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«...ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΗΜΙΝ»

Τ

ὸν περίµεναν τὸν Λυτρωτή. Ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα ζοῦσε
µὲ τὴν προσδοκία τοῦ ἐρχοµοῦ
Του. Ἰσχυρὸ τὸν προσδοκοῦσαν
οἱ εἰδωλολάτρες. Διότι Ἐκεῖνος
ποὺ πρόκειται νὰ λυτρώσει τὸν Προµηθέα
δεσµώτη ἔπρεπε νὰ εἶναι ἰσχυρός, νὰ ἔχει
θεία δύναµη. Δυνατὸ τὸν λαχταροῦσαν καὶ
οἱ Ἰουδαῖοι. Ἐκεῖνος ποὺ ἔµελλε νὰ ἐπανασυστήσει τὸν ἔνδοξο θρόνο τοῦ Δαβὶδ
ἔπρεπε νὰ εἶναι ζωσµένος µὲ πανίσχυρη
ροµφαία.

Ἡ ἱστορία ὅµως τῶν δύο χιλιάδων χρόνων βροντοφωνάζει «ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡµῖν», «Θεὸς ἰσχυρός». Κύριος ψυχῶν
καὶ καρδιῶν. Ἀρχηγὸς µαρτύρων καὶ ἡρώων. Ἀλλὰ οἱ πολλοὶ προσπερνοῦν µὲ ἀδιαφορία µπροστὰ στὴ φτωχὴ Φάτνη. Εἶναι οἱ
µικρόψυχοι, οἱ αἰχµάλωτοι στὴν ἁµαρτία.
Γι’ αὐτὸ δὲν τοὺς συγκινεῖ τὸ θεῖο Βρέφος.
Δὲν σκιρτᾷ ἡ ψυχή τους στὸ ἄκουσµα τοῦ
ὀνόµατός Του. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν φροντίζουν
νὰ Τὸ γνωρίσουν. Νὰ Τοῦ παραχωρήσουν
µιὰ θέση στὴν καρδιά τους.

Ἄγγελοι ἔφεραν τότε τὸ χαρµόσυνο µήνυµα στοὺς ποιµένες.
Ἀστέρι φωτεινὸ ὁδήγησε τὰ βήµατα τῶν µάγων στὴ Βηθλεέµ.
Σήµερα ποιὸς θὰ φέρει τὸ λυτρωτικὸ µήνυµά Σου στὰ πλήθη
ἐκεῖνα ποὺ δὲν «ἀγραυλοῦν», ἀλλὰ ξενυχτοῦν µακριὰ
ἀπὸ τὴν παρουσία Σου; Ποιὸ ἀστέρι θὰ ὁδηγήσει
στὴ θεϊκὴ ἀλήθειά Σου ἐκείνους ποὺ περιπλανῶνται σήµερα
στὶς ἐρηµιὲς τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς ἀπάτης;
Καὶ µιὰ νύχτα σ’ ἕνα σπήλαιο τῆς
Βηθλεὲµ γεννιέται ἕνα φτωχὸ βρέφος. Ἡ
Παρθένος µητέρα του, φτωχὴ κι αὐτή,
τὸ ἀνακλίνει µέσα στὴ φάτνη τῶν ζῴων.
Ποιὸς λοιπὸν θὰ τὸ πίστευε; Τὸ νήπιο
αὐτὸ τῆς Βηθλεέµ, τὸ βρέφος τῆς φάτνης, ὁ υἱὸς τῆς Παρθένου, εἶναι ὁ ἀναµενόµενος ἰσχυρὸς καὶ κραταιὸς Λυτρωτής,
ὁ σωτήρας τῶν ἀνθρώπων, ὁ ἱδρυτὴς
ἀκατάλυτης βασιλείας στοὺς αἰῶνες; Ὁ
ἄνθρωπος µὲ τὰ σάρκινα µάτια, ποὺ ζητάει νὰ δεῖ ἐξωτερικὴ λάµψη, µεγαλεῖα
καὶ ἀνθρώπινες τιµές, περνάει ἀδιάφορος
µπροστὰ στὸ µέγα µυστήριο.
*

*

*

Γιὰ νὰ σκύψει κανεὶς σ’ ὅ,τι δὲν φαντάζει, στὸ φαινοµενικὰ ταπεινὸ Σπήλαιο,
πρέπει πάνω ἀπὸ τὶς γνώσεις, πάνω ἀπὸ
τὴν ἀνθρώπινη σοφία, πάνω ἀπὸ τὰ πλούτη καὶ τὴ δόξα, νὰ διαθέτει πίστη ποὺ
βλέπει βαθύτερα καὶ ἐκτιµᾷ τὰ ἀνεκτίµητα.
Καὶ ὅλα τὰ ἄστρα καὶ ὅλα τὰ µυστήρια τοῦ οὐρανοῦ ἂν γνώριζαν οἱ Τρεῖς
Μάγοι, δὲν θὰ κατόρθωναν νὰ φθάσουν
στὴ Βηθλεέµ. Γιὰ µιὰ τέτοια ἀνακάλυψη,
χρειαζόταν κάτι ἄλλο, ποὺ ξεπερνοῦσε τὶς
γνώσεις τους, ποὺ στεκόταν ψηλότερα ἀπὸ
τὴ σοφία τους. Κάτι ποὺ δὲν ἦταν οὔτε
γνώση οὔτε ἐπιστήµη οὔτε σοφία. Ἀλλὰ
ἀποκάλυψη θεία ποὺ τὴν δέχονται ψυχὲς
δεκτικές, ἀνοικτὲς στὸ Φῶς τοῦ Οὐρανοῦ.
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Ἄνθρωποι µορφωµένοι, ἀλλὰ καὶ
ἄνθρωποι λίγων γραµµάτων, ἁπλοὶ καὶ
ταπεινοί, ὅπως οἱ Ποιµένες καὶ οἱ Μάγοι,
σ’ αὐτὸ µοιάζουν. Στὴν ἀποδοχὴ τοῦ θείου µηνύµατος. Καὶ ἡ ἀποδοχὴ ἔγινε, γιατὶ
εἶχαν ψυχὲς ἁπλές, καθαρές, ἕτοιµες νὰ
δεχθοῦν µὲ πίστη τὸ µεγάλο γεγονὸς τῆς
ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου.
Καὶ φέτος οἱ ἁπλὲς ψυχὲς θὰ πλησιάσουν καὶ πάλι µὲ πίστη τὸ µεγάλο µυστήριο, σ’ ὅποιο κοινωνικὸ στρῶµα κι ἂν
ἀνήκουν. Καὶ ἂν ξέρουν γράµµατα ἢ καὶ
ἄν δὲν ξέρουν, σοφοὶ καὶ ἄσοφοι, πλούσιοι
καὶ φτωχοί, σ’ αὐτὲς µόνο θά «ἀποκαλυφθῆ» ὁ θησαυρὸς ὁ «ἀποκεκρυµµένος».
Θὰ καταλάβουν ὅτι τὸ Νεογέννητο Βρέφος
εἶναι, ὅπως ὁ Προφήτης Ἡσαΐας τὸ εἶπε:
«µεγάλης βουλῆς ἄγγελος, Θεὸς ἰσχυρός,
ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ
µέλλοντος αἰῶνος» (θ΄ 6).
* * *
Νεογέννητε Χριστέ µας, γονατιστὸς
µπροστὰ στὴ φάτνη Σου, συλλογίζοµαι
τὴν ἄπειρη ἀγάπη Σου καὶ συγκλονίζοµαι

Ἄνθρωποι µορφωµένοι, ἀλλὰ
καὶ ἄνθρωποι λίγων γραµµάτων, ἁπλοὶ καὶ ταπεινοί, ὅπως
οἱ Ποιµένες καὶ οἱ Μάγοι, σ’
αὐτὸ µοιάζουν. Στὴν ἀποδοχὴ
τοῦ θείου µηνύµατος. Καὶ ἡ
ἀποδοχὴ ἔγινε, γιατὶ εἶχαν
ψυχὲς ἁπλές, καθαρές, ἕτοιµες
νὰ δεχθοῦν µὲ πίστη τὸ µεγάλο γεγονὸς τῆς ἐνανθρωπήσεως
τοῦ Θεοῦ Λόγου. Καὶ φέτος οἱ
ἁπλὲς ψυχὲς θὰ πλησιάσουν
καὶ πάλι µὲ πίστη τὸ µεγάλο
µυστήριο, σ’ ὅποιο κοινωνικὸ
στρῶµα κι ἂν ἀνήκουν.
ἀπὸ τὴ δική µου ἀµέλεια καὶ ἀδιαφορία.
Ἄγγελοι ἔφεραν τότε τὸ χαρµόσυνο
µήνυµα στοὺς ποιµένες. Ἀστέρι φωτεινὸ
ὁδήγησε τὰ βήµατα τῶν µάγων στὴ Βηθλεέµ.
Σήµερα ποιὸς θὰ φέρει τὸ λυτρωτικὸ
µήνυµά Σου στὰ πλήθη ἐκεῖνα ποὺ δὲν
«ἀγραυλοῦν», ἀλλὰ ξενυχτοῦν µακριὰ ἀπὸ
τὴν παρουσία Σου; Ποιὸ ἀστέρι θὰ ὁδηγήσει στὴ θεϊκὴ ἀλήθειά Σου ἐκείνους ποὺ
περιπλανῶνται σήµερα στὶς ἐρηµιὲς τῆς
ἀπιστίας καὶ τῆς ἀπάτης;
Ἀγγελιοφόρους εἰρήνης σ’ ἕνα κόσµο
ποὺ σπαράσσεται ἀπὸ τὸ µῖσος. Ἀγγελιοφόρους ἐλπίδας σ’ ἕνα πλανήτη ποὺ
ἀγωνιᾷ ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ τῆς ἀπελπισίας.
Ἀγγελιοφόρους χαρᾶς σ’ ἕνα κόσµο ποὺ
ξεχείλισε τὸ δάκρυ καὶ ἔσβησε τὸ χαµόγελο. Τέτοιους ἀγγελιοφόρους κάνε ὅλα τὰ
παιδιά Σου. Εἶναι ἡ πιὸ βαθιὰ Χριστουγεννιάτικη ἱκεσία µας.
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Γ.Β.Μ.
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1. Εἰσαγωγή
Οἱ ἠλεκτρονικοὶ ὑπολογιστὲς ἀποτελοῦν μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις τοῦ ἀνθρώπου. Ἄλλαξαν τὸν τρόπο σκέψεως καὶ τὸν τρόπο ζωῆς μας σὲ
τέτοιο βαθμό, ποὺ νὰ μὴ μποροῦμε νὰ
ζήσουμε χωρὶς αὐτούς.
Ἡ ἱστορία τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν ἄρχισε κατὰ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ὑπῆρχαν βεβαίως καὶ προηγούμενοι μηχανικοὶ ὑπολογιστές, ὅπως
ἡ μηχανὴ τοῦ Pascal (1645), ἡ μηχανὴ τοῦ
Leibniz (1674) καὶ ὁ θεωρητικὸς ὑπολογιστὴς τοῦ Babbage (1822), ὁ ὁποῖος ἔκανε
πολύπλοκες πράξεις. Ἀλλὰ ἡ χρησιμοποίηση τῶν ἠλεκτρονικῶν κατὰ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ἔδωσε τεράστιες
δυνατότητες γιὰ ὑπολογισμούς. Ἀρχικὰ
χρησιμοποιήθηκαν λυχνίες, ἀλλὰ γρήγορα
ἀντικαταστάθηκαν ἀπὸ transistors, ποὺ
αὔξησαν τὴν ὑπολογιστικὴ ἱκανότητα τῶν
ὑπολογιστῶν, ἐνῷ μίκρυναν σημαντικὰ τὸ
μέγεθός τους.
Ἀμέσως μετὰ τὸν πόλεμο ἄρχισαν οἱ
ἐπιστημονικὲς ἐφαρμογὲς τῶν ὑπολογιστῶν. Π.χ., τὸ 1955 οἱ Fermi, Pasta καὶ
Ulam (μὲ τὴ βοήθεια τῆς Ἑλληνίδας Τσίγκου) ἔκαναν ὁρισμένους ὑπολογισμοὺς
σὲ ἕνα σύστημα συζευγμένων ταλαντωτῶν,
ποὺ ἔδωσε ἀπροσδόκητα ἀποτελέσματα
καὶ ἄνοιξε τὸν δρόμο γιὰ τὴ μὴ γραμμικὴ
δυναμική. Στὴν Ἀστρονομία ἕνας ἀπὸ
τοὺς πρώτους ὑπολογισμοὺς ἔγινε γύρω
στὸ 1956 ἀπὸ τὸν Σουηδὸ P. O. Lindblad,
ποὺ ἔδειξε ὅτι οἱ σπεῖρες τῶν γαλαξιῶν
εἶναι συρόμενες (trailing) καὶ ὄχι ἡγούμενες

(leading), ὅπως ἐνομίζετο μέχρι τότε. Ἐγὼ
προσωπικά (Γεώργιος Κοντόπουλος) χρησιμοποίησα τὸ 1957 μὲ τὴ βοήθεια τοῦ P.
O. Lindblad τὸν ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστὴ
BESK τῆς Στοκχόλμης, γιὰ νὰ ὑπολογίσω
2 τροχιὲς ἀστέρων σὲ 3 διαστάσεις. Τὰ
ἀποτελέσματα τῶν ὑπολογισμῶν αὐτῶν
ἦταν ἀπροσδόκητα καὶ ὁδήγησαν στὴ
θεωρία τοῦ 3ου ὁλοκληρώματος στοὺς
γαλαξίες.
Στὴν Ἑλλάδα ὁ πρῶτος ὑπολογιστὴς
ἦταν ἕνας ΙΒΜ 650 στὸ Ε. Μ. Πολυτεχνεῖο, ἀλλὰ ἀμέσως κατόπιν τὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προμηθεύθηκε τὸ
1962 ἕναν ὑπολογιστὴ ΙΒΜ 1620, ποὺ ἀξιοποιήθηκε πολὺ συστηματικά. Σήμερα,
ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς μεγάλους ὑπολογιστές,
κάθε ἐρευνητής, ἀλλὰ καὶ σχεδὸν κάθε
δημόσιος ὑπάλληλος, ἔχει ἕναν προσωπικὸ
ὑπολογιστή (personal computer), ποὺ εἶναι
συγκριτικὰ ταχύτερος ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους παλαιότερους ὑπολογιστές.
Θὰ ἀναφέρω ἔνα προσωπικὸ παράδειγμα. Ὅταν τὸ 1963 ἐπέστρεψα ἀπὸ τὶς
Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὅπου εἶχα κάνει πολλοὺς ὑπολογισμοὺς μὲ τοὺς ὑπολογιστὲς
τῆς NASA στὴ Νέα Ὑόρκη, συνέχισα νὰ
στέλνω σὲ ἕνα συνεργάτη μου στὴ NASA
τὰ ἀρχικὰ δεδομένα τῶν ὑπολογισμῶν
ποὺ ἤθελα νὰ κάνω, ὑπὸ μορφὴ τρυπημένων καρτῶν (punched cards). Μετὰ ἀπὸ
ἕνα μῆνα ἔπαιρνα τὰ ἀποτελέσματα τῶν
ὑπολογισμῶν (τροχιὲς σχεδιασμένες αὐτομάτως). Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο πετύχαμε
πολὺ σημαντικὰ ἀποτελέσματα. Σήμερα
ὅμως οἱ ὑπολογισμοὶ αὐτοὶ γίνονται μὲ
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ἕναν προσωπικὸ ὑπολογιστὴ στὸ ἐργαστήριό μας μέσα σὲ λίγα δευτερόλεπτα!
Μιὰ σημαντικὴ ἐξέλιξη ἀπετέλεσαν οἱ
διάφορες «γλῶσσες» ποὺ χρησιμοποιοῦν
οἱ ὑπολογιστές. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς συνήθεις
γλῶσσες Fortran, C++, Pascal, Cobol, Java
κτλ., ποὺ κάνουν ταχύτατα ἀριθμητικοὺς
ὑπολογισμούς, ὑπάρχουν καὶ γλῶσσες
ποὺ κάνουν ἀλγεβρικὲς πράξεις, ὅπως ἡ
Mathematica, ἡ Maple, ἡ Matlab, ἡ Maxima
κτλ., ποὺ βοηθοῦν οὐσιαστικὰ τὸν κάθε
ἐρευνητή. Π.χ., ὅταν χρειάστηκα νὰ ὑπολογίσω τὸ 3ο ὁλοκλήρωμα μέχρις ὅρους 10ου
βαθμοῦ (χιλιάδες ὅρους, ποὺ ἦταν ἀδύνατον νὰ ὑπολογισθοῦν μὲ τὸ χέρι), ἀνέπτυξα ἕνα πρόγραμμα σὲ γλῶσσα FORTRAN,
καὶ ἔδωσε πολὺ σημαντικὰ ἀποτελέσματα.
Σήμερα ὅμως, μὲ τὶς γλῶσσες Mathematica,

Οἱ ἠλεκτρονικοὶ
ὑπολογιστὲς ἀποτελοῦν
μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες
ἀνακαλύψεις τοῦ ἀνθρώπου. Ἄλλαξαν τὸν τρόπο
σκέψεως καὶ τὸν τρόπο
ζωῆς μας σὲ τέτοιο βαθμό,
ποὺ νὰ μὴ μποροῦμε
νὰ ζήσουμε χωρὶς αὐτούς.

Συγχρόνως ἄρχισε ἡ χρησιμοποίηση
τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν σὲ διάφορες ἐφαρμογὲς στὸ ἐμπόριο, τὴν Ἰατρική,
τὶς τηλεπικοινωνίες, τὸ διάστημα καὶ στὴ
διεξαγωγὴ τοῦ πολέμου. Εἶναι ἀδύνατον
νὰ λειτουργήσει ἕνα μεγάλο κατάστημα,
μιὰ τράπεζα ἢ μιὰ ἑταιρεία χωρὶς τὴ συνεχῆ χρησιμοποίηση τῶν ὑπολογιστῶν. Ἡ
Ἰατρικὴ ἔχει προχωρήσει σὲ ἀπίστευτες
ἐφαρμογὲς τῆς τεχνολογίας, μὲ ἐγχειρήσεις
ποὺ γίνονται ἀπὸ ρομπὸτ καὶ ἀνιχνευτικὲς
συσκευὲς μέσα στὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου.
Τέλος, οἱ σημερινοὶ πόλεμοι γίνονται σὲ
μεγάλο βαθμὸ μὲ εἰδικευμένους ὑπολογιστές, ποὺ κάνουν στοχευμένους βομβαρδισμοὺς ἀπὸ μὴ ἐπανδρωμένα ἀεροπλάνα
ἢ κατευθυνόμενους πυραύλους μὲ ὑψηλὴ
ἀκρίβεια ἀπὸ τεράστιες ἀποστάσεις.
Ὅμως, παρ’ ὅλες αὐτὲς τὶς καταπληκτικὲς ἐξελίξεις, τὸ βασικὸ πρόβλημα
εἶναι τὸ ἑξῆς: Ὣς ποῦ μπορεῖ νὰ φθάσει
ἡ ἐξέλιξη τῶν ὑπολογιστῶν; Στὸ ἐρώτημα
αὐτὸ προσπαθεῖ νὰ δώσει ἀπάντηση ἡ
ἐπιστήμη τῶν ὑπολογιστῶν.

2. Θεωρία

Maple κτλ., φθάνουμε σὲ ἀναπτύγματα
τάξεως πάνω ἀπὸ 100, ποὺ περιέχουν
πολλὰ ἑκατομμύρια ὅρους.
Οἱ πρῶτοι ὑπολογισμοὶ σὲ συστήματα
πολλῶν σωμάτων ἄρχισαν τὸ 1960 ἀπὸ τὸν
von Hoerner μὲ 16 σώματα. Ἀργότερα ὅμως
ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς αὐξήθηκε σὲ χιλιάδες καὶ
ἑκατομμύρια, καὶ σήμερα φθάνουμε σὲ μερικὰ τρισεκατομμύρια σωμάτια. Πράγματι,
ὑπάρχουν σήμερα ὁρισμένα προγράμματα
ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸ μεγαλύτερο μέρος
τῶν ὑπολογιστῶν ὅλης τῆς Γῆς.

Ἡ ἐπιστήμη τῶν ὑπολογιστῶν ἀποτελεῖ σήμερα ἕνα νέο καὶ ἀναπτυσσόμενο κλάδο τῆς ἐπιστήμης. Ὑπάρχουν
θεωρήματα ποὺ ἔχουν τεράστιες θεωρητικὲς ἐφαρμογές. Ἕνα τέτοιο παράδειγμα
ἀποτελεῖ ἡ θεωρητικὴ μηχανὴ τοῦ Turing.
Αὐτὴ ἔχει μόνο ἕνα σύμβολο, τό (1), καὶ
τὸ κενό (0), καὶ περιέχει ὅλα τὰ δεδομένα καὶ τὶς ἐντολὲς κάθε προβλήματος
σὲ δυαδικὸ σύστημα. Π.χ., τὸ 2 γράφεται
10, τὸ 10 ὡς 1010 κ.ο.κ. Ὁ ὑπολογιστὴς
περιέχει μιὰ ταινία, στὴν ὁποία γράφονται καὶ ἀπὸ τὴν ὁποία διαβάζονται οἱ
ἀριθμοί. Ἡ ταινία αὐτὴ μπορεῖ νὰ κινηθεῖ
δεξιὰ ἢ ἀριστερά, καὶ θεωρεῖται ὅτι ἔχει
ἀπεριόριστο μῆκος. Ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ
ἁπλούστατη αὐτὴ μηχανὴ Turing μπορεῖ
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νὰ κάνει ὁποιονδήποτε ὑπολογισμὸ ποὺ
κάνει ἕνας ὁποιοσδήποτε ὑπολογιστής
(universal computer machine).
Ἕνα πολὺ σημαντικὸ θεώρημα τοῦ
Turing εἶναι ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει
ἕνας ἀλγόριθμος ποὺ νὰ μᾶς λέει ἂν ἕνα
πρόβλημα ἔχει λύση ἢ ὄχι. Αὐτὸ εἶναι
τὸ λεγόμενο πρόβλημα τοῦ τερματισμοῦ
(halting problem) καὶ διατυπώνεται ὡς
ἑξῆς: Ἂν ἕνας ὑπολογιστὴς ἐργάζεται γιὰ
πολὺ μεγάλο χρονικὸ διάστημα, αὐτὸ ὀφείλεται στὸ ὅτι τὸ πρόβλημα εἶναι δύσκολο
ἢ στὸ ὅτι εἶναι ἄλυτο; Μποροῦμε νὰ ποῦμε
ἂν ὁ ὑπολογιστὴς θὰ σταματήσει κάποτε
ἢ ὄχι; Π.χ., ἔστω ἕνας ὑπολογιστὴς ποὺ
βρίσκει τὰ διαδοχικὰ ψηφία τοῦ ἀριθμοῦ
π, καὶ τοῦ ζητοῦμε νὰ σταματήσει, ἂν βρεῖ
10 διαδοχικὲς μονάδες 1111111111. Θεωρεῖται
ὅτι μιὰ τέτοια ἀκολουθία ὑπάρχει στὰ ψηφία τοῦ π, ἀλλά, γιὰ νὰ βρεθεῖ αὐτὴ ἡ
ἀκολουθία, ἴσως χρειαστοῦν χιλιάδες ἢ καὶ
ἐκατομμύρια ἔτη ὑπολογισμῶν. Πάντως
φαίνεται ὅτι οἱ ὑπολογισμοὶ κάποτε θὰ
τελειώσουν. Ἂν ὅμως ζητήσουμε ἀπὸ τὸν
ὑπολογιστὴ νὰ βρεῖ ἕνα περιττὸ ἀριθμὸ
1,3,5 ποὺ νὰ διαιρεῖται διὰ τοῦ 2, αὐτὸς
θὰ ἐργάζεται ἐπ’ ἄπειρον, χωρὶς ποτὲ νὰ
σταματήσει. Τὸ ἀποτέλεσμα βεβαίως τὸ
ξέρουμε ἐκ τῶν προτέρων ἀπὸ τὸν ὁρισμὸ
τῶν περιττῶν ἀριθμῶν. Ἀλλὰ σὲ πιὸ περίπλοκες περιπτώσεις δὲν μποροῦμε νὰ
ποῦμε ἂν ὁ ὑπολογιστὴς θὰ σταματήσει ἢ
ὄχι. Τὸ θεώρημα τοῦ Turing ἀποδεικνύει
ὅτι δὲν ὑπάρχει ἕνας ἀλγόριθμος ποὺ νὰ
δίνει ἀπάντηση γιὰ κάθε δοθὲν πρόγραμμα, ἂν ὁ ὑπολογιστὴς θὰ σταματήσει ἢ ὄχι.
Τὸ θεώρημα τοῦ Turing εἶναι ἀνάλογο
πρὸς τὸ θεώρημα τοῦ Gödel στὴ λογική,
ποὺ ἀποδεικνύει ὅτι δὲν ὑπάρχει δυνατότης νὰ δοθεῖ ἀπόδειξη ὅτι τὸ σύστημα
τῶν ἀξιωμάτων τῶν μαθηματικῶν εἶναι
ἀπηλλαγμένο ἀπὸ ἀντιφάσεις.
Παρ’ ὅλα αὐτά, οἱ χειριστὲς τῶν ὑπολογιστῶν μποροῦν νὰ δημιουργήσουν κατάλληλα προγράμματα, ὥστε ν’ ἀντιμετω205

πίσουν ἰδιαίτερα πολύπλοκα συστήματα.
Π.χ., οἱ ὑπολογιστὲς μποροῦν νὰ ψάξουν
καὶ νὰ νικήσουν ἐξαιρετικὰ νοήμονες ἀντιπάλους, ὅπως ἔγινε μὲ τὸν ὑπολογιστὴ
Deep Blue, ποὺ νίκησε τὸν πρωταθλητὴ
στὸ σκάκι Κasparov.
Ἐν τούτοις, δὲν εἶναι καθόλου βέβαιο
ὅτι ὁ ὑπολογιστὴς θὰ κερδίζει πάντοτε.
Ἕνα παράδειγμα εἶναι τῆς ἀκόλουθης διάταξης, τὴν ὁποία παραθέτει ὁ Penrose
στὸ βιβλίο του Shadows of the Mind.

Παίζουν τὰ λευκά. Μιὰ φαινομενικὰ
καλὴ κίνηση εἶναι νὰ κτυπήσει τὸ πιόνι
τῆς 2ης στήλης τὸν μαῦρο πύργο. Αὐτὸ
πράγματι ἔπαιξε ὁ ὑπολογιστὴς Deep
Thought, ὁ πιὸ ἰσχυρὸς ὑπολογιστής,
ποὺ εἶχε ὣς τότε νικήσει μερικοὺς πρωταθλητὲς τοῦ κόσμου στὸ σκάκι. Ἔπαιξε
καὶ ἔχασε. Εἶναι ὅμως προφανὲς ὅτι τὰ
λευκὰ πιόνια ἀποτελοῦν ἕνα ἀδιαπέραστο
φράγμα γιὰ τὰ μαῦρα, καίτοι τὰ μαῦρα
ἔχουν δύο πύργους καὶ ἕναν ἀξιωματικό.
Ἑπομένως, ἂν τὰ λευκὰ κινοῦν μόνον τὸν
βασιλιά τους, θὰ ἔχουμε ἰσοπαλία καὶ ὄχι
ἧττα. Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ ὑπολογιστὴς
δὲν εἶχε προγραμματισθεῖ στὸ νὰ ἐξετάζει
ὑπολογιστικὲς διατάξεις ὅπως ἡ παροῦσα.
Ἕνα καλύτερο πρόγραμμα βεβαίως θὰ
μποροῦσε νὰ ἀποφύγει τὴν ἀτυχῆ κίνηση,

Ἡ θεωρία τῶν ὑπολογιστῶν μᾶς ὁδηγεῖ στὸ ἐρώτημα κατὰ πόσον
ὁ ὑπολογιστὴς μπορεῖ νὰ μιμηθεῖ τὸν ἄνθρωπο. Αὐτὸ εἶναι
τὸ πρόβλημα τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης (artificial intelligence).
Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὁ ὑπολογιστὴς μπορεῖ νὰ μιμηθεῖ τὸν
ἄνθρωπο σὲ πάρα πολλὲς σκέψεις του ἢ ἐκδηλώσεις του, π.χ., ἕνα
ρομπὸτ μπορεῖ νὰ κάνει πολύπλοκες ἐργασίες, ὅπως νὰ
μαγειρεύει, νὰ ψωνίζει ἢ νὰ ὁδηγεῖ αὐτοκίνητο. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι
ὁ ὑπολογιστής «σκέπτεται» καί «ἀποφασίζει»; Ἡ ἀπάντηση εἶναι
ὅτι ὑπάρχουν ὅρια στὶς δυνατότητες τῶν ἠλεκτρονικῶν
ὑπολογιστῶν. Τὰ ὅρια αὐτὰ δὲν εἶναι οὔτε ἡ ταχύτης οὔτε τὸ
μέγεθος τῶν ὑπολογιστῶν (ἀντιθέτως, ὁ ὑπολογιστὴς κάνει
ταχύτερους καὶ περισσότερους ὑπολογισμοὺς ἀπὸ κάθε ἄνθρωπο), ἀλλὰ ἡ ποιοτικὴ διαφορὰ τῶν ὑπολογισμῶν. Π.χ., ὅταν ζητοῦμε ἀπὸ τὸν ὑπολογιστὴ νὰ βρεῖ ἕνα περιττὸ ἀριθμὸ ποὺ νὰ
διαιρεῖται μὲ τὸ 2, ἡ ἀπάντηση δὲν βρίσκεται στὸ ψάξιμο
μεγάλου πλήθους ἀριθμῶν 1,3,5,..., ἀλλὰ στὴ διαπίστωση ὅτι
οἱ περιττοὶ ἀριθμοὶ ἐξ ὁρισμοῦ δὲν διαιροῦνται διὰ τοῦ 2.
ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει πρόγραμμα ποὺ νὰ ἐξετάζει ὅλους τοὺς δυνατοὺς συνδυασμούς.
Ἡ θεωρία τῶν ὑπολογιστῶν μᾶς ὁδηγεῖ στὸ ἐρώτημα κατὰ πόσον ὁ ὑπολογιστὴς μπορεῖ νὰ μιμηθεῖ τὸν ἄνθρωπο.
Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς τεχνητῆς
νοημοσύνης (artificial intelligence). Δὲν
ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὁ ὑπολογιστὴς
μπορεῖ νὰ μιμηθεῖ τὸν ἄνθρωπο σὲ πάρα
πολλὲς σκέψεις του ἢ ἐκδηλώσεις του,
π.χ., ἕνα ρομπὸτ μπορεῖ νὰ κάνει πολύπλοκες ἐργασίες, ὅπως νὰ μαγειρεύει, νὰ
ψωνίζει ἢ νὰ ὁδηγεῖ αὐτοκίνητο. Αὐτὸ
σημαίνει ὅτι ὁ ὑπολογιστής «σκέπτεται»
καί «ἀποφασίζει»;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι ὑπάρχουν ὅρια
στὶς δυνατότητες τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν. Τὰ ὅρια αὐτὰ δὲν εἶναι οὔτε ἡ
ταχύτης οὔτε τὸ μέγεθος τῶν ὑπολογιστῶν
(ἀντιθέτως, ὁ ὑπολογιστὴς κάνει ταχύτερους καὶ περισσότερους ὑπολογισμοὺς

ἀπὸ κάθε ἄνθρωπο), ἀλλὰ ἡ ποιοτικὴ
διαφορὰ τῶν ὑπολογισμῶν.
Π.χ., ὅταν ζητοῦμε ἀπὸ τὸν ὑπολογιστὴ νὰ βρεῖ ἕνα περιττὸ ἀριθμὸ ποὺ
νὰ διαιρεῖται μὲ τὸ 2, ἡ ἀπάντηση δὲν
βρίσκεται στὸ ψάξιμο μεγάλου πλήθους
ἀριθμῶν 1,3,5,..., ἀλλὰ στὴ διαπίστωση ὅτι
οἱ περιττοὶ ἀριθμοὶ ἐξ ὁρισμοῦ δὲν διαιροῦνται διὰ τοῦ 2.
Ὅμως ἡ διαπίστωση ποιοτικῶν χαρακτηριστικῶν δὲν εἶναι εὔκολη. Γι’ αὐτὸ ἡ
ἀναζήτηση μιᾶς λύσεως σ’ ἕνα ἰδιαίτερα
πολύπλοκο πρόβλημα δὲν ἐπιτυγχάνεται μὲ πολλὲς σκέψεις ἢ ὑπολογισμούς
(ἄλλωστε, ὁ ὑπολογιστὴς κάνει πολὺ ταχύτερα τέτοιους ὑπολογισμούς), ἀλλὰ μὲ
τὴν προσπάθεια νὰ βρεθεῖ ἕνας διαφορετικὸς τρόπος ἀντιμετωπίσεως τοῦ προβλήματος. Ἔτσι, τὸ Πυθαγόρειο Θεώρημα
δὲν λύνεται μὲ ἀριθμητικὸ ὑπολογισμὸ
πολλῶν τριγώνων, ἀλλὰ μὲ συλλογισμοὺς
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ποὺ ἀφοροῦν ὅλα γενικῶς τὰ ὀρθογώνια
τρίγωνα.
Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη
εἶναι ἕνα πολύτιμο βοήθημα τοῦ ἀνθρώπου. Πολλὲς φορὲς ὁ ἄνθρωπος μπερδεύεται μὲ σκέψεις καὶ ὑπολογισμοὺς
ποὺ εἶναι ἄσχετοι μὲ τὸ πρόβλημα καὶ
τὸν κάνουν νὰ εἶναι ὑποδεέστερος καὶ
ὄχι ἀνώτερος ἀπὸ μιὰ μηχανή. Τότε εἶναι
πολὺ χρήσιμο νὰ δεῖ ποιὲς εἶναι οἱ συνέπειες τῶν διαφόρων συλλογισμῶν καὶ
ὑπολογισμῶν ποὺ κάνει. Ἐντούτοις, ἡ
λύση τοῦ προβλήματος τὶς περισσότερες φορὲς ὀφείλεται σὲ μιὰ ἔκλαμψη, σὲ
μιὰ διαίσθηση ποὺ εἶναι πέρα ἀπὸ τοὺς
ἄλλους ὑπολογισμοὺς ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη ἑνὸς τελειοποιημένου ὑπολογιστοῦ.
Μερικοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ ἐγκέφαλος
τοῦ ἀνθρώπου ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ κάνει πολὺ περισσότερους συλλογισμοὺς καὶ
ὑπολογισμοὺς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ συνειδητὰ
παρακολουθοῦμε. Οἱ ἀσυνείδητες αὐτὲς
διαδικασίες τοῦ ἐγκεφάλου εἶναι μὴ ἀλγοριθμικές, δηλαδὴ δὲν μποροῦν νὰ καταγραφοῦν μὲ ἕνα συγκεκριμένο ἀλγόριθμο.
Ὁ Penrose θεωρεῖ ὅτι οἱ μὴ ἀλγοριθμικὲς
αὐτὲς διαδικασίες εἶναι φυσικές, δηλαδὴ
ὀφείλονται στὴ φυσικὴ κατάσταση τοῦ
ἐγκεφάλου. Ὅμως εἶναι πιὸ εὔλογο νὰ
πεῖ κανεὶς ὅτι ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου
εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν
κυττάρων καὶ τῶν κινήσεων τῆς ὕλης μέσα
στὸν ἐγκέφαλο. Εἶναι κάτι παρόμοιο μὲ
τὴν ὡραιότητα ἑνὸς μουσικοῦ ἀριστουργήματος, ποὺ εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ τὸ
ἄθροισμα τῶν ἤχων ποὺ τὸ ἀπαρτίζουν.
Μερικοὶ τονίζουν ὡς διάκριση μεταξὺ
ἀνθρώπου καὶ ὑπολογιστοῦ τὰ συναισθήματα. Ὁ ἄνθρωπος χαίρεται καὶ λυπᾶται,
πονάει καὶ καταλαβαίνει τὸν πόνο στοὺς
ἄλλους, δείχνει ἀγάπη (ἢ μῖσος) καὶ προσπαθεῖ νὰ βοηθήσει τὸν συνάνθρωπό του.
Θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι τέτοια «συναισθήματα» εἶναι ἄγνωστα στὸν ὑπολογιστή.

Ἀλλὰ δὲν μπορεῖ ὁ ὑπολογιστὴς νὰ προγραμματισθεῖ, ὥστε νὰ λέει «σ’ ἀγαπῶ»
ἢ νὰ σπεύδει νὰ βοηθήσει κάποιον ποὺ
κινδυνεύει; Θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ
λέει «πονῶ», ἂν κάποιος τὸν κτυπήσει,
ἢ νὰ γελάει, ἂν οἱ γύρω του γελοῦν, κτλ.
Μποροῦμε νὰ δημιουργήσουμε ρομπὸτ
ποὺ νὰ κάνουν καλύτερο φιλανθρωπικὸ
ἔργο ἀπὸ διάφορους ἀπρόσωπους ὀργανισμούς. Ἄλλωστε, αὐτοὶ ποὺ ἐργάζονται
σὲ τέτοιους ὀργανισμοὺς πολλὲς φορὲς
τὸ κάνουν ὄχι ἀπὸ φιλανθρωπία, ἀλλὰ
ἐπειδὴ παίρνουν ἀνάλογο μισθό.
Ἑπομένως, οἱ ἐξωτερικὲς ἐκδηλώσεις
δὲν εἶναι ἀρκετές, γιὰ νὰ ποῦμε γιὰ κάποιον ὅτι ἔχει συμπόνοια, ὅτι χαίρει μετὰ
χαιρόντων καὶ κλαίει μετὰ κλαιόντων. Ἡ
διαφορὰ μεταξὺ ἐξωτερικῶν ἐκδηλώσεων
καὶ ἐσωτερικῶν βιωμάτων θὰ φανεῖ κυρίως
σὲ πράξεις θυσίας, σὲ περιπτώσεις ποὺ
ὑπερβαίνουν τὶς συνήθεις ἐκδηλώσεις. Καὶ
ἐδῶ οἱ διαφορὲς εἶναι ποιοτικὲς καὶ ὄχι
ποσοτικές.
Ἕνα ἐρώτημα σχετικὸ μὲ τοὺς ὑπολογιστὲς εἶναι ἂν κάνουν λάθη. Ἡ ἀπάντηση
εἶναι ὅτι βεβαίως κάνουν λάθη. Τὰ λάθη
ὀφείλονται: (1) Στὴν κακὴ λειτουργία ἢ τὴν
καταστροφὴ ἑνὸς ἢ περισσοτέρων τμημάτων τοῦ ὑπολογιστῆ (transistors ἢ καλώδια), π.χ. λόγῳ θέρμανσης ἢ ἐξωτερικοῦ
κτυπήματος. (2) Σὲ ἕνα κακὸ πρόγραμμα.
(3) Σὲ κακὰ δεδομένα, γιὰ τὰ ὁποῖα τὸ
δοθὲν πρόγραμμα δὲν ἔχει ἀπαντήσεις,
καί (4) σὲ ἀτέλεια τῆς γλώσσας τοῦ ὑπολογιστοῦ.
Στὸ παρελθὸν ἔχουμε ἀντιμετωπίσει ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ σφάλματα. Π.χ.
(1) Σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις ἔπρεπε ὁ
ὑπολογιστὴς νά «κρυώσει», ὥστε νὰ μὴν
κάνει σφάλματα λόγῳ ὑπερθέρμανσης. (2)
Ἕνας δορυφόρος τὸ 1962 ἀπέτυχε στὴν
ἀποστολή του, διότι τὸ πρόγραμμά του
εἶχε ἕνα κόμμα ἀντὶ μιὰ τελεία. (3) Ὅταν
παλαιότερα χρησιμοποιούσαμε κάρτες μὲ
δεδομένα, μιὰ χαλασμένη κάρτα μᾶς χάλα-
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σε ἕνα μεγάλο πρόγραμμα. (4) Τέλος, σὲ
μιὰ περίπτωση ἐπισημάναμε μιὰ ἀτέλεια
τῆς γλώσσας FORTRAN. Δὲν γνώριζε τί
νὰ κάνει, ὅταν ὁ ὑπολογισμὸς ἔδινε μιὰ
ποσότητα 0^0, ποὺ εἶναι ἀπροσδιόριστη.
Ἀντὶ νὰ δώσει ἔνδειξη σφάλματος, ἔκανε
πολὺ περίεργους ὑπολογισμούς.
Στὴν ἀκραία περίπτωση ποὺ ἕνα
τμῆμα τοῦ ὑπολογιστοῦ καταστρέφεται,
εἶναι δυνατὸν τὸ τμῆμα αὐτὸ νὰ ἀντικατασταθεῖ. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ ὑπολογιστὴς
ὑπερέχει τοῦ ἀνθρώπινου ἐγκεφάλου, ποὺ
δὲν μπορεῖ νὰ ἀντικαταστήσει ἕνα μέρος
του ποὺ ὑφίσταται βλάβη (περιέργως ὅμως
πολλὲς λειτουργίες τοῦ ἐγκεφάλου συνεχίζουν νὰ γίνονται ἀπὸ ἄλλα μέρη του).
Τὸ πρόβλημα εἶναι πῶς θὰ διαπιστωθεῖ τὸ σφάλμα, ἰδίως ἂν τὸ σφάλμα
εἶναι μικρό. Ὑπάρχουν προγράμματα ποὺ
κάνουν ἐλέγχους καλῆς λειτουργίας τοῦ
ὑπολογιστῆ (π.χ. στὸ hardware, δηλαδὴ
στὰ ἠλεκτρονικά του καὶ λοιπὰ μέρη).
Ἐπίσης, κάθε καλὸ πρόγραμμα (software)
περιέχει ἐλέγχους, ὥστε νὰ βεβαιώνεται
κανεὶς ὅτι τὰ ἀποτελέσματα εἶναι σωστά.
Ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει ἕνα πλῆρες πρόγραμμα ἀντιμετωπίσεως τῶν λαθῶν. Γι’
αὐτό, ὅταν τὰ ἀποτελέσματα ἑνὸς προγράμματος εἶναι ἀπροσδόκητα, τὸ ἐρώτημα εἶναι ἂν ἔγινε μιὰ σημαντικὴ ἀνακάλυψη ἢ ἂν ὅλα εἶναι λάθη.
Ἕνα παράδειγμα εἶναι τὰ προβλήματα
Ν σωμάτων ποὺ ἕλκονται μεταξύ τους μὲ
βαρυτικὲς δυνάμεις, ὅταν τὸ Ν εἶναι πολὺ
μεγάλο (ἑκατομμύρια ἢ δισεκατομμύρια).
Ἐπειδὴ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ὑπολογισθοῦν
ὅλες οἱ δυνάμεις μεταξὺ ὅλων τῶν σωμάτων ποὺ εἶναι τῆς τάξεως τοῦ Ν^2, χρησιμοποιοῦνται προσεγγιστικοὶ τύποι, ὅπως
ἡ μέθοδος τοῦ «δένδρου» (tree code). Ὁ
ἔλεγχος τότε γίνεται μὲ σύγκριση τῶν ὑπολογισμῶν μὲ διαφορετικὲς μεθόδους ἢ ἔστω
μὲ διαφορετικὰ βήματα ὁλοκληρώσεως.
Ἕνα τέτοιο πρόβλημα ἀντιμετωπίσαμε στὴν ἀρχὴ τῶν ὑπολογισμῶν Ν σω-

μάτων (γύρω στὸ 1966). Ζητήσαμε ἀπὸ
ὅλους τοὺς ἐρευνητὲς νὰ ὑπολογίσουν
τὶς τροχιὲς γιὰ τὶς ἴδιες ἀρχικὲς συνθῆκες
γιὰ Ν=25. Συγκρίναμε τὰ διάφορα ἀποτελέσματα στὸ συνέδριο τῆς Besançon.
Τὰ περισσότερα μεγέθη (κατανομὴ τῶν
σωμάτων σὲ ἀπόσταση, κατανομὴ τῶν ταχυτήτων τους κλπ.) ἦταν παρόμοια. Ἐκεῖ
ὅπου ὑπῆρχε σημαντικὴ διαφορὰ ἦταν
στὸν ἀριθμὸ τῶν σωμάτων ποὺ ἔφευγαν
ἀπὸ τὸ σμῆνος στὸ ἄπειρο. Ἄλλοι εἶχαν
βρεῖ μία διαφυγή, ἄλλοι 3 καὶ ἄλλοι 5.
Ἔτσι τελικὰ ἀποφασίσαμε ὅτι οἱ διαφυγὲς εἶναι 3±2! Ἀλλὰ φυσικὰ αὐτὸ δὲν
ἦταν ἕνα ἱκανοποιητικὸ ἀποτέλεσμα.
Πολὺ ἀργότερα, βεβαίως, ἡ βελτίωση
τῶν ὑπολογιστῶν ἔδωσε πολὺ καλύτερα
ἀποτελέσματα.

3. Ὅρια τῶν κλασικῶν
ὑπολογιστῶν
Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῶν ὑπολογιστῶν κατασκευάζονται ὅλο καὶ μεγαλύτεροι καὶ
ταχύτεροι ὑπολογιστές. Ἕνας γρήγορος
προσωπικὸς ὑπολογιστὴς ἐκτελεῖ περίπου
70 δισεκατομμύρια ὑπολογισμοὺς κινητῆς
ὑποδιαστολῆς τὸ δευτερόλεπτο (Flops),
ἐνῷ ἡ μνήμη του φθάνει καὶ τὰ 64 GB1.
Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνουν πολὺ ταχύτεροι ὑπολογιστές, ἀφοῦ ἔχουμε πλησιάσει
στὰ ὅρια μετάδοσης σημάτων ἐντὸς τῶν
ὑπολογιστῶν μὲ τὴν ταχύτητα τοῦ φωτός. Ἐξάλλου, ἡ αὔξηση τοῦ μεγέθους τῶν
ὑπολογιστῶν δὲν μπορεῖ νὰ συνεχισθεῖ ἐπ’
ἄπειρον. Γιὰ νὰ εἶναι ἀποτελεσματικὸς
ἕνας ὑπολογιστής, πρέπει τὰ διάφορα
μέρη του νὰ ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν ἀρκεῖ νὰ αὐξηθεῖ
ὁ ἀριθμὸς τῶν transistors τους. Πρέπει
νὰ ὑπάρχει καὶ ἡ συνεργασία μεταξὺ τῶν
διαφόρων τμημάτων, ἡ δυνατότης ἀντικα1. 1 byte = 8 bits καὶ 1 GB = 1.000.000.000 bytes.
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ταστάσεως τῶν φθαρμένων στοιχείων καὶ
ὁ ἔλεγχος τῆς ὀρθῆς λειτουργίας.
Ὑπάρχουν ὅμως προβλήματα ποὺ
ὑπερβαίνουν κατὰ πολὺ τὶς δυνατότητες
τῶν σημερινῶν καὶ τῶν μελλοντικῶν ὑπολογιστῶν. Ἕνα παράδειγμα εἶναι ἡ δυνατότης ὑπολογισμοῦ ἐξ ὑπαρχῆς τῆς λειτουργίας ἑνὸς μορίου DNA ποὺ περιέχει 1000
ἄτομα. Ἂν γνωρίζουμε τὶς δυνάμεις μεταξὺ
τῶν διαφόρων ἀτόμων, ἀλλὰ δὲν γνωρίζουμε προσεγγιστικὰ τὴ δομὴ τοῦ μορίου,
χρειαζόμαστε προσεγγιστικὰ 1000^1000
δοκιμαστικοὺς ὑπολογισμούς, γιὰ νὰ βρεθοῦν οἱ συνδυασμοὶ τῶν ἀτόμων ποὺ εἶναι
δυνατὸν νὰ λειτουργήσουν ἀποτελεσματικὰ
μὲ εὐστάθεια. Ἀλλὰ ὁ ἀριθμὸς 1000^1000
εἶναι ἀσύγκριτα μεγαλύτερος ἀπὸ τὸν
ἀριθμὸ τῶν ἀτόμων ὅλου τοῦ Σύμπαντος,
ποὺ εἶναι τῆς τάξεως τοῦ 10^80. Δηλαδή,
ἂν ὅλο τὸ Σύμπαν ἦταν ἕνας ὑπολογιστής,
πάλι δὲν θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς δώσει ἐξ
ὑπαρχῆς τὶς δομὲς τοῦ DNA.
Ἂν σήμερα μποροῦμε νὰ κατασκευάζουμε πειραματικὰ πολύπλοκα μακρομόρια (ὅπως ἔγινε μὲ τὴν τεχνητὴ παραγωγὴ
ἀνθρώπινης ἰνσουλίνης ἀπὸ τὸν καθηγητὴ
Ἀ. Τρακατέλλη καὶ τοὺς συνεργάτες του),
αὐτὸ γίνεται, διότι ἔχουμε πειραματικὰ
δεδομένα ποὺ μᾶς δείχνουν μὲ ἀρκετὴ
ἀκρίβεια τὴ δομὴ τῶν μορίων αὐτῶν. Οἱ
ὑπολογισμοὶ εἶναι πολύπλοκοι, ἀλλὰ δὲν
ὑπερβαίνουν τὶς δυνατότητες τῶν σύγχρονων ὑπολογιστῶν.

4. Κβαντικοὶ ὑπολογιστές
Μιὰ μεγάλη ἀνακάλυψη μὲ τεράστιες
προοπτικὲς ἀποτελοῦν οἱ κβαντικοὶ ὑπολογιστές. Ὡς κβαντικὸ ὑπολογιστὴ ὁρίζουμε μιὰ μηχανὴ ποὺ χρησιμοποιεῖ τὶς ἀρχὲς
τῆς Κβαντικῆς Μηχανικῆς, ὥστε νὰ ἐπιτελέσει λειτουργίες ποὺ εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ
ἀδύνατες σὲ κλασικὸ ἐπίπεδο.
Ἡ Κβαντικὴ Μηχανικὴ χαρακτηρίζεται,

ὡς γνωστόν, ἀπὸ μιὰ σειρὰ ἐξωτικῶν χαρακτηριστικῶν ποὺ δὲν ἀπαντῶνται σὲ κλασικὸ ἐπίπεδο, τὰ ὁποῖα συνοπτικὰ εἶναι:
1. Ἡ κβαντικὴ ὑπέρθεση: Ἕνα σύστημα
ποὺ μπορεῖ νὰ βρεθεῖ στὶς καταστάσεις Α
ἢ Β (π.χ. σπὶν 1/2 ἢ Α καὶ -1/2 ἢ Β) μπορεῖ
νὰ βρεθεῖ καὶ σὲ μιὰ ὑπέρθεση αὐτῶν, μιὰ
ἰδιότυπη μίξη αὐτῶν. Πρὶν λοιπὸν ἐκτελεσθεῖ μέτρηση, τὸ σύστημα βρίσκεται σὲ
μιὰ μετέωρη κατάσταση, ἡ ὁποία περιέχει
τὶς πιθανότητες γιὰ τὴν κατάληψη τῶν Α
καὶ Β καταστάσεων μετὰ τὴ μέτρηση. Ἡ
μέτρηση δηλαδὴ εἶναι αὐτὴ ποὺ ὁδηγεῖ τὸ
σύστημα στὶς καταστάσεις Α, Β.
2. Ἡ κατάρρευση τῆς κατάστασης: Ἀπ’
τὴ στιγμὴ ποὺ μιὰ κβαντικὴ ὑπέρθεση ἔχει
μετρηθεῖ καὶ βρεθεῖ τὸ ἀποτέλεσμα Α ἢ Β,
τότε ὁποιαδήποτε περαιτέρω μέτρηση θὰ
ξαναδώσει τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἀποτέλεσμα.
Ἔχει πραγματοποιηθεῖ δηλαδὴ ἡ λεγόμενη
κατάρρευση τῆς κβαντικῆς ὑπέρθεσης σὲ
μία ἀπὸ τὶς καταστάσεις ποὺ ἐμπεριεῖχε.
3. Ἡ κλασικὴ φύση τῶν μετρητῶν:
Εἶναι βασικὴ παραδοχὴ τῆς Κβαντικῆς
Μηχανικῆς ὅτι οἱ μετρητὲς πρέπει νὰ εἶναι
κλασικὰ συστήματα, εἰδάλλως θὰ ἔχουμε
φαινόμενα ὑπέρθεσης στὶς τιμὲς ποὺ μᾶς
δίνουν τὰ ὄργανα σὲ ἕνα ὁποιοδήποτε
ἐργαστήριο Φυσικῆς, κάτι ποὺ προφανῶς
δὲν συμβαίνει! Ἡ καθιερωμένη Κβαντικὴ
Μηχανικὴ μᾶς λέει τί γίνεται πρὶν καὶ μετὰ
τὴ μέτρηση ἑνὸς συστήματος. Τὴ στιγμὴ
ὅμως ποὺ ἕνας μετρητὴς προκαλεῖ τὴν
κατάρρευση τῆς κατάστασης, κανεὶς δὲν
ξέρει τί γίνεται.
4. Σύμπλεξη: οἱ κβαντικὲς ὑπερθέσεις
χαρακτηρίζονται ἐν γένει ἀπὸ τὸ φαινόμενο τῆς κβαντικῆς σύμπλεξης (quantum
entanglement). Οἱ καταστάσεις Α καὶ Β
ποὺ ἐμπεριέχονται στὶς ὑπερθέσεις βρίσκονται σὲ πληροφοριακὴ σύμπλεξη,
κάτι ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ περιγραφὴ μιᾶς
ὑπέρθεσης δὲν γίνεται νὰ ἀναχθεῖ στὶς
ἐπιμέρους περιγραφὲς τῶν καταστάσεων
ποὺ τὴν ἀπαρτίζουν (δὲν ἰσχύει ἡ λεγόμενη
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πληροφοριακὴ προσθετικότητα). Ἡ κβαντικὴ σύμπλεξη βρίσκεται στὴν καρδιὰ τῆς
Κβαντικῆς Πληροφορικῆς, διότι πάνω σ’
αὐτὴν στηρίζονται ὅλες οἱ δυνατότητες τῶν
κβαντικῶν ὑπολογιστῶν γιὰ ταχύτατη ἐπεξεργασία καὶ μετάδοση τῆς πληροφορίας.
5. Ἀβεβαιότης: Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν
Κλασικὴ Φυσική, στὴν Κβαντομηχανικὴ
δὲν μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε ταὐτοχρόνως
τὴ θέση x καὶ τὴν ὁρμὴ p=mv ἑνὸς σωματιδίου, κάτι ποὺ ἐκφράζεται μὲ τὴν περίφημη σχέση ἀβεβαιότητας τοῦ Heisenberg
ΔxΔp ≥ h/2π. Ἡ ἀβεβαιότητα αὐτὴ εἶναι
ἐγγενὲς χαρακτηριστικὸ τῆς Φύσης σὲ μικροσκοπικὸ ἐπίπεδο, καὶ ὄχι μιὰ τεχνολογικὴ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ Κβαντομηχανικὴ εἶναι μιὰ στατιστικὴ θεωρία
ποὺ μᾶς μιλάει ὄχι γιὰ ἀκριβεῖς ἐπιμέρους
τιμές, ἀλλὰ γιὰ μέσες τιμὲς τῶν διαφόρων
ποσοτήτων ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρουν.
Τὸ κβαντικὸ ἀνάλογο τοῦ θεμελιώδους
λίθου τῆς πληροφορίας, τοῦ γνωστοῦ μας
bit, εἶναι τὸ λεγόμενο qubit (quantum bit).
Ὡς qubit ὁρίζεται οἱοδήποτε φυσικὸ σύστημα μπορεῖ νὰ λάβει δύο σαφῶς καθορισμένες διακριτὲς καταστάσεις, ποὺ συμβατικὰ καλοῦμε 0 καὶ 1. Αὐτὲς μπορεῖ νὰ
εἶναι τὰ ἐπίπεδα πόλωσης ἑνὸς φωτονίου,
ἡ διεύθυνση τοῦ σπὶν ἑνὸς ἠλεκτρονίου
ὡς πρὸς τὸν δεδομένον ἄξονα κ.ο.κ. Ἡ
εἰδοποιὸς διαφορὰ μεταξὺ κλασικῶν καὶ
κβαντικῶν bits εἶναι καὶ ἡ ἱκανότητα τῶν
qubits νὰ βρίσκονται σὲ ὑπέρθεση τῶν
καταστάσεων 0 καὶ 1. Λόγῳ αὐτῆς τῆς
ὑπέρθεσης, ἕνα σύστημα ποὺ ἀποτελεῖται
ἀπὸ n qubits περιγράφεται ἀπὸ 2n ἀριθμούς, δηλαδὴ πολὺ περισσότερα δεδομένα
πληροφορίας ἀπὸ n κλασικὰ bits. Κατὰ
συνέπεια, ἕνας κβαντικὸς ὑπολογιστὴς
εἶναι πολὺ ταχύτερος ἀπὸ ἕναν κλασικό.
Ἡ εὕρεση τοῦ κατάλληλου συστήματος ποὺ θὰ παίζει τὸν ρόλο τοῦ qubit εἶναι
μιὰ ἀπαιτητικὴ διαδικασία. Ἔχουν προταθεῖ qubits φωτονικῆς φύσεως, qubits ποὺ
βασίζονται στὰ σπὶνς φερμιονίων, ὑπερα-

γώγιμα qubits, qubits κβαντικῶν κουκίδων
(τεχνητῶν ἀτόμων) κλπ.
Παρὰ ταῦτα, ἡ κατασκευὴ τῶν κβαντικῶν ὑπολογιστῶν ἢ ἐν πάσῃ περιπτώσει τῶν κβαντικῶν ὀργάνων ποὺ θὰ ἐκτελοῦν στοιχειώδεις πράξεις ὑπολογισμῶν
εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολη, διότι ἡ κβαντικὴ
σύμπλεξη καταστρέφεται πολὺ γρήγορα
λόγῳ τῆς ἀλληλεπίδρασης τῶν qubits μὲ
τὸ περιβάλλον τους, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ
qubits νὰ συμπεριφέρονται κλασικά. Ἡ
διαδικασία κατὰ τὴν ὁποία ἕνα κβαντικὸ
σύστημα χάνει τὴν κβαντική του πληροφορία λόγῳ τῆς ἀλληλεπίδρασής του
μὲ τὸ περιβάλλον του λέγεται κβαντικὴ
ἀποσυνοχὴ ἢ ἀποσυμφωνία (quantum
decoherence), εἶναι ἐξαιρετικὰ γρήγορη
(δισεκατομμυριοστὰ τοῦ δευτερολέπτου)
καὶ ἀποτελεῖ τὸ βασικὸ ἐμπόδιο φυσικῆς
καὶ ὄχι τεχνολογικῆς προελεύσεως γιὰ τὴν
κατασκευὴ ἀξιόπιστων κβαντικῶν ὑπολογιστικῶν μονάδων.
Χωρὶς νὰ θέλουμε νὰ ὑπεισέλθουμε
σὲ τεχνικὲς λεπτομέρειες, ἡ σημερινὴ κοινότητα τῆς Κβαντικῆς Πληροφορικῆς ἔχει
χωριστεῖ χονδρικὰ σὲ 3 κατευθύνσεις:
1. Στὴ μελέτη τῆς κατασκευῆς τῶν
ἰδεατῶν συνθηκῶν γιὰ τὴ συντήρηση τῆς
κβαντικῆς σύμπλεξης γιὰ ὅσο τὸ δυνατὸν
μεγαλύτερα χρονικὰ διαστήματα, κάτι ποὺ
ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ μέγιστο δυνατὸ ἀποκλεισμὸ τῶν qubits ἀπὸ περιβάλλοντα ποὺ
μποροῦν νὰ ἐπιφέρουν γρήγορα τὴν ἀποσυνοχή. Ἡ μελέτη αὐτὴ συνοδεύεται ἀπὸ
τὴν ἀνάπτυξη τῶν τεχνικῶν ποὺ διορθώνουν σὲ κάποιο βαθμὸ κάποια σφάλματα
στοὺς ὑπολογισμοὺς λόγῳ τοῦ περιβάλλοντος τῶν qubits.
2. Στὴν εἰς βάθος μελέτη τοῦ βαθμοῦ
ἀλληλεπίδρασης τῶν κβαντικῶν συστημάτων μὲ τὸ περιβάλλον τους (ὅσο μεγαλύτερος εἶναι αὐτός, τόσο πιό «ἀνοικτό» εἶναι
τὸ σύστημα) καὶ στὴ δυναμικὴ ἐξάλειψη
τοῦ φαινομένου τῆς ἀποσυνοχῆς.
3. Στὴν ἀνάπτυξη τῶν λεγόμενων ὑβρι-
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δικῶν συστημάτων, τὰ ὁποῖα χειρίζονται
τὴν πληροφορία ἐν μέρει κλασικὰ καὶ ἐν
μέρει κβαντικά. Ἡ διαδικασία αὐτὴ ἔχει
ἄμεση σχέση μὲ τὴν Κβαντικὴ Βιολογία,
ὅπου ἡ μετάδοση τῆς πληροφορίας σὲ
βασικὸ ἐπίπεδο στοὺς ζῶντες ὀργανισμοὺς
πραγματοποιεῖται σὲ διάφορα στάδια, στὰ
ὁποῖα, ὅταν χρειάζεται ὑψηλὴ ταχύτητα,
ἔχουμε ἐκμετάλλευση τῶν κβαντικῶν χαρακτηριστικῶν τῆς ὕλης, ἐνῷ σὲ περιπτώσεις
ποὺ ἡ ταχύτητα δὲν παίζει τέτοιο ρόλο
λαμβάνουν χώρα κλασικὲς διαδικασίες. Ἡ
προσέγγιση αὐτὴ εἶναι προφανῶς ἡ πλέον
φιλόδοξη, ἀλλὰ θὰ ἀποδώσει καρποὺς σὲ
μεγάλο βάθος χρόνου.
Ἡ ἀνάπτυξη τῶν κβαντικῶν ὑπολογιστῶν εἶναι ἀπόρροια τῶν ἰδεῶν καὶ
συμπερασμάτων ποὺ προκύπτουν ἀπὸ
τὰ θεμέλια τῆς Κβαντικῆς Φυσικῆς τῶν
ἀνοικτῶν συστημάτων. Τὸ 1976, ἄλλωστε,
ὁ Goran Lindblad δημοσίευσε τὴν ἐξίσωση
ἐξέλιξης ἑνὸς ἀνοικτοῦ κβαντικοῦ συστήματος, ἡ ὁποία πλέον λέγεται ἐξίσωση
Master τύπου Linblad καὶ κυριαρχεῖ στὰ
βιβλία τῆς Κβαντικῆς Πληροφορικῆς.
Μποροῦν ὅμως οἱ κβαντικοὶ ὑπολογιστὲς νὰ λύσουν ἕνα πρόβλημα ποὺ ἔχει
πρακτικὴ ἀξία καὶ ἐνδιαφέρει τοὺς ἀνθρώπους, ἢ ἡ ταχύτητά τους φαίνεται σὲ
εἰδικὲς μόνον περιπτώσεις; Τὸ 1994 ὁ Peter
Shor ἔδειξε ὅτι οἱ κβαντικοὶ ὑπολογιστὲς
μποροῦν νὰ παραγοντοποιήσουν μεγάλους
ἀκέραιους ἀριθμοὺς μὲ ὑψηλὴ ἀξιοπιστία.
Δεδομένου ἑνὸς ἀριθμοῦ N=pxq, ὁ ἀλγόριθμος τοῦ Shor δίνει τὰ p καὶ q. Δὲν ὑπάρχει
ἀξιόπιστος κλασικὸς ἀλγόριθμος γιὰ τὸ ἐν
λόγῳ πρόβλημα. Τὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ
ἀλγόριθμου τοῦ Shor εἶναι ὅτι «σπάει»
τὴν κρυπτασφάλεια τοῦ διαδικτύου, ἡ
ὁποία ἐθεωρεῖτο ἐξασφαλισμένη μὲ τοὺς
κλασικοὺς ὑπολογιστές. Μιὰ ἑπόμενη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τὸ 1996 μὲ τὸν
περίφημο ἀλγόριθμο τοῦ Grover, ὁ ὁποῖος
ἀφορᾷ ἕνα ἀπὸ τὰ βασικότερα προβλήματα τῆς ἐπιστήμης τῶν ὑπολογιστῶν: τὴν

Οἱ κβαντικοὶ ὑπολογιστὲς
εἶναι ἡ ἑπόμενη γενεὰ
ὑπολογιστικῶν μηχανημάτων.
Παρ’ ὅλη ὅμως τὴν πρόοδο
στὸν τομέα αὐτόν, ὑπάρχουν
βασικὰ προβλήματα γιὰ τὴν
κατασκευή τους, ὅπως
ἡ δημιουργία μηχανημάτων
μεγάλης κλίμακος λόγῳ
ἀποσυνοχῆς καὶ ἡ εὕρεση
κβαντικῶν ἀλγορίθμων
μὲ πρακτικὴ ἀξία.
εὕρεση ἑνὸς στοιχείου μέσα σὲ μιὰ ἀκανόνιστη βάση δεδομένων. Ἔστω ὅτι ἔχουμε n
κουτιὰ ποὺ περιέχουν ἕνα 0 ἢ 1 τὸ καθένα.
Μποροῦμε νὰ δοῦμε τί περιέχει ἕνα κουτὶ
μὲ κόστος μία ἐρώτηση. Θέλουμε τώρα νὰ
βροῦμε ἕνα κουτὶ ποὺ περιέχει ἕνα 1. Σὲ
ἕναν κλασικὸ ὑπολογιστὴ θὰ χρειαζόμασταν, στὴ χειρότερη περίπτωση, n ἐρωτήσεις. Μὲ τὸν ἀλγόριθμό του ὁ Lov Grover
δίνει λύση στὸ παραπάνω πρόβλημα μὲ
√n ἐρωτήσεις, ὁπότε εἶναι κατὰ πολὺ ταχύτερος. Αὐτὴ ἡ ἐπιτάχυνση ποὺ ἔδωσε ὁ
ἐν λόγῳ ἀλγόριθμος βρίσκει ἐφαρμογὴ σὲ
πολλὲς ἐφαρμογὲς εὕρεσης στοιχείων μέσα
σὲ βάσεις δεδομένων καὶ σὲ προβλήματα
βελτιστοποίησης.
Τὸ 1996 ὁ Seth Lloyd πρότεινε ἕναν
κβαντικὸ ἀλγόριθμο ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει
ἐξομοίωση τῶν κβαντικῶν συστημάτων.
Ἕνας κβαντικὸς ὑπολογιστὴς μὲ μερικὲς
δεκάδες qubits θὰ μποροῦσε μὲ λίγες
δεκάδες βήματα ὑπολογισμῶν νὰ κάνει
ἐξομοιώσεις ποὺ θὰ χρειάζονταν πράξεις
τῆς τάξεως τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ Avogadro
(6x10^23) σὲ κλασικοὺς ὑπολογιστές. Μετὰ
τὴ δημοσίευση τῶν ἀνωτέρω ἀλγορίθμων,
οἱ ἐπιστημονικὲς δημοσιεύσεις ποὺ ἀφοροῦσαν τοὺς κβαντικοὺς ὑπολογιστὲς
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ἐκτοξεύθηκαν σὲ ὕψη (ἀπὸ 250 περίπου
τὸ 1998 στὶς 2500 τὸ 2010).
Ἡ κατασκευὴ κβαντικῶν ὑπολογιστῶν
μὲ πολλὰ qubits ἔχει, ὅπως προείπαμε,
βασικὸ ἀντίπαλο τὴν κβαντικὴ ἀποσυνοχή.
Παρὰ ταῦτα, οἱ προσπάθειες νὰ ὑπερνικηθεῖ τὸ φαινόμενο αὐτὸ εἶναι ἄοκνες
καὶ ἔχουν ὁδηγήσει σὲ πολλὲς πρότυπες
ἐργαστηριακὲς κατασκευὲς καὶ διατάξεις.
Ἡ ἑταιρεία ποὺ ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἔβγαλε
τὸν πρῶτο ἐμπορικὸ κβαντικὸ ὑπολογιστὴ
εἶναι ἡ D-Wave Inc., τῆς ὁποίας ὁ ὁμώνυμος ὑπολογιστὴς ξεκίνησε μὲ 128 ὑπεραγώγιμα qubits τὸ 2011, ἔφθασε τὰ 512 qubits
τὸ 2013 καὶ τὰ 1000+ τὸ 2015, σὲ συνεργασία μὲ τὴ Google καὶ τὴ NASA. Ἡ κριτικὴ ὅμως ποὺ δέχθηκε κατὰ καιροὺς ἦταν
ἄφθονη, ἀφοῦ τὸ μηχάνημα αὐτὸ δὲν εἶναι
στὴν πραγματικότητα ἕνας ὑπολογιστὴς
γενικῶν καθηκόντων σὰν αὐτοὺς ποὺ γνωρίζουμε, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ
μόνον γιὰ ἕνα συγκεκριμένο ἀλγόριθμο. Τὰ
qubits ποὺ χρησιμοποιοῦνται εἶναι θορυβώδη καὶ δὲν ἱκανοποιοῦν αὐστηρὰ ὅρια
σφάλματος. Ἐπίσης, δὲν ἔχουν ἐπιδείξει
ἀκόμα ἱκανοποιητικὴ σύμπλεξη εὐρείας
κλίμακος, δηλαδὴ δὲν μποροῦν νὰ διατηρήσουν τὴ σύμπλεξη σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα,
ὅταν ὁ ἀριθμὸς τῶν qubits εἶναι αὐξημένος,
ἐνῷ πρόσφατες ἔρευνες ἔδειξαν ὅτι μερικοὶ κλασικοὶ ἀλγόριθμοι βελτιστοποίησης
μποροῦν νὰ νικήσουν τὸν D-Wave II.
Ὅλες οἱ σύγχρονες ἑταιρεῖες ὑπερυψηλῆς τεχνολογίας ἔχουν πλέον τμήματα
ἐρεύνης στὸ πεδίο τῆς Κβαντικῆς Πληροφορικῆς (IBM, Microsoft, Google, ID
Quantique – ἡ πρώτη ἑταιρεία ποὺ τὸ
2002 ἔκανε ἐπίδειξη κβαντικῶν κρυπτογραφικῶν κλειδιῶν). Τὸ 2013 ὁ ἱδρυτὴς
τῆς Blackberry Mike Lazaridis (ἑλληνικῆς
καταγωγῆς) ἀνακοίνωσε ἐπένδυση 100
ἑκατομμυρίων δολαρίων γιὰ ἔρευνα στὸ ἐν
λόγῳ πεδίο, ἐνῷ τὸ 2014 ἡ κυβέρνηση τοῦ
Ἡνωμένου Βασιλείου διέθεσε 270 ἑκατομμύρια λίρες γιὰ παραγωγὴ καὶ ἐμπορευμα-

τοποίηση τῶν κβαντικῶν τεχνολογιῶν. Οἱ
ἐκτιμήσεις γιὰ τὴν ἀγορὰ τῶν κβαντικῶν
ὑπολογιστῶν ὑπολογίζεται ὅτι θὰ εἶναι 10
περίπου δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τὰ
τέλη τοῦ 2020.
Συνοψίζοντας, οἱ κβαντικοὶ ὑπολογιστὲς εἶναι ἡ ἑπόμενη γενεὰ ὑπολογιστικῶν μηχανημάτων. Παρ’ ὅλη ὅμως τὴν
πρόοδο στὸν τομέα αὐτόν, ὑπάρχουν βασικὰ προβλήματα γιὰ τὴν κατασκευή τους,
ὅπως ἡ δημιουργία μηχανημάτων μεγάλης
κλίμακος λόγῳ ἀποσυνοχῆς καὶ ἡ εὕρεση
κβαντικῶν ἀλγορίθμων μὲ πρακτικὴ ἀξία.
Ἡ εὕρεση ἑνὸς κβαντικοῦ ὑπολογιστῆ γενικῆς χρήσεως στὰ ράφια τῶν ἐμπορικῶν
καταστημάτων ἀναμένεται νὰ καθυστερήσει γιὰ 20-30 ἀκόμα ἔτη, ἀλλὰ οἱ προσπάθειες, τόσο σὲ θεωρητικὸ ὅσο καὶ σὲ
πρακτικὸ ἐπίπεδο, εἶναι ἐντατικές.

5. Συμπεράσματα
Οἱ κβαντικοὶ ὑπολογιστὲς ἔχουν τεράστιες προοπτικές. Θὰ εἶναι ἀσυγκρίτως ταχύτεροι ἀπὸ τοὺς κλασικοὺς ὑπολογιστές.
Ἐν τούτοις, ἡ ἀξιοποίηση τοῦ τεράστιου
ὄγκου τῶν ὑπολογισμῶν τους ἀπαιτεῖ τὴν
ἐξέταση τοῦ κάθε ἀποτελέσματος, κάτι ποὺ
εἶναι μιὰ βραδεῖα διαδικασία καὶ περιορίζει δραστικὰ τὴν ἀποτελεσματικότητα
τῶν κβαντικῶν ὑπολογιστῶν. Ἡ ἀξιοποίηση τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν κβαντικῶν
ὑπολογιστῶν ἐπαφίεται σὲ συνήθεις ὑπολογιστές, ἄρα τελικὰ ἡ ταχύτης τῶν συστημάτων κλασικῶν-κβαντικῶν ὑπολογιστῶν
ἐξαρτᾶται τελικῶς ἀπὸ τοὺς συνήθεις ὑπολογιστές. Τὸ φαινόμενο αὐτὸ εἶναι ἀνάλογο μὲ τὸν ὑπολογισμὸ τῆς ταχύτητας μιᾶς
νηοπομπῆς, ἡ ὁποία οὐσιαστικὰ εἶναι ἴση
μὲ τὴν ταχύτητα τοῦ βραδύτερου πλοίου.
Ἕνα γνωστὸ παράδειγμα εἶναι ἡ περίπτωση ἑνὸς πλήθους πιθήκων ποὺ
συνεχῶς κτυποῦν τὰ πλῆκτρα γραφομηχανῶν. Οἱ περισσότερες γραμμὲς ποὺ
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Οἱ κβαντικοὶ ὑπολογιστὲς ἔχουν τεράστιες προοπτικές. Θὰ
εἶναι ἀσυγκρίτως ταχύτεροι ἀπὸ τοὺς κλασικοὺς ὑπολογιστές. Ἐν τούτοις, ἡ ἀξιοποίηση τοῦ τεράστιου ὄγκου τῶν
ὑπολογισμῶν τους ἀπαιτεῖ τὴν ἐξέταση τοῦ κάθε ἀποτελέσματος, κάτι ποὺ εἶναι μιὰ βραδεῖα διαδικασία καὶ περιορίζει δραστικὰ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν κβαντικῶν
ὑπολογιστῶν. Ἡ ἀξιοποίηση τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν κβαντικῶν ὑπολογιστῶν ἐπαφίεται σὲ συνήθεις ὑπολογιστές,
ἄρα τελικὰ ἡ ταχύτης τῶν συστημάτων κλασικῶν-κβαντικῶν ὑπολογιστῶν ἐξαρτᾶται τελικῶς ἀπὸ τοὺς συνήθεις
ὑπολογιστές. Τὸ φαινόμενο αὐτὸ εἶναι ἀνάλογο μὲ τὸν ὑπολογισμὸ τῆς ταχύτητας μιᾶς νηοπομπῆς, ἡ ὁποία οὐσιαστικὰ εἶναι ἴση μὲ τὴν ταχύτητα τοῦ βραδύτερου πλοίου.
βγαίνουν ἀπὸ αὐτὲς τὶς γραφομηχανὲς
δὲν ἔχουν νόημα. Ὅμως ἡ πιθανότης νὰ
γράψουν ἕνα σωστὸ κείμενο δὲν εἶναι
μηδενική. Ἑπομένως, μέσα στὸ πλῆθος
τῶν ἄχρηστων κειμένων θὰ ὑπάρχουν καὶ
ὅλα τὰ κείμενα ποὺ ἔχουν γραφεῖ κατὰ
καιροὺς ἀπὸ ὅλους τοὺς συγγραφεῖς τῆς
γῆς. Τὸ παράδειγμα αὐτὸ εἶχε διατυπωθεῖ ἀπὸ τὸν E. Borel (1913), ἀπὸ τὸν A.
Eddington καὶ ἄλλους, καὶ εἶναι γνωστὸ
ὡς τό «θεώρημα τῶν ἀπείρων πιθήκων»
(ὑπάρχει ἐνδεικτικὸ ἄρθρο στὴ Wikipedia).
Ποιὰ ὅμως εἶναι ἡ πιθανότης νὰ γραφεῖ ἕνας συγκεκριμένος στίχος 20 γραμμάτων ἀπὸ τὸν Ἅμλετ τοῦ Shakespeare;
Δεδομένου ὅτι τὰ γράμματα τοῦ ἀγγλικοῦ ἀλφαβήτου εἶναι 26, ἡ πιθανότης νὰ
γραφεῖ τὸ πρῶτο γράμμα εἶναι 1/26. Ἡ
πιθανότης νὰ γραφοῦν τὰ 20 γράμματα
στὴ σειρὰ εἶναι 1:26^20, δηλαδὴ περίπου
1/2x10^28. Ὁλόκληρος ὁ Ἅμλετ περιέχει
περίπου 130000 γράμματα. Ἑπομένως, ἡ
πιθανότης νὰ γραφεῖ ὁλόκληρο τὸ κείμενο αὐτὸ εἶναι περίπου 1:3.4x10^18400
(δεκαοκτὼ χιλιάδες μηδενικὰ μετὰ τὸ 1).
Ἂν εἴχαμε τόσους πιθήκους καὶ μηχανὲς

ὅσο τὸ σύνολο τῶν πρωτονίων τοῦ ὁρατοῦ
Σύμπαντος (10^80) καὶ ὅλοι αὐτοὶ δούλευαν μὲ ταχύτατο ρυθμό (2000 χαρακτῆρες
ἀνὰ λεπτό) ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ Σύμπαντος
(τὸ Big Bang) μέχρι σήμερα, θὰ εἶχαν γράψει συνολικὰ κάπου 10^100 γράμματα. Ὁ
ἀριθμὸς αὐτὸς εἶναι ἀσήμαντος μπροστὰ
στὸ πλῆθος τῶν περιπτώσεων (10^18400).
Ἄρα ἡ πιθανότης νὰ εἶχαν γράψει τὸν
Ἅμλετ θὰ ἦταν σχεδὸν μηδενική.
Ἀλλὰ καὶ ἂν εἶχαν πράγματι γράψει
τὸν Ἅμλετ ἢ ἕνα ἄλλο κλασικὸ κείμενο,
ποῦ θὰ τὸ βρίσκαμε αὐτὸ μέσα στὸν τεράστιο ὄγκο τῶν ἄχρηστων ἀποτελεσμάτων;
(Ἂν τύπωναν τὰ ἀποτελέσματά τους, θὰ
εἴχαμε χαρτὶ πολὺ περισσότερο ἀπὸ ὁλόκληρο τὸ Σύμπαν).
Ἑπομένως, καὶ ἂν ἀκόμη οἱ κβαντικοὶ
ὑπολογιστὲς ἐπιταχύνουν καταπληκτικὰ
τὴν παραγωγὴ πληροφοριῶν, ἡ ἀναζήτηση τῶν ἀποτελεσμάτων, ποὺ γίνεται μὲ
συνήθεις ὑπολογιστές, θὰ ἀπαιτοῦσε τεράστιους χρόνους, μεγαλύτερους ἀπὸ τὴν
ἡλικία τοῦ Σύμπαντος, γιὰ νὰ βροῦμε ὄχι
τὸ κείμενο τοῦ Ἅμλετ ἢ κείμενα ἄλλων συγγραφέων, ἀλλὰ γιὰ νὰ λύσουμε ἕνα «μικρό»
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σχετικὰ πρόβλημα, ὅπως εἶναι νὰ βρεθεῖ
ἐξ ὑπαρχῆς ἡ δομὴ τοῦ DNA. Ἡ μόνη μας
διέξοδος εἶναι νὰ παρακολουθήσουμε τὴ
φύση καὶ νὰ μιμηθοῦμε ὅσο τὸ δυνατὸν
καλύτερα τὴ δομὴ τοῦ DNA ποὺ ὑπάρχει
στὴ Φύση. Τὸ τελικὸ συμπέρασμα εἶναι
ὅτι οἱ δυνατότητες τῶν κβαντικῶν ὑπολογιστῶν εἶναι περιορισμένες, ὅπως καὶ οἱ
δυνατότητες τῶν κλασικῶν ὑπολογιστῶν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ἀκαδημαϊκός

Βιβλιογραφία (ἐνδεικτική)
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡ. ΤΖΕΜΟΣ
Δρ Κβαντικῆς Φυσικῆς

ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΒΡΟΥΜΕ, ΙΗΣΟΥ;
«Διέλθετε ἕως Βηθλεὲμ καὶ εὑρήσετε Βρέφος ἐσπαργανωμένον,
κείμενον ἐν φάτνῃ... ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος».
(Λουκᾶ, β΄ 11)

Ἀπόψε τὴ νυχτιά, φέγγει ἕν’ ἀστέρι
ἀνάσβηστο ψηλὰ στὸν οὐρανό,
ποιὸς ξέρει σὰν τί μήνυμα θὰ φέρει
καὶ λάμπει τόσο, τόσο φωτεινό.

Εἴτ’ εἴσαστε φτωχοί, πρίγκηπες εἴτε,
ἐλᾶτε καὶ μὲ Μάγους καὶ βοσκούς,
ἐκεῖ σπαργανωμένο θὰ μὲ βρεῖτε,
Ἄγγελοι ἐκεῖ θὰ λέν’ σκοποὺς γλυκούς.

Καὶ γίνηκε τ’ ἀστέρι φωτολύχνι,
βοσκοὶ καὶ Μάγοι πᾶν στὴ σιγαλιά,
τὸ δρόμο τὸν τρισπόθητο τοὺς δείχνει,
τοὺς ὁδηγεῖ στὴν ἄγνωρη σπηλιά.

Ἐμὲ θὰ διαλαλοῦνε τ’ Ἀγγελούδια,
Ἐγὼ εἶμαι τοῦ κόσμου ὁ Λυτρωτής.
– Ὦ, Λυτρωτή, σ’ Ἐσένα τὰ τραγούδια,
τῆς νύχτας οἱ ψαλμοὶ σ’ Ἐσέν’ αὐτῆς.

Ζητᾶμ’ ἐδῶ κι ἐκεῖ νὰ λυτρωθοῦμε
καὶ κράζουμε, σὰν τ’ ἄδολα παιδιά.
– Ποῦ τάχα, Ἰησοῦ, θὲ νὰ Σὲ βροῦμε,
ἐτούτη τὴν τρισάγια τὴ βραδιά;

Ἐσένα καρτεροῦσαν οἱ αἰῶνες,
Ἐσένα καὶ τὰ Ἔθνη, μόνο Ἐσέ,
μ’ Ἐσέν’ ἀνθοῦν τῆς θέωσης οἱ ἀνθῶνες,
μ’ Ἐσένα, ὦ, Παράδεισε χρυσέ.

– Ἀπόψε, ἀναμεριᾶστε κάθε νέφος
κι ἐλᾶτε στὴ φτωχὴ τὴ Βηθλεέμ,
στὴ φάτνη θὰ μὲ βρεῖτε μέσα Βρέφος,
ἡ φάτνη ἀπόψε γίνεται Ἐδέμ.

Ἔπεσε... Δὲν μποροῦσε, Δημιουργέ μας,
τὸ πλάσμα Σου ἀπ’ τὸ ρύπο του νὰ βγεῖ,
τόσο δὲ σηκωθήκαμε ποτέ μας,
ἦρθες νὰ μᾶς σηκώσεις ἀπ’ τὴ γῆ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ
ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Ἀ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

λλὰ ὁ κόσμος μας δὲν εἶναι
μονοδιάστατος. Δὲν εἶναι
μόνο καινοτομία καὶ πρόοδος πρὸς τὸ μέλλον. Ἔχει
καὶ ἄλλες διαστάσεις, πρέπει δηλαδὴ νὰ ἔχει καὶ εὖρος καὶ βάθος.
Θὰ πρέπει λοιπὸν ἕνα μοντέρνο Πανεπιστήμιο νὰ νοιάζεται γιὰ ὁλόκληρη
τὴν κοινωνία στὴν ὁποία δρᾷ (εὖρος),
ἀλλὰ καὶ νὰ συνεχίζει, ἂν μοῦ ἐπιτραπεῖ, τὴ φιλοσοφικὴ παράδοση (βάθος)
τῆς Σχολῆς τῶν Ἀθηνῶν, ὅπως τὴν παρουσιάζει στὴν περίφημη νωπογραφία
του ὁ Ραφαήλ.
Ἡ Σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν παρουσιάζεται
ὡς ἡ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ στὴν Κλασικὴ Ἀθήνα ἀπὸ τὸν
Πλάτωνα, ἐπέζησε μέχρι τοὺς Μέσους
χρόνους, διέκοψε τὴν παρουσία της, μεταφέρθηκε ὡς δάνειο στὸ ἐξωτερικό, καὶ
τὴν πήραμε ὡς ἀντιδάνειο μὲ τὴ δημιουργία τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν τὸν
19ο αἰῶνα.
Ἡ εἰκόνα τῆς Σχολῆς τῶν Ἀθηνῶν
τοῦ Ραφαήλ, ἡ ὁποία βρίσκεται στὴ Ρώμη,
μπορεῖ νὰ παρουσιάσει κατὰ κάποιον
τρόπο τὸ πῶς βλέπει κανεὶς τὶς δύο διαστάσεις (τοῦ εὔρους καὶ τοῦ βάθους) τῆς
συμβολῆς τοῦ Πανεπιστημίου σήμερα στὴ
Δύση. Ὁ Ραφαὴλ εἰκονίζει τὸ Πανεπιστήμιο τῶν Ἀθηνῶν ὡς ἕναν ἀρχαῖο ναό, ὁ
ὁποῖος τιμᾷ τὸν θεὸ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς
σοφίας, τὸν Ἀπόλλωνα. Μοιάζει, ὅμως,
καὶ μὲ ἕνα χριστιανικὸ ναό, σταυροειδῆ

μετὰ τρούλου. Παντρεύοντας δηλαδὴ ὁ
Ραφαὴλ τὴ γνώση τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος
μὲ τὸν Χριστιανισμό, δείχνει στὸ κέντρο
τῆς εἰκόνας του τοὺς δύο στυλοβάτες,
πέραν τῶν ὑπολοίπων φιλοσόφων καὶ
κοινωνικῶν καὶ ἀκαδημαϊκῶν ἐργατῶν
τοὺς ὁποίους παρουσιάζει, τὸν Πλάτωνα στὴν πολὺ ὥριμη ἡλικία του καὶ τὸν
μαθητή του Ἀριστοτέλη στὴ μέση ἡλικία
του, στὴν πιὸ δυνατή του ἡλικία.
Ὁ Ραφαὴλ δείχνει τὸν Ἀριστοτέλη νὰ
προτείνει τὸ χέρι στοὺς νέους, οἱ ὁποῖοι
βρίσκονται μπροστά του καὶ κοιτοῦν
τὴν εἰκόνα ἀπὸ ἕνα χαμηλότερο σημεῖο.
Τοὺς προτείνει τὴ γνώση, τὴν καινοτομία,
τὸν ἐμπειρισμό, ἀλλὰ στὸ ἄλλο χέρι του
κρατάει ἕνα βιβλίο, στὸ ὁποῖο ὁ Ραφαὴλ
ἀναγράφει τὸν τίτλο Ἠθικὰ Νικομάχεια,
γιατὶ θέλει νὰ περάσει ἕνα σαφὲς μήνυμα. Ὅτι πέραν τῆς προόδου καὶ τῆς
τεχνολογίας, αὐτὸ ποὺ θὰ πρέπει νὰ
προστεθεῖ ὡς ἐπιπλέον διάσταση εἶναι
τὸ ἦθος, ἡ ἠθική, οἱ κανόνες. Τά “policies
and precedures” ποὺ ἀκολουθεῖ μιὰ κοινωνία. Κι οἱ ὀργανωμένες κοινωνίες τῆς
Δύσης προσπαθοῦν ὄχι μόνο νὰ ἔχουν
ἠθικοὺς κανόνες, ἀλλὰ καὶ νὰ τοὺς ἐφαρμόζουν. Ὁ Ραφαὴλ ἐπέλεξε γιὰ τοὺς νέους ἀνθρώπους, ἀπὸ τὰ τρία ἠθικὰ βιβλία
ποὺ εἶχε γράψει ὁ Ἀριστοτέλης, τὰ Ἠθικὰ
Νικομάχεια. Ὁ Νικόμαχος ἦταν γιός του
καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ
θὰ ἀκολουθοῦσε τοὺς κανόνες, πέρα ἀπὸ
κάθε νεποτισμὸ ἢ εὐνοιοκρατία.

215

Δίπλα στὸν Ἀριστοτέλη στέκεται ὁ
Πλάτωνας, ὁ ὁποῖος, στὴν ὥριμη πλέον
ἡλικία του, τονίζει τὸ ἦθος, τὴν ὑποκείμενη φιλοσοφία, τὸ νόημα τῆς ζωῆς.
Ξεφεύγει δηλαδὴ ἀπὸ τὶς ὁριζόντιες διαστάσεις καὶ μᾶς δείχνει πρὸς τὰ ψηλά.
Κρατάει στὰ χέρια του τὸν Τίμαιο, ἕνα
βιβλίο στὸ ὁποῖο πραγματεύεται τὴ σχέση
τοῦ κόσμου μας μὲ τὸν κόσμο τῶν ἰδεῶν,
τὴ σχέση τοῦ ὁρατοῦ μὲ τὸ ἐπέκεινα, τὴ
σχέση τοῦ τώρα μὲ τὴν αἰωνιότητα. Καὶ

Πέραν τῆς προόδου καὶ
τῆς τεχνολογίας, αὐτὸ ποὺ
θὰ πρέπει νὰ προστεθεῖ
ὡς ἐπιπλέον διάσταση
εἶναι τὸ ἦθος, ἡ ἠθική,
οἱ κανόνες. Τά “policies
and precedures” ποὺ
ἀκολουθεῖ μιὰ κοινωνία.
θέλει ἴσως νὰ τονίσει ὅτι, πέρα ἀπὸ τὴν
πρόοδο καὶ τὴν καινοτομία, πέρα ἀπὸ
τοὺς ἠθικοὺς κανόνες, θὰ πρέπει κανεὶς
μέσα ἀπὸ τὴν παιδεία νὰ βρίσκει τὸ νόημα τῆς ζωῆς. Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ πῶς θὰ
μετρήσει κανεὶς σὲ κρίσιμες καμπὲς τῆς
πορείας του, ἀλλὰ καὶ κυρίως στὸ τέλος
τῆς ζωῆς του, τὸ πέρασμά του ἀπὸ αὐτὸν
τὸν κόσμο, τὴν προσφορά του στὸν συνάνθρωπό του. Θὰ τὴ μετρήσει μὲ τὸ πόσα χρήματα ἔβγαλε; Θὰ τὴ μετρήσει μὲ τὸ
πόσα ὑλικὰ ἀγαθὰ ἔχει; Θὰ τὴ μετρήσει
μὲ τὸ πόσους συνανθρώπους του ὑπηρέτησε καὶ τί ἀνακαλύψεις ἔκανε; Μὲ τί θὰ
μετρήσει τὴν εὐτυχία του στὸ τέλος τῆς
ζωῆς του; Αὐτὸ εἶναι ἕνα οὐσιαστικὸ καὶ
πρωταρχικὸ ἐρώτημα, στὸ ὁποῖο ὁ καθένας πρέπει νὰ δώσει ἀπαντήσεις μόνος
του, «σκοπῶν καθ’ ἑαυτόν», στὸ ταμιεῖόν
του. Στὸν βίο τοῦ Ἀλκιβιάδη, ὅπως μᾶς
μεταφέρεται ἀπὸ τὸν Πλούταρχο (7.2),

ἐμφανίζεται ὁ Περικλῆς νὰ θέλει νὰ μένει μόνος του σὲ κάθε κρίσιμη καμπὴ
ποὺ ἀναθεωροῦσε τὴν πορεία του καὶ
ἑτοιμαζόταν νὰ δώσει λογαριασμὸ στοὺς
συμπολίτες του («σκοπεῖν καθ’ ἑαυτόν,
ὅπως ἀποδώσει λόγον»).
Καὶ γιὰ νὰ μὴ νομισθεῖ ὅτι αὐτὸ εἶναι
μόνο Ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ ἢ Μεσαιωνικὸ
πρότυπο ἢ φαινόμενο, θὰ συνιστοῦσα,
σὲ ὅσους ἔχουν τὸν χρόνο καὶ τὴ διάθεση, νὰ διαβάσουν ἕνα βιβλίο ποὺ μόλις
ἐκδόθηκε ἀπὸ ἕνα συνάδελφο τοῦ Πανεπιστημίου Brown κοντὰ στὴ Βοστώνη, μὲ
τίτλο: Morning, Noon and Night. Finding
the meaning of life’s stages. “Morning”
εἶναι οἱ φοιτητές, “noon” νομίζω ὅτι εἶναι
οἱ ἄνθρωποι τῆς δικῆς μου ἡλικίας καί
“night” εἶναι αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀφυπηρετήσει. Τὸ βιβλίο θέλει νὰ μᾶς κάνει
νὰ διερωτηθοῦμε, ὅλοι μας, «ποιὸ εἶναι
τὸ νόημα τῆς ζωῆς μας». Κι ἂν αὐτὸ τὸ
ἐρώτημα τὸ συνειδητοποιήσουμε ὡς βασικὸ ἐρώτημα, τὸ ὁποῖο δίνει προσανατολισμὸ στὴ ζωή μας, τότε θὰ παύσουμε
νὰ εἴμαστε ἐπιστήμονες μόνον γιὰ τὸν
ἑαυτό μας, ἢ ἔστω γιὰ τὸν ἀσθενῆ μας,
καὶ θὰ μπορέσουμε νὰ γίνουμε ὑπεύθυνοι
καὶ ὥριμοι κοινωνικοὶ ἐργάτες, ποὺ θὰ
ἐφαρμόζουν στὴν πράξη τὴν Ἐπιστήμη
τους ὡς κοινωνικὴ εὐθύνη.
Θὰ δώσω δύο παραδείγματα γιὰ τὸ
πῶς τὸ ἐννοῶ αὐτό. Λέμε στοὺς φοιτητές
μας ὅτι δὲν μποροῦν νὰ μᾶς πληρώσουν
γι’ αὐτὰ ποὺ τοὺς δίνουμε. Χρησιμοποιοῦμε ἕναν καινούργιο ὅρο: “You pay
forward”. Αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ σοῦ ἔδωσα
ἔχεις τὴν ὑποχρέωση νὰ τὸ πολλαπλασιάσεις καὶ νὰ τὸ στείλεις ἐσὺ ὡς σκυτάλη
στὴν ἑπόμενη γενιὰ καὶ στὴν κοινωνία.
Ἐπίσης, πολλοὶ λένε γιὰ τὸ Πανεπιστήμιο
τοῦ Harvard ὅτι εἶναι τὸ πρῶτο ἀξιολογικὰ Πανεπιστήμιο στὸν κόσμο. Ἐμεῖς οἱ
καθηγητὲς αὐτοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τὸ
ἔχουμε ἀλλάξει λίγο αὐτὸ καὶ λέμε ὅτι
δὲν εἶναι τὸ πρῶτο Πανεπιστήμιο στὸν
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κόσμο, ἀλλὰ εἶναι τὸ πρῶτο Πανεπιστήμιο γιὰ τὸν κόσμο, στὴν ὑπηρεσία τοῦ
κόσμου, καὶ τὸ ἔχουμε βάλει στὸ logo
μας: “For the world”. Καὶ αὐτὸ τὸ κάναμε ἔχοντας συναίσθηση ὅτι ἡ εὐθύνη
τῶν μεγάλων ἐπιτυχιῶν, σὲ ὁποιαδήποτε
συλλογικότητα, ἀνήκει πρωταρχικὰ στὶς
ἡγετικὲς δομές. Αὐτὲς ἔχουν τὴν εὐθύνη.
Ἐὰν ἡ συλλογικότητα στὴν ὁποία βρισκόμαστε σήμερα ἐπιτύχει ἢ ἀποτύχει
στὸν σκοπό της, αὐτὸ θὰ εἶναι εὐθύνη
τῆς ἡγεσίας της. Ἂν μιὰ κοινωνία ἐπιτύχει
ἢ ἀποτύχει, αὐτὸ θὰ εἶναι πρωτίστως
εὐθύνη τῶν ἡγετῶν της. Κεντρικὸ ρόλο
μεταξὺ τῶν ἡγεσιῶν μιᾶς κοινωνίας ἔχουν
τὰ Πανεπιστήμια, τὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ
δράσουν, ὥστε ὄχι μόνον νὰ ἀποφευχθεῖ
νὰ βυθιστεῖ ὁ Τιτανικός, ἀλλὰ καὶ νὰ
βοηθήσουν, ὥστε ἡ κοινωνία νὰ βρεῖ τὸν
δρόμο της πρὸς τὴν εὐημερία. Πολλοὶ
τὸ ἔχουν πεῖ, ὁ Ἀινστάιν, ὁ Φραγκλῖνος,
ἀκόμα καὶ οἱ Κινέζοι: «Στὸ μέσο κάθε
δύσκολης ἐποχῆς βρίσκεται ἡ εὐκαιρία νὰ

δημιουργήσει κανεὶς κάτι καινούργιο, κάτι
ὀμορφότερο, ἀνθρωπινώτερο, ὡραιότερο».
Πῶς βλέπει, ἂν μοῦ ἐπιτρέψετε τὴν
ἀναλογία, τὴ σημερινὴ Ἑλλάδα τῆς κρίσης, ἀπὸ μιὰ ἀπόσταση χιλιάδων μιλίων
καὶ μὲ τὰ μάτια, μὲ τοὺς φακούς, ὅπως
θὰ ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος Τσιριντάνης, τῆς
Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Χάρβαρντ, ὁ ὁμιλητὴς ὡς ἰατρός; Θὰ μποροῦσε βέβαια
ἴσως κανεὶς νὰ ἐκφράσει τὴν ἄποψή του
μὲ τὰ λόγια τοῦ σύγχρονου στοχαστῆ
Χρ. Γιανναρᾶ: «Γιὰ τὸν ζηλωτὴ τῆς γνώσης, τὸν ἐραστὴ τῆς σοφίας, τὸν λάτρη
τῶν ἀπόκρημνων ἐρωτημάτων καὶ τοῦ
ἐπίμοχθου στοχασμοῦ, ἡ σύμπτωση νὰ
ζεῖ συγκαιρινὸς μὲ κοσμογονικὴ ἱστορικὴ ἀνακατάταξη (κατάρρευση πολιτισμικοῦ “παραδείγματος” καὶ κυοφορία
καινούργιου) εἶναι προνόμιο, δῶρο συναρπαστικό. Γιὰ τοὺς πολλοὺς δὲν εἶναι
ἔτσι, ἡ κατάρρευση, ὁποιαδήποτε, καὶ τὸ
ἄγνωστο καινούργιο ποὺ θὰ ἀκολουθήσει, γεννᾶνε ἀνασφάλεια μὲ εὐρὺ φάσμα
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διαβαθμίσεων: ἀπὸ τὴν ἀνησυχία ὣς τὸν
πανικό. Δυσεξέλεγκτη ἀντίδραση στὴν
ἀνασφάλεια εἶναι ἡ ἐθελούσια τυφλότητα», πολλὲς φορές.
Πῶς θὰ περιέγραφε αὐτὴν τὴν
κατάσταση ἁπλᾶ καὶ περιγραφικὰ ἕνας
ἰατρός; Στὴν Ἰατρική, ὅταν ἔχουμε μιὰ
κρίση, ὅταν διαγνωσθεῖ π.χ. ἕνας καρκίνος ἢ βάζουμε ἕναν ἄνθρωπο στὴ μονάδα ἐντατικῆς θεραπείας ἢ ὅταν ἐπίκειται
ἕνας θάνατος, διακρίνουμε πέντε στάδια,
κατὰ τὰ ὁποῖα ὁ ἄνθρωπος ἀντιμετωπίζει μιὰ κρίση ψυχολογικά, ὅπως μᾶς τὰ
περιέγραψε ἡ Elisabeth Kübler-Ross στὸ
βιβλίο της On Death and Dying.
Τὸ πρῶτο στάδιο εἶναι ἡ ἄρνηση. «Δὲν

μῆνες, ὄχι χρόνια. Ὅταν μιὰ κοινωνία ἔχει
λιμνάσει στὰ πρῶτα στάδια ψυχολογικά,
αὐτὸ σημαίνει ὅτι κάτι δὲν πηγαίνει καλά,
ὅτι οἱ ἡγεσίες της δὲν μποροῦν νὰ τὴν
βγάλουν ἀπὸ τὴν κρίση.
Τὸ τρίτο στάδιο εἶναι τὸ στάδιο τῆς
διαπραγμάτευσης. Ἕνας καρκινοπαθὴς
διαπραγματεύεται μὲ τὸν Θεό: «Θεέ μου,
κάνε με καλά, κι ἐγὼ θὰ κάνω αὐτό».
Μιὰ κοινωνία διαπραγματεύεται μὲ τοὺς
ἑταίρους της, ἐνῷ φυσικὰ μπορεῖ νὰ σκέπτεται νὰ ἔχει παράλληλα προγράμματα.
Τὸ τέταρτο στάδιο εἶναι αὐτὸ τῆς
κατάθλιψης. Λυπᾶται κανεὶς γιὰ αὐτὸ
ποὺ συνέβη. Αὐτὸ τὸ βλέπει κανεὶς ὄχι
μόνο σὲ ἄτομα, ἀλλὰ καὶ σὲ κοινωνίες

Πέρα ἀπὸ τὴν πρόοδο καὶ τὴν καινοτομία, πέρα ἀπὸ τοὺς
ἠθικοὺς κανόνες, θὰ πρέπει κανεὶς μέσα ἀπὸ τὴν παιδεία
νὰ βρίσκει τὸ νόημα τῆς ζωῆς. Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ πῶς θὰ
μετρήσει κανεὶς σὲ κρίσιμες καμπὲς τῆς πορείας του, ἀλλὰ
καὶ κυρίως στὸ τέλος τῆς ζωῆς του, τὸ πέρασμά του ἀπὸ
αὐτὸν τὸν κόσμο, τὴν προσφορά του στὸν συνάνθρωπό του.
Θὰ τὴ μετρήσει μὲ τὸ πόσα χρήματα ἔβγαλε; Θὰ τὴ μετρήσει
μὲ τὸ πόσα ὑλικὰ ἀγαθὰ ἔχει; Θὰ τὴ μετρήσει μὲ τὸ πόσους
συνανθρώπους του ὑπηρέτησε καὶ τί ἀνακαλύψεις ἔκανε;
Μὲ τί θὰ μετρήσει τὴν εὐτυχία του στὸ τέλος τῆς ζωῆς του;
μπορεῖ νὰ ἔχω ἐγὼ καρκίνο, δὲν μπορεῖ
νὰ ἔχω ἐγὼ μιὰ ἀρρώστια». Σὲ πολιτικὸ
ἐπίπεδο ἢ κοινωνικὸ ἐπίπεδο, «λεφτὰ
ὑπάρχουν».
Τὸ δεύτερο στάδιο εἶναι ὁ θυμός.
Πολλοὶ φοιτητὲς θὰ ἔχουν ἀκούσει συμφοιτητές τους νὰ ζητοῦν «αἷμα» γι’ αὐτὸ
ποὺ τοὺς συνέβη. Ὅλοι μας βλέπουμε
στὶς τηλεοράσεις τοὺς ἀγρότες ποὺ κατεβαίνουν μὲ θυμὸ καὶ ἀποκλείουν δρόμους
καὶ κόβουν τὸ ὁδικὸ δίκτυο μιᾶς χώρας
στὴ μέση.
Συνήθως αὐτὰ τὰ στάδια διαρκοῦν

μὲ κρίση. Μόλις προσγειώνεται κανεὶς
μὲ τὸ ἀεροπλάνο σὲ μιὰ χώρα, φαίνεται
καθαρὰ σὲ μιὰ κοινωνία ἂν οἱ κάτοικοί
της ἀντιμετωπίζουν τὸ μέλλον μὲ αἰσιοδοξία, ἂν προχωροῦν μὲ ψηλὰ τὸ κεφάλι, χαμογελοῦν, ἢ εἶναι μὲ σκυμμένο
τὸ κεφάλι, ἔχοντας πάθει ὁμαδικὴ κατάθλιψη, γιὰ τὴν ὁποία θὰ χρειαστοῦν
εἴτε συνταγογραφούμενα (φάρμακα) εἴτε
καὶ μὴ συνταγογραφούμενα (ψευδαισθησιογόνα συνθήματα) ἀντικαταθλιπτικά.
Ὅταν βυθιζόταν ὁ Τιτανικός, ὁ καπετάνιος εἶχε δώσει τὴν ἐντολὴ στὴ μπάντα
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Νὰ διερωτηθοῦμε, ὅλοι μας, «ποιὸ εἶναι τὸ νόημα τῆς ζωῆς
μας». Κι ἂν αὐτὸ τὸ ἐρώτημα τὸ συνειδητοποιήσουμε ὡς
βασικὸ ἐρώτημα, τὸ ὁποῖο δίνει προσανατολισμὸ στὴ ζωή
μας, τότε θὰ παύσουμε νὰ εἴμαστε ἐπιστήμονες μόνον
γιὰ τὸν ἑαυτό μας, ἢ ἔστω γιὰ τὸν ἀσθενῆ μας,
καὶ θὰ μπορέσουμε νὰ γίνουμε ὑπεύθυνοι καὶ ὥριμοι
κοινωνικοὶ ἐργάτες, ποὺ θὰ ἐφαρμόζουν στὴν πράξη
τὴν Ἐπιστήμη τους ὡς κοινωνικὴ εὐθύνη.
νὰ παιανίζει, ὡς μὴ συνταγογραφούμενο
ἀντικαταθλιπτικό. Αὐτὸ βέβαια δὲν ἔσωσε
τὸ πλοῖο ἀπὸ τὴ βύθισή του.
Αὐτὸ ποὺ θὰ σώσει τὸν ὅποιο «Τιτανικό» εἶναι ἡ ἀναγνώριση τοῦ προβλήματος ὅσο τὸ δυνατὸν γρηγορώτερα, ἡ
συστηματικὴ ἀνάλυση τοῦ θέματος καὶ
ἡ συστηματικὴ δημιουργία ἑνὸς εὔρους
λύσεων, κάποιες ἀπὸ τὶς ὁποῖες θὰ ἐφαρμοσθοῦν καὶ θὰ βγάλουν ἀπὸ τὴν κρίση.
Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ζητούμενο ὡς πρὸς
τὸν ρόλο τῆς Πανεπιστημιακῆς Κοινότητας σήμερα στὴν Ἑλλάδα. Δὲν μπορεῖ
νὰ περιμένει κανεὶς ἀπὸ ἕναν ἀμόρφωτο
ἄνθρωπο νὰ ἀναλύσει τὰ θέματα καὶ νὰ
βγάλει τὴ χώρα ἀπὸ τὴν κρίση. Ὅπως
δὲν περιμένει κανεὶς ἀπὸ ὁποιονδήποτε
νὰ καινοτομήσει. Αὐτὴ εἶναι εὐθύνη ