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Ο Αρχιεπίςκοποσ Κρήτησ  
Εταίροσ τησ Ορθοδόξου Ακαδημίασ Κρήτησ (ΟΑΚ) 

 
 
     Μϋςα ςε αναςτϊςιμο κλύμα, αλλϊ και με κϊθε επιςημότητα, εορτϊςτηκε 
πανηγυρικϊ και με ξεχωριςτό λαμπρότητα η μνόμη των Αγύων Κυρύλλου 
και Μεθοδύου, Υωτιςτών των λϊβων –ςτη μνόμη των οπούων εύναι 
αφιερωμϋνο το Παρεκκλόςι τησ ΟΑΚ. Κατϊ τον Πανηγυρικό Εςπερινό 
χοροςτϊτηςε ο εβαςμιώτατοσ Αρχιεπύςκοποσ Κρότησ κ. Ειρηναύοσ, 
ςυγχοροςτατούντων των εβ. Μητροπολιτών Ρεθύμνησ και Αυλοποτϊμου 
κ. Ευγενύου, Κυδωνύασ και Αποκορώνου κ. Δαμαςκηνού, Λϊμπησ, υβρύτου 
και φακύων κ. Ειρηναύου, Ιεραπύτνησ και ητεύασ κ. Κυρύλλου, Πϋτρασ και 
Φερρονόςου κ. Γεραςύμου, Μεςογαύασ και Λαυρεωτικόσ κ. Νικολϊου και 
του επιχώριου Επιςκόπου Κιςϊμου και ελύνου κ. Αμφιλοχύου, ο οπούοσ 
ςτη ςύντομη προςλιαλιϊ του τόνιςε την ιδιαύτερη ευλογύα να υπϊρχει ςτη 
μικρό Μητρόπολη το Παρεκκλόςιο των Αγύων Κυρύλλου και Μεθοδύου, 
Υωτιςτών των λϊβων, ενώ ϋκανε ιδιαύτερη αναφορϊ ςτο ςημαντικό 
ιεραποςτολικό ϋργο που επιτελεύ το Ίδρυμα ςτην τοπικό κοινωνύα και όχι 
μόνον. Έπειτα, ϋψαλλε η χορωδύα των νϋων την οπούα πλαιςύωναν 
μαθητϋσ τησ Πατριαρχικόσ χολόσ Κρότησ – Γενικού Εκκληςιαςτικού 
Λυκεύου Φανύων, υπό του χορϊρχου Κωνςταντύνου τεφανϊκη, Άρχοντοσ 
Τμνωδού τησ Μεγϊλησ του Φριςτού Εκκληςύασ και χορωδύα νϋων από την 
Επαρχύα Μπιαλύςτοκ και Γδϊνςκ, ςυνοδευόμενοι από τον π. Jaroslaw 
Jozwik από την AKADEMIA SUPRASKA, τησ Εκκληςύασ τησ Πολωνύασ. 
     Μετϊ το πϋρασ του Εςπερινού ακολούθηςε η Σελετό Ανακηρύξεωσ του 
εβαςμιωτϊτου Αρχιεπιςκόπου Κρότησ κ. Ειρηναύου ςε Εταύρο του 
Ιδρύματοσ. Μϋςα ςτην κατϊμεςτη –από κόςμο και φύλουσ τησ ΟΑΚ– 
αύθουςα, ςε μύα ςεμνό τελετό τιμόσ, η χορωδύα νϋων από την Εκκληςύα 
τησ Πολωνύασ ϋψαλλε με εκκληςιαςτικό και νεανικό ενθουςιαςμό ςτην 
ελληνικό, ςλαβικό και πολωνικό γλώςςα τον αναςτϊςιμο ύμνο «Φριςτόσ 
Ανϋςτη!». Σην τελετό «ϊνοιξε» και επύςημα, ο Γενικόσ Διευθυντόσ τησ ΟΑΚ, 
Δρ Κωνςταντύνοσ Ζορμπϊσ, ο οπούοσ ξεκύνηςε το ςύντομο Φαιρετιςμό του 
με τρόπο κρητικό –δηλαδό με μύα μαντινϊδα– για τον Αρχιεπύςκοπο 
Κρότησ κ. Ειρηναύο: «Ενωτικόσ αγωνιςτόσ και ϊνθρωποσ με χϊρη, 
ευχαριςτούμε το Θεό που ς’ ϋχουμε μπροςτϊρη!». Παρϊλληλα, ο Δρ 
Ζορμπϊσ τόνιςε τη ςημαςύα τησ ςημαντικόσ αυτόσ πρϊξησ για την ΟΑΚ και 
το ρόλο του Επιςκόπου καθώσ, «η εκλογό ενόσ προςώπου ςτη χορεύα των 
Εταύρων τησ Ορθοδόξου Ακαδημύασ Κρότησ εύναι, ςύμφωνα με τον 
Οργανιςμό τησ, η ανώτατη διϊκριςη, που απονϋμει το Ίδρυμα. Πολλού οι 
εκλεκτού και ϊξιοι τησ τιμόσ. Ολύγοι όμωσ οι κλητού. Στα 50 χρόνια 
λειτουργύασ τησ Ακαδημύασ μόνο ςε 38 ανθρώπουσ ϋχει απονεμηθεύ αυτόσ ο 
τύτλοσ, ςτον Παναγιώτατο Οικουμενικό μασ Πατριϊρχη κ.κ. Βαρθολομαύο Α’, 
που εύναι και ο Πρόεδροσ τησ Συνϊξεωσ των Εταύρων, ςτουσ 



