© Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ»
Χανιά - Οκτώβριος 2011
Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης
Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη
Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων
ISBN: 978-960-9558-08-2

Ὁ Ἀλέξανδροσ Κ. Παπαδερόσ
φέρων τόν σταυρόν τοῦ Ἄρχοντοσ Ὑποµνηµατογράφου
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου

Ο ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
«Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ»
ΚΑΙ
Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ “ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ”
ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΑ”

ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ
Α Λ Ε Ξ Α Ν ∆ Ρ Ο Κ. Π Α Π Α ∆ Ε Ρ Ο

Η ΚΡΗΤΗ ΤΙΜΑ
ΤΟΝ

ΑΛ Ε ΞΑ Ν ∆ΡΟ Κ. ΠΑΠΑ∆ΕΡΟ

ΕΚ∆ΟΣΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
«Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ»

ΧΑΝΙΑ 2011

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ∆ΥΟ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
1. Με το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 32/14 ΜαDου 2010 έγγραφό του, ο Φιλολογικόσ Σύλλογοσ Χανίων
«Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ», (έτοσ ιδρύσεωσ 1889) γνωστοποίησε στον Αλέξανδρο Κ. Παπαδερό,
ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιό του «κατά τη συνεδρία του στίσ 21 J 4 J 2010, εκτιµώντασ τη σηJ
µαντική προσφορά σασ στο χώρο τησ Εκκλησίασ τησ Κρήτησ και ευρύτερα στην κοινωνική
και πολιτιστική ζωή του τόπου µασ, αποφάσισε οµόφωνα τη διοργάνωση τιµητικήσ εκδήλωJ
σησ για το πρόσωπο και το έργο σασ». Το ἔγγραφο υπογράφουν ο Πρόεδροσ Αντώνησ ΠεJ
τρουλάκησ και ο Γραµµατέασ Βαγγέλησ Μπούρµποσ.
Στην από 27 ΜαDου 2010 απαντητική επιστολή του ο Α. Κ. Παπαδερόσ γράφει µεταξύ άλλων:
«Καίτοι δεν έπραξα τίποτε περισσότερο από το καθήκον µου, αποδέχοµαι ευγνωµόνωσ την
πρότασή σασ αυτή, επειδή είµαι βέβαιοσ πωσ είναι καρπόσ ευγενών αισθηµάτων και αγαθών
προθέσεων, αλλά και επειδή εκτιµώ βαθύτατα το πνευµατικό έργο του υπεραιωνόβιου ΣυλJ
λόγου, τον οποίο διακονείτε».
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στην κατάµεστη αίθουσα του Συλλόγου το βράδυ τησ ΤεJ
τάρτησ, 24 Νοεµβρίου 2010.

*
2. Το βράδυ τησ Τετάρτησ, 6 Απριλίου 2011, η Παγκρήτιοσ Ένωσισ Αθηνών, το Πνευµατικό
Σωµατείο Κρητική Εστία και το Παγκρήτιο Καλλιτεχνικό Σωµατείο Κρητική Μούσα, ύστερα
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 συµπεριJ
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.
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Η ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΑΝΙΩΝ
“Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ”

Τετάρτη, 24 Νοεµβρίου 2010, ώρα 19.00 ? 21.00

7

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Κ. ΠΑΠΑ∆ΕΡΟΣ
Γεννήθηκε (09J02J1933) στον Λιβαδά Σελίνου Κρήτησ, ωσ πέµπτο από έξι παιδιά µιασ αγροτικήσ οικογέJ
νειασ. Στη διάρκεια τησ Γερµανικήσ κατοχήσ το χωριό του και η ευρύτερη περιοχή υπήρξαν κέντρο τησ
Εθνικήσ Αντίστασησ. Η προσωπική συµµετοχή του σ’ αυτήν (26J11J1942 µέχρι 28J5J1945, αναγνωρισµένη
από το Κράτοσ) τον οδήγησε στην Αγιά µετά την ολοκληρωτική καταστροφή των χωριών ΚουστογεράJ
κου, Λιβαδά και Μονήσ (1943). Η συχνή και λίαν οδυνηρή συνάντησή 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 καταστάJ
σεων τησ ανθρώπινησ ζωήσ.
1946J52: Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτησ
1952J56: Θεολογική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκησ. Ιεροκήρυκασ στην Ι. Μητρόπολη
Θεσσαλονίκησ. Οργανωτήσ και συντονιστήσ Φοιτητικών Οµάδων Κοινωνικήσ ∆ιακονίασ. Συµµετοχή σε
Οικουµενικέσ Κατασκηνώσεισ Εργασίασ (Βερολίνο 1955, Wiesbaden 1956, Καστέλλλι Κισάµου 1961).
1957J58: Στρατιωτική θητεία J υπεύθυνοσ τησ Θρησκευτικήσ Υπηρεσίασ του Γ΄ Σώµατοσ Στρατού.
1958J64: Υποτροφία του Παγκοσµίου Συµβουλίου Εκκλησιών για µεταπτυχιακέσ σπουδέσ στο ΠανεπιστήJ
µιο του ΜΑΙΝΖ τησ Γερµανίασ (Θεολογία, Φιλοσοφία, Παιδαγωγικά, Συγκριτική Θρησκειολογία, εξειδίJ
κευση στη Συγκριτική Επιστήµη των Πολιτισµών). ∆ιδάκτωρ τησ Φιλοσοφίασ τησ Φιλοσοφικήσ Σχολήσ του
ίδιου Πανεπιστηµίου (1962), όπου δίδαξε την Ελληνική γλώσσα και Εισαγωγή στον Ελληνορθόδοξο ΠνευJ
µατικό Βίο (1960J63) και υπηρέτησε ωσ Επιµελητήσ στο Ινστιτούτο Συγκριτικήσ Πολιτισµολογίασ (1962J
63). Πτυχιούχοσ του Σεµιναρίου Εκκλησιαστικήσ ∆ιακονίασ στον χώρο τησ Βιοµηχανίασ (MainzJKastell).
Επιστηµονικόσ Σύµβουλοσ τησ ∆εύτερησ Γερµανικήσ Τηλεόρασησ (ZDF) µε αρµοδιότητα τον χώρο τησ
Ορθοδοξίασ.
Ειδικέσ σπουδέσ στη Χριστιανική Ακαδηµία του Bad Boll, στα πλαίσια προετοιµασίασ τησ Ορθοδόξου
Ακαδηµίασ Κρήτησ (ΟΑΚ), τισ βασικέσ αρχέσ και τον µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό τησ οποίασ επεξερJ
γάσθηκε τότε, µε παράλληλη εξασφάλιση από Γερµανική Εκκλησιαστική Υπηρεσία τησ αναγκαίασ οικοJ
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 ΠαιJ
δείασ και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ινστιτούτου Καθηγ. Ιωάννη Κακριδή
και αντιπρόεδροσ του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ευτεροβάθµιασ Εκπαίδευσησ J ΚΥΣ∆Ε. Ωσ
υποδιευθυντήσ του ∆ιδασκαλείου Μέσησ Εκπαίδευσησ δίδαξε µαθήµατα τησ ειδικότητάσ 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 ∆ιοικήσεωσ
του Πανεπιστηµίου Κρήτησ, 1976 Ειδικόσ Σύµβουλοσ του Κ.Ε.Μ.Ε., 1977 παραίτηση.
1982J84: Ειδικόσ Σύµβουλοσ Θρησκευµάτων.
1989: Επάνοδοσ στη θέση Συµβούλου του Π.Ι., 1999 παραίτηση (οι παραπάνω υπηρεσίεσ προσφέρθηκαν
παράλληλα προσ την κύρια απασχόλησή του στην ΟΑΚ).
Συνιδρυτήσ (µε τον τότε Σεβασµ. Μητροπολίτη Κισάµου και Σελίνου Ειρηναίο) τησ Ορθοδόξου Ακαδηµίασ
Κρήτησ (ΟΑΚ) και Γενικόσ ∆ιευθυντήσ αυτήσ από τη συγκρότηση τησ Ιδρυτικήσ Επιτροπήσ (1963) µέχρι
31J12J2008, οπότε αποσύρθηκε οικειοθελώσ. Από τα εγκαίνια τησ ΟΑΚ (1968) µέχρι το τέλοσ του έτουσ
2008 πραγµατοποιήθηκαν στο Ίδρυµα 1965 συνέδρια, το 57% περίπου των οποίων ήταν διεθνή.
Συνιδρυτήσ και πρώτοσ αιρετόσ Πρόεδροσ (1973J83) τησ Εταιρείασ Θεάτρου Κρήτησ (Ε.ΘΕ.Κ.), του πρώτου
καλλιτεχνικού θεσµού πολιτιστικήσ αποκέντρωσησ στην Ελλάδα. Η Ε.ΘΕ.Κ. υπήρξε το πρότυπο των µεJ
ταγενέστερων ∆ηµοτικών Περιφερειακών Θεάτρων τησ Χώρασ.
1974J2003: Αιρετό µέλοσ τησ Κεντρικήσ Επιτροπήσ του Συµβουλίου Ευρωπα`κών Εκκλησιών (ΚΕΚ, ΓεJ
νεύη), ωσ εκπρόσωποσ του Οικουµενικού Πατριαρχείου. Σεπτέµβριοσ 1992JΜάρτιοσ.
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 J πολιτισµικό πρόγραµµα “Cultural
Routes J Monastic Influence” (1995J99).
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, εγJ
κυκλοπαιδείεσ κ.λπ.).
Κατά τη διάρκεια τησ διακονίασ του στην ΟΑΚ ήταν υπεύθυνοσ των Εκδόσεών τησ και ∆ιευθυντήσ ΣυνJ
τάξεωσ του ∆ελτίου τησ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ (τεύχη 1J91, 1986J2008, 1054 σελίδεσ).
∆ιακρίσεισ
J Άρχων Υποµνηµατογράφοσ του Οικουµενικού Πατριαρχείου (1968).
J Παράσηµα των Πατριαρχειών Αντιοχείασ, Μόσχασ, Βουκουρεστίου, Σόφιασ, τησ Αρµενικήσ Εκκλησίασ
του Λιβάνου, τησ Εκκλησίασ τησ Αιθιοπίασ κ.α.
J Παράσηµο Οµοσπονδιακήσ ∆ηµοκρατίασ τησ (τότε) ∆υτικήσ Γερµανίασ (Σταυρόσ ∆ιακεκριµένων ΥπηJ
ρεσιών J Bundesverdienstkreuz Α΄ Τάξεωσ) επί προεδρίασ του Richard von Weizsäcker.
Από το 2001: Τακτικό Μέλοσ τησ Ευραπα`κήσ Ακαδηµίασ Επιστηµών και Τεχνών (Salzburg).
Οικογενειακή κατάσταση
Σύζυγοσ: Άννα Πολυχορνιάδου (πτυχιούχοσ Γαλλικήσ Φιλολογίασ J Συνταξιούχοσ ΟΤΕ). Απέκτησαν δύο
παιδιά και τρία εγγόνια.
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Η κατάµεστη αίθουσα του Συλλόγου
κατά τη διάρκεια τησ τιµητικήσ εκδήλωσησ
προσ τιµήν του Αλ. Κ. Παπαδερού
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Α. Πετρουλάκησ
Καλωσόρισµα – Εισαγωγικά λόγια
από τον Αντώνιο Πετρουλάκη
πρόεδρο του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων
«Ο Χρυσόστοµοσ»

Αιδεσιµολογιώτατε π. Γεώργιε Τσέτση, εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Οικουµενικού ΠαN
τριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου,
Σεβασµιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτησ κ. Ειρηναίε,
Σεβασµιώτατoι Κυδωνίασ και Αποκορώνου κ. ∆αµασκηνέ και Κισάµου και Σελίνου κ. ΑµN
φιλόχιε, σεβαστοί πατέρεσ, οσιότατεσ µοναχέσ,
Κύριοι εκπρόσωποι των Αρχών,
Κυρίεσ και κύριοι!

Εξ ονόµατοσ του Φιλολογικού µασ Συλλόγου «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» σασ καλωσοJ
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 Παπαδερού, για την εξαιρετική συµβολή του στην Ελληνική Παιδεία, την
Εκκλησία και τον Πολιτισµό.
Η τιµητική αυτή εκδήλωση του «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ», του αρχαιότερου πνευµατικού σωµαJ
τείου τησ Κρήτησ, που είναι ταγµένο στην υπηρεσία και την προβολή των αξιών και των παJ
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 Jκαι όχι µόνοJ, oι 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 προσωJ
πικότητεσ που τίµησε «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» κατά τη µακρά δηµιουργική πορεία του. ΑναJ
φέροµαι στον Κρητικό συγγραφέα Παντελή Πρεβελάκη, στουσ ποιητέσ Γιάννη Ρίτσο και
Νικηφόρο Βρετάκο, στουσ πανεπιστηµιακούσ δασκάλουσ Νικόλαο Τωµαδάκη και ΕµµαN
νουήλ Κριαρά, τον βυζαντινολόγο Μανώλη Χατζηδάκη, τον ζωγράφο καθηγητή Ανδρέα
Γεωργιάδη τον Κρήτα και τον ηθοποιό Αλέξη Μινωτή.
Σήµερα επιλέξαµε να τιµήσουµε Jγια πρώτη φοράJ έναν λα`κό Θεολόγο, τον Αλέξανδρο ΠαN
παδερό, Σύµβουλον επί τιµή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Eθνικήσ ΠαιJ
δείασ και Θρησκευµάτων και τέωσ Γενικό ∆ιευθυντή τησ Ορθοδόξου Ακαδηµίασ Κρήτησ.
Πρέπει να αναφερθεί, ωστόσο, πωσ ο Σύλλογόσ µασ, που φέρει και το όνοµα ενόσ των ΜεJ
γάλων Ιεραρχών τησ Εκκλησίασ µασ, του Ιωάννου του Χρυσοστόµου, έχει και άλλοτε τιµήσει
προσωπικότητεσ τησ τοπικήσ µασ Εκκλησίασ. Πρόκειται για τουσ µακαριστούσ λογίουσ επιJ
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σκόπουσ Κυδωνίασ και Αποκορώνου Αγαθάγγελο Νινολάκη και Aγαθάγγελο Ξηρουχάκη.
Κλείνω την παρενθετική αυτή ιστορική αναδροµή µου, για να επανέλθω στην αποψινή τεJ
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 αναφερJ
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 Ιωάννη Κακριδή
και του συντοπίτη µασ Θεολόγου Παρέδρου τότε του Ινστιτούτου και Αντιπροέδρου του
Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ευτεροβάθµιασ Εκπαίδευσησ (ΚΥΣ∆Ε) Αλέξανδρου
Παπαδερού το Σάββατο και την Κυριακή, 8 και 9 ΜαDου 1965. Ήταν οι µεγάλεσ ώρεσ τησ
Εκπαιδευτικήσ Μεταρρύθµισησ, που συνδέεται πρώτιστα µε το όνοµα του Ευαγγέλου ΠαN
πανούτσου και του Λουκή 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 ΠαπαJ
δερού την Κυριακή µε θέµα ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙJ
∆ΕΙΑ και τη δεύτερη οµιλία του Κακριδή µε θέµα ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 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 υπόµνησή 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 φορτιJ
σµένη µε πολλέσ αναµνήσεισ και συγκινήσεισ. ∆ευτέρα, 15 Μαρτίου 2010, στο Πνευµατικό
Κέντρο Χανίων. Παρουσίαση του βιβλίου του ∆ηµήτρη Καρτάκι, Εταιρεία Θεάτρου ΚρήJ
τησ (Ε.ΘΕ.Κ.). Ίδρυση – ∆ράση – 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 πάνJ
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 σύναξή 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 ΠΟΛΥJ
ΤΡΟΠΟΝ του Μάνου Χατζηδάκη.
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Ένα άλλο κορίτσι, όχι λιγότερο µεθυσµένο, είχε ξεκινήσει από την Ορθόδοξο ΑκαJ
δηµία τον Ιούνιο του 1969. Αναντρανίζοντασ το βλέµµα πέραν του φόβου, άρχισε να κυκλοJ
φορεί στο νησί, µε συντροφιά κάποιουσ λίγουσ σαλούσ 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, βαJ
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 Κοπιδάκησ, Αντιπρόεδροσ
τησ Ε.ΘΕ.Κ. στο πρώτο Συµβούλιό τησ. Εξήρε το γεγονόσ, ότι η ΕΘΕΚ υπήρξε τιτάνιο έργο,
συλλογικό, πολλών ανθρώπων. Πρόσθεσε όµωσ την οµολογία: «Αν έλλειπε η Ορθόδοξη ΑκαJ
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 κάJ
ποτε ο Αλέξησ Μινωτήσ για το πρόσωπο του τιµώµενου: «Ο Αλέκοσ Παπαδερόσ είναι πραγJ
µατοποιόσ!». Καλό να ονειρεύεσαι· ακόµη καλύτερο να δίδεισ σάρκα και οστά στα όνειρά
σου!
Θεωρώ λοιπόν ότι εκφράζουν την αλήθεια των γεγονότων και είναι αδιαµφισβητήτωσ αποJ
δεκτά από το σύνολο του κρητικού λαού, όσα γράφει ο ίδιοσ ο Αλέξανδροσ Παπαδερόσ στο
σηµείωµά 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 δύναµή του από την αγαπητική J θυσιαJ
στική σχέση προσ ένα µακρινό όραµα, η προσέγγιση του οποίου προfποθέτει 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο και µεταδόθηκε γρήγορα στουσ άµεσουσ συJ
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. ∆ιατέθηκαν ολόκαρδα δυνάµεισ, χρόJ
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 προχειJ
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 Ε.ΘΕ.Κ. 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 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ.
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Ο Φιλολογικόσ µασ Συλλογοσ, 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 οραµαJ
τιστή δάσκαλό του Γέροντα Μητροπολίτη Ειρηναίο, τον καρπό που λέγεται Ορθόδοξοσ
Ακαδηµία Κρήτησ, το πρώτο συστηµατικό Συνεδριακό Κέντρο τησ Κρήτησ και όλησ τησ ΕλJ
λάδασ µε τισ τόσεσ καινοτόµεσ ιδέεσ και δράσεισ, για τισ οποίεσ άλλοι θα µιλήσουν απόψε.
∆ική 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 ΟικουN
µενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίο, που για µια ακόµη φορά επιβεβαιώνει την αγάπη του
προσ την Κρήτη και προσ τον κ. Παπαδερό, τον Σεβασµιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτησ κ. ΕιN
ρηναίο και τουσ λοιπούσ εκλεκτούσ οµιλητέσ, που όλοι ανυποµονούµε να ακούσουµε.
Ο λόγοσ δικόσ τουσ!
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Σεβασµιώτατοσ Ἀρχιεπίσκοποσ Κρήτησ Εἰρηναῖοσ
«Ἐπέκεινα τοῦ ἀνθρωπίνωσ ἐφικτοῦ».
Πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα ἐκφράζω τή χαρά µου πού βρίσκοµαι σ᾿ αὐτό τόν ἱστοJ
ρικό χῶρο τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ», ὁ
ὁποῖοσ, ἀπό ὅ,τι γνωρίζω καλῶσ, εἶναι γιά τά Χανιά ὄχι µόνον τό ξεκίJ
νηµα, ἀλλά καί ἡ ὡραία συνέχεια τῶν ἐκλεκτῶν, µεγάλων ἐκδηλώσεων
ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, τῶν διανοουµένων, τῶν πνευµατικῶν ἀνθρώπων τοῦ
τόπου. Σ᾿ αὐτό τόν τόπον, ἀπό ὅ,τι προσωπικῶσ ἔχω βιώσει ἀπό τά µαθητικά µου χρόνια εἰσ
τήν Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Κρήτησ, ἔπαιρναν τόν λόγον πάντοτε Ἱεράρχεσ, Καθηγητέσ ὅλων
τῶν βαθµίδων, ντόπιοι καί ξένοι πνευµατικοί ἄνθρωποι, γιά νά µιλήσουν στό λαό τῶν ΧαJ
νίων, νά τόν διαφωτίσουν, νά τόν κατατοπίσουν, νά τόν ποδηγετήσουν.
Ἰδιαιτέρωσ ὅµωσ χαίρω καί συγχαίρω γιά τήν ἀποψινή σεµνή ἐκδήλωση, µέ τήν ὁποία τιµᾶται
ἕνασ ἄνθρωποσ τοῦ τόπου, ὁ ∆ρ. κ. Ἀλέξανδροσ Παπαδερόσ, πρώην Γεν. ∆ιευθυντήσ τῆσ ὈρJ
θοδόξου Ἀκαδηµίασ Κρήτησ, ὁ ὁποῖοσ σέ ὅλη του τή ζωή ἔδωκεν ἕνα πολύ δηµιουργικό
«παρών» στήν περιοχή καί ὄχι µόνον. Μιά ἐκδήλωση, µέ τήν ὁποίαν, ἀπό ὅ,τι πιστεύω καί
καταλαβαίνω, ἀξιολογεῖται καί ἀναγνωρίζεται ἡ προσφορά τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖοσ ἀγάJ
πησε τήν Ἐκκλησία, τή θεολογία, τήν Κρήτη καί τήν ἀγάπη του αὐτή τήν ἔδειξε καί τήν ἀπέJ
δειξε µέ δράσεισ, οἱ ὁποῖεσ τιµοῦν καί τόν ἴδιο καί τόν τόπο που τόν ἐγέννησε, τόν ἀνέθρεψε
καί τόν ἐκαµάρωσε γιά τήν πορεία του. Γι᾿ αὐτή του τήν πορεία θά µποροῦσα νά ἔλεγα
πολλά, ἀλλά γιά τό θέµα καί τό πρόσωπο θά µιλήσουν οἱ ἑπόµενοι ὁµιλητέσ.
Χαίροµαι καί εὐχαριστῶ τόν Φιλολογικόν Σύλλογον «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» γιά τήν πρόJ
σκλησή του νά λάβω µέροσ εἰσ τήν σηµερινήν ἐκδήλωση καί µάλιστα ὡσ ὁµιλητήσ, µέ τό θέµα
«ἐπέκεινα τοῦ ἀνθρωπίνωσ ἐφικτοῦ».
Ἀναφερόµενοσ εἰσ τό θέµα αὐτό δηλώνω ἀπό τήν ἀρχή, ὅτι τό θεωρῶ πολύ σπουδαῖο, ἐπίJ
καιρο, ἀλλά καί διαχρονικό, ἀφοῦ ἀναφέρεται εἰσ τό ἀνθρώπινο πρόσωπο κατ᾿ ἐξοχήν, εἰσ
τήν ἀνθρώπινη ζωή, εἰσ τήν οὐσία, τό νόηµα, τήν πορεία καί τό περιεχόµενό τησ καί σηµατοJ
δοτεῖ τήν ποιότητα καί τίσ δυνατότητεσ, τίσ ὁποῖεσ ἔχει ἡ ἴδια ἡ ζωή καί ὁ ἄνθρωποσ εἰσ τόν
κόσµον αὐτόν.
Πάντοτε ὑπάρχει, ἀλλά σήµερον εἶναι περισσότερον κρίσιµο καί χρήσιµο τό µέγα ἐρώτηµα:
Τί εἶναι ἡ ζωή, τί εἶναι ὁ ἄνθρωποσ, τί εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ζωή; Ὅλοι µασ γνωρίζοµεν, ὅτι σήJ
µερον ὅπωσ καί πάντοτε, τά πράγµατα ὅλα χρειάζονται ἀληθινή, οὐσιαστική κατανόηση καί
ἀξιολόγηση, χωρίσ πλάνεσ καί ψευδαισθήσεισ, διαφορετικά τό τίµηµα εἶναι µεγάλο καί ὁ σύγJ
χρονοσ ἄνθρωποσ, ὅπωσ καί ὁ ἄνθρωποσ κάθε ἐποχῆσ, δέν µπορεῖ παρά νά ὑφίσταται τίσ
συνέπειεσ τῶν λανθασµένων ἐκτιµήσεών του καί νά πληρώνει τά λάθη του, µιά καί τά λάθη
πληρώνονται, ὅπωσ λέει καί ἡ λα`κή σοφία.
Τί εἶναι, λοιπόν, ἡ ζωή καί πῶσ διαχειριζόµαστε τό µέγα τοῦτο ἀγαθό, τό ὁποῖον ἔχοµεν ὡσ
ἄνθρωποι εἰσ τήν διάθεσή µασ ἀπό τήν πρώτη µέχρι τήν τελευταία ἡµέρα τῆσ ἐλεύσεωσ καί
τῆσ παραµονῆσ µασ εἰσ τόν κόσµον αὐτόν;
Πῶσ προσεγγίζοµε τό µέγα αὐτό θέµα, µιά καί ἀπό τήν προσέγγισή µασ αὐτήν ἐξαρτᾶται καί
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ἡ προσωπική µασ ἐπιτυχία καί εὐτυχία, ἀλλά καί ἡ ἐπιτυχία καί ἡ εὐηµερία τοῦ σύµπαντοσ,
ὅλου τοῦ κόσµου, ὁ ὁποῖοσ, περισσότερον ἀπό ποτέ ἄλλοτε, εἶναι παγκοσµιοποιηµένοσ, τεJ
χνολογικῶσ δικτυωµένοσ καί ἑνωµένοσ, µιά καί εἶναι γνωστόν σέ ὅλουσ µασ πώσ, ὅ,τι συµβαίJ
νει σήµερα σ᾿ ὁποιοδήποτε µέροσ τοῦ Πλανήτη µασ, γίνεται ἀµέσωσ γνωστό παντοῦ καί σέ
ὅλουσ µέ τή σύγχρονη γνωστή σέ ὅλουσ πιά Τεχνολογία;
Οἱ ἀπαντήσεισ, λοιπόν, εἶναι καί αὐτό γνωστόν, εἰσ τό ἐρώτηµα τί εἶναι ἡ ζωή µασ καί πῶσ
τήν ζοῦµε, γιά νά ἁπλουστεύσωµε ὅσον γίνεται τό θέµα µασ, εἶναι πολλέσ καί διάφορεσ. Ἀπό
αὐτέσ θά ἀναφερθοῦµε µόνον στίσ κυριώτερεσ, γιά νά διαλευκάνωµεν ὅσον γίνεται σαφέστερα
τό θέµα τῆσ ὁµιλίασ µασ «ἐπέκεινα τοῦ ἀνθρωπίνωσ ἐφικτοῦ», δηλαδή πέραν, µακριά ἀπό
ἐκεῖνο τό ὁποῖον µπορεῖ νά πραγµατοποιηθεῖ ἀπό τόν ἄνθρωπο µέ τίσ δυνατότητεσ πού αὐτόσ
ἔχει. Νά πορευθεῖ δηλαδή ἐπέκεινα τῶν ὁρίων του σέ δρόµουσ, τούσ ὁποίουσ τοῦ ἀνοίγει καί
στούσ ὁποίουσ τόν συνοδεύει καί τόν ὁδηγεῖ ἡ πανσθενουργόσ Χάρισ τοῦ Θεοῦ.
∆ιάφορεσ γνωστέσ, τουλάχιστον σέ πολλούσ, ἀπόψεισ καί θέσεισ τῆσ ἐποχῆσ µασ, σύµφωνα µέ
τίσ ὁποῖεσ ὁ ἄνθρωποσ προέρχεται ἀπό τό τίποτα, ἀπό τήν τύχη, καί ἔχει ἄµεσα σχέση µέ διάJ
φορεσ ζω`κέσ ὑπάρξεισ ὅπωσ ὁ βάτραχοσ ἢ ὁ πίθηκοσ, ἐνῶ ἐξαφανίζεται καί δέν ὑπάρχει πιά
µετά τόν βιολογικό του θάνατο, τήν ἐκµηδένισή του αὐτήν, ὅλεσ αὐτέσ οἱ θεωρίεσ καί οἱ θέσεισ
δέν ἀφήνουν, ἰδιαιτέρωσ σήµερα, πολλά περιθώρια εἰσ τόν ἄνθρωπο νά ζήσει καί νά δράσει
δυναµικά, µιά καί ὁ θάνατοσ, ἡ ἐξαφάνιση, ὅπωσ κατανοεῖται ἀπό τούσ ἀνθρώπουσ οἱ ὁποῖοι
ἔχουν αὐτέσ τίσ θέσεισ, εἶναι παντοῦ, εἶναι τό ἐνδεχόµενον καί πιθανόν κάθε στιγµῆσ καί καJ
νείσ δέν µπορεῖ νά ἀποτρέψει τόν θάνατο, τό φυσικόν αὐτό φαινόµενο γιά ὅλουσ ἀνεξαιρέτωσ
τούσ ἀνθρώπουσ, τή δυνατότητά του νά συµβεῖ σέ κάθε στιγµή.
Ἐδῶ λοιπόν, σ᾿ αὐτόν τόν χῶρο, µέ αὐτέσ τίσ προοπτικέσ τοῦ ἀνθρώπου καί τῆσ ζωῆσ του, τά
περιθώρια ζωῆσ εἶναι πολύ µικρά· ὑπάρχει στενοχωρία καί ἀπαισιοδοξία, πέραν τῶν ἐξάρJ
σεων τοῦ ἀνθρώπου, οἱ ὁποῖεσ δέν διαρκοῦν καί πολύ.
Ἐδῶ δέν ἔχοµεν τό «ἐπέκεινα τοῦ ἀνθρωπίνωσ ἐφικτοῦ», ἀλλά µόνον τό ἀνθρωπίνωσ ἐφικτόν
καί τίποτε ἄλλο. Ἐδῶ ἔχοµε τά ὅρια καί τά περιθώρια. Ὁ λα`κόσ λόγοσ λέει: «ὅπου φτάνει ἡ
χέρα σου κρέµνα τό καλάθι σου». Ἐδῶ παίρνει τή θέση τησ καί ἡ τύχη, ἡ µοίρα. ∆έν µπορῶ
νά κάνω ἐγώ ὅ,τι θέλω, ἀλλά ὅ,τι ἐπιτρέπουν τά τυχαῖα καί µοιραῖα πράγµατα τῆσ ζωῆσ. Μέ
τήν λογικήν αὐτήν εἴµαστε δέσµιοι τοῦ ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ µασ. Αὐτό συµβαίνει ἰδιαιτέρωσ σήJ
µερα πού ἡ Τεχνολογία δέν ἀρκεῖται µόνον εἰσ τό νά βοηθεῖ τόν ἄνθρωπον καί νά κάνει τή
ζωή του πιό εὔκολη, ἀξιοπρεπῆ καί ὡραία, ἀλλά προχωρεῖ στό νά ὑποκαθιστᾶ τόν ἴδιο τόν
ἄνθρωπο, νά παραµερίζει τά ἀνθρώπινα χέρια, νά µηχανοποιεῖ τή ζωή καί τόν ἴδιο τόν ἄνJ
θρωπον, ὁ ὁποῖοσ κατά συνέπειαν γίνεται ἐξάρτηµα τῆσ Μηχανῆσ, τῆσ Τεχνολογίασ, ἀπό τήν
ὁποίαν ἐξαρτᾶται. Ἐδῶ ἀναφέρω τί εἶχε γίνει πρίν από µερικά χρόνια εἰσ τήν Νέα Ὑόρκη,
ὅταν ἔγινε «µπλάκ ἄουτ» καί ὅλα, ὅλη ἡ ζωή παρέλυσε καί σταµάτησε µέσα στό σκοτάδι, τό
ὁποῖον προκλήθηκε ἀπό τή διακοπή τοῦ ρεύµατοσ γιά πολύ τότε.
Ἐδῶ, κάτω ἀπό αὐτέσ τίσ συνθῆκεσ, ὁ ἄνθρωποσ καί ἡ ζωή του δέν ἔχει ἀνοίγµατα µόνιµα
καί δυνατότητεσ. Ὅλα εἶναι περιωρισµένα καί φοβοῦµαι πολύ, εὔχοµαι νά µήν εἶναι αὐτή ἡ
πραγµατικότητα, ἐδῶ ὀφείλεται σέ µεγάλο βαθµό ἡ κατήφεια, ἡ ἀπαισιοδοξία, ἡ ταραχή καί
ἡ κατάθλιψη τοῦ σηµερινοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖοσ τό µεγαλύτερο µέροσ τῆσ ζωῆσ του νιώθει
ἄβολα καί στενόχωρα, ἰδιαιτέρωσ στίσ δύσκολεσ περιστάσεισ καί καταστάσεισ τῆσ ζωῆσ του,
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παρά τά ξεσπάσµατά του, τά ὁποῖα τίσ περισσότερεσ φορέσ εἶναι καταστροφικά, ἐπανασταJ
τικά, ἐναντίον τῶν ἄλλων, τῆσ Κοινωνίασ, τοῦ Πολιτισµοῦ, κάποτε ὅµωσ καί ἐναντίον τοῦ
ἑαυτοῦ του, µέ τό αὐξανόµενο σήµερα λυπηρό φαινόµενο τῶν αὐτοκτονιῶν καί µάλιστα νέων,
δηµιουργικῶν καί δυναµικῶν ἀνθρώπων.
Ἐδῶ λοιπόν, σ᾿ αὐτή τήν ἀντίληψη καί τή στάση ζωῆσ, δέν ὑπάρχει «ἐπέκεινα», δέν ὑπάρχουν
πολλά ἐφικτά καί οὐσιαστικέσ δυνατότητεσ ζωῆσ.
Παρά ταῦτα, πέραν ἀπό αὐτά, ἀπό αὐτή τήν εἰκόνα καί τή θεώρηση τῆσ ζωῆσ, ὑπάρχει καί
ἄλλη προσέγγιση καί κατανόηση τῆσ ζωῆσ τοῦ ἀνθρώπου καί τῆσ ζωῆσ µασ.
Εἶναι ἐκείνη, ἡ ὁποία σύµφωνα µέ τήν Ἐκκλησία µασ καί τή Θεολογία τησ, δέχεται καί
προσεγγίζει τή ζωή µασ ὡσ δῶρο πολύτιµο τοῦ ∆ηµιουργοῦ καί Πατέρα, τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ,
τοῦ αἰωνίου, τοῦ ἀνάρχου, τοῦ «ποιητοῦ οὐρανοῦ καί γῆσ, ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων»,
ὁ Ὁποῖοσ ἔπλασε καί ἔκτισε τόν ἄνθρωπον ἀπό ἀγάπη «κατ᾿ εἰκόνα καί καθ᾿ ὁµοίωσίν» Του,
γιά νά εἶναι ὅπωσ καί Ἐκεῖνοσ, «κατά χάριν», µέ δυνατότητεσ ὅµοιεσ, ἀνοικτέσ, µεγάλεσ, ἐλεύJ
θερεσ, χωρίσ περιορισµούσ, χωρίσ σύνορα καί ὅρια, ἐπέκεινα ὄντωσ τοῦ ἀνθρωπίνωσ ἐφικτοῦ.
Εἶναι ἡ στάση ζωῆσ τῆσ Ἐκκλησίασ, µιά στάση ζωῆσ ἡ ὁποία αἰῶνεσ βιώνεται ἀπό ὅσουσ θέJ
λουν, ἀλλά δέν ἐπιβάλλεται σέ κανέναν ἀπό τήν Ἐκκλησία µασ, κυρίωσ ἀπό τήν χριστιανική
ἀντίληψη καί στάση ζωῆσ.
Αὐτή τήν ζωή ἐβίωσαν οἱ Προφῆτεσ καί οἱ δίκαιοι τῆσ Παλαιᾶσ ∆ιαθήκησ, ἐξαιρέτωσ ὅµωσ ὁ
ἴδιοσ ὁ Ἀρχηγόσ τῆσ ζωῆσ, ὁ Υἱόσ καί Λόγοσ τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖοσ καί ἐδηµιούργησε καί ἀναJ
δηµιούργησε τόν ἄνθρωπον, δηµιουργεῖ, ἀναδηµιουργεῖ καί ἀναπλάθει τή ζωή τοῦ ἀνθρώJ
που, τή ζωή µασ. Εἰσ τήν συνέχεια οἱ Ἀπόστολοι, οἱ µάρτυρεσ, ὅλοι οἱ ἅγιοι, ἐξαιρέτωσ δέ οἱ
ἀναχωρητέσ καί οἱ λεγόµενοι «στυλῖτεσ», οἱ ἅγιοι τῆσ Ἐκκλησίασ µασ οἱ ὁποῖοι δέν εἶχαν πρόJ
βληµα νά ζοῦν στή διάρκεια ὅλησ τῆσ ζωῆσ των πάνω σέ στύλουσ ἤ µέσα σέ σπήλαια, ὡσ ὄντωσ
ἐλεύθεροι καί ἀνεξάρτητοι ἄνθρωποι, δυνατοί, πέραν τοῦ ἀνθρωπίνωσ ἐφικτοῦ.
Βεβαίωσ, ἐδῶ βρίσκοµε καί τούσ ἥρωεσ τῆσ Ἱστορίασ τοῦ Ἔθνουσ µασ, ἀλλά καί τούσ ἥρωεσ
τῆσ καθηµερινότητασ τῆσ ζωῆσ, τούσ πολλούσ ἁπλούσ ἀνθρώπουσ, οἱ ὁποῖοι ζοῦν καί κινοῦνται
ἀνάµεσά µασ, χωρίσ νά ἔχουν ὁποιαδήποτε µεγάλη ἰδέα γιά τόν ἑαυτόν των. Εἶναι ἐκεῖνοι οἱ
ὁποῖοι καί σήµερα ἀγωνίζονται καί ἀντέχουν τά πάντα µέχρι τέλουσ, πραγµατικά «ἐπέκεινα
τοῦ ἀνθρωπίνωσ ἐφικτοῦ». Οἰκογένειεσ κάνουν, µέ χαρά ἔχουν παιδιά, ἀγωνίζονται καί θυJ
σιάζονται γι᾿ αὐτά, παλεύουν καί ἀντέχουν ὅλα.
Ἐδῶ ἔχοµε ἐλευθερία πραγµατική, δυναµισµόν ἀληθινό τοῦ ἀνθρώπου, ἡρω`σµό, ἀξιοπρέJ
πεια, µεγαλεῖο, δηµιουργικότητα, εὐλογηµένη, ἀληθινή ζωή. Ἐδῶ ὑπάρχουν ἀλλά καί καταρJ
γοῦνται στήν ούσία τά ὅρια καί ὁ ἄνθρωποσ, ὁ κάθε ἄνθρωποσ, µπορεῖ ἄν θέλει καί ὅσον
θέλει, νά εἶναι ἐλεύθεροσ, δυνατόσ, αἰώνιοσ, ἀπό τώρα, σέ τοῦτο τόν κόσµο καί σέ τούτη τή
ζωή. Αὐτή ἡ ποιότητα ζωῆσ εἶναι γιά τόν ἄνθρωπο τόν ἀληθινό τό ζητούµενο, τόν ΑΝΘΡΩJ
ΠΟΝ µέ κεφαλαῖα.
Ἐδῶ εἴµαστε εἰσ τήν καρδιά τοῦ θέµατόσ µασ. Ἐδῶ εἶναι ἡ ἀνάγκη τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου.
Αὐτή εἶναι ἡ εἰκόνα καί ἡ ταυτότητά του. Αὐτό εἴµαστε ὡσ ἄνθρωποι, παιδιά, πλάσµατα τοῦ
∆ηµιουργοῦ καί Πατέρα µασ.
Γιά νά µήν φαίνεται ὅµωσ καί νά µήν εἶναι οὐτοπικό, θεωρητικό, αὐτό γιά τό ὁποῖον µιλοῦµε,
ἀναφέρω χαρακτηριστικά συγκεκριµένα παραδείγµατα.
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Ὁ ἅγιοσ Στέφανοσ, ὁ Πρωτοµάρτυρασ τῆσ Ἐκκλησίασ µασ, λιθοβολεῖται ἀπό τό µανιασµένο
πλῆθοσ, ἄλλα ταυτόχρονα προσεύχεται γι᾿ αὐτούσ πού τόν λιθοβολοῦν «Κύριε, µή στήσῃσ
αὐτοῖσ τήν ἁµαρτίαν ταύτην» (Πράξ.7,60), ὅπωσ καί ὁ Χριστόσ µασ, ὁ ὁποῖοσ ἔλεγε γιά τούσ
σταυρωτέσ Του: «Πάτερ, ἄφεσ αὐτοῖσ· οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λουκ.23, 34).
Ὁ Ἀπόστολοσ Παῦλοσ, ὁ ἄνθρωποσ τῶν θαυµασίων πραγµάτων, τῶν θυσιῶν, τῆσ τόλµησ, τῆσ
ἐλευθερίασ, ἐκφράζει τό ἐλεύθερο, αἰώνιον ἦθοσ τοῦ ἀνθρώπου καί τῆσ ἀνθρώπινησ ζωῆσ,
ὅταν λέγει ξεκάθαρα: Ἐµεῖσ οἱ ἀπόστολοι «λοιδορούµενοι εὐλογοῦµεν, διωκόµενοι ἀνεχόJ
µεθα, βλασφηµούµενοι παρακαλοῦµεν» (Α΄ Κορ. 4, 12) καί διαβεβαιώνει µέ θαυµαστόν τρόJ
πον ὅτι γιά ἐκεῖνον «τό ἀποθανεῖν κέρδοσ», εἶναι δηλαδή κέρδοσ τό νά πεθάνω, νά φύγω
ἀπό αὐτόν τόν κόσµον (Φιλ. 1, 21).
Χαρακτηριστική εἶναι καί ἡ περίπτωση ἁγίου µοναχοῦ, ὁ ὁποῖοσ ὅταν φεύγει ἀπό τόν κόJ
σµον αὐτόν καί ἐρωτᾶται πῶσ αἰσθανόταν ἐκείνη τή στιγµή, λέγει τό περίφηµο: «νῦν ἄρχοµαι
µαθητήσ εἶναι», τώρα ἀρχίζω νά µαθαίνω, ὅταν τελειώνει, ἀρχίζει ἡ ζωή του.
Καί τί νά πῶ γιά τό ἀπέραντο δῶρον, τήν καρτερίαν, τήν µαρτυρίαν τῶν στυλιτῶν Πατέρων
µοναχῶν, οἱ ὁποῖοι παραµένουν αἰώνια σύµβολα θάρρουσ καί ἀνθρώπινου δυναµισµοῦ.
Μέ βάση ὅλα αὐτά ἡ ζωή µασ γίνεται, εἶναι καί µένει ἀληθινή, αὐθεντική, γιατί εἶναι συνεχιJ
ζόµενη, δέν τελειώνει, εἶναι ἐπέκεινα, πέραν τοῦ ἐφικτοῦ εἰσ τά µέτρα τῶν ἀνθρώπων.
Μέσα στό πνεῦµα αὐτό ὁ ἄνθρωποσ ἐλευθερώνεται καί δικαιώνεται.
Μέσα στό κλῖµα καί τήν πραγµατικότητα αὐτήν ὁ ἄνθρωποσ ζεῖ, ὑπάρχει, δηµιουργεῖ, εἶναι
πολύτιµοσ, δηµιουργικόσ. Ξεπερνᾶ κάθε κρίση, οἰκονοµική, προσωπική, κοινωνική, παγκόJ
σµια, ὅποια καί ἄν εἶναι αὐτή, ὅση καί ἄν εἶναι, ἀκόµη καί τή σηµερινή περίεργη συγκυρία
τῆσ πολλαπλῆσ κρίσεωσ τοῦ κόσµου καί τοῦ ἀνθρώπου, ὄχι µόνον τῆσ Οἰκονοµίασ.
Ἐδῶ καί µέ τόν τρόπον αὐτόν ξεπερνᾶται ἡ οἰκονοµική κρίση τῶν ἡµερῶν µασ καί ὅλων τῶν
ἐποχῶν καί ὁ ἄνθρωποσ ἐλευθερώνεται ἀπό κάθε δέσµευση καί συγκυρία. Ἔτσι ἔζησε ὁ λαόσ
καί τό Γένοσ µασ διά µέσου τῶν αἰώνων, ἔτσι µποροῦµε καί ἐµεῖσ νά ὑπάρχωµε καί νά ζοῦµε
σήµερα καί εἰσ τούσ αἰῶνασ τῶν αἰώνων, ὅπωσ µᾶσ βεβαιώνει ἡ Ἐκκλησία µασ.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Μιά καί ἐξεκίνησα τόν λόγο, αὐτήν τήν σύντοµη ὁµιλία µου, ἀναφερόµενοσ εἰσ τόν φιλόξενο
Φιλολογικό Σύλλογο «Ὁ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» καί εἰσ τόν τιµώµενον ἀπό αὐτόν ἀπόψε κ. ἈλέJ
ξανδρον Παπαδερόν, ἄσ τελειώσω, γιά νά σεβασθῶ τό πρόσωπο καί τόν χρόνον σασ, νά µήν
σᾶσ ἀπασχολῶ ἄλλο, ἄσ κλείσω µέ σύντοµη ἀναφορά καί στόν «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ» καί στόν
τιµώµενο ἀπό αὐτόν ἀπόψε κ. Ἀλέξανδρον Παπαδερόν.
Εἶµαι σίγουροσ, λοιπόν, ὅτι «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» δέν θά ὑπῆρχε καί δέν θά ἤµασταν ἀπόψε ἐδῶ
σ᾿ αὐτό τόν θαυµαστό, ἱστορικό χῶρο, ἄν οἱ ἱδρυτέσ καί οἱ ἐµπνευστέσ του, ἀλλά καί οἱ ἄνθρωJ
ποι οἱ ὁποῖοι σήµερα τόν λειτουργοῦν δέν ἦταν οἱ ἄνθρωποι πού ζοῦν καί πορεύονται µέσα
στό κλῖµα τῆσ ἀληθινῆσ ζωῆσ, ὅπωσ ἀναφερθήκαµε προηγουµένωσ εἰσ αὐτήν. Τό ἴδιο ἰσχύει βεJ
βαίωσ καί γιά τόν τιµώµενον ἀπόψε, µέ ὅλα ὅσα ἔπραξε στή ζωή του, ὅπωσ θά παρουσιασθοῦν
στή συνέχεια, στίσ σπουδέσ, στήν οἰκογένειά του, στήν διακονία του στό Παιδαγωγικό ἸνστιJ
τοῦτο καί κυρίωσ εἰσ τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδηµία Κρήτησ ὡσ Γενικόσ ∆ιευθυντήσ τησ, εἰσ τήν ὁποίαν
ἐπαξίωσ τόν ἔχει διαδεχθεῖ ὁ σηµερινόσ ∆ιευθυντήσ τησ, ὁ κ. Κων/νοσ Κενανίδησ.
Εἰσ τό σηµεῖον αὐτό αἰσθάνοµαι, ὅτι µπορῶ νά κλείσω τήν ὁµιλία µου µέ µιά ὁλόθερµη εὐχή
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καί προσευχή γιά τόν «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ», τόν κ. Παπαδερόν καί ὅλουσ ἐµᾶσ, οἱ ὁποῖοι εὑJ
ρισκόµαστε στόν ζεστό καί ὡραῖον αὐτόν χῶρο, ὅλουσ τούσ ἀνθρώπουσ τοῦ Γένουσ µασ, ὅλουσ
τούσ Ἕλληνεσ καί ὅλουσ τούσ ἀνθρώπουσ τῆσ Γῆσ, νά ζοῦµε καί νά πορευώµαστε «ἐπέκεινα
τοῦ ἀνθρωπίνωσ ἐφικτοῦ». Πέραν, ἔξω καί µακριά ἀπό µιά ζωή µιζέριασ µόνον, λογικοκραJ
τούµενων ἀντιλήψεων καί καταστάσεων, οἱ ὁποῖεσ δεσµεύουν καί ἀρρωσταίνουν τόν ἄνθρωJ
πον. Γιά νά εἴµαστε ἀληθινοί καί ἐλεύθεροι, δυνατοί καί ἱκανοί νά λειτουργοῦµε τή ζωή µασ
εὐλογηµένοι, νά ἔχωµε ὑγεία, χαρά καί αἰσιοδοξία, νά ἀντιµετωπίζωµε µέ ἐπιτυχία κάθε πρόJ
βληµα καί ἰδιαιτέρωσ τήν πολλαπλή κρίση τῶν καιρῶν µασ, νά δηµιουργοῦµε ἔργα αἰώνια,
τά ὁποία θά µένουν καί θά σφραγίζουν τήν ζωή τοῦ Πλανήτη καί τοῦ Κόσµου, ἀλλά καί τοῦ
εὐλογηµένου Τόπου µασ, τῶν Χανίων, καί ὅλησ τῆσ εὐλογηµένησ Μεγαλονήσου, τῆσ Κρήτησ
µασ, τήν ὁποίαν ὁλοψύχωσ εὔχοµαι νά εὐλογεῖ καί νά προστατεύει ὁ Θεόσ στούσ 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
Παπαδερού, 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 παρουJ
σιάσω τον βίο ενόσ ανθρώπου, που ο Θεόσ του έδωσε τη δύναµη και την ευκαιρία να ολοJ
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 κρηJ
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.

ΛΙΒΑ∆ΑΣ: 1. Άγιοι Πάντεσ, 2. Παπαδερά, 3. Αντωνιανά (Σειριδιανά), 4. Μέσα Χωριό, 5. Λαγουδιανά, 6. Πλάτη, 7. Γκουντελέδοσ,
8. Τσούνοσ, 9. Λάσοσ, 10. Περγυρικό, 11. Πριναρέ, 12. Λισόγρεµνα, 13. Καµπιά, 14. Απάνω Πέργυροσ, 15. Τζίγκουνασ, 16. ΚατελάJ
νεσ, 17. Μαχιά, 18. Στου Μαυρογιάννη, 19. Πλακάκια, 20. Τσούνοι
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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 γερJ
µανικήσ κατοχήσ κέντρο Αντίστασησ. Επακόλουθο για τον Αλέξανδρο (και άλλουσ συνοµήJ
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 Αγιά Χανίων. Τισ οδυνηρέσ του εµπειρίεσ εκεί τισ
περιγράφει γλαφυρά στη διήγησή του: Το ξεροκόµµατο. ∆ιασώζονται από τη µεταφορά στο
Dachau, ύστερα από σθεναρή παρέµβαση του Κυδωνίασ και Αποκορώνου Αγαθαγγέλου. Αν
και µικρόσ ζητά και κατορθώνει να παρουσιαστεί στον «Gauleiter», τον ∆ιοικητή των ΦυλαJ
κών, αναφέρει ότι εκείνοσ και άλλα τρία µικρότερα παιδιά δεν έχουν άλλα µέλη των οικογεJ
νειών τουσ στην Αγιά, δεν γνωρίζουν αν ζουν ή όχι, και παρακαλούν να επιτραπεί η έξοδόσ
τουσ από τη φυλακή. Όλωσ απροσδόκητα, την αυγή τησ εποµένησ (26. Οκτ.) ο ίδιοσ ο ∆ιοικηJ
τήσ µεταφέρει µε το αυτοκίνητό 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 1946J52 φοιτά στην Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτησ (Ι.
Μονέσ Χρυσοπηγήσ και Αγίασ Τριάδοσ, 7ετήσ φοίτηση). Εκεί γνωρίζει ωσ καθηγητή και συνJ
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 µετέJ
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. ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Αργότερα, µετά από περιπετειώδη µετάβαση στη Θεσσαλονίκη και επιτυχία στισ εισαγωγικέσ
εξετάσεισ, φοιτά στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου (1952J56). Καθ’
όλη τη διάρκεια των σπουδών του Jκαι αργότερα των µεταπτυχιακών εκεί, επίσησ J εργάζεται
και ωσ ιεροκήρυκασ στην Ι. Μητρόπολη Θεσσαλονίκησ και ταυτόχρονα ωσ βιβλιοθηκάριοσ
στην Πανεπιστηµιακή Λέσχη και ωσ νυχτοφύλακασ στον Οίκο Φοιτητρίασ. Ήδη ωσ φοιτητήσ
αναγνωρίζει τουσ δύο ειδικότερουσ τοµείσ, στουσ οποίουσ θα διαπρέψει, την κοινωνική διαJ
κονία τησ Εκκλησίασ και την οικουµενική διάσταση τησ Ορθοδοξίασ. Με απόφαση τησ ΘεοJ
λογικήσ Σχολήσ συµµετείχε σε οργανωµένεσ από το Παγκόσµιο Συµβούλιο Εκκλησιών (ΠΣΕ)
Οικουµενικέσ Κατασκηνώσεισ Εργασίασ (1955 στο Βερολίνο και 1956 στο Wiesbaden). Η εµJ
πειρία του αυτή θα αξιοποιηθεί στην Κρήτη, όπου εργάσθηκε ωσ συναρχηγόσ στην αντίJ
στοιχη οικουµενική κατασκήνωση στο Καστέλλι Κισάµου το 1961 και πρότεινε στον µέντορά
του επίσκοπο Ειρηναίο, το παρεκκλήσι που έχτιζαν να αφιερωθεί στον Άγιο Οικουµένιο.
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Κατά τα έτη 1957 J 1958 υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία, κατά το µεγαλύτερο διάJ
στηµα ωσ υπεύθυνοσ τησ Θρησκευτικήσ Υπηρεσίασ του Γ΄ Σώµατοσ Στρατού (έδρα ΘεσσαλοJ
νίκη), όπου οργάνωσε και το Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Θρησκευτικήσ ∆ιακονίασ στισ Ένοπλεσ
∆υνάµεισ (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 (1958J
64). Ύστερα από προφορική εξέταση έλαβε υποτροφία του ΠΣΕ για το περίφηµο ΠανεπιJ
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 Γουτεµβεργίου, στην πόλη του Μainz. Γράφτηκε στη Φιλοσοφική
και στην Ευαγγελική Θεολογική Σχολή. Παρακολούθησε µερικέσ παραδόσεισ και στη ΡωJ
µαιοκαθολική Θεολογική Σχολή. Κατά το πρώτο εξάµηνο 1958/59 παρακολούθησε παράλJ
ληλα και το Σεµινάριο για την εκπαίδευση παστόρων, προκειµένου να συµπαρασταθούν
σε εργαζόµενουσ στη βιοµηχανία και έλαβε το σχετικό Πτυχίο. ∆ιεύρυνε 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 πολιτιJ
σµό και την ινδική θρησκεία και φιλοσοφία.
Την εποχή αυτή έλαβε, µετά από διαγωνισµό και σε µορφή πλήρουσ ετήσιασ υποτροφίασ,
1960J61), το πρώτο “Βραβείο Γουτεµβεργίου” 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 (έγκλειJ
στοσ σε Στρατόπεδα Συγκέντρωσησ, 1939J1945), 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 (ΜΕJ
ΤΑΚΕΝΩΣΙΣ. Ελλάδα – Ορθοδοξία – ∆ιαφωτισµόσ κατά τον Κοραή και τον Οικονόµο, 355
σελ.). Η διατριβή αυτή οδήγησε στην αναγόρευσή του σε ∆ιδάκτορα τησ Φιλοσοφίασ από τη
Φιλοσοφική Σχολή του Μainz (28 Φεβρ. 1962) µε την ένδειξη «άριστα».
Αργότερα συµπλήρωσε τισ µεταπτυχιακέσ του σπουδέσ στη Θεολογική Σχολή Θεσ/νίκησ µε
επίδοση «λίαν ευδόκιµον». Η επιµέλειά του και οι επιδόσεισ του ίσωσ χαρακτηρίζονται καJ
λύτερα απ΄ όλα από τον στίχο του ποιητή Βιτσέντζου Κορνάρου στον Ερωτόκριτο:
«:… ∆ωσ µου να µάθω γλήγορα κι η ώρα µασε βιάζει κι οπού σπουδάζει στη δουλειά
απονωρίσ σκολάζει…» (Β. στ. 1871J1872).
Με πρόταση τησ Φιλοσοφικήσ Σχολήσ του Πανεπιστηµίου του Mainz διορίσθηκε
από τον Υπουργό Παιδείασ ΡηνανίασJΠαλατινάτου στη θέση του Επιστηµονικού Βοηθού/ΕπιJ
µελητή στο Σεµινάριο Συγκριτικήσ Επιστήµησ των Πολιτισµών (1.1.1962J30.9.1963), όπου ανέJ
λαβε, µεταξύ άλλων µαζί µε τον Καθηγ. Eugen Ludwig Rapp τη ∆ιεύθυνση Επιστηµονικήσ
Οµάδασ Εργασίασ (Arbeitsgemeinschaft), υπό τον γενικό τίτλο: «Η Ελληνορθόδοξοσ ΕκκληJ
σία εισ το παρόν» και δίδαξε το µάθηµα αυτό επί 6 εξάµηνα (από 1J9J1960 µέχρι 30J9J1963,
2 ώρεσ εβδοµαδιαίωσ) µε ταυτόχρονη άσκηση των φοιτητών στη νεοελληνική γλώσσα. Με ειJ
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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 Μainz, ο καθηγητήσ του τησ
Φιλοσοφίασ Karl Holzamer, πρώτοσ Γεν. ∆ιευθυντήσ του µεγάλου αυτού κρατικού τηλεοJ
πτικού Σταθµού, διόρισε τον Αλέξ. Παπαδερό Επιστηµονικό Σύµβουλο του Σταθµού µε αρJ
µοδιότητα σε θέµατα Ορθοδοξίασ. Κατά την παραµονή του στη Γερµανία, ο τιµώµενοσ απόψε
ανέπτυξε διάφορεσ δραστηριότητεσ υπέρ των εκεί εργαζοµένων Ελλήνων (επισκέψεισ σε χώJ
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 ΤεJ
χνικέσ Σχολέσ Καστελλίου, µε συγκέντρωση και αποστολή εργαλείων και άλλου αναγκαίου
υλικού.
Την εποχή αυτή εγκαταλείπει την προοπτική τησ ακαδηµα`κήσ σταδιοδροµίασ, διότι
έχει αρχίσει να τον συναρπάζει το έργο στο οποίο αργότερα θα αφιερωθεί, η δηµιουργία δηJ
λαδή ενόσ κέντρου προβληµατισµού, κοινωνικήσ δράσησ και διαλόγου στον ορθόδοξο χώρο,
ανάλογου εκείνων που υπήρχαν στη ∆υτική Ευρώπη. Μελέτησε το έργο αυτό στην ΕυαγγεJ
λική Ακαδηµία του Bad Boll τησ Γερµανίασ από 1J10J1963 µέχρι 31J3J1964, ωσ µέλοσ του ΕπιJ
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 ΕκJ
κλησίασ, για να συζητηθούν τα θέµατα που τότε δεν υπήρχε η πολυτέλεια τησ παρουσιάσεώσ
τουσ από την «κοινωνία των πολιτών». Η στενότερη γνωριµία του µε το έργο των ΧριστιαJ
νικών Ακαδηµιών του προξένησε έντονο προβληµατισµό, που κατέληξε στην πεποίθησή του,
ότι µια Ορθόδοξοσ Ακαδηµία στην Ελλάδα θα µπορούσε να συµβάλει στην ενεργοποίηση
δυνάµεων, ικανών να απαντήσουν δηµιουργικά στισ νέεσ προκλήσεισ, µε ταυτόχρονη αξιοJ
ποίηση των νέων ευκαιριών. Μέσω τησ Ακαδηµίασ θα µπορούσε να υλοποιήσει το όραµά του
και όραµα του Μητροπολίτη Κισάµου και Σελίνου Ειρηναίου για την αποστολή τησ ΟρθοJ
δοξίασ στην Κρήτη, στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρώπη, αλλά και για την προβολή τησ
Κρήτησ ωσ πολιτισµικήσ ενότητασ.
2. ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: Ορθόδοξοσ Ακαδηµία Κρήτησ ( ΟΑΚ) Υπουργείο Παιδείασ
2.1. Εκείνη την εποχή ο Αλέξ. Παπαδερόσ κατόρθωσε να προετοιµάσει το έδαφοσ για την εξαJ
σφάλιση από Γερµανικέσ εκκλησιαστικέσ πηγέσ των πόρων, που ήταν αναγκαίοι για την ίδρυση
τησ Ακαδηµίασ στην Ελλάδα. Η συνεργασία του µε τον διδάσκαλό 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 «ἘπιJ
τροπῆσ Ἱδρύσεωσ Ἐκκλησιαστικῆσ Ἀκαδηµίασ παρά τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Γωνιᾶσ Κισάµου Κρήτησ».
Πρόεδροσ ο Επίσκοποσ, Γραµµατέασ ο Αλ. Παπαδερόσ. Οι οικοδοµικέσ εργασίεσ άρχισαν το 1965
σε οικόπεδο που παραχώρησε η Ι. Μονή Γωνιάσ, το ιστορικό Μοναστήρι µε την πλούσια και µοJ
ναδική ιστορία, και τελείωσαν το 1968, οπότε έγιναν και τα εγκαίνια τησ ΟΑΚ και άρχισε η λειJ
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τουργίασ τησ µε Γενικό ∆ιευθυντή 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 δεύJ
τερο, εντυπωσιακό κτίριο, που, µαζί µε το πρώτο, αποτελούν σηµαντικά µνηµεία σύγχρονησ αρJ
χιτεκτονικήσ. Στισ 12.11. 1995 ο Οικουµενικόσ Πατριάρχησ Βαρθολοµαίοσ τελεί τον Αγιασµό των
εγκαινίων τησ νέασ αυτήσ µεγάλησ πτέρυγασ τησ ΟΑΚ και εκφωνεί µνηµειώδη λόγο, στον οποίον
αξιολογεί και εξαίρει το έργο του Ιδρύµατοσ.
Στην ΟΑΚ ο Αλέξ. Παπαδερόσ παραµένει έωσ τισ 31.12.2008, οπότε ολοκληρώνει τη διακονία
του και αποσύρεται οικειοθελώσ από τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή. Με την ιδιότητα του ΣυJ
νιδρυτή τησ Ακαδηµίασ παραµένει ισόβιο µέλοσ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τησ, σύµφωνα µε
το Καταστατικό τησ. Στη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή τον διαδέχθηκε ο νέοσ και ικανόσ θεολόγοσ
∆ρ. Κωνσταντίνοσ Κενανίδησ. Η ΟΑΚ είναι ένασ εύρωστοσ και δυναµικόσ οργανισµόσ και η ποJ
ρεία τησ αναµένεται να είναι εξίσου αξιόλογη υπό την Προεδρία του νέου Προέδρου τησ ΜηJ
τροπολίτη κ. Αµφιλοχίου, ο οποίοσ διαδέχθηκε τον πρώην Κισσάµου και Σελίνου Ειρηναίο.
Η ΟΑΚ 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 βιοJ
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 αναJ
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 ΟΑΚ.
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 ΟΑΚ.
Είναι τόποσ πολιτικών συναντήσεων, γιατί δεν υπάρχει Έλληνασ πολιτικόσ που να µην την επιJ
σκέφθηκε, όπωσ και πολλοί επιφανείσ ξένοι, µε επικεφαλήσ τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά ΜιτJ
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 κόλασή 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. ΠαπαJ
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 σκέJ
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 προJ
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 πραγJ
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 ρώJ
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 ΟΑΚ έχει την απαρχή τησ η πνευµατικήJκαλλιτεχνική κίνηση, που
οδήγησε στη δηµιουργία τησ Εταιρίασ Θεάτρου Κρήτησ (Ε.ΘΕ.Κ.), το Καταστατικό τησ
οποίασ υπέγραψαν κατά τη διάρκεια Ιδρυτικήσ Σύναξησ στην ΟΑΚ το 1972 άνθρωποι µε
πνευµατικά ενδιαφέροντα από όλη την Κρήτη. Ο Αλέξ. Παπαδερόσ συνόδευσε την Εταιρία,
ωσ αιρετόσ Πρόεδρόσ τησ, µέχρι το 1983. Ο Οργανισµόσ αυτόσ αποτέλεσε πρότυπο πολιτιστιJ
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 1964/1965?99
Το 1965 ο Αλέξ. Παπαδερόσ διορίσθηκε αριστίνδην Θεολόγοσ Πάρεδροσ στο Π. Ι., µετά από
εισήγηση του Καθηγητή Ιωάννη Κακριδή, τότε που Υπουργόσ Παιδείασ ήταν ο ΠρωθυπουρJ
γόσ Γεώργιοσ Παπανδρέου. Σκοπόσ του Π.Ι. ήταν να συµβάλει στην Εκπαιδευτική ΜεταρJ
ρύθµιση. Τον Ιούλιο του 1967 ο Αλέξ. Παπαδερόσ απολύθηκε από το δικτατορικό καθεστώσ.
Η απόλυση δεν είχε ατοµικό χαρακτήρα, ήταν συλλογική. Επανήλθε αυτοδικαίωσ τον ΝοέµJ
βριο του 1974. Παραιτήθηκε εκ νέου το 1977, επανήλθε τον Ιούνιο του 1989 σε θέση ΣυµJ
βούλου Μονίµου Θεολόγου, αποσπάσθηκε στην ΟΑΚ και παραιτήθηκε το 1999. Συνολικά
υπηρέτησε σε διάφορεσ νευραλγικέσ θέσεισ δεκαπέντε χρόνια.
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Κ.Υ.Σ.∆.Ε.
Σε σύντοµο χρόνο µετά την ορκωµοσία και την έναρξη λειτουργίασ του Π.Ι., ο Αλέξ. ΠαπαJ
δερόσ, χωρίσ να απαλλαγεί πλήρωσ από τα καθήκοντά του στο Ινστιτούτο, αποσπάσθηκε
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ωσ Αντιπρόεδροσ του Κεντρικού Υπηρεσιακού ΣυµJ
βουλίου ∆ευτεροβάθµιασ Εκπαίδευσησ (ΚΥΣ∆Ε, σύµφωνα µε τισ διατάξεισ του άρθ. 27 του
σχετικού Ν.∆.). Υπηρέτησε στο ΚΥΣ∆Ε από 5.3.1965 µέχρι 31.12.1966 (οπότε έληξε κατά
Νόµο η θητεία του στη θέση εκείνη και ανέλαβε πάλι πλήρωσ τα καθήκοντά του ωσ µέλοσ
του Τµήµατοσ ∆ευτεροβάθµιασ Εκπαίδευσησ και τησ Ολοµέλειασ του Π.Ι.).
Από την αρχή τησ θητείασ του στο Π.Ι. ανατέθηκαν στον Αλέξ. Παπαδερό και άλλα διοικηJ
τικά, πειθαρχικά και εκπαιδευτικά καθήκοντα, µεταξύ των οποίων:
J Η εκπροσώπηση του Υπουργείου ή του Π.Ι. σε διεθνή Συνέδρια, ∆ιασκέψεισ του Συµβουλίου
τησ Ευρώπησ, τησ ΟΥΝΕΣΚΟ και άλλων διεθνών Οργανισµών, καθώσ και ειδικέσ αποστολέσ.
J Οµιλίεσ στο Ραδιόφωνο ή σε συνάξεισ εκπαιδευτικών.
J ∆ιδασκαλία σε καθηγητέσ πολλών κλάδων, σε δασκάλουσ και σε φοιτητέσ τησ Ακαδηµίασ
Σωµατικήσ Αγωγήσ.
J Απόσπαση στην Επιτροπή ∆ιοικήσεωσ και Οικονοµικήσ ∆ιαχειρίσεωσ του Πανεπιστηµίου
Κρήτησ, µε έδρα την Ακαδηµία. Η απόσπαση έγινε µε την από 19 J3 1975 Απόφαση του
Υπουργού Παιδείασ Παναγιώτη Ζέπου, ύστερα από σχετική πρόταση τησ Επιτροπήσ και κυJ
ρίωσ του Προέδρου τησ, µακαριστού Καθηγητή Μανούσακα. Σκοπόσ τησ απόσπασησ: ΥποJ
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 (25J2J1976) και παρέµεινε στη θέση αυτή περίπου ενάµισυ χρόνο. Κύριο έργο του
την περίοδο αυτή ήταν η σύνταξη προσχεδίου για τον Ιδρυτικό Νόµο του Πολυτεχνείου ΚρήJ
τησ στα Χανιά.
Εισαγωγή του µαθήµατοσ τησ «Τοπικήσ Ιστορίασ».
∆εδοµένου ότι ο Αλέξ. Παπαδερόσ είχε υποστηρίξει έντονα την ανάγκη διδασκαλίασ τησ τοJ
πικήσ ιστορίασ, µε την Απόφαση του Υπουργού Παιδείασ στισ 20 J6J1995 για «Πειραµατική
διδασκαλία τησ Τοπικήσ Ιστορίασ στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη για το σχολικό έτοσ
1995J96», τού ανατέθηκε η εφαρµογή του προγράµµατοσ στην Κρήτη στη διετία 1995J1997.
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. Β΄/27J1J98) ο Αλέξ. Παπαδερόσ ορίστηκε
τακτικό µέλοσ του Συµβουλίου Σχολικών Συµβούλων ∆/θµιασ Εκπ/σησ για την επιλογή ΣχοJ
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λικών Συµβούλων» τησ ειδικότητασ Θεολόγων για ένα έτοσ.
1982?84 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 συνείδησήσ του. ΣυJ
νέχισε την προσφορά τησ υπηρεσίασ του και επί υπουργίασ Αποστόλου Κακλαµάνη µέχρι
16J2J1984, 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 αρνήJ
θηκε πάντα χάριν τησ ΟΑΚ. Τρία παραδείγµατα: Επίµονη πρόταση τησ χούντασ, να αναλάβει
το Υπουργείο Παιδείασ. Η άρνησή του προκάλεσε σειρά δυσχερειών. Η απόρριψη πρότασησ
του Γεωργαλά να αναλάβει υψηλή πολιτική θέση στην Κρήτη τον άφησε χωρίσ διαβατήριο.
Η απόφασή του να αφιερωθεί πλήρωσ στην Ακαδηµία τον οδήγησε σε άρνηση λίαν τιµητικήσ
πρότασησ από τον επιφανή πολιτικό Γεώργιο Μαύρο.
4. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΚΕΚ
Το Συµβούλιο Ευρωπα`κών 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 ΕλβεJ
τίασ (1974). Εκεί έγινε η εκλογή του σε Πρόεδρο του A΄ Τµήµατοσ τησ Συνελεύσεωσ, µε ΑνJ
τιπρόεδρο τον Αγγλικανό Επίσκοπο Rodgers. Στη συνέχεια τα 400 µέλη τησ Συνέλευσησ
(επίσηµοι εκπρόσωποι των Εκκλησιών τησ Ευρώπησ, Ανατολικήσ και ∆υτικήσ) 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 αίJ
τηµα έγινε δεκτό. Εξελέγησαν οι: Αυστρίασ Μιχαήλ, Σασίµων Γεννάδιοσ και Γαλλίασ ΕµµαJ
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:
J Αντιπρόσωποσ του ΚΕΚ στο Συµβούλιο τησ Ευρώπησ για θέµατα Παιδείασ.
J Μέλοσ και Πρόεδροσ διαφόρων Επιτροπών και αποστολών του ΚΕΚ.
J Πρόεδροσ του ΚΕΚ επί ένα εξάµηνο ( 1992J1993), 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 εισήγησή 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: ∆εν 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 πραγµατοJ
ποιήθηκε στην Ορθόδοξο Ακαδηµία και σε ξενοδοχείο τησ περιοχήσ τον Οκτώβριο του 1979.
Το Οικ. Πατριαρχείο, η Εκκλησία τησ Κρήτησ και η ΟΑΚ υποδέχθηκαν τα µέλη τησ µεγάλησ
εκείνησ και επιτυχηµένησ Συνέλευσησ, τησ πρώτησ και µόνησ σε ορθόδοξο χώρο.
∆ιδασκαλία 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 συJ
νέδρια, διαλέξεισ, ειδικέσ αποστολέσ κ.λπ.
5. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
450 και πλέον δηµοσιεύµατα (άρθρα, µελέτεσ, λήµµατα σε εγκυκλοπαιδείεσ, µονογραφίεσ, βιJ
βλία), τα περισσότερα σε ξένεσ γλώσσεσ. Το εύροσ των δηµοσιευµάτων τεράστιο: Από κείµενα
φιλοσοφικού, θρησκευτικού και θρησκειολογικού περιεχοµένου σε κείµενα ιστορικά, λαοJ
γραφικά, κοινωνιολογικά, κείµενα αισθητικήσ και κείµενα γλωσσολογικού ενδιαφέροντοσ.
Στα τελευταία εξέχουσα θέση έχει το βιβλίο «ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ», στο οποίο αναφέρει ελληνιJ
κέσ λέξεισ, που χρησιµοποιούνται στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά και Ρώσικα. Το βιβλίο
αποστέλλεται δωρεάν κυρίωσ σε Ορθόδοξεσ Θεολογικέσ Σχολέσ, προκειµένου να διευκολυνJ
θούν οι φοιτητέσ στη σπουδή τησ ελληνικήσ γλώσσασ – του πρωτότυπου δηλαδή τησ Καινήσ
∆ιαθήκησ και τησ µετάφρασησ των Ο΄.
∆ιευθυντήσ των Εκδόσεων τησ ΟΑΚ, υπήρξε, επίσησ, Εκδότησ και ∆ιευθυντήσ Συντάξεωσ του
∆ελτίου τησ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ (1986J2008), 91 τεύχη, 1054 σελίδεσ, Ειδικόσ Σύµβουλοσ
τησ Θρησκευτικήσ και Ηθικήσ Εγκυκλοπαιδείασ, συγγραφέασ διαφόρων ληµµάτων και µέλοσ:
J τησ Ελληνικήσ Ανθρωπολογικήσ Εταιρείασ και
J τησ Ιστορικήσ και Λαογραφικήσ Εταιρείασ Κρήτησ.
6. ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
J Άρχων Υποµνηµατογράφοσ του Οικουµενικού Πατριαρχείου (1968).
J Παράσηµα των Πατριαρχείων Αντιοχείασ, Μόσχασ, Βουκουρεστίου, Σόφιασ, τῆσ Ἀρµενικῆσ
Εκκλησίασ του Λιβάνου, τησ Εκκλησίασ τησ Αιθιοπίασ κ.ά.
J Παράσηµο τησ Οµοσπονδιακήσ ∆ηµοκρατίασ τησ (τότε) ∆υτικήσ Γερµανίασ (Σταυρόσ ∆ιαJ
κεκριµένων Ὑπηρεσιών – Bundesverdienstkreuz Α΄ Τάξεωσ) επί προεδρίασ του Richard von
Weizsäcker.
J Τακτικό Μέλοσ τησ Ευρωπα`κήσ Ακαδηµίασ Επιστηµών και Τεχνών. (Έδρα: Salzburg.
Εκλογή: 10 Νοεµβρίου 2001. Επίσηµη υποδοχή: 9 Μαρτίου 2002).
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J 2003: Κατά τη διάρκεια λαµπρήσ τελετήσ στην αίθουσα Συνοδικών ∆ιασκέψεων του Ναού
του Σωτήροσ Χριστού, ο Αλέξ. Παπαδερόσ παρέλαβε (21.1.2003) από τον Πατριάρχη Μόσχασ
Αλέξιο Β΄ και τον Καθηγητή Βαλέριο Αλεξέεφ, Πρόεδρο του ∆ιεθνούσ 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 ΟΑΚ, 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 ΕλJ
ληνικού Κράτουσ για τη µεγάλη αυτή τιµητική διάκριση µε προσκεκληµένουσ από τον εκκληJ
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 A. 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, πτυχιJ
ούχο τησ Γαλλικήσ Φιλολογίασ του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου J 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 ΠοJ
λυχρόνη, 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 ποίηµά 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 ποJ
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 αίJ
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 J 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 πρόJ
σκληση να µιλήσω στη σηµερινή πανηγυρική συνάντηση, τιµητική
φίλου ακριβού, όπου για να θυµηθώ το πρώτο µασ συναπάντηµα χρειJ
άστηκε να γυρίσω κοντά εξήντα χρόνια πίσω.
Ήταν πρωί το χειµώνα του 1952 στη Θεσσαλονίκη· κατσούφικοσ καιρόσ· και όµωσ
µερικοί φοιτητέσ είχαµε βρεθεί στο γήπεδο του Πανεπιστηµίου για άσκηση και γι’ αθλοπαιJ
διέσ. Εκεί, σε µιαν άκρη πρωτογνώρισα τον ΑλέξανδροJΑλέκο Παπαδερό, µε το αθλητικό
πανταλονάκι και τα σπάικσ να εξασκείται στισ εκκινήσεισ και στουσ δρόµουσ ηµιαντοχήσ.
Ταιριάξαµε, έτυχε λίγο και να συνεργαστούµε στoν φοιτητικό συνδικαλισµό, αλλά δεν κάJ
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 ενεργητικόJ
τητα – ένα παραπάνω που έπρεπε να φροντίζει και για τη συντήρησή 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 ΙνστιJ
τούτο Γκαίτε – και τα καλοκαίρια νά τον στισ κατασκηνώσεισ του Παγκοσµίου Συµβουλίου
Εκκλησιών, µια στο Βερολίνο και µια στο Βίσµπάντεν! Αφοσιωµένοσ, πολύπλευροσ, ικανόσ
και ακούραστοσ– πώσ να µην ξεχωρίσει και πώσ να µην προκόψει;
Ξαναβρεθήκαµε στο Πανεπιστήµιο τησ Μαγεντίασ, δίπλα στο Ρήνο. Είχε ολοκληρώJ
σει τισ µεταπτυχιακέσ του σπουδέσ, όταν έφτασα το 1961· δούλευε σε τελευταία φάση τη διJ
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 ΠοJ
λιτισµών.
Ασ σταθούµε για λίγο στη διατριβή του, τη Μετακένωση: ΕλλάδαJΟρθοδοξίαJ
∆ιαφωτισµόσ κατά τον Κοραή και τον Οικονόµο – έργο που πρόσφατα µεταφράστηκε στα
Ελληνικά1, καθώσ διατηρεί, κοντά πενήντα χρόνια µετά τη συγγραφή του, όχι µόνο την επιJ
στηµονική του ορθότητα, αλλά και τη διαχρονική του επικαιρότητα.
Μετακένωση είναι µια σπάνια αρχαία λέξη για τη µετάγγιση υγρού από το ένα δοJ
χείο στο άλλο. Ο Κοραήσ τη διάλεξε για να χαρακτηρίσει τη µεταφορά στοιχείων του δυτιJ
κοευρωπα`κού πολιτισµού στον από αιώνεσ υπόδουλο και πολιτισµικά καθυστερηµένο
1

Ἀλέξανδροσ Κ. Παπαδερόσ, ΜΕΤΑΚΕΝΩΣΙΣ. ΕΛΛΑ∆ΑJΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ J ∆ΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ κατὰ
τὸν Κοραῆ καὶ τὸν Οἰκονόµο, µετάφρ. Ἐ. 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 βήµατα την αργοπορία του
απέναντι στα φωτισµένα ευρωπα`κά 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 µεταJ
κένωση αποτελούσαν από τη µια η ιστορικά δικαιολογηµένη δυσπιστία των ελληνικών πληJ
θυσµών απέναντι στουσ ∆υτικούσ, από την άλλη η συνειδητή αντίδραση αν όχι τησ Εκκλησίασ
στο σύνολό 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 στήJ
ριγµα του ∆ιαφωτισµού, 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 εκπαιδευJ
τικό σύστηµα, όπου ακολουθώντασ τα ευρωπα`κά 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 πρόJ
γραµµα.
Αντίστοιχα και στο θέµα τησ γλώσσασ, άλλοι υποστήριζαν την καλλιέργεια και καJ
ταξίωση τησ Ελληνικήσ, όπωσ είχε εξελιχτεί στο στόµα του λαού, άλλοι αποζητούσαν τα καλά
γραµµατικά τησ αρχαίασ! ∆εν 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 παραJ
πάνω διλήµµατα ο Κοραήσ.
Σε αυτήν την κινηµένη εποχή, µε τισ µεγάλεσ ιδεολογικέσ και ιστορικέσ ανακατατάJ
ξεισ, τισ αλληλοσυγκρουόµενεσ πίστεισ, τάσεισ, θέσεισ και αντιθέσεισ, αποκλίσεισ και παραλJ
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’ ανακεφαJ
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 αρJ
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 ΘεσσαJ
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 στήJ
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 προJ
τάσεισ που τού έγιναν να συνεχίσει τη σταδιοδροµία του ωσ καθηγητήσ Πανεπιστηµίου – προτάJ
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 θεωJ
ρήσω την επιλογή και το διορισµό του στο νεοσύστατο τότε Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Ζούσαµε κείνη την περίοδο σε µιαν άλλη ατµόσφαιρα· φυσούσε διαφορετικόσ, αναJ
νεωτικόσ αγέρασ, ιδιαίτερα στα εκπαιδευτικά θέµατα, όπου ο Πρωθυπουργόσ Γεώργιοσ ΠαJ
πανδρέου είχε πάθοσ για την Παιδεία, κιόλασ από τον καιρό που ήταν Υπουργόσ Παιδείασ
των Κυβερνήσεων Ελευθερίου Βενιζέλου. ∆ική του απόφαση ήταν η ίδρυση ενόσ ΠαιδαγωJ
γικού Ινστιτούτου που να χειρίζεται σε ανώτατο επίπεδο τα θέµατα τησ εκπαίδευσησ. Ο προJ
γραµµατισµόσ είχε ανατεθεί στο Λουκή Ακρίτα και στον Ευάγγελο Παπανούτσο, τον
Υφυπουργό και το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείασ αντίστοιχα. Ωσ πρώτοσ ΠρόJ
εδροσ του Ινστιτούτου είχε επιλεγεί ο Ιωάννησ Κακριδήσ, ο πατέρασ µου. ∆ούλεψαν 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. ∆ιηγόταν 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 αξιοJ
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 διαπαιδαJ
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 ιδεJ
ολογικό πόλεµο, προκάλεσαν όχι µόνο στο χώρο τησ παιδείασ, ανωµαλίεσ, ταραχέσ και ανατροJ
πέσ που η µια µε την άλλη οδήγησαν τελικά στη ∆ικτατορία 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 παραJ
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

∆ιαλογική µαρτυρία τῆσ Ὀρθοδοξίασ
Πρίν προχωρήσω στό θέµα µου, πρέπει κατ’ ἀρχήν νά ὁµολογήσω,
ὅτι ἡ σηµερινή τιµητική ἐκδήλωση στήν αἴθουσα αὐτή τοῦ ἱστορικοῦ
µασ Συλλόγου «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ», ὁ ὁποῖοσ ἐπαξίωσ ἀπεφάσισε
γι’ αὐτήν, ἀποτελεῖ γιά µένα προσωπικῶσ αἰτία χαρᾶσ καί τιµῆσ, πρῶJ
τον διότι παρευρίσκοµαι καί συµµετέχω ἐνεργά σέ αυτήν εὐχαρίστωσ καί χαίρω µετά χαιJ
ρόντων, ἀλλά καί διότι µοῦ ὑπενθυµίζει, ὅτι πρίν ἀπό 44 χρόνια, τό 1966, εἶχα τήν τιµή νά
ὁµιλήσω ἀπό τό ἱστορικό τοῦτο Βῆµα µέ πρωτοβουλία τῆσ Μητροπόλεώσ µασ καί ὑπό τήν
ὑψηλή προστασία τοῦ µακαριστοῦ καί ἀξέχαστου Μητροπολίτου µασ Νικηφόρου, µέ θέµα
τήν ἀναγκαιότητα τῆσ συνεργασίασ καί τοῦ ∆ιαλόγου τῆσ Ὀρθοδοξίασ µέ τίσ ἄλλεσ χριστιαJ
νικέσ Ἐκκλησίεσ γιά τήν ἀποκατάσταση τῆσ ἑνότητοσ τοῦ χριστιανικοῦ κόσµου. Ἕνα θέµα
καί καθῆκον, τό ὁποῖον ὑπηρετοῦµε καί οἱ δύο µασ, καί ὁ τιµώµενοσ καί ἐγώ προσωπικά,
συµπορευόµενοι ὄχι µόνον στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδηµία Κρήτησ, ἀλλά καί ὅπου µᾶσ ἔταξε καί
µᾶσ ἔστειλε ἡ Ἐκκλησία µασ, τό σεπτό µασ Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο, στίσ διάφορεσ ΟἰκουJ
µενικέσ Ἐπιτροπέσ καί στούσ διάφορουσ διεθνεῖσ Ὀργανισµούσ.
Τοῦτο σηµαίνει, ὅτι τό θέµα, τό ὁποῖο µοῦ προτάθηκε γιά τή σηµερινή ἐκδήλωση,
ἀποτελεῖ γιά µένα µακροχρόνιο βίωµα καί ἐµπειρία πρόσ πλήρωση καί προώθηση τῆσ πολυJ
διάστατησ «∆ιαλογικῆσ µαρτυρίασ τῆσ Ὀρθοδοξίασ», ἡ ὁποία ποτέ δέν ἀπέφυγε τούσ ∆ιαλόJ
γουσ, ὅπωσ τονίζει συνεχῶσ καί ὁ Οἰκουµενικόσ Πατριάρχησ Βαρθολοµαῖοσ, καί µάλιστα
ἀκόµη καί ὅταν οἱ ∆ιάλογοι αὐτοί εἶναι δυσχερεῖσ καί ὀδυνηροί. Μέ τήν ἐλπίδα, βεβαίωσ, καί
τήν πεποίθηση, ὅτι οἱ ∆ιάλογοι αὐτοί εἶναι «∆ιάλογοι Καταλλαγῆσ», ὅπωσ ὀνοµάζεται επιJ
γραµµατικά καί τό Περιοδικό, τό ὁποῖο ἐκδίδεται ἀπό τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδηµία Kρήτησ. Καί
ἡ Ὀρθοδοξία µασ χαίρεται, ὅταν γνωρίζει ὅτι ἔχει ἄξια µέλη καί συνεργάτεσ στό δύσκολο
τοῦτο ἔργο τησ γιά τούσ πολυδιάστατουσ ∆ιαλόγουσ τῆσ Καταλλαγῆσ. Μεταξύ αὐτῶν εἶναι
καί ὁ τιµώµενοσ σήµερα, ὁ ὁποῖοσ ὄχι µόνον δέν ἀπεδέχθη εὐχαρίστωσ τήν τιµητική ἀνάθεση
πολλῶν διακονηµάτων ἀπό τήν Μητέρα Ἐκκλησία, τό Οἰκουµενικό µασ Πατριαρχεῖο, ἀλλά
καί ἀπεδείχθη καί δηµιουργόσ νέων δυνατοτήτων ἐνάρξεωσ καί προωθήσεωσ τῶν ∆ιαλόγων
αὐτῶν.
Ἡ Ὀρθόδοξοσ Ἀκαδηµία Κρήτησ ἀποτέλεσε ἕνα Ἵδρυµα µοναδικό, κατά τήν ἵδρυσή
τησ, ασφαλῶσ δε καί σήµερα εἶναι ἀπό τά σπάνια στήν Ὀρθοδοξία, πρωτοπόρο καί δυναµικό,
κάτι τό νέο, ὅµωσ βασισµένο στίσ παραδόσεισ τοῦ λαοῦ καί τοῦ ἔθνουσ µασ καί ριζωµένο στήν
πνευµατικότητα τῆσ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίασ µασ. Τόσο ἡ ἀρχαία ἑλληνική Ἀκαδηµία, ἀπό
ὅπου πῆρε τό ὄνοµα, ὅσο καί ἡ Ὀρθοδοξία ἔχουν βασική µέθοδο καί βίωµα τόν ἀλληλοσεJ
βασµό, τόν εἰλικρινή διάλογο, καί µάλιστα ἐπί ἴσοισ ὅροισ. Ἀποτελεῖ ὄχι µόνο ἕνα φυτώριο
καί ἐργαστῆρι ἐγρήγορσησ γιά τό παρόν, δηλαδή γιά ἕνα κόσµο πού σήµερα ὑπάρχει, ὅµωσ
πού σταθερά ἀπωθεῖται καί ἀναγκάζεται νά φύγει, ἀλλά καί εὐαισθητοποίησησ γιά ἕνα
κόσµο πού ραγδαία καί ἀναπόφευκτα ἔρχεται µέ νέεσ καί πολυδιάστατεσ προκλήσεισ καί
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ὀδυνηρέσ κρίσεισ καί γιά τήν Ἐκκλησία καί γιά τόν τόπο µασ.2
Ἡ Ὀρθόδοξοσ Ἀκαδηµία εἶναι κοινό «τέκνον» καί συνδηµιούργηµα τοῦ πολυσέβαJ
στου Μητροπολίτου πρώην Κισάµου καί Σελίνου κυρίου Εἰρηναίου, τοῦ ρηξικέλευθου καί
δυναµικοῦ ὁραµατιστῆ, τό ὄνοµα τοῦ ὁποίου ἀναφέρω σήµερα µέ βαθύ σεβασµό καί ἄπειρη
εὐγνωµοσύνη, καί τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδεροῦ, τοῦ πρώτου ∆ιευθυντῆ τησ, ὁ ὁποῖοσ δέν
εἶχε λιγότερα ὁράµατα ἤ λίγότερη τόλµη γιά τήν ἐφαρµογή των. Ἐπιτρέπεται νά τούσ χαραJ
κτηρίσει κανείσ ὡσ πρόσ τήν Ἀκαδηµία «συνJτέκνουσ» µέ τήν οὐσιαστική, τήν ὀρθόδοξη σηJ
µασία τῆσ λέξεωσ!
Ἀποτελεῖ εὐτύχηµα γιά τήν Ἐκκλησία µασ, γιά τόν τόπο µασ, ἀλλά καί γιά τόν τιµώJ
µενο, ὅτι ὁ Μητροπολίτησ Εἰρηναῖοσ ὑπῆρξε Ποιµενάρχησ στόν χῶρο δράσεωσ τοῦ τιµωµένου,
στή Μητρόπολη Κισάµου καί Σελίνου. Ἀλλά καί γιά τόν ἐπίσκοπο ὑπῆρξε εὐτύχηµα, ὅτι εἶχε
ἕνα ἀντάξιο συνεργάτη καί συνοδοιπόρο, τόν Ἀλέξανδρο Παπαδερό. Κατ’ ἐπανάληψη εἶχα
προσωπική ἐµπειρία µιᾶσ ἀλληλοπεριχώρησησ καί ἀλληλοµετακένωσησ µεταξύ αὐτῶν, ὄχι
µόνον ἰδεῶν, ἀλλά καί συγκεκριµένων προτάσεων καί ἐνεργειῶν, γιά µιά δυναµική προώθηση
καί πραγµατοποίηση τῆσ διαλογικῆσ µαρτυρίασ τῆσ Ὀρθοδοξίασ στόν σύγχρονο κόσµο.
Ἡ Ὀρθόδοξοσ Ἀκαδηµία ἔχει ἀφετηρία καί πρῶτο χορηγό γιά τήν ἵδρυσή τησ τήν
Ἱερά Μονή Γωνιᾶσ. Εἶναι Ἵδρυµα πού σέβεται τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση, ἐλπιδοφόρο γιά
τίσ νέεσ προκλήσεισ καί εὐθῦνεσ στήν Ἐκκλησία µασ, στήν κοινωνία µασ καί σέ ὁλόκληρο τόν
Χριστιανικό κόσµο, ἀλλά καί Ἵδρυµα ὕποπτο γιά τούσ αὐτοαναδεικνυόµενουσ ἰσχυρούσ τοῦ
µονολόγου καί τῶν διαταγῶν, στίσ δύσκολεσ πολιτικέσ συγκυρίεσ τῆσ χώρασ µασ, καί γιά τούσ
«ζηλωτέσ µή κατ’ ἐπίγνωσιν» στούσ κόλπουσ τῆσ Ἐκκλησίασ µασ, ὅπωσ ἀναφέρει ὁ ἅγιοσ ΝεJ
κτάριοσ τούσ αὐτοχαρακτηριζόµενουσ «φρουρούσ τῶν πατρικῶν παραδόσεων»3 , οἱ ὁποῖοι
µέ τήν ὑπεροψία τῆσ εὐσεβείασ θέλουν τήν Ἐκκλησία µασ ἀπλησίαστο φρούριο καί ἀπόρθητο,
χωρίσ παράθυρα καί φεγγίτεσ, κλειστό γκέττο, µακρυά ἀπό τόν σύγχρονο ἄνθρωπο καί τή
συνεχῶσ µεταβαλλόµενη κοινωνία.
Πρίν ἀπό λίγουσ µῆνεσ, στό τέλοσ τοῦ 2009, ὁ καθηγητήσ τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν
Ἀρχιµανδρίτησ Γρηγόριοσ Παπαθωµᾶσ ὑπενθύµιζε τήν ἀναγκαιότητα, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ὀφείJ
λει ὡσ «Ἐκκλησία διαλόγου» καί ὄχι ὡσ «Ἐκκλησία ἱεροῦ πολέµου» νά διεξάγει σήµερα τουJ
λάχιστον τέσσερεισ διαλόγουσ: 1) τόν διορθόδοξο διάλογο, 2) τόν διαχριστιανικό διάλογο,
3) τόν διαθρησκειακό διάλογο καί 4) τόν διαπολιτισµικό διάλογο, µέσα στήν κοινωνία καί
µέ τήν κοινωνία, µέσα στό νέο πολυπολιτισµικό πλαίσιο τῆσ µεταJνεωτερικῆσ ἐποχῆσ µασ, ὄχι
µόνο τόσο τῆσ εὐρωπα`κῆσ ἑνοποίησησ, ὅσο καί κυρίωσ τῆσ εὐρείασ παγκοσµιοποίησησ.4
Αὐτέσ τίσ πτυχέσ τοῦ ἀναγκαίου καί ἀδήριτου διαλόγου, τίσ ὁποῖεσ ὑπενθυµίζει ὁ καθηγητήσ
Παπαθωµᾶσ ὡσ πρώτιστο καθῆκον τῆσ Ἐκκλησίασ µασ σήµερα, ἔχει ἀρχίσει καί ἐντατικά διεJ
ξάγει ἡ Ὀρθόδοξοσ Ἀκαδηµία Κρήτησ ἤδη περισσότερο ἀπό 40 χρόνια µέ τή συνεργασία τοῦ
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου καί νῦν πρώην Κισάµου καί Σελίνου Εἰρηναίου καί τοῦ ἈλεJ
2

Πρβλ. Alexandros Papaderos, Das Volkleben auf Kreta. Einst und noch, Chania 1978.
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Πρβλ. Μελετίου, Μητροπολίτου Νικοπόλεωσ, “Ὁ Ἅγιοσ Νεκτάριοσ καί ἡ στάσισ του ἔναντι τῶν αἱρέJ
σεων καί τῶν σχισµάτων”, ἐν: ∆ιάλογοσ 31 (2003) 7.
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Ἀρχιµανδρ. Γρηγορίου Παπαθωµᾶ, “Ἐκκλησία ἐν διαλόγῳ”, ἐν: Ἐπίσκεψισ, ἔτοσ 40, ἀρ.707,
31/12.2009, 26.
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ξάνδρου Παπαδεροῦ, σέ ἕνα εἶδοσ δηµιουργικῆσ «συζυγίασ» µέ ὅλεσ τίσ παροµαρτοῦσεσ ἐνJ
τάσεισ, χαρέσ καί πικρίεσ, ἀλλά µέ ἀποφασιστικότητα κάτω ἀπό τόν ζυγό τοῦ ἴδιου ἀρότρου
στόν ἀγρό τῆσ Ἐκκλησίασ καί κοινωνίασ τοῦ τόπου µασ. Ἡ συνεργασία τῆσ Ὀρθοδόξου ἈκαJ
δηµίασ Κρήτησ µέ τούσ τοπικούσ ἐκκλησιαστικούσ, διοικητικούσ καί πολιτικούσ θεσµούσ καί
µέ τά πνευµατικά καί πανεπιστηµιακά Ἱδρύµατα τοῦ Τόπου µασ εἶναι αὐτονόητη καί δηµιJ
ουργική, χωρίσ νά ἰσχυρίζοµαι ποτέ, ὅτι δέν ὑπάρχουν δυνατότητεσ καί ἐλπίδεσ βελτίωσησ
τῆσ συνεργασίασ αὐτῆσ. Ἡ εὐθύνη γιά τή νεολαία τοῦ σήµερα, µέ τό Εὐρωµεσογειακό Κέντρο
Νεότητοσ καί γιά τά θέµατα τῆσ δηµιουργίασ καί τῶν οἰκολογικῶν προβληµάτων µέ τό ἸνJ
στιτοῦτο Θεολογίασ καί Οἰκολογίασ, ἀποτελοῦν βασικέσ φροντίδεσ τῆσ Ἀκαδηµίασ, οἱ ὁποῖεσ
µποροῦν νά βελτιωθοῦν καί νά τελειοποιηθοῦν. Τό Πρόγραµµα τῆσ Ἀκαδηµίασ Κρήτη 2020,
τό ὁποῖο ἀπό τό 1990 ἐκφράζει τό ἐνδιαφέρον ὄχι µόνον γιά τό παρόν, ἀλλά καί γιά τό µέλJ
λον τῆσ Κρήτησ στίσ πολλαπλέσ µορφέσ τῆσ ραγδαίασ ἐξέλιξησ καί νέασ πληθυσµιακῆσ σύνθεJ
σησ τῆσ κοινωνίασ µασ, µαρτυρεῖ ἐπίσησ γιά τά λεγόµενα. Πρίν ἀπό 20 χρόνια, τό 1990, τό
πρόγραµµα αὐτό ἔβλεπε ἐρχόµενεσ καταστάσεισ καί ἔθετε τολµηρά ἐρωτήµατα, ὅπωσ π.χ.:
«Πόσοι καί ποιοί θά κατοικοῦν στήν Κρήτη τό 2020; Ποιᾶσ ἐθνικότητασ θά εἶναι; Ποιά
γλώσσα θά µιλοῦν; Ποιά ἱστορική συνείδηση θά ἔχουν, ποιό ἦθοσ; Σέ ποιό Θεό θά πιστεύουν...
Ποιέσ θἆναι οἱ µορφέσ συµβίωσήσ τουσ; κ.λπ.». Τά ἐρωτήµατα αὐτά δέν εἶναι πλέον οὐτοπιJ
στικά, ἀλλά µιά συνεχῶσ αὐξανόµενη καί πιέζουσα πραγµατικότητα. Εἴµαστε κατάλληλα
προετοιµασµένοι;
Εἶµαι βέβαιοσ καί εὔχοµαι κάθε δύναµη καί στήριξη, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξοσ Ἀκαδηµία
Κρήτησ θά συνεχίσει νά πραγµατοποιεῖ τό ἔργο τησ µέ ἔνταση καί δηµιουργικότητα πρόσ ὅλεσ
τίσ κατευθύνσεισ καί διαστάσεισ τῶν συγχρόνων καί µελλοντικῶν προκλήσεων µέ τόν νέο
Πρόεδρό τησ, τόν Μητροπολίτη Κισάµου καί Σελίνου κύριον Ἀµφιλόχιο καί µέ τόν νέο Γενικό
∆ιευθυντή τησ Κωνσταντῖνο Κενανίδη.
Βέβαια εἶναι αὐτονόητο, ὅτι σήµερα καί ἀπό τῆσ θέσεωσ αὐτῆσ εἶναι ἀδύνατον νά
σκιαγραφηθεῖ, πολύ δε περισσότερο νά ἀξιολογηθεῖ τό ἔργον τοῦ τιµωµένου στά πλαίσια
τῆσ δράσεωσ καί τῆσ εὐθύνησ του στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδηµία Κρήτησ. Αὐτό θά γίνει ἀργότερα
καί καταλλήλωσ. Ὅµωσ, ἄσ µοῦ ἐπιτραποῦν ὁρισµένεσ παρατηρήσεισ ὑποκειµενικῆσ ἐπιλογῆσ
ἀπό προσωπικέσ ἐµπειρίεσ µου καί γιά θέµατα ἀρχῶν τῆσ Ὀρθοδοξίασ καί τῆσ Ἀκαδηµίασ.
1) Ποτέ δέν εἶναι ὑπερβολή, ἐάν τονίζεται ἡ µεγάλη σηµασία τοῦ διαλόγου, ὄχι διότι αὐτό
εἶναι ἡ βασική ἀρχή τῆσ µεθόδου τῆσ Ἀκαδηµίασ, ἀλλά διότι καί στήν ἐποχή µασ ἔχοµε ληJ
σµονήσει τήν πραγµατική οὐσία καί τό περιεχόµενο τοῦ γνήσιου διαλόγου, καί ἔχει ἀτονήσει
τό «χάρισµα τοῦ διαλόγου» στόν σύγχρονο κόσµο, στόν ὁποῖο, παρά τό ὅτι διεξάγονται ἀρJ
κετοί διάλογοι, κυριαρχεῖ ὁ µονόλογοσ, ἡ φωνασκία καί ἡ σιωπή, ὅπωσ τονίζει καί ὁ τιµώµεJ
νοσ.5 Καί ὅταν ὑπάρχει µονόλογοσ καί σιωπή, ἀλλά καί ἄγχοσ, δισταγµόσ καί παράλυση γιά
ἀντίδραση καί ἄµυνα, ὀφείλει ἡ Ἐκκλησία νά συµπαρασταθεῖ στούσ ἔχοντεσ ἀνάγκη βοηJ
θείασ, νά δώσει καί νά ὑψώσει γι’ αὐτούσ τή φωνή τησ καί νά ἀντισταθεῖ στούσ ἰσχυρούσ καί
τούσ δυνάστεσ κάθε µορφῆσ, ἀψηφώντασ κινδύνουσ καί συνέπειεσ.
2) Γνωρίζω, ἐπίσησ, ὅτι, ὅταν δέν ὑπάρχει διάλογοσ, δηµιουργοῦνται παρεξηγήσεισ καί προJ
5

Alexandros Papaderos, “Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes in der säkularen Welt”, in: OrthodoN
xes Forum 5 (1991)37.
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καταλήψεισ µέ δυσάρεστεσ καί ὀδυνηρέσ συνέπειεσ στίσ µικρέσ καί µεγάλεσ κοινωνίεσ. Π.χ.
κατά τό µακρύ χρονικό διάστηµα τῆσ ἀποξενώσεωσ καί ἀποµονώσεωσ τῶν δύο κόσµων, ἈναJ
τολῆσ καί ∆ύσεωσ, ἀλλά καί τῶν Ἐκκλησιῶν µασ, τήν ἐποχή παλαιοτέρων σκοτεινῶν χρόνων
καχυποψίασ, σιωπῆσ καί πολεµικῆσ, σταθεροποιήθηκε καί µεγάλωσε τό σχίσµα καί συσσωJ
ρεύτηκαν πάµπολλεσ ἀρνητικέσ προκαταλήψεισ ἑκατέρωθεν, οἱ ὁποῖεσ κρατοῦσαν καί ἐν πολJ
λοῖσ κρατοῦν ἀκόµη τόν δρόµο τῆσ καταλλαγῆσ καί ἑνότητασ κλειστό καί δύσβατο, ἀκριβῶσ
διότι εἶχαν καί οἱ Ἐκκλησίεσ µασ λησµονήσει νά ἀσκοῦν τόν γνήσιο καί εἰλικρινή διάλογο.
Μέ τίσ συναντήσεισ καί τά διάφορα συνέδρια στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδηµία Κρήτησ, µέ τήν
ἄσκηση τοῦ χαρίσµατοσ τοῦ γνήσιου διαλόγου, ἔβλεπα, ὄχι σπάνια, νά δηµιουργοῦνται νέεσ
προfποθέσεισ γιά τήν καταλλαγή τῶν Ἐκκλησιῶν, νά καταρρέουν οἱ προκαταλήψεισ ὡσ χάρJ
τινο οἰκοδόµηµα καί νά δίδουν στή θέση των µιά νέα, τήν πραγµατική εἰκόνα τῆσ Ὀρθοδοξίασ
µασ, µιᾶσ «Ζώσησ Ὀρθοδοξίασ», ὅπωσ χαρακτηρίζεται καί ἕνα µακροχρόνιο ἐπιτυχηµένο πρόJ
γραµµα τῆσ Ἀκαδηµίασ.
Αὐτό τό διαλογικό πρόγραµµα διευκρινίζει καί ἀποκαθιστᾶ παρεξηγήσεισ καί συµβάλλει
στήν εἰρήνευση καί τῶν Ἐκκλησιῶν. Καί συµβαίνει, ὅπωσ ἀκριβῶσ τόνιζε καί ὁ ἅγιοσ Μᾶρκοσ
ὁ Εὐγενικόσ, γιά τήν ἀναγκαιότητα τῶν οἰκουµενικῶν διαλόγων: «Ὅτε διίστανταί τινεσ ἀλJ
λήλων καί οὐ χωροῦσι πρόσ λόγουσ, δοκεῖ µείζων εἶναι καί ἡ µεταξύ τούτων διαφορά· ὅτε δ’
εἰσ λόγουσ συνέλθωσι καί ἑκάτερον µέροσ νουνεχῶσ ἀκροάσηται τά παρ’ ἑκατέρου λεγόµενα,
εὑρίσκεται πολλάκισ ὀλίγη ἡ τούτων διαφορά».6
3) Ἀρνητικέσ ἐπιπτώσεισ στήν καθόλου ἐξέλιξη τοῦ Χριστιανισµοῦ καί στήν ἐπίδρασή του
γιά τήν ἀντιµετώπιση τῶν συγκεκριµένων προβληµάτων τῶν ἀνθρώπων στήν Εὐρώπη εἶχε
καί ἡ µονόπλευρη δυτικοκεντρική ἔκφραση τοῦ χριστιανικοῦ µηνύµατοσ, εἴτε µόνο µέ τή ρωJ
µαιοκαθολική τησ µορφή, εἴτε µόνο µέ τήν εὐαγγελική, προτεσταντική τησ ἑρµηνεία, εἴτε καί
µέ τήν ρωµαιοκαθολική καί εὐαγγελική τησ σύγκλιση, παρά τίσ ἐντατικέσ των προσπάθειεσ.
Ἀπουσίαζεν ὅµωσ αἰσθητά ἡ δυναµική καί ὑπαρξιακή µορφή τῆσ ἀνατολικῆσ ὀρθοδόξου βιώJ
σεωσ τοῦ ἀντίστοιχου δηλαδή χριστιανικοῦ µηνύµατοσ, χωρίσ νά θέλω νά ἐθελοτυφλῶ καί
νά ἰσχυρίζοµαι, ὅτι καί στά καθ’ ἡµᾶσ τό ὀρθόδοξο βίωµα εἶναι πάντα καί παντοῦ ἀπόλυτα
γνήσιο καί πλῆρεσ. Ὅµωσ, µέ τή συνεχῶσ αὐξανόµενη παρουσία καί τοῦ ὀρθοδόξου βιώµατοσ
στή ∆ύση ἐµπλουτίσθηκε ὄχι µόνον ἡ διατύπωση, ἀλλά καί ἡ σύνθεση τῆσ χριστιανικῆσ ἀλήJ
θειασ, πρᾶγµα τό ὁποῖο πραγµατοποιήθηκε καί µέ τήν ἀναγκαία καί χρήσιµη οἰκουµενική
συνεργασία τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν. Ἡ συµβολή τῆσ Ὀρθοδόξου Ἀκαδηµίασ στό θέµα
αὐτό ὑπῆρξε ἔντονη καί εἶναι διεθνῶσ γνωστή. Πολλέσ φορέσ βρέθηκα καί προσωπικά στήν
εὐχάριστη θέση νά βλέπω ὁµάδεσ καί µέλη ∆υτικῶν Ἐκκλησιῶν νά ἐκφράζουν µεγάλη ἱκαJ
νοποίηση διότι γνώριζαν καί ζοῦσαν γιά πρώτη φορά καί τήν ὀρθόδοξη διάσταση τοῦ χριJ
στιανικοῦ µηνύµατοσ µετά ἀπό παραµονή µιᾶσ µόνο ἑβδοµάδοσ στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδηµία
Κρήτησ. Τίσ ἐµπειρίεσ των αὐτέσ µετέφεραν καί µεταφέρουν ἐµπλουτισµένοι πλέον καί στίσ
Ἐκκλησίεσ των, ὡσ νέοι ἱεραπόστολοι καί πρέσβεισ τῆσ Ἐκκλησίασ µασ.
6
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4) Ἡ Ὀρθοδοξία ἀντιµετωπίζει καί ὀφείλει, ἄν δέν τό κάνει ὅσο πρέπει, νά ἀντιµετωπίζει
διαχρονικά καί τά ἑκάστοτε νέα προβλήµατα τῆσ συγχρόνου κοινωνίασ, διαλεγοµένη ἄφοβα
µέ τούσ ἀνθρώπουσ χωρίσ καµµία διάκριση, «πρόσωπον πρόσ πρόσωπον»,7 σύµφωνα µέ τίσ
βασικέσ ἀρχέσ τῆσ χριστιανικῆσ µασ πίστεωσ, ὅτι ὅλοι οἱ ἀνθρωποι ἀνεξαιρέτωσ φέρουν τήν
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί εἶναι ἰσότιµα µέλη τῆσ κοινωνίασ, ἀνεξαρτήτωσ προελεύσεωσ, χρώµατοσ,
φύλου, θρησκείασ, γλώσσασ, ἔθνουσ ἤ καί κοινωνικῆσ καί πολιτικῆσ τάξεωσ. Ἀκριβῶσ οἱ βαJ
σικέσ αὐτέσ ἀρχέσ τῆσ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίασ, οἱ ὁποῖεσ διατυπώθηκαν καί στήν ΠανορθόJ
δοξη ∆ιάσκεψη τῆσ Γενεύησ τό 1986, ἀποτελοῦν ἀνέκαθεν καί τήν ὀρθόδοξη βάση τοῦ ἔργου
καί τῶν δραστηριοτήτων τῆσ Ὀρθοδόξου Ἀκαδηµίασ Κρήτησ, ἡ ὁποία προσπάθησε καί
προσπαθεῖ νά καλύψει τούσ τοµεῖσ αὐτούσ. Πράγµατι, τά προγράµµατα τῆσ Ἀκαδηµίασ περιJ
λαµβάνουν ὅλα τά προβλήµατα τῶν ἀνθρώπων χωρίσ διακρίσεισ καί µεροληψία. Αὐτέσ πρέπει
νά εἶναι καί οἱ ἀρχέσ σήµερα γιά τήν ἀντιµετώπιση καί τῶν νέων προκλήσεων στή συνεχῶσ
µεταβαλλοµένη κοινωνία πού ζοῦµε, µέ τούσ νέουσ γείτονέσ µασ, µέ τούσ νέουσ συµπατριῶτεσ
µασ, µέ τούσ νέουσ οἰκογενειακούσ συγγενεῖσ µασ καί λόγῳ τῶν µικτῶν γάµων. Πολλοί ἀλλοJ
δαποί ἀπό τίσ εὐρωπα`κέσ χῶρεσ γίνονται, βάσει καί τῆσ εὐρωπα`κῆσ νοµοθεσίασ, ἡµεδαποί.
Οἱ ἄλλοι, οἱ ἕτεροι, γίνονται ἡµέτεροι καί οἰκεῖοι, οἱ ἕτεροι γίνονται συνεχῶσ καί περισσότερο
οἱ ἑταῖροι µασ καί οἱ συνεταῖροι µασ, εἴτε τό θέλουµε, εἴτε δέν τό θέλουµε. Αὐτή εἶναι ἡ συνεJ
χῶσ αὐξανόµενη πραγµατικότητα γύρω µασ. ∆έν ἀγνοῶ τά πολλά νέα προβλήµατα πού ὄντωσ
ὑπάρχουν, ὅµωσ ἡ ξενονοφοβία καί ἡ µισαλλοδοξία δέν βοηθοῦν κανένα καί δέν λύνουν καJ
νένα πρόβληµα! Ἑποµένωσ, ὁ ἔµπρακτοσ σεβασµόσ, ἡ ἀλληλοεκτίµηση καί ὁ εἰλικρινήσ διάJ
λογοσ θά βοηθήσουν νά λύσωµε τά νέα δύσκολα προβλήµατα καί τίσ νέεσ ἀναπόφευκτεσ
προκλήσεισ. Ἡ φωνή τῆσ Ὀρθοδόξου Ἀκαδηµίασ, φωνή τῆσ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίασ στό ἑκάJ
στοτε συγκεκριµένο παρόν εἶναι δυνατή καί σεβαστή.
5) Καί ἐπειδή δέν εἶναι πάντα εὔκολη ἡ προσέλευση ξένων στή χώρα µασ καί στήν Ἐκκλησία
µασ, καλοῦν αὐτοί συχνά ὀρθοδόξουσ θεολόγουσ στά µέρη των, γιά νά διαλεχθοῦν καί νά ἐκJ
θέσουν τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία σέ Πανεπιστήµια καί ἄλλα πνευµατικά καί ἐπιµορφωτικά
Ἱδρύµατα, σέ Συνέδρια καί συµπόσια ἤ καί γιά συνεργασία σέ ἐπιστηµονικέσ ἐκδόσεισ. ΜεJ
ταξύ αὐτῶν συγκαταλέγεται καί ὁ ἀπό ἐτῶν γνωστόσ πλέον Γεν. ∆ιευθυντήσ τῆσ Ὀρθοδόξου
Ἀκαδηµίασ. Τοῦτο συνέβη καί στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ Γκράτσ τῆσ ΑὐJ
στρίασ, ὅπου δίδαξα πάνω ἀπό 40 χρόνια Ὀρθόδοξη Θεολογία καί κατ’ ἐπανάληψη διοργάJ
νωνα καί συνεχίζω νά τό κάνω, συνέδρια τῆσ Σχολῆσ µασ στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδηµία Κρήτησ
ἀπό τό 1971. Ἀπό τή Σχολή µασ στό Πανεπιστήµιο τοῦ Γκράτσ ἔχει κληθεῖ κατ’ ἐπανάληψη
καί ὁ Γεν. ∆ιευθυντήσ τῆσ Ὀρθοδόξου Ἀκαδηµίασ γιά νά λάβει µέροσ σέ διάφορα συµπόσια
καί συνέδρια. Λόγῳ τῆσ πλούσιασ καί ἐντατικῆσ συνεργασίασ µασ µεταξύ Κρήτησ καί Γκράτσ
ἔχει ἐκδώσει ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Γκράτσ καί Τιµητικό Τόµο γιά τόν Ἀλέξανδρο Παπαδερό
τό 1992. Παρεπιµπτόντωσ ἀναφέρω, ὅτι στή Θεολογική µασ Σχολή τοῦ Γκράτσ, ἀκριβῶσ λόγω
τῆσ στενῆσ συνεργασίασ µέ τήν Ὀρθοδοξία, ἀναγορεύθηκε τόν Ἰούνιο τοῦ 2004 ἡ Αὐτοῦ Θ.
Παναγιότησ ὁ Οἰκουµενικόσ Πατριάρχησ κύριοσ Βαρθολοµαῖοσ ἐπίτιµοσ ∆ιδάκτωρ τοῦ ἐκεῖ
Πανεπιστηµίου.
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6) Πλούσια εἶναι ἡ ὀρθόδοξη βιβλιογραφία σέ δυτικέσ δηµοσιεύσεισ καί ἐκδόσεισ καί ἐµφανή
τά ἀποτελέσµατα καί οἱ ὀρθόδοξεσ ἐπιδράσεισ στή δυτική σκέψη. Οἱ ἐπιδράσεισ αυτέσ εἴτε
τή συµπληρώνουν καί τήν ἐµπλουτίζουν, εἴτε ἀκόµη καί διορθώνουν µονόπλευρεσ καί ἐλλειJ
πεῖσ διατυπώσεισ τῆσ χριστιανικῆσ διδασκαλίασ. Μιά ἀντικειµενική ἔρευνα γιά τήν ἐπίδραση
αὐτή θά εἶναι πολύ χρήσιµη.
Ὡσ ἕνα παράδειγµα µεταξύ τῶν πολλῶν µπορῶ νά ἀναφέρω τήν κοινή ἔκδοση ἑνόσ σηµαντιJ
κοῦ συγγράµµατοσ στήν Αὐστρία, τό ὁποῖο ὑπερβαίνει τά στενά ὅρια τῆσ ρωµαιοκαθολικῆσ
καί εὐαγγελικῆσ ἐκφράσεωσ καί τό ὁποῖο διατυπώνει πλέον τήν τριπλή διάσταση τῶν µεγάJ
λων παραδόσεων, τῆσ ρωµαιοκαθολικῆσ, τῆσ εὐαγγελικῆσ, ἀλλά καί τῆσ ὀρθοδόξου σέ βασικά
θέµατα τῆσ χριστιανικῆσ πίστεωσ καί ζωῆσ. Τό σύγγραµµα τιτλοφορεῖται: «Προοπτικέσ Οἰ?
κουµενικῆσ Κοινωνικῆσ Ἠθικῆσ. Τό καθῆκον τῶν Ἐκκλησιῶν στήν εὐρύτερη Εὐρώπη» καί
ἔχει συγγραφεῖ καί ἐκδοθεῖ ἀπό κοινοῦ ἀπό τή ρωµαιοκαθολική καθηγήτρια τοῦ ΠανεπιJ
στηµίου τῆσ Βιέννησ Ingeborg Gabriel, ἀπό τόν Ἀλέξανδρο Παπαδερό καί ἀπό τόν εὐαγγελικό
καθηγητή τοῦ Πανεπιστηµίου τῆσ Βιέννησ Ulrich Körtner.8
7) Ἡ προσπάθεια αὐτή παρουσιάζει γιά µιά ἀκόµη φορά στό νέο εὐρωπα`κό γίγνεσθαι τή
δυνατότητα, ἀλλά καί τίσ συγκεκριµένεσ προτάσεισ τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, συµπεριJ
λαµβανοµένησ πλέον συνεχῶσ καί περισσότερον καί τῆσ Ὀρθοδόξου, ἡ ὁποία συνδιαλέγεται
εὐθαρσῶσ µέ αὐτέσ, γιά τή δηµιουργία τῆσ νέασ Εὐρώπησ µέ χριστιανικέσ ἀρχέσ γιά ἁρµονική
καί εἰρηνική συµβίωση τῶν λαῶν καί γιά σεβασµό τῆσ ἀξιοπρέπειασ τοῦ ἀνθρωπίνου προJ
σώπου. Καί ἐδῶ ἀκριβῶσ ἔχει διαπιστωθεῖ ὅτι ὅλεσ οἱ Ἐκκλησίεσ µαζί ἔχουν µεγαλύτερο κῦροσ
καί δύναµη, γιά νά ἀντιµετωπίσει ὁ χριστιανισµόσ µέ µιά φωνή ὅλα αὐτά τά συγκεκριµένα
προβλήµατα τῆσ σύγχρονησ κοινωνίασ. Ἡ συµβολή τῆσ Ὀρθοδοξίασ µέ τήν πνευµατικότητά
τησ καί µέ τήν ἀνθρωπολογία τησ µπορεῖ νά εἶναι καθοριστική. Ἡ Ὀρθοδοξία διαλεγοµένη
καί συνεργαζοµένη µέσα στή σύγχρονη κοινωνία ἔχει τή δυνατότητα καί τό χρέοσ νά µαρτυJ
ρήσει καί νά ὑπενθυµίσει ἀξιόπιστα τήν παροδικότητα τῶν ἐπιγείων καί ὅτι στό προσκήνιο
πρέπει νά βρίσκεται ὁ ἄνθρωποσ ὡσ ἄνθρωποσ µέ τήν ἀναφαίρετη ἀξιοπρέπειά του. Μέ βάση
τήν ἀρχή αὐτή εἶναι δυνατόν νά ὑπενθυµίζεται ὅτι ἡ πολιτική δέν πρέπει νά ὑπηρετεῖ µόνο
τά ποικίλα συµφέροντα καί κυρίωσ τήν οἰκονοµία καί νά µειώνεται ἤ νά ἐξαφανίζεται ἡ κοιJ
νωνική διάσταση, ὅπωσ ζοῦµε σήµερα ὀδυνηρά σέ πολλέσ περιπτώσεισ. Εἶναι εὐτύχηµα ὅτι
ὑπάρχουν καί φωτεινέσ ἐξαιρέσεισ καί δείγµατα περισκέψεωσ καί ἀναπροσανατολισµοῦ. ∆έν
πρέπει, ἐπίσησ, νά ἀγνοοῦµε ὅτι καί ἡ οἰκονοµία ἔχει τάσεισ νά χάνει τήν ἀρχική τησ σηµασία
καί τόν πρωταρχικό τησ σκοπό, δηλ. τή δίκαιη κατανοµή τῶν ἀγαθῶν (ἡ ἐτυµολογική προJ
έλευση τῆσ λέξησ ἀπό τό οἶκοσ καί νέµω), καί νά ἐκφυλίζεται σέ ἕνα δῆθεν ἐπιτυχηµένο κύριο
σκοπό τησ, δηλ. µόνο στήν αὔξηση τοῦ κέρδουσ καί τοῦ κεφαλαίου τῶν ὀλίγων. Οὔτε ἐπιτρέJ
πεται γιά τήν ἐπίτευξη αὐτή τοῦ µονόπλευρου σκοποῦ τῆσ οἱκονοµίασ νά ἀγνοεῖται ἤ νά ἐκJ
µεταλλεύεται ἤ καί νά καταπατεῖται συνειδητά ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου,
ἡ ἀνθρωπιά, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἀλληλεγγύη, ἡ εἰρήνη, ἡ ἐλευθερία, ἡ ἀδελφότησ καί ἡ ἀγάπη
µεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν, ἀρχέσ καί ἀξίεσ γιά τίσ ὁποῖεσ ἀγωνίζεται ἡ Ὀρθοδοξία,
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ὡσ δηλώνει ἀνεπιφύλακτα καί τό κείµενο πού ἀναφέραµε προηγουµένωσ, τῆσ Πανορθοδόξου
∆ιασκέψεωσ τῆσ Γενεύησ τό 1986.9
Αὐτή εἶναι ἡ ζῶσα Ὀρθοδοξία, πρόσ τήν ὁποία πορεύεται καί τήν ὁποία θέλει νά προβάλλει
καί ἡ Ὀρθόδοξοσ Ἀκαδηµία Κρήτησ στήν ὑπηρεσία τῆσ Ἐκκλησίασ καί τῆσ κοινωνίασ τῆσ
Κρήτησ καί γενικώτερα στή δύσκολη συγκυρία τῶν καιρῶν µασ. Ἔχοµε ἀνάγκη ὀάσεων καί
ἐργαστηρίων ἐναλλακτικῶν προσπαθειῶν. Εἶµαι δέ βέβαιοσ, ὅτι ἐάν θέλουµε καί µποροῦµε
νά ἀντιµετωπίσουµε καί τή σηµερινή κρίση, πρέπει νά παραδεχθοῦµε ὅτι ἡ κρίση αὐτή δέν
εἶναι µόνο οἰκονοµική ἤ καί πολιτική, ἀλλά πρώτιστα κρίση ἀρχῶν καί ἀξιῶν, οἱ ὁποῖεσ
ἀγνοοῦνται καί παραµερίζονται!
Μέ τή διαπίστωση αὐτή, θεωρῶ εὐτυχέσ τό γεγονόσ ὅτι ἡ Μητρόπολισ Κισάµου καί Σελίνου
µέ τόν Μητροπολίτη κύριο Ἀµφιλόχιο, Πρόεδρον τοῦ Συµβουλίου τῆσ Ἀκαδηµίασ, ἡ Σύνοδοσ
τῆσ Ἐκκλησίασ Κρήτησ µέ τόν Ἀντιπρόσωπό τησ στό Συµβούλιο τῆσ Ἀκαδηµίασ, τόν ΣεβαJ
σµιώτατο Μητροπολίτη Κυδωνίασ καί Ἀποκορώνου κύριο ∆αµασκηνό καί ἡ σηµερινή σηJ
µαντική παρουσία τοῦ Σεβασµιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτησ κυρίου Εἰρηναίου, παλαιοῦ
καί στενοῦ συνεργάτου τῆσ Ἀκαδηµίασ, ἐπιβεβαιώνουν τό ἀµέριστον ἐνδιαφέρον καί τήν
ἀναγνώριση καί διαχρονική στήριξη τῆσ Ἐκκλησίασ στό πολύπλευρο ἔργο τῆσ Ἀκαδηµίασ.
Πεποίθηση καί εὐχή µασ.
Ἀπό καρδίασ ἐκφράζω, τέλοσ, τά συγχαρητήριά µου στόν τιµώµενο Ἀλέξανδρο Παπαδερό,
καί εὔχοµαι ὑγεία καί δύναµη στή ζωή του, µαζί µέ τήν ἀγαπητή, τήν προσηνή καί ὑποµονεJ
τική σύζυγό του, τά παιδιά καί τά ἐγγόνια του.
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∆ρ. Γεώργιοσ Τσέτσησ
Μ. Πρωτοπρεσβύτεροσ τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου

Ἀλέξανδροσ K. Παπαδερόσ
Μιά ἐνοχλητική «ἀλογόµυγα» στή διακονία τοῦ Οἰκουµενι?
κοῦ Πατριαρχείου καί τῆσ Οἰκουµένησ

Ἐν ἔτει 1981, τό Παγκόσµιο Συµβούλιο Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) εἶχε προβεῖ
στήν ἔκδοση ἑνόσ κοµψοῦ τόµου, ὑπό τόν τίτλο Voices of Unity («Φωνέσ Ἑνότητοσ»)10 , προJ
κειµένου ὅπωσ τιµηθεῖ, µέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀγδοηκοστῶν γενεθλίων του, ὁ µακαριστόσ WilJ
lem Adolf Visser ‘t Hooft, ὁ ἐπιφανήσ αὐτόσ πρωτοπόροσ τῆσ σύγχρονησ Οἰκουµενικῆσ
Κινήσεωσ καί ἐπί τριακονταετία ὅλη Γενικόσ Γραµµατεύσ καί ἐµψυχωτήσ τοῦ θεσµικοῦ ὀρJ
γάνου τῆσ Κινήσωσ αὐτῆσ, τουτέστι τοῦ ΠΣΕ. Μεταξύ τῶν δέκα συνεργατῶν τοῦ συλλογικοῦ
αὐτοῦ Τόµου, ὑπῆρχε καί ἕνασ Ὀρθόδοξοσ. Ὁ ἐπιστήθιοσ φίλοσ, ἀδελφόσ καί συνοδοιπόροσ
∆ρ. Ἀλέξανδροσ Παπαδερόσ, πού τιµᾶται ἀπόψε ἀπό τόν Φιλολογικό Σύλλογο Χανίων «Ὁ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» γιά τήν πολυδιάστατη καί ἀνεκτίµητη προσφορά του πρόσ τό ΟἰκουµεJ
νικό Πατριαρχεῖο, τήν Ἐκκλησία καί τόν λαό τῆσ Κρήτησ, πρόσ τό Γένοσ τῶν Ἑλλήνων, πρόσ
τά ἑλληνικά γράµµατα καί γενικά τήν χριστιανική οἰκουµένη.
Στήν ἐνδιαφέρουσα καί τολµηρή πραγµατεία του πού δηµοσιευόταν στόν ἐν λόγῳ
τόµο, τιτλοφορούµενη «Ἡ ‘ἀλογόµυγα’ στό ἐδώλιο», ὁ Ἀλέξανδροσ Παπαδερόσ, παραπέµJ
ποντασ στόν παραβολικό λόγο τοῦ Πλάτωνα, πού φέρει τόν Σωκράτη νά θεωρεῖ ἑαυτόν «ἀλοJ
γόµυγα», ταγµένη ἀπό τόν θεό νά εἶναι κολληµένη διαρκῶσ στήν πόλη τῶν Ἀθηνῶν καί νά
ἀφυπνίζει, νά ἐρεθίζει καί νά πείθει τόν κάθε Ἀθηναῖο,11 χαρακτήριζε τόν Visser ‘t Hooft ὡσ
τήν πιό ὀχληρή «ἀλογόµυγα» τῆσ παγκόσµιασ Χριστιανοσύνησ κατά τόν εἰκοστό αἰῶνα! Μιά
«ἀλογόµυγα» σταλµένη καί αὐτή ἀπό τόν Θεό, γιά νά τραντάζει, νά ἀφυπνίζει, καί νά πειJ
ράζει τούσ χριστιανούσ τῆσ σύγχρονησ ἐποχῆσ.
Καί δέν εἶχε ἄδικο! ∆ιότι, πράγµατι, ὁ χαρισµατικόσ αὐτόσ Ὁλλανδόσ θεολόγοσ καί διανοJ
ούµενοσ, µέ τόν ὁποῖο εἶχα τό προνόµιο νά συνεργασθῶ στή Γενεύη στίσ ἀρχέσ τῆσ ἘκκληJ
σιαστικῆσ µου σταδιοδροµίασ περί τά µέσα τῆσ δεκαετίασ τοῦ ΄60, οὐδέποτε εἶχε παύσει νά
προκαλεῖ τίσ Ἐκκλησίεσ µέ τόν χαριτωµένο του λόγο καί τά πειστικά ἐπιχειρήµατά του, καί
νά τίσ προσκαλεῖ ὅπωσ, ἐξερχόµενεσ ἀπό τά ὁµολογιακά τουσ στεγανά, στρατευθοῦν ἀπό
κοινοῦ στόν θεοφιλῆ ἀγῶνα τῆσ προωθήσεωσ τῆσ χριστιανικῆσ ἑνότητοσ.12
∆έν θά ἦταν ὑπερβολή, ὅµωσ, ἄν διετείνετο κανείσ ὅτι καί ὁ φίλοσ Ἀλέξανδροσ ΠαJ
παδερόσ, κατά τή σαραντάχρονη περίπου ἐνεργό συµµετοχή του στά διαχριστιανικῶσ δρώJ
10
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µενα, τόσο στά πλαίσια τοῦ Συµβουλίου Εὐρωπα`κῶν Ἐκκλησιῶν (ΚΕΚ), ὅσο καί σέ ἐκεῖνα
τοῦ ΠΣΕ, ὑπῆρξε µιά «ἀλογόµυγα», ἕνασ «οἶστροσ», ἕνασ «µύωψ», ὅπωσ ἀποκαλεῖ ὁ Πλάτων
τό ἔντοµο αὐτό. Ὁ Παπαδερόσ ὑπῆρξε, πράγµατι, ἡ Ὀρθόδοξη ἐκείνη «ἀλογόµυγα», ἡ ὁποία,
διερµηνεύοντασ µέ λόγουσ πειστικούσ τό περί χριστιανικῆσ καταλλαγῆσ καί ἑνότητοσ ὅραµα
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, ἐρέθιζε, κέντριζε καί πείραζε ὅσουσ ἀσχολοῦνταν µέ τή
σύγχρονη διαχριστιανική προβληµατική, εἰδικώτερα δέ µέ τά καίρια ζητήµατα τῆσ χριστιαJ
νικῆσ ἑνότητοσ καί τῆσ κοινωνικῆσ δικαιοσύνησ.
Καί κέντριζε ὁ ἀδελφόσ Ἀλέξανδροσ πρόσ δύο κατευθύνσεισ. Μιά πρόσ τήν κατεύθυνση τῶν
Ἐκκλησιῶν καί Ὁµολογιῶν ἐκείνων τῆσ ∆ύσεωσ πού ἦταν ἐνεργά µέλη τῶν ἀνωτέρω ∆ιαχριJ
στιανικῶν Ὀργανισµῶν, ὑπενθυµίζοντασ σ΄αὐτέσ πώσ ἡ Ὀρθοδοξία δέν εἶναι ὁ «φτωχόσ ἀδελJ
φόσ» τῆσ Οἰκουµενικῆσ Κινήσεωσ, οὔτε κάποιο ξένο σῶµα µέσα στά θεσµικά ὄργανά τησ,
ἀλλά πλῆρεσ µέλοσ, µάλιστα δέ καί ἐµπνευστήσ τῆσ Κινήσεωσ αὐτῆσ. Καί εἶχε δίκαιο. ∆ιότι
καθώσ δήλωνε τό 1967 ἤδη ὁ προαναφερθείσ Visser ’t Hooft, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆσ ἐπισκέψεωσ τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα στήν ἐν Γενεύῃ ἕδρα τοῦ ΠΣΕ, ἡ Πρώτη τῆσ ὈρθοJ
δοξίασ Καθέδρα, «ἡ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεωσ ἦταν ἐκείνη πού µέ τήν Ἐγκύκλιο τοῦ
1920 εἶχε ἐξαγγείλει τή σύναξη τῶν χριστιανῶν, καί πού ὑπῆρξε ἡ πρώτη στή νεώτερη ἱστοJ
ρία στό νά ὑποµνήσει ὅτι ἡ χριστιανοσύνη θά ἦταν ἀπειθήσ στό θέληµα τοῦ διδασκάλου καί
Σωτῆροσ τησ, ἄν δέν ἐπιζητοῦσε νά δείξει στόν κόσµο τήν ἑνότητα τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ».13
Ὡστόσο, ὁ ἀδελφόσ Ἀλέξανδροσ κέντριζε καί πρόσ Ἀνατολάσ. Πρόσ τήν δική µασ καJ
τεύθυνση. Κυρίωσ δέ πρόσ τήν κατεύθυνση τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησιαστικῶν καί παραJεκκληJ
σιαστικῶν ἐκείνων κύκλων, πού µέ πάθοσ ἀντιδροῦσαν ὄχι µόνο στίσ διάφορεσ ἑνωτικέσ καί
κοινωνικοπολιτικέσ πρωτοβουλίεσ τοῦ ΚΕΚ ἤ τοῦ ΠΣΕ, ἀλλά καί στίσ συναφεῖσ πρωτοβουλίεσ
καί τοποθετήσεισ τῶν κατά τόπουσ Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἀρχῆσ γενοµένησ
ἀπό τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο. Θεωρῶντασ πώσ ἦταν πλέον καιρόσ ἡ Ὀρθοδοξία νά
«δώσει ἐν ἑνί στόµατι µιά ἀπάντηση στήν κοινωνικοπολιτική πρόκληση τόσο τῆσ ΟἰκουµεJ
νικῆσ Κίνησησ ὅσο καί τῆσ σύγχρονησ παγκόσµιασ κατάστασησ»14 µέ βάση τό ὀρθόδοξο ἦθοσ
καί τήν ἰδιάζουσα κοσµοαντίληψή τησ, ὁ Ἀλέξανδροσ Παπαδερόσ µέ µονογραφίεσ, ἄρθρα,
ὁµιλίεσ καί παρεµβάσεισ του σέ διεθνῆ φόρα καί σέ διαχριστιανικέσ συνελεύσεισ, τάρασσε
διαρκῶσ τά λιµνάζοντα ὕδατα, προβάλλοντασ ρηξικέλευθεσ θέσεισ καί προτάσεισ, πρωτάκουJ
στεσ εἰσ ὦτα ὀρθοδόξων!! Γι΄αὐτό, ἴσωσ, γινόταν κάποτε στόχοσ ἐπικρίσεων ἐκ µέρουσ µερικῶν
ἐκκλησιαστικῶν καί ἀκαδηµα`κῶν κύκλων τοῦ εὐρύτερου χώρου µασ.
Περιττό νά εἰπωθεῖ πώσ ἐνεργοῦσε µέ τόν ἴδιο πρωτοποριακό τρόπο καί µέσα στά
πλαίσια τῶν ἀπειράριθµων θεολογικῆσ, κοινωνικῆσ, ἐπιστηµονικῆσ καί πολιτισµικῆσ ὑφῆσ τοJ
πικῶν ἐπιµορφωτικῶν ἡµερίδων καί συνάξεων ἤ διεθνῶν συνεδρίων, πού συγκαλοῦνταν
κατά τακτά διαστήµατα στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδηµία Κρήτησ, «τό κορυφαῖον τοῦτο πνευµαJ
τικόν ἵδρυµα τῆσ Κρήτησ µέ ὀρθόδοξον καί διαχριστιανικήν ἀκτινοβολίαν, καί ἐπιτελικόν
ὄργανον τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου εἰσ τήν προώθησιν καί ὑλοποίησιν τοῦ ὁράµατοσ
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τῆσ ἑνότητοσ καί τῆσ καταλλαγῆσ», καθώσ χαρακτήριζε τήν Ἀκαδηµία ὁ Σεπτόσ ΠροκαθήµεJ
νόσ µασ, ὁ Πατριάρχησ Βαρθολοµαῖοσ, κατά τήν ἐπίσκεψή του σ’ αὐτήν τόν Νοέµβριο τοῦ
1992. 15
Ὁ Ἀλέξανδροσ Παπαδερόσ µπῆκε στό διαχριστιανικό προσκήνιο τό 1974, ὅταν ὁ
µακαριστόσ Οἰκουµενικόσ Πατριάρχησ ∆ηµήτριοσ τόν συµπεριέλαβε στήν Ἀντιπροσωπεία τῆσ
Ἐκκλησίασ Κωνσταντινουπόλεωσ στήν ἕβδοµη Γενική Συνέλευση τοῦ Συµβουλίου Εὐρωπα`J
κῶν Ἐκκλησιῶν (ΚΕΚ), ἡ ὁποία εἶχε συγκληθεῖ στό Engelberg τῆσ Ἑλβετίασ. Κατά τή ΣυνέJ
λευση αὐτή, ἐξελέγη, διαδεχόµενοσ τόν Μητροπολίτη Σηλυβρίασ Αἰµιλιανό, µέλοσ τοῦ
ἀνώτατου διοικητικοῦ Σώµατοσ τοῦ Πανευρωπα`κοῦ αὐτοῦ ὀργανισµοῦ, ἤτοι τῆσ ΣυµβουJ
λευτικῆσ (µετέπειτα δέ Κεντρικῆσ) Ἐπιτροπῆσ, ὅπου καί παρέµεινε ἐπί 30 συναπτά ἔτη, µέχρι
τήν δωδέκατη Γενική Συνέλευση τοῦ Trondheim (2003), γενόµενοσ ἔτσι τό µακροβιώτερο µέλοσ
τοῦ ἐν λόγῳ Σώµατοσ.
Κατά τό διάστηµα αὐτό διετέλεσε Συντονιστήσ διαφόρων ἐπί µέρουσ Ἐπιτροπῶν τοῦ
ΚΕΚ, ἀντιπρόσωπόσ του στό Συµβούλιο τῆσ Εὐρώπησ γιά θέµατα Παιδείασ, γιά ἕνα δέ διάJ
στηµα καί Πρόεδρόσ του, στή θέση τήν ὁποία κατεῖχε ὁ Μητροπολίτησ Λένινγκραντ Ἀλέξιοσ,
µέχρισ ὅτου ἐκλεγεῖ Πατριάρχησ Μόσχασ. Πρέπει δέ νά ὑπογραµµισθεῖ ὅτι, παρά τήν παρουJ
σία πολλῶν καταξιωµένων ἱεραρχῶν καί θεολόγων τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου σέ ποιJ
κίλα διοικητικά καί συµβουλευτικά ὄργανα τοῦ ΚΕΚ, ὁ Παπαδερόσ ἐθεωρεῖτο ὡσ ὁ κατ’
ἐξοχήν «ἄνθρωποσ τοῦ Φαναρίου» µέσα στόν ∆ιαχριστιανικό αὐτό Ὀργανισµό.
Ὁ πρωταγωνιστικόσ ρόλοσ τόν ὁποῖο διεδραµάτισε στό ΚΕΚ ὁ ἀδελφόσ Ἀλέξανδροσ,
συνετέλεσε, χωρίσ ἀµφιβολία, καί στήν οὐσιαστικώτερη δραστηριοποίηση τῆσ ἑλληνόφωνησ
Ὀρθοδοξίασ, σέ ὅ,τι ἀφορᾷ τή χριστιανική µαρτυρία µέσα στή σύγχρονη καί διαρκῶσ ἐκκοJ
σµικευόµενη Εὐρωπα`κή κοινωνία.
Ὡσ γνωστόν, κατά τά πρῶτα εἴκοσι χρόνια τῆσ ζωῆσ τοῦ ΚΕΚ, ἡ «Ὀρθόδοξη φωνή»
µέσα σ΄αὐτό προερχόταν κυρίωσ ἀπό τίσ χῶρεσ τοῦ τότε «Ἀνατολικοῦ Μπλόκ», µέ πρωταJ
γωνιστέσ τίσ Ἐκκλησίεσ Ρωσίασ καί Ρουµανίασ. Τά πράγµατα ὅµωσ ἄλλαξαν ριζικά ἔπειτα
ἀπό τήν ἐπιτυχῆ, «µέ τό ἔτσι θέλω», θά ἔλεγε κανείσ, ἀπόπειρα τοῦ Παπαδεροῦ ὅπωσ ἡ ὄγδοη
Γενική Συνέλευση τοῦ ΚΕΚ πραγµατοποιηθεῖ στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδηµία Κρήτησ. ΤοιουτοJ
τρόπωσ, οἱ ἐκ ∆ύσεωσ Ἐκκλησίεσ µέλη τοῦ ΚΕΚ εἶχαν γιά πρώτη φορά, τό 1979, τήν εὐκαιρία
νά συνέλθουν ἐπί τό αὐτό στήν «καθ’ ἡµᾶσ Ἀνατολή», πάνω στό ἔδαφοσ µιᾶσ Ἀποστολικῆσ
Ἐκκλησίασ καί νά βιώσουν ἐκ τοῦ σύνεγγυσ τήν Κρητική φιλοξενία, ἀκούοντασ ὅµωσ ταὐτόJ
χρονα καί µιάν ἄλλη θεολογική φωνή. Ἐκείνη τοῦ Ὀρθόδοξου Εὐρωπα`κοῦ νότου. Μπορεῖ
δέ νά λεχθεῖ ἀνεπιφύλακτα, ὅτι ἡ σηµερινή δυναµική παρουσία τοῦ Οἰκουµενικοῦ ΠατριαρJ
χείου καί τῶν Ἐκκλησιῶν Κύπρου καί Ἑλλάδοσ στό ΚΕΚ, ἐγκαινιάσθηκε ἀκριβῶσ κατά τήν
ἱστορική αὐτή Συνέλευση τῆσ Γωνιᾶσ.
Σηµαντική ,ὅµωσ, ἦταν ἡ παρουσία καί συµβολή τοῦ Παπαδεροῦ καί µέσα στά πλαίJ
σια τοῦ ΠΣΕ. Χωρίσ ποτέ νά διατελέσει µέλοσ κάποιου διοικητικοῦ ἤ συµβουλευτικοῦ ὀργάJ
νου τοῦ διαχριστιανικοῦ αὐτοῦ ὀργανισµοῦ (µέ ἐξαίρεση τή συµµετοχή του στή σηµαντική
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Ἐπιτροπή Commission on the Churches’ Participation in Development, CCPD), ὁ Ἀλέξανδροσ,
σέ Γενικέσ Συνελεύσεισ, συµπόσια καί συνέδριά του, ἤ σέ διάφορεσ ἀποστολέσ στήν Εὐρώπη,
τή Μέση Ἀνατολή, τήν Ἀσία, τόν Καύκασο ἤ τά Βαλκάνια, διεδραµάτισε πρωτεύοντα ρόλο,
κοµίζοντασ τήν Φαναριωτική καί γενικά τήν Ὀρθόδοξη «νότα» σέ συζητήσεισ καί διαβουJ
λεύσεισ πού ἀφοροῦσαν στή θεολογική ἔρευνα, τήν ἱεραποστολή, τήν παιδεία ἤ τήν κοινωJ
νικοJπολιτική διάσταση τῆσ χριστιανικῆσ διακονίασ. Ἄσ µοῦ ἐπιτραπεῖ νά σταθῶ γιά λίγο
στό τελευταῖο τοῦτο σηµεῖο.
Τόν Νοέµβριο τοῦ 1978, καί σέ µιά περίοδο κατά τήν ὁποία οἱ ἀνά τήν οἰκουµένη
Ἐκκλησίεσ ἀναζητοῦσαν τρόπουσ προωθήσεωσ στόν κόσµο τῆσ ἰδέασ γιά µιά δίκαιη καί «ἀειJ
φόρο ἀνάπτυξη», στήν Ὀρθόδοξo Ἀκαδηµία Κρήτησ φιλοξενήθηκε ἕνα ἄτυπο διορθόδοξο
συµπόσιο, τό ὁποῖο εἶχε συγκαλέσει τό ΠΣΕ ὑπό τό γενικό θέµα «Ἐκκλησία καί ∆ιακονία:
Μιά Ὀρθόδοξη προσέγγιση τῆσ ∆ιακονίασ».16 Τό συµπόσιο ἀποσκοποῦσε στή θεολογική ἐµJ
βάθυνση στό θέµα τῆσ χριστιανικῆσ διακονίασ καί στήν ἐξεύρεση τρόπων συντονισµοῦ καί
συνεργασίασ τῶν Ἐκκλησιῶν στούσ τοµεῖσ τῆσ ἀναπτύξεωσ καί τῆσ κοινωνικῆσ µέριµνασ. Ὡσ
κύριοσ ὁµιλητήσ τοῦ συµποσίου εἶχε ἐπιλεγεῖ ὁ φιλοξενῶν αὐτό Γενικόσ ∆ιευθυντήσ τῆσ ἈκαJ
δηµίασ, ὁ ∆ρ Ἀλέξανδροσ Παπαδερόσ.
Στήν ἐµπεριστατωµένη εἰσηγητική του ὁµιλία, τιτλοφορούµενη «Ἡ Λειτουργική ∆ιαJ
κονία»,17 ὁ Ἀλέξανδροσ Παπαδερόσ, ἀφοῦ πρῶτα ἔκαµε µιά βιβλική, θεολογική καί ἱστορική
ἀνάλυση τῆσ διακονίασ, φέροντασ παραδείγµατα γιά τό πῶσ βιώθηκε καί ἀσκήθηκε αὐτή µέσα
στήν Ἐκκλησία διά µέσου τῶν αἰώνων, στή συνέχεια µίλησε διά µακρῶν γιά τήν ἀνάγκη ἀλJ
λαγῆσ στό µέχρι σήµερα πρότυπο διακονίασJφιλανθρωπίασ, καί πλειοδότησε γιά τή διάβασή
µασ ἀπό τή «θεραπευτική διακονία» στήν «προληπτική διακονία». Καί ἐν τῇ ρύµῃ τοῦ λόγου
ἔκαµε µνεία, γιά πρώτη φορά στά οἰκουµενικά χρονικά, περί «µικροδιάστατησ καί µακροJ
διάστατησ διακονίασ». Ὅλα τά µέτρα, ἔλεγε, πού λαµβάνονται σέ ὡρισµένο τόπο καί χρόνο
ἀπό φιλανθρωπικά ἱδρύµατα, µέ σκοπό τήν ἀντιµετώπιση τῶν διαφόρων µορφῶν ἀνθρώπινησ
δυστυχίασ ἤ τήν περίθαλψη ἐπί µέρουσ ἀτόµων καί ὁµάδων, συνιστοῦν «µικροδιάστατη διαJ
κονία»18. Παρατηρῶντασ, ὅµωσ, ὅτι «ἡ Ἐκκλησία ἔδειξε πάντοτε µιάν ἀξιοθαύµαστη εὐελιJ
ξία...καί ἐφευρετικότητα ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐγκατάλειψη παλαιῶν καί τήν ἐφαρµογή νέων
µεθόδων διακονικῆσ δραστηριότητοσ», σέ βαθµό πού νά εἶναι σέ θέση νά ἐπηρεάζει θετικά
ὁλόκληρο τό σῶµα τῆσ κοινωνίασ καί τῆσ Πολιτείασ µέ βάση τό χριστιανικό πνεῦµα τοῦ ἐλέουσ
καί τῆσ φιλανθρωπίασ, ὁ Παπαδερόσ τόνιζε πώσ αὐτή ἀκριβῶσ ἡ προσπάθεια τῆσ Ἐκκλησίασ
ἀποτελεῖ αὐτό πού µπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ ὡσ «µακροδιάστατη διακονία»19. Ἡ Ἐκκλησία,
προσέθετε, ἀπό νωρίσ εἶχε διαπιστώσει πώσ ἡ «µικροδιάστατη διακονία», ὅσο ἀπαραίτητη
καί ἐντυπωσιακή καί ἄν ἦταν, οὔτε ὡσ ἀσφαλέσ τεκµήριο γιά τή ζωτικότητα µιᾶσ τοπικῆσ
Ἐκκλησίασ θά µποροῦσε νά θεωρηθεῖ, οὔτε καί θά ἦταν ποτέ σέ θέση νά ἀνταποκριθεῖ στό
16

An Orthodox Approach to DiaconiaNConsultation on Church and Service, Orthodox Academy of Crete,
November 20N25, 1978, WCC Publications, Geneva 1980.
17

Ἀλεξάνδρου Παπαδεροῦ, Λειτουργική ∆ιακονίαNἩ κοινωνική ἀποστολή τῆσ Ἐκκλησίασ στόν σύγN
χρονο κόσµο, Ἔκδ. ΟΑΚ, Χανιά 1981 (στό ἑξῆσ «Λειτουργική ∆ιακονία»).
18

Λειτουργική ∆ιακονία, σελ. 43.

19

Ὅπ.π.
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µέγεθοσ τῆσ κοινωνικῆσ ἀθλιότητασ πού πρέπει νά ἀντιµετωπισθεῖ κάθε φορά 20 . Γι’ αὐτό
ἀκριβῶσ, ἔλεγε, οἱ ποιµένεσ θεώρησαν, καί πρέπει νά θεωροῦν, τήν διακονική ἀποστολή τῆσ
Ἐκκλησίασ σέ πολύ εὐρύτερα πλαίσια, δηλ. ὡσ «µακροδιάστατη διακονία». Μιά διακονία
πρόσ τρεῖσ κατευθύνσεισ: α) ὡσ οἰκοδόµηση µιᾶσ κοινότητασ ἀλληλεγγύησ, β) ὡσ διακονική
Ἱεραποστολή, καί γ) ὡσ στράτευση γιά κοινωνική δικαιοσύνη καί ἀπελευθέρωση21.
Ἄν στάθηκα στό σηµεῖο αὐτό εἶναι γιά νά ἐπισηµάνω τό γεγονόσ πώσ, µετά τό συνέδριο τῆσ
Γωνιᾶσ τό 1978, τό γλωσσικό αὐτό «εὕρηµα» τοῦ Παπαδεροῦ, οἱ ὅροι «Μικροδιακονία»J
«Μακροδιακονία» καθιερώθηκαν διεθνῶσ καί χρησιµοποιοῦνται πλέον κατά κόρον, ὁσάκισ
σέ διαχριστιανικούσ κύκλουσ, καί ὄχι µόνο, γίνεται λόγοσ γιά ἀνάπτυξη, γιά κοινωνική διJ
καιοσύνη καί γιά ἀνθρώπινα δικαιώµατα.
Ἡ ἐξ ὀνόµατοσ τοῦ Θρόνου Κωνσταντινουπόλεωσ στιβαρά δέσµευση τοῦ ἈλέξανJ
δρου Παπαδεροῦ στόν χῶρο τῆσ Οἰκουµενικῆσ Κινήσεωσ καί γενικά τοῦ διαχριστιανικοῦ
διαλόγου, µπορεῖ νά ἑρµηνευθεῖ ὑπό τό φῶσ τοῦ φρονήµατόσ του, ὅτι «Κίνηση σηµαίνει κυJ
ρίωσ ἀναζήτηση τοῦ ἄλλου»22. Ἀλλά ἑρµηνεύεται, νοµίζω, καί ὑπό τό πρῖσµα τῆσ διαρκῶσ
ἐπαναλαµβανόµενησ πεποιθήσεώσ του, ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι ὀφείλουν νά κινητοποιηθοῦν στό
πλαίσιο τῆσ Οἰκουµενικῆσ Κινήσεωσ, προκειµένου νά συναντήσουν τόν «ἄλλον», τόν ἑτερόJ
δοξο, καί νά συµβάλουν µαζί του στήν ἐγκατάλειψη τῆσ σχολαστικῆσ καί ὁµολογιακῆσ ΘεοJ
λογίασ καί τήν ἀντικατάστασή τησ ἀπό τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, ἔτσι ὅπωσ αὐτόσ ἑρµηνεύεται
αὐθεντικά καί βιώνεται στήν παράδοση καί τό φρόνηµα τῆσ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίασ23.
Κατά τή γνώµη τοῦ Παπαδεροῦ, τοῦτο εἶχε µερικῶσ ἐπιτευχθεῖ κατά τόν εἰκοστό αἰῶνα. Τόν
αἰῶνα τῶν τολµηρῶν πρωτοβουλιῶν σ’ Ἀνατολή καί ∆ύση, πού στόχευαν στήν ἔξοδο τῶν
ποικιλώνυµων Χριστιανικῶν παραδόσεων ἀπό τήν ἐσωστρέφειά τουσ, τή διάσταση, τήν ἀποJ
ξένωση καί τήν ἀκοινωνησία τουσ, καί συνηγοροῦσαν ὑπέρ τῆσ προαγωγῆσ ἑνόσ ὑπεύθυνου
διαλόγου πρόσ ἐπίτευξη θεολογικά ἐφικτῶν συγκλίσεων, µέ ἀπώτερο στόχο τήν ἀποκατάJ
σταση τῆσ ἑνότητοσ τῶν χριστιανῶν ἐν τῇ πίστῃ καί τοῖσ µυστηρίοισ, ἀλλά καί τήν ἀλληλοJ
βοήθεια καί τήν ἀπό κοινοῦ µαρτυρία στόν κόσµο τοῦ σωστικοῦ µηνύµατοσ τοῦ Εὐαγγελίου24.
Ὡστόσο, δέν παρέλειπε ὁ Παπαδερόσ νά ἐκφράζει τήν ἀπογοήτευσή του µπροστά
στήν «οἰκουµενική κόπωση» πού παρατηρήθηκε φθίνοντοσ τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνοσ. Κόπωση
καί ἀδράνεια πού ἐνεθάρρυνε ὅσουσ ἐξ ἀρχῆσ εἶχαν ἐπιφυλάξεισ γιά τήν προσέγγιση τῶν ἘκJ
κλησιῶν, ὠθῶντασ τουσ ἐπ’ ἐσχάτων νά ἐντείνουν τίσ ἀντιρρήσεισ τουσ γιά ὁποιαδήποτε οἰJ
κουµενική πρωτοβουλία. Γι’ αὐτό, ἀκολουθῶντασ τή γραµµή πού εἶχε χαράξει µέ τήν
Ἐγκύκλιο τοῦ 1920 τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο, παρατηροῦσε: «Αὐτό τό κλῖµα τῆσ παραίJ
τησησ ἀπό τό ὅραµα τῆσ καταλλαγῆσ ἰσοδυναµεῖ κατ΄οὐσίαν µέ ἀνυπακοή στό θέληµα τοῦ
Θεοῦ καί βλασφηµία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύµατοσ....∆ιά τοῦτο, χρειζόµαστε πρωτίστωσ µιά δηJ
µιουργική οἰκουµενική ζωτική ὁρµή (un élan vital œcuménique) πού µόνο ἀπό τόν ΠαράJ
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Ὅπ.π.
Λειτουργική ∆ιακονία, σελ. 44.
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Βλ. Οἰκουµενισµόσ, σελ. 45.
23
Ὅ.π.
24
Ἀλεξάνδρου Παπαδεροῦ, “Ėlan Vital Œcuménique”, στό «∆ιάλογοι Καταλλαγῆσ», ἀρ. 79 (2005), σελ. 1.
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κλητο, τό Πνεῦµα τῆσ ἀληθείασ, µπορεῖ νά ἐκπορευθεῖ (καί τοῦτο), γιά νά ὑπερνικηθεῖ ἡ ἀδράJ
νεια καί νά χαραχθεῖ µιά νέα, βατή οἰκουµενική πορεία πρόσ ὁρατούσ στόχουσ»25.
Ὁ Ἀλέξανδροσ Παπαδερόσ, ἀφοῦ ἐπί τριάντα καί πλέον ἔτη ἀγωνίστηκε τόν ἀγῶνα
τόν καλόν, καί τόν δρόµον τετέλεκε καί τήν πίστιν τετήρηκε (Β΄ Κορ. 4,7), ἀπεχώρησε ἀπό
τό ∆ιαχριστιανικό προσκήνιο οἰκείᾳ βουλήσει τό 2003, προκειµένου νά δώσει «τόπο στά
νιάτα». Τό ἴδιο ἔπραξε καί πρό διετίασ ἀποχωρῶντασ ἀπό τή Γενική ∆ιεύθυνση τῆσ ΟΑΚ.
Τοῦτο ὅµωσ δέν σηµαίνει ὅτι «ἐξέλιπε» ἀπό τό Ὀρθόδοξο στερέωµα! Ὁ ἀδελφόσ Ἀλέξανδροσ
ἀνήκει, νοµίζω, στήν «πάστα» ἐκείνη τῶν ἀνθρώπων πού τήν ἔξοδό τουσ ἀπό τήν ἐνεργό ὑπηJ
ρεσία δέν τήν ἐκλαµβάνουν ὡσ «παροπλισµό». Τοὐναντίον, ξαλαφρωµένοι ἀπό τίσ καθηµεJ
ρινέσ µέριµνεσ, ἔχοντασ δέ στή διάθεσή τουσ ἄνεση χρόνου, θέτουν ἑαυτούσ στήν διακονία
τῆσ Ἐκκλησίασ καί τῆσ κοινωνίασ, ἕτοιµοι νά προσφέρουν τίσ καλέσ τουσ ὑπηρεσίεσ ὅταν δεJ
ήσει, ὁσάκισ ὑπάρξει ἀνάγκη.
∆έν µοῦ ἀποµένει, λοιπόν, παρά νά ἐπαναλάβω, δίκην κατακλεῖδοσ, αὐτά πού εὐχήJ
θηκε µέ τό ἀποψινό Του µήνυµα ὁ Σεπτόσ µασ Προκαθήµενοσ: «Ὁ Κύριοσ νά διαφυλάσσει
τόν τιµώµενον σήµερον Ἄρχοντα Ὑποµνηµατογράφον τοῦ Θρόνου ἐν ἀκλονήτῳ ὑγιείᾳ ἐπί
ἔτη πολλά, ἵνα συνεχίσῃ µετά τοῦ ἰδίου πάντοτε σφρίγουσ τό πρόσ τήν Ἐκκλησίαν καί τό
Γένοσ πολύτιµον αὐτοῦ διακόνηµα».

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Σύντοµουσ χαιρετισµούσ απηύθυναν
ο επιτόπιοσ Σεβασµ. Μητροπολίτησ
Κυδωνίασ και Αποκορώνου κ. ∆αµασκηνόσ
και ο Σεβασµ. Μητροπολίτησ Κισάµου και Σελίνου κ. Αµφιλόχιοσ,
Πρόεδροσ του ∆ιοικ. Συµβουλίου τησ Ορθοδόξου Ακαδηµίασ Κρήτησ.
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Ὅπ.π.
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Αλέξανδροσ Κ. Παπαδερόσ
∆υο λόγια ευχαριστίασ
Συµπέρασµα, όσον αφορά στα ευµενώσ δοξολογηθέντα και τα γεJ
νόµενα ευγενώσ: Ισχύει ο αυστηρόσ µεν, προστατευτικόσ όµωσ από τον
πειρασµό τησ κενοδοξίασ λόγοσ του Χριστού: «…ὅταν ποιήσητε πάντα
τὰ διαταχθέντα ὑµῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσµεν, ὅ ωφείλοµεν
ποιῆσαι πεποιήκαµεν» (Λουκ. 17, 10) – απλά, πράξαµε το καθήκον
µασ, και αυτό πληµµελώσ κατά το πλείστον. Όσα δε έγιναν ΕΠΕJ
ΚΕΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΕΦΙΚΤΟΥ –και είναι πολλά! J, έγιναν µόνο µε τη Χάρη Εκείνου
που είπε, ότι «τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποισ δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν» (Λουκ. 18, 27).
Ισχύει όµωσ και ο άλλοσ λόγοσ – η παλιά εµπειρία: Ὅτι «οὐδεὶσ προφήτησ δεκτόσ ἐστιν ἐν τῇ
πατρίδι αὐτοῦ» (Λουκ. 4,24), µάλιστα δε σε µια εποχή, που αρέσκεται να σκοτώνει όσουσ επιJ
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 ΑντιπρόJ
σωπον Αυτού, 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 Πρωτοπρεσβύτερον του Οικουµενικού Πατριαρχείου
∆ρα Γεώργιο Τσέτσην, Εταίρον τησ Ορθοδόξου Ακαδηµίασ Κρήτησ, τον πολυτρόπωσ στηρίJ
ξαντα και το Ίδρυµα, την Εκκλησία Κρήτησ και πρώτιστα το σεπτό Οικουµενικό µασ ΠαJ
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 Παντείου Πανεπιστηµίου κυρία Ισµήνη Κριάρη
J Κατράνη, που διατηρεί τη φρόνηση, την αγάπη για τα γράµµατα και το αγωνιστικό ήθοσ
των Σελινιωτών ηρω`κών τησ προγόνων.
Τον ιδιαίτερα αγαπητό στην Κρήτη –και όχι µόνο – από πολλών ετών επιστήθιο φίλο και διαJ
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 ΛαρενJ
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 Κυδωνίασ και Αποκορώνου κ. ∆αµασκηνό, αντιπρόσωπο τησ Ι. ΕπαρJ
χιακήσ Συνόδου τησ Εκκλησίασ Κρήτησ στο Συµβούλιο του Ιδρύµατοσ, ευχαριστώ για την παJ
ρουσία τουσ. Τιµούν τον εαυτό τουσ όσοι από το βήµα που τούσ προσφέρεται, εκφέρουν λόγον
αληθείασ και παρακλήσεωσ. Χαίρω γιατί είναι µαζί µασ και ο διάδοχόσ µου στη Γενική ∆ιεύJ
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 τιJ
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 τιµάJ
ται µε το όνοµα ενόσ από τουσ «τρεισ µεγίστουσ φωστήρασ τησ τρισηλίου θεότητοσ», του Αγίου
Ιωάννου του Χρυσοστόµου. Σύλλογοσ που αισθάνεται το βάροσ του ονόµατόσ του και είναι
καταξιωµένοσ στη συνείδηση του λαού µασ µε την υπεραιωνόβια λαµπρή πορεία και πνευµαJ
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 ρηJ
τόρων όλων των αιώνων, αποτρέπει κάθε παρόµοιο πειρασµό. Άφησα τελευταίο τον Σύλλογο,
επειδή επιθυµία και παράκλησή µου είναι, α υ τ ό σ µάλλον να µείνει στη σκέψη και στη µέJ
ριµνά µασ, παρά ο υπ’ αυτού τιµηθείσ.
Θυµούµαι πωσ µαθητήσ τησ Εκκλησιαστικήσ Σχολήσ Κρήτησ, ανέβηκα τισ σκάλεσ αυτού του οιJ
κοδοµήµατοσ για πρώτη φορά την Κυριακή, 5 ∆εκεµβρίου 1948, για να ακούσω τη διάλεξη
του διδασκάλου µου, τότε Αρχιµανδρίτη, Ειρηναίου Γαλανάκη µε θέµα: «Ο ∆ιδάσκαλοσ τησ
Θρησκείασ διά µέσου τῶν αίώνων» (βλπ. Παρατηρητήσ: 68 τ. Ι, 7J12J1948, σελ. 2).

(Αρχιµ. Ειρηναίοσ Γαλανάκησ J φωτογραφία τησ εποχήσ)
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Βρέθηκα έκτοτε πολλέσ φορέσ στη φιλόξενη αυτή στέγη των Γραµµάτων και των Τεχνών. ΕυJ
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 προJ
κάτοχοί τουσ πολλών γενεών. Τουσ ευγνωµονώ για την καρτερία και την επιµονή τουσ, να
εντατικοποιούν µάλιστα το έργο αυτό, παρά την πνευµατοκτόνο αυτοκαταστροφική παραJ
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· δηJ
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 Σαµαριά.
Μετά την τελετή ο Πρόεδροσ του Συνδέσµου των Αποφοίτων αιδεσιµολ. Αντώνιοσ ΣαπουJ
νάκησ, Προ`στάµενοσ τησ Ενορίασ των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένησ στη Νέα Χώρα
Χανίων, και οι συνεργάτεσ του δεξιώθηκαν τουσ εισηγητέσ, τον τιµηθέντα, µέλη του ∆.Σ.
του Συλλόγου «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» και άλλουσ καλεσµένουσ στο ενοριακό Κέντρο τησ
«Κωνσταντινουπολειάδασ», µε τη συνήθη κρητική αρχοντιά.
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Η ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Σωµατείων τησ Αθήνασ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ, Πνευµατικό
Ίδρυµα ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ και Παγκρήτιο Καλλιτεχνικό Σωµατείο ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΑ συνJ
διοργάνωσαν τιµητική εκδήλωση για τον Αλέξανδρο Παπαδερό, που πραγµατοποιήθηκε το
βράδυ τησ 6ησ Απριλίου 2011 στο Αµφιθέατρο τησ Κρητικήσ Εστίασ (Στράβωνοσ 12, ΠαγJ
κράτι), σύµφωνα µε το ακόλουθο πρόγραµµα:
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Εκτέλεση:
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Μαρία Χαιρέτη

(Συντονίστρια τησ εκδήλωσησ)
Πανοσιολογιώτατε κ. Βασίλειε, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου ΠαJ
τριάρχου Αλεξανδρείασ κ. κ. Θεοδώρου,
Σεβασµιώτατε ∆ηµητριάδοσ 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 ΠαγκρήJ
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 ΑρεJ
τουλάκη, που είχε την πρωτοβουλία γιά τη διοργάνωση τησ σηµερινήσ
εκδήλωσησ, δεν το σκεφτήκαµε καθόλου. Απαντήσαµε αµέσωσ καταJ
φατικά. Ἀλλωστε, 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 ∆ιοικητικό
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 διορJ
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 όνοµά του µε την Εκκλησία. Και βέβαια, µε τη διδαJ
σκαλία και τη µετάδοση τησ γνώσησ. Αλλά κυρίωσ συνέδεσε το όνοµά του µε την Ορθόδοξο
Ακαδηµία Κρήτησ στο Κολυµπάρι, τησ οποίασ ήταν ο Γενικόσ ∆ιευθυντήσ, κυριολεκτικά η
ψυχή τησ, για σαρανταπέντε χρόνια. Σήµερα λοιπόν τιµούµε τον Αλέξανδρο Παπαδερό, αναJ
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 σύνεσήσ 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 ΠαγJ
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 ΧαJ
νίων πριν 78 χρόνια και διέθεσε όλη τη ζωή του στην υπηρεσία τησ Ορθοδοξίασ και τησ ΕλJ
ληνικήσ Παιδείασ.
Ήταν το δεξί χέρι του τότε Σεβασµιώτατου Μητροπολίτη Κισσάµου και Σελίνου Γέροντα ΕιρηJ
ναίου. Μαζί ίδρυσαν την Ορθόδοξο Ακαδηµία Κρήτησ, για την οποία εµείσ οι Κρητικοί αισθαJ
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 ΟΑΚ θα γίνει ένα µε την Ακαδηµία και το όνοµά του τα επόµενα χρόJ
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 ΑρµεJ
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 ΑλέξανJ
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 ∆.Σ. οµόφωνα αποφάσισε να συµµετάσχουµε και να τιµήσουµε ένα πνευµατικό άνθρωπο
για τη µακροχρόνια προσφορά του.
Και ωσ τέτοιοσ τιµάται από το Πνευµατικό µασ Ίδρυµα 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. Παπαδερό, 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, χαJ
ρισµατικόσ, µεθοδικόσ, τολµηρόσ, δυνατόσ, αλτρουιστήσ, εφευρίσκει τρόπουσ αντιµετώπισησ
όλων των δυσκολιών.
Με τον πολυσέβαστο και οραµατιστή Μητροπολίτη µασ Γέροντα Ειρηναίο Γαλανάκη οργάJ
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 ∆ιοικητικό Συµβούλιό τησ τουσ Κρήτεσ τησ Αττικήσ, µε
εντολή τησ Παγκρητίου Ενώσεωσ.
Η Ορθόδοξοσ Ακαδηµία Κρήτησ είναι ένα από τα σηµαντικά πνευµατικά ιδρύµατα τησ ΕλJ
λάδοσ. Ιδιαίτερα για την Κρήτη είναι ο πνευµατικόσ φάροσ που διαφωτίζει και καθοδηγεί.
Παράγεται εξαιρετικά σηµαντικό έργο εκεί. Έχουν πραγµατοποιηθεί δύο χιλιάδεσ επιστηJ
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 πνευµαJ
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 ικανόJ
τητέσ του. Του ευχόµεθα να έχει υγεία και δύναµη να συνεχίζει την προσφορά του για το
καλό του τόπου µασ.
Σασ ευχαριστώ.
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Χαιρετισµόσ του Θεοδώρου Ηλιάκη,
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 29J9J1943 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 Αγιάσ. Χάρη στη σθεναρή παρέµβαση του
Κυδωνίασ και Αποκορώνου Αγαθαγγέλου αποφύγανε την τελευταία στιγµή τη µεταφορά
τουσ στο Νταχάου. Ο Αλέξανδροσ µεταφέρθηκε αργότερα στο Ορφανοτροφείο Χανίων, πληJ
ροφορήθηκε πωσ τα υπόλοιπα µέλη τησ οικογένειάσ του είχαν επιζήσει και είχαν βρει καταJ
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 οδηJ
γόσ τησ ζωήσ του είναι η ορθόδοξη πίστη. Σπούδασε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θεολοJ
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 κοιJ
νωνικό και αναπτυξιακό έργο πνοήσ για τη Μητρόπολή µασ. Σπουδαιότεροσ καρπόσ τησ συJ
νεργασίασ αυτήσ ήταν η Ορθόδοξοσ Ακαδηµία Κρήτησ, τησ οποίασ από τα εγκαίνιά τησ το
έτοσ 1968 µέχρι 31J12J2008 υπήρξε Γενικόσ ∆ιευθυντήσ 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 περιοριJ
στώ στο να εκφράσω τα συγχαρητήριά 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, σού εύχοµαι εκ µέJ
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 ∆ηµήτριοσ Παπαχατζήσ
Από τα καθηµερινά τησ Ακαδηµίασ
Ευχαριστώ από µέσησ καρδίασ όλουσ όσοι είχατε την ευγενική καλοJ
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 πρόσκλησή 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 ΟΑΚ, αφετέρου δε να συµβάλω στην ωραία εκδήλωσή σασ, τιµώντασ και εγώ τον
τιµώµενο, καταθέτοντασ στην αγάπη σασ τισ ευχαριστίεσ και την ευγνωµοσύνη τησ οικογέJ
νειάσ µου και τη δική µου για όλα, όσα ο κύριοσ Παπαδερόσ σήµανε στη ζωή µασ.
Θα προσπαθήσω µε τη Χάρη του Θεού να απλώσω ενώπιόν σασ ένα µέροσ, τουλάχιJ
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 καJ
νείσ στην ΟΑΚ χωρίσ να αναφερθεί και στον, έωσ και εχθέσ, Γεν. ∆ιευθυντή 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 προσωπικότητάσ 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; ∆ύο φορέσ όχι.
Ο σπουδαίοσ κοινωνικόσ περίγυροσ ή οι υψηλέσ γνωριµίεσ;
Και πάλι όχι.
Μήπωσ, τότε, η προσωπική ευφυDα;
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.
JΤότε, όµωσ, τί;
Ασ µου επιτραπεί να διακινδυνεύσω µια κάποια εξήγηση υπό το πρίσµα όχι τησ στείρασ λοJ
γικήσ, όχι των ανθρώπινων δεδοµένων, που θέλουν το ανθρώπινο πρόσωπο να είναι η συνιJ
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σταµένη και το αποτέλεσµα κάποιων παραµέτρων απόλυτα εξηγήσιµων και απόλυτα προJ
διαγεγραµµένων. Ασ επιτραπεί να δω το θέµα υπό το πρίσµα ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ
∆ΕΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ.
Ασ επιτραπεί να διακινδυνεύσω την άποψη, ότι ο κύριοσ Παπαδερόσ, για λόγουσ που µόνον
ο Θεόσ γνωρίζει, ήταν «ἀφωρισµένοσ ἐκ κοιλίασ µητρόσ», για να χρησιµοποιήσω µια φράση
του Αποστόλου Παύλου, να γίνει αυτό που έγινε και να διαδραµατίσει στο κοινωνικό γίγνεJ
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 «λοJ
γικό» επιχείρηµα «γιατί αυτόσ;», θα µπορούσε να απαντήσει κανείσ µε τον λόγο του υµνοJ
γράφου: «οὐ φέρει τὸ µυστήριον ἔρευναν». 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 αναJ
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 ∆ΩΡΕΟ∆ΟΤΗ:
J «εργασάµην επ’ αυτού…».
Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση του ερωτήµατοσ τη θεωρώ µάταιη και αναποτελεσµατική.
Συγχωρήσατέ 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 σύζυγόσ µου και εγώ,
µόλισ τότε απόφοιτοι τησ Σχολήσ Κοινωνικών Λειτουργών κα αρραβωνιασµένοι, ακολουθήJ
σαµε την προτροπή µιασ καθηγήτριάσ µασ να επισκεφτούµε την ΟΑΚ προσ αναζήτηση εργαJ
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 αρJ
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, µιάσ 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 Κυδωνίασ και Αποκορώνου και σηµερινού Αρχιεπισκόπου
Κρήτησ κ. Ειρηναίου αφενόσ, και αφετέρου στο πρόσωπο του Γενικού ∆ιευθυντή τησ ΟΑΚ,
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 ύφοσ και συγκρατηµένο χαµόγελο, από
τον κύριο Παπαδερό.
«Να ταχτοποιηθείτε στα δωµάτιά σασ, θα σασ πει η Έλσα πού, και η Ναυσικά κάτι να ετοιJ
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… αργόJ
τερα», δηλαδή κάτι λιγότερο από ένα µήνα.
Η άφιξή µασ, βλέπετε, συνέπεσε µε τη λήξη ενόσ ∆ιεθνούσ Θεολογικού Συνεδρίου και την εποJ
µένη ή τη µεθεποµένη ηµέρα θα άρχιζε ένα Παγκόσµιο Συνέδριο Μοριακήσ Βιολογίασ µε υπεύJ
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 ΚολυµJ
πάρι.
Τότε είδαµε το ∆ιευθυντή τησ Ακαδηµίασ πώσ αντιµετώπιζε τα χίλια δυό 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 γραµJ
µατέα τησ ΟΑΚ, τη δική του εισήγηση.
Τον είδαµε να συζητά µε τη Λιλίκα για τα αναγκαία ψώνια, στο ∆ηµήτρη να δίνει εντολέσ
για τισ µετακινήσεισ των συνέδρων και στην κυρία Καραµπάση συµβουλέσ ωσ προσ την υποJ
δοχή, στο δε υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό οδηγίεσ για την φροντίδα των συνέδρων.
Από την πρώτη κιόλασ ηµέρα, όλοι οι εργαζόµενοι στο Ίδρυµα 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 διαπιJ
στώσαµε ότι συµµεριζόταν το σύνολο του προσωπικού στην καθηµερινή του δράση.
∆εν θυµάµαι δηλαδή ποτέ να είπε ο ∆ηµήτρησ: J «είµαι κηπουρόσ και δεν κάνω τον οδηγό ή
είµαι φύλακασ και δεν κάνω τον συντηρητή».
∆εν θυµάµαι ποτέ να είπε η Κατίνα: J «είµαι Κοινωνική Λειτουργόσ και δεν κάνω ξενάγηση
ή ανήκω στο επιστηµονικό προσωπικό και δεν δίνω ένα χέρι στην κουζίνα».
∆εν θυµάµαι την Έλσα να είπε ποτέ: J «είµαι υπεύθυνη για τα δωµάτια και δεν βοηθώ στο
στρώσιµο τησ τραπεζαρίασ».
Ούτε τη Λιλίκα θυµάµαι να είπε: J «είµαι για τισ εξωτερικέσ δουλειέσ και δεν σερβίρω καφέ
στα διαλείµµατα των συνεδρίων».
∆εν 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 κέραJ
σµα, όταν χρειαζόταν.
Σε αυτό το κλίµα και σε αυτή τη νοοτροπία, φυσικά και αβίαστα, µπήκαµε και εµείσ. ΣυνεργαJ
ζόµασταν, βοηθούσαµε, τρέχαµε και αναλαµβάναµε όπωσ όλοι πρόθυµα, ακόµη και εργασίεσ
που δεν γνωρίζαµε, παίρναµε πρωτοβουλίεσ, καλύπταµε κενά και στην κουζίνα και στην τραJ
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 Αγγέλικα και η Σαµπίνα από τη Γερµανία, φυσιολογικά
και χωρίσ να το πολυκαταλάβουµε, αποδεχόµασταν στην πράξη τη ∆ιοικούσα Αρχή τησ
Ακαδηµίασ, όπωσ την προσδιόριζε στισ συναντήσεισ του προσωπικού ο Γενικόσ τησ ∆ιευθυνJ
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 αιJ
σθανόµασταν. Η ΟΑΚ 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 γνωJ
στούσ και τουσ φίλουσ µασ, γρήγορα βρήκαµε και πατέρα και µητέρα και αδελφούσ και αδελJ
φέσ και φίλουσ και φίλεσ στα πρόσωπα τησ ευρύτερησ οικογένειασ τησ ΟΑΚ, που την
απάρτιζαν, ο πολυσέβαστοσ Μητροπολίτησ πρώην Κισάµου και Σελίνου κ. Ειρηναίοσ στη
δεύτερη Ποιµαντορία του στην Ιερά Μητρόπολη, ο τότε Μητροπολίτησ Κυδωνίασ και ΑποJ
κορώνου κ. Ειρηναίοσ, νυν Αρχιεπισκόποσ Κρήτησ, ο Γενικόσ ∆ιευθυντήσ τησ ΟΑΚ και όλο
το υπόλοιπο επιστηµονικό και βοηθητικό προσωπικό. Μεταξύ µασ αναπτύχθηκαν σχέσεισ
σεβασµού, εκτίµησησ και φιλίασ ακατάλυτεσ µέσα στο χρόνο.
∆εν 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 πανJ
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 ∆ιευθυντή τον κύριο
Παπαδερό, από το σύνολο των τακτικών συνεργατών που ξεπερνούν τα 150 πρόσωπα διαφόJ
ρων ειδικοτήτων, ποτέ δε µάθαµε ότι κάποιοσ απολύθηκε ή έφυγε από δυσαρέσκεια.
Για µένα η ΟΑΚ 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 ΑκαδηJ
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 παπαJΓιάννησ ο Τσιτσιρίδησ για τα θέµατα επιJ
µόρφωσησ των Ιερέων και τισ Ενοριακέσ συνάξεισ, ο Νίκοσ ο Πιακήσ για τα εκπαιδευτικά θέJ
µατα και τουσ Ιεροψάλτεσ, η Κατίνα η Γρένδα ωσ Κοινωνική Λειτουργόσ συντόνιζε τη δράση
των «Γυναικείων Συλλόγων» τησ Μητροπόλεωσ και εγώ, ωσ Κοινωνικόσ Λειτουργόσ, συντόJ
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 ∆ιευθυντήσ µασ έλεγε: «Αυτό
το συνέδριο θα έχουµε…, αυτοί οι σύνεδροι…, αυτόσ ο στόχοσ µασ…, αυτή η δική µασ συµµεJ
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 διάJ
δροµο µε θαυµασµό:
« Βρε παιδί µου, αυτόσ ο κύριοσ Αλέκοσ (έτσι τον λέγαµε) έχει θηλυκό µυαλό».
∆ηλαδή του λέω;
«∆εν 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 ΟΑΚ, εµείσ οι «ακαδηµα`κοί πολίτεσ», όπωσ χαριτωµένα µασ
πείραζε ο τότε Μητροπολίτησ Χανίων, είχαµε ξεχωριστή χαρά αν στο µεσηµεριανό µασ τραJ
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 ΠαJ
τριαρχείο τησ Μόσχασ, ή κάποια συνάντησή 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 ∆ικτατορίασ, µε τον
Παττακό οµοτράπεζο στη γεµάτη από κόσµο µεγάλη τραπεζαρία τησ Ακαδηµίασ, κατά τα
εγκαίνιά τησ (13J10J1968).
Τότε ήταν που µέσα στη γενική ησυχία ο κύριοσ Παπαδερόσ ακούστηκε να φωνάζει προσ την
άλλη άκρη τησ τραπεζαρίασ:
J «∆ηµοκρατία, ∆ηµοκρατία…».
Παύση… και παγωνιά στην αίθουσα…
J «Φέρε µασ λίγο κρασί…», για να πάρουν ανάσα ανακούφισησ οι αποσβολωµένοι συνδαιτυJ
µόνεσ, διαπιστώνοντασ ότι δεν επρόκειτο παρά µόνο για µία «αθώα» εντολή στη σερβιτόρα
τησ Ακαδηµίασ που την έλεγαν ∆ηµοκρατία και η οποία, φέρνοντασ το κρασί, άκουσε τον
κύριο Παπαδερό να λέει στον Παττακό:
J «Αυτό το κρασί, κύριε Πρόεδρε, είναι δηµοκρατικό, νόστιµο!».
Ασ µην ξεχνάµε πωσ, όταν ήταν να αρχίσει τισ εργασίεσ τησ η Ορθόδοξοσ Ακαδηµία, αντιµεJ
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τώπισε ένα µεγάλο δίληµµα: να αρχίσει το έργο τησ, έργο δ ι α λ ό γ ο υ, υπό δικτατορικό καJ
θεστώσ µ ο ν ο λ ό γ ο υ ή να περιµένει. Πόσο; Τελικώσ, και πολύ ορθά επικράτησε η άποψη
του κυρίου Παπαδερού, που έλεγε: «Όποιοσ δε ρισκάρει τίποτα, έχει χάσει κιόλασ τα πάντα».
Ο Σεβασµιώτατοσ Πρόεδροσ τησ Ακαδηµίασ Μητροπολίτησ πρώην Κισάµου και Σελίνου κ.
Ειρηναίοσ ἠξερε 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 ∆ηµήτρη,
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 καθυJ
στερηµένα, όπωσ συνήθωσ, δεν ξέρω µε ποιά 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 σπρώχνοντάσ
την µε το πηρούνι προσ το µέροσ του, για να την επιστρέψει εκείνοσ. ∆υοJτρεισ 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 ΟΑΚ, µεταξύ των άλλων σοφών διαπιστώσεών 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 µοναJ
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 ορµηJ
τήριο. Και ενώ θα µπορούσε να είναι συζητήσιµο, το τί εµείσ προσφέραµε στην ΟΑΚ, 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, στοJ
χασµού, ανάλυσησ και σύνθεσησ, προβληµατισµού και διαλόγου και µάλιστα διαλόγου καJ
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 ΠαJ
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, διεύρυνε τουσ ορίζοντέσ µασ, µασ έδωσε εφόJ
δια και γνώσεισ που αξιοποιώντασ τεσ, ξανοιχτήκαµε από το ορµητήριο τησ Γωνιάσ των ΧαJ
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. Παπαδερού τησ Ακαδηµίασ κ. Ειρηναίοσ, αναφέρεται
στη θέση τησ Κρήτησ στο σταυροδρόµι των τριών ηπείρων, στη µέση τησ Μεσογείου, που γενJ
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 µαJ
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 πρόσωπό 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 καθηγούJ
µενοσ του Αγίου Όρουσ Βασίλειοσ Γοντικάκησ, τολµούσε. Τολµούσε: «τη συστηµατική διαJ
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 J χέρι».
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
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Νικόλαοσ Εµµ. Τζιράκησ
Οµότιµοσ Καθηγητήσ του Πανεπιστηµίου Αθηνών
Μια µατιά στο εκπαιδευτικό και συγγραφικό έργο του Αλέξανδρου
Παπαδερού
∆εν είναι εύκολο να αποδώσει κανείσ τον δίκαιο έπαινο αξιολογώνJ
τασ µε µια µατιά το εκπαιδευτικό και συγγραφικό έργο του ΑλέξανJ
δρου Παπαδερού, Άρχοντοσ Υποµνηµατογράφου του Οικουµενικού
Πατριαρχείου και µάχιµου θεολόγου, ο οποίοσ ασχολείται µε την εκJ
παίδευση και τη συγγραφή, δηλαδή µε τον γραπτό και προφορικό θεJ
ολογικό λόγο, επί 59 ολόκληρα χρόνια, χωρίσ, βεβαίωσ, να λάβουµε υπόψη τούσ κόπουσ που
κατέβαλε από το 1958 για την ίδρυση τησ Ορθόδοξησ Ακαδηµίασ Κρήτησ (ΟΑΚ) 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 Ευρωπα`κέσ 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 ΘεολοJ
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 ΠανεπιJ
στηµίου Θεσσαλονίκησ, αποσύρθηκε στην περιοχή «Αχλάδα» των Λευκών Ορέων «προκειJ
µένου», όπωσ σηµειώνει ο ίδιοσ, «να ανιχνεύσει εαυτόν κατά µόνασ και να λάβει
ανεπηρέαστοσ αποφάσεισ».
Λειτούργησε δηλαδή από τη νεότητά 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 τόν δρόµο τησ κακίασ; ∆εν χρειάζεται, βεβαίωσ, να τονίσω ότι το συγκεJ
κριµένο ερώτηµα είναι ιδιαιτέρωσ επίκαιρο στισ µέρεσ µασ. Από την άλλη µεριά, µάσ παραJ
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 λάJ
βουν ορθότερη απόφαση, µιµούµενοι και τον Ιησού Χριστό, ο οποίοσ αποσύρθηκε 40 ηµέρεσ
στην έρηµο, όπου απέρριψε τουσ γνωστούσ πειρασµούσ τού ∆ιαβόλου, 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 αναφοJ
ρέσ στο πρόσωπό του, άγνωστεσ µάλλον στουσ πολλούσ. Είναι, όµωσ, απόλυτα χρήσιµεσ για
όλουσ µασ και ιδιαίτερα για τουσ νέουσ τησ εποχήσ µασ, µιασ εποχήσ που οι άνθρωποί τησ, σχεJ
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 προτύJ
πων και αντίστοιχων προσωπικών παραδειγµάτων.
Πρώτη αναφορά: Για να θυµηθούµε οι µεγαλύτεροι και να πληροφορηθούν οι νεότεροι,
ο Λιβαδάσ, το χωριό καταγωγήσ του Παπαδερού, και τα παραπλήσια χωριά Μονή και ΚουστοN
γέρακο στισ Ν∆ υπώρειεσ των Λευκών Ορέων, υπήρξαν κατά τη Γερµανική κατοχή κέντρα ΕθνιJ
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 διαπίστωσή του αυτή απορρέει και από το
γεγονόσ ότι, όταν στισ 29 Σεπτεµβρίου 1943 τα τρία χωριά βοµβαρδίστηκαν από γερµανικά αεJ
ροπλάνα, αρνήθηκε να διαφύγει µε τη µητέρα του. Παρέµεινε και βοήθησε άλλα µικρότερα παιJ
διά, για να κλεισθεί τελικά µε αυτά και άλλα στο γερµανικό στρατόπεδο τησ Αγιάσ. ∆εν
µεταφέρθηκαν στο γνωστό κολαστήριο του Dachau µετά από θετική παρέµβαση του αείµνηστου
επισκόπου Κυδωνίασ και Αποκορώνου Αγαθαγγέλου Ξηρουχάκη.
Τολµηρόσ εξ απαλών ονύχων ο 10χρονοσ Αλέξανδροσ παρουσιάστηκε στον ∆ιοικητή
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 Αγιά. Εντελώσ απροσδόJ
κητα την εποµένη, 26 Οκτωβρίου 1943, ο ίδιοσ ο ∆ιοικητήσ µετέφερε τα τέσσερα παιδιά µε το
αυτοκίνητό του στο Ορφανοτροφείο Χανίων. Λίγο αργότερα και µετά από περιπετειώδεσ ταξίδι
ο Αλέξανδροσ βρέθηκε στο χωριό τησ µητέρασ του.
∆εύτερη αναφορά: Μέσα Αυγούστου του 1952 αναχώρησε για Θεσσαλονίκη µε το συJ
νολικό ποσό των 5 δρχ. Μετά από νυχτερινή οδοιπορία έφθασε ξηµερώµατα στήν Κάντανο,
όπου περίµενε να περάσει το λεωφορείο τησ γραµµήσ Παλιόχωρασ J 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 «Αγγέλικα». Ο φόβοσ τού 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 για τόπουσ µακρινούσ,
σε χώρουσ πέρα του αγνώστου πάω,
µε χίλιεσ σκέψεισ κι όνειρα πολλά,
που τη µορφή τούσ δίδ’ η ξελογιάστρα ελπίδα.
Κι αν και στο πέρασµα του χρόνου τ’ αδυσώπητο
τ’ 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 «Αγγέλικα», στον οποίο παρουJ
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: Το 1958, πτυχιούχοσ τησ Θεολογικήσ Σχολήσ Θεσσαλονίκησ και έχοJ
ντασ εκπληρώσει τισ στρατιωτικέσ του υποχρεώσεισ, έλαβε υποτροφία του Παγκοσµίου ΣυµJ
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 χρόJ
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 καJ
τοχή), ζήτησε να σπουδάσει στη Γερµανία. Έτσι βρέθηκε στο πανεπιστήµιο «Ιωάννησ ΓουJ
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 κοιJ
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 ΡηνανίασJΠαλατινάτου τον διόρισε έµµισθο επιστηµονικό βοηθό/επιµελητή
στο Σεµινάριο τησ Συγκριτικήσ Επιστήµησ των Πολιτισµών (1.1.1962J1.7.1963) µε µερική ανJ
τικατάσταση του καθηγητή στισ παραδόσεισ, µε συνδιεύθυνση µε τον καθηγητή των φροντιJ
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 διεπιJ
στηµονικού προγράµµατοσ του Πανεπιστηµίου.
– Επίσησ, ο πρώτοσ διευθυντήσ του ∆εύτερου Τηλεοπτικού Σταθµού τησ Γερµανίασ (του γνωJ
στού ZDF) και µέλοσ τησ Επιτροπήσ κρίσεωσ τήσ διδακτορικήσ διατριβήσ τού Παπαδερού
Karl Holzamer, τον συµπεριέλαβε στο στενό επιτελείο του και τον όρισε επιστηµονικό σύµJ
βουλο τού τοµέα «Ο Κόσµοσ τησ Ορθοδοξίασ». Με την ιδιότητα αυτή ανέπτυξε διάφορα διορJ
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 ΑθηJ
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 ΓραµµάJ
των, τη γνωστή εορτή των Τριών Ιεραρχών. Το άµεσο ερώτηµα του Γερµανού πρύτανη, καJ
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 ΠαJ
νεπιστηµίου ήταν κατάµεστη όχι µόνο από Έλληνεσ αλλά και από Γερµανούσ ΠανεπιστηµιαJ
κούσ και µη, για να τιµήσουν την εορτή των Τριών Ιεραρχών. Τη σχετική δαπάνη ανέλαβε το
Πανεπιστήµιο. Ο Παπαδερόσ ανέπτυξε το διόλου ευχερέσ θέµα: «Η λειτουργική αυτογνωσία
και κοσµοθεωρία του βυζαντινού ανθρώπου». Το επόµενο ακαδηµα`κό 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 αναJ
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 χρηJ
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 Οδύσσειάσ
του µε πλοίο την ΟΑΚ και καπετάνιο τον ίδιο. Προορισµόσ του δεν είναι να καταλάβει κάJ
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 µαJ
χόµενου ορθόδοξου θεολόγου µε εφαλτήριο την Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτησ.
Η προσφορά τού Παπαδερού ωσ εκπαιδευτικού αρχίζει το 1965. Τότε διορίστηκε ωσ θεολόγοσ
J Πάρεδροσ του νεοσύστατου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), υπό τον όρο που έθεσε ο
ίδιοσ, ότι θα παραµείνει σ’ αυτή τη θέση ωσότου ετοιµασθούν οι εγκαταστάσεισ τησ ΟΑΚ.
Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που έγινε στην Αθήνα µε τη συµµετοχή του τότε υφυπουρJ
γού Παιδείασ Λουκή Ακρίτα, του Ευάγγελου Παπανούτσου, Γενικού Γραµµατέα του ΥπουρJ
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 ΟΑΚ και σήµερα πρώην ΚισσάJ
µου και Σελίνου Μητροπολίτησ Ειρηναίοσ.
Παραλλήλωσ προσ τα καθήκοντα τού παρέδρου, ο Παπαδερόσ υπηρέτησε ωσ αντιJ
πρόεδροσ του γνωστού ΚΥΣ∆Ε (Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ευτεροβάθµιασ ΕκJ
παίδευσησ), κατά τη διετία 1965J1966. Υπηρέτησε, επίσησ, ωσ µέλοσ: του Ανωτάτου
Συµβουλίου Εκκλησιαστικήσ Εκπαιδεύσεωσ, του Συµβουλίου Επιλογήσ Εποπτικού ΠροσωJ
πικού, πολλών Επιτροπών κρίσεωσ και εγκρίσεωσ διδακτικών βιβλίων, τησ ∆ευτεροβάθµιασ
Επιτροπήσ ελέγχου θεαµάτων του υπουργείου Προεδρίασ τησ Κυβερνήσεωσ και αναπληρωτήσ
διευθυντήσ σπουδών του ∆ιδασκαλείου Μέσησ Εκπαιδεύσεωσ. ∆ίδαξε σε µετεκπαιδευόµενουσ
καθηγητέσ Μέσησ Εκπαιδεύσεωσ τα µαθήµατα: Θρησκευτικαί ζυµώσεισ εισ τον εξωχριστιαN
* Για ενηµέρωση των αναγνωστών αναφέρω ότι η ΟΑΚ σε συνεργασία µε το Πολυτεχνείο Κρήτησ τίJ
µησαν την εορτή των Τριών Ιεραρχών σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν στην Ακαδηµία µε κύριο
οµιλητή τον Μιχαήλ ∆ερµιτζάκη, πρώην αντιπρύτανη του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε θέµα: «Η ΕξαήN
µεροσ του Μεγάλου Βασιλείου υπό το φωσ των Γεωεπιστηµών» (.Βλ. σχετικώσ: ∆ιάλογοι ΚαταλλαN
γήσ, τεύχοσ 88 (2008), σ. 977/081J982.
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νικόν κόσµον (σε Θεολόγουσ), Εισαγωγή εισ την Κοινωνιολογίαν (σε Θεολόγουσ, Φιλολόγουσ,
Μαθηµατικούσ και Φυσικούσ), Κοινωνιολογία τησ Αγωγήσ στο Κέντρον Μετεκπαιδεύσεωσ
∆ηµοδιδασκάλων, και Φιλοσοφία στην Εθνική Ακαδηµία Σωµατικήσ Αγωγήσ. Επίσησ, εξεJ
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 επαJ
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 συγκεJ
κριµένη πρόταση, όπωσ και δεύτερη που του έκανε ο τότε γνωστόσ ∆ιοικητήσ Κρήτησ ΓεώρJ
γιοσ Γεωργαλάσ για κατάληψη υψηλήσ δηµόσιασ θέσησ. Αποζηµιώθηκε για τη διπλή άρνηση
µε αφαίρεση του διαβατηρίου του. Ωστόσο, ανάλογεσ βολιδοσκοπήσεισ για είσοδό 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 συνέJ
χεια µε υπουργική απόφαση (19.3.1975) στην Επιτροπή ∆ιοικήσεωσ και Οικονοµικήσ ∆ιαχειJ
ρίσεωσ του Πανεπιστηµίου Κρήτησ µε αυξηµένεσ αρµοδιότητεσ για επιτόπου επίλυση θεµάτων
του Πανεπιστηµίου. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τήσ Επιτροπήσ ἐπιδιώχτηκε η ίδρυση ΘεJ
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, ανακοινώνοντάσ του την απόJ
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 παραίτησή του τον Μάιο του 1975, µε βασικό λόγο, όπωσ
αναφέρει σε δηµοσίευµα γνωστήσ εφηµερίδασ των Αθηνών, ότι δεν υπήρχε διάθεση συνερJ
γασίασ του Υπουργείου Εθνικήσ Παιδείασ και Θρησκευµάτων µε την ΟΑΚ σε ευρύ φάσµα
θεµάτων και δραστηριοτήτων κοινού ενδιαφέροντοσ, για τα οποία ο Παπαδερόσ είχε υποJ
βάλει σχετικό εκτενέσ Υπόµνηµά του στο Υπουργείο.
Στισ 15 Απριλίου 1982 διορίστηκε ειδικόσ σύµβουλοσ Θρησκευµάτων, αφού έγινε δεJ
κτόσ ο όροσ του, ότι αναλαµβάνει τη θέση µε καθαρά επιστηµονικά και όχι κοµµατικά κριJ
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 αποσπάJ
στηκε για µια τριετία στην ΟΑΚ, επιφορτισµένοσ µε την εφαρµογή του προγράµµατοσ «ΠειN
ραµατική διδασκαλία τησ τοπικήσ ιστορίασ στην Κρήτη». Σύµφωνα µε σχετική υπουργική
απόφαση, το πρόγραµµα αφορούσε 140 σχολεία, επί τη βάσει πρότασησ του ίδιου του ΠαJ

