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Οι περισσότερες χώρες στον πλανήτη μας , συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών 

της Αμερικής και της Ελλάδας, δέχονται τα τελευταία χρόνια αλλεπάλληλα και με αυξανόμενη 

δριμύτητα κτυπήματα από ακραία καιρικά φαινόμενα. Επιστήμονες των θετικών επιστημών 

αποδίδουν την αιτία των φαινομένων αυτών σε κλιματική αλλαγή  λόγω υπερβολικών 

βιομηχανικών εφαρμογών που επιφέρουν μόλυνση της γήινης ατμόσφαιρας με χημικές ουσίες 

που διαταράσσουν την οικολογική ισορροπία.Τα αποτελέσματα των φαινομένων αυτών που 

βιώνουμε πλέον καθημερινά έχουν επιπτώσεις στην οικονομία των εθνών γενικά, αλλά και 

στην ποιότητα και ασφάλεια της ζωής σε πολύ μεγάλη έκταση ανά την υφήλιο.  

Η κατάσταση απαιτεί άμεση διορθωτική επέμβαση για την επιστροφή στην κλιματική 

ισορροπία και την αποτελεσματική αναστροφή των έντονων φαινομένων, πριν  αυτά γίνουν μη 

αναστρέψιμα. Είναι γεγονός ότι η ανάγκη αυτή απασχολεί σοβαρά πολλές κυβερνήσεις, που 

σε διεθνή συνέδρια αποφασίζουν από κοινού συγκεκριμένα διορθωτικά μέτρα. Ατυχώς, δεν 

ανταποκρίθηκαν στην ανάγκη αυτή μερικές κυβερνήσεις και μάλιστα μεγάλων χωρών που 

είναι και οι μεγαλύτεροι παραβάτες στη δημιουργία του προβλήματος. Στον Ελληνικό 

πολιτισμικό χώρο, με την ηγεσία του Οικουμενικού  Πατριάρχου                           κ. 

Βαρθολομαίου, η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία από ετών κηρύσσει ένθερμα και μεθοδικά την 

λήψη μέτρων για τη σωτηρία του απειλούμενου κόσμου μας, όπως εμφανέστατα 

αποδεικνύεται από τον αυξανόμενο περιορισμό της βιοποικιλότητας της ζωής σε διάφορα 

γεωγραφικά πλάτη, και από την αυξανόμενη αδυναμία της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής 

να διαθρέψει λαούς σε επηρεαζόμενες περιοχές.                                                                             

Όλοι μας οφείλομε στην ανθρωπότητα και στους εαυτούς μας να αντιμετωπίσουμε το 
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πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής ανάλογα με την σοβαρότητα που έχει, αφού καθορίζει 

αρνητικά την επιβίωση όλων επάνω στον πλανήτη μας. 

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος έχει την υπευθυνότητα να ανταποκριθεί στην αδήριτη ανάγκη να 

δώσει και το δικό του μήνυμα  διαφώτισης  και ενεργού αντιμετώπισης της κλιματικής 

αλλαγής. 

Ακολουθεί άρθρο του  καθηγητού Παναγιώτη Σίσκου με τίτλο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ‐   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ‐  

ΠΑΙΔΕΊΑ. Tο άρθρο αυτό, που θα παρουσιάσουμε σε 3 συνέχειες, ήταν το αντικείμενο  ομιλίας 

του Καθηγητού Σίσκου στο παρελθόν, το περιεχόμενό του όμως έχει αξία και εφαρμογή 

σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. 

Dr. Siskos is Professor of Analytical Chemistry and Environmental Analysis at the National and 

Kapodistrian University of Athens. He has focused his research activities for the last years on 

Atmospheric Chemistry and Environmental Pollution. His research interests also include Human 

Exposure, Risk Assessment, Environmental Management and Green Chemistry‐Sustainable 

Technology. 

