματικές της παρα
δόσεις καί γίνεται σημαία καί κιβωτός γιά τό Έ θνος καί τό Γένος μας.

Παναγιώτατε, ή ’Ορθόδοξος ’Ακαδημία έγινε γιά νά διάκονε! τήν 
’ Ορθοδοξία στόν τόπο μας, στό λαό μας καί ευρύτερα στόν κόσμο. Μέ 
τήν τριαντάχρονη πνευματική της δραστηριότητα σέ θεολογικά, οικουμε
νικά, κοινωνικά καί διάφορα άλλα συνέδρια, έχει ήδη μιά πολύτιμη 
εμπειρία καί προσφορά γιά τήν ’Ορθοδοξία. ’Ελπίζουμε δτι μέ τό νέο 
Συνεδριακό Κέντρο πού εγκαινιάζουμε σήμερα ή προσφορά αυτή θά 
είναι ακόμη πιό ευλογημένη. Σάς ευχαριστούμε καί πάλι γιά τήν παρου
σία σας καί σάς καλωσορίζουμε, εγώ ό ταπεινός ποιμενάρχης τής ’Επαρ
χίας αυτής μετά τού κλήρου καί τού λαού, μετά τού Διοικητικού Συμβου
λίου τής ’ Ακαδημίας, τού προσωπικού της, τών τοπικών ’ Αρχών καί πλή
θους τέκνων τής ’ Ορθοδοξίας. Σάς καλωσορίζουμε όχι μόνον ώς Προ
καθήμενο τής ’Ορθοδοξίας, άλλά καί ώς Έταΐρον καί φίλον καί πνευ
ματικόν προστάτην τού έργου τής ’ Ακαδημίας. Καλωσορίζουμε ομοίως 
τά μέλη τής τίμιας συνοδείας σας. Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες 
Πριγκηποννήσων κ. Συμεών, Δέρκων κ. Κωνσταντίνον, Σελεύκειας κ. 
Κύριλλον, Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνα, τόν Μέγα Πρωτοσύγκελλον κ. 
Ειρηναίον, τόν Μέγα ’Αρχιδιάκονον κ. Χρυσόστομον, τόν Ίερολ. Διά
κονον κ. Μισαήλ καί τούς έντιμοτάτους καί έλλογιμωτάτους κυρίους, οι 
όποιοι σας συνοδεύουν στό ταξίδι αυτό2.
Μακαριώτατε Πάπα καί Πατριάρχα ’Αλεξάνδρειάς καί πάσης ’Αφρικής κ. 
Παρθένιε!
Μέ αισθήματα σεβασμού καί αγάπης καλωσορίζουμε καί τήν Μακαριό- 
τητά σας, προσωπικό φίλο καί Έταΐρον τής ’Ακαδημίας μας. Κατά τή 
θεμελίωσα τού έγκαινιαζομένου Συνεδριακού Κέντρου, στίς 6. Νοεμ
βρίου 1991, παρούσα ή Μακαριότητά σας έδωσε τήν ευλογία της καί χαί
ρομαι διότι παρευρίσκεσθε καί σήμερα στά εγκαίνιά του. Τόν Σεβασμ. 
Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Διονύσιον, εκπρόσω
πον τού Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος, 
καλωσορίζουμε επίσης καί ευχαριστούμε γιά τήν παρουσία του, όπως

2 Ή ταν οϊ Έντιμολ. κ.κ. ’Αριστείδης Πανώτης, ’Ιωάννης Παπαμιχαλάκης, Νικόλαος 
Μαγγίνας καί οί Κλητήρες κ.κ. Δημήτριος Καραγιώργος καί Χρηστός Τριανταφυλλί- 
δης.



ΛΛΕΞΑΝΔΓΟΣΙΤΛΠΑΔΕΡΟΣ -

επίσης ιόν Σεβασμ. ’Αρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Τιμόθεον, τούς αδελ
φούς ’Αρχιερείς της εν Κρήτη ’Εκκλησίας καί τούς παρεπιδημούντες 
’Αρχιερείς καί λοιπούς κληρικούς.

’Αγαπητέ μας Πρόεδρε, κ. Κωνσταντίνε Μητσοτάκη!

Ό τα ν τήν 3. ’Απριλίου 1991 σάς έπισκεφθήκαμε με τόν Γεν. Διευθυντή 
τής ’Ακαδημίας κ. Παπαδερό στά Χανιά, ώς Πρωθυπουργόν τής Χώρας, 
σάς ζητήσαμε νά ένταχθεΐ τό νέο αυτό κτήριο στό Κοινοτικό Πρόγραμμα 
INTERREG. Είδατε τά προσχέδια καί δώσατε αμέσως τή συγκατάθεσή 
σας καί τήν ενθάρρυνση νά προχωρήσει τό έργο. Σάς ευχαριστούμε, 
γιατί μέ τή συμπαράστασή σας αυτή, ή οποία άρχισε νά υλοποιείται διά 
τού τότε Άναπλ. Υπουργού Έθν. Οικονομίας κ. ’ Αριστείδη Τσιπλά- 
κου, Λ ’Εκκλησία Κρήτης αποκτά ένα τόσο σημαντικό Συνεδριακό 
Κέντρο, χρήσιμο γιά πολλά πράγματα.

Ευχαριστίες επίσης οφείλουμε καί στους 'Υπουργούς τής σημερινής 
Κυβερνήσεως. Τόν κ. Γεώργιο Ρωμαίο καί τόν κ. Γεώργιο Άνωμερίτη, οί 
όποιοι ένέκριναν στή συνέχεια τά αναγκαία ποσά γιά τήν ολοκλήρωση 
τού έργου καί τού τεχνικού εξοπλισμού του.

’Αγαπητέ Υπουργέ Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Γεώργιε 
Παπανδρέου, σάς ευχαριστούμε, γιατί ώς αρμόδιος Υπουργός παρευρί- 
σκεσθε καί σείς στά εγκαίνια αυτού τού έργου καί μετέχετε στή χαρά μας. 
’Αλλά ιδιαιτέρως σάς ευχαριστούμε, γιατί, μέ τήν απόσπαση τού Γεν. Διευ- 
θυντού τής ’Ακαδημίας, τού κ. Παπαδερού, από τό Παιδαγωγικό ’Ινστι
τούτο, διευκολύνετε σέ μεγάλο βαθμό τίς εργασίες τού έργου αυτού.* 4

Τίς ευχαριστίες μας θά ήθελα νά πώ καί σέ πολλούς άλλους, πού μέ 
όποιονδήποτε τρόπο έβοήθησαν τό έργο πού εγκαινιάζουμε. ’Ιδιαίτερα 
ευχαριστούμε τόν Άρχιτέκτονα-μελετητή κ. Θεοφάνη Μπομπότη, τήν 
Ά νάδοχο Εταιρεία ΕΤΕΚ 'Ηρακλείου, τούς εκπροσώπους αυτής κ.κ. Ί. 
Βαμβάτσικον καί Κ. Χαλκιαδάκην, τούς έπιβλέποντες Μηχανικούς κ.κ. 
Mix. Βλαζάκη, ’Ιωάν. Δασκαλάκη καί Φίλιππο Τσαγάκη, Προϊστάμενο

' 'Ως Κοινωφελές "Ιδρυμα - Εθνικόν Κληροδότημα ή 'Ορθόδοξος 'Ακαδημία Κρήτης 
εποπτεύεται από τό 'Υηουργεΐον Εθνικής Οικονομίας καί Οικονομικών καί τό καθ' 
ύλην αρμόδιον Ύπουργεϊον ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

4 Ό  Ά . Κ. Παπαδερός, Σύμβουλος ακόμη τότε στό Παιδαγωγικό ’Ινστιτούτο, είχε 
πράγματι άποσπασθεΐ στην Κρήτη μέ απόφαση του Υπουργού κ. Γ. Παπανδρέου, προ- 
κειμένου νά εξετάσει τό ολον ζήτημα τής εισαγωγής τού μαθήματος τής Τοπικής 
Ιστορίας στά Σχολεία τής χώρας καί νά μετεκπαιδεύσει πρός τούτο λειτουργούς τής 
Α/θμιας ’Εκπαίδευσης σέ δλη τήν Κρήτη. Τά πορίσματα άπό εκείνες τίς έρευνες καί 
μετεκπαιδεύσεις υποβλήθηκαν στό 'Υπουργείο πρός αξιολόγηση καί εφαρμογή. Ταυ
τόχρονα διατηρούσε καί τήν ευθύνη γιά τήν διεύθυνση τής 'Ακαδημίας.



της Διευθύνουσας 'Υπηρεσίας του έργου. Ευχαριστίες επίσης οφείλουμε 
στή Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Χανίων γιά τή 
συμπαράστασή της στην εκτέλεση του έργου τούτου.

Τίς ευχαριστίες μας απευθύνουμε ακόμη καί σε άλλους μακρινούς 
συνεργάτες, τήν Επιτροπή δηλ. τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή οποία ενέ- 
κρινε τήν οικονομική βοήθεια άπό τό Πρόγραμμα INTERREG, καθώς καί 
τόν διάσημο ’Αμερικανό συγγραφέα κ. Robert Fulghum, πού άπόψε 
είναι μαζί μας καί πού έχει καί εκείνος βοηθήσει επίσης τό 'Ίδρυμα.

Ευχαριστίες οφείλω νά έκφράσω καί πρός τά μέλη του Διοικητικού Συμ
βουλίου, τόσον τού παλαιού, τής περιόδου κατά τήν οποίαν άρχισε τό 
έργο αυτό, όσο καί τού σημερινού. Ευχαριστούμε πρώτα τόν αδελφόν 
Μητροπολίτην Κυδωνιάς καί Άποκορώνου κ. Ειρηναίον. ’Επί πολλά έτη 
υπηρετεί, ως εκπρόσωπος τής ' Ιερός ’ Επαρχιακής Συνόδου Κρήτης, στό 
Συμβούλιο τής ’Ακαδημίας. 'Ομοίως τόν αδελφόν Μητροπολίτην 
Λάμπης καί Σφακίων κ. Ειρηναίον, πού μετείχε στό Συμβούλιο ως 
'Ηγούμενος τής Μονής Γωνιάς, καθώς καί τόν διάδοχόν του στήν 
Η γουμενίαν Άρχιμ. ’Ιγνάτιον Χατζήνικολάου. Τούς ’Αντιπροέδρους 
τού Συμβουλίου, δηλ. τούς κατά τήν περίοδο τής οικοδομής Νομάρχες 
Χανίων κ.κ. Άντ. Νάτσικα, Ά ντ. Γρηγοράκη, Χρ. Ράπτη καί Τηλ. Ά γγε - 
λόπουλο, τούς Πανεπιστημιακούς Καθηγητές κ.κ. Mix. Κασσωτάκη, 
Γεώργιο Κωστάκη καί Νικ. Σταμπολίδη, τούς Προέδρους τής Παγκρατίου 
’Αθηνών κ.κ. Μιχάλη Πριναράκη καί Ά νδρέα Άναγνωστάκη καί τόν κ. 
’Ιωάν. Μυγιάκην, εκπρόσωπον τής ’Επαρχίας Κισάμου, μέ άναπληρώτρια 
τήν κ. Μαρία Ναξάκη-Λαγουδάκη, τόν κ. ’Ιωάννη Άναστασάκη, εκπρό
σωπο τής ’Επαρχίας Σέλινου, καί τήν άναπληρώτριά του κ. Έρμιόνη 
Περδικάκη. Ευχαριστίες εκφράζουμε άκόμη πρός τό σημερινό Συμβού
λιο, στό όποιο μετέχουν πάλι ό Σεβασμ. Κυδωνιάς καί Άποκορώνου, ή 
Νομάρχης Χανίων κ. Ά λέκα Μαρκογιαννάκη, ό 'Ηγούμενος τής Μονής 
Γωνιάς Άρχιμ. ’Ιγνάτιος Χατζηνικολάου, ό Καθηγητής τού Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης κ. Βασ. Φανουργάκης, ό Καθηγητής τού Πανεπι
στημίου Κρήτης κ. Γεώργιος Κρασανάκης, ό κ. Ά νδρέας Αναγνωστά- 
κης, Πρόεδρος τής Παγκρατίου Αθηνών, οι κ.κ. Σπάρος Καστανάκης 
καί Ίωάν. Κλωνιζάκης, πού εκπροσωπούν τίς ’Επαρχίες Κισάμου καί 
Σελίνου αντίστοιχα, μέ αναπληρωτές τόν κ. Έμμ. Ροσμαρή καί τήν κ. 
Μαρία Βιττωράκη.
Στόν Γεν. Διευθυντή κ. Άλέξ. Παπαδερό, ό όποιος αποτελεί μόνιμο 
μέλος τού Συμβουλίου τής Ακαδημίας μας, θέλω νά πώ τίς ευχαριστίες 
μου γιά τή γενικότερη προσφορά του στό έργο τής Διευθύνσεως τής 
Ακαδημίας. ’Ιδιαίτερα γιά τούς κόπους πού έκανε στήν οικοδομή αυτού



του έργου. Έ νώ  κατά τήν οικοδομή του πρώτου βασικού κτηρίου τής 
"Ακαδημίας (1965-68) εκείνος άπουσίαζε κατά τό πλεϊστον στην ’Αθήνα 
Λόγω τής ’Υπηρεσίας του στό Παιδαγωγικό ’Ινστιτούτο, εγώ, νεώτερος 
τότε, πήρα τό κύριο βάρος των ευθυνών καί των φροντίδων του, στήν 
οικοδομή του νέου αυτού Συνεδριακοϋ Κέντρου εκείνος μέ τή σειρά του 
κράτησε τό βάρος πολλών ευθυνών καί κόπων.

Τέλος, ή πρώτη καί ύστατη ευχαριστία μας, ή τιμή καί ή δόξα ανήκουν 
στόν Τριαδικό Θεό, πού χορήγησε τό έργο τής ’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας 
κατά τήν ταπεινή μας ποιμαντορία στίς ’Επαρχίες Κισάμου καί Σέλινου 
καί εξακολουθεί νά τό ευλογεί καί νά τό αυξάνει.

Οι 'Ιεραπόστολοι τών Σλαύων Κύριλλος καί Μεθόδιος, ’Άγιοι καί 
Πάτρονες τού Παρεκκλησίου τής ’Ακαδημίας μας, είθε νά ευλογούν καί 
νά προστατεύουν τό έργο τούτο. Καί νά υπενθυμίζουν σε όλους εκεί
νους πού θά φιλοξενηθούν στήν αίθουσα αυτή, ομιλητές καί ακροατές, 
νά υπενθυμίζουν, λέγω, οί 'Άγιοι, πώς κάθε λόγος καί διάλογος καί 
αντίλογος πού θά γίνεται στό χώρο αυτό πρέπει νά είναι Ιεραποστολικός 
λόγος. Νά αποβλέπει δηλ. στή διακονία τής ’Ορθοδοξίας, στήν 
οικοδομή τού σώματος τού Χριστού, τής ’Εκκλησίας. Αυτή είναι ή ευχή 
καί ή παρακαταθήκη μου ως ’Επισκόπου αυτή τήν επίσημη στιγμή πού 
εγκαινιάζουμε αυτό τό έργο.

Παναγιώτατε, ή αίθουσα πού εγκαινιάζουμε αυτήν τήν εσπέρα, αυτή ή 
θολωτή αίθουσα μέ τό πλάτος καί τό ύψος της, δέν θυμίζει άραγε 
κάποιον άλλο θόλο, κάποιον άλλο τρούλο πέρα, μακρυά εκεί στήν 
Πόλη, έναν άλλο θόλο, κάτω από τόν όποιο μεγάλοι καί άγιοι Πατριάρ
χες, επί αιώνες, επί μία χιλιετία περίπου, έψαλαν τούς ύμνους τής Ορθο
δοξίας καί έστελναν στήν Οικουμένη τά θεολογικά, τά παιδαγωγικά, τά 
εκπολιτιστικά της μηνύματα; Μέσα σ αυτή τήν ιστορική ανάμνηση καί 
συγκίνηση μαζί, ευαρεστηθείτε, Παναγιώτατε κ. Βαρθολομαίε, αντάξιε 
διάδοχε μεγάλων Εκκλησιαστικών ’Ηγετών, ευαρεστηθείτε νά μεταδό- 
σετε καί εσείς τό δικό σας μήνυμα, τή δική σας ευλογία κάτω άπό τούτον 
τόν ελεύθερο θόλο καί τρούλο πού προσφέρει στήν Ό ροδοξία ό πιστός 
λαός τού τόπου αυτού. Τόν προσφέρει μάλιστα αυτή τήν Ιστορική 
εσπέρα, 12η Νοεμβρίου, παραμονή τής εορτής τού Μεγάλου καί ’Αγίου 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ίωάννου τού Χρυσοστόμου, ή Θεία 
Λειτουργία τού οποίου τελειώνει μέ τόν δοξαστικό ύμνο: «Εϊη τό άνομα 
Κυρίου εύλογημένον άπό τού νύν καί έως τού αιώνος».

Εϊησαν ευλογημένα, Παναγιώτατε, τά δικά σας έτη καί έργα, καλώς 
ήλθατε!



παϊκή Ένωση γιά τή χρηματοδότηση τον έργου κατά 75%.



-----------ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΛΕΡΟΣ _

Τό νέον οικοδόμημα
Χαρακτηριστικά καί αποστολή 

Άλέξ. Κ. Παπαδερός

«Θαυμαστός ο Θεός εν τοΐς άγίοις αύτοΰ» (Ψαλμ. 67,36)

'/7% λόγος του Ψαλμωδοϋ, πολυμερώς καί πολυτρόπως βεβαιωμένος 
κατά τή δισχιλιετή πορεία καί εμπειρία της εν Χριστώ πνευματικής 
αναστροφής του λαού του Θεού μέ τούς "Αγίους αύτοΰ, επικυρώ

θηκε γιά μιά ακόμη φορά τίς τελευταίες αυτές ημέρες στό νησί μας. Πρίν 
από εκατό χρόνια, οΐ πρόγονοί μας, διαισθανόμενοι τή χαραυγή της απε
λευθέρωσης, επέτυχαν νά ολοκληρώσουν τήν οικοδομή του περικαλ
λούς ίεροΰ ναού του "Αγίου Μηνά, ή επέτειος των εγκαινίων του οποίου 
έπέτρεψε νά τολμηθεΐ, Παναγιώτατε Δέσποτα, εκείνο πού κάτω άπό δια
φορετικές περιστάσεις θά μπορούσε νά χαρακτηρισθεΐ ως ασέβεια πρός 
τό σεπτό πρόσωπό σας. Ε ννοώ  τήν παράκληση, νά έλθετε καί πάλι στήν 
Κρήτη μέσα σέ τόσο σύντομο χρονικό διάστημα άπό τήν πρώτη επί
σκεψή σας ως νέου Πατριάρχου μας, παρά τόν μόχθο του βίου σας καί 
τίς σχεδόν ασταμάτητες πορείες τής ειρήνης καί τής αγάπης, πού έχετε 
άναλάβει καί διεξάγετε μέ θαυμαστή καρτερία καί επιτυχία.

Μαζί μέ τούς χριστιανούς του "Ηρακλείου καί όλης τής Κρήτης δοξά
ζουμε, λοιπόν, καί εμείς τή χάρη του "Αγίου Μηνά, πού έφερε ξανά 
κοντά μας τήν Παναγιότητά σας, τή σεβάσμια συνοδεία σας, τή Μακα- 
ριότητά σας, πολυσέβαστε Πάπα καί Πατριάρχα "Αλεξάνδρειάς καί 
πάσης "Αφρικής κύριε Παρθένιε, τούς λοιπούς "Αρχιερείς καί πατέρες 
άπό τόν τόπο μας καί άπό τά πέρατα τής Οικουμένης, καθώς καί τούς 
εκπροσώπους άλλων "Εκκλησιών.

Δόθηκε έτσι ή ευκαιρία καί στό Διοικητικό Συμβούλιο τής "Ορθοδόξου 
"Ακαδημίας, νά άποφασίσει τήν τέλεση τών εγκαινίων του νέου Συνε- 
δριακοϋ μας Κέντρου, ή οποία είχε προγραμματισθεϊ νά γίνει τόν Μάιο 
τού 1994 καί αναβλήθηκε γιά λόγους ανεξάρτητους άπό τή θέλησή μας. 
Έτσι έχουμε σήμερα τήν ανεκλάλητη χαρά τής υποδοχής όλων υμών, 
τών σεπτών Πατέρων τής "Εκκλησίας μας, τών "Αρχόντων τής Πολιτείας 
μας καί τής τοπικής μας Αυτοδιοίκησης, τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 
"Ιδρυμάτων, τού ευλαβούς κλήρου καί τού ευσεβούς λαού, καθώς καί 
φίλων εκλεκτών, πού προστρέξατε μέ προθυμία καί ευγένεια, νά έκφρά- 
σουμε μαζί τόν σεβασμό μας πρός τόν σεπτό Πατριάρχη μας καί νά μοι-



ραστοΰμε τή χαρά γιά ιό  νέο οικοδόμημα. Τό οικοδόμημα αυτό καί όλοι 
μας δεχθήκαμε τήν άγιασιική ενέργεια τής ίεράς ακολουθίας του 'Αγια
σμού, πού ευαρεστηθήκατε νά τελέσετε μόλις, Παναγιώτατε.

'Ο  λόγος, γιά τόν οποίον έχει όρισθεΐ νά βρίσκομαι στό βήμα τήν ευλο
γημένη τούτη ώρα, δέν είναι βέβαια γιά νά συμπληρώσω τά δσα είπε 
προηγουμένως ό έμπνευστής καί δημιουργός αγαθών πρωτοβουλιών καί 
έργων Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας καί Πρόεδρος τής 'Ορθοδόξου 
’ Ακαδημίας Κρήτης κ. Ειρηναίος. Έ χω  άπλώς άναλάβει, νά παρουσιάσω 
τά βασικά γνωρίσματα αυτού τού νέου οικοδομήματος καί νά σκιαγρα
φήσω τήν αποστολή πού αναμένουμε νά έπιτελέσει. Κρίθηκε πώς οφεί
λουμε αυτή τήν πληροφόρηση πρός τήν ηγεσία τής Εκκλησίας καί τής 
Πολιτείας μας, πρός τό λαό τής Κρήτης καί όλης τής Χώρας. ’Οφείλουμε 
τήν πληροφόρηση πρώτιστα,

- πρός τήν Παναγιότητά σας καί τά σεβαστά μέλη τής συνοδείας σας, 
μεταξύ των οποίων καί πρός τόν εκ προσώπου σας Πρόεδρον τής Συνά- 
ξεως τών Εταίρων τής ’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας Σεβασμ. Μητροπολίτην 
Γέροντα ’Εφέσου κ. Χρυσόστομον, πρός τόν οποίον ας έπιτραπεϊ νά



υποβάλουμε άπό τώρα μέ σέβας τίς ευχές μας γιά τήν αυριανή ονομα
στική εορτή του,

πρός τήν Μακαριότητα σας, πολυσέβαστε Πάπα καί Πατριάρχα ’Αλε
ξάνδρειάς καί πάσης ’Αφρικής κ. Παρθένιε,

πρός τόν 'Υπουργόν Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Γεώρ
γιον Παπανδρέου, πού, όπως έλέχθη, έχει άπό τήν πλευρά τής Πολι
τείας τήν καθ’ ύλην αρμοδιότητα γιά τό 'Ίδρυμα,

πρός τόν Πρόεδρον κ. Κωνσταντίνον Μητσοτάκην, πού, όπως ακού
σατε, έλαβε τήν κρίσιμη απόφαση γιά τήν ένταξη του έργου στό Κοι
νοτικό Πρόγραμμα INTERREG I.,

πρός τούς άπουσιάζοντες, δυστυχώς, τέως 'Υπουργούς κ.κ. ’Αριστείδη 
Τσιπλάκο καί Γεώργιο Ρωμαίο, πού έμερίμνησαν γιά τήν ομαλή χρη
ματοδότηση, καί

πρός τόν παριστάμενον ’Αναπληρωτή 'Υπουργόν τής ’Εθνικής 
Οικονομίας κ. Γεώργιον Άνωμερίτην, πού μέ τίς μέχρι σήμερα άπο- 
φάσεις του, άλλά καί μέ τήν προσωπική παρουσία του έγγυάται τήν 
ολοκλήρωση τού έργου.

Μέ τήν πρόθυμη συμμετοχή σας καί τήν ευχή σας συνεποικοδομεΐτε 
όλοι τήν προοπτική καί τήν ελπίδα, γεγονός, γιά τό όποιο σας εϊμεθα 
βαθύτατα εύγνώμονες.

Άτυχώς, ή αποστολή, γιά τήν όποία βρίσκομαι στό βήμα, δέν μπορεί νά 
εκπληρωθεί άπόψε μέ τόν πρέποντα τρόπο. Γιατί, όσα καί αν σάς ανα
κοίνωνα, ή πληροφόρηση θά ήταν αναπόφευκτα ελλιπής. ’Επιπλέον καί 
κυρίως επειδή όλοι σίγουρα διακατεχόμεθα άπό τή δικαιολογημένη άνυ- 
πομονησία, νά ακούσουμε όσα θά ευαρεστηθούν νά μάς πούν οι επόμε
νοι ομιλητές καί νά διατηρήσουμε σωματικές καί πνευματικές δυνάμεις, 
πού θά επιτρέψουν νά παρακολουθήσουμε μέ τή δέουσα προσοχή καί 
κέρδος πνευματικό τά πατρικά σας λόγια, Παναγιώτατε.

Γιά νά άποφύγω, λοιπόν, τήν όποια περιττή καταπόνησή σας καί σπατάλη 
πολύτιμου χρόνου, έθεσα στή διάθεσή σας ένα συνοπτικό κείμενο, πού 
περιλαμβάνει τά κύρια οικονομοτεχνικά στοιχεία τού έργου5, στά οποία 
θά μού επιτρέψει ή άγάπη σας νά προσθέσω καί τά ακόλουθα, μέ κάθε 
δυνατή συντομία.

Έ να  πρώτο ερώτημα:

Ποιοί λόγοι επέβαλαν τήν επέκταση τών εγκαταστάσεων τής ’Ορθοδό
ξου ’Ακαδημίας;



Είναι ποΛΛοί. ’ Αναφέρω τούς δύο κυριότερους.

