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Ηράκλειο, 28 Απριλίου 2014 

 

Αριθ. Πρωτ. 474 

 

Προς: Τους κ.κ. θεολόγους καθηγητές/τριες  

            των σχολικών μονάδων Δ.Ε. 

(Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, 

Γεν. Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.) της Κρήτης 

 

Κοιν. : 1. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας &  

Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

            2. Διευθύνσεις Δ.Ε. Κρήτης (με την 

παράκληση να ενημερώσουν τα 

Σχολεία και να αναρτήσουν το παρόν 

στις ιστοσελίδες τους) 

           3, Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης          

      

Θέμα: Πρόσκληση θεολόγων εκπαιδευτικών σε Διημερίδα στην Ορθόδοξο Ακαδημία 

Κρήτης με αφορμή την εορτή των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου 

 

Α γ α π η τ ο ί  σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι  Χ ρ ι σ τ ό ς  Α ν έ σ τ η  

 

Εύχομαι από καρδιάς το φώς της Ανάστασης του Χριστού να φωτίζει το πρόσωπο και 

το έργο σας.  

Σας ενημερώνω για τις εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από την 

Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, στις 10-11 Μαΐου 2014, στην Ορθόδοξο Ακαδημία στο 

Κολυμπάρι, με αφορμή την εορτή των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, φωτιστών και 

προστατών της Ευρώπης. Σύμφωνα, με ενημερωτικό έγγραφο της Ορθοδόξου Ακαδημίας 

αυτές είναι: 

Α. 10-11 Μαΐου 2014: Θεολογική Διημερίδα με θέμα «Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος: 

Προστάτες της Ευρώπης». Η εκδήλωση πραγματοποιείται από την Ορθόδοξο Ακαδημία 

Κρήτης σε συνεργασία με τη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, τον Παγκρήτιο Σύνδεσμο 

Θεολόγων και άλλους τοπικούς και εκκλησιαστικούς Φορείς της Κρήτης. Έναρξη 

εργασιών: Παρασκευή 9 Μαΐου 2014, ώρα 9.30 π.μ. 

Σκεπτικό/Προβληματισμός: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί βασική παράμετρο της 

κρατικής υπόστασης είκοσι οκτώ ευρωπαϊκών κρατών που είναι μέλη της. Οι αποφάσεις 

που λαμβάνονται στα θεσμικά όργανα της Ένωσης αυτής επηρεάζουν τη ζωή 450.000 

εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Οι Εκκλησίες δεν μπορούν να είναι αδιάφορες 

απέναντι στη θεματολογία και τις τάσεις που επικρατούν και οδηγούν στη λήψη 

αποφάσεων μεγάλης σημασίας για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Δεν μπορεί η Εκκλησία να 

περιορίζεται σε αφορισμούς και να μη συμμετέχει ενεργά στο διάλογο που προηγείται 
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πάντα των αποφάσεων. Και δεν μπορεί να κρίνει εκ των υστέρων τις αποφάσεις χωρίς να 

έχει συμβάλει στον διάλογο, στον οποίο, καλείται και δικαιούται να συμμετάσχει με βάση 

το άρθρο 17 της «Συνθήκης της Λισσαβόνας». 

Θεματολογία Διημερίδας:  

Πρώτη Ενότητα: Ο ρόλος της Εκκλησίας στη διαμόρφωση του νέου ευρωπαϊκού 

γίγνεσθαι (Κων. Ζορμπάς, Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, Χριστόφορος Αρβανίτης, Ανώτατη 

Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης). 

Δεύτερη Ενότητα: Η αλληλεγγύη στην κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Δημ. Ξηρουχάκης, Άρης Περουλάκης). 

Τρίτη Ενότητα: Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος: Προστάτες της Ευρώπης (Ηλίας 

Ευαγγέλου, Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, Ελένη Οικονόμου, Θεολογική Σχολή 

Θεσσαλονίκης). 

Β. Κυριακή, 11 Μαΐου: Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσι των Αγίων 

Κυρίλλου και Μεθοδίου της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης. Μετά το πέρας της Θείας 

Λειτουργίας, το Δημοτικό Σχολείο Κολυμβαρίου και το 9ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, στο 

πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας, θα λάβουν μέρος στο διάλογο γύρω από το θέμα 

«ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ: Μία ενδιαφέρουσα διαπολιτισμική συνύπαρξη». Η θεματολογία θα 

κινηθεί γύρω από τον άξονα του πολιτισμού και τη θέση της Κρητικής και της Ελληνικής 

ποίησης στο νέο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Η σχέση του μύθου και της πραγματικότητας, οι 

σχέσεις πολίτη και πολιτικής στον  πολιτισμό, αποτελούν μερικά μόνο ερωτήματα στην 

προσπάθεια διαμόρφωσης μιας  δημοκρατικής κοινωνίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 

Ευρώπη. 

 

Προσκαλούνται οι θεολόγοι της Κρήτης και τα μέλη του Παγκρήτιου Συνδέσμου 

Θεολόγων να λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις. Επισημαίνεται ότι, για τους θεολόγους 

που θα λάβουν μέρος στη Διημερίδα και προέρχονται από μακρινές αποστάσεις, 

υπάρχει δυνατότητα διαμονής/φιλοξενίας στην Ορθόδοξο Ακαδημία. Για δηλώσεις 

συμμετοχής και λοιπές πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την Ορθόδοξο 

Ακαδημία Κρήτης, στα τηλ. 28240 22245 και 22500 (καθημερινά, έως 14.00, κα Ιωάννα 

Τσολάκη). Για την εύρυθμη οργάνωση της διημερίδας, παρακαλώ θερμά να επιδείξουμε 

την απαιτούμενη συνέπεια στο ζήτημα των δηλώσεων συμμετοχής και την έγκαιρη 

προσέλευση, ενώ σε περίπτωση τυχόν έκτακτου κωλύματος παρακαλώ για την έγκαιρη 

ενημέρωση της Ακαδημίας.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και εκτίμηση 

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος  

 
 
 

 

 

Στριλιγκάς Γεώργιος 