                                                                The Editor 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ‐ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ‐  ΠΑΙΔΕΙΑ 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Ευχαριστώ  θερμώς  τον  ομότιμο  καθηγητή  κύριο  Γεώργιο  Μποζώνη  για  την  πρόσκληση  να 

ομιλήσω  μέσα  στο  πλαίσιο  σεμιναρίου  κοινωνικού  και  φιλοσοφικού  προβληματισμού. 

Δέχθηκα καταρχήν την πρόσκληση με δισταγμό διότι η επιστημονική μου ενασχόληση είναι η 

περιβαλλοντική Χημεία και δεν έχει το αντικείμενο αυτό άμεση σχέση  με την κοινωνιολογία 

και τη φιλοσοφία. 

Η  περιβαλλοντική  Χημεία  και  ευρύτερα  η  περιβαλλοντική  επιστήμη  έχει  σχέση  με  τα 

προβλήματα και τους προβληματισμούς που απασχολούν τον άνθρωπο εξυπαρχής, δηλαδή τη 

σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και σήμερα ίσως εντονότερα με τα αδιέξοδα 

που έχουν προκληθεί από την αλόγιστη και χωρίς μέτρο τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη, 

με  παρενέργειες  την  υποβάθμιση  του  φυσικού  περιβάλλοντος  και  τα  αδιέξοδα  της 

οικονομικής αναπτύξεως. 
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Συνεπώς  προβληματισμοί  μπορούν  να  διατυπωθούν  με  υπόβαθρο  το  περιβάλλον  και  εν 

συνεχεία  θα  προσπαθήσω  να  διατυπώσω  και  σχετικούς  προβληματισμούς  με  τον  πολιτισμό 

και τη πολιτιστική ανάπτυξη καθώς και για την παιδεία και την αειφόρο εκπαίδευση.   

Ένας προβληματισμός που μπορεί να τεθεί εξυπαρχής είναι: 

Ποιες είναι οι εξαιρετικές και ειδικές συνθήκες, στη χρονική περίοδο που διατρέχουμε, για τη 

χώρα  μας  και  για  όλο  τον  κόσμο  που  προκαλούν  την  κρίση;  Η  κρίση  είναι  ενεργειακή  (η 

αύξηση  των  τιμών  του  πετρελαίου  στα  $150  το  βαρέλι),  η  κρίση  είναι  περιβαλλοντική  ή 

οικολογική  (αυξημένη  ρύπανση  στα  αστικά  κέντρα,  κλιματικές  αλλαγές),  η  κρίση  είναι 

οικονομική,  με  την  κατάρρευση  του  παγκόσμιου  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  και  τις 

προκαλούμενες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Είναι προφανές το αλληλένδετο  της 

Ενέργειας , της  Οικονομίας,  και του Περιβάλλοντος: O Gerald Garvey το 1971 έγραψε βιβλίο 

με  τον  τίτλο Energy, Ecology  and Economy,  το  οποίον  υπήρξε  προφητικό  και  μόνον  σήμερα 

κατανοείται από τους πολιτικούς και τους πολίτες.  

Η θεματική αυτή τριλογία με τα τρία «Ε» καθώς και η προτεινόμενη τριλογία με τα τρία «Π», 

Περιβάλλον,  Πολιτισμός,  Παιδεία  είναι  και  αυτές  μεταξύ  τους  αλληλένδετες,  διότι  η  σωστή 

παιδεία, η ανάπτυξη του πολιτισμού και η προστασία του περιβάλλοντος, εξαρτώνται από τα 

ενεργειακά αποθέματα που διαθέτει ο άνθρωπος για να αναπτύξει την οικονομία, να παράγει 

αγαθά και να προσφέρει υπηρεσίες, προς όφελος των ανθρώπων. Οφείλω να αναφέρω ότι η 

τριλογία Περιβάλλον, Πολιτισμός, Παιδεία επροτάθη σε μένα για πρώτη φορά το 1993 από τον 

αείμνηστο καθηγητή της κλασσικής φιλολογίας Ανδρέα Παναγόπουλο. 

Έχοντας  υπόψη  τις  παραπάνω  σκέψεις,  καθώς  και  την  ενασχόληση  μου  με  τα  θέματα 

περιβάλλοντος,  παιδείας  και  προσφάτως  με  τα  θέματα πολιτισμού  στο Φιλολογικό  Σύλλογο 

Παρνασσός επέλεξα το θέμα της ομιλίας μου με τίτλο : Περιβάλλον, Πολιτισμός, Παιδεία. Θα 

ομιλήσω  συνοπτικά  για  το  θέμα  μου  με  οδηγό  την  σημερινή  γνώση  για  τις  προοπτικές  της 

μετεξέλιξης των δραστηριοτήτων του ανθρώπου  στον αδιάκοπα μεταβαλλόμενο κόσμο. 
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Θα αρχίσω την ομιλία μου με την πρώτη έννοια, το περιβάλλον, που συνδέεται άμεσα  με την 

ενέργεια και την οικονομία, και εν συνεχεία θα προσπαθήσω να συνδέσω το περιβάλλον με τις 

έννοιες του πολιτισμού και της παιδείας. 

2.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ‐ΕΝΕΡΓΕΙΑ‐ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

2.1 Περιβαλλοντικη ιστορία του ανθρώπου 

Έχοντας υπόψη τις προσφάτως διατυπούμενες απόψεις περί της οικο‐ιστορίας (eco‐history) ή 

ορθότερα  της περιβαλλοντικής  ιστορίας  (Tyrell, 2005),  η  εξελεγκτική πορεία  του ανθρώπου 

μπορεί  να  ερμηνευτεί ως  αποτέλεσμα  βιοτικών αλληλοεπιδράσεων ανάμεσα  στον  άνθρωπο 

και στη Γη. Τα χαρακτηριστικά της γης «καθόρισαν τα γεγονότα σχεδόν εξίσου σημαντικά με τα 

χαρακτηριστικά  των  ανθρώπων  ,που  έζησαν  σε  αυτήν».  Η  οικο‐ιστορία  εκλαμβάνει  λοιπόν 

τους  ανθρώπους  «ως  ένα  στοιχείο  μέσα  σε  σύνθετα  και  εξελισσόμενα  οικοσυστήματα». 

Σημαντικό  θέμα  των  μελετών  της  περιβαλλοντικής/οικολογικής  ιστορίας  αποτελεί  η 

αλληλοεπίδραση  μεταξύ  των  διαφόρων  μορφών  ζωής  και  του  περιβάλλοντος,  η  οποία 

περιλαμβάνει το κλίμα και τα αποθέματα τροφίμων.  

Με  βάση  τις  γνώσεις  μας  για  την  προϊστορική  και  ιστορική  περίοδο  της  ανθρωπότητας, 

γνωρίζουμε ότι    ο άνθρωπος στον αγώνα  της  επιβίωσης  του μέσα στο δύσκολο  και  εχθρικό 

περιβάλλον  στο  οποίο  βρέθηκε  ανυπόδητος,  ανένδυτος,  άστεγος,  και  άοπλος  κατόρθωσε, 

κατά τον μύθο του Προμηθέα, να κλέψει την φωτιά από τους θεούς, την οποία αξιοποίησε για 

τη θέρμανση,  το μαγείρεμα των ζωικών τροφών και  την θερμική επεξεργασία των μετάλλων 

και  υλικών.  Ο  άνθρωπος  προοδευτικά  πέρασε  από  την  περίοδο  του  τροφοσυλλέκτη  και 

κυνηγού  στη  νομαδική  ζωή,  στην  κτηνοτροφική,  γεωργική  και  στην  αστική,  στην  ζωή  των 

πόλεων. Η περιβαλλοντική  ιστορία  του ανθρώπου διακρίνεται στη λίθινη εποχή,  στην εποχή 

του χαλκού, και στην εποχή του σιδήρου. 

Ο  άνθρωπος  άρχισε  τις  πρώτες  επεμβάσεις  και  προσπάθειες  κατακυριεύσεως                           

του  περιβάλλοντος,  κυρίως  του  φυτικού  και  ζωικού  κόσμου,  με  τη  χρήση  των  πρωτόγονων 

εργαλείων. Με  τα  εργαλεία  και  τα όπλα,  που  κατασκεύασε,  άρχισε  τον προοδευτικό  έλεγχο 

των  διαφόρων  φυσικών  πόρων  και  πηγών  ενέργειας.  Καλλιέργησε  τα  φυτά  για  να  αντλεί 
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τροφή,  εξημέρωσε  τα  ζώα  και  χρησιμοποίησε  τη  ζωική  ενέργεια  τους,  εφεύρε  τα  ενδύματα 

(γεωργική και κτηνοτροφική επανάσταση ‐ πράσινη επανάσταση) κλπ.             

Το  δεύτερο  ευδιάκριτο  στάδιο  ήταν  η  διαχείρισηκαι  εκμετάλλευση  του ανόργανου  κόσμου, 

που περιελάμβανε  την  τήξη  των μετάλλων  (εποχή  χαλκού  και  σιδήρου) και  τις  πρωτόγονες 

χρήσεις του ανέμου και του ύδατος (ήπιες μορφές ενέργειας).  

Ο σύγχρονος πολιτισμός, ο “υψηλοτέρου” επιπέδου πολιτισμός , εμφανίζετ αι με τη Πρώτη 

Βιομηχανική Επανάσταση, το 1760‐1840 μ.Χ, στην Αγγλία με την καύση του άνθρακα και 

παραγωγή ατμού, και  την κατασκευή ατμοκίνητων μηχανών για την παραγωγή  αγαθών και 

προϊόντων όταν δηλαδή γεννήθηκε η βιομηχανία (βίος και μηχανές). 

H Δεύτερη Βιομηχανική Επανάσταση γίνεται με τη κατασκευή μηχανών εσωτερικής καύσης 

των υγρών καυσίμων δηλαδή του πετρελαίου και της βενζίνης, περί το 1900 στη Γερμανία, και 

την κατασκευή ηλεκτροκινητήρων για την παραγωγή  ηλεκτρικής ενέργειας (εποχή ηλεκτρικής 

ενέργειας) και την ευρεία χρήση των ηλεκτρικών μηχανών 

Η Τρίτη  Τεχνολογική  Επανάσταση, η  οποία  άρχισε  στην  Αμερική  και  στην  Ιαπωνία  το 1980 

στηρίζεται  στη  βιοτεχνολογία,  στην  αναγεννώμενη  δύναμη  των  γονιδίων,  π.χ  τα  γενετικά 

τροποποιημένα προϊόντα και την ηλεκτρονική με τα μικροηλεκτρονικά, τους υπολογιστές, την 

ασύρματη  τηλεφωνία κ.λπ.  (βιοτεχνολογική και ηλεκτρονική εποχή). Σήμερα ομιλούμε πάλι 

για την Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση, την Πράσινη Επανάσταση, δηλαδή την ανάπτυξη των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την εισαγωγή της οικονομίας του υδρογόνου. 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω επεμβάσεων του ανθρώπου έχουμε τα εξής αποτελέσματα: 

 Το  1900  ο  πληθυσμός  της  Γης  έφθασε  μόλις  το  1,5  δις,  ενώ  το  2000,  σε  ένα  αιώνα,  ο 

πληθυσμός  της  Γης  έγινε  6  δις    και  αυξήθηκε  ο  μέσος  όρος  ζωής  από  48  στα  75  χρόνια. 

Βελτιώθηκε και η ποιότητα  ζωής των ανθρώπων  .  Για  την αύξηση της γεωργικής παραγωγής 

κατασκευάστηκαν μηχανές,  παρήχθησαν  λιπάσματα  και φυτοφάρμακα με  την ανάπτυξη  της 

χημικής βιομηχανίας. Για την προστασία της υγείας των ανθρώπων κατασκευάστηκαν ιατρικά 

μηχανήματα  και  εκατοντάδες φάρμακα.  Η  ενέργεια  για  τις  μηχανές  έγινε με  την  καύση  των 

ορυκτών καυσίμων (άνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου), για την παραγωγή υλικών για τις 
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κατασκευές αξιοποιήθηκαν τα μεταλλεύματα και πολλές πρώτες ύλες από την Γη. Συνεπώς για 

την  οικονομία,  την  παραγωγή  αγαθών  με  λίγο  κόπο,  απαιτείται  παραγωγή  και  κατανάλωση 

ενέργειας με τις καύσεις, οι οποίες όμως παράγουν μεγάλη ρύπανση. Η ενέργεια, η οικονομία 

και το περιβάλλον είναι αλληλένδετα. Το ένα συνεπάγεται το άλλο. 

 2.2 Ενέργεια – Εν αρχή ην ενέργεια  

(Συνέχεια στο επόμενο τεύχος) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

                  NEWS FROM AND ABOUT OUR ASSOCIATION 

In words expressed by the donors, the Hellenic Link, Inc. has received a grant for support of its 

“immense and useful activities” for “internationalizing the Greek language”. The donors ‐ Dr. 

donors – Dr. and Mrs. Alex Malaspina ‐ provided the donated funds via the Community 

Foundation for Greater Atlanta. The sum donated was $15,000, for which we are profoundly 

grateful. The grant will be used entirely for the continued construction of an infrastructure for 

Hellenic Education and for the cultivation and blossoming of Hellenic Culture in the United 

States of America. 

One relevant goal currently pursued actively is to support the university‐offered collaborative 

program of Certification of Greek Teachers to qualify for teaching Greek as foreign or second 

language in public schools (Program developed jointly by the Aristotle University of Thessaloniki 

and the University of Delaware, officially initiating instruction in January 2020). With its full 

operational unfolding, this program is expected to offer in time, inter alia, better support to 

small‐ and medium‐sized Greek Orthodox Church communities as they operate Day Schools,  

especially high schools, with limited budgets. Conversely, the program will enable Greek 

teachers to have  a secure and satisfying career in North America.                           

An educational innovation, conceived and implemented by the “Council on Hellenic Education” 

of the Hellenic Link, Inc., is the development for publication and use in US secondary schools of 

instruction guides for major themes of Hellenic History that are based on the “modular” 

approach of teaching. The first Teaching Guide, addressing Byzantine Civilization, has been 

drafted and currently is tested in pilot teaching in the distinguished (2000 pupils,58 teachers) 

Odyssey Charter School of Wilmington DE. The Board of Directors of the Link is carefully 
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considering the development and publication of additional teaching guides, concerned with 

other substantial domains of our Hellenic Culture. 

These projects cannot be carried out with meager resources (γλίσχρα οικονομικά μέσα). Such a 

drawback has indeed hampered and slowed progress in implementing developmental plans for 

Hellenic Education despite the 20‐year persistent endeavor of the Hellenic Link. It is, therefore, 

with deep appreciation that our Association welcomes the received beneficent grant, which 

with responsible and competent work will strengthen and accelerate the output of its 

innovative educational and cultural agenda.  

                                                                   The Editor 

 

 

 

 

 

                                   HELLENIC LINK, Inc 
 A NON PROFIT CULTURAL AND SCIENTIFIC ASSOCIATION 
 OF  HELLENES AND  PHILHELLENES INCORPORATED IN 
DELAWARE 
Suite No. 278, 38-11 Ditmars Blvd, Astoria, New York 11105   
 WebSite: http://www.helleniclink.org        Email: info@helleniclink.org  
                             Contact Telephone: (718) 217- 0430       

 
              

INVITATION TO A LECTURE 

At Stony Brook University on the subject of the book presented in Bulletin #174:  

CYPRUS UNDER BRITISH RULE   

The lecture will be given by the author, Professor CHRISTOS P. IOANNIDES. 