Πρώτον, οΐ αυξανόμενες ανάγκες προαγωγής του διαλόγου της Εκκλη
σίας με τό σύγχρονο άνθρωπο, ή εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων 
τού Ιδρύματος σέ εθνικό καί διεθνές επίπεδο, πολύ δέ περισσότερο οΐ 
ορατές προοπτικές γιά περαιτέρω ανάπτυξη τού έργου, πού ή χάρις τού 
Θεού επέτρεψε νά έπιτελέσει μέχρι σήμερα ή ’Ορθόδοξος ’Ακαδημία.

Δεύτερον, ή άνάγκη νά διασφαλισθε! άκόμη περισσότερο ή προϋπόθεση 
γιά τήν άσκηση ενός ελεύθερου καί άνεπηρέαστου διαλόγου. Ή  ’Ορθό
δοξος ’ Ακαδημία θά διατηρήσει τήν αύθενπκότητά της στό βαθμό πού θά 
παραμείνει όχι εΰπορον ίσως, άλλα κατά κύριο λόγο αυτοσυντήρητο 
"Ιδρυμα.

Δύο επισημάνσεις κρίνοντοι εδώ  αναγκαίες:

'Η  πρώτη: Ή  επιμόρφωση ενηλίκων καί ή τακτική συνεδριακή δραστη
ριότητα σέ τοπικό καί διεθνές επίπεδο ήταν πράγματα σχεδόν άγνωστα 
στόν τόπο μας, όταν άρχισε τό έργο της ή ’Ορθόδοξος ’Ακαδημία καί

Ή  άνάγκη έπεκιάσεως ιών εγκαταστάσεων της ’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας Κρήτης 
(ΟΑΚ) είχε διαπιστωθεί άπό παλιά. Δυστυχώς, παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες καί 
παρακλήσεις μας, ή σταθερή απάντηση τών αρμοδίων ήταν: «Τό έργο δεν είναι επιλέ
ξιμο»! Στίς 3 ’Απριλίου 1991, Μ. Τετάρτη, ό Πρόεδρος του Ιδρύματος Σεβασμ. κ. 
Ειρηναίος καί εγώ έπισκεφθήκαμε τόν κ. Κ. Μητσοτάκη, τότε Πρωθυπουργόν τής 
Ελλάδος, στήν κατοικία του, στό Άκρωτηρι. Μετά τήν ανταλλαγή τών έορτίων ευχών 
ό Πρόεδρος μέ ρώτησε, πώς πηγαίνει ή ’Ακαδημία. Έθεσα αμέσως τό θέμα της νέας 
πτέρυγας. Στό ερώτημά του αν υπάρχει Μελέτη, τόν ενημέρωσα, δτι υπάρχει Προμε
λέτη καί άνέφερα τό προβλεπόμενο ποσόν. Έξέφρασε τή χαρά του, πήρε άπό τό πορ
τοκαλί τηλέφωνο τόν 'Υφυπουργόν Εθνικής Οικονομίας ’Αριστείδην Τσιπλάκον, 
είπε, μέ δυό μόνο λόγια, τά δέοντα. «Τό νερό μπήκε στ’ αυλάκι!».
Τό νέο Συνεδριακό Κέντρο προκηρύχθηκε μέ τό σύστημα «ΜΕΛΕΤΗ - 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ». Κατά τόν διεθνή διαγωνισμό Ά νάδοχος άναδείχθηκε ή Εταιρεία 
ΕΤΕΚ (Ηράκλειον). Τήν άρχιτεκτονική μελέτη εκπόνησε τό Γραφείο του ’Αρχιτέ
κτονα κ. Θεοφάνη Μπομπότη (Αθήνα).
’Οργανώσαμε Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου μέ υπεύθυνο τόν ’Αρχιτέκτονα κ. 
Φίλιππο Τσαγάκη, ό όποιος άνέλαβε καί τήν επίβλεψη, σέ συνεργασία μέ τούς Μηχα
νικούς κ.κ. Μιχάλη Βλαζάκη καί ’Ιωάννη Δασκαλάκο. Ή  Διεύθυνση Τεχνικών 'Υπη
ρεσιών τής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων καί ό Προϊστάμενός της κ. Έμμ. 
Ποντικάκης συνοδέυσαν θετικά τήν εκτέλεση του έργου, στά πλαίσια τών άρμοδιοτή- 
των τους. Τό Διοικ. Συμβούλιο τής ΟΑΚ είχε τήν άρμοδιότητα καί τίς ευθύνες τής 
Προϊσταμένης ’Αρχής, βοηθούμενο στά νομικά ζητήματα άπό τόν κ. Πολύβιο Λαγου- 
δάκη, Δικηγόρο Χανίων, καί τόν κ. Δημήτριο Τσιαπράζη, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης. Σέ 
όλους άνήκουν καί εκφράζονται καί άπό τή θέση αυτή οΐ θερμές ευχαριστίες μας.
Ή  εγκατάσταση του εργολάβου έγινε στίς 31. Μαρτίου 1992. Στίς 5-5-1995 χορηγή
θηκε στήν Ά νάδοχο Εταιρεία ή βεβαίωση περαιώσεως τών εργασιών, στίς 19-5-1995 
έγινε ή διοικητική παραλαβή τού έργου.
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μάλιστα ιό  έργο του διαλόγου μέσα σέ πιεστική πολιτική ατμόσφαιρα 
μονολόγου.

Στό μεταξύ ή Κρήτη έχει άναδειχθεΤ σέ κέντρο τού παγκόσμιου συνε- 
δριακοϋ ενδιαφέροντος. Ό χ ι χωρίς τή συμβολή καί τής ’Ορθοδόξου 
’Ακαδημίας. Θεωρούμε ώριμο γι’ αυτό ένα διάλογο μεταξύ των συνε- 
δριακών φορέων, ό όποιος οφείλει νά απαντήσει σέ μερικά καίρια ερω
τήματα, πού θά έχουν αλληλοδιδακτικό χαρακτήρα καί θά άποτρέψουν 
έκφυλιστικές τριβές καί σίγουρα ζημιογόνες πρακτικές.

Ή  δεύτερη έπισήμανση-πληροφόρηση: ’Επανειλημμένα βεβαιωμένη 
εμπειρία λέγει ότι ορισμένα μεγάλα διεθνή συνέδρια μπορούν νά γίνουν 
μόνον εδώ, γιατί αυτή είναι ή επιθυμία των συνδιοργανωτών καί των 
συνέδρων. Ό σ ες  φορές είχαμε αδυναμία νά τά εντάξουμε στό πρό
γραμμά μας καί επιχειρήσαμε νά χρησιμοποιηθούν άλλοι - ίσως κατά 
πολύ πιό άνετοι χώροι - στήν Κρήτη ή αλλού, τά συνέδρια χάθηκαν γιά 
τή Χώρα μας.

Στήν ιδιομορφία καί τήν ανάγκη αυτή έρχεται νά απαντήσει επίσης θετικά 
τό νέο οικοδόμημα. Γιά νά λειτουργήσει όμως σωστά χρειάζεται νά ένι- 
σχυθεΐ τό προσωπικό μέ τήν πρόσληψη καί άλλων έξειδικευμένων 
συνεργατών καί νά άναβαθμισθεΐ τό πρώτο, αρκετά κουρασμένο πιά κτή
ριο. Ελπίζουμε, ότι τό Ύπουργεϊον Εθνικής Οικονομίας θά θελήσει νά 
λάβει υπόψη τήν τελευταία αυτή ανάγκη, γιά νά πούμε ότι τό έργο θά 
ολοκληρωθεί στό σύνολό του.

Ό σον αφορά ατίς λύσεις πού δόθηκαν σέ ορισμένα ζητήματα:

Ή  θεμελίωση τού νέου οικοδομήματος έγινε τήν Τετάρτη, 6. Νοεμβρίου 
1991, πρώτη ημέρα τού πρώτου διορθοδόξου συνεδρίου πού οργάνωσε 
εδώ επί τής Πατριαρχίας σας, Παναγιώτατε, τό σεπτό Οικουμενικό μας 
Πατριαρχείο καί πρός τό όποιο συνέδριο άποστείλατε τό πρώτο 
Πατριαρχικό Μήνυμά σας. Ή ταν τό «Διορθόδοξον Συνέδριον επί τής 
προστασίας τού φυσικού περιβάλλοντος».6

’Υπήρχε λοιπόν καί γιά τόν λόγον αυτόν ανειλημμένη υποχρέωση γιά 
σεβασμό τόσον τής αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας τής Ιστορικής ’Ιερός 
Μονής Γωνιάς καί τού πρώτου κτηρίου τής ’ Ακαδημίας, όσον καί τού 
ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου, πού έχει χαρακτηρισθεϊ δικαίως άπό 
τήν Πολιτεία επίσημα ως τοπίον «έξαιρέτου κάλλους».

’Επομένως, έπρεπε νά άντιμετωπισθεϊ μέ ιδιαίτερη προσοχή ή αισθητική 
πλευρά τού όλου εγχειρήματος.



Ή  πρώτη απόφαση αφορούσε στό χώρο τοποθέτησης του κτηρίου. 
Είπαμε πώς μεγάλο μέρος του πρέπει νά μείνει αφανές, εισχωρώντας 
βαθιά στόν βράχο. Ή  τομή υπήρξε μεγάλη καί πολυδάπανη. Συμπέρα
σμα: Ό ποιος όμιλεΐ γιά προστασία του περιβάλλοντος, οφείλει νά ανα
λαμβάνει καί τό συνήθως υψηλό κόστος. Φρονώ, Παναγιώτατε, ότι μπο
ρείτε νά καυχηθεΐτε εν Κυρίω, ότι ό υπεύθυνος οικολογικός λόγος του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου έγινε πράξη στήν περίπτωσή μας.

'Η  δεύτερη απόφαση αφορούσε στήν αισθητική τού κτηρίου. Στή διεθνή 
διακήρυξη, στήν οποία ζητούσαμε προσφορές γιά τήν εκτέλεση τού 
έργου μέ τό σύστημα Μελέτη-Κατασκευή, είχαμε προδιαγράφει βασικά 
καλλιτεχνικά κριτήρια. "Η πολυμελής Επιτροπή ’ Αξιολόγησης τών προ
σφορών είσηγήθηκε καί τό Συμβούλιο τής ’Ακαδημίας, ως Προϊστάμενη 
’Αρχή, προέκρινε τή λύση - πρόταση τού ’Αρχιτέκτονα κ. Θεοφάνη 
Μπομπότη, ό όποιος βρίσκεται στήν αίθουσα μαζί μέ τούς έπιβλέποντες 
Μηχανικούς, τόν κ. Φ. Τσαγάκη, τόν κ. Μ. Βλαζάκη, τόν κ. Ί. Δασκα
λάκο, τούς οποίους ευχαριστούμε θερμά. Παρακαλώ νά τούς δούμε 
[εγείρονται, ακολουθούν ζωηρά χειροκροτήματα]. Ό  κ. Μπομπότας θά 
μπορούσε νά σάς απαντήσει σέ πολλές ερωτήσεις καί απορίες πού έχετε 
ασφαλώς. Δέν είναι δυστυχώς ό κατάλληλος χρόνος. Στάθηκε πάντως 
μπροστά στό πρόβλημα μέ τή δική του γνώση καί ευαισθησία. Ή  δική 
σας αισθητική αξιολόγηση είναι ατομικό, υποκειμενικό δικαίωμα. ’Από 
τή δική μας σκοπιά δυό πράγματα σημειώνουμε:

Πρώτον, ότι εσωτερικά τό νέο κτήριο διαθέτει λειτουργική άνεση καί 
πληρότητα καί συνεργάζεται άλληλοσυμπληρωματικά μέ τό παλιό.

Δεύτερον, ότι τό σύνολο τών οικοδομημάτων από τή Μονή ως τή νέα 
κατοικία βορείως τού κτηρίου αυτού, επιτυγχάνουν άρμονική κινητικό
τητα. Κάθε κτήριο εκφράζει τόν εαυτό του. Τό πνεύμα του. Τήν εποχή 
του. Καί όλα μαζί συμφωνούν στήν αρχιτεκτονική παράδοση τής Ό ρ θο - 6

6 'Υπεύθυνος του συνεδρίου εκείνου άπό τήν πλευρά τού Οικουμενικού Πατριαρχείου 
ήταν ό Σεβασμ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. ’Ιωάννης. Συμμετείχαν ό Μακαριώτατος 
Πάπας καί Πατριάρχης ’Αλεξανδρείας καί πόσης ’Αφρικής κ. Παρθενίας, αντιπρόσω
ποι τών "Ορθοδόξων ’Εκκλησιών, ό ’Αρχιεπίσκοπος κ. Τιμόθεος καί όλοι οΐ 'Ιεράρ
χες τής Κρήτης, Μοναχές καί Μοναχοί, ειδικοί επιστήμονες, ή Υφυπουργός Εξωτε
ρικών κ. Βιργινία Τσουδεροΰ, καθώς καί ό Διεθνής Πρόεδρος τού World Wide Fund 
For Nature (WWF) Δούκας τού ’Εδιμβούργου Πρίγκιπας Φίλιππος. Κατά τή διάρκεια 
τού Συνεδρίου (5-12/11/1991) έγινε καί ή επίσημη ανακοίνωση γιά τήν ίδρυση τού 
’Ινστιτούτου Θεολογίας καί Οικολογίας (ΙΘΟ) τής ΟΑΚ, τή σύσταση τού όποιου απο
φάσισε τό Διοικητικό Συμβούλιο τής ’Ακαδημίας κατά τήν ογ7 25-10-1991 συνεδρία 
του. Βλπ. ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ 23-24(1991) 188-190.



δοξίας, πού διαφυλάσσει ιό δοκιμασμένο παλαιό καί αποδέχεται ιό  νέο 
πού πείθει. "Ο χρόνος, σέ συνδυασμό μέ τήν ολοκλήρωση ιών ανα
γκαίων βελτιωτικών επεμβάσεων στόν περιβάλλοντα χώρο, θά δώσουν 
τό τελικό αποτέλεσμα.

Ό σον αφορά σέ άλλα συναφή ζητήματα:

Δέν επιδιώξαμε τό τέλειο. Ευτυχώς οι σύνεδροί μας σαγηνεύονται τόσο 
πολύ από τό εξωτερικό περιβάλλον, ώστε δέν προσέχουν συνήθως τίς 
εσωτερικές ατέλειες ή πάντως εύκολα τίς άντιπαρέρχονται καί τίς συγ
χωρούν.

Ό  τεχνικός καί ηλεκτρονικός εξοπλισμός προχωρούν μέ ταχύ ρυθμό. 
Προσπαθούμε νά άντισταθοΰμε στούς πειρασμούς τής ηλεκτρονικής 
αγοράς. Έχουμε αποκλείσει όσα εντυπωσιάζουν, χωρίς νά είναι ανα
γκαία.

Έ άν προστεθεί ή πείρα 27 ετών συνεχούς λειτουργίας, ή πρός τό 
"Ιδρυμα εμπιστοσύνη, πού επιβεβαιώνεται καί απόψε μέ τήν παρουσία 
όλων σας, επιπλέον δέ ή ησυχία, φυσική καί πνευματική, τού περιβάλ
λοντος χώρου καί τό όντως έξέχον κάλλος αυτού, μπορούμε, νομίζω, 
χωρίς κομπορρημοσύνη, νά πούμε πώς ή Εκκλησία διαθέτει τώρα καί 
προσφέρει ένα "Ιδρυμα συνάντησης καί περισυλλογής, έτοιμο νά περά
σει μέ αυτοπεποίθηση τό κατώφλι πρός τήν τρίτη χριστιανική χιλιετία.

Μεταξύ εκείνων πού απομένει νά γίνουν, είναι ό εσωτερικός διάκοσμος. 
'Υπάρχουν διάφορες σκέψεις καί προτάσεις. Λείπουν, πρός τό παρόν, οι 
αναγκαίες πιστώσεις. Πάντως δέν έχουμε λησμονήσει, Παναγιώτατε, τήν 
επιθυμία πού είχατε έκφράσει, όταν ή ’Ορθόδοξος ’Ακαδημία είχε τή 
χαρά, νά σάς υποδεχθεί στή χορεία τών Εταίρων της.

Είχατε πεϊ επί λέξει τότε:

«'Η Κρήτη γενικά στό διάβα τών αιώνων απέδειξε ότι κρατά υψηλά τίς 
ιδέες καί τίς αξίες καί πρόθυμα θυσιάζεται γ ί  αυτές, όταν τό καλέσει ή 
ανάγκη.

Είδικώτερα, ή ’Ορθόδοξος ’Ακαδημία τίς εκφράζει τίς άξιες αυτές μέσω 
τής αρχαίας Ελληνικής σκέψεως καί διανοήσεως καί μέσω τής Χριστια
νικής πίστεως καί διδασκαλίας. 'Η  κατ’ άνθρωπον σοφία καί Λ κατά 
θ εό ν  σοφία, ή μωρία τού Σταυρού, είναι οι δύο πόλοι, γύρω από τούς 
οποίους κινείται τό όλον έργο της, έργο διαλόγου, διαλόγου καταλ- 
λαγής. Γί αυτό καί θά ήταν ωραίο καί συμβολικό νά τοποθετηθούν 
κάπου στούς χώρους τής ’Ακαδημίας μία γλαυξ καί ένας σταυρός, τό ένα



δίπλα στό άλλο» .

Τώρα, Παναγιώτατε, υπάρχουν κατάλληλοι χώροι. Λοιπόν, δεν θά 
λησμονήσουμε τήν πατρική σας παραίνεση, ή οποία ενθαρρύνει άλλω
στε, τήν έμφαση πού δίδει τό έργο τής ’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας στήν 
επείγουσα σύγχρονη ανάγκη γιά ελεύθερο, ανυπόκριτο διάλογο επί 
θεμάτων πίστεως καί έπιστήμης, προκειμένου νά υπηρετείται καί νά προ- 
άγεται ή ζωή των ανθρώπων.

'Η  αίθουσα αυτή καί τά παραρτήματα της έχουν όχι μόνο συνεδριακή, 
άλλά καί πολυλειτουργική χρήση: Μουσική, θέατρο, καλλιτεχνικές εκθέ
σεις καί πολλές άλλες μορφωτικές δραστηριότητες γιά τήν παιδεία καί 
τήν αναψυχή του λαού μας, μπορούν άνετα νά στεγαστούν σ’ αυτούς 
τούς χώρους. Βλέπω μέ χαρά στήν αίθουσα μερικούς από τούς παλαιούς 
φίλους, από τά χρόνια εκείνα, κατά τά οποία κάναμε τόν αγώνα, τόν 
άμορφο άγώνα γιά τήν οργάνωση σέ παγκράτιο επίπεδο τής Ε.ΘΕ.Κ. - 
τής ' Εταιρείας Θεάτρου Κρήτης. Πόση ήταν τότε ή κοινή θλίψη ή δική 
μας καί φίλων μακαριστών, όπως ό Ά λέξης Μινωτής, ό Μόνος Κατρά- 
κης, ό Μόνος Χατζηδάκης, πού αναζητούσαμε μαζί, πλήν μάταια έναν 
κλειστό χώρο στήν Κρήτη, Ικανό νά στεγάσει μιά εκδήλωση αξιώσεων. 
’Από σήμερα ό χώρος αυτός υπάρχει επιτέλους καί είναι στή διάθεση 
όλων εκείνων, πού προσπαθούν νά διαιωνίσουν δοκιμασμένες καί νά 
δημιουργήσουν νέες πολιτισμικές αξίες. Μέ τήν αίθουσα αυτή μάλιστα, 
σέ συνδυασμό μέ τό υπαίθριο θέατρο τών χιλίων καί πλέον θέσεων, πού 
μέ τή βοήθεια νέων άπό πολλές χώρες οικοδομήσαμε στό Εύρωμεσογει- 
ακό Κέντρο Νεότητας, ή ’Ορθόδοξος ’ Ακαδημία Κρήτης προσφέρει στήν 
κοινωνία μας στή διάρκεια ολόκληρου τού χρόνου χώρους ικανούς νά 
υποδεχθούν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις υψηλών αξιώσεων.

Παναγιώτατε Δέσποτα,
Τό νέο οικοδόμημα τονώνει, χωρίς νά αλλοιώνει τήν αποστολή τής 
’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας. ’Εκείνο πού αλλάζει ριζικά, είναι ό ρυθμός καί 
ή ποιότητα τού ιστορικού γίγνεσθαι στή χώρα μας καί σ’ ολόκληρο τόν 
κόσμο. Τό Οικουμενικό μας Πατριαρχείο κατά τίς τελευταίες δεκαετίες 
καί μάλιστα σήμερα, υπό τήν δραματική καί δραστική σας πηδαλιουχία, 
έχει άνοιχθεΐ στούς ωκεανούς τών ιστορικών προκλήσεων μέ τήν πεποί
θηση, ότι ή πνοή τού Παναγίου Πνεύματος, στήν οποίαν είχε αφιερωθεί 
ή ομιλία τού Μακαριωτάτου κ. Παρθενίου στήν Καμπέρα τής Αυστραλίας

Ά λεξ. Κ. Παπαδεροΰ, ’Ορθόδοξος ’Ακαδημία Κρήτης. Ή  πρώτη εικοσαετία καί ή 
ανακήρυξη τού Φιλαδέλφειας Βαρθολομαίου εις Εταίρον του ’Ιδρύματος, 
«ΤΕΡΤΙΟΣ» - Όρθ. ’Ακαδημία Κρήτης 1992, 61.



κατά τήν τελευταία Γενική Συνέλευση του ΠΣΕ, ή πνοή λοιπόν τού 
Παναγίου Πνεύματος θά καθοδηγήσει τό σκάφος τής ’Ορθοδοξίας εκεί 
όπου χρειάζεται νά μεταφέρει τό μήνυμα τής αγάπης, τής ειρήνης, τής 
ενότητας, τής ευσπλαχνίας, τής εν Χριστφ σωτηρίας. Δώσετέ μας λοι
πόν, Παναγιώτατε, άλλη μιά φορά τήν πατρική σας ευχή, γιά νά είναι ή 
ταπεινή μας διακονία άρεστή στό Θεό καί ωφέλιμη στους άνθρώπους.

Θά μου επιτρέψετε νά παραμείνω γιά μιά στιγμή ακόμη στό βήμα, γιά νά 
συμπληρώσω τά εξής: Ο Σεβασμ. Πρόεδρος άναφέρθηκε μόλις προη
γουμένως στό αρχικό αίτημα πού διατυπώσαμε πρός τόν κ. Κ. Μητσο- 
τάκη ως Πρωθυπουργό τής Χώρας τότε. ’Εμείς στήν ’Εκκλησία, τό ξέρετε 
καί σείς κύριε Πρόεδρε, καλό είναι νά ομολογούμε πότε-πότε τά λάθη 
μας. Τότε πού σάς έπισκεφθήκαμε έκαμα ένα πολύ μεγάλο λάθος. Σάς 
ζήτησα λίγα χρήματα! Θά είχαν έγκριθεΐ περισσότερα, αυτό είναι 
σίγουρο. Είχαμε τήν υπόσχεση τότε πώς οί δαπάνες γιά τόν εξοπλισμό 
ήταν δυνατόν νά καλυφθούν άπό άλλο φορέα καί δέν θέλαμε νά επιβα
ρύνουμε περισσότερο τό Πρόγραμμα INTERREG καί τίς Δημόσιες 
’Επενδύσεις. Περιοριστήκαμε λοιπόν στό ποσόν των 450.000.000 δρχ., 
όπως προέβλεπε ή Προμελέτη. Καί έγινε τό έργο, παρ’ όλα αυτά. Μέ 
ελάχιστη υπέρβαση τού αρχικού προϋπολογισμού, πράγμα καθόλου 
σύνηθες στή Χώρα μας, όπως είναι γνωστό. Άτυχώς δέν εκπληρώθηκε 
ή προσδοκία γιά τήν κάλυψη άπό άλλο φορέα των δαπανών τού εξοπλι
σμού. Ευτυχώς όμως, όταν διαπιστώθηκε αυτή ή αδυναμία, τή θέση τού 
αρμόδιου 'Υπουργού στό 'Υπουργείο Έθν. Οικονομίας κατείχε ό κ. Γ. 
Ρωμαίος. Είχε προσωπική αντίληψη γιά τό έργο τού Ιδρύματος καί τίς 
προοπτικές του. Συμπλήρωσε λοιπόν τό έλλειμμα μέ τήν έγκριση τού 
πρόσθετου ποσού τών 380.000.000 δρχ. Λυπούμεθα γιατί ό κ. Ρωμαίος, 
Άναπλ. 'Υπουργός ’Εξωτερικών τώρα, δέν μπόρεσε νά είναι απόψε μαζί 
μας καί νά δεχθεί προσωπικά τήν έκφραση τής ευγνωμοσύνης μας. Χαι
ρόμαστε όμως γιατί ό διάδοχός του στό 'Υπουργείο κ. Γ. Άνωμερίτης 
τιμά τήν τελετή μέ τήν παρουσία του, διπλά θά έλεγα, γιατί έχει όρισθεΐ 
καί έπισήμως ως εκπρόσωπος τού Πρωθυπουργού τής Χώρας κ. Ά νδρέα 
Παπανδρέου καί τής Κυβερνήσεώς του. Χαιρετίζουμε εσάς, κ. 'Υπουργέ, 
καί τούς εκλεκτούς υπολοίπους εκπροσώπους τής Πολιτείας, όπως 
είπαμε, τόν 'Υπουργόν ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Γεώρ
γιον Ά . Παπανδρέου, τόν 'Υφυπουργό κ. Έμμ. Σκουλάκη, τόν ’Αντι
πρόεδρο τής Βουλής κ. Νικήτα Βενιζέλον, τούς κ.κ. Βουλευτές καί 
άλλους άνθρώπους, πού χειρίζονται τά πολιτικά καί τά δημόσια πράγ
ματα τού τόπου μας καί τούς οποίους ευχαριστούμε θερμά.

’Επιτρέψατε στό σημείο αυτό μία άναγκαία διευκρίνηση: Ο κ. Παπαν-



δρέου καί ό κ. Σκουλάκης, γιά πολύ επείγοντες λόγους, είναι υποχρεω
μένοι νά αναχωρήσουν πρίν άπό τήν ώρα πού έχει προβλεφθεΐ, κ. 
'Υπουργέ, νά ομιλήσετε. Ευχαριστούμε γιά τήν παρουσία σας. Καί μιά 
παράκληση πρός όλους: Νά έχετε κατανόηση γιά τή δυσκολία πού δημι- 
ουργήθηκε μέ τήν αναπόφευκτη καί ευπρόσδεκτη βέβαια ύπερπλήρωση 
τής αίθουσας.

