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«Οἱ διάφορες ἀπόψεις τοῦ Hawking»

«Ἡ συμβολὴ τῶν Κεφαλλήνων ἰατρῶν»

«Ἡ χριστοκεντρικότητα τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν»
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Ἐνδιαφέρουσα ἡ εἰδησεογρα-
φία τῶν ξένων πρακτορεί-
ων: «Ἕνα βῆµα πιὸ κοντὰ 
στὰ µυστικὰ τῆς γηράνσε-
ως, ἀλλὰ καὶ τοὺς τρόπους 

καθυστερήσεώς της, βρίσκονται Ἀµερι-
κανοὶ ἐπιστήµονες, ποὺ συνέδεσαν τὴν 
κατάπτωση τοῦ γηράσκοντος ὀργανισµοῦ 
µὲ τὴ λειτουργία 61 γονιδίων. Σύµφωνα 
µὲ τὴν ἔρευνα ποὺ δηµοσιεύθηκε στὸ πε-
ριοδικὸ Science, ἡ ἐργασία αὐτὴ µπορεῖ 
νὰ ὁδηγήσει στὴν ἀνακάλυψη µεθόδων 
ποὺ καθυστεροῦν τὴ διαδικασία τῆς γη-
ράνσεως».

Εὐσεβεῖς πόθοι καὶ µακάρι νὰ 
πραγµατοποιηθοῦν. Τὸ µυστικὸ τῆς νε-
ότητος ὅµως βρίσκεται ἀλλοῦ. Δὲν εἶναι 
µόνο ὑπόθεση ἡλικίας. Εἶναι κατάστα-
ση ψυχῆς. Εἶναι ἐσωτερικὴ ἀνανέωση. 
Πνευµατικὸ καὶ ἠθικὸ ξεκαινούργωµα. 
Εἶπαν πὼς εἶσαι τόσο νέος, ὅσος εἶναι ὁ 
ἐνθουσιασµός σου, καὶ τόσο γέρος, ὅση ἡ 
ἀπαισιοδοξία σου. Θὰ προσθέταµε πὼς 
εἶσαι τόσο νέος, ὅση εἶναι ἡ φλόγα τῆς 
ἀγάπης καὶ τῆς πίστεως, καὶ τόσο γέρος, 
ὅση εἶναι ἡ ἔλλειψή τους.

Τὸ µυστικὸ βρίσκεται πιὸ πολὺ µέ-
σα στὴν ψυχή. Εἶναι νέοι ἄνθρωποι καὶ 
διατηροῦν ἀγέραστη νεότητα ὅσοι ἔχουν 
«ἐνδυθῆ τὸν νέον ἄνθρωπον» (Κολ., γ΄ 
10), ποὺ ἀνακαινίζεται καθηµερινὰ ἀπὸ 
τὴ δύναµη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Εἶναι 
οἱ «υἱοὶ τῆς Ἀναστάσεως» (Λουκᾶ, κ΄ 
16), οἱ ἀναστηµένοι ἄνθρωποι.

Ἔτσι εἶναι. Ὁ ἄνθρωπος δὲν γερνάει 
τόσο ἀπὸ τὰ χρόνια. Ἡ καρδιὰ γερνάει 
ἀπὸ τὴν ἁµαρτία. Καὶ ὅταν πληθύνεται ἡ 
ἁµαρτία, ἡ καρδιὰ παγώνει, γίνεται σκλη-

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΡΥΤΙΔΕΣ 
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ρή, γιατὶ χάνεται ἡ εὐαισθησία τῆς ἀγά-
πης. Ἐνῷ ὁ ἄνθρωπος τῆς Ἀναστάσεως, ὁ 
ἀναστηµένος ἄνθρωπος, σὲ ὅποια ἡλικία, 
ποτέ του δὲν γερνάει. Τὸ σῶµα µπορεῖ νὰ 

φθείρεται. Ἡ καρδιὰ ὅµως µένει πάντα 
νέα. Καὶ µιὰ ἀναστηµένη καρδιὰ δὲν ἀφή-
νει τὸν ἄνθρωπο νὰ γεράσει. Ἑποµένως, 

Ὁ ἄνθρωπος δὲν γερνάει 
τόσο ἀπὸ τὰ χρόνια.  

Ἡ καρδιὰ γερνάει  
ἀπὸ τὴν ἁµαρτία.  

Καὶ ὅταν πληθύνεται  
ἡ ἁµαρτία, ἡ καρδιὰ  

παγώνει, γίνεται σκληρή, 
γιατὶ χάνεται  

ἡ εὐαισθησία τῆς ἀγάπης. 
Ἐνῷ ὁ ἄνθρωπος  
τῆς Ἀναστάσεως,  

ὁ ἀναστηµένος ἄνθρωπος, 
σὲ ὅποια ἡλικία, ποτέ του 

δὲν γερνάει. Τὸ σῶµα  
µπορεῖ νὰ φθείρεται.  
Ἡ καρδιὰ ὅµως µένει  

πάντα νέα.  
Καὶ µιὰ ἀναστηµένη  
καρδιὰ δὲν ἀφήνει  

τὸν ἄνθρωπο νὰ γεράσει. 
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δὲν γίνεται κανεὶς γέρος, ἁπλῶς καὶ µόνο 
γιατὶ γέρασε. Γερνάει, ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ 
οἱ φόβοι του, οἱ ἀγωνίες του, θὰ πάρουν 
τὴ θέση τῶν ὁραµατισµῶν του. Διαφορε-
τικὰ ἡ ἀκτινοβολία του ἐξακολουθεῖ νὰ 
εἶναι εὐεργετική.

Ὅλα αὐτὰ ὑπογραµµίζουν πὼς τί-
ποτα δὲν εἶναι αὐστηρῶς καθορισµένο. 
Ὑπάρχουν νέοι ποὺ ἔχουν γεράσει πρὸ 
τῆς ὥρας τους καὶ γέροντες ποὺ πα-
ραµένουν νέοι στὸ φρόνηµα παρὰ τὴν 
ἡλικία τους. Τὸ πᾶν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν 
τοποθέτησή τους ἀπέναντι στὴ ζωὴ καὶ 
προπαντὸς ἀπὸ τὴν πνευµατική τους 
ζωή. Ἡ ἡλικία δὲν εἶναι µόνο ὑπόθεση 
χρόνου. Δὲν ὑπολογίζεται µὲ τὶς ρυτίδες 
ἢ µὲ τὴ φυσικὴ ἀντοχή. Τὸ ἄνοιγµα τοῦ 
πνεύµατος, τὸ πλάτεµα τῆς ἀγάπης, ἡ 
ἁπλόχερη προσφορά, ἡ νεότητα τῆς καρ-
διᾶς, ὅλα αὐτὰ µετρᾶνε περισσότερο στὸν 

καθορισµὸ τῆς ἡλικίας.
Ὁπωσδήποτε, ἡ ἡλικία δὲν παύει νὰ 

ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σοβαρὰ προ-
βλήµατα. Καὶ εἶναι ἀναπόφευκτο. Ἡ 

ἀντιµετώπισή του διαφέρει. Ὅµως οὔτε 
ἡ ὡραιοποίησή του οὔτε ἡ τραγικοποί-
ησή του µᾶς ὠφελεῖ. Τὸ νὰ ζητᾶµε νὰ 
ἐλαφρύνουµε τὸ βάρος τῆς ἡλικίας εἶναι 
φυσικό. Τὸ νὰ θέλουµε νὰ κρύψουµε τὴν 
ἡλικία εἶναι στρουθοκαµηλισµός. Χρειά-
ζεται διαφορετικὴ θεώρηση. Χρειάζεται 
συµφιλίωση. Νὰ τὴν δοῦµε ὡς φίλο, ὄχι 
ὡς ἐχθρό. Ἂν µέσα στὸ βλέµµα τῶν νέων 
βλέπουµε τὴ φλόγα, στὰ µάτια τῶν ἡλικι-
ωµένων ἀντικρίζουµε τὸ φῶς. Καὶ ἂς µὴν 
ξεχνᾶµε ὅτι, καὶ ἂν ὁ «ἔξω ἄνθρωπος, 
τὸ σῶµα µας, φθείρεται, ὁ ἔσω ὅµως 
ἄνθρωπος, ἡ ψυχή, ξανακαινουργώνεται 
καὶ ξανανιώνει ἡµέρα µὲ τὴν ἡµέρα» 
(Β΄ Κορινθ., δ΄ 16). Τί κι ἂν τὸ πρόσωπο 
ρυτιδώνεται; Ἀρκεῖ ἡ καρδιὰ νὰ µὴν ἔχει 
ρυτίδες.

Νὰ γιατὶ εἴπαµε πὼς δὲν γερνάει κα-
νεὶς ἀπὸ τὰ χρόνια. Γερνάει πιὸ πολύ, 
ὅταν ἀρχίζει νὰ κλείνεται στὸν ἑαυτό του. 
Κάθε φορὰ ποὺ διαγράφει τοὺς ἀνοι-
χτοὺς ὁρίζοντες καὶ κοιτάζει µόνο πρὸς 
τὰ πίσω. Ἀντίθετα, γίνεται νέος, κάθε 
φορὰ ποὺ κοιτάζει ἐµπρός, ποὺ προεκτεί-
νει τὴ ζωή του στὴν αἰωνιότητα. Γίνεται 
νέος, κάθε φορὰ ποὺ ἀνακαινίζει τὴν 
καρδιά του, ποὺ ἀκούει προτοῦ κρίνει. 
Κάθε φορὰ ποὺ δὲν κολλάει πεισµατικὰ 
στὶς ἰδέες του. Κάθε φορὰ ποὺ ἐνδιαφέ-
ρεται γιὰ τοὺς ἄλλους, ποὺ προσφέρει 
καὶ δέχεται ἀγάπη. Κάθε φορὰ ποὺ συ-
γκινεῖται ἀπὸ τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, ποὺ 
θαυµάζει τὶς ὀµορφιὲς τῆς δηµιουργίας. 
Συνειδητοποιεῖ ὅτι τὰ γηρατειὰ δὲν εἶναι 
ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους. Εἶναι µιὰ δηµιουργικὴ 
προετοιµασία γιὰ µιὰ ἄλλη ζωή, χωρὶς 
τέλος, αἰώνια.

Γ.Β.Μ.

Δὲν γερνάει κανεὶς  
ἀπὸ τὰ χρόνια. Γερνάει 
πιὸ πολύ, ὅταν ἀρχίζει  
νὰ κλείνεται στὸν ἑαυτό 

του. Κάθε φορὰ  
ποὺ διαγράφει  

τοὺς ἀνοιχτοὺς ὁρίζοντες 
καὶ κοιτάζει µόνο  

πρὸς τὰ πίσω. Ἀντίθετα, 
γίνεται νέος, κάθε φορὰ 

ποὺ κοιτάζει ἐµπρός,  
ποὺ προεκτείνει τὴ ζωή 
του στὴν αἰωνιότητα. 
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ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 
ΤΟΥ HAWKING

Tὸ σχετικὰ πρόσφατο γεγονὸς 
τοῦ θανάτου τοῦ διάσημου Βρε-
τανοῦ Ἀστροφυσικοῦ Stephen 
Hawking (8.1.1942 – 14.3.2018) 
προκάλεσε διεθνῶς ἰδιαίτερη 

συγκίνηση, καὶ τὰ μέσα ἐνημέρωσης εἶχαν 
ἀφιερώματα γιὰ τὴν ἐκπληκτικὴ ζωή του, 
τὸ σπουδαῖο ἐπιστημονικὸ ἔργο καὶ τὰ 
ἐπιστημονικὰ καὶ κοσμοθεωρητικὰ πι-
στεύω του.

Ὁ Χόκινγκ συνέ-
γραψε τὸ τελευταῖο 
μεῖζον ἐπιστημονι-
κό του βιβλίο μὲ τὸν 
Μαθηματικὸ Φυσικὸ 
Leonard Mlodinow. 
Τὸ βιβλίο αὐτὸ κυ-
κλοφόρησε τὸ 2010 μὲ 
τίτλο The Grand De-
sign. New answers to 
the ultimate questions 
of life, Bentam Press 
(Τὸ Μεγάλο Σχέδιο. 
Νέες ἀπαντήσεις στὰ 
ἔσχατα ἐρωτήματα τῆς 
ζωῆς)1. Στὸ βιβλίο αὐτὸ 
προβάλλεται μιὰ Θεωρία τῶν Πάντων καὶ 
ὁ ἰσχυρισμὸς γιὰ τὴν ὕπαρξη ἑνὸς ἀνα-
ρίθμητου ἀριθμοῦ αὐτοδημιουργημένων 
Συμπάντων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἕνα εἶναι καὶ 
αὐτὸ στὸ ὁποῖο ζοῦμε, γιὰ τὰ ὁποῖα δὲν 
χρειάζεται Δημιουργός. Κριτικὴ στὸ βιβλίο 
αὐτὸ ἄσκησε ὁ ἀκαδημαϊκὸς καὶ ὁμότι-
μος καθηγητὴς Ἀστρονομίας στὸ Πανε-
πιστήμιο Ἀθηνῶν Γεώργιος Κοντόπουλος 
σὲ ἄρθρο του μὲ τὸν τίτλο «Τὸ τελευταῖο 

1. Stephen Hawking καὶ Leonard Mlodinow, Τὸ 
Μεγάλο Σχέδιο. Νέες ἀπαντήσεις στὰ ἔσχατα 
ἐρωτήματα τῆς ζωῆς, Ἐκδόσεις Κάτοπτρο, 2010.

βιβλίο τοῦ Hawking», ποὺ δημοσιεύθηκε 
στὸ περιοδικὸ Φυσικὸς Κόσμος τῆς Ἕνω-
σης Ἑλλήνων Φυσικῶν τὸ 20112, τὸ ὁποῖο, 
ὡς ἐπίκαιρο, ἀναδημοσιεύεται κατωτέρω.

Προηγουμένως, ἀναφέρονται εἰσα-
γωγικὰ κάποια βιογραφικὰ στοιχεῖα3. Ὁ 
Στέφεν Χόκινγκ σπούδασε Μαθηματικὰ 
καὶ Φυσικὴ στὸ University College στὴν 
Ὀξφόρδη (1959-1962) καὶ ξεκίνησε (1962) 
στὸ University of Cambridge ἐκπόνηση 

διδακτορικῆς διατριβῆς στὴν Κοσμολογία 
καὶ τὴ Θεωρία τῆς Γενικῆς Σχετικότητας. 
Τὸ 1963, ὅμως, διαπιστώθηκε ὅτι ἔπασχε 
ἀπὸ μιὰ σπάνια ἀσθένεια τῶν κινητικῶν 
νευρικῶν κυττάρων, καὶ οἱ γιατροὶ τοῦ 
ἔδιναν μόνον ἕνα-δύο χρόνια ζωῆς ἀκόμα. 

2. Γ. Κοντόπουλος, Κέντρο Ἐρευνῶν Ἀστρονομίας 
τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, «Τὸ τελευταῖο βιβλίο 
τοῦ Hawking», Φυσικὸς Κόσμος 41 (2011), σελ. 
34-37.

3. Stephen Hawking, Τὸ χρονικὸ τῆς ζωῆς μου, 
Ἐκδόσεις Τραυλός, 2013· βλ. καὶ Ἄλκης 
Γαλδαδᾶς στὸ «Βῆμα Science» 18.3.2018, σελ. 
1-6, Δ. Σιμόπουλος στὴν Καθημερινὴ καὶ ἀλλοῦ.
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Ὁ Χόκινγκ πάλεψε τὴν κατάθλιψη καί, 
συναισθανόμενος τὴν ἀξία τῆς ζωῆς, πα-
ντρεύτηκε τὴ Jane Wilde (Τζέιν Οὐάιλντ), 
ἡ ὁποία τὸν στήριξε στὴν κατάστασή του. 
Κατόρθωσε νὰ ὁλοκληρώσει τὴ διατριβή 
του (1966) καὶ ἀπέκτησε μὲ τὴ σύζυγό του 
δύο παιδιά, ἀλλὰ χώρισαν μετὰ ἀπὸ 30 
χρόνια. Μὲ τὴ δεύτερη σύζυγό του ἀπέ-
κτησε καὶ τρίτο παιδί. Ἀπὸ τὸ 1969 ἦταν 
μονίμως σὲ ἀναπηρικὸ ἁμαξίδιο. Ἄρχισε 
τὴ διδασκαλία στὸ Κέιμπριτζ καὶ τὴ συ-
νεργασία του μὲ τὸν διάσημο καθηγητὴ 
Μαθηματικῆς Φυσικῆς Roger Penrose (Ρό-
τζερ Πενρόουζ), μὲ τὸν ὁποῖο διατύπωσαν 
τὸ θεώρημα Hawking – Penrose γιὰ τὴ 
Μεγάλη Ἔκρηξη (Big Bang). Μὲ αὐτό, 
στὸ πλαίσιο τῆς Γενικῆς Σχετικότητας, 
ἀπέδειξαν ὅτι ἕνα διαστελλόμενο Σύμπαν 
(ὅπως παρατηρεῖται ὅτι εἶναι τὸ Σύμπαν) 
πρέπει νὰ ἔχει ξεκινήσει ἀπὸ ἕνα σημεῖο.

Τὸ 1974 ἀπέδειξε θεωρητικὰ ὅτι οἱ με-
λανὲς ὀπές (μ.ο.), ὑπὸ ὁρισμένες συνθῆκες, 
θὰ πρέπει νὰ ἀκτινοβολοῦν. Τὸ θέμα αὐτὸ 
εἶχε ξεκινήσει ὁ Ἕλληνας Δ. Χριστοδούλου 
(1970), ποὺ διαπίστωσε ὅτι στὶς μ.ο. ὑπάρ-
χουν ἀντιστρεπτὰ καὶ μή-ἀντιστρεπτὰ 
φαινόμενα. Στὴ συνέχεια, ὁ Joseph Bek-
enstein (Μπεκενστάιν) ὑπολόγισε ὅτι οἱ 
μ.ο. ἔχουν ἐντροπία (ἕνα μέτρο ἀταξίας), ἡ 
ὁποία αὐξάνει λόγῳ τῶν μή-ἀντιστρεπτῶν 
φαινομένων. Τέλος, ὁ Χόκινγκ συνεπέρα-
νε ὅτι, ἀφοῦ οἱ μ.ο. ἔχουν ἐντροπία, θὰ 
ἔχουν καὶ θερμοκρασία, ἡ ὁποία, ὅμως, 
εἶναι πολὺ χαμηλότερη ἀπὸ τὸ περιβάλ-
λον, ὁπότε θὰ πρέπει νὰ ἀπορροφοῦν τὰ 
πάντα ποὺ βρίσκονται σχετικὰ πλησίον. 
Ὅταν ὅμως στὸ πολὺ μακρυνὸ μέλλον ἡ 
θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος θὰ πέ-
σει κάτω ἀπὸ 10-7 βαθμούς (ἕνα δεκάκις 
ἑκατομμυριοστὸ τοῦ βαθμοῦ πάνω ἀπὸ 
τὸ ἀπόλυτο μηδέν), τότε ἡ μ.ο. θὰ πρέπει 
νὰ ἀκτινοβολεῖ, θὰ χάνει ἐνέργεια καὶ ἡ 
μᾶζά της θὰ ἐλαττώνεται, μέχρις ὅτου ἡ 
μ.ο. ἐξαφανιστεῖ. Συνδυάζοντας Κβαντικὴ 
Θεωρία καὶ Γενικὴ Σχετικότητα, ὁ Χόκινγκ 

συμπέρανε ὅτι κοντὰ στὸν ὁρίζοντα μιᾶς 
μ.ο. μποροῦν νὰ δημιουργηθοῦν δυνητικὰ 
ζεύγη σωματιδίων-ἀντισωματιδίων, τὸ ἕνα 
ἀπὸ τὰ ὁποῖα μπορεῖ νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴν 
ἕλξη τῆς μ.ο. καὶ νὰ ἀποτελέσει τὴν ὀνο-
μασθεῖσα, τιμητικά, ἀκτινοβολία Χόκινγκ.

Τὸ 1979 ὁ Χόκινγκ ἔγινε καθηγητὴς 
Μαθηματικῶν μέχρι τὸ 2011 στὴν ἕδρα ποὺ 
κατεῖχε ὁ Ἰσαὰκ Νεύτων (1663) στὸ Κέι-
μπριτζ. Τὸ 1985 ἔχασε τὴν ἱκανότητα ὁμι-
λίας καὶ χρησιμοποίησε ἠλεκτρομηχανικό-
ὑπολογιστικὸ σύστημα, γιὰ νά «μιλήσει» 
μὲ τὰ δάκτυλα, καὶ ἀργότερα μόνο μὲ τὶς 
παρειές του. Μέσα στὴ δεκαετία τοῦ ’80 
ἀσχολήθηκε μὲ μιὰ κβαντικὴ θεωρία γιὰ 
τὴ δημιουργία τοῦ Σύμπαντος, τὴ θεωρία 
τῆς κυματοσυνάρτησης τοῦ Σύμπαντος. Ἡ 
χρήση τῆς κβαντικῆς θεωρίας ἦταν ἀπα-
ραίτητη, ἀφοῦ στὴν ἀρχὴ τῆς Μεγάλης 
Ἔκρηξης οἱ διαστάσεις τοῦ Σύμπαντος 
ἦσαν πολὺ μικρότερες ἀπὸ αὐτὲς ἑνὸς 
ἀτόμου. Τὸ 1993 ὁ Χόκινγκ δημοσίευσε 
συλλογὴ ἐπιστημονικῶν ἄρθρων μὲ τίτλο 
Μελανὲς ὀπὲς καὶ σύμπαντα βρέφη. Τὴ 
δεκαετία τοῦ ’90 ἀπέρριπτε τὴν πολυ-
διαφημιζόμενη ἀναπόδεικτη θεωρία τῶν 
χορδῶν, ἡ ὁποία προβάλλεται ὡς τὸ πε-
ρισσότερα ὑποσχόμενο θεωρητικὸ πλαίσιο 
γιὰ τὴ συμπερίληψη τῆς βαρύτητας στὴν 
προσπάθεια ἑνοποίησης ὅλων τῶν δυ-
νάμεων (κβαντικὴ βαρύτητα). Ἀργότερα, 
ὅμως, ἄλλαξε γνώμη καὶ ἐργάσθηκε ἐρευ-
νητικὰ ὑποθέτοντας τὴν ἰσχύ της.

Ὁ Χόκινγκ συνέγραψε μερικὰ μεγά-
λης κυκλοφορίας ἐκλαϊκευτικὰ βιβλία ποὺ 
τὸν ἔκαναν διάσημο, ἰδιαίτερα τὸ ἐξαι-
ρετικὸ A brief history of Time. From the 
Big Bang to Black Holes, Bantam Books, 
1988 (Τὸ χρονικὸ τοῦ Χρόνου. Ἀπὸ τὴ 
Μεγάλη Ἔκρηξη ὣς τὶς μαῦρες τρύπες)4. 
Σὲ αὐτὸ περιγράφονται τὰ χαρακτηριστι-

4. Stephen W. Hawking, Tὸ xρονικὸ τοῦ Xρόνου. 
Ἀπὸ τὴ Μεγάλη Ἔκρηξη ὣς τὶς μαῦρες τρύπες, 
Ἐκδόσεις ΚΑΤΟΠΤΡΟ – Ἀλ. Μάμαλης & ΣΙΑ 
Ο.Ε., 1988.
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κά, ἡ ἱστορία καὶ τὰ συστατικὰ τοῦ Σύ-
μπαντος, ἀπὸ τὰ κουὰρκ ὣς τὶς μελανὲς 
ὀπές, οἱ νόμοι ποὺ τὸ διέπουν (κλασικοὶ 
καὶ κβαντικοί), τὸ βέλος τοῦ χρόνου, οἱ 
προσπάθειες ἑνοποίησης τῶν θεμελιωδῶν 
δυνάμεων. Διερευνῶνται ἀπὸ ἐπιστημο-
νικῆς πλευρᾶς ἐρωτήματα μὲ φιλοσοφική-
μεταφυσικὴ χροιά, ὅπως π.χ. γιατί ἔχουν 
ἐπιλεγεῖ αὐτοὶ οἱ συγκεκριμένοι νόμοι καὶ 
οἱ συγκεκριμένες ἀρχικὲς συνθῆκες, πόση 
ἐλευθερία εἶχε ὁ Θεὸς γιὰ τὴ δημιουργία 
αὐτοῦ τοῦ Σύμπαντος καὶ ἂν μπορεῖ νὰ 
ὑπάρξει ἑνιαία θεωρία ποὺ νὰ περιέχει 
ἡ ἴδια τὴ δυνατότητα αὐτοπραγμάτωσής 
της. Παραθέτουμε ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα 
ἀπὸ τὸ βιβλίο αὐτό (ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὸν 
τίτλο Τὸ Μεγάλο Σχέδιο τοῦ τελευταίου 
μείζονος ἐπιστημονικοῦ βιβλίου του), ὅπου 
γράφει ἐντυπωσιασμένος ἀπὸ τὶς ἐξαι-
ρετικὰ εἰδικὲς συνθῆκες ποὺ ὑπάρχουν 
στὸ Σύμπαν καὶ εἶναι ἀναγκαῖες γιὰ τὴν 
ἐμφάνιση ζωῆς: «Οἱ νόμοι τῆς Φυσικῆς, 
αὐτοὶ ποὺ γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, πε-
ριέχουν πολλὲς ἀριθμητικὲς σταθερές... 
Τὸ ἀξιοσημείωτο γεγονὸς εἶναι ὅτι οἱ τιμὲς 
αὐτῶν τῶν ἀριθμῶν φαίνονται σὰν νὰ 
ἀνταποκρίνονται μὲ μεγάλη ἀκρίβεια στὶς 
ἀπαραίτητες συνθῆκες γιὰ τὴν ἀνάπτυξη 
ζωῆς... Αὐτὸ μποροῦμε νὰ τὸ θεωρήσουμε 
ἢ σὰν ἔνδειξη ἑνὸς θεϊκοῦ σκοποῦ στὴ δη-
μιουργία τοῦ σύμπαντος ἢ σὰν ἐπιχείρημα 
ποὺ ὑποστηρίζει τὴν ἰσχυρὴ ἀνθρωπικὴ 
ἀρχή»5. Καὶ ἀλλοῦ, ἀναφερόμενος στὶς 
ἐξαιρετικὰ εἰδικὲς συνθῆκες τῆς Μεγάλης 
Ἔκρηξης, γράφει: «Εἶναι δύσκολο νὰ ἐξη-
γήσουμε γιατί τὸ Σύμπαν ἄρχισε μ’ αὐτὸν 

5.  Stephen W. Hawking, Τὸ χρονικὸ τοῦ Χρόνου, 
σελ. 190-191. Ἰσχυρὴ Ἀνθρωπικὴ Ἀρχή: «Τὸ Σύ-
μπαν πρέπει νὰ εἶναι τέτοιο, ὥστε νὰ ἐπιδέχεται 
τὴ δημιουργία παρατηρητῶν μέσα του, σὲ κάποιο 
στάδιο», δηλαδή, τὸ Σύμπαν ἔχει ἕναν σκοπό, τὴ 
δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου, ἑνὸς ὄντος μὲ αὐτο-
συνείδηση, συναισθήματα καὶ ἀξίες. Ἡ ἄποψη 
αὐτὴ θὰ μποροῦσε νὰ ὀνομαστεῖ μεταφυσική, 
γιατὶ ὑπερβαίνει τὴ Φυσική. Προϋποθέτει τὴν 
ὕπαρξη ἑνὸς Θεοῦ Δημιουργοῦ.

ἀκριβῶς τὸν τρόπο, παρὰ μόνον ἐὰν τὸ 
ἀποδεχθοῦμε σὰν ἐνέργεια ἑνὸς Θεοῦ ποὺ 
σκόπευε νὰ δημιουργήσει ὄντα σὰν ἐμᾶς»6. 

Ἀκολούθησε στὴ συνέχεια τὸ σύντομο 
βιβλίο Black Holes and Baby Universes and 
other Essays, Bantam Books, 1993 (Μαῦρες 
τρύπες, Σύμπαντα-βρέφη καὶ ἄλλα δοκί-
μια)7. Σ’ αὐτὸ ἀναπτύσσει τὴν ἰδέα τοῦ 
φανταστικοῦ ἀπὸ πλευρᾶς μαθηματικῆς 
χρόνου, ἐξετάζει πῶς οἱ μαῦρες τρύπες 
μποροῦν νὰ γεννήσουν σύμπαντα-βρέφη 
καὶ παρουσιάζει τὶς φιλόδοξες ἐπιστημο-
νικὲς προσπάθειες γιὰ τὴ διατύπωση μιᾶς 
ἑνοποιημένης θεωρίας ποὺ θὰ μπορέσει 
νὰ προβλέψει τὰ πάντα στὸ Σύμπαν. Κλεί-
νει μὲ μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα συνέντευξη 
γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του. Σὲ σχετικὲς μὲ 
τὸν Θεὸ ἐρωτήσεις ἀπαντᾷ: «... ἡ θεωρία 
μας δὲν ἀποφαίνεται περὶ τῆς ὕπαρξης 
ἢ μὴ τοῦ Θεοῦ, ἁπλῶς ἰσχυριζόμαστε ὅτι 
Αὐτὸς δὲν εἶναι αὐθαίρετος... Ἐξακολου-
θεῖ ὅμως νὰ παραμένει τὸ ἐρώτημα: Γιατί 
πρέπει νὰ ὑπάρχει ζωὴ στὸ Σύμπαν; Ἐὰν 
θέλετε, μπορεῖτε νὰ ὁρίσετε τὸν Θεὸ ὡς 
ἀπάντηση σ’ αὐτὴ τὴν ἐρώτησή μου»8.

Στὸ βιβλίο The Nature of Space and 
Time, Hawking - Penrose, Princeton Uni-
versity Press, 1996 (Ἡ Φυσικὴ τοῦ χώρου 
καὶ τοῦ χρόνου), οἱ δύο διάσημοι ἐπιστή-
μονες, ὁ Hawking καὶ ὁ Penrose, διαλέγο-
νται αὐστηρὰ ἐπιστημονικὰ ἢ διαφωνοῦν 
σὲ πολλά, ἀλλὰ συμφωνοῦν ὅτι ἡ θεωρία 
τῶν χορδῶν δὲν ἔχει νὰ προσφέρει κάτι 
σημαντικό (Hawking: “The string theory 
has been oversold”, «ἡ θεωρία τῶν χορδῶν 
πουλήθηκε παραπάνω ἀπὸ ὅσο ἀξίζουν 
οἱ μετοχές της»).

Στὸ τελευταῖό του μεῖζον ἐπιστη-

6. Stephen Hawking, A brief history of Time, σελ. 
144.

7. Stephen Hawking, Μαῦρες Τρύπες, Σύμπαντα-
βρέφη καὶ ἄλλα Δοκίμια, Ἐκδόσεις ΚΑΤΟΠΤΡΟ 
– Ἀλ. Μάμαλης & ΣΙΑ Ο.Ε., 1993.

8. Stephen Hawking, Μαῦρες Τρύπες, Σύμπαντα-
βρέφη καὶ ἄλλα Δοκίμια, σελ. 174-175.



86

μονικὸ βιβλίο, Τὸ Μεγάλο Σχέδιο. Νέες 
ἀπαντήσεις στὰ ἔσχατα ἐρωτήματα τῆς 
ζωῆς (2010), ὑποστηρίζεται ἡ θεωρία τῶν 
ὑπερχορδῶν καὶ προτείνεται ἡ Θεωρία-
Μ, μιὰ πιὸ γενικὴ ὑπερσυμμετρικὴ θεω-
ρία τῆς βαρύτητας, ὡς ἡ μόνη ὑποψήφια 
γιὰ μιὰ πλήρη θεωρία τῶν πάντων, ἕνα 
μοντέλο στὸ ὁποῖο τὸ Σύμπαν αὐθόρμη-
τα δημιουργεῖ τὸν ἑαυτό του. Ἡ θεωρία 
αὐτὴ προτείνει ἀναρίθμητες δυνητικότητες 
ὕπαρξης ἄλλων συμπάντων (π.χ. 10500, δη-
λαδὴ 1 ἀκολουθούμενο ἀπὸ 500 μηδενικά!, 
ποὺ συλλογικὰ ἀναφέρονται ὡς Multi-
verse – Πολυσύμπαν), χωρὶς νὰ ὑπάρχει 
οἱαδήποτε ἔνδειξη ἔστω καὶ γιὰ ἕνα ἀπὸ 
αὐτὰ τὰ σύμπαντα. Οἱ ἀμοιβαῖες μάλι-
στα ἀποστάσεις μεταξύ τους εἶναι τόσο 
ἀσύλληπτα μεγάλες, ὥστε νὰ μὴ μποροῦν 
αὐτὰ τὰ σύμπαντα νὰ ἐξακριβωθοῦν ἀπὸ 
τὴ Γῆ. Ἐπίσης, θεωρεῖται αὐθαίρετα ὅτι 
οἱ φυσικοὶ νόμοι δημιουργοῦνται αὐθόρ-
μητα, μπορεῖ νὰ εἶναι διαφορετικοὶ στὰ 
διάφορα σύμπαντα, καὶ τυχαῖα σὲ ἕνα 
ἀπὸ αὐτά –στὸ Σύμπαν μας– προέκυψαν 
οἱ ἐξαιρετικὰ εἰδικοὶ νόμοι καὶ φυσικὲς 
σταθερὲς ποὺ ἦσαν ἀπαραίτητοι γιὰ τὴ 
δημιουργία ζωῆς.

Ὁ συνεργάτης τοῦ Χόκινγκ στὸ βι-
βλίο αὐτὸ Ἀμερικανὸς φυσικὸς Λέοναρντ 
Μλοντίνοου (1954-)9 σπούδασε στὰ Πα-
νεπιστήμια Brandeis (Μπραντάις) καὶ 
Μπέρκλεϋ. Τὸ 1981 ἦταν στὸ διδακτικό-
ἐρευνητικὸ προσωπικὸ τοῦ Caltech καὶ 
στὴ συνέχεια στὸ Max Planck Institute 
for Physics and Astronomy στὴν Εὐρώπη, 
ἀλλὰ ἀπὸ τὸ 1986 ἀκολούθησε κυρίως 
συγγραφικὴ σταδιοδρομία καὶ ἔγινε πολὺ 
γνωστὸς στὸ εὐρύτερο κοινὸ γιὰ τὰ ἐκλα-
ϊκευτικὰ βιβλία του ποικίλης θεματολογί-
ας, τὶς τηλεοπτικὲς σειρὲς ἐπιστημονικῆς 
φαντασίας (Star Trek), τὰ παίγνια ὑπο-
λογιστῆ ποὺ συνέθεσε καὶ τὰ θεατρικὰ 
ἔργα. Συμμετέχει σὲ προγράμματα δημο-

9. Wikipedia: λῆμμα Mlodinow Leonard καὶ σχόλια 
(10)-(14).

σίων ἐκλαϊκευτικῶν ὁμιλιῶν καὶ διαλό-
γων. Τὸ 2005-11 συνδέθηκε πάλι μὲ τὸ 
Caltech. Οἱ ἐπιστημονικές του ἐργασίες 
ἀφοροῦν κυρίως μιὰ νέα προσεγγιστικὴ 
μέθοδο Μὴ Σχετικιστικῆς Κβαντομηχα-
νικῆς τῆς Θεωρητικῆς Χημείας (γιὰ τὰ 
ἀτομικὰ φάσματα) καὶ τὴν κβαντικὴ θε-
ωρία τοῦ φωτὸς ἐντὸς διηλεκτρικῶν (Μὴ 
Γραμμικὴ Ὀπτική).

Ἡ ἀναφερθεῖσα Θεωρία-Μ χαρακτη-
ρίζεται ὡς μιὰ βασανιστικὴ εἰκασία ἀπὸ 
τὸν διαπρεπῆ ἐρευνητὴ στὴν κβαντικὴ 
βαρύτητα Lee Smolin, στὸ βιβλίο του 
The trouble with Physics (Θεωρία χορδῶν: 
Ὅλα ἢ τίποτα;, 2008). Εἶναι ἀντιπροσω-
πευτικὴ τῆς κριτικῆς του ἡ δήλωσή του: 
«Δυστυχῶς, ἡ Θεωρία-Μ παραμένει μιὰ 
βασανιστικὴ εἰκασία, καὶ μπαίνουμε στὸν 
πειρασμὸ νὰ τὴν πιστέψουμε. Τὴν ἴδια 
στιγμή, σὲ ἀπουσία μιᾶς πραγματικῆς 
δικαίωσης, δὲν εἶναι πραγματικὴ θεω-
ρία – εἶναι μιὰ εἰκασία σχετικὰ μὲ μιὰ 
θεωρία τὴν ὁποία θὰ θέλαμε πολὺ νὰ 
πιστέψουμε»10.

Τὸ βιβλίο τῶν Χόκινγκ – Μλοντίνοου 
ἔχει ὑποστεῖ αὐστηρὴ κριτικὴ ἀπὸ διά-
φορους εἰδικοὺς ἐρευνητὲς ἢ γνωστοὺς 
ἐκλαϊκευτὲς συγγραφεῖς καὶ ἐπιστήμονες 
συντάκτες ἐπιστημονικῶν περιοδικῶν. 
Ὁ διακεκριμένος Βρετανὸς καθηγητὴς 
Ἀστροφυσικῆς Joseph Silk τοῦ Oxford 
University (1942-) σχολίασε11 ὅτι «Ἡ Θε-
ωρία-Μ μέχρι τώρα δὲν ἔχει προβλέψεις 
ποὺ μποροῦν νὰ ἐλεγχθοῦν», καὶ ἀλλοῦ: 
«Ὁ Χόκινγκ ἀντικαθιστᾷ τὸν Θεὸ μὲ τὴ 
Θεωρία-Μ». «Κάποια ταπεινοφροσύνη 
θὰ ἦταν εὐπρόσδεκτη ἐδῶ... Μετὰ ἀπὸ 
ἕναν-δύο αἰῶνες περιμένω ὅτι ἡ Θεωρία-
Μ θὰ φαίνεται τόσο ἀφελής, ὅσο τώρα 
βρίσκουμε τήν “ἁρμονία τῶν σφαιρῶν” 

10. Lee Smolin, The trouble with Physics, 2006. 
Ἑλληνικὴ ἔκδοση: Θεωρία χορδῶν: Ὅλα ἢ τίποτα; 
Ἐκδοτικὸς Οἶκος ΤΡΑΥΛΟΣ, 2008, σελ. 238.

11. Joseph Silk, περιοδικὸ Science vol. 330, no. 6001 
(8.10.2010), σελ. 179-180.
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τοῦ Πυθαγόρα». Ὁ καθηγητὴς R. Penrose 
(University of Cambridge, κ.λπ., 1931-) 
διαπιστώνει12 ὅτι «ἀντίθετα πρὸς τὴν 
Κβαντικὴ Θεωρία, ἡ Θεωρία-Μ δὲν ἔχει 
καμμία ὑποστήριξη ἀπὸ τὶς παρατηρή-
σεις». Ὁ Θεωρητικὸς Φυσικὸς Peter Woit 
(Columbia University, 1957-)13, συγγρα-
φέας τοῦ βιβλίου Not even wrong (Οὔτε 
κἂν λάθος: ὑποτιμητικὴ φράση τοῦ Wolf-
gang Pauli –βραβεῖο Νομπὲλ Φυσικῆς– γιὰ 
θεωρίες ποὺ δὲν εἶναι ἐλέγξιμες), μὲ τὸ 
ὁποῖο ἀσκεῖ δριμεῖα κριτικὴ στὴ θεωρία 
τῶν ὑπερχορδῶν, ἀναφέρει παλαιότερη 
θεωρητικὴ πρόταση τοῦ Χόκινγκ γιὰ τε-
λειωτικὴ ἑνοποιημένη θεωρία (τὴ Ν=8 
ὑπερβαρύτητα), ἡ ὁποία σύντομα ἔπεσε 
σὲ παρακμή: «Ἕνα πρᾶγμα ποὺ εἶναι βέ-
βαιο ὅτι θὰ προκαλέσει πωλήσεις γιὰ ἕνα 
βιβλίο αὐτοῦ τοῦ εἴδους εἶναι νὰ ἐμπλέξει 
μὲ κάποιο τρόπο τὴ θρησκεία. Ὁ συμβα-
τικὸς ἰσχυρισμὸς τοῦ βιβλίου ὅτι “ὁ Θεὸς 
δὲν εἶναι ἀπαραίτητος”, γιὰ νὰ ἐξηγήσου-
με τὴ Φυσικὴ καὶ τὴν πρώιμη κοσμολογία, 
ἐξασφάλισε μεγάλη δημοσιότητα γιὰ τὸ 
βιβλίο...». Ἀναφερόμενος στὴ Θεωρία-Μ, 
σχολιάζει ὅτι «πρέπει νὰ δεχθῶ ὅτι αὐτὴ 
ἡ ψευδοεπιστήμη ποὺ ἀναπτύσσεται καὶ 
προβάλλεται σ’ αὐτὸ τὸ βιβλίο δὲν εἶναι 
προφανῶς καλύτερη ἀπὸ τὶς ἐξηγήσεις 
ποὺ βασίζονται στὴν πίστη».

Ὁ John Horgan14, Ἀμερικανὸς δημο-
σιογράφος ἐπιστημονικῶν ἐκλαϊκεύσε-
ων, ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ καθηγητὴς Χόκινγκ 
προέβλεπε ὅτι μιὰ ἑνοποιημένη θεωρία 

12. Roger Penrose, Financial Times, 4.9.2010. 
Ἐπίσης, κριτικὴ τῆς Θεωρίας-Μ στὸ νέο βιβλίο, 
Roger Penrose, Fashion, Faith and Fantasy in 
the New Physics of the Universe, Princeton 
University Press, Princeton and Oxford, 2017, 
3rd printing, σελ. 91-95, 119-120.

13. Peter Woit στὸ σχόλιό του, “Hawking gives up” 
(ἱστοσελίδα του) 8.9.2010, ἀναφερόμενος στὸ 
συμπέρασμα τοῦ Χόκινγκ ὅτι δὲν ὑπάρχει μία 
θεωρία στὴν ὁποία προσέβλεπε ὁ Ἀινστάιν, 
ἀλλὰ διάφορες.

14. John Horgan, Scientific American, 13.9.2010.

Φυσικῆς πλησίαζε νὰ διατυπωθεῖ. Στὸ 
βιβλίο του Τὸ χρονικὸ τοῦ Χρόνου τὸ 1988 
τὸ συμπέρασμα ἦταν ὅτι ἡ τελικὴ θεω-
ρία τῆς Φυσικῆς «θὰ ἦταν ὁ τελειωτικὸς 
θρίαμβος τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς, γιατὶ 
ἔτσι θὰ γνωρίζαμε τὸν νοῦ τοῦ Θεοῦ»... 
«Ὁ Χόκινγκ ἤλπιζε ὅτι, ἀντὶ νὰ ἔχουμε 
πειραματικὴ ἐπαλήθευση, θὰ μποροῦσαν 
οἱ Φυσικοὶ νὰ βροῦν μιὰ θεωρία τόσο λο-
γικὰ ἀναπόφευκτη, ὥστε νὰ ἀποκλείει 
κάθε ἀντίρρηση. Συνέβη ἀκριβῶς τὸ ἀντί-
θετο. Ἡ Θεωρία-Μ ἔχει σχεδὸν ἄπειρες 
ἐκδοχές, ἄρα θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπάρξουν 
ἄπειρα σύμπαντα. Ἀλλὰ μιὰ θεωρία ποὺ 
προβλέπει τὰ πάντα στὴν πραγματικό-
τητα δὲν προβλέπει τίποτε, δὲν εἶναι κἂν 
μιὰ θεωρία» (ἂν δὲν μπορεῖ νὰ ἐλεγχθεῖ 
πειραματικά).

Ὁ διακεκριμένος ἐκλαϊκευτὴς Βρε-
τανὸς θεωρητικὸς Φυσικὸς καὶ ἐρευνητὴς 
κοσμολόγος Paul Davies (University of 
Newcastle, Cambridge, κλπ., 1946-), ἀνα-
φερόμενος στὸ Πολυσύμπαν, παρατη-
ρεῖ σὲ ἄρθρο του μὲ τίτλο «Τὰ κενὰ στὸ 
Μπίγκ-Μπὰνγκ τοῦ Στῆβεν Χόκινγκ)15: 
«Τὸ Πολυσύμπαν χρειάζεται ἕναν μηχα-
νισμὸ δημιουργίας συμπάντων, φυσικὰ 
πεδία ποὺ δημιουργοῦν ὕλη καὶ δυνά-
μεις ποὺ ἐνεργοῦν. Χρειάζονται μετα-
νόμοι ποὺ διέπουν τὸ Πολυσύμπαν καὶ 
δημιουργοῦν νόμους σὲ κάθε ἐπιμέρους 
σύμπαν. Οἱ μετα-νόμοι αὐτοὶ παραμέ-
νουν ἀνεξήγητοι, αἰώνιοι, ἀμετάβλητοι, 
ὑπερβατικὲς ὀντότητες ποὺ συμβαίνει νὰ 
ὑπάρχουν καὶ ἁπλῶς πρέπει νὰ θεωρη-
θοῦν ὡς δεδομένοι. Ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτή, 
οἱ μετα-νόμοι ἔχουν τὴν ἴδια θέση ὅπως 
ἕνας ἀνερμήνευτος, ὑπερβατικὸς Θεός».

Ὁ ἀκαδημαϊκὸς Γ. Κοντόπουλος στὸ 
ἄρθρο του «Ὑπάρχει πράγματι τὸ Πο-
λυσύμπαν;»16 ἀναφέρει: «Τὸ τελικό μας 

15. Paul Davies, “Stephen Hawking’s big-bang gaps”, 
ἐφημ. The Guardian, London, 4.9.2010.

16. Γ. Κοντόπουλος, «Ὑπάρχει πράγματι τὸ Πολυ-
σύμπαν;», Physics News, Τεῦχος 1 (Δεκ. 2011), 
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συμπέρασμα εἶναι ὅτι ὅσοι θέλουν νὰ 
ἀσχοληθοῦν μὲ ὑποθετικὰ σύμπαντα 
ἔχουν βεβαίως δικαιολογία νὰ τὸ κάνουν, 
ἀλλὰ αὐτὰ ἀποτελοῦν τμήματα ἐπιστη-
μονικῆς φαντασίας (science fiction) καὶ 
ὄχι ἐπιστήμη... Ὅπως εἴδαμε πιὸ πάνω, 
οἱ θεωρίες τοῦ Πολυσύμπαντος ἔχουν 
φιλοσοφικὲς καὶ μεταφυσικὲς προεκτά-
σεις. Πράγματι, δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία 
ὅτι ἡ θεώρηση τῆς ἀνθρωπικῆς ἀρχῆς 
ποὺ δίνει τὸ Πολυσύμπαν εἶναι μιὰ φιλο-
σοφικὴ καὶ μεταφυσικὴ ἄποψη ἡ ὁποία 
(θεώρηση) ἔγινε κυρίως γιὰ νὰ ἀντιπα-
ραταχθεῖ στὴν ὕπαρξη σκοπιμότητος 

στὸ Σύμπαν, (σκοπιμότητος) ποὺ ὁδη-
γεῖ σὲ θεολογικὲς προεκτάσεις. Κανεὶς 
δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλείσει φιλοσοφικὲς 
καὶ μεταφυσικὲς θεωρήσεις, εἴτε πρὸς 
τὴ μία κατεύθυνση, εἴτε πρὸς τὴν ἄλλη. 
Ἀλλὰ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ λέει ὅτι ἡ 
μία φιλοσοφία εἶναι ἐπιστημονικὴ καὶ ἡ 
ἄλλη δὲν εἶναι». 

Τελειώνοντας, ἂς ἀναφέρουμε αὐτὸ 
ποὺ ὁ διακεκριμένος Κοσμολόγος καθη-

τρίμηνη ἔκδοση τῆς  Ἕνωσης Ἑλλήνων Φυσικῶν.

γητὴς George Ellis (παλαιότερος συνερ-
γάτης τοῦ Χόκινγκ, μὲ τὸν ὁποῖο συνέ-
γραψε τὸ βιβλίο The large scale structure 
of space-time, 1973, Cambridge University 
Press) γράφει σὲ ἄρθρο του στὸ περιοδικὸ 
Scientific American, ἀσκώντας κριτικὴ 
στὴν ἰδέα γιὰ τὸ Πολυσύμπαν17: «Τὰ ἴδια 
φιλοσοφικὰ ἐρωτήματα ποὺ ἀφοροῦν τὸ 
Σύμπαν ἐμφανίζονται καὶ στὴ θεωρία τοῦ 
Πολυσύμπαντος. Πῶς ἔγινε τὸ Σύμπαν ἢ 
τὸ Πολυσύμπαν; Ἔγινε ἀπὸ ἀνάγκη, τύχη 
ἢ σκοπιμότητα; Αὐτὸ εἶναι ἕνα μεταφυ-
σικὸ ἐρώτημα ποὺ καμμία φυσικὴ θεωρία 
δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαντήσει γιὰ τὸ Σύμπαν 

ἢ τὸ Πολυσύμπαν... Δὲν ὑπάρχει τίποτε 
κακὸ στὶς φιλοσοφικὲς ὑποθέσεις (philo-
sophical speculations)... Ἀλλὰ θὰ πρέπει 
νὰ τὶς ὀνομάζουμε αὐτὸ ποὺ εἶναι, καὶ ὄχι 
νὰ τὶς ὀνομάζουμε ἐπιστήμη».

ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ
Ὁμότ. Καθηγ. Ε. Μ. Πολυτεχνείου

17. George Ellis, περιοδ. Scientific American, August 
2011.

Ὁ διακεκριμένος Κοσμολόγος καθηγητὴς George Ellis  
γράφει σὲ ἄρθρο του στὸ περιοδικὸ Scientific American, 

ἀσκώντας κριτικὴ στὴν ἰδέα γιὰ τὸ Πολυσύμπαν: «Τὰ ἴδια 
φιλοσοφικὰ ἐρωτήματα ποὺ ἀφοροῦν τὸ Σύμπαν  

ἐμφανίζονται καὶ στὴ θεωρία τοῦ Πολυσύμπαντος.  
Πῶς ἔγινε τὸ Σύμπαν ἢ τὸ Πολυσύμπαν; Ἔγινε ἀπὸ  

ἀνάγκη, τύχη ἢ σκοπιμότητα; Αὐτὸ εἶναι ἕνα μεταφυσικὸ 
ἐρώτημα ποὺ καμμία φυσικὴ θεωρία δὲν μπορεῖ νὰ  

ἀπαντήσει γιὰ τὸ Σύμπαν ἢ τὸ Πολυσύμπαν...  
Δὲν ὑπάρχει τίποτε κακὸ στὶς φιλοσοφικὲς ὑποθέσεις 

(philosophical speculations)... Ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ τὶς ὀνομά-
ζουμε αὐτὸ ποὺ εἶναι, καὶ ὄχι νὰ τὶς ὀνομάζουμε ἐπιστήμη».
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Πρόσφατα ὁ S. Hawking μαζὶ 
μὲ τὸν συνεργάτη του L. 
Mlodinow ἐξέδωσε ἕνα βι-
βλίο μὲ τίτλο The Grand 
Design (Bantam Press, Lon-

don 2010), ὅπου ἐκθέτει μὲ ἐκλαϊκευτικὸ 
τρόπο τὶς ἀπόψεις του γιὰ τὸ Σύμπαν.1

Τὸ βιβλίο ἀρχίζει ἀπαριθμώντας τὰ βα-
σικὰ φιλοσοφικὰ ἐρωτήματα, ὅπως «Ποιὰ 
εἶναι ἡ φύση τῆς πραγματικότητος; Ἀπὸ 
ποῦ προῆλθαν ὅλα αὐτά; Χρειάστηκε τὸ 
Σύμπαν ἕναν δημιουργό;», ἀλλὰ δηλώνει 
κατηγορηματικὰ ὅτι «ἡ φιλοσοφία εἶναι 
νεκρή» (σ. 5).

Παρ’ ὅλα αὐτά, τὸ βιβλίο αὐτὸ πε-
ριλαμβάνει τὴ φιλοσοφία τοῦ Hawking, 
ποὺ ἐκτείνεται πολὺ πέρα ἀπὸ τὰ ἐπι-
στημονικὰ δεδομένα. Περιλαμβάνει βέβαια 
πολλὰ ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα ποὺ εἶναι 
γνωστά, ἀλλὰ καὶ ἀναπόδεικτες θεωρίες 
καὶ ἰσχυρισμούς, καὶ δὲν ἀφήνει κἂν στὸν 
ἀναγνώστη νὰ ὑποπτευθεῖ ὅτι ὑπάρχουν 
καὶ ἄλλες θεωρίες καὶ ἀπόψεις διαφορε-
τικὲς ἀπὸ τὴ δική του. Π.χ., θεωρεῖ ὅτι 
«ἡ Μ-θεωρία εἶναι ἡ μόνη (ὑπογραμμισμέ-
νο ἀπὸ τὸν Hawking) ὑποψήφια ὡς μιὰ 
πλήρης θεωρία τοῦ Σύμπαντος» (σ. 181). 
Καὶ ἀλλοῦ: «Ἡ Μ-θεωρία προβλέπει ὅτι 
πάρα πολλὰ σύμπαντα δημιουργήθηκαν 
ἐκ τοῦ μηδενός. Αὐτὴ ἡ δημιουργία δὲν 
χρειάζεται τὴν ἐπενέργεια ἑνὸς ὑπερφυ-
σικοῦ ὄντος ἢ θεοῦ. Ἀντιθέτως, αὐτὰ τὰ 
πολλὰ σύμπαντα προκύπτουν μὲ φυσικὸ 
τρόπο ἀπὸ τοὺς φυσικοὺς νόμους. Εἶναι 
μιὰ πρόβλεψη τῆς ἐπιστήμης» (σ. 8).

Ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ ἄλλες, διαφορε-
τικὲς θεωρίες περὶ τοῦ Σύμπαντος, ποὺ 

1. Γ. Κοντόπουλος, Κέντρο Ἐρευνῶν Ἀστρονομίας 
τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, «Τὸ τελευταῖο βιβλίο τοῦ 
Hawking», Φυσικὸς Κόσμος 41 (2011), σελ. 34-37.

ΤῸ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ  
ΤΟΥ HAWKING

οὔτε κἂν τὶς ἀναφέρει ὁ Hawking. Π.χ., 
πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια εἶχε γίνει μιὰ μακρὰ 
συζήτηση μεταξὺ τοῦ S. Hawking καὶ ἑνὸς 
ἄλλου κορυφαίου Ἄγγλου κοσμολόγου, 
τοῦ R. Penrose, ποὺ δημοσιεύθηκε τὸ 1995 
ἀπὸ τὸ Cambrige University Press μὲ τί-
τλο The Nature of Space and Time. Ἐκεῖ ὁ 
Hawking ἀναπτύσσει τὴ θεωρία του περὶ 
μὴ ὑπάρξεως ὁρίων εἰς τὸ Σύμπαν (τὴ no-
boundary condition), ποὺ προϋποθέτει 
ὅτι τὸ Σύμπαν εἶναι πεπερασμένο, ἐνῷ ὁ 
Penrose ὑποστηρίζει ἕνα ἄπειρο Σύμπαν. 
Τὸ γεγονὸς ὅτι τελευταῖα ἀνακαλύφθηκε 
ὅτι τὸ Σύμπαν ἐπιταχύνει συνεχῶς τὴ δι-
αστολή του εἶναι μιὰ σοβαρὴ ἔνδειξη ὑπὲρ 
τοῦ Penrose.

Ἐν τούτοις, στὸ τελευταῖό του βιβλίο 
ὁ Hawking ἐπαναλαμβάνει τὴ θεωρία του 
περὶ μὴ ὑπάρξεως ὁρίων ὡς βάση ὅλων 
τῶν συλλογισμῶν του. Ἡ θεωρία αὐτὴ πε-
ριλαμβάνει ἕναν περίεργο ἰσχυρισμό, ὅτι 
κοντὰ στὴν ἀρχὴ τοῦ Σύμπαντος ὁ χρόνος 
ἦταν μιὰ διάσταση χώρου, ἐνῷ σήμερα ὁ 
χῶρος καὶ ὁ χρόνος εἶναι ἐντελῶς διαφο-
ρετικοί. Ἡ συνήθης κοσμολογία μιλάει γιὰ 
μιὰ ἀνωμαλία στὴν ἀρχὴ τοῦ Σύμπαντος, 
στὸ big bang. Ὁ Hawking, ἐνῷ δέχεται τὸ 
big bang, τό «ἐξομαλύνει», χρησιμοποιώ-
ντας ἕναν φανταστικὸ χρόνο τ, ποὺ εἶναι 
ἴσος μὲ τ = ict, ὅπου t εἶναι ὁ πραγματικὸς 
χρόνος. Ἔτσι, σὲ μιὰ προσέγγιση ποὺ λέ-
γεται χωροχρόνος Lorentz ἔχουμε κοντὰ 
στὴν ἀρχὴ τοῦ Σύμπαντος (σὲ 2 διαστάσεις 
χώρου καὶ μία διάσταση χρόνου)

x2 + y2 – c2t2 = σταθερό
ποὺ παριστάνει ἕναν κῶνο, ἐνῷ μὲ τὸν 
φανταστικὸ χρόνο τοῦ Hawking (εὐκλείδιο 
χωροχρόνο) ἔχουμε:

x2 + y2 + τ2 = σταθερό
ποὺ παριστάνει μιὰ σφαῖρα. Ἀλλὰ ἡ θεωρία 
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τοῦ Hawking δὲν μᾶς λέει πῶς ἄλλαξε ὁ 
χρόνος καὶ ἀπὸ φανταστικὸς ἔγινε πραγ-
ματικός.

Ἡ θεωρία περὶ μὴ ὑπάρξεως ὁρίων δὲν 
εἶναι μιὰ λεπτομέρεια, ἀλλὰ μιὰ οὐσιώδης 
προϋπόθεση τῆς ὅλης φιλοσοφίας τοῦ 
Hawking. Γιατὶ ἡ βασική του ἰδέα εἶναι 
ὅτι τὸ Σύμπαν δὲν εἶναι ἕνα καὶ μοναδικό, 
ἀλλὰ μιά «ὑπέρθεση» ἀπείρων συμπάντων, 
ποὺ τὸ καθένα ἔχει τὴ δική του «ἱστορία». 

Ἡ ἰδέα τοῦ Hawking προῆλθε ἀπὸ μιὰ 
εἰδικὴ διατύπωση τῆς κβαντομηχανικῆς, 
τὴν ἄποψη τῶν ἀπείρων «ἱστοριῶν», ποὺ 
ὀφείλεται στὸν Feynman. Ὁ Feynman ἔδει-
ξε ὅτι μποροῦμε νὰ λύσουμε τὴ βασικὴ 
ἐξίσωση τῆς κβαντομηχανικῆς, τὴν ἐξίσωση 
τοῦ Schrödinger, ἂν θεωρήσουμε τὴν ὑπέρ-
θεση ἀπείρων χωροχρονικῶν διαδρομῶν 
(paths) ἀπὸ ἕνα χωροχρονικὸ σημεῖο Α σὲ 
ἄλλο σημεῖο Β. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἄλλες 
ἀπόψεις τῆς κβαντομηχανικῆς ποὺ δίνουν 
τὰ ἴδια ἀποτελέσματα, ὅπως ἡ θεωρία τῶν 
τροχιῶν τῶν de Broglie καὶ Bohm, ποὺ 
δέχεται ὅτι ὑπάρχει μία μόνο τροχιά (ἀπὸ 
τὸ Α στὸ Β), καὶ ἄλλες θεωρίες.

Ἀλλὰ ὁ Hawking ὄχι μόνο δέχεται σὰν 
μοναδικὴ θεωρία τῆς κβαντομηχανικῆς τὴ 
θεωρία τοῦ Feynman, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπε-
κτείνει σὲ ὅλο τὸ Σύμπαν, ποὺ τὸ θεωρεῖ 
σὰν ἄθροισμα ἀπείρων Συμπάντων.

Προχωρώντας τὴ θεωρία του, ὁ Hawk-
ing ὑποστηρίζει ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὸ δικό μας 
Σύμπαν ὑπάρχουν καὶ πολλὰ ἄλλα Σύμπα-
ντα ἔξω ἀπὸ τὸ δικό μας, ποὺ τὸ καθένα 
ἔχει τοὺς δικούς του φυσικοὺς νόμους. 
Ἡ θεωρία του βασίζεται στὴ θεωρία τῶν 
(ὑπερ)χορδῶν καὶ ὀνομάζεται Μ-θεωρία (τὸ 
Μ σημαίνει Μυστηριώδης ἢ Μαγικὴ θεωρία 
ἢ θεωρία Μεμβράνης).

Ἀλλὰ ἡ Μ-θεωρία στὴν πραγματικό-
τητα δὲν ὑπάρχει ὡς μία θεωρία, ἀλλὰ ὡς 
5 θεωρίες ποὺ ἀναφέρονται σὲ χώρους 11 
διαστάσεων. Ἀπὸ αὐτὲς ἡ μία ἀντιστοιχεῖ 
στὸν χρόνο, οἱ 3 στὶς συνήθεις διαστάσεις 
τοῦ χώρου καὶ οἱ 7 σὲ συμπαγοποιημένες 
διαστάσεις, δηλαδὴ διαστάσεις περιορισμέ-
νες σὲ πολὺ μικρὲς ἀποστάσεις. Οἱ 5 αὐτὲς 
θεωρίες ἦσαν γνωστὲς ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρό-
νια, καὶ μάλιστα ἕνας ἀπὸ τοὺς πρωτεργά-
τες, ὁ E. Witten, ἀπέδειξε ὅτι οἱ θεωρίες 
αὐτὲς συνδέονται μεταξύ τους σὲ ὁρισμένες 
ἀκραῖες περιπτώσεις. Ὁ Witten εἶχε πεῖ ὅτι 
οἱ θεωρίες αὐτὲς εἶναι εἰδικὲς περιπτώσεις 
μιᾶς ἀγνώστου Μ-θεωρίας ποὺ ἐλπίζεται 
ὅτι κάποτε θὰ βρεθεῖ. Ἑκατοντάδες ἐπι-
στήμονες ἔχουν προσπαθήσει νὰ βροῦν 
αὐτὴ τὴ Μυστηριώδη ἢ Μαγικὴ θεωρία 
χωρὶς ἀποτέλεσμα μέχρι τώρα. Ἀλλὰ ὁ 
Hawking εἶναι πιὸ τολμηρός. Λέει ὅτι δὲν 
ἀπαιτεῖται μία θεωρία Μ, ἀλλὰ ἀρκεῖ ὅτι 
ὑπάρχουν οἱ 5 θεωρίες, ποὺ ἔχουν διαφο-
ρετικὰ ὀνόματα ἡ κάθε μία.

Ἐπιπλέον, τονίζει κάτι ποὺ ἐπίσης 
ἦταν γνωστὸ ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς 
θεωρίας τῶν χορδῶν, ὅτι ὑπάρχουν πά-
ρα πολλοὶ διαφορετικοὶ τρόποι συμπα-
γοποίησης τῶν 7 διαστάσεων, καὶ κάθε 
συμπαγοποίηση ἀντιστοιχεῖ σὲ ἕνα σύμπαν. 
Ὑπάρχουν τοὐλάχιστον 10500 διαφορετικὰ 
σύμπαντα. Καὶ κάθε σύμπαν ἀπὸ αὐτὰ ἔχει 
διαφορετικοὺς φυσικοὺς νόμους. Π.χ., οἱ 
«σταθερές» ποὺ ὑπάρχουν στὰ σύμπαντα 
αὐτὰ εἶναι διαφορετικές. Ἔτσι, ἐνῷ στὸ 
Σύμπαν μας ἡ βαρύτης εἶναι 1040 φορὲς 
μικρότερη ἀπὸ τὴν ἠλεκτρομαγνητικὴ δύ-
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ναμη, σὲ ἄλλα σύμπαντα ἡ βαρύτης μπορεῖ 
νὰ εἶναι ἰσχυρότερη ἀπὸ τὴν ἠλεκτρομα-
γνητικὴ δύναμη, κ.ο.κ.

Ὁ πιὸ ἐντυπωσιακὸς ὅμως ἰσχυρισμὸς 
εἶναι ὅτι αὐτὰ τὰ 10500 σύμπαντα πράγματι 
ὑπάρχουν, σὲ τεράστιες ἀποστάσεις ἀπὸ 
ἐμᾶς, πολὺ πέραν ἀπὸ τὰ ὅρια τοῦ ὁρατοῦ 
μας Σύμπαντος, ποὺ εἶναι κάπου 14 δισε-
κατομμύρια ἔτη φωτός, δηλαδὴ 1023 km. Τὰ 
πλησιέστερα ἀπὸ τὰ ἄλλα σύμπαντα ἀπέ-
χουν τοὐλάχιστον 1010.000.000 km ἀπὸ ἐμᾶς. 
Ἄρα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπικοινωνήσουμε 
μὲ αὐτὰ οὔτε τώρα, οὔτε στὸ ἀπώτερο μέλ-
λον, οὔτε κἂν μὲ τὴν ταχύτητα τοῦ φωτός.

Ἂν ὑπάρχουν τά (πρακτικά) ἄπειρα 
αὐτὰ σύμπαντα, τότε τὸ κάθε τι ποὺ μπο-
ροῦμε (ἢ δὲν μποροῦμε) νὰ φαντασθοῦμε 
συμβαίνει σὲ αὐτά. Μία ἐφαρμογὴ τῆς θε-
ωρίας αὐτῆς εἶναι μιά «διέξοδος» ἀπὸ τὰ 
προβλήματα ποὺ μᾶς δημιουργεῖ ἡ «ἀνθρω-
πικὴ ἀρχή» ποὺ διέπει τὸ δικό μας Σύμπαν. 
Εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι τοῦ Σύ-
μπαντός μας εἶναι ἀπίστευτα ταιριαστοὶ μὲ 
τὴν ἀνάπτυξη τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἀνθρώπου 
στὴ Γῆ μας. Λίγο ἂν ἄλλαζαν οἱ φυσικοὶ 
νόμοι, δὲν θὰ ὑπῆρχε ζωή, οὔτε βέβαια καὶ 
ἐμεῖς, ποὺ ἐρευνοῦμε τὸ Σύμπαν. Ὁ ἴδιος ὁ 
Hawking ἀναφέρει τὸ γνωστὸ παράδειγμα 
τῆς δημιουργίας τοῦ ἄνθρακα μὲ συνέργεια 
τῶν ἰσχυρῶν καὶ ἀσθενῶν πυρηνικῶν δυ-
νάμεων στὸ ἐσωτερικὸ γιγάντιων ἀστέρων. 
Ἂν ἄλλαζε ἡ ἰσχυρὴ πυρηνικὴ δύναμη κατὰ 
0,5%, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ δημιουργηθεῖ 
ὁ ἄνθρακας, ποὺ εἶναι ἡ βάση τῆς ζωῆς 
(ὁ Hawking λέει ὅτι θὰ μποροῦσε ἴσως 
νὰ ὑπάρχει ζωὴ καὶ μὲ βάση τὸ πυρίτιο, 
δηλαδή «σκεπτόμενοι» ἠλεκτρονικοὶ ὑπο-
λογιστές, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ 
γίνει μόνο του, αὐτόματα).

Ὑπάρχουν καὶ πολλὲς ἄλλες περιπτώ-
σεις στοὺς φυσικοὺς νόμους ποὺ ὑποδει-
κνύουν ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι ἔγιναν μὲ κά-
ποια σκοπιμότητα, γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ ἡ 
ζωὴ καὶ ὁ ἄνθρωπος.

Ἀλλὰ οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ Πολυσύ-

μπαντος καὶ ὁ Hawking λένε ὅτι ἔτυχε 
οἱ φυσικοὶ νόμοι στὸ δικό μας Σύμπαν νὰ 
εἶναι κατάλληλοι γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς 
ζωῆς, ἐνῷ στὴ μέγιστη πλειοψηφία τῶν 
μακρινῶν συμπάντων, ὅπου οἱ νόμοι εἶναι 
διαφορετικοί, δὲν ὑπάρχει καθόλου ζωή. 
Ἡ ὕπαρξη λογικῶν ὄντων στὸ Σύμπαν μας 
εἶναι ἕνα τυχαῖο γεγονὸς μέσα στὴν ἀπειρία 
τῶν συμπάντων τοῦ Πολυσύμπαντος.

Ἀλλὰ τί νόημα ἔχει ἡ φυσικὴ ἐπιστή-
μη ποὺ ἀσχολεῖται μὲ ἀπειράριθμους πι-
θανοὺς κόσμους ὅπου εἶναι δυνατὸν νὰ 
συμβαίνει ὁτιδήποτε μπορεῖ νὰ φαντασθεῖ 
κανείς, ἀλλὰ τὴν ὕπαρξη τῶν ὁποίων δὲν 
μποροῦμε οὔτε θὰ μπορέσουμε ποτὲ νὰ 
ἐλέγξουμε; Τί διαφορὰ ἔχει ἡ «ἐπιστήμη» 
αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἀπὸ τήν «ἐπιστημονικὴ 
φαντασία» (science fiction) ποὺ παρακο-
λουθοῦμε στὶς τηλεοράσεις καὶ τοὺς κινη-
ματογράφους μας;

Ἐδῶ ἐμφανίζεται τὸ βασικὸ ἐρώτημα 
τῆς «ὑπάρξεως» καὶ τῆς «πραγματικότητος» 
τοῦ Κόσμου. Τί ὑπάρχει στὴν πραγματι-
κότητα;

Στὸ ἐρώτημα αὐτὸ ὁ Hawking δίνει μιὰ 
τολμηρὴ ἀπάντηση. Ὅτι ἡ πραγματικότης 
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ μοντέλο καθενός. Εἶναι 
ἡ «ἐξαρτώμενη ἀπὸ μοντέλο πραγματικό-
της» (model dependent reality, σελ. 46). Ὁ 
συνήθης ρεαλισμὸς δέχεται ὅτι ὑπάρχει 
μία ἐξωτερικὴ πραγματικότης, τὴν ὁποία 
προσεγγίζουμε συνεχῶς, ἔστω καὶ ἂν δὲν 
τὴν φθάνουμε ἀπολύτως. Ὑπάρχει ἕνας 
πραγματικὸς ἐξωτερικὸς κόσμος, ποὺ τὸν 
ἀντιλαμβανόμαστε μέσῳ τῶν αἰσθήσεών 
μας, ποὺ τὸν μελετοῦμε μὲ τὸ λογικό μας 
καὶ ποὺ δεχόμαστε ὅτι ὑπῆρχε καὶ πρὶν 
γεννηθοῦμε ἐμεῖς. Δεχόμαστε ὡς αὐτονόητο 
ὅτι ὁ κόσμος ὑπῆρχε ἐπὶ δισεκατομμύρια 
χρόνια, ἀκόμη καὶ ὅταν δὲν ὑπῆρχε ζωὴ 
καὶ ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς Γῆς.

Ὁ Hawking ὅμως δέχεται κάτι τὸ 
ἐντελῶς διαφορετικό. Λέει ὅτι ἡ ὕπαρξη 
τοῦ κόσμου ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ μοντέλο ποὺ 
χρησιμοποιοῦμε. Ξεκινάει ἀπὸ τὸ γνωστὸ 
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ἐπιχείρημα ὅτι κάθε τι ποὺ παρατηροῦμε 
καὶ ἀντιλαμβανόμαστε ὑπάρχει πρῶτα ἀπ’ 
ὅλα μέσα στὸν νοῦ μας. «Σχηματίζουμε, 
λέει, νοητικὰ ἀντικείμενα (mental concepts) 
γιὰ τὸ σπίτι μας, τὰ δέντρα, τοὺς ἄλλους 
ἀνθρώπους (κλπ.). Αὐτὰ τὰ νοητικὰ ἀντι-
κείμενα εἶναι ἡ μόνη πραγματικότης ποὺ 
μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε» (σ. 172). Καὶ 
καταλήγει: «Κατὰ συνέπειαν, ἕνα καλῶς 
κατασκευασμένο μοντέλο δημιουργεῖ μιὰ 
δική του πραγματικότητα» (σ. 172).

Ἔτσι, οἱ διάφορες θεωρίες δημιουργοῦν 
διάφορες «πραγματικότητες». Τὸ Σύμπαν 
δὲν εἶναι ἕνα καὶ μοναδικό, ποὺ τὸ προσεγ-
γίζουμε συνεχῶς μὲ καλύτερες παρατηρήσεις 
καὶ θεωρίες. Εἶναι κάτι ποὺ ἐξαρτᾶται ἀπὸ 
τὴ θεωρία ποὺ προτιμάει ὁ καθένας.

Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ὁ πλέον ἄκρατος 
σολιψισμός, ἡ ἄποψη δηλαδὴ ὅτι ὑπάρ-
χω μόνον ἐγώ, καὶ ὅλος ὁ ἔξω κόσμος, οἱ 
ἄλλοι ἄνθρωποι καὶ τὸ Σύμπαν ὁλόκληρο 
εἶναι ὅ,τι ἔχω στὸ μυαλό μου. Ἀλλὰ τότε 
ποιὸς ἐγγυᾶται ὅτι ἡ δική μου εἰκόνα γιὰ 
τὸν κόσμο εἶναι καλύτερη ἀπὸ τὴν εἰκόνα 
ἑνὸς ἄλλου;

Ὁ Hawking διατυπώνει τὴ δική του 
ἄποψη γιὰ τὴ φύση καὶ γιὰ τὸ Σύμπαν μὲ 
τρόπο σχεδὸν ἀπόλυτο. Παρ’ ὅλον ὅτι σὲ 
ὁρισμένα σημεῖα ὁμολογεῖ ὅτι ἡ Μ-θεωρία 
καὶ οἱ ἄλλες θεωρίες του δὲν ἔχουν ἀποδει-
χθεῖ, ἐν τούτοις ἀποφαίνεται σὰν αὐθεντία 
ὅτι τὸ Σύμπαν δὲν χρειάζεται δημιουργό, 
ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι διέπουν τὰ πάντα, 
ἀλλὰ καὶ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι αὐθαί-
ρετοι καὶ διαφορετικοὶ σὲ κάθε σύμπαν 
τοῦ Πολυσύμπαντος.

Στὸ τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου 
του ὁ Hawking ἀσχολεῖται μὲ τὴ ζωή. Γιὰ 
νὰ ἐξηγήσει τὴν ἐξέλιξη τῆς ζωῆς, χρησι-
μοπποιεῖ ἕνα παιχνίδι, τὸ Game of Life 
τοῦ John Conway. Ἔτσι φαντάζεται ὅτι 
δημιουργοῦνται ὄντα ποὺ ἀναπαράγονται, 
ἀλλὰ καὶ ποὺ ἔχουν ἐλευθερία βουλήσεως.

Κατὰ τὸν ὁρισμὸ τοῦ Hawking, ἐλευθε-
ρία βουλήσεως δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ 

ἡ συνδρομὴ πολὺ μεγάλου ἀριθμοῦ αἰτίων 
ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ περιγράψουμε μα-
θηματικὰ ἢ νὰ παρακολουθήσουμε κατ’ 
ἄλλο τρόπο. Ἀλλὰ ἂν κάθε πολύπλοκο καὶ 
πρακτικὰ ἀδύνατον νὰ προβλεφθεῖ φαινό-
μενο σημαίνει ἐλευθερία βουλήσεως, τότε 
μήπως καὶ ἡ ρουλέτα καὶ τὰ ζάρια ἔχουν 
ἐλευθερία βουλήσεως; Καὶ τὸ ἀντίστροφο. 
Ἂν ἡ ἐλευθερία βουλήσεως σημαίνει ὅτι 
ὅλες οἱ ἐνέργειες τοῦ ἀνθρώπου καθορί-
ζονται ἀπὸ κάποιους (γνωστοὺς ἢ ἄγνω-
στους) φυσικοὺς νόμους, τότε ὁ Hawking 
δὲν μποροῦσε νὰ γράψει τίποτε ἄλλο παρὰ 
τὸ βιβλίο ποὺ ἔγραψε, καὶ ἐμεῖς, εἴτε τὸ 
παραδεχθοῦμε εἴτε ὄχι, δὲν μποροῦμε νὰ 
κάνουμε τίποτε διαφορετικό.

Ἆραγε ὅμως ἡ ὅλη δημιουργία, ἡ φύση 
καὶ ὁ ἄνθρωπος, δὲν τίποτε ἄλλο ἐκτὸς 
ἀπὸ ἕνα παιχνίδι τοῦ Game of Life; Ὁ με-
γάλος Νεύτων, ποὺ προχώρησε τόσο πολὺ 
τὴν ἐπιστήμη στὴν ἐποχή του, εἶχε τὴν 
ταπεινοφροσύνη νὰ λέει ὅτι μοιάζει σὰν ἕνα 
παιδάκι ποὺ χαίρεται, ὅταν βρίσκει μερικὰ 
κοχύλια στὴν ἀκρογιαλιά, ἐνῷ ὁ ἀπέραντος 
Ὠκεανὸς ἁπλώνεται μπροστά του ἀνεξε-
ρεύνητος. Ἀλλὰ ὁ Hawking δὲν ἔχει ἀμφι-
βολίες. Στὸ τέλος τοῦ βιβλίου του γράφει: 
«Ἡ Μ-θεωρία εἶναι ἡ ἑνοποιημένη θεωρία 
ποὺ ἤλπιζε νὰ βρεῖ ὁ Einstein... Ἀλλὰ ἴσως 
τὸ πραγματικὸ θαῦμα εἶναι ὅτι ἀφῃρημένες 
κατασκευὲς τῆς λογικῆς ὁδηγοῦν σὲ μία 
μοναδικὴ θεωρία ποὺ προβλέπει καὶ πε-
ριγράφει τό “ἀπέραντο σύμπαν”» (σ. 181).

Μόνο ποὺ ἡ θεωρία τοῦ Hawking δὲν 
εἶναι μία, ἀλλὰ ἕνα σύνολο ἀπείρων ἀναπό-
δεικτων θεωριῶν, ποὺ ἔχουν αὐθαίρετους 
καὶ διαφορετικοὺς νόμους ἡ κάθε μία. Κι 
αὐτὸ εἶναι ὅ,τι πιὸ μακρινὸ ἀπὸ τὸ ὄνειρο 
τοῦ Einstein γιὰ μιὰ ἑνοποιημένη θεωρία 
τοῦ Παντός.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ἀκαδημαϊκός

Κέντρο Ἐρευνῶν Ἀστρονομίας
τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 
(συνέχεια)

9.  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ  
τοῦ ΙΩΑΝΝΟΥ, 1930-1999  
Καθηγητὴς Μαιευτικῆς –  
Γυναικολογίας 
Ὁ Διονύσιος Ἀραβαντινὸς ὑπῆρξε υἱὸς 

γενικοῦ Ἀρχιάτρου καταγόμενος ἐκ Ληξουρί-
ου. Τὸ 1953 ἀπεφοίτησε τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς 
Ἀθηνῶν. Μετεκπαιδεύθηκε εἰς τὸ Πανεπι-
στημιακὸ Νοσοκομεῖο Virchow τοῦ Βερολί-
νου καὶ εἰς τὸ Μαιευτήριο Beaudelouc ὑπὸ 
τὴ διεύθυνση τοῦ διακεκριμένου Καθηγητῆ 
Lakomme. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη τοῦ ἀπενεμήθη 
ὁ τίτλος Assistant Etrangé τοῦ Πανεπιστη-
μίου τῶν Παρισίων. Τὸ 1961 ἀναγορεύθηκε 
Διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καὶ 
διορίσθηκε Ἐπιμελητὴς εἰς τὴν Α΄ Μαιευτικὴ 
καὶ Γυναικολογικὴ Κλινικὴ στὸ Νοσοκομεῖο 
Ἀλεξάνδρα, ὑπὸ τὸν Καθηγητὴ Ν. Λοῦρο. 
Τὸ 1971 ἔγινε Ἐντεταλμένος Ὑφηγητὴς καὶ 
ἕνα χρόνο ἀργότερα Ἐπίκουρος Καθηγητής. 
Τὸ 1978 ἀπέκτησε τὸν τίτλο τοῦ Ἐπισκέπτη 
Καθηγητῆ τοῦ Πανεπιστημίου Tafts καὶ τρία 
χρόνια ἀργότερα ἀπέκτησε τὸν ἴδιο τίτλο καὶ 
στὸ John Hopkins Hospital. Τὸ 1983 ἐξελέγη 
Τακτικὸς Καθηγητὴς τῆς Α΄ Μαιευτικῆς – 
Γυναικολογικῆς Κλινικῆς. Τὸ ἐρευνητικό του 
ἔργο εἶναι πλούσιο καὶ οὐσιῶδες, ὅπως δια-
φαίνεται ἀπὸ τὶς 380 ἐπιστημονικκὲς ἐργα-
σίες του. Δημιούργησε νέα τμήματα, ὅπως 
ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγὴ καὶ τμῆμα 
γυναικολογικῶν ἐνδοσκοπήσεων. Συνταξι-
οδοτήθηκε τὸ 1997 καὶ λόγῳ τῆς λογοτε-
χνικῆς του εὐαισθησίας ἐνεγράφη εἰς τὴν 
Φιλοσοφικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν, γιὰ νὰ ἐκπονήσει 

διατριβή. Δυστυχῶς τὸ 1999 ἀπεβίωσε λόγῳ 
τῆς ἐπαράτου νόσου.

10.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ,  
1895-1977 
Καθηγητὴς Νευρολογίας  
καὶ Ψυχιατρικῆς
Γεννήθηκε στὴν Ἄσσο τῆς Κεφαλονιᾶς, 

καὶ ὅπως αὐτοχαρακτηριζόταν, «εἶμαι Κε-
φαλλονίτης, Κορφιάτης καὶ Παριζιάνος». 
Τελείωσε τὸ Γυμνάσιο Κερκύρας μὲ δάσκαλο 
τὸν Τραυλαντώνη, τοῦ ὁποίου διατηροῦσε 
πάντα γλυκιὰ τὴν ἀνάμνηση. Τὴν περίοδο 
ποὺ σπούδαζε ἰατρικὴ στὸ Παρίσι, κηδεμό-
νας του ὑπῆρξε ὁ γνωστὸς λογοτέχνης Ζαχα-
ρίας Παπαντωνίου. Μαθήτευσε στὴ Νευρο-
λογία κοντὰ στὸν Καθηγητὴ Pierre Marie καὶ 
τὸ 1918 ἀναγορεύθηκε Διδάκτωρ μὲ διατριβὴ 
Πλαγία Μυατροφικὴ Σκλήρυνσις, ἐκ τῆς 
ὁποίας ἀναδεικνύονται οἱ εἰδικὲς μορφὲς 
τῆς νόσου, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται ἔκτοτε 
στὴ γαλλικὴ βιβλιογραφία ως «Μορφαὶ Πα-
τρικίου». Πρόσφατα, στὸ ἐτήσιο συνέδριο 
τῆς Ἀμερικανικῆς Ἀκαδημίας Νευρολογίας 
(Ἀπρίλιος 2017), ὁ ὅρος «Μορφαὶ Πατρικίου» 
μετονομάσθηκε εἰς «Πρωτοπαθῆ Προϊοῦσα 
Πολλαπλὴ Σκλήρυνση», «Δευτεροπαθῆ Προ-
ϊοῦσα Πολλαπλὴ Σκλήρυνση» καί «Ὑπο-
τροπιάζουσα Προϊοῦσα Πολλαπλὴ Σκλή-
ρυνση». Προφανῶς οἱ σύγχρονοι ἐρευνητὲς 
δὲν ἀνέτρεξαν στὰ μέχρι τότε βιβλιογραφικὰ 
δεδομένα. Τὸ 1920 διορίσθηκε ὑπεύθυνος 
τοῦ Παθολογοανατομικοῦ καὶ ἱστολογικοῦ 
ἐργαστηρίου στὴν περίφημη Νευρολογικὴ 
καὶ Ψυχιατρικὴ Πανεπιστημιακὴ Κλινικὴ 
Salpêtrière. Τὸ 1929 ἐπιστρέφει στὴν Ἑλλάδα 
καὶ ἀναλαμβάνει τὴ διεύθυνση τῆς νεο-ιδρυ-

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ 
ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ  

ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΝ 20ΟΝ ΑΙΩΝΑ
ΜΕΡΟΣ Β΄
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11.  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ  
τοῦ ΠΕΤΡΟΥ, 1889-1976 
Καθηγητὴς Ὑγιεινῆς  
καὶ Ἐπιδημολογίας

Ἂν καὶ Λη-
ξουριώτης, γεν-
ν ή θ η κ ε  σ τ ὸ 
Ἀργοστόλι τὸ 
1889 ἀπὸ πατέρα 
ἰατρό, ὁ ὁποῖος 
ἀσκοῦσε τὴ γε-
νικὴ ἰατρικὴ ἐκεῖ. 
Ἔλαβε τὸ πτυχίο 
τῆς Ἰατρικῆς καὶ 
ἀναγορεύθηκε Δι-
δάκτωρ τὸ 1908. 

Συνέχισε τὶς σπουδές του ἐπὶ μία 4ετία στὸ 
Πανεπιστήμιο τοῦ Μονάχου, εἰδικευόμενος 
στὴ Μικροβιολογία καὶ Ἐπιδημιολογία, καὶ 
τὸ 1912 ἐπέστρεψε, γιὰ νὰ ὑπηρετήσει ὡς 
Ἀνθυπίατρος στοὺς Βαλκανικοὺς πολέ-
μους, ἀπ’ ὅπου ἀποστρατεύθηκε τὸ 1918. 
Στὴ συνέχεια ἐκλήθη ἀπὸ τὴν κυβέρνηση 
τῆς Νοτιοσλαβίας, γιὰ νὰ ἀναλάβει τὴ δι-
εύθυνση καὶ ὀργάνωση τοῦ Ἰνστιτούτου 
Παστὲρ στὴ Νίς, ὅπου παρέμεινε μέχρι τὸ 
1926 καὶ ἐτιμήθη μὲ τὸν Μεγαλόσταυρο τοῦ 
Ἁγίου Σάββα. Τὸ 1930 διορίσθηκε Καθηγητὴς  
Ὑγειονομικῆς τῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Τὸ 1933, 
ὡς ὑπότροφος τοῦ Ἱδρύματος Rockefeller, 
μετέβη στὸ Πανεπιστημιακὸ Νοσοκομεῖο 
John Hopkins στὴ Βαλτιμόρη, ὅπου μετεκ-
παιδεύθηκε στὴν Ἐπιδημιολογία.

Ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα τὸ 1936 καὶ 
τοῦ ἀνετέθη ἡ Διεύθυνση τῆς Ὑγειονομικῆς 
Σχολῆς, τὴν ὁποία δὲν ἀπεδέχθη, διότι τό-
τε εἶχε διορισθεῖ Ὑφυπουργὸς Ὑγείας τῆς 
Κυβερνήσεως Ἰωάννου Μεταξᾶ. Τὸ 1938 
διορίζεται διὰ βασιλικοῦ διατάγματος Κα-
θηγητὴς Ὑγιεινῆς καὶ Ἐπιδημιολογίας τοῦ 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Κατὰ τὴν ὑποδοχή 
του εἰς τὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ ἔκανε τὸ ἑξῆς 
καυστικὸ σχόλιο πρὸς τὴ Σύγκλητο: «Σᾶς 
δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ μὲ ἐκλέξετε Καθηγητή, 
ἀλλὰ ἐσεῖς μὲ ἀπορρίψατε παρὰ τὸ διεθνῶς 

θείσας νευρολογικῆς κλινικῆς στὸν Εὐαγγε-
λισμό. Ἐπὶ γερμανικῆς κατοχῆς τοῦ ἀφαι-
ρεῖται ἡ διεύθυνση, ἀλλὰ ἐξακολουθεῖ νὰ 
προσφέρει ἐθελοντικῶς τὶς ὑπηρεσίες του 
στὰ ἐξωτερικὰ ἰατρεῖα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, 
ποὺ ἵδρυσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δαμασκηνὸς 
γιὰ τοὺς λιμοκτονοῦντες κατοίκους. Μετὰ 
τὸν πόλεμο ἐπανέρχεται στὸν Εὐαγγελισμό. 
Τὸ 1957 ἐξελέγη Καθηγητὴς Ψυχιατρικῆς καὶ 
Νευρολογίας καὶ ἀνέλαβε τὴν ἕδρα στὸ Αἰγι-
νήτειο Νοσοκομεῖο, ὅπου παρέμεινε μέχρι 
τὴ συνταξιοδότησή του τὸ 1962. Συνέχισε 
νὰ ἐργάζεται ἀμισθὶ στὰ ἐξωτερικὰ ἰατρεῖα 
τοῦ Γερουλανείου Ἱδρύματος. 

Ἡ φήμη του ἦταν πανελληνίως γνωστή. 
Ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ μάλιστα νὰ ἀναφέρω ἕνα 
ἀνέκδοτο, ποὺ κυκλοφοροῦσε μεταξὺ τῶν 
φοιτητῶν, οἱ ὁποῖοι πάντοτε ἐγέμιζαν ἀσφυ-
κτικῶς τὸ ἀμφιθέατρο, γιὰ νὰ ἀπολαύσουν 
τὶς θαυμάσιες καὶ παραστατικὲς παραδόσεις 
του στὰ μαθήματα Ψυχιατρικῆς καὶ Νευρο-
λογίας: Ὁ Πατρίκιος συνήθιζε νὰ μεταβαίνει 
νωρὶς τὸ πρωὶ στὸν Εὐαγγελισμό, χρησι-
μοποιώντας τὰ πάλαι ποτὲ κίτρινα τράμ, 
ποὺ τερμάτιζαν στοὺς Ἀμπελοκήπους. Κατὰ 
τὴ διαδρομὴ ἐδιάβαζε πάντοτε τὴν πρωινὴ 
ἐφημερίδα καὶ παρακαλοῦσε τὸν εἰσπρά-
κτορα νὰ τὸν εἰδοποιήσει, ὅταν θὰ ἔφθα-
νε στὴ στάση Εὐαγγελισμός. Μιὰ ἡμέρα ὁ 
εἰσπράκτορας ἀμέλησε νὰ τὸν εἰδοποιήσει, 
καὶ ὁ Καθηγητὴς ἔφθασε μέχρι τὸ τέρμα 
τῶν Ἀμπελοκήπων. Ὅταν τὸ ἀντελήφθη, 
ἐπετίμησε κεφαλλονίτικα τὸν εἰσπράκτορα, 
ὁ ὁποῖος τοῦ ἀνταπάντησε: «Ἄνθρωπέ μου, 
δὲν πᾷς καλά! Θὰ πρέπει νὰ πᾷς νὰ σὲ 
ἐξετάσει ὁ Πατρίκιος!».

Τὸ 1953 ὀργάνωσε στὸν Εὐαγγελισμὸ 
τὸ πρῶτο σύγχρονο ἠλεκτρο-εγκεφαλικὸ 
ἐργαστήριο καὶ τὸ 1960 στὸ Αἰγινήτειο τὸ 
πρότυπο ἠλεκτρομυογραφικό. Τὸ 1977 προ-
σβάλλεται ἀπὸ πνευμονία καὶ μετὰ ἀπὸ ὀλι-
γοήμερο νοσηλεία πεθαίνει στὸ Ἱπποκράτειο 
Νοσοκομεῖο. Κηδεύεται καὶ ἐνταφιάζεται 
κατὰ τὴν ἐπιθυμία του στὴν ἀγαπημένη 
του Ἄσσο.
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Μαθητής του ὑπῆρξε ὁ ἀείμνηστος Ἀκαδη-
μαϊκὸς Καθηγητὴς Δημήτριος Τριχόπουλος, 
τὸν ὁποῖο ἄκουσα νὰ ὁμολογεῖ σὲ μιὰ ἐπι-
στημονικὴ ἐκδήλωση ὅτι «εἶχε τὴν τύχη νὰ 
ἔχει δάσκαλο τόν “γίγαντα” Γεράσιμο Ἀλι-
βιζᾶτο», ὅπως τὸν ἀποκαλοῦσε.

ΕΚΤΑΚΤΟΙ - ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

12.  ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ  
(1898-1974)  
Ἰατρὸς Παθολόγος
Γεννήθηκε στὰ Σπαρτιὰ Λειβαθοῦς 

τὸ 1898 καὶ φοίτησε στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ 
Ἀθηνῶν. Ἔγινε Ἐντεταλμένος Καθηγητὴς 
Παθολογίας στὴν ἕδρα τοῦ Σπύρου Λιβιε-
ράτου. Ὑπῆρξε ἕνας γιατρὸς μὲ μεγάλο ἐνδι-
αφέρον γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὴν ἐπιστήμη καὶ 
τὴν Κεφαλονιά. Μὲ τὴ δυναμικότητά του καὶ 
τὸ ἔντονο κεφαλλονίτικο τεμπεραμέντο του 
συνέβαλε ἀποφασιστικὰ στὸ πραξικόπημα 
τοῦ 1933 τῆς μετατροπῆς τοῦ κτηρίου τῆς 
Ὑγειονομικῆς Σχολῆς σὲ Λαϊκὸ Νοσοκομεῖο. 
Γλυκὺς ἄνθρωπος, ἐπιφανέστατος ἰατρός, 
ἐρευνητὴς ἐπιστήμων, γνωστὴ ἡ πειραματική 
του ἐργασία περὶ λειτουργίας καὶ ἀναπλά-
σεως τοῦ ἥπατος.

Κατὰ τὴν περίοδο τοῦ πολέμου, τὸ 
1940-41, περιέθαλψε πολλοὺς στρατιῶτες, οἱ 
ὁποῖοι ὑπέστησαν κρυοπαγήματα τῶν κάτω 
ἄκρων στὴ διάρκεια τοῦ χειμῶνα πολεμώ-
ντας στὰ βουνὰ τῆς Ἀλβανίας. Ὁ Βαλλιάνος 
χορηγοῦσε ἐνδοφλεβίως στὸν ἀσθενῆ ὁρὸ 
ποὺ περιεῖχε ἐξασθενημένη παθολογικὴ μι-
κροβιακὴ χλωρίδα, τὴν ὁποία ἐλάμβανε ἀπὸ 
τοὺς νεκρωμένους ἱστούς του. Μὲ τὸν τρόπο 
αὐτὸ διέγειρε τὴν ἀνοσοποιητικὴ ἀντίσταση 
τοῦ ὀργανισμοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διασω-
θοῦν ἀρκετοὶ κρυοπαγημένοι στρατιῶτες 
ἀπὸ τὸν ἐπαπειλούμενο ἀκρωτηριασμό, 
δεδομένου ὅτι τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἡ χρήση 
τῆς πενικιλίνης δὲν ἦταν ἀκόμη γνωστή. 
Ἀργότερα συνέγραψε ἐπίτομο σύγγραμμα 
στὴ γαλλικὴ μὲ τὸν τίτλο La Gelure (Τὸ 

ἀναγνωρισμένο ἔργο μου, μὲ τὴ δικαιολογία 
ὅτι δὲν εἶχα τὰ κουκιά, ὅπως σχολίασε ὁ 
Κοσμήτωρ κύριος Μέρμηγκας. Σήμερα ἔγι-
να διὰ διατάγματος Καθηγητὴς καί, κύριοι 
συνάδελφοι, θὰ πρέπει νὰ μὲ ἀποδεχθεῖτε!».

Τὸ ἐπιστημονικό του ἔργο εἶναι πλούσιο, 
οἱ ἐρευνητικὲς ἐργασίες του ἔγιναν διεθνῶς 
γνωστές, μεταξὺ αὐτῶν ἡ μέθοδος τῆς ἀντι-
λυσσικῆς θεραπείας ποὺ φέρει τὸ ὄνομά 
του. Σπουδαία εἶναι ἐπίσης ἡ ἔρευνα μὲ 
τὴν ὁποία ἀπέδειξε, ἀπὸ ἐθνολογικῆς ἀπό-
ψεως, τὴν κατανομὴ ὁμάδος αἵματος τῶν 
Ἑλλήνων. Ἡ ἐργασία αὐτὴ ἀντικρούει τὴ 
θεωρία τοῦ ἐκσλαβισμοῦ τῶν Ἑλλήνων τοῦ 
Γερμανοῦ ἱστορικοῦ Jokob Philip Fallmerayer 
(1790-1861), Καθηγητῆ τοῦ Πανεπιστημίου 
τοῦ Μονάχου. Ἰδιαίτερης ἀξίας εἶναι ἡ με-
λέτη του περὶ κρυψομολύνσεως καὶ ἀνοσο-
ποιήσεως τοῦ ὀργανισμοῦ ἐπὶ τῆς ὁποίας 
στηρίχθηκε ὁ μὴ ἐμβολιασμὸς τῶν πολιτῶν 
κατὰ τὴν ἐπιδημία Ἀσιατικῆς γρίπης στὴν 
ἀρχὴ τῆς δεκαετίας τοῦ ’50 καὶ ξαναῆρθε 
στὴν ἐπικαιρότητα λόγῳ τῆς πρόσφατης 
ἐπιδημίας γρίπης Ν1-Η2. Ἡ ἔρευνά του αὐτὴ 
συνέβαλε στὴν ἐκλογή του τὸ 1951 ὡς μέ-
λους τῆς Παγκοσμίου Ὀργανώσεως Ὑγείας, 
τῆς ὁποίας διετέλεσε Ἀντιπρόεδρος κατὰ 
τὸ χρονικὸ διάστημα 1955-1960. Ἐπίσης, 
διετέλεσε μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς ποὺ συ-
νέταξε τὸν Διεθνῆ Ὑγειονομικὸ Κανονισμό. 
Συνέγραψε δίτομο σύγγραμμα Ὑγιεινῆς καὶ 
Ἐπιδημιολογίας, Ἐγκόλπιο τῶν Ἐν Ὑγιεινῇ 
Ἐρευνῶν καὶ τομίδιο μὲ θέμα Ὁ Κατὰ Θου-
κυδίδη λοιμὸς τῶν Ἀθηναίων ὠφείλετο εἰς 
Εὐλογιὰ βάσει Ἐπιδημιολογικῶν καὶ Στατι-
στικῶν Στοιχείων. 

Κατάφερε, λίγο πρὶν συνταξιοδοτηθεῖ, 
νὰ ἱδρύσει τὸ πρῶτο Ἐργαστήριο Καλλιέρ-
γειας Ἱστῶν καὶ Ἐρεύνης Ἰῶν στὸ νεόδμητο 
Ἐργαστήριο Ὑγιεινῆς καὶ Ἐπιδημιολογίας 
στὸ Γουδί, στὸ ὁποῖο χρηματοδότησε ἡ 
Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας. Ἀποχώρησε 
ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο μετὰ 22 ἔτη. Ὑπῆρξε 
ἕνα φωτεινὸ πνεῦμα, λιτὸς καὶ αὐστηρός, 
ἀκαδημαϊκὸς δάσκαλος, μὲ διεθνῆ προβολή. 
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κρυοπάγημα). Ὀπαδὸς τῆς ὁμοιοπαθητικῆς 
καὶ τῆς φυσικῆς ζωῆς, ἀσχολήθηκε μὲ τὴν 
παραγωγὴ ἀρωματικῶν καὶ φαρμακευτικῶν 
βοτάνων. Γιὰ τὶς μακρόχρονες σπουδὲς καὶ 
τὶς προσφερόμενες ὑπηρεσίες του στὸ Πα-
ρίσι ἀπέκτησε, κατόπιν διαγωνισμοῦ, τὸν 
τίτλο τοῦ Professeur  Αgrègè.

13.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ (1884-
1971) 
Ἰατρὸς Παθολόγος

Ὁ Ἀλέξαν-
δρος Καββαδίας 
(1884-1971) ἦταν  
υἱὸς τοῦ διαπρε-
ποῦς ἀρχαιολό-
γου Καθηγητοῦ 
Παναγῆ Καββα-
δία καὶ ἀδελφὸς 
τοῦ ναυάρχου 
Ἐπαμεινώνδα, 
ἀρχηγοῦ τοῦ 
στόλου κατὰ τὸν 
πόλεμο τοῦ 1940. 
Ἐξαίρετος παθο-
λόγος, διετέλεσε 

Διευθυντὴς τῆς Πολυκλινικῆς τοῦ Πανε-
πιστημίου τῶν Παρισίων, βραβευθεὶς ὑπὸ 
τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας γιὰ τὴ μονογραφία 
του περὶ οὐραιμίας. Στοὺς Βαλκανικοὺς πο-
λέμους ἐπιστρατεύθηκε καὶ ὑπηρέτησε ὡς 
Ἀρχίατρος. Τὸ 1914 ἐγκαταστάθηκε μόνι-
μα στὴν Ἀθήνα καὶ διορίσθηκε Διευθυντὴς 
Παθολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Θεραπευτηρίου 
Εὐαγγελισμός. Τὸ 1939 ἐκλέγεται ἀπὸ τὴν 
Ἰατρικὴ Σχολὴ Ἔκτακτος Ἐντεταλμένος Κα-
θηγητής. Μετὰ τὴν κατάληψη τῆς Ἑλλάδος 
ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, διέφυγε στὸ Λονδῖνο, 
ὅπου ἄσκησε τὴν ἰατρική, ὡς Διευθυντὴς 
τῆς Παθολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Νοσοκομείου 
St. Thomas. Διετέλεσε προσωπικὸς ἰατρὸς 
τῆς βασιλικῆς οἰκογένειας τῆς Ἀγγλίας καὶ 
μετὰ τὸν πόλεμο τοῦ ἀπενεμήθη ὁ τίτλος 
Sir γιὰ τὶς πολύτιμες ἰατρικὲς ὑπηρεσίες 
πρὸς τὸ ἀγγλικὸ ἔθνος.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ἡ Ἰατρικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης ἱδρύ-
θηκε τὸ 1942 μὲ νομοθετικὸ διάταγμα ἀπὸ 
τὴν κυβέρνηση τῆς Κατοχῆς ἐπὶ ὑπουργίας 
Παιδείας καὶ Ὑγείας τοῦ Καθηγητῆ Μαιευ-
τικῆς – Γυναικολογίας Κωνσταντίνου Λογο-
θετόπουλου, ποὺ ἦταν καὶ Πρωθυπουργός. 
Κατὰ τὴ στελέχωση τῆς νέας σχολῆς, στὴν 
ἑπταμελῆ ἐπιτροπὴ Ἐκλεκτόρων οἱ τρεῖς 
ἦταν Κεφαλλῆνες Καθηγητές, οἱ Μαρῖνος 
Γερουλᾶνος, Σπύρος Λιβιεράτος καὶ Νικό-
λαος Ἀλιβιζάτος.

1.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΖΑΡΑΚΗΣ,  
1894-1981 
Καθηγητὴς Χειρουργικῆς
Ἀπὸ τοὺς πρώτους Καθηγητὲς ποὺ 

ἐξελέγησαν στὴν ἕδρα τῆς Χειρουργικῆς – 
Παθολογίας ἦταν ὁ Νικόλαος Καβαζαράκης, 
καταγόμενος ἀπὸ τὴν Πύλαρο Κεφαλονιᾶς. 
Στὴ θέση αὐτὴ ὑπηρέτησε ἀξίως μέχρι τῆς 
συνταξιοδοτήσεώς του τὸ 1965. Συνέβαλε 
σημαντικὰ στὴν ὀργάνωση τῆς νεο-ιδρυθεί-
σης Ἰατρικῆς Σχολῆς, στὴν ὁποία, ἐκτὸς τῶν 
κανονικῶν φοιτητῶν, σπουδάζουν ἀκόμη οἱ 
φοιτητὲς τῆς Στρατιωτικῆς Ἰατρικῆς. Ὁ Νι-
κόλαος Καβαζαράκης ὑπῆρξε στὴν Ἑλλάδα 
ὁ πρῶτος ποὺ ἐφάρμοσε στὸ χειρουργεῖο 
κλειστὸ κύκλωμα τηλεοράσεως, μέσῳ τοῦ 
ὁποίου οἱ φοιτητὲς μποροῦσαν νὰ παρακο-
λουθοῦν ταὐτοχρόνως ἀπὸ τὸ ἀμφιθέατρο 
τὶς διενεργούμενες χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις. 
Διετέλεσε Κοσμήτορας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς 
(1950-52 καὶ 1960-61) καὶ Πρύτανης (1963-
64). Ἐπίσης, πολλάκις ἐπελέγη ὡς Ὑπηρε-
σιακὸς Ὑπουργὸς Βορείου Ἑλλάδος.

2.  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΚΡΗΣ – 
ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ, 1911-1976 
Καθηγητὴς Χειρουργικῆς
Γεννήθηκε στὸ Ἀργοστόλι καὶ ἀπο-

φοίτησε ἀπὸ τὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν. 
Ὅπως καὶ οἱ περισσότεροι νέοι γιατροὶ ἐκ 
Κεφαλληνίας, μετεκπαιδεύθηκε καὶ ἐκεῖνος 
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εἰς τὸ Παρίσι, ποὺ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη θε-
ωρεῖτο ἡ Μέκκα τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης. 
Μεταξὺ 1947-1956 διετέλεσε Ἐπιμελητὴς 
τῆς Χειρουργικῆς Πανεπιστημιακῆς Κλι-
νικῆς τοῦ Λαϊκοῦ Νοσοκομείου, ὑπὸ τὸν 
Καθηγητὴ Γεώργιο Καραγιαννόπουλο. Ἐν 
συνεχείᾳ ἀνέλαβε τὴ διεύθυνση τῆς κλι-
νικῆς τοῦ Νοσοκομείου Παμμακάριστος. Τὸ 
1967 ἐξελέγη Καθηγητὴς τῆς Χειρουργικῆς 
στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης καὶ 
διετέλεσε Συγκλητικός (1974-75). Ὑπῆρξε 
ἀναμορφωτὴς τῆς Χειρουργικῆς Ἕδρας 
στὴ Βόρειο Ἑλλάδα. Δημιούργησε ἀξιόλο-
γη σχολή, ἀπὸ τὴν ὁποία οἱ περισσότεροι 
μαθητὲς ἔγιναν Καθηγητὲς Χειρουργικῆς ἢ 
Διευθυντὲς Χειρουργικῶν Κλινικῶν. Τὸ 1976, 
ὄντας ἐν ἐνεργείᾳ, ἀπέθανε αἰφνιδίως ἀπὸ 
ὀξεία ἡπατίτιδα.

3.  ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ  
τοῦ ΑΝΔΡΕΑ, 1903-1985 
Καθηγητὴς Παιδιατρικῆς
Γεννήθηκε στὴν Ἐρισσὸ Κεφαλληνί-

ας, σπούδασε Ἰατρικὴ στὴν Ἀθήνα καὶ τὸ 
1930 πῆρε τὸ πτυχίο του. Εἰδικεύθηκε στὴν 
Παιδιατρικὴ Πανεπιστημιακὴ Κλινικὴ καὶ 
ἀργότερα μετεκπαιδεύθηκε στὸ Πανεπι-
στήμιο τῆς Γένοβας καὶ τοῦ Στρασβούργου, 
ὅπου διετέλεσε καὶ Ἐπιμελητής. Τὸ 1934 
ἀναγορεύθηκε Διδάκτωρ στὸ Πανεπιστή-
μιο τῆς Γένοβας. Ἐπὶ μία 10ετία διετέλεσε 
Διευθυντὴς τῆς Παιδιατρικῆς Κλινικῆς τοῦ 
Νοσοκομείου Ἀγλαΐα Κυριακοῦ. Τὸ 1963 
ἐξελέγη στὴ Θεσσαλονίκη Ἔκτακτος Κα-
θηγητὴς καὶ Τακτικὸς τὸ 1967. Προσέφερε 
σημαντικὸ ἔργο στὴν ἕδρα τῆς Παιδιατρικῆς 
τῆς Βορείου Ἑλλάδος. Συνταξιοδοτήθηκε 
τὸ 1969.

Στὴ διάρκεια τῆς κατοχῆς μετεῖχε σὲ 
ἀποστολὲς τοῦ Ἑλβετικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυ-
ροῦ καὶ συνέβαλε οὐσιαστικὰ στὴν περίθαλ-
ψη ἑνὸς πολὺ μεγάλου ἀριθμοῦ ὑποσιτιζό-
μενων παιδιῶν. Μετὰ τὸν πόλεμο, τὸ 1951, 
ἀπεδέχθη πρόσκληση τοῦ Αὐτοκράτορος 
τῆς Αἰθιοπίας καὶ μὲ τὴ σύμφωνο γνώμη 

τῶν Ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν καὶ Ὑγείας 
μετέβη στὴν Αἰθιοπία γιὰ τὴν ὀργάνωση καὶ 
περίθαλψη παιδιῶν. Γιὰ τὴν κοινωνική του 
προσφορὰ ὁ Βασιλεὺς Παῦλος τὸν παρα-
σημοφόρησε.

4.  ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, 1925-1978 
Καθηγητὴς Ἀναισθησιολογίας
Ἐξελέγη τὸ 1974 καὶ εἶναι ὁ πρῶτος 

Καθηγητὴς Ἀναισθησιολογίας στὴν Ἑλλάδα. 
Ἔθεσε τὶς βάσεις τῆς συγχρόνου Ἀναισθη-
σιολογίας σὲ πανελλήνια κλίμακα. Ὑπῆρξε 
νεωτεριστὴς στὸν τομέα τῆς ἐκπαίδευσης, 
εἰσάγοντας προοδευτικὲς ἐκπαιδευτικὲς 
μεθόδους. Δυστυχῶς, τὴν ὑλοποίηση τῶν 
ὁραμάτων του διέκοψε ὁ πρόωρος θάνατός 
του τὸ 1978 σὲ ἡλικία πενῆντα τριῶν ἐτῶν 
ἀπὸ ρήξη ἀνευρύσματος.

5.  ΠΑΝΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ, 1929-2007 
Καθηγητὴς Παθολογίας
Ὁ Πᾶνος Μεταξᾶς, κεφαλληνιακῆς κα-

ταγωγῆς, γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη καὶ 
ἀπεφοίτησε ἀπὸ τὴ Στρατιωτικὴ Ἰατρικὴ 
Σχολὴ τὸ 1953. Μετεκπαιδεύθηκε στὸ Μπέλ-
φαστ, ὅπου ἐκπόνησε τὸ PhD καὶ τὸ 1965 
ἀναγορεύθηκε Ὑφηγητής. Τὸ 1973 ἐξελέ-
γη Καθηγητὴς τῆς Νεοσύστατης ἕδρας Β΄ 
Προπαιδευτικῆς Παθολογικῆς Κλινικῆς, τὴν 
ὁποία ὀργάνωσε, δίδοντας ἰδιαίτερη ἔμφαση 
στὴ νεφρολογία. Ἀπὸ τὸ 1982 ἕως τὸ 1985 
διετέλεσε Πρόεδρος τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς 
στὴ Θεσσαλονίκη μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ 
Νόμου-Πλαίσιο γιὰ τὴν Παιδεία. Ἔλαβε μέ-
ρος καὶ ὀργάνωσε πλεῖστα συνέδρια στὴν 
Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό. Ἀπεβίωσε τὸ 
2007.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 
ΜΕ ΟΡΑΜΑ

1.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ,  
1896-1975 
Γενικὸς Χειρουργός
Ὁ Νικόλαος Βρυώνης, Κεφαλλονίτης 
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ἐξ Ἐρισσοῦ, γεννήθηκε τὸ 1896 στὴ Σμύρ-
νη. Σπούδασε Ἰατρικὴ στὸ Πανεπιστήμιο 
Ἀθηνῶν καὶ εἰδικεύθηκε στὴ Χειρουργικὴ 
κοντὰ στὸν Μαρῖνο Γερουλᾶνο καὶ τὸν Νι-
κόλαο Ἀλιβιζάτο. Μετεκπαιδεύθηκε στὴ 
Γερμανία καὶ μετὰ τὴν ἐπιστροφή του στὴν 
Ἑλλάδα διετέλεσε Διευθυντὴς στὸ Δημοτικὸ 
Νοσοκομεῖο Ἐλπίς. Στὰ χρόνια τῆς κατοχῆς 
κατέφυγε στὴ Μέση Ἀνατολή, ὅπου ὑπηρέ-
τησε ὡς Ἔφεδρος Ἀρχίατρος στὴν Ταξιαρχία 
τοῦ Ρίμινι. Ἐπέστρεψε στὴν Ἀθήνα μαζὶ μὲ 
τὴν ταξιαρχία. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ἀνταρ-
τοπολέμου ὀργάνωσε τὸ 449ο Στρατιωτικὸ 
Νοσοκομεῖο στὴ Βίλλα Καζούλη στὴν Κηφι-
σιά. Στὴν οὐσία, ὑπῆρξε ὁ ἐμπνευστὴς τῆς 
ἀνεγέρσεως τοῦ μετέπειτα ἐπιβλητικοῦ Νο-
σοκομείου Ἀτυχημάτων Κ.Α.Τ. «Ἀπόστολος 
Παῦλος», τὸ ὁποῖο κατασκευάσθηκε μὲ χρη-
ματοδότηση τῆς Βασιλικῆς Προνοίας κατὰ 
τὸ πρότυπο τοῦ Νοσοκομείου Ἀτυχημάτων 
τῆς Βιέννης. Διετέλεσε γενικὸς Διευθυντὴς 
μέχρι τὴ συνταξιοδότησή του.

2.  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ,  
1917-1989 
Ὀρθοπεδικός
Ὁ Ἀπόστολος Καββαδίας γεννήθηκε 

στὴν Ἐρισσὸ τῆς Κεφαλονιᾶς ἀπὸ πατέρα 
ἰατρὸ ραδιοθεραπευτή-ὀγκολόγο, ὁ ὁποῖος 
ἀσκοῦσε τὴν ἰατρικὴ στὸν Πειραιᾶ. Μετὰ 
τὴν ἀποφοίτησή του ἀπὸ τὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ 
Ἀθηνῶν, ἄρχισε τὴν εἰδίκευση στὴ Γενικὴ 
Χειρουργικὴ ὑπὸ τὸν Χάρη Ὀ’Τούλ. Ὅσο 
ἦταν ἀκόμη ἐπιστρατευμένος, συνέβαλε 
οὐσιαστικὰ στὴν ὀργάνωση τοῦ πρώτου 
νοσοκομειακοῦ φυσιοθεραπευτηρίου στὸ 
449ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο στὴ Βίλλα 
Καζούλη. Τὸ 1950 μὲ ἐτήσια ὑποτροφία τοῦ 
Ι.Κ.Υ. μετέβη στὸ Royal National Orthopaidic 
Hospital ὑπὸ τὸν Καθηγητὴ Seddon, καὶ 
ἕνα χρόνο ἀργότερα μὲ 3ετῆ ὑποτροφία τοῦ 
Λόρδου Naffield ὁλοκλήρωσε τὴν ἐκπαίδευ-
σή του στὴν Ὀρθοπεδικὴ στὸ Naffield Infir-
mary Orthopedic Center τῆς Ὀξφόρδης ὑπὸ 
τὸν Καθηγητὴ Josep Trueta. Τότε ξεκίνησε 
τὴν ἐρευνητική του ἐργασία μὲ θέμα τὴν 

αἱμάτωση τῶν ὀστῶν καὶ τὴν ἐπίδρασή 
της εἰς τὴν πώρωση τῶν καταγμάτων, τὴν 
ὁποία συνέχισε μὲ τὴν ἐπιστροφή του στὴν 
Ἑλλάδα καὶ ἡ ὁποία ἀποτέλεσε τὸ θέμα τῆς 
Ὑφηγεσίας του.

Τὸ 1954 διορίζεται στὸ Νοσοκομεῖο 
Κιλκὶς καὶ ἀναλαμβάνει τὴν ὀργάνωση τοῦ 
Ὀρθοπεδικοῦ Κέντρου μὲ 160 κλίνες, τὸ 
ὁποῖο ἐξελίχθη εἰς τὸ μεγαλύτερο τῆς Βο-
ρείου Ἑλλάδος. Συνέβαλε οὐσιαστικὰ στὴν 
καθιέρωση τῆς σύγχρονης Ὀρθοπεδικῆς στὴ 
Μακεδονία, μὲ πρωτοποριακὲς ἐπεμβάσεις. 
Τὸ 1961 διορίζεται Διευθυντὴς Ὀρθοπεδικῆς 
Κλινικῆς Παίδων στὸ Νοσοκομεῖο «Ἁγία 
Σοφία». Σημαντικὴ εἶναι ἡ συμβολή του στὴ 
θεραπεία τοῦ συγγενοῦς ἐξαρθρήματος ἰσχί-
ου, οἱ δὲ ἐργασίες του δημοσιεύθηκαν σὲ 
ἔγκριτα ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ τῆς Εὐρώ-
πης. Μετὰ τὴν ἀπόλυσή του ἀπὸ τὸ δικτα-
τορικὸ καθεστὼς τὸ 1968, συνέχισε στὸν 
ἰδιωτικὸ τομέα καὶ ὑπῆρξε ἐκ τῶν ἱδρυτῶν 
τοῦ Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ.

Ἀμείωτο ἦταν τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴν 
ἐκπαίδευση νέων ὀρθοπεδικῶν, καὶ μὲ δική 
του πρωτοβουλία καὶ ἀρωγὴ ἱδρύθηκε τὸ 
Κολλέγιο τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοπεδικῶν στὰ 
πρότυπα τοῦ Βρετανικοῦ Κολλεγίου, ποὺ 
ἔκτοτε ἀποτελεῖ σημαντικὸ ἐκπαιδευτικὸ 
βραχίονα τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοπεδικῆς Ἑται-
ρείας. Ἀπεβίωσε τὸ 1989 ἀπὸ τὴν ἐπάρατη 
νόσο.

3.   ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ, 1886-1964 
Νευρολόγος – Ψυχίατρος 

Ὁ Μαρῖνος 
Μεταξᾶς γεν-
ν ή θ η κ ε  σ τ ὸ 
Ἀργοστόλι καὶ 
ἀκολούθησε τὸ 
ἐπάγγελμα τοῦ 
ἰατροῦ πατέ-
ρα του. Τὸ 1908 
ἀπεφοίτησε ἀπὸ 
τὴν  Ἰατρ ικὴ 

Σχολὴ Ἀθηνῶν καὶ τὸ 1911 ἀναγορεύθηκε 
Διδάκτωρ. Κατὰ τοὺς Βαλκανικοὺς πολέ-
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μους ἐπιστρατεύθηκε τὸ 1912, ἔλαβε μέρος 
στὴ μάχη τοῦ Μπιζανίου καὶ ἀπεστρατεύθη 
τὸ 1917 μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ Ἐπιάτρου. Ἕνα 
χρόνο ἀργότερα, κατόπιν διαγωνισμοῦ, πέ-
τυχε 5ετῆ ὑποτροφία τοῦ Βεγείου Κληρο-
δοτήματος, γιὰ νὰ εἰδικευθεῖ στὴ Νευρολο-
γία καὶ Ψυχιατρική, μὲ σκοπὸ νὰ ἀναλάβει 
τὴν ἐπιστημονικὴ καὶ διοικητικὴ διεύθυνση 
τοῦ ὑπὸ σύσταση Βεγείου Ψυχιατρείου στὸ 
Ἀργοστόλι. Παρέμεινε ἐπὶ 2ετία καὶ πλέον 
στὸ Παρίσι ὡς βοηθὸς τοῦ διακεκριμένου 
Νευρολόγου Καθηγητοῦ Pierre Marie εἰς 
τὸ Νοσοκομεῖο τοῦ Πανεπιστημίου Mont-
pellier. Ἐπίσης, διετέλεσε βοηθὸς τοῦ ἀνα-
τομικοῦ σπουδαστηρίου εἰς τὸ κέντρο νευ-
ρικῶν καὶ ψυχικῶν παθήσεων Salpetiere. 
Τὸ 1921 μετέβη στὴ Βιέννη καὶ εἰδικεύθηκε 
στὴν Ψυχιατρικὴ κοντὰ στοὺς Καθηγητὲς 
Wagner von Jaourek, von Economou, τὸν 
πατέρα τῆς χαρτογράφησης τοῦ ἐγκεφάλου 
καὶ γνωστὸ Ψυχαναλυτὴ Sigmund Freud. 
Στὸ τέλος τῆς ὑποτροφίας του (1924) τοῦ 
ἀπενεμήθη ὁ τιμητικὸς τίτλος τοῦ Dozent 
γιὰ τὶς προσφερόμενες ὑπηρεσίες του. Μὲ 
τὴν ἐπιστροφή του στὴν Κεφαλονιά, ἀνα-
λαμβάνει τὴ διεύθυνση καὶ ἐπιστασία τοῦ 
ὑπὸ ἀνέγερση Ψυχιατρείου, δυναμικότητος 
152 κλινῶν, σύμφωνα μὲ τὰ ἀρχιτεκτονικὰ 
σχέδια ποὺ τοῦ παραχώρησε τὸ Ψυχιατρικὸ 
Νοσοκομεῖο Βιέννης.

Τὸ 1933 ξεκίνησε ἡ λειτουργία τοῦ Βέ-
γειου Ψυχιατρείου μὲ τέσσερα ψυχιατρικὰ 
τμήματα καὶ μία νευρολογικὴ κλινική, ἐργα-
στήρια ἐργασιοθεραπείας, ἠλεκτροθερα-
πείας καὶ μικροβιολογικὸ καὶ ἱστολογικὸ 
ἐργαστήριο. Θεωρεῖτο τὸ πλέον σύγχρονο 
νευρο-ψυχιατρικὸ ἵδρυμα τῶν Βαλκανίων, 
ὅταν ἐκείνη τὴν ἐποχὴ τὰ περισσότερα Τρε-
λοκομεῖα στὴν Ἑλλάδα ἦταν κοινὰ ἄσυλα, 
στὴν κυριολεξία κολαστήρια ψυχῶν. Τὸ 
1938 μαζὶ μὲ τὸν συνάδελφό του μικροβι-
ολόγο Πέτρο Κουρβισιάνο, τὸν Διευθυντὴ 
τοῦ Μικροβιολογικοῦ - Ἱστολογικοῦ Τμήμα-
τος, δοκίμασαν πειραματικῶς ὑπερτονικὰ 
διαλύματα χλωριούχου καὶ βρωμιούχου 
νατρίου εἰς κατατονικοὺς σχιζοφρενεῖς μὲ 

ἐνθαρρυντικὰ ἀποτελέσματα ποὺ δημοσι-
εύθηκαν στὸν ἑλληνικὸ καὶ διεθνῆ τύπο. 
Τὸ 1940 μαζὶ μὲ τὸν Καθηγητὴ Φυσιολογίας 
καὶ Ἀκαδημαϊκὸ Σπύρο Δοντᾶ ἀνακοίνω-
σαν στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν πειραματικὴ 
μονογραφία περὶ προϊούσης μυοατροφικῆς 
παραλύσεως (πολλαπλὴ σκλήρυνση κατὰ 
πλάκας), ὅπου προκαλοῦσαν ὑπερθερμία 
μὲ πλασμώδια ἑλονοσία, γιὰ νὰ μειώσουν 
τὴν ἐξέλιξη τῆς προϊούσας καθολικῆς πα-
ραλύσεως.

Τὴν ἴδια ἐκείνη χρονιὰ τοῦ ἔγινε πρό-
ταση νὰ ἀναλάβει τὴ διεύθυνση μεγάλου 
ψυχιατρικοῦ νοσοκομείου τῶν Ἀθηνῶν, τὴν 
ὁποία ἀποποιήθηκε λόγῳ ἠθικῆς δεσμεύ-
σεως πρὸς τὸ Βέγειο καὶ Βαλλιάνειο Κλη-
ροδότημα. Κατὰ τὸν Καθηγητὴ τῆς Ἱστο-
ρίας τῆς Ἰατρικῆς Γεράσιμο Πεντόγαλο, ὁ 
Μαρῖνος Μεταξᾶς ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὸ 
παράδειγμα ἀνιδιοτελοῦς ἰατροῦ μὲ ἄριστη 
κατάρτιση, ὁ ὁποῖος ἐπέλεξε νὰ ἀσκήσει 
τὴν ἰατρικὴ στὸ νησί του, σεβόμενος τὴν 
ἀρχική του δέσμευση τῆς ὑποτροφίας ποὺ 
ἔλαβε.

Τὸ 1947, μαζὶ μὲ τὸν συνάδελφό του 
Ἀρκαλίδη, Διευθυντὴ τοῦ Δρομοκαΐτειου 
Ψυχιατρείου, πρῶτοι ἐφάρμοσαν στὴν Ἑλλά-
δα τὸ ἠλεκτροςὸκ σὲ σχιζοφρενεῖς ἀσθενεῖς. 
Οἱ μεγάλοι σεισμοὶ τοῦ 1953 κατέστρεψαν 
ὁλοσχερῶς τὸ ἐπιβλητικὸ κτήριο τοῦ Ψυχι-
ατρείου. Ὅμως οἱ ἐναπομείναντες ἀσθενεῖς, 
περίπου εἴκοσι τρεῖς, συνέχισαν νὰ δέχονται 
τὶς ἰατρικὲς ὑπηρεσίες τοῦ Μαρίνου Μεταξᾶ 
στὰ τόλ, σκηνὲς καὶ τὰ ξυλόσπιτα μέχρι τοῦ 
θανάτου του τὸ 1964. Τότε ἔληξε ὁριστικὰ 
τὸ ὁδοιπορικὸ ἑνὸς ὁράματος τοῦ μεγάλου 
εὐεργέτου Πλάτωνος Βέγια καὶ τοῦ Μαρί-
νου Μεταξᾶ. Ὁ Μαρῖνος Μεταξᾶς ὑπῆρξε 
ὁ πατέρας μου.

*     *     *
Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς παρουσίασης 

αὐτῆς, ὀφείλω συμπερασματικὰ νὰ ἐπιση-
μάνω ὅτι τοὺς προαναφερόμενους ἰατρούς, 
πέραν τῆς συμβολῆς τους στὴν ἐξέλιξη 
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κρίσεως ἠθῶν καὶ ἀξιῶν. Ἴσως ἐὰν ζοῦσαν 
σήμερα, νὰ μᾶς ξυπνοῦσαν ἔγκαιρα ἀπὸ τὴν 
ψευδαίσθηση τῆς εὐημερίας μας καὶ νὰ μᾶς 
προέτρεπαν: «Ψηλὰ τὸ κεφάλι, Ἕλληνες!», 
ἀντὶ τοῦ «Καλὸ κουράγιο» τοῦ Olli Rehn 
στὴν ἀρχὴ τῆς κρίσης.

Ὡς ἐπίλογο τῆς παρουσίασής μου παρα-
θέτω ἕνα ποίημα τοῦ ἰατροφιλοσόφου Ὁμο-
τίμου Καθηγητοῦ Φώτη Παυλάτου, ἄξιου 
συνεχιστῆ τῆς παράδοσης τῶν Κεφαλλήνων 
ἰατρῶν, ποὺ τόσα χρόνια μὲ τιμᾷ μὲ τὴν 
εἰλικρινῆ φιλία του.

Τὸ ταξίδι τῆς Γνώσης

Καὶ τὸ ταξίδι τῆς Γνώσης συνεχίζεται
Χωρὶς διακοπή
Χωρὶς ἀνάπαυλα...

Μὲ τὴν σκέψη, τὴν καρδιὰ καὶ τὸν ἱδρῶτα
Τοὺς ἄσκαφτους ἀνοίγεις δρόμους
Τὰ δύσβατα περνᾷς μονοπάτια 
Καὶ βῆμα τὸ βῆμα, ἀνάσα τὴν ἀνάσα
Στὶς ψηλὲς ἀνεβαίνεις τὶς κορφές
Ψάχνοντας γιὰ πηγές
Ἀναζητώντας τὴν ἀλήθεια.

Κι εἶναι χαρά, πολλὴ χαρά
Τῆς Γνώσης νά ’σαι ἀνιχνευτής
Καὶ τοῦ καλοῦ καρποῦ ὁ θεριστής.

Στὴν πορεία τοῦ χρόνου
Τῆς Γνώσης ὁδοιπόρος καὶ ταξιδευτής
Τὴ δᾷδα π’ ἄσβεστη τὴν κράτησες
Ἄσβεστη τὴ δίνεις.
Τὴν παίρνει ὁ νιός, ὁ δουλευτὴς π’ ἀκο-
λουθεῖ
Καὶ προχωρεῖ... καὶ προχωρεῖ...

Καὶ τὸ ταξίδι τῆς Γνώσης συνεχίζεται
Χωρὶς διακοπή... χωρὶς ἀνάπαυλα.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
Ὁμ. Καθηγητὴς  

Ἰατρικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ

τῆς ἐπιστήμης, τοὺς διέκρινε ἡ τήρηση 
τῶν διαχρονικῶν ἀξιῶν καὶ ἀρχῶν κατὰ 
τὸ Ἱπποκράτειο λειτούργημά τους. Κύριο 
χαρακτηριστικὸ ἦταν ἡ ἀμέριστη ψυχικὴ 
συμπαράσταση πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ἡ ὁποία 
ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας δυστυχῶς περιορίζε-
ται. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ ἀναφορὰ τῆς 
Καθηγήτριας τῆς Ἰατρικῆς Kathrin An-
derson κατὰ τὴν ἐναρκτήρια ὁμιλία της, 
ὅταν ἐξελέγη πρόεδρος τοῦ Ἀμερικανικοῦ 
Κολλεγίου Χειρουργῶν: “By giving of your 
time and your heart to your patients, you 
will prove that you belong to the greatest 
humanistic profession in the world” (Προ-
σφέροντας ἀρκετὸ ἀπὸ τὸν χρόνο καὶ τὴν 
καρδιά σας στοὺς ἀσθενεῖς, ἐπιβεβαιώνετε 
ὅτι ἀνήκετε στὸ ὑπέρτατο ἀνθρωπιστικὸ 
ἐπάγγελμα τοῦ κόσμου).

Κλείνοντας, πιστεύω ὅτι θὰ ἦταν τε-
ράστια ἀπώλεια γιὰ τὴ ζωή μας, ἐὰν τὰ 
πλεονεκτήματα τῆς παραδοσιακῆς ἰατρικῆς 
θυσιάζονταν εἰς τὸν βωμὸ τῆς τεχνολογικῆς 
ἐξελίξεως. Δυστυχῶς σήμερα ἐπικρατεῖ, 
ὁλοὲν καὶ περισσότερο, τὸ λεχθὲν ὑπὸ τοῦ 
Γάλλου βιολόγου φιλοσόφου Jean Rostand: 
«Ἡ ὑψηλὴ τεχνολογία μᾶς ἔκανε θεούς, πρὶν 
ἀκόμη ἀξιωθοῦμε νὰ γίνουμε ἄνθρωποι»... 
Σήμερα ὁ ὅρος ἰατρὸς τείνει νὰ ἀντικατα-
σταθεῖ μὲ τὸν ὅρο «Ἐπαγγελματίας Ὑγείας», 
ἐπειδὴ διαχειρίζεται ὅ,τι πολυτιμώτερο ἔχει 
ὁ ἄνθρωπος, τὴν ὑγεία του. Κατὰ παρα-
φθορὰν τῆς ἀρχαίας ρήσης, θὰ μποροῦσα-
με νὰ ποῦμε: «Ὡς χαρίεν ἔστ’ ἰατρός, ἂν 
ἄνθρωπος ᾖ». Αὐτὸ ἂς προσπαθήσουμε νὰ 
τὸ διαφυλάξουμε.

Οἱ ἀναφερόμενοι Κεφαλλῆνες Ἰατροὶ 
ὑπῆρξαν αὐθεντικοὶ ἄρχοντες, σύμφωνα μὲ 
τὸν ὁρισμὸ τοῦ ἀείμνησου Κωνσταντίνου 
Τσάτσου, διότι τοὺς διέκρινε ἡ ὑπερηφά-
νεια, ἡ αὐτοπεποίθηση, ἡ εὐπρέπεια καὶ 
ἡ μεγαλοψυχία. Κυρίαρχοι τῆς μοίρας τους 
καὶ καπεταναῖοι τῆς ψυχῆς τους, ὅπως 
λέει ὁ ποιητής. Φωτεινὸς φάρος γιὰ τοὺς 
ἐπερχόμενους νέους ἰατροὺς σὲ μιὰ περίοδο 
μεγάλης οἰκονομικῆς κρίσεως, ἀλλὰ κυρίως 
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Τὴν παροῦσαν ἑσπέραν, εὑρισκό-
μεθα παρὰ τὸν ἀρχαῖον Ἄρειον 
Πάγον, μεταξὺ τοῦ Παρθενῶνος 
καὶ τῆς Πνυκός, τοῦ λόφου τῶν 
Νυμφῶν καὶ τῆς Ἀγορᾶς, καὶ 

ἰδού, ἀκούγεται ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώ-
νων ἡ φωνὴ τοῦ Πρωτοκορυφαίου, τοῦ 
ἐνδόξου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, 
νὰ διακηρύττει: «Ἄνδρες Ἀθηναῖοι», καὶ 
κατ’ ἐπέκτασιν Πανέλληνες, Εὐρωπαῖοι, 
ἄνθρωποι τῆς Οἰκουμένης, «τοὺς μὲν 
χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν ὁ Θεὸς 
τανῦν παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις πᾶσι 
πανταχοῦ μετανοεῖν, διότι ἔστησεν ἡμέ-
ραν ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην 
ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισε, πίστιν 
παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ 
νεκρῶν» (Πράξ. 17, 30-32). Ὁ «παμμέγι-
στος» Παῦλος, τό «σκεῦος τῆς ἐκλογῆς 
τοῦ Θεοῦ», ὁ θεορρήμων, ὁ οὐρανοβά-
μων, ὁ μακάριος Παῦλος ἀποκαλύπτει ἐν 
σμικρῷ τὸ μέγα μυστήριον τῆς χριστιανικῆς 
ἀληθείας: Ἀφ’ ἑνὸς μέν, ὁμιλεῖ γιὰ τὸν ἀλη-
θινὸ Δημιουργὸ τοῦ κόσμου, ἀφ’ ἑτέρου δέ, 
φέρει τὸν Ἐσταυρωμένο καὶ Ἀναστάντα 
Χριστὸ καὶ τὸ Εὐαγγέλιό Του στοὺς ἀκρο-
ατές Του. Εἶναι ἡ μεγάλη ὥρα, ἐδῶ στὴν 
Ἀκρόπολη, στὰς κλεινὰς καὶ ἰοστεφεῖς 
Ἀθήνας καὶ σ’ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, ἡ 
ὥρα τῆς ἀνατολῆς ἑνὸς νέου κόσμου, μὲ 

τὴν δημηγορία αὐτὴ τοῦ θεσπέσιου Διδα-
σκάλου τῆς Οἰκουμένης, τοῦ μεγαλυτέρου 
ἀναστήματος τοῦ Χριστιανισμοῦ.

*     *     *
Ὁ Ἀπ. Παῦλος σφράγισε περισσό-

τερον ἀπὸ κάθε ἄλλον τὴν ἱστορία καὶ 
τὴν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας. Ἦταν μία 
ἐξαιρετικὴ προσωπικότης. Δὲν ἦταν μόνο 
τὰ φυσικὰ προσόντα, ἡ παιδεία του ἡ 
ἰουδαϊκή «παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιήλ» 
(Πραξ. 22,3), ἡ ἑλληνική του κατάρτι-
ση, ἡ κοσμοπολίτικη νοοτροπία του, οἱ 
ὁποῖες τὸν καθιέρωσαν στὴ συνείδηση 
τῆς Ἐκκλησίας, ὡς «ἐθνῶν κήρυκα…καὶ 
οἰκουμένης ἀγλάισμα». Ἦταν πρωτίστως 
ἡ θερμουργὸς ἀγάπη του πρὸς τὸν Χρι-
στό. Ἦταν ἡ ἀγαπῶσα τὸν Κύριον καρ-
δία του, ποὺ ἔφθανε μέχρι τὴ διακήρυξη: 
«Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι 
ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ. 2, 20).

Ἀρχὴ αὐτὴ ἡ ἀγάπη τοῦ Ἀποστόλου 
πρὸς τὸν Χριστὸ ἔχει τὴν θαυμαστὴ με-
ταστροφή του πρὸ τῶν πυλῶν τῆς Δαμα-
σκοῦ, ὅπως βεβαιώνει ὁ ἴδιος ὁ Παῦλος, 
λέγοντας  δηλαδὴ ὅτι παρέλαβε τὸ Εὐαγ-
γέλιο ἀπ’ εὐθείας «δι’ ἀποκαλύψεως Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ». Τὸ καταλυτικὸ αὐτὸ στοι-
χεῖο τῆς πορείας τῆς ζωῆς του τὸν ἔκαμνε 
νὰ ἔχει πάντοτε τὴν βαθειὰ συνείδηση ὅτι 
τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ «οὐκ ἔστι κατ’ 
ἄνθρωπον, οὐδὲ παρὰ ἀνθρώπου» (Γαλ. 
1, 12), ἀλλὰ τυγχάνει Εὐαγγέλιο γιὰ τὴν 
«ὑπὲρ τῶν ἐθνῶν…οἰκονομίαν τῆς χάριτος 
τοῦ Θεοῦ» (Ἐφ. 3, 1-2), γιά «τὸ Εὐαγγέ-
λιον τῆς σωτηρίας» (Ἐφ. 1, 13).

Κέντρο τῆς θεολογίας τοῦ Παύ-
λου εἶναι τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ 
Παῦλος ἦταν ἀπόλυτα βεβαιωμένος ὅτι 
ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ 

Η ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ1

1. Λόγος ποὺ ἐκφωνήθηκε ἀπὸ τὸν νῦν Σε-
βασμιώτατο μητροπολίτη Μάνης κ. Χρυσόστομο 
Γ΄, τότε Ἱεροκήρυκα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ 
Ἀθηνῶν καὶ Διευθυντὴ τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου, στὶς 29 Ἰουνίου 2017, ἑορτὴ τῶν 
Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, 
στὸν Ἱερὸ Βράχο τοῦ Ἀρείου Πάγου, ὅπου τελέσθη-
κε Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ 
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμου Β΄ σὲ ἀνάμνηση τοῦ 
κηρύγματος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
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θεῖον Παῦλον, κυβερνᾶται ἀποκλειστικῶς 
ἔχοντας ὡς βάση τὶς ἀποθησαυρισμένες 
στὴν Ἁγία Γραφὴ ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ, 
καθ’ ὅτι τὸ μόνο θέμα σ’ ὅλη τὴν Ἱερὰ 
Βίβλο εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία 
Του. Ἡ χριστοκεντρικότητα εἶναι ἀκριβῶς 
ἡ ἐνσάρκωση τῆς εὐαγγελικῆς τελειότητας. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Ἀπόστολος παραγγέλλει: 
«Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν 
πλουσίως» (Κολ. 3, 16) καί «ἀξίως τοῦ 
εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε» 
(Φιλ. 1, 27). Δὲν εἶναι ἔτσι ἁπλῶς τὸ Εὐαγ-
γέλιο ἕνα βιβλίο γνώσεων, ἀλλὰ ὁ κανόνας 
καὶ τὸ κριτήριο τῆς ζωῆς μας.  

Ὅσον δὲ βαθύτερα ἐντρυφοῦμε στὰ 
ἱερὰ κείμενα καὶ τὰ ἐξερευνοῦμε, τόσο πε-
ρισσότερο βρίσκουμε σαφεῖς ἀπαντήσεις  
στὰ πλέον φλέγοντα προβλήματα καὶ στὶς 
πλέον ἀγωνιώδεις ἀναζητήσεις τοῦ αἰῶνα 
μας. Τὸ περιεχόμενον τῆς Ἁγ. Γραφῆς εἶναι 
πνεῦμα Θεοῦ, «πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου 
εἰς ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. 4, 14). Εἶναι φῶς 
ὁδηγητικόν «ταῖς τρίβοις» ἡμῶν (Ψ. 118, 
105). Εἶναι λόγος «ζῶν καὶ ἐνεργὴς καὶ το-
μώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον 
καὶ διικνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τε 
καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ 
κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας» 
(Ἑβρ. 4, 12) κατὰ τὸν Παῦλον.

Ὁ θεῖος Νομοθέτης, ὁ Χριστός, συνε-
λόντι εἰπεῖν, εἶναι τὸ πρῶτο σημεῖο τῆς 
χριστοκεντρικότητος τοῦ Ἀποστόλου. «Ὁ 
νόμος τοῦ Κυρίου ἄμωμος, ἐπιστρέφων 
ψυχάς. Ἡ μαρτυρία Κυρίου πιστή, σο-
φίζουσα νήπια· τὰ δικαιώματα Κυρίου 
εὐθέα, εὐφραίνοντα καρδίαν· ἡ ἐντολὴ 
Κυρίου τηλαυγής, φωτίζουσα ὀφθαλ-
μούς» (Ψ. 18, 8-9-10).

*     *     *
Δεύτερον, ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ  θεῖος 

Μυσταγωγός. Γνωρίζει ἄριστα ὁ πρω-
τοκορυφαῖος, «τὸ στόμα τοῦ Χριστοῦ», 
ὅπως τὸν χαρακτηρίζει ὁ Ἱερὸς Χρυσό-
στομος, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι «κεφαλὴ 

Θεοῦ ἔφερε τήν «καινὴ διδαχή», τὴν νέα 
κατάσταση στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπί-
νου γένους. Ὁ «παιδαγωγὸς εἰς Χριστόν» 
Νόμος, δὲν ἔχει πλέον τὴν παλαιά του 
ἰσχύ, ἐφ’ ὅσον ἡ προαιώνια εὐδοκία καὶ 
βουλὴ τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἀπὸ προσδοκία 
πραγματικότητα. Ὁ Θεός «ἐφανερώθη 
ἐν σαρκί» καί «τὸ μέγα τῆς εὐσεβείας 
μυστήριον» προσφέρεται ὡς κήρυγμα καὶ 
ζωὴ σ’ ὅλα τὰ ἔθνη. Ἔτσι στὸν νοῦ, στὸ 
κήρυγμα καὶ στὴν προσωπικὴ ζωὴ τοῦ 
Ἀποστόλου κυριαρχεῖ ἡ χριστοκεντρικὴ 
θέωρηση ὅλων τῶν δεδομένων τῆς ἀνθρώ-
πινης ὕπαρξης. Σημεῖο προσανατολισμοῦ 
εἶναι ἡ θεία μορφὴ τοῦ Χριστοῦ, πρὸς 
τὴν ὁποία  ὀφείλει συνεχῶς νὰ κατευθύνει 
τὸ βλέμμα του ὁ πιστός. 

Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἀποστολὴ τοῦ Ἀπο-
στόλου εἶναι ταυτισμένη μὲ τὸ πρόσωπο 
τοῦ Χριστοῦ. Σχεδὸν ὅλες οἱ ἐπιστολὲς 
του ἀρχίζουν μὲ τὴ φράση «Παῦλος, ἀπό-
στολος Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ὁ ἴδιος μάλιστα 
ὁ Ἀπόστολος ἔχει τὴν ἐσωτερικὴ πληρο-
φορία καὶ βεβαιότητα ὅτι εἶναι «διάκο-
νος» τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὴ 
μοναδικὴ ἀποστολὴ νὰ  μεταδώσει αὐτὸ 
τὸ μήνυμα σ’ ὅλη τὴν οἰκουμένη καὶ ἰδι-
αίτερα στὸν ἐθνικὸ κόσμο, ἤτοι: «εὐαγγε-
λίσασθαι τὸν ἀνεξιχνίαστον πλοῦτον τοῦ 
Χριστοῦ καὶ φωτίσαι πάντας». Αὐτὴ ἡ 
αἴσθηση τὸν ἔκαμε ἄλλωστε ν’ ἀναφωνεῖ 
«οὐαὶ δὲ μοί ἐστιν ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι» 
(Α΄ Κορ. 9, 16).

*     *     *
Εἰδικώτερα, προσδιορίζεται ἡ σκέψη 

τοῦ Παύλου ὡς χριστοκεντρική, διότι: 
Πρῶτον, ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ θεῖος Νομο-
θέτης. Ὁ Ἀπόστολος ἔχει τὸν Χριστὸν στὸ 
εἶναι του, ὡς τὸν ὕψιστο Νομοθέτη, καὶ 
ὑποτάσσεται στὴ λειτουργία καὶ ἱερουργία 
τοῦ θείου λόγου (Ρωμ. 15, 16), θεωρεῖ δὲ 
τὸν ἑαυτόν του «διάκονον καινῆς διαθή-
κης, οὐ γράμματος, ἀλλὰ πνεύματος» (Β΄ 
Κορ. 3, 6). Ἡ κατὰ Χριστὸν ζωή, κατὰ τὸν 
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ὑπὲρ πάντα τῇ Ἐκκλησίᾳ ἥτις ἐστὶ τὸ 
σῶμα αὐτοῦ» (Ἐφεσ. 1, 23), καὶ στὴν 
Ἐκκλησία, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὡς ὁ Μέγας 
Ἀρχιερεύς, εἶναι ὁ θεῖος Μυσταγωγός. 
Αὐτὸς μᾶς μυσταγωγεῖ. Αὐτὸς εἶναι ὁ 
συνεκτικὸς δεσμὸς ποὺ ἑνώνει γῆ καὶ 
οὐρανό, τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Θεό. Ὅταν 
ὁ Ἀπ. Παῦλος δηλώνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία 
εἶναι «σῶμα τοῦ Χριστοῦ», σαφῶς μᾶς 
ὁδηγεῖ πρὸς τὸ Μυστήριο τῆς Θείας 
Εὐχαριστίας, ἡ ὁποία εἶναι «κοινωνία 
τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Χριστοῦ» 
(Α΄ Κορ. 10, 16). «Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον 
ἀπὸ τοῦ Κυρίου ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν» 
(Α΄ Κορ. 11, 23).  Καὶ ἐρωτᾷ καὶ ἀπαντᾷ: 
«Τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, 
οὐχὶ κοινωνία τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ 
ἐστι; τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία 
τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν;  ὅτι εἷς 
ἄρτος, ἓν σῶμα οἱ πολλοὶ ἐσμέν· οἱ γὰρ 
πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν» (Α΄ 
Κορ. 10, 16-17). Συνδέονται κατ’ αὐτὸν τὸν 
τρόπον στενώτατα Ἐκκλησία καὶ Εὐχα-
ριστία. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ὑπάρχει Εὐχα-
ριστία ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐκτὸς 
τῆς Εὐχαριστίας δὲν ὑπάρχει Ἐκκλησία. 
Μυσταγωγὸς ὁ Χριστός, στὴ δική μας 
ἰδιαίτερα πρόγευση τῆς Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ στὴν ἐσχατολογικὴ 
προοπτικὴ διὰ τοῦ κορυφαίου τούτου 
Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὡς 
κέντρου τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου ὁ Χριστὸς 
εἶναι ὁ «προσφέρων» ἑκουσίως τὸν 
Ἑαυτό Του, ὁ «προσφερόμενος» Ἀμνὸς 
τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ ὁ «διαδιδόμενος», 
Αὐτὸς ποὺ μεταδίδεται στοὺς πιστούς, 
ὡς οὐράνια τροφή, ὡς «φάρμακον ἀθα-
νασίας» κατὰ τὸν θεοφόρον Ἰγνάτιον. 
Ἡ Εὐχαριστιακὴ σύναξη ἦταν καὶ εἶναι 
ἡ συνέχεια τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου καὶ 
τῆς Πεντηκοστῆς. Μόνο δὲ ὅποιος βιώνει 
τὴν Εὐχαριστία ἔχει τὴ δυνατότητα  νὰ 
ψηλαφήσει τὸ θαῦμα καὶ ν’ ἀποκτήσει 
γεύση τῆς πνευματικῆς εὐφροσύνης τοῦ 
Μυστικοῦ Δείπνου. Τότε καθίσταται, τῷ 

ὄντι, «εὐχαριστιακὸς ἄνθρωπος», αὐτὸς 
ποὺ κατ’ ἐξοχὴν χρειάζεται ἡ ἐποχή μας.

Ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι τὸ μεγάλο 
θαῦμα ποὺ βιώνει ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸ δι-
αιωνίζει μέχρι τὴν συντέλεια τοῦ κόσμου. 
Οὐδὲν τόσον φέρει τὸν πιστὸν πρὸς τὸν 
Χριστὸν καὶ τὸν Χριστὸν πρὸς τὸν πι-
στόν, ὅσον ἡ θεία Εὐχαριστία. Ἡ Χριστο-
κεντρικότητα αὐτή, ἡ μυστικὴ δηλαδὴ 
ἐνσωμάτωση τοῦ πιστοῦ μὲ τὴν κεφαλὴ 
τῆς Ἐκκλησίας, στηρίζεται ἀκριβῶς στοὺς 
λόγους τοῦ Παύλου, ὅταν ὁμιλῶν, ὁ θεη-
γόρος Ἀπόστολος, περὶ τοῦ «μυστηρίου 
τοῦ Χριστοῦ» καὶ ἀποκαλύπτοντας σὲ τί 
συνίσταται τοῦτο, λέγει: «Εἶναι τὰ ἔθνη 
συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα 
τῆς ἐπαγγελίας αὐτοῦ ἐν τῷ Χριστῷ» (Ἐφ. 
3, 6). Θέλει δὲ τό «σύσσωμοι Χριστοῦ» νὰ 
συντελεῖται διηνεκῶς «ἄχρις οὗ μορφωθῇ 
Χριστὸς ἐν ὑμῖν» (Γαλ. 4, 19). Δὲν θὰ ἦταν 
πολὺ τολμηρό, ἂν λέγαμε ὅτι, σὲ ἀντικα-
τάσταση τοῦ ἀπολεσθέντος Παραδείσου, 
ὁ Θεὸς χάρισε στὸν ἄνθρωπο τὴν Θεία 
Λειτουργία. Καθ’ ὅτι «εἰς τὸν βίον, κατὰ 
τὸν ὁμολογητὴν Μάξιμον, ἡ ἐνασχόλησις 
μὲ τὴν φθοράν ἐστι καλάμη, ἡ ἀλογία χόρ-
τος, ἡ περὶ τὰ αἰσθητὰ  προσπάθεια ξύλα, 
ἐνῷ οἱ εὐσεβεῖς λογισμοὶ τίμιοι λίθοι, ὁ κα-
θαρὸς βίος ἄργυρος, ἡ δὲ θεία μυσταγωγία 
χρυσός». Συνεπῶς ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι 
μόνον θεῖος Νομοθέτης, ἀλλὰ καὶ θεῖος 
Μυσταγωγός, ὅλος παρὼν στὸ Μυστήριο 
τῆς Εὐχαριστίας, καθ’ ὅτι «συμπάσης τῆς 
Ἐκκλησίας στέφανος ὁ Χριστός» (Κλήμης 
Ἀλεξανδρεύς), Θύτης καὶ Θῦμα, ὁ «Ἀμνὸς 
τοῦ Θεοῦ», ὁ «Ἄρτος τῆς ζωῆς».  

*     *     *
Τρίτο χαρακτηριστικὸ τῆς χριστοκε-

ντρικότητας τοῦ μεγάλου ὁραματιστοῦ, 
τοῦ θεσπέσιου Ἀποστόλου, εἶναι ὅτι ὁ 
Χριστὸς εἶναι τὸ τέλειον Πρότυπον. 
Ὅταν λέγει ὁ Παῦλος «μιμηταί μου γίνε-
σθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. 11, 
1), δὲν ἐπισημαίνει τίποτε ἄλλο παρὰ τὴν 
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35, Μ.PG. 32, 128C ἑξ.). «Μίμηση τοῦ 
Χριστοῦ», θὰ μᾶς πεῖ ὁ Ἀπ. Παῦλος, 
εἶναι ἡ ἀπέκδυση τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώ-
που καὶ ἡ ἔνδυση τοῦ νέου ἐν Χριστῷ. 
Ὑπέροχα τὸ διατυπώνει: «Διὸ οὐκ 
ἐκκακοῦμεν, ἀλλ’ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν 
ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ’ ὁ ἔσωθεν 
ἀνακαινοῦται ἡμέρα τῇ ἡμέρα» (Β΄ Κορ. 
4, 16)· καὶ συμπληρώνει: «Ἀπεκδυσά-
μενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς 
πράξεσιν αὐτοῦ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν 
νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνω-
σιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν» 
(Κολ. 3, 9-10). Μίμηση Χριστοῦ εἶναι 
συμμόρφωση καὶ συμπόρευση μὲ τὸν 
Χριστὸ καὶ αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἀδιάλειπτη 
συμμόρφωση καὶ συμπόρευση, ἄλλως 
βίωση ἐν Χριστῷ, τό «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, 
ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ. 2, 20) 
εἶναι τὸ κέντρο καὶ τὸ κριτήριο τῆς 
ὀρθόδοξης πνευματικότητας. 

Πνευματικότητα δὲν νοεῖται, χω-
ρίς «τὸν Χριστὸν ἔχειν ἐν στέρνοις» 
(Ἰγνατ. Θεοφ. ΒΕΠΕΣ 2, σελ. 338, 271). 
Ὅρος τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι «ἡ μί-

μησις Χριστοῦ ἐν τῷ μέτρῳ τῆς ἐνανθρω-
πήσεως κατὰ τὸ ἐπιβάλλον τῇ ἑκάστου 
κλήσει» (Μεγ. Βασίλειος, PG 31, 128 B) 
καὶ περιεχόμενο τῆς ὀρθόδοξης πνευμα-
τικότητας εἶναι ὅλο τὸ θεανθρώπινο μυ-
στήριο τοῦ Χριστοῦ, ὅπως λειτουργεῖται 
καὶ παρατείνεται στὴν Ἐκκλησία. Γι’ αὐτὸ 
καὶ ἡ ἀληθὴς μίμηση τοῦ Χριστοῦ δὲν 
ἔχει καμμία σχέση μὲ ἠθικισμούς, σχολα-
στικότητες, τυπικισμούς, φαρισαϊσμούς, ἢ 
κάποια ἀόριστη θρησκευτικότητα ἢ ψυ-
χολογικὴ περιπλάνηση. Ὁ Παῦλος δὲν 
εἶναι Θωμᾶς ὁ Κεμπήσιος, εἶναι ὁ ὑψι-
πέτης «δοῦλος Χριστοῦ», ὁ ἁρπαγεὶς ἕως 
τρίτου οὐρανοῦ, ὅπου «ἤκουσε ἄρρητα 
ρήματα» (Β΄ Κορ. 12, 4), «ὁ πρῶτος μετὰ 
τὸν Ἕνα», ὡς ὀρθῶς διετυπώθη. 

*     *     *
Τέταρτον, φανεροῦται ἡ χριστοκε-

πεμπτουσία τῆς χριστοκεντρικότητάς του. 
Ἀκριβῶς ἡ μίμηση τοῦ Χριστοῦ ὡς τελεί-
ου Προτύπου στὴ ζωή μας συνιστᾷ τὴν 
ἀπόλυτα ἀπαραίτητη προϋπόθεση τῆς 
πνευματικῆς τελειώσεως καὶ θεώσεως. Ὡς 
δὲ ἐν προκειμένῳ διδάσκει καὶ ὁ οὐρα-
νοφάντωρ πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας Μέγας 
Βασίλειος, «ἡ τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν 
περὶ τὸν ἄνθρωπον οἰκονομία ἀνάκλησίς 
ἐστιν ἀπὸ τῆς ἐκπτώσεως καὶ ἐπάνοδος 
εἰς οἰκείωσιν Θεοῦ ἀπὸ τῆς διὰ τὴν παρα-
κοὴν γενομένης ἀλλοτριώσεως. Διὰ τοῦτο, 
ἡ μετὰ σαρκὸς ἐπιδημία Χριστοῦ, αἱ τῶν 
εὐαγγελικῶν πολιτευμάτων ὑποτυπώσεις, 
τὰ πάθη, ὁ σταυρός, ἡ ταφή, ἡ ἀνάστα-
σις· ὥστε τὸν σῳζόμενον ἄνθρωπον διὰ 
μιμήσεως Χριστοῦ τὴν ἀρχαίαν ἐκείνην 
υἱοθεσίαν ἀπολαβεῖν. Ἀναγκαία τοίνυν 
ἐστὶ πρὸς τελείωσιν ἡ Χριστοῦ μίμησις» 
(Μεγ. Βασιλείου, Περὶ τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, 
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ντρικότητα τοῦ Παύλου στὴ δυναμικὴ 
καὶ προοπτική:  ὁ  Χριστὸς   ὡς   ἐλπί-
δα   τοῦ  κόσμου.   Εἶναι   ἡ    ὑψηλοτέρα 
κατηγορία τῆς παύλειας θεολογίας, γιατὶ 
μὲ τὸν Χριστὸ ὡς ἐλπίδα μας θὰ ἐπι-
τύχουμε τὴν αἰώνια δόξα. Θὰ γράψει ὁ 
Ἀπόστολος: «Τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν» 
(Ρωμ. 8, 24) καί «ὁ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ 
ἐλπὶς τῆς δόξης» (Κολ. 1, 27).

Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη εἴχαμε τὸν Νό-
μο καὶ τὴν Προφητεία. Στὴν Καινὴ Διαθή-
κη ἔχουμε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ στὴ συνέχεια 
τὴν Πεντηκοστή. Εἶναι ἡ πνευματικὴ αὐτὴ 
προόδος ποὺ ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος 
χαρακτηρίζει «μεταθέσεις βίων». Αὐτὴ ἡ 
τελευταία μετάθεση καὶ κίνηση, τὸ τελευ-
ταῖο στάδιο, ποὺ ἀρχίζει μὲ τὴν κάθοδο 
τοῦ Ἁγ. Πνεύματος καὶ συνεχίζεται ἤδη 
στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι «ἐλπί-
δος συμπλήρωσις» (Γρ. Θεολ., PG 36, 456 
AB), διότι ἀκριβῶς «θαυματουργεῖ καὶ τὴν 
τελείαν εἰσάγει γνῶσιν» (Ἰω. Χρυστοστό-
μου, PG 59, 424). Ὁ ἄνθρωπος, ἔχοντας 
ὡς βασικὴ ἀρχὴ τό «ὁ Χριστός, ἐλπίδα 
τοῦ κόσμου», δὲν ἐγκλείεται στὸν φόβο, 
στὴν ἀπελπισία, στὸν πόνο, στὴν πίκρα, 
στὸν θάνατο. Γι’ αὐτὸ καὶ προστρέχει ὁ 
Παῦλος καὶ παρηγορεῖ, παραμυθεῖ, «νου-
θετεῖ ἕνα ἕκαστον» (Πράξ. 20, 31), νύκτα 
καὶ ἡμέρα ἀπελευθερώνει τὸν ἄνθρωπο, 
θέτει τὴν ἐλπίδα του στὸν Σωτῆρα Χρι-
στό, γιὰ νὰ νοηματοδοτήσει τὴν ὕπαρξή 
Του. Ὅταν γράφει ὅτι «τὸ σχῆμα τοῦ κό-
σμου τούτου παράγει» (Α΄ Κορ. 7, 31), ὅτι 
«ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ 
ἐν τῷ Θεῷ» (Κολ. 3, 3) καὶ πρωτίστως, 
ὅταν μᾶς λέγει ὅτι «καυχώμεθα ἐπ’ ἐλπίδι 
τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ 
καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες 
ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ 
δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, 
ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν 
διὰ Πνεύματος Ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν» 
(Ρωμ. 5, 2-4), ἀκριβῶς ἔρχεται ὁ θεῖος 

Ἀπόστολος καὶ καταθέτει ὅτι ὁ Χριστὸς 
εἶναι ἡ ἐλπίς μου. Δηλαδὴ ὡς νὰ λέγει: 
Ἐμπιστεύομαι ἀπόλυτα στὴν Πρόνοιά Του 
καὶ παραδίδω τὴν ὕπαρξή μου σὲ Ἐκεῖνον. 

Στὶς δύσκολες ὧρες ποὺ φέρνει ἡ 
ζωή, τὸ σωτήριο φάρμακο εἶναι ἡ ἐλπίδα 
στὸν Κύριο. Ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος τὸ 
διατυπώνει λίαν ἐπιγραμματικά: «Τὸ ἐν 
στενοῖς φάρμακον, ἡ ἐλπίς», καθ’ ὅτι ἡ 
ἀπελπισία καὶ ἡ ἀπόγνωση εἶναι ὅπλο 
τοῦ πονηροῦ, γιὰ νὰ ἀποκόψει τὴν ἐλπί-
δα μας στὸν Κύριο. 

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι σαφής: 
Συμβουλεύει ἐν προκειμένῳ: «Κρατῆσαι 
τῆς ἀποκειμένης ἐλπίδος, ἣν ὡς ἄγκυ-
ραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ καὶ βε-
βαίαν καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον 
τοῦ καταπετάσματος, ὅπου πρόδρομος 
ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς» (Ἑβρ. 6, 18-
20). Πρόκειται γιὰ τὴν ὑψηλὴ ἔννοια τῆς 
ἐλπίδος ποὺ μᾶς ἀναβιβάζει στὸν οὐρανό. 
Γι’ αὐτὸ θὰ μᾶς πεῖ ὁ οὐρανοβάμων «Τῇ 
ἐλπίδι χαίροντες» (Ρωμ. 12, 12).

*     *     *
Τὰ παραπάνω χαρακτηριστικά, ὁ 

Χριστὸς ὡς θεῖος Νομοθέτης, ὡς Μυ-
σταγωγός, ὡς τὸ τέλειον Πρότυπον, ὡς 
ἐλπίδα τοῦ κόσμου, συνιστοῦν τό «ἐν τῷ 
Χριστῷ» τοῦ Παύλου, τὴν χριστοκεντρι-
κότητά του,  ὅπου ὁ Χριστὸς εἶναι «τὰ 
πάντα καὶ ἐν πᾶσι», κατὰ τὴν ὑψηλὴ 
ρήση του, καὶ τὸ χριστοκεντρικὸ ἀκριβῶς 
αὐτὸ ἦθος κάμνει τὸν θεοκήρυκα Ἀπό-
στολο, σ’ ἕνα ἀποκορύφωμα πνευματικοῦ 
καὶ ψυχικοῦ ξεσπάσματος, νὰ λέγει τὸν 
θερμουργὸν λόγον: «Τίς ἡμᾶς χωρίσει 
ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἢ 
στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνό-
της ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα…πέπεισμαι ὅτι 
οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε 
ἀρχαὶ οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε 
μέλλοντα οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε 
τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι 
ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ 
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Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν» (Ρωμ. 8, 35, 38, 
39).

*     *     *
Ἀλλὰ τὸ μεῖζον ἐρώτημα ποὺ τίθεται 

σήμερα εἶναι: Ἔχουμε τὴ δυναμικὴ νὰ 
ὁμιλοῦμε γιὰ χριστοκεντρικότητα, ὡς τὴ 
βίωνε ὁ μέγας Ἀπόστολος; Καὶ συνωδὰ 
τὰ ἀμείλικτα ἐρωτήματα: 

Ποῦ εἶναι ὁ Χριστὸς σήμερα; Βρί-
σκεται στὸ κέντρο τῆς ζωῆς μας, τῆς 
οἰκογένειάς μας, τῆς κοινωνίας μας, 
τοῦ δημόσιου βίου, ἢ ἔχει ἀπεμπολισθεῖ 
ἀπ’ ὅλα αὐτὰ καὶ ἔχει ἀπωθηθεῖ στὸ 
περιθώριο τῆς ἱστορίας; Ὁ λόγος Του 
ἀκούγεται; Λαμβάνεται ὑπ’ ὄψη ἡ θεία 
Νομοθεσία Του; Ἐμπνέει ἡ διδασκαλία 
Του τὶς ἀνθρώπινες ψυχές; Ἀφήνουμε τὸ 
εἶναι μας στὴ μυσταγωγικὴ καθοδήγησή 
Του; Ἀποτελεῖ πρότυπο τελειότητος στὴ 
χοάνη τῶν ἀτελειῶν μας καὶ ἐλπίδα στὸ 
ἀνέλπιστο τοῦ κόσμου;

Ἐνώπιον τῶν μεγάλων προκλήσεων, 
τῶν νέων ἐπαναστατικῶν τεχνολογιῶν, 
οἱ ὁποῖες ραγδαίως ἀλλάσσουν (νανοεπι-
στήμη – ἀστροφυσική – βιοϊατρική), τῶν 
ποικίλων διχαστικῶν λόγων, τοῦ χαμηλοῦ 
ἐπιπέδου ἠθικῆς ποιότητας ὑπὸ τὴν εὑρυ-
τέρα ἔννοια τοῦ ὅρου «ἠθική», μέσα σ’ 
αὐτὴ τὴ δύσκολη ἐποχὴ τῶν μεγαλυτέρων 
ἐλευθεριῶν ἀλλὰ καὶ τῶν μεγαλυτέρων 
ὑποδουλώσεων, ἔχει ἔλθει ἡ ὥρα καὶ πά-
λιν τοῦ Χριστιανισμοῦ. Σήμερα εἶναι ἡ με-
γάλη στιγμὴ νὰ ἀνοίξει καὶ πάλιν τὸ Εὐαγ-
γέλιο τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τὸ παρουσίασε 
ὁ μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος 
καὶ ὅπως τὸ ἑρμήνευσαν οἱ σοφοὶ καὶ 
θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἡ Χριστοκεντρικότητα, ἔχοντας ὡς 
πηγὴ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν 
Ἱερὰ Παράδοση, ἐκφράζει τὸ τελειότερο 
ἦθος γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ὅντως σοφίζει 
καὶ ἐκπολιτίζει. Γιατὶ στὸν αὐθεντικὸ 
χριστιανισμὸ δὲν ὑπάρχει σκοταδισμὸς 
καὶ ὀπισθοδρόμηση. Μόνον ἀληθὴς πρό-

οδος, κατάφαση στὰ ἐπιστημονικὰ ἐπι-
τεύγματα καὶ  ὁδὸς ὅλη φῶς.  Ἡ  ζωὴ τοῦ 
ἀνθρώπου στὸν Χριστιανισμὸ εἶναι μέγιστο 
ἀγαθό, τοῦ Θεοῦ δῶρον. Στὸν χριστιανισμὸ 
θεμελιώνονται τὰ ἀνθρώπινα καὶ ἀτομικὰ 
δικαιώματα. Ἤδη τὸν 1ο αἰῶνα, ὁ Ἀπό-
στολος, «τὸ στόμα τῆς Οἰκουμένης» (Ἰ. 
Χρυσόστομος), ποὺ ἑορτάζουμε ἀπόψε, τὸ 
διετύπωσε «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος, οὐδὲ Ἕλλην, 
(βάρβαρος, Σκύθης), οὐκ ἔνι δοῦλος, οὐδὲ 
ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πά-
ντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» 
(Γαλ. 3, 28-29). Ἡ γυναίκα δὲν ὑποτιμᾶται, 
ἐξυψώνεται. Ὁ γάμος εἶναι ἱερὸ μυστήριο 
καὶ ὄχι τυπικὴ δικαιοπραξία. Τὰ παιδιὰ 
δὲν εἶναι βάρος εἰς περιφρόνησιν ἀλλὰ 
εὐλογία Θεοῦ καὶ ἡ οἰκογένεια ἱερὸς 
θεσμὸς καὶ εὐθύνη. Στὸν αὐθεντικὸ χρι-
στιανισμὸ δὲν ἀτιμάζεται ἡ κτίση καὶ ὁ 
ὑλικὸς κόσμος. Ἁγιάζεται καὶ ἀνακαινίζε-
ται. Τὸ ἀνθρώπινο σῶμα δὲν εὐτελίζεται, 
ἀλλ’ εἶναι ναὸς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Ἡ 
ἀσθένεια, ὁ πόνος, ἡ θλίψη, ἡ δοκιμασία 
δὲν καθίσταται γογγυσμός, ἀπελπισία καὶ 
ἀπόγνωση, ἀλλὰ ὑπομονή, παραμυθία, 
ἐλπίδα καὶ παιδαγωγία. Ὁ θάνατος δὲν 
εἶναι ἀφανισμός, ἀλλὰ ἀνάσταση ζωῆς. Ὁ 
πλησίον δὲν εἶναι ξένος καὶ ἐχθρός. Εἶναι 
οἰκεῖος, φίλος καὶ ἀδελφός. Δὲν υἱοθε-
τεῖται ἡ βία, ἀλλὰ ἡ συμπόνοια, ἡ καταλ-
λαγὴ καὶ ὁ ἀλληλοσεβασμός. Δὲν ὑπάρχει 
χῶρος γιὰ μῖσος, ἔχθρα καὶ τιμωρία, ἀλλὰ 
γιὰ ἀγάπη. Τὸ χρῆμα, ὡς οἰκονομικὸ μέ-
σον, δὲν εἶναι κακόν. Ἡ παράχρηση καὶ ἡ 
ἐκμετάλλευσή του εἶναι ἡ ἁμαρτία. Στὸν 
χριστιανισμὸ δὲν ἐπικρατεῖ θεωρία κατὰ 
τῆς κάθε εἴδους κοσμικῆς ἐξουσίας, ἀλλὰ 
ἡ συνεχὴς προσευχὴ γι’ αὐτήν. Τελικὰ στὸν 
αὐθεντικὸ χριστιανισμὸ ὁ ἄνθρωπος δὲν 
εἶναι ἄτομο, εἶναι πρόσωπο. 

*     *     *
Προεχόντως δέ, στὸ εὐρωπαϊκὸ γίγνε-

σθαι, ὅπου ὁ πολιτισμὸς σήμερα δοκιμά-
ζεται καὶ ἡ ὀρθολογικὴ καὶ ἀτομοκρατικὴ 
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μυστικὸ τοῦ μεγαλείου του, εἶναι ἀπό-
λυτη ἀνάγκη νὰ πνεύσει ὡς «αὔρα λε-
πτή» στὸ εὐρωπαϊκὸ γίγνεσθαι. Χωρὶς 
θρησκευτικοὺς φανατισμούς, χωρὶς ἐξου-
σιαστικὴ δύναμη, χωρὶς ἐγωϊσμούς, ἀλλὰ 
«ἐν μετανοίᾳ, ἐν ταπεινώσει, ἐν ἀληθείᾳ, 
ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι Θεοῦ ζῶντος».

 
*     *     *

Ὅταν ὁ Διογένης ὁ Κυνικός, ὁ φιλό-
σοφος, περιδιάβαινε τὰς ρύμας τὴν μεσημ-
βρίαν κρατῶν φανὸν ἀνημμένον καὶ στὶς 
εὔλογες ἐρωτήσεις τῶν συγχρόνων του ἔδι-
δε τὴν σοφὴ ἀπάντηση «ἄνθρωπον ζητῶ», 
καὶ ὅταν ὁ ἄλλος ἀρχαῖος συγγραφεύς, ὁ 
Μένανδρος, διετύπωνε τό: «Ὡς χαρίεν ἐστ’ 
ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ», ὁ μέγας 
Παῦλος, σ’ αὐτὸν ἐδῶ τὸν τόπο καὶ στὸ 
μεταίχμιο τῆς ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότη-
τος, τὸν ἄνθρωπο ἐξύψωνε καὶ ἐδόξαζε 
ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Θεανθρώπου, καθ’ 
ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι παρὼν σὲ κάθε ἄνθρωπο 
μέσῳ τοῦ Πνεύματός του, γι’ αὐτὸ καὶ μὲ 
ἔμφαση διεκήρυξε, «ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ 
δὲ ἡμέρα ἤγγικεν» (Ρωμ. 13, 12). 
 
Μακαριώτατε,

Ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, στὸν βράχο 
τοῦτο, μιλᾷ ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ὁ 
Πρωτοκορυφαῖος Παῦλος γιὰ τὸν Αἰώνιο.

Οἱ ἄγγελοι ἑορτάζουν τριγύρω μας. 
Ὁ Περικλῆς, ὁ Πλάτων, ὁ Σωκράτης, 

οἱ Ἐπικούρειοι σιγοῦν γιὰ ν’ ἀκούσουν.
Ὁ Ἀρεοπαγίτης Διονύσιος, Δάμαρις ἡ 

ἀρχόντισσα, ἀσπάζονται τὸν λόγο. 
Οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ διασκελίζουν τὰ 

μάρμαρα μὲ μυστικὰ ὁράματα. 
Ἐμεῖς, οἱ σύγχρονοι χριστιανοί, μι-

μητὲς τοῦ Παύλου, θὰ γράψουμε «τὸ 
ὑπὲρ πᾶν ὄνομα», τὸν Χριστό, ἀνεξίτηλα 
στὶς καρδιές μας;

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  
Μάνης κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ΄

θεώρηση τοῦ κόσμου ἔχει ὁδηγήσει σὲ μία 
συνεχῶς αὐξανόμενη ἀποχριστιανοποίη-
ση καὶ ἀποϊεροποίηση τῆς κοινωνίας, μὲ 
ποικίλα ἀδιέξοδα καὶ τραγικὲς συνέπειες, 
στὰ ὅρια τῆς μελαγχολίας, τῆς ἀπανθρω-
πίας, τοῦ φόβου, τῆς ἀνασφάλειας, τοῦ 
θανάτου, ὁ αὐθεντικὸς χριστιανισμὸς εἶναι 
τὸ ζητούμενο γιὰ τὴν μεταστοιχείωση τῆς 
εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας στὴν Πηγὴ ὅπου 
τό «Ὕδωρ τὸ ζῶν», στὴ Λυχνία ὅπου τὸ 
Φῶς τὸ Ἀληθινό, στό «Ὑπερῶον» ὅπου 
ὁ «Ἄρτος τῆς ζωῆς».

Ἡ σημερινὴ πνευματικὴ ἀναταραχὴ 
στὴν Εὐρώπη, γιατὶ περὶ αὐτῆς πρό-
κειται, μ’ ὅσα συμβαίνουν, βρίσκει τοὺς 
περισσοτέρους σὲ μία σύγχυση. Ἡ ρίζα 
τοῦ κακοῦ  δὲν εἶναι ἡ ἀπουσία δημο-
κρατικῶν ἰδεωδῶν, ἀλλὰ ἡ περιφρόνηση 
τῶν ἐντολῶν τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἡ μὴ 
ἐφαρμογή τους, μὲ διάφορα προσχήματα. 
Ἡ ὑπέρμετρη ἐμπιστοσύνη στὴ μηχανή, ἡ 
ὁποία οὕτως ἢ ἄλλως δὲν καταλαβαίνει 
ἀπὸ αἰσθήματα ἀγάπης καὶ ἀλληλεγγύ-
ης,  ἡ  στόχευση  στὸν  ὑλικὸ  εὐδαιμο-
νισμὸ  καὶ ὁ ἀμοραλισμὸς στὸ ὄνομα τοῦ 
Διαφωτισμοῦ, ποὺ δὲν προσθέτουν οὔτε 
ἕνα βῆμα ἠθικοῦ μεγαλείου στὴν Εὐρώ-
πη, ἔχουν φθάσει τελικὰ τὸν Εὐρωπαῖο 
ἄνθρωπο νὰ δοκιμάζεται καὶ νὰ ἀναζητεῖ 
τὴν λησμονημένη, ἀληθινὴ ταυτότητά του. 

Ἐπέστη ὁ καιρὸς τὸ φῶς τοῦ Χριστια-
νισμοῦ νὰ ἀνέλθει «ἐπὶ τὴν λυχνίαν». Ἡ 
Εὐρώπη χρειάζεται σήμερα τὸ ἦθος τῆς 
χριστιανικῆς διδασκαλίας, ὅσο ποτὲ ἄλλο-
τε. Ὀφείλει νὰ ἀνακαλύψει ἐκ νέου τὴν ἐξ 
ἀποκαλύψεως σῴζουσα τὴν κοινωνία της 
ἀλήθεια, τὸν αὐθεντικὸ χριστιανισμό. Καὶ 
στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ λόγος τῆς Ὀρθοδοξίας, 
ὡς «φῶς τὸ πᾶσιν γλυκύτατον καὶ ὡς 
ἅλας τὸ πᾶσιν ἐράσμιον», ὡς φιλοκαλία, 
ἔχει πρωτεύοντα καὶ εὐεργετικὸ ρόλο.

Ἡ χριστοκεντρικότητα  τοῦ Ἀποστό-
λου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, γιὰ τὴν ὁποία 
ὁμιλοῦμε, καὶ ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε τὸν 
πνευματικὸ πυρῆνα τῆς ὑπάρξεως καὶ τὸ 
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Η ΘΕΙΑ ΠΡΟΣΜΟΝΗ
«Ἐὰν ὑστερήσῃ, ὑπόμεινον αὐτόν, ὅτι ἐρχόμενος

ἥξει καὶ οὐ μὴ χρονίσῃ».
(Ἀββακούμ, β΄ 3)

Καὶ περιμένω χρόνους, ἀγναντεύοντας,
νὰ’ρθεῖς ἀπὸ τ’ ὡραῖο τὸ μονοπάτι,
κοιτάζω πρὸς τὸ μέρος Σου μὴν ἔρχεσαι,
κοιτάζω μὴ φανεῖ ἀπὸ πέρα κάτι.

Προσμένω γιὰ νὰ ’ρθεῖς μέσα στὸ χάραμα,
μὲ τοῦ πρωινοῦ φωτὸς τὴν ἡλιαχτίδα,
προσμένω γιὰ νὰ ’ρθεῖς μέσα στ’ ἀπόσπερνο,
μὲ τὴν καθάρια τὴ δροσοσταλίδα.

Ἡ πατρική Σου ἀγάπη εἶναι ἀπέραντη,
εἶσαι στὸ δρόμο κι ἔρχεσαι γιὰ μένα,
τῆς ἅγιας Σου τῆς ποίμνης εἶμαι πρόβατο,
ποὺ ἀναζητᾷ τὸ θεῖό του τὸν Ποιμένα.

Ἡ νύχτα πέφτει κρύα ὁλοτριγύρω μου
κι ἐγὼ ὑποφέρω μέσα στὸ σκοτάδι,
Ἐσένα σύντροφό μου θέλω πλάγι μου,
ζητῶ τὸ μυστικὸ κι ἅγιο Σου χάδι.

Νυχτόλαλο πουλὶ ἔξω ἀπ’ τὸ σπίτι μου
στὸ σκότος τραγουδᾷ ὡραῖο τραγούδι
κι ἐγὼ νὰ τὸ περάσω ἀπόψε βάλθηκα,
ψάλλοντάς Σε γλυκά, σὰν Ἀγγελούδι.

Γιὰ Σὲ ἀγρυπνῶ, δὲν κλείνουνε τὰ μάτια μου,
στὰ βλέφαρά μου νύσταγμα δὲ δίνω,
ἡ Ἄρκτος καὶ ἡ Πούλια φεύγουν, χάνονται
καὶ σβήνει τῆς αὐγῆς τ’ ἄστρο κι ἐκεῖνο.

Τὸ φέγγος περιμένει τὸ ἡλιοτρόπιο
καὶ στρέφει πρὸς τὸν ἥλιο τὸ κεφάλι,
στὸ φῶς Σου νὰ λουστῶ τὸ πλούσιο ὀρέγομαι
κι ἀναγυρνῶ τὸ βλέμμα μὴν προβάλει.

Ὡς ὁ κορυδαλλὸς ποὺ ὑμνεῖ μεσούρανα
τὴν πρωινὴ φωτόχυτη σαγήνη,
σὰν τὴ μαρμαρυγή Σου δῶ ἀπ’ ἀντίπερα,
πουλὶ θὰ γίν’ ὡριόφωνο μ’ ἐκείνη.
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Σὰ φτάν’ ἡ χελιδόνα, ἡ παντέρημη
φωλιὰ ἠχεῖ ἀπ’ τοὺς κελαηδισμούς της
καὶ τῆς ψυχῆς μου ὁ ναὸς ὁλόχαρος
θὰ γίνει, σὰ θὰ ’ρθεῖς, καμπανοκρούστης.

Μὲς στοὺς αἰῶνες, ὅρισες συνάντηση
κι ἦρθεν ἡ Σαμαρείτισσα στὴν ὥρα
κι ἐγὼ Σὲ καρτερῶ σὰν τὸν παράλυτο
τῆς Βηθεσδὰ καί, ἂν θέλεις, ἔλα τώρα.

Ἔλα, γύρω μου σκούζουν ἄγριες ὕαινες,
λύκοι νοητοί, λιοντάρια μανιασμένα,
οὔτε θεριὰ δὲ σκιάζομαι, οὔτε τίποτε,
ἂν ὑποστηριχτή μου ἔχω Ἐσένα!

Σὰν τὶς σοφὲς παρθένες καὶ τὶς φρόνιμες,
στὸ λύχνο τῆς ψυχῆς μου ἔχω λάδι,
τῆς προσμονῆς ἡ φλόγα καίει ἀσίγαστη,
εἴτε τὴ μέρα ’ρθεῖς, εἴτε τὸ βράδυ.

Μὰ Ἐσὺ ἀργεῖς κι ἐγὼ ὅλο περισσότερο
τὴν προσμονή μου συνδαυλίζω ἐντός μου,
τὴ θεϊκὴ μορφή Σου καὶ τὴ γνώριμη
τὴν ξεχωρίζω στοὺς λαοὺς τοῦ κόσμου.

Τὸ ξέρω πὼς δὲ θά ’ρθεις μὲ τὰ τύμπανα
τοῦ κόσμου, δὲ θὰ ’ρθεῖς μὲ πολυβούια,
θὰ ’ρθεῖς μὲ μελῳδίες οὐρανοτόνιστες,
μ’ ἀγγελικὰ τραγούδια κι ἀλληλούια.

Στὴν ἀκοή μου ἀκόμα δὲν ἀντήχησαν
καὶ στήνω αὐτί, μὴν τάχα καὶ τ’ ἀκούσω,
νὰ πάρω τὴν ἑφτάχορδή μου φόρμιγγα,
νὰ βγῶ γλυκὸ ψαλμὸ γιὰ νὰ Σοῦ κρούσω!

Πρὶν ἀπὸ Ἐσένα, θὲ νὰ ἔρθει σίγουρα
μύρο ἅγιο, γιὰ νὰ πεῖ τὸν ἐρχομό Σου,
σὰν τὸν Ἁη-Γιάννη θὲ νὰ ’ρθεῖ τὸν Πρόδρομο,
σὰν αὔρα προωτοδρόμισσα ἐμπρός Σου.

Τὴ σκάλα μου τὴ στρώνω μὲ τριαντάφυλλα,
μαδολογῶ τὰ πέταλ’ ἀπ’ τὰ κρίνα,
ὅταν, ξάφνου, θὰ ’ρθεῖς, ἔτσι Σοῦ πρέπεται,
νὰ περπατήσεις ἁπαλὰ σ’ ἐκεῖνα.

Εἶναι ἡ ψυχή μου βάρκα πολυτάραχη,
καλύτερα τὴ βλέπει ἡ ματιά Σου,
λιμάνι θὲ νὰ ’βρεῖ, λιμάνι ἀπάνεμο,
ὅταν θὰ ’ρθεῖς, τὴ θεία τὴν ἀγκαλιά Σου.
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Πὼς θὰ μὲ ξεκουράσεις ἀπ’ τοὺς κόπους μου
κι ἀπ’ τοὺς πολλοὺς τοὺς πόνους μου ἀκόμα,
σὰ θὰ μοῦ πεῖ μονάχα ἕνα λόγο Του
τὸ πατρικὸ καὶ θεϊκό Σου στόμα.

Τοῦ ἱεροῦ τὰ κράσπεδα χιτῶνά Σου,
θὰ πέσω καὶ γλυκὰ θὰ τὰ φιλήσω,
ποὺ θὰ καταδεχτεῖς νὰ ’ρθεῖς σ’ ἐμένανε,
σ’ ἐμένα μὲ τὸν ρύπο τὸν περίσσο.

Παίζ’ ἡ καρδιά μου, φύλλο λιανοτρέμουλο,
ὅλα της τὰ χτυπήματα δικά Σου,
ὅταν βαρεῖ τὴν πόρτα μου ὁ ζέφυρος,
θαρρῶ μὴν εἶναι αὐτὰ τὰ βήματά Σου.

Μὴν εἶναι αὐτὰ τὰ βήματα τῆς λύτρωσης,
τὰ ξέρω αὐτὰ τὰ βήματα, τὰ ξέρω,
εἶμαι δικός Σου, τὰ δικά μου βήματα
πίσω ἀπὸ τὰ δικά Σου θὰ τὰ φέρω.

Δὲ φάνηκες ἀκόμα κι ἐγώ –ξέρεις το–
πόσο πονῶ καὶ πόσο ὑποφέρω,
ἔλα, λοιπόν, Μεγάλε Ἀναμενόμενε,
πὼς θά ’ρθεις ὁπωσδήποτε τὸ ξέρω.

Ἐσύ ’σαι τοῦ Θεοῦ ὁ θεῖος Ἐρχόμενος
καὶ ὁ Σωτήρας εἶσαι ὅλου τοῦ κόσμου,
νὰ κουραστῶ σὲ μάταιη δὲ θ’ ἀφήσεις με
ἀναμονή, ποὺ κρυφοκλώθω ἐντός μου.

Ἐσύ ’σαι ὁ Λυτρωτής μου κι ὁ Πατέρας μου,
Ἐσύ ’σαι καὶ ὁ παρηγορητής μου,
φτάσε ὅταν πρέπει, τότε ποὺ χρειάζεται,
θά ’ναι ἡ ἀκριβὴ ἡ ὥρα τῆς ζωῆς μου.

Δὲν ἔχω ἄλλον κανένα νὰ μὲ νοιάζεται,
Ἐσένα τὸν δοτῆρα ἔχω τοῦ ἐλέους,
ἔπεσα, Σὲ ζητῶ, μὴ μ’ ἀποστρέφεσαι,
τοὺς κόσμους Σου ἐγὼ θέλω τοὺς ὡραίους.

Ἀλλ’ ἄλλο μὴν ἀργήσεις, ἔλα γρήγορα,
μὲ καρδιοχτύπι βγῆκα ἔξω περίσσο,
ὦ, ἔλα, τοῦ Θεοῦ οὐράνιε Ἐρχόμενε,
στὸ δρόμ’ εἶμαι νὰ Σὲ προϋπαντήσω.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ
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Ἐρέθισμα γιὰ τὴ μελέτη ποὺ 
ἀκολουθεῖ ἀπετέλεσε τὸ 
βιβλίο Συγχώρηση. Ὁ δύ-
σκολος δρόμος τοῦ ἐκλε-
κτοῦ Πανεπιστημιακοῦ 

Δασκάλου κ. Ἀλέξανδρου Κ. Κακαβούλη.
Ἡ σημασία τῆς συγχωρήσεως γιὰ τὴ 

ζωή, τὸ ἦθος καὶ τὸ αἰώνιον μέλλον τοῦ 
χριστιανοῦ βεβαιώνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς 
ὅτι αὐτὴ περιλαμβάνεται στὴν Κυριακὴ 
Προσευχή, τὸ εὐρύτερα γνωστό «Πάτερ 
ἡμῶν». Ζητᾶμε ἀπὸ τὸν οὐράνιο Πατέ-
ρα μας: «Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα 
ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέ-
ταις ἡμῶν».

Μὲ ἀφορμὴ τὸ ἐρώτημα τοῦ Πέ-
τρου, «Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς 
ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; 
ἕως ἑπτάκις; Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· οὐ 
λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλὰ ἕως ἑβδομη-
ντακοντάκις ἑπτά». Καὶ στὴ συνέχεια ὁ 
Κύριος διατυπώνει τὴ γνωστὴ παραβολὴ 
τοῦ σκληροῦ δούλου, στὸν ὁποῖο ὁ βασι-
λέας ἐχάρισε μύρια τάλαντα, καὶ αὐτὸς 
ἀρνήθηκε νὰ χαρίσει στὸν σύνδουλό του 
ἑκατὸν δηνάρια. Ἀποτέλεσμα: «Ὀργι-
σθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν 
τοῖς βασανισταῖς, ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ 
ὀφειλόμενον». Καὶ καταλήγει ὁ Κύριος: 
«Οὕτω καὶ ὁ Πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος 
ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ 
ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν» 
(Ματθ., ιη΄ 21-35).

Μελέτη τῆς δραματουργίας τοῦ με-
γάλου Ἄγγλου θεατρικοῦ συγγραφέα 
Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ (1564-1616) ἀποκαλύ-

πτει ἐκτενῆ παρουσία τῆς Ἁγίας Γραφῆς 
στὰ 37 θεατρικά του ἔργα, ἀκόμη καὶ σ’ 
ἐκεῖνα ἡ ὑπόθεση τῶν ὁποίων ἐκτυλίσσε-
ται σὲ προχριστιανικὸ κόσμο. Στὴ μελέτη 
αὐτὴ ἑστιάζουμε τὸν προβολέα μας στὸ 
θέμα συγχώρηση.

«Οἱ δύο ἄρχοντες τῆς Βερόνας»
Κατὰ τὴ συνήθεια τῆς ἐποχῆς, ὁ 

Βαλεντῖνος ἀποφασίζει νὰ φύγει ἀπὸ 
τὴν οἰκογένειά του στὴ Βερόνα καὶ νὰ 
ἐγκατασταθεῖ στὸ Μιλάνο, ὅπου θὰ ἔχει 
νὰ διδαχθεῖ πολλά, συχνάζοντας στὴ βα-
σιλικὴ αὐλή. Ἀποχαιρετᾷ τὸν φίλο του 
Πρωτέο καὶ φεύγει. Ὁ ἔρωτάς του μὲ τὴν 
Τζούλια κρατᾷ τὸν Πρωτέο στὴ Βερόνα. 
Ὁ πατέρας του Ἀντώνιος ὅμως μεθοδεύει 
τὴν ἀποστολή του στὸ Μιλάνο. Οἱ δύο 
ἐρωτευμένοι, Πρωτέος καὶ Τζούλια, χω-
ρίζουν μὲ πόνο, ἀνταλλάσσοντας ὅρκους 
ἀφοσιώσεως καὶ δαχτυλίδια.

Ἡ ζωὴ τοῦ Βαλεντίνου στὸ Μιλάνο 
κυλᾷ εὐχάριστα. Ἡ τύχη τοῦ χαμογελᾷ 
καὶ στὴ βασιλικὴ αὐλή, ὅπου ἡ κόρη 
τοῦ Δούκα Σίλβια, ὡραία καὶ ἐνάρετη, 
ἀνταποκρίνεται στὴν ἀγάπη του. Ὁ χαζὸς 
Θούριος, ἀντίζηλος, ποὺ δὲν συγκινεῖ τὴ 
νέα, ἔχει τὴν εὔνοια καὶ προτίμηση τοῦ 
πατέρα της. Φθάνει στὸ Μιλάνο ὁ Πρωτέ-
ος. Στὴ βασιλικὴ αὐλὴ συναντᾷ τὸν φίλο 
του Βαλεντῖνο. Ὁ Πρωτέος γοητεύεται 
ἀπὸ τὶς χάρες τῆς Σίλβιας. Ὁ ἔρωτάς του 
παραμερίζει τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴ Τζού-
λια καὶ τὴ φιλία του μὲ τὸν Βαλεντῖνο.

Ἐπειδὴ ἡ Σίλβια δὲν συμμορφώνεται 
μὲ τὴν ἀπαίτηση τοῦ πατέρα της νὰ πα-

Η ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ 
ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ
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ντρευτεῖ τὸν Θούριο, ὁ Δούκας τὴν κλει-
δώνει σὲ ψηλὸ πύργο. Βαλεντῖνος καὶ 
Σίλβια συνεννοοῦνται νὰ δραπετεύσουν. 
Ὁ Πρωτέος ὑπόσχεται νὰ βοηθήσει τὸν 
φίλο του. Ὑποκρινόμενος ἐνδιαφέρον γιὰ 
τὸν Δούκα, ὁ Πρωτέος τοῦ ἀποκαλύπτει 
τὸ σχέδιό τους. Ὁ Δούκας ὀργισμένος ἐξο-
ρίζει τὸν Βαλεντῖνο, ποὺ φεύγει, πέφτει 
στὰ χέρια φυγόδικων λῃστῶν στὸ δάσος, 
οἱ ὁποῖοι τὸν κάνουν ἀρχηγό τους. Προ-
σποιούμενος ὅτι βοηθᾷ τὸν Θούριο νὰ κερ-
δίσει τὴν καρδιὰ τῆς Σίλβιας, ὁ Πρωτέος 
μάταια προσπαθεῖ νὰ τὴν κερδίσει γιὰ 
τὸν ἑαυτό του.

Ἀνησυχώντας γιὰ τὸν ἀγαπημένο της, 
ἡ Τζούλια μεταμφιέζεται σὲ νεαρὸ καὶ 
ἔρχεται στὸ Μιλάνο, ὅπου διαπιστώνει 
τὴν ἀπιστία τοῦ Πρωτέου. Ἡ Σίλβια 
ἐγκαταλείπει τὸ παλάτι, γιὰ νὰ ἀποφύγει 
τὸν ἀναγκαστικὸ γάμο. Ὁ πατέρας της 
τὴν καταδιώκει. Ὅλοι συναντῶνται στὸ 
δάσος μὲ τοὺς φυγόδικους κακοποιούς. 
Ἀναγνωρίζοντας τὴν ἀξία τοῦ Βαλεντί-
νου, ὁ Δούκας τοῦ δίνει τὴ Σίλβια. Ὁ 

Πρωτέος μετανοεῖ γιὰ τὴν προδοσία τῆς 
φιλίας καὶ τὴν ἀπιστία του. Ὁ Βαλεντῖνος 
τὸν συγχωρεῖ. Ὁ Δούκας συγχωρεῖ καὶ 
ἀμνηστεύει τοὺς φυγόδικους κακοποι-
ούς. Ἐπιστρέφουν στὸ Μιλάνο γιὰ τοὺς 
γάμους Βαλεντίνου καὶ Σίλβιας, Πρωτέου 
καὶ Τζούλιας.

«Κυμβελῖνος»
Ὁ βασιλέας τῆς Βρετανίας Κυμβελῖνος 

ἔχει μιὰ ὡραία καὶ ἐνάρετη κόρη, τὴν 
Ἰμογένη, ἀπὸ τὸν πρῶτο γάμο του. Ἡ 
βασίλισσα ἔχει ἀπὸ προηγούμενο γάμο 
της ἕναν γιό, τὸν Κλότεν, ποὺ θέλει νὰ 
διαδεχθεῖ τὸν βασιλέα. Γι’ αὐτὸ ἐπιδιώ-
κει νὰ τὸν παντρέψει μὲ τὴν Ἰμογένη, 
τὴ νόμιμη διάδοχο. Ἡ Ἰμογένη ὅμως ἔχει 
παντρευτεῖ μυστικὰ τὸν Πόστουμο. Ἡ 
βασίλισσα ἀποκαλύπτει στὸν βασιλέα 
τὸν κρυφὸ γάμο τῆς Ἰμογένης. Ἐκεῖνος 
ἐξορίζει τὸν Πόστουμο.

Στὴ Ρώμη, σὲ σχετικὴ συζήτηση, ὁ 
Πόστουμο καυχᾶται γιὰ τὴν ἀρετὴ τῆς 
Ἰμογένης. Βάζει στοίχημα μὲ τὸν Ἰάκι-

μο ὅτι, ἂν καρδίσει τὴν 
εὔνοια τῆς γυναίκας 
του, θὰ τοῦ δώσει τὸ 
δαχτυλίδι μὲ τὸ διαμά-
ντι ποὺ ἐκείνη τοῦ ἔχει 
δώσει.

Ὁ Ἰάκιμο ἀποκρού-
εται ἀπὸ τὴν Ἰμογένη. 
Μπαίνει στὸ ὑπνοδω-
μάτιό της μὲ τέχνασμα 
τὴ νύχτα. Φέρνει στὸν 
Πόστουμο ἀποδεικτικὰ 
στοιχεῖα γιὰ τὴ δῆθεν 
ἀπιστία τῆς Ἰμογένης. 
Παίρνει τὸ δαχτυλίδι μὲ 
τὸ διαμάντι. Ὁ Πόστου-
μο γράφει στὸν Πισάνιο, 
ὑπηρέτη του ποὺ ἔχει 
μείνει στὴν αὐλὴ τοῦ 
Κυμβελίνου, νὰ σκοτώσει 
τὴν Ἰμογένη. Ὁ Πισάνιο 
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τὴ λυπᾶται, τὴ ντύνει ἀντρικὰ καὶ τὴν 
ἀφήνει σὲ δάσος. Ντυμένος μὲ φορεσιὰ 
τοῦ Πόστουμο, ὁ Κλοτὲν σχεδιάζει νὰ 
σκοτώσει τὸν Πισάνιο καὶ νὰ βιάσει τὴν 
Ἰμογένη. Ὄχι μόνον ἀποτυγχάνει, ἀλλὰ 
χάνει καὶ τὴ ζωή του. Στὸ δάσος ἡ Ἰμογένη 
συναντᾷ τὸν ἐξόριστο εὐγενῆ Βελάριο καὶ 
τοὺς δύο γιοὺς τοῦ Κυμβελίνου ποὺ αὐτὸς 
εἶχε ἀπαγάγει, ὅταν ἦσαν μικρὰ παιδιά.

Ρωμαϊκὸς στρατὸς ἀποβιβάζεται στὴ 
Βρετανία. Ἡ Ἰμογένη πέφτει στὰ χέ-
ρια τοῦ Ρωμαίου στρατηγοῦ καὶ γίνεται 
ἀκόλουθός του. Σὲ μάχη ὁ Κυμβελῖνος 
αἰχμαλωτίζεται, ἀλλὰ σύντομα διασῴζεται 
χάρις στὴ γενναιότητα τοῦ Βελάριου, τῶν 
γιῶν τοῦ Κυμβελίνου καὶ τοῦ Πόστουμο, 
ποὺ ἦλθε ἀπὸ τὴ Ρώμη, γιὰ νὰ συμπα-
ρασταθεῖ στὸν Κυμβελῖνο. Ὁ Ρωμαῖος 
στρατηγός, ὁ ἀκόλουθός του (Ἰμογένη) 

καὶ ὁ Ἰάκιμο αἰχμαλωτίζονται. Ὁ Ρωμαῖος 
στρατηγὸς ζητᾷ ἀπὸ τὸν Κυμβελῖνο νὰ 
λυπηθεῖ «τόν» ἀκόλουθό του. Ὁ βασιλέας 
«τοῦ» χαρίζει τὴ ζωή, «τοῦ» κάνει τὴ χάρη 
νὰ ἀξιώσει ἀπὸ τὸν Ἰάκιμο νὰ ἐξηγήσει 
πῶς ἀπέκτησε τὸ δαχτυλίδι ποὺ φορᾷ. 
Ἐκεῖνος ἀποκαλύπτει τὴν ἀπάτη του. 
Ὁ Πόστουμο, ποὺ ἀκούει ὅτι ἡ Ἰμογένη 
εἶναι ἀθώα, ἀλλὰ νομίζει ὅτι δὲ ζεῖ, νιώθει 
ἀπελπισία. «Ὁ» ἀκόλουθος τοῦ Ρωμαίου 
στρατηγοῦ ἀποκαλύπτεται ὡς Ἰμογένη. 
Ὁ βασιλέας εἶναι πανευτυχής, ποὺ βρῆκε 
τὴν κόρη του καὶ τοὺς δύο γιούς του, ὁ 
Πόστουμο, ποὺ βρῆκε τὴ γυναῖκά του. 
Τὸ ἔργο κλείνει μὲ γενικὴ συμφιλίωση.

Στὸ ἔργο αὐτὸ ἔχουμε ἔμπρακτη 

συγχώρηση ἀπὸ τὸν Πόστουμο, ποὺ λη-
σμονεῖ τὴν ἀδικία τοῦ βασιλέα (ἐξορία) 
καὶ σπεύδει νὰ τοῦ συμπαρασταθεῖ στὸν 
πόλεμο. Ὁ Πόστουμο συγχωρεῖ καὶ τὸν 
κακοήθη Ἰάκιμο καὶ τοῦ λέει: «Μὴ γο-
νατίζεις μπρός μου· ἡ ἐξουσία ποὺ ἔχω 
πάνω σου εἶναι νὰ σοῦ κάνω χάρη· τὸ 
ἄχτι ποὺ σοῦ ἔχω νὰ σὲ συγχωρέσω. Ζῆσε 
καὶ φέρσου σὲ ἄλλους πιὸ καλά». Καὶ ὁ 
Κυμβελῖνος συγχωρεῖ τὸν Βελάριο.

«Ἡ Τρικυμία»
Ἀφήνοντας τὴ διαχείριση τῆς ἐξουσί-

ας στὸν ἀδελφό του Ἀντώνιο, ὁ Δούκας 
τοῦ Μιλάνου Πρόσπερος εἶχε ἀφοσιωθεῖ 
στὶς μελέτες. Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ βασιλέα 
τῆς Νάπολης Ἀλόνσο ὁ Ἀντώνιος πῆρε 
τὸν θρόνο τοῦ Μιλάνου καὶ ἔδιωξε τὸν 
Πρόσπερο καὶ τὴ μικρὴ του κόρη Μιρά-

ντα. Τοὺς ἔβαλαν σὲ μιὰ βάρκα καὶ τοὺς 
ἄφησαν στὴ διάθεση τῶν στοιχείων τῆς 
φύσης. Ἔφθασαν σ’ ἕνα ἐρημονήσι, ὅπου 
εἶχε ἐξορισθεῖ ἀπὸ τὸ Ἀλγέρι ἡ μάγισσα 
Συκόραξα. Μιὰ σπηλιὰ ἔχει γίνει ἡ κατοι-
κία τους, τὸ σπουδαστήριο καὶ ἀλχημικὸ 
ἐργαστήρι τοῦ Πρόσπερου.

Μὲ τὴν ὑπερφυσική του δύναμη ὁ 
Πρόσπερος ἔχει ἀπελευθερώσει τὸν Ἄρι-
ελ καὶ ἄλλα πνεύματα, ποὺ ἡ μάγισσα 
εἶχε φυλακίσει. Αὐτὰ τὰ πνεύματα καὶ 
ὁ δυστυχισμένος τερατόμορφος γιὸς τῆς 
μάγισσας Κάλιμπαν ὑπακούουν στὸν 
Πρόσπερο καὶ τὸν ὑπηρετοῦν.

Ὁ Πρόσπερος καὶ ἡ Μιράντα ἔχουν 
ζήσει στὸ ἐρημονήσι δώδεκα χρόνια, ὅταν 

Μελέτη τῆς δραματουργίας τοῦ μεγάλου Ἄγγλου θεατρικοῦ 
συγγραφέα Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ (1564-1616) ἀποκαλύπτει 
ἐκτενῆ παρουσία τῆς Ἁγίας Γραφῆς στὰ 37 θεατρικά του 
ἔργα, ἀκόμη καὶ σ’ ἐκεῖνα ἡ ὑπόθεση τῶν ὁποίων ἐκτυλίσ-
σεται σὲ προχριστιανικὸ κόσμο. Στὴ μελέτη αὐτὴ ἑστιάζου-

με τὸν προβολέα μας στὸ θέμα συγχώρηση.
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μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ Πρόσπερου σηκώ-
νεται ἄγρια τρικυμία καὶ ἀπειλεῖ μὲ κα-
ταποντισμὸ τὸ πλοῖο ποὺ μεταφέρει τὸν 
ἀδελφό του Ἀντώνιο, τὸν βασιλέα τῆς 
Νάπολης Ἀλφόνσο μὲ τὸν γιό του Φερ-
δινάνδο καὶ τὸν ἀδελφό του Σεβαστιανό, 
εὐγενεῖς, συμβούλους. Τὸ πλοῖο βυθίζεται 
καὶ φαίνεται ὅτι ἡ ἀγριεμένη θάλασσα 
κατάπιε ἐπιβάτες καὶ πλήρωμα. Ἡ τρυ-
φερὴ καρδιὰ τῆς Μιράντας θλίβεται γιὰ 
τὸν χαμό τους. Ὁ πατέρας της τὴν καθη-
συχάζει: «... κανένας τους δὲν ἔχει πάθει 
τὸ παραμικρό». Τῆς ἐξηγεῖ γιατί καὶ πῶς 
βρέθηκαν στὸ ἐρημονήσι.

Σύμφωνα μὲ τὰ σχέδια τοῦ Πρόσπε-
ρου, ὁ Φερδινάνδος, ποὺ οἱ ἄλλοι ναυαγοὶ 
θεωροῦσαν πνιγμένο, ἐπειδὴ τὰ κύματα 
τὸν ἔβγαλαν σὲ ἄλλο σημεῖο τοῦ νησιοῦ, 
ὁδηγεῖται ἀπὸ τὸν Ἄριελ καὶ συναντᾷ τὴ 
Μιράντα. Γι’ αὐτὴν εἶναι ὁ πρῶτος νέος 
ποὺ συναντᾷ, ὁ δεύτερος ἄντρας, μετὰ 
τὸν πατέρα της, ποὺ βλέπει στὸ νησὶ τῆς 
ἐξορίας, ὅπου ἔχει μεγαλώσει. Οἱ νέοι ἐρω-
τεύονται ὁ ἕνας τὸν ἄλλον καὶ θέλουν νὰ 
ἑνώσουν τὴ ζωή τους. Ὁ Πρόσπερος ὑμνεῖ 
τὴν προγαμιαία ἁγνότητα. Ἡ σοφία καὶ ἡ 
δύναμή του τοὺς παιδαγωγεῖ καὶ τιθασεύει 
τὴ νεανικὴ ἀνυπομονησία καὶ ἀνωριμό-
τητα. Μπροστά του ὁδηγοῦνται καὶ οἱ 
ἄλλοι ναυαγοί, γιὰ νὰ βροῦν αὐτοὶ τὸν 
Φερδινάνδο σῶο καὶ εὐτυχισμένο, καὶ ὁ 
Ἀντώνιος τὴ συγχώρηση τοῦ Πρόσπερου.

«Μὲ τὸ ἴδιο μέτρο»
Μὲ τὴν πρόφαση ὅτι θὰ ταξιδεύσει 

στὴν Πολωνία, ὁ Δούκας τῆς Βιέννης 
ἀφήνει τὴν ἐξουσία στὸν συγγενῆ του 
Ἄγγελο, νέον αὐστηρῶν ἠθικῶν ἀρχῶν. 
Ἠ ἀνηθικότητα στὴ χώρα ὀργιάζει, καὶ 
δὲν θέλει νὰ εἰσπράξει τὴν κατακραυγὴ 
ποὺ θὰ προκαλέσει ἡ ἐφαρμογὴ τῆς σχε-
τικῆς νομοθεσίας γιὰ τὴν καταστολή της. 
Ὁ Δούκας δὲν ἐγκαταλείπει τὴ Βιέννη, 
πηγαίνει σὲ μοναστήρι καὶ ντυμένος μο-
ναχὸς θὰ παρακολουθεῖ τὴ διαχείριση τῆς 

ἐξουσίας ἀπὸ τὸν Ἄγγελο καὶ τὶς ἀντι-
δράσεις τοῦ λαοῦ. Στὸ ἔργο ἐπισημαίνεται 
ἡ ἀσυνέπεια τοῦ Ἄγγελου, ποὺ ἐρωτεύε-
ται τὴν Ἰσαβέλα καὶ ἔχει ἐγκαταλείψει τὴ 
Μαριάνα, στὴν ὁποία εἶχε ὑποσχθεῖ γάμο, 
ἀλλὰ τὴν ἐγκατέλειψε, ἐπειδὴ ναυάγησε 
τὸ πλοῖο ποὺ ἔφερνε τὴν προῖκά της. Στὴ 
μελέτη αὐτὴ μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ συγγνώμη 
ποὺ δίνει ὁ Δούκας στὸν Λούκιο γιὰ τὶς 
ἄδικες κρίσεις καὶ βρισιὲς ἐναντίον του: 
«Βρισιὲς σ’ τὶς συχωράω, μαζὶ μ’ αὐτὲς 
καὶ τ’  ἄλλα σβήνονται», τοῦ λέει.

«Ἅμλετ»
Ὁ πρίγκιπας τῆς Δανίας Ἅμλετ πλη-

ροφορεῖται ἀπὸ τὸ φάντασμα τοῦ πατέρα 
του ὅτι δολοφονήθηκε ἀπὸ τὸν ἀδελφό 
του Κλαύδιο. Τοῦ ζητᾷ νὰ ἐκδικηθεῖ τὸν 
φόνο του. Ὁ Κλαύδιος ἀνέβηκε στὸν 
θρόνο καὶ παντρεύτηκε τὴ βασίλισσα 
Γερτρούδη. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μῖσος γιὰ τὸν 
δολοφόνο του πατέρα του, ὁ Ἅμλετ νιώ-
θει ἀηδία γιὰ τὸν ἐσπευσμένο γάμο τῆς 
μητέρας του. Παριστάνει τὸν τελό, γιὰ νὰ 
παραπλανήσει τὸν Κλαύδιο. Χρησιμοποι-
εῖ περιοδεύοντα θίασο, ποὺ ἀναπαριστᾷ 
τὴ δολοφονία τοῦ πατέρα του, καὶ ἀπὸ 
τὴν ἀντίδραση τοῦ Κλαύδιου βεβαιώνε-
ται γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς ἀποκαλύψεως 
τοῦ φαντάσματος. Στὴν τραγῳδία αὐτὴ 
ἡ διεφθαρμένη ἐξουσία διαφθείρει καὶ 
καταστρέφει τοὺς νέους.  Γιὰ ἐξακρίβωση 
τῶν αἰτίων τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ Ἅμλετ 
χρησιμοποιεῖται ἡ κόρη τοῦ αὐλικοῦ Πο-
λόνιου Ὀφήλια. Ἐπιστρατεύονται ὡς κα-
τάσκοποι καὶ ὄργανα σχεδίου ἐξοντώσεως 
τοῦ Ἅμλετ οἱ συμφοιτητές του Ρόζενκαρτς 
καὶ Γύλδενστερν, ποὺ ἐκτελοῦνται στὴν 
Ἀγγλία ἀντὶ τοῦ Ἅμλετ. Μετὰ τὸν φόνο 
τοῦ πατέρα της καὶ λόγῳ τῆς ἀλλοπρό-
σαλλης συμπεριφορᾶς τοῦ Ἅμλετ, ἡ Ὀφή-
λια τρελαίνεται καὶ πνίγεται σὲ ποταμάκι. 
Ὁ ἀδελφός της Λαέρτης ζητᾷ ἐκδίκηση 
γιὰ τὸν φόνο τοῦ πατέρα τους καὶ τὴν 
τρέλα-θάνατο τῆς Ὀφήλιας. Ὁ Κλαύδιος 
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στρέφει τὸ μένος του ἐναντίον τοῦ Ἅμλετ 
καὶ ὀργανώνει μονομαχία μεταξὺ τῶν νέ-
ων. Οἱ νέοι τραυματίζονται θανάσιμα. Ὁ 
Ἅμλετ διαπερνᾷ τὸν Κλαύδιο μὲ τὸ σπαθί 
του καὶ τὸν ποτίζει μὲ τὸ κατάλοιπο τοῦ 
δηλητηρίου ποὺ θανάτωσε τὴ Γερτρούδη. 
Πρὶν ἐκπνεύσουν, Ἅμλετ καὶ Λαέρτης 
ἀλληλοσυγχωροῦνται.

«Ὀθέλος»
Δὲν εἶναι ὁ Ὀθέλος, ὁ γενναῖος καὶ 

ἔμπειρος στρατηγὸς τῆς Δημοκρατίας τῆς 
Βενετίας, ποὺ πρωταγωνιστεῖ στὸ ἔργο 
αὐτό. Εἶναι ὁ σημαιοφόρος του Ἰάγος ποὺ 
κινεῖ τὰ νήματα καὶ προκαλεῖ τόσο κακό, 
χωρὶς νὰ ἀποκομίσει κανένα ὄφελος. Κί-
νητρό του ὁ φθόνος. Σὰν ἄλλος ἄρχοντας 
τῆς βασιλείας τοῦ κακοῦ, μισεῖ καὶ πο-
λεμᾷ τὸ καλό. Στόχοι τῆς μοχθηρίας του 
ὁ Ὀθέλος, ἡ γυναίκα του Δυσδαιμόνα καὶ 
ὁ Κάσιος, ποὺ ὁ Ὀθέλος διόρισε ὑπασπι-
στή του ἀντὶ γι’ αὐτόν. Ἀδίστακτος καὶ 
ἐκπληκτικὰ πανοῦργος, καταστρώνει καὶ 
ἐκτελεῖ τὰ σατανικὰ σχέδιά του, παγιδεύ-
οντας μὲ τὴν ὑποκρισία τὰ θύματά του. 
Μὲ σατανικὴ μαεστρία, ὁ Ἰάγος ἐνσταλάζει 
στὸν νοῦ τοῦ Ὀθέλου τὴν ὑποψία ὅτι ἡ 
γυναίκα του Δυσδαιμόνα τὸν ἀπατᾷ μὲ 
τὸν Κάσιο. Σὲ δεύτερο στάδιο, τὴν κατη-
γορεῖ ἀπροκάλυπτα. Μὲ τὴν πανουργία 
του καταφέρνει νὰ μετατρέψει τὴν ὑποψία 
τοῦ Ὀθέλου σὲ βεβαιότητα. Πρὶν στραγ-
γαλίσει τὴ Δυσδαιμόνα, ὁ Ἰάγος τὴ χτυπᾷ 
καὶ τὴν ἀποκαλεῖ πόρνη. Σὲ σκηνὴ κατὰ 
τὴν ὁποία παρίσταται ὁ Ἰάγος καὶ ἡ γυ-
ναίκα του Αἰμιλία, ἡ Δυσδαιμόνα κλαίει, 
ἡ Αἰμιλία διατυπώνει τὴ βεβαιότητα ὅτι 
«κάποιος ἀπὸ κούνια ἀχρεῖος, κάποιος 
ἀπατεώνας συστηματικός, κάποιος πα-
νοῦργος σκλάβος, ἀλιτήριος ποὺ πάει 
γιὰ θέση» σκέφθηκε αὐτὴ τὴ διαβολιά. 
Ὁ Ἰάγος: «Μπά. Δὲν ὑπάρχει τέτοιος· δὲ 
μπορεῖ». Καὶ ἡ Δυσδαιμόνα: «Ἂν κάποιος 
εἶναι, ὁ Θεὸς ἂς τὸν σχωρέσει!».

Ἄλλα ἔργα
Ἔντονη εἶναι ἡ παρουσία τῆς συγ-

χώρησης καὶ σὲ ἄλλα ἔργα τοῦ Σαίξπηρ:
Ὁ βασιλέας τῆς Ἀγγλίας Ἑρρῖκος ΣΤ΄ 

πρὸς αἰχμαλώτους στρατιῶτες ἀντιπάλου 
του: «Τότε ἄνοιξε, οὐρανέ, τὶς αἰώνιες 
πύλες σου, γιὰ νὰ δεχτεῖς τοὺς ὕμνους 
τῆς εὐγνωμοσύνης μου! Στρατιῶτες, σή-
μερα λυτρώσατε τὶς ζωές σας καὶ δείξα-
τε πόσο τὸν βασιλιά σας ἀγαπᾶτε καὶ 
τὴ χώρα: συνεχίστε πάντα μὲ τὴ γνώμη 
αὐτὴ τὴν καλή, κι ὁ Ἑρρῖκος, ἀγκαλὰ 
κακότυχος, σᾶς βεβαιώνει πὼς ποτὲ δὲ 
θά ’ναι ἀχάριστος, κι ἔτσι, μ’ εὐχαριστίες 
καὶ συγγνώμη γιὰ ὅλους σας σᾶς διαλύω, 
νὰ πάει ὁ καθένας στὸν τόπο του» («Ὁ 
βασιλιὰς Ἑρρῖκος ὁ ΣΤ΄», Δεύτερο μέρος).

Ὁ Αἰνόβαρδος, ἕνας ἀπὸ τοὺς στρα-
τηγοὺς καὶ φίλος τοῦ Μάρκου Ἀντώνιου, 
βλέποντας νὰ γέρνει ἡ πολιτικοστρατιω-
τικὴ πλάστιγγα πρὸς τὸ ἀντίπαλο στρατό-
πεδο, περνάει στὴν παράταξη τοῦ Ὀκτάβι-
ου Καίσαρα. Ὁ Ἀντώνιος δείχνει ἔμπρακτη 
συγγνώμη, δίνοντας ἐντολὴ στοὺς ἀκολού-
θους του νὰ στείλουν στὸν Αἰνόβαρδο τὴν 
κασέλλα μὲ τὰ πλούτη του καὶ τὰ λάφυρά 
του («Ἀντώνιος καὶ Κλεοπάτρα»).

Στὸ ἔργο «Ὁ βασιλιὰς Ριχάρδος Β΄», ἡ 
Δούκισσα τοὺ Γιὸρκ γονατιστὴ πρὸς τὸν 
Μπόλινμπροκ, ποὺ ἔχει γίνει ὁ βασιλέας 
Ἑρρῖκος Δ΄, γιὰ τὶς ἀδικίες (ἀφαίρεση γαιῶν, 
πλούτου καὶ τίτλων) ποὺ ὑπέστη ἀπὸ τὸν 
βασιλέα Ριχάρδο Β΄: «... Ἂν ἤμουν ἡ νταντά 
σου καὶ σοῦ μάθαινα μιλιά, γιὰ πρώτη λέξη 
σου θὰ σοῦ ταχτάριζα τό “συγχωράω”. Ποτέ 
μου λέξη ὣς τώρα δὲ λαχτάρησα. Πές το 
τό “συγχωράω”, ὦ πές το, βασιλιά, κι ἂς 
σοῦ τὸ μάθει τὸ ἔλεος· ἡ λέξη εἶναι γλυκιά· 
λέξη μικρὴ τό “συγχωράω”, ὅμως καμιὰ πιὸ 
ταιριαστὴ σὲ στόμα βασιλιᾶ».

Καὶ γιὰ ἐμᾶς, τοὺς χριστιανούς, λέξη 
τόσο σημαντική, ἂν ἀπὸ τὴν καρδιά μας 
βγαίνει (Ματθ., ιη΄ 35).

ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Ἕνα ἐνδιαφέρον βιβλίο ἐκυκλοφορήθη 
τὸ τελευταῖο διάστημα. Ἐπιγράφεται Ὁ μο-
ναχὸς ποὺ ἔγινε C.E.O.1 1000 χρόνια ἀθω-
νικὸ management. Στὸ βιβλίο αὐτὸ γίνεται 
μία σύγκρισις τοῦ τρόπου λειτουργίας καὶ 
διοικήσεως τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους μὲ τοὺς τρόπους λειτουργίας καὶ 
διοικήσεως κάποιων μεγάλων πολυεθνικῶν 
ἑταιρειῶν. Τὸ συμπέρασμα τοῦ συγγραφέως 
εἶναι ὅτι ἡ παράδοσις τοῦ Ἁγίου Ὄρους 
εἶναι συμβατὴ μὲ τὶς ἐπιστημονικὲς θεωρίες 
βάσει τῶν ὁποίων σήμερα διοικοῦνται καὶ 
λειτουργοῦν μεγάλες πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες. 
Ἀντιγράφομε ὡρισμένα χαρακτηριστικὰ 
ἀποσπάσματα γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ βι-
βλίου, ἠντλημένα ἀπὸ τὸ διαδίκτυο:

Στὸ βιβλίο «ὑπάρχουν πολλὰ παρα-
δείγματα παραλληλισμοῦ μὲ πολυεθνικὲς 
ἑταιρεῖες. Γιὰ παράδειγμα, μία ἀπὸ τὶς 
ἀρχὲς τοῦ ἀθωνικοῦ management εἶναι ἡ 
Περιοδικὴ Ἀλλαγὴ Ἐργασιῶν (Rotation 
Learning Model). Δηλαδὴ θεωρεῖται καλὸ 
ὁ μοναχὸς νὰ ἔχει πάνω ἀπὸ μία ἐργα-
σίες ὑπ’ εὐθύνη του, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ 
ἀποκτᾷ νέες δεξιότητες (skills) δίπλα σὲ 
ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν μεγαλύτερη ἐμπει-
ρία καὶ μποροῦν νὰ τοῦ μεταδώσουν τὴν 
τεχνογνωσία τους. Αὐτὸ τὸν καθιστᾷ μα-
κροπρόθεσμα χρήσιμο γιὰ τὸ μέλλον τῆς 
μονῆς». Συμφώνως μὲ τὸ μοντέλο αὐτό, 
«τὰ στελέχη ἀναδεικνύονται περνώντας 
ἀπὸ διαφορετικὲς θέσεις σὲ διαφορετι-
κοὺς γνωστικοὺς τομεῖς. Αὐτὸ βοηθᾷ νὰ 
ἀποκτήσουν μεγάλη ἐμπειρία σὲ θέματα 
παραγωγῆς, διοίκησης καὶ ὀργάνωσης 
καὶ νὰ ἀναπτύξουν δεξιότητες σὲ δια-
φορετικὲς ἀγορὲς καὶ βιομηχανίες. Στὴν 
Amazon, ἐπίσης, κάθε νεοπροσληφθεὶς 
ξεκινάει νὰ δουλεύει ἀπὸ τὶς ἀποθῆκες γιὰ 
μία τουλάχιστον ἑβδομάδα, ἀνεξάρτητα 
ἀπὸ τὴν εἰδικότητά του. Μὲ τὴ βοήθεια 
τοῦ Rotation Learning Model ὁ ἐργαζό-
μενος ἀναπτύσσεται καὶ ἐξελίσσεται σὲ 
διαφορετικὲς γνώσεις καὶ δεξιότητες, 

1. C.E.O. = Chief Executive Officer = Διεθύνων 
Σύμβουλος.

ἀφοῦ περνάει ἀπὸ πολλὲς θέσεις, καὶ 
αὐτὸ τὸν βοηθᾷ νὰ φύγει ἀπὸ τὴ ζώνη 
ἄνεσης (Comfort Zone)».

Ἐπὶ πλέον «οἱ μοναχοὶ προσέχουν 
καὶ τὴ φυσική τους κατάσταση. Παρό-
λο ποὺ τρέφονται δύο φορὲς τὴν ἡμέρα, 
ἔχουν ἔντονη κινητικότητα καὶ σωματικὴ 
ἄσκηση. Γυμνάζονται μὲ φυσικὸ τρόπο 
μέσα ἀπὸ τὶς ἀγροτικὲς καὶ γενικότερα 
τὶς καθημερινὲς ἀσχολίες τους. Ἐξάλλου, 
γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν διακονημάτων (ἐργα-
σίες) χρειάζεται καλὴ φυσικὴ κατάσταση, 
ποὺ εἶναι ἀπαραίτητη, γιὰ νὰ ἀντέξει κά-
ποιος τὶς καθημερινὲς ἐργασίες, οἱ ὁποῖες 
μπορεῖ νὰ εἶναι περισσότερες ἀπὸ μία καὶ 
νὰ διαρκοῦν ἀρκετὲς ὧρες. Ἡ σωματικὴ 
ἄσκηση εἶναι χρήσιμη γιὰ τοὺς ἐργαζομέ-
νους. Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ πολλὲς ἑται-
ρεῖες στὸ ἐξωτερικὸ ἔχουν γυμναστήρια 
ἐντὸς τῶν ἐγκαταστάσεών τους. Ἄλλες 
ἑταιρεῖες, πάλι, καλύπτουν μὲ δικά τους 
ἔξοδα τὴ συνδρομὴ τῶν ὑπαλλήλων τους 
σὲ κάποιο γυμναστήριο, σὲ περίπτωση 
ποὺ δὲν διαθέτουν χῶρο ἐντὸς τῶν ἐγκα-
ταστάσεών τους. Εἶναι καλὸ νὰ ὑπάρχει 
μέριμνα, ὥστε ἡ πνευματικότητα τῶν 
ἐργαζομένων νὰ διευκολύνεται μέσῳ τῆς 
σωματικῆς τους εὐεξίας (νοῦς ὑγιὴς ἐν 
σώματι ὑγιεῖ) καταλήγει ὁ συγγραφέας 
τοῦ βιβλίου». (Πηγή: www.lifo.gr).

«Ἦταν περίπου 9 τὸ πρωί, ὅταν τέ-
λειωσε ἡ Θεία λειτουργία καὶ κατευθυν-
θήκαμε πρὸς τὴν Τράπεζα γιὰ τὸ γεῦμα 
(μεσημεριανό). Συνειδητοποίησα ἐκεῖ ὅτι 
ἀνάμεσα στοὺς ἐπισκέπτες δὲν ὑπῆρχαν 
μόνο χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι, ἀλλὰ καὶ ἐπι-
σκέπτες ἀπὸ ἄλλες θρησκεῖες καὶ ἐθνι-
κότητες. Ὁ σεβασμὸς τῶν ἀλλόθρησκων 
ἐπισκεπτῶν πρὸς τὸ Ἅγιο Ὅρος εἶναι θαυ-
μαστός. Ἡ ὥρα προσέλευσης στὸ γεῦμα ἢ 
στὸ δεῖπνο τηρεῖται ἀπὸ ὅλους εὐλαβικά. 
Σὲ περίπτωση ποὺ κάποιος ἀργήσει, δὲν 
μπορεῖ νὰ καθίσει στὸ τραπέζι. Οἱ κα-
νόνες τηροῦνται ἀδιακρίτως ἀπὸ ὅλους, 
καὶ αὐτὸ καθιστᾷ τὴ συνοχὴ τῆς δομῆς 
ἀκόμη πιὸ ἰσχυρή. Μόλις ὁλοκληρωθεῖ 
τὸ γεῦμα, οἱ μοναχοὶ καὶ πάλι ἀποσύρο-ΑΠ
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νται διακριτικὰ γιὰ τὰ διακονήματά τους. 
Αὐτὴ ἡ συμφιλιωμένη ἀλλὰ συνεπὴς 
σχέση μὲ τὸν χρόνο θυμίζει τὰ περιο-
δικὰ διαλείμματα ποὺ σὲ μία ἐπιχείρηση 
εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τοὺς ἐργαζομένους, 

προκειμένου νὰ διεκπεραιώνουν καλύ-
τερα καὶ πρόθυμα τὰ καθήκοντά τους. 
Παρατηρούσαμε τοὺς μοναχοὺς μὲ πόση 
ἀφοσίωση ζύμωναν τὸ ψωμί, ἔπλεναν τὰ 
λαχανικά, περιποιοῦνταν τοὺς κοινόχρη-
στους χώρους ἢ καθάριζαν τὰ δωμάτια 
ποὺ θὰ ὑποδέχονταν τοὺς νέους ἐπισκέ-
πτες. Ὅλοι ὑπηρετοῦσαν μὲ πίστη καὶ 
ὑψηλὸ αἴσθημα εὐθύνης τὸν κοινὸ σκοπό, 
ποὺ δὲν ἦταν ἄλλος ἀπὸ τὴν καλύτερη 
δυνατὴ φιλοξενία τῶν ἐπισκεπτῶν. Κά-
ποια στιγμὴ συνάντησα στὸν διάδρομο τὸν 
πνευματικό μου καὶ ἀρχίσαμε νὰ μιλᾶμε. 
Ἀπὸ τὰ λεγόμενά του κατάλαβα ὅτι τὸ 
διάστημα ἐκεῖνο ἔλειπε ὁ ἡγούμενος ἀπὸ 
τὴ Μονή. Ἀμέσως ἀναρωτήθηκα σιωπηλὰ 
πῶς ἦταν δυνατὸν νὰ λειτουργοῦν ὅλα μὲ 
ἀπόλυτη ἀκρίβεια καὶ συνέπεια, τὴ στιγμὴ 
ποὺ ἀπουσίαζε “ὁ ἐπικεφαλῆς”. Ὁ θαυμα-
σμός μου γιὰ τὴ δομὴ καὶ τὴν ὀργάνωση 

ποὺ πρόδηλα φαινόταν μπροστά μου ἦταν 
ἡ ἀρχὴ τῆς δικῆς μου προσωπικῆς ἔρευ-
νας γιὰ τὸ μυστικὸ αὐτῆς τῆς ἐπιτυχίας» 
(ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο δημοσιευμένο 
στὴν ἱστοσελίδα www.huffingtonpost.gr).

Ὁ θαυμασμὸς τοῦ συγγραφέως ὅτι 
παρὰ τὴν φυσικὴ ἀπουσία τοῦ Ἡγουμέ-
νου ὅλοι στὸ Μοναστήρι ἦταν στὶς θέ-
σεις τους καὶ ἐκτελοῦσαν τὰ καθήκοντά 
τους μᾶς ἐνεθύμισε ἕνα παρόμοιο περι-
στατικὸ ἀπὸ τὸν βίο τοῦ ἁγίου Σιλου-
ανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου. Διαβάζομε ἐκεῖ ὅτι 
ὁ ἅγιος Σιλουανός, ὡς Οἰκονόμος τῆς 
Μονῆς, ἦταν ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἐργασία 
πολλῶν ἀνθρώπων. «Εἶχεν ὑπὸ τὰς δι-
αταγὰς αὐτοῦ ἕως διακοσίους ἐργάτας. 
Τὸ πρωί, περιερχόμενος τὰ ἐργαστήρια, 
ἔδιδεν ἐν γενικαῖς γραμμαῖς ὑποδείξεις εἰς 
τοὺς ἀρχιεργάτας καὶ κατόπιν ἐπέστρεφεν 
εἰς τὸ κελλίον αὐτοῦ, ἵνα κλαύσῃ “διὰ τὸν 
λαὸν τοῦ Θεοῦ”. Ἡ καρδία αὐτοῦ ἔπασχε 
διὰ τοὺς ἐργάτας καὶ ἔχεε δάκρυα δι’ ἕνα 
ἕκαστον αὐτῶν ... Μυστικῶς προσηύχε-
το ὁ Γέρων ὑπὲρ “τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ”. 
Οἱ ἐργάται ᾐσθάνοντο τοῦτο καὶ ἠγάπων 
αὐτόν. Οὐδέποτε ἐπεβάρυνεν αὐτοὺς διὰ 
τῆς παρουσίας καὶ τῆς ἐπιτηρήσεως κατὰ 
τὴν ἐργασίαν· ἐκεῖνοι δὲ περιποιητικοί, 
εἰργάζοντο μᾶλλον χαίροντες καὶ ἔτι πλέον 
δραστηρίως ἢ εἰς τοὺς ἄλλους οἰκονόμους, 
οἵτινες “ἠγρύπνουν διὰ τὰ συμφέροντα” 
τῆς Μονῆς. Ἀλλὰ ποῖος ἀγνοεῖ ὅτι, ὅταν 
ὑπεισέρχηται ἡ μέριμνα τοῦ “συμφέρο-
ντος”, τότε ὁ ἄνθρωπος παραθεωρεῖται; Τὸ 
συμφέρον, τὸ πραγματικὸν συμφέρον τῆς 
Μονῆς, ἔβλεπεν ὁ Γέρων πρὸ παντὸς εἰς 
τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ»2.

Ἐν κατακλεῖδι, τὸ βιβλίο αὐτὸ προ-
βάλλει τὴν σοφία καὶ τὴν διάκρισι τῶν 
Πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τοὺς κατα-
τάσσει στοὺς κορυφαίους διαχειριστὲς τοῦ 
ἐμψύχου ὑλικοῦ καὶ τῶν φυσικῶν πόρων, 
ὑγιῆ πρότυπα καὶ γιὰ τὴν λειτουργία τῶν 
ἐπιχειρήσεων μέσα στὴν κοινωνία.

Ι. Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

2.  Σωφρονίου Σαχάρωφ, Ὁ ἅγιος Σιλουανὸς ὁ 
Ἀθωνίτης ( Ἔσσεξ: Ἱ.Μονὴ Τιμίου Προδρό-
μου, 1999), σσ. 76-77.
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Εἰς μνημόσυνον
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΙΜΕΝΤΑΣ

Ὁ Νικόλαος Πριμέ-
ντας, ἐκλεκτὸς συνεργάτης 
τοῦ Χριστιανικοῦ Ἔργου, 
ἀγαπητὸς σὲ ὅλους ὅσοι 
ἀξιώθηκαν νὰ τὸν γνωρί-
σουν, ἐκλήθη νὰ βαδίσει 
τὴν ὁδὸ ἐκείνη γιὰ τὴν 
ὁποία ἀσφαλῶς ὅλη του 
ἡ ζωὴ ἦταν μιὰ συνεπὴς 
προετοιμασία.

Ἀπὸ μικρὴ ἡλικία, ὁ Νικόλαος Πριμέντας, 
ὄντας μέσα στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, τηροῦσε 
τόν «κανόνα πίστεως». Ὡς ἔφηβος, χειροθε-
τημένος ἀναγνώστης τοῦ Ἀποστόλου καὶ μέ-
λος τῆς πολυφωνικῆς χορῳδίας τοῦ Μιχαὴλ 
Χατζῆ στὴ Μητρόπολη Ἀθηνῶν καὶ ἀργότερα 
στὴν Καπνικαρέα, ὑμνοῦσε καὶ δοξολογοῦσε 
τὸν Θεό. Ἡ βίωση τῆς χριστιανικῆς πίστης 
τὸν ὁδήγησε νὰ γίνει ὁμαδάρχης στὴν πρώτη 
κατασκήνωση τῶν Χριστιανικῶν Μαθητικῶν 
Ὁμάδων στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς τὸ 
1945. Ἐκεῖ, μέσα στὴ σιγαλιὰ ἑνὸς σούρουπου, 
θὰ ἔντυνε μουσικὰ τὸ πασίγνωστο τραγούδι 
«Τὰ Χριστιανόπουλα», σὲ στίχους τῶν ὁμα-
δόπουλών του, χρησιμοποιώντας ἕνα ζευγάρι 
φυσαρμόνικες, τὶς ὁποῖες εἶχε δίπλα του μέχρι 
τὴν τελευταία του πνοή.

Ἡ βίωση ὅμως τῆς χριστιανικῆς πίστης δὲν 
ἀπαιτεῖ ἀπομόνωση· ἰσχυροποιεῖται μέσα στὸν 
κόσμο καὶ τὴν κοινωνία, μέσα στὸ σχολεῖο, στὸ 
Πανεπιστήμιο, μέσα στὸν χῶρο τῆς ἐργασίας.

Ἂν καὶ φοιτητὴς στὸ Μαθηματικὸ Τμῆμα 
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ Νικόλαος Πριμέ-
ντας ἀποδέχθηκε μὲ ταπείνωση τὴν προτροπὴ 
τῶν συγγενῶν του νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν κλω-
στοϋφαντουργία. Ζώντας μέσα σὲ ἐργοστάσιο, 
καὶ μὲ τὸ ἀδηφάγο πνεῦμα τῆς κατάκτησης 
περισσότερων γνώσεων ποὺ τὸν διακατεῖχε, 
συνδύασε τὴν ἐμπειρία μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ 
καὶ τεχνολογικὴ σπουδή, ἀποσκοπώντας νὰ 
γίνει ὁ κάλλιστος. Καὶ τὸ πέτυχε, καθὼς κα-
τέκτησε τὴν κορυφὴ γιὰ τὰ ἑλληνικὰ κλωστο-
ϋφαντουργικὰ δεδομένα, μὲ τὴν ἀρθρογραφία 
του καὶ μὲ τὰ ἐπιστημονικὰ καὶ τεχνολογικὰ 
ἐπιτεύγματα καὶ συγγραφικὰ πονήματά του.

Σὲ ὥριμη νεανικὴ ἡλικία ἀναγκάστηκε νὰ 

ἀκολουθήσει τὴ δύσβατη ὁδὸ τῆς μετανάστευ-
σης στὴν Αὐστραλία. Ἐκεῖ, πέραν τῆς βιοτικῆς 
μέριμνας καὶ τῆς ἀκαδημαϊκῆς κλωστοϋφα-
ντουργικῆς ὁλοκλήρωσής του ὡς καθηγητῆ, 
τὸν ἀπασχολοῦσε καὶ ἡ πνευματικὴ τροφή. 
Ἔχοντας συχνὴ ἐπικοινωνία καὶ τὴ στήριξη 
φωτισμένων πνευματικῶν ἐργατῶν τοῦ Χρι-
στιανικοῦ Ἔργου στὴν Ἑλλάδα, ἵδρυσε καὶ 
ὑπηρέτησε τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἕνω-
ση Νέων Αὐστραλίας, στὴν ὁποία ἀνῆκαν καὶ 
τὰ ἀδέλφια του Μάνθος καὶ Κωνσταντῖνος. 
Ὑπακούοντας πάντα καὶ χωρὶς ἀντίρρηση στὶς 
ἐπιταγὲς τῆς μητρός του Αἰκατερίνης καὶ τοῦ 
πατρός του Ἀντωνίου, ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλά-
δα, γιὰ νὰ συνεχίσει τὸ ἔργο του.

Σὲ πρόσφατο πόνημά του, μὲ προσωπικὰ 
Βιώματα - Θέσεις - Στοχασμούς, ἀναφέρει: «Ὁ 
ἐνάρετος δὲν ἱκανοποιεῖται, ἂν δὲν βρεῖ συ-
ντρόφους στὸ ταξίδι τῆς ζωῆς του». Ὁ Θεὸς τὸν 
βοήθησε καὶ σὲ αὐτό: Τοῦ χάρισε κατ’ ἀρχὰς 
τὴν πολύτιμη σύζυγό του Μαρία, ἡ ὁποία ἦταν 
δίπλα του ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς κοινῆς τους 
πορείας μέχρι καὶ τὴν τελευταία του πνοή. Στὴ 
συνέχεια, τοῦ χάρισε καὶ τὴν οἰκογένειά του, 
τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια του. Καὶ ὅλοι αὐτοὶ 
δὲν ἔχαναν εὐκαιρία νὰ εὐχαριστοῦν τὸν Θεὸ 
γιὰ τὸ ἀνεκτίμητο δῶρο ποὺ τοὺς χάρισε: τὸν 
σύζυγο, πατέρα καὶ παπποῦ Νικόλαο.

Κάπου ἀλλοῦ προτρέπει: «Βρὲς τρόπους 
νὰ διακόπτεις τὴ ρουτίνα τῆς καθημερινότητάς 
σου». Γιὰ τὸν ἴδιο, ὁ κάματος τῆς πολλαπλῆς 
ἀπασχόλησής του στοὺς βιομηχανικοὺς χώ-
ρους ἐργασίας του μειωνόταν, ὅταν ἐπέστρεφε 
στὴ θαλπωρὴ τῆς οἰκίας καὶ τῆς οἰκογένειάς 
του. Ἐκεῖ, σχεδὸν καθημερινά, ἀφιέρωνε λίγες 
στιγμὲς στὴ μελέτη θεολογικῶν κειμένων, ὅπως 
καὶ θεμάτων τῆς ἐπιστήμης του. «Μὲ διψασμέ-
νου ἐλαφιοῦ τὴ λαχτάρα ἔπινε ἀχόρταγα τὸν 
λόγο τοῦ Θεοῦ». Τὸ πνεῦμα αὐτὸ τὸν ὁδήγησε 
μετὰ ἀπὸ μακροχρόνια καὶ πολύπλευρη μελέ-
τη στὴ συγγραφὴ τοῦ μοναδικοῦ παγκοσμίως 
πονήματος Ἡ κλωστοϋφαντουργία στὴν Ἁγία 
Γραφή. 

Στὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν, ἀπηλλαγ-
μένος ἀπὸ τὶς ἀγωνίες τῆς βιοτικῆς μέριμνας, 
ὑπηρέτησε ὡς κυκλάρχης μελέτης τῆς Ἁγίας 
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Γραφῆς στὴν περιοχὴ τῶν Ἀμπελοκήπων. Ὁλό-
κληρη ἡ χριστιανικὴ κοσμοθεωρία, στὴν ὁποία 
εἶχε ἐντρυφήσει ἀπὸ νέος, τὸν εἶχε καταστήσει 
ἕναν ἄκρως ὑπομονετικὸ ἄνθρωπο. Κανένας 
δὲν τὸν εἶχε ἀκούσει ποτὲ νὰ ξεσπάει ἢ νὰ 
φωνάζει ἢ νὰ ἐκνευρίζεται. Ἡ πραότητα ποὺ 
τὸν χαρακτήριζε σὲ κάθε ἔκφανση τῆς ζωῆς 
του σίγουρα πήγαζε ἀπὸ τὴν ἀκλόνητη πίστη 
του στὸν Χριστὸ καὶ τὴν ἀδιάλειπτη προσευ-
χή του, μέσῳ τῆς ὁποίας ὑπερπηδοῦσε κάθε 
μορφῆς ἐμπόδια – καὶ δὲν ἦταν λίγα αὐτά...

Ἡ συμμετοχή του στὴν Κυριακάτικη Μυ-
σταγωγία Ὄρθρου καὶ Θείας Λειτουργίας ἦταν 
ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς ζωῆς του. Ἀπὸ τὸ 
στασίδι, σὲ στιγμὲς παύσης προσωπικῆς ἐπι-
κοινωνίας μὲ τὸ Θεῖον, ἕνωνε τὴ φωνή του μὲ 
αὐτὴν τοῦ ψάλτη, προσδίδοντας ἁρμονικὲς 
πτυχὲς στὸ ἄκουσμα. Ἡ προσευχή του τὸν 
κατέβαλλε σωματικά, καὶ μὲ τὴν ἐπιστροφὴ 
στὸ σπίτι ἀποζητοῦσε ἠρεμία καὶ ἀνάπαυση.

Δύο στοχασμοί του ἐκδηλώνουν τὸν συμ-
βιβασμὸ ποὺ εἶχε μὲ τὸν σωματικὸ θάνατο: «Ἡ 
συζυγία γεραμάτων καὶ ἀσθενειῶν, προνέκρωση 
τοῦ σώματος». Πράγματι, κράτησε μέσα του 
ξεκάθαρα «τὴ φθορὰ χωρὶς ἀπελπισμό».

Ἀγαπητέ μας Νῖκο, ὅπως πολὺ σοφὰ εἶπε 
ἡ σύντροφος τῆς ζωῆς σου Μαρία, τώρα «ἡ 
φθορὰ τελείωσε... ἀρχίζει ἡ αἰωνιότητα...».

Πανάξιος μιμητὴς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, 
τοῦ ὁποίου ἔφερες τὸ ὄνομα, σὲ ὅλη σου τὴν 
ἐπίγεια προσωρινὴ παρουσία ἐφάρμοσες κατὰ 
γράμμα τὸ ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου «κανόνα πί-
στεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας δι-
δάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν 
πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ τα-
πεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια».

Καλὸ ταξίδι νὰ ἔχεις πρὸς τὸν ἐπουράνιο 
Παράδεισο. Καλὴ ἐπανασύνδεση στὴ Βασιλεία 
τῶν Οὐρανῶν.

Χριστὸς ἀνέστη! Α.Π.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΚΙΑΔΗΣ (1928-2018)
 Στὶς 16 Φεβρουαρί-

ου, ἡμέρα Παρασκευή, 
ἕνας ἀκόμη φίλος καὶ 
συνεργάτης, ὁ Πανα-
γιώτης Χαρακιάδης, μᾶς 
ἄφησε. Τὸν τελευταῖο 
καιρὸ ὅλο καὶ πληθαί-
νουν αὐτοὶ ποὺ φεύ-
γουν καὶ μᾶς ἀφήνουν 
περισσότερο μόνους καὶ 

φτωχούς, γιατὶ ὁ πλοῦτος τῆς ἀγάπης, τῆς 
φροντίδας καὶ τῆς προσφορᾶς δὲν ἀναπλη-
ρώνεται εὔκολα.

Ὁ Παναγιώτης Χαρακιάδης ἔφθασε στὴν 
Ἀθήνα ἀπὸ τὴν ἀγαπημένη του Χίο, ἀμέσως 
μετὰ τὴν Κατοχή. Ἕνας νέος μὲ μοναδικὸ ἐφό-
διο τὸ Ἀπολυτήριο Γυμνασίου, τὸ προικισμένο 
μυαλό του καὶ τὴ λαχτάρα του νὰ ἀνοίξει τὸν 
δρόμο του γιὰ τὴ ζωή.

Πέρασε στὴν Ἰατρική, τὴν ὁποία ὅμως δὲν 
ἀκολούθησε. Ἡ δεύτερη ἐπιλογή του ἦταν ἡ 
Νομική. Ἐξ ἄλλου, ἀπ’ ὅπου κι ἂν ξεκινοῦσε, 
εἶχε ὅλες τὶς προϋποθέσεις νὰ διαπρέψει καὶ 
νὰ προσφέρει στὸ κοινωνικὸ σύνολο, ὅπως 
ἦταν πάντα ἡ βαθιὰ ψυχική του ἀνάγκη. Ἡ 
μελέτη τῶν Νομικῶν Ἐπιστημῶν δὲν τὸν κά-

λυπτε πλήρως. Γι’ αὐτὸ καὶ συνεχῶς διάβαζε 
βιβλία, περιοδικά, ἐφημερίδες. Ἀνήσυχο πνεῦμα 
καθὼς ἦταν, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἡ ἀριστερὴ 
ἰδεολογία πρωτοστατοῦσε, ἐκεῖνος εἶχε ἀποφα-
σίσει νὰ ξεκαθαρίσει τί ἀκριβῶς θέλει καὶ ποῦ 
θὰ κατασταλάξει. Διάβασε πολὺ καὶ πολλά, 
ἀλλὰ τὴν καρδιά του τὴν κέρδισε ἕνα τεῦχος 
τῶν Ἀκτίνων σ’ ἕνα περίπτερο. Φαίνεται νὰ 
ἦταν ἡ Διακήρυξη τῆς Χριστινιακῆς Ἑνώσε-
ως Ἐπιστημόνων ποὺ ἀπετέλεσε τὴν πρώτη 
του ἐπαφὴ μὲ τὸ χριστιανικὸ κίνημα καὶ τοῦ 
δημιούργησε τὴ βάσιμη ὑπόνοια ὅτι σ’ αὐτὸ 
τὸ κίνημα κάτι πολὺ οὐσιαστικὸ ἀναδύεται. 
Τὸ προσέγγισε, τὸ διερεύνησε καὶ κατέληξε 
ἀγωνιστὴς στὶς γραμμές του. Ἐκεῖ κατέθεσε τὶς 
δυνάμεις του, τὴν ψυχὴ καὶ τὴν ἀγωνιστικότη-
τά του, κρατώντας ὅμως πάντα τὴν αὐτοτέλεια 
τῆς συνείδησής του. 

Οἱ σπουδὲς προχωροῦσαν ἐπιτυχῶς, κι 
ὅταν κάποια στιγμὴ τελείωσαν, ἄρχισε ἡ ἐπαγ-
γελματικὴ ζωή. Ἀρχικὰ στὸ Δικηγορικὸ Γραφεῖο 
Ἠλία Μαστρογιάννη, στὴ συνέχεια στὸ τότε 
πολὺ γνωστὸ Δικηγορικὸ Γραφεῖο Χριστόφο-
ρου Μαργαρώνη στὸν Πειραιᾶ, καὶ τελικὰ ὡς 
νομικὸς σύμβουλος τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Μιχ. 
Ἀ. Καραγεώργη καὶ τῆς «Ἑνώσεως Ἑλλήνων 
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Ἐφοπλιστῶν», μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία καὶ κοι-
νωνικὴ ἀποδοχή.

Ὡστόσο, ὁ ἐπαγγελματικός του μόχθος δὲν 
ἀνέστειλε τὴν κοινωνική του δραστηριότητα κι 
ὅλες τὶς φανερὲς καὶ ἀφανεῖς προσπάθειες γιὰ 
τὴ διάδοση τῆς χριστιανικῆς κοσμοθεωρίας.

Εἶχε ἕνα δικό του ἔνστικτο, ποὺ τὸν ἔκανε 
νὰ ὑποψιάζεται καὶ νὰ μαντεύει τὶς κρυφὲς 
ἀνάγκες ποὺ δὲν κραύγαζαν καὶ νὰ προστρέχει 
μὲ φαντασία καὶ πληρότητα στὴν ἀνακούφισή 
τους. Ἀπὸ νωρὶς δὲ διετέλεσε Βοηθὸς Ὑπευ-
θύνου τῆς Προνοίας τοῦ «Ἑλληνικοῦ Φωτός».

Φίλοι καὶ συνεργάτες τὸν θυμοῦνται 
νὰ τοὺς προσκαλεῖ νὰ τὸν συνοδεύσουν σὲ 
ἐπισκέψεις ἄλλοτε κοινωνικὰ ἐπιτυχημένων 
ἀνθρώπων, ποὺ στὸ τέλος τοῦ βίου τους 
ζοῦσαν σὲ συνθῆκες τραγικῆς μόνωσης.

Διετέλεσε κατ’ ἐπανάληψη Γραμματέας τοῦ 
Συλλόγου «Τὸ Ἑλληνικὸν Φῶς» (Ε.Φ.) καὶ τῆς 
«Ἑνώσεως Ἑλληνικὸς Πολιτισμός» (Ε.Ε.Π.). Στὸ 
πλούσιο ἔργο του καὶ στοὺς δύο Συλλόγους 
ξεχωρίζει ἡ προσπάθειά του νὰ ἀποστείλει σὲ 
καθεμία ἀπὸ 350 Βιβλιοθῆκες ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα 
ἀπὸ 20 βιβλία τῶν ἐκδόσεων τῶν Συλλόγων, 
καθὼς καὶ 2.000 βιβλία περίπου σὲ ἐπιλεγμέ-
νους κατοίκους τῆς Ἀθήνας. Ἦταν συγκινητικὴ 
ἡ συμβολή του στὴν προετοιμασία αὐτῆς τῆς 
προσπάθειάς του· ἐκτὸς ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι 
κάλυψε προσωπικὰ ὅλα τὰ ἔξοδα, ἀφιέρωσε 
χρόνο καὶ ἐπιμέλεια, γιὰ νὰ ἀνακαλύψει τὶς 
Βιβλιοθῆκες ποὺ διέθεταν καλῆς ποιότητος 
ὑπαλληλικὸ προσωπικό.

Μεγάλο ἦταν τὸ ἐνδιαφέρον του καὶ ἡ 

ἀγωνία του γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα, τὰ ὁποῖα 
παρακολουθοῦσε συστηματικὰ καὶ στὰ ὁποῖα 
συμμετεῖχε μὲ πνεῦμα ἐνθουσιασμοῦ καὶ θυσί-
ας. Ὡς παράδειγμα ἀναφέρουμε τὴ συμμετοχή 
του σὲ μιὰ τριμελῆ ὁμάδα φίλων, μὲ τὴν κινη-
τοποίηση τῆς ὁποίας ἐπετεύχθη ἡ ἀπόσυρση 
ἑνὸς ἀκατάλληλου σχολικοῦ βιβλίου. Ἀφοῦ 
ἐνεργοποιήθηκε ἡ πανεπιστημιακὴ ἡγεσία 
καὶ ὁ Τύπος, τὸ βιβλίο καταδικάσθηκε ἀπὸ 
τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, τὴ Σύγκλητο τοῦ Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τὶς Φιλοσοφικὲς 
Σχολὲς Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης, καὶ γρά-
φτηκαν πληθώρα ἄρθρων στὸν Τύπο, μεταξὺ 
τῶν ὁποίων καὶ ἐπιφυλλίδα τοῦ Παναγιώτη 
Κανελλόπουλου.

Ἡλικιωμένος πιὰ καὶ ἀπομονωμένος στὸ 
σπίτι του γιὰ λόγους ὑγείας, ἐπέλεξε νὰ στέλνει 
κάθε μῆνα σὲ φίλους φωτοτυπημένα κείμενα 
πνευματικῆς τόνωσης καὶ ἀγωνιστικῆς ἐπικοι-
νωνίας ἀπὸ βιβλία τοῦ Ἀλέξάνδρου Τσιριντάνη, 
κατάλληλα ἐπιλεγμένα γιὰ τὴ δύσκολη περίοδο 
τῆς οἰκονομικῆς καὶ πνευματικῆς κρίσης ποὺ 
περνᾶμε ὡς χώρα.

Συνοδοιπόρο καὶ συναγωνιστὴ εἶχε τὴ σύ-
ζυγό του Ἐρατώ, μὲ τὴν ὁποία ἔζησε περισσό-
τερα ἀπὸ πενῆντα χρόνια ἀγάπης, ἀφοσίωσης 
καὶ κοινῆς κοινωνικῆς δράσης.

Μαζὶ καὶ ὅλοι ἐμεῖς, ποὺ τὸν συνοδεύσαμε 
στὴν ἀγωνιστικὴ πορεία του, θέλουμε νὰ τὸν 
κατευοδώσουμε καὶ νὰ τοῦ εὐχηθοῦμε καλὴ 
ἀνάπαυση στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ.

ΠΕΤΡΟΣ Α. ΜΠΟΖΩΝΗΣ

Γιὰ συνδρομὴ Ἐσωτερικοῦ
α)  Μὲ κατάθεση στὴν τράπεζα Eurobank, στὸν 

λογαριασμὸ ποὺ διατηρεῖ ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωσις  
Ἀκτίνων ὑπ’ ἀριθμ.: 0026-0201-94-0100366081 
(ΙΒΑΝ: GR1102602010000940100366081). Νὰ 
ζητᾶτε νὰ σημειώνετε ρητῶς τὸ ὀνοματεπώνυμό 
σας στὴν Αἰτιολογία.

β)  Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιταγὴ στὴ διεύθυν-
ση τοῦ περιοδικοῦ (Καρύτση 14, 105 61 Ἀθήνα). 
Προβλέπεται ἐπιβάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.

γ)  Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ἔντυπο ταχυπληρωμῆς ποὺ συ-
ναποστέλλεται μὲ τὸ τελευταῖο τεῦχος κάθε 
χρονιᾶς γιὰ ὅσους ἔχουν ὀφειλή. 

     Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν προβλέπεται ἐπι-
βάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.

δ)  Στὰ Βιβλιοπωλεῖα «ΖΩΗ» καὶ συνεργαζόμενα 
βιβλιοπωλεῖα.

ε)  Σὲ κατὰ τόπους συνεργάτες καὶ ἀντιπροσώ-
πους, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ κόβουν σχετικὲς ἀπο-
δείξεις.

Γιὰ συνδρομὴ Ἐξωτερικοῦ
Παρακαλοῦμε μὴν ἀποστέλλετε ἐπιταγές, γιατὶ ἀδυ-
νατοῦμε νὰ τὶς εἰσπράξουμε. Ἡ συνδρομὴ μπορεῖ 
νὰ κατατεθεῖ μὲ τραπεζικὸ ἔμβασμα. Τὰ στοιχεῖα 
ποὺ θὰ χρειαστεῖτε εἶναι:
– ΙΒΑΝ: GR1102602010000940100366081
– BIC/Swift Code: ERBKGRAA

Ἡ ἀνανέωση τῆς συνδρομῆς μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τοὺς ἑξῆς τρόπους:
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιο-
δικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του 
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

Ἕνα περιοδικό – πολύ-
τιμος συμπαραστάτης 
γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς καὶ 
γονεῖς. 

Περιοδικὸ μὲ ἱστορία 60 ἐτῶν, ποὺ 
ἀπευθύνεται στὴ γυναῖκα, στὴν πνευμα-
τικὴ καὶ κοινωνική της παρουσία. 

Νεανικὸ περιοδικὸ τῆς 
“Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς 
Ἑνώσεως” – μὲ τὸν ἐνθου-
σιασμὸ τῆς νεότητας καὶ τὴ 
σφραγῖδα τῆς πίστης καὶ 
τῆς παιδείας.

Τὸ μηνιαῖο παιδικὸ πε-
ριοδικὸ ποὺ κυκλοφο-
ρεῖ ἀπὸ τὸ 1946 – ἕνας 
πολύτιμος πνευματικὸς 
φίλος γιὰ τὰ Ἑλληνό-
πουλα. 

Ἀξίζει νά διαβάζετε
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«ΑΚΤΙΝΕΣ»
ΚΑΡΥΤΣΗ 14, Τ.Τ. 10561

ΑΘΗΝΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ: 
ὅλοι οἱ τόμοι τοῦ περιοδικοῦ «Ἀκτῖνες» 

καθώς καί τό εὑρετήριο τῶν ἐτῶν 1938-1997

«Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστημόνων» 
Καρύτση 14, 105 61 Ἀθῆναι, Τηλ. 210 32.35.023


