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ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΥΟ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

1. Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 32/14 Μαΐου 2010 έγγραφο του, ο Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων 
«Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ», (έτος ιδρύσεως 1889) γνωστοποίησε στον Αλέξανδρο Κ. Παπαδερό, 
ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του «κατά τη συνεδρία του στίς 21  4  2010, εκτιμώντας τη ση

μαντική προσφορά σας στο χώρο της Εκκλησίας της Κρήτης και ευρύτερα στην κοινωνική 
και πολιτιστική ζωή του τόπου μας, αποφάσισε ομόφωνα τη διοργάνωση τιμητικής εκδήλω

σης για το πρόσωπο και το έργο σας». Το έγγραφο υπογράφουν ο Πρόεδρος Αντώνης Πε

τρουλάκης και ο Γραμματέας Βαγγέλης Μπούρμπος. 
Στην από 27 Μάιου 2010 απαντητική επιστολή του ο Α. Κ. Παπαδερός γράφει μεταξύ άλλων: 
«Καίτοι δεν έπραξα τίποτε περισσότερο από το καθήκον μου, αποδέχομαι ευγνωμόνως την 
πρόταση σας αυτή, επειδή είμαι βέβαιος πως είναι καρπός ευγενών αισθημάτων και αγαθών 
προθέσεων, αλλά και επειδή εκτιμώ βαθύτατα το πνευματικό έργο του υπεραιωνόβιου Συλ

λόγου, τον οποίο διακονείτε». 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα του Συλλόγου το βράδυ της Τε

τάρτης, 24 Νοεμβρίου 2010. 
* 

2. Το βράδυ της Τετάρτης, 6 Απριλίου 2011, η ΠαγκρήτιοςΈνωσις Αθηνών, το Πνευματικό 
Σωματείο Κρητική, Εστία και το Παγκρήτιο Καλλιτεχνικό Σωματείο Κρητική Μούσα, υστέρα 
από πρόταση του Σωτήρη Αρετουλάκη, Προέδρου του Παγκρήτιου Σωματείου Κρητική 
Μούσα, συνδιοργάνωσαν αντίστοιχη εκδήλωση στην Κρητική Εστία, Στράβωνος 12, 
Παγκράτι. 
Με πρόταση του Φιλολογικού Συλλόγου «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» συμφωνήθηκε να συμπερι

ληφθούν στην παρούσα έκδοση και τα γενόμενα κατά την αντίστοιχη τιμητική εκδήλωση 
στην Αθήνα, η οποία επιβεβαιώνει την αναγνώριση του τιμωμένου και πέραν των ορίων της 
πόλης μας. 

6 

^ 



Η ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ 

Γεννήθηκε (09021933) στον Λιβαδά Σελίνου Κρήτης, ως πέμπτο από έξι παιδιά μιας αγροτικής οικογέ

νειας. Στη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής το χωριό του και η ευρύτερη περιοχή υπήρξαν κέντρο της 
Εθνικής Αντίστασης. Η προσωπική συμμετοχή του σ' αυτήν (26111942 μέχρι 2851945, αναγνωρισμένη 
από το Κράτος) τον οδήγησε στην Αγια μετά την ολοκληρωτική καταστροφή των χωριών Κουστογερά

κου, Λιβαδά και Μονής (1943). Η συχνή και λίαν οδυνηρή συνάντηση του με τον θάνατο "πρόσωπο προς 
πρόσωπο" τα χρόνια εκείνα υπήρξε ισχυρό κίνητρο για την αφιέρωση της ζωής του σε έργα και δράσεις 
υπέρ της ειρήνης, της συγχώρησης, της καταλλαγής και του φωτισμού σκοτεινών πλευρών και καταστά

σεων της ανθρώπινης ζωής. 

194652: Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης 
195256: Θεολογική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ιεροκήρυκας στην Ι. Μητρόπολη 
Θεσσαλονίκης. Οργανωτής και συντονιστής Φοιτητικών Ομάδων Κοινωνικής Διακονίας. Συμμετοχή σε 
Οικουμενικές Κατασκηνώσεις Εργασίας (Βερολίνο 1955, Wiesbaden 1956, Καστέλλλι Κισάμου 1961). 
195758: Στρατιωτική θητεία  υπεύθυνος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Γ Σώματος Στρατού. 
195864: Υποτροφία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστή

μιο του MAINZ της Γερμανίας (Θεολογία, Φιλοσοφία, Παιδαγωγικά, Συγκριτική Θρησκειολογία, εξειδί

κευση στη Συγκριτική Επιστήμη των Πολιτισμών). Διδάκτωρ της Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
ίδιου Πανεπιστημίου (1962), όπου δίδαξε την Ελληνική γλώσσα και Εισαγωγή στον Ελληνορθόδοξο Πνευ

ματικό Βίο (196063) και υπηρέτησε ως Επιμελητής στο Ινστιτούτο Συγκριτικής Πολιτισμολογίας (1962

63). Πτυχιούχος του Σεμιναρίου Εκκλησιαστικής Διακονίας στον χώρο της Βιομηχανίας (MainzKastell). 

Επιστημονικός Σύμβουλος της Δεύτερης Γερμανικής Τηλεόρασης (ZDF) με αρμοδιότητα τον χώρο της 
Ορθοδοξίας. 
Ειδικές σπουδές στη Χριστιανική Ακαδημία του Bad Boll, στα πλαίσια προετοιμασίας της Ορθοδόξου 
Ακαδημίας Κρήτης (OAK), τις βασικές αρχές και τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό της οποίας επεξερ

γάσθηκε τότε, με παράλληλη εξασφάλιση από Γερμανική Εκκλησιαστική Υπηρεσία της αναγκαίας οικο

νομικής επιχορήγησης για την ανέγερση των πρώτων εγκαταστάσεων και την κάλυψη μέρους των 
δαπανών για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της. 

1965: Εκλέγεται μέλος του νεοσύστατου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) του Υπουργείου Εθνικής Παι

δείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ινστιτούτου Καθηγ. Ιωάννη Κακριδή 
και αντιπρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ΚΥΣΔΕ. Ως 
υποδιευθυντής του Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης δίδαξε μαθήματα της ειδικότητας του σε θεολόγους 
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και μάθημα γενικού ενδιαφέροντος σε καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, Κοινωνιολογία της Αγωγής στους 
μετεκπαιδευόμενους δασκάλους και Φιλοσοφία της Αγωγής στην Ακαδημία Σωματικής Αγωγής. 
1967: Απόλυση από τη δικτατορία, 1974 επάνοδος στην Υπηρεσία, απόσπαση στην Επιτροπή Διοικήσεως 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, 1976 Ειδικός Σύμβουλος του Κ.Ε.Μ.Ε., 1977 παραίτηση. 
198284: Ειδικός Σύμβουλος Θρησκευμάτων. 
1989: Επάνοδος στη θέση Συμβούλου του ILL, 1999 παραίτηση (οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρθηκαν 
παράλληλα προς την κύρια απασχόληση τον στην OAK). 

Συνιδρυτής (με τον τότε Σεβασμ. Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίο) της Ορθοδόξου Ακαδημίας 
Κρήτης (OAK) και Γενικός Διευθυντής αυτής από τη συγκρότηση της Ιδρυτικής Επιτροπής (1963) μέχρι 
31122008, οπότε αποσύρθηκε οικειοθελώς. Από τα εγκαίνια της OAK (1968) μέχρι το τέλος του έτους 
2008 πραγματοποιήθηκαν στο Ιδρυμα 1965 συνέδρια, το 57% περίπου των οποίων ήταν διεθνή. 

Συνιδρυτής και πρώτος αιρετός Πρόεδρος (197383) της Εταιρείας Θεάτρου Κρήτης (ΕΘΕΚ.), του πρώτου 
καλλιτεχνικού θεσμού πολιτιστικής αποκέντρωσης στην Ελλάδα. Η Ε.ΘΕ.Κ. υπήρξε το πρότυπο των με

ταγενέστερων Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων της Χώρας. 

19742003: Αιρετό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ, Γε

νεύη), ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σεπτέμβριος 1992Μάρτιος. 
1993: Πρόεδρος του Συμβουλίου αυτού. 
Επί πολλά έτη μέλος Επιτροπών, Αποστολών και Γενικών Συνελεύσεων του Παγκοσμίου Συμβουλίου 
των Χριστιανικών Ακαδημιών της Ευρώπης. 
1989: Επισκέπτης Καθηγητής στο McCormick Theological Seminary του Σικάγου. 
Μέλος της Συγλήτου του Συμβουλίου της Ευρώπης για το εκπαιδευτικό  πολιτισμικό πρόγραμμα "Cultural 
Routes  Monastic Influence" (199599). 
Επίσημες αποστολές προς Εκκλησίες και ομιλίες σε Συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις σε πολλές χώρες όλων 
των ηπείρων. 

450 και πλέον δημοσιεύματα σε διάφορες γλώσσες (βιβλία, μελέτες, άρθρα και λήμματα σε περιοδικά, εγ

κυκλοπαίδειες κ.λπ.). 
Κατά τη διάρκεια της διακονίας του στην OAK ήταν υπεύθυνος των Εκδόσεων της και Διευθυντής Συν

τάξεως του Δελτίου τησ 4/ΑΛΟΓΟ/&47ΧΑΛΑΓΗΖ (τεύχη 191, 19862008,1054 σελίδες). 

Διακρίσεις 
 Αρχων Υπομνηματογράφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1968). 
 Παράσημα των Πατριαρχείων Αντιοχείας, Μόσχας, Βουκουρεστίου, Σόφιας, της Αρμενικής Εκκλησίας 
του Λιβάνου, της Εκκλησίας της Αιθιοπίας κ.α. 
 Παράσημο Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της (τότε) Δυτικής Γερμανίας (Σταυρός Διακεκριμένων Υπη

ρεσιών  Bundesverdienstkreuz Α' Τάξεως) επί προεδρίας του Richard von Weizsäcker. 
Από το 2001: Τακτικό Μέλος της Ευραπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (Salzburg). 

Οικογενειακή κατάσταση 
Σύζυγος: Άννα Πολυχορνιάδου (πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας  Συνταξιούχος ΟΤΕ). Απέκτησαν δύο 
παιδιά και τρία εγγόνια. 
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19.0019. 08: Καλωσόρισμα  Εισαγωγικά λόγια 
Πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» 
Αντώνης Πετρονλάκης 

Ανάγνωση Γράμματος της Α.Θ.Π. τον Οικουμενικού Πατριάρχον 
κ.κ.ΒΑΡΘΟΑΟΜΑΙΟΥ 

από τον Αντιπρόσωπον Αυτού Αιδεσιμολ. Γεώργιο Τσετση. 

19.1019.25: Επέκεινα του ανθρωπίνως εφικτού 
Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης %% Ειρηναίος 

19.2519.40: Σταθμοί μιας πορείας 
Ισμήνη Κριάρη, Καθηγήτρια τον Παντείον Πανεπιστημίου 

19.4019.55: Από τις σπουδές στην καταξίωση 
Φάνης Κακριδής, Ομότιμος Καθηγητής της Κλασικής Φιλολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

19.5520.15: Διαλογική μαρτυρία της Ορθοδοξίας 
Γρηγόριος Λαρεντζάκης, Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Γκρατς 

20.1520.35: Στη διακονία του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
και της Οικουμένης 

Αιδεσιμολογιώτατος Αρ. Γεώργιος Τσέτσης, Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος τον 
Οικουμενικού Πατριαρχείου (Γενεύη) 

20.3520.40: Ανακήρυξη του Αλεξάνδρου Κ. Παπαδερού σε Επίτιμο Μέλος 
του Συλλόγου και επίδοση τιμητικού Διπλώματος από τον Αντώνη 
Πετρουλάκη, Πρόεδρο, και τον Βαγγέλη Μπούρμπο, Γραμματέα του 
Φιλολογικού Συλλόγου «Ο Χρυσόστομος» 

20.4020.45: Χαιρετισμοί 

20.4520.50: Ευχαριστήρια προσλαλιά από τον τιμώμενο 
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Τοις ΈΛΛογιμωτάτοις κ. κ. Άντωνίψ Πετρουλάκη, Προέδρψ, καί 
Εύαγγέλφ Μπούρμπω, Γραμματεΐ του Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ 
Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων «Ό Χρυσόστομος», τέκνοις της ημών 
Μετριότητας έν Κυρίω άγαπητοΐς, χάριν καί είρήνην παρά Θεού. 

Πολλής χαράς πρόξενος έγένετο ήμΐν τό από κβ' Σεπτεμβρίου έ. ε. 
γράμμα υμών, δι'ού άνεκοινούτο ή άπόφασις τού υμετέρου Συλλόγου 
όπως δι'είδικης τελετής τιμηθή ή προς τήν Κρήτην, την Έκκλησίαν καί τά 
ελληνικά γράμματα πολυσχιδής διακονία τού Έντιμολογιωτάτου κ. 
Αλεξάνδρου Παπαδερού, Άρχοντος Ύπομνηματογράφου της καθ ημάς 
Αγίας τού Χριστού Μεγάλης 'Εκκλησίας καί τέκνου ημών αγαπητού. 

Έπί τη ευχαριστώ ταύτη είδήσει, προαγόμεθα διά τώνδε 
Πατριαρχικών ημών Γραμμάτων ίνα συγχαρώμεν άπό καρδίας τώ 
ύμετέρω Συλλόγφ έπί τη άποφάσει ταύτη, ήτις αποτελεί άναγνώρισιν καί 
τεκμήριον της άχρι τούδε, πανορθοδόξως καί παγχριστιανικώς. 
αναγνωριζομένης, προσφοράς τού εκλεκτού τούτου γόνου της ευάνδρου 
Κρήτης προς τήν γενέτειράν του, τήν Έκκλησίαν Κρήτης, τήν Μητέρα 
Έκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως, τήν χριστιανικήν οίκουμένην γενικώς, 
αλλά καί προς τήν παιδείαν τού Γένους. Ή προς τόν κύριον Παπαδερόν έκ 
μέρους υμών προσγινομένη τιμή, άντανακλμ, ώς εικός, καί εις τόν 
Πανίερον Οίκουμενικόν Θρόνον, τόν οποίον ούτος διηκόνησε 
παραδειγματικώς έπί τεσσαρακονταετίαν ολην, μέ υπευθυνότητα, 
συνέπειαν, άφοσίωσιν καί ζήλον. 

Έπευχόμενοι τω ύμετέρφ Συλλόγφ μακροζώίάν καί προκοπήν εις 
έργα αγαθά καί θεάρεστα, δεόμεθα τού Κυρίου όπως διαφυλάσση τόν 
τιμώμενον σήμερον Άρχοντα Ύπομνηματογράφον τού Θρόνου έν 
άκλονήτω υγιείς έπί έτη πολλά, ίνα συνέχιση μετά τού ιδίου πάντοτε 
σφρίγους τό προς τήν Έκκλησίαν καί τό Γένος πολύτιμον αυτού 
διακόνημα. 

Ή χάρις καί τό άπειρον έλεος τού Κυρίου είησαν μετά πάντων υμών. 

ι' Νοεμβρίου ν 

IWWW 
\j 
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Η κατάμεστη αίθουσα του Συλλόγου 
κατά τη διάρκεια της τιμητικής εκδήλωσης 

προς τιμήν του Αλ. Κ. Παπαδερου 
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Α. Πετρουλάκης 

Καλωσόρισμα  Εισαγωγικά λόγια 
από τον Αντώνιο Πετρουλάκη 
πρόεδρο του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων 
«Ο Χρυσόστομος» 

Αιδεσιμολογιώτατε π. Γεώργιε Τσέτστ\, εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πα

τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, 
Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης κ. Ειρηναίε, 
Σεβασμιώτατοι Κυδωνιάς και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνέ και Κισάμου και Σελίνου κ. Αμ

φιλόχιε, σεβαστοί πατέρες, οσιότατες μοναχές, 
Κύριοι εκπρόσωποι των Αρχών, 
Κυρίες και κύριοι! 

Εξ ονόματος του Φιλολογικού μας Συλλόγου «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» σας καλωσο

ρίζω στην ιστορική αυτή αίθουσα, στην οποία συγκεντρωθήκαμε απόψε, για να αποδώσουμε 
την πρέπουσα τιμή και τις ευχαριστίες μας στο πρόσωπο ενός άξιου πολίτη των Χανίων, 
του Αλέξανδρου Παπαδεροΰ, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελληνική Παιδεία, την 
Εκκλησία και τον Πολιτισμό. 
Η τιμητική αυτή εκδήλωση του «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ», του αρχαιότερου πνευματικού σωμα

τείου της Κρήτης, που είναι ταγμένο στην υπηρεσία και την προβολή των αξιών και των πα

ραδόσεων της Κρήτης, είναι μια από εκείνες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί κατά καιρούς 
με ιδιαίτερη φειδώ, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, προκειμένου να τιμήσει ανθρώπους του 
τόπου μας και όχι μόνο, οι οποίοι με το έργο, το παράδειγμα και την εν γένει προσφορά 
τους συντελούν στην πρόοδο της κοινωνίας και στην προαγωγή της Επιστήμης, της Τέχνης, 
της Παιδείας και ευρύτερα του Πολιτισμού. 
Περιορίζομαι να μνημονεύσω εντελώς ενδεικτικά λίγες μόνο από τις διακεκριμένες προσω

πικότητες που τίμησε «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» κατά τη μακρά δημιουργική πορεία του. Ανα

φέρομαι στον Κρητικό συγγραφέα Παντελή Πρεβελάκη, στους ποιητές Γιάννη Ρίτσο και 
Νικηφόρο Βρετάκο, στους πανεπιστημιακούς δασκάλους Νικόλαο Τωμαδάκη και Εμμα

νουήλ Κριαρά, τον βυζαντινολόγο Μανώλη Χατζηδάκη, τον ζωγράφο καθηγητή Ανδρέα 
Γεωργιάδη τον Κρήτα και τον ηθοποιό Αλέξη Μινωτή. 
Σήμερα επιλέξαμε να τιμήσουμε για πρώτη φορά έναν λαϊκό Θεολόγο, τον Αλέξανδρο Πα

παδερό, Σύμβουλον επί τιμή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Εθνικής Παι

δείας και Θρησκευμάτων και τέως Γενικό Διευθυντή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης. 
Πρέπει να αναφερθεί, ωστόσο, πως ο Σύλλογος μας, που φέρει και το όνομα ενός των Με

γάλων Ιεραρχών της Εκκλησίας μας, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, έχει και άλλοτε τιμήσει 
προσωπικότητες της τοπικής μας Εκκλησίας. Πρόκειται για τους μακαριστούς λογίους επι
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σκοπούς Κυδωνιάς και Αποκορώνου Αγαθάγγελο Νινολάκη και Αγαθάγγελο Ξηρουχάκη. 
Κλείνω την παρενθετική αυτή ιστορική αναδρομή μου, για να επανέλθω στην αποψινή τε

λετή για τον Αλέξανδρο Παπαδερό, τη ζωή και τη σταδιοδρομία αλλά και την προσφορά 
του οποίου στην Ελληνική Παιδεία, την Επιστήμη και την Εκκλησία πρόκειται να αναφερ

θούν διακεκριμένοι ειδικοί εισηγητές. 
Είναι μια εκδήλωση απόδοσης τιμής και ευχαριστίας προς το πρόσωπο ενός ανθρώπου του 
τόπου μας, στον οποίον πολλά οφείλονται και για τον οποίον αισθανόμαστε περήφανοι. 

Εγώ δυο μόνο πράγματα θα ήθελα εισαγωγικά να επισημάνω, αναφερόμενος στην 
Παιδεία και τον Πολιτισμό: 

Στη μνήμη πολλών Χανιωτών και όχι μόνο παραμένει πάντοτε ζωντανή η επίσκεψη 
στην πόλη μας του Προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Καθηγητή Ιωάνντι Κακριδή 
και του συντοπίτη μας Θεολόγου Παρέδρου τότε του Ινστιτούτου και Αντιπροέδρου του 
Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) Αλέξανδρου 
Παπαδερού το Σάββατο και την Κυριακή, 8 και 9 Μαΐου 1965. Ήταν οι μεγάλες ώρες της 
Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, που συνδέεται πρώτιστα με το όνομα του Ευάγγελου Πα

πανούτσου και του Λονκή Ακρίτα, με Υπουργό Παιδείας και Πρωθυπουργό τον Γεώργιο 
Παπανδρέου. Ολόκληρο το κτηριακό συγκρότημα του «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ» πλημμύρισε τότε 
από το πλήθος των Εκπαιδευτικών, που παρακολούθησαν στα πλαίσια ενός παιδαγωγικού 
συνεδρίου την ομιλία του Κακριδή το Σάββατο, με θέμα ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, του Παπα

δερού την Κυριακή με θέμα ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙ

ΔΕΙΑ και τη δεύτερη ομιλία του Κακριδή με θέμα ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. 
Συγκλονιστικές ώρες ενθουσιασμού, προσδοκίας και υπόσχεσης πως επιτέλους η Παιδεία 
μας βρίσκει το δρόμο που υπαγορεύουν οι καιροί, δρόμο που έσπευσε να κλείσει απότομα 
η Χούντα δυο χρόνια αργότερα. 
Η δεύτερη υπόμνηση μου αναφέρεται στον αγώνα της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης για 
την προαγωγή της πνευματικής ζωής στον τόπο μας και ειδικότερα για την ίδρυση, εδραίωση 
και ανάπτυξη της Εταιρείας Θεάτρου Κρήτης, της Ε.ΘΕ.Κ., του πιο δυναμικού συντελεστή 
πολιτισμικής ανάκαμψης στο νησί μας και της πολιτισμικής αποκέντρωσης στη χώρα μας. 

Πολλοί από σας, υποθέτω, θα θυμάστε την τελευταία σχετική εκδήλωση, τη φορτι

σμένη με πολλές αναμνήσεις και συγκινήσεις. Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010, στο Πνευματικό 
Κέντρο Χανίων. Παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Καρτάκι, Εταιρεία Θεάτρου Κρή

της (Ε.ΘΕ.Κ.). Ίδρυση  Δράση  Μετεξέλιξη, Χανιά 2009. 
Ο συντονιστής της εκδήλωσης Αλέξανδρος Παπαδερός, εκ των πρωτεργατών της 

δημιουργίας της Ε.ΘΕ.Κ. και αιρετός Πρόεδρος αυτής κατά τα πρώτα δέκα δύσκολα χρόνια 
της πορείας της, άνοιξε την εκδήλωση με τη γνωστή ποιητική χροιά που χαρακτηρίζει πάν

τοτε το λόγο του και με την ακόλουθη υπόμνηση: 
«Πριν από 40 τόσα χρόνια ξεκίνησε μια περιπέτεια, που φτάνει απόψε στο τέλος 

της με τη σύναξη μας αυτή... Ήταν τότε που το κορίτσι με το όνομα Ελευθερία είχε χαθεί 
στους παγωμένους δρόμους της χώρας μας. Μεθυσμένο, τρομαγμένο. Γιατί στην πολιτεία 
πανίσχυρος κυκλοφορούσε ο Φ ό β ο ς, όπως τονίζεται στο σχετικό ποίημα από το ΠΟΛΥ

ΤΡΟΠΟΝ του Μάνου Χατζηδάκη. 
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Ένα άλλο κορίτσι, όχι λιγότερο μεθυσμένο, είχε ξεκινήσει από την Ορθόδοξο Ακα

δημία τον Ιούνιο του 1969. Αναντρανίζοντας το βλέμμα πέραν του φόβου, άρχισε να κυκλο

φορεί στο νησί, με συντροφιά κάποιους λίγους σαλοΰς για το χατήρι της Κρήτης, που 
επέμεναν να ονειρεύονται. 

Λίγο αργότερα στο ιδεατό εκείνο κορίτσι δώσαμε όνομα και αποστολή: Ε.ΘΕ.Κ. το 
είπαμε, Εταιρεία Θεάτρου Κρήτης. Αποστολή της: Αντίσταση στο φ ό β ο , δημιουργική 
απάντηση στο ζόφο των χρόνων εκείνων, συγκρότηση ακμαίου θεατρικού Οργανισμού, βα

σισμένου στην εθελοντική προσφορά, με απώτερη προοπτική την πολιτισμική αποκέντρωση 
της χώρας. 

Το π ώ ς και το τ ί έγινε με την αποκοτιά εκείνη και πού οδήγησε συνοψίζεται στο 
βιβλίο που παρουσιάζουμε απόψε», πρόσθεσε ο Αλέξανδρος Παπαδερός. 

Παρουσιαστής του βιβλίου ήταν ο Ηρακλειώτης Νίκος Κοπιδάκχ\ς, Αντιπρόεδρος 
της Ε.ΘΕ.Κ. στο πρώτο Συμβούλιο της. Εξήρε το γεγονός, ότι η ΕΘΕΚ υπήρξε τιτάνιο έργο, 
συλλογικό, πολλών ανθρώπων. Πρόσθεσε όμως την ομολογία: «Αν έλλειπε η Ορθόδοξη Ακα

δημία και η τόλμη τότε του Αλέξανδρου Παπαδερού, δεν μπορούσε να ξεκινήσει αυτό το 
έργο.» 

Ως ιδρυτικό μέλος της Ε.ΘΕ.Κ. διατηρώ σταθερά στη μνήμη αυτό που μού είπε κά

ποτε ο Αλέξης Μινωτής γτα το πρόσωπο του τιμώμενου: «Ο Αλέκος Παπαδερός είναι πραγ

ματοποιός!». Καλό να ονειρεύεσαι ακόμη καλύτερο να δίδεις σάρκα και οστά στα όνειρα 
σου! 
Θεωρώ λοιπόν ότι εκφράζουν την αλήθεια των γεγονότων και είναι αδιαμφισβητήτως απο

δεκτά από το σύνολο του κρητικού λαού, όσα γράφει ο ίδιος ο Αλέξανδρος Παπαδερός στο 
σημείωμα του, που δημοσιεύεται στην αρχή του βιβλίου: 
«Αγάπης τόλμημα σε καιρούς χαλεπούς υπήρξε το συλλογικό εγχείρημα, που οδήγησε στην 
ίδρυση και λειτουργία της Εταιρείας Θεάτρου Κρήτης (Ε.ΘΕ.Κ.). Ήταν ένα εγχείρημα, που, 
όπως είχα επισημάνει από την αρχή, αντλούσε τη δύναμη του από την αγαπητική  Ουσια

στική σχέση προς ένα μακρινό όραμα, η προσέγγιση του οποίου προϋποθέτει εκείνη την 
πίστη, που δίδει στην αποκοτιά σου τα φτερά, να πηδάς με σιγουριά και τόλμη στο χάος. 
Καμιά υπερβολή δεν θα υποπτευθεί κανείς σ' αυτά τα λόγια, εάν συνεκτιμήσει τα δεδομένα 
των χρόνων εκείνων.» 

Στη συνέχεια υπογραμμίζει τις ακόλουθες δυνάμεις, που οδήγησαν στην πραγμάτωση του 
οράματος: 

1. Έγνοια και άγνοια 
Εξόχως δημιουργική, λέγει, αποδείχθηκε η έγνοια για την Κρήτη, και η άγνοια των περί τα 
θεατρικά πραγμάτων. Κανείς από τους πρωτεργάτες δεν θα είχε το κουράγιο να συμπράξει, 
αν ήξερε με πόσες δυσκολίες επρόκειτο να παλέψει, αν δεν τον βασάνιζε η έγνοια για το 
παρόν και το μέλλον της Κρήτης. Η ακράδαντη πίστη στο όραμα και ο οίστρος της λεγόμενης 
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«κρητικής κουζουλάδας» οδηγούσαν αταλάντευτα σκέψη και δράση. 
2. Συγκρητισμός 
Η σύμπραξη ανθρώπων από όλη την Κρήτη τέθηκε από την αρχή ως αμετάκλητος στόχος. Ήταν 
η πρώτη παγκρήτια πνευματική επανάσταση. 

3. Συλλογικότητα 
Καλλιεργήθηκε πρώτα στο Διοικητικό Συμβούλιο και μεταδόθηκε γρήγορα στους άμεσους συ

νεργάτες, στους θιάσους, σε όλους τους συντελεστές, επώνυμους και ανώνυμους, σε όλη την 
Κρήτη. 

4. Εθελοντισμός 
Η Ε.ΘΕ.Κ. οικοδομήθηκε και λειτούργησε ως προσφορά. Διατέθηκαν ολόκαρδα δυνάμεις, χρό

νος και χρήμα. 

5. Ενεργοποίηση 
Καλέσαμε τους πάντες να μοιραστούν το όνειρο και να συστρατευθούν στην προσπάθεια. 
Υπήρξε συγκινητική ανταπόκριση, αυτενέργεια και συνδρομή. 

6. Ποιότητα 
Αντισταθήκαμε στα εξ Αθηνών δήθεν καλλιτεχνικά μπουλούκια, στη μετριότητα, στην προχει

ρότητα, στη συνήθη τότε υποτίμηση του λαού της επαρχίας. Υπήρξαμε εξαρχής και διηνεκώς 
ανυποχώρητοι στην απαίτηση προς όλους τους συντελεστές, να σεβαστούν το κοινό της Κρήτης, 
ακόμη και εκείνο της υπαίθρου, όπως θα έπρατταν στις πιο μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και 
του κόσμου. 

7. Υποδομές 
Η διαμόρφωση χώρων και η απόκτηση μέσων για αξιοπρεπείς καλλιτεχνικές δράσεις υπήρξε 
μια από τις πρώτες μέριμνες. Επιλέξαμε και με ελάχιστα μέσα και πολύ κόπο διαμορφώσαμε 
τέτοιους χώρους στον Φιρκά Χανίων, στη Φορτέτζα Ρεθύμνου, στον Κούλε Ηρακλείου, που 
μόλις είχε ανακαινισθεί, και στην Καζάρμα της Σητείας. 

8. Ανάδειξη της θεατρικής κληρονομιάς της Κρήτης 
Η ΕΘΕΚ. επανέφερε στη σκηνή το Αναγεννησιακό Κρητικό Θέατρο, αλλά και μεταγενέστερους 
καρπούς Κρητών πνευματικών δημιουργών. 

9. Ένα πρότυπο για ολόκληρη την Ελλάδα 
Η κύρια προσφορά της Ε.ΘΕ.Κ. στο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι υπήρξε αναμφίβολα η δημιουργία 
του πρώτου προτύπου πολιτισμικής αποκέντρωσης στην Ελλάδα. Η μετεξέλιξη του θεσμού 
αποκρυσταλλώθηκε στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ. 
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Ο Φιλολογικός μας Σύλλογος, υπεραιωνόβιος εργάτης των Γραμμάτων και των Τεχνών, χωρίς 
να υποτιμά ούτε στο ελάχιστο την προαναφερθείσα γενικότερη προσφορά του Αλέξανδρου 
Παπαδερού, θα έπρεπε και μόνο γι' αυτή την συμβολή του στον Πολιτισμό της Κρήτης και 
ολόκληρης της χώρας, να είχε πράξει όσα πράττει απόψε. Υπήρχε πράγματι από χρόνια η 
σκέψη και η πρόταση. Ο κ. Παπαδερός ανέβαλλε κάθε φορά την αποδοχή της. Χαιρόμαστε 
που αυτό το χρέος εκπληρώνεται απόψε. 

Χρέος, βέβαια, όχι μόνο για την Ε.ΘΕ.Κ. Αλλά για την όλη, πολυποίκιλη προσφορά του προς 
την Κρήτη και τη χώρα· για τον αγλαό καρπό της άριστης συνεργασίας του με τον οραμα

τιστή δάσκαλο του Γέροντα Μητροπολίτη Ειρηναίο, τον καρπό που λέγεται Ορθόδοξος 
Ακαδημία Κρήτης, το πρώτο συστηματικό Συνεδριακό Κέντρο της Κρήτης και όλης της Ελ

λάδας με τις τόσες καινοτόμες ιδέες και δράσεις, για τις οποίες άλλοι θα μιλήσουν απόψε. 
Δική μου αποστολή και χαρά είναι να ευχαριστήσω τους χορηγούς της εκδήλωσης και όλους 
εσάς, που με την παρουσία σας επιδοκιμάζετε την απόφαση του Συμβουλίου του Συλλόγου 
μας. Επιθυμώ, τέλος, να εκφράσω την κοινή ευγνωμοσύνη προς τον Παναγιώτατο Οικου

μενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, που για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνει την αγάπη του 
προς την Κρήτη και προς τον κ. Παπαδερό, τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ει

ρηναίο και τους λοιπούς εκλεκτούς ομιλητές, που όλοι ανυπομονούμε να ακούσουμε. 
Ο λόγος δικός τους! 
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Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος 

«Έπέκεινα τοϋ ανθρωπίνως έφικτοϋ». 

Πρώτα άπ' δλα εκφράζω τή χαρά μου που βρίσκομαι σ' αυτό τον Ιστο

βΐ,χό χώρο τοϋ Φιλολογικοί; Συλλόγου «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ», ό 
όποιος, άπό ό,τι γνωρίζω καλώς, είναι γιά τά Χανιά όχι μόνον τό ξεκί

νημα, άλλα καίή ωραία συνέχεια των εκλεκτών, μεγάλων εκδηλώσεων 
ύψηλοϋ επιπέδου, των διανοουμένων, τών πνευματικών ανθρώπων τοϋ 

τόπου. Σ' αυτό τόν τόπον, άπό ό,τι προσωπικώς έχω βιώσει άπό τά μαθητικά μου χρόνια εις 
την Έκκλησιαστικήν Σχολήν Κρήτης, έπαιρναν τόν λόγον πάντοτε Ιεράρχες, Καθηγητές όλων 
τών βαθμίδων, ντόπιοι και ξένοι πνευματικοί άνθρωποι, γιά νά μιλήσουν στό λαό τών Χα

νίων, νά τόν διαφωτίσουν, νά τόν κατατοπίσουν, νά τόν ποδηγετήσουν. 
Ιδιαιτέρως όμως χαίρω καί συγχαίρω γιά τήν αποψινή σεμνή εκδήλωση, μέ τήν οποία τιμάται 
ένας άνθρωπος τοϋ τόπου, ô Δρ. κ. Αλέξανδρος Παπαδερός, πρώην Γεν. Διευθυντής της 'Ορ

θοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, ό όποιος σέ όλη του τή ζωή έδωκεν ένα πολϋ δημιουργικό 
«παρών» στην περιοχή καί όχι μόνον. Μιά εκδήλωση, μέ τήν οποίαν, άπό ό,τι πιστεύω καί 
καταλαβαίνω, αξιολογείται καί αναγνωρίζεται ή προσφορά τοϋ άνθρωπου, ό όποιος αγά

πησε τήν Εκκλησία, τή θεολογία, τήν Κρήτη καί τήν αγάπη του αυτή τήν έδειξε καί τήν απέ

δειξε μέ δράσεις, οί όποιες τιμούν καί τόν ίδιο καί τόν τόπο που τόν έγέννησε, τόν ανέθρεψε 
καί τόν έκαμάρωσε γιά τήν πορεία του. Γι' αυτή του τήν πορεία θά μπορούσα νά έλεγα 
πολλά, άλλα γιά τό θέμα καί τό πρόσωπο θά μιλήσουν οί επόμενοι ομιλητές. 
Χαίρομαι καί ευχαριστώ τόν Φιλολογικόν Σύλλογον «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» γιά τήν πρό

σκληση του νά λάβω μέρος εις τήν σημερινή ν εκδήλωση καί μάλιστα ως ομιλητής, μέ τό θέμα 
«έπέκεινα τοϋ ανθρωπίνως έφικτοϋ». 
Αναφερόμενος εις τό θέμα αυτό δηλώνω άπό τήν αρχή, ότι τό θεωρώ πολύ σπουδαίο, επί

καιρο, άλλα καί διαχρονικό, άφοϋ αναφέρεται εις τό ανθρώπινο πρόσωπο κατ' εξοχήν, εις 
τήν ανθρώπινη ζωή, εις τήν ουσία, τό νόημα, τήν πορεία καί τό περιεχόμενο της καί σηματο

δοτεί τήν ποιότητα καί τίς δυνατότητες, τίς όποιες έχει ή ίδια ή ζωή καί ό άνθρωπος εις τόν 
κόσμον αυτόν. 
Πάντοτε υπάρχει, άλλα σήμερον είναι περισσότερον κρίσιμο καί χρήσιμο τό μέγα ερώτημα: 
Τί είναι ή ζωή, τί είναι ό άνθρωπος, τί εΐναι ή ανθρώπινη ζωή; Όλοι μας γνωρίζομεν, ότι σή

μερον όπως καί πάντοτε, τά πράγματα όλα χρειάζονται αληθινή, ουσιαστική κατανόηση καί 
αξιολόγηση, χωρίς πλάνες καί ψευδαισθήσεις, διαφορετικά τό τίμημα είναι μεγάλο καί ό σύγ

χρονος άνθρωπος, όπως καί ό άνθρωπος κάθε εποχής, δέν μπορεί παρά νά υφίσταται τίς 
συνέπειες τών λανθασμένων εκτιμήσεων του καί νά πληρώνει τά λάθη του, μιά καί τά λάθη 
πληρώνονται, όπως λέει καί ή λαϊκή σοφία. 
Τί είναι, λοιπόν, ή ζωή καί πώς διαχειριζόμαστε τό μέγα τοΰτο αγαθό, τό όποιον έ'χομεν ως 
άνθρωποι εις τήν διάθεση μας άπό τήν πρώτη μέχρι τήν τελευταία ημέρα της έλεύσεως καί 
της παραμονής μας εις τόν κόσμον αυτόν; 
Πώς προσεγγίζαμε τό μέγα αυτό θέμα, μιά καί άπό τήν προσέγγιση μας αυτήν εξαρτάται καί 
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ή προσωπική μας επιτυχία καί ευτυχία, άλλα καί ή επιτυχία καί ή ευημερία του σύμπαντος, 
όλου του κόσμου, ό όποιος, περισσότεροι από ποτέ άλλοτε, είναι παγκοσμιοποιημένος, τε

χνολογικώς δικτυωμένος καί ενωμένος, μιά καί είναι γνωστόν σέ όλους μας πώς, ό,τι συμβαί

νει σήμερα σ' οποιοδήποτε μέρος τοϋ Πλανήτη μας, γίνεται αμέσως γνωστό παντού καί σέ 
όλους μέ τή σύγχρονη γνωστή σέ όλους πια Τεχνολογία; 
Οί απαντήσεις, λοιπόν, είναι καί αυτό γνωστόν, εις τό ερώτημα τί είναι ή ζωή μας καί πώς 
τήν ζοΰμε, για νά άπλουστεύσωμε όσον γίνεται τό θέμα μας, είναι πολλές καί διάφορες. Άπό 
αυτές θά αναφερθούμε μόνον στίς κυριώτερες, για νά διαλευκάνωμεν όσον γίνεται σαφέστερα 
τό θέμα της ομιλίας μας «έπέκεινα τοϋ ανθρωπίνως εφικτού», δηλαδή πέραν, μακριά άπό 
εκείνο τό όποιον μπορεί νά πραγματοποιηθεί άπό τόν άνθρωπο μέ τις δυνατότητες πού αυτός 
έχει. Νά πορευθεί δηλαδή έπέκεινα τών ορίων του σέ δρόμους, τους οποίους τού ανοίγει καί 
στους οποίους τόν συνοδεύει καί τόν οδηγεί ή πανσθενουργός Χάρις τοϋ θεού. 
Διάφορες γνωστές, τουλάχιστον σέ πολλούς, απόψεις καί θέσεις της εποχής μας, σύμφωνα μέ 
τίς όποιες ό άνθρωπος προέρχεται άπό τό τίποτα, άπό τήν τύχη, καί έχει άμεσα σχέση μέ διά

