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Με τη χάρη του παναγάθου Θεού,
την ευλογία της Εκκλησίας Αυτού
και τη βοήθεια μεγάλου αριθμού
συνεργών και φίλων της,
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η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης
συμπλήρωσε
στις 13 Οκτωβρίου 2008
συνεχή λειτουργία σαράντα χρόνων.
*
Για τα γενόμενα
δόξα καί τιμή στον Άγιο Θεό,
ευχαριστία στους συμπορευθέντες!
*
Για τα ερχόμενα
παράκληση, προσευχή, προσοχή και ευθύνη!
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«Θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί˙ Θεοῦ γε
ώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. Κατὰ
τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι
ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον τέ
θεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ˙ ἕκαστος
δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ˙ θεμέλιον
γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι
παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς
Χριστός. εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν
θεμέλιον τοῦτον χρυσόν, ἄργυρον, λί
θους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην,
ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται˙
ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει˙»
(Α΄Κορινθ. 3,913)

E K Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ Γ΄ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ο Υ
Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ
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1947 1.-3. 4th workshop of the Marie Curie Research Training Network
‘Spindle Dynamics’
Συνέδριο με πρωτοβουλία του Καθηγ. Αθαν. Γιάννη (Πανεπιστήμιο της Λειψίας).

www.oak.gr
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Κ.

ροντος τη μελέτη της σύστασης του μικρόκοσμου
της ύλης σε όσο το δυνατόν μικρότερες κλίμακες,
πολύ μικρότερες από αυτές του ατόμου. Η διερεύνηση της σύστασης και των ιδιοτήτων των σωματιδίων του μικρόκοσμου επιβάλλει την επιτάχυνσή
των σε ιδιαίτερα μεγάλες ταχύτητες, που σχεδόν

προσεγγίζουν αυτήν του φωτός, με στόχο να εισχωρεί στη δομή των θεμελιακών σωματιδίων της
ύλης σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια
ισοδύναμα σε μικρότερες κλίμακες παρατήρησης.
Η προσπάθεια αυτή έχει οδηγήσει σήμερα
στη θεωρητική διαπίστωση, ότι τα πρωτόνια και νετρόνια που η δική μας γενιά έχει μάθει ότι απαρτίζουν τους διάφορους πυρήνες του ατόμου, είναι
σύνθετες οντότητες. Τα επιμέρους συστατικά τους

Α.

ιεθνές συνέδριο με θέμα: «Φυσική σε κλίμαΔ
κες μικρού παράγοντα-χ». Πρόκειται για τον
επιστημονικό κλάδο, που έχει ως κέντρο ενδιαφέ-
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1948 6.-10. Φυσική Υψηλών Ενεργειών
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έχουν ονομασθεί κουάρκ και γλουόνια. Η θεωρία
που διέπει τη συμπεριφορά τους είναι γνωστή ως
κβαντική χρωμοδυναμική.
(Σημ.: Τα διάφορα κουάρκ που δομούν τα
πρωτόνια έχουν χαρακτηρισθεί με ονόματα χρωμάτων -των τριών βασικών χρωμάτων για την ακρίβεια).
Ένα θεμελιακό πρόβλημα της σύγχρονης Φυσικής είναι ότι, παρά το γεγονός πως η δομή που
περιγράφεται από τα κουάρκ είναι συνεπής προς τα
μέχρι σήμερα πειραματικά ευρήματα, τα σωμάτια
αυτά δεν εμφανίζονται σε ελεύθερη κατάσταση
ανάμεσά τους. Φαίνεται να είναι απόλυτα δεσμευμένα το ένα με το άλλο, δηλαδή δεν διαχωρίζονται
μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα από τα κεντρικά θεμελιακά προβλήματα της Φυσικής για την εποχή που
ζούμε. Η διερεύνησή τους απαιτεί πειραματικές διαδικασίες, που αφ’ ενός «βομβαρδίζουν» τα πρωτόνια με αντίστοιχα πρωτόνια σε μεγάλες ενέργειες
και αφ’ ετέρου προσπαθούν να διερευνήσουν σε
όσο το δυνατόν μεγαλύτερες λεπτομέρειες καταστάσεις κουάρκ και γλουνονίων. Τα γλουόνια, σύμφωνα με τις θεωρητικές εικασίες, αποτελούν τον
συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα κουάρκ και δεν τα
αφήνουν να αποσπασθούν το ένα από το άλλο.
Ο όρος χαμηλός παράγων-χ αναφέρεται
ακριβώς στο γεγονός ότι ανάμεσα στις διαδικασίες
κρούσης που προαναφέρθηκαν, απομονώνονται
αυτές, για τις οποίες ένα πολύ μικρό κλάσμα της
ενέργειας κρούσης έχει επηρεάσει τα κουάρκ. Η
φαινομενική αντίφαση ανάμεσα στη μεγάλη ενέργεια κρούσης αφ’ ενός και αφ’ ετέρου στην απομόνωση των επί μέρους γεγονότων που
επηρεάσθηκαν με απαλό τρόπο από τη σύγκρουση, απαιτεί αυξημένη τεχνική επεξεργασία
από θεωρητικής πλευράς. Από την πειραματική
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πλευρά υπάρχει ζωηρότατο ενδιαφέρον ως προς το
κατά πόσον θα επιβεβαιωθούν οι τρέχουσες θεωρητικές προβλέψεις ή θα χρειασθεί να ανασκευασθούν.
Η παγκόσμια κοινότητα των Φυσικών αυτού
του κλάδου περιμένει με περισσή ανυπομονησία να
μελετήσει το θέμα. Αυτό θα καταστεί δυνατό με την
προσεχή έναρξη λειτουργίας του μεγάλου επιταχυντή στο Ερευνητικό Κέντρο CERN της Γενεύης,
ύστερα από οκτώ περίπου χρόνια διαδικασίας κατασκευής του1.
Το συνέδριο έχει συγκεντρώσει κορυφαίους
επιστήμονες από διάφορες χώρες του κόσμου, οι
οποίοι εκφράζονται με τα καλύτερα λόγια τόσο για
την άψογη οργάνωση και λειτουργία της Ορθοδόξου Ακαδημίας, όσο και για τις ομορφιές της Κρήτης.

Χρήστος Κτορίδης, Καθηγητής Τμ. Φυσικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών

1. Οι προσδοκίες, αλλά και οι ανησυχίες που προκαλεί το CERN
με την αναζήτηση των απαρχών και την κατάδυση στα ενδότατα
του μικρόκοσμου, επαναφέρει στη μνήμη ανάλογες σκέψεις από
τις πρώτες προσπάθειες του ανθρώπου να αναδυθεί στον μα
κρόκοσμο του σύμπαντος. Θεωρούμε γι’ αυτό επίκαιρη τη δη
μοσίευση του κειμένου της τελετής, που έγινε τήν Κυριακή, 20.
Ιουλίου 1969, στις 6.00 μ.μ., ύστερα από πρωτοβουλία της Ορ
θοδόξου Ακαδημιας Κρήτης. Τόν λόγον της ακολουθίας εκείνης
είχε εξηγήσει τότε συνοπτικά ὁ Γεν. Διευθυντής του Ιδρύματος
Δρ. Αλέξ. Κ. Παπαδερός, o oποίος είχε εισηγηθεί να γίνει αυτή
η τελετή και συνέθεσε το δεύτερο στιχηρόν (Πάντα χορηγεῖ τό
Πνεῦμα τό Ἅγιον), μέρος της Συναπτής και την ευχή (Κύριε, ὁ
Θεός ἡμῶν, ὁ μέγας καί δυνατός).

Κ.

Π
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ταφεύγομεν, σοὶ προσπίπτοντες ἱκετεύομεν˙ Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν
νεκρῶν, ἐλέησον ἡμᾶς.
( Ἑσπερινός Σαββάτου, πλ. Β΄).
Πάντα χορηγεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, διανοίας φωτίζει, ἐπιστήμην
τελειοῖ, οὐρανούς τῷ ἀνθρώπῳ διήνοιξε, πρός ἀστέρας ἀνόδους
ἐπέτρεψεν, ὅλην συγκροτεῖ τήν τοῦ σύμπαντος φύσιν. ὉμοούP
σιε καί ὁμόθρονε, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ, Παράκλητε, δόξα Σοι.
Δοξολογία

Α.

Στιχηρά
Σὲ Κύριε τὸν ὄντα ἐν πάσῃ τῇ κτίσει, ἁμαρτωλοὶ ποῦ φύγωμεν; ἐν
τῷ οὐρανῷ; αὐτὸς κατοικεῖς˙ ἐν τῷ ᾅδῃ; ἐπάτησας θάνατον˙ εἰς
τά βάθη τὰ τῆς θαλάσσης; ἐκεῖ ἡ χείρ σου Δέσποτα. Πρὸς σὲ καP
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Εἰσαγωγή
Διάκονος
Εὐλόγησον Δέσποτα
Ἱερεύς
Εὐλογητός....
Ἀναγνώστης Ψαλμός ΡΜΗ΄ (148)
Χορός
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Ἱκετήριος Ἀκολουθία
τελεσθεῖσα ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Κυρίας τῶν Ἀγγέλων
Γωνιᾶς Χανίων Κρήτης
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναίου
τῇ 20ῇ Ἰουλίου 1969
κατά τήν ὥραν
τῆς πρώτης προσεδαφίσεως Ἀστροναυτῶν εἰς τήν Σελήνην.
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Αφιερώνεται στην 25ετία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
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Χορός

Αἰωνία ἡ μνήμη (τρίς)
PPPPPPPPPPPP
Ἐξαιρέτως δεόμεθά Σου τῇ ὥρᾳ ταύτῃ,
Κύριε τῶν δυνάμεων καί βασιλεῦ τῶν οὐρανῶν˙
συνόδευσον τούς δούλους Σου τούς οὐρανοδρόμονας,
τούς πυρφόρῳ ἀναβάσει
πρός τόν φωστῆρα τόν ἐλάσσω τῆς νυκτός φερομένους,
πρός ἥν Σύ ἐποίησας εἰς καιρούς φαεσφόρον Σελήνην.
Τείχισον αὐτούς τῇ Σκέπῃ τῶν πτερύγων τῆς ἀΰλου Σου δόξης˙
παράσχου ῥῶσιν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν καί τοῖς σώμασι˙
κατάστησον τήν αἰθέριον αὐτῶν καί ξένην πορείαν
ἀσφαλῆ καί βεβαίαν˙
ὁδήγησον αὐτούς εἰς ποθούμενον τέλος
καί ἐπανάγαγε αὐτούς εἰς τήν γῆν ἀβλαβεῖς,
ἵνα ἐκδιηγήσωνται τῷ κόσμῳ τά θαυμάσιά Σου.