See details below: 
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          ΝΕΑ  ΒΙΒΛΙΑ -  NEW BOOK PUBLICATIONS 

«H Κτίση Ως Ευχαριστία» 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΒΙΒΛΙΟΥ 

Του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζηζιούλα 

 

Το οικολογικό πρόβλημα έκανε την εμφάνισή του στα μέσα περίπου του 20ού αιώνα με τρόπο  δραματικό. Η 
αύξηση  της  θερμοκρασίας  της  γης,  η  τρύπα  του  όζοντος,  το  φαινόμενο  του  θερμοκηπίου,  το  λιώσιμο  των 
πάγων στην Ανταρκτική, η κλιματική αλλαγή είναι μερικά μόνο φαινόμενα τα οποία ο άνθρωπος βιώνει πλέον 
στην καθημερινότητα του σε όλον τον κόσμο. Οι αιτίες πολλές. Από την αδηφάγο επιθυμία του ανθρώπου να 
εκμεταλλευτεί  τους  φυσικούς  πόρους  της  γης  με  κάθε  κόστος,  μέχρι  την  υπερκατανάλωση  ως  βασική 
συνιστώσα ενός χρησιμοθηρικού πολιτισμού, έχουν μετατρέψει το κοινό μας σπίτι (Οίκος) σε ένα ναρκοπέδιο 
το  οποίο  καθιστά  το  μέλλον  τόσο  του  πλανήτη  όσο  και  του  ανθρώπου  αρκετά  δυσοίωνο  ή  και  μη 
αναστρέψιμο.  Για  την  αντιμετώπιση,  όσο  και  πρωτίστως  για  την  ευαισθητοποίηση  απέναντι  στην 
περιβαλλοντική  κρίση  η  Εκκλησία,  και  ιδιαίτερα  το Οικουμενικό   Πατριαρχείο  Κωνσταντινουπόλεως,  καθώς 
και επιφανείς ιεράρχες και στοχαστές έχουν τις τελευταίες δεκαετίες συνδράμει αποφασιστικά με τις όποιες 
πνευματικές δυνάμεις τους για την αναστροφή, του κλίματος, για τη σωτηρία του περιβάλλοντος. 

Η παρούσα επανέκδοση του βιβλίου Η Κτίση ως Ευχαριστία  του Μητροπολίτη Περγάμου  Ιωάννη Ζηζιούλα, 
Ακαδημαϊκού, έρχεται να δώσει μία κριτική αποτίμηση της ιστορικής συνενοχής, αλλά και της συμβολής της 
ορθόδοξης  θεολογίας  και  παράδοσης  στην  προσπάθεια  διαμόρφωσης  ενός  διαφορετικού  ανθρωπολογικού 
και  κοσμοθεωρητικού  μοντέλου  το  οποίο  θα  δίνει  προτεραιότητα  στην  αμοιβαιότητα  των  σχέσεων  μεταξύ 
Θεού,  ανθρώπου  και  περιβάλλοντος  και  στην  ευθύνη  του  ανθρώπου  ως  “ιερέα  της  κτίσης”  για  την 
αποκατάσταση της κοσμικής αρμονίας και ισορροπίας.  

Με  αφορμή  την  έκδοση  αυτή  οι  Εκδόσεις  Πορφύρα  διοργανώνουν  στις  16  Νοεμβρίου,  εκδήλωση  με  τη 
συμμετοχή ανθρώπων και στοχαστών από διάφορους χώρους, με γνώση και εμπειρία στα προβλήματα του 
περιβάλλοντος, αποσκοπώντας στην ανάδειξη του επείγοντος χαρακτήρα του ζητήματος αυτού.  

Στο πάνελ το οποίο θα συντονίζει ο επιμελητής της έκδοσης: 

Δρ. Νικόλαος Ασπρούλης, Αναπληρωτής Διευθυντής Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου.  

Θα λάβουν μέρος μεταξύ άλλων η κ. Μαρία Γανωτή, υπεύθυνη ΜΚΟ ΑΝΙΜΑ,  Σύλλογος προστασίας άγριας 
ζωής, ο Δρ. Σταύρος Γιαγκάζογλου, Επίκουρος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ, η κ. Θεοδότα Νάντσου, 
επικεφαλής  πολιτικής  WWF  Ελλάς,  η  Δρ.  Ιωάννα  Σαχινίδου,  εκπαιδευτικός  (Editor’s  Note,  PhD,  Wales 
University, 2013). 