Ευχαριστούμε θερμά!
"Αν επιτρέπεται ή σύγκριση, θά έλεγα στον κ. Άνωμερίτη πώς σέ ένα 
γάμο καλό, τυχερός είναι καί ό προξενητής καί ό προικοδότης, όχι όμως 
λιγότερο καλότυχος καί εκείνος πού επιθέτει τό στεφάνι καί ολοκληρώ
νει τό δεσμό. Μέ πρόσφατες αποφάσεις σας μάς επιβεβαιώσατε τίς αγα
θές σας προθέσεις, γιά τίς όποιες σάς ευγνωμονούμε '.

’Επιτρέψατε νά έκφράσουμε στό σημείο αυτό τίς ευχαριστίες μας καί 
πρός τήν κατά καιρούς πολιτική ηγεσία τού 'Υπουργείου σας καί όλους 
τούς ανθρώπους, στήν ’Αθήνα καί στίς Βρυξέλλες, πού στοχάστηκαν καί 
έπραξαν τό καλό γιά τό "Ιδρυμα. ’ Εμείς, άπό πλευράς καθαρώς υπηρε
σιακής, είχαμε τή χαρά νά επικοινωνούμε πιό συχνά μέ υπαλλήλους τού 
'Υπουργείου σας, όπως με τήν κα Μιράντα Κωσταρά, τόν κ. Δημήτριο 
Σουσούνη καί τούς συνεργάτες τους. Χαρήκαμε τήν εύγένειά τους καί 
σημειώσαμε τό υπηρεσιακό ήθος καί τό υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας 
πού τούς διακρίνει.
Χαιρόμεθα πού μπορούμε, κ. 'Υπουργέ, νά σάς προσκαλέσουμε στό 
βήμα τού νέου οικοδομήματος. 8

8 Έπρόκειτο γιά πιστώσεις αναγκαίες πρός ολοκλήρωση του συνεδριακοΰ Κέντρου 
(τελικό κόστος του: 944.800.000 δρχ.). Λίγο πρίν άπό τήν έναρξη τής τελετής ό Πρό
εδρος της ΟΑΚ Σεβασμ. Ειρηναίος, ό κ. Άνωμερίτης καί εγώ πήγαμε στό πλησίον τής 
’Ακαδημίας ευρισκόμενο ιστορικό ’Αεροδρόμιο του Μάλεμε πρός ύπάντηση του 
Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου καί του Μακαριωτάτου Πατριάρχου ’Αλε
ξανδρείας. Κατά τή διάρκεια της αναμονής του ελικοπτέρου είπα στόν 'Υπουργό: 
«Άπό τή μεριά τής ’Ακαδημίας έρχεται ένα θρόισμα, κάτι σάν παράπονο, μάλλον σάν 
διαμαρτυρία καί παράκληση. Τήν άκοϋτε;». ’Απορημένος ό 'Υπουργός στράφηκε πρός 
τήν ’Ακαδημία καί μετά πρός εμένα μέ σαφώς ερωτηματική έκφραση. Τόν διευκολύνω: 
«Δέν προσέξατε τή μελαγχολία καί τή ζήλεια πού προκαλε! τό νέο κτήριο τής ’Ακαδη
μίας στό παλιό, πού ζητά νά στολιστεί καί αυτό μέ καινούριο φόρεμα;». «Πόσα;» ρωτά 
ό κ. Άνωμερίτης, πού, ώς ευφυής άνθρωπος, είχε προσλάβει τό νόημα του υπαινιγμού 
γιά τήν ανάγκη ανακαίνισης τού παλαιού κτηρίου. Είπα τό νούμερο πού είχαμε υπολο
γίσει μέ τούς τεχνικούς μας. Δυό μέρες αργότερα (14-11-1995) υποβάλαμε τή σχετική 
αίτηση. Στις 14-12-1995 ό κ. Άνωμερίτης υπέγραψε Απόφαση «επιχορήγησης τής 
’Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης γιά τήν ανακαίνιση τού παλαιού κτηρίου της» μέ τό 
ποσόν των 50.000.000 δρχ., μέ τίς όποιες έγιναν πράγματι αναγκαίες βελτιώσεις στό 
πρώτο κτήριο.



Γεώργιος Άνωμερίτης
Άναπλ. Υπουργός Έθν. Οικονομίας, 

εκπρόσωπος τής Κυβερνήσεως

ίσθάνομαι ιδιαίτερη 
χαρά πού παρευρίσκο

μαι, ώς εκπρόσωπος τού Πρωθυ
πουργού καί της Ελληνικής 
Κυβερνήσεως, στά εγκαίνια τού 
Συνεδριακού Κέντρου τής 
’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας Κρήτης.
Γιά πολλούς λόγους, αλλά ιδιαί
τερα πρώτον, γιατί τό ’Υπουργείο 
πού εκπροσωπώ, τό Ύπ.
Εθνικής Οικονομίας, συνέβαλε 
διαχρονικά μέσα άπό τά προ- 
γράμματά του στην ολοκλήρωση 
αυτού τού πραγματικά θαυμάσιου 
έργου. Καί δεύτερον, γιατί αισθάνομαι κι εγώ συναισθηματικά δεμένος 
εδώ μ’ αυτόν τόν χώρο άπό τά παλιά χρόνια τής συμμετοχής μου στίς 
δραστηριότητες τού Παγκοσμίου Συμβουλίου ’Εκκλησιών, όταν μάλιστα 
στό εξωτερικό όλοι οί άλλοι, όλοι οί ξένοι γνώριζαν μόνο μία λέξη. Τή 
λέξη Κολυμπάρι. Τή λέξη ’Ορθόδοξος ’Ακαδημία Κρήτης. Γιατί ήταν τό 
μόνο πού είχαμε τότε νά δείξωμε ώς οργανωμένο χώρο δουλειάς.

Εάν ή ένωση μέ τό Θεό αποτελεί τήν αναγγελία ενός απώτατου μέλλο
ντος καί άπαιτεϊ νά γίνουμε θείας φύσεως κοινωνοί μέσα άπό μιά μυστι
κιστική πνευματική μέθεξη, πού ξεπερνά άκόμη καί τά όρια τής Θεολο
γίας, στον ανθρώπινο κόσμο τής φύσης καί τής κοινωνίας μπορούμε νά 
βιώνουμε τό κοινό καλό μέσα άπό τή συνεχή δημιουργική πράξη, πού 
είναι ενέργημα ελευθερίας. Καί σ ’ αυτόν εδώ τό χώρο χρόνια τώρα, πέρα 
άπό τό μοναχικό, μυστικιστικό, πνευματικό δρόμο τής υπηρέτησης τής 
αλήθειας καί τού λόγου, υπηρετούνται μέ έργα ό ιστορικός άνθρωπος καί 
οί άντικειμενικοποιημένες πνευματικές καί κοινωνικές του ανάγκες. Καί 
ή πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή! [Ίακ. 2, 26].

Τό Συνεδριακό Κέντρο πού εγκαινιάζουμε αποτελεί χώρο πού θά ένι- 
σχύσει μέσα άπό τό διάλογο τίς νοητικές ανάγκες τού άνθρώπου γιά 
γνώση, γιά πάρα πολλά πράγματα. Καί αυτό, άκόμη καί άν δέν οδηγεί



Έ. Σκουλάκης, Γ. Άνωμερίτης, Γ. Παπανδρέου

στήν αλήθεια, οδηγεί όμως σέ αλήθειες πού ενισχύουν ιήν προσπάθεια 
τής κοινής κατανόησης καί τής αγάπης γιά τόν πλησίον, πού είναι στήν 
εποχή τής αποξένωσης ένα σημαντικό ζητούμενο.

Στίς εκκλησίες δοξάζουμε τό Θεό μέσα άπό τό δόγμα μας καί τά μυστή
ριό μας. Στίς πνευματικές αίθουσες, όπως εδώ, οφείλουμε, στό όνομα 
του Θεού καί των ανθρώπινων άξιων, ως κοινωνία, νά διαλεγόμαστε με 
όλους τούς άνθρώπους αλληλέγγυα γιά τό κοινωνικό καλό, συμμετοχικά 
καί συλλογικά γιά τήν κατανόηση του κόσμου μας μέ άνθρωπισμό, ελευ
θερία, δικαιοσύνη, ειρήνη, άλλά καί χαρά! ’Ιδιαίτερα σήμερα, πού ή 
φοβερότερη μορφή άθεΐας δέν είναι οι άνθρωποι πού μάχονται τό Θεό, 
άλλά ή άθεΐα τής ζωής, τής άδιαφορίας, τής ψυχρότητας καί τού κατανα
λωτισμού πού ζούμε γύρω μας.
Ή  ’Ορθόδοξος ’Ακαδημία Κρήτης, μέ τή ζωντανή παρουσία καί δράση 
της, καλείται καί μέ αυτό τό νέο Συνεδριακό Κέντρο νά υπηρετήσει 
πολλά. Οί πρωτοβουλίες πού έπωμίζεσθε, πού προάγουν τίς πνευματι
κές άνησυχίες των άνθρώπων - πολιτών, ιδιαίτερα αυτού τού χώρου τής 
Κρήτης, άλλά καί γενικότερα τών άνθρώπων πού υπηρετούν τήν 
’Ορθοδοξία, εμπνέουν ένα όραμα ζωής καί ελπίδας συνολικά, όταν



' Ό  Ύπουργός κ. Γ. Άνωμερίτης, κατερχόμενος τοϋ βήματος, σταμάτησε μπρο
στά στον κ. Κ. Μητσοτάκη, πρότεινε τό χέρι του, υπήρξε ανταπόκριση καί 
εγινε ή χειραψία πού έπισημαίνεται εδώ ώς όντως ωραίος χαιρετισμός καταλ- 
λαγής, σύμφωνος μέ τό πνεύμα τοϋ Ιδρύματος καί με την πνευματική ατμό
σφαιρα τής τελετής. Γι’ αυτό καί επιδοκιμάσθηκε έντονα άπό όλους.

Κρήτης Τιμόθεος, Κ. Μητσοτάκης, Σταυρουπόλεως Διονύσιος, Γορτύνης Κύριλλος. Άλέξ. Παπαδερός.

δημιουργούν χώρους σάν καί αυτόν.

Μέ τό νέο Συνεδριακό Κέντρο, πού σήμερα, Παναγιώτατε, ευλογήσατε, 
είμαι βέβαιος ότι ή πνευματική προσφορά τής ’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας 
Κρήτης πρός τήν ’Ορθοδοξία καί τή Χώρα μας θά πολλαπλασιαστεϊ.

Σεβασμιώτατε Πρόεδρε τού 'Ιδρύματος, εύχομαι, κλείνοντας, καλή επι
τυχία στό πολύ δύσκολο έργο πού μέσα σ’ ένα νέο χώρο ξεκινάει. 'Ο  
χώρος υπάρχει. Είμαι βέβαιος ότι θά υπάρχει καί τό πνεύμα. Ευχαριστώ.

Α.Π.: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, γιά τά εμπνευσμένα λόγια 
σας, πού μάς δυναμώνουν πραγματικά καί μάς τονώνουν τήν ελπίδα9

.ri



π. Άντ. Παπαδημητρίου, Κ. Μητσοτάκης, Φιλαδέλφειας Μελίτων

ΑΤΙ.: ’Ακούσατε ήδη προηγουμένως τή μικρή Ιστορία τού μεγάλου 
ΝΑΙ, τό όποιον είπατε τότε ώς Πρωθυπουργός τής Χώρας κ. Κωνστα
ντίνε Μητσοτάκη, γιά τήν ένταξη του Συνεδριακοΰ αυτού Κέντρου στό 
Πρόγραμμα INTERREG I.
Κύριε Πρόεδρε, ή ’Ορθόδοξος ’Ακαδημία, ή ’Εκκλησία, ό τόπος καί 
όλοι εμείς, πού μέ τή χάρη τού Θεού διακονοϋμε σ ’ αυτό τό °Ίδρυμα, 
σάς ε’ίμεθα βαθιά εύγνώμονες γιά τή μεγάλη έκείνη εύεργεσία. ’Ελπί
ζουμε πώς χαίρεστε καί σείς τούς καρπούς αυτής τής εύεργεσίας 
άπόψε. Σάς παρακαλώ νά τιμήσετε τό βήμα τού νέου αυτού κέντρου.



Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
Έπιτ. Πρόεδρος τής Ν.Δ., πρώην Πρωθυπουργός

Παναγιώτατε!

ας καλωσορίζομε άλλη 
μιά φορά με αγάπη καί 

τιμή στην Κρήτη μας. Καί σάς 
ευχαριστούμε πού τιμάτε καί 
λαμπρύνετε με τήν παρουσία σας 
τήν ωραία αυτή εορτή.

Θεωρώ τόν εαυτό μου, κ. Παπα- 
δερέ, ευτυχή ως πολιτικό καί ώς 
άνθρωπο. Γιατί μπόρεσα νά συμ
βάλω σ’ αυτό τό έργο. Θυμούμαι 
τό αίτημα πού μου έθέσατε τή Μ.
Τετάρτη τού 1991, όταν ό παλαι- 
ότατός μου φίλος καί αγαπητός 
Μητροπολίτης Κισάμου καί Σέλι
νου κ. Ειρηναίος μαζί με σάς, κύριε Παπαδερέ, μ’ έπισκεφθήκατε στό 
σπίτι μου στό Άκρωτηρι. Καί θυμούμαι, όρθώς τό είπατε, δτι ή πρώτη 
ανθρώπινη καί πολιτική αντίδρασή μου ήταν άπόλυτα θετική. Καί χαίρο
μαι γιατί πράγματι έβαλα τό πρώτο λιθάρι σ ’ αυτό τό έργο. Καί μπορώ νά 
σάς εξομολογηθώ, δτι άπό τήν πρώτη στιγμή δεν είχα καμιά απολύτως 
άμφιβολία καί γιά τή χρησιμότητα τού έργου καί γιά τήν επιτυχία πού θά 
έσημειώνατε. Γιατί είχα παρακολουθήσει, ώς Χανιώτης καί ώς φίλος, άπό 
τά πρώτα βήματα τήν ’Ορθόδοξο ’Ακαδημία, πού πράγματι έτίμησε τήν 
Κρήτη καί τήν ’Ορθοδοξία πέρα άπό τά όρια τής Ελλάδος. Καί πράγματι 
τό έργο προχώρησε, τό έργο ολοκληρώθηκε, χάρις καί στήν Κοινοτική 
βοήθεια. Καί είμαι βέβαιος, δτι, άν ήταν σχετικά περιορισμένα τά χρή
ματα πού τότε ζητήσατε, δέν έχω τήν παραμικρή αμφιβολία, δτι καί ή 
σημερινή καί ή οποία μελλοντική Κυβέρνηση θά σάς βοηθήσει γιά νά 
ολοκληρώσετε τό έργο σας.

Παναγιώτατε, είχα τή μεγάλη χαρά, ώς Πρωθυπουργός τής Χώρας, 
αλλά καί ώς Κρητικός πολιτικός, τόν Νοέμβριο τού 1992 νά σάς 
υποδεχθώ στό πρώτο σας ταξίδι, στήν πρώτη σας επίσκεψη στήν Κρήτη. 
Καί σάς ευχαριστώ καί εγώ μέ τή σειρά μου, γιατί καί γιά δεύτερη φορά



μέσα σε σχετικά σύντομο χρόνο μάς έπισκέπτεσθε καί πάλι. Παρακο
λουθούμε τά βήματά σας άνά τήν Ευρώπη καί άνά τόν κόσμο. Χαιρό
μαστε γιατί με τόση αξιοσύνη καί επιτυχία έπιτελεΐτε τό μεγάλο σας 
έργο. Καί εϊμεθα βέβαιοι, ότι με τή βοήθεια τού Θεού θά συνεχίσετε 
αυτή τήν πορεία.

Ό πω ς επίσης, Σεβασμιώτατε καί αγαπητέ φίλε Μητροπολίτη κ. Ειρηναίε 
καί κ. ’Αλέξανδρε Παπαδερέ, παρακολουθούμε καί τό δικό σας έργο 
στήν ’Ορθόδοξο ’Ακαδημία. Χωρίς τό Συνεδριακό Κέντρο είχατε ήδη 
μιά αξιοθαύμαστη επιτυχία στά συνέδρια. Πετύχατε νά προωθήσετε τόν 
θρησκευτικό, άλλά καί τόν κοινωνικό καί τόν ανθρώπινο διάλογο σέ 
έκταση πού είμαι βέβαιος ότι κανένα άλλο καθίδρυμα στήν Ελλάδα δέν 
τό έχει πετύχει. Κατά συνέπεια είμαι βέβαιος ότι σήμερα πού έχετε 
περισσότερες πρακτικές δυνατότητες, θά συνεχίσετε μέ τήν ’ίδια επιτυχία 
νά έπιτελεΐτε τό έργο σας.

Μέ αυτή τήν ευχή θά μού επιτρέψετε νά κλείσω αυτή τή σύντομη προ
σφώνησή μου, ευχόμενος, όπως ό Θεός βοηθήσει όλους μας στήν κοινή 
μας προσπάθεια.



ATI.: Ευχαριστούμε θερμά γιά τήν ευχή σας καί τή συμβολή σας άλλη 
μιά φορά κ. Πρόεδρε. Ίσως αύτά πού καί εσείς καί ό κ. ' Υπουργός 
είπατε, θά έπιβεβαιωθοϋν μέ αυτό πού θά ακολουθήσει.
Τήν τελετή των εγκαινίων τιμούν μέ τήν παρουσία τους Πρυτάνεις καί 
άλλα μέλη τής άκαδημαϊκής κοινότητας. Δύο άπό αυτά θέλησαν νά 
μάς κάμουν μιά έκπληξη. Ανήκουν στούς παλαιότερους φίλους καί 
συνεργούς τής ’Ορθοδόξου Ακαδημίας. Είναι ό συντοπίτης μας κ. 
Αντώνιος Βεργανελάκης, Φυσικός, Ερευνητής τού 
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ», καί ό Καθηγητής τού Πανεπιστημίου τής Ρώμης, 
Μαθηματικός κ. Francesco Calogero.
Απόψε είναι κοντά μας ο κ. Calogero, ώς Γεν. Γραμματέας τής 
Όργανώσεως PUGWASH καί ό κ. Βεργανελάκης ώς πρώτος εκπρό
σωπός της στήν Ελλάδα.
*Οπως είναι γνωστό, ή PUGWASH είναι διεθνής κίνηση πυρηνικών 
καί άλλων έπιστημόνων, πού αγωνίζονται γιά τήν εξάλειψη των πυρη
νικών οπλών καί γιά τή διασφάλιση τής ειρήνης. Δικαίως, λοιπόν, καί 
άξίως όπονεμήθηκε στόν Πρόεδρό της καί σεβαστό μας φίλο Καθη
γητή κ. Joseph Rotblat καί στήν ίδια τήν ’Οργάνωση τό φετινό Βρα
βείο Nobel τής Ειρήνης. Τής ειρήνης, γιά τήν οποίαν άπαιτούνται 
αγώνες καί θύματα, όπως έδειξε καί ή πρόσφατη δολοφονία τού 
Γιτζάκ Ράμπιν, τόν όποιον είχατε συναντήσει πρό καιρού μόλις, 
Παναγιώτατε, κατά τήν επίσκεψή σας στούς Αγίους Τόπους.
Τόν Ιούλιο τού 1994 ή Pugwash ήλθε στήν Κρήτη καί σ ’ αύτήν τήν 
αίθουσα, πού ήταν ημιτελής άκόμη, πραγματοποίησε τό πρώτο διεθνές 
συνέδριο στό νέο αυτό κτήριο, δηλαδή τήν 44η ’Ετήσια Συνέλευσή 
της. ’Αποτελεί μεγάλη τιμή γιά μάς τό γεγονός, δτι ή Pugwash άπέ- 
στειλε τόν Γεν Γραμματέα της, γιά νά μεταφέρει στή σημερινή χαρά 
μας τόν χαιρετισμό τής Όργανώσεως καί τών πολλών φίλων της άνά 
τόν κόσμο. ' Υποδεχόμεθα τούς καλούς μας φίλους μέ τιμή καί ευχα
ριστία πολλή καί τούς παρακαλοϋμε νά έλθουν στό βήμα®.

' ’Ανέρχονται άμφότεροι. Ό  F. Calogero διαβάζει τήν αρχή καί τό τέλος τής ομιλίας 
του σ έ  αγγλική γλώσσα. Ό  Άντ. Βεργανελάκης διαβάζει τή μετάφραση του υπολοί
που της ομιλίας.
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Francesco Càlogero
Γενικός Γραμματέας των Διασκέψεων Pug wash

ας μεταφέρω τίς προσωπικές ευχές καί τά συγχαρητήρια του 
■oL·' Joseph Rotblat, Προέδρου των «Διασκέψεων Pug wash για τά 
παγκόσμια προβλήματα υπό τό φως τής επιστήμης», στόν όποιο πρό ολί
γων ήμερων άπονεμήθηκε τό ήμισυ του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης γιά 
τό 1995. Τό άλλο ήμισυ άπο
νεμήθηκε στήν ίδια τήν 
Pugwash, εκ μέρους τής 
οποίας, υπό τήν ιδιότητά μου 
ως Γενικού Γραμματέως της, 
σάς διαβιβάζω επίσης τίς ευχές 
καί τά συγχαρητήριά της.

Προσωπικά συνδέομαι μέ τήν 
’Ορθόδοξο ’Ακαδημία Κρήτης 
περισσότερο από 15 χρόνια, 
από τό θέρος του 1980, όταν, 
μαζί μέ τόν φίλο μου Άντώνη 
Βεργανελάκη, ξεκινήσαμε εδώ 
μιά σειρά Συνεδρίων πάνω στά 
μή γραμμικά φαινόμενα, τά
όποια συνέδρια υπήρξαν ιδιαίτερα αξιόλογα τόσο ώς επιστημονικές 
συναντήσεις ενός αναπτυσσόμενου ερευνητικού πεδίου, όσο καί ώς 
προσφορά ευκαιρίας γιά αρκετούς συναδέλφους μας άπό τήν τότε Σοβιε
τική Ένωση, άπό τήν ’Ανατολική Ευρώπη καί άπό τήν Κίνα, νά έπισκε- 
φθοΰν τή «Δύση» (γιά μερικούς άπ’ αυτούς ήταν ή πρώτη τους ευκαιρία 
νά τό πραγματοποιήσουν).

Στή συνέχεια, τόν ’Ιούλιο τού περασμένου χρόνου, οργανώσαμε σ’ αυτό 
εδώ τό κτήριο, πού ήταν μόνο μερικώς τελειωμένο, τήν 44η ετήσια Διά
σκεψη Pugwash. Είμαστε ή πρώτη οργάνωση πού χρησιμοποίησε αυτόν 
τόν θαυμάσιο χώρο. Τόσον ή ’Ακαδημία, όσο καί ή Pugwash πήραν τήν 
τολμηρή άπόφαση νά οργανώσουν μία μεγάλη Διεθνή συνάντηση σέ 
ένα κτήριο πού δέν είχε άκόμη ολοκληρωθεί. Τό άποτέλεσμα μάς δικαί
ωσε. Ή  Διάσκεψη είχε εξαιρετική επιτυχία, χάρις στήν προσπάθεια καί 
τήν άφοσίωση τού φίλου μου ’ Αντώνη Βεργανελάκη, τού Γενικού Διευ- 
θυντού τής ’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας Κρήτης Δρος ’Αλεξάνδρου Παπα-



δερου καί του ικανού καί άφοσιωμένου προσωπικού του. 'Αποτολμώ- 
ντας αυτό, τόσον ή ' Ακαδημία, όσο καί ή Pug wash πιστεύω ότι αισθα
νόντουσαν σε πλήρη αρμονία μέ τήν αποστολή τους: Νά προσπαθήσουν 
νά βοηθήσουν τίς ύπάρχουσες δομές τής Διεθνούς Κοινωνίας καί των 
Εκκλησιών (δομές πού είναι ακόμη υπό διαμόρφωση, όπως συμβαίνει 
μέ ζώντες καί αναπτυσσόμενους οργανισμούς), μέ στόχο νά ενδυναμω
θεί ό διάλογος καλοπροαίρετων γυναικών καί άνδρών, νά εξομαλυν
θούν διάφορες συγκρούσεις πού ακόμη δημιουργούν σύγχυση στόν 
κόσμο καί προκαλούν τόσα δεινά, νά άποτραπούν οι κίνδυνοι πού προ
έρχονται από τήν κακή χρήση τής Επιστήμης καί τής Τεχνολογίας, καί 
πάνω άπ’ όλα από τήν ανάπτυξη τών όπλων μαζικής καταστροφής, κίν
δυνοι πού άκόμη κάνουν ζοφερό τό μέλλον τής ανθρωπότητας καί τού 
πολιτισμού μας.

Έ ξω  άπό αυτό τό κτήριο μεγαλώνει ένα δέντρο ελιάς, πού ό Joseph 
Rotblat καί οι λοιποί τής Διασκέψεως βοηθήσαμε νά φυτευθεϊ στίς 3. 
Ιουλίου τόν περασμένο χρόνο σέ μία ωραία καί ευχάριστη τελετή. Θά 
υπάρχει εκεί ελπίζω γιά πολλά - πολλά χρόνια ως σύμβολο ειρήνης στή 
Γή καί στίς καρδιές όλων τών άνθρώπων. Χρειαζόμαστε τέτοια σύμβολα, 
όταν άποκτούν ισχυρή φωνή στή συνείδηση τής ανθρωπότητας.

Μόλις λίγες μέρες πρίν δολοφονήθηκε ό Γιτζάκ Ράμπιν, πού είχε τιμη
θεί μέ τό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. 'Ο  δολοφόνος άναφέρεται πώς είπε, 
ότι τό έπραξε επειδή ό Θεός - ό δικός του Θεός - τόν διέταξε νά τό 
κάμει. Αυτό δυστυχώς δέν αποτελεί εξαίρεση διά μέσου τής 'Ιστορίας 
τής ανθρωπότητας. Πολλοί έχουν δολοφονήσει εξ ονόματος τού Θεού 
-τού δικού τους Θεού! Ό σ ο  καί εάν είναι δυσάρεστο γιά μάς νά τό 
παραδεχθούμε, υπάρχουν άκόμη πολλοί σήμερα πού σκέπτονται καί 
πράττουν έτσι.
Ή  επιστήμη πηγάζει άπό τήν ικανότητα καί καθοδήγηση άνδρών καί 
γυναικών νά καταλάβουν τόν κόσμο μέ τή λογική. 'Αλλά ή επιστήμη μέ 
τίς εφαρμογές της παρέχει επίσης ισχύ, μεγάλη ισχύ, πού μπορεί νά 
έφαρμοσθεΐ τόσο σέ εξαιρετικά καλές, όσο καί σέ εξαιρετικά κακές χρή
σεις. Μπορεί κατά πολύ νά βελτιώσει τήν ποιότητα ζωής όλων καί μπο
ρεί νά φέρει τήν καταστροφή καί τό θάνατο πολλών, ίσως όλων.

'Α π ' αυτή τήν παραδοξότητα ξεκινούν οί δεσμεύσεις πού βρίσκονται στή 
βάση τών δραστηριοτήτων τόσο τής Pug wash, όσο καί τής 'Ορθοδόξου 
’Ακαδημίας Κρήτης.
Γι’ αυτό, μέ ιδιαίτερη θέρμη εκ μέρους τής Pug wash καί τού Προέδρου



της Joseph Rotblat χαιρετίζω καί συγχαίρω 
σήμερα τήν ’Ακαδημία. Ευχόμενος ένα εξαι
ρετικά παραγωγικό μέλλον στίς υπέροχες 
αυτές εγκαταστάσεις, προσφέρω στην "Ακα
δημία ένα μικρό αναμνηστικό τής Pugwash, τό 
Χρυσό Μετάλλιο μέ τίς μορφές των Ιδρυτών 
Πατέρων μας Bertrand Russel καί Albert 
Einstein. ΕΙΡΗΝΗ! (παρακαλώ τόν Πρόεδρο 
Σεβασμ. κ. Ειρηναίο νά έλθει νά τό παραλά- 
βει)15.

ΑΠ. Περιττό νά έξηγήσωμε αυτό πού έχετε πράξει ήδη [μέ τά χειρο
κροτήματα], τό πόσο βαθειά συγκινημένοι είμαστε γιά τήν εξαιρετική 
αυτή τιμή. Καί παρακαλώ τόν Καθηγητή κ. Calogero νά μεταφέρει 
στόν κ. Rotblat τήν είδηση, δη ό Παναγιώτατος τόν Νοέμβριο του 
1992 φύτεψε στό ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ τή 
δική του ελιά καί δη κατά τρόπο, επιτρέψτε μου νά πώ, ευλογημένο 
καί περίεργο, ήδη τόν Νοέμβριο τοΰ έπομένου έτους είχαμε τή χαρά 
νά στείλουμε στόν Παναγιώτατο ένα μικρό βαζάκι μέ τούς πρώτους 
καρπούς, πού μόλις μέσα σ ’ ένα χρόνο παρήγαγε έκείνο τό δέντρο! 
7Α ν θά βγείτε έξω τώρα, θά δείτε δη καί τούτη ή ελιά έχει καρπούς 
μέσα σ ’ ένα χρόνο! Πού σημαίνει: Ναί, ό αγώνας γιά τήν ειρήνη φέρ
νει καρπούς. Είναι σημάδι ελπίδας. Ευχαριστούμε πολύ!

Ευχαριστούμε τόν Μακαριώτατον ’Αρχιεπίσκοπον ’Αθηνών καί 
πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ καί τήν Ιερά Σύνοδο τής ’Εκκλησίας τής 
Ελλάδος γιά τήν εύχή καί τήν ευλογία της, τήν οποίαν έχει όρισθεί 
νά μεταφέρει ό συμπατριώτης μας Καστελλιανός Μητροπολίτης Νεα- 
πόλεως καί Σταυρουπόλεως Σεβασμιώτατος κ. Διονύσιος.

Ό  Σεβασμιώτατος παραλαμβάνει τό Μετάλλιο, ευχαριστεί καί άσπάζεται τόν κ. F. 
Calogero καί τόν κ. Άντ. Βεργανελάκη υπό τά ζωηρά χειροκροτήματα πάντων. Πρβλ. 
F. Calogero, Inaugural Ceremony, Pugwash Newsletter, January 1996, 111-112.



Ή  ελιά τον Πατριάρχη στό ΕΚΝ Ή  ελιά τής Pugwash στήν ΟΑΚ



Σεβασμ. Μητροπολίτης
Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Διονύσιος, 
εκπρόσωπος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος

Μ.**·' επτη εντολή του Μακα- 
ριωτάτου ’Αρχιεπισκό

που ’Αθηνών καί πόσης Ε λλά
δος κ. Σεραφείμ καί της ’Ιερός 
Συνόδου της ’Εκκλησίας της 
Ελλάδος μετά χαράς πολλής 
καί συγκινήσεως μετέχω τής 
τελετής ταύτης του έγκαινιασμοϋ 
τής νέας πτέρυγας τής περιπύ- 
στου πλέον καί άνά τήν Οικου
μένην γνωστής ’Ορθοδόξου 
’Ακαδημίας Κρήτης, τόσον 
μάλλον, όσον εις τά μέρη τής 
περιοχής αυτής καί μάλιστα εδώ 
πλησίον είδον τό φώς τής ζωής. Δι’ αυτό ή συγκίνησίς μου είναι περισ
σότερον γνησία, ειλικρινής καί μεγάλη.

Μεταφέρω τά ειλικρινή καί θερμά συγχαρητήρια τής ’Εκκλησίας τής 
Ελλάδος πρός τήν ’Εκκλησίαν τής Κρήτης καί ειδικά πρός τόν ρέκτην 
Μητροπολίτην Κισάμου καί Σέλινου κ. Ειρηναίον. Ό  σκοπός του ’Ιδρύ
ματος τούτου είναι εις όλους γνωστός. ’Ό χι άπό τούς λόγους μας, άλλά 
από τά πράγματα, τά όποια φωνήν άφιέντα, μαρτυρούν τήν επιτυχίαν του 
εις όλους τούς τομείς, τούς οποίους έθεσε ως στοχοθεσίαν. Δέν είναι 
υπερβολή νά πή κανείς, ότι τό όνομα τής ’Ελλάδος, τής συγχρόνου 
’Ορθοδόξου ’Ελλάδος, είναι γνωστόν εις τά πέρατα τού κόσμου χάρις 
καί εις τήν ’Ορθόδοξον ’Ακαδημίαν Κρήτης. Τό Κολυμπάρι! ’Ακριβώς τό 
όνομα αυτό εύρίσκεται είς τά χείλη όλων τών πνευματικών ανθρώπων 
άνά τά πέρατα τής Οικουμένης. Εις πάσαν τήν γήν έξήλθεν ό φθόγγος 
αυτής! Δι’ αυτό καί ή ’Εκκλησία τής ’Ελλάδος τήν περιβάλλει μέ ιδιαιτέ
ραν στοργήν καί αγάπην.

Εύχομαι καί ή πτέρυξ αυτή, τήν οποίαν σήμερον έγκαινιάζομεν, νά στε- 
γάση τό Πνεύμα τού θεού, νά άναδίδη τήν θείαν φλόγα τής πίστεως, τής 
αγάπης, τής ένότητος καί καταλλαγής μεταξύ όλων τών ανθρώπων πού 
πιστεύουν εις τό όνομα τού Κυρίου ημών ’Ιησού Χριστού.



A/T.. Ευχαριστούμε πολύ, Σεβασμιώτατε. Καί παρακαλοΰμε νά μετα
φέρετε τόν σεβασμό καί τίς ευχαριστίες μας στην Ιερά Σύνοδο τής 
Εκκλησίας τής Ελλάδος καί στόν Μακαριώτατον, καθώς καί τίς 
καλύτερες εύχές μας γιά τήν υγεία του.

Μακαριότατε Πάπα καί Πατριάρχα ’Αλεξάνδρειάς καί πάσης ’Αφρικής 
κ. Παρθένιε,
Κατά τά εγκαίνια τού πρώτου κτηρίου τής ’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας 
στίς 13. ’Οκτωβρίου 1968 έκπροσωπήσατε τό Πατριαρχέίον Σας, ώς 
Μητροπολίτης Καρθαγένης τότε. Τό 1979 ανακηρυχθήκατε Εταίρος 
τής ’Ακαδημίας μας. ’Ελάβατε μέρος στην A ' καί Β ' Σύναξη των 
Εταίρων τό 1986 καί τό 1988 άντίστοιχα. ’Ανήκετε, λοιπόν, Μακα

ριότατε, στούς πνευματικούς μας Πατέρες, πού γνωρίζουμε οτι αγα
πούν καί στηρίζουν τό Ίδρυμα.
Στίς 6. Νοεμβρίου 1991 ευλόγησε καί ή Μακαριότητά σας τόν θεμέ
λιο λίθο αυτού τού νέου οικοδομήματος. Παρακαλοΰμε νά δώσετε καί 
Σείς τήν ευχή Σας τώρα πού όρχίζει επίσημα ή λειτουργία του.

ΟΑΚ: «ΚΑΘΙΣΜΑ» 
του 'Ay. Μακαρίου τοϋ Αιγυπτίου

Ό  Σεβασμ. Κυδωνιάς καί Άποκορώνου 
Ειρηναίος (νυν Αρχιεπίσκοπος Κρήτης) 

καί ό Θεοφι,λ. ’Επίσκοπος Κυρήνης Θεόδωρος 
(νυν Πατρίάρχης ’Αλεξάνδρειάς)



Μακαριότατος 
Πάπας καί Πατριάρχης

"Αλεξάνδρειάς καί πάσης ’Αφρικής Παρθενίας

Παναγιώτατε Οικουμενικέ Πατριάρχα, αγαπημένε αδελφέ!

I ομίζω ταπεινά, ότι αυτό πού γίνεται σήμερα πρέπει νά σάς χαρίζει 
!  ί  χαρά μεγάλη. Έζήσατε καί εσείς καί εγώ μαζί σας τήν πορεία τής 
’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας Κρήτης. ’Εδώ μάθαμε πολλά καί οί δύο μέ τούς 
διαφόρους διαλόγους καί μέ τίς διάφορες συναντήσεις, είτε πανορθόδο
ξες, είτε παγχρισπανικές, είτε περιβαλλοντολογίας, είτε κοινωνικές, 
είτε οικονομικές. Καί μπορώ νά 
πώ, ότι ή ’Ορθόδοξος ’Ακαδημία 
Κρήτης μάς έμαθε πολλά. Γι’ αυτό 
θά ήθελα, τώρα πού είστε καί 
Πατριάρχης, νά σάς συγχαρώ πού 
είστε παρών τήν ώρα αυτή, τή 
μεγάλη ώρα τού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου καί τής Ό ρθοδο- 
ξίας μας.

Ό  άγιος Κισάμου καί Σέλινου κ.
Ειρηναίος είναι ό δημιουργός, 
είναι ό αγωνιστής, μέ θάρρος 
πολύ καί τόλμη πολλή. Καί 
νομίζω ότι προσέφερε στήν 
’Ορθοδοξία μας μέ τήν ’Ορθό
δοξο ’Ακαδημία Κρήτης τό μετερίζι, όπου μπορέσαμε νά μιλήσουμε μέ 
όλους, είτε Χριστιανούς, είτε μέ τό Ίσλάμ, είτε μέ άθέους, είτε μέ πολι
τικούς καί άλλους εκπροσώπους τών ανθρώπων σήμερα. Καί μέ βοηθό 
βέβαια πάντοτε ταπεινό τόν Άλέξ. Παπαδερό. Αυτά σάν εισαγωγή.

Κάθομαι καί σκέπτομαι τήν έννοια τού όρου ’Ακαδημία. ’Αρχίζει άπό 
τόν Πλάτωνα ή Σωκρατική πορεία μιας ’ Ακαδημίας μέ τό «έν οίδα, ότι 
ούδέν οίδα». Έρχεται ύστερα τό Λύκειο τού ’ Αριστοτέλους μέ τήν εντε
λέχεια τού «όντως όντος». Ύστερα έρχεται ή «Στοά» μέ τούς Στωϊκούς. 
Μέ μιά ηθική πολύ ανώτερη άπό κάθε άλλη παλιά, πού αγγίζει μερικές



αλήθειες του Χριστιανισμού. Έχουμε, θά μου επιτρέψετε, καί την Κατη
χητική Σχολή ’Αλεξάνδρειάς. Μιά Σχολή πού πήρε ένα ταπεινό τίτλο. 
’Αλλά προσέφερε πολλά στά πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού. Πολλά! 
Με τόν ’ Ωρυγένη, μέ τόν Κλήμεντα τόν ’ Αλεξανδρέα, με τόν Δίδυμο τόν 
Τυφλό, μέ τόν Διονύσιο ’Αλεξάνδρειάς, μέ τόν Συνέσιο. Έχουμε καί τά 
τωρινά. Έχουμε τό Κέντρο τό ’Ορθόδοξο, τό Οικουμενικό, στή Γενεύη. 
Είναι καί αυτό μιά μεγάλη προσφορά τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
πού ζεΐ καί προσφέρει πολλά. Ύστερα έχουμε καί τή Θεολογική Σχολή 
τής Χάλκης. Καί αυτή ήταν μιά ’Ακαδημία. Άδιάφορον αν δεν έλέγετο 
’ Ακαδημία. Μάς χάρισε πολλά. Καί είναι πιό παλιά από δλα τά άλλα, τά 
σύγχρονα. Νόστε υπερήφανος δΓ δλα αυτά.

Τώρα είμαστε σ’ αυτό τό νέο μεγάλο οικοδόμημα, οπού θά αρχίσει μιά 
νέα ζωή. Είναι ένα νέο σπίτι καί πρέπει νά συνεχίσει μέ γραμμές ορθό
δοξες, δυνατές, ζωντανές, χωρίς φόβο, χωρίς πάθος, μέ τόλμη καί θάρ
ρος ορθόδοξο. Καί νά σημαδέψει καί τήν περαιτέρω πορεία του μέ νόημα 
καί ουσία ορθόδοξη, πού θά άγκαλιάσει δλο τόν κόσμο, όλη τήν Οικου
μένη, γιά νά είναι πράγματι ’ Ορθόδοξος ’ Ακαδημία Κρήτης μέ οικουμε
νική πορεία, δπως Οικουμενικό είναι καί τό Πατριαρχείο τής Κωνσταντι
νουπόλεως. Καί θά μού επιτρέψετε νά πώ κάτι κι εγώ γιά τό πώς βλέπω 
πάνω κάτω τήν πορεία. Μπορεί νά κάνω λάθος.

Πρώτα-πρώτα βρισκόμαστε στήν ’Ανατολική Μεσόγειο. Ύστερα 
είμαστε μιά γειτονιά μέ τό Ίσλάμ. Μέ τό ’Αραβικό Ίσλάμ. ’Ά ς άφήσω 
τό Τουρκικό Ίσλάμ. "Ας άφήσω τά Ρωσικά Ίσλάμ πού είναι πιό πάνω. 
Νά μιλήσουμε γιά τήν περιοχή τή δική μας, πού είναι καί τά τέσσερα 
Πατριαρχεία μας. Πού είναι τά Ιεροσόλυμα, ή ’Αντιόχεια, ή ’Αλεξάν
δρεια καί τό Οικουμενικό Πατριαρχείο. Νά μπορέσουμε νά έλθουμε σέ 
διάλογο μαζί τους. Καί είναι δουλειά δική σας. Πρέπει νά είναι δουλειά 
δική σας. ’Αλλάζει ό κόσμος. Είναι εκατομμύρια οι Μουσουλμάνοι. Δέν 
ξέρω τί θά γίνει. Δέν είμαι πολιτικός. ’Αλλά ξέρω δτι ζώ δίπλα τους, γεν
νήθηκα δίπλα τους καί τούς νοιώθω. Καί θέλω νά πώ, μέ νοιώθουν. Καί 
ένα άλλο' είναι καί ή ’Αφρική. Ή  πονεμένη καί πεινασμένη ’Αφρική. 
"Ολα αυτά στήν περιοχή καί νότια άπό τήν Κρήτη, από τήν ’Ακαδημία τήν 
’Ορθόδοξο. Αυτούς τούς ’Αφρικανούς πού πεινάνε καί πονούν, ποιος 
θά τούς πλησιάσει, ποιος θά τούς ακούσει; ΊΊ  Ευρώπη; Έ χει συμφέρο
ντα! Ή  Εκκλησία μας δέν έχει συμφέροντα. Νά μπορέσουμε νά άγκα- 
λιάσουμε αυτούς τούς ανθρώπους. Γιατί ή ’ Αφρική, γιά μένα, είναι τό 
μέλλον τής μεγάλης ηπείρου τού κόσμου πού γεννιέται σήμερα. Αυξά
νει σέ πληθυσμό. Καί θά βρει τό δρόμο της.



Αυτά τά Λίγα Λόγια, ήσυχα καί άπΛά. Καί νά σάς ζητήσω συγνώμη, αν 
κάπως συμβουΛεύω, Παναγιώτατε, άΛΛά ο,π νοιώθω, τό Λέω. Ζητώ τήν 
ευχή σας. ΜεγαΛώνω. Καί περνάει ή ζωή. Εύχομαι στό νέο κτήριο ή 
’Ορθόδοξος ’Ακαδημία Κρήτης νά πάει ψηΛά. Νά πάει ειρηνικά. Νά πάει 
μέ αγάπη. Καί νά δώσει στήν ’Ορθοδοξία μας ένα μεγάΛο παρόν.

Ευχαριστώ ποΛύ!

AJ7.: Μακαριότατε, ευχαριστούμε θερμά γιά τόν πάντοτε σοφό, 
πατρικό καί πάντοτε νεανικό Λόγο σας. Καί ύποσχόμεθα, δη θά προ
σπαθήσουμε, στό μέτρο του δυνατού καί μέ τή χάρη τού Θεού, άλλά 
καί μέ τή δική σας συμβουλή καί καθοδήγηση, όλων των Προκαθη
μένων καί των Πατέρων τής Εκκλησίας μας, νά κάνουμε δ, τι επιτρέ
ψει ό Θεός σέ τούτη τή γωνιά τής Κρήτης.

Έχει παρέλθει κάπως ή ώρα. Άλλά θά έπηρέψετε νά τηρήσουμε τό 
Πρόγραμμα. Δεν θά κάνουμε μεγάλη κατάχρηση τής αγάπης καί τής 
υπομονής όλων σας.

Παναγιώτατε Δέσποτα!
Μέ τίς πρόσφατες εορτές τής Πάτμου έγράψατε μιά έπιπλέον φωτεινή 
σελίδα στήν ιστορία τής Πατριαρχίας σας. "Οταν εξαγγείλατε τίς τελε
τές, ή έλαχιστότητά μου προσπάθησε, όπως γνωρίζετε, νά όξιοποιήσει 
τήν άφορμή εκείνη γιά μιά βαθύτερη πνευματική ματιά στό Ιερό 
Βιβλίο τής Άποκαλύψεως. Ένας άπό τούς καρπούς έκείνης τής ανα
στροφής μου μέ τόν λόγο του Αγίου Αποστόλου καίΕύαγγελιστοΰ 
Ίωάννου υπήρξε ή επιλογή καί σύνθεση στίχων άπό τό τελευταίο 
βιβλίο τής Καινής Διαθήκης πρός σύνταξη μιας ΩΔΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΔΥΨΙΝ, ενός πνευματικού ΟΡΑΤΟΡΙΟΥ. Ό  κ. Γιάννης 
Μαρκόπουλος εγραψε τή μουσική τού έργου καί τό παρουσίασε ό 
ίδιος γιά πρώτη φορά σέ αύτή τήν αίθουσα τήν Κυριακή τής ’Ορθο
δοξίας τοΰ λήγοντος έτους. Ταυτόχρονα ό επίσης άξιος συνθέτης κ. 
Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, πού άκολουθεΐ τήν παράδοση τής Βυζα
ντινής μας Εκκλησιαστικής Μουσικής, ετοίμασε τή δική του έκφραση 
ολόκληρου τού έργου.
Έχετε στά χέρια σας αποσπάσματα μόνο τοΰ κειμένου, τά όποια θά 
άποδώσει τώρα υπό τή διεύθυνση τοΰ κ. Χαραλάμπους Τζινευράκη ό 
Χορός των Ιεροψαλτών Χανίων «Γεώργιος ό Κρής». Τούς ευχαρι
στούμε θερμά! [ακολούθησε λίαν επιτυχής απόδοση τής ΩΔΗΣ].
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Ωδή α ς  τήν Αποκάλυψη/

Παραθέτουμε, ενδεικτικά, τήν πρώτη από τίς πέντε νοηματικές ενότητες της ΩΔΗΣ.

"Α δει γενέοθαι V

Τό "Αλφα καί τό ’Ωμέγα, 
ή αρχή καί τό τέλος,

’Εκείνος πού υπάρχει καί υπήρχε καί Ερχεται, 
ό Παντοκράτωρ,

αποκαλύπτει στον ’Ιωάννη, ιόν γενόμενον έν Πάτμω,
A ΔΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΕΝ ΤΑΧΕΙ.

Μακάριος οποίος βλέπει, οποίος ακούει, οποίος τηρεί!

Α
ΝΑΙ

έρχομαι ταχύ. 
’Αμήν! 

ΝΑΙ 

ερχου,
Κύριε ’Ιησού!
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Άκουσάτω 

Έ φεσος καί Σμύρνα, 
Πέργαμος καί Θυάτειρα καί 

Σάρδεις, 
άκουσάτω

Φιλαδέλφεια καί Λαοδίκεια 

Λόγον Θεού.

■Λ

Άνάβα ώδε

καί δείξω σοι α δει γενέ- 
σθαι

Μακάριος ό όρων, 
Μακάριος ό άκούων, 

Μακάριος ό τηρών.

"Α δει γενέσθαι 

έν τάχει

άκουσάτω ό εχων ους· 

εγγύς ό καιρός.

Άκουσάτω έν τάχει 
τί λέγει 

τό Πνεύμα 

ταϊς Έκκλησίαις.

Πάσα γη 
άκουσάτω 

’Ιησού Χριστού 
μαρτυρίαν 

καί Άποκάλυψιν 

διά Ίωάννου, 
τού γενομένου έν Πάτμω

ΝΑΙ,

’Αμήν!

’Εγώ είμι 
τό Ά λφα 

καί τό ’Ωμέγα, 
ή άρχή 

καί τό τέλος. 

Ό  ών 

καί ό ην
καί ό ερχόμενος, 
ό Παντοκράτωρ.



Ό  Χορός των ’Ιεροψαλτών «Γεώργιος ό Κρής»

AIL : Παναγιώτατε,
Καιρός ν’ άφουγκραστοΰμε λόγον τού Πατριάρχου της Μεγάλης του 
Χριστού Εκκλησίας καί Πατριάρχου τού Γένους!



ΟΜΙΛΙΑ 
ΤΗΣ Α.Θ.Π.

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
Τερώτατοι άγιοι αδελφοί,
Έντιμολογιώτατε καί αγαπητέ κύριε Αλέξανδρε Παπαδερέ, 
Γενικέ Διευθυντά τής ’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας Κρήτης,
’Εξοχότατοι,
Τέκνα έν Κυρίω ευλογημένα,

- Μ »  ΛΦΑ και ΩΜΕΓΑ, αρχή καί 
τέλος Κύριος ’Ιησούς Χρι- 
στός ό ών καί ό ήν καί ό 
ερχόμενος, ό Παντοκράτωρ.