 

Προκαθημϋνουσ των Ορθοδόξων Εκκληςιών και ςε λύγα από τα πϊμπολλα 
πρόςωπα, ςτα οπούα οφεύλει ιδιαύτερη ευγνωμοςύνη το Ίδρυμα. Ο 
Επύςκοποσ, ςυνϋχιςε ο κ. Ζορμπϊσ, εύναι το όργανο τησ καθολικότητασ τησ 
Εκκληςύασ. Εκφρϊζει α) την πληρότητα, την ενότητα και την πολλαπλότητα 
τησ εςχατολογικόσ κοινότητασ ςε κϊθε τόπο˙ β) εκφρϊζει την ιςτορικό 
ςυνϋχεια τησ Εκκληςύασ ςτον χρόνο˙ και γ) εκφρϊζει την κοινωνύα και την 
ενότητα τησ Εκκληςύασ ςτον χώρο…».  
     Σην Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριϊρχη κ.κ. Βαρθολομαύο Α΄ 
εκπροςώπηςε ο εβαςμιώτατοσ Μητροπολύτησ Κιςϊμου και ελύνου κ. 
Αμφιλόχιοσ, Πρόεδροσ του Ιδρύματοσ, ο οπούοσ καλωςόριςε τουσ 
παρευριςκομϋνουσ και μετϋφερε προσ όλουσ την ευλογύα του 
Παναγιωτϊτου. Ο κ. Αμφιλόχιοσ υπογρϊμμιςε τη μεγϊλη προςφορϊ του 
Ιδρύματοσ προσ την Εκκληςύα και το Έθνοσ, με ορόςημο ςτην ιςτορύα του 
Ιδρύματοσ την πραγματοπούηςη τησ Αγύασ και Μεγϊλησ υνόδου τησ 
Ορθοδόξου Εκκληςύασ. τη ςυνϋχεια τόνιςε πωσ «η ΟΑΚ ϋχει ςτηριχθεύ ςε 
ςτϋρεεσ βϊςεισ» και ταυτοχρόνωσ, παρουςιϊζοντασ ςυνοπτικϊ την κοινό 
εκκληςιαςτικό πορεύα του Ιδρύματοσ και του Αρχιεπιςκόπου Κρότησ, 
τόνιςε πωσ «να ομιλόςεισ για το πρόςωπο του Αρχιεπιςκόπου Κρότησ, εύναι 
ωςϊν να θϋλεισ να ςκιαγραφόςεισ την εικόνα και τον τύπο του ιδανικού 
Αρχιεπιςκόπου». Ο κ. Αμφιλόχιοσ μύληςε, επύςησ, για την κοινό πορεύα του 
Ιδρύματοσ και του Αρχιεπιςκόπου και τόνιςε πωσ ο Αρχιεπύςκοποσ 
Κρότησ βραβεύεται «αξιοχρϋωσ και οφειλετικώσ» εκ μϋρουσ τησ ΟΑΚ, «για 
την εμμονό του ςτη θυςύα για τη διακονύα του ανθρώπου επύ 50 ςυναπτϊ 
ϋτη».   Ιδιαιτϋρωσ αναφϋρθηκε ςτην τελευταύα ςυνεδρύα του Διοικητικού 
υμβουλύου τησ ΟΑΚ, ςτην οπούα ςυμμετεύχε ωσ εκπρόςωποσ τησ Ιερϊσ 
Επαρχιακόσ υνόδου Κρότησ από το 1976 (26-12-2006), για λύγουσ μόνεσ 
δηλαδό και ύςτερα από την επϊξια εκλογό του ςτο ύπατο εκκληςιαςτικό 
αξύωμα τησ Κρότησ (30-8-2006), όπου ο ύδιοσ τόνιςε ότι η Ακαδημύα «εύναι 
η καρδιϊ κι η περιουςύα τησ Εκκληςύασ τησ Κρότησ… την θϋλει όλοσ ο 
κόςμοσ, όλη η οικουμϋνη!». 
     Φαιρετιςμό του Πϊπα και Πατριϊρχου Αλεξανδρεύασ κ. Θεόδωρου, 
απηύθυνε ο εβαςμιώτατοσ Μητροπολύτησ Αρκαλοχωρύου, Καςτελλύου 
και Βιϊννου κ. Ανδρϋασ, ο οπούοσ αναφϋρθηκε ςτην αμϋριςτη 
ςυμπαρϊςταςη τησ Αλεξανδρινόσ  Εκκληςύασ και την αγϊπη που τρϋφει ο 
Προκαθόμενόσ τησ προσ το Ίδρυμα.  Αμϋςωσ μετϊ, ϋγινε η ανϊγνωςη τησ 
αποφϊςεωσ του Διοικητικού υμβουλύου τησ ΟΑΚ και η Επύδοςη του 
χρυςού Εμβλόματοσ τησ ΟΑΚ, καθώσ και του τιμητικού Διπλώματοσ, από 
τον εβαςμιώτατο Μητροπολύτη Ρεθύμνησ κ. Ευγϋνιο, τον 
Αντιπεριφερειϊρχη Φανύων κ. Απόςτολο Βουλγαρϊκη, παρουςύα των 
μελών του υμβουλύου του Ιδρύματοσ.   
     Ακολούθηςε η λιτό, αλλϊ ουςιαςτικό ομιλύα του τιμωμϋνου, ο οπούοσ 
μϋςα από τον εμπνευςμϋνο και ςτοχευμϋνο λόγο του ςημεύωςε, μεταξύ 
ϊλλων, τα εξόσ: «Χαιρετύζω όλουσ εςϊσ, τουσ οπούουσ θεωρώ μόνον ωσ 
αδελφούσ μου. Χαύρομαι που ϋχω την ευλογύα του Θεού, να ευρύςκωμαι εισ 
την Ορθόδοξον Ακαδημύαν μασ, η οπούα ανόκει εισ την Κρότη μασ. Διακονεύ 