73

παδερού, και τη διοργάνωση αναλόγων επιµορφωτικών προγραµµάτων για δασκάλουσ.
Παρά τη µεγάλη σηµασία τού προγράµµατοσ, αίτηση τού Παπαδερού για ανανέωση τησ απόJ
σπασήσ του απορρίφθηκε, για να ακολουθήσει αυτή τη φορά η υποβολή αίτησησ παραίτησήσ
του από το Π.Ι. τον Ιούλιο του 1999. Για λόγουσ αρχήσ και θεολογικήσ συνέπειασ, ο ΠαπαδεJ
ρόσ ήλθε σε σύγκρουση µε τον Πρόεδρο του Π.Ι. Ειδικότερα, αρνήθηκε µε σθένοσ να αφαιρεJ
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 µαJ
θηµάτων στο Γυµνάσιο και το Λύκειο.
Σηµειώνω, για να µη διαφεύγει την προσοχή κανενόσ, ότι ο Παπαδερόσ ωσ εκπαιδευJ
τικόσ λειτουργόσ ασκούσε όλα τα υπηρεσιακά του καθήκοντα παραλλήλωσ προσ εκείνα που
του επέβαλλε η άσκηση των διευθυντικών καθηκόντων στην ΟΑΚ. 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 ΟιJ
κουµενικού Πατριαρχείου επί 30 συναπτά έτη, επανεκλεγόµενοσ κατά διαστήµατα, στην ΚενJ
τρική Επιτροπή του Συµβουλίου Ευρωπα`κών Εκκλησιών, µέλη του οποίου είναι 126
Εκκλησίεσ (Ορθόδοξεσ, Αγγλικανικέσ και Προτεσταντικέσ) τησ Ευρώπησ. Σε επίσηµη συνεJ
δρίαση τησ Κεντρικήσ Επιτροπήσ στη Μόσχα (19J22 ΜαDου 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
προfποθέσεισ για να γίνει η Συνέλευση στο Πανεπιστήµιο του Stirling τησ Σκωτίασ. Προσ
έκπληξη και αιφνιδιασµό των συνέδρων ο Παπαδερόσ αντιπρότεινε την ΟΑΚ. Πολλοί σύνεJ
δροι επιδοκίµασαν αµέσωσ, φωνάζοντασ: Κρήτη! ναι ναι! Ο Γεν. Γραµµατέασ πρότεινε διάJ
λειµµα, για να αντιπροτείνει αµέσωσ ο Παπαδερόσ: ∆ιάλειµµα ναι, αφού πρώτα συζητηθεί η
αντιπρότασή µου. Στην ορθή παρατήρηση τού δικαίωσ εκνευρισµένου Γραµµατέα, ότι δεν υπάρJ
χει εκκλησιαστική πρόσκληση για την Κρήτη, ο Παπαδερόσ απάντησε: Εγώ είµαι η προσκληση!
Η αµηχανία που επικράτησε ήταν εύλογη, γιατί µια τέτοια πρόταση έπρεπε να συνοδεύεται
από επίσηµη πρόσκληση τησ ΕκκλησίασJµέλουσ, στη δικαιοδοσία τησ οποίασ ανήκει ο προJ
τεινόµενοσ τόποσ σύγκλησησ τησ επόµενησ Γενικήσ Συνέλευσησ. Οι σύνεδροι δέχτηκαν σχετική
διαβεβαίωση του Παπαδερού, ότι η επίσηµη πρόσκληση θα φθάσει προ τησ λήξεωσ των ερJ
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 ΠατριαρJ
χείο, η Εκκλησία τησ Κρήτησ και η ΟΑΚ υποδέχτηκαν τα µέλη του Συµβουλίου των ΕυρωJ
πα`κών Εκκλησιών σε µία επιτυχηµένη µεγάλη Συνέλευση.
Όσον αφορά την ΟΑΚ, θα ακούσουµε από το στόµα τού επί 40 χρόνια ∆ιευθυντή τησ
τον πιο αυθεντικό λόγο. Σέ µένα θα επιτρέψετε να αναφερθώ στην κατακλείδα σχετικού λήµJ
µατοσ που έχει γράψει ο Παπαδερόσ στη 12τοµη Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, 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.
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∆ιαβάζω σε νεοελληνική απόδοση: «Η Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτησ, ωσ βήµα υπεύθυνο
και εντευκτήριο προσιτό σε όλουσ, φιλοδοξεί να εξασφαλίσει τισ προfποθέσεισ, το “κλίµα” και
τη µέθοδο για διεξαγωγή ενόσ ελεύθερου, ειλικρινούσ και υπεύθυνου διαλόγου, αφενόσ µεν µεJ
ταξύ Χριστιανισµού και σύγχρονου κόσµου, και αφετέρου µεταξύ προσώπων ή και οµάδων
που ενδιαφέρονται για κοινά ζητήµατα, ακόµη και αν διαπληκτίζονται υπό την επίδραση αλJ
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 εµπιστοJ
σύνη καθένασ που επιθυµεί ειλικρινά την οικονοµική πρόοδο του τόπου, την κοινωνική ειρήJ
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 διακυJ
βέρνησησ.
Από την άλλη µεριά εύκολα καταλαβαίνει κάθε καλόπιστοσ, γιατί ο Παπαδερόσ εγJ
κατέλειψε κάθε προοπτική για ακαδηµα`κή σταδιοδροµία και αφιερώθηκε δια βίου ωσ λειJ
τουργόσ και απόστολοσ στο δύσκολο και πολυκύµαντο έργο τησ ΟΑΚ. Υπό την επίδραση
των τελευταίων επισηµάνσεων τελεί η συγγραφική δραστηριότητα και παραγωγή του ΠαJ
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 προσωJ
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 εισέλJ
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 ευJ
ρωπα`κήσ ή και παγκόσµιασ εµβέλειασ. Αυτό, ωστόσο, δεν τον εµπόδισε ωσ άνθρωπο του διαJ
λόγου, του έντονου προβληµατισµού και τησ ευθύνησ να γράφει µε την ίδια άνεση και
επιστηµονική επάρκεια για θέµατα φιλοσοφίασ, ιστορίασ, κοινωνιολογίασ, αγωγήσ, πολιτιJ
σµού κ.λπ., όπωσ διαπιστώνει κανείσ από τουσ τίτλουσ του καταλόγου των 450 και πλέον δηJ
µοσιευµάτων του.
Το πρώτο κείµενό του δηµοσιεύτηκε τον Σεπτέµβριο του 1953 στο περιοδικό Αναγέννηση
τησ Ιεράσ Μητροπόλεωσ Κυδωνίασ και Αποκορώνου µε τον χαρακτηριστικό, σηµειολογικό
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θα έλεγα, τίτλο «Αιώνιο ψάρεµα». Ο τίτλοσ δηλαδή του πρωτόλειου άρθρου τού Παπαδερού
προµήνυε ότι στα συγγραφικά του δίχτυα θα υπήρχε πάντοτε «πλούσια ψαριά», αφού η ορJ
θόδοξη θεολογία ωσ προσπάθεια του πιστεύοντοσ ανθρώπου δεν έχει τέλοσ ωσ γραπτόσ λόγοσ.
Έτσι και έγινε. Ο συγγραφικόσ κατάλογόσ του περιλαµβάνει διατριβέσ και αυτοτελείσ µελέτεσ,
µονογραφίεσ, συνεργασίεσ σε συλλογικούσ τόµουσ και σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα επιJ
στηµονικά περιοδικά, λήµµατα σε ελληνικέσ και ξένεσ εγκυκλοπαιδείεσ, άρθρα στον ηµερήσιο
και περιοδικό τύπο, οµιλίεσ και λόγουσ, εισηγήσεισ σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια, προσφωJ
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
∆ιάλογοι Καταλαγήσ ανήκουν στον Παπαδερό.
Απλή προσεκτική ανάγνωση µόνο των τίτλων των εργασιών τού Παπαδερού, ολιJ
γοσέλιδων ή πολυσέλιδων – άλλωστε η θεολογική αλήθεια δεν ήταν και δεν είναι ποτέ ποσοJ
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 ικανόJ
τητα, η συµµετοχικότητά του στα προβλήµατα τησ καθηµερινότητασ απλών ανθρώπων διαJ
φόρων κοινωνικών οµάδων όλων των αποχρώσεων µαζί µε την απλότητα και
καταδεκτικότητα που του κληροδότησαν η ζωή του χωριού του, η ελληνικότητα και ο παJ
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 αποδίJ
δονται στην ελληνική γλώσσα.
Ιδού, λοιπόν: Όνοµα και εσωτερική πραγµατικότητα (1953), Προσ ανέσπερο φωσ
(1954), Στην υπηρεσία τοῦ Αγαθού (1955), Και όµωσ είµαστε αδέλφια (γερµανιστί, 1955), ΞεN
χασµένεσ αλήθειεσ. Η διακονία µασ να κάνουµε τουσ ανθρώπουσ ευτυχείσ (γερµανιστί, 1956),
Μπροστά στα πεθαµένα µασ ιδανικά (1957), Μεταξύ προόδου και βαρβαρότητασ (1960), ΠοN
λιτισµόσ, Θρησκεία, Χριστιανισµόσ (1968), Η κατάρρευση των αυτονοήτων (σε συνέχειεσ,
1972J73), Ορθοδοξία και Οικονοµία (αγγλιστί και στο Θέµατα Κοινωνιολογίασ τησ ΟρθοJ
δοξίασ, Θεσσαλονίκη 1975, σσ. 83J165 και σε µορφή βιβλίου), Η Εκκλησία στη διακονία τησ
ειρήνησ (1976), Η αλογόµυγα ενώπιον του ∆ικαστηρίου. Γύρω από τη διαµάχη για την «ποN
λιτική» δέσµευση του Παγκοσµίου Συµβουλίου των Εκκλησιών (γερµανιστί, 1981), ΛειτουρN
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), Εσµοί Nισµών και Ορθοδοξία (1991), Μεταµόρφωση και
παραµόρφωση του πολιτισµού στην Κρήτη (1991), Ο Θεόσ ενώνει (1992), Ορθοδοξία και ΕυN
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ρώπη (1993), Η Ενωµένη Ευρώπη και η εθνική µασ ταυτότητα (1993), Ελληνική Παιδεία και
Ευρώπη (1993), Καταλλαγή, δωρεά του Θεού και πηγή νέασ ζωήσ (γερµανιστί, 1995), Η ΕυN
ρώπη από ελληνορθόδοξη σκοπιά (1995), Ναι στην αλήθεια (1996), Θρησκείεσ και ΠολιτιN
σµοί. Σύγκλιση, σύγκρουση, διάλογοσ (στον τόµο Ορθοδοξία και η των πάντων ενότησ,
έκδοσισ Ιεράσ Μονήσ Κουτλουµουσίου, Άγιον Όροσ 1997, σσ. 199J207), Η εκκλησιαστική ΕκN
παίδευση και ο κόσµοσ που έρχεται (1999), Ο γενικόσ προσανατολισµόσ τησ παιδείασ και ο
ρόλοσ τησ θρησκευτικήσ αγωγήσ (1999), ΈΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ. ΟΥΚ ΟΙ∆Α Α ΟΙ∆Α (έκδοση
ΟΑΚ, Χανιά 1999), Παγκοσµιοποίηση τησ ειρήνησ και τησ αγάπησ (2001), Το σοκ τησ 11ησ
Σεπτεµβρίου και τα επακόλουθά του (2002), Εν απουσία του Θεού. Η διαµάχη περί αναφοN
ράσ του Θεού στο Ευρωπαgκό 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. 445J460), Το ξεροκόµµατο
(στο βιβλίο Γερµανικέσ φυλακέσ Αγιάσ 1941J1945, Χανιά 2005, σσ. 139J143), Όψεισ τησ ΟρN
θόδοξησ Κοινωνικήσ Ηθικήσ (στον συλλογικό τόµο Προοπτικέσ Οικουµενικήσ Κοινωνικήσ
Ηθικήσ. Το καθήκον των Εκκλησιών στην ευρύτερη Ευρώπη – γερµανιστί, Mainz 2005),
Πίστη N Επιστήµη N Ζωή. Η Ορθοδοξία σε διάλογο (Χανιά 2007, σσ. 134), Μετακένωσισ. ΕλN
λάδα N Ορθοδοξία N ∆ιαφωτισµόσ κατά τον Κοραή και τον Οικονόµο (εκδ. Ακρίτασ, Αθήνα
2010), ∆αρβίνοσ και Εξέλιξη (Ενοριακή Παρουσία 50, 13J14, Ρέθυµνο 2010).
Θα ήταν παράλειψή µου να µην αναφέρω την καταχώριση αξιόλογων και εµπεριJ
στατωµένων άρθρων του Παπαδερού σε έγκυρα εγκυκλοπαιδικά λεξικά, όπωσ: η ΘρησκευN
τική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, η Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαιδεία 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 ΚαDρησ, Αδαµάντιοσ Κοραήσ, Απόστολοσ Μακράκησ, ΚωνJ
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 επιστήJ
µονοσ Ευγενίασ Ζούκοβα για τον Νικηφόρο Θεοτόκη από το γνωστό για το κύροσ του ΠαJ
νεπιστήµιο Lomonosov τησ Μόσχασ.
Ο Παπαδερόσ, όµωσ, καθιερώθηκε και ωσ ονοµατοθέτησJανάδοχοσ 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
∆ιακονία. 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 εφαρJ
µογή του στη ζωή τησ Εκκλησίασ. ∆ύο 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 θεολογικόJεκJ
κλησιαστικό χώρο, αλλά και από επιστήµονεσ που υπηρετούν άλλουσ, µη θεολογικούσ, επιJ
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 ΚωνJ
σταντινουπόλεωσ και Αλεξανδρείασ, κατά τα εγκαίνια του νέου Συνεδριακού Κέντρου τησ
ΟΑΚ στισ 12 Νοεµβρίου 1995.
Κατακλείοντασ την οµιλία µου θα ήθελα να σασ διαβεβαιώσω ότι αισθάνοµαι ανάµεσά 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 ενώπιόν 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 συγκλοJ
νιστικό γεγονότα, όπωσ το καταστροφικό τσουνάµι τησ Φουκουσίµα, που ακολούθησε τον
πρόσφατο φοβερό σεισµό των εννέα ρίχτερ; Ασ αφουγκραστούµε µε νηφαλιότητα την προJ
τροπή τησ Εκκλησίασ: «Στῶµεν καλῶσ!»
Αγαπητέ Αλέκο,
Σε ευχαριστούµε για την προσφορά σου στον Ελληνισµό και την Ορθοδοξία και σε συγχωJ
ρούµε αν κάπου αστόχησεσ. Σε ευχαριστούµε για όσεσ πικρίεσ και απογοητεύσεισ έζησεσ και
για όσεσ νύχτεσ έµεινεσ ξάγρυπνοσ, προκειµένου το έργο τησ ΟΑΚ να έχει συνέχεια και συνέJ
πεια προσ όφελοσ τησ αλήθειασ του Χριστού, τησ Ορθόδοξησ Παράδοσησ, τησ Κρήτησ και τησ
Ελλάδασ.
Σασ ευχαριστώ!
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Αλέξανδροσ Κ. Παπαδερόσ
Του κόσµου ο πόνοσ πόνοσ µου
κι οι χάρεσ του χαρέσ µου
Εικόνεσ από τη ζωή τησ Ορθοδόξου Ακαδηµίασ Κρήτησ
[Έγινε προβολή και σχολιασµόσ φωτογραφιών από το Ίδρυµα, τη ζωή και τισ δράσεισ του. Ο τιµώJ
µενοσ έκρινε ότι θα προκαλούσε µεγάλη οικονοµική επιβάρυνση η δηµοσίευση και τησ δικήσ του ειJ
σήγησησ, κυρίωσ λόγω του πλήθουσ των έγχρωµων φωτογραφιών. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
προσφύγουν στο Λεύκωµα: Ἀλέξανδροσ Κ. Παπαδερόσ, Ὀρθόδοξοσ Ἀκαδηµία Κρήτησ. Τά πρῶτα
σαράντα χρόνια, Ἀθήνα 2011, καθώσ και σε άλλα δηµοσιεύµατα, που αναγράφονται στην εργοJ
γραφία που ακολουθεί.]

Ο Α. Κ. Παπαδερόσ στην Κρητική Εστία
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