
Ανακοίνωση 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του  Πανεπιστημίου Κρήτης  

για την κοίμηση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας  και Εξάρχου Ωκεανίας 

 Στυλιανού. 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης εκφράζει τη 
βαθύτατη θλίψη του για την εκδημία του σπουδαίου Ιεράρχη, Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας 
και Εξάρχου Ωκεανίας, μακαριστού Στυλιανού Χαρκιανάκη. 

Ο μακαριστός Ιεράρχης , Ρεθυμνιώτης από το Άδελε, ως προς την καταγωγή, είχε στενούς 
δεσμούς με το Τμήμα μας.  Δέχτηκε, με ιδιαίτερη χαρά,  να γίνει δικός του επίτιμος 
διδάκτορας: μια τιμή που, λόγω της αξίας του τιμωμένου, λειτουργεί και αντίστροφα 
χαρακτηρίζοντας το ίδιο το Τμήμα και το Πανεπιστήμιό μας. 

Υπήρξε πολυσχιδής προσωπικότητα με πολύπλευρη δράση σε διαφορετικούς τομείς του 
ευρύτερου ελληνορθόδοξου πολιτισμού. Μαζί με το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο, 
θυμίζουμε την αποφασιστική εμπλοκή του σε πολύ ευαίσθητα και φορτισμένα αιτήματα 
του σύγχρονου κόσμου, όπως είναι ο διάλογος με την ετερότητα και τη 
διαθρησκευτικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, προσέφερε τις υπηρεσίες του, επί είκοσι τρία έτη, 
ως Πρόεδρος των Εκπροσώπων των Ορθόδοξων Εκκλησιών στον Επίσημο Θεολογικό 
Διάλογο με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία (1980-2003). 

Ως επιστήμονας θεολόγος μάς άφησε εκτεταμένο συγγραφικό έργο, αλλά επίσης εργάστηκε 
και σε θεσμικό επίπεδο για την καλλιέργεια και τη θεσμοθέτηση των   θρησκευτικών και 
κυρίως των ελληνορθόδοξων σπουδών στο εξωτερικό με την ίδρυση (1983) και, αργότερα, 
τον συντονισμό, από τη θέση του Κοσμήτορα, της Θεολογικής Σχολής του Αγίου Ανδρέα. 

 Διατρέχοντας σύντομα τους σταθμούς στην καθαρά ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία, 
θυμίζουμε πως ήταν διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1965) 
και υφηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είχε πλούσιο 
διδακτικό έργο σε διάφορα ελληνικά και ξένα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, μεταξύ των οποίων 
στα Πανεπιστήμια του  Regensburg και του Σίδνεϋ. 

Αλλά και στον τομέα της Λογοτεχνίας μάς άφησε ποιοτικό και εκτεταμένο ποιητικό έργο, 
όπου μάλιστα διατυπώνονται με τόλμη πολιτικές και κοινωνικές ευαισθησίες, όπως έχει 
δείξει στη σχετική μελέτη της η ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματός μας, Ελπινίκη 
Νικολουδάκη. Ένα μικρό μέρος της εργασίας της παρουσιάστηκε μάλιστα στη τελετή 
αναγόρευσης του Ιεράρχη σε Επίτιμο διδάκτορα του Τμήματός μας. Παλαιότερα (1980) το 
ποιητικό του έργο είχε τιμηθεί με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, μετά από εισήγηση του 
γνωστού Ρεθυμνιώτη λογοτέχνη, Παντελή Πρεβελάκη.  

Για την όλη σημαντικότατη προσφορά του, αλλά και τους ιδιαίτερους δεσμούς με το Τμήμα 
μας στο Πανεπιστήμιο της γενέτειράς του, θα θυμόμαστε τον μακαριστό  Ιεράρχη, με τιμή 
και συγκίνηση.  

  


