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Πρόλογο̋
Κάτω από ποιου̋ όρου̋ και ποιε̋ συνθήκε̋ θα µπορούσε να οικοδοµηθεί ένα̋ διάλογο̋
ανάµεσα στην Επιστήµη και την Θεολογία; Οι διαφορέ̋ ανάµεσα στου̋ δύο κλάδου̋ γνώση̋ είναι τόσο σηµαντικέ̋ που το εγχείρηµα φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο.
Από την µία πλευρά η Επιστήµη εδράζεται σε µία αυστηρή αναλυτική γλώσσα και καταφεύγει σε µαθηµατικέ̋ διατυπώσει̋ και αφηρηµένου̋ φορµαλισµού̋. Κάθε τι το µεταφυσικό εξοβελίζεται, το ποιοτικό αποφεύγεται και µόνο το ποσοτικό κυριαρχεί και βασιλεύει
στα πλαίσια τη̋ επιστηµονική̋ προσέγγιση̋. Από την άλλη πλευρά η Θεολογία χρησιµοποιεί µία εξόχω̋ µεταφορική, αλληγορική γλώσσα, µε έντονο συµβολισµό και ποιητικέ̋
αναφορέ̋. Σηµείο εκκίνηση̋ η προσωπική άµεση εµπειρία και µόνιµο πλαίσιο η ηθική αξιολόγηση, και η πράξη που στοχεύει σ’ένα τέλο̋.
Παρ’όλε̋ τι̋ σηµαντικέ̋ διαφορέ̋ δεν πρέπει να διαφεύγει όµω̋ τη̋ προσοχή̋ µα̋ ότι η
Επιστήµη και η Θεολογία επικεντρώνονται συχνότατα πάνω στα ίδια θέµατα. Ένα
απ’αυτά είναι ο Κόσµο̋ ο ίδιο̋. Ο Κόσµο̋ όπω̋ τον συνέλαβαν οι αρχαίοι Έλληνε̋, σαν
ένα στολίδι, σαν πηγή τη̋ αρµονία̋ και του λόγου. Ο Κόσµο̋ όπω̋ αναδύθηκε χάρι̋ στην
Επιστήµη, σαν ένα πυκνό δίχτυ σχέσεων και αναλογιών που µα̋ προσφέρει η αναλυτική
σκέψη. Ο Κόσµο̋ σαν δηµιουργία, ω̋ η παρουσία του λόγου του Θεού, ω̋ µέσο συνάντηση̋ µε τον ∆ηµιουργό, όπω̋ προσφέρεται µέσα από την Βιβλική και την Χριστιανική παράδοση.
Ήταν αυτέ̋ οι σκέψει̋ που µα̋ οδήγησαν στο πρόγραµµα «Ο Κόσµο̋ στην Επιστήµη και
την Θρησκεία». Ο στόχο̋ ήταν να προσεγγίσουµε τον Κόσµο, σε στενή πάντα συνάφεια µε
τον Άνθρωπο, µέσα από πολλαπλέ̋ διαδροµέ̋, µέσα από διαφορετικέ̋ γλώσσε̋. Πιστεύαµε
και πιστεύουµε ότι ο Κόσµο̋ στην πληρότητα του, µπορεί να αποτελέσει τόπο συνάντηση̋
και ανοιχτού διαλόγου ανάµεσα στην Επιστήµη, την Φιλοσοφία, την Θεολογία. Χάρι̋ στο
πρόγραµµα «Ο Κόσµο̋ στην Επιστήµη και την Θρησκεία», διοργανώσαµε διαλέξει̋ και ηµερίδε̋ πάνω σε θέµατα στο µεταίχµιο τη̋ Επιστήµη̋-Φιλοσοφία̋-Θεολογία̋. Τα κοµβικά
θέµατα που προσεγγίσαµε ήταν η φύση του κόσµου, η εµφάνιση τη̋ ζωή̋ και τη̋ συνείδηση̋ στον κόσµο, η βιοτεχνολογία και η βιοηθική, η αλληλεπίδραση ανάµεσα στην σύγχρονη
Επιστήµη και την Πατερική Παράδοση. Οι διαλέξει̋ έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη από
τον Σεπτέµβριο του 2002 έω̋ τον Μάιο του 2004. Στο ανά χείρα̋ βιβλίο των πρακτικών,
αντί να ακολουθήσουµε την χρονική σειρά στην παρουσίαση των οµιλιών, προτιµήσαµε να
ανασυνθέσουµε τα κείµενα µε βάση την θεµατική του̋ συνάφεια.
Το πρώτο µέρο̋ εστιάζεται στην φύση, στην φύση ω̋ πεδίο δυναµική̋ εξέλιξη̋, στην φύση
ω̋ τόπο προέλευση̋ και ανάπτυξη̋ των πιο δύσκολων και σύνθετων εννοιών. Στο «Εσχατολογία: Το Μέλλον του Σύµπαντο̋», ο Νίκο̋ Πράντζο̋, αστροφυσικό̋ από το Ινστιτούτο
Αστροφυσική̋ των Παρισίων, εξετάζει την εξέλιξη και το τέλο̋ µία̋ σειρά̋ φυσικών συστηµάτων: ο ήλιο̋, ο γαλαξία̋ µα̋, το σύµπαν το ίδιο. Η δυνατότητα απόδοση̋ ευφυ˙α̋ σε
απλά υλικά συστήµατα, όπω̋ προτάθηκε από τον Desmond Bernal και τον Freeman Dyson,
αφήνει ανοιχτή την προοπτική ενό̋ αιώνιου σύµπαντο̋, ενό̋ «χρόνου χωρί̋ τέλο̋». Η
προβληµατική του χρόνου και το βέλο̋ του χρόνου, αποτελεί την κύρια προβληµατική τη̋
∆ήµητρα̋ Σφενδόνη̋, καθηγήτρια̋ τη̋ Φιλοσοφία̋ τη̋ Επιστήµη̋ στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκη̋. ∆ιατρέχοντα̋ τι̋ προσεγγίσει̋ τη̋ αρχαία̋ ελληνική̋ σκέψη̋ στο θέµα του
χρόνου, µε έµφαση στον Αριστοτέλη, τι̋ συγκρίνει µε τι̋ σύγχρονε̋ θεωρήσει̋ περί χρόνου, όπω̋ αναδύονται από την µελέτη των πολύπλοκων συστηµάτων. Εµφανίζονται οµοιότητε̋ και κυρίω̋ η σπουδαιότητα του «εν δυνάµει» ω̋ οντολογική̋ κατηγορία̋. Στο επόµε-
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νο κείµενο o Wolfgang Achtner, από την Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου του Giessen,
µελετά την εξέλιξη τη̋ έννοια̋ του απείρου, ξεκινώντα̋ από τι̋ φιλοσοφικέ̋, θεολογικέ̋
προσεγγίσει̋, και καταλήγοντα̋ στι̋ επιστηµονικέ̋ αναλύσει̋ του Cantor.
Η εµφάνιση τη̋ ζωή̋ στη γη και η ανάπτυξη και η λειτουργία τη̋ ανθρώπινη̋ συνείδηση̋ αποτελούν τα πλέον σύνθετα και δύσκολα θέµατα που απασχόλησαν τον άνθρωπο.
Τα θέµατα αυτά παρουσιάζονται στο δεύτερο µέρο̋ των πρακτικών. Ο ∆ηµήτρη̋ Κυριακίδη̋, καθηγητή̋ τη̋ Βιοχηµεία̋ στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκη̋, εκθέτει όλα τα στάδια
τη̋ εξέλιξη̋ που οδηγούν στην δηµιουργία του πρώτου κυττάρου και την εµφάνιση τη̋ συγκλονιστική̋ βιολογική̋ ποικιλοµορφία̋. Ο Σταύρο̋ Μπαλογιάννη̋, καθηγητή̋ τη̋ Νευρολογία̋ στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκη̋, µετά από µία ιστορική διαδροµή τη̋ έννοια̋
τη̋ συνείδηση̋, καταθέτει µία λεπτοµερή περιγραφή τη̋ νευροβιολογική̋ διαµόρφωση̋ τη̋
συνείδηση̋. Ο Ιωάννη̋ Αντωνίου, καθηγητή̋ στο Μαθηµατικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκη̋, επισηµαίνει τα πολλαπλά επίπεδα που συναντώνται στην ανθρώπινη συνείδηση (συντακτικό-σηµαντικό-πραγµατικό) και υπογραµµίζει την δυσκολία του εγχειρήµατο̋ προσοµοίωση̋ τη̋ συνείδηση̋ ω̋ φυσικού συστήµατο̋. Ο Πάνο̋ Λιγοµενίδη̋, οµότιµο̋ καθηγητή̋ του Πανεπιστηµίου τη̋ Πολιτεία̋ του Maryland και µέλο̋ τη̋ Ακαδηµία̋
Αθηνών, στην παρουσίαση «Νοηµοσύνη σε Ανθρώπου̋ και Μηχανέ̋» τονίζει τα προβλήµατα που ανακύπτουν από την συνεχώ̋ εντονότερη συνύρπαξη νοήµονων µηχανών και ανοήτων ανθρώπων.
Η βιοτεχνολογία και η βιοηθική αποτέλεσαν αντικείµενο µία̋ ηµερίδα̋, στην οποία συναντήθηκαν και συζήτησαν βιολόγοι, ιατροί, θεολόγοι. Το τρίτο µέρο̋ του βιβλίου περιέχει
τι̋ εισηγήσει̋ πάνω στο τόσο καίριο και σηµαντικό θέµα. Ο Ζαχαρία̋ Σκούρα̋, καθηγητή̋ τη̋ Βιολογία̋ στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκη̋, µα̋ εισάγει στην προβληµατική τη̋
βιοτεχνολογία̋ και τη̋ βιοηθική̋. Ο Νίκο̋ Μοσχονά̋, καθηγητή̋ τη̋ Βιολογία̋ στο Πανεπιστήµιο Κρήτη̋, περιγράφει την δοµή και την αρχιτεκτονική του γενετικού υλικού και
τι̋ καινούργιε̋ ελπίδε̋ για αποτελεσµατικότερε̋ θεραπείε̋, έγκαιρη διάγνωση και πρόγνωση των ασθενειών. Ο Μηνά̋ Αρσενάκη̋, καθηγητή̋ τη̋ Βιολογία̋ στο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκη̋, παρουσιάζει τι̋ εφαρµογέ̋ τη̋ βιοτεχνολογία̋ στο περιβάλλον, στον τοµέα
τη̋ βιοµηχανία̋ και τη̋ ενέργεια̋, στην αγροτική παραγωγή, στην υγεία και τον άνθρωπο.
Ο Βασίλη̋ Ταρλατζή̋, καθηγητή̋ τη̋ Ιατρική̋ Σχολή̋ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκη̋,
εξετάζει τι̋ σηµαντικέ̋ αλλαγέ̋ που επηρεάζουν την ανθρώπινη αναπαραγωγή. Τα τεράστια ηθικά προβλήµατα που αναφύονται από τι̋ βιοτεχνολογικέ̋ παρεµβάσει̋ στο φαινόµενο τη̋ ζωή̋, αναλύονται στα πλαίσια τη̋ Ορθόδοξη̋ Χριστιανική̋ ανθρωπολογία̋ από
τρει̋ διακεκριµένου̋ θεολόγου̋. Ο Σεβασµιώτατο̋ Μητροπολίτη̋ Μεσογαία̋ και Λαυρεωτική̋ Νικόλαο̋, και πρόεδρο̋ τη̋ Ειδική̋ Επιτροπή̋ Βιοηθική̋ τη̋ Ιερά̋ Συνόδου τη̋
Εκκλησία̋ τη̋ Ελλάδο̋, παρουσιάζει τα επιστηµονικά επιτεύγµατα του 20ου αιώνα , µε επίκεντρο τι̋ προόδου̋ στον Τοµέα τη̋ Γενετική̋ Μηχανική̋. Τα µεγάλα και δύσκολα ερωτήµατα που ανακύπτουν στον χώρο τη̋ ηθική̋ και τη̋ δεοντολογία̋ θα παραµείνουν αναπάντητα όσο οι άνθρωποι θα αρνούµαστε την ταπείνωση τη̋ αγνωσία̋ µα̋ και την ιερότητα του µυστηρίου µα̋. Ο Γιώργο̋ Μαντζαρίδη̋, καθηγητή̋ τη̋ Θεολογική̋ Σχολή̋ του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκη̋, τονίζει τα προβλήµατα που προέρχονται από ένα επιστηµονικό φονταµενταλισµό, και την ανάγκη άξονα̋ τη̋ προσέγγιση̋ µα̋ να αποτελέσει η αρχή
του ανθρώπινου προσώπου. Ο Βασίλειο̋ Γιούλτση̋, καθηγητή̋ τη̋ Θεολογική̋ Σχολή̋ του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκη̋, επισηµαίνει ότι ενώ οι τεχνολογικέ̋ εξελίξει̋ πραγµατοποιούνται µε ταχύτατου̋ ρυθµού̋, οι ανάλογε̋ πνευµατικέ̋ και θεσµικέ̋ αλλαγέ̋ πραγµατοποιούνται µε αργού̋ ρυθµού̋. ∆ιαγράφεται ο κίνδυνο̋ διάρρηξη̋ τη̋ σχέση̋ του ανθρώπου µε την δηµιουργία και η ανάπτυξη ενό̋ εγωκεντρικού ατόµου που «αυτοθεοποιείται».
Η Πατερική παράδοση στον σύγχρονο κόσµο αποτελεί το θέµα του τέταρτου µέρου̋. Ο
Alexei Nesteruk, καθηγητή̋ Φυσική̋ στο Πανεπιστήµιο του Portsmouth, αναζητεί µία νέοπατερική σύνθεση Θεολογία̋ και Επιστήµη̋. Ο στόχο̋ είναι η ακεραιότητα του ανθρώπι-
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νου πνεύµατο̋ σ’ όλε̋ τι̋ διαστάσει̋ του, ενσωµατώνοντα̋ τα επιτεύγµατα τη̋ δυτική̋ φιλοσοφία̋ και επιστήµη̋ στον «ιστό τη̋ εκκλησιαστική̋ πληρότητα̋». Ο Ettore Perrella, ψυχαναλυτή̋ και ιδρυτή̋ τη̋ Πλατωνική̋ Ακαδηµία̋ στην Padova, προτείνει µία νέα ανάγνωση του έργου του Αγίου Γρηγορίου Παλαµά. Θεµέλιο τη̋ καινούργια̋ προσέγγιση̋ η
παλαµική έννοια τη̋ εν-έργεια̋ ω̋ δράση̋, που επιτρέπει την συνάντηση τη̋ λογική̋, τη̋
οντολογία̋, τη̋ ηθική̋.
Η σχέση γλώσσα̋ (επιστηµονική̋ και µη) και πραγµατικότητα̋ αποτελεί το περιεχόµενο του τελευταίου µέρου̋ των πρακτικών. Ο Αργύρη̋ Νικολα˙δη̋, αν. καθηγητή̋ τη̋ Θεωρητική̋ Φυσική̋ στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκη̋, παρουσιάζει µία σύνοψη τη̋ Επιστήµη̋
του 20ου αιώνα. Τα καινούργια στοιχεία που προσκοµίζει η Επιστήµη του 20ου αιώνα αναιρούν το καρτεσιανό πρότυπο και συνδιαλέγονται µε απόψει̋ τη̋ ορθόδοξη̋ παράδοση̋. Η επιστηµονική γλώσσα αποκτά ένα δυναµικό χαρακτήρα και εξελίσσεται συνεχώ̋ σε
µία προσπάθεια κατανόηση̋ και εµβάθυνση̋ τη̋ πραγµατικότητα̋. Ο Χρήστο̋ Γιανναρά̋,
καθηγητή̋ φιλοσοφία̋ στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, αναδεικνύει την αντιστοιχία σκέψη̋γλώσσα̋-πραγµατικότητα̋, εκκινώντα̋ από τον Wittgenstein, τον ιδιοφυέστερο ίσω̋ ανατόµο του πολιτισµού τη̋ νεωτερικότητα̋. Όριο των δυνατοτήτων τη̋ ανθρώπινη̋ γνώση̋
είναι ο κόσµο̋ και η γλώσσα. Τονίζεται όµω̋ εµφαντικά ότι το µείζον είναι ένα̋ ρεαλισµό̋
που διασφαλίζει την εµπειρική αµεσότητα τη̋ σχέση̋ και το έλασσον είναι η λειτουργία
τη̋ σκέψη̋ και τη̋ γλώσσα̋.
∆ιατρέχοντα̋ τα θέµατα που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια του προγράµµατο̋ διαφαίνεται ένα̋ διάλογο̋, άλλοτε ρητά εκφρασµένο̋ και άλλοτε υπόρητα, ανάµεσα στην σύγχρονη
Επιστήµη (Μαθηµατικά, Κβαντική Μηχανική, Αστροφυσική, Κοσµολογία, Πολύπλοκα
Συστήµατα, Πληροφορική, Βιολογία, Βιοχηµεία, Νευροφυσιολογία, Ιατρική) και την Πατερική Παράδοση. Μια̋ Πατερική̋ Παράδοση̋ που στον πυρήνα τη̋:
•

Αποφεύγει συστηµατικά του̋ δὐσµού̋ και αναδεικνύει τριαδικέ̋ σχέσει̋

•

∆ιασφαλίζει την αµεσότητα του εµπειρικού γεγονότο̋, γνωρίζοντα̋ ότι η γλωσσική
περιγραφή του γεγονότο̋ υπολείπεται πάντα του ίδιου του γεγονότο̋

•

Τονίζει την ελευθερία του ανθρώπου στην κάθε µία επιλογή του, περιλαµβάνοντα̋
την απόφαση του για συνάντηση (µη συνάντηση) µε τον Θεό

Το γεγονό̋ ότι η Πατερική Παράδοση αποτελεί το θεµέλιο τη̋ Ορθόδοξη̋ Χριστιανική̋
Θεολογία̋, µα̋ οδήγησε στον υπότιτλο των πρακτικών «∆ιάλογο̋ ανάµεσα στην σύγχρονη
Επιστήµη και την Ορθόδοξη Παράδοση». Υποστηρίζοντα̋ τον διάλογο Επιστήµη̋ - Θεολογία̋ σεβόµαστε πλήρω̋ την αυτονοµία τη̋ Επιστήµη̋ και την αυτονοµία τη̋ Θεολογία̋.
∆εν πρόκειται για την δηµιουργία µία̋ θεολογίζουσα̋ Επιστήµη̋ , η µία̋ Θεολογία̋ που
αναζητά εναγωνίω̋ συµβατότητε̋ µε την Επιστήµη. Αναφερόµαστε περισσότερο σε µία
προσέγγιση που ενθαρρύνει το πολλαπλό κοίταγµα, τι̋ διεπιστηµονικέ̋ λύσει̋, την δηµιουργία ενό̋ πλαισίου που µα̋ επιτρέπει να ξεπεράσουµε παλιά διλήµµατα (την δήθεν σύγκρουση λόγου και πίστη̋, τι̋ δυαδικέ̋ λογικέ̋ υποκείµενο-αντικείµενο, θεωρία-πράξη,
είναι-γίγνεσθαι). Το εξώφυλλο του βιβλίου µάλιστα, ο «µηχανικό̋ άγγελο̋» του ∆ιονύση
Φωτόπουλου, εκφράζει πλήρω̋ το πνεύµα αυτό: την συνάντηση του γή̓νου και του υπεργή̓νου, του τεχνολογικού και του πνευµατικού. Και ευχαριστούµε θερµότατα τον σκηνογράφο ∆ιονύση Φωτόπουλο για την ευγενή παραχώρηση του έργου του.
Το πρόγραµµα «Ο Κόσµο̋ στην Επιστήµη και την Θρησκεία» ήταν πρὀόν και αποτέλεσµα
µία̋ συλλογική̋ προσπάθεια̋. Ιδιαίτερε̋ ευχαριστίε̋ απευθύνονται στα µέλη τη̋ οργανωτική̋ επιτροπή̋ που συνετέλεσαν αποφασιστικά στον καλύτερο σχεδιασµό και την καλύτερη διοργάνωση του προγράµµατο̋. Πρόκειται για του̋ εξαίρετου̋ συναδέλφου̋ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκη̋, Βασίλειο Γιούλτση, καθηγητή τη̋ Θεολογία̋, Ιωάννη Σειραδάκη καθηγητή τη̋ Αστροφυσική̋, Ζαχαρία Σκούρα, καθηγητή τη̋ Βιολογία̋, ∆ήµητρα
Σφενδόνη, καθηγήτρια τη̋ Φιλοσοφία̋ τη̋ Επιστήµη̋. Όλα τα πρακτικά προβλήµατα (ι-
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στοσελίδα του προγράµµατο̋, αφίσε̋, προσκλήσει̋, ηλεκτρονική επικοινωνία, βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων, συλλογή και έκδοση υλικού) πραγµατοποιήθηκαν χάρι̋ στην εξαιρετική δουλειά τριών νέων ανθρώπων, τη̋ Πόπη̋ Τσίρου, τη̋ Μαρίνα̋ Ντίκα και του ∆ηµήτρη Ευαγγελινού. Του̋ ευχαριστώ θερµότατα.