Καί δός αὐτοῖς τε καί τοῖς συνεργοῖς αὐτῶν
καί τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν καί ἡμῖν πᾶσι
πνεῦμα ταπεινοφροσύνης καί σωφροσύνης,
πνεῦμα συνέσεως καί καταλλαγῆς,
πνεῦμα δικαιοσύνης καί πνεῦμα εἰρήνης,
ἵνα μή ἐπάρσεως δαιμονικῆς καί φιλαυτίας πλησθέντες,
νέαν πειρασώμεθα πυργοποιzαν Βαβέλ
καί εἰς σύγχυσιν πάλιν καί χάος καταδυθῶμεν ἀφρόνως˙
ἀλλ’ ἵνα τά ἔργα ἡμῶν ἐν εὐχαριστίᾳ ἀναφέρωμέν Σοι καί πίστει.
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Κύριε, ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ μέγας καί δυνατός,
ὁ τό χάος εἰς κόσμον μεταμορφώσας,
ὁ κατασκευάσας τήν γῆν ἐν σοφίᾳ
καί κατακοσμήσας τούς οὐρανούς δι᾽ ἀστέρων,
ὁ θεμελιώσας τά σύμπαντα τῷ δακτύλῳ τῷ Σῷ˙
ναί, Κύριε παντοκράτωρ,
ὁ ποιήσας φωστῆρα μέγαν εἰς ἀρχάς τῆς ἡμέρας
καί φωστῆρα ἐλάσσω εἰς ἀρχάς τῆς νυκτός
καί θέσας αὐτούς ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ,
ὥστε φαίνειν ἐπί τῆς γῆς
καί διαχωρίζειν ἀνά μέσον τοῦ φωτός
καί ἀνά μέσον τοῦ σκότους˙
ὁ κραταιός καί φοβερός ἐν ἰσχύει,
ὁ ἐπιβλέπων ἐπί τήν γῆν καί ποιῶν αὐτήν τρέμειν˙
ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καί καπνίζονται˙
ὁ ἐνδυσάμενος μεγαλοπρέπειαν
καί ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον.
Ὁ ἐκτείνων τόν οὐρανόν ὡσεί δέρριν,
ὁ τιθείς ὑδατόρρυτα νέφη τήν ἐπίβασίν Σου,
ὁ περιπατῶν ἐπί πτερύγων ἀνέμων˙
ὁ ἐξαποστέλλων τούς ἀγγέλους Σου οὐρανόθεν
ὡσεί φλόγα πυρός˙
ὁ Ἠλίαν τόν Θεσβίτην, τεθρίππῳ ἅρματι πυρίνῳ
οὐρανόν διdππεύοντα, ἀεροβάτην πυρφόρον
καί διφρηλάτην ἀναδείξας οὐρανοδρόμονα˙
ὁ καταβάς εἰς ὄρος Σινᾷ ἐν νεφέλῃ
καί παραδόσας Μωυσῇ ἐντολάς σωτηρίας˙
εἴτα δέ καί τόν Μονογενῆ Σου Υἱόν καταπέμψας τῷ κόσμῳ,
τοῦ διανοῖξαι τῷ Σταυρῷ οὐρανούς κεκλεισμένους,
ἀναστάντα δέ πάλιν εἰς οὐρανούς ἀνέλαβες
ἐν νεφέλῃ καί δόξῃ˙
ὁ τόν Ἀπόστολόν Σου οὐρανοβάμονα ἀναδείξας
καί ἕως τρίτου οὐρανοῦ ἀναρπάσας,
ἔνθα ἄρρητα ῥήματα ἤκουσεν,
ἅ οὐκ ἐξόν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι˙
Ναί, Κύριε, πανοικτῆρμον,
ὁ ποιήσας ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα τήν Σήν
καί στεφανώσας αὐτόν δόξῃ καί τιμῇ˙
Σύ αὐτόν ἐπί τά ἔργα τῶν χειρῶν Σου φιλανθρώπως κατέστησας˙
Σύ τῷ Πνεύματί Σου τῷ Ἁγίῳ κατελάμπρυνας αὐτοῦ τήν διάνοιαν,
εἰς τό περιεργάζεσθαι τά θαυμάσιά Σου
καί κατανοεῖν τῶν μεγαλουργιῶν Σου τό πλῆθος˙
Σύ δέδωκας αὐτῷ λογισμόν καί σοφίαν

Δεόμεθά Σου δέ, πανάγαθε, ἐκτενῶς,
συγχώρησον καί ἀνάπαυσον τούς δούλους Σου,
τούς προαπελθόντας πατέρας καί ἀδελφούς ἡμῶν,
τούς ἐν ἐργαστηρίῳ καί ἐπιστήμῃ,
τούς ἐν πειράμασι καί κατασκευαῖς
καί παντοίοις τῶν χειρῶν καί τοῦ πνεύματος ἔργοις
τιμίως κεκοπιακότας, τούς τε ἀγαπήσαντας τό ὄνομά Σου,
καί τούς ἀγνοίᾳ καί πλάνῃ παρορακότας τήν δόξαν Σου.
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Ὅτι ἐλεήμων.....
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν,
Κύριε, ἐλέησον.

Ἡμεῖς οὖν θάμβει συνεχόμενοι ἐν ἐκστάσει,
δοξολογίαν ἐκ βαθέων προσφέρομέν Σοι
καί εὐχαριστίας εὐγνωμόνοις καρδίαις,
τά καλά τε καί θαυμαστά λογιζόμενοι πάντα,
ὅσα τό γένος τῶν ἀνθρώπων ἐπιτελεῖν ἐπιτρέπεις.

Ὅτι Σύ ὁ ἐποπτεύων τούς οὐρανούς καί συνέχων τά πάντα,
ὁ κυβερνήτης τοῦ κόσμου καί παντός ἀγαθοῦ χορηγός,
καί Σοί τήν δόξαν καί εὐχαριστίαν καί προσκύνησιν ἀναπέμπομεν,
σύν τῷ μονογενῇ Σου Υἱῷ καί τῷ Παναγίῳ Σου Πνεύματι
εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.

do

Ἱερεύς
Διάκονος
Χορός
Ἀρχιερεύς

Ἰδού νῦν ἄνθρωπος ἐπιμελείᾳ καί μόχθῳ
εἰς ἄκρον ἐπιστήμης καί τέχνης ἀχθείς,
οὐρανούς ἀνατρέχει πυροκινήτοις ὀχήμασι,
ζήλῳ φλεγόμενος τοῦ διακριβῶσαι φύσιν καί κάλλος
τῶν κτισμάτων Σου τῶν ἐπέκεινα γῆς.
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P Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεός........
P Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου...
P Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί Πατριάρχου ἡμῶν ἈθηP
ναγόρου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Εἰρηναίου καί πάσης τῆς ἐν
Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.
P Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ πάντων τῶν ἐν ἐπιστήμῃ καί τεχνουργίᾳ διαP
κονούντων ἀδελφῶν ἡμῶν καί ὑπέρ φωτισμοῦ αὐτῶν καί εὐωδόP
σεως τοῦ κατά Θεόν ἔργου αὐτῶν.
P Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν δούλων σου Νήλ, Ἔντουdν καί Μάdκελ, τῶν
μακράν τῆς γῆς τῇ ὥρᾳ ταύτῃ ἐπ’ ἐλπίδι διαπορευομένων, ὑγείας,
σωτηρίας, ἀντιλήψεως καί διαφυλάξεως αὐτῶν.

εἰς τό διερευνᾷν τάς τῆς φύσεως δομάς καί τούς ὅρους
καί προάγεσθαι ἐν ἐπιστήμῃ καί γνώσει,
καί μηχανάς τεχνουργεῖν ἀφθόνως ποικίλας
εἰς θεραπείαν τοῦ λαοῦ Σου καί τέρψιν,
Σύ γάρ πάντων τῶν φώτων πατήρ, παντογνῶστα!

Χορός

Π

Μικρά συναπτή

Ὅτε καταβάς....

Κ.

Διάκονος
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Ἀπόλυσις

Α.
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7. Ομάδα από την Πάτρα.
15. Όμιλος από τη Μυτιλήνη με τον Σεβασμ. Μητροπολίτη Μυτιλήνης, Ερεσσού και Πλωμαρίου Ιάκωβο.
Τους συνόδευσε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Σεβασμ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος.

1949 13.-18. Στατιστική Φυσική

1950 21.-25. Θερινά μαθήματα
Ογκολογίας

ια δεύτερη φορά πραγματοποιήθηκε το διεθνές αυτό
συνέδριο (βλπ. Δ.Κ. 76, σελ. 817), τις εργασίες του
οποίου παρακολούθησαν περίπου 300 ερευνητές από όλο
τον κόσμο. Οι ερευνητικές παρουσιάσεις κάλυψαν θεωρητικά θέματα που αφορούν τόσο στη Στατιστική Φυσική,
όσο και στις εφαρμογές της σε άλλες ερευνητικές περιοχές
και σε πρακτικά προβλήματα, όπως οι τηλεπικοινωνίες, τα
χρηματοοικονομικά μοντέλα, το περιβάλλον, τα βιολογικά
συστήματα και η ενέργεια. Το συνέδριο διοργάνωσε ο Χανιώτης Καθηγητής Γεώργιος Κανιαδάκης, του Τμήματος Φυσικής του Πολυτεχνείου του Τορίνο με την αρωγή της Anna
Carbone και του Antonio Scarfone, Καθηγητών του ίδιου Πολυτεχνείου.
Το Πολυτεχνείο Κρήτης βοήθησε την Ορθ. Ακαδημία στη διοργάνωση του συνεδρίου σε τοπικό επίπεδο.
Στη διάρκεια του συνεδρίου τιμήθηκε, με την ευκαιρία
των εξηκοστών γενεθλίων του, ο διακεκριμένος Καθηγητής
Φυσικής Giorgio Parisi του Πανεπιστημίου της Ρώμης, για την
πολυετή ερευνητική συνεισφορά του.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Στατιστικής και
Γραμμικής Φυσικής της Ευρωπαϊκής Φυσικής Εταιρείας, υπό
την προεδρία του Καθηγητή Jean Pierre Boon (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών), πραγματοποίησε έκτακτη συνέλευση στην ΟΑΚ, στη διάρκεια της οποίας ο Καθηγ.
Κανιαδάκης εξελέγη μέλος της. Σε ειδική πανηγυρική εκδήλωση έγινε η ανακοίνωση και η υπογραφή από τον Καθηγ.
Κανιαδάκη και τον Γεν. Διευθυντή της ΟΑΚ Αλέξ. Κ. Παπαδερό Ιδρυτικής Πράξης που καθιστά το συνέδριο ένα σταθερό θεσμό με συνελεύσεις επαναλαμβανόμενες ανά
τριετία.