φορες ζωικές υπάρξεις όπως ό βάτραχος ή ό πίθηκος, ενώ εξαφανίζεται καί δέν υπάρχει πιά 
μετά τόν βιολογικό του θάνατο, τήν εκμηδένιση του αυτήν, όλες αυτές οί θεωρίες καί οί θέσεις 
δέν αφήνουν, ιδιαιτέρως σήμερα, πολλά περιθώρια εις τόν άνθρωπο νά ζήσει καί νά δράσει 
δυναμικά, μιά καί ό θάνατος, ή εξαφάνιση, όπως κατανοείται άπό τους ανθρώπους οί όποιοι 
έχουν αυτές τίς θέσεις, είναι παντού, είναι τό ενδεχόμενον καί πιθανόν κάθε στιγμής καί κα

νείς δέν μπορεί νά αποτρέψει τόν θάνατο, τό φυσικόν αυτό φαινόμενο γιά όλους ανεξαιρέτως 
τους ανθρώπους, τή δυνατότητα του νά συμβεί σέ κάθε στιγμή. 
Έδώ λοιπόν, σ' αυτόν τόν χώρο, μέ αυτές τίς προοπτικές τοϋ άνθρωπου καί της ζωής του, τά 
περιθώρια ζωής είναι πολύ μικρά υπάρχει στενοχώρια καί απαισιοδοξία, πέραν τών εξάρ

σεων τοϋ άνθρωπου, οί όποιες δέν διαρκούν καί πολύ. 
Έδώ δέν εχομεν τό «έπέκεινα τοϋ ανθρωπίνως εφικτού», άλλα μόνον τό ανθρωπίνως έφικτόν 
καί τίποτε άλλο. Έδώ έχομε τά όρια καί τά περιθώρια. Ό λαϊκός λόγος λέει: «όπου φτάνει ή 
χέρα σου κρέμνα τό καλάθι σου». Έδώ παίρνει τή θέση της καί ή τύχη, ή μοίρα. Δέν μπορώ 
νά κάνω εγώ ό,τι θέλω, άλλα ό,τι επιτρέπουν τά τυχαία καί μοιραία πράγματα της ζωής. Μέ 
τήν λογικήν αυτήν είμαστε δέσμιοι τοϋ ίδιου τοϋ εαυτού μας. Αυτό συμβαίνει ιδιαιτέρως σή

μερα πού ή Τεχνολογία δέν αρκείται μόνον εις τό νά βοηθεΐ τόν ανθρωπον καί νά κάνει τή 
ζωή του π ιό εύκολη, αξιοπρεπή καί ωραία, άλλα προχωρεί στό νά υποκαθιστά τόν Γδιο τόν 
άνθρωπο, νά παραμερίζει τά ανθρώπινα χέρια, νά μηχανοποιεί τή ζωή καί τόν Γδιο τόν αν

θρωπον, ό όποιος κατά συνέπειαν γίνεται εξάρτημα της Μηχανής, τής Τεχνολογίας, άπό τήν 
οποίαν εξαρτάται. Έδώ αναφέρω τί είχε γίνει πρίν από μερικά χρόνια εις τήν Νέα Υόρκη, 
όταν έγινε «μπλάκ άουτ» καί όλα, όλη ή ζωή παρέλυσε καί σταμάτησε μέσα στό σκοτάδι, τό 
όποιον προκλήθηκε άπό τή διακοπή τοϋ ρεύματος γιά πολύ τότε. 
Έδώ, κάτω άπό αυτές τίς συνθήκες, ό άνθρωπος καί ή ζωή του δέν έχει ανοίγματα μόνιμα 
καί δυνατότητες. Όλα είναι περιωρισμένα καί φοβούμαι πολύ, εύχομαι νά μήν είναι αυτή ή 
πραγματικότητα, έδώ οφείλεται σέ μεγάλο βαθμό ή κατήφεια, ή απαισιοδοξία, ή ταραχή καί 
ή κατάθλιψη τοϋ σημερινού άνθρωπου, ό όποιος τό μεγαλύτερο μέρος τής ζωής του νιώθει 
άβολα καί στενόχωρα, ιδιαιτέρως στίς δύσκολες περιστάσεις καί καταστάσεις τής ζωής του, 
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παρά τά ξεσπάσματα του, τά όποια τις περισσότερες φορές είναι καταστροφικά, επαναστα

τικά, εναντίον των άλλων, της Κοινωνίας, του Πολιτισμού, κάποτε δμως καί εναντίον του 
εαυτού του, με το αυξανόμενο σήμερα λυπηρό φαινόμενο των αυτοκτονιών καί μάλιστα νέων, 
δημιουργικών καί δυναμικών ανθρώπων. 
'Εδώ λοιπόν, σ' αύτη την αντίληψη καί τη στάση ζωής, δέν υπάρχει «έπέκεινα», δέν υπάρχουν 
πολλά εφικτά καί ουσιαστικές δυνατότητες ζωής. 
Παρά ταϋτα, πέραν από αυτά, άπό αυτή τήν εικόνα καί τή θεώρηση τής ζωής, υπάρχει καί 
άλλη προσέγγιση καί κατανόηση τής ζωής του άνθρωπου καί τής ζωής μας. 
Είναι εκείνη, ή οποία σύμφωνα μέ τήν Εκκλησία μας καί τή Θεολογία της, δέχεται καί 
προσεγγίζει τή ζωή μας ώς δώρο πολύτιμο του Δημιουργού καί Πατέρα, τού Τριαδικού θεού, 
τού αιωνίου, τού άναρχου, τού «ποιητοΰ ουρανού καί γης, ορατών τε πάντων καί αοράτων», 
ό Όποιος έπλασε καί έκτισε τόν άνθρωπον άπό αγάπη «κατ' εικόνα καί καθ' όμοίωσίν» Του, 
γιά νά είναι όπως καί 'Εκείνος, «κατά χάριν», μέ δυνατότητες όμοιες, ανοικτές, μεγάλες, ελεύ

θερες, χωρίς περιορισμούς, χωρίς σύνορα καί όρια, έπέκεινα όντως τού ανθρωπίνως εφικτού. 
Είναι ή στάση ζωής τής 'Εκκλησίας, μιά στάση ζωής ή οποία αιώνες βιώνεται άπό όσους θέ

λουν, άλλα δέν επιβάλλεται σέ κανέναν άπό τήν 'Εκκλησία μας, κυρίως άπό τήν χριστιανική 
αντίληψη καί στάση ζωής. 
Αύτη τήν ζωή έβίωσαν οί Προφήτες καί ο! δίκαιοι τής Παλαιάς Διαθήκης, έξαιρέτως όμως ό 
'ίδιος ό Αρχηγός τής ζωής, ό Υιός καί Λόγος τού θεού, ό Όποιος καί έδημιούργησε καί ανα

δημιούργησε τόν άνθρωπον, δημιουργεί, αναδημιουργεί καί αναπλάθει τή ζωή τού άνθρω

που, τή ζωή μας. Εις τήν συνέχεια οί Απόστολοι, οί μάρτυρες, όλοι οί άγιοι, έξαιρέτως δέ οί 
αναχωρητές καί οί λεγόμενοι «στυλΐτες», οί άγιοι τής 'Εκκλησίας μας οί όποιοι δέν είχαν πρό

βλημα νά ζουν στή διάρκεια όλης τής ζωής των πάνω σέ στύλους ή μέσα σέ σπήλαια, ώς όντως 
ελεύθεροι καί ανεξάρτητοι άνθρωποι, δυνατοί, πέραν τού ανθρωπίνως εφικτού. 
Βεβαίως, εδώ βρίσκαμε καί τους ήρωες τής Ιστορίας τού Έθνους μας, άλλα καί τους ήρωες 
τής καθημερινότητας τής ζωής, τους πολλούς απλούς ανθρώπους, οί όποιοι ζουν καί κινούνται 
ανάμεσα μας, χωρίς νά έχουν οποιαδήποτε μεγάλη 'ιδέα γιά τόν εαυτόν των. Εΐναι εκείνοι οί 
όποιοι καί σήμερα αγωνίζονται καί αντέχουν τά πάντα μέχρι τέλους, πραγματικά «έπέκεινα 
τού ανθρωπίνως εφικτού». Οικογένειες κάνουν, μέ χαρά έχουν παιδιά, αγωνίζονται καί θυ

σιάζονται γι' αυτά, παλεύουν καί αντέχουν όλα. 
'Εδώ έχομε ελευθερία πραγματική, δυναμισμόν αληθινό τού άνθρωπου, ηρωισμό, αξιοπρέ

πεια, μεγαλείο, δημιουργικότητα, ευλογημένη, αληθινή ζωή. 'Εδώ υπάρχουν άλλα καί καταρ

γούνται στην ουσία τά όρια καί ό άνθρωπος, ό κάθε άνθρωπος, μπορεί αν θέλει καί όσον 
θέλει, νά είναι ελεύθερος, δυνατός, αιώνιος, άπό τώρα, σέ τούτο τόν κόσμο καί σέ τούτη τή 
ζωή. Αυτή ή ποιότητα ζωής εΐναι γιά τόν άνθρωπο τόν αληθινό τό ζητούμενο, τόν ΑΝΘΡΩ

ΠΟΝ μέ κεφαλαία. 
'Εδώ είμαστε εις τήν καρδιά τού θέματος μας. 'Εδώ είναι ή ανάγκη τού σύγχρονου άνθρωπου. 
Αυτή εΐναι ή εικόνα καί ή ταυτότητα του. Αυτό είμαστε ώς άνθρωποι, παιδιά, πλάσματα τού 
Δημιουργού καί Πατέρα μας. 
Γιά νά μήν φαίνεται όμως καί νά μήν είναι ουτοπικό, θεωρητικό, αυτό γιά τό όποιον μιλούμε, 
αναφέρω χαρακτηριστικά συγκεκριμένα παραδείγματα. 
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Ό άγιος Στέφανος, ό Πρωτομάρτυρας της Εκκλησίας μας, λιθοβολείται από τό μανιασμένο 
πλήθος, άλλα ταυτόχρονα προσεύχεται γι' αυτούς που τόν λιθοβολούν «Κύριε, μη στήσης 
αύτοΐς την άμαρτίαν ταύτην» (Πράξ.7,60), όπως και ό Χριστός μας, ό όποιος έλεγε γιά τους 
σταυρωτές Του: «Πάτερ, άφες αύτοΐς ού γάρ ο'ίδασι τί ποιοΰσι» (Λουκ.23, 34). 
Ό Απόστολος Παύλος, ό άνθρωπος των θαυμάσιων πραγμάτων, των θυσιών, της τόλμης, της 
ελευθερίας, εκφράζει τό ελεύθερο, αίώνιον ήθος τοϋ άνθρωπου καί της ανθρώπινης ζωής, 
όταν λέγει ξεκάθαρα: Εμείς ol απόστολοι «λοιδορούμενοι εύλογοΰμεν, διωκόμενοι άνεχό

μεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοΰμεν» (Α' Κορ. 4, 12) καί διαβεβαιώνει μέ θαυμαστόν τρό

πον ότι γιά εκείνον «τό άποθανεΧν κέρδος», είναι δηλαδή κέρδος τό νά πεθάνω, νά φύγω 
άπό αυτόν τόν κόσμον (Φιλ. 1, 21). 
Χαρακτηριστική είναι καί ή περίπτωση αγίου μοναχού, ô όποιος όταν φεύγει άπό τόν κό

σμον αυτόν καί ερωτάται πώς αισθανόταν εκείνη τή στιγμή, λέγει τό περίφημο: «νύν άρχομαι 
μαθητής είναι», τώρα αρχίζω νά μαθαίνω, όταν τελειώνει, αρχίζει ή ζωή του. 
Καί τί νά πώ γιά τό απέραντο δώρον, τήν καρτερία ν, τήν μαρτυρίαν των στυλιτών Πατέρων 
μοναχών, οι όποιοι παραμένουν αιώνια σύμβολα θάρρους καί ανθρώπινου δυναμισμού. 
Μέ βάση όλα αυτά ή ζωή μας γίνεται, είναι καί μένει αληθινή, αυθεντική, γιατί είναι συνεχι

ζόμενη, δέν τελειώνει, είναι έπέκεινα, πέραν τού εφικτού εις τά μέτρα τών ανθρώπων. 
Μέσα στό πνεύμα αυτό ό άνθρωπος ελευθερώνεται καί δικαιώνεται. 
Μέσα στό κλίμα καί τήν πραγματικότητα αυτήν ό άνθρωπος ζει, υπάρχει, δημιουργεί, είναι 
πολύτιμος, δημιουργικός. Ξεπερνά κάθε κρίση, οικονομική, προσωπική, κοινωνική, παγκό

σμια, όποια καί άν είναι αύτη, όση καί άν εΐναι, ακόμη καί τή σημερινή περίεργη συγκυρία 
της πολλαπλής κρίσεως τού κόσμου καί τού άνθρωπου, όχι μόνον της Οικονομίας. 
Έδώ καί μέ τόν τρόπον αυτόν ξεπερνάται ή οικονομική κρίση τών ημερών μας καί όλων τών 
εποχών καί ό άνθρωπος ελευθερώνεται άπό κάθε δέσμευση καί συγκυρία. Έτσι έζησε ό λαός 
καί τό Γένος μας διά μέσου τών αιώνων, έτσι μπορούμε καί εμείς νά ύπάρχωμε καί νά ζούμε 
σήμερα καί εις τους αιώνας τών αιώνων, όπως μας βεβαιώνει ή Εκκλησία μας. 

Αγαπητοί αδελφοί, 
Μιά καί έξεκίνησα τόν λόγο, αυτήν τήν σύντομη ομιλία μου, αναφερόμενος εις τόν φιλόξενο 
Φιλολογικό Σύλλογο «Ό ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» καί εις τόν τιμώμενον άπό αυτόν απόψε κ. Άλέ

ξανδρον Παπαδερόν, άς τελειώσω, γιά νά σεβασθώ τό πρόσωπο καί τόν χρόνον σας, νά μήν 
σας απασχολώ άλλο, άς κλείσω μέ σύντομη αναφορά καί στον «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ» καί στον 
τιμώμενο άπό αυτόν απόψε κ. Άλέξανδρον Παπαδερόν. 
Εΐμαι σίγουρος, λοιπόν, ότι «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» δέν θά υπήρχε καί δέν θά ήμασταν απόψε έδώ 
ο' αυτό τόν θαυμαστό, ιστορικό χώρο, άν οι ιδρυτές καί οι εμπνευστές του, άλλα καί οι άνθρω

ποι οι όποιοι σήμερα τόν λειτουργούν δέν ήταν οι άνθρωποι πού ζουν καί πορεύονται μέσα 
στό κλίμα της αληθινής ζωής, όπως αναφερθήκαμε προηγουμένως εις αυτήν. Τό ϊδιο ισχύει βε

βαίως καί γιά τόν τιμώμενον απόψε, μέ όλα όσα έπραξε στη ζωή του, όπως θά παρουσιασθούν 
στη συνέχεια, στίς σπουδές, στην οικογένεια του, στην διακονία του στό Παιδαγωγικό Ινστι

τούτο καί κυρίως εις τήν 'Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης ώς Γενικός Διευθυντής της, εις τήν οποίαν 
επαξίως τόν έχει διαδεχθεί ό σημερινός Διευθυντής της, ό κ. Κων/νος Κενανίδης. 
Εις τό σημειον αυτό αισθάνομαι, ότι μπορώ νά κλείσω τήν ομιλία μου μέ μιά όλόθερμη ευχή 
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καί προσευχή γιά τον «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ», τον κ. Παπαδερόν και' όλους εμάς, οι όποιοι εύ

βίσχόμαστε στον ζεστό καί ώραΐον αυτόν χώρο, όλους τους ανθρώπους τοΰ Γένους μας, όλους 
τους Έλληνες καί όλους τους ανθρώπους της Γης, νά ζούμε καί νά πορευώμαστε «έπε'κεινα 
τοϋ ανθρωπίνως έφικτοϋ». Πέραν, εξω καί μακριά από μια ζωή μιζέριας μόνον, λογικοκρα

τοΰμενων αντιλήψεων καί καταστάσεων, οι όποιες δεσμεύουν καί αρρωσταίνουν τόν άνθρω

πον. Γιά νά είμαστε αληθινοί καί ελεύθεροι, δυνατοί καί ικανοί νά λειτουργούμε τή ζωή μας 
ευλογημένοι, νά έχωμε υγεία, χαρά καί αισιοδοξία, νά άντιμετωπίζωμε με επιτυχία κάθε πρό

βλημα καί ιδιαιτέρως την πολλαπλή κρίση των καιρών μας, νά δημιουργούμε έργα αιώνια, 
τά οποία θά μένουν καί θά σφραγίζουν τήν ζωή τοΰ Πλανήτη καί τοΰ Κόσμου, άλλα καί τοΰ 
ευλογημένου Τόπου μας, των Χανίων, καί όλης της ευλογημένης Μεγαλονήσου, της Κρήτης 
μας, τήν οποίαν ολόψυχος εύχομαι νά ευλογεί καί νά προστατεύει ό Θεός στους δύσκολους 
καιρούς μας. 
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Ισμήνη Κριάρη  Κατράνη 
Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου 

Αλέξανδρος Κ. Παπαδερός  Σταθμοί μιας πορείας 

Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να λάβω την πρόσκληση, για να 
μιλήσω στην αποψινή αποσπερίδα του ιστορικού Συλλόγου της πόλης 
της καταγωγής μου για τις σημαντικές φάσεις στη ζωή του Αλέξανδου 

Παπαδεροΰ, με τον οποίο μας συνδέει, πέραν της μακροχρόνιας οικογενειακής σχέσεως, και 
η κοινή καταγωγή από το ιστορικό Σέλινο. Είναι όμως και μεγάλη η πρόκληση να παρου

σιάσω τον βίο ενός ανθρώπου, που ο Θεός του έδωσε τη δύναμη και την ευκαιρία να ολο

κληρώσει αγώνες, για τους οποίους συνήθως απαιτούνται περισσότερες της μιας ζωές. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Αλ. Παπαδερός (ΑΠ) γεννήθηκε στον Λιβαδά, χωριό του ανατ. Σελίνου του νομού Χανίων, 
πέμπτο από έξι παιδιά του Κωνσταντίνου (Κωστάκη) Παπαδερού και της Μαρίας, το γένος 
Χαροντάκη, από το Κάδρος Σελίνου. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο χωριό του και στα 
γειτονικά χωριά. Στον ζωοδότη αέρα του Σελίνου όμως έμαθε το αλφαβητάρι της κρητικής 
ψυχής, τα ριζίτικα και τις μαντινάδες, τα νάκλια, τις αθιβολές και τα παρατσάφαρα, τις κρη

τικές ξομπλιαστές πατανίες και τα προσώμια, την ηρωική Ιστορία του Σελίνου στα χρόνια 
των Κρητικών Επαναστάσεων. Έτσι δεν είναι περίεργο που ωρίμασε νωρίς, που, όπως λέει 
ο ίδιος, γεννήθηκε έφηβος (όπως και άλλα παιδιά της εποχής του) και αυτό το απέδειξε στα 
χρόνια της κατοχής και της αντίστασης, όταν ανέλαβε ευθύνες βαρύτερες από όσο μπορούν 
να σηκώσουν οι ώμοι ενός παιδιού. 

ΛΙΒΑΔΑΣ: 1. Άγιοι Πάντες, 2. Παπαδερά, 3. Αντωνιανά (Σειριδιανά), 4. Μέσα Χωριό, 5. Λαγουδιανά, 6. Πλάτη, 7. Γκουντελε'δος, 
8. Τσοΰνος, 9. Λάσος, 10. Περγυρικο, 11. Πριναρε', 12. Λισόγρεμνα, 13. Κάμπια, 14. Απάνω Περγυρος, 15. Τζίγκουνας, 16. Κατελά
νες, 17. Μαχιά, 18. Στου Μαυρογιάννη, 19. Πλακάκια, 20. Τσοΰνοι 

24 



Αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό γεγονός της παιδικής του ηλικίας, εκείνο που τον σημάδεψε 
ανεξίτηλα, είναι ο πόλεμος και η καταστροφή των τριών χωριών του ανατ. Σελίνου: Λιβαδά, 
Μονής και Κουστογεράκου, στις 29 Σεπτεμβρίου 1943, τα οποία υπήρξαν τον καιρό της γερ

μανικής κατοχής κέντρο Αντίστασης. Επακόλουθο για τον Αλέξανδρο (και άλλους συνομή

λικους): Άσκηση σε έργα πολέμου και επικουρική συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση 
(αναγνωρισμένη από το Κράτος αντιστασιακή δράση, από 26.11.1942 μέχρι 28.5. 1945). 
Προστατεύοντας άλλα, μικρότερα παιδιά, κατά την ώρα του βομβαρδισμού, αρνήθηκε να 

διαφύγει με τη μητέρα του, με αποτέλεσμα τον εγκλεισμό του (με γυναικόπαιδα του χωριού 
του) στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης στην Αγια Χανίων. Τις οδυνηρές του εμπειρίες εκεί τις 
περιγράφει γλαφυρά στη διήγηση του: Το ξεροκόμματο. Διασώζονται από τη μεταφορά στο 
Dachau, ύστερα από σθεναρή παρέμβαση του Κυδωνιάς και Αποκορώνου Αγαθαγγέλου. Αν 
και μικρός ζητά και κατορθώνει να παρουσιαστεί στον «Gauleiter», τον Διοικητή των Φυλα

κών, αναφέρει ότι εκείνος και άλλα τρία μικρότερα παιδιά δεν έχουν άλλα μέλη των οικογε

νειών τους στην Αγια, δεν γνωρίζουν αν ζουν ή όχι, και παρακαλούν να επιτραπεί η έξοδος 
τους από τη φυλακή. Όλως απροσδόκητα, την αυγή της επομένης (26. Οκτ.) ο ίδιος ο Διοικη

τής μεταφέρει με το αυτοκίνητο του και τα 4 παιδιά στο Ορφανοτροφείο Χανίων. Η εμπειρία 
αυτή σφράγισε τις επόμενες επιλογές της ζωής του, την οποία αποφάσισε από πολύ μικρός 
να αφιερώσει σε δράσεις για την ειρηνική συμφιλίωση των λαών και για την ανάπτυξη της 
Κρήτης. 
Ο δεύτερος άξονας της ζωής του είναι η ορθόδοξη πίστη, την οποία βίωσε ήδη από πολύ μικρή 
ηλικία, δεδομένου ότι κατά τα έτη 194652 φοιτά στην Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης (Ι. 
Μονές Χρυσοπηγής και Αγίας Τριάδος, 7ετής φοίτηση). Εκεί γνωρίζει ως καθηγητή και συν

δέεται εφ' όρου ζωής με τον άνθρωπο που έπαιξε τον σπουδαιότερο ίσως ρόλο στη ζωή του, 
τον μετέπειτα επίσκοπο Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίο, ποιμενάρχη λαών και καθοδηγητή 
ψυχών, οραματιστή και ηγέτη των επαρχιών μας, με τον οποίο συνεργάσθηκε για πάνω από 
μισό αιώνα. Και είναι αυτή η περίοδος, στην οποία αρχίζει να πλάθει τα όνειρα για τη μετέ

πειτα πνευματική του ζωή, αφού, όπως γράφει κάπου και ο ίδιος: «...θα με παρηγορεί ένα 
μόνο, πως τη ζωή μου δεν την πέρασα χωρίς να ονειρευτώ». 
1. ΣΠΟΥΔΕΣ 
Αργότερα, μετά από περιπετειώδη μετάβαση στη θεσσαλονίκη και επιτυχία στις εισαγωγικές 
εξετάσεις, φοιτά στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (195256). Καθ' 
όλη τη διάρκεια των σπουδών του και αργότερα των μεταπτυχιακών εκεί, επίσης  εργάζεται 
και ως ιεροκήρυκας στην Ι. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα ως βιβλιοθηκάριος 
στην Πανεπιστημιακή Λέσχη και ως νυχτοφύλακας στον Οίκο Φοιτήτριας. Ήδη ως φοιτητής 
αναγνωρίζει τους δύο ειδικότερους τομείς, στους οποίους θα διαπρέψει, την κοινωνική δια

κονία της Εκκλησίας και την οικουμενική διάσταση της Ορθοδοξίας. Με απόφαση της Θεο

λογικής Σχολής συμμετείχε σε οργανωμένες από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (ΠΣΕ) 
Οικουμενικές Κατασκηνώσεις Εργασίας (1955 στο Βερολίνο και 1956 στο Wiesbaden). Η εμ

πειρία του αυτή θα αξιοποιηθεί στην Κρήτη, όπου εργάσθηκε ως συναρχηγός στην αντί

στοιχη οικουμενική κατασκήνωση στο Καστέλλι Κισάμου το 1961 και πρότεινε στον μέντορα 
του επίσκοπο Ειρηναίο, το παρεκκλήσι που έχτιζαν να αφιερωθεί στον Άγιο Οικουμένιο. 

25 



Κατά τα έτη 1957  1958 υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία, κατά το μεγαλύτερο διά

στημα ως υπεύθυνος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Γ Σώματος Στρατού (έδρα Θεσσαλο

νίκη), όπου οργάνωσε και το Α' Πανελλήνιο Συνέδριο Θρησκευτικής Διακονίας στις Ένοπλες 
Δυνάμεις (με τη βοήθεια του στρατιώτη Γ. Μαντζαρίδη, μετέπειτα Καθηγητή στη Θεολογική 
Σχολή Θεσσαλονίκης). 
Η μεγάλη στροφή στην πνευματική του εξέλιξη έρχεται με τις σπουδές στο εξωτερικό (1958

64). Ύστερα από προφορική εξέταση έλαβε υποτροφία του ΠΣΕ για το περίφημο Πανεπι

στήμιο του Yale της Αμερικής. Πιεζόμενος όμως από το «γερμανικό αίνιγμα» των παιδικών 
του χρόνων (την απορία δηλαδή σχετικά με την προέλευση από την ίδια χώρα του Μπετόβεν 
και του Hans, του γνωστού ως «χασάπη του Σελίνου»), ζήτησε να σπουδάσει στη Γερμανία. 
Έτσι άρχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Johannes Gutenberg Universität Mainz, το 
Πανεπιστήμιο του Ιωάννου Γουτεμβέργιου, στην πόλη του Mainz. Γράφτηκε στη Φιλοσοφική 
και στην Ευαγγελική Θεολογική Σχολή. Παρακολούθησε μερικές παραδόσεις και στη Ρω

μαιοκαθολική Θεολογική Σχολή. Κατά το πρώτο εξάμηνο 1958/59 παρακολούθησε παράλ

ληλα και το Σεμινάριο για την εκπαίδευση παστόρων, προκειμένου να συμπαρασταθούν 
σε εργαζόμενους στη βιομηχανία και έλαβε το σχετικό Πτυχίο. Διεύρυνε τους πνευματικούς 
του ορίζοντες όχι μόνο με τις αντίστοιχες σπουδές στη φιλοσοφία, τη θρησκειολογία και τα 
λοιπά μαθήματα των Σχολών του, αλλά και με μαθήματα στην αραβική γλώσσα, τον πολιτι

σμό και την ινδική θρησκεία και φιλοσοφία. 
Την εποχή αυτή έλαβε, μετά από διαγωνισμό και σε μορφή πλήρους ετήσιας υποτροφίας, 
196061), το πρώτο "Βραβείο Γουτεμβέργιου" της πόλης του Mainz. 

Υπό την επίβλεψη του Καθηγητή του Anton Hilckman (Συγκριτική Επιστήμη των 
Πολιτισμών), ο οποίος ήταν σφοδρός πολέμιος του Χίτλερ και γνωστός φιλέλληνας (έγκλει

στος σε Στρατόπεδα Συγκέντρωσης, 19391945), ετοίμασε διδακτορική διατριβή με θέμα: 
METAKENOSIS. Das kulturelle Zentralproblem des neuen Griechenland bei Korais und 
Oikonomos, Mainz 1962, 303 σελ., η οποία εκδόθηκε πρόσφατα (2010) στα ελληνικά (ΜΕ

ΤΑΚΕΝΩΣΙΣ. Ελλάδα  Ορθοδοξία  Διαφωτισμός κατά τον Κοραή και τον Οικονόμο, 355 
σελ.). Η διατριβή αυτή οδήγησε στην αναγόρευση του σε Διδάκτορα της Φιλοσοφίας από τη 
Φιλοσοφική Σχολή του Mainz (28 Φεβρ. 1962) με την ένδειξη «άριστα». 
Αργότερα συμπλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Θεολογική Σχολή Θεσ/νίκης με 
επίδοση «λίαν ευδόκιμο ν». Η επιμέλεια του και οι επιδόσεις του ίσως χαρακτηρίζονται κα

λύτερα απ' όλα από τον στίχο του ποιητή Βιτσέντζου Κορνάρου στον Ερωτόκριτο: 
«:... Δως μου να μάθω γλήγορα κι η ώρα μασε βιάζει κι οπού σπουδάζει στη δουλειά 

απονωρίς σκολάζει...» (Β. στ. 18711872). 
Με πρόταση της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Mainz διορίσθηκε 

από τον Υπουργό Παιδείας ΡηνανίαςΠαλατινάτου στη θέση του Επιστημονικού Βοηθού/Επι

μελητή στο Σεμινάριο Συγκριτικής Επιστήμης των Πολιτισμών (1.1.196230.9.1963), όπου ανέ

λαβε, μεταξύ άλλων μαζί με τον Καθηγ. Eugen Ludwig Rapp τη Διεύθυνση Επιστημονικής 
Ομάδας Εργασίας (Arbeitsgemeinschaft), υπό τον γενικό τίτλο: «Η Ελληνορθόδοξος Εκκλη

σία εις το παρόν» και δίδαξε το μάθημα αυτό επί 6 εξάμηνα (από 191960 μέχρι 3091963, 
2 ώρες εβδομαδιαίως) με ταυτόχρονη άσκηση των φοιτητών στη νεοελληνική γλώσσα. Με ει
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σήγησή του το γερμανικό αυτό πανεπιστήμιο οργάνωσε το 1962 και το 1963 την εορτή των 
Τριών Ιεραρχών με διαλέξεις υψηλού κύρους. 
Όταν ιδρύθηκε η 2η Γερμανική Τηλεόραση (ZDF), με έδρα το Mainz, ο καθηγητής του της 
Φιλοσοφίας Karl Holzamer, πρώτος Γεν. Διευθυντής του μεγάλου αυτού κρατικού τηλεο

πτικού Σταθμού, διόρισε τον Αλέξ. Παπαδερό Επιστημονικό Σύμβουλο του Σταθμού με αρ

μοδιότητα σε θέματα Ορθοδοξίας. Κατά την παραμονή του στη Γερμανία, ο τιμώμενος απόψε 
ανέπτυξε διάφορες δραστηριότητες υπέρ των εκεί εργαζομένων Ελλήνων (επισκέψεις σε χώ

ρους εργασίας, υπομνήματα προς αρμοδίους, δωρεάν παράσταση σε δίκες με την ιδιότητα 
του διερμηνέα κ.ά.), καθώς και υπέρ των Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου του Μάιντς 
(εξεύρεση κατοικίας, υποτροφίες, αντιμετώπιση ειδικών αναγκών τους). Στήριξε ακόμη το 
κοινωνικό και αναπτυξιακό έργο πνοής του Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίου, ιδίως τις Τε

χνικές Σχολές Καστελλίου, με συγκέντρωση και αποστολή εργαλείων και άλλου αναγκαίου 
υλικού. 

Την εποχή αυτή εγκαταλείπει την προοπτική της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας, διότι 
έχει αρχίσει να τον συναρπάζει το έργο στο οποίο αργότερα θα αφιερωθεί, η δημιουργία δη

λαδή ενός κέντρου προβληματισμού, κοινωνικής δράσης και διαλόγου στον ορθόδοξο χώρο, 
ανάλογου εκείνων που υπήρχαν στη Δυτική Ευρώπη. Μελέτησε το έργο αυτό στην Ευαγγε

λική Ακαδημία του Bad Boll της Γερμανίας από 1101963 μέχρι 3131964, ως μέλος του Επι

στημονικού Συμβουλίου της πρώτης στον κόσμο Χριστιανικής αυτής Ακαδημίας (στα πλαίσια 
προετοιμασίας της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης). 
Ο Αλέξ. Παπαδερός είχε εγκαίρως αντιληφθεί ότι χρειαζόταν ένα βήμα στον ορθόδοξο χώρο 
όχι μόνο για τα εκκλησιαστικά θέματα, αλλά και για τον διάλογο μεταξύ κοινωνίας και Εκ

κλησίας, για να συζητηθούν τα θέματα που τότε δεν υπήρχε η πολυτέλεια της παρουσιάσεως 
τους από την «κοινωνία των πολιτών». Η στενότερη γνωριμία του με το έργο των Χριστια

νικών Ακαδημιών του προξένησε έντονο προβληματισμό, που κατέληξε στην πεποίθηση του, 
ότι μια Ορθόδοξος Ακαδημία στην Ελλάδα θα μπορούσε να συμβάλει στην ενεργοποίηση 
δυνάμεων, ικανών να απαντήσουν δημιουργικά στις νέες προκλήσεις, με ταυτόχρονη αξιο

ποίηση των νέων ευκαιριών. Μέσω της Ακαδημίας θα μπορούσε να υλοποιήσει το όραμα του 
και όραμα του Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίου για την αποστολή της Ορθο

δοξίας στην Κρήτη, στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρώπη, αλλά και για την προβολή της 
Κρήτης ως πολιτισμικής ενότητας. 
2. ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης ( OAK) Υπουργείο Παιδείας 
2.1. Εκείνη την εποχή ο Αλέξ. Παπαδερός κατόρθωσε να προετοιμάσει το έδαφος για την εξα

σφάλιση από Γερμανικές εκκλησιαστικές πηγές των πόρων, που ήταν αναγκαίοι για την ίδρυση 
της Ακαδημίας στην Ελλάδα. Η συνεργασία του με τον διδάσκαλο του και Επίσκοπο Κισάμου 
και Σελίνου Ειρηναίο (Γαλανάκη), που ήταν διαρκής σε άλλα ζητήματα, επικεντρώθηκε στον 
νέο, υψηλό στόχο της Ακαδημίας. Με Πράξη του Επισκόπου (1η Φεβρ. 1963) έγινε σύσταση «Επι

τροπής Ιδρύσεως Εκκλησιαστικής Ακαδημίας παρά τη Ιερά Μονή Γωνιάς Κισάμου Κρήτης». 
Πρόεδρος ο Επίσκοπος, Γραμματέας ο Αλ. Παπαδερός. Οι οικοδομικές εργασίες άρχισαν το 1965 
σε οικόπεδο που παραχώρησε η /. Μονή Γωνιάς, το ιστορικό Μοναστήρι με την πλούσια και μο

ναδική ιστορία, και τελείωσαν το 1968, οπότε έγιναν και τα εγκαίνια της OAK και άρχισε η λει
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τουργίας της με Γενικό Διευθυντή τον Αλέξ. Παπαδερό. Σε όλη την ως άνω διαδικασία θετική 
υπήρξε η συνεχής και αποτελεσματική συμβολή και του τότε Πρωτοσυγκέλλου της Μητροπόλεως 
Κισάμου και Σελίνου και νυν Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ειρηναίου. 
Η Ακαδημία σύντομα ανέπτυξε πλούσιο έργο σε πολλούς τομείς. Αργότερα προστέθηκε δεύ

τερο, εντυπωσιακό κτίριο, που, μαζί με το πρώτο, αποτελούν σημαντικά μνημεία σύγχρονης αρ

χιτεκτονικής. Στις 12.11.1995 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τελεί τον Αγιασμό των 
εγκαινίων της νέας αυτής μεγάλης πτέρυγας της OAK και εκφωνεί μνημειώδη λόγο, στον οποίον 
αξιολογεί και εξαίρει το έργο του Ιδρύματος. 
Στην OAK ο Αλέξ. Παπαδερός παραμένει έως τις 31.12.2008, οπότε ολοκληρώνει τη διακονία 
του και αποσύρεται οικειοθελώς από τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Με την ιδιότητα του Συ

νιδρυτή της Ακαδημίας παραμένει ισόβιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με 
το Καταστατικό της. Στη θέση του Γενικού Διευθυντή τον διαδέχθηκε ο νέος και ικανός θεολόγος 
Δρ. Κωνσταντίνος Κενανίδης. Η OAK είναι ένας εύρωστος και δυναμικός οργανισμός και η πο

ρεία της αναμένεται να είναι εξίσου αξιόλογη υπό την Προεδρία του νέου Προέδρου της Μη

τροπολίτη κ. Αμφιλοχίου, ο οποίος διαδέχθηκε τον πρώην Κισσάμου και Σελίνου Ειρηναίο. 
Η OAK αποτελεί ένα χώρο με πολλές και διαφορετικές όψεις: 
Είναι βήμα διορθοδόξου, διαχριστιανικού και διαθρησκειακού διαλόγου, χώρος μετεκπαίδευσης 
ιερωμένων, τόπος λατρείας και χώρος επανεξέτασης παλαιών θεσμών, ανάδειξης της γυναίκας, 
ανανέωσης της ενοριακής ζωής της Εκκλησίας. 
Είναι ένα παράθυρο, που επιτρέπει τη γνωριμία ξένων επισκεπτών με την Ορθόδοξη Κρήτη και 
της Ορθόδοξης Κρήτης με τον υπόλοιπο κόσμο. Οι πολλοί και διάφοροι σύνεδροι και επισκέπτες 
της Ακαδημίας γνωρίζουν την ιστορία και τη λαογραφία του τόπου μας, επισκέπτονται τελετές 
όπως της ευλογίας των αρνιών ή τις ολονυκτίες στα Μοναστήρια και τα πανηγύρια των Αγίων, 
μαθαίνουν για τα έθιμα, την κρητική διατροφή, τα κρητικά φυτά και βότανα στο νέο Μουσείο 
της Ακαδημίας και την έννοια της λειτουργίας στην ορθόδοξη παράδοση. 
Είναι ο χώρος αναλύσεως και συνειδητοποιήσεως των σύγχρονων προβλημάτων. Ένα από τα 
σημαντικότερα έργα της είναι και το πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2020. Ξεκίνησε το 1990 με στόχο να 
προβάλει και να ενημερώσει για τα θέματα που θα απασχολήσουν την Κρήτη στη διαδρομή των 
επόμενων 30 χρόνων από τότε. 
Είναι τόπος διεξαγωγής επιστημονικών συνεδρίων και διαλόγου της επιστήμης με την ορθόδοξη 
θεολογία. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, τα σημαντικά Συνέδρια στους τομείς της φυσικής, της βιο

λογίας, της βιοτεχνολογίας, της βιοηθικής ή τις αμέτρητες ημερίδες εκπαιδευτικού περιεχομένου; 
Προσωπικά θα θυμάμαι πάντα ένα νέο Ισπανό συνάδελφο που σε ένα Συνέδριο μού είχε ανα

φέρει, ότι ο πατέρας του, διαπρεπής βιολόγος, του είχε πει πως από τα πολλά συνέδρια, στα 
οποία είχε συμμετάσχει, εκείνο που θυμόταν ανεξίτηλα ήταν ένα στην OAK. 
Είναι τόπος συνάντησης σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών, όπως ο Μινωτής, ο Χατζηδάκης, ο 
Θεοδωράκης, ο γλύπτης Παρμακέλης, αλλά και ξένων, όπως ο δοκιμιογράφος Ρόμπερτ Φούλτζαμ, 
που εμπνεύσθηκε από όσα είδε και έμαθε στο χώρο της OAK. 
Είναι τόπος πολιτικών συναντήσεων, γιατί δεν υπάρχει Έλληνας πολιτικός που να μην την επι

σκέφθηκε, όπως και πολλοί επιφανείς ξένοι, με επικεφαλής τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Μιτ

τεράν. 
Είναι χώρος εικαστικής προσέγγισης με το πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Πρόσωπο με Πρόσωπο» 
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και τη συλλογή πινάκων, εμπνευσμένων από την ιστορία του Αγίου Μακαρίου, που εξηγεί πως 
οι αμαρτωλοί είναι δεμένοι πλάτη με πλάτη, έτσι που ο ένας να μην μπορεί να βλέπει το πρόσωπο 
του άλλου  και αυτή είναι η κόλαση του! 
Τέλος, είναι το βήμα για συζήτηση και επίλυση προβλημάτων της περιοχής, για παρουσίαση 
βιβλίων τοπικών συγγραφέων και για πλείστα άλλα παρεμφερή. 
Ο Ρόμπερτ Φούλτζαμ αναφέρει σε ένα βιβλίο του μια ιστορία από τη ζωή του Αλέξ. Παπα

δερού: Όταν ήταν μικρός, λέει, βρέθηκε μπροστά σε μια σκοτεινή σπηλιά και με ένα σπασμένο 
καθρεφτάκι προσπαθούσε, με την αντανάκλαση του ήλιου, να φωτίσει το εσωτερικό της. 
Ίσως αυτή η ιστορία αποδίδει και την επίδραση της Ακαδημίας στους πολλούς επισκέπτες 
της: Φώτισε μυαλά, ξύπνησε συνειδήσεις, έδειξε σε πολλούς ανθρώπους έναν άλλο τρόπο σκέ

ψης, παρουσίασε έναν ολόκληρο κόσμο. 
Κύριο, όμως, χαρακτηριστικό της όλης δραστηριότητας της Ακαδημίας ήταν η απόρριψη 
του πνευματικού νεοπλουτισμού και η δημιουργική προσέγγιση της παράδοσης, όχι ως κενού 
γράμματος, αλλά ως βάσεως για την επεξεργασία νέων ιδεών και την αντιμετώπιση νέων προ

κλήσεων. Και, επίσης, η αναζήτηση της πνευματικής πρωτοπορίας σε όλους τους τομείς, όχι 
ως ρηχή μίμηση ξένων προτύπων, αλλά ως δημιουργική υιοθεσία και προσαρμογή εκείνων 
των καινοτομιών, που μπορούν να εφαρμοσθούν και να συμπληρώσουν την ελληνική πραγ

ματικότητα. 
Σε μια συζήτηση πριν από χρόνια για τη δυνατότητα διεξαγωγής διαλέξεων στα χωριά της 
Κρήτης με σκοπό την επιμόρφωση του πληθυσμού, ένας καλών προθέσεων επιστήμονας ρώ

τησε: Μα μπορεί η απλή γυναίκα να καταλάβει τον Μπρεχτ; Ο Αλέξ. Παπαδερός απάντησε: 
Αυτή η απλή γυναίκα έχει τέτοια αισθητική παράδοση, τέτοιο πλούτο και τέτοια σοφία, ώστε 
μπορεί να καταλάβει δέκα Μπρεχτ! 
2.2. Εταιρία Θεάτρου Κρήτης Ε.ΘΕ.Κ. 
Σε δραστηριότητες της OAK έχει την απαρχή της η πνευματικήκαλλιτεχνική κίνηση, που 
οδήγησε στη δημιουργία της Εταιρίας Θεάτρου Κρήτης (Ε.ΘΕ.Κ.), το Καταστατικό της 
οποίας υπέγραψαν κατά τη διάρκεια Ιδρυτικής Σύναξης στην OAK το 1972 άνθρωποι με 
πνευματικά ενδιαφέροντα από όλη την Κρήτη. Ο Αλέξ. Παπαδερός συνόδευσε την Εταιρία, 
ως αιρετός Πρόεδρος της, μέχρι το 1983. Ο Οργανισμός αυτός αποτέλεσε πρότυπο πολιτιστι

κής αποκέντρωσης, ανέδειξε πληθώρα ηθοποιών και ανέβασε σε πολλές περιοχές της Κρήτης 
και εκτός αυτής πολλά έργα γνωστών και λιγότερο γνωστών συγγραφέων. 
2.3. Υπηρεσία σε εκπαιδευτικούς φορείς 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1964/196599 
Το 1965 ο Αλέξ. Παπαδερός διορίσθηκε αριστίνδην Θεολόγος Πάρεδρος στο Π. L, μετά από 
εισήγηση του Καθηγητή Ιωάννη Κακριδή, τότε που Υπουργός Παιδείας ήταν ο Πρωθυπουρ

γός Γεώργιος Παπανδρέου. Σκοπός του Π.Ι. ήταν να συμβάλει στην Εκπαιδευτική Μεταρ

ρύθμιση. Τον Ιούλιο του 1967 ο Αλέξ. Παπαδερός απολύθηκε από το δικτατορικό καθεστώς. 
Η απόλυση δεν είχε ατομικό χαρακτήρα, ήταν συλλογική. Επανήλθε αυτοδικαίως τον Νοέμ

βριο του 1974. Παραιτήθηκε εκ νέου το 1977, επανήλθε τον Ιούνιο του 1989 σε θέση Συμ

βούλου Μονίμου Θεολόγου, αποσπάσθηκε στην OAK και παραιτήθηκε το 1999. Συνολικά 
υπηρέτησε σε διάφορες νευραλγικές θέσεις δεκαπέντε χρόνια. 
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Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. 
Σε σύντομο χρόνο μετά την ορκωμοσία και την έναρξη λειτουργίας του Π.Ι., ο Αλέξ. Παπα

δερός, χωρίς να απαλλαγεί πλήρως από τα καθήκοντα του στο Ινστιτούτο, αποσπάσθηκε 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ως Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμ

βουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ, συμφωνά με τις διατάξεις του άρθ. 27 του 
σχετικού Ν.Δ.). Υπηρέτησε στο ΚΥΣΔΕ από 5.3.1965 μέχρι 31.12.1966 (οπότε έληξε κατά 
Νόμο η θητεία του στη θέση εκείνη και ανέλαβε πάλι πλήρως τα καθήκοντα του ως μέλος 
του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Ολομέλειας του Π.Ι.). 
Από την αρχή της θητείας του στο Π.Ι. ανατέθηκαν στον Αλέξ. Παπαδερό και άλλα διοικη

τικά, πειθαρχικά και εκπαιδευτικά καθήκοντα, μεταξύ των οποίων: 
 Η εκπροσώπηση του Υπουργείου ή του Π.Ι. σε διεθνή Συνέδρια, Διασκέψεις του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, της ΟΥΝΕΣΚΟ και άλλων διεθνών Οργανισμών, καθώς και ειδικές αποστολές. 
 Ομιλίες στο Ραδιόφωνο ή σε συνάξεις εκπαιδευτικών. 
 Διδασκαλία σε καθηγητές πολλών κλάδων, σε δασκάλους και σε φοιτητές της Ακαδημίας 
Σωματικής Αγωγής. 
 Απόσπαση στην Επιτροπή Διοικήσεως και Οικονομικής Διαχειρίσεως του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, με έδρα την Ακαδημία. Η απόσπαση έγινε με την από 19 3 1975 Απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας Παναγιώτη Ζέπου, ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής και κυ

ρίως του Προέδρου της, μακαριστού Καθηγητή Μανούσακα. Σκοπός της απόσπασης: Υπο

βοήθηση του έργου της Επιτροπής και για χρόνο ίσο προς τον χρόνο λειτουργίας της. Με 
την Υπουργική Απόφαση ορίσθηκε ως έδρα η Κρήτη και δόθηκαν στον Αλέξ. Παπαδερό 
αυξημένες αρμοδιότητες για την ταχύτερη προώθηση και την επί τόπου επίλυση θεμάτων του 
Πανεπιστημίου, όπως, επίσης, και οδηγίες στις κατά τόπου αρχές για να τον βοηθήσουν με 
όλα τα μέσα στην επίλυση των πάσης φύσεως προβλημάτων (19.3.1975 μέχρι 23.2. 1976). 
Κέντρον Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως (Κ.Ε.Μ.Ε.) 

Μετά τη σύσταση του ΚΕΜΕ (Ν. 186/75) εντάχθηκε αυτοδικαίως σε θέση Ειδικού 
Συμβούλου με τον βαθμό Β'της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Παρουσιάσθηκε και ανέλαβε 
υπηρεσία (2521976) και παρέμεινε στη θέση αυτή περίπου ενάμισυ χρόνο. Κύριο έργο του 
την περίοδο αυτή ήταν η σύνταξη προσχεδίου για τον Ιδρυτικό Νόμο του Πολυτεχνείου Κρή

της στα Χανιά. 
Εισαγωγή του μαθήματος της «Τοπικής Ιστορίας». 

Δεδομένου ότι ο Αλέξ. Παπαδερός είχε υποστηρίξει έντονα την ανάγκη διδασκαλίας της το

πικής ιστορίας, με την Απόφαση του Υπουργού Παιδείας στις 20 61995 για «Πειραματική 
διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στην Κρήτη και στη θεσσαλονίκη για το σχολικό έτος 
199596», τού ανατέθηκε η εφαρμογή του προγράμματος στην Κρήτη στη διετία 19951997. 
Αυτό σήμαινε: Πειραματική διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας σε 140 δημοτικά σχολεία 
όλου του νησιού, όπως είχε ο ίδιος εισηγηθεί, με παράλληλα επιμορφωτικά προγράμματα για 
τους δασκάλους. 
Συμβούλιο Σχολικών Συμβούλων 
Με Υπουργική Απόφαση της 15/1/1998 (ΦΕΚ 40/τ. Β727198) ο Αλέξ. Παπαδερός ορίστηκε 
τακτικό μέλος του Συμβουλίου Σχολικών Συμβούλων Δ/θμιας Εκπ/σης για την επιλογή Σχο
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λικών Συμβουλών» της ειδικότητας Θεολόγων για ένα έτος. 
198284 Ειδικός Σύμβουλος Θρησκευμάτων 
Ύστερα από πρόσκληση του τότε Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Λευτέρη 
Βερυβάκη διορίζεται Ειδικός Σύμβουλος Θρησκευμάτων το 1982. Αναλαμβάνει τη θέση αυτή 
με αυστηρώς επιστημονικά κριτήρια και δηλώνει ότι θα την διατηρήσει μόνον εάν και επί 
όσο χρόνο θα μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις της συνείδησης του. Συ

νέχισε την προσφορά της υπηρεσίας του και επί υπουργίας Αποστόλου Κακλαμάνη μέχρι 
1621984, οπότε και παραιτήθηκε λόγω διαφωνίας του με τον Υπουργό επί κεφαλαιώδους 
ζητήματος, που αφορούσε στην Εκκλησία της Κρήτης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
3. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Όλο αυτό το διάστημα δέχτηκε πολλές προτάσεις να αναμιχθεί στην πολιτική και τις αρνή

θηκε πάντα χάριν της OAK. Τρία παραδείγματα: Επίμονη πρόταση της χούντας, να αναλάβει 
το Υπουργείο Παιδείας. Η άρνηση του προκάλεσε σειρά δυσχερειών. Η απόρριψη πρότασης 
του Γεωργαλά να αναλάβει υψηλή πολιτική θέση στην Κρήτη τον άφησε χωρίς διαβατήριο. 
Η απόφαση του να αφιερωθεί πλήρως στην Ακαδημία τον οδήγησε σε άρνηση λίαν τιμητικής 
πρότασης από τον επιφανή πολιτικό Γεώργιο Μαύρο. 
4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
Κ Ε Κ 
Το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, Konferenz Europäischer Kirchen (ΚΕΚ), Conference 
of European Churches (CEC), εδρεύει στη Γενεύη. Μέλη του είναι 126 Εκκλησίες της Ευρώπης 
(Ορθόδοξες, Αγγλικανικές, Προτεσταντικές). 
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως συμπεριέλαβε τον Αλέξ. Παπαδερό στην 
επίσημη Αντιπροσωπία του για την VII. Γενική Συνέλευση του ΚΕΚ στο Engelberg της Ελβε

τίας (1974). Εκεί έγινε η εκλογή του σε Πρόεδρο του Α' Τμήματος της Συνελεύσεως, με Αν

τιπρόεδρο τον Αγγλικανό Επίσκοπο Rodgers. Στη συνέχεια τα 400 μέλη της Συνέλευσης 
(επίσημοι εκπρόσωποι των Εκκλησιών της Ευρώπης, Ανατολικής και Δυτικής) εξέλεξαν τον 
Αλέξ. Παπαδερό μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΚΕΚ για μια πενταετία. Με 
συνεχείς επανεκλογές παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι τη Γεν. Συνέλευση στο Trondheim της 
Νορβηγίας (2003). Είχε ζητήσει εγγράφως από τον Οικ. Πατριάρχη Βαρθολομαίο, να μη 
συνεχισθεί η παραμονή του στην ως άνω λίαν τιμητική, όσο και υπεύθυνη θέση, όπου κανείς 
ποτέ δεν υπηρέτησε επί τόσα συναπτά έτη, όσα εκείνος, αλλά να εκλεγούν νεώτεροι. Το αί

τημα έγινε δεκτό. Εξελέγησαν οι: Αυστρίας Μιχαήλ, Σασίμων Γεννάδιος και Γαλλίας Εμμα

νουήλ, ο οποίος ανέλαβε και την Προεδρία του ΚΕΚ, διαδεχόμενος τον Ελβετίας Ιερεμία. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ΚΕΚ, ο Αλέξ. Παπαδερός υπήρξε: 
 Αντιπρόσωπος του ΚΕΚ στο Συμβούλιο της Ευρώπης για θέματα Παιδείας. 
 Μέλος και Πρόεδρος διαφόρων Επιτροπών και αποστολών του ΚΕΚ. 
 Πρόεδρος του ΚΕΚ επί ένα εξάμηνο ( 19921993), καλύπτοντας τη θέση που κατείχε, ως 
Πρόεδρος, ο Μητροπολίτης Αλέξιος, ο οποίος αποσύρθηκε όταν αναδείχθηκε Πατριάρχης 
Μόσχας και πάσης Ρωσίας. 
Όταν το Προεδρείο και η Συμβουλευτική Επιτροπή του ΚΕΚ συνεδρίαζαν στη Μόσχα το 
1976, έρχεται προς συζήτηση το εξόχως σοβαρό θέμα του τόπου συγκλήσεως της VIII. Γεν. 
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Συνέλευσης. Ο Γεν. Γραμματέας αρχίζει την εισήγηση του, λέγοντας ότι έχει ετοιμάσει σχεδόν 
τα πάντα για να γίνει η Συνέλευση στο Πανεπιστήμιο του Stirling της Σκωτίας. Ο Αλέξ. 
Παπαδερός αντιπροτείνει την Κρήτη. Ενθουσιασμός των συνέδρων. Εκνευρισμός του Γεν. 
Γραμματέα: Δεν έχουμε πρόσκληση από την Εκκλησία σας, όπως απαιτεί το Καταστατικό 
του ΚΕΚ. Παπαδερός: Εγώ είμαι η πρόσκληση! [η φράση παραμένει έκτοτε παροιμιώδης]. Το 
Φανάρι αντέδρασε θετικά, η επίσημη πρόσκληση κατατέθηκε, η Γεν. Συνέλευση πραγματο

ποιήθηκε στην Ορθόδοξο Ακαδημία και σε ξενοδοχείο της περιοχής τον Οκτώβριο του 1979. 
Το Οικ. Πατριαρχείο, η Εκκλησία της Κρήτης και η OAK υποδέχθηκαν τα μέλη της μεγάλης 
εκείνης και επιτυχημένης Συνέλευσης, της πρώτης και μόνης σε ορθόδοξο χώρο. 
Διδασκαλία στο εξωτερικό 
Εκτός από πολυάριθμες διαλέξεις σε πολλά Πανεπιστήμια και κυρίως στο Πανεπιστήμιο του 
Γκρατς της Αυστρίας, ο Αλέξ. Παπαδερός εργάζεται το 1989 ως Επισκέπτης Καθηγητής σε 
Θεολογική Σχολή του Σικάγου (McCormick Theological Seminary). 
Ταξίδια 
Στο πλαίσιο των παραπάνω ιδιοτήτων και δραστηριοτήτων του ο Παπαδερός, επισκέφτηκε 
πολλές χώρες όλων των ηπείρων, μερικές επανειλημμένως, για συμμετοχή και ομιλίες σε συ

νέδρια, διαλέξεις, ειδικές αποστολές κ.λπ. 
5. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
450 και πλέον δημοσιεύματα (άρθρα, μελέτες, λήμματα σε εγκυκλοπαίδειες, μονογραφίες, βι

βλία), τα περισσότερα σε ξένες γλώσσες. Το εύρος των δημοσιευμάτων τεράστιο: Από κείμενα 
φιλοσοφικού, θρησκευτικού και θρησκειολογικού περιεχομένου σε κείμενα ιστορικά, λαο

γραφικά, κοινωνιολογικά, κείμενα αισθητικής και κείμενα γλωσσολογικού ενδιαφέροντος. 
Στα τελευταία εξέχουσα θέση έχει το βιβλίο «ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ», στο οποίο αναφέρει ελληνι

κές λέξεις, που χρησιμοποιούνται στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ρώσικα. Το βιβλίο 
αποστέλλεται δωρεάν κυρίως σε Ορθόδοξες Θεολογικές Σχολές, προκειμένου να διευκολυν

θούν οι φοιτητές στη σπουδή της ελληνικής γλώσσας  του πρωτότυπου δηλαδή της Καινής 
Διαθήκης και της μετάφρασης των Ο'. 
Διευθυντής των Εκδόσεων της OAK, υπήρξε, επίσης, Εκδότης και Διευθυντής Συντάξεως του 
Δελτίου της ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ (19862008), 91 τεύχη, 1054 σελίδες, Ειδικός Σύμβουλος 
της Θρησκευτικής και Ηθικής Εγκυκλοπαίδειας, συγγραφέας διαφόρων λημμάτων και μέλος: 
 της Ελληνικής Ανθρωπολογικής Εταιρείας και 
 της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Κρήτης. 
6. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
 Άρχων Υπομνηματογράφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1968). 
 Παράσημα των Πατριαρχείων Αντιοχείας, Μόσχας, Βουκουρεστίου, Σόφιας, της Αρμενικής 
Εκκλησίας του Λιβάνου, της Εκκλησίας της Αιθιοπίας κ.ά. 
 Παράσημο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της (τότε) Δυτικής Γερμανίας (Σταυρός Δια

κεκριμένων Υπηρεσιών  Bundesverdienstkreuz Α' Τάξεως) επί προεδρίας του Richard von 
Weizsäcker. 
 Τακτικό Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών. (Έδρα: Salzburg. 
Εκλογή: 10 Νοεμβρίου 2001. Επίσημη υποδοχή: 9 Μαρτίου 2002). 
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 2003: Κατά τη διάρκεια λαμπρής τελετής στην αίθουσα Συνοδικών Διασκέψεων του Ναού 
του Σωτήρος Χρίστου, ο Αλέξ. Παπαδερός παρέλαβε (21.1.2003) από τον Πατριάρχη Μόσχας 
Αλέξιο Β' και τον Καθηγητή Βαλέριο Αλεξέεφ, Πρόεδρο του Διεθνούς Ιδρύματος για την 
Ενότητα των Ορθοδόξων Χριστιανικών Εθνών, IFUOCN, το Βραβείο του έτους 2002 του 
Ιδρύματος αυτού και ποσόν 20.000 δολαρίων ΗΠΑ υπέρ της OAK, ως αναγνώριση του εν 
γένει έργου της και μάλιστα εκείνου της προαγωγής των διορθοδόξων σχέσεων. Το Ελληνικό 
Γενικό Προξενείο της Μόσχας οργάνωσε μεγάλη δεξίωση ως έκφραση ευχαριστίας του Ελ

ληνικού Κράτους για τη μεγάλη αυτή τιμητική διάκριση με προσκεκλημένους από τον εκκλη

σιαστικό, τον επιστημονικό και τον κοινωνικό χώρο της Μόσχας. Το ίδιο Βραβείο επιδόθηκε 
κατά την αυτή λίαν επίσημη τελετή στον Πατριάρχη Αντιοχείας Ιγνάτιο, στον Πρόεδρο της 
Βουλγαρίας Georgi Parvanov, στον G.N. Seleznev, Πρόεδρο της Βουλής της Ρωσίας (Duma) 
και στον Εσθονό Α. Luukas. 
7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ 
Είναι προφανές ότι τέτοιας εκτάσεως δραστηριότητες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν 
χωρίς την υποστήριξη μιας αρμονικής και δεμένης οικογένειας. Ο Αλέξ. Παπαδερός την είχε 
δημιουργήσει από το 1963, όταν τέλεσε τον γάμο του με την Άννα Πολυχρονιάδου, πτυχι

ούχο της Γαλλικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Υπάλληλο του ΟΤΕ, η 
οποία υπήρξε άξια συνοδοιπόρος μιας επίπονης και ανηφορικής πορείας και συμπαραστάτις 
σε όλες τις δυσκολίες. Απέκτησαν δυο εξαιρετικά παιδιά (τη Μαρία, παιδίατρο, και τον Πο

λύχρονη, αστροφυσικό) και τρία εγγόνια. 
8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Η αναγκαστικά συνοπτική αυτή αναφορά στη ζωή του Αλέξ. Παπαδερού φέρνει στο νου τα 
λόγια του μεγάλου Άγγλου ποιητή Τέννυσον, στο ποίημα του «Οδυσσέας»: 
«...Να προσπαθείς, να ψάχνεις, να βρίσκεις και να μην ενδίδεις». 
Είναι, όμως, θαρρώ, κρίμα και άδικο να μιλάς για έναν Ορθόδοξο Έλληνα Κρητικό και πο

λίτη του κόσμου με στίχους ενός Άγγλου. Ίσως, καλύτερα αποδίδει τα πράγματα ο Βιτσέντζος 
Κορνάρος, πάλι στον Ερωτόκριτο (και χαίρομαι, γιατί το ποίημα ακούγεται σήμερα στην αί

θουσα αυτή, που την έχει εικονογραφήσει με βάση τους στίχους του ο απαράμιλλος χειριστής 
του χρωστήρα Κρητικός ζωγράφος Φανουράκης): 

«...Όλα τα πλούτη κι αφεντιές σβήνουνε και χαλούσι 
Και μεταλλάσσου, κ'οι καιροί συχνιά τα καταλούσι, 
Μα η γνώση εκεί που βρίσκεται και τσ'αρετής τα δώρα, 
Ξάζουν  παρά βασίλεια, παρά χωριά και χώρα. 
Ουδ'ο τροχός δεν έχει εξά, ως θέλει να γυρίσει' 
Τη γνώση και την αρετή ποτέ να καταλύσει...» (Γ. στ. 905  910). 
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Φάνης Κακριδής 
Ομότιμος Καθηγητής της Κλασικής 
Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Από τις σπουδές στην καταξίωση 

Ευχαριστώ το Σύλλογο Ιωάννης «Ο ΧΡΥΣΟΣΟΤΜΟΣ» για την πρό

σκληση να μιλήσω στη σημερινή πανηγυρική συνάντηση, τιμητική 
φίλου ακριβού, όπου για να θυμηθώ το πρώτο μας συναπάντημα χρει

άστηκε να γυρίσω κοντά εξήντα χρόνια πίσω. 
Ήταν πρωί το χειμώνα του 1952 στη Θεσσαλονίκη· κατσοΰφικος καιρός· και όμως 

μερικοί φοιτητές είχαμε βρεθεί στο γήπεδο του Πανεπιστημίου για άσκηση και γι' αθλοπαι

διές. Εκεί, σε μιαν άκρη πρωτογνώρισα τον ΑλέξανδροΑλέκο Παπαδερό, με το αθλητικό 
πανταλονάκι και τα σπάικς να εξασκείται στις εκκινήσεις και στους δρόμους ημιαντοχής. 
Ταιριάξαμε, έτυχε λίγο και να συνεργαστούμε στον φοιτητικό συνδικαλισμό, αλλά δεν κά

ναμε πολλή παρέα, σε διαφορετικές καθένας μας Σχολές και ασχολίες. Άλλωστε κιόλας από 
τα χρόνια εκείνα της σπουδής, ο Αλέκος είχε αναπτύξει όλη του την απίστευτη ενεργητικό

τητα  ένα παραπάνω που έπρεπε να φροντίζει και για τη συντήρηση του. Έτσι, δούλεψε ως 
βιβλιοθηκάριος, ως νυχτοφύλακας, αλλά και ως ιεροκήρυκας στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης· 
οργάνωσε φοιτητικές ομάδες κοινωνικής διακονίας, έκανε διαλέξεις, δίδαξε στην Παιδόπολη 
του Αγίου Κωνσταντίνου, αλλά και διδάχτηκε γερμανική γλώσσα και πολιτισμό στο Ινστι

τούτο Γκαίτε  και τα καλοκαίρια νά τον στις κατασκηνώσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Εκκλησιών, μια στο Βερολίνο και μια στο Βισμπάντεν! Αφοσιωμένος, πολύπλευρος, ικανός 
και ακούραστος πώς να μην ξεχωρίσει και πώς να μην προκόψει; 

Ξαναβρεθήκαμε στο Πανεπιστήμιο της Μαγεντίας, δίπλα στο Ρήνο. Είχε ολοκληρώ

σει τις μεταπτυχιακές του σπουδές, όταν έφτασα το 1961· δούλευε σε τελευταία φάση τη δι

δακτορική του διατριβή με το δεξί, και με το αριστερό, όπως το συνηθίζει, ανταποκρινόταν 
μ' επιτυχία σε πλήθος ακόμα υπηρεσιακές, επιστημονικές, διδακτικές, εκκλησιαστικές και 
κοσμικές υποχρεώσεις. Νωρίς το 1962 ανακηρύχτηκε διδάκτορας, γρήγορα και διορίστηκε 
βοηθός, σήμερα θα λέγαμε λέκτορας στη δύσκολη έδρα της Συγκριτικής Επιστήμης των Πο

λιτισμών. 
Ας σταθούμε για λίγο στη διατριβή του, τη Μετακένωση: ΕλλάδαΟρθοδοξία

Διαφωτισμός κατά τον Κοραή και τον Οικονόμο  έργο που πρόσφατα μεταφράστηκε στα 
Ελληνικά1, καθώς διατηρεί, κοντά πενήντα χρόνια μετά τη συγγραφή του, όχι μόνο την επι

στημονική του ορθότητα, αλλά και τη διαχρονική του επικαιρότητα. 
Μετακένωση είναι μια σπάνια αρχαία λέξη για τη μετάγγιση υγρού από το ένα δο

χείο στο άλλο. Ο Κοραής τη διάλεξε για να χαρακτηρίσει τη μεταφορά στοιχείων του δυτι

κοευρωπαϊκού πολιτισμού στον από αιώνες υπόδουλο και πολιτισμικά καθυστερημένο 

' Αλέξανδρος Κ. Παπαδεβός, ΜΕΤΑΚΕΝΩΣΙΣ. ΕΛΛΑΔΑΟΡΘΟΔΟΞΙΑ  ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ κατά 
τον Κοραή και τον Οικονόμο, μετάφρ. Έ. Γεωργουδάκης, ΑΚΡΙΤΑΣ Αθήνα 2010. 
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ελληνικό πληθυσμό, που τότε, στα τελευταία προεπαναστατικά χρόνια, ανακτούσε την 
εθνική του συνείδηση και αναγνώριζε τις δυνατότητες, την ανάγκη και την υποχρέωση  ο 
Κοραής θα έλεγε το καθήκον  που είχε να καλύψει με μεγάλα βτ\ματα την αργοπορία του 
απέναντι στα φωτισμένα ευρωπαϊκά έθνη. 

Απλό δεν ήταν. Μπορεί κιόλας από τις αρχές του 18ου αιώνα η ελληνική εκπαίδευση, 
τροφοδοτημένη από ξενοσπουδαγμένους σαν τον Μεθόδιο Ανθρακίτη, παράδειγμα, να είχε 
αρχίσει να αντλεί στοιχεία από τη δυτική σοφία· μπορεί με τη γαλλική επανάσταση και το 
Ναπολέοντα στο δεύτερο μισό του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα οι ελληνικές σχολές 
να πολλαπλασιάστηκαν και να επανδρώθηκαν με φωτισμένους δασκάλους  προσωπικότητες 
σαν τον Ιώσηπο Μοισιόδακα, τον Αθανάσιο Ψαλίδα κ.ά.π.· όμως σοβαρά εμπόδια στη μετα

κένωση αποτελούσαν από τη μια η ιστορικά δικαιολογημένη δυσπιστία των ελληνικών πλη

θυσμών απέναντι στους Δυτικούς, από την άλλη η συνειδητή αντίδραση αν όχι της Εκκλησίας 
στο σύνολο της, τουλάχιστο σημαντικών προσώπων σαν τον Οικονόμο τον εξ Οικονόμων, 
που έκριναν ότι η αποδοχή δυτικών πολιτισμικών στοιχείων δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο 
για την Ορθοδοξία και απειλούσε να νοθέψει τη φυσιογνωμία του Γένους των Ελλήνων. 

Ως ενωτικό στοιχείο λειτούργησε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, αφετηρία και στή

ριγμα του Διαφωτισμού, καθώς όλοι αναγνώριζαν ότι αποτελούσε κοινή κληρονομιά των 
Ελλήνων και των Ευρωπαίων όμως αυτό δεν εμπόδισε το μεγαλείο του αρχαίου κόσμου να 
μετατραπεί για μερικούς, με τα λόγια του Κοραή, σε εθνική κενοδοξία καταγέλαστη. Από 
την άλλη μεριά, καθαρά χωριστικό παράγοντα αποτέλεσαν οι συζητήσεις για το εκπαιδευ

τικό σύστημα, όπου ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα οι φιλελεύθεροι δυτικόφρονες 
έδιναν έμφαση στις θετικές επιστήμες, την ώρα που οι συντηρητικοί απομονωτιστές επέμεναν 
να διατηρηθεί το πατροπαράδοτο θεολογικό και φιλολογικό ας το πούμε, αναλυτικό πρό

γραμμα. 
Αντίστοιχα και στο θέμα της γλώσσας, άλλοι υποστήριζαν την καλλιέργεια και κα

ταξίωση της Ελληνικής, όπως είχε εξελιχτεί στο στόμα του λαού, άλλοι αποζητούσαν τα καλά 
γραμματικά της αρχαίας! Δεν άλλαξε και πολύ η φύση των Ελλήνων από τότε, και μπορούμε 
εύκολα να φανταστούμε την έκταση και τη σφοδρότητα των αντιλογιών, να μαντέψουμε ότι 
λίγοι, πολύ λίγοι βρέθηκαν να συγκλίνουν στη μέση οδό που είχε προτείνει για όλα τα παρα

πάνω διλήμματα ο Κοραής. 
Σε αυτήν την κινημένη εποχή, με τις μεγάλες ιδεολογικές και ιστορικές ανακατατά

ξεις, τις αλληλοσυγκρουόμενες πίστεις, τάσεις, θέσεις και αντιθέσεις, αποκλίσεις και παραλ

λαγές, θεωρίες και αντιθεωρίες, φανατισμούς, συμβιβασμούς και ζυμώσεις, ο νέος επιστήμονας 
πορεύτηκε με σταθερό βηματισμό, κινήθηκε με άνεση και ευθυκρισία τόσο στα επιμέρους όσο 
και στη γενική εποπτεία των προβληματισμών. Ο Επίλογος του βιβλίου μπορεί ν' ανακεφα

λαιώνει τις εθνικές διεργασίες εκείνης της μακρινής μας εποχής· αποτελεί όμως και λαμπρή 
αφετηρία για όποιον θα ήθελε, σήμερα ακόμα, να προσεγγίσει το αιώνιο πρόβλημα της αρ

μονίας που σωστό θα ήταν να επιδιώκουμε οι Έλληνες συνταιριάζοντας τα ξενόφερτα με τα 
πατρογονικά πολιτισμικά αγαθά  αλλά σπάνια τα καταφέρνουμε ! 

Για μια στιγμή μόνο θ' αναφερθώ σε μια τυχαία συνάντηση που είχαμε στη θεσσα

λονίκη το 1963, ο Αλέκος νιόπαντρος, κι εγώ περαστικός. Πίσω από κάθε πετυχεμένον άντρα, 
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λένε, κρύβεται μια άξια, μια αντάξια θα προτιμούσα και υπομονετική, γυναίκα· και θα ήταν 
άδικο αν δεν ακούγονταν απόψε το πόσο ταίριασε το ζευγάρι, πόσο τού στάθηκε, πόσο τον στή

ριξε και τον βοήθησε, πόσο θαρρείς τον συμπλήρωσε τον Αλέκο η Άννα. 
Ένα χρόνο αργότερα ήρθε η καταξίωση· και θα με συγχωρέσετε να παραβλέψω τις προ

τάσεις που τού έγιναν να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ως καθηγητής Πανεπιστημίου  προτά

σεις που τις παραμέρισε για να προωθήσει αργότερα και να αφοσιωθεί στο έργο της Ακαδημίας. 
Ως μεγάλη επίσημη αναγνώριση της αξίας του Αλέξανδρου Παπαδερού επιτρέψτε μου να θεω

ρήσω την επιλογή και το διορισμό του στο νεοσύστατο τότε Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 
Ζούσαμε κείνη την περίοδο σε μιαν άλλη ατμόσφαιρα φυσούσε διαφορετικός, ανα

νεωτικός αγέρας, ιδιαίτερα στα εκπαιδευτικά θέματα, όπου ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Πα

πανδρέου είχε πάθος για την Παιδεία, κιόλας από τον καιρό που ήταν Υπουργός Παιδείας 
των Κυβερνήσεων Ελευθερίου Βενιζέλου. Δική του απόφαση ήταν η ίδρυση ενός Παιδαγω

γικού Ινστιτούτου που να χειρίζεται σε ανώτατο επίπεδο τα θέματα της εκπαίδευσης. Ο προ

γραμματισμός είχε ανατεθεί στο Λουκή Ακρίτα και στον Ευάγγελο Παπανούτσο, τον 
Υφυπουργό και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας αντίστοιχα. Ως πρώτος Πρό

εδρος του Ινστιτούτου είχε επιλεγεί ο Ιωάννης Κακριδής, ο πατέρας μου. Δούλεψαν εβδομάδες 
οι τρεις τους, να ξεχωρίσουν ακριβοδίκαια μέσα από δεκάδες υποψηφιότητες τον καλύτερο 
για κάθε θέση, χωρίς να υποκύψουν σε κομματικές ή άλλες πιέσεις. Και όταν απαρτίστηκε ο 
κατάλογος των πρώτων μελών, τον παρουσίασαν στον Πρωθυπουργό να τον υπογράψει. 

Πολιτικός ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου, αναρωτήθηκαν οι συντάκτες αν δε θα είχε 
και αυτός κάποιες προτιμήσεις, και άφησαν κάποιες θέσεις κενές. Διηγόταν συχνά ο Ιωάννης 
Κακριδής, πώς πήρε ο Πρόεδρος τον κατάλογο και τον υπόγραψε χωρίς καν να τον κοιτάξει· 
και όταν τον παρακάλεσαν σε δυο τρεις περιπτώσεις να διαλέξει ο ίδιος, το αρνήθηκε, και 
είπε: Εγώ διάλεξα εσάς! 

Έτσι, σε μιαν από τις σπάνιες προσπάθειες αναγέννησης της Παιδείας, καθαρά αξιο

κρατικά, ο Αλέξανδρος Παπαδερός, τριάντα ενός χρονών, πήρε με το σπαθί του όπως λέμε, 
θέση ν' αγωνιστεί στην πρώτη γραμμή, στον νευραλγικό τομέα της θρησκευτικής διαπαιδα

γώγησης, όπου τα προβλήματα ήταν και είναι πάντα μεγάλα. 
Η θητεία του πρώτου εκείνου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ήταν εξαιρετικά αποδοτική, 

αλλά σύντομη. Οι δυνάμεις του σκοταδισμού ανησύχησαν, ξεκίνησαν από την πρώτη μέρα ιδε

ολογικό πόλεμο, προκάλεσαν όχι μόνο στο χώρο της παιδείας, ανωμαλίες, ταραχές και ανατρο

πές που η μια με την άλλη οδήγησαν τελικά στη Δικτατορία και τη διάλυση του Ινστιτούτου. Το 
1974, με τη μεταπολίτευση, πρόσωπα και θεσμοί ξαναγύρισαν στη σωστή τους θέση, μαζί τους 
και ο Παπαδερός στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο· όμως στο μεταξύ η Ορθόδοξος Ακαδημία στο 
Κολυμπάρι είχε αρχίσει να λειτουργεί, βρισκόταν στη φάση της ανάπτυξης, και ο Αλέκος, που 
είχε τόσο συμβάλει στη δημιουργία και την προκοπή της, σωστά προτίμησε να την υπηρετήσει, 
θυσιάζοντας κάθε άλλη επιστημονική ή υπηρεσιακή φιλοδοξία. 

Θα μιλήσουν άλλοι γι' αυτό όμως επιτρέψτε μου τελειώνοντας να προσέξουμε ότι 
τόσο η Ακαδημία ως Ίδρυμα, όσο και οι πρωτεργάτες της, ο Σεβασμιότατος Ειρηναίος και ο 
Αλέξανδρος Παπαδερός ως οδηγοί της, άλλο δεν έκαναν από το να πραγματώνουν με τον 
καλύτερο τρόπο, από τη μέση οδό, όπως το είχε προτείνει ο Αδαμάντιος Κοραής, κριτικά, 
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προσεκτικά και υπεύθυνα, το έργο της μετακένωσης· να αντλούν, να επεξεργάζονται και να 
διαδίδουν στοιχεία διαφωτισμού χωρίς καθόλου, μα καθόλου να παραμερίζουν ή να παρα

μελούν  αντίθετα: επιδιώκοντας και πετυχαίνοντας να προάγουν και ν' αναδείχνουν την 
ελληνική και ορθόδοξη πολιτισμική ουσία και δύναμη. 
Ευχαριστώ! 
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Γρηγόριος Λαρεντζάκης 
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Γκρατς 

Διαλογική μαρτυρία της Ορθοδοξίας 

Πριν προχωρήσω στο θέμα μου, πρέπει κατ' αρχήν νά ομολογήσω, 
δτι ή σημερινή τιμητική εκδήλωση στην αίθουσα αυτή τοϋ ιστορικού 
μας Συλλόγου «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ», ό όποιος επαξίως απεφάσισε 
γι' αυτήν, αποτελεί για μένα προσωπικώς αιτία χαράς καί τιμής, πρώ

τον διότι παρευρίσκομαι καί συμμετέχω ενεργά σε αυτήν ευχαρίστως καί χαίρω μετά χαι

ρόντων, αλλά καί διότι μοϋ υπενθυμίζει, δτι πρίν από 44 χρόνια, τό 1966, είχα τήν τιμή νά 
ομιλήσω από τό ιστορικό τοΰτο Βήμα μέ πρωτοβουλία της Μητροπόλεως μας καί υπό τήν 
υψηλή προστασία τοϋ μακαριστού καί αξέχαστου Μητροπολίτου μας Νικηφόρου, μέ θέμα 
τήν αναγκαιότητα τής συνεργασίας καί τοϋ Διαλόγου της 'Ορθοδοξίας μέ τις άλλες χριστια

νικές Εκκλησίες γιά τήν αποκατάσταση τής ένότητος τοϋ χριστιανικού κόσμου. Έ ν α θέμα 
καί καθήκον, τό όποιον ύπηρετοϋμε καί οι δύο μας, καί ό τιμώμενος καί εγώ προσωπικά, 
συμπορευόμενοι όχι μόνον στην 'Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, άλλα καί όπου μας έταξε καί 
μας έστειλε ή Εκκλησία μας, τό σεπτό μας Οικουμενικό Πατριαρχείο, στίς διάφορες Οικου

μενικές 'Επιτροπές καί στους διάφορους διεθνείς 'Οργανισμούς. 
Τοΰτο σημαίνει, ότι τό θέμα, τό όποιο μοϋ προτάθηκε γιά τή σημερινή εκδήλωση, 

αποτελεί γιά μένα μακροχρόνιο βίωμα καί εμπειρία προς πλήρωση καί προώθηση τής πολυ

διάστατης «Διαλογικής μαρτυρίας τής 'Ορθοδοξίας», ή οποία ποτέ δέν απέφυγε τους Διάλο

γους, όπως τονίζει συνεχώς καί ό Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, καί μάλιστα 
ακόμη καί όταν οί Διάλογοι αυτοί είναι δυσχερείς καί οδυνηροί. Μέ τήν ελπίδα, βεβαίως, καί 
τήν πεποίθηση, ότι οί Διάλογοι αυτοί είναι «Διάλογοι Καταλλαγής», όπως ονομάζεται επι

γραμματικά καί τό Περιοδικό, τό όποιο εκδίδεται άπό τήν 'Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης. Καί 
ή 'Ορθοδοξία μας χαίρεται, όταν γνωρίζει δτι έχει άξια μέλη καί συνεργάτες στό δύσκολο 
τοϋτο έργο της γιά τους πολυδιάστατους Διάλογους τής Καταλλαγής. Μεταξύ αυτών είναι 
καί ό τιμώμενος σήμερα, ό όποιος όχι μόνον δέν απεδέχθη ευχαρίστως τήν τιμητική ανάθεση 
πολλών διακονημάτων άπό τήν Μητέρα 'Εκκλησία, τό Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, άλλα 
καί απεδείχθη καί δημιουργός νέων δυνατοτήτων ενάρξεως καί προωθήσεως τών Διαλόγων 
αυτών. 

Ή 'Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης αποτέλεσε ένα "Ιδρυμα μοναδικό, κατά τήν ίδρυση 
της, ασφαλώς δε καί σήμερα είναι άπό τά σπάνια στην 'Ορθοδοξία, πρωτοπόρο καί δυναμικό, 
κάτι τό νέο, όμως βασισμένο στίς παραδόσεις τοϋ λαοϋ καί τοϋ έθνους μας καί ριζωμένο στην 
πνευματικότητα τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Τόσο ή αρχαία ελληνική Ακαδημία, άπό 
όπου πήρε τό όνομα, όσο καί ή 'Ορθοδοξία έχουν βασική μέθοδο καί βίωμα τόν αλληλοσε

βασμό, τόν ειλικρινή διάλογο, καί μάλιστα επί Γσοις όροις. Αποτελεί όχι μόνο ένα φυτώριο 
καί εργαστήρι εγρήγορσης γιά τό παρόν, δηλαδή γιά ένα κόσμο πού σήμερα υπάρχει, όμως 
πού σταθερά απωθείται καί αναγκάζεται νά φύγει, άλλα καί ευαισθητοποίησης γιά ένα 
κόσμο πού ραγδαία καί αναπόφευκτα έρχεται μέ νέες καί πολυδιάστατες προκλήσεις καί 

38 



οδυνηρές κρίσεις καί γιά την Εκκλησία καί γιά τον τόπο μας.2 

Ή 'Ορθόδοξος Ακαδημία είναι κοινό «τέκνον» καί συνδημιούργημα τοϋ πολυσέβα

στου Μητροπολίτου πρώην Κισάμου καί Σελίνου κυρίου Ειρηναίου, τοϋ ρηξικέλευθου καί 
δυναμικού οραματιστή, τό όνομα τοϋ οποίου αναφέρω σήμερα μέ βαθύ σεβασμό καί άπειρη 
ευγνωμοσύνη, καί τοϋ Αλέξανδρου Παπαδεροϋ, τοϋ πρώτου Διευθυντή της, ό όποιος δεν 
εΐχε λιγότερα οράματα ή λιγότερη τόλμη γιά την εφαρμογή των. Επιτρέπεται νά τους χαρα

κτηρίσει κανείς ως προς την Ακαδημία «συντέκνους» μέ τήν ουσιαστική, την ορθόδοξη ση

μασία της λέξεως! 
Αποτελεί ευτύχημα γιά τήν Εκκλησία μας, γιά τόν τόπο μας, αλλά καί γιά τόν τιμώ

μενο, ότι ό Μητροπολίτης Ειρηναίος υπήρξε Ποιμενάρχης στον χώρο δράσεως τοϋ τιμωμένου, 
στή Μητρόπολη Κισάμου καί Σελίνου. Άλλα καί γιά τόν επίσκοπο υπήρξε ευτύχημα, ότι είχε 
ένα αντάξιο συνεργάτη καί συνοδοιπόρο, τόν Αλέξανδρο Παπαδερό. Κατ' επανάληψη είχα 
προσωπική εμπειρία μιας άλληλοπεριχώρησης καί άλληλομετακένωσης μεταξύ αυτών, όχι 
μόνον ιδεών, άλλα καί συγκεκριμένων προτάσεων καί ενεργειών, γιά μιά δυναμική προώθηση 
καί πραγματοποίηση τής διαλογικής μαρτυρίας τής 'Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο. 

Ή 'Ορθόδοξος Ακαδημία έχει αφετηρία καί πρώτο χορηγό γιά τήν ίδρυση της τήν 
'Ιερά Μονή Γωνιάς. Είναι "Ιδρυμα πού σέβεται τήν 'Ορθόδοξη Παράδοση, ελπιδοφόρο γιά 
τίς νέες προκλήσεις καί ευθύνες στην Εκκλησία μας, στην κοινωνία μας καί σέ ολόκληρο τόν 
Χριστιανικό κόσμο, αλλά καί "Ιδρυμα ύποπτο γιά τους αύτοαναδεικνυόμενους ισχυρούς τοϋ 
μονολόγου καί τών διαταγών, στίς δύσκολες πολιτικές συγκυρίες τής χώρας μας, καί γιά τους 
«ζηλωτές μή κατ' έπίγνωσιν» στους κόλπους τής 'Εκκλησίας μας, όπως αναφέρει ό άγιος Νε

κτάριος τους αυτοχαρακτηρισμένους «φρουρούς τών πατρικών παραδόσεων»3, οι οποίοι 
μέ τήν υπεροψία τής ευσέβειας θέλουν τήν 'Εκκλησία μας απλησίαστο φρούριο καί απόρθητο, 
χωρίς παράθυρα καί φεγγίτες, κλειστό γκέττο, μακρυά άπό τόν σύγχρονο άνθρωπο καί τή 
συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία. 

Πρίν άπό λίγους μήνες, στό τέλος τοϋ 2009, ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών 
Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παπαθωμάς υπενθύμιζε τήν αναγκαιότητα, ότι ή 'Ορθοδοξία οφεί

λει ώς «'Εκκλησία διαλόγου» καί όχι ως «'Εκκλησία Ιεροϋ πολέμου» νά διεξάγει σήμερα του

λάχιστον τέσσερεις διάλογους: 1) τόν διορθόδοξο διάλογο, 2) τόν διαχριστιανικό διάλογο, 
3) τόν διαθρησκειακό διάλογο καί 4) τόν διαπολιτισμικό διάλογο, μέσα στην κοινωνία καί 
μέ τήν κοινωνία, μέσα στό νέο πολυπολιτισμικό πλαίσιο τής μετανεωτερικής εποχής μας, όχι 
μόνο τόσο τής ευρωπαϊκής ενοποίησης, όσο καί κυρίως τής ευρείας παγκοσμιοποίησης.4 

Αυτές τίς πτυχές τοϋ αναγκαίου καί αδήριτου διαλόγου, τίς όποιες υπενθυμίζει ό καθηγητής 
Παπαθωμάς ώς πρώτιστο καθήκον τής 'Εκκλησίας μας σήμερα, έχει αρχίσει καί εντατικά διε

ξάγει ή 'Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης ήδη περισσότερο άπό 40 χρόνια μέ τή συνεργασία τοϋ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καί νϋν πρώην Κισάμου καί Σελίνου Ειρηναίου καί τοϋ Άλε

2 Πρβλ. Alexandras Papaderos, Das Volkleben auf Kreta. Einst und noch, Chania 1978. 
3 Πρβλ. Μελετίου, Μητροπολίτου Νικοπόλεως, "Ό 'Άγιος Νεκτάριος καί ή στάσις του έναντι τών αιρέ

σεων καί των σχισμάτων", εν: Διάλογος 31 (2003) 7. 
4 Άρχιμανδρ. Γρηγορίου Παπαθωμά, "Εκκλησία εν διαλόγω", έν: 'Επίσκεψις, έτος 40, άρ.707, 
31/122009, 26. 
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ξάνδρου Παπαδεροΰ, σε ενα είδος δημιουργικής «συζυγίας» με δλες τις παρομαρτοΰσες εν

τάσεις, χαρές καί πικρίες, άλλα με αποφασιστικότητα κάτω άπά τον ζυγό του ίδιου αρότρου 
στον αγρό της Εκκλησίας καί κοινωνίας τοϋ τόπου μας. Ή συνεργασία της 'Ορθοδόξου Ακα

δημίας Κρήτης με τους τοπικούς εκκλησιαστικούς, διοικητικούς καί πολιτικούς θεσμούς καί 
με τά πνευματικά καί πανεπιστημιακά Ιδρύματα τοΰ Τόπου μας είναι αυτονόητη καί δημι

ουργική, χωρίς νά ισχυρίζομαι ποτέ, ότι δέν υπάρχουν δυνατότητες καί ελπίδες βελτίωσης 
της συνεργασίας αυτής. Ή ευθύνη γιά τή νεολαία τοϋ σήμερα, μέ το Εύρωμεσογείακό Κέντρο 
Νεότητος καί γιά τά θέματα τής δημιουργίας καί των οικολογικών προβλημάτων μέ τό Ιν

στιτούτο Θεολογίας καί Οικολογίας, αποτελούν βασικές φροντίδες τής Ακαδημίας, οι όποιες 
μπορούν νά βελτιωθούν καί νά τελειοποιηθούν. Τό Πρόγραμμα τής Ακαδημίας Κρήτη, 2020, 
τό όποιο άπό τό 1990 εκφράζει τό ενδιαφέρον όχι μόνον γιά τό παρόν, αλλά καί γιά τό μέλ

λον τής Κρήτης στίς πολλαπλές μορφές τής ραγδαίας εξέλιξης καί νέας πληθυσμιακής σύνθε

σης τής κοινωνίας μας, μαρτυρεί επίσης γιά τά λεγόμενα. Πρίν άπό 20 χρόνια, τό 1990, τό 
πρόγραμμα αυτό έβλεπε ερχόμενες καταστάσεις καί έθετε τολμηρά ερωτήματα, όπως π.χ.: 
«Πόσοι καί ποιοι θά κατοικούν στην Κρήτη τό 2020; Ποιας εθνικότητας θά είναι; Ποια 
γλώσσα θά μιλούν; Ποια Ιστορική συνείδηση θά έχουν, ποιο ήθος; Σέ ποιο Θεό θά πιστεύουν... 
Ποιες θάναι οί μορφές συμβίωσης τους; κ.λπ.». Τά ερωτήματα αυτά δέν είναι πλέον ουτοπι

στικά, άλλα μιά συνεχώς αυξανόμενη καί πιέζουσα πραγματικότητα. Είμαστε κατάλληλα 
προετοιμασμένοι; 

Είμαι βέβαιος καί εύχομαι κάθε δύναμη καί στήριξη, ότι ή 'Ορθόδοξος Ακαδημία 
Κρήτης θά συνεχίσει νά πραγματοποιεί τό έργο της μέ ένταση καί δημιουργικότητα προς όλες 
τίς κατευθύνσεις καί διαστάσεις τών συγχρόνων καί μελλοντικών προκλήσεων μέ τόν νέο 
Πρόεδρο της, τόν Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου κύριον Άμφιλόχιο καί μέ τόν νέο Γενικό 
Διευθυντή της Κωνσταντίνο Κενανίδη. 

Βέβαια εΐναι αυτονόητο, ότι σήμερα καί άπό τής θέσεως αυτής είναι αδύνατον νά 
σκιαγραφηθεί, πολύ δε περισσότερο νά αξιολογηθεί τό έργον τού τιμωμένου στά πλαίσια 
τής δράσεως καί τής ευθύνης του στην 'Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης. Αυτό θά γίνει αργότερα 
καί καταλλήλως. Όμως, ας μου επιτραπούν ορισμένες παρατηρήσεις υποκειμενικής επιλογής 
άπό προσωπικές εμπειρίες μου καί γιά θέματα άρχων τής 'Ορθοδοξίας καί τής Ακαδημίας. 
1) Ποτέ δέν είναι υπερβολή, εάν τονίζεται ή μεγάλη σημασία τοΰ διαλόγου, όχι διότι αυτό 
είναι ή βασική αρχή τής μεθόδου τής Ακαδημίας, άλλα διότι καί στην εποχή μας έχομε λη

σμονήσει τήν πραγματική ουσία καίτό περιεχόμενο τοΰ γνήσιου διαλόγου, καί έχει ατονήσει 
τό «χάρισμα τοΰ διαλόγου» στον σύγχρονο κόσμο, στον όποιο, παρά τό ότι διεξάγονται αρ

κετοί διάλογοι, κυριαρχεί ό μονόλογος, ή φωνασκία καί ή σιωπή, όπως τονίζει καί ό τιμώμε

νος.5 Καί όταν υπάρχει μονόλογος καί σιωπή, άλλα καί άγχος, δισταγμός καί παράλυση γιά 
αντίδραση καί άμυνα, οφείλει ή 'Εκκλησία νά συμπαρασταθεί στους έχοντες ανάγκη βοη

θείας, νά δώσει καί νά υψώσει γι' αυτούς τή φωνή της καί νά αντισταθεί στους ισχυρούς καί 
τους δυνάστες κάθε μορφής, αψηφώντας κινδύνους καί συνέπειες. 
2) Γνωρίζω, επίσης, ότι, όταν δέν υπάρχει διάλογος, δημιουργούνται παρεξηγήσεις καί προ

5 Alexandros Papaderos, "Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes in der säkularen Welt", in: Orthodo

zerFomm:? (1991)37. 
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1 

καταλήψεις με δυσάρεστες καί οδυνηρές συνέπειες στις μικρές και μεγάλες κοινωνίες. Π.χ. 
κατά το μακρύ χρονικό διάστημα της άποξενώσεως καί απομονώσεως των δυο κόσμων, Ανα

τολής καί Δύσεως, αλλά καί των Εκκλησιών μας, τήν εποχή παλαιοτέρων σκοτεινών χρόνων 
καχυποψίας, σιωπής καί πολεμικής, σταθεροποιήθηκε καί μεγάλωσε τό σχίσμα καί συσσω

ρεύτηκαν πάμπολλες αρνητικές προκαταλήψεις εκατέρωθεν, οί όποιες κρατούσαν καί εν πολ

λοίς κρατούν ακόμη τόν δρόμο τής καταλλαγής καί ενότητας κλειστό καί δύσβατο, ακριβώς 
διότι εΐχαν καί οί Εκκλησίες μας λησμονήσει νά ασκούν τόν γνήσιο καί ειλικρινή διάλογο. 
Μέ τίς συναντήσεις καί τά διάφορα συνέδρια στην 'Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, με τήν 
άσκηση του χαρίσματος τού γνήσιου διαλόγου, έβλεπα, όχι σπάνια, νά δημιουργούνται νέες 
προϋποθέσεις γιά τήν καταλλαγή των Εκκλησιών, νά καταρρέουν οί προκαταλήψεις ως χάρ

τινο οικοδόμημα καί νά δίδουν στή θέση των μιά νέα, τήν πραγματική εικόνα τής 'Ορθοδοξίας 
μας, μιας «Ζώσης 'Ορθοδοξίας», όπως χαρακτηρίζεται καί ενα μακροχρόνιο επιτυχημένο πρό

γραμμα τής Ακαδημίας. 
Αυτό τό διαλογικό πρόγραμμα διευκρινίζει καί αποκαθιστά παρεξηγήσεις καί συμβάλλει 
στην ειρήνευση καί των 'Εκκλησιών. Καί συμβαίνει, όπως ακριβώς τόνιζε καί ό άγιος Μάρκος 
ο Ευγενικός, γιά τήν αναγκαιότητα τών οικουμενικών διαλόγων: «Ότε διίστανται τίνες αλ

λήλων καί ου χωρούσι προς λόγους, δοκεΐ μείζων είναι καί ή μεταξύ τούτων διαφορά ότε δ' 
εις λόγους συνέλθωσι καί έκάτερον μέρος νουνεχώς άκροάσηται τά παρ' έκατέρου λεγόμενα, 
ευρίσκεται πολλάκις όλίγη ή τούτων διαφορά».6 

3) Αρνητικές επιπτώσεις στην καθόλου εξέλιξη τού Χριστιανισμού καί στην επίδραση του 
γιά τήν αντιμετώπιση τών συγκεκριμένων προβλημάτων τών ανθρώπων στην Ευρώπη είχε 
καί ή μονόπλευρη δυτικοκεντρική έκφραση τού χριστιανικού μηνύματος, είτε μόνο μέ τή ρω

μαιοκαθολική της μορφή, εϊτε μόνο μέ τήν ευαγγελική, προτεσταντική της ερμηνεία, είτε καί 
μέ τήν ρωμαιοκαθολική καί ευαγγελική της σύγκλιση, παρά τίς εντατικές των προσπάθειες. 
Άπουσίαζεν όμως αισθητά ή δυναμική καί υπαρξιακή μορφή τής ανατολικής ορθοδόξου βιώ

σεως τού αντίστοιχου δηλαδή χριστιανικού μηνύματος, χωρίς νά θέλω νά εθελοτυφλώ καί 
νά ισχυρίζομαι, ότι καί στά καθ' ημάς τό ορθόδοξο βίωμα είναι πάντα καί παντού απόλυτα 
γνήσιο καί πλήρες. Όμως, μέ τή συνεχώς αυξανόμενη παρουσία καί τού ορθοδόξου βιώματος 
στή Δύση εμπλουτίσθηκε όχι μόνον ή διατύπωση, άλλα καί ή σύνθεση τής χριστιανικής αλή

θειας, πράγμα τό όποιο πραγματοποιήθηκε καί μέ τήν αναγκαία καί χρήσιμη οικουμενική 
συνεργασία τών χριστιανικών 'Εκκλησιών. Ή συμβολή τής 'Ορθοδόξου Ακαδημίας στό θέμα 
αυτό υπήρξε έντονη καί είναι διεθνώς γνωστή. Πολλές φορές βρέθηκα καί προσωπικά στην 
ευχάριστη θέση νά βλέπω ομάδες καί μέλη Δυτικών 'Εκκλησιών νά εκφράζουν μεγάλη ικα

νοποίηση διότι γνώριζαν καί ζούσαν γιά πρώτη φορά καί τήν ορθόδοξη διάσταση τού χρι

στιανικού μηνύματος μετά άπό παραμονή μιας μόνο εβδομάδος στην 'Ορθόδοξο Ακαδημία 
Κρήτης. Τίς εμπειρίες των αυτές μετέφεραν καί μεταφέρουν εμπλουτισμένοι πλέον καί στίς 
Εκκλησίες των, ως νέοι ιεραπόστολοι καί πρέσβεις τής 'Εκκλησίας μας. 

6 Συλβέστρου Συροποΰλου, Απομνημονεύματα, V, 28, εκδ. ύπό V. Laurent, Les „mémoires" du Grand 
Ecclésiastique de Γ Église de Constantinople. Sylvestre Syropoulos sur le concile de Florence (1438

1439) Vol. IX [Concilium Florentinum Documenta et Scriptores. Editum Consilio et Impensis Pontificii 
Institut! Orientalium Studiorum. Series Β], Rom 1971, 282. 
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4) Ή 'Ορθοδοξία αντιμετωπίζει καί οφείλει, αν δεν τό κάνει όσο πρέπει, νά αντιμετωπίζει 
διαχρονικά καί τά εκάστοτε νέα προβλήματα της συγχρόνου κοινωνίας, διαλεγομένη άφοβα 
μέ τους ανθρώπους χωρίς καμμία διάκριση, «πρόσωπον προς πρόσωπον»,7 σύμφωνα μέ τίς 
βασικές αρχές της χριστιανικής μας πίστεως, δτι δλοι oi άνθρωποι ανεξαιρέτως φέρουν τήν 
εικόνα τοϋ Θεού καί είναι ισότιμα μέλη τής κοινωνίας, ανεξαρτήτως προελεύσεως, χρώματος, 
φύλου, θρησκείας, γλώσσας, έθνους ή καί κοινωνικής καί πολιτικής τάξεως. Ακριβώς οι βα

σικές αυτές αρχές τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, οι οποίες διατυπώθηκαν καί στην Πανορθό

δοξη Διάσκεψη τής Γενεύης τό 1986, αποτελούν ανέκαθεν καί τήν ορθόδοξη βάση τοΰ έργου 
καί των δραστηριοτήτων τής 'Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, ή οποία προσπάθησε καί 
προσπαθεί νά καλύψει τους τομείς αυτούς. Πράγματι, τά προγράμματα τής Ακαδημίας περι

λαμβάνουν δλα τά προβλήματα των ανθρώπων χωρίς διακρίσεις καί μεροληψία. Αυτές πρέπει 
νά εΐναι καί οι αρχές σήμερα γιά τήν αντιμετώπιση καί των νέων προκλήσεων στη συνεχώς 
μεταβαλλόμενη κοινωνία πού ζοϋμε, μέ τους νέους γείτονες μας, μέ τους νέους συμπατριώτες 
μας, μέ τους νέους οικογενειακούς συγγενείς μας καί λόγφ των μικτών γάμων. Πολλοί αλλο

δαποί άπό τίς ευρωπαϊκές χώρες γίνονται, βάσει καί τής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ημεδαποί. 
Οί άλλοι, οί έτεροι, γίνονται ημέτεροι καί οικείοι, οι έτεροι γίνονται συνεχώς καί περισσότερο 
οι εταίροι μας καί οί συνεταίροι μας, ε'ίτε τό θέλουμε, είτε δέν τό θέλουμε. Αυτή είναι ή συνε

χώς αυξανόμενη πραγματικότητα γύρω μας. Δέν αγνοώ τά πολλά νέα προβλήματα πού όντως 
υπάρχουν, όμως ή ξενονοφοβία καί ή μισαλλοδοξία δέν βοηθούν κανένα καί δέν λύνουν κα

νένα πρόβλημα! Επομένως, ό έμπρακτος σεβασμός, ή αλληλοεκτίμηση καί ό ειλικρινής διά

λογος θά βοηθήσουν νά λύσωμε τά νέα δύσκολα προβλήματα καί τίς νέες αναπόφευκτες 
προκλήσεις. Ή φωνή τής 'Ορθοδόξου Ακαδημίας, φωνή τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας στο εκά

στοτε συγκεκριμένο παρόν είναι δυνατή καί σεβαστή. 

5) Καί επειδή δέν είναι πάντα εύκολη ή προσέλευση ξένων στή χώρα μας καί στην Εκκλησία 
μας, καλούν αυτοί συχνά ορθοδόξους θεολόγους στά μέρη των, γιά νά διαλεχθούν καί νά εκ

θέσουν τήν ορθόδοξη διδασκαλία σέ Πανεπιστήμια καί άλλα πνευματικά καί επιμορφωτικά 
Ιδρύματα, σέ Συνέδρια καί συμπόσια ή καί γιά συνεργασία σέ επιστημονικές εκδόσεις. Με

ταξύ αυτών συγκαταλέγεται καί ό άπό ετών γνωστός πλέον Γεν. Διευθυντής τής 'Ορθοδόξου 
Ακαδημίας. Τούτο συνέβη καί στή Θεολογική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου τού Γκράτς τής Αυ

στρίας, οπού δίδαξα πάνω άπό 40 χρόνια 'Ορθόδοξη Θεολογία καί κατ' επανάληψη διοργά

νωνα καί συνεχίζω νά τό κάνω, συνέδρια τής Σχολής μας στην 'Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης 
άπό τό 1971. Από τή Σχολή μας στό Πανεπιστήμιο τού Γκράτς έχει κληθεί κατ' επανάληψη 
καί ό Γεν. Διευθυντής τής 'Ορθοδόξου Ακαδημίας γιά νά λάβει μέρος σέ διάφορα συμπόσια 
καί συνέδρια. Λόγω τής πλούσιας καί εντατικής συνεργασίας μας μεταξύ Κρήτης καί Γκράτς 
έχει εκδώσει ή Θεολογική Σχολή τού Γκράτς καί Τιμητικό Τόμο γιά τόν Αλέξανδρο Παπαδερό 
τό 1992. Παρεπιμπτόντως αναφέρω, δτι στή Θεολογική μας Σχολή τού Γκράτς, ακριβώς λόγω 
τής στενής συνεργασίας μέ τήν 'Ορθοδοξία, αναγορεύθηκε τόν 'Ιούνιο τοΰ 2004 ή Αυτού Θ. 
Παναγιότης ό Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος επίτιμος Διδάκτωρ τού εκεί 
Πανεπιστημίου. 

7 Πρόγραμμα Λόγου καί Τέχνης στην 'Ορθόδοξο Ακαδημία ήδη άπό τίς αρχές τής δεκαετίας τοϋ '80. 
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6) Πλούσια είναι ή ορθόδοξη βιβλιογραφία σε δυτικές δημοσιεύσεις και εκδόσεις και εμφανή 
τά αποτελέσματα και ol ορθόδοξες επιδράσεις στη δυτική σκέψη. Οι επιδράσεις αυτές είτε 
τή συμπληρώνουν και τήν εμπλουτίζουν, είτε ακόμη καί διορθώνουν μονόπλευρες και ελλεί

πεις διατυπώσεις της χριστιανικής διδασκαλίας. Μιά αντικειμενική έρευνα γιά τήν επίδραση 
αυτή θά είναι πολύ χρήσιμη. 
Ώς ενα παράδειγμα μεταξύ των πολλών μπορώ νά αναφέρω τήν κοινή έκδοση ενός σημαντι

κού συγγράμματος στην Αυστρία, τό όποιο υπερβαίνει τά στενά όρια της ρωμαιοκαθολικής 
καί ευαγγελικής εκφράσεως καί τό όποιο διατυπώνει πλέον τήν τριπλή διάσταση τών μεγά

λων παραδόσεων, της ρωμαιοκαθολικής, της ευαγγελικής, άλλα καί της ορθοδόξου σε βασικά 
θέματα τής χριστιανικής πίστεως καί ζωής. Τό σύγγραμμα τιτλοφορείται: «Προοπτικές Οι

κουμενικής Κοινωνικής Ηθικής. Τό καθήκον των Εκκλησιών στην ευρύτερη Ευρώπη» καί 
έχει συγγραφεί καί εκδοθεί άπό κοινού άπό τή ρωμαιοκαθολική καθηγήτρια τοΰ Πανεπι

στημίου τής Βιέννης Ingeborg Gabriel, άπό τόν Αλέξανδρο Παπαδερό καί άπό τόν ευαγγελικό 
καθηγητή τοΰ Πανεπιστημίου τής Βιέννης Ulrich Körtner.8 

7) Ή προσπάθεια αυτή παρουσιάζει γιά μιά ακόμη φορά στό νέο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι τή 
δυνατότητα, αλλά καί τις συγκεκριμένες προτάσεις τών χριστιανικών Εκκλησιών, συμπερι

λαμβανομένης πλέον συνεχώς καί περισσότερο ν καί τής 'Ορθοδόξου, ή οποία συνδιαλέγεται 
ευθαρσώς με αυτές, γιά τή δημιουργία τής νέας Ευρώπης μέ χριστιανικές αρχές γιά αρμονική 
καί ειρηνική συμβίωση τών λαών καί γιά σεβασμό τής αξιοπρέπειας τοΰ ανθρωπίνου προ

σώπου. Καί εδώ ακριβώς έχει διαπιστωθεί ότι όλες οι Εκκλησίες μαζί έχουν μεγαλύτερο κύρος 
καί δύναμη, γιά νά αντιμετωπίσει ό χριστιανισμός μέ μιά φωνή όλα αυτά τά συγκεκριμένα 
προβλήματα τής σύγχρονης κοινωνίας. Ή συμβολή τής 'Ορθοδοξίας μέ τήν πνευματικότητα 
της καί μέ τήν ανθρωπολογία της μπορεί νά είναι καθοριστική. Ή 'Ορθοδοξία διαλεγομένη 
καί συνεργαζόμενη μέσα στή σύγχρονη κοινωνία έχει τή δυνατότητα καί τό χρέος νά μαρτυ

ρήσει καί νά υπενθυμίσει αξιόπιστα τήν παροδικότητα τών επιγείων καί ότι στό προσκήνιο 
πρέπει νά βρίσκεται ό άνθρωπος ώς άνθρωπος μέ τήν αναφαίρετη αξιοπρέπεια του. Μέ βάση 
τήν αρχή αυτή είναι δυνατόν νά υπενθυμίζεται ότι ή πολιτική δέν πρέπει νά υπηρετεί μόνο 
τά ποικίλα συμφέροντα καί κυρίως τήν οικονομία καί νά μειώνεται ή νά εξαφανίζεται ή κοι

νωνική διάσταση, όπως ζούμε σήμερα οδυνηρά σέ πολλές περιπτώσεις. Εΐναι ευτύχημα ότι 
υπάρχουν καί φωτεινές εξαιρέσεις καί δείγματα περισκέψεως καί αναπροσανατολισμού. Δέν 
πρέπει, επίσης, νά αγνοούμε ότι καί ή οικονομία έχει τάσεις νά χάνει τήν αρχική της σημασία 
καί τόν πρωταρχικό της σκοπό, δηλ. τή δίκαιη κατανομή τών αγαθών (ή ετυμολογική προ

έλευση τής λέξης άπό τό οίκος· καί νέμω), καί νά εκφυλίζεται σέ ενα δήθεν επιτυχημένο κύριο 
σκοπό της, δηλ. μόνο στην αύξηση τοΰ κέρδους καί τοΰ κεφαλαίου τών ολίγων. Ούτε επιτρέ

πεται γιά τήν επίτευξη αυτή τοΰ μονόπλευρου σκοπού τής οικονομίας νά αγνοείται ή νά εκ

μεταλλεύεται ή καί νά καταπατείται συνειδητά ή αξιοπρέπεια τοΰ ανθρωπίνου προσώπου, 
ή ανθρωπιά, ή δικαιοσύνη, ή αλληλεγγύη, ή ειρήνη, ή ελευθερία, ή αδελφότης καί ή αγάπη 
μεταξύ τών ανθρώπων καί τών λαών, αρχές καί αξίες γιά τίς όποιες αγωνίζεται ή 'Ορθοδοξία, 

8 Ingeborg Gabriel, Alexandres Papaderos, Ulrich H. J. Körtner, Perspektiven ökumenischer Sozialethik. Der 
Auftrag der Kirchen im größeren Europa, Matthias  Grünewald  Verlag. Mainz 2005, 2. Aufl. 2006. 
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ώς δηλώνει ανεπιφύλακτα καί τό κείμενο που αναφέραμε προηγουμένως, της Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως της Γενεύης τό 1986.9 

Αύτη είναι ή ζώσα 'Ορθοδοξία, προς την οποία πορεύεται καί την οποία θέλει νά προβάλλει 
καί ή 'Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης στην υπηρεσία της 'Εκκλησίας καί της κοινωνίας της 
Κρήτης καί γενικότερα στή δύσκολη συγκυρία των καιρών μας. Έχομε ανάγκη οάσεων καί 
εργαστηρίων εναλλακτικών προσπαθειών. Εΐμαι δέ βέβαιος, ότι εάν θέλουμε καί μπορούμε 
νά αντιμετωπίσουμε καί τή σημερινή κρίση, πρέπει νά παραδεχθούμε ότι ή κρίση αυτή δεν 
είναι μόνο οικονομική ή καί πολιτική, άλλα πρώτιστα κρίση άρχων καί αξιών, οι όποιες 
αγνοούνται καί παραμερίζονται! 
Μέ τή διαπίστωση αυτή, θεωρώ ευτυχές τό γεγονός ότι ή Μητρόπολις Κισάμου καί Σελίνου 
με τόν Μητροπολίτη κύριο Άμφιλόχιο, Πρόεδρον τού Συμβουλίου της Ακαδημίας, ή Σύνοδος 
της 'Εκκλησίας Κρήτης μέ τόν Αντιπρόσωπο της στό Συμβούλιο της Ακαδημίας, τόν Σεβα

σμιότατο Μητροπολίτη Κυδωνιάς καί Άποκορώνου κύριο Δαμασκηνό καί ή σημερινή ση

μαντική παρουσία τού Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ειρηναίου, παλαιού 
καί στενού συνεργάτου της Ακαδημίας, επιβεβαιώνουν τό αμέριστο ν ενδιαφέρον καί τήν 
αναγνώριση καί διαχρονική στήριξη της 'Εκκλησίας στό πολύπλευρο έργο της Ακαδημίας. 
Πεποίθηση καί ευχή μας. 
Άπό καρδίας εκφράζω, τέλος, τά συγχαρητήρια μου στον τιμώμενο Αλέξανδρο Παπαδερό, 
καί εύχομαι υγεία καί δύναμη στή ζωή του, μαζί μέ τήν αγαπητή, τήν προσηνή καί υπομονε

τική σύζυγο του, τά παιδιά καί τά εγγόνια του. 

9 Πρβλ. Ingeborg Gabriel, Alexandres Papaderos, Ulrich Η. J. Körtner, Perspektiven ökumenischer 
Sozia/efMk, 92 έξ. 
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1 
Δρ. Γεώργιος Τσέτσης 
Μ. Πρωτοπρεσβύτερος τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου 

Αλέξανδρος Κ. Παπαδερός 
Μια ενοχλητική «αλογόμυγα» στη διακονία τοΰ Οικουμενι

κού Πατριαρχείου καί της Οικουμένης 

Έν έτει 1981, τό Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (ΠΣΕ) είχε προβεί 
στην έκδοση ενός κομψού τόμου, υπό τόν τίτλο Voices of Unity («Φωνές Ένάτητος»)10, προ

κειμένου όπως τιμηθεί, μέ την ευκαιρία των όγδοηκοστών γενεθλίων του, ό μακαριστός Wil

lem Adolf Visser 't Hooft, ό επιφανής αυτός πρωτοπόρος της σύγχρονης Οικουμενικής 
Κινήσεως καί επί τριακονταετία όλη Γενικός Γραμματεύς καί εμψυχωτής τοΰ θεσμικού ορ

γάνου της Κινήσως αυτής, τουτέστι τοΰ ΠΣΕ. Μεταξύ των δέκα συνεργατών τοΰ συλλογικού 
αύτοϋ Τόμου, υπήρχε καί ένας 'Ορθόδοξος. Ό επιστήθιος φίλος, αδελφός καί συνοδοιπόρος 
Δρ. Αλέξανδρος Παπαδερός, πού τιμάται απόψε άπό τόν Φιλολογικό Σύλλογο Χανίων «Ό 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» γιά τήν πολυδιάστατη καί ανεκτίμητη προσφορά του προς τό Οικουμε

νικό Πατριαρχείο, τήν Εκκλησία καί τόν λαό τής Κρήτης, προς τό Γένος τών Ελλήνων, προς 
τά ελληνικά γράμματα καί γενικά τήν χριστιανική οικουμένη. 

Στην ενδιαφέρουσα καί τολμηρή πραγματεία του πού δημοσιευόταν στον έν λόγω 
τόμο, τιτλοφορούμενη «Ή 'αλογόμυγα' στό εδώλιο», ό Αλέξανδρος Παπαδερός, παραπέμ

ποντας στον παραβολικό λόγο του Πλάτωνα, πού φέρει τόν Σωκράτη νά θεωρεί εαυτόν «αλο

γόμυγα», ταγμένη άπό τόν θεό νά είναι κολλημένη διαρκώς στην πόλη τών Αθηνών καί νά 
αφυπνίζει, νά ερεθίζει καί νά πείθει τόν κάθε Αθηναίο,11 χαρακτήριζε τόν Visser 't Hooft ως 
τήν π ιό όχληρή «αλογόμυγα» τής παγκόσμιας Χριστιανοσύνης κατά τόν εικοστό αιώνα! Μιά 
«αλογόμυγα» σταλμένη καί αυτή άπό τόν θεό, γιά νά τραντάξει, νά αφυπνίζει, καί νά πει

ράζει τους χριστιανούς τής σύγχρονης εποχής. 
Καί δέν είχε άδικο! Διότι, πράγματι, ό χαρισματικός αυτός 'Ολλανδός θεολόγος καί διανο

ούμενος, μέ τόν όποιο είχα τό προνόμιο νά συνεργασθώ στή Γενεύη στίς αρχές τής Εκκλη

σιαστικής μου σταδιοδρομίας περί τά μέσα τής δεκαετίας τοΰ '60, ουδέποτε εΐχε παύσει νά 
προκαλεί τις Εκκλησίες μέ τόν χαριτωμένο του λόγο καί τά πειστικά επιχειρήματα του, καί 
νά τίς προσκαλεί όπως, εξερχόμενες άπό τά ομολογιακά τους στεγανά, στρατευθούν άπό 
κοινού στον θεοφιλή αγώνα τής προωθήσεως τής χριστιανικής ένότητος.12 

Δέν θά ήταν υπερβολή, όμως, αν διετείνετο κανείς ότι καί ό φίλος Αλέξανδρος Πα

παδερός, κατά τή σαραντάχρονη περίπου ενεργό συμμετοχή του στά διαχριστιανικώς δρώ

Ans Ivan der Bent (ed), Voices of UnityEssays in honour of Willem Adolf Visser 't Hooft, WCC, Ge

neva, 1981. 
"Πλάτωνος Απολογία, 18. 
12 Αλεξάνδρου Παπαδεροϋ, Οίκουμενσμός: Κλήση καί Πρόκληση, Έκδ. 'Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρή

της, ΓωνιάΧανίων 1984, σελ. 17 (στό έξης Οικουμενισμός). 
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μένα, τόσο στά πλαίσια του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ), όσο καί σε εκείνα 
τοΰ ΠΣΕ, υπήρξε μια «αλογόμυγα», ένας «οίστρος», ένας «μύωψ», όπως αποκαλεί ό Πλάτων 
τό έντομο αυτό. Ό Παπαδερός υπήρξε, πράγματι, ή 'Ορθόδοξη εκείνη «αλογόμυγα», ή οποία, 
διερμηνεύοντας με λόγους πειστικούς τό περί χριστιανικής καταλλαγής καί ένότητος όραμα 
τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, ερέθιζε, κέντριζε καί πείραζε όσους ασχολούνταν με τη 
σύγχρονη διαχριστιανική προβληματική, ε'ιδικώτερα δε μέ τά καίρια ζητήματα της χριστια

νικής ένότητος καί τής κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Καί κέντριζε ό αδελφός Αλέξανδρος προς δύο κατευθύνσεις. Μιά προς την κατεύθυνση των 
Εκκλησιών καί Όμολογιών εκείνων τής Δύσεως πού ήταν ενεργά μέλη των ανωτέρω Διαχρι

στιανικών 'Οργανισμών, υπενθυμίζοντας σ'αύτές πώς ή 'Ορθοδοξία δέν είναι ό «φτωχός αδελ

φός» τής Οικουμενικής Κινήσεως, ούτε κάποιο ξένο σώμα μέσα στά θεσμικά όργανα της, 
άλλα πλήρες μέλος, μάλιστα δέ καί εμπνευστής τής Κινήσεως αυτής. Καί είχε δίκαιο. Διότι 
καθώς δήλωνε τό 1967 ήδη ό προαναφερθείς Visser 't Hooft, έπ' ευκαιρία τής επισκέψεως τοϋ 
Οικουμενικού Πατριάρχου Άθηναγόρα στην εν Γενεύη έδρα τοϋ ΠΣΕ, ή Πρώτη τής 'Ορθο

δοξίας Καθέδρα, «ή 'Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως ήταν εκείνη πού μέ την 'Εγκύκλιο τοϋ 
1920 εΐχε εξαγγείλει τη σύναξη τών χριστιανών, καί πού υπήρξε ή πρώτη στή νεώτερη ιστο

ρία στό νά ύπομνήσει ότι ή χριστιανοσύνη θά ήταν άπειθής στό θέλημα τοϋ διδασκάλου καί 
Σωτήρος της, αν δέν επιζητούσε νά δείξει στον κόσμο την ενότητα τοϋ λαού τοϋ θεοϋ».13 

Ωστόσο, ό αδελφός Αλέξανδρος κέντριζε καί προς Ανατολάς. Προς την δική μας κα

τεύθυνση. Κυρίως δέ προς την κατεύθυνση τών ορθοδόξων εκκλησιαστικών καί παραεκκλη

σιαστικών εκείνων κύκλων, πού μέ πάθος αντιδρούσαν όχι μόνο στίς διάφορες ενωτικές καί 
κοινωνικοπολιτικές πρωτοβουλίες τοϋ ΚΕΚ ή τοϋ ΠΣΕ, άλλα καί στίς συναφείς πρωτοβουλίες 
καί τοποθετήσεις τών κατά τόπους 'Ορθοδόξων Αυτοκέφαλων 'Εκκλησιών, αρχής γενομένης 
από τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, θεωρώντας πώς ήταν πλέον καιρός ή 'Ορθοδοξία νά 
«δώσει εν ένί στόματι μιά απάντηση στην κοινωνικοπολιτική πρόκληση τόσο τής Οικουμε

νικής Κίνησης όσο καί τής σύγχρονης παγκόσμιας κατάστασης»14 μέ βάση τό ορθόδοξο ήθος 
καί τήν ιδιάζουσα κοσμοαντίληψη της, ô Αλέξανδρος Παπαδερός μέ μονογραφίες, άρθρα, 
ομιλίες καί παρεμβάσεις του σέ διεθνή φόρα καί σέ διαχριστιανικές συνελεύσεις, τάρασσε 
διαρκώς τά λιμνάζοντα ύδατα, προβάλλοντας ρηξικέλευθες θέσεις καί προτάσεις, πρωτάκου

στες εις ώτα ορθοδόξων!! Γι'αύτό, Ίσως, γινόταν κάποτε στόχος επικρίσεων εκ μέρους μερικών 
εκκλησιαστικών καί ακαδημαϊκών κύκλων τοϋ ευρύτερου χώρου μας. 

Περιττό νά ειπωθεί πώς ενεργούσε μέ τόν 'ίδιο πρωτοποριακό τρόπο καί μέσα στά 
πλαίσια τών απειράριθμων θεολογικής, κοινωνικής, επιστημονικής καί πολιτισμικής υφής το

πικών επιμορφωτικών ημερίδων καί συνάξεων ή διεθνών συνεδρίων, πού συγκαλούνταν 
κατά τακτά διαστήματα στην 'Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, «τό κορυφαΐον τούτο πνευμα

τικόν ίδρυμα τής Κρήτης μέ όρθόδοξον καί διαχριστιανική ν άκτινοβολίαν, καί έπιτελικόν 
όργανον τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου εις τήν προώθηση/ καί ύλοποίησιν τοϋ οράματος 

W.A. Visser 't Hooft, "Ό μη συνάγων μετ' έμοΰ σκορπίζει", εν Στάχνς, ΊανουάριοςΊούνιος 1969, σελ. 51. 
14 Οικουμενισμός, σελ. 20. 
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της ένότητος και της καταλλαγής», καθώς χαρακτήριζε την Ακαδημία ό Σεπτός Προκαθήμε

νος μας, ό Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά την επίσκεψη του σ' αυτήν τον Νοέμβριο τοϋ 
1992 's 

Ό Αλέξανδρος Παπαδερός μπήκε στο διαχριστιανικό προσκήνιο το 1974, όταν ό 
μακαριστός Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος τόν συμπεριέλαβε στην Αντιπροσωπεία της 
Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως στην έβδομη Γενική Συνέλευση τοϋ Συμβουλίου Ευρωπαϊ

κών Εκκλησιών (ΚΕΚ), ή οποία είχε συγκληθεί στό Engelberg της Ελβετίας. Κατά τή Συνέ

λευση αυτή, εξελέγη, διαδεχόμενος τόν Μητροπολίτη Σηλυβρίας Αιμιλιανό, μέλος τοϋ 
ανώτατου διοικητικοΰ Σώματος τοϋ Πανευρωπαϊκοΰ αύτοϋ όργανισμοϋ, ήτοι της Συμβου

λευτικής (μετέπειτα δέ Κεντρικής) Επιτροπής, όπου καί παρέμεινε επί 30 συναπτά έτη, μέχρι 
τήν δωδέκατη Γενική Συνέλευση τοϋ Trondheim (2003), γενόμενος έτσι το μακροβιώτερο μέλος 
τοϋ εν λόγω Σώματος. 

Κατά τό διάστημα αυτό διετέλεσε Συντονιστής διαφόρων επί μέρους Επιτροπών τοϋ 
ΚΕΚ, αντιπρόσωπος του στό Συμβούλιο τής Ευρώπης γιά θέματα Παιδείας, γιά ένα δέ διά

στημα καί Πρόεδρος του, στή θέση τήν οποία κατείχε ό Μητροπολίτης Λένινγκραντ Αλέξιος, 
μέχρις ότου εκλεγεί Πατριάρχης Μόσχας. Πρέπει δέ νά υπογραμμισθεί ότι, παρά τήν παρου

σία πολλών καταξιωμένων ιεραρχών καί θεολόγων τοϋ Ο'ικουμενικοΰ Πατριαρχείου σέ ποι

κίλα διοικητικά καί συμβουλευτικά όργανα τοϋ ΚΕΚ, ό Παπαδερός εθεωρείτο ως ό κατ' 
εξοχήν «άνθρωπος τοϋ Φαναριού» μέσα στον Διαχριστιανικό αυτό 'Οργανισμό. 

Ό πρωταγωνιστικός ρόλος τόν όποιο διεδραμάτισε στό ΚΕΚ ό αδελφός Αλέξανδρος, 
συνετέλεσε, χωρίς αμφιβολία, καί στην ούσιαστικώτερη δραστηριοποίηση τής ελληνόφωνης 
'Ορθοδοξίας, σέ ό,τι άφορα τή χριστιανική μαρτυρία μέσα στή σύγχρονη καί διαρκώς έκκο

σμικευόμενη Ευρωπαϊκή κοινωνία. 
Ώς γνωστόν, κατά τά πρώτα είκοσι χρόνια τής ζωής τοϋ ΚΕΚ, ή «'Ορθόδοξη φωνή» 

μέσα σ'αύτό προερχόταν κυρίως άπό τίς χώρες τοϋ τότε «Ανατολικού Μπλοκ», μέ πρωτα

γωνιστές τίς 'Εκκλησίες Ρωσίας καί Ρουμανίας. Τά πράγματα όμως άλλαξαν ριζικά έπειτα 
άπό τήν επιτυχή, «μέ τό έτσι θέλω», θά έλεγε κανείς, απόπειρα τοϋ Παπαδεροϋ όπως ή όγδοη 
Γενική Συνέλευση τοϋ ΚΕΚ πραγματοποιηθεί στην 'Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης. Τοιουτο

τρόπως, οι εκ Δύσεως 'Εκκλησίες μέλη τοϋ ΚΕΚ είχαν γιά πρώτη φορά, τό 1979, τήν ευκαιρία 
νά συνέλθουν επί τό αυτό στην «καθ' ημάς Ανατολή», πάνω στό έδαφος μιας Αποστολικής 
'Εκκλησίας καί νά βιώσουν έκ τοϋ σύνεγγυς τήν Κρητική φιλοξενία, άκούοντας όμως ταυτό

χρονα καί μιαν άλλη θεολογική φωνή. 'Εκείνη τοϋ 'Ορθόδοξου Εύρωπαϊκοϋ νότου. Μπορεί 
δέ νά λεχθεί ανεπιφύλακτα, ότι ή σημερινή δυναμική παρουσία τοϋ Ο'ικουμενικοΰ Πατριαρ

χείου καί τών 'Εκκλησιών Κύπρου καί Ελλάδος στό ΚΕΚ, εγκαινιάσθηκε ακριβώς κατά τήν 
ιστορική αυτή Συνέλευση τής Γωνιάς. 

Σημαντική ,όμως, ήταν ή παρουσία καί συμβολή τοϋ Παπαδεροϋ καί μέσα στά πλαί

σια τοϋ ΠΣΕ. Χωρίς ποτέ νά διατελέσει μέλος κάποιου διοικητικοΰ ή συμβουλευτικοΰ οργά

νου τοϋ διαχριστιανικοΰ αύτοϋ όργανισμοϋ (μέ εξαίρεση τή συμμετοχή του στή σημαντική 

Μ. Χατζηφώτη, ΦανάριΚρήτη, Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στήνΈκκλησία ι% 
^ΠΠ& (622 Νοεμβρίου J9P2;, Αθήνα 1998, σελ. 209. 
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Επιτροπή Commission on the Churches' Participation in Development, CCPD), ό Αλέξανδρος, 
σε Γενικές Συνελεύσεις, συμπόσια και συνέδρια του, ή σέ διάφορες αποστολές στην Ευρώπη, 
τη Μέση Ανατολή, τήν Ασία, τον Καύκασο ή τά Βαλκάνια, διεδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο, 
κομίζοντας τήν Φαναριωτική καί γενικά τήν 'Ορθόδοξη «νότα» σέ συζητήσεις καί διαβου

λεύσεις που αφορούσαν στή θεολογική έρευνα, τήν Ιεραποστολή, τήν παιδεία ή τήν κοινω

νικοπολιτική διάσταση της χριστιανικής διακονίας. Άς μοΰ επιτραπεί νά σταθώ γιά λίγο 
στό τελευταίο τοΰτο σημείο. 

Τόν Νοέμβριο τοϋ 1978, καί σέ μιά περίοδο κατά τήν οποία οί ανά τήν οικουμένη 
Εκκλησίες αναζητούσαν τρόπους προωθήσεως στον κόσμο της Ιδέας γιά μιά δίκαιη καί «άει

φόρο ανάπτυξη», στην 'Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης φιλοξενήθηκε έ'να άτυπο διορθόδοξο 
συμπόσιο, τό όποιο είχε συγκαλέσει τό ΠΣΕ υπό τό γενικό θέμα «'Εκκλησία καί Διακονία: 
Μιά 'Ορθόδοξη προσέγγιση της Διακονίας».16 Τό συμπόσιο αποσκοπούσε στή θεολογική εμ

βάθυνση στό θέμα της χριστιανικής διακονίας καί στην εξεύρεση τρόπων συντονισμού καί 
συνεργασίας των 'Εκκλησιών στους τομείς της αναπτύξεως καί της κοινωνικής μέριμνας. Ώς 
κύριος ομιλητής τοϋ συμποσίου είχε επιλεγεί ό φιλοξενών αυτό Γενικός Διευθυντής της Ακα

δημίας, ô Δρ Αλέξανδρος Παπαδερός. 
Στην εμπεριστατωμένη εισηγητική του ομιλία, τιτλοφοροΰμενη «Ή Λειτουργική Δια

κονία»,17 ό Αλέξανδρος Παπαδερός, άφοϋ πρώτα έκαμε μιά βιβλική, θεολογική καί ιστορική 
ανάλυση της διακονίας, φέροντας παραδείγματα γιά τό πώς βιώθηκε καί ασκήθηκε αυτή μέσα 
στην 'Εκκλησία διά μέσου τών αιώνων, στή συνέχεια μίλησε διά μακρών γιά τήν ανάγκη αλ

λαγής στό μέχρι σήμερα πρότυπο διακονίαςφιλανθρωπίας, καί πλειοδότησε γιά τή διάβαση 
μας άπό τή «θεραπευτική διακονία» στην «προληπτική διακονία». Καί εν τή ρύμη τοϋ λόγου 
έκαμε μνεία, γιά πρώτη φορά στά οικουμενικά χρονικά, περί «μικροδιάστατης καί μακρο

διάστατης διακονίας». Όλα τά μέτρα, έλεγε, πού λαμβάνονται σέ ώρισμένο τόπο καί χρόνο 
άπό φιλανθρωπικά Ιδρύματα, μέ σκοπό τήν αντιμετώπιση τών διαφόρων μορφών ανθρώπινης 
δυστυχίας ή τήν περίθαλψη επί μέρους ατόμων καί ομάδων, συνιστούν «μικροδιάστατη δια

κονία»18. Παρατηρώντας, όμως, ότι «ή 'Εκκλησία έδειξε πάντοτε μιαν αξιοθαύμαστη εύελι

ξία.,.καί εφευρετικότητα όσον άφορα στην εγκατάλειψη παλαιών καί τήν εφαρμογή νέων 
μεθόδων διακονικής δραστηριότητος», σέ βαθμό πού νά είναι σέ θέση νά επηρεάζει θετικά 
ολόκληρο τό σώμα της κοινωνίας καί της Πολιτείας μέ βάση τό χριστιανικό πνεύμα τού ελέους 
καί της φιλανθρωπίας, ό Παπαδερός τόνιζε πώς αυτή ακριβώς ή προσπάθεια τής 'Εκκλησίας 
αποτελεί αυτό πού μπορεί νά χαρακτηρισθεί ώς «μακροδιάστατη διακονία»19. Ή Εκκλησία, 
προσέθετε, άπό νωρίς είχε διαπιστώσει πώς ή «μικροδιάστατη διακονία», όσο απαραίτητη 
καί εντυπωσιακή καί αν ήταν, ούτε ώς ασφαλές τεκμήριο γιά τή ζωτικότητα μιας τοπικής 
'Εκκλησίας θά μπορούσε νά θεωρηθεί, ούτε καί θά ήταν ποτέ σέ θέση νά ανταποκριθεί στό 

16 An Orthodox Approach to DiaconiaConsultation on Church and Service, Orthodox Academy of Crete, 
November 2025, 1978, WCC Publications, Geneva 1980. 
17 Αλεξάνδρου Παπαδεροϋ, Λειτουργική Διακονι'αΉ κοινωνική αποστολή τής Εκκλησίας στον σύγ

χρονο κόσμο, "Εκδ. OAK, Χανιά 1981 (στό έξης «Λειτουργική Διακονία»). 
18 Λειτουργική Διακονία, σελ. 43. 
'" Όπ.π. 
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μέγεθος της κοινωνικής αθλιότητας ποΰ πρέπει νά αντιμετωπισθεί κάθε φορά20. Γι' αυτό 
ακριβώς, έλεγε, οι ποιμένες θεώρησαν, και πρέπει νά θεωρούν, την διακονική αποστολή της 
Εκκλησίας σέ πολύ ευρύτερα πλαίσια, δηλ. ώς «μακροδιάστατη διακονία». Μιά διακονία 
προς τρεις κατευθύνσεις: α) ώς οικοδόμηση μιας κοινότητας αλληλεγγύης, β) ώς διακονική 
Ιεραποστολή, καί γ) ώς στράτευση γιά κοινωνική δικαιοσύνη καί απελευθέρωση21. 
Άν στάθηκα στό σημείο αυτό είναι γιά νά επισημάνω τό γεγονός πώς, μετά τό συνέδριο της 
Γωνιάς τό 1978, τό γλωσσικό αυτό «εύρημα» τοϋ Παπαδεροΰ, οι όροι «Μικροδιακονία»

«Μακροδιακονία» καθιερώθηκαν διεθνώς καί χρησιμοποιούνται πλέον κατά κόρον, οσάκις 
σέ διαχριστιανικούς κύκλους, καί όχι μόνο, γίνεται λόγος γιά ανάπτυξη, γιά κοινωνική δι

καιοσύνη καί γιά ανθρώπινα δικαιώματα. 
Ή εξ ονόματος τοΰ Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως στιβαρά δέσμευση τοϋ Αλέξαν

δρου Παπαδεροΰ στον χώρο της Οικουμενικής Κινήσεως καί γενικά τοϋ διαχριστιανικοΰ 
διαλόγου, μπορεί νά ερμηνευθεί υπό τό φως τοϋ φρονήματος του, ότι «Κίνηση σημαίνει κυ

ρίως αναζήτηση τοΰ άλλου»22. Άλλα ερμηνεύεται, νομίζω, καί υπό τό πρίσμα της διαρκώς 
επαναλαμβανόμενης πεποιθήσεώς του, ότι οι 'Ορθόδοξοι οφείλουν νά κινητοποιηθούν στό 
πλαίσιο της Οικουμενικής Κινήσεως, προκειμένου νά συναντήσουν τόν «άλλον», τόν έτερό

δοξο, καί νά συμβάλουν μαζί του στην εγκατάλειψη της σχολαστικής καί ομολογιακής Θεο

λογίας καί τήν αντικατάσταση της από τόν Λόγο τοΰ Θεού, έτσι όπως αυτός ερμηνεύεται 
αυθεντικά καί βιώνεται στην παράδοση καί τό φρόνημα της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας23. 
Κατά τή γνώμη τοΰ Παπαδεροΰ, τοΰτο είχε μερικώς επιτευχθεί κατά τόν εικοστό αιώνα. Τόν 
αιώνα των τολμηρών πρωτοβουλιών σ' Ανατολή καί Δύση, πού στόχευαν στην έξοδο των 
ποικιλώνυμων Χριστιανικών παραδόσεων άπό τήν εσωστρέφεια τους, τή διάσταση, τήν απο

ξένωση καί τήν άκοινωνησία τους, καί συνηγορούσαν υπέρ τής προαγωγής ενός υπεύθυνου 
διαλόγου προς επίτευξη θεολογικά εφικτών συγκλίσεων, μέ απώτερο στόχο τήν αποκατά

σταση τής ένότητος των χριστιανών εν τή πίστη καί τοις μυστηρίοις, αλλά καί τήν αλληλο

βοήθεια καί τήν άπό κοινού μαρτυρία στον κόσμο τοΰ σωστικού μηνύματος τοΰ Ευαγγελίου24. 
Ωστόσο, δέν παρέλειπε ο Παπαδερός νά εκφράζει τήν απογοήτευση του μπροστά 

στην «οικουμενική κόπωση» πού παρατηρήθηκε φθίνοντος τοΰ εικοστού αιώνος. Κόπωση 
καί αδράνεια πού ενεθάρρυνε όσους εξ αρχής είχαν επιφυλάξεις γιά τήν προσέγγιση τών Εκ

κλησιών, ωθώντας τους έπ' εσχάτων νά εντείνουν τίς αντιρρήσεις τους γιά οποιαδήποτε οι

κουμενική πρωτοβουλία. Γι' αυτό, ακολουθώντας τή γραμμή πού είχε χαράξει μέ τήν 
'Εγκύκλιο τοΰ 1920 τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, παρατηρούσε: «Αυτό τό κλίμα τής παραί

τησης άπό τό όραμα τής καταλλαγής ισοδυναμεί κατ'ούσίαν μέ ανυπακοή στό θέλημα τοΰ 
Θεού καί βλασφημία κατά τοΰ Αγίου Πνεύματος....Διά τοΰτο, χρειζόμαστε πρωτίστως μιά δη

μιουργική οικουμενική ζωτική ορμή (un élan vital œcuménique) πού μόνο άπό τόν Παρά

21 Λειτουργική Διακονία, σελ. 44. 
22 Βλ. Οικουμενισμός, σελ. 45. 

24 Αλεξάνδρου Παπαδεροΰ, "Élan Vital Œcuménique", στό «Διάλογοι Καταλλαγής», άρ. 79 (2005), σελ. 1. 
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κλητο, τό Πνεύμα της αληθείας, μπορεί νά έκπορευθεί (και τούτο), γιά νά υπερνικηθεί ή αδρά

νεια και νά χαραχθεί μιά νέα, βατή οικουμενική πορεία προς ορατούς στόχους»25. 
Ό Αλέξανδρος Παπαδεράς, άφοΰ επί τριάντα καί πλέον έτη αγωνίστηκε τον αγώνα 

τον καλόν, καί τόν δρόμον τετέλεκε καί τήν πίστιν τετήρηκε (Β' Κορ. 4,7), απεχώρησε από 
τό Διαχριστιανικό προσκήνιο οικεία βουλήσει τό 2003, προκειμένου νά δώσει «τόπο στά 
νιάτα». Τό ίδιο έπραξε καί πρό διετίας αποχωρώντας άπό τή Γενική Διεύθυνση της OAK. 
Τοϋτο όμως δεν σημαίνει ότι «εξέλιπε» άπό τό 'Ορθόδοξο στερέωμα! Ό αδελφός Αλέξανδρος 
ανήκει, νομίζω, στην «πάστα» εκείνη των ανθρώπων πού τήν έξοδο τους άπό τήν ενεργό υπη

ρεσία δέν τήν εκλαμβάνουν ώς «παροπλισμό». Τουναντίον, ξαλαφρωμένοι άπό τις καθημε

ρινές μέριμνες, έχοντας δέ στή διάθεση τους άνεση χρόνου, θέτουν εαυτούς στην διακονία 
της Εκκλησίας καί της κοινωνίας, έτοιμοι νά προσφέρουν τις καλές τους υπηρεσίες όταν δε

ήσει, οσάκις υπάρξει ανάγκη. 
Δέν μοϋ απομένει, λοιπόν, παρά νά επαναλάβω, δίκην κατακλεΐδος, αυτά πού ευχή

θηκε μέ τό αποψινό Του μήνυμα ό Σεπτός μας Προκαθήμενος: «Ό Κύριος νά διαφυλάσσει 
τόν τιμώμενον σήμερον Άρχοντα Ύπομνηματογράφον του θρόνου έν άκλονήτω ύγιεία επί 
έτη πολλά, ινα συνέχιση μετά του ιδίου πάντοτε σφρίγους τό προς τήν Έκκλησίαν καί τό 
Γένος πολύτιμον αυτού διακόνημα». 

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Ι 

Συντόμους χαιρετισμούς απηύθυναν 
ο επιτόπιος Σεβασμ. Μητροπολίτης 

Κυδωνιάς και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός 
και ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος, 

Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης. 

"Ο π. π. 
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Αλέξανδρος Κ. Παπαδερός 
Δυο λόγια ευχαριστίας 

Συμπέρασμα, όσον αφορά στα ευμενώς δοξολογηθέντα και τα γε

νόμενα ευγενώς: Ισχύει ο αυστηρός μεν, προστατευτικός όμως από τον 
πειρασμό της κενοδοξίας λόγος του Χρίστου: «...όταν ποιήσητε πάντα 
τα διαταχθέντα ύμΐν, λέγετε ότι δούλοι αχρείοι έσμεν, ό ωφείλομεν 
ποιήσαι πεποιήκαμεν» (Λουκ. 17, 10)  απλά, πράξαμε το καθήκον 
μας, και αυτό πλημμελώς κατά το πλείστον. Όσα δε έγιναν ΕΠΕ

ΚΕΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΕΦΙΚΤΟΥ και είναι πολλά! , έγιναν μόνο με τη Χάρη Εκείνου 
που είπε, ότι «τα αδύνατα παρά άνθρώποις δυνατά παρά τω Οεω έστιν» (Λουκ. 18, 27). 
Ισχύει όμως και ο άλλος λόγος  η παλιά εμπειρία: Ότι «ουδείς προφήτης δεκτός έστιν εν τη 
πατρίδι αύτοΐί» (Λουκ. 4,24), μάλιστα δε σε μια εποχή, που αρέσκεται να σκοτώνει όσους επι

μένουν να ονειρεύονται. Γι' αυτό και άλλη τιμή δεν φωτίζει σαν φλόγα και δεν ζεσταίνει τόσο, 
όσον η προσφερόμενη από ανθρώπους του τόπου σου και μάλιστα από αγαθή προαίρεση και 
αυτόβουλη, ομόφωνη απόφαση. 
Μοιράζομαι τη χαρά όχι μόνο με τη σύζυγο και τα παιδιά μου, αλλά και με τους συνεργάτες 
μου στις διάφορες δραστηριότητες και με πλήθος άλλων ανθρώπων, που δικαιωματικά έχουν 
μερίδιο στην τιμή. Ευχαριστίες οφείλω και ευγνωμόνως εκφράζω: 
Προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο, που ευαρεστήθηκε όχι 
μόνο να μας ευλογήσει με το σεπτό Πατριαρχικό Γράμμα του, αλλ' απέστειλε και Αντιπρό

σωπον Αυτοΰ, για να είναι και ο ίδιος ωσεί παρών! 
Προς τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίον τόσο για την παρουσία του, όσο 
και για τους μεστούς αγάπης και σοφίας λόγους του. 
Προς τον αιδεσιμολογιώτατον Μέγαν Πρωτοπρεσβΰτερον του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
Δρα Γεώργιο Τσέτσην, Εταίρον της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, τον πολυτρόπως στηρί

ξαντα και το Ίδρυμα, την Εκκλησία Κρήτης και πρώτιστα το σεπτό Οικουμενικό μας Πα

τριαρχείο από θέσεις που ελάμπρυνε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, για όσα είχε την 
καλοσύνη να προσθέσει απόψε στα λεχθέντα από τους προλαλήσαντες. 
Προς τη φίλη διακεκριμένη Καθηγήτρια του Πα ντε ίου Πανεπιστημίου κυρία Ισμήνη Κριάρη 
 Κατράνη, που διατηρεί τη φρόνηση, την αγάπη για τα γράμματα και το αγωνιστικό ήθος 
των Σελινιωτών ηρωικών της προγόνων. 
Τον ιδιαίτερα αγαπητό στην Κρήτη και όχι μόνο  από πολλών ετών επιστήθιο φίλο και δια

κεκριμένο μελετητή καί διδάσκαλο των Ελληνικών Γραμμάτων Καθηγητή κ. Φάνη Κακριδή, 
η όποια μετά του οποίου επικοινωνία μου φέρνει στη μνήμη τον μακαριστό πατέρα του Ιωάννη 
Κακριδή, που με πλούτισε με τη σοφία του και με τίμησε με την εμπιστοσύνη και τη φιλία του. 
Τον Άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου συμπολίτη μας Καθηγητή κ. Γρηγόριο Λαρεν

τζάκη, τον ακάματο μελετητή και αυθεντικό ερμηνευτή του αγιοπατερικού λόγου, που τιμά 
στο εξωτερικό μεγάλως Κρήτη και Ορθοδοξία. 

Τους Σεβασμιωτάτους Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο, Πρόεδρο της Ορθοδόξου 
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Ακαδημίας Κρήτης, και Κυδωνιάς και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνό, αντιπρόσωπο της Ι. Επαρ

χιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης στο Συμβούλιο του Ιδρύματος, ευχαριστώ για την πα

ρουσία τους. Τιμούν τον εαυτό τους όσοι από το βήμα που τους προσφέρεται, εκφέρουν λόγον 
αληθείας και παρακλήσεως. Χαίρω γιατί είναι μαζί μας και ο διάδοχος μου στη Γενική Διεύ

θυνση της Ακαδημίας κ. Κων. Κενανίδης. Θα ήθελα να τον γνωρίσετε και θερμώς παρακαλώ 
να στηρίξετε το έργο του [ανταποκρινόμενος σε σχετικό νεύμα εγείρεται, χειροκροτήματα]. 
Και βέβαια ευχαριστώ όλους εσάς, σεβαστοί Πατέρες, οσιότατες Μοναχές, κυρίες και κύριοι, 
φίλοι διαλεκτοί, που με την παρουσία σας επιδοκιμάζετε την απόφαση του Συλλόγου να τι

μήσει το πρόσωπο και το έργο μου. 
Αποδέχθηκα ευγνωμόνως την αποψινή εξαιρετική τιμή για διάφορους λόγους. Ο Φιλολογικός 
Σύλλογος που με τιμά δεν οφείλει τίποτε σε μένα. Ό,τι αποφάσισε και έπραξε πήγασε, όπως 
είπα ήδη, από αγαθή προαίρεση και αυτόβουλη απόφαση. 
Είναι εξαιρέτως καλοδεχούμενη η αναγνώριση και η τιμή, όταν απονέμεται στον τόπο σου, 
από ανθρώπους του τόπου σου. 
Και είναι καλοδεχούμενη η τιμή πολύ περισσότερο, όταν το πράττει ένας Σύλλογος, που τιμά

ται με το όνομα ενός από τους «τρεις μέγιστους φωστήρας της τρισηλίου θεότητος», του Αγίου 
Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Σύλλογος που αισθάνεται το βάρος του ονόματος του και είναι 
καταξιωμένος στη συνείδηση του λαού μας με την υπεραιωνόβια λαμπρή πορεία και πνευμα

τική προσφορά του. 
Τον άφησα τελευταίο τον Φιλολογικό Σύλλογο των Χανίων «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ». Όχι 
ασφαλώς προς επίδειξη ρητορικής ευστροφίας. Η επωνυμία ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, με την οποία 
τιμά τον εαυτό του ο Σύλλογος και αναφέρεται προφανώς στον μέγιστο των χριστιανών ρη

τόρων όλων των αιώνων, αποτρέπει κάθε παρόμοιο πειρασμό. Άφησα τελευταίο τον Σύλλογο, 
επειδή επιθυμία και παράκληση μου είναι, α υ τ ό ς μάλλον να μείνει στη σκέψη και στη μέ

ριμνα μας, παρά ο υπ' αυτού τιμηθείς. 
Θυμούμαι πως μαθητής της Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης, ανέβηκα τις σκάλες αυτού του οι

κοδομήματος για πρώτη φορά την Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 1948, για να ακούσω τη διάλεξη 
του διδασκάλου μου, τότε Αρχιμανδρίτη, Ειρηναίου Γαλανάκη με θέμα: «Ο Διδάσκαλος της 
Θρησκείας διά μέσου των αιώνων» (βλπ. Παρατηρητής. 68 τ. Ι, 7121948, σελ. 2). 

(Αρχιμ. Ειρηναίος Γαλανάκης  φωτογραφία της εποχής) 
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Βρέθηκα έκτοτε πολλές φορές στη φιλόξενη αυτή στέγη των Γραμμάτων και των Τεχνών. Ευ

γνωμονώ τον άξιο Πρόεδρο κ. Αντώνη Πετρουλάκη και τους εκλεκτούς συνεργάτες του στο 
Συμβούλιο, όχι μόνο για την προς την ελαχιστότητά μου μεγάλη τιμή. Τους συγχαίρω, γιατί 
συνεχίζουν αταλάντευτα και χωρίς παρεκκλίσεις το έργο που τους κληροδότησαν άξιοι προ

κάτοχοι τους πολλών γενεών. Τους ευγνωμονώ για την καρτερία και την επιμονή τους, να 
εντατικοποιούν μάλιστα το έργο αυτό, παρά την πνευματοκτόνο αυτοκαταστροφική παρα

ζάλη των καιρών μας, που εμπαίζει τον ποιητή και ευτελίζει τον προφήτη. Ακριβώς εξ αιτίας 
αυτής της εξαχρείωσης χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε λόγους αλήθειας και σωφροσύνης· δη

λαδή χρειαζόμαστε τον «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ». 
Τον χρειάζονται τα Χανιά. Τον χρειάζεται η Κρήτη. Και οφείλει να τον στηρίζει. 
Σας ευχαριστώ! 

(από αριστερά): Γρ. Λαρεντζάκης, Άννα Παπαδερού, Ισμήνη Κριάρη, Φ. Κακριδής, Αλ. Κ. 
Παπαδερός, π. Γ. Τσέτσης, Χρυσούλα Πετρουλάκη, Αντ. Πετρουλάκης, Κ. Μαυρακάκης. 

ΧΟΡΗΓΟΙ: 
Σύνδεσμος Αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ». 
Ξενοδοχείο Σαμάρια. 

Μετά την τελετή ο Πρόεδρος του Συνδέσμου των Αποφοίτων αιδεσιμολ. Αντώνιος Σαπου

νάκης, Προϊστάμενος της Ενορίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Νέα Χώρα 
Χανίων, και οι συνεργάτες του δεξιώθηκαν τους εισηγητές, τον τιμηθέντα, μέλη του Δ.Σ. 
του Συλλόγου «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» και άλλους καλεσμένους στο ενοριακό Κέντρο της 
«Κωνσταντινουπολειάδας», με τη συνήθη κρητική αρχοντιά. 
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Η ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ Πνευματικό Ίδρυμα Παγκρητιο Καλλιτεχνικό Σωματείο 
ΕΝΩΣΙΣ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΑ 

8 * ^K<HKtVC*.fcA < ν ΐ ί δ θ ν ^ ν . Λ t W V t lAOATÏAVW 

<VVUAÎ«?CWV ΚΑ*, ΐον Ι (vevuAÎ(.Kov 5 ^ { μ Αΐΰ ί 

ιμητική Ε,κδήλωση 

■ΛΑ ΐον 

ΑΛΈΞΑΝΔΡΟ Κ. ΠΑΠΑΔΕΡΟ 

ΤΈΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2ΟΙΙ, ΩΡΑ 19οο 
στο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» 

(Στράβωνος 12  Παγκράτι) 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων της Αθήνας ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣΕΝΩΣΙΣ, Πνευματικό 
Ίδρυμα ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ και Παγκρητιο Καλλιτεχνικό Σωματείο ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΑ συν

διοργάνωσαν τιμητική εκδήλωση για τον Αλέξανδρο Παπαδερο, που πραγματοποιήθηκε το 
βράδυ της 6ης Απριλίου 2011 στο Αμφιθέατρο της Κρητικής Εστίας (Στράβωνος 12, Παγ

κράτι), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

19:00 Γεώργιος Μαριδάκης 
Πρόεδρος Παγκρητίου Ενώσεως 

19:05 Χαράλαμπος Σαλβαράκης 
Πρόεδρος του Πνευματικού Ιδρύματος Κρητική Εστία 

19:10 Σωτήριος Αρετονλάκης 
Πρόεδρος του Παγκρατίου ΚαΜιτεχνικού Σωματείου 
Κρητική Μούσα 

19:15 Από τα καθημερινά της Ακαδημίας 
Αιδεσφολ. Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαχατζής 

19:30 Μια ματιά στο εκπαιδευτικό και συγγραφικό έργο 
του Α. Παπαδερου 
Νικόλαος Τζιράκης, Ομότ. Καθηγητής του Παν/μ ίου Αθηνών 

20:00 «Του κόσμου ο πόνος πόνος μου 
κι οι χάρες του χαρές μου» 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ 
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Α.Κ. Παπαδερός 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

Κρητική μουσική και χορός 
από τη χορευτική ομάδα της Κρητικής Εστίας 

Κρητικό κέρασμα 

Μουσικό προανάκρουσμα στη διάρκεια εισόδου των καλεσμένων 

ΩΔΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Κείμενα: Α. Κ. Παπαδερός · Μουσική: Γ. Χαιζηθεοδώρου 

Εκτέλεση: Χορωδία Ιεροψαλτών Χανίων 
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Μαρία Χαιρετη 
(Συντονίστρια της εκδήλωσης) 

Πανοσιολογιώτατε κ. Βασίλειε, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Πα

τριάρχου Αλεξανδρείας κ. κ. Θεοδώρου, 
Σεβασμιότατε Δημητριάδος κ. Ιγνάτιε, 
Σεβασμιώτατε Αχελώου κ. Ευθύμιε, 
Αξιότιμοι κ. κ. Υπουργοί, κ. Πρύτανη, κ. Αντιπρύτανη, κ.κ. Βουλευτές, 
κ. Πρόεδρε του Κόμματος Φιλελευθέρων, κυρίες και κύριοι, 

Με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση, που σκοπό έχει να απονείμει τιμή 
στον κ. Αλέξανδρο Παπαδερό για την εξαιρετική προσφορά του στο χώρο της Εκκλησίας, της 
Παιδείας και του Πολιτισμού εντός και εκτός Ελλάδος, από πλευράς των Κρητικών Σωματείων 
της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ, του Πνευματικού Ιδρύματος ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ και του Παγκρή

τιου Καλλιτεχνικού Σωματείου ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΑ, θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας 
ευχαριστήσω για την ανταπόκριση στο κάλεσμα. 
Παρακαλώ τους Οργανωτές να προσέλθουν στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Και πρώτα 
τον κ. Γεώργιο Μαριδάκη, Πρόεδρο της Παγκρήτιας Ένωσης. 
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Χαιρετισμοί 

Γεώργιος Μαριδάκης 
Πρόεδρος Παγκρήτιας Ένωσης 

Όταν έγινε στην Παγκρήτιο Ένωση η πρόταση από τον Σωτήρη Αρε

τουλάκη, που είχε την πρωτοβουλία γιά τη διοργάνωση της σημερινής 
εκδήλωσης, δεν το σκεφτήκαμε καθόλου. Απαντήσαμε αμέσως κατα

φατικά. Άλλωστε, εδώ πρέπει να αναφέρω, πιο πολύ για ενημέρωση, 
γιατί ίσως δεν το γνωρίζουν πολλοί, ότι ο Πρόεδρος της Παγκρητίου 
Ενώσεως συμμετέχει ex officio, συμμετέχει θεσμικά, στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης. Έχουμε λοιπόν έναν επιπλέον λόγο. Σήμερα 
τιμούμε έναν άνθρωπο, που εγώ προσωπικά δεν είχα την ευκαιρία να τον ζήσω από κοντά. 
Θυμάμαι όμως ότι από τότε που πρωτοασχολήθηκα με το πολιτιστικό κίνημα το 1975, τον 
έβρισκα συνεχώς μπροστά μου. 

Εδώ πρέπει να επισημάνω ακόμη ότι στο τελευταίο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών που διορ

γάνωσε η Παγκρήτιος Ένωση στην Ορθόδοξο Ακαδημία, το 2003, αν θυμάμαι καλά, ήταν 
πανταχού παρών, προσπαθώντας να μη μας λείψει τίποτα. Μια αξέχαστη φιλοξενία. 
Αλέξανδρος Παπαδερός. Συνέδεσε το όνομα του με την Εκκλησία. Και βέβαια, με τη διδα

σκαλία και τη μετάδοση της γνώσης. Αλλά κυρίως συνέδεσε το όνομα του με την Ορθόδοξο 
Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι, της οποίας ήταν ο Γενικός Διευθυντής, κυριολεκτικά η 
ψυχή της, για σαρανταπέντε χρόνια. Σήμερα λοιπόν τιμούμε τον Αλέξανδρο Παπαδερό, ανα

γνωρίζοντας την προσφορά του στην Εκκλησία, στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης και στην 
κοινωνία γενικότερα. 

Κύριε Παπαδερέ, εύχομαι ο Ύψιστος να σας δίνει υγεία, να είστε κοντά μας πολλά χρόνια 
ακόμη, γιατί έχομε ανάγκη της γνώσης σας, της εμπειρίας, της σύνεσης σας, ειδικότερα αυτές 
τις δύσκολες μέρες που περνάει η πατρίδα μας. 
Να είστε πάντα καλά. 
Ευχαριστώ! 
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Χαράλαμπος Σαλβαράκης 
Πρόεδρος του Πνευματικού Ιδρύματος ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 

Αγαπητοί, 
Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, 
Φίλοι και φίλες 
Το Πνευματικό Ίδρυμα "Κρητική Εστία" σε συνεργασία με την Παγ

κρήτιο Ένωση και το Παγκρήτιο Καλλιτεχνικό Σωματείο "Κρητική 
Μούσα" τιμούμε σήμερα τον Αλέξανδρο Παπαδερό. 
Ο Αλέξανδρος Παπαδερός γεννήθηκε σ' ένα χωριό στην Κρήτη, στον Λιβαδά Σελίνου Χα

νίων πριν 78 χρόνια και διέθεσε όλη τη ζωή του στην υπηρεσία της Ορθοδοξίας και της Ελ

ληνικής Παιδείας. 
Ήταν το δεξί χέρι του τότε Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Κισσάμου και Σελίνου Γέροντα Ειρη

ναίου. Μαζί ίδρυσαν την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, για την οποία εμείς οι Κρητικοί αισθα

νόμαστε υπερήφανοι και για το ότι είναι Φάρος της Ορθοδοξίας που βρίσκεται στο νησί μας. 
Ήταν τότε στην αρχή της δεκαετίας του 1960 που ο Επίσκοπος Ειρηναίος και ο μαθητής του 
Αλέξανδρος Παπαδερός συνεργάσθηκαν, προκειμένου να ετοιμασθεί η Ορθόδοξος Ακαδημία 
ως ιδέα και ως τρόπος δράσης, ταυτόχρονα δε να εξασφαλισθούν και οι αναγκαίοι πόροι. 
Συνιδρυτής λοιπόν της OAK θα γίνει ένα με την Ακαδημία και το όνομα του τα επόμενα χρό

νια θα είναι ταυτόσημο με αυτήν. 

Ένα πλούσιο βιογραφικό από προσφορά στα γράμματα και στην Ορθοδοξία θα είναι η 
αφορμή για σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων: 
1. Άρχων Υπομνηματογράφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 1968. 
2. Τα παράσημα των Πατριαρχείων Αντιοχείας, Μόσχας, Βουκουρεστίου, Σόφιας, της Αρμε

νικής Εκκλησίας του Λιβάνου κ.α. 
3. Το ομοσπονδιακό παράσημο Γερμανίας, Σταυρός διακεκριμένων Υπηρεσιών Α' Τάξεως. 

Πολλές είναι, επίσης, οι αναφορές ελληνικών και διεθνών εντύπων στο όνομα του Αλέξαν

δρου Παπαδερού. 
Όλα αυτά και όσα θα ακούσουμε από τους ειδικούς αγορητές της εκδήλωσης αποτέλεσαν 
την αφορμή για να γίνει η σημερινή εκδήλωση και να τιμηθεί σ'αυτόν ειδικά το χώρο του 
Πνευματικού Ιδρύματος της Κρητικής Εστίας, σ' ένα χώρο που τα Κρητικόπουλα και όχι 
μόνο γαλουχούνται με τα ελληνικά ιδεώδη, τις αρχές των προγόνων μας και της Ορθοδοξίας. 
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε να συμμετάσχουμε και να τιμήσουμε ένα πνευματικό άνθρωπο 
για τη μακροχρόνια προσφορά του. 
Και ως τέτοιος τιμάται από το Πνευματικό μας Ιδρυμα ο Αλέξανδρος Παπαδερός. 
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Σωτήριος Αρετουλάκης 
Πρόεδρος του Παγκρήτιου Καλλιτεχνικού Σωματείου 
ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΑ 

Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε! 
Σας ευχαριστούμε θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας. 

Τιμούμε σήμερα έναν κορυφαίο Κρήτα Επιστήμονα, ένα θεολόγο 
αφοσιωμένο στη διακονία της Εκκλησίας, εργάτη του Πνεύματος, της 

Παιδείας και του Πολιτισμού γενικότερα. 
Τιμούμε τον κύριο Αλέξανδρο Κ. Παιταδερό, το αγροτόπουλο από τον Λιβαδά Σελίνου, που 
κατάφερε, παρά τις δυσκολίες, και έγινε σημαντική προσωπικότητα, αναγνωρισμένη στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Στο πλούσιο βιογραφικό του αναφέρονται οι εξαιρετικές σπουδές του σε Ανώτατα Ιδρύματα 
της χώρας μας, αλλά και του εξωτερικού. 
Στις ανώτατες θέσεις που εκλήθη και υπηρέτησε, προσέφερε με συνέπεια και απλοχεριά τις 
σημαντικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες του. Ηθικός, δημιουργικός ο κ. Παπαδερός, χα

ρισματικός, μεθοδικός, τολμηρός, δυνατός, αλτρουιστής, εφευρίσκει τρόπους αντιμετώπισης 
όλων των δυσκολιών. 
Με τον πολυσέβαστο και οραματιστή Μητροπολίτη μας Γέροντα Ειρηναίο Γαλανάκη οργά

νωσαν την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, αυτό το σπουδαίο Πνευματικό Ίδρυμα, που έκανε 
γνωστή την Κρήτη σε όλη τη υφήλιο. 
Με τον κ. Παπαδερό συνεργάστηκα πολλές φορές στην Ορθόδοξο Ακαδημία και ιδιαίτερα 
τη δεκαετία που εκπροσωπούσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της τους Κρήτες της Αττικής, με 
εντολή της Παγκρητίου Ενώσεως. 
Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης είναι ένα από τα σημαντικά πνευματικά ιδρύματα της Ελ

λάδος. Ιδιαίτερα για την Κρήτη είναι ο πνευματικός φάρος που διαφωτίζει και καθοδηγεί. 
Παράγεται εξαιρετικά σημαντικό έργο εκεί. Έχουν πραγματοποιηθεί δύο χιλιάδες επιστη

μονικά, επιμορφωτικά και άλλα Συνέδρια, από τα οποία πάνω του 50% ήταν διεθνή. Μεγάλη 
ευθύνη πάντοτε έφερε ο κ. Παπαδερός για την όλη σωστή λειτουργία της Ακαδημίας, αλλά 
και ιδιαίτερα όταν πραγματοποιούνταν τα Συνέδρια αυτά ή και άλλες εκδηλώσεις πνευμα

τικού περιεχομένου. 
Ο κ. Παπαδερός είναι ο άνθρωπος που δίδει απαντήσεις σε όλα τα θέματα και προβλήματα. 
Πάντοτε πρόσχαρος, συνεπής, ειλικρινής, ενημερωμένος, λειτουργός και απόστολος. Μεγάλος 
συγγραφέας με πάνω από τετρακόσια πενήντα δημοσιεύματα. Ο Αλέξανδρος Παπαδερός 
γνωρίζει και μπορεί να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες. 
Πρέπει να αξιοποιηθούν από την Πολιτεία οι τεράστιες εμπειρίες, δυνατότητες, και ικανό

τητες του. Του ευχόμεθα να έχει υγεία και δύναμη να συνεχίζει την προσφορά του για το 
καλό του τόπου μας. 
Σας ευχαριστώ. 

ill 
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Χαιρετισμός του Θεοδώρου Ηλιακή, 
Προέδρου της Ένωσης Κρητών Σελίνου Αττικής «Η ΕΛΥΡΟΣ» 
(για τεχνικούς λόγους δεν εκφωνήθηκε, αλλά επιδόθηκε στους Οργανωτές). 

Είναι άκρως τιμητική για το Σέλινο, την Επαρχία των Αρμάτων και των Γραμμάτων, 
όπως πάγια αποκαλείται, να τιμάται απόψε ο Αλέξανδρος Κωνσταντίνου Παπαδερός, το 
πέμπτο από τα έξι παιδιά μιας σελινιώτικης αγροτικής οικογένειας, που ο Θεός τον όπλισε 
με δύναμη για ανεκτίμητη προσφορά στην Εκκλησία, στην Παιδεία και στον Πολιτισμό. 

Γεννήθηκε στο ιστορικό χωριό Λιβαδάς. Σε μικρή ηλικία, στις 2991943 έζησε με την 
ισοπέδωση του χωριού τη χιτλερική θηριωδία και στη συνέχεια με τον εγκλεισμό του, μαζί 
με άλλα παιδιά και γυναίκες, στο Στρατόπεδο της Αγιας. Χάρη στη σθεναρή παρέμβαση του 
Κυδωνιάς και Αποκορώνου Αγαθαγγέλου αποφύγανε την τελευταία στιγμή τη μεταφορά 
τους στο Νταχάου. Ο Αλέξανδρος μεταφέρθηκε αργότερα στο Ορφανοτροφείο Χανίων, πλη

ροφορήθηκε πως τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του είχαν επιζήσει και είχαν βρει κατα

φύγιο στο χωριό της μητέρας του, στο Κακοδίκι (Κάδρος), όπου και τα συνάντησε. 
Εξ αιτίας αυτών των τραυματικών εμπειριών αφιέρωσε τη ζωή του σε δράσεις για 

την ειρήνη και τη συμφιλίωση των λαών και για την ανάπτυξη της Κρήτης. Άξονας και οδη

γός της ζωής του είναι η ορθόδοξη πίστη. Σπούδασε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θεολο

γία, θρησκειολογία, φιλοσοφία και έκαμε διδακτορική διατριβή με το θέμα METAKENOSIS, 
που δημοσιεύθηκε σε βιβλία (στη γερμανική και στην ελληνική γλώσσα). 

Συνεργάστηκε στενά περί τα πενήντα χρόνια με τον πρώην Μητροπολίτη μας, τον 
πρώην Κισάμου και Σελίνου γέροντα πλέον Ειρηναίο Γαλανάκη, του οποίου στήριξε το κοι

νωνικό και αναπτυξιακό έργο πνοής για τη Μητρόπολη μας. Σπουδαιότερος καρπός της συ

νεργασίας αυτής ήταν η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, της οποίας από τα εγκαίνια της το 
έτος 1968 μέχρι 31122008 υπήρξε Γενικός Διευθυντής με θεαματική δράση. Πέραν αυτών 
ανέπτυξε και άλλες πολύπλευρες δραστηριότητες, στις οποίες θα αναφερθούν ασφαλώς οι 
κύριοι ομιλητές της τιμητικής αυτής βραδιάς. 

Εγώ, ως Πρόεδρος της Ένωσης Κρητών Σελίνου Αττικής «Η ΕΛΥΡΟΣ» θα περιορι

στώ στο να εκφράσω τα συγχαρητήρια μας προς τους οργανωτές της εκδήλωσης αυτής και 
προς όσους άλλους συντελούν στην εκπλήρωση του υψηλού στόχου της. 
Άξιε Σελινιώτη, σημαντικέ πνευματικέ άνθρωπε κ. Αλέξανδρε Παπαδερέ, σου εύχομαι εκ μέ

ρους και των λοιπών Σελινιωτών, η σημαντική δράση και προσφορά σου να συνεχισθεί με 
δύναμη και υγεία για πολλά ακόμη χρόνια. 
Θα τελειώσω με μια μαντινάδα που έγραψε για σένα ο συγχωριανός σου κύριος Αντώνης 
Τσουρής, την οποία σού αφιερώνουμε: 
Γυιός του Σελίνου διαλεκτός, του Λιβαδά καμάρι, 
ο Αλέξανδρος Παπαδερός Θεού έχει τη χάρη. 
Ευχαριστώ! 
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Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαχατζής 
Από τα καθημερινά της Ακαδημίας 

Ευχαριστώ από μέσης καρδίας όλους όσοι είχατε την ευγενική καλο

σύνη να με προσκαλέσετε και δη ως ομιλητή στη σημερινή τιμητική 
εκδήλωση για τον κύριο Αλέξανδρο Παπαδερό. 
Θα πρέπει να ομολογήσω απαρχής, ότι με πολύ δέος και συστολή 
ψυχής αποδέχτηκα την πρόσκληση αυτή, μήπως και δεν ανταποκριθώ 
επάξια στις προσδοκίες σας. Ο φόβος μου αυτός παραμένει. 
Πλην όμως θα πρέπει να ομολογήσω πάλι ότι την πρόσκληση σας την 

είδα και ως πρόκληση, ως σημαντική δηλαδή ευκαιρία, να αναφερθώ δημοσίως και δη από 
του βήματος της Κρητικής Εστίας, αφενός μεν στην εμπειρία μου από τον χρόνο παραμονής 
μου στην OAK, αφετέρου δε να συμβάλω στην ωραία εκδήλωση σας, τιμώντας και εγώ τον 
τιμώμενο, καταθέτοντας στην αγάπη σας τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη της οικογέ

νειας μου και τη δική μου για όλα, όσα ο κύριος Παπαδερός σήμανε στη ζωή μας. 
Θα προσπαθήσω με τη Χάρη του Θεού να απλώσω ενώπιον σας ένα μέρος, τουλάχι

στον, από «Τα Καθημερινά της Ακαδημίας», όπως είναι το θέμα που ζητήσατε να αναπτύξω. 
Ωστόσο, και εκ των προτέρων θα πρέπει να επισημάνω ότι είναι αδύνατο να αναφερθεί κα

νείς στην OAK χωρίς να αναφερθεί και στον, έως και εχθές, Γεν. Διευθυντή της, όπως είναι 
ακριβώς αδύνατο να αναφερθεί κανείς στο πρόσωπο του κυρίου Παπαδερού χωρίς να κάνει 
αναφορά και στο Ίδρυμα, που διεθνώς ανέδειξε με το βάρος της προσωπικότητας του. 

Από τον καιρό που γνώρισα τον κύριο Παπαδερό (είναι περισσότερα από 30 χρόνια, 
όπως στην συνέχεια θα πω), μέχρι και σήμερα, ένα θέμα που απασχολεί θετικά τη σκέψη 
μου, ήταν και είναι, το πώς είναι δυνατόν ένα παιδί μιας πολυμελούς αγροτικής οικογένειας 
από ένα μικρό χωριό, τον Λιβαδά του ανατολικού Σελίνου, που μόλις στα δέκα (10) του 
χρόνια γνώρισε την ανθρώπινη βαρβαρότητα σε όλη της την αγριότητα κατά τη Γερμανική 
κατοχή και το Ολοκαύτωμα του χωριού του, πώς αυτό το παιδί ανυψώθηκε και διέγραψε 
μέχρι τώρα μια τόσο εντυπωσιακή τροχιά διάττοντος αστέρος στο ανθρώπινο στερέωμα της 
Κρήτης και ασφαλώς όχι μόνο. 
Ποιοι άραγε να ήταν οι παράγοντες που συνέτειναν στην ανοδική αυτή πορεία; 
Η σπουδαία καταγωγή; Ασφαλώς όχι. 
Η οικονομική δύναμη, την οποία στην εποχή μας θεοποιήσαμε; Δύο φορές όχι. 
Ο σπουδαίος κοινωνικός περίγυρος ή οι υψηλές γνωριμίες; 
Και πάλι όχι. 
Μήπως, τότε, η προσωπική ευφυΐα; 
Θα μπορούσε ίσως αυτό να είναι μια απάντηση, γιατί αναμφίβολα ο κύριος Παπαδερός έχει 
την ευλογία ενός σπινθηροβόλου νου, που σε ξαφνιάζει. Αλλά και πάλι αυτή η παράμετρος 
από μόνη της αδυνατεί να μας δώσει ικανοποιητική και πλήρη απάντηση. 
Τότε, όμως, τί; 
Ας μου επιτραπεί να διακινδυνεύσω μια κάποια εξήγηση υπό το πρίσμα όχι της στείρας λο

γικής, όχι των ανθρώπινων δεδομένων, που θέλουν το ανθρώπινο πρόσωπο να είναι η συνι
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σταμένη και το αποτέλεσμα κάποιων παραμέτρων απόλυτα εξηγήσιμων και απόλυτα προ

διαγεγραμμένων. Ας επιτραπεί να δω το θέμα υπό το πρίσμα ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ. 
Ας επιτραπεί να διακινδυνεύσω την άποψη, ότι ο κύριος Παπαδερός, για λόγους που μόνον 
ο Θεός γνωρίζει, ήταν «άφωρισμένος εκ κοιλίας μητρός», για να χρησιμοποιήσω μια φράση 
του Αποστόλου Παύλου, να γίνει αυτό που έγινε και να διαδραματίσει στο κοινωνικό γίγνε

σθαι της Κρήτης, του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στην οικουμενική της διάσταση, τον 
ρόλο που διαδραμάτισε και που πιστεύουμε ότι μπορεί ακόμη να διαδραματίσει. Στο «λο

γικό» επιχείρημα «γιατί αυτός;», θα μπορούσε να απαντήσει κανείς με τον λόγο του υμνο

γράφου: «ου φέρει το μυστήριον έ'ρευναν». Και είναι νομίζω μωρία, το να θέλει ο άνθρωπος 
να ερμηνεύσει λογικά αυτό που ο Θεός ευλογεί και επιτρέπει. 
Η βαρύτητα του ερωτήματος, νομίζω, δεν θα πρέπει να εστιαστεί στο «Γιατί;», αλλά να ανα

ζητηθεί στο άλλο μεγάλο ερώτημα, δηλαδή στο :«πώς κατά την ιδίαν δύναμιν, ειργάσατο το 
δοθέν εις αυτόν τάλαντον» και επ' αυτού, νομίζω, ότι ο κύριος Παπαδερός μπορεί:«χωρίς 
πάσης αντιλογίας», να πει προς εμάς και προς τον ΔΩΡΕΟΔΟΤΗ: 
 «εργασάμην επ' αυτού...». 

Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση του ερωτήματος τη θεωρώ μάταιη και αναποτελεσματική. 
Συγχωρήσατε με που η σύντομη ομιλία μου για «τα Καθημερινά της Ακαδημίας», θα έχει 
αναγκαστικώς και έναν αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, καθόσον δεν μου είναι δυνατό να δω 
την Ακαδημία και τους ανθρώπους της, που σταδιακά θα διαβούν από μπροστά μας, έστω 
και αν εσείς δεν τους γνωρίζετε, παρά μέσα από την προσωπική μου εμπειρία και τη δική 
μου ματιά. 
Ήταν τέλη Αυγούστου του 1978, όταν δύο νέοι, παιδιά θα έλεγα, η σύζυγος μου και εγώ, 
μόλις τότε απόφοιτοι της Σχολής Κοινωνικών Λειτουργών κα αρραβωνιασμένοι, ακολουθή

σαμε την προτροπή μιας καθηγήτριας μας να επισκεφτούμε την OAK προς αναζήτηση εργα

σίας. 
Λογικά κρίνοντας σήμερα σκέπτομαι πόσο αφελείς και πόσο νέοι, ή και τα δύο, θα έπρεπε να 
είμαστε, για ένα τέτοιο τόλμημα, και μάλιστα εμείς που δεν είχαμε καμία σχέση με την Κρήτη. 
Και όμως αυτό το αφελές και παράτολμο εγχείρημα, αποδείχτηκε σωτήριο για τη ζωή μας. 
Αισθάνομαι να συνέβη πράγματι σε μάς, αυτό που η Εκκλησία λέει στην Ακολουθία του αρ

ραβώνα: «Και άγγελος Κυρίου προπορευέσθω έμπροσθεν αυτών πάσας τας ημέρας της ζωής 
αυτών». Αυτό βιώσαμε, αυτό και μαρτυρούμε. Και ο «άγγελος Κυρίου» μπορεί μεν να μένει 
αόρατος στα πήλινα μάτια μας, γίνεται όμως ορατός μέσα από τα πρόσωπα ανθρώπων που 
συναντάμε στο διάβα της ζωής μας, μιας και η Χάρις του Θεού ενεργείται μέσω των ανθρώπων 
του Θεού. 
Και αυτούς τους ανθρώπους του Θεού εμείς τους συναντήσαμε και τους αναγνωρίσαμε στο 
πρόσωπο του τότε Μητροπολίτη Κυδωνιάς και Αποκορώνου και σημερινού Αρχιεπισκόπου 
Κρήτης κ. Ειρηναίου αφενός, και αφετέρου στο πρόσωπο του Γενικού Διευθυντή της OAK, 
του κυρίου Αλέξανδρου Παπαδερού. 
Με αβεβαιότητα και αμηχανία και ένα τρελό σφίξιμο στη καρδιά αφήσαμε πίσω μας τα Χανιά 
και κατευθυνθήκαμε προς το Κολυμπάρι σε μία πορεία κυριολεκτικώς προς το άγνωστο. 
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«Καλώς τους», ήταν ο πρώτος λόγος, με καλοσυνάτο υφός και συγκρατημένο χαμόγελο, από 
τον κύριο Παπαδερό. 
«Να ταχτοποιηθείτε στα δωμάτια σας, θα σας πει η Έλσα πού, και η Ναυσικά κάτι να ετοι

μάσει για να φάτε, και εμείς θα τα πούμε αργότερα». 
Αυτό ήταν το κατώφλι της νέας μας ζωής. Έτσι απλά άνοιξε μια πόρτα στη ζωή μας, που 
έμελε ακατάλυτα να μας προσδιορίσει, γι' αυτό και δεν μπορούμε παρά με ευγνωμοσύνη να 
βλέπουμε προς το πρόσωπο που μας άνοιξε την πόρτα αυτή. 
Αυτό το: «θα τα πούμε αργότερα», του κυρίου Παπαδερού, ήταν πράγματι «κάπως... αργό

τερα», δηλαδή κάτι λιγότερο από ένα μήνα. 
Η άφιξη μας, βλέπετε, συνέπεσε με τη λήξη ενός Διεθνούς θεολογικού Συνεδρίου και την επο

μένη ή τη μεθεπομένη ημέρα θα άρχιζε ένα Παγκόσμιο Συνέδριο Μοριακής Βιολογίας με υπεύ

θυνο τον διεθνούς φήμης καθηγητή κ. Καφάτο και στο οποίο θα συμμετείχαν ένας ή δυο 
Νομπελίστες, πέραν των άλλων κορυφαίων παγκοσμίως επιστημόνων. 
Οι νέοι σύνεδροι ήταν περισσότεροι από όσους χωρούσε το παλαιό κτήριο της Ακαδημίας 
(το νέο δεν υπήρχε ακόμη), γι' αυτό και κάποιοι σύνεδροι θα έμεναν σε δωμάτια στο Κολυμ

πάρι. 
Τότε είδαμε το Διευθυντή της Ακαδημίας πώς αντιμετώπιζε τα χίλια δυο προβλήματα που 
προέκυπταν, πώς έδινε λύσεις στο λεπτό, πώς έδινε εντολές και οδηγίες, πώς προετοίμαζε τα 
ενημερωτικά κείμενα για τους συνέδρους, πώς είχε την έννοια και δοκίμαζε αν ρυθμίστηκε 
σωστά το σύστημα αυτόματης μετάφρασης των ομιλιών, πώς υπαγόρευε στη Βάσω, τη γραμ

ματέα της OAK, τη δική του εισήγηση. 
Τον είδαμε να συζητά με τη Λιλίκα για τα αναγκαία φώνια, στο Δημήτρη να δίνει εντολές 
για τις μετακινήσεις των συνέδρων και στην κυρία Καραμπάση συμβουλές ως προς την υπο

δοχή, στο δε υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό οδηγίες για την φροντίδα των συνέδρων. 
Από την πρώτη κιόλας ημέρα, όλοι οι εργαζόμενοι στο Ιδρυμα μας έδωσαν την εντύπωση 
μιας καλοεκπαιδευμένης ορχήστρας, που ο μαέστρος της όχι μόνο μπορούσε με δεξιοτεχνία 
να τη διευθύνει, ώστε να προκύπτει το κατά το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά και 
που, όταν χρειαζόταν, μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο του οποιουδήποτε οργάνου, χωρίς 
να παραμελήσει στο ελάχιστο και τη γενική διεύθυνση της ορχήστρας. 
Μιά τέτοιου είδους πρακτική, το να καλύπτει δηλαδή ο ένας τα κενά του άλλου και όλοι 
μαζί το σύνολο των απαιτήσεων της κάθε ημέρας, ήταν η βασική αρχή, που γρήγορα διαπι

στώσαμε ότι συμμεριζόταν το σύνολο του προσωπικού στην καθημερινή του δράση. 
Δεν θυμάμαι δηλαδή ποτέ να είπε ο Δημήτρη?  «είμαι κηπουρός και δεν κάνω τον οδηγό ή 
είμαι φύλακας και δεν κάνω τον συντηρητή». 
Δεν θυμάμαι ποτέ να είπε η Κατίνα:  «είμαι Κοινωνική Λειτουργός και δεν κάνω ξενάγηση 
ή ανήκω στο επιστημονικό προσωπικό και δεν δίνω ένα χέρι στην κουζίνα». 
Δεν θυμάμαι την Έλσα να είπε ποτέ:  «είμαι υπεύθυνη για τα δωμάτια και δεν βοηθώ στο 
στρώσιμο της τραπεζαρίας». 
Ούτε τη Λιλίκα θυμάμαι να είπε:  «είμαι για τις εξωτερικές δουλειές και δεν σερβίρω καφέ 
στα διαλείμματα των συνεδρίων». 
Δεν θυμάμαι ποτέ την Κούλα, που ήταν υπεύθυνη στο τηλεφωνικό κέντρο, να αρνήθηκε τις 
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υπηρεσίες της στην υποδοχή ή την ξενάγηση των επισκεπτών ή να προσφέρει κάποιο κέρα

σμα, όταν χρειαζόταν. 
Σε αυτό το κλίμα και σε αυτή τη νοοτροπία, φυσικά και αβίαστα, μπήκαμε και εμείς. Συνεργα

ζόμασταν, βοηθούσαμε, τρέχαμε και αναλαμβάναμε όπως όλοι πρόθυμα, ακόμη και εργασίες 
που δεν γνωρίζαμε, παίρναμε πρωτοβουλίες, καλύπταμε κενά και στην κουζίνα και στην τρα

πεζαρία και στον καφέ και στη λάντζα και στην ξενάγηση και στα ψώνια και στην υποδοχή. 
Όλοι εμείς, κατά το πλείστον νέοι άνθρωποι από διάφορα μέρη της Ελλάδας, κάποτε και 
κάποιοι από το εξωτερικό, όπως η Αγγελικά και η Σαμπίνα από τη Γερμανία, φυσιολογικά 
και χωρίς να το πολυκαταλάβουμε, αποδεχόμασταν στην πράξη τη Διοικούσα Αρχή της 
Ακαδημίας, όπως την προσδιόριζε στις συναντήσεις του προσωπικού ο Γενικός της Διευθυν

τής: «Αυτό το σπίτι μας σκεπάζει και εμείς το στηρίζουμε». Αυτή η αρχή διαμόρφωνε και τις 
μεταξύ μας σχέσεις. 
Από όσο θυμάμαι, ακόμη και οι όποιες τριβές, που προέκυπταν, δεν ήταν ούτε περισσότερες, 
ούτε εντονότερες από τις τριβές της όποιας πολυμελούς οικογένειας. Έτσι ζούσαμε, έτσι αι

σθανόμασταν. Η OAK σπίτι μας και όλοι μια οικογένεια. Γι' αυτό και μείς που φτάσαμε στην 
Κρήτη χωρίς τον πατέρα ή τη μητέρα, χωρίς τους αδελφούς ή τις αδελφές μας, χωρίς τους γνω

στούς και τους φίλους μας, γρήγορα βρήκαμε και πατέρα και μητέρα και αδελφούς και αδελ

φές και φίλους και φίλες στα πρόσωπα της ευρύτερης οικογένειας της OAK, που την 
απάρτιζαν, ο πολυσέβαστος Μητροπολίτης πρώην Κισάμου και Σελίνου κ. Ειρηναίος στη 
δεύτερη Ποιμαντορία του στην Ιερά Μητρόπολη, ο τότε Μητροπολίτης Κυδωνιάς και Απο

κορώνου κ. Ειρηναίος, νυν Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Γενικός Διευθυντής της OAK και όλο 
το υπόλοιπο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό. Μεταξύ μας αναπτύχθηκαν σχέσεις 
σεβασμού, εκτίμησης και φιλίας ακατάλυτες μέσα στο χρόνο. 
Δεν είναι τυχαίο και έχει τη σημασιολογία του, νομίζω, να αναφέρω πως στα χρόνια, που 
είχα την τιμή να ενταχθώ στο επιστημονικό προσωπικό της Ακαδημίας είδα να βγαίνει από 
τα σκαλοπάτια του Ιδρύματος νύφη η Έλσα από το Έλλος της Κισάμου, που μας έφυγε για 
την Ολλανδία, η Κατίνα από τη Μακεδονία που παντρεύτηκε στο Κολυμπάρι, η Ναυσικά 
από το Κουστογέρακο που παντρεύτηκε στον Ταυρωνίτη, η Βάσω από την Κύπρο που παν

τρεύτηκε στα Καμισιανά, η Βαγγελιώ από τη Μακεδονία που πήγε νύφη στα Χανιά και εγώ, 
κατά κάποιον τρόπο, από την Ακαδημία βγήκα γαμπρός για να παντρευτώ την Κατερίνα 
και να μείνουμε στα Χανιά, όπου και γεννήθηκαν οι δύο πρώτες από τις τέσσερις κόρες μας. 
Από όσο μπόρεσα να παρακολουθώ, αυτός ο κύκλος ζωής συνεχιζόταν και συνεχίζεται νομίζω, 
γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο, που στα 40 χρόνια της Ακαδημίας, με Γενικό Διευθυντή τον κύριο 
Παπαδερό, από το σύνολο των τακτικών συνεργατών που ξεπερνούν τα 150 πρόσωπα διαφό

ρων ειδικοτήτων, ποτέ δε μάθαμε ότι κάποιος απολύθηκε ή έφυγε από δυσαρέσκεια. 
Για μένα η OAK υπήρξε χώρος μαθητείας, ή μάλλον μετεκπαίδευσης σε πολλά επίπεδα, όπως 
στη διοίκηση προσωπικού, στη διεκπεραίωση θεμάτων, στη λήψη αποφάσεων, στις δημόσιες 
σχέσεις, στη θέση και επίτευξη στόχων. 
Έχοντας την τιμή να βρίσκομαι στο συμβούλιο των επιστημονικών συνεργατών της Ακαδη

μίας, διαπίστωνα πως κάθε συνεδρία μας ήταν και ένα μάθημα. 
Είχαμε, φυσικά, ελευθερία δράσης στον τομέα και το πρόγραμμα της Ακαδημίας, για το 
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οποίο, ο καθένας μας ήταν υπεύθυνος. Π.χ. ο παπαΓιάννης ο Τσιτσιρίδης για τα θέματα επι

μόρφωσης των Ιερέων και τις Ενοριακές συνάξεις, ο Νίκος ο Πιακής για τα εκπαιδευτικά θέ

ματα και τους Ιεροψάλτες, η Κατ ίνα η Γρένδα ως Κοινωνική Λειτουργάς συντόνιζε τη δράση 
των «Γυναικείων Συλλόγων» της Μητροπόλεως και εγώ, ως Κοινωνικός Λειτουργός, συντό

νιζα τα θέματα που αφορούσαν τους νέους και τον τουρισμό, διαμόρφωνα και εφάρμοζα 
προγράμματα με τους νέους των χωριών στον οδικό άξονα από Αφράτα έως Χανιά. 
Θα έπρεπε όμως κάποιες φορές, που προετοιμάζαμε ένα νέο πρόγραμμα, κάποια συνάντηση 
ή κάποιο συνέδριο, να αναλάβουμε και πρόσθετες ευθύνες. Ο Διευθυντής μας έλεγε: «Αυτό 
το συνέδριο θα έχουμε..., αυτοί οι σύνεδροι..., αυτός ο στόχος μας..., αυτή η δική μας συμμε

τοχή..., αυτός ο ρόλος μας ...ώστε να...». 
Τελείωνε η συνεδρίαση, παίρναμε τις κατευθύνσεις και στα γραφεία μας για δουλειά. 

Θυμάμαι τον Νίκο τον Πιακή, ο οποίος μετά από μία τέτοια συνεδρίαση μου λέει στον διά

δρομο με θαυμασμό: 
« Βρε παιδί μου, αυτός ο κύριος Αλέκος (έτσι τον λέγαμε) έχει θηλυκό μυαλό». 
Δηλαδή του λέω; 
«Δεν είδες πώς κατεβάζει ιδέες, αναλύει, συνδυάζει, προγραμματίζει, βλέπει πράγματα εκεί 
που εμείς δεν βλέπουμε τίποτα και μιλάει για θέματα που εμείς τίποτα δεν έχουμε να πούμε;». 
Και είχε δίκιο. Γιατί έτσι ακριβώς ή ακόμη πιο σύνθετη ήταν η πραγματικότητα που ζούσαμε. 
Στη μικρή μας οικογένεια, την OAK, εμείς οι «ακαδημαϊκοί πολίτες», όπως χαριτωμένα μας 
πείραζε ο τότε Μητροπολίτης Χανίων, είχαμε ξεχωριστή χαρά αν στο μεσημεριανό μας τρα

πέζι βρισκόταν και ο κύριος Παπαδερός. Ήταν ευκαιρία να μάθουμε νέα και εντυπώσεις από 
κάποιο ή κάποια ταξίδια του στο εξωτερικό. Να ακούσουμε για θέματα που συζητούνται 
στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, για τα προβλήματα και τις ανισότητες που υπάρχουν 
ανάμεσα σε Βορρά και Νότο, να μάθουμε για κάποια ομιλία του στο Συμβούλιο της Ευρώπης 
ή για την επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ή το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ή το Πα

τριαρχείο της Μόσχας, ή κάποια συνάντηση του σε Ακαδημίες της Γερμανίας. 
Στο μεσημεριανό τραπέζι, επίσης, μαθαίναμε και για κάποια «ανέκδοτα» από τη ζωή της 
Ακαδημίας, όπως αυτό παραδείγματος χάρη, κατά την περίοδο της Δικτατορίας, με τον 
Παττακό ομοτράπεζο στη γεμάτη από κόσμο μεγάλη τραπεζαρία της Ακαδημίας, κατά τα 
εγκαίνια της (13101968). 
Τότε ήταν που μέσα στη γενική ησυχία ο κύριος Παπαδερός ακούστηκε να φωνάζει προς την 
άλλη άκρη της τραπεζαρίας: 
 «Δημοκρατία, Δημοκρατία...». 
Παύση... και παγωνιά στην αίθουσα... 
 «Φέρε μας λίγο κρασί...», για να πάρουν ανάσα ανακούφισης οι αποσβολωμένοι συνδαιτυ

μόνες, διαπιστώνοντας ότι δεν επρόκειτο παρά μόνο για μία «αθώα» εντολή στη σερβιτόρα 
της Ακαδημίας που την έλεγαν Δημοκρατία και η οποία, φέρνοντας το κρασί, άκουσε τον 
κύριο Παπαδερό να λέει στον Παττακό: 
 «Αυτό το κρασί, κύριε Πρόεδρε, είναι δημοκρατικό, νόστιμο!». 

Ας μην ξεχνάμε πως, όταν ήταν να αρχίσει τις εργασίες της η Ορθόδοξος Ακαδημία, αντιμε
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τώπισε ένα μεγάλο δίλημμα: να αρχίσει το έργο της, έργο δ ι α λ ό γ ο υ , υπό δικτατορικό κα

θεστώς μ ο ν ο λ ό γ ο υ ή ν α περιμένει. Πόσο; Τελικώς, και πολύ ορθά επικράτησε η άποψη 
του κυρίου Παπαδεροΰ, που έλεγε: «Όποιος δε ρισκάρει τίποτα, έχει χάσει κιόλας τα πάντα». 
Ο Σεβασμιώτατος Πρόεδρος της Ακαδημίας Μητροπολίτης πρώην Κισάμου και Σελίνου κ. 
Ειρηναίος ήξερε να ρισκάρει. Άλλωστε, και οι δυο συμφωνούσαν στην άλλη αποφασιστική 
θέση: «Όταν ένας λαός αναγκάζεται να σωπαίνει, οφείλει να ομιλεί η Εκκλησία του»! 
Τέτοια περιστατικά δύσκολα ξεχνιούνται. Όπως δύσκολα ξεχνιούνται και άλλα, τυχαία και 
φαινομενικά ασήμαντα γεγονότα, όπως αυτό στο οποίο τύχαμε μάρτυρες: όταν η κ. Μαρία, 
η ηλικιωμένη μητέρα του κυρίου Παπαδερού, που έμενε στο σπίτι του αδελφού του Δημήτρη, 
κατέβηκε τα σκαλοπάτια, με δυό κλαδάκια ροσμαρί στο χέρι, σταμάτησε το βιαστικό φευγιό 
του αυτοκινήτου, για να τού τα προσφέρει λέγοντας: « Ήθελα μόνο λίγο να σε δω, παιδί 
μου...», και να αποσύρεται διακριτικά... για να φύγει εκείνος και πάλι βιαστικά και καθυ

στερημένα, όπως συνήθως, δεν ξέρω με ποια συναισθήματα. 
Άλλοτε πάλι στις βεγγέρες είμαστε μάρτυρες και κάποιων χαριτωμένων και διδακτικών 

αφηγήσεων, όπως αυτών που μας έλεγε ότι, όταν ο πατέρας του με τη μητέρα του τύχαινε να 
μαλώσουν, αυτό το μάλωμα δεν διαρκούσε παρά μόνο μέχρι το επόμενο γεύμα τους. Γιατί οι 
γονείς του συνήθιζαν να τρώνε στο ίδιο πιάτο, ακόμη και όταν είχαν κόψει το.,.καλημέρα! 
Και στην τελευταία μπουκιά πάντα ο ένας την πρόσφερε στον άλλον, αρχικά σπρώχνοντας 
την με το πηρούνι προς το μέρος του, για να την επιστρέψει εκείνος. Δυοτρεις φορές, ώσπου 
κάποιος υποχωρούσε με ένα: «φάτο, μπρε, φάτο σου λέω...». Με πόσο απλό και άμεσο τρόπο 
εκφράζανε κάποτε οι άνθρωποι την αγαπητική τους σχέση. 
Η καθηγήτρια του Πάντειου Πανεπιστημίου κυρία Ισμήνη Κριάρη, στην εκδήλωση για τα 
40 χρόνια της OAK, μεταξύ των άλλων σοφών διαπιστώσεων της, διατύπωσε εύστοχα και 
την άποψη, ότι η Ακαδημία προσέφερε στον κάθε άνθρωπο που περνούσε το κατώφλι της 
το αίσθημα της θαλπωρής του καταφυγίου και της φρεσκάδας του ορμητηρίου. 
Ναι, αυτό ήταν η Ακαδημία για όλους εμάς. Ένας χώρος που μας προσέφερε τη θαλπωρή 
ενός καταφυγίου, με τις ανθρώπινες σχέσεις, με την κοινή στέγη, με την εργασία, με το μονα

δικό και ανεπανάληπτο φυσικό και πνευματικό της περιβάλλον. 
Παράλληλα, όμως, μας προσέφερε και τη φρεσκάδα και τις δυνατότητες ενός ορμητηρίου. 
Γιατί η Ακαδημία ήταν πράγματι για όλους εμάς, που περάσαμε το κατώφλι της, ένα ορμη

τήριο. Και ενώ θα μπορούσε να είναι συζητήσιμο, το τί εμείς προσφέραμε στην OAK, αυτό 
που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση είναι το τί εμείς πήραμε από τη Ακαδημία. Μόνο ως ευλογία 
μπορείς να δεχτείς τη δυνατότητα να βρεθείς σε χώρο λόγου, αναζήτησης, συζήτησης, στο

χασμού, ανάλυσης και σύνθεσης, προβληματισμού και διαλόγου και μάλιστα διαλόγου κα

ταλλαγής μεταξύ του ορθολογισμού της επιστήμης και της μεταφυσικής της θρησκείας, όπως 
εύστοχα παρατηρεί ο καθηγητής Ελευθέριος Οικονόμου. 
Και ακόμη, δεν είναι μικρό πράγμα να βρεθείς στην ίδια αίθουσα συνεδρίων και διαλόγου με 
Νομπελίστες φυσικούς, με μαθηματικούς, με βιολόγους, με θεολόγους και εκπροσώπους άλλων 
θρησκειών και άλλων δογμάτων, με ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με καθηγητές Πα

νεπιστημίων, με φοιτητές, με εκπαιδευτικούς, με επιχειρηματίες, με αγρότες, με Ιερείς, Αρχιερείς 
και Πατριάρχες ή ακόμη και με απλούς επισκέπτες ή θαυμαστές της Ακαδημίας. 
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Όλο αυτό το κλίμα, μέσα στο οποίο βρεθήκαμε, διευρύνε τους ορίζοντες μας, μας έδωσε εφό

δια και γνώσεις που αξιοποιώντας τες, ξανοιχτήκαμε από το ορμητήριο της Γωνιάς των Χα

νίων στην πορεία της προσωπικής μας ζωής, διαγράφοντας ο καθένας από εμάς, με τη Χάρη 
του Θεού μια πορεία, νομίζω, όχι ευκαταφρόνητη. 
Σε ένα από τα βιβλία του, «Ο Χριστός σημάδεψε τη Κρήτη», ο οραματιστής Επίσκοπος, ο 
υψιπέτης νους της Εκκλησίας της Κρήτης, ο πολυσέβαστος Μητροπολίτης πρώην Κισάμου 
και Σελίνου και συνιδρυτής μετά του κ. Παπαδεροΰ της Ακαδημίας κ. Ειρηναίος, αναφέρεται 
στη θέση της Κρήτης στο σταυροδρόμι των τριών ηπείρων, στη μέση της Μεσογείου, που γεν

νήθηκαν οι μεγάλες θρησκείες και οι μεγάλοι πολιτισμοί. 
Ένας τόπος η Κρήτη που δεν έχει όρια, αλλά από παντού έχει ανοιχτούς ορίζοντες. Εκεί 

αναφέρει πως ο Κρητικός είναι ο μόνος άνθρωπος της γης, που έχει μάθει να βάζει την παλάμη 
του σαν κεραμίδι πάνω στο κούτελο, κάνοντας το δικό του τηλεσκόπιο, για να κοιτάζει μα

κριά..., μακριά και βαθιά τον ορίζοντα, την ιστορία, τον κόσμο, τα μελλούμενα. Μιά τέτοια 
χαρακτηριστική φωτογραφία του Ειρηναίου, όμοια με χίλιες λέξεις, κοσμεί το εξώφυλλο του 
χαριστήριου τόμου προς το σεβάσμιο πρόσωπο του. 
Τον κύριο Παπαδερό δεν θυμάμαι να τον είδα ποτέ σε ανάλογη φωτογραφία. Έχω όμως την 
αίσθηση, ότι ποτέ δεν έκανε κάτι διαφορετικό, ή μάλλον πάντα αυτό έκανε. 
Από την ευλογημένη Γωνιά των Χανίων, πατώντας σταθερά σαν σε «ριζιμιό χαράκι» στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία, βίγλιζε τους ορίζοντες του κόσμου. Και όπως επισημαίνει ο καθηγού

μενος του Αγίου Όρους Βασίλειος Γοντικάκης, τολμούσε. Τολμούσε: «τη συστηματική δια

λογική μαρτυρία της Ορθοδοξίας με το σύγχρονο κόσμο, με τις αγωνίες και τις ελπίδες του, 
με τις απορίες, τα αινίγματα, με τους φόβους και τις προσδοκίες του σύγχρονου ανθρώπου, 
με τις ενστάσεις και τις αρνήσεις της διανόησης». 
Σε αυτό τον χώρο, την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, είδαμε τον κύριο Παπαδερό να κάνει : 
«του κόσμου τον πόνο πόνο του και του κόσμου τις χάρες χαρές του», γιατί όπως στη ζωή, 
έτσι και «στα καθημερινά της Ακαδημίας» τα δύο πορεύονταν μαζί και κάποτε χέρι  χέρι». 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. 



Νικόλαος Εμμ. Τζιράκης 
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Μια ματιά στο εκπαιδευτικό και συγγραφικό έργο του Αλέξανδρου 
Παιταδεροΰ 

Δεν είναι εύκολο να αποδώσει κανείς τον δίκαιο έπαινο αξιολογών

τας με μια ματιά το εκπαιδευτικό και συγγραφικό έργο του Αλέξαν

δρου Παπαδεροΰ, Άρχοντος Υπομνηματογράφου του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου και μάχιμου θεολόγου, ο οποίος ασχολείται με την εκ

παίδευση και τη συγγραφή, δηλαδή με τον γραπτό και προφορικό θε

ολογικό λόγο, επί 59 ολόκληρα χρόνια, χωρίς, βεβαίως, να λάβουμε υπόψη τους κόπους που 
κατέβαλε από το 1958 για την ίδρυση της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης (OAK) και από το 
1968 μέχρι το 2008 για να διευθύνει και να καθοδηγεί το έργο της. Περαιτέρω, αν λάβουμε 
υπόψη τις μέχρι πρότινος 450 δημοσιεύσεις του, πολλές από τις οποίες είναι γραμμένες στις 
τρεις περισσότερο ομιλούμενες Ευρωπαϊκές γλώσσες, με κυρίαρχη τη γερμανική, τότε το έργο 
τού όποιου αποτιμητή ή κριτή αποβαίνει σαφώς δυσκολότερο. Σημειολογικά μάλιστα θα 
έλεγα ότι μπορεί να συγκριθεί με την πιο ψηλή κορυφή των Λευκών Ορέων και εξηγώ το 
γιατί: Περί τα μέσα Αυγούστου του 1952, λίγο δηλαδή χρόνο πριν αποφασίσει ο 19χρονος 
τότε Αλέξανδρος ποιον δρόμο θα ακολουθήσει, αυτόν που τον οδηγεί στην ιστορική Θεολο

γική Σχολή της Χάλκης (στην οποία είχε ήδη εγκριθεί η χωρίς εξετάσεις εγγραφή του) ή αυτόν 
που τον οδηγεί με εισαγωγικές εξετάσεις στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπι

στημίου Θεσσαλονίκης, αποσύρθηκε στην περιοχή «Αχλάδα» των Λευκών Ορέων «προκει

μένου», όπως σημειώνει ο ίδιος, «να ανιχνεύσει εαυτόν κατά μόνας και να λάβει 
ανεπηρέαστος αποφάσεις». 

Λειτούργησε δηλαδή από τη νεότητα του και ως προβληματιζόμενος Έλληνας και 
ως χριστιανός. Γιατί η συγκεκριμένη πράξη του νεαρού υποψηφίου μάς παραπέμπει από τη 
μια μεριά στο γνωστό ερώτημα τού Ηρακλή: «Ποτέραν των οδών τράπωμαι;», δηλαδή ποιον 
από τους δύο δρόμους να επιλέξω; Και εννοεί η σχετική διήγηση του σοφιστή Προδίκου, τον 
δρόμο της αρετής ή τον δρόμο της κακίας; Δεν χρειάζεται, βεβαίως, να τονίσω ότι το συγκε

κριμένο ερώτημα είναι ιδιαιτέρως επίκαιρο στις μέρες μας. Από την άλλη μεριά, μάς παρα

πέμπει στο παράδειγμα πολλών μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι πριν εισέλθουν 
στον κλήρο αποσύρονταν σε έρημο τόπο, προκειμένου εκεί με ηρεμία και προσευχή να λά

βουν ορθότερη απόφαση, μιμούμενοι και τον Ιησού Χριστό, ο οποίος αποσύρθηκε 40 ημέρες 
στην έρημο, όπου απέρριψε τους γνωστούς πειρασμούς τού Διαβόλου, λίγο πριν εισέλθει στον 
δημόσιο βίο Του. 

Για να εκτιμήσουμε ορθότερα, κατά την κρίση μου, πώς οικοδομήθηκε ο χαλκέντερος 
πράγματι χαρακτήρας του Παπαδερού, ώστε να αποδώσει έργο θετικό και χρήσιμο τόσο ως 
εκπαιδευτικός, όσο και ως συγγραφέας, θεωρώ απαραίτητο να λάβουμε υπόψη τρεις αναφο

ρές στο πρόσωπο του, άγνωστες μάλλον στους πολλούς. Είναι, όμως, απόλυτα χρήσιμες για 
όλους μας και ιδιαίτερα για τους νέους της εποχής μας, μιας εποχής που οι άνθρωποι της, σχε

δόν αδιακρίτως, ηθικολογούν σχεδόν με αναίδεια, ενώ στην πράξη έχουν ακυρώσει τις ούτως 
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ή άλλως υποτιμημένες ηθικές αξίες και έχουν οδηγήσει στην έλλειψη υγιών κοινωνικών προτύ

πων και αντίστοιχων προσωπικών παραδειγμάτων. 
Πρώτη αναφορά: Για να θυμηθούμε οι μεγαλύτεροι και να πληροφορηθούν οι νεότεροι, 

ο Λιβαδάς, το χωριό καταγωγής του Παπαδεροΰ, και τα παραπλήσια χωριά Μονή και Κουστο

γέρακο στις ΝΔ υπώρειες των Λευκών Ορέων, υπήρξαν κατά τη Γερμανική κατοχή κέντρα Εθνι

κής αντίστασης, στην οποία μυήθηκαν, επικουρικά βεβαίως, και παιδιά που δεν είχαν κλείσει 
ακόμη την πρώτη δεκαετία της ζωής τους. Ο Παπαδερός περιγράφει τη συγκεκριμένη σκληρή 
πραγματικότητα της κατοχικής θηριωδίας των παιδικών του χρόνων ως εξής: «Μερικά από τα 
παιδιά του τόπου μου γεννηθήκαμε [...] έφηβοι». Η διαπίστωση του αυτή απορρέει και από το 
γεγονός ότι, όταν στις 29 Σεπτεμβρίου 1943 τα τρία χωριά βομβαρδίστηκαν από γερμανικά αε

ροπλάνα, αρνήθηκε να διαφύγει με τη μητέρα του. Παρέμεινε και βοήθησε άλλα μικρότερα παι

διά, για να κλεισθεί τελικά με αυτά και άλλα στο γερμανικό στρατόπεδο της Αγιας. Δεν 
μεταφέρθηκαν στο γνωστό κολαστήριο του Dachau μετά από θετική παρέμβαση του αείμνηστου 
επισκόπου Κυδωνιάς και Αποκορώνου Αγαθαγγέλου Ξηρουχάκη. 

Τολμηρός εξ απαλών ονύχων ο ΙΟχρονος Αλέξανδρος παρουσιάστηκε στον Διοικητή 
των Φυλακών και του ζήτησε να επιτρέψει την έξοδο του ίδιου και τριών άλλων παιδιών από 
τη φυλακή, γιατί δεν είχαν κανένα μέλος των οικογενειών τους στην Αγια. Εντελώς απροσδό

κητα την επομένη, 26 Οκτωβρίου 1943, ο ίδιος ο Διοικητής μετέφερε τα τέσσερα παιδιά με το 
αυτοκίνητο του στο Ορφανοτροφείο Χανίων. Λίγο αργότερα και μετά από περιπετειώδες ταξίδι 
ο Αλέξανδρος βρέθηκε στο χωριό της μητέρας του. 

Δεύτερη αναφορά: Μέσα Αυγούστου του 1952 αναχώρησε για Θεσσαλονίκη με το συ

νολικό ποσό των 5 δρχ. Μετά από νυχτερινή οδοιπορία έφθασε ξημερώματα στην Κάντανο, 
όπου περίμενε να περάσει το λεωφορείο της γραμμής Παλιόχωρας  Χανίων. Με ακροβατικό 
τρόπο κάθισε στον προφυλακτήρα (φτερό) του δεξιού μπροστινού τροχού και έφτασε στα 
Χανιά χωρίς να πληρώσει εισιτήριο, που κόστιζε 8 δρχ. και δεν τις είχε. Πεζοπορώντας έφτασε 
στο λιμάνι της Σούδας για να βρεθεί και πάλι χωρίς εισιτήριο στο κατάστρωμα του γνωστού 
στους παλιότερους Κρήτες πλοίου «Αγγελικά». Ο φόβος του ελέγχου των εισιτηρίων τον οδήγησε 
σε δύο πράξεις, πριν αναχωρήσει το πλοίο. Η πρώτη με τη μορφή προσευχής και εσωτερικής 
εξομολόγησης κατέληξε σε ποίημα, του οποίου ο τίτλος «Όνειρο» δεν μπορούσε να εκφράσει 
πιο ρεαλιστικά την αγωνία ενός αγωνιζόμενου νέου των αρχών της δεκαετίας του '50. 
Το διαβάζω: 

Φεύγω λοιπόν yia τόπους μακρινούς, 
σε χώρους πέρα του αγνώστου πάω, 
με χίλιες σκέψεις κι όνειρα πολλά, 

που τη μορφή τους δί& η ξελογιάστρα ελπίδα. 
Κι αν και στο πέρασμα του χρόνου f αδυσώπητο 

? όνειρο όνειρο θέλει μείνει, 
κι αν θα ξυπνήσω ένα πρωί να καίγομαι 

στου πόνου της αλήθειας το καμίνι, 
στο γοερό το κλάμα μου θα με παρηγορεί ένα μόνο, 

πως τη ζωή μου δεν την πέρασα χωρίς να ονειρευτώ)! 
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Η δεύτερη πράξη «παίχτηκε» με τον καπετάνιο του «Αγγελικά», στον οποίο παρου

σιάστηκε και είπε την αλήθεια, κλείνοντας τον μεταξύ τους διάλογο με τα λόγια: Αν θέλεις, 
καπετάνιο, μου επιτρέπεις να ταξιδέψω. Αν όχι, διώξε με πριν το πλοίο σαλπάρει. Το βράδυ, 
με εντολή του καπετάνιου, ο απένταρος και παρολίγον λαθρεπιβάτης, δείπνησε ηγεμονικά 
ως ο επίσημος προσκεκλημένος του πλοιάρχου. 

Τρίτη αναφορά:Ίο 1958, πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης και έχο

ντας εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, έλαβε υποτροφία του Παγκοσμίου Συμ

βουλίου Εκκλησιών για το πανεπιστήμιο του Yale των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 
Πιεζόμενος, όμως, όπως ο ίδιος αναφέρει, από το «γερμανικό αίνιγμα» των παιδικών του χρό

νων, δηλαδή πώς ήταν δυνατόν ο ίδιος λαός να έχει εκθρέψει, να έχει αναδείξει ένα Μπετόβεν 
και ένα Χανς (αυτό ήταν το όνομα του σφαγέα της επαρχίας Σελίνου κατά τη Γερμανική κα

τοχή), ζήτησε να σπουδάσει στη Γερμανία. Έτσι βρέθηκε στο πανεπιστήμιο «Ιωάννης Γου

τεμβέργιος» της όμορφης πόλης του Mainz, από τη Φιλοσοφική Σχολή του οποίου εγκρίθηκε 
με επιτυχία η διαχρονικά επίκαιρη διδακτορική διατριβή του, που έκανε ευρύτερα γνωστό 
τον όρο Μετακένωση. 

Τα πλούσια επιστημονικά, θεολογικά και οργανωτικά προσόντα του Παπαδερού 
του άνοιξαν δρόμους νέων υπεύθυνων και ανοικτών οριζόντων και δραστηριοτήτων μεγάλου 
βεληνεκούς. Επιβεβαιώθηκε έτσι πολύ νωρίς από μια αρτίως λειτουργούσα επιστημονική κοι

νότητα, όπως ήταν το πανεπιστήμιο του Mainz, τόσο το διδακτικό/εκπαιδευτικό, όσο και το 
συγγραφικό ταλέντο του. 

Οι διαπιστώσεις είναι χειροπιαστές: 
 Με πρόταση της Φιλοσοφικής Σχολής τού εν λόγω Πανεπιστημίου, ο Υπουργός Παιδείας 
του κρατιδίου ΡηνανίαςΠαλατινάτου τον διόρισε έμμισθο επιστημονικό βοηθό/επιμελητή 
στο Σεμινάριο της Συγκριτικής Επιστήμης των Πολιτισμών (1.1.19621.7.1963) με μερική αν

τικατάσταση του καθηγητή στις παραδόσεις, με συνδιεύθυνση με τον καθηγητή των φροντι

στηριακών ασκήσεων και με επιμέλεια της βιβλιοθήκης του Σεμιναρίου. 
 Περαιτέρω, μετά από έγκριση της Συγκλήτου, ανέλαβε με τον καθηγητή Eugen Ludwig Rapp 
τη διεύθυνση Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας με τίτλο «Η Ελληνορθόδοξος Εκκλησία εις 
το παρόν», δίδαξε παράλληλα επί έξι εξάμηνα σχετικό μάθημα και ασκούσε συγχρόνως στη 
νεοελληνική γλώσσα φοιτητές, αλλά και καθηγητές διαφόρων Σχολών, στο πλαίσιο διεπι

στημονικού προγράμματος του Πανεπιστημίου. 
 Επίσης, ο πρώτος διευθυντής του Δεύτερου Τηλεοπτικού Σταθμού της Γερμανίας (του γνω

στού ZDF) και μέλος της Επιτροπής κρίσεως τής διδακτορικής διατριβής τού Παπαδερού 
Karl Holzamer, τον συμπεριέλαβε στο στενό επιτελείο του και τον όρισε επιστημονικό σύμ

βουλο τού τομέα «Ο Κόσμος της Ορθοδοξίας». Με την ιδιότητα αυτή ανέπτυξε διάφορα διορ

θόδοξα θέματα και κάλυψε, τηλεοπτικά, σημαντικά για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία 
ιστορικά γεγονότα του περασμένου αιώνα, όπως π.χ. τις εορτές της χιλιετηρίδας του Αγίου 
Όρους (1963), την απόδοση της κάρας του αποστόλου Ανδρέα στην Εκκλησία των Πατρών 
από τον καρδινάλιο Αυγουστίνο Bea (1964), τη συνάντηση του οικουμενικού πατριάρχη Αθη

ναγόρα με τον πάπα Παύλο τον ΣΤ' στα Ιεροσόλυμα (1965) κ.ά. 
 Στο σημείο αυτό αξίζει, πιστεύω, να αναφερθεί και το ακόλουθο γεγονός: Σε ενημέρωση 
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που έκανε ο Παπαδερός στον Horst Falke, πρύτανη του πανεπιστημίου του Mainz, περί του 
Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, του ανέφερε και την εορτή των Ελληνικών Γραμμά

των, τη γνωστή εορτή των Τριών Ιεραρχών. Το άμεσο ερώτημα του Γερμανού πρύτανη, κα

θηγητή Γεωγραφίας και Παλαιοντολογίας, ήταν: Γιατί να μην έχουμε κι εμείς μια τέτοια 
ωραία παράδοση; Το βράδυ της 30ής Ιανουαρίου 1962 η μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πα

νεπιστημίου ήταν κατάμεστη όχι μόνο από Έλληνες αλλά και από Γερμανούς Πανεπιστημια

κούς και μη, για να τιμήσουν την εορτή των Τριών Ιεραρχών. Τη σχετική δαπάνη ανέλαβε το 
Πανεπιστήμιο. Ο Παπαδερός ανέπτυξε το διόλου ευχερές θέμα: «Ηλειτουργική αυτογνωσία 
και κοσμοθεωρία του βυζαντινού ανθρώπου». Το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 1963, την ομιλία 
για την ίδια εορτή εκφώνησε ο ρώσος καθηγητής των Μαθηματικών του πανεπιστημίου του 
Mainz Νικόλαος Stullof με θέμα: «Τα μαθηματικά στο Βυζάντιο». Εδώ τελειώνει η τρίτη ανα

φορά*. 
Το 1964 έκλεισε και η εξαετής παραμονή του Παπαδερού στη Γερμανία. Συμβολικά 

θα έλεγα ότι έκλεισε νικηφόρα η περίοδος του Τρωικού Πολέμου της ζωής του, χωρίς να χρη

σιμοποιήσει για τη νίκη δούρειο ίππο. Τη διαδέχτηκε η περίοδος της Οδύσσειας. Η άφιξη του 
Παπαδερού στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη, είναι ακριβέστερα η αρχή της Οδύσσειας 
του με πλοίο την OAK και καπετάνιο τον ίδιο. Προορισμός του δεν είναι να καταλάβει κά

ποια θέση που θα τον καταξιώσει επαγγελματικά. Αυτή την είχε στο Mainz και την άφησε. 
Τώρα θα προσπαθήσει να αναπτύξει τα προσόντα του δασκάλου/εκπαιδευτικού και του μα

χόμενου ορθόδοξου θεολόγου με εφαλτήριο την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. 
Η προσφορά τού Παπαδερού ως εκπαιδευτικού αρχίζει το 1965. Τότε διορίστηκε ως θεολόγος 
 Πάρεδρος του νεοσύστατου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), υπό τον όρο που έθεσε ο 
ίδιος, ότι θα παραμείνει ο' αυτή τη θέση ωσότου ετοιμασθούν οι εγκαταστάσεις της OAK. 
Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που έγινε στην Αθήνα με τη συμμετοχή του τότε υφυπουρ

γού Παιδείας Λουκή Ακρίτα, του Ευάγγελου Παπανούτσου, Γενικού Γραμματέα του Υπουρ

γείου, και του καθηγητή Ιωάννη Κακριδή, ο οποίος είχε δεχθεί τη θέση του προέδρου του 
Π.Ι. Παρών ήταν και ο μέχρι προ ολίγων ετών πρόεδρος της OAK και σήμερα πρώην Κισσά

μου και Σελίνου Μητροπολίτης Ειρηναίος. 
Παραλλήλως προς τα καθήκοντα τού παρέδρου, ο Παπαδερός υπηρέτησε ως αντι

πρόεδρος του γνωστού ΚΥΣΔΕ (Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκ

παίδευσης), κατά τη διετία 19651966. Υπηρέτησε, επίσης, ως μέλος: του Ανωτάτου 
Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, του Συμβουλίου Επιλογής Εποπτικού Προσω

πικού, πολλών Επιτροπών κρίσεως και εγκρίσεως διδακτικών βιβλίων, της Δευτεροβάθμιας 
Επιτροπής ελέγχου θεαμάτων του υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως και αναπληρωτής 
διευθυντής σπουδών του Διδασκαλείου Μέσης Εκπαιδεύσεως. Δίδαξε σε μετεκπαιδευόμενους 
καθηγητές Μέσης Εκπαιδεύσεως τα μαθήματα: Θρησκευτικαί ζυμώσεις εις τον εξωχριστια

* Για ενημέρωση των αναγνωστών αναφέρω ότι η OAK σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης τί
μησαν την εορτή των Τριών Ιεραρχών σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν στην Ακαδημία με κύριο 
ομιλητή τον Μιχαήλ Δερμιτζάκη, πρώην αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Η Εξαή

μερος τον Μεγάλου Βασιλείου υπό το φως των Γεωεπιστημών» (.Βλ. σχετικώς: Διάλογοι Καταλλα

χφ, τεύχος 88 (2008), σ. 977/081982 
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νικόν κόσμον (σε Θεολόγους), Εισαγωγή εις την Κοινωνιολογίαν (σε Θεολόγους, Φιλολόγους, 
Μαθηματικούς και Φυσικούς), Κοινωνιολογία της Αγωγής στο Κέντρον Μετεκπαιδεύσεως 
Δημοδιδασκάλων, και Φιλοσοφία στην Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής. Επίσης, εξε

προσώπησε το Υπουργείο ή το Π.Ι. σε διεθνή συνέδρια, σε διασκέψεις του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, της Ουνέσκο και άλλων διεθνών οργανισμών. 

Με τον αναγκαστικό νόμο 59/30.6.1967 όλα τα μέλη του Π.Ι. απολύθηκαν και επα

νήλθαν στις θέσεις που κατείχαν προ της εκλογής τους στο Π.Ι. Ο Παπαδερός δεν μπορούσε 
να επανέλθει με νόμο της δικτατορίας στο πανεπιστήμιο του Mainz. Το οξύμωρο, βεβαίως, 
είναι ότι κάτω από περίεργες, όπως ο ίδιος αναφέρει, συνθήκες, βολιδοσκοπήθηκε, με επιμονή 
μάλιστα, περί τα μέσα του 1967, να αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας. Απέρριψε τη συγκε

κριμένη πρόταση, όπως και δεύτερη που του έκανε ο τότε γνωστός Διοικητής Κρήτης Γεώρ

γιος Γεωργαλάς για κατάληψη υψηλής δημόσιας θέσης. Αποζημιώθηκε για τη διπλή άρνηση 
με αφαίρεση του διαβατηρίου του. Ωστόσο, ανάλογες βολιδοσκοπήσεις για είσοδο του στην 
πολιτική, κατά τη μεταπολίτευση, επίσης τις απέρριψε. Άλλωστε, η Ακαδημία λειτουργούσε 
ήδη και είχε πολλές ανάγκες. 

Στο μεταξύ με την πρώτη πράξη της αρμόδιας Επιτροπής του 1974, ο Παπαδερός 
επανήλθε στην υπηρεσία με βαθμό Εκπαιδευτικού Συμβούλου, για να αποσπασθεί στη συνέ

χεια με υπουργική απόφαση (19.3.1975) στην Επιτροπή Διοικήσεως και Οικονομικής Διαχει

ρίσεως του Πανεπιστημίου Κρήτης με αυξημένες αρμοδιότητες για επιτόπου επίλυση θεμάτων 
του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τής Επιτροπής επιδιώχτηκε η ίδρυση Θε

ολογικής Σχολής στην Κρήτη. Συγκροτήθηκε μάλιστα Ειδική Τριμερής Επιτροπή (Γιανναράς, 
Ζηζιούλας, Παπαδερός), η οποία επεξεργάστηκε Κανονισμό Λειτουργίας της Σχολής. Το θέμα 
φάνηκε ότι θα είχε αίσιο τέλος, όταν ο αρμόδιος υπουργός έδωσε εντολή στον Παπαδερό να 
συντάξει απαντητικό γράμμα στον Οικουμενικό Πατριάρχη, ανακοινώνοντας του την από

φαση της Κυβερνήσεως για ένταξη Θεολογικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το γράμμα 
έφυγε πάραυτα. Μέχρι σήμερα αγνοείται η τύχη και του γράμματος και του θέματος. 

Με τη σύσταση του γνωστού στους παλαιότερους Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών 
και Επιμορφώσεως (ΚΕΜΕ, Ν. 186/75), ο Παπαδερός εντάχτηκε αυτοδικαίως σε θέση ειδικού 
συμβούλου, για να υποβάλει την παραίτηση του τον Μάιο του 1975, με βασικό λόγο, όπως 
αναφέρει σε δημοσίευμα γνωστής εφημερίδας των Αθηνών, ότι δεν υπήρχε διάθεση συνερ

γασίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την OAK σε ευρύ φάσμα 
θεμάτων και δραστηριοτήτων κοινού ενδιαφέροντος, για τα οποία ο Παπαδερός είχε υπο

βάλει σχετικό εκτενές Υπόμνημα του στο Υπουργείο. 
Στις 15 Απριλίου 1982 διορίστηκε ειδικός σύμβουλος Θρησκευμάτων, αφού έγινε δε

κτός ο όρος του, ότι αναλαμβάνει τη θέση με καθαρά επιστημονικά και όχι κομματικά κρι

τήρια. Παραιτήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1984, μετά από διαφωνία του με την τότε πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τον Ιούνιο του 1989 ανέλαβε υπηρεσία 
σε μόνιμη θέση συμβούλου του Π.Ι. ειδικότητας θεολόγου και τον Απρίλιο του 1995 αποσπά

στηκε για μια τριετία στην OAK, επιφορτισμένος με την εφαρμογή του προγράμματος «Πει

ραματική διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στην Κρήτη». Σύμφωνα με σχετική υπουργική 
απόφαση, το πρόγραμμα αφορούσε 140 σχολεία, επί τη βάσει πρότασης του ίδιου του Πα
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παδερού, και τη διοργάνωση αναλόγων επιμορφωτικών προγραμμάτων για δασκάλους. 
Παρά τη μεγάλη σημασία του προγράμματος, αίτηση του Παπαδεροΰ για ανανέωση της από

σπασης του απορρίφθηκε, για να ακολουθήσει αυτή τη φορά η υποβολή αίτησης παραίτησης 
του από το Π.Ι. τον Ιούλιο του 1999. Για λόγους αρχής και θεολογικής συνέπειας, ο Παπαδε

ρός ήλθε σε σύγκρουση με τον Πρόεδρο του Π.Ι. Ειδικότερα, αρνήθηκε με σθένος να αφαιρε

θούν από βιβλίο των Θρησκευτικών τα περί μασονίας, αιρέσεων και παραθρησκευτικών 
οργανώσεων, ενώ ήταν αντίθετος τόσο με την αύξηση της ύλης όσο και του αριθμού των μα

θημάτων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. 
Σημειώνω, για να μη διαφεύγει την προσοχή κανενός, ότι ο Παπαδερός ως εκπαιδευ

τικός λειτουργός ασκούσε όλα τα υπηρεσιακά του καθήκοντα παραλλήλως προς εκείνα που 
του επέβαλλε η άσκηση των διευθυντικών καθηκόντων στην OAK. Αυτό οφειλόταν όχι μόνο 
στις βιολογικές του αντοχές, αλλά και στον μεγάλο πλούτο των χαρισμάτων που του έδωσε 
ο Θεός και τον περικοσμούν μέχρι σήμερα: ευστροφία, ευρηματικότητα, τόλμη και αξιοποίηση 
κάθε φορά της κατάλληλης χρονικής συγκυρίας, της εύκαιρης ή επίκαιρης παρέμβασης. Τί 
ακριβώς εννοώ το διασαφηνίζω αμέσως. Ο Παπαδερός συμμετείχε ως αντιπρόσωπος του Οι

κουμενικού Πατριαρχείου επί 30 συναπτά έτη, επανεκλεγόμενος κατά διαστήματα, στην Κεν

τρική Επιτροπή του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, μέλη του οποίου είναι 126 
Εκκλησίες (Ορθόδοξες, Αγγλικανικές και Προτεσταντικές) της Ευρώπης. Σε επίσημη συνε

δρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στη Μόσχα (1922 Μαΐου 1976) ήλθε προς συζήτηση το θέμα 
επιλογής του τόπου της επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Ο Γεν. Γραμματέας του Συμβουλίου 
ανακοίνωσε πως έχει προβεί στις αναγκαίες συνεννοήσεις και έχουν εξασφαλισθεί όλες οι 
προϋποθέσεις για να γίνει η Συνέλευση στο Πανεπιστήμιο του Stirling της Σκωτίας. Προς 
έκπληξη και αιφνιδιασμό των συνέδρων ο Παπαδερός αντιπρότεινε την OAK. Πολλοί σύνε

δροι επιδοκίμασαν αμέσως, φωνάζοντας: Κρήτη! ναι ναι! Ο Γεν. Γραμματέας πρότεινε διά

λειμμα, για να αντιπροτείνει αμέσως ο Παπαδερός: Διάλειμμα ναι, αφού πρώτα συζητηθεί η 
αντιπρόταση μου. Στην ορθή παρατήρηση τού δικαίως εκνευρισμένου Γραμματέα, ότι δεν υπάρ

χει εκκλησιαστική πρόσκληση για την Κρήτη, ο Παπαδερός απάντησε: Εγώ είμαι η πρόσκληση! 
Η αμηχανία που επικράτησε ήταν εύλογη, γιατί μια τέτοια πρόταση έπρεπε να συνοδεύεται 
από επίσημη πρόσκληση της Εκκλησίαςμέλους, στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει ο προ

τεινόμενος τόπος σύγκλησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Οι σύνεδροι δέχτηκαν σχετική 
διαβεβαίωση του Παπαδερού, ότι η επίσημη πρόσκληση θα φθάσει προ της λήξεως των ερ

γασιών της Επιτροπής, όπως και έγινε. Η πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήρθε 
πριν λήξουν οι εργασίες στη Μόσχα. Έτσι, τον Οκτώβριο του 1979 το Οικουμενικό Πατριαρ

χείο, η Εκκλησία της Κρήτης και η OAK υποδέχτηκαν τα μέλη του Συμβουλίου των Ευρω

παϊκών Εκκλησιών σε μία επιτυχημένη μεγάλη Συνέλευση. 
Όσον αφορά την OAK, θα ακούσουμε από το στόμα τού επί 40 χρόνια Διευθυντή της 

τον πιο αυθεντικό λόγο. Σέ μένα θα επιτρέψετε να αναφερθώ στην κατακλείδα σχετικού λήμ

ματος που έχει γράψει ο Παπαδερός στη 12τομη Θρησκευτική %«( Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, της 
οποίας υπήρξε ειδικός σύμβουλος και συντάκτης. Το πράττω αυτό, γιατί κατανοώντας κανείς 
το βαθύτερο νόημα των λόγων του σχετικού παραθέματος, αναγνωρίζει το στημόνι και το υφάδι 
συνόλου σχεδόν του συγγραφικού έργου του Παπαδερού, θεολογικού και θύραθεν. 

74 

k. 



Διαβάζω σε νεοελληνική απόδοση: «Η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, ως βήμα υπεύθυνο 
και εντευκτήριο προσιτό σε όλους, φιλοδοξεί να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις, το "κλίμα" και 
τη μέθοδο για διεξαγωγή ενός ελευθέρου, ειλικρινούς και υπευθύνου διαλόγου, αφενός μεν με

ταξύ Χριστιανισμού και σύγχρονου κόσμου, και αφετέρου μεταξύ προσώπων ή και ομάδων 
που ενδιαφέρονται για κοινά ζητήματα, ακόμη και αν διαπληκτίζονται υπό την επίδραση αλ

ληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων (πολιτικών, οικονομικών, επαγγελματικών, ιδεολογικών ή 
άλλης φύσεως). Η μέσω του διαλόγου εξασθένηση της τάσης για μονομέρεια, προκατάληψη και 
αυτοδικαίωση και η άσκηση στη νηφάλια αυτοσυγκέντρωση, τον αυτοέλεγχο ενώπιον του 
άλλου και το να συσκεπτόμαστε υπεύθυνα και ήρεμα και να συνεργαζόμαστε με προθυμία και 
μεθοδικότητα, δείχνουν ένα δρόμο, που ως πρώτο θετικό στάδιο μπορεί να βαδίσει με εμπιστο

σύνη καθένας που επιθυμεί ειλικρινά την οικονομική πρόοδο του τόπου, την κοινωνική ειρή

νευση, την εθνική καταλλαγή και την κατά Θεόν προκοπή». Το κείμενο είναι τόσο επίκαιρο, 
ώστε θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν γράφτηκε πριν από 40 χρόνια, ούτε καν σήμερα, αλλά 
ότι έρχεται από το μέλλον ως φωνή Αποκαλύψεως και ελέγχου για όσα έχει πράξει ένας κόσμος, 
δηλαδή εμείς που στροβιλιζόμαστε αδαείς και αμέριμνοι στους ρυθμούς της παγκοσμιοποίησης 
υπό τους ήχους μιας, δυστυχώς, απρόσωπης και ψυχρής έως απάνθρωπης ηλεκτρονικής διακυ

βέρνησης. 
Από την άλλη μεριά εύκολα καταλαβαίνει κάθε καλόπιστος, γιατί ο Παπαδερός εγ

κατέλειψε κάθε προοπτική για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία και αφιερώθηκε δια βίου ως λει

τουργός και απόστολος στο δύσκολο και πολυκύμαντο έργο της OAK. Υπό την επίδραση 
των τελευταίων επισημάνσεων τελεί η συγγραφική δραστηριότητα και παραγωγή του Πα

παδερού, που είναι τεράστια σε όγκο και άκρως ενδιαφέρουσα σε περιεχόμενο, ακόμη και 
σε θέματα, για τα οποία μπορεί να έχει κάποιος, δικαίως ή αδίκως, αντίθετη άποψη. 

Η προσωπική μου εκτίμηση με οδηγεί να αποδεχθώ ότι, πέρα των πλούσιων προσω

πικών χαρισμάτων, των διανοητικών προσόντων, του μεγάλου αποθέματος γνώσεων, της 
κατά μορφή και περιεχόμενο βαθιάς ελληνομάθειας, του σεβασμού στην Ορθόδοξη Παράδοση 
και των λοιπών ικανοτήτων του, βαθύτεροι λόγοι που επηρέασαν το ύφος και το ήθος του 
γραπτού λόγου του Παπαδερού βρίσκονται και στο πρώτο μέρος της ομιλίας μου. 