Πάσα γή άκουσάτω Ιησού Χριστού 
μαρτυρίαν καί Άποκάλυψιν διά 
Ίωάννου, τού γενομένου έν Πάτμω!
Ή επιλογή των στίχων καί ή σύνθε- 
σις τού μέλους καί ή άπόδοσις εις 
τέρψιν καί οικοδομήν πνευματικήν 
πάντων ημών. Εύχαριστοΰμεν τοΐς
χοροΐς τής τε πεφιλημένης ήμΐν ’Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης 
καί των αγαπητών Τεροψαλτών τών Χανίων καί έπαινοΰμεν τον 
ζήλον καί τάς επιδόσεις αυτών, καθώς καί τών συνθετών τής 
ΩΔΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ.
Έγενόμεθα καί ημείς προσφάτως έν τή νήσω τή καλούμενη 
Πάτμω. ’Ήλθομεν δ’έν συνεχεία εις τήν Μεγαλόνησον Κρήτην επ’ 
ευκαιρία συμπληρώσεως εκατόν ετών από τών εγκαινίων τού έν 
Ήρακλείω μεγαλοπρεπούς ιερού ναού τού ’Αγίου Μηνά. Καί ιδού 
ότι ετέρων εγκαινίων τελετή εφερεν ημάς εις τήν Επαρχίαν τής 
ύμετέρας άγαπητής Τερότητος, άδελφέ έν Χριστώ καί συλλει
τουργέ τής ημών Μετριότητος Μητροπολΐτα Κισάμου καί Σέλινου



κύριε Ειρηναίε, ο μου μετά τού Μακαριωτάτου αδελφού Πατριάρ- 
χου ’Αλεξάνδρειάς κυρίου Παρθενίου καί των μελών τής συνο
δείας ημών.
Θαυμάζομεν τα. έργα ταΰτα, τα καταστέφοντα τό παλιόν γήρας 
υμών, αγαπητέ αδελφέ Πρόεδρε τής ’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας τής 
Κρήτης· γνωρίζομεν δτι ύποκρύπτεται ό προσωπικός υμών ζήλος 
καί μόχθος, Έντιμολογιώτατε ’ Αρχών τής καθ’ ημάς 'Αγίας τού 
Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας καί λίαν αγαπητέ κύριε ’Αλέξανδρε 
Παπαδερέ, Γενικέ Διευθυντά τής ’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας· διαισθα- 
νόμεθα τάς πλήρεις φροντίδων διασκέψεις υμών, τών εντίμων 
μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου τού περιπύστου τούτου τής 
’Εκκλησίας Ιδρύματος· τιμώμεν τόν ιδρώτα τών ενταύθα έργασθέ- 
ντων καί πάντων τών συντελεστών τού οικοδομήματος τούτου.
Άπευθύνομεν πρός πάντας τόν έπαινον τής Εκκλησίας, τάς δέ 
ευχαριστίας αυτής καί ημών προσωπικώς πρός τούς χρηματοδο- 
τήσαντας οίκονομικώς τό έργον. Ειμεθα δέ βέβαιοι, ότι καί ό διά 
τό 'Ίδρυμα καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων κύριος Γεώργιος Παπανδρέου καί άπαντες οι 
συντελέσαντες εις τό αγαθόν καί ώραΐον τούτο έργον δύνανται νά 
αίσθάνωνται ομοίως υπερήφανοι διά τά γενόμενα.
Υπερήφανοι δύνασθε νά αίσθάνεσθε καί υμείς, Ίερώτατε ’Αρχιε
πίσκοπε Κρήτης κύριε Τιμόθεε καί πάντες υμείς οί εν Χριστώ 
αγαπητοί αδελφοί ’Αρχιερείς τής εν Κρήτη Άποστολικής Εκκλη
σίας, διά τό γεγονός, ότι ενώ πλεΐστα όσα 'Ιδρύματα φθίνουν καθ’ 
ημέραν καί έγκαταλείπονται, ή ’Ορθόδοξος ’Ακαδημία, Καθί- 
δρυμα πρωτοπόρον τής Εκκλησίας τής Μεγαλονήσου καί τού 
καθ’ ημάς Οικουμενικού Θρόνου, συμπληρώνουσα όσονούπω 
τριακονταετίαν μεγάλων καί τολμηρών δρασκελισμών, έχρειάσθη 
καί απέκτησε τό πρόσθετον τούτο μεγαλοπρεπές καί καθ’ όλα 
άψογον λειτουργικόν οικοδόμημα, προκειμένου νά στεγάση τάς 
συνεχώς έπεκτεινομένας δραστηριότητας αυτής.
Εντιμότατοι Άρχοντες τής Κρήτης, ευλαβέστατοι Ιερείς καί 
Μοναχοί, καί μάλιστα υμείς, οί Μοναχοί τής παρακείμενης Τέρας 
Μονής τής Παναγίας τής Όδηγητρίας, εύλαβέστατε λαέ τής Κρή
της: Χαίρετε πάντες καί άγαλλιάσθε! ’Όχι μόνον διά τό νέον 
οικοδόμημα, άλλα προπαντός διά τό γεγονός, ότι δι’ αυτού κατα- 
δηλοϋται ή ζωτικότης τής ’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας. Καί, επί 
πλέον, διότι ή ζωτικότης αυτή έτυχε τής επιδοκιμασίας πάντων 
τών υπευθύνων αρμοδίων, ήμετέρων καί ξένων. Ή άναγνώρισις 
αυτή καταγράφεται πρωτίστως εις τό ενεργητικόν τών σοφώς



διοικούντων καί των φιλοτίμως εργαζομένων έν τψ Ίδρύματι 
τούτω καί των άνά τόν κόσμον συνεργών καί φίλων αύτοϋ. ’Αντα
νακλά όμως καί εις την Εκκλησίαν ημών, εξ ονόματος τής οποίας 
χάριτας όμολογοϋμεν πρός πάντας.
Διότι, ώς γνωστόν, ή ’Ορθόδοξος ’Ακαδημία Κρήτης αποτελεί 
Κοινωφελές Θρησκευτικόν Καθίδρυμα τής ’Εκκλησίας. Καί λει
τουργεί μέν ώς πρός τό νομικόν καθεστώς αύτοϋ συμφώνως πρός 
τόν ’Οργανισμόν αύτοϋ καί τούς νόμους τοϋ Κράτους. Ώ ς πρός 
τήν εκκλησιαστικήν όμως αύτής ύπόστασιν καί αποστολήν, ή 
’Ορθόδοξος ’Ακαδημία έχει οίκοδομηθή επί στερεών ορθοδόξων 
έκκλησιολογικών βάσεων υπό τών Ιδρυτών αύτής. Καί, επ’ αυτών 
τών βάσεων έδραζομένη, τηρεί τήν κανονικήν αύτής αναφοράν 
τόσον πρός τήν οίκείαν 'Ιερόν Μητρόπολιν Κισάμου καί Σέλινου 
καί τήν Ιερόν Επαρχιακήν Σύνοδον Κρήτης, όσον καί πρός τό 
καθ’ ημάς Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον. Προβαίνομεν εις τήν έπι- 
σήμανσιν ταύτην, προκειμένου να καταστήσωμεν σαφές, ότι οί 
προσλαμβάνοντες καί εύεργετοϋντες τό "Ιδρυμα τούτο τής Εκκλη
σίας, αύτήν ταύτην τήν Εκκλησίαν στηρίζουν, ενώ οί τυχόν δυσχε- 
ραίνοντες τήν ’Ορθόδοξον ’Ακαδημίαν, αύτή ταύτη τή Εκκλησία 
αντιτάσσονται. Τό τελευταΐον τούτο όλως ύποθετικώς μόνον καί 
προληπτικώς σημειοΰται βεβαίως, δεδομένης τής γενικής άναγνω- 
ρίσεως καί αποδοχής, ής απολαύει αναντιρρήτως ή ’Ορθόδοξος 
’Ακαδημία.
Ειπομεν έν αρχή ότι έγενόμεθα προσφάτως έν Πάτμω, τή νήσω τής 
θείας Άποκαλύψεως τοϋ 'Αγίου Ίωάννου, άνταποκρινόμενοι εις τήν 
κλήσιν τοϋ Θεού, τοϋ τότε είπόντος καί πάντοτε καί νΰν λέγοντας:

’Αναβα SSe κα'ι Seifcor soi a Sei leve'cfrai.
"Oéîïç avaßaivei, ßXecjer μακάριος ο δρωτν!

"Οσϊίς avaßaivei, avouer μακάριος δ ακοΰων!
"Otfîïc avaßaivei, Tifper μακάριος δ lïfp&v!

Έργον τής Εκκλησίας θεοβούλητον καί διά τούς ανθρώπους 
σωτήριον είναι ή διαρκής έπανάληψις τής κλήσεως τοϋ Θεού πρός 
τόν άνθρωπον

άνάβα, βλέψον, άκουσον, τήρησον!
Καί θά είσαι μακάριος εις τήν κοινότητα τών κεκλημένων εις τό 
δεΐπνον τοϋ γάμου τοϋ Άρνίου (Άποκ. 19, 9).
Έπετέλεσεν ή Εκκλησία ημών παντοιοτρόπως τό έργον τούτο επί



δύο ήδη χιλιετίας. Καί έπετέλεσε τούτο εν μέσω διωγμών καί θλί
ψεων, άλλα καί περιόδων δόξης καί τιμής, πάντοτε «κατά τό 
μέτρον τής δωρεάς τού Χριστού» (Έφεσ. 4, 7). Έτέλεσε καί τελεί 
τό έργον αυτής ή Εκκλησία ως κοινότης λατρείας καί άκροάσεως 
τού λόγου τού Θεού καί κατηχήσεως τού λαού καί άγιασμού 
αυτού διά των μυστηρίων καί τής προσευχής καί τής άσκήσεως 
καί τής όλης έν Χριστώ βιοτής.
Διαπιστοΐ όμως μετά θλίψεως ή Εκκλησία, ότι στενεύει σταθερώς 
ό κύκλος εκείνων, οι όποιοι άναβαίνουν καί βλέπουν καί άκούουν 
καί τηρούν. Καί διερωτάταυ τί συμβαίνει; Διατί εις τάς δυτικός 
κατ’ άρχήν κοινωνίας παρετηρήθη απότομος καί σχεδόν τρομα
κτική διάστασις μεταξύ τής Εκκλησίας καί μεγάλων μαζών τού 
λαού; Καί διατί καί τό ευσεβές ημών γένος τών Ελλήνων, κινού- 
μενον άτυχώς ταχύτερον προς τήν μίμησιν τού κακού, παρά πρός 
τάς «βεβαιωμένος πραγματικότητας» τής ιδίας αυτού παραδό- 
σεως καί ζωής, έχει ύποκύψει έν τινι βαθμώ εις Ισχυράς έξωθεν 
πιέσεις καί μέρος αυτού έχει παρασυρθή εις άνομολόγητον μέν, 
συνήθως, πραγματικήν δ’ όμως διάστασιν καί διαφοροποίησιν 
πρός τήν Εκκλησίαν;
Έννοούμεν τά φαινόμενα τής λεγομένης έκκοσμικεύσεως. Καί 
άναφερόμεθα εις τούς συνανθρώπους ημών εκείνους, οιτινες 
άκόμη καί εάν δέν έχθρεύωνται έμφανώς καί ευθέως τήν Εκκλη
σίαν, πάντως δέν τρέφονται εκ τού άρτου τής ζωής τού άληθινού, 
τού έκ τού ουρανού καταβάντος (Ίωάν. 6, 32).
Ό  έκ τών προκατόχων ημών μέγας τής Εκκλησίας Πατήρ Ιωάν
νης ό Χρυσόστομος, τήν ίεράν μνήμην τού οποίου έορτάζομεν 
αύριον, λέγει περί τής διαστάσεως ταύτης πιστών καί άπιστων:
«Τούτω διεστήκαμεν [οι πιστοί] τών άπιστων, τω κρίσεις έτέρας 
περί τών πραγμάτων έχειν...».
Παράδειγμα: «Όρα τόν ουρανόν ό άπιστος, καί προσκυνεΐ■ Θεόν 
γάρ είναι νομίζει... Άλλ’ ημείς ούχ ούτως· άλλ’ όρώμεν τόν ουρα
νόν, καί τόν πεποιηκότα αυτόν θαυμάζομεν ου γάρ Θεόν αυτόν, 
άλλ’ έργον είναι Θεού πεπιστεύκαμεν... Έτέρως εγώ βλέπω τά 
πράγματα, καί έτέρως εκείνος».12
Τήν τοιαύτην ετερότητα τής θεάσεως καί επομένως τήν επί τά

12 Migne, P.G. 48, 1020.



χείρω έξέλιξιν των πραγμάτων διεΐδον εγκαίρως οι σύλλαβόντες 
τήν ιδέαν αδελφός Κισάμου καί Σέλινου κύριος Ειρηναίος, βοη
θού μένος υπό τού αγαπητού πάσιν ήμΐν κυρίου ’Αλεξάνδρου 
Παπαδεροΰ. Καί άνεζήτησαν τρόπον καί τόπον διαλόγου της 
Εκκλησίας ημών πρωτίστως μετά των περί τήν πίστιν άμφιταλα- 
ντευομένων συνανθρώπων ημών, άλλα καί μετ’ εκείνων, οιτινες 
πορεύονται μακράν τής Εκκλησίας, ακόμη καί εναντίον αυτής.
Τόν τρόπον τού διαλόγου προσέφερον Σωκράτης καί Πλάτων καί 
οι λοιποί αρχιτέκτονες τού διαλογικώς συμφιλοσοφεΐν, τό όποιον 
ό Κύριος Ιησούς μετεποίησεν εις άνώτερον συμπνευματισμόν 
ένδοτάτης προσωπικής κοινωνίας, συνομιλών επί παραδείγματι 
μετά τών μαθητών αυτού παρά τήν Λίμνην τής Γαλιλαίας ή μετά 
τής γυναικός τής Σαμαρείτιδος καί Νικοδήμου τού εύσχήμονος 
βουλευτοΰ.
Τόν τόπον τού διαλόγου προσέφερε τό πρώτον κτήριον τής ’Ορθο
δόξου ’Ακαδημίας, ήτις κατέστησεν εξ αρχής σαφή καί ταχέως 
γνωστήν τήν ταυτότητα αυτής καί αποστολήν ως κέντρου καί τρό
που άσκήσεως τού διαλόγου. ’Εννόησε δέ καί καθιέρωσε τόν διά
λογον υπό δύο κυρίως μορφάς.

Ως διαλογικήν μαρτυρίαν καί 
Ως λειτουργικήν διακονίαν

τής Εκκλησίας εντός τού κόσμου, δστις απέρχεται καί τού 
κόσμου, όστις έρχεται. Ήτοι, ώς διάλογον εις τό μεταίχμιον, εις 
τήν κρίσιμον φάσιν τής μεταβάσεως τού ανθρωπίνου πολιτισμού 
πρός τάς παντελώς νέας πραγματικότητας τής πανισχύρου, άλλ’ 
ούχί πάντοτε πρός τό καλύτερον κινουμένης μεταβολής. Διαλο- 
γικόν καί όχι διαλεκτικόν διάλογον ασκεί, κατά ταΰτα, ή ’Ορθό
δοξος ’Ακαδημία. Ήτοι διάλογον ορθόδοξον, όρθοδόξως!
Λεπτή, αλλά σπουδαία καί κρισιμωτάτη ή διάκρισις μεταξύ δια
λεκτικού καί διαλογικού. Δεν άσκεΐ διαλεκτικήν σοφιστείας, επι
δεικτικής ρητορείας ή παραπλανητικής δημαγωγίας ή Εκκλησία. 
Ούτε ακολουθεί τάς άρχάς τής διαλεκτικής θεωρήσεως τής ιστο
ρίας καί εν γένει τών άνθρωπίνων πραγμάτων, ήτις οδηγεί τελικώς 
εις τόν διαλεκτικόν υλισμόν, τόν τόσον σκληρώς δοκιμάσαντα τήν 
σκέψιν καί τήν ζωήν τού άνθρώπου κατά τούς νεωτέρους τούτους 
χρόνους καί μάλιστα τό μέγιστον τού σώματος τής καθ’ ήμάς 
’Ορθοδόξου ’Ανατολής. Άλλ’ ούτε καί τήν δικανικήν διαλεκτικήν 
υιοθετεί καί άκολουθεΐ ή Εκκλησία, τήν άποβλέπουσαν εις τήν



άνάδειξιν καί επιβολήν όχι τής άπλουστέρας καί καθαρωτέρας 
αλήθειας πρός οικοδομήν του συνανθρώπου, άλλα του ισχυρότε
ρου επιχειρήματος προς εξουθένωση του αντιπάλου.
Υπόβαθρον καί υπογραμμός του άσκουμένου έν τή Όρθοδόξω 
’Ακαδημία διαλόγου υπάρχει αυτός ό Χριστός, ό «έν άρχή» του 
παντός, «δι’ού τα πάντα έγένετο». Ό  Λόγος, δστις «έγένετο σαρξ 
καί έσκήνωσεν εν ήμίν καί έθεασάμεθα τήν δόξαν αύτοϋ» (’Ιωάν. 1,
Ιέξ).
Ό  διάλογος τής Εκκλησίας, ύπ’αύτοΰ του Λόγου του Θεού έμπνε- 
όμένος καί κατευθυνόμενος, είναι διάλογος αγάπης καί άληθείας. 
Διάλογος καταλλαγής, ώς προσφυώς καλείται καί το Δελτίον τής 
’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας. Διάλογος συμφιλιώσεως καί ειρήνης. 
Διάλογος πράος, επιεικής, φιλάνθρωπος, ευθύς, διακριτικός, άνε- 
κτικός, ευρύς, άνοικτός, ελεύθερος, ήτοι ορθόδοξος! Διότι είναι 
διάλογος πνευματικός, φέρων τά χαρίσματα καί τούς καρπούς 
τού 'Αγίου Πνεύματος καί όχι απλώς, ώς εϊπομεν, τής άνθρωπίνης 
μόνον νοήσεως καί μάλιστα τής ώς άκράτου ορθολογισμού νοού
μενης καί εκδηλουμένης.
Τήν άνωτέρω περί διαλόγου ορθόδοξον παράδοση/ καί θεώρησιν 
εις πράξιν μεταποιήσασα, έχάραξε καί καθιέρωσεν ή ’Ορθόδοξος 
’Ακαδημία τής Κρήτης κατά τρόπον καινοτόμον, δυναμικόν καί 
αποτελεσματικόν επί τοπικού, εθνικού καί παγκοσμίου επιπέδου, 
δεδομένου ότι, ώς γνωρίζομεν, πλέον τού ήμίσεως των συνεδρίων 
καί λοιπών δραστηριοτήτων αύτής άσκούνται επί διεθνούς καί 
οικουμενικού επιπέδου. ’Ασκεί δε τόν διάλογον τούτον καί τήν 
διακονίαν αύτής ή ’Ορθόδοξος ’Ακαδημία πρός πάσαν κατεύθυν
ση άδιακρίτως, εχουσα πρό οφθαλμών τήν ολότητα καί ενότητα 
τού άνθρωπίνου προσώπου καί τού φυσικού αυτού περιβάλλο
ντος.
Έπιθυμοΰμεν, ινα έπαναλάβωμεν όσα επί τού τελευταίου τούτου 
θέματος ε’ίχομεν εϊπει ενταύθα τή 10η Νοεμβρίου 1988, κατά τήν 
τελετήν τής άνακηρύξεως ήμών εις Έταΐρον τής ’Ορθοδόξου 
’Ακαδημίας. Εϊχομεν ύπογραμμίσει τότε, ότι:
«Τό έργο τής ’Ακαδημίας εντάσσεται μέσα στα πλαίσια τού έργου 
καί τής δραστηριότητας τής ’Ορθοδοξίας γενικώς καί τού Οικου
μενικού Πατριαρχείου είδικώτερα, πού δεν περιορίζεται στά 
καθαρώς θρησκευτικά καί εκκλησιαστικά ή καί τά εύρύτερα πνευ
ματικά θέματα, άλλά βλέπει τόν άνθρωπον ώς ολοκληρωμένη 
ψυχοσωματική οντότητα καί τό έργο τής Εκκλησίας ώς θεανδρικό



καί επομένως ώς καλΰπτον όλες τις πτυχές τής ζωής του ανθρώ
που στή γή καί στον ουρανό, από τή γή προς τον ουρανό».13
Καί ειχομεν προσθέσει, ότι με τα συνέδρια τής ’Ακαδημίας δίδεται 
μία «μαρτυρία μετοχής τής Εκκλησίας στα μεγάλα σύγχρονα κοι
νωνικά προβλήματα καί ειδικής μερίμνης της γιά την κοινωνική, 
οικονομική καί πολιτιστική άνάπτυξιν τού τόπου, μερίμνης γιά 
τήν άνοδο τού βιοτικού επιπέδου με παράλληλη άνάπτυξιν πραγ
ματικής ποιότητας ζωής».*
Κρίνομεν όμως, ότι δεν πρέπει νά μακρύνωμεν επί πολύ ακόμη 
τόν λόγον, ϊνα μή καταπονήσωμεν υμάς έτι μάλλον. Περιοριζό- 
μεθα, όθεν, εις δύο μόνον επί πλέον τομείς δράσεως τής ’Ορθοδό
ξου ’Ακαδημίας, τούς όποιους θεωρούμεν εξόχως σημαντικούς 
καί επικαίρους· τόν τομέα τής Οικολογίας καί εκείνον τού διαλό
γου μετά τής συγχρόνου διανοήσεως.
Ώ ς γνωστόν, ή Εκκλησία ενθαρρύνει καί προωθεί σήμερον τόν 
διάλογον επί τού οικολογικού προβλήματος, τό όποιον έχει προ- 
σλάβει τάς γνωστός τρομακτικός διαστάσεις. Τάς συνέλαβεν ήδη 
τό άλάνθαστον ποιητικόν αισθητήριον τού πάντοτε «αλαφιασμέ
νου» καί άγρυπνου λαού τής Κρήτης:

’Όμορφη πού τήν έκαμες,
Θέ μου, αυτή τήν πλάση, 

μά ’καμες καί τόν άνθρωπο, 
γιά νά τήν ε χαλάσει!

θά  καταντήσει πράγματι οίονεί Άββαδών τής Άποκαλύψεως (9, 
11) ό άνθρωπος, «χαλαστής» ό φύλαξ τής θείας Δημιουργίας; 
Άπαγε τής βλασφημίας! ’Επιβάλλεται, εντούτοις, έπαγρύπνησις 
καί συντονισμένη δράσις. Ό  καθ’ ημάς Οικουμενικός Θρόνος, 
έχων έπίγνωσιν καί τής ουσίας τού προβλήματος καί των ευθυνών 
τής Εκκλησίας, έχει άναλάβει τάς γνωστός πρωτοβουλίας. Ή δε 
’Ορθόδοξος ’Ακαδημία τής Κρήτης, ένδιαφερθεϊοα έξ άρχής τής

13 Ά . Κ. Παπαδεροϋ, ’Ορθόδοξος ’Ακαδημία Κρήτης..., 1992, 31. 
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λειτουργίας αυτής διά τήν άνάπτυξιν υπευθύνου καί δημιουργικής 
σχέσεως μεταξύ ανθρώπου καί φυσικού περιβάλλοντος, έσπευσε 
νά άνταποκριθή θετικώς εις τήν κλήσιν τού Οικουμενικού ημών 
Πατριαρχείου. Καί ίδρυσε το Ίνστετούτον Θεολογίας καί Οικολο
γίας, τό όποιον εύλογοΰμεν καί προτρεπόμεθα τάς Άρχάς καί τά 
’Ανώτατα Ιδρύματα τής Κρήτης, όπως στηρίξουν το εργον αυτού. 
Όπως καί τό εργον τού ετέρου Παραρτήματος τής ’Ακαδημίας, 
ήτοι τού Εύρωμεσογειακού Κέντρου Νεότητας, εις τάς προτεραι
ότητας τού οποίου έντάσσεται καί ή οικολογική παιδεία τών νέων 
επί τοπικού καί διεθνούς έπιπέδου.
Ό  έτερος τομεύς άναφέρεται εις τόν διάλογον Εκκλησίας καί δια- 
νοήσεως.
Ό  βασικός καί πρωτοποριακός ούτος στόχος τής ’Ορθοδόξου 
’Ακαδημίας έλαβε τήν έμπρέπουσαν θέσιν μεταξύ τών προτεραιο
τήτων, αί όποΐαι έτέθησαν άπ’ αρχής καί προωθήθησαν μετά 
συστήματος καί ζήλου. Εκ τών Γ.380 καί πλέον συνεδρίων, 
τοπικών καί διεθνών, τά όποια έχει οργανώσει ή ’Ορθόδοξος 
’Ακαδημία μέχρι σήμερον, μέγα ποσοστόν έχει άφιερωθή εμμέσως 
ή αμέσως εις τόν υψηλόν τούτον στόχον. Δι’ό καί λίαν ευχαρίστως 
μέν, ούχί δ’όμως καί μετ’ έκπλήξεως έπληροφορήθημεν μόλις προ
σφάτους, ότι τό Βραβεΐον Nobel τής ’Ιατρικής τού λήγοντας έτους 
έδόθη εις τρεις διακεκριμένους Βιολόγους, οΐτινες από έτών συμ
μετέχουν εις τά παγκοσμίους γνωστά συνέδρια Βιολογίας καί Γενε
τικής, τά λαμβάνοντα χώραν εν τώ Ίδρύματι τούτου. ’Επιπλέον ότι 
καί τό Βραβεΐον Nobel Ειρήνης τού 1995 άπενεμήθη εις τήν εύφή- 
μους γνωστήν διεθνή άντιπυρηνικήν Όργάνωσιν Pugwash 
(Πάγκουας), ή 44η Συνέλευσις τής οποίας έφιλοξενήθη ενταύθα 
τόν ’Ιούλιον τού παρελθόντος έτους, καθώς καί εις τόν Πρόεδρον 
τής Όργανώσεως Καθηγητήν Joseph Rotblat, όστις καί έφύτευσεν 
επ’ εύκαιρία τό μεταξύ παλαιού καί νέου κτηρίου τής ’Ακαδημίας 
άναπτυσσόμενον ήδη δένδρον τής ελιάς, τού άρχεγόνου τούτου 
καί βιβλικού συμβόλου τής ειρήνης. Καί ασφαλώς οί άνωτέρω δεν 
ήσαν οί μόνοι άξιοι τοιαύτης επιβραβεύσεως μεταξύ τών χιλιάδων 
έπιστημόνων εξ όλων τών χωρών τού κόσμου, τούς οποίους έχει 
συνδέσει μετά τής Κρήτης ή ’Ορθόδοξος ’Ακαδημία καί έχει προ
σφέρει εις αυτούς τήν δυνατότητα γνωριμίας με τήν λαμπρόν 
ιστορίαν καί τόν πολιτισμόν τής Μεγάλο νήσου, μέ τήν Εκκλησίαν 
καί τόν λαόν αυτής.
Τά άνωτέρω είναι δείγματα τού γεφυροποιού ρόλου, τόν όποιον



ασκεί ή "Ορθόδοξος "Ακαδημία μεταξύ τής "Εκκλησίας καί τού 
συγχρόνου ανθρώπου, μάλιστα δέ εκείνου, όστις, έξιχνιάζων διά 
τής γνώσεως πολλά των μυστικών τού κόσμου τούτου, δυσκόλως 
αποδέχεται τό μέγα μυστήριον τής αγνωσίας τού Θεού, ή οποία 
προτρέπει εις ταπείνωσιν καί σιγήν.
"Η προ διετίας έπαξία βράβευσις τής "Ορθοδόξου "Ακαδημίας υπό 
τής "Ακαδημίας "Αθηνών, τού άνωτάτου πνευματικού Ιδρύματος 
τής Χώρας, έγένετο διά τό σύνολον βεβαίως τού έργου αυτής, 
πρωτίστως όμως διά τόν ώς άνω επιτυχή διάλογον μετά τής ελλη
νικής καί τής διεθνούς επιστημονικής κοινότητας καί τής διανοή- 
σεως εν γένει.
Ή δραστηριότης τής "Ακαδημίας καταδεικνύει επιπλέον πόσα 
σημαντικά διά τήν τοπικήν κοινωνίαν, τήν "Εκκλησίαν καί τό 
Γένος δύναται νά άποφέρη ή συνεργασία πνευματικών "Ιδρυμά
των, ώς τό παρόν, μετά τών Πανεπιστημίων τής Χώρας, άλλων 
επιστημονικών "Οργανισμών καί διακεκριμένων επιστημόνων τής 
ημεδαπής καί αλλοδαπής.
Πάντα ταΰτα, αγαπητοί, είναι δείγματα τής ευλογίας, τήν οποίαν 
χορηγεί ό Θεός πλουσίως εκεί, όπου ή "Εκκλησία εξέρχεται «άπό 
τών στενών ορίων», καί όπου ή διανόησις συγκατανεύει εις διά
λογον μετά τής "Εκκλησίας καί κατορθούται ύπέρβασις τών κατ’ 
αύτής προκαταλήψεων.
Ύπογραμμίζομεν ιδιαιτέρως τόν διά τής "Ορθοδόξου "Ακαδημίας 
άσκούμενον διάλογον τής "Εκκλησίας μετά τής συγχρόνου δια- 
νοήσεως καί εύλογούμεν πατρικώς τό δυσχερές, πλήν θεάρεστον 
τούτο έργον, σύν τοΐς άλλοις καί επειδή πιστεύομεν άκραδάντως, 
ότι τούτο αποτελεί ίδιάζον προνόμιον καί έξιδιασμένην απο
στολήν τής καθ’ ημάς "Ορθοδοξίας σήμερον. Διότι καί οί ξένοι 
παραδέχονται πλέον όσα οί "Ορθόδοξοι πάντοτε έγνώριζον καί 
έσέβοντο· ότι δηλ. ή "Ορθοδοξία διετήρησε σταθερώς τήν παράδο- 
σιν τών μεγάλων Ελλήνων κυρίως Πατέρων τής "Εκκλησίας, 
οϊτινες συνήρπασαν τήν άνθρωπίνην διάνοιαν καί άνεβίβασαν 
αυτήν εις δυσθεώρητα ύψη στοχασμού, όπου έτελεσιουργήθη ή 
μυστηριακή συνάντησις τού προς τά άνω έν αναζητήσει εκτινασ- 
σομένου ανθρωπίνου νοός καί τού πρός τά κάτω φιλανθρώπως 
συγκαταβαίνοντος Λόγου τού Θεού.
Ή τοιαύτη έν πλήρει ελευθερία πραγματουμένη όντως διαλογική 
συνυφή καί κοινωνία προφυλάσσει τήν σκέψιν τών "Ορθοδόξων 
τόσον άπό τόν Σχολαστικισμόν τής Ρωμαιοκαθολικής, όσον καί



άπό τον ’Ορθολογισμόν τής προτεσταντικής νοοτροπίας. Προφυ- 
λάσσει, τούτέστιν, άπό τάς ακρότητας έκείνας, αΐτινες προκαλοϋν 
την έν τή ουσία όλως άναιτιολόγητον διάστασιν μεταξύ πίστεως 
καί διανοήσεως, την διάστασιν, δηλονότι, ήτις πρωτίστως εύθύνε- 
ται διά τάς πλέον καταστροφικός πλάνας τής ανθρωπότητας άπό 
τής ’Αναγεννήσεως καί μάλιστα άπό τού Διαφωτισμού καί εξής.
Φρονοΰμεν πεποιθότως, ότι ό προσανατολισμός τής άνθρωπότη- 
τος καί ή ποιότης τής ζωής κατά τό ορατόν μέλλον θά είναι άνά- 
λογος προς τον βαθμόν ύπερβάσεως τής διαστάσεως ταύτης. Ή 
’Ορθόδοξος ’Ακαδημία Κρήτης έχει καταδείξει έν προκειμένω 
οδόν προεκτείνουσαν άσφαλώς πρός τό μέλλον τήν δεδοκιμασμέ- 
νην έλληνορθόδοξον πορείαν καί πνευματικήν εμπειρίαν. ’Οδόν, 
τήν οποίαν δύνανται καί καλούνται, ινα έμπιστευθώσιν έτι 
μάλλον ή τε Εκκλησία καί ή διανόησις των ’Ορθοδόξων, ινα, επί 
τής οδού ταύτης πορευόμενοι, μαρτυρήσωσι ενώπιον τού συγχρό
νου κόσμου τού κατακερματισμού, των διαστάσεων καί των δια
σπάσεων, τήν ενδοτάτην ενότητα, τήν ένυπάρχουσαν έν τω ύλικω 
κόσμω θεία βουλήσει καί τήν κατορθουμένην έν τω πνευματικά) 
διά τής διαλογικής κοινωνίας.
Μακαριώτατε, Ίερώτατοι άδελφοί, έντιμότατοι, τέκνα ημών έν 
Κυρίφ άγαπητά!
Ε’ίπομεν κατά τήν ένθρόνισιν ημών ώς Πατριάρχου, ότι προτιθέ- 
μεθα, ινα άξιοποιήσωμεν έτι μάλλον τά ’Ιδρύματα τής Εκκλησίας, 
έν οίς καί τήν ’Ορθόδοξον ’Ακαδημίαν τής Κρήτης. Καί πράττο- 
μεν τούτο έν τω μέτρα» τού δυνατού πάντοτε έν τή διακονία τού 
καθ’ ημάς Οικουμενικού Παριαρχείου, τού Γένους, των Γραμμά
των καί τής όλης ’Ορθοδοξίας. Δ ιαπ ιστού μεν όμως λίαν ευχαρί
στως, ότι ή παρούσα θαυμασία αίθουσα, αί λοιπαί εγκαταστάσεις 
καί ο άριστος εξοπλισμός δύνανται νά έξυπηρετήσουν πολυπλη
θέστερα καί ηύξημένων άπαιτήσεων συνέδρια. Τούτο μεγάλως 
διευκολύνει τούς προγραμματισμούς τού Οικουμενικού Πατριαρ
χείου καί γενικώτερον τής ορθοδόξου ημών οικογένειας. Χαίρο- 
μεν έπιπλέον, βλέποντες ότι όλοκληροΰται καί ή εύρύχωρος 
Βιβλιοθήκη τής ’Ακαδημίας, χάρις εις τήν γενναιοδωρίαν τού δια
κεκριμένου ’Αμερικανού συγγραφέως κ. Robert Fulghum (Φούλ- 
τζαμ), όστις διά τε τής πρός τό ’Ίδρυμα άγαθής διαθέσεως αυτού 
καί διά τής παρουσίας τής συζύγου αυτού καί τού ίδιου άπόψε εις 
τήν Αίθουσαν ταύτην, επιβεβαιώνει όσα εϊπομεν άνωτέρω περί τής 
καλλιεργούμενης διά τής ’Ακαδημίας δημιουργικής σχέσεως τής



συγχρόνου διανοήσεως μετά τής Εκκλησίας ημών. Χαιρετίζομεν 
άμφοτέρους έγκαρδίως.
Χαίρομεν επί πάσι τούτους. Καί συγχαίρομεν ευχαριστούντες 
πάσι, τοΐς καθ’ οίονδήποτε τρόπον συντελοϋσιν είς τήν προκοπήν 
ενός Ιδρύματος, ώς ή ’Ορθό
δοξος ’Ακαδημία, ή οποία επι
τρέπει να ειπωμεν
Κρήτες, δύνασθε να είσθε 
υπερήφανοι!
Καί να καυχάσθε, ώς 
καυχάται έν Κυρίω ή Εκκλη
σία. Αύτφ ή δόξα!
Ύμΐν, Ίερώτατε καί αγαπητέ 
Πρόεδρε τής ’Ακαδημίας, 
μακρότης ημερών έν ύγίεια 
καί δημιουργική, ώς πάντοτε, 
δράσει. Ευχή δέ καί Πατριαρ
χική ευλογία μετ’ αγάπης 
πατρικής πρός πάντας τούς 
Διοικοϋντας καί εργαζομέ
νους είς τήν ’Ορθόδοξον ’Ακα
δημίαν, τό μέλλον τής οποίας εύχόμεθα λαμπρότερον τού φωτει
νού παρελθόντος. Ή  δέ χάρις, ή ειρήνη καί τό έλεος τού μεγάλου 
Θεού ημών εϊη μετά πάντων υμών. ’Αμήν!®

® Τό κείμενον τής 'Ομιλίας του Παναγιωτάτου έδημοσιεύθη τό πρώτον είς τό περιο
δικόν ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 27, Λ', Β' (Ιούνιος-Δεκέμβριος 1995), 347-357. 'Ομοίως εις 
τά περιοδικά: ΕΚΚΛΗΣΙΑ 1 (1-15 ' Ιανουάριου 1996), 12-17 καί ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ 2 (Φεβρουάριος 1996), 55-63.
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Οίκονμ. Πατριάρχης: Κύριε Γενικέ Αιευθυντά τής ’Ακαδημίας, εις άνάμνησιν των αποψινών εγκαινίων 
καί τής ευλογημένης σνναντήσεως πάντων ημών προσφέρομεν ένα μικρόν αναμνηστικόν δώρον 

διά τούς χώρους τής Ακαδημίας.



Α.Π.: Ό  "Ayιος Κισάμου καί Σέλινου προσφέρει εις τόν Παναγιώτατον ενα μικρό άντίδωρον τής δικής 
μας αγάπης. Είναι ασημένια χειροποίητη παράσταση τοϋ νέου Συνεδριακοϋ Κέντρου.

AJ7.: Ό  λόγος τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου προσλαμβάνεται, δέν 
σχολιάζεται. Απλώς ευχαριστούμε.
Θάθελα νά εξηγήσω ενα βασικό πράγμα, Παναγιώτατε. °Ότι δηλ. ο, π 
γίνεται στό Ίδρυμα αυτό, γιά τό όποιο ομιλήσατε με τόση θέρμη καί 
άγάπη, Παναγιώτατε, γίνεται συλλογικώς. Καί σάς ευχαριστούμε πάρα 
πολύ, διότι θελήσατε νά δώσετε τήν ευχή σας άντιπροσωπευτικά σέ 
τέσσερεις από τούς συνεργάτες τοϋ Σεβασμιωτάτου καί τής ’Ορθοδό
ξου Ακαδημίας. Τιμάτε έτσι τούς άπλούς έργάτες τής Εκκλησίας καί 
τής ζωής καί δίδετε ενα πρότυπο τού τρόπου, κατά τόν όποιον ή 
’Εκκλησία τιμά τόν άνθρωπο. Είναι ό κ. Δημ. Παπαδερός, ή κ. Ελένη 
Χριστοδουλάκη, ή κ. Κυριακή Φουράκη καί ό κ. Δημ. Νικηφοράκης, 
πού δυστυχώς δέν είναι άπόψε μαζί μας λόγω άσθενείας. Ευχαριστώ 
θερμά, Παναγιώτατε.



Ί .

*Α ο ι θ α . Π ο ω τ . 1 5 8 5

Tti Ε ύ γ ε ν ε σ τ ά τ η  k u q ί α  'Ε λ έ ν η  Χ β ί σ τ ο δ ο υ λ ά κ η ,  θ υ γ α τ β ί  τ ή ς  ήμων 

Μ ε τ β ι ό τ η τ ο ς  έ ν  Κ υ β ίψ  ά γ α π η τ ή ,  χ ά β ι  ν  κ α ί  ε ί β ή ν η ν  ηααά θεόν.

’Από V β ά μ μ α τ ο ς  τ ο υ  ά γ α π η τ ο ΰ  έ ν  Χ β ί σ τ φ  ά δ ε λ φ ο ΰ  ' Ι ε β ω τ ά τ ο υ  

Μ η τ ο ο π ο λ ί τ ο υ  Κ ισ ά μ ο υ  καί Σ έ λ ι ν ο υ  κ , Ε ί ο η ν α ί ο υ ,  Π β ο έ δ β ο υ ,  κ α ί  τ ο υ  

Έ ν τ ι μ ο λ ο γ ι ω τ ά τ ο υ  Ά λ ε ξ ά ν δ β ο υ  Π α π α δ ε β ο ΰ ,  Γ ε ν ι κ ο ΰ  Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ΰ  τ ί ϊ ς  

Ό β Θ ο δ ό ξ ο υ  ’ Α κ α δ η μ ί α ς  Κ β ή τ η ς ,  έ η λ η β ο ψ ο β ή θ η μ ε ν  ε ύ χ α β ί σ τ ω ς  π ε β ί  τ η ς  

μ α κ β ά ς  κ α ί  λ ί α ν  ε ύ δ ο κ ί μ ο υ  δ ι α κ ο ν ί α ς  ύμ ω ν  έν τ η  ’ Ε κ κ λ η σ ί α ,  δ λ ω ς  

ί δ ι α ι τ ε β ω ς  δ έ  έ ν  τ η  ' Ο β θ ο δ ό ξψ  ’Α κ α δ η μ ία  τ ή ς  Κ β ή τ η ς  ώ ς κ α ί  π ε β ί  τ ο ΰ  

ή θ ο υ ς  κ α ί  τ ή ς  ά φ ο σ ιώ σ ε ω ς  ύμων ε ι ς  τ ά  ι δ ε ώ δ η  τ η ς  φ υ λ ή ς  κ α ί  τ ή ς  

'Ε κ κ λ η σ ί α ς  ή μ ω ν ,

Το κ αθ  ή μ α ς  0 ί κ ο υ μ ε ν ι κ ο ν  Π α τ β ι α β χ ε ι ο ν ,  έ χ ω ν  τ ή ν  π ν ε υ μ α τ ι κ ή ν  

« β ο σ τ α σ ί α ν  τ ή ς  Ό β Θ ο δ ό ξ ο υ  ’Α κ α δ η μ ί α ς ,  τ ι μ §  δ ε ό ν τ ω ς  τ ά  έ π ί  ά β ε τ ή ,  

ύ σ ε β ε ί α  κ α ί  ψ ι λ ε ο γ ί α  δ ι α κ β ί ν ό μ ε ν α  τ έ κ ν α  τ ή ς  ' Ε κ κ λ η σ ί α ς . Έ φ ’ $ κ α ί  

σ υ γ χ α ί β ε  t ύ μ ί ν  έπί τ ή  τ ι μ ί μ  τ α ύ τ χ ι  δ ι α κ ο ν ί α  ύ μ ω ν ,  δ ι ά  δέ τ ο υ  

π α β ό ν τ ο ς  Ε ύ ε ο γ ε τ η α ί ο υ  Π α τ β ι α β χ ι κ ο ΰ  Γ β ά μ μ α τ ο ς  ή μ ω ν ,  σ υ ν ο δ ε ύ ο μ ε ν ο υ  

ύ π ό  τ ι μ η τ ι κ ο ύ  μ ε τ α λ λ ί ο υ ,  έ κ φ β ά ζ ο μ ε ν  ύ μ ί ν  τ ό ν  δ ί κ α ι ο ν  έ π α ι ν ο ν  τ η ς  

' Ε κ κ λ η σ ί α ς ,  σ ύ ν  τ ή  Π α τ ο ι α β χ ι κ ή  ήμων ε ύ λ ο γ ί α  κ α ί  τ ή  π α τ β ι κ ή  ε ύ χ ή ,  

δηω ς  Κ ύ β ί ο ς  6 θ ε ό ς  δ ια ψ υ λ ά τ τ χ ι  ύ μ ά ς  κ α ί  τ ό ν  ο ί κ ο ν  ύμων έ ν  υ γ ε ί α  ε ί ς  

έ τ η  π ο λ λ ά .

χ ά β ΐ ς  κ α ί  τ ό  δ π ε ί β ο ν  έ λ ε ο ς  ε ί η  μ ε θ ’ ύμων κ α ί  τω νΑ ύτοΰ  ή  

ο ί κ ε  ίω ν  ύ μ ω ν.

C^**^)^* Ν ο ε μ ,β β ίο υ  θ/

Της  Α ύ το ΰ  Θ ε ι ο τ ά τ η ς  Π α ν α γ ι ό τ η τ ο ς  

ά π ο υ σ ι α ζ ο ύ σ η ς  

ό ’ Ε π ί τ ρ ο π ο ς  Α ύ τη ς



Ό  Πατριάρχης έπιδίδει τά σχετικά Εύεργετηρια Πατριαρχικά Γράμ- 
ματα καί Πατριαρχικά Μετάλλια.

Έ. Χριστοδουλάκη Κ. Φουράκη



ΑΠ.: Παρακαλώ τόν Χορό νά έλθει στό βήμα. Στό μεταξύ διάστημα 
θά παρακαλέσω ολους νά δεχθείτε άλλη μιά φορά τίς θερμές ευχαρι
στίες τού Διοικ. Συμβουλίου καί όλων των συνεργατών τής ’Ορθοδό
ξου Ακαδημίας γιά τήν παρουσία σας. Παρακαλώ επίσης θερμά προ
παντός τούς ντόπιους Πατέρες, αδελφούς καί αδελφές, νά συγχωρή
σουν τήν αδυναμία τών χώρων τού Ιδρύματος νά φιλοξενήσει όπως 
θά έπρεπε απόψε σ ’ ένα λιτό δείπνο ολους. Αυτό τό δείπνο θά προ- 
σφερθεϊ κυρίως σ ’ εκείνους πού έχουν έλθει άπό μακρυά καί πού δέν 
είναι εύκολο νά φιλοξενηθούν κατά διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει 
στούς χώρους τής Ακαδημίας γιά όλους τουλάχιστον ένα ποτήρι 
νερό, τό όποιο θά παρακαλέσω νά μοιραστούμε [προσφέρθηκαν άνα- 
ψυκτικά καί εδέσματα]. ’Επιτρέψατε νά ανακοινώσουμε, ότι ή όπο- 
νομή τών πτυχίων στούς φετινούς μαθητές τελειόφοιτους τής ’Εκκλη
σιαστικής μας Σχολής άπό τόν Παναγιώτατο, λόγω τού παρωχημένου 
τής ώρας, θά γίνει κατά τήν ώρα τού δείπνου. Παρακαλούμε τόν Πρό
εδρο τής ’Εφορίας τής Σχολής Σεβασμ. Α γιο ν  Κυδωνιάς καί Απο- 
κορώνου, τόν Διευθυντή κ. Έμμ. Τζανιδάκη καί τά παιδιά νά έχουν 
λίγη κατανόηση καί υπομονή, ώσπου νά έλθει ή ώρα.
Ευχαριστούμε όλους θερμά. Χρόνια πολλά!
Καί τώρα, Πατέρες καί αδελφοί, όλοι μαζί, ο! ψάλτες δυνατά καίμεΐς 
άπό τήν ψυχή μας, νά πούμε στόν Παναγιώτατο τό ευχαριστώ μας καί 
τόν πολυχρονισμό του.



ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ

'Ακολούθησε στήν Τράπεζα τής 'Ακαδημίας έπίσημο Δείπνο πρός τιμήν 
του Οικουμενικού Πατριάρχου καί των λοιπών επισήμων. Κατά τή διάρ- 
κειά του ό Παναγιώτατος άπένειμε τά πτυχία στους τελειόφοιτους τής 
'Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης. Ντόπιοι όργανοπαϊχτες καί τραγουδι- 
στές απέδωσαν παραδοσιακή μουσική, τραγούδια καί χορούς τής Κρή-
της. ... Ο
Δημοσιεύουμε τόν χαιρετισμό τής Νομάρχου Χανίων κυρίας 'Αλέκας 
Μαρκογιαννάκη, ή όποια εΐχεν όρισθεϊ νά χαιρετήσει έκ μέρους τού 
Διοικ. Συμβουλίου τής 'Ακαδημίας, ώς 'Αντιπρόεδρος αυτού, καί τήν 
πρόποση τού Παναγιωτάτου.



Χαιρετισμός
Άλέκα Μαρκογιαννάκη, Νομάρχης Χανιών

Παναγιώτατε,

πόψε, κλήθηκα νά σάς μεταφέρω θερμό μήνυμα τιμής εκ 
μέρους του Σεβασμιω- 

τάτου Μητροπολίτη Κισάμου καί 
Σέλινου κ. Ειρηναίου, εκ μέρους 
των μελών του Συμβουλίου καί 
του Γενικού Διευθυντή τής 
’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας Κρήτης.

Καί είναι πραγματικά δύσκολο νά 
μεταφέρω στό αποψινό δείπνο 
τής κοινής χαράς καί τής αγάπης 
τόν σεβασμό όλων μας στό πρό
σωπό σας, πού τιμά γιά άλλη μιά 
φορά τόν όμορφο τόπο μας καί 
τούς ανθρώπους του.

’Εδώ, στόν χώρο αυτό τής μεγά
λης προσφοράς στην ’Ορθοδοξία καί στόν Τόπο, ή συναισθηματική καί 
συγκινησιακή φόρτιση τούτων τών στιγμών είναι μεγάλη.

Ή  προσφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχη σέ μιά τόσο επίσημη 
ώρα, ενώπιον τού Μακαριώτατου Πάπα καί Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς 
καί πάσης ’Αφρικής κ. Παρθενίου, αλλά καί τόσων σεπτών 'Ιεραρχών 
καί εκπροσώπων τής Πολιτείας καί τής κοινωνίας προκαλεϊ δέος. 
Ελπίζω ταπεινά στήν ευλογία σας.

Ή  Κρήτη καί οί άνθρωποί της, πού πορεύθηκαν σκληρά μέσα στήν ιστο
ρική συνέχεια τών αιώνων, άνέπτυξαν αρμονικά -μέ τήν πρόνοια καί τήν 
αγάπη τού θεού - ένα βαθύ, καταλυτικό καί καθοριστικό πνευματικό 
δεσμό μέ τήν ’Ορθόδοξη Πίστη. Δεσμό λύτρωσης καί ελπίδας, άσβηστης 
φλόγας, αγάπης καί σεβασμού στόν συνάνθρωπο καί στόν Δημιουργό 
του.

Σήμερα, Παναγιώτατε, συμπορευόμαστε επίσης στόν σκληρό αγώνα 
σας. Μέ πίστη καί χαμόγελο. Μέ απλότητα καί άγάπη. Συμπορευόμαστε, 
παίρνοντας συνειδητά ό καθένας τό μερίδιο τού τολμήματος πού τού 
αναλογεί



Καί ακόμη, πράττοντας όσα ή θέση καί ή αποστολή τού καθενός καί 
όλων μαζί, επιτρέπει καί επιτάσσει.
'Οδηγούμαστε άπό τίς φωτεινές παρουσίες τού παρελθόντος, μά καί τού 
παρόντος. Μέ τή ζεστή πορεία τού Σεβασμιώτατου Ποιμενάρχη μας εδώ, 
πού σάν φάρος καλεϊ σέ κοινή πορεία δημιουργίας.
Μιλώντας άπό τή δική μου σκοπιά, επιτρέψτε μου νά υπογραμμίσω, 
Παναγιώτατε, τήν πεποίθηση, πώς ή διεύρυνση καί Λ στερέωση τού 
θεσμού τής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, θά έχει ευεργετικές επιδράσεις 
καί γιά τήν πληθωρική δράση τής Ενορίας, πού είναι προϋπόθεση γιά 
τήν γενικότερη ενδυνάμωση τών γνήσιων στοιχείων μιας άληθινά πελώ
ριας παράδοσης, πού φέρει ανεξίτηλα τά σημάδια τής ’ Ορθοδοξίας.

Ενορία  καί Κοινότητα είναι στή ζωή τού ελληνικού λαού έννοιες καί 
πραγματικότητες σχεδόν ταυτόσημες. Ή  προαγωγή καί τών δύο προϋ
ποθέτει συστράτευση όλων, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς διακρίσεις.
Ή  'Ορθοδοξία δέν αποτελεί μόνον πολύτιμη κληρονομιά, τήν οποία θά 
πρέπει νά διατηρήσουμε καί μέ τή σειρά μας νά παραδώσουμε στίς γενιές 
πού έρχονται.
’Αποτελεί υποθήκη ζωής, ασπίδα τού πνεύματος καί τού Έθνους, πηγή 
αστείρευτης έμπνευσης καί πνευματικής άνάτασης, συνέχεια τού Ελλη
νισμού καί τών αξιών πού ξεπηδοΰν άβίαστα μέσα άπ αυτόν.

Οί σημερινοί δύσκολοι καί συχνά πικροί καιροί δέν πρέπει νά προκα- 
λούν καί νά επιτρέπουν τήν ανάπτυξη παρασιπκών φόβων. ’Αντίθετα, θά 
πρέπει νά μάς βρίσκουν ενωμένους μέ πίστη στόν Θεό καί στήν Πατρίδα 
μας. Στά ιδανικά πού ποτέ κανείς κατακτητής, όσο ισχυρός καί αν ήταν, 
όσο σκληρά καί αν προσπάθησε, δέν κατόρθωσε νά ξερριζώσει, ξερρι- 
ζώνοντας ταυτόχρονα τήν καρδιά αυτού τού τόπου.
Καί εδώ, στόν τόπο πού μέ τήν ευλογία καί τή χάρη τού Θεού ζούμε καί 
αγωνιζόμαστε, ή δυνατότητα νά εργαστούμε μαζί, Εκκλησία, Πολιτεία, 
εκπρόσωποι τής κοινωνίας καί πολίτες, άποκτά μίαν ακόμη μεγαλύτερη 
δυναμική, άφού οί Σεβασμιώτατοι Επίσκοποί μας είναι ακούραστα καί 
σεμνά στό πλευρό τής κοινωνίας μας, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, στά μικρά 
καί στά μεγάλα, στά περίπλοκα καί στά απλοϊκά γεγονότα τού τόπου μας 
καί τής ζωής μας.
Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατε "Αγιε Κρήτης, Σεβασμιώτατε Επίσκοπέ μας 
καί λοιποί σεβαστοί πατέρες. Παρακαλώ δεχθείτε τόν σεβασμό καί τό 
χέρι συνεργασίας όλων μας.



Επιπλέον, επιθυμώ νά σάς διαβεβαιώσω, on θά συνεχίσουμε, εργαζό
μενοι μέ όλες μας τίς δυνάμεις, γιά την αξιοποίηση του νέου Συνεδριά
σου Κέντρου τής "Ορθόδοξης ’Ακαδημίας καί κάθε πυρήνα δράσης της 
τοπικής ’ Εκκλησίας μας, πρός τή διεύρυνση τού έργου τους γιά τήν 
’Ορθοδοξία καί τό Έ θνος μας.

Γιά δλα αυτά, ζητούμε, Παναγιώτατε Δέσποτα, τήν Πατρική σας ευχή καί 
τή διάθερμη προσευχή σας.

Παρακαλώ, έπιτρέψετέ μου νά υψώσω τό κύπελλο καί νά ευχηθώ μέ 
σεβασμό υπέρ τής υγείας καί τής μακροημέρευσης τής δικής σας καί 
όλων τών σεβαστών καί αγαπητών συνδαιτυμόνων.

Καταθέτουμε τά συναισθήματα χαράς καί τιμής, γιά τήν παρουσία σας καί 
τήν ευλογία πού χαρίσατε, Παναγιώτατε, στό νέο οικοδόμημα τής 
’Ορθόδοξης ’Ακαδημίας Κρήτης, πού όλοι αγαπούμε καί τιμούμε γιά τό 
πρωτοποριακό της έργο καί τήν ορθόδοξη μαρτυρία της.

Γιά όλα όσα ήδη άναφέρθηκα, γιά τήν παρουσία Σας, Παναγιώτατε, γιά 
τήν δική σας συμμετοχή, Μακαριότατε, σεβαστοί Πατέρες, εξοχότατοι, 
επιτρέψτε μου νά σάς έκφράσω, τόσον ως ’Αντιπρόεδρος τού Δ.Σ. τής 
’Ορθόδοξης ’Ακαδημίας Κρήτης, όσον καί ως αιρετή εκπρόσωπος τού 
Νομού, τή βαθύτατη συγκίνηση καί τίς ευχαριστίες μας.



ΠΡΟΠΟΣΙΣ
Ή Α.Θ.Π. ό Οικουμενικός Πατριάρχης 

Βαρθολομαίος

Μακαριότατε Πάπα καί Πατριάρχα ’Αλεξάνδρειάς κύριε 
Παρθένιε,
Ιερότατοι καί προσφιλέστατοι άγιοι αδελφοί.
Κυρία Νομάρχης Χανιών,
Έντιμολογιωτατε κύριε Γεν. Διευθυντά τής ’Ακαδημίας, 
’Αγαπητοί καί εκλεκτοί συνδαιτυμόνες,

, , j r j  ρτος καί οίνος είναι τά ορατά στοιχεία τής κτιστής φύσεως, 
ff τά οποία τό Πνεύμα τό "Αγιον μεταποιεί εις σώμα καί αίμα 

*  I* Χριστού. Προσφερόμενα εις ευχαριστιακήν κοινωνίαν των 
πιστόν, χορηγούν εις αυτούς τάς άκτιστους ενεργείας τής χάριτος 
Αυτού καί διανοίγουν τήν θύραν τής ζωής τής αιωνίου.
Προέκτασιν τού μυστηρίου 
τούτου τής ευχαριστιακής 
κοινωνίας υπήρξαν, ως 
γνωστόν, άπό των πρωτων 
χρόνων τής ζωής τής 
Εκκλησίας αί «άγάπαι», 
οπού οί πιστοί άπό κοινού, 
πτωχοί καί πλούσιοι, έμοι- 
ράζοντο τά όσα είχον αγαθά 
καί έθετον τάς βάσεις τού 
μετέπειτα διαμορφωθέντος 
χριστιανικού κοινοβίου.
Θεωρείται συνήθως τό 
τελευταΐον τούτο ως απο
κλειστικός τρόπος ύπάρ- 
ξεως τής κοινότητας των κοινοβιακων μοναστηρίων. Εις τήν 
πραγματικότητα, κοινοβιακός είναι ό βίος ολοκλήρου τής ’Ορθο
δοξίας, όταν αυτή βιοΰται αληθώς καί αυθεντικός.
Καί ακριβός τοΰτ’ αυτό συμβαίνει καί ενταύθα, μάλιστα δε όχι 
μόνον κατά τήν εύσημον ταύτην εσπέραν. Ή ’Ορθόδοξος Άκαδη-



μία τής Κρήτης παρέλαβεν άπό των αρχαίων ημών προγόνων όχι 
μόνον την τέχνην τοϋ διαλόγου, αλλά καί την ευγένειαν τοϋ συμπο
σίου. Καί άνέδειξεν άμφότερα εις θαυμαστήν ενότητα, τούς καρπούς 
τής οποίας, πνευματικούς καί υλικούς, πολλάκις καί ήμείς άπηλαύ- 
σαμεν ενταύθα. Άπολαμβάνομεν δέ αυτούς καί απόψε, εν μέσω τής 
όμηγύρεως πάντων υμών, τού Μακαριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου 
’Αλεξάνδρειάς καί πάσης ’Αφρικής κυρίου Παρθενίου καί τών 
λοιπών άγαπητών έν Χριστώ άδελφών καί συλλειτουργών, υμών τών 
εντιμότατων ’Αρχόντων τής Χώρας καί τού τόπου καί πάντων τών 
μετεχόντων τής κοινής ήμών ταύτης χαράς.
Εις τό ώραίον καί έμπνευσμένον βιβλίον υμών «Ό Χριστός σημά
δεψε τήν Κρήτη», άλλά καί εις άλλα υμών κείμενα, έχετε περιγράψει 
τό κρητικό τραπέζι, Ίερώτατε άδελφέ άγιε Κισάμου καί Σέλινου. 
Έχετε επαινέσει τάς μοναδικός άρετάς τού οικογενειακού τραπε
ζιού. Άρετάς αληθούς τελετουργίας. Καί έχετε υπογραμμίσει, μεταξύ 
άλλων, ότι δέν νοείται τράπεζα Κρητική, δηλαδή φιλόξενος, πλούσια 
καί εΰχαρις, χωρίς νά είναι ενεργώς παρούσα ή άρχόντισσα τού σπι
τιού καί χωρίς νά εύφραίνη τάς καρδίας τών συνδαιτυμόνων ό λαϊ
κός ποιητής καί άοιδός, ο έκδιηγούμενος τά πάθη καί τά παθήματα 
τού λαού τής Κρήτης. Έμεριμνήσατε, λοιπόν, δι’ άμφότερα καί 
άπόψε.
Εύχαριστοΰμεν διά τούς λόγους υμών, κυρία Νομάρχης Χανιών, 
τούς μεστούς εύγενείας καί αισθημάτων άγαθών υπέρ τού προσώπου 
τής ήμετέρας Μετριότητας, τού καθ’ ημάς Οικουμενικού Πατριαρ
χείου καί τής Εκκλησίας γενικώτερον. Ή  έκδηλος άγάπη υμών πρός 
τό 'Ίδρυμα τής ’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας άποτελεΐ πρόσθετον έγγύησιν 
τής άσφαλοΰς πορείας αυτής, τή συνδρομή καί τών λοιπών μελών 
τού Διοικητικού αυτής Συμβουλίου, πρός τά όποια θερμάς ομοίως 
εκφράζομεν ευχαριστίας.
Πληροφορούμεθα ότι είσθε ή πρώτη αιρετή Νομάρχης τής Χώρας. 
Συγχαίρομεν άπό μέσης καρδίας. Δέν χαίρομεν όμως διά τό έτερον 
γεγονός, ότι δηλ. είσθε καί ή μόνη Νομάρχης εν Έλλάδι! Τό «ούκ ένι 
άρσεν καί θήλυ» τού ’Αποστόλου (Γαλ. 3,28) ισχύει βεβαίως διά τήν 
Εκκλησίαν, τήν νέαν εν Χριστώ κοινωνίαν τής άγάπης καί τής άλη- 
θούς ίσότητος τών άνθρώπων. ’Αλλά καί ή Εκκλησία τού δήμου, ή 
όποια θέλει νά είναι κοινωνία ’Ορθοδόξων πιστών, θά έπρεπε νά μήν 
είχε βραδύνει τόσον εις τήν ύπέρβασιν τών εις βάρος τής γυναικός 
διακρίσεων. Ή εκλογή υμών άποτελεΐ μήνυμα χρηστής έλπίδος δι’ 
όλας τάς γυναίκας τής Κρήτης, πρός τάς οποίας άπευθύνομεν επ’ 
ευκαιρία πατρικώς τήν Πατριαρχικήν ήμών ευλογίαν.



Έμεριμνήσατε όμως καί διά τό έτερον συστατικόν τής φιλόξενου 
κρητικής τραπέζης, διά την παρουσίαν των «τροβαδούρων» τής κρη- 
τικής ψυχής. Εύλογου μεν αυτούς έν ευχαριστία πολλή καί δικαίω 
έπαίνω. Άνταπαντώντες λέγομεν:

« c/Ogjoioç ]yp4î#ç Tpaîoi&eï Τσί χάρες καί Ία κάλλ#, 
ÿappür eî3 χαρά  te  Φε'λει σλιό μεΐαλ#!».

Άφιερώνομεν τούς στίχους τούτους εις υμάς προσωπικώς, τούς 
λεβέντες τού Σέλινου, αλλά καί εις όλους εκείνους, καί μάλιστα τούς 
νέους ανθρώπους, οιτινες καλλιεργούν τά γνήσια καί αυθεντικά στοι
χεία τού λαϊκού πολιτισμού τής Κρήτης, τά όποια είναι ικανά, νά 
άντισταθοΰν εις τήν σύγχρονον καταστροφικήν πολιτιστικήν επιδρο
μήν, ώς ήδυνήθησαν άλλοτε τά γενναία τέκνα τής Κρήτης νά προβά
λουν τήν θρυλικήν άντίστασιν εις τόν άπρόσκλητον κατακτητήν.
Έπαναλαμβάνοντες τάς ευχαριστίας ημών προσωπικώς καί τής 
συνοδείας ημών, Ίερώτατε ’Αρχιεπίσκοπε καί αγαπητοί αδελφοί 
’Αρχιερείς τής Κρήτης, δι’ όσα αγαθά καί τερπνά έχάρισεν εις ημάς ή 
φιλάδελφος αγάπη υμών καί ή άφοσίωσις τού φιλτάτου καί ευλογη
μένου λαού τής Κρήτης, έγείρομεν τό κύπελλον εις υγείαν πάντων 
των συνδαιτυμόνων καί εις κατά Θεόν περαιτέρω προκοπήν τής 
’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας καί ευλογίαν των διακονούντων καί διακο- 
νουμένων έν αυτή.
Ή δέ χάρις καί ή ειρήνη καί ή αγάπη τού παναγάθου Θεού εϊη μετά 
πάντων ημών. ’Αμήν!



Σημ.: Στη συνέχεια 6 Σεδασμ. Πρόεδρος τής ΟΑΚ έπιδίδει στόν Πανα- 
γιώτατον εικόνα τού Χριστού καί στόν Υπουργό κ. Άνωμερίτην εικόνα 
τού Αγίου Γεωργίου, κατασκευασμένες στό Αγιογραφείο τής Ακαδημίας 
άπό την Κωνσταντίνα Στεφανάκη.
Μετά τό επίσημο δείπνο πού παρέθεσε τό "Ιδρυμα πρός τιμήν του Πανα- 
γιωτάτου, ό ίδιος, τά μέλη τής συνοδείας του, ό Μακαριότατος Άλεξαν- 
δρείας καί άλλοι φιλοξενήθηκαν στους κοιτώνες τοΰ νέου κτηρίου καί 
άνεχώρησαν τήν επομένη, υστέρα άπό τήν τέλεση τής θείας λειτουργίας 
στό παρεκκλήσι τής ΟΑΚ (αφιερωμένο στους Αγ. Κύριλλον καί Μεθό
διον) καί επίσκεψη στήν οικία, δπου διαμένει ό κ. Robert Fulghum.



Ί. Ναός Άγιων Κυρίλλου καί Μεθοδίου

J3 H -J# #



Στήν οικία πού διαμένει 
ό Αμερικανός συγγραφέας Robert Fulghum

Πρώτη υπογραφή στόν τοίχο τον γραφείου τοϋ συγγραφέα

Στό μέσον ό συγγραφέας



Ό  Πατριάρχης μέ τό προσωπικό τής ΟΑΚ



Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Ά πό τά 1.883 συνέδρια, πού πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31-12-2006 
στην ’Ορθόδοξο ’Ακαδημία Κρήτης, τά 493 έγιναν κυρίως στίς συνε- 
δριακές εγκαταστάσεις του νέου κτηρίου, σέ συνδυασμό βέβαια μέ 
εκείνες τού παλαιού. Πολλά άπό τά συνέδρια αυτά δέν θά μπορούσαν νά 
γίνουν χωρίς τίς νέες εγκαταστάσεις. Ή  διάρκεια των συνεδρίων ποικί- 
λει. Στόχος τής ΟΑΚ είναι ένας ετήσιος μέσος όρος 250 συνεδριακών 

ήμερων. Στόν πίνακα πού ακολουθεί αναγράφονται, εντελώς ενδεικτικά, 
μερικά άπό τά συνέδρια πού έγιναν κυρίως στίς νέες συνεδριακές εγκα
ταστάσεις (διατηρείται ό τρόπος καταγραφής στό δελτίο τής ΟΑΚ 

«ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ»). Ό  πρώτος αριθμός είναι αυτός πού λαμ
βάνει κάθε συνέδριο. Πολλές άλλες μή καθαρά συνεδριακές εκδηλώσεις 
δέν λαμβάνουν αριθμό.
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1995
12.11. Εγκαίνια του Νέου Συνεδριακού Κέντρου

16. -21.11. Ετήσια Σύναξη των Ακαδημιών του Ευρωπαϊκού 
Νότου

17. -19.11. Τουρισμός στον Ευρωπαϊκό Νότο

25.-26.11. Η Αποκάλυψη του Ιωάννου υπό το πρίσμα των συγ
χρόνων κοινωνικών προβλημάτων

3.12. Μεσόγειος Ορθοδοξία

7.12. Επίσκεψη Ρώσων Δημοσιογράφων

1996
7.-8.1. Ομάδα Εργασίας Τοπικής Ιστορίας της Κρήτης 

11.-17.1. Εγκαίνια Έκθεσης ενθυμημάτων Φρανσουά Μιττεράν

26.1. Οι Άγιοι Τόποι άλλοτε και τώρα
28.1. -2./2. Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και συνταγματικές 
εμπειρίες στο Νότο
19.-20.2. ΚΡΗΤΗ 2020: Προοπτικές για την Εκκλησία

3.3. Κυριακή της Ορθοδοξίας
26.-27.3. ΚΡΗΤΗ 2020. Τουρισμός στην Κρήτη: νέες προκλή- 
σεις-νέες προοπτικές
31.3. «Έν παιδείρ καί νουθεσία Κυρίου»

4.4. Οικολογία και θεολογία 

6.-21.4. Πνευματικότητα και ζωή

9. -17.4. Ορθόδοξη πνευματικότητα

10. -21.4. Ζώσα Ορθοδοξία
10.-15.4. Κρήτη, Σταυροδρόμι Πολιτισμών

16.4. Γνώση και πίστη

24.4. Η γυναίκα στην Ενωμένη Ευρώπη 

25.-28.4. Εθνικό Συμπόσιο Πρυτάνεων
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1429 23.-25.5. Παγκράτιο Σεμινάριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

1430 27.-30.5. Διεθνές Ιατρικό Συνέδριο Ογκολογίας

1433 7.-11.6. Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου

1436 5.-15.7. Ζώσα Ορθοδοξία

1439 14.-21.7. Διεθνές Συνέδριο Μοριακής Βιολογίας

1440 26.7. Πρόληψη και καταστολή της ζωοκλοπής

1441 9.-11.8. ΚΡΗΤΗ 2020-Προστασία και διασφάλιση της κρητικής 
γης

1442 15.-22.8. «Έ ν χορδαΐς καί όργάνοις»
1443 23.8.-1.9. «Διακονία της Καταλλαγής». Καθ’ οδόν προς μια 

οικουμενική συνεννόηση στην Ευρώπη». Ευρωπαϊκό Επιστημο
νικό Σεμινάριο για θέματα Διακονίας

1445 18.-25.9. Άσκηση στην Αγιογραφία

1447 30.9.-1.10. Η ενορία μας σήμερα

1448 3.-6.10. Τα περιφερειακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (MME) 
στην Ευρώπη και ο ρόλος των δημοσιογράφων

1450 8.-14.10. Διεθνές Συνέδριο Γεωλογίας

1451 13.10. Εγκαίνια της νέας Βιβλιοθήκης

1452 27.10.-3.11 Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση

1997
1453 19.-20.1. Ο Άγιος Μακάριος της Αιγύπτου και η μαρτυρία της 

Εκκλησίας σε μουσουλμανικά περιβάλλοντα

1454 1.-2.2. Ορθοδοξία και νεοελληνική διανόηση. Προοπτικές για 
την Παιδεία του Γένους

1455 15.-16.2. Η ιεραποστολή της Εκκλησίας και η μαρτυρία των 
μελών της σήμερα

1457 14.-23.3. Ύμνοι για τη θεία Δημιουργία

1458 15.-16.3. ΚΡΗΤΗ 2020 - Μέριμνα για το περιβάλλον

1460 2.-44. Σχολική αγωγή και εξωσχολικά βιώματα



1461 11.-13.4. ΚΡΗΤΗ 2020

1465 28./4-3./5. Διεθνές Συνέδιο Ορθοδοντικών

1468 3.-16. 5. Επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη

1469 7.-8.5. Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου

1470 10.-11.5. Εορτή των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου

1471 16.-22.5. Καταλλαγή

1475 23.-26.5. Πληθυσμιακές Ομάδες σε κρίση

1476 30.5-3.6. «Τα νησιά των Αποστόλων»

1478 6.-8.6. Γ' Μεταπτυχιακό Συνέδριο Χημείας

1480 18.-29.6. Διεθνές Συμπόσιο για μη Γραμμικά Φυσικά Φαινόμενα

1481 4-9.7. Waste water Recycling Supplied by Renewable Energies in 
The Near East

1482 11.-13.7. Θεολογική Σχολή Βελιγραδιού

1483 7.8. «Ιωάννης Καποδίστριας» και Ανατολικό Σέλινο

1484 8.-10.8. Ανάδειξη του κρητικού περιβάλλοντος. Βασική προϋπό
θεση για την ανάπτυξη του νησιού μας.

1485 16.-21.8. Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικών για τη Θεολογική 
Έρευνα

1486 24.-30.8. Μοριακή Γενετική των λεπιδοπτέρων

1487 2.-9.9. Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Ομάδα

1488 19.-21.9. Δρόμοι του Μοναχισμού

1489 20.-27.9. Η αχίλλειος πτέρνα της ζωής 

1492 3.-17.10. Ζώσα Ορθοδοξία
1495 19.-24.10. Συντήρηση Εικόνων
1496 30.10.-2.11. Βιοηθικά διλήμματα και Ορθοδοξία

1497 30.11. Νέοι και Ενορία
1498 11.12. ΚΡΗΤΗ 2020: Συνεδριακός Τουρισμός στην Κρήτη

1499 13.12. Η διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας

1500 14.12. «ΚΡΗΤΗ 2020»



1998
1503 25.1. Πνευματικοί εργάτες Κισάμου - Σέλινου

1506 5.-10.3. Ξένοι και Πάροικοι στην Ευρώπη - Peregrine Europe

1508 12.-26.3. ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ Μια πρωτοβουλία του 
Συμβουλίου της Ευρώπης Ιδρύεται το «Ευρωπαϊκό Κολλέγιο»

1509 26.-29.3. Το Προεδρείο του ΚΕΚ στην ΟΛΗ

1510 27.-29.3. Στοχασμός και περισυλλογή σε καιρό νηστείας

1511 11.-25.4. Ζώσα Ορθοδοξία

1512 18.-27.4. Οι Επίσκοποι της Σουηδίας στην Κρήτη

1515 10.-11.5. Μαρτυρία και διακονία της Ορθοδοξίας στην Ασία και
την Αφρική

1518 30.5. Τοπικότητα και παγκοσμιότητα
1519 4-7.6. European Observatory

1523 2.-6.7. Πρόσωπο και Προσωπείο

1524 12.-18.7. Διεθνές Συνέδριο Μοριακής Βιολογίας

1525 19.-23.7. Καλλιτεχνική ομάδα από την Αυστρία

1526 23.-30.7. Επιμόρφωση ενηλίκων - μια εξιδιασμένη διακονία της 
Εκκλησίας

1527 24.-30.7. Η Ορθοδοξία στην Τσεχία-Σλοβακία

1528 30.7.-2.8 Πόλεις και Περιφέρειες: Το μέλλον της Ευρώπης

1529 8.-15.8. Ο Χλωροπλάστης: Από τη μοριακή Βιολογία στη Βιοτε
χνολογία

1530 18.-24.8. Συμφωνική Ορχήστρα από την Αυστρία

1532 8.-12.9. 21η Τριγωνική Συνάντηση Αστροφυσικής
Stephen Hawking.

1535 5.-12.10. Ετήσια Γενική Συνέλευση των Χριστιανικών Ακαδη-
μιών της Ευρώπης

1539 24.-25.10. 10° Ετήσιο Συνέδριο της Παγκρήτιας Παιδιατρικής 
Εταιρείας

1541 31.10.-7.11. Καρκινοπαθή παιδιά από το Βέλγιο
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1542 16.-23.11. Οικολογική Εκπαίδευση στο χώρο της Μεσογείου

1543 26.-30.11. Ενημερωτικό Σεμινάριο για το Πρόγραμμα της Ε.Ε. 
«Νεολαία για την Ευρώπη»

1999
1545 13.2. Ισόρροπη ανάπτυξη χωρίς ανισορροπίες: Η περίπτωση του 

Ανατολικού Σέλινου
1546 27.2. Συζήτηση παιδαγωγικών θεμάτων γενικού και ειδικού 

ενδιαφέροντος
1554 1.-26.5. Διεθνές Συνέδριο και Πείραμα για την ατμόσφαιρα της

Κρήτης
1556 10.-11.5. Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, φωτιστές των

Σλαύων

1559 26.-31.5. Κοινωνιοκυβερνηπκές γέφυρες

1560 2.-5.6. 2° Ευρωπαϊκό Συμπόσιο σε Νοήμονες Τεχνικές

1561 15.-17.6. Η χημεία στη ζωή μας
1562 20.-30.6. Μη Γραμμικές Εξισώσεις και Δυναμικά Συστήματα

1563 4.-6.7. Πανευρωπαϊκή συνεδρίαση επιστημόνων για τα τρόφιμα 
(FOODNET)

1565 5.7. Η χριστιανό γυναίκα στον κόσμο που έρχεται

1566 17.7. Διεθνές ενδιαφέρον για τη γλώσσα των Ελλήνων

1567 7-16.8. Διεθνές συνέδριο Λειτουργιολόγων

1568 21.-26.8. 3° Διεθνές Συνέδριο στον τομέα διαγονιδιακών 
ασπόνδυλων οργανισμών

1569 28.-31.8. Ορίζοντες της Μοριακής Βιολογίας

1570 11.-12.9. Ως ωραία γερόντων σοφία

1573 25.9. Παγκρήτια Σύναξη Νέων
1575 29.9-1.10. Καταπολέμηση της απάτης

1576 4.-15.10. Ζώσα Ορθοδοξία
1578 9.-10.10. Σωτήριον έτος 2000 μ.Χ.: Καιρός ευπρόσδεκτος-καιρός

σωτηρίας
-ΐ ■ ... ■ '



1583 20.-23.10. Διεθνής Συνάντηση Φυσικής Στοιχειωδών Σωματι
δίων

1585 27.-29.10. Μινωϊκός Πολιτισμός και Ορθοδοξία

1587 5.-8.11. Ο γενικός προσανατολισμός της Παιδείας, οι προκλή
σεις της παγκοσμιοποίησης και ο ρόλος της θρησκευτικής αγω
γής

1588 16.-26.11. ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ. Η σπουδή της ελληνικής γλώσσας 
(Κοινής) στις Ορθόδοξες Θεολογικές Σχολές

1589 24.-29.11. Οικολογική Εκπαίδευση στο χώρο της Μεσογείου. Ο 
ρόλος των νέων

1590 27.-30.12. Δεύτερη Πανελλήνια Χειμερινή Φοιτητική Σύναξη 
Φοιτητικά χρόνια: Σπουδή στην απουσία ή φτερούγισμα στη ζωή

1591 18.-19.1. Το ΚΑΘΙΣΜΑ του Αγίου Μακαρίου

1593 19.2. ΚΡΗΤΗ 2020-ΥΓΕΙΑ: Σημερινή πραγματικότητα και προο
πτικές

1596 18.3. Το πρόγραμμα της ΟΑΚ ΚΡΗΤΗ 2020 και οι νέοι

1597 19.3. Κυριακή της Ορθοδοξίας (Εκδήλωση σεβασμού προς τους 
Αγίους Τόπους)

1598 31./3.-2./4. Ψωμί, Κρασί, Νερό και Λάδι: Βασικά στοιχεία ζωής 
( Βιοκαλλιέργειες-Μεταλλαγμένα προϊόντα)

1599 16.-17.4. Η ΟΑΚ, η Κρήτη και η δική μας ευθύνη

1600 17.4. Ενέργεια από απόβλητα: Περιβαλλοντικά και γεωργικά 
πλεονεκτήματα

1601 19.4. Πολιτιστικό Δίκτυο Νομού Χανίων

1602 22.4. ΚΡΗΤΗ 2020 - Υγεία

1612 23.-26.5. Μεταφορά Φορτίων και Λογιστικής

1614 28.5.-1.6. Plant Virus Invation and Host Defence

1615 7.-12.6. Διεθνές Συνέδριο Βιολογίας

1616 14.-16.6. 6° Μεταπτυχιακό Συνέδριο Χημείας



1617 18.-25. Διεθνές συνέδριο Βιολογίας

1618 27.6. Ενδοχώρα - Ακτές
1619 22.7. Διεθνές ενδιαφέρον για τη γλώσσα των Ελλήνων

1620 10.-20.8. Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία και Πολιτισμός

1621 16.8. Συναυλία στην ΟΑΚ
1623 22.-24.8. Η Ορθόδοξος Εκκλησία και το Παγκόσμιο Συμβούλιο 

Εκκλησιών

1624 2.-3.9. ΚΡΗΤΗ 2020. Στοχασμοί μαθητών

1625 9.-14.9. Κβαντική θεωρία πεδίων και χορδών

1629 1.-4.10. 17η ετήσια σύναξη Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών 
Επισκόπων της Αμερικής

1630 8.-14.10. Σπουδή του Πλάτωνα

1632 13.-15.10. Εκπαίδευση Οδηγών

1635 31.10. Μορφές διευρωπάίκής συνεργασίας

1636 4-5.11. Χριστιανικά Τοπωνύμια της Κρήτης

1637 8.-11.11. Ποιμαντική Διακονία στα Νοσοκομεία
1638 20.-24.11. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 2000: Η Κοινωνική Διακονία της 

Εκκλησίας Παρελθόν - Παρόν - Προοπτικοί διά το μέλλον

1639 10.12. Αναβάθμιση τώρα! Όλοι μαζί!

2001
1640 6.1. Το ποδαρικό
1641 19.1. Η Ορθοδοξία ως πηγή έμπνευσης για καλλιτεχνική δημι

ουργία
1642 30.1. Παιδαγωγικές ιδέες του Μεγ. Βασιλείου

1643 3.-42. Το Μήνυμα των Προκαθημένων

1644 17.2. Γεωργικοί Συνεταιρισμοί σε κρίση

1645 4.3. Ο Σταυρός του Νότου: Έ ν  τούτφ νίκα

1648 22.-26.3. Θρησκεία και Επιστήμη



1649 24.3. Προβλήματα και προοπτικές Τουρισμού

1650 30./3-1./4 ΚΡΗΤΗ 2020: ΥΓΕΙΑ
1652 7.4. Συνέδριο Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Κρήτης

1654 10.-11. 5. Ο Λόγος του Θεού και οι προκλήσεις της Ιστορίας

1660 7.-9.6. Ανθρώπινα Δικαιώματα - κοινωνία των πολιτών. Σχέσεις 
Πολιτείας και Εκκλησίας

1661 9.6. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Εταίρος της ΟΑΚ

1662 10.-20.6. 1° Τοπικό Κρητικό Συνέδριο επί της Θεωρίας των υπερ- 
χορδών

1664 19.-25.8. Μοριακή Βιολογία και Γενετική

1665 5.-8.9. 6° Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας για 
τη Χειρουργική της Παχυσαρκίας

1668 21.-28.9. Μουσική παιδεία

1671 4-7.10. Εκπαιδευτικά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1672 16.-18.10. Μη κυβερνητικές Οργανώσεις

1676 10.-11.11. Ο Πολιτισμός της Ορθοδοξίας στην Κρήτη και σύγ
χρονα πολιτιστικά δρώμενα στο τόπο μας.

1677 17.-21.11. Δημοτική Χορωδία Κάλυμνου

1679 20.1. ΚΡΗΤΗ 2020: Παράδοση-Περιβάλλον-Τουρισμός

1680 3.2. Ο Ετερόθρησκος συνάνθρωπος: Η αναστροφή μας μαζί του 
στο σχολείο και στη ζωή

1681 25./2.-3.Ζ3. Προσήνεια και καταλλαγή: Εμπειρίες και προοπτικές 
στην ενασχόληση με τις Θρησκείες

1683 14.-17.3. Ομάδα εργασίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλη
σιών (ΚΕΚ)

1684 22.-29.3. Κρητική κουζίνα

1685 23.3. ΚΡΗΤΗ 2020: Πανίδα

1687 30.3. Μαθητές στοχάζονται το μέλλον της Κρήτης

1688 13.-14.4. ΞΕΝΟΣ ΗΜΗΝ - Διακονία ετεροθρήσκων

1695 8.5. Ορθοδοξία και Ενωμένη Ευρώπη



1697 9.-13.5. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας

1699 18.-24.5. Παγκόσμια Συνεργασία Γυναικών

1702 24.- 28.6. Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία της Δροσόφιλας

1703 29 /6. -6./7. 15° Διεθνές Συνέδριο Εκδυσόνης

1704 9.-15.7. Βιολογικό συνέδριο

1705 24.-26.7. Νεότερες εξελίξεις και ανάγκη συνεργασίας στη Βιοϊ- 
ατρική έρευνα

1707 31./7-6./8. Χοροθεραπεία
1708 1.-7.8. Ορθόδοξη και δυτική πνευματικότητα

1710 17.8. Παγκρήτια Σύναξη Νέων Κρητών Επιστημόνων

1712 7.-14.9. Χώρος και Χρόνος: Κρίσιμα ερωτήματα

1713 18.-21.9. Συνέπειες της 11"^ Σεπτεμβρίου: Η περίπτωση των Υπε
ρασπιστών των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

1714 26.-29.9. Χριστιανική Ανθρωπολογία και Βιοτεχνολογική Πρό
οδος

1718 26.-27.10. Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συνέδριο
1719 26.-29.10. Η αρχική εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού και 

η δια βίου μάθηση

1720 31.10. Βιοηθική και Ποιμαντική

1721 5.- 6.11. 22η Συνέλευση Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου

1722 12.11. Περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Ευρώπη

1723 14.-16.11. Θεολογία και ποιμαντική της Ετερότητας

1724 22.11. Ψυχική υγεία
1725 28./11-1/12. Θεολογικός διεκκλησιαστικός διάλογος

2003
1730 7 -9.2. Α' Παγκράτιο Συνέδριο Εθνικών Κληροδοτημάτων

1731 18.2. Ασφαλείς Ολυμπιακοί Αγώνες
1733 16.3. Κυριακή της Ορθοδοξίας - Η πρώτη γυναίκα Μέλος της

ΟΑΚ
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1741 10.-11.5. Η Ευρώπη των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, 

η Ευρώπη του σήμερα και η ευθύνη της Ορθοδοξίας

1742 13.5. Διακονία του πάσχοντος ανθρώπου

1744 17.- 20.5. Κρήτη - νοσταλγία για την Ευρώπη

1745 21.-25.5. 4° Διεθνές Συνέδριο επί θεμάτων Βασικής Βιολογίας 
και A νοσογήρανσης

1746 27.5-3 /6 Η φωτοσύνθεση σ’ ένα κόσμο που αλλάζει

1751 19.-28.6. Συγχορδία στη Φύση

1756 28.7. Πνευματικοί εργάτες της Κισάμου

1758 5.8. Συνάντηση Νέων Επιστημόνων Κισάμου και Σελίνου

1759 13.-19.8. Μοριακή και πληθυσμιακή βιολογία των κουνουπιών

1760 20.-23.8. Συνέδριο Κρητών Όπου Γης

1761 25.-30.8. Μοριακή Βιολογία και Γενετική Λεπιδοπτέρων - 6ο 
Παγκόσμιο Συνέδριο

1764 21.-26.9. Χημεία και Βιολογία των θαλάσσιων οργανισμών

1766 5.-7.10. Νεώτερες εξελίξεις και ανάγκη συνεργασίας στη Βιοϊα- 
τρική έρευνα

1767 16.-17.10. Η κτηνοτροφία της Κρήτης. Παράδοση και εξέλιξη 
στην προοπτική του προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2020»

1770 11.11. Ψυχολογική στήριξη της οικογένειας

1771 7.12. Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Χανίων

1772 20.12. Τουρισμός σε κρίση

1773 21.12. Εορτές χωρίς αίμα στην άσφαλτο

2004
1776 13.-18.3. «GEOVISUALIZATION - Μέθοδοι γιά την υποστήριξη 

της διαδραστικής επικοινωνίας στη Γεωγραφική Οπτικοποίηση»

1777 21.-27.3. Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού

1778 23.-24.3. Η Ορθοδοξία χθες και σήμερα To CONCORDIA 
COLLEGE στην OAK

1782 16.4. Φρούτα και κηπευτικά



1783

1784

1787

1788
1790

1791

1792

1793

1794

1795

1798

1799

1801

1802

1805

1807

1808

1809

1812

1814

1815

1817

1819

1821

— :------------------------------------- :------------_ ------------------- :—  Η σέ

ΐί'.- ν- ' "

24.4. Ένας αιώνας Δημόσιο Χημείο

6.-12.5. Θεολογικός Διάλογος Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.)

22.-28.5. AUXIN 2004

28.5. Άτομα με «ειδικές ικανότητες»

3.-5.6. Πολιτική επί των ναρκωτικών 

8.-11.6. Κλίμα, Τουρισμός και Αναψυχή

20. -26.6. Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία της Δροσόφιλας 

2.-47. 10° Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Χημείας 

10.-11.7. Σκλήρυνση κατά πλάκας

21. -26.7. Η νέα Ευρωπαϊκή Ένωση

5. -11.9. Ποιό θα είναι το μέλλον του σύμπαντος;

18.-25.9. Ο χρόνος - θεολογική και φιλοσοφική προσέγγιση
3.10. Εσπεριδοειδή: Ποικιλίες-Συλλογή-Συντήρηση-Διάθεση

14.-15.10. Οι Περιφέρειες, πηγή τεχνογνωσίας

20.-24.10. Ορθόδοξος εικονογραφία και σύγχρονος κινηματο
γράφος
6. -12.11. Επιμόρφωση ηγετικών στελεχών

15.11. Η Συμβολή του Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανού Καρα- 
βαγγέλη στον Μακεδονικό Αγώνα.

5.12. Ως ωραία γερόντων σοφία

2005
18.- 19.1. Έργα Αρμενίων Καλλιτεχνών στην ΟΑΚ 

25.-26.2. Μέριμνα για το περιβάλλον και την ανάπτυξη

I . - 3.3. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ: Μια απειλή για την Κρήτη;

9.3. «Γιατί έγινε και ποιές οι συνέπειες της επανάστασης του 
θερίσου στις 10-3-1905»

2.4. Βιολογικός καθαρισμός Β. Άξονα

I I .  4. Το ολοήμερο σχολείο



1823 6.5. «Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου»

1826 17.-20.5. Προστασία του Ευρώ από την παραχάραξη και την
κιβδηλεία

1832 10.6. Η ΟΑΚ και η Βυζαντινή κληρονομιά της Κρήτης

1834 23./6.-2.Ζ7. Θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις και δομή του χωρο
χρόνου

1835 8.-10.7. 11ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Χημείας

1836 15.-17.7. Genomics and symbiotic interactions between micro
organisms and their helminthic or invertebrate hosts

1837 24.-31.7. Μοριακή και πληθυσμιακή Βιολογία των κουνουπιών

1838 5.-6.8. Προσυνεδριακή Συνδιάσκεψη Πολυτεκνικών Συλλόγων 
Κρήτης

1839 13.-18.8. Στατιστική Φυσική

1840 25. 8. Η ΟΑΚ, η Κρήτη, η Ευρώπη
1842 3.-10.9. Η ψυχοδυναμική του χορού και της μουσικής της 

Κρήτης
1843 12.-18.9. Απεικόνιση βασικών διαδικασιών της ζωής

1844 18.- 26.9. Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας

1845 30./9-2./10. Βιοηθικά προβλήματα στις επιστήμες της ζωής

1851 19.11. Εταιρεία Θεάτρου Κρήτης

1852 1.-3.12. Αειφόρος διαχείριση του νερού στα νησιά της Μεσο
γείου

1853 3.12. Διαχείριση του νερού στην Κρήτη

1854 10.12. Ασφάλεια και ποιότητα των ειδών διατροφής



1856

1857

1858

1861

1868

1869

1870

1874

1875

1876

1877

1879

1880

1881

1882

1883

2006
18.-19.1. Εορτή του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου 

22.1. Έκθεση κοσμήματος 

3° Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού

1.4. Παιδεία και περιβάλλον

18. -26.6. Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία της Δροσόφιλας

29.6. Η θάλασσα στην Αγ. Γραφή, στους ύμνους της Εκκλησίας, 
στην ποίηση και τη μουσική (συμμετοχή στη Ναυτική Εβδομάδα)

19. -26.8. Μοριακή Βιολογία και Γενετική των Λεπιδοπτέρων 

12.9 Σύστημα πιστοποίησης

25.-29.9. Συνέδριο Υπολογιστικής Ογκολογίας

5.10. Πρεβελάκης

8.10. Διάλογος με τους Δημότες - Εκλογείς
20. -22.10. Βιοηθικά προβλήματα στις επιστήμες της ζωής

9.12. Ενημέρωση οπλιτών

16.-17.12 Φοιτητές της Θεολογίας στην Κρήτη

20.12. Σύστημα πιστοποίησης

26.12. Νέοι της Ιερός Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Â
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



’Ανέγερση του νέου Συνεδριακοΰ 
Κέντρου τής ΟΑΚ

Θεμέλιος λίθος (6.11.1991) -
'Η  θεμελίωσπ έγινε στά πλαίσια του Διορθοδόξου Συνεδρίου επί τής 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Προεδρεύει ό Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειας Παρθένιος. 
Στό βήμα ή Βιργινία Τσουδερον

Ό  Πρίγκιπας Φίλιππος μέ εκπροσώπους ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών στήν ΟΑΚ



Όχι μόλυνση των συνειδήσεων
καί παραχάραξη τής Ιστορίας

χώρα Σας, 'Υψηλότατε, έχει ιστορι
κούς δεσμούς με τή δική μας καί 
μάλιστα με τή μεγαλόνησο Κρήτη.

Δεσμούς πού τονώθηκαν ιδίως κατά τη ΜΑΧΗ 
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, τήν 50ή επέτειο τής οποίας εορ
τάσαμε αυτό τό χρόνο, τιμώντας ταυτόχρονα καί 
τήν κοινή των λαών μας ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ πού ακο
λούθησε καί καταγράφεται στήν Ιστορία ως 
σπονδή αίματος καί πολλών θυσιών γιά τήν προ
άσπιση τής ελευθερίας καί τής άνθρώπινης αξιο
πρέπειας.

Επιτρέψατε, ωστόσο, νά σημειώσω, δτι όχι 
λιγότερον επικίνδυνη από τή μόλυνση τής 
φυσικής, είναι ή μόλυνση τής πνευματικής ατμόσφαιρας τής ζωής τών 
ανθρώπων καί τών λαών, π.χ. μέ τή μόλυνση τών συνειδήσεων, πού προ- 
καλεϊ ή παραχάραξη τής 'Ιστορίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας 
τέτοιας παραχάραξης έπιχειρεϊται, ως γνωστόν, κατά τά τελευταία χρόνια 
σέ σχέση μέ τό χώρο, όπου έδρασε καί έμεγαλούργησε ένας ιστορικός 
Έλληνας ηγέτης, πού έφερε τό ίδιο μέ τήν Ύψηλότητά Σας όνομα,

ΦΙΛΙΠΠΟΣ, βασιλεύς τής Μακεδονίας.
Σείς όμως εισθε αρχών Χριστιανός καί τό όνομά Σας συνδέεται επίσης 
μέ τόν Φίλιππον, τόν ’Απόστολον τού Χριστού. ’Εκείνον, ό όποιος είπε 
στόν Ναθαναήλ τό «εύρήκαμε Ίησούν τόν... από Ναζαρέτ» καί τό 
«έρχου καί ϊδε» (Ίωάν. 1,46-47). Έ ν  τώ όνόματι ’Ιησού Χριστού 
«εύρήκαμε» καί εμείς τό χρέος μας έναντι τής άπειλουμένης θείας Δημι
ουργίας καί καλούμε από κοινού κάθε ευαίσθητο καί υπεύθυνο 
άνθρωπο, λέγοντες: «έρχου καί ϊδε» τό δικό σου χρέος!
Δεχθείτε, λοιπόν, 'Υψηλότατε, τό «άντίδωρο» τής έκτιμήσεως καί τής 
αγάπης μας:
Μία εικόνα τού 'Αγίου ’Αποστόλου Φιλίππου, τήν οποίαν ετοίμασαν μέ 
σέβας γυναίκες μοναχές τής Κρήτης καί τήν οποίαν παρακαλεϊται νά Σάς 
έπιδόσει ό Πρόεδρος τής ’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας Σεβασμ. Μητροπολί
της Κισάμου καί Σέλινου κ. Ειρηναίος.
(’Απόσπασμα άπό τόν χαιρετισμό τού Ά . Κ. Παπαδερού κατά τήν 
έναρξη τού οικολογικού συνεδρίου).



Θεμελίωση

Ό  Πρίγκιπας βοηθά στη θεμελίωση Ό  Σεβασμ. Ειρηναίος θέτει τόν θεμέλιον λίθον



Τεχνικά στοιχεία 
του Συνεδριακοΰ Κέντρου

Μελέτη: Θεοφάνης Μπομπότης, μελέτη 1991 - 92

Άρχιτέκτων, ’Αθήνα

Άνάδοχος: ΕΤΕΚ/'Ηράκλειον κατασκευή 1993 - 4

Στοιχεία κτηρίου: Συνολική επιφάνεια ισογείου 1.755. 00 m2

Α' Ό ροφ ος 295. 00 τη2

Β' καί Γ' Ό ροφ οι 1.225. 00 τη2

Σύνολο 3.275. 00 m2

Ήδη μέ τίς πρώτες εγκαταστάσεις της, πού είχαν εξ άρχής σχεδια- 
σθεΐ, γιά νά υπηρετήσουν ένα ορισμένο όραμα διαλογικής μαρτυρίας 
καί διακονίας τής Εκκλησίας, ή ’Ορθόδοξος ’Ακαδημία Κρήτης, ώς 
σύλληψη, δομή καί λειτουργία, άποτελεΐ τό πρώτο άμιγώς Συνεδριακό 
Κέντρο τής Ελλάδας. Σε άνηδιαστολή δηλ. πρός τή μεταγενέστερη 
έξέλιξη ξενοδοχείων, πού, παράλληλα πρός τήν κύρια ξενοδοχειακή 
λειτουργία τους, αναπτύσσουν καί συνεδριακή δραστηριότητα, ή ΟΑΚ 
μελετήθηκε, οίκοδομήθηκε καί λειτουργεί ώς άποκλειστικά Συνε- 
δριακό Κέντρο, πού διαθέτει καί τίς αναγκαίες εγκαταστάσεις γιά δια
μονή καί διατροφή τών συνέδρων. Ώ ς κοινωφελές, μή κερδοσκοπικό 
Ίδρυμα, διαμορφώνει συνθήκες συνάντησης τού άνθρώπου μέ τόν 
άνθρωπο κατά τό πνεύμα τού αρχαίου συμποσίου καί τού ορθόδοξου 
κοινοβίου.
Ό  μελετητής τού νέου συνεδριακοΰ Κέντρου κ. Θεοφάνης Μπομπό- 
της συνοψίζει ώς ακολούθως τίς βασικές παραμέτρους πού καθόρισαν 
τούς άξονες του σχεδιασμοϋ καί οδήγησαν στό τελικό άποτέλεσμα, 
όπως τό περιγράφει ό ίδιος:

Τό ύπάρχον κτήριο παραλλήλων καί συμπληρωματικών λειτουργιών καί 
ή άμεση γειτνίαση μέ τό Μοναστήρι.
Ή  ενσωμάτωση του κτηρίου στους βραχώδεις όγκους του βουνού, λόγω 
μικρής διατιθέμενης επίπεδης έκτασης.

'Η θέα πρός τή θάλασσα.

Οι λειτουργικές ανάγκες.



Μ. Βλαζάκης. Ί. Δασκαλάκης, Φ. Τσαγά- 
κης, Θ. Μπομπότης μέ τη σύζυγό τον,

Ί. Βαμβάτσικος (ΕΤΕΚ),
Κ. Χαλκιαδάκης

Γενικά

Στό ισόγειο χωροθετήθηκε ή αίθουσα συνε
δρίων, πού πλαισιώνεται από μεταφραστικούς 
θαλάμους μέ ταυτόχρονη μεταφραστική κάλυψη 
οκτώ γλωσσών.

Ή  αίθουσα, πού στην πλήρη ανάπτυξή της 
φιλοξενεί έπτακόσιους τριάντα (730) συνέ
δρους, μπορεί νά χωριστεί μέ ειδικά κινητά τοι- 
χοπετάσματα σέ τρεις μικρότερες αίθουσες. 
Δύο άπό αυτές καλύπτονται άπό μεταφραστι
κούς θαλάμους.

Στό ισόγειο χωροθετήθηκαν όλοι οι χώροι 
υποστήριξης των συνεδρίων: Foyer, γραφεία, 
αποθήκες, κοινόχηστα, μηχανοστάσιο, 
υποσταθμός μέσης τάσης, γεννήτρια κ.λπ. 
Στούς ορόφους χωροθετήθηκαν μία κατοικία 
προσωπικού, 5 σουίτες, 22 δίκλινα δωμάτια 
φιλοξενίας συνέδρων (άπό τά όποια 3 γιά άτομα 
μέ ειδικές ανάγκες) καί οί απαραίτητοι χώροι 
αναψυχής καί υποστήριξης. Οί 63 κλίνες τού 
νέου καί οί 74 τού παλαιού κτηρίου (σύνολο 
137) καλύπτουν τίς συνήθεις ανάγκες. Γιά μεγα
λύτερα συνέδρια ή ’ Ακαδημία χρησιμοποιεί 
ξενοδοχεία τής περιοχής.

Ό  περιβάλλον χώρος διαμορφώθηκε έτσι, ώστε 
νά καλύπτει υπαίθριες εκδηλώσεις τής ’Ακαδη
μίας. Δημιουργήθηκε σύνδεση μεταξύ των δύο 
κτηρίων, τού παλαιού καί τού νέου, στή στάθμη 
τού πρώτου ορόφου αντίστοιχα, δεδομένου ότι 
λειτουργίες όπως ή εστίαση καί φιλοξενία συνέ
δρων, γίνονται ή πρώτη αποκλειστικά στό προ- 
ϋπάρχον κτήριο καί ή φιλοξενία συμπληρώνεται 
επίσης άπό τό προϋπάρχον.

Τό κτήριο «εισχώρησε» δυτικά στούς βραχώδεις 
όγκους τού λόφου μέ τήν άνώτερη στάθμη τής 
δυτικής πλευράς του νά συμπίπτει σχεδόν μέ τό 
ανάγλυφο τού λόφου.



Ή  καμπύλη μορφή του όγκου στην ανατολική όψη πρός τή θάλασσα 
ακολούθησε σχεδόν τή ροή των υψομετρικών καμπύλών τού λόφου καί 
εξασφάλισε συγχρόνως τήν πανοραμική θέα πρός τή θάλασσα όλων τών 
χώρων υποστήριξης τής κύριας αίθουσας συνεδριάσεων, καθώς καί τών 
δωματίων φιλοξενίας τών συνέδρων.

Γενικότερα ή ένταξη τού κτηρίου στόν χώρο υπήρξε μία από τίς βασικές 
παραμέτρους τού σχεδιασμοΰ. Σ’ αυτόν τόν άξονα κινήθηκαν οί επιλο
γές πού άναφέρθηκαν άνω- 
τέρω, καθώς καί ή επιλογή 
δημιουργίας ενός κτηρίου 
συμπαγούς μορφής μέ στοι
χεία σύνδεσης μέ τό παρα- 
πλεύρως ύπάρχον παλαιότερο 
κτήριο τής ίδιας χρήσης.

Ουσιαστικά άποτελεϊται από 
έναν βασικό κυλινδρικό 
συμπαγή όγκο μέ μικρά 
ανοίγματα μεσογειακής μορ
φής. Τό μοναδικό σημαντικό 
«άνοιγμα» τού συμπαγούς 
γίνεται στό σημείο, όπου 
χωροθετήθηκε ή κεντρική 
είσοδος. Αυτή σηματοδο- 
τεΐται άπό τούς δύο κίονες 
πού στηρίζουν τόν όγκο 
πάνω άπό τήν είσοδο.

Στοιχεία σημαντικά στή δια
μόρφωση τών όψεων τού 
κτηρίου είναι οί όγκοι τών 
κλιμακοστασίων πού
υπογραμμίζονται έμφανώς, καθώς καί τό επίπεδο «διάτρητο» διάφραγμα 
εμπρός άπό τίς σουίτες. Τά κλιμακοστάσια, τό διάφραγμα καί άλλοι 
μικρότεροι όγκοι δέν αλλοιώνουν μέ τήν παρουσία τους τήν καμπύλη 
μορφή τού συμπαγούς όγκου, πού άποτελεί καί τή βασική μορφή τού 
κτηρίου.

Τό συγκρότημα της ‘Ορθοδόξου ’Ακαδημίας 
Κρήτης μέ τό παλαιό καί τό νέο κτήριο έχει περι- 
ληφθεϊ στή μεγάλη ιαπωνική έκδοση (632 σελί
δες): 581 Architects in the World, by TOTO 
Shuppan, Tokyol995.
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’Από τό συνέδριο 1660 [5ος Διάλογος Όρθ. ’Εκκλησίας καί ομάδας Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. 
Δεξιά ό Ρ. Pöttering, νϋν Πρόεδρος τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου],



Ό  Γεν. Διευθυντής τής ΟΑΚ επιδεικνύει την “ κ ούπ α  τής δ ικ α ιο σ ύ νη ς ", 
τονίζοντας ότι χωρίς δικαιοσύνη καί άλληλεγγύη δέν μπορεί νά οίκοδομηθεΐ μιά βιώσιμη Ευρωπαϊκή "Ενωση.



ΑΑΕΕΑΝΑΡΟΣΠΑΠΑΑΡΡΟΙ V  , /  ,



Συνέδριο 1815 (Ναρκωτικά)

’Επίσκεψη Σπουδαστών Σχολής Εΰελπίδων
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ΑΠΟ ΤΟ Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2006



Ι Α · ·

βγγπη j

Συνέδριο 1868

Ε. Lewis, ό «πατέρας τής Γενε
τικής», βραβείο Νόμπελ, 

επί έτη πολύτιμος φίλος καί 
συνεργός τής ΟΑΚ.

Καθηγ. Thomas Kaufman 
Πρόεδρος

τον ανωτέρω συνεδρίου

Εταίροι τής ΟΑΚ: Φ. Καφάτος, Σπ. Αρταβάνης-Τσάκωνας, 
πρωτεργάτες τών βιολογικών συνεδρίων τής Ακαδημίας



International Conference 
13-18 August 2005 
Orthodox Academy of Crete 
Kolymbari - Greece

xpectations and Trends ir
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΕ

Ό Καθηγ. 'Μ .  Οικονόμου 
’Εταίρος τής ΟΑΚ

Ό  Καθηγ. Κ. 'Ιατρόν

Ό  St. Hawking μέ τή σύζυγό του 
ατό Ά γ toy ραφείο τής ΟΑΚ (1998)





ΑΑΣΒΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΑΕΡΟΣ ,  H  U 11 V ' : ) :



"Ανω: 'Αναγόρευση του Αλβανίας Αναστασίου σε Έταϊρον τής ΟΑΚ 
Κάτω: Έμμ. Κρίαράς καί Σεβάσμ. Ειρηναίος στην Ακαδημία.





n m m e in ,

0 6 - 0 1 - 2 0 0 7 :  Τ ε λ ε τ ή  
υποδοχής toö νέου έτους 
στην ’Ορθόδοξο ’Ακαδημία, 
σε συνεργασία μέ τόν Δήμο 
Κολυμπαρίου. Τήν άγιοβασι- 
λόπιτα τής ΟΑΚ ευλογεί ό 
νέος Μητροπολίτης Κισάμου 
καί Σελίνου κ. Αμφιλοχίας, 
νέος Πρόεδρος τής ’Ορθοδό
ξου ’Ακαδημίας Κρήτης, ό 
όποιος αναλαμβάνει καί τίς 
ευθύνες πού συνεπάγονται οί 
"ιδιότητες αυτές γιά τήν περαι
τέρω πορεία του ’Ιδρύματος.



P Συνοδηγός σε κάθε σας κίνηση!

Β  Π α ύ ω  em o  3 7  χρονιά, η ελληνική, ιδιωτική εταιρεία 
Καυόίμών και λιπαντικών JET OIL γράφει τη δική της 

ιστορία στην ελληνική αγορά. Με ποιοτικά και 
ανταγωνιστικά προϊόντα, καλύπτει με συνέπεια όλες 

τις καθημερινές ανάγκες των οδηγών. Χάρη στην 
πλήρη γκάμα προϊόντων σε καύσιμα και λιπαντικά, 
χάρη στο δίκτυο που επεκτείνεται σε όλη τη χώρα 
με 560 πρατήρια, η JET OIL έχει δημιουργήσει μια 

στενή σχέση εμπιστοσύνης με τους Έλληνες 
καταναλωτές προσφέροντάς τους υψηλή ποιότητα 

σε ανταγωνιστική τιμή, με άψογη εξυπηρέτηση!
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