Με την παρουσία του θα τιμήσει την εκδήλωση και ο Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 12.00 μ.μ. 
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Βιβλιοπωλείο Αρμός (πατάρι) 

Μαυροκορδάτου	11,	Τ.Κ.	106	78,	τηλ.:	210	3304196	

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

Ὑπῆρξε  μαθητής  τοῦ  μεγάλου  ὀρθοδόξου  θεολόγου  τῆς  Ρωσικῆς  Διασπορᾶς  π.  Γεωργίου  Φλωρόφσκυ. 
Γεννήθηκε  στίς  10  Ἰανουαρίου  1931  στό  Καταφύγιο  Κοζάνης.  Σπούδασε  θεολογία  στό  Ἀριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  καί  στό  Πανεπιστήμιο  Ἀθηνῶν,  ἐνῶ  ἔκανε  μεταπτυχιακές  σπουδές  στό 
Πανεπιστήμιο  τοῦ Harvard  (Η.Π.Α.).  Ἐκπόνησε διδακτορική διατριβή στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν μέ θέμα «Ἡ 
ἑνότης  τῆς  Ἐκκλησίας  ἐν  τῇ  Θείᾳ  Εὐχαριστίᾳ  καί  τῷ  Ἐπισκόπῳ  κατά  τούς  τρεῖς  πρώτους  αἰῶνας».  Ἔχει 
διατελέσει  καθηγητής  Συστηματικῆς  Θεολογίας  στά  πανεπιστήμια  Ρώμης,  Ἐδιμβούργου,  Γλασκόβης, 
Θεσσαλονίκης  καί  King’s  College  τοῦ  Λονδίνου.  Τό  1986  ἐξελέγη,  ἀπό  τή  Σύνοδο  τοῦ  Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου,  Μητροπολίτης  Περγάμου,  ὑπέρτιμος  καί  ἔξαρχος  κόλπου  Ἀδραμυττηνοῦ.  Τό  1993  ἐξελέγη 
μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καί τό 2002 διετέλεσε ἐπίσης πρόεδρός της. Ὑπῆρξε συμπρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς 
Διαλόγου  μεταξύ  τῆς  Ὀρθόδοξης  καί  τῆς  Ρωμαιοκαθολικῆς  Ἐκκλησίας  (μέχρι  τό  2015),  ἐνῶ  ὑπῆρξε  καί 
Διευθυντής τοῦ Γραφείου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀθήνα (2000‐2014). Ἔχει συγγράψει πλῆθος 
μελετημάτων καί ἄρθρων στήν ἑλληνική, ἀγγλική καί γαλλική γλώσσα. Πολλά ἀπό τά βιβλία καί κείμενά του 
ἔχουν  ἤδη  μεταφραστεῖ  σέ  πολλές  ξένες  γλῶσσες,  ἐνῶ  γιά  τό  ἔργο  του  ἔχουν  ἔκπονηθεῖ  μέχρι  στιγμῆς 
περισσότερες ἀπό ἑκατό διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές ἐργασίες καί μελέτες. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

My Detroit: Growing Up Greek and American in Motor City 

By Dan Georgakas 

A publication in cooperation with the Authors Guild, the e-book and the new 
printed edition are available at Amazon, The Apple Bookstore, Books-a Million, 
Barnes & Noble, and other retail sites. ISBN: 9781625361318 

Smyrna Press, 6 University Place, Suite 206 (PMB 161), Amherst, MA 01002  

smyrnapress@hotmail.com, Fax‐ 1‐413‐230‐3367 

“ Dan Georgakas writes with power, intelligence, and keen wit. My Detroit offers 
a rich gathering of personal memoirs combined with broad social insights. The 
book is essential reading not only for Greek Americans but for anyone who 
wants to know more about an important era in the history of Detroit”.  

Charles Moskos, AMERICAN ACADEMY OF ARTS & SCI 