Όλα όσα ανέφερα ήδη αλλά και οι στόχοι της Ακαδημίας, στην οποία για να εισέλ

θεις περνάς πρώτα έξω από την ιστορική Μονή Γωνιάς, μια μικρή κιβωτό του Ορθόδοξου 
Μοναχισμού, ενέπνευσαν τον συγγραφέα Παπαδερό να υπηρετεί τη θεολογία ως όλο, να 
ασχολείται δηλαδή συγγραφικά με όλες τις όψεις της Ορθόδοξης εκκλησιαστικής διδασκαλίας 
και διακονίας και έτσι να την προβάλλει προς τα έξω είτε σε πρόσωπα είτε σε ομάδες είτε σε 
επίσημα συνέδρια είτε ακόμη σε μη θεολόγους επιστήμονες ή και σε πολιτικά πρόσωπα ευ

ρωπαϊκής ή και παγκόσμιας εμβέλειας. Αυτό, ωστόσο, δεν τον εμπόδισε ως άνθρωπο του δια

λόγου, του έντονου προβληματισμού και της ευθύνης να γράφει με την ίδια άνεση και 
επιστημονική επάρκεια για θέματα φιλοσοφίας, ιστορίας, κοινωνιολογίας, αγωγής, πολιτι

σμού κ.λπ., όπως διαπιστώνει κανείς από τους τίτλους του καταλόγου των 450 και πλέον δη

μοσιευμάτων του. 
Το πρώτο κείμενο του δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 1953 στο περιοδικό Αναγέννηση 
της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνιάς και Αποκορώνου με τον χαρακτηριστικό, σημειολογικό 
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θα έλεγα, τίτλο «Αιώνιο ψάρεμα». Ο τίτλος δηλαδή του πρωτολείου άρθρου του Παπαδερού 
προμήνυε ότι στα συγγραφικά του δίχτυα θα υπήρχε πάντοτε «πλούσια ψαριά», αφού η ορ

θόδοξη θεολογία ως προσπάθεια του πιστεύοντας ανθρώπου δεν έχει τέλος ως γραπτός λόγος. 
Έτσι και έγινε. Ο συγγραφικός κατάλογος του περιλαμβάνει διατριβές και αυτοτελείς μελέτες, 
μονογραφίες, συνεργασίες σε συλλογικούς τόμους και σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα επι

στημονικά περιοδικά, λήμματα σε ελληνικές και ξένες εγκυκλοπαίδειες, άρθρα στον ημερήσιο 
και περιοδικό τύπο, ομιλίες και λόγους, εισηγήσεις σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια, προσφω

νήσεις επισήμων προσώπων και αντιφωνήσεις κατά περίπτωση κ.λπ. Αναφέρω επί τη ευκαιρία, 
για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι όλα τα ανυπόγραφα άρθρα του περιοδικού της Ακαδημίας 
Διάλογοι Καταλογής ανήκουν στον Παπαδερό. 

Απλή προσεκτική ανάγνωση μόνο των τίτλων των εργασιών τού Παπαδερού, ολι

γοσέλιδων ή πολυσέλιδων  άλλωστε η θεολογική αλήθεια δεν ήταν και δεν είναι ποτέ ποσο

τικό αλλά ποιοτικό μέγεθος  μας αποκαλύπτει το συγγραφικό του γίγνεσθαι, που το 
υπηρετούν η ορθόδοξη προοπτική, η πλατιά θεολογική και φιλοσοφική του κατάρτιση, η 
πολιτιστική και πολιτική του ποιότητα, η αναλυτική και συνθετική επιστημονική του ικανό

τητα, η συμμετοχικότητά του στα προβλήματα της καθημερινότητας απλών ανθρώπων δια

φόρων κοινωνικών ομάδων όλων των αποχρώσεων μαζί με την απλότητα και 
καταδεκτικότητα που του κληροδότησαν η ζωή του χωριού του, η ελληνικότητα και ο πα

τριωτισμός του και πολλές άλλες αρετές που ανακεφαλαιώνονται στην ορθόδοξη επίνοιά 
του έτσι όπως την τροφοδοτεί ο λειτουργικός χρόνος, ο ίδιος δηλαδή ο Ιησούς Χριστός ως «ο 
ων και ο ην και ο ερχόμενος», κατά την Αποκάλυψη του Ιωάννου (Αποκ. 1, 4, 8). 

Για να μην αδικήσω το συγγραφικό έργο του Παπαδερού με προσωπικές αξιολογικές 
κρίσεις, θα αναφέρω ευάριθμους μόνο τίτλους των δημοσιευμάτων του από του έτους 1953 
μέχρι σήμερα. Αυτό θα βοηθήσει, πιστεύω, ώστε η αξιολόγηση να είναι απόσταγμα της κρίσης 
όλων όσοι βρισκόμαστε μέσα και έξω από την αίθουσα αυτή. Άλλωστε, η διατύπωση των 
τίτλων είναι τόσο σαφής όσο και το νόημα που εκφράζουν. Οι ξενόγλωσσοι τίτλοι αποδί

δονται στην ελληνική γλώσσα. 
Ιδού, λοιπόν: Όνομα και εσωτερική πραγματικότητα (1953), Προς ανέσπερο φως 

(1954), Σττιν υπηρεσία τοϋ Αγαθού (1955), Και όμως είμαστε αδέλφια (γερμανιστί, 1955), Ξε

χασμένες αλήθειες. Η διακονία μας να κάνουμε τους ανθρώπους ευτυχείς (γερμανιστί, 1956), 
Μπροστά στα πεθαμένα μας ιδανικά (1957), Μεταξύ προόδου και βαρβαρότητας (1960), Πο

λιτισμός, Θρησκεία, Χριστιανισμός (1968), Η κατάρρευση των αυτονόητων (σε συνέχειες, 
197273), Ορθοδοξία και Οικονομία (αγγλιστί και στο Θέματα Κοινωνιολογίας της Ορθο

δοξίας, Θεσσαλονίκη 1975, σσ. 83165 και σε μορφή βιβλίου), Η Εκκλησία στη διακονία της 
ειρήνης (1976), Η αλογόμυγα ενώπιον του Δικαστηρίου. Γύρω από τη διαμάχη για την «πο

λιτική» δέσμευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών (γερμανιστί, 1981), Λειτουρ

γική διακονία. Η κοινωνική αποστολή της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο (1981), Σκίτσα 
από τη ζωή των κληρικών στην Κρήτη (γερμανιστί, 1983), Σημεία τριβής κατά την εφαρμογή 
Εκπαιδευτικών Μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα (1986), Εκκλησία και Καζαντζάκης (1990), 
Η παρακαταθήκη του ήθους (1990), Εσμοίισμών και Ορθοδοξία (1991), Μεταμόρφωση και 
παραμόρφωση του πολιτισμού στην Κρήτη (1991), Ο Θεός ενώνει (1992), Ορθοδοξία και Ευ
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ρώπη (1993), Η Ενωμένη Ευρώπη και η εθνικήμας ταυτότητα (1993), Ελληνική Παιδεία και 
Ευρώπη (1993), Καταλλαγή, δωρεά του Θεού και πηγή νέας ζωής (γερμανιστί, 1995), Η Ευ

ρώπη από ελληνορθόδοξη σκοπιά (1995), Ναι στην αλήθεια (1996), Θρησκείες και Πολιτι

σμοί. Σύγκλιση, σύγκρουση, διάλογος (στον τόμο Ορθοδοξία και η των πάντων ενότης, 
έκδοσις Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, Άγιον Όρος 1997, σο. 199207), Η εκκλησιαστική Εκ

παίδευση και ο κόσμος που έρχεται (1999), Ο γενικός προσανατολισμός της παιδείας και ο 
pdlog τ%; 0ρησ%ΕυΜ%?ί; α ν ω / φ (1999), Έ Λ Λ # Ν ΑΟΓΟΖ ΟΥΚ ΟΜΑ Α ΟΛ4Α (έκδοση 
OAK, Χανιά 1999), Παγκοσμιοποίηση της ειρήνης και της αγάπης (2001), Το σοκ της 11ης 
Σεπτεμβρίου και τα επακόλουθα του (2002), Εν απουσία του Θεού. Η διαμάχη περί αναφο

ράς του Θεού στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα (γερμανιστί, 2003), Η Βαβέλ των ραδιοτηλεοπτικών 
διαλόγων (Χανιώτικη Ελευθεροτυπία, 7.2.2004), Πρόσωπον προς πρόσωπον. Ετερότητα και 
κοινωνία (τιμ. τόμος, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 445460), Το ξεροκόμματο 
(στο βιβλίο Γερμανικές φυλακές Αγιας 19411945, Χανιά 2005, σσ. 139143), Όψεις της Ορ

θόδοξης Κοινωνικής Ηθικής (στον συλλογικό τόμο Προοπτικές Οικουμενικής Κοινωνικής 
Ηθικής. Το καθήκον των Εκκλησιών στην ευρύτερη Ευρώπη  γερμανιστί, Mainz 2005), 
Πίστη  Επιστήμη  Ζωή. Η Ορθοδοξία σε διάλογο (Χανιά 2007, σσ. 134), Μετακένωσις. Ελ

λάδα  Ορθοδοξία  Διαφωτισμός κατά τον Κοραή και τον Οικονόμο (εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 
2010), Δαρβίνος και Εξέλιξη (Ενοριακή Παρουσία 50, 1314, Ρέθυμνο 2010). 

Θα ήταν παράλειψη μου να μην αναφέρω την καταχώριση αξιόλογων και εμπερι

στατωμένων άρθρων του Παπαδεροΰ σε έγκυρα εγκυκλοπαιδικά λεξικά, όπως: η Θρησκευ

τική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, η Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια και τα γερμανικά 
Lexikon für Theologie und Kirche και Religion in Geschichte und Gegenwart. Στην 4η έκδοση 
του τελευταίου Λεξικού έχει γράψει για σημαντικούς εκπροσώπους των γραμμάτων του Νέου 
Ελληνισμού, όπως οι: Θεόφιλος Κα'ίρης, Αδαμάντιος Κοραής, Απόστολος Μακράκης, Κων

σταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Θεόκλητος Φαρμακίδης, 
Νικηφόρος Θεοτόκης, Νεόφυτος Βάμβας και Ευγένιος Βούλγαρης. Για το πόσο επίκαιρη και 
σημαντική είναι η ενασχόληση του Παπαδερού και με τους εκπροσώπους των θεολογικών 
γραμμάτων (και όχι μόνο) του Νέου Ελληνισμού, θα αναφέρω τη σχετικά πρόσφατη έγκριση 
της διδακτορικής διατριβής τής γνωστής σε πολλούς σ' αυτήν την αίθουσα ρωσίδας επιστή

μονας Ευγενίας Ζούκοβα για τον Νικηφόρο Θεοτόκη από το γνωστό για το κύρος του Πα

νεπιστήμιο Lomonosov της Μόσχας. 
Ο Παπαδερός, όμως, καθιερώθηκε και ως ονοματοθέτηςανάδοχος τεχνικών όρων, 

οι οποίοι έγιναν ασμένως αποδεκτοί από τη διεθνή βιβλιογραφία και αφορούν κατά κύριο 
λόγο τον χώρο της Χριστιανικής Κοινωνιολογίας. Αναφέρω ως πρώτο τον όρο Λειτουργική 
Διακονία. Η δυναμική και των δύο ελληνικών λέξεων που τον απαρτίζουν είναι δεδομένη. Ο 
Παπαδερός έχει ασχοληθεί με το βαθύτερο νόημα του όρου αυτού και, κυρίως, με την εφαρ

μογή του στη ζωή της Εκκλησίας. Δύο άλλοι όροι με δεύτερο συνθετικό, επίσης, το ουσιαστικό 
διακονία, είναι οι όροι Μικροδιακονία και Μακροδιακονία. Με τον πρώτο ο Παπαδερός 
εννοεί κάθε ενέργεια της Εκκλησίας που στοχεύει να αντιμετωπίσει και να ανακουφίσει με 
αξιοπρέπεια συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από ποικίλες 
ανάγκες. Με τον όρο Μακροδιακονία εννοεί αυτό που η Εκκλησία οφείλει, έχει ηθικό χρέος 
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να πράττει ως όλο προς όλους, όσοι έχουν ανάγκη της αρωγής και διακονίας της. Εννοεί τον 
αγώνα εναντίον των δομών και καταστάσεων, που κάνουν αναγκαία τη Μικροδιακονία. Οι 
δύο όροι έχουν γίνει αποδεκτοί, όχι μόνο από ανθρώπους που κινούνται στον θεολογικόεκ

κλησιαστικό χώρο, αλλά και από επιστήμονες που υπηρετούν άλλους, μη θεολογικούς, επι

στημονικούς κλάδους. 
Θα κλείσω την αναφορά μου στο συγγραφικό έργο του Παπαδερού με την Ωδή του 

στην Αποκάλυψη του Ιωάννου (1996), μουσικά αποσπάσματα της οποίας απολαύσαμε καθώς 
εισερχόμασταν στη φιλόξενη στέγη της Κρητικής Εστίας. Η Ωδή παρουσιάστηκε σε πρώτη 
παγκόσμια εκτέλεση στη Μεγάλη Αίθουσα της Ακαδημίας στις 12 Μαρτίου 1995, Κυριακή 
της Ορθοδοξίας, σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, ο οποίος τραγούδησε και έπαιξε στο 
πιάνο μέρη του έργου. Αποσπάσματα της Ωδής έψαλε ο χορός του Συνδέσμου Ιεροψαλτών 
Χανίων Γεώργιος ο Κρης. Ολόκληρο το έργο παρουσιάστηκε ενώπιον των Πατριαρχών Κων

σταντινουπόλεως και Αλεξανδρείας, κατά τα εγκαίνια του νέου Συνεδριακού Κέντρου της 
OAK στις 12 Νοεμβρίου 1995. 
Κατακλείοντας την ομιλία μου θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι αισθάνομαι ανάμεσα μας 
αισθητή την παρουσία του γέροντα Μητροπολίτη πρώην Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίου, 
οι ώμοι και η ψυχή του οποίου σήκωσαν πολύ μεγάλο βάρος του έργου της Ακαδημίας και 
γι' αυτό του ανήκει μέρος από τη λαμπρότητα της αποψινής βραδιάς. Του αξίζει ο δημόσιος 
έπαινος πριν ο Θεός τον καλέσει κοντά του. Θα μου επιτρέψετε, επίσης, να ζητήσω συγγνώμη, 
αν σε κάποια σημεία της ομιλίας μου έσφαλα ή υπερέβαλα. Εξομολογούμενος ενώπιον σας, 
σας πληροφορώ ότι ανήκω αμετανόητα σ' εκείνους που πιστεύουν ότι το οξυγόνο της Γης 
και η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων πρέπει να διατίθενται πάντοτε δωρεάν και ανόθευτα. Τί 
πιο χριστιανικό, πιο ωραίο, πιο ορθόδοξο! Αλήθεια, δεν είναι κρίμα μια τέτοια οικουμενική 
και πανανθρώπινη αλήθεια να μας τη θυμίζουν κατά τρόπο τραγικό και αυτόχρημα συγκλο

νιστικό γεγονότα, όπως το καταστροφικό τσουνάμι της Φουκουσίμα, που ακολούθησε τον 
πρόσφατο φοβερό σεισμό των εννέα ρίχτερ; Ας αφουγκραστούμε με νηφαλιότητα την προ

τροπή της Εκκλησίας: «Στώμεν καλώς!» 

Αγαπητέ Αλέκο, 
Σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου στον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία και σε συγχω

ρούμε αν κάπου αστόχησες. Σε ευχαριστούμε για όσες πικρίες και απογοητεύσεις έζησες και 
για όσες νύχτες έμεινες ξάγρυπνος, προκειμένου το έργο της OAK να έχει συνέχεια και συνέ

πεια προς όφελος της αλήθειας του Χριστού, της Ορθόδοξης Παράδοσης, της Κρήτης και της 
Ελλάδας. 
Σας ευχαριστώ! 
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Αλέξανδρος Κ. Παπαδερός 
Τον κόσμου ο πόνος πόνος μου 

κι οι χάρες τον χάρες μον 

Εικόνες αϊτό τη ζωή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης 

[Έγινε προβολή και σχολιασμός φωτογραφιών από το Ίδρυμα, τη ζωή και τις δράσεις του. Ο τιμώ

μενος έκρινε ότι θα προκαλούσε μεγάλη οικονομική επιβάρυνση η δημοσίευση και της δικής του ει

σήγησης, κυρίως λόγω του πλήθους των έγχρωμων φωτογραφιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
προσφύγουν στο Λεύκωμα: Αλέξανδρος Κ. Παπαδερός, 'Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης. Τά πρώτα 
σαράντα χρόνια, Αθήνα 2011, καθώς και σε άλλα δημοσιεύματα, που αναγράφονται στην εργο

γραφία που ακολουθεί.] 

Ο Α. Κ. Παπαδερός στην Κρητική Εστία 
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ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ Πνευματικό Ίδρυμα Παγκρήτιο Καλλιτεχνικό Σωματείο 
ΕΝΟΣΙΣ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΑ 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των παραπάνω Σωματείων 
και του Πνευματικού Ιδρύματος 

ΤΙΜΟΥΝ 

τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Κ. ΠΑΠΑΔΕΡΟ 

για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελληνορθόδοξη παιδεία, 
την προσφορά του στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης 

και τη συνεισφορά του στην προβολή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της πατρίδος μας. 

ΑΘΗΝΑ, 6-4-2011 

Τιμητική Πλακέτα 
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Alexandres Κ. Papaderos, Publications (select.) 

Όσα σημειώνονται με σημαίες = = s a l s μπορούν να διαβαστούν στο διαδίκτυο 
http://alexandros.papaderos.org/ με Ctrl + κλικ στη σημαία. 

Συντομογραφίες 
Περιοδικές εκδόσεις 
ΑΝΑΓ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, Περιοδικό της Ι. Μητροπόλεως Κυδωνιάς και Αποκορώνου 
(Χανιά) 
ΔΚ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ, Περιοδικό της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (OAK) 
ΧΚ, Περιοδικό της Ι. Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου 
ΧΚΖ ATCW7KA ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑ7 ΖΕΑ/ΝΟΥ, Αθήνα 
ΧΦ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΦΩΣ, Περιοδικό της Ι. Μητροπόλεως Κυδωνιάς και Αποκορώνου 
ÖF OK UMENISCHES FOR UM, Graz 
OR ÖKUMENISCHE RUNDSCHAU, Frankfurt/M 
RGG Religion in Geschichte und Gegenwart, 4. Aufl., Tübingen 1998  2005 
Εφημερίδες 
ΑΛ ΑΛΗΘΕΙΑ 
ANT ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ 
ΑτΚ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔτΧ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ 
ΚΕ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 
ΚΗΡ ΚΗΡΥΞ 
ΜΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
ΝΚ ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ 
Ν.ΚΗΡ ΝΕΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 

81 

http://alexandros.papaderos.org/


ΠΑΤ ΠΑΤΡΙΣ 
PN ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 
ΣΝ ΣΕΛΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, Χανιά 
ΤΟΛ ΤΟΛΜΗ 
ΧΕ ΧΑΝΙΩΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
ΧΝ ΧΑΝ7Ω77&ΑΝΕΑ 
1953 
ΑΝΑΓ 
1. Αιώνιο ψάρεμα (Σεπτέμβριος 1953)[Eternal fishing, September 1953]. 
2. Όνομα καί εσωτερική πραγματικότητα ('Οκτώβριος 1953). [Name and inner reality, 

October 1953]. 
3. Στης Αγάπης τό άγιο στρατί (Νοέμβριος 1953). [The holy path of Love, November 1953]. 
4. Ήλιόδοσμα [ποίημα] (Δεκέμβριος 1953). [Sungiven (poem), December 1953]. 
5. Ό Λυτρωτής (Δεκέμβριος 1953). [The Saviour, December 1953]. 
1954 
ΑΝΑΓ 
6. Προς άνέσπερο φως (Ιανουάριος 1954). 
7. Προς τό χαμένο παρελθόν (Φεβρουάριος 1954). 
8. Αρνήσεις (Μάρτιος 1954). 
9. Σύμβολα άπό τήν πορεία του θανάτου (Απρίλιος 1954). 
10. Τό νερό που φλογίζει τή δίψα (Μάιος 1954). 
11. Κείνο πού μένει στό διάβα του κόσμου ('Ιούνιος 1954). 
12. Γενήτε σεις τραυματιοφορείς ('Ιούλιος 1954). 
13. "Ως πότε; (Αύγουστος 1954). 
14. Μέτρον αγάπης (Σεπτέμβριος 1954). 
15. Θεία σπορά ('Οκτώβριος 1954). 
16. Τρέξε στά μνήματα (Νοέμβριος 1954). 
17. Σχέδια καί όνειρα (Δεκέμβριος 1954). 
1955 
ΑΝΑΓ 
18. Ψυχική εγρήγορση ('Ιανουάριος 1955). 
19. Ξεχασμένες αλήθειες (Φεβρουάριος 1955). 
20. Μακρόθυμοι (Μάρτιος 1955). 
21. Ανάσταση καί ζωή (Απρίλιος 1955). 
22. Χριστιανικά Σύμβολα: Εισαγωγή (Απρίλιος 1955). 
23. Οι διαστροφείς (Ίούνιος1955). 
24. Έ ν α γράμμα στους Κρητικούς ('Ιούλιος 1955). 
25. Τρία κέντρα της χριστιανικής πίστεως (Αύγουστος 1955). 
26. Στην υπηρεσία του Αγαθού (Αύγουστος 55). 
27. Αυτοί πού κατέχουν τά πάντα (Σεπτέμβριος 1955). 
28. Περιτομή.,.τής γέρικης θρησκευτικής ζωής μας ('Οκτώβριος 1955). 
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29. Wir sind doch Brüder! (November 1955]. 
30. Πνευματική ένατης (Νοέμβριος 1955). 
31. Χριστούγεννα (Γαλ. Δ' 47): Το" πλήρωμα τοϋ χρόνου (Δεκ. 1955). 
1956 
ΑΝΑΓ 
32. Για μια ιδεώδη κοινωνία (Ιανουάριος 1956). 
33. Unser Dienst, Menschen froh machen (Φεβρουάριος 1956). 
34. Ol Πατέρες και ο κοινωνισμός των, Α' (Μάρτιος 1956). 
35. Οι Πατέρες καί ό κοινωνισμός των, Β' (Απρίλιος 1956). 
36. ΟΙ Πατέρες καί ô κοινωνισμός των, Γ' (Μάιος 1956). 
37. Το πρόβλημα τοϋ γάμου (Ιούνιος 1956). 
38. ΑΙ "κοινωνικοί υποχρεώσεις" καί ή σύγχρονος ζωή (Σεπτέμβριος 1956). 
39. Τέχνη καί κοινωνία ('Οκτώβριος 1956). 
40. Ώ! αγαπημένε θεέ, πόσον είσαι μακρυά (Δεκέμβριος 1956). 
1957 
ΑΝΑΓ 
41. Μανάδες φονιάδες (Μάιος 1957). 
42. Σοβαροί μπροστά στή ζωή (Ιούνιος 1957). 
43. Φυγή άπό τήν πραγματικότητα (Σεπτέμβριος 1957). 
44. Μπροστά στά πεθαμένα μας ιδανικά ('Οκτώβριος 1957). 
45. Θά σωπάσωμε; (Νοέμβριος 1957). 
1958 
ΑΝΑΓ 
46. Παύλος καί ελευθερία (Ιανουάριος 1958). 
47. Δορυφόροι καί θεός ( 'Ιούλιος 1958) 
48. Το Δ' Διεθνές Συνέδριον 'Ορθοδόξων Νέων (Σεπτέμβριος 1958). 

1958]. 
49. "Υπακοή καί ελευθερία κατά τόν Άπόστολον Παϋλον", ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ 

41 (θεσσαλονίκη 1958) 246265. 
1959 
50. "Τό νόημα της περισυλλογής" ΧΦ(Σεπτέμβριος 1959). 
51. "Μεταπολεμικά προβλήματα τοϋ Γερμανικού Προτεσταντισμού" ΧΦ5 (Νοέμβριος 1959) 

71  συνέχεια σειράς άρθρων). 
1960 
52. "Μεταξύ προόδου καί βαρβαρότητας", Απόστολος Ανδρέας 461 462 (11 και 18 Μαίου 

1960). 
53. "Ή ευθύνη της 'Εκκλησίας έναντι τοϋ βιομηχανικού άνθρωπου", ΧΚ 14 (1960) 1213, 27

28, 37, 60 61. 
1961 
54. "Προφύλαξη άπό τήν αγωνία της ζωής", Μετάφραση από το γερμανικό πρωτότυπο, 

Fritz Joachim von Rintelen, ΧΚ 15 (1961) 212213, (1962) 247248. 
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1962 
55. METAKENOSIS. Griechenlands kulturelle Herausforderung durch die Aufklärung in der 

Sicht des Korais und des Oikonomos (Diss., Mainz 1962), 2. Aufl. in: Archiv für Vergleich 
ende Kulturwissenschaft, hrsg. von Anton Hilckman, Bd. 6, Verlag Anton Hain, 
Meisenheim am Glan 1970. 

56. "Πίστις, Ευχαριστία, Διακονία. To 79ov Συνέδριο ν των έν Γερμανία Ρωμαιοκαθολικών", 
Απόστολο; Ανδρέα; (5. 9. 1962 %. έξ.Α' μέχρι ΙΓ). 

1963 
57. "Eine Frage überschattet meine Bewunderung", in: LEIBHAFTIGE ÖKUMENE, hrsg. 

von Christian Berg und Franz von Hammerstein, LettnerVerlag, BerlinStuttgart 1963, 
188196. 

58. "Kirche und Gesellschaft in Griechenland", in: Aktuelle Gespräche 4 (Bad Boll, 1963) 813. ■*■ 
59. "Aus der Geschichte und Gegenwart des Athos", Begegnung IX (1963). 

[From History and Presence of Mount Athos, Begegnung IX (1963)]. 
60. Tausend Jahre Athosrepublik, in: Der Konstantinsritter 3 (Oktober 1963) 16. " 
61. Αποχαιρετισμός άπό τον Spranger, ΧΚ 36 (1963) 147149. 
1964 
62. "Griechenland von heute im Bild, Bericht über einen Bildvortrag", in: Reutlinger Nachrichten 

(7. Februar 1964). 
63. "Papst und Patriarch auf dem Ölberg", in: Stimme der Arbeit, Stuttgart (8. 2. 1964) 3. 
64. "Das liturgische Selbst  und Weltbewußtsein des byzantinischen Menschen", in: KYRIOS 

7V., No 3 (1964) 206  218. ™ 
65. "Ein griechisches Problem: Gastarbeiter um der Mitgift Willen", [unter dem Pseudonym 

CA. Lefkoritis], in: Hannoversche Allgemeine Zeitung (6.7. Juni 1964). 
66. "Kulturelle Metakenosis und kirchliche Diakonie", in: Kirche in der Zeit XIX. 7 (Düsseldorf 

1964) 328331. 
67. "Τό νόημα τής έχατονταετηρίδος", XK"(1964) 131  131 
1965 
68. "Κοραής Αδαμάντιος", Θρησκευτική καίΗθικήΕγκυκλοπαιδεία 7 (Αθήναι 1965) 

818825. 
69. "Das griechische Schulwesen und die Ausbildung für soziale Berufe in Griechenland", in: 

Der Konstantinsritter 14 (1965) 512. 
1966 
70. "Λώκ Ιωάννης", Θρησκευτική καίΉθικήΈγκυκλοπαιδεία 8 (Αθήναι 1966) στ. 431433. 
71. "Μεννωνίται", Θρησκευτική καίΉθικήΈγκυκλοπαιδεία 8 (Αθήναι 1966) στ. 993994. 
72. "Πολιτισμός", ΘρησκευηκήκαίΉθικήΈγκυκλοπαιδεία 10(1966) 507 514.Καιανάτυπον, 

Αθήναι 1967. 
1967 
73. "Άγιον και βέβηλον", Μεγάλη ΠαιδαγωγικήΕγκυκλοπαιδεία  Herder, τόμ. 1 

(Αθήνα 1967), 1415. 
74. "Αποκαλυπτική φιλοσοφία", Μεγάλη ΠαιδαγωγικήΕγκυκλοπαιδεία  Herder, 

τόμ. 1 (Αθήνα 1967), 340341. 
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75. "Αποκάλυψις, αλήθεια εξ αποκαλύψεως", Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια 
- Herder, τόμ. 1 (Αθήνα 1967) 441 - 442 

76. "Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Ελλάδος", Μεγάλη Παιδαγωγική, Εγκυκλοπαίδεια 
- Herder, τόμ. 1 (Αθήνα 1967) 486-489. 

77. "Εκκλησία καί μη Χριστιανικοί ΘρησκεΧαι κατά την Β' Σΰνοδον του Βατικανού", 
ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ, Χαριστήριον εις τον Καθηγ. Π. Χρήστου, 
Θεσσαλονίκη 1967, 487-500. Το αυτό ως ανάτυπον, Θεσσαλονίκη 1967. 

78. "Συμμετοχή στην οικουμενική ιστορία της Εκκλησίας", ΧΚ 76 (1967) 99 - 100.- 100. 
79. "Κωνσταντίνος Κριάρης, ο Αρχηγός τοϋ Σελίνου", Κρητική Εστία, Αθήνα 1967. 
1968 
80. "Κοραής, Αδαμάντιος", Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια - Herder, τόμ. Γ 

(Αθήναι 1968) 491- 493. m 
81. "Χριστιανισμός καί Πολιτισμός", Θρησκευτική καίΉθικη Εγκυκλοπαίδεια 12 

(1968) στ. 187-190. 
82. "'Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης", Θρησκευτική καίΉθικήΈγκυκλοπαιδεία 12 

(1968) 873-877. 
83. "Πολιτισμός, Θρησκεία, Χριστιανισμός", Αθήναι 1968. 
1969 
84. "Ευχή λεχθείσα εν τη Ί . Μονή Γωνιάς τήν 20ήν Ιουλίου 1969 επί τη πορεία των 

Αστροναυτών εις τήν Σελήνην", ΧΚ 98 (1969) 110. 
1970 
85. " 'Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης", ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ διετίας 1968-1969, Γωνιά 1970. 
1971 
86. ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ, Ι, Α', 1968 - 1970. Εκδότης: Αλέξ. Κ. Παπαδερός. Εκδόσεις 

'Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, Γωνιά Κισάμου Χανίων 1971. 
87. "Ή Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης. Τό "Ιδρυμα καί οι σκοποί του". ΔΙΑΛΟΓΟΙ 

ΕΥΘΥΝΗΣ Α', 1968-1970, Εκδόσεις 'Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, Γωνιά Κισάμου 
Χανίων 1971, 66 - 87. 

88. "La formation du peuple Chrétien pour le futur Grand Concile de Γ Eglise Orthodoxe", 
EPISKEPSIS 23 (1971). [The preparation of the people of the Church for the Great 
Synod of the Orthodox Church]. 

1972 
89. "Προσφώνησις τοϋ κ. Ειρηναίου" [κατά τήν ημέρα της ενθρόνισης του στη Μητρόπολη 

Γερμανίας], ΑΜΠΕΛΟΣ 5-6 (1972) 4. 
90. " Αξιοι τής ελευθερίας", ΧΚ 129 (1972) 33 - 34. 
91. " Ανάσταση καί επανάσταση", ΧΚ 130 (1972) 49 - 50. 
92 "Ή διάκριση των πνευμάτων", ΧΚ 131 (1972) 65 - 66. 
93. "Ή κατάρρευση των αυτονόητων", ΧΚ132 (1972) 81 - 82 
94. "Ή κατάρρευση των αυτονόητων. Ό Πατριάρχης καταλύτης", ΧΚ 133 (1972), 97 - 101. 
95. "Από τήν κηδείαν τοϋ Πατριάρχου", ΧΚ 133 (1972) 109-110. 
96. "Ή κατάρρευση των αυτονόητων. Ή 'Ορθοδοξία ως συντηρητής", ΧΚ 134 (1972) 113 - 114. 
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97. "Ή κατάρρευση των αυτονόητων. Εκκλησία χωρίς Θεολογία;" ΧΚ 135 (1972) 129  130. 
98. "Όμίχλη καί φως. Ή Μονή των Βενεδικτίνων της Σεφτόν Βελγίου", ΧΚ 135 (1972) 138139. 
99. "Ή κατάρρευση των αυτονόητων. Ή κρίση της Θεολογίας", ΧΚ 136 (1972) 145  146. 
100. "Ή κατάρρευση των αυτονόητων. "Τά πρώτα άπήλθεν...ίδοΰ καινά ποιώ πάντα"", ΧΚ 137 

(1972) 161162. 
101. "Ή παράδοσις της Εκκλησίας καί ai απαιτήσεις του συγχρόνου κόσμου" 

(Διορθόδοξον Θεολογικόν Συμπόσιον Θεσσαλονίκης), ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ 10 (1972). 
102. "Τό Υπόμνημα των Καθολικών της Βορματίας περί έπανακρίσεως του Λουθήρου" 

(Πρόλογος Μετάφραση από το γερμανικό πρωτότυπο), Χανιά 1972. 
103. Ήδρυσις Ορθοδόξου ΟΊικουμενικοϋ Ινστιτούτου", (πρόταση κατά το Διορθόδοξον 

Θεολογικόν Συμπόσιον Θεσσαλονίκης, Απόστολος Τίτος 10 (1972) 195  199. 
104. "Weihnacht im "totenstillen Lärm"", in: Die Rheinpfalz, 23121972, 1. Τό αυτό: Der 

Konstantinsritter 32 (1973) 2. Τό αυτό: "Noel dans le "bruitselence de mort"", 
(LE CHEVALIER CONSTANTINIEN). 

1973 
105. "Ή κατάρρευση τών αυτονόητων. Νϋν καί αεί". ΧΚ 138, (1973) 4  5. 
106. "Ή κατάρρευση τών αυτονόητων. Όχι θρηνωδοί ερειπίων", ΧΚ 139 (1973) 17  18. 
107. "Άντιλαβοϋ, Σώσον, Έλεησον", ΧΑΓ140 (1973) 33  35. 
108. "Griechenland braucht Arbeitskräfte. Probleme eines Herkunftslandes", Berliner 

Sonntagsblatt 18 (6. Mai 1973) 2. 
109. Wovon leben die Menschen? Die Bibelarbeit vom 15. Deutschen Evangelischen 

Kirchentag, Düsseldorf 1973 (Bibelarbeit über Luk. 15, 2023, zusammen mit Walter 
Hollenweger), Stuttgart  Berlin 1973, 134144. in: Deutscher Evangelischer 
Kirchentag Düsseldorf. Dokumente. Kreuz Verlag, StuttgartBerlin 1973, 143147, 150152. 

110. "Οι χριστιανικές Εκκλησίες μπροστά σε νέα καθήκοντα. Ανακαθορισμός της 
αποστολής τους", ΤΑ ΝΕΑ (Αθήνα, 6. Αύγουστου 1973) 5. 

111. "Έπιβεβαιοϋται ή καταφρόνησις τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων", ΧΝ (22. Δεκ. 1973). 
112. "Τό Β' Διεθνές Συνέδριο ν της «Εταιρείας του Δικαίου τών Ανατ. Εκκλησιών» εν τη 

Όβθοδόξω Ακαδημία Κρήτης", AmkrmAog 7%oç 10 (1973) 181  187. 
1974 
113. "Integration oder Rückwanderung  eine Alternative?", in: DIE INNERE MISSION 9/10 (1974) 

404  408. ™ 
114. "L' Académie Orthodoxe de Crete", ΆρχεΐονΈκκλτισιαστικοϋ καί Κανονικού Δικαίου 3 

(1974) 123126. 
115. "Τό πλήρωμα τοϋ χρόνου", Α%Ζ 38 (1974), 1 καί 4. 
1975 
116. 'Τό πνευματικό κέντρο τής Μεγαλονήσου μέ διεθνή ακτινοβολία" (συνέντευξη) 

Περιοδικό ΚΡΗΤΗ, (25. Ίαν. 1975). 
117. "Orthodoxy and Economy. A Dialogue with Alfred MüllerArmack", in: SOCIAL 

COMPASS, (International Review of SocioReligious Studies) XXII, 1975/1, 3366. 
118. "'Ορθοδοξία καί Οικονομία. Διάλογος μέ τόν Alfred MüllerArmack", Μετάφρασις 
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εκ του αγγλικού πρωτοτύπου υπό Ισμήνης Κριάρη [βλπ. Προηγούμενο, ΘΕΜΑΤΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, έπιμ. Γ. Μαντζαρίδου, Θεσσαλονίκη 1975, 
83  165. Ίο αυτό σε μορφή βιβλίου: 'Ορθοδοξία καί Οικονομία, Θεσσαλονίκη 1975. 

119. "Ή χριστιανική ευθύνη στον κόσμο πού έρχεται", στο περιοδικό της Ι. Μητροπόλεως 
Γορτύνης και Αρκαδίας ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΑ 146 (1975) 3027 εξ. (μέχρι σελ. 3090). 

120. "Συμπεράσματα καί προτάσεις του συνεδρίου Θεολόγων Καθηγητών Κρήτης", ΑΠΟ

.ΣΤΟΛΟΖ Π7ΌΣ(Ήβάχλειον, Δε%. 1975) 259260. 
121. "'Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης", Γωνιά Χανίων 1975 (πολυγραφημένη έκδοση). 
1976 
122. "Ή Εκκλησία στή διακονία της ειρήνης", ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ 59 

(Θεσσαλονίκη 1976) 254258. 
123. "ΠΑΧΒΕ ΠΡΕ": Ό Κύριος λαμβάνει πρόνοιαν", Xf/ZT/ANfKDZ^ZMOZ 49 

(Μάρτιος 1976) 3. 
124. "Die Botschaft vom Frieden ist immer aktuell, weil sie allein Zukunft ermöglicht", in: 

Die Evangelische Frau 12 ( NeustadtPfalz Dez. 1976) 34. 
125. "Προσφώνηση προς τόν Μ. Στασινόπουλον, Ή παράκρημνη πορεία του ανθρώπου", 

'Εκδόσεις 'Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, Γωνιά Κισάμου  Χανιά 1976, σελ. 5 7. 
126. " 'Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης", Γωνιά Χανίων (1976). 
1977 
127. "Gonia: Orthodoxe Akademie von Kreta. Frühgemüse für Kreta", in: Deutsches 

Allgemeines Sontagsblatt 5 (30. Januar 1977) 11. 
128. "Ή Σύνοδος σε σχέση με τό πλήρωμα της 'Εκκλησίας καί τόν κόσμο", 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ 9 (1977) 180190. 
129. [Εκδ.], Τά νέα Πανεπιστήμια. Προβλήματα οργανώσεως και αναπτύξεως, Γωνιά Χανίων 1977. 
1978 
130. Orthodoxe Akademie von Kreta  Unsere Arbeit 1968  1977, Gonia/Chania. ™ 
131. "Θρησκείες καί ειρήνη στή Μεσόγειο", ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ (Χανιά, 1221978). 
132 "Ή Μάχη της Κρήτης", Kf#77JÎH ΕΖ77Α (Μάιος  Ιούνιος 1978). 
133. "Προσφώνηση.,.πρός τά μέλη της Β' Συνάξεως των Ελλήνων Βιβλικών Θεολόγων", 

ΛΕΑ770 Β/ΒΛ/ΑΏΝ ΜΕΛΕΤΏΝ 23 (1978) 9798. 
134. "Ποιο είναι τό μέλλον τής προίκας στην Ελλάδα;" JŒP (Χανιά, 1851978). 
135. "Άπό τη Μάχη τής Κρήτης. 'Ομιλία στην Κάντανο", ΧΚ 196 (1978) 104106. 
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