 

τον Κλόρο και τον λαό τησ Εκκληςύασ Κρότησ, όλησ τησ Χώρασ μασ, όλου του 
κόςμου και όλησ τησ Ορθοδόξου Εκκληςύασ μασ». Όπωσ τόνιςε ο κ. 
Ειρηναύοσ, «ενθυμούμαι πϊντοτε και ςϋβομαι την πλόρη και τελεύα 
ςυνεργαςύα του Πατρόσ και του Υιού, του Σεβαςμιωτϊτου Ειρηναύου και 
του κ. Αλϋξανδρου Παπαδερού, οι οπούοι ςε πλόρη ςύμπνοια και ενότητα, 
εδημιούργηςαν το εκλεκτόν αυτό κτύριο» και «ωσ ϋνα πρόςωπον, 
ωνειρεύθηκαν, αγϊπηςαν και επραγματοπούηςαν το θαυμαςτόν αυτό 
Ίδρυμα τησ Ορθοδόξου Ακαδημύασ Κρότησ, με κοινϋσ ιδϋεσ, ορϊματα, 
προςπϊθειεσ, αγώνεσ και κόπουσ». 
     Κατϊ τον κ. Ειρηναύο «το ϋργο, το οπούον ετϋλεςαν, όταν πολύ ςημαντικό 
και το παρϋδωςαν εισ τουσ διαδόχουσ των, τον Σεπτόν, δημιουργικόν και 
ακούραςτον, τον Μητροπολύτην Κιςϊμου καύ Σελύνου κ. Αμφιλόχιον και τον 
ςημερινόν εκλεκτόν και δημιουργικόν Γενικόν Διευθυντό, τον κ. 
Κωνςταντύνον Ζορμπϊν». Γι’ αυτό, «το θαυμαςτό και ευλογημϋνο ϋργο του 
Ιδρύματοσ αυτού, δόξα τω Θεώ, ςυνεχύςθηκε και ςυνεχύζεται με τρόπο 
θαυμαςτό και ευλογημϋνο, ιδιαιτϋρωσ κατϊ το περαςμϋνον ϋτοσ, κατϊ το 
οπούον το Ίδρυμα αυτό εύχε την ύψιςτη ευλογύα να φιλοξενόςει και να 
υπηρετόςει την Αγύα και Μεγϊλη Σύνοδο τησ Ορθοδόξου Εκκληςύασ μασ και 
ςυνεχύζει το ευλογημϋνον ϋργο του μϋχρι ςόμερα με μϋλλον, αιςιοδοξύα, 
δυνϊμεισ και την ευλογύα του Θεού». 
     Ο κ. Ειρηναύοσ ευχαρύςτηςε τον εβαςμιώτατο Μητροπολύτη Κιςϊμου 
καύ ελύνου και Πρόεδρο του Ιδρύματοσ, κ. Αμφιλόχιο, καθώσ και τον 
Γενικό Διευθυντό Δρ Κωνςταντύνο Ζορμπϊ, το υμβούλιο τησ ΟΑΚ, καθώσ 
και τα παλαιϊ και νϋα τησ πρόςωπα για τη μεγϊλη τιμό προσ το πρόςωπό 