Ιατρική Σχολή και η Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστήμιου
Κρήτης διοργάνωσαν το δεύτερο Θερινό
Σχολείο Ογκολογίας για φοιτητές Ιατρικής
από όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό
τελεί υπό την αιγίδα της Διαπανεπιστημιακής Ομάδας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας. Τα μαθήματα είχαν πολυθεματικό
χαρακτήρα και στόχευαν στην εξοικείωση
των φοιτητών με την ογκολογική πληροφορία που αναδύεται από διάφορα επιστημονικά πεδία.
Περιελάμβαναν θέματα βασικής
έρευνας, μοριακής βιολογίας και γενετικής,
θεραπείες μοριακής στόχευσης του καρκίνου, καθώς και προηγμένες απεικονιστικές τεχνικές. Ανέδειξαν επίσης τον ρόλο
της σύγχρονης ακτινοθεραπείας στα πλαίσια συνδυασμένων θεραπευτικών τεχνικών
για τη συνολική αντιμετώπιση των νεοπλασματικών νοσημάτων. Τέλος έγινε μνεία
ηθικών, δεοντολογικών και νομικών προβλημάτων, τα οποία ανακύπτουν στην καθημερινή ογκολογική πράξη.
Η Οργανωτική Επιτροπή εξετίμησε
ιδιαίτερα σε γόνιμη έκθεση και αντιπαράθεση των επιστημονικών προβληματισμών
με την ευρεία ενεργό συμμετοχή των φοιτητών.
Η Οργανωτική Επιτροπή
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τις πλέον γνωστές εφαρμογές της Ανοσολογίας
περιλαμβάνουν
την
Κλινική
Ανοσολογία
(αυτοάνοσα και αλλεργικά νοσήματα, αντιδράσεις
υπερευαισθησίας),
τον
κλάδο
των
μεταμοσχεύσεων, σύνδρομα επίκτητων (π.χ. AIDS)
και κληρονομούμενων ανοσοανεπαρκειών, το πεδίο
της διαγνωστικής Ανοσολογίας, την ανοσοθεραπεία
όγκων και την ανάπτυξη εμβολίων για λοιμώδη και

αλλεργικά νοσήματα, καθώς και για διάφορους
καρκίνους.
Στα πλαίσια της εκπαίδευσης νέων
επιστημόνων στη θεωρία και στην πρακτική της
Ανοσολογίας, η Ελληνική Ακαδημία Ανοσολογίας
είχε την πρωτοβουλία να οργανώσει το Πρώτο
Θερινό Σχολείο Ανοσολογίας στην Ορθόδοξο
Ακαδημία Κρήτης, στο Κολυμβάρι Χανίων. Ο
σκοπός του Σχολείου ήταν να προσφέρει μια γενική
εκπαίδευση στις βασικές αρχές της Ανοσολογίας

Κ.

Ανοσολογία είναι ένας κλάδος της
H
Βιολογίας που βρίσκεται στο επίκεντρο
της Βιοϊατρικής τα τελευταία χρόνια. Μερικές από

i

1ο Θερινό Σχολείο Ανοσολογίας

Α.

1951 28./7-1./8

H

www.oak.gr

Σελίδα 1012

Διάλογοι Καταλλαγής

και να φέρει νέους επιστήμονες σε επαφή με τις
σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο.
Επιπλέον
αποτέλεσε και μια καλή ευκαιρία γνωριμίας και
επαφής μεταξύ των μελών των εργαστηρίων της
Ακαδημίας Ανοσολογίας.
Τα επιστημονικά θέματα που απασχόλησαν το
Σχολείο ήταν:
• Η ανάπτυξη των κυττάρων και οργάνων του
ανοσοποιητικού συστήματος
• Κύτταρα της έμφυτης ανοσίας
• Διαφοροποίηση και λειτουργίες λεμφοκυττάρων
• Ανοσολογική ανοχή
• Ανοσοαποκρίσεις του ξενιστή
• Ανοσοδυσλειτουργίες και βιολογικά φάρμακα
• Εργαστηριακές τεχνικές στην Ανοσολογία.
Οι διδάσκοντες ήταν Έλληνες επιστήμονες,
ιατροί, βιολόγοι, ανοσολόγοι και μοριακοί βιολόγοι
από Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της
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Ελλάδας και του εξωτερικού. Το κοινό ήταν
προπτυχιακοί,
μεταπτυχιακοί,
διδακτορικοί
φοιτητές ή μεταδιδακτορικοί ερευνητές, που
απασχολούνται σε ερευνητικά εργαστήρια
Ανοσολογίας στη χώρα μας, καθώς και κλινικοί
ιατροί.
Οι εντυπώσεις που άφησαν οι εργασίες του
Σχολείου ήταν άριστες τόσο ανάμεσα στο κοινό,
όσο και στους ομιλητές. Τα ευμενή σχόλια
αφορούσαν τη θεματολογία των διαλέξεων, την
ποιότητα των ομιλιών και την άρτια οργάνωση, στην
οποία σημαντική συμβολή είχε η Ορθόδοξος
Ακαδημία.
Το πρώτο Θερινό Σχολείο Ανοσολογίας θα
αποτελέσει την απαρχή μιας σειράς παρόμοιων
κύκλων εκπαίδευσης με σκοπό την προσέλκυση και
κατάρτιση νέου επιστημονικού δυναμικού στον
πολλά υποσχόμενο κλάδο της Ανοσολογίας.

1952 31. Σύναξη αποφοίτων
μερίδα με μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων της
H
Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ».
Ο Σύνδεσμος, τιμώντας τα 40 χρόνια ευδόκιμης λειτουργίας της

ΑΛΕΞΑΝΔΡῼ Κ. ΠΑΠΑΔΕΡῼ
Εἰς βεβαίωσιν διακονίας ἀγαστῆς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ,
τῇ Ἐπιστήμῃ, τῇ Θεολογία καί τῇ Παιδεία,
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ἐπί ἔτη συναπτά τεσσαράκοντα, τόδε ἐν ἀγάπῃ
εὐγνωμόνως ἀπονέμεται,
Ὁ Σύνδεμσος τῶν πάλαι καί ἐπ᾽ ἐσχάτων
ἀποφοίτων Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης.
Ἐγένετο ἔτει σωτηρίῳ ‚βη’ Μηνί Ἰουλίω Λ’Α’
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον
ὁ Πρόεδρος
Πρωτοπρεσβύτερος
Ἀντώνιος Κ. Σαπουνάκης, Θεολόγος
ὁ Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Μαρκαντώνης
τ. Σχολικός Σύμβουλος, Θεολόγων Κρήτης
τά Μέλη
Γεώργιος Κουρμούλης
Γεώργιος ΧαJνάκης
Γεώργιος Σουλαδάκης
Πρωτ/ρος Δημ. Μπεμπής
Πρωτ/ρος Βασ. ΚαλαJτζάκης
Πρωτ/ρος Ἀνδρ. Χατζάκης

Π

Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, αποφάσισε να αρχίσει φέτος από το
Ίδρυμα την ετήσια σύναξη των μελών του. Η εκδήλωση άρχισε με
Αρχιερατικό Συλλείτουργο στην Ι. Μονή Γωνιάς (ιερουργούντων των
Σεβασμ. Μητροπολιτών Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ειρηναίου και
Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου). Παρέστη, συμπροσευχόμενος, ο
Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος. Ακολούθησε Μνημόσυνο
των κεκοιμημένων αειμνήστων Καθηγητών, Μαθητών και μελών του
διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού της Σχολής. Η Ι. Μονή Γωνιάς
πρόσφερε στη συνέχεια πρόγευμα.
Ύστερα από ξενάγηση στο Μουσείο Κρητικών Βοτάνων της
ΟΑΚ έγινε ενημέρωση και συζήτηση για τη λειτουργία της Σχολής.
Στη συνέχεια ο Γεν. Διευθυντής της ΟΑΚ Αλέξ. Παπαδερός ανέπτυξε
το θέμα: «Η διαλογική μαρτυρία της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο
και ο ρόλος του αποφοίτου της Εκκλησιαστικής Σχολής. Σκέψεις και
προβληματισμοί με την ευκαιρία των 40 χρόνων λειτουργίας της
Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης», με αναφορά σε κύριες πτυχές της
τεσσαρακονταετούς λειτουργίας του Ιδρύματος.
Χαιρετισμό απηύθυναν οι παριστάμενοι ως άνω Αρχιερείς.
Ακολούθησε συζήτηση επί των εισηγήσεων και ειδική τελετή, που
ευαρεστήθηκε να οργανώσει ο Σύνδεσμος προς τιμήν του Γεν.
Διευθυντού της ΟΑΚ. Ύστερα από προσφώνηση του Προέδρου του
Συνδέσμου Πρωτοπρεσβυτέρου Αντωνίου Σαπουνάκη, ο Γεν.
Γραμματέας αυτού Νικόλαος Μαρκαντώνης, τ. Σύμβουλος Θεολόγων,
απηύθυνε λόγους ευγένειας και αγάπης προς τον τιμώμενο, στον
οποίον επιδόθηκε στη συνέχεια καλλιτεχνικός πίνακας της διπλανής
στήλης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ
Τοῖς προμάχοις ἐν ἀρετῇ πολυμόχθῳ καί
ἐπιστήμῃ διατελέσαντας, ὁ τῆς δικαιοσύνης
ἔπαινος
ἀξιοχρέως ἐναπόκειται.

www.oak.gr
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Κ.

Επίσης έγιναν Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικ. Συμβουλίου του Συνδέσμου, στα μέλη του
οποίου παρέθεσε στη συνέχεια γεύμα η Ορθόδοξος Ακαδημία. Οι εργασίες της Συνάξεως συνεχίσθηκαν
το απόγευμα στην Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Ακρωτηρίου.
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ανθρώπων του Ιδρύματος προέκυψαν ισχυρά
ερεθίσματα.
2. Η αμοιβαία ενημέρωση για το στάδιο, στο οποίο
βρίσκονται σήμερα οι σχέσεις των δυο αδελφών
Εκκλησιών μας και ο μεταξύ αυτών επίσημος
θεολογικός διάλογος. Ειδικές εισηγήσεις και
εκτενείς
συζητήσεις
απετέλεσαν
έναν
συμπυκνωμένο απολογισμό των
επισήμων
Θεολογικών Διαλόγων και ανάλυση-σχολιασμό
των κοινών επισήμων κειμένων, με έμφαση στον
διάλογο της Ραβέννας (8-14. Οκτ. 2007), στο
σχετικό θεολογικό κείμενο και στο θέμα του
επόμενου διαλόγου: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΡΩΜΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ
ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ».
3. Η σαφέστερη εκτίμηση των προοπτικών της
οικουμενικής εργασίας και των επιβαλλομένων
προσπαθειών προς την κατεύθυνση της
αποτελεσματικής αποδοχής και ένταξης στη
συνείδηση και στη ζωή της Εκκλησίας των όσων
εκάστοτε συμφωνούνται. Εξετάσθηκε ιδιαίτερα η
ευθύνη και αποστολή των Θεολογικών μας
Σχολών και άλλων μορφωτικών Ιδρυμάτων, η
μεταξύ αυτών συνεργασία κατά τρόπο δομημένο
και σταθερό, η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων
προς την ίδια κατεύθυνση και οι συνέπειες που
προκύπτουν από τους επίσημους θεολογικούς
διαλόγους.
Την ευθύνη του συνεδρίου είχε ο υπογράφων, σε
συνεργασία με την Ορθόδοξο Ακαδημία. Στο
σημαντικό αυτό συνέδριο έλαβαν μέρος ο
Πρόεδρος του Ιδρύματος
PRO ORIENTE
(Βιέννη), Καθηγητές από τις Θεολογικές Σχολές
της Αυστρίας (Βιέννης, Γκρατς, Ίνσμπρουκ και
Σάλτμπουρκ), οι Καθηγητές Ευάγγελος Θεοδώρου
(Πανεπιστήμιο Αθηνών) και Αθανάσιος Βλέτσης
(Πανεπ. Μονάχου), άλλοι Ορθόδοξοι Θεολόγοι,
καθώς και φοιτητές των παραπάνω Σχολών.
Η διεθνούς αναγνωρίσεως και κύρους
Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης συνετέλεσε τα
μέγιστα στην επιτυχία του συνεδρίου, τα μέλη
του οποίου εξέφρασαν ποικιλοτρόπως την
ευαρέσκειά τους προς το Ίδρυμα.
Καθηγ. Γρηγόριος Λαρεντζάκης

Α.

D

ιεκκλησιαστικό θεολογικό συνέδριο, που
ασχολήθηκε με την πορεία του θεολογικού
διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας.
Όπως είναι γνωστό, αναφερόμενοι στην άρση
των αναθεμάτων (1965), ο Πάπας Βενέδικτος Ιστ΄
και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος,
διαπίστωσαν μεταξύ άλλων: «Δεν αξιοποιήσαμε
ακόμη όλες τις θετικές συνέπειες [της άρσης]
που μπορεί να προκύψουν για την πορεία μας
προς την πλήρη ενότητα». (Κοινό Ανακοινωθέν
που εκδόθηκε κατά την επίσκεψη του Πάπα στην
Πόλη, 28.11 μέχρι 1.12. 2006). Υποχρέωση όλων
των μελών των δυο Εκκλησιών είναι να αξοποιούν
τις ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχει η
Διακήρυξη αυτή των
Προκαθημένων των
Εκκλησιών μας. Με αυτό το πνεύμα, η οικουμενική
αυτή σύναξη στήν Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης
συνέβαλε στην επίτευξη των στόχων που είχαν
τεθεί και που ήταν:
1. Η καλύτερη γνωριμία της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Τον σκοπό αυτόν υπηρέτησαν άριστα ειδικές
ομιλίες στην ΟΑΚ και βιώματα από τη συμμετοχή
σε θεία λειτουργία στην ιερά Μονή Γωνιάς ( 3.8.),
στον Εσπερινό της εορτής της Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος στο Ευρωμεσογειακό Κέντρο
Νεότητας χοροστατούντος του Σεβασμ.
Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου,
Προέδρου της ΟΑΚ, καθώς και στη θεία
λειτουργία την ημέρα της εορτής στο Ξεροστέρνι,
προεξάρχοντος του Σεβασμ. Μητροπολίτου
Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνού, τα
φιλάδελφα και πλούσια γεύματα που πρόσφεραν
οι Σεβασμιώτατοι στο Καστέλλι και στον
Αποκόρωνα, η εγκάρδια υποδοχή και ξενάγηση
στις ιερές Μονές Χρυσοπηγής και Αγίας Τριάδος,
η γνωριμία με το σημαντικό ποιμαντικό έργο της
Ενορίας των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Χανίων
και το εορταστικό δείπνο εγκάρδιας φιλοξενίας
που πρόσφερε ο εφημέριος π. Αντώνιος
Σαπουνάκης. Από το εξαιρέτου κάλλους τοπίο της
Ι. Μονής Γωνιάς και της Ορθοδόξου Ακαδημίας,
από τον εντυπωσιακό απολογισμό του έργου
αυτής κατά τα πρώτα 40 έτη λειτουργίας της και
από το εύρος του πνευματικού ορίζοντα των
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
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σθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλήμ καί πάσῃ τῇ Ἰου
δαίᾳ καί Σαμαρείᾳ καί ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς" (Πράξ.
1, 8). Ὁ εὐαγγελισμός τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί
τῶν μή πιστευόντων εἰς Χριστόν, ἀποτελεῖ ὑπέρτα
τον χρέος τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦτο τό χρέος δέν πρέπει
νά ἐκπληροῦται ἐπιθετικῶς ἤ διά διαφόρων μορφῶν
προσηλυτισμοῦ, ἀλλ' ἐν ἀγάπῃ, ταπεινοφροσύνῃ καί
σεβασμῷ πρός τήν ταυτότητα ἑκάστου ἀνθρώπου
καί τήν πολιτισμικήν ἰδιαιτερότητα ἑκάστου λαοῦ.
Εἰς τήν ἱεραποστολικήν αὐτήν προσπάθειαν ὀφεί
λουν νά συμβάλλουν πᾶσαι αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλη
σίαι μέ σεβασμόν εἰς τήν κανονικήν τάξιν.
4. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀσκεῖ σήμερον τὴν δια
κονίαν αὐτῆς εἰς ἕνα ταχύτατα ἐξελισσόμενον κό
σμον, ὁ ὁποῖος καθίσταται πλέον ἀλληλένδετος χάρις
εἰς τὰ μέσα ἐπικοινωνίας καί τὴν ἐξέλιξιν τῶν συ
γκοινωνιακῶν μέσων καὶ τῆς τεχνολογίας. Παραλ
λήλως, ὅμως, αὐξάνεται καί τό μέγεθος τῆς
ἀποξενώσεως, τῶν διαιρέσεων καί τῶν συγκρού
σεων. Οἱ χριστιανοί ἐπισημαίνουν ὅτι πηγή αὐτῆς τῆς
καταστάσεως εἶναι ἡ ἀπομάκρυνσις τοῦ ἀνθρώπου
ἀπό τόν Θεόν. Καμμία μετατροπή τῶν κοινωνικῶν
δομῶν καί τῶν κανόνων συμπεριφορᾶς δέν εἶναι
ἱκανή νά θεραπεύσῃ τήν κατάστασιν αὐτήν. Ἡ
Ἐκκλησία ὑποδεικνύει συνεχῶς ὅτι ἡ ἁμαρτία ἠμπο
ρεῖ νά καταπολεμηθῇ μόνον διά τῆς συνεργίας τοῦ
Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου.
5. Ὑπὸ τοιαύτας συνθήκας, ἡ σύγχρονος μαρτυρία
τῆς Ὀρθοδοξίας διά τά συνεχῶς διογκούμενα προ
βλήματα τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου καθίσταται
ἐπιτακτική, ὄχι μόνον διά τήν ἐπισήμανσιν τῶν προ
καλούντων αὐτά αἰτίων, ἀλλά καί διά τήν ἄμεσον
ἀντιμετώπισιν τῶν παρεπομένων τραγικῶν συνε
πειῶν των. Αἱ ποικίλαι ἐθνικιστικαί, φυλετικαί, ἰδε
ολογικαί καί θρησκευτικαί ἀντιθέσεις τροφοδοτοῦν
συνεχῶς ἐπικινδύνους συγχύσεις ὄχι μόνον ὡς πρός
τήν ἀδιαμφισβήτητον ὀντολογικήν ἑνότητα τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους, ἀλλά καί ὡς πρός τήν σχέσιν τοῦ
ἀνθρώπου πρός τήν θείαν δημιουργίαν. Ἡ ἱερότης
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου συμπιέζεται εἰς ἐπί μέ
ρους διεκδικήσεις τοῦ «ἀτόμου», ἐνῷ ἡ σχέσις αὐτοῦ
πρός τήν λοιπήν θείαν δημιουργίαν ὑποτάσσεται εἰς
τήν χρηστικήν ἤ καί καταχρηστικήν αὐθαιρεσίαν
του.
Αἱ διασπάσεις αὐταί τοῦ κόσμου εἰσάγουν ἄδικον
ἀνισότητα συμμετοχῆς ἀνθρώπων ἤ καί λαῶν εἰς τά
ἀγαθά τῆς Δημιουργίας˙ στεροῦν δισεκατομμύρια
ἀνθρώπων τῶν βασικῶν ἀγαθῶν καί ὁδηγοῦν εἰς
ἐξαθλίωσιν τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος˙ προ
καλοῦν μαζικάς μεταναστεύσεις πληθυσμῶν, διεγεί
ρουν ἐθνικιστικάς, θρησκευτικάς καί κοινωνικάς
διακρίσεις καί συγκρούσεις, καί ἀπειλοῦν τήν παρα
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Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος.
1. Διά τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ οἱ Προκαθήμενοι καί οἱ
Ἀντιπρόσωποι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλη
σιῶν συνήλθομεν ἀπό 10ης ἕως 12ης Ὀκτωβρίου 2008
εἰς Φανάριον τῇ προσκλήσει καί ὑπό τήν προεδρίαν
τοῦ ἐν ἡμῖν Πρώτου, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
Βαρθολομαίου, ἐπί τῇ ἀνακηρύξει τοῦ ἔτους τούτου
ὡς ἔτους τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου. Μετ'
ἀδελφικῆς ἀγάπης διεβουλεύθημεν ἐπί τῶν ἀπασχο
λούντων τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν θεμάτων, συμ
μετασχόντες δέ εἰς τάς ἐπί τῷ γεγονότι τούτῳ
ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις, ἐτελέσαμεν ἀπό κοινοῦ τήν
Θείαν Εὐχαριστίαν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ
Ναῷ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, σήμερον, τήν 12ην
Ὀκτωβρίου 2008, Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς
ἐν Νικαίᾳ Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Κατ᾿ αὐτάς τάς
ἡμέρας ἐνισχύθημεν διά τῆς ἀληθείας τῶν δωρεῶν τῆς
θείας προνοίας πρός τόν Ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν, διά
τῶν ὁποίων οὗτος ἀνεδείχθη εἰς ὑπέροχον «σκεῦος
ἐκλογῆς» (Πράξ. 9,15) τοῦ Θεοῦ καί λαμπρόν πρότυ
πον ἀποστολικῆς διακονίας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώ
ματος.
Τόν Ἀπόστολον τοῦτον τιμῶσα κατά τό τρέχον σω
τήριον ἔτος σύμπασα ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, προ
βάλλει ὡς πρότυπον πρός τό πλήρωμα αὐτῆς διά τήν
σύγχρονον μαρτυρίαν τῆς πίστεως ἡμῶν πρός "τούς
ἐγγύς καί τούς μακράν" (Ἐφ. 2,17).
2. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἔχουσα τήν συνείδησιν
τῆς αὐθεντικῆς ἑρμηνείας τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἀπο
στόλου τῶν Ἐθνῶν εἰς εἰρηνικούς καί χαλεπούς και
ρούς τῆς δισχιλιετοῦς ἱστορικῆς πορείας αὐτῆς,
δύναται καί ὀφείλει νά προβάλλῃ εἰς τόν σύγχρονον
κόσμον τήν διδασκαλίαν ὄχι μόνον περί τῆς ἐν Χρι
στῷ ἀποκαταστάσεως τῆς ἑνότητος ὁλοκλήρου τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους, ἀλλά καί περί τῆς παγκοσμιό
τητος τοῦ λυτρωτικοῦ ἔργου Αὐτοῦ, διά τοῦ ὁποίου
ὑπερβαίνονται πᾶσαι αἱ διασπάσεις τοῦ κόσμου καί
βεβαιοῦται ἡ κοινή φύσις πάντων τῶν ἀνθρώπων.
Ἐν τούτοις, ἡ ἀξιόπιστος προβολή τοῦ λυτρωτικοῦ
αὐτοῦ μηνύματος προsποθέτει τήν ὑπέρβασιν καί
τῶν ἐσωτερικῶν ἀντιπαραθέσεων τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας διά τῆς ἐκτονώσεως τῶν ἐθνικιστικῶν,
ἐθνοφυλετικῶν ἤ ἰδεολογικῶν παροξυσμῶν, διότι
μόνον οὕτως ὁ λόγος τῆς Ὀρθοδοξίας θά εὕρῃ τήν
δέουσαν ἀπήχησιν εἰς τόν σύγχρονον κόσμον.
3. Ἐμπνεόμενοι ἀπό τήν διδασκαλίαν καί τό ἔργον
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἐπισημαίνομεν κατ' ἀρχάς
τήν σπουδαιότητα, τήν ὁποίαν ἔχει διά τήν ζωήν τῆς
Ἐκκλησίας καί, εἰδικώτερον, διά τήν διακονίαν πά
ντων ἡμῶν, τό χρέος τῆς Ἱεραποστολῆς, συμφώνως
πρός τήν τελευταίαν ἐντολήν τοῦ Κυρίου: "καί ἔσε
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λεγγύην.
9. Ὡς πρός τό θέμα τῶν σχέσεων τῆς χριστιανικῆς πί
στεως καί τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία ἔχει ἀποφύγει νά ἐπιζητῇ τήν κηδεμονίαν
τῆς ἐξελίξεως τῆς ἐπιστημονικῆς ἀναζητήσεως καί νά
λαμβάνῃ θέσιν ἐπί παντός ἐπιστημονικοῦ ἐρωτήμα
τος. Διά τήν Ὀρθόδοξον ἀντίληψιν ἡ ἐλευθερία τῆς
ἐρεύνης ἀποτελεῖ θεόσδοτον δῶρον εἰς τόν ἄνθρω
πον. Συγχρόνως, ὅμως, πρός αὐτήν τήν κατάφασιν, ἡ
Ὀρθοδοξία ἐπισημαίνει τούς κινδύνους, οἱ ὁποῖοι
ὑποκρύπτονται εἰς ὡρισμένα ἐπιστημονικά ἐπιτεύγ
ματα, τά ὅρια τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσεως καί τήν
ὕπαρξιν μιᾶς ἄλλης "γνώσεως", ἡ ὁποία δέν ὑπάγεται
ἀμέσως εἰς τό ἐπιστημονικόν πεδίον. Ἡ γνῶσις αὐτή
ἀποδεικνύεται πολλαπλῶς ἀπαραίτητος διά τήν
ὀρθήν ὁριοθέτησιν τῆς ἐλευθερίας καί τήν ἀξιοποίη
σιν τῶν καρπῶν τῆς ἐπιστήμης διά τοῦ περιορισμοῦ
τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀξίας τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου.
10. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία φρονεῖ ὅτι ἡ τεχνολο
γική καί οἰκονομική πρόοδος δέν ἐπιτρέπεται νά
ὁδηγοῦν εἰς τήν καταστροφήν τοῦ περιβάλλοντος
καί τήν ἐξάντλησιν τῶν φυσικῶν πόρων. Ἡ ἀπληστία
διά τήν ἱκανοποίησιν τῶν ὑλικῶν ἐπιθυμιῶν ὁδηγεῖ
εἰς τήν πτώχευσιν τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ
περιβάλλοντος. Δέν πρέπει νά λησμονῆται ὅτι ὁ φυ
σικός πλοῦτος τῆς γῆς δέν εἶναι μόνον περιουσία τοῦ
ἀνθρώπου ἀλλά, πρωτίστως, δημιουργία τοῦ Θεοῦ:
«τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί τό πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη
καί πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ» (Ψαλ. 23, 1).
Ὀφείλομεν νά ἐνθυμώμεθα ὅτι, ὄχι μόνον αἱ σημερι
ναί, ἀλλά καί αἱ μελλοντικαί γενεαί ἔχουν δικαίωμα
ἐπί τῶν φυσικῶν ἀγαθῶν, τά ὁποῖα μᾶς ἔδωσε ὁ Δη
μιουργός.
11. Ὑποστηρίζοντες σταθερῶς πᾶσαν εἰρηνικήν προ
σπάθειαν δικαίας λύσεως τῶν ἀναφυομένων συ
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δοσιακήν ἐσωτερικήν συνοχήν τῶν κοινωνιῶν. Αἱ
συνέπειαι αὐταί εἶναι ἐπαχθέστεραι, διότι συνδέο
νται ἀρρήκτως πρός τήν καταστροφήν τοῦ φυσικοῦ
περιβάλλοντος καί τοῦ ὅλου οἰκοσυστήματος.
6. Οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί συμμερίζονται μετά τῶν
ἄλλων, θρησκευομένων ἤ μή ἀνθρώπων τοῦ πλανή
του, τήν εὐθύνην διὰ τὴν σύγχρονον κρίσιν, διότι
ἠνέχθησαν ἤ συνεβιβάσθησαν ἀκρίτως καί πρός
ἀκραίας ἐπιλογάς τοῦ ἀνθρώπου χωρίς τήν ἀξιόπι
στον ἀντιπαράθεσιν πρός αὐτάς τοῦ λόγου τῆς πί
στεως. Ἔχουν, συνεπῶς, καί αὐτοί μείζονα
ὑποχρέωσιν νά συμβάλλουν εἰς τήν ὑπέρβασιν τῶν
διασπάσεων τοῦ κόσμου.
Ἡ χριστιανική διδασκαλία διά τήν ὀντολογικήν ἑνό
τητα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί τῆς θείας δημιουρ
γίας, ὡς αὕτη ἐκφράζεται διά τοῦ ὅλου μυστηρίου
τοῦ ἐν Χριστῷ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου, ἀποτελεῖ θε
μελιώδη βάσιν διά τήν ἑρμηνείαν τῆς σχέσεως τοῦ
ἀνθρώπου πρός τόν Θεόν καί τόν κόσμον.
7. Αἱ προσπάθειαι παραμερισμοῦ τῆς θρησκείας ἀπό
τήν κοινωνικήν ζωήν ἀποτελοῦν κοινήν τάσιν πολ
λῶν συγχρόνων κρατῶν. Ἡ ἀρχή τῆς κοσμικότητος
τοῦ κράτους δύναται μέν νά διατηρῆται, εἶναι ὅμως
ἀνεπίτρεπτος ἡ ἑρμηνεία αὐτῆς ὡς ριζικῆς περιθω
ριοποιήσεως τῆς θρησκείας ἀπό ὅλας τάς σφαίρας
τῆς ζωῆς τοῦ λαοῦ.
8. Τό χάσμα μεταξύ πλουσίων καί πτωχῶν διευρύνε
ται δραματικῶς ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ
ὁποία εἶναι συνήθως ἀποτέλεσμα μανιακῆς κερδο
σκοπίας ἐκ μέρους οἰκονομικῶν παραγόντων καί
στρεβλῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος, ἡ ὁποία, στε
ρουμένη ἀνθρωπολογικῆς διαστάσεως καί εὐαισθη
σίας, δέν ἐξυπηρετεῖ, τελικῶς, τάς πραγματικάς
ἀνάγκας τῆς ἀνθρωπότητος. Βιώσιμος οἰκονομία
εἶναι ἐκείνη, ἡ ὁποία συνδυάζει τήν ἀποτελεσματι
κότητα μέ τήν δικαιοσύνην καί τήν κοινωνικήν ἀλλη
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μετά τῶν λοιπῶν Χριστιανῶν, ὡς καί τούς διαθρη
σκειακούς διαλόγους, ἰδιαιτέρως μετά τοῦ Ἰουδα
σμοῦ καί τοῦ Ἰσλάμ, δοθέντος ὅτι ὁ διάλογος
ἀποτελεῖ τόν μόνον τρόπον ἐπιλύσεως τῶν μεταξύ
τῶν ἀνθρώπων διαφορῶν, ἰδιαιτέρως εἰς μίαν ἐπο
χήν, ὡς ἡ σημερινή, κατά τήν ὁποίαν αἱ παντοῖαι δι
αιρέσεις, περιλαμβανομένων καί ἐκείνων ἐν ὀνόματι
τῆς θρησκείας, ἀπειλοῦν τήν εἰρήνην καί ἑνότητα
τῶν ἀνθρώπων.
δ) Τήν ὑποστήριξιν ἡμῶν πρός τάς πρωτοβουλίας τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καθώς καί ἄλλων
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, διά τήν προστασίαν τοῦ
φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ἡ σημερινή οἰκολογική κρί
σις, ὡς ὀφειλομένη καί εἰς πνευματικούς καί ἠθικούς
λόγους, καθιστᾷ ἐπιτακτικόν τό χρέος τῆς Ἐκκλη
σίας ὅπως συμβάλῃ διά τῶν εἰς τήν διάθεσιν αὐτῆς
πνευματικῶν μέσων, εἰς τήν προστασίαν τῆς δημι
ουργίας τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν συνεπειῶν τῆς ἀνθρωπίνης
ἀπληστίας. Πρός τοῦτο ἐπαναβεβαιοῦμεν τόν καθο
ρισμόν τῆς 1ης Σεπτεμβρίου, πρώτης ἡμέρας τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ὡς ἡμέρας εἰδικῶν προσευχῶν
διά τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, καί
ὑποστηρίζομεν τήν εἰσαγωγήν τοῦ θέματος τοῦ φυ
σικοῦ περιβάλλοντος εἰς τήν κατηχητικήν, κηρυγμα
τικήν καί ἐν γένει ποιμαντικήν δρᾶσιν τῶν
Ἐκκλησιῶν ἡμῶν, ὡς τοῦτο ἤδη συμβαίνει εἰς ὡρι
σμένας ἐξ αὐτῶν.
ε) Τήν ἀπόφασιν ὅπως προβῶμεν εἰς τάς ἀναγκαίας
ἐνεργείας, ἵνα συσταθῇ Διορθόδοξος Ἐπιτροπή πρός
μελέτην τῶν θεμάτων βιοηθικῆς, ἐπί τῶν ὁποίων ὁ κό
σμος ἀναμένει καί τήν τοποθέτησιν τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ταῦτα ἀπευθύνοντες πρός τόν ἀνά τόν κόσμον
Ὀρθόδοξον λαόν καί τήν οἰκουμένην, εὐχόμεθα "ἔτι
καί ἔτι" ἡ εἰρήνη, ἡ δικαιοσύνη καί ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
νά ἐπικρατήσουν τελικῶς εἰς τήν ζωήν τῶν ἀνθρώ
πων.
"Τῷ δέ δυναμένῳ ὑπέρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισ
σοῦ ὧν αἰτούμεθα ἤ νοοῦμεν, κατά τήν δύναμιν τήν
ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν, αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ" (Ἐφεσίους 3,2021). Ἀμήν.
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Ἐν Φαναρίῳ, τῇ 12ῃ Ὀκτωβρίου 2008.
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(ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας)
+ Ὁ Τρανσυλβανίας Λαυρέντιος
(ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας)
+ Ὁ Βιδινίου Δομετιανός
(ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας)
+ Ὁ Ζουκδίδι Γεράσιμος
(ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Γεωργίας)
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(ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Πολωνίας)
+ Ὁ Τιράνων Ἀναστάσιος
+ Ὁ Τσεχίας καί Σλοβακίας Χριστοφόρος
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γκρούσεων, χαιρετίζομεν τήν στάσιν τῶν Ἐκκλησιῶν
Ρωσίας καί Γεωργίας κατά τήν περίοδον τῆς προ
σφάτου πολεμικῆς συρράξεως καί τήν ἀδελφικήν συ
νεργασίαν αὐτῶν. Αἱ δύο Ἐκκλησίαι ἐπετέλεσαν
κατ' αὐτόν τόν τρόπον τό χρέος τῆς διακονίας τῆς
καταλλαγῆς. Ἐλπίζομεν ὅτι αἱ ἀμοιβαῖαι ἐκκλησια
στικαί προσπάθειαι θά συμβάλουν εἰς τήν ὑπέρβασιν
τῶν τραγικῶν συνεπειῶν τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχει
ρήσεων καί τήν ταχυτέραν συμφιλίωσιν τῶν λαῶν.
12. Εἰς τήν διογκουμένην σύγχυσιν τῆς ἐποχῆς μας ὁ
θεσμός τῆς οἰκογενείας καί τοῦ γάμου ἀντιμετωπίζει
κρίσιν. Ἡ Ἐκκλησία ἐν πνεύματι κατανοήσεως τῶν
νέων συνθέτων κοινωνικῶν συνθηκῶν ὀφείλει νά
ἀναζητήσῃ τρόπους πνευματικῆς συμπαραστάσεως
καί γενικωτέρας ἐνισχύσεως τῶν νέων καί πολυ
μελῶν οἰκογενειῶν.
Ἰδιαιτέρως στρέφομεν τήν σκέψιν ἡμῶν πρός τούς
νέους, διά νά τούς καλέσωμεν νά μετέχουν ἐνεργῶς
τόσον εἰς τήν λατρευτικήν καί ἁγιαστικήν ζωήν,
ὅσον καί εἰς τό ἱεραποστολικόν καί κοινωνικόν
ἔργον τῆς Ἐκκλησίας, μεταφέροντες εἰς αὐτήν τούς
προβληματισμούς καί τάς προσδοκίας αὐτῶν, δεδο
μένου ὅτι ἀποτελοῦν ὄχι μόνον τό μέλλον, ἀλλά καί
τό παρόν τῆς Ἐκκλησίας.
13. Οἱ Προκαθήμενοι καί οἱ Ἀντιπρόσωποι τῶν
Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἔχοντες πλήρη
ἐπίγνωσιν τῆς σοβαρότητος τῶν ἀνωτέρω προβλημά
των καί ἀγωνιζόμενοι διά τήν ἄμεσον ἀντιμετώπισίν
των ὡς "ὑπηρέται Χριστοῦ καί οἰκονόμοι μυστηρίων
Θεοῦ" (Α΄Κορ. 4, 1), διακηρύττομεν ἐξ αὐτῆς τῆς
ἕδρας τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας καί ἐπαναβε
βαιοῦμεν:
α) Τήν ἀταλάντευτον θέσιν καί ὑποχρέωσιν ἡμῶν
πρός διασφάλισιν τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας ἐν τῇ «ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πί
στει» (Ἰούδα 3) τῶν Πατέρων ἡμῶν, τῇ αὐτῇ κοινῇ
Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ, καί τῇ πιστῇ τηρήσει τοῦ κανονι
κοῦ συστήματος διακυβερνήσεως τῆς Ἐκκλησίας, διά
τῆς ἐν πνεύματι ἀγάπης καί εἰρήνης διευθετήσεως
τῶν ἑκάστοτε τυχόν ἀναφυομένων προβλημάτων εἰς
τάς πρός ἀλλήλους σχέσεις ἡμῶν.
β) Τήν βούλησιν ἡμῶν διά τήν ταχεῖαν θεραπείαν
πάσης κανονικῆς ἀνωμαλίας προελθούσης ἐξ ἱστο
ρικῶν συγκυριῶν καί ποιμαντικῶν ἀναγκῶν, ὡς ἐν
τῇ λεγομένῃ Ὀρθοδόξῳ Διασπορᾷ, ἐπί τῷ τέλει τῆς
ὑπερβάσεως πάσης τυχόν ξένης πρός τήν Ὀρθόδοξον
ἐκκλησιολογίαν ἐπιρροῆς. Πρός τοῦτο, χαιρετίζομεν
τήν πρότασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νά
συγκαλέσῃ διά τό θέμα τοῦτο, ὡς καί διά τήν συνέ
χισιν τῆς προετοιμασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συ
νόδου, Πανορθοδόξους Διασκέψεις ἐντός τοῦ
προσεχοῦς ἔτους 2009, εἰς τάς ὁποίας, συμφώνως
πρός τήν ἰσχύσασαν πρό τῶν Πανορθοδόξων Δια
σκέψεων τῆς Ρόδου τάξιν καί πρακτικήν, θά προ
σκαλέσῃ ἁπάσας τάς Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας.
γ) Τήν ἐπιθυμίαν ἡμῶν ὅπως, παρά τάς οἱασδήποτε
δυσκολίας, συνεχίσωμεν τούς θεολογικούς διαλόγους
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4. Μέλη του Συλλόγου Κρητών Φοιτητών, στα πλαίσια συνεδρίου τους στο Καστέλλι, επισκέφθηκαν την ΟΑΚ και ενημερώθηκαν από τον Γεν. Διευθυντή για τον σκοπό και το έργο του Ιδρύματος. Ακολούθησε γεύμα - προσφορά της Ι. Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, κατά το οποίον ο Σεβασμ. Αμφιλόχιος απηύθυνε χαιρετισμό.
16. Γεύμα που παρέθεσε στην ΟΑΚ το Αννουσάκειο Γηροκομείο - θεραπευτήριο της Ι. Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου
προς τιμήν των προσκεκλημένων στα εγκαίνια νέας πτέρυγάς του.

1954 22.-30. Η ψυχοδυναμική του
χορού και της μουσικής της Κρήτης

Γ

ια μια ακόμη φορά επαναλήφθηκε δοκιμασμένο ειδικό πρόγραμμα αξιοποίησης
των ψυχοδυναμικών ιδιοτήτων της παραδοσιακής μουσικής και των χορών της Κρήτης
με συμμετοχή ομάδας από τη Γερμανία.
Την ευθύνη του προγράμματος είχαν ο
Pavlo Eckert και η Brigitte Gerstgrasser (πρβλ.
Διάλογοι Καταλλαγής 86, αρ. συνεδρ. 1910).

1955 22.-29. Το έργον της Κατηχήσεως
και τα σύγχρονα προβλήματά του
εολόγοι και παιδαγωγοί της Λουθηρανικής ΕκΘ
κλησίας της Σουηδίας, που ασκούν το έργο της
κατηχήσεως, μελέτησαν τα προβλήματα που συναντούν και τις επιχειρούμενες λύσεις, σε συνδυασμό με
ενημέρωσή τους για αντίστοιχες εμπειρίες από τον
χώρο της Ορθοδοξίας. Στη διάρκεια της παραμονής
τους στο Ίδρυμα επισκέφθηκαν διάφορα αξιοθέατα
της ευρύτερης περιοχής. Υπεύθυνη του προγράμματος
ήταν η Karin Andersson.

1956 31./8-3./9 Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή ΙΜΒΒ
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ο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας [ΙΜΒΒ] του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας [ΙΤΕ], που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, οργάνωσε τη συνάντηση της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης.
Οι συνεδριάσεις της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΙΜΒΒ αποτελούν θεσμό εδώ και
περίπου μία εικοσαετία, σχεδόν από την έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου. Οι γνωμοδοτήσεις των εκάστοτε επιτροπών συνεισέφεραν και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και την ενδυνάμωση του Ινστιτούτου.
Τη φετινή Επιτροπή απαρτίζουν 11 διακεκριμένοι επιστήμονες του εξωτερικού και συγκεκριμένα οι:
Dr. Frank H. Collins, (University of Notre Dame, USA), Dr. Guy R. Cornelis (University of Basel, Switzerland),
Dr. Roger K. Craig (Minos BioSystems Ltd., UK), Dr. Frank Grosveld (Erasmus University,The Netherlands), Dr.
Christoph Müller (EMBL Heidelberg, Germany), Dr. Nadia Rosenthal (EMBL Monterotondo, Italy), Dr. Artur
Scherf (Institut Pasteur, France), Dr. Kevin Struhl (Harvard Medical School, USA), Dr. Philip Tsichlis (Tufts University, USA) και Dr. Horst Vogel (Ecole Polytechnique Fιdιrale de Lausanne, Switzerland).
Της Επιτροπής προεδρεύει ο Καθηγητής Φώτης Καφάτος, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Έρευνας - European Research Council [ERC] και Chair in Insect Immunogenomics, Imperial College London, UK.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγιναν παρουσιάσεις των ερευνητικών δραστηριοτήτων όλων των
Ερευνητικών Ομάδων και Εργαστηρίων του ΙΜΒΒ από τους αντίστοιχους Διευθυντές Ομάδων/Ερευνητές
του Ινστιτούτου και ακολούθησε η γνωμοδότηση της Επιτροπής για την περαιτέρω πορεία και ανάπτυξη
τόσο των επιμέρους εργαστηρίων και επιστημονικών ομάδων, όσο και συνολικά του Ινστιτούτου.
Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) αποτελεί παραδοσιακά το σημείο συνάντησης του Ινστιτούτου, τόσο για προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του, όσο και
για διάφορες άλλες κατά καιρούς εκδηλώσεις του. Η φιλοξενία, με την οποίαν οι άνθρωποι της ΟΑΚ περιβάλλουν τους καλεσμένους τους, το επιβλητικό τοπίο, αλλά και η απομόνωση που προσφέρεται, αποτελούν εγγύηση για απερίσπαστη εργασία, περισυλλογή, και άρα ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Καθηγ. Γεώργιος Θηραίος
www.oak.gr
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Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
7. Μέλη του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού.

1957 7.-19. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου Κρητικών Βοτάνων

O

μάδα 17 σπουδαστών και τριών καθηγητών
τους από το Μάιντς της Γερμανίας, που εκπαιδεύονται στην ανάπλαση εξωτερικών χώρων,
φιλοξενήθηκαν στην ΟΑΚ και εργάσθηκαν εντατικά στο πρόγραμμα ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου Κρητικών Βοτάνων
της ΟΑΚ. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται
από το ΥΠΕΧΩΔΕ (Πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ). Στη
φωτογραφία οι σπουδαστές και οι καθηγητές
τους στην είσοδο του Μουσείου, όπου διακρίνεται ένα μέρος της εργασίας τους (τα λιθόκτιστα
παρτέρια, σύμφωνα με σχετική Μελέτη του
Ο.Α.ΔΥ.Κ.).

1958 14.-20. Θρησκευτική αγωγή των νέων

Tκότητα προσπαθούν έκτοτε οι εκεί Λουθηρανοί να αξιοποιήσουν ως πρόκληση και ευκαιρία για ανα-

ο έτος 2000 καθιερώθηκε στη Σουηδία ο χωρισμός Εκκλησίας – Κράτους. Τη νέα αυτή πραγματι-

βίωση του αισθήματος, πως η Εκκλησία είναι το θερμουργό κατοικητήριο του ανθρώπου. Προς τούτο
αναζητούνται νέοι δρόμοι επικοινωνίας προπαντός με τη νεολαία. Ομάδα 39 ανδρών και γυναικών (κληρικών και εκπαιδευτικών) από την Επισκοπή Gothenburg ασχολήθηκαν με το θέμα: Σύγχρονοι αποτελεσματικοί τρόποι θρησκευτικής αγωγής των νέων, με έμφαση στα Μυστήρια του Βαπτίσματος, του
Χρίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Άκουσαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη σχετική εμπειρία της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα, επισκέφθηκαν αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής και έλαβαν μέρος στη «Γιορτή
του σταφυλιού» στο Ευρωμεσογειακό Κέντρο Νεότητας (16. Σεπτεμβρίου), μαζί με τα μέλη της προηγούμενης ομάδας, συνεργάτες και φίλους της ΟΑΚ κ.ά..

i

21. Αντιπροσωπεία από στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ουκρανίας, με επικεφαλής αρμόδιο
Υφυπουργό, που μετέχουν σε σεμινάριο στα Χανιά για θέματα εμπορίου, επισκέπτεται την ΟΑΚ
και ενημερώνεται από τον Γεν. Διευθυντή και συνεργάτες για τον σκοπό και το έργο του Ιδρύματος.
Δόθηκαν απαντήσεις και για θέματα διορθοδόξων σχέσεων, που έθεσαν οι επισκέπτες.

www.oak.gr
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χώρες της Ευρώπης και εκτός αυτής (Αυστραλία, ΗΠΑ, Ισραήλ, Νότια Κορέα,
Μεξικό) που είναι ειδικοί στην έρευνα νανογαλαξιών, τους οποίους μελετούν
μέσω θεωρητικών εξομοιώσεων και με παρατηρήσεις από τηλεσκόπια.
Στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου μετείχαν οι Nils Bergvall και
Göran Östlin (Σουηδία), Luz-Marina Cairos (Γερμανία), Andrea Ferrara (Ιταλία), Uta

do

ε το θέμα αυτό (και τον υπότιτλο, που παραπέμπει στην κρητική μυM
θολογία) ασχολήθηκε διεθνές Συνέδριο Αστροφυσικής, που πραγματοποιήθηκε στην Ορθόδοξο Ακαδημία. Έλαβαν μέρος Αστροφυσικοί από

m

1959 29./9- 3./10 Νάνοι Γαλαξίες: Στον Κοσμικό Λαβύρινθο με τον μίτο της Αριάδνης
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Fritze και Joe Silk (Ηνωμένο Βασίλειο), Eva Grebel (Γερμανία), Gerhard Hensler (Αυστρία), David C. Koo (ΗΠΑ),
José Manuel V lchez (Ισπανία) και ο Πολυχρόνης Α. Παπαδερός, Υφηγητής Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο
της Γοττίγκης Γερμανίας και Ερευνητής στη Γρανάδα της Ισπανίας, ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία για τη
oργάνωση του συνεδρίου.
Ως γνωστόν, το σύμπαν είναι γεμάτο από γαλαξίες, που αποτελούνται από τεράστιες συγκεντρώσεις
αστέρων και σκόνης. Οι νάνοι γαλαξίες, πολύ μικρότεροι από τους συνήθεις, οι οποίοι όμως είναι εξίσου
παραγωγικοί στη δημιουργία νέων αστέρων, αποτελούν τα στοιχειώδη τμήματα, από τα οποία προέρχονται όλοι οι μεγάλοι γαλαξίες, όπως ο δικός μας, που παρατηρούμε διάσπαρτους στο σύμπαν.
Οι ειδικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι τα πρώτα αστέρια γεννήθηκαν σε νανογαλαξίες. Αυτά με τη
σειρά τους δημιούργησαν για πρώτη
φορά τα στοιχεία της φύσης, όπως τα
συναντούμε σήμερα παντού στον δικό
μας γαλαξία. Οι νάνοι γαλαξίες, λοιπόν,
είναι πολύ σημαντικοί λόγω της συνεισφοράς τους στη διαμόρφωση όλων
των μεγάλων γαλαξιών. Ωστόσο, οι επιστήμονες αρχίζουν τώρα να ξετυλίγουν
τον μίτο της Αριάδνης, που θα τους
οδηγήσει στην εξιχνίαση του θεμελιακού ερωτήματος, πώς σχηματίστηκαν
και πώς εξελίσσονται.
Στα θέματα που περιελάμβανε το πυκνό πρόγραμμα του Συνεδρίου, δόθηκε έμφαση στο σχηματισμό των νάνων γαλαξιών, στις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό τους και που επεμβαίνουν στην
περαιτέρω εξέλιξή τους, στην αέναη γένεση νέων αστέρων μέσα τους και στην ταξινόμηση των νανογαλαξιών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.
Το συνέδριο έθεσε επίσης τις βάσεις για τον σχεδιασμό της στρατηγικής των μελετών που θα ακολουθήσουν, ώστε οι επιστήμονες να βρούν το δρόμο προς νέες γνώσεις στον κοσμικό λαβύρινθο.

1960 1.- 2./10 Το E S F R I και ο Οδικός Χάρτης για τις Ερευνητικές Υποδομές
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ενοποίηση των ερευνητικών δυνάμεων της Ε.Ε., «η
Κοινή Αγορά της Έρευνας», που θα επιτευχθεί με
τη συνεργασία και διασύνδεση των σημερινών Ευρωπαϊκών Κέντρων αριστείας στην έρευνα. Εργάστηκαν επί δύο χρόνια χίλιοι περίπου επιστήμονες
και εμπειρογνώμονες όλων των ειδικοτήτων. Ο
Χάρτης παρουσιάστηκε το Δεκέμβριο του 2006.
Όλα τα έργα του οδικού Χάρτη χαρακτηρίζονται

Α.

Π

αράλληλα προς το διεθνές συνέδριο Αστροφυσικής, συνεδρίασαν επίσης τα μέλη του
Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ανάπτυξη Ερευνητικών Υποδομών (European Strategy
Forum on Research Infrastructure - ESFRI).
Tην πρωτοβουλία της οργάνωσης είχε ο Καθηγητής Φώτης Καφάτος, σε συνεργασία με τον Καθηγητή Eckhart Curtius (Βόννη), Πρόεδρο της
Ομάδας για τη Βιολογία και τις Ιατρικές Επιστήμες.
Στην εξόχως σημαντική αυτή συνάντηση μετείχαν
οι Συντονιστές των σχετικών προγραμμάτων στις
χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
Όπως είναι γνωστό, το ESFRI συνεστήθη από
την Ε.Ε. το 2002. Το 2004 ανατέθηκε από το Συμβούλιο της Ε.Ε. στο ESFRI η εκπόνηση του οδικού
χάρτη για τις Ερευνητικές Υποδομές, ώστε η Ε.Ε. να
σχεδιάσει την πολιτική της σε μεγάλης κλίμακας
έργα εξαιρετικού επιστημονικού ενδιαφέροντος για
τα επόμενα 10-20 χρόνια, με στόχο την παγκόσμια
πρωτοπορία στον ερευνητικό τομέα. Προωθείται η

www.oak.gr
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από πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον και από επιστημονική αριστεία.
Υπολογίζεται ότι για να φτάσει η Ε.Ε. το
στόχο της δαπάνης 3% του ΑΕΠ για την έρευνα,
απαιτούνται ακόμη 400.000 νεαροί επιστήμονες. Οι
προτεινόμενες μεγάλες ερευνητικές υποδομές αναμένεται να προσελκύσουν αλλά και να εκπαιδεύσουν το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό.
Οι προτάσεις καλύπτουν με 35 συνολικά έργα
τους τομείς:
• Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2008

• Επιστήμες περιβάλλοντος
• Ενέργεια
• Βιοϊατρική και επιστήμες ζωής
• Επιστήμες υλικών
• Αστρονομία, Αστροφυσική, Πυρηνική και
Σωματιδιακή Φυσική
• Υπολογιστική και επεξεργασία δεδομένων
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από τους μελετητές στον τομέα της ενέργειας που περιλαμβάνει 3
προτάσεις, μεταξύ των οποίων και το HiPER.

Από τη συμμετοχή του προσωπικού σε διάφορες εκδηλώσεις

www.oak.gr
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ματικάκη από τον Μακαρ. Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρο στο Παλαιλώνι Αποκορώνου.
Επίσκεψη στο Ηράκλειο και στο Σπήλι, με την
ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ειρηναίου, για
να ευχηθεί στον Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και στον Σεβασμ. Μητροπολίτη Λάμπης,
Συβρίτου και Σφακίων με την ευκαιρία της
ονομαστικής τους εορτής.
1η Γεν. Συνέλευση των Εταίρων της Μ.Κ.Ο.
«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» στην Ι. Αρχιεπισκοπή Κρήτης.
Στη νεοσύστατη αυτή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Μη Κυβερνητική Οργάνωση
μετέχει και η ΟΑΚ.
Αγιασμός στο Δημοτικό Σχολείο Κολυμβαρίου με την ευκαιρία έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.
2η Γεν. Συνέλευση των Εταίρων της Μ.Κ.Ο.
«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ».
Αθήνα: Ομιλία από τον Καθηγ. Χρήστο Ζερεφό
με θέμα «πλανητική αλλαγή», που διοργάνωσε
ο Σύλλογος Αποφοίτων του Παν/μίου της Οξφόρδης.
Αθήνα: Ημερίδα της Ειδικής Γραμματείας
Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων του
Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα «Προγράμματα Αναπτυξιακής Συνεργασας της Europaid:
Ευκαιρίες για Συμβάσεις Έργων».

Κ.

Π
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Ο Λουκάς Ανδριανός παραβρέθηκε στα εγκαίνια πολυθεματικής έκθεσης με θέμα «Κολυμβάρι, τόπος
συνάντησης», που διοργάνωσε η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης.

Α.

Γεν. Διευθυντής
12.7 «Το Σέλινο των αρμάτων και των γραμμάτων».
Συνέδριο, που οργάνωσαν η ΙΛΑΕΚ και ο
Δήμος Πελεκάνου στην Παλαιόχωρα. Ο Αλέξανδρος Κ. Παπαδερός υποστήριξε την άποψη,
ότι σε περίπτωση που η επικείμενη μεταρρύθμιση στον τομέα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης συγκροτήσει σε έναν τους τρεις
Δήμους της Επαρχίας, θα πρέπει απαραιτήτως
να προκριθεί ο τίτλος ΔΗΜΟΣ Σ Ε Λ Ι Ν Ο Υ,
προκειμένου να διατηρηθεί το όνομα της
ιστορικής επαρχίας, που συνεννώνει όλους
τους ντόπιους και τους απανταχού της γης
Σελινιώτες.
1.8 Εκδήλωση, που οργάνωσε ο Πολιτιστικός και
Μορφωτικός Σύλλογος Βουλγάρω με θέμα
«Πρωταυγούστια». Τιμήθηκαν οι αείμνηστοι
δάσκαλοι, Δημήτριος Βακάκης και η σύζυγός
του Βασιλική, το γένος Φελεσάκη, καθώς και ο
ιατρός Μιχάλης Αναγνωστάκης, που πρόσφεραν μεγάλες υπηρεσίες στην περιοχή.
16.8 Εγκαίνια της νέας πτέρυγας του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου στο Καστέλλι.
- Εορταστική βραδιά για την αυγουστιάτικη
πανσέληνο, που οργάνωσε η ΚΕ΄ Εφορεία
Προϊστορικών Αρχαιοτήτων σε συνεργασία
με το ΚΑΜ και τους Δήμους Χανίων και Σούδας στην αρχαία πόλη Απτέρα.
20.8 Εκδήλωση μνήμης για τον μακαριστό Θεολόγο Καθηγητή Χαρίλαο Παπαδάκη, που οργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραπανιά.
21.8 Αποκαλυπτήρια της προτομής του μακαριστού Ιεραποστόλου Αρχιμ. Χαρίτωνος Πνευ-
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Επισκέψεις/φιλοξενίες
* Καθηγ. Philipp Harnocourt από την Αυστρία.
* Petra Claudius από τη Γερμανία. Πρόσφερε εθελοντική εργασία.
* Ο Καθηγ. William Gelbart με τη σύζυγό του Susan.
* Η Birgit Faye-Roth με την κόρη της από την Αυστρία. Πρόσφερε εθελοντική εργασία.
* Ο Καθηγ. Αθαν. Γιάννης με τη σύζυγο και τα παιδιά τους.
* Ο Ελ. Πλιάτσκας από το Düsseldorf (ετέλεσε τον γάμο του στην Κρήτη).
* Μουσικοί που παρουσίασαν πρόγραμμα στο Καστέλλι για ενίσχυση του Αννουσάκειου.
* Η Miruna Budisteanu, καλλιτέχνις-Αγιογράφος από τη Ρουμανία.
* Ο Καθηγ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης με τη σύζυγό του και τον γιό τους.
* Ο Καθηγ. Αθαν. Θεολόγης με τη σύζυγό του Λίντα (ΗΠΑ).
* Ο Θεολόγος Αθαν. Δεσπότης.
* Η Μαρία Χναράκη και ο Θεόδωρος Κατερινάκης (ΗΠΑ).
* Ο καθολικός ιερέας Josef Wick από την Ελβετία.
* Ο Νικ. Γιγουρτάκης με τη σύζυγό του.
* Ο Κώστας Σταματάκης, τ. Πρόεδρος της Παγκρητικής Αμερικής, με τη συζυγό του.

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓ ΕΙΑΚΟ Κ Ε Ν Τ ΡΟ Ν Ε Ο Τ Η Τ ΑΣ ( Ε Κ Ν )

Θέατρο

Εορτή Μεταμορφώσεως
του Χριστού

6. 7. Θεατρική παράσταση, που παρουσίασε
ο Θεατρικός Οργανισμός
«Πολιτισμικός
Νότος» με το έργο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ»
15. 7. Παράσταση, με το
κρητικό ποίημα του 16ου
αιώνα «Απόκοπος» του
Μπεργαδή, που παρουσίασε η Εταιρεία Θεάτρου Χώρος και
οργάνωσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων σε συνεργασία με τους Δήμους της Επαρχίας Κισάμου.
12.8. Μουσική βραδυά αφιερωμένη στον Νίκο Ξυλούρη, που
οργάνωσε ο Φιλολογικός Σύλλογος «Κισαμικός».

i

T

ελέσθηκε και φέτος, όπως κάθε
χρόνο, στο εκκλησάκι του ΕΚΝ ο
Μέγας Εσπερινός της εορτής της
Μεταμορφώσεως, χοροστατούντος του
Προέδρου
της
ΟΑΚ
Σεβασμ.
Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου
Αμφιλοχίου. Συνιερούργησαν ο Αιδεσ.
Πρωτοπρεσβύτεος
του
Οικ.
Παντριαρχείου Ιωάννης Ψαράκης (Düsseldorf), ο π. Ειρηναίος και ο π. Εμμ.
Χατζηδάκης (ΗΠΑ). Ο Σεβασμιώτατος
ευλόγησε του άρτους και τους καρπούς
από τις αγροτικές δραστηριότητες του
ΕΚΝ και εκήρυξε τον θείο λόγον.
Ακολούθησε παραδοσιακό κέρασμα.
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Γιορτή του σταφυλιού

Σ νούμενοι νέοι τρύγησαν το αμπέλι του ΕΚΝ

.Π
Κ.
Α.

και πάτησαν τα σταφύλια στο πατητήρι του Κέντρου,
σε ατμόσφαιρα φιλικής συνεργασίας και χαράς για τις
δωρεές του Θεού από έναν αμπελώνα, που καλλιεργείται και αξιοποιείται σύμφωνα με τη μακρά γεωργική
εμπειρία της Κρήτης.

do

τις 16. 9. το προσωπικό της ΟΑΚ και φιλοξε-
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Μουσείο Κρητικών Βοτάνων

πό την αρχή του νέου σχολικού έτους το Μουσείο
Κρητικών Βοτάνων της ΟΑΚ – HERBARIUM J. Zaffran είναι
A
ανοιχτό για επισκέψεις. Όσον αφορά στα σχολεία, «Ποδαρικό»
έκαμε το 15ο Δημοτικό Χανίων με 120 δασκάλους και μαθητές.
Στο μεταξύ ετοιμάσαμε και ειδική εκπαιδευτική ταινία.
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Εκδότης - Δ/ντής Συντάξεως:
AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
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Τηλ.: 2824022245 - Fax: 2824022060
Ε-mail: oac@otenet.gr
www.oac.gr
ISSN 1105-7017
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Γραφικές Τέχνες ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗΣ Ο.Ε.
Χανιά - Τηλ. 2821092482

Ετήσια συνδρομή: Εσωτερικού € 10 - Εξωτερικού € 25
Εμβάσματα: ΑΤΕ-Χανιά, Λόγαρ. 37704003260-96
Τιμή τεύχους € 2
Γίνονται δεκτές προαιρετικές εισφορές
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συγγραφέας
Robert Fulghum,
ο «Ρωτόκριτος», όπως
τον έχει μετονομάσει
ο Σεβασμ. Ειρηναίος,
έμεινε και πάλι μαζί
μας, δυστυχώς για λίγο
αυτή τη φορα (28.916.10). Συνεχίζει τη μεγάλη συγγραφική του
δραστηριότητα. Με τα
βιβλία του, που διακινούνται σχεδόν σε όλο τον
κόσμο, δεν παύει να υμνεί την Ελλάδα και ιδιαίτερα την Κρήτη.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ

Π

Ο «Ρωτόκριτος» στην ΟΑΚ

* Ηλίας και Θεοδώρα Κατσορίδη εις μνήμην του ποιητή
Γιώργη Μανουσάκη 100 €.
* Αλίκη Μπακοπούλου 100 €.
* Καθηγ. Δημ. Μπούμπας 100 (για τους Διαλόγους Καταλλαγής).
* Φώτης Ποντικάκης 50 €.
Θερμές ευχαριστίες!

Για τα μη ενυπόγραφα κείμενα
την ευθύνη έχει ο Διευθυντής Συντάξεως

Κ.

Σ

τις 30. Αυγούστου, με την ευκαιρία της
εορτής του Αγίου Αλεξάνδρου, τελέσθηκε
θ. Λειτουργία στο παρεκκλήσι της ΟΑΚ από τον
Ηγούμενο της Ι. Μονής Γωνιάς Αρχιμ. Χρύσανθο
Κελαϊδή και συνιερουργούς τους αιδεσ. π. Ιωάννη
Ψαράκη και π. Κ. Κακαβελάκη. Τον εορτάζοντα
προσήλθαν και χαιρέτησαν ο Πρόεδρος της
ΟΑΚ Σεβασμ. Αμφιλόχιος και πολλοί φίλοι του
ιδίου και του Ιδρύματος.

Δωρεές

Α.

Εορτή του Αγ. Αλεξάνδρου

Συνεννόηση για επισκέψεις:
Λουκάς Ανδριανός,
τηλ.: 28240 – 22 245.