Κύριο̋ υποστηρικτή̋ και εµπνευστή̋ τη̋ προσπάθεια̋ µα̋ υπήρξε το Templeton
Foundation. Είµαστε ευγνώµονε̋ στο Templeton Foundation γι’ αυτήν την υποστήριξη. Ευχαριστούµε θερµά ακόµη και του̋ άλλου̋ αρωγού̋: το Υπουργείο Πολιτισµού, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκη̋, τoν ∆ήµο Θεσσαλονίκη̋, την Ένωση
Ελλήνων Φυσικών (παράρτηµα Κεντρική̋ Μακεδονία̋).
Ενθυµούµαι ότι η πρώτη συνάντηση τη̋ οµάδα̋ εργασία̋ του προγράµµατο̋ έλαβε χώρα
την ηµέρα τη̋ Πεντηκοστή̋ του 2002. Νοιώσαµε τότε όλοι µα̋ την ανάγκη να ξεπεράσουµε
την κάθε µία οικεία επιστηµονική γλώσσα. Αρκετά χρόνια µετά το παρόν βιβλίο είναι µία
ένδειξη πόσο προχωρήσαµε µε τι̋ µικρέ̋ µα̋ δυνάµει̋ σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Αργύρη̋ Νικολα˙δη̋
Συντονιστή̋ του Προγράµµατο̋
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Περιεχόµενα
η φύση
Ν. Πράντζο̋
Εσχατολογία: Το Μέλλον του Σύµπαντο̋
∆. Σφενδόνη - Μέντζου
Το Βέλο̋ του Χρόνου στον Αριστοτέλη και στον Prigogine
W. Achtner
Η Έννοια του Απείρου στην Επιστήµη και την Θρησκεία (από τον ∆ιονύσιο Αρεοπαγίτη
έω̋ τον Cantor)

ζωή και άνθρωπο̋
∆. Κυριακίδη̋
Επιστηµονικέ̋ Απόψει̋ για την Προέλευση τη̋ Ζωή̋
Σ. Μπαλογιάννη̋
Η ∆ιαµόρφωσι̋ τη̋ Συνειδήσεω̋ από Νευροβιολογική̋ Απόψεω̋
Ι. Αντωνίου
Πολυπλοκότητα και Συνείδηση
Π. Λιγοµενίδη̋
Νοηµοσύνη σε Ανθρώπου̋ και Μηχανέ̋

βιοτεχνολογία και βιοηθική
Ζ. Σκούρα̋
Βιοτεχνολογία και Βιοηθική. Μια Σύντοµη Εισαγωγή
Ν. Μοσχονά̋
Γονιδιωµατική ανάλυση: Ένα̋ ∆υναµικό̋ Μοχλό̋ για την Ανάπτυξη Νέων
Βιολογικών Εφαρµογών
Μ. Αρσενάκη̋
Βιοτεχνολογία: Παρόν και µέλλον
Β. Ταρλατζή̋
Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή. Σύγχρονε̋ εφαρµογέ̋
Μητροπολίτη̋ Μεσογαία̋ και Λαυρεωτική̋ Νικόλαο̋
Από την Έκρηξη τη̋ Φυσική̋ στι̋ Εκπλήξει̋ τη̋ Βιοηθική̋
Γ. Μαντζαρίδη̋
Αρχέ̋ και Περιεχόµενο τη̋ Βιοηθική̋
Β. Γιούλτση̋
Βιοτεχνολογία και Βιοηθική: Θεσµικά Αδιέξοδα

περί Θεού λόγο̋
A. Nesteruk
Προ̋ µια Νέο-Πατερική Σύνθεση Θεολογία̋ και Επιστήµη̋
E. Perrella
Ο Άγιο̋ Γρηγόριο̋ Παλαµά̋ και η Επαναθεµελίωση των Επιστηµών
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η γλώσσα
Α. Νικολα˙δη̋
Η Επιστήµη του 20ου Αιώνα ω̋ Σηµείον
Χ. Γιανναρά̋
Το Ρητό και το Άρρητο στην Θεολογία και την Επιστήµη
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