του και ευχόθηκε από ψυχόσ υπογραμμύζοντασ «καλό ςυνϋχεια του Έργου, 
καλό πορεύα και πρόοδο του Έργου των» και «ευχόμενοσ μϋςα από την 
καρδιϊ μου τούτο το Παγκρότιο και Ορθόδοξον Ίδρυμα, να ϋχει πϊντοτε την 
ευλογύα του Θεού και πρόοδον εισ το ϋργο και την προςφορϊ του εισ το λαό 
μασ». 
     Σο παρών ςτην εκδόλωςη ανακόρυξησ του 39ου Εταύρου τησ Ακαδημύασ 
ϋδωςαν ο Αρχιγραμματεύσ τησ Ιερϊσ Επαρχιακόσ υνόδου τησ Εκκληςύασ 
τησ Κρότησ, Αντιπεριφερειϊρχησ Φανύων κ. Απόςτολοσ Βουλγαρϊκησ, ο 
Αντιπεριφερειϊρχησ κ. Νικόλαοσ Καλογερόσ, Δόμαρχοι και εκπρόςωποι 
τησ τοπικόσ Αυτοδιούκηςησ, Βουλευτϋσ, εκπρόςωποι των τρατιωτικών 
και Αςτυνομικών Αρχών, Αντιπρυτϊνεισ του Πολυτεχνεύου, εκπρόςωποι 
των Ιερών Μονών τησ Κρότησ και πλόθοσ κόςμου.   
     Δώρο αγϊπησ προσ το πρόςωπο του εβ. Αρχιεπιςκόπου Κρότησ 
ϋδωςαν ο Δόμαρχοσ Πλατανιϊ κ. Ιωϊννησ Μαλανδρϊκησ (αντύγραφο τησ 
Ροτόντασ, από τα ωραιότερα βυζαντινϊ μνημεύα που βρύςκεται ςτην 
Επιςκοπό Κιςϊμου) και εκ μϋρουσ τησ ΟΑΚ, μύα εικόνα του Αγύου 
Ειρηναύου Επιςκόπου Λουγδούνου, την οπούα ιςτόρηςε η Αγιογρϊφοσ και 
Τπεύθυνη του Εργαςτηρύου Αγιογραφύασ τησ ΟΑΚ, κ. Κωνςταντύνα 
τεφανϊκη. 
     Σην επομϋνη Πϋμπτη 11 Μαΐου, κυριώνυμο ημϋρα τησ εορτόσ των 
Αγύων Κυρύλλου και Μεθοδύου, τελϋςθηκε η Θεύα Λειτουργύα ςτο 



 

Παρεκκλόςι τησ ΟΑΚ, με τη μετοχό μαθητών και φύλων τησ ΟΑΚ, ενώ 
ϋψαλλε η Φορωδύα Νϋων από την Εκκληςύα τησ Πολωνύασ. 
 
Όλη την εκδόλωςη μπορεύτε να την παρακολουθόςετε ςτην παρακϊτω 
ηλεκτρονικό διεύθυνςη: 
https://www.youtube.com/watch?v=BgdaL6ghAFc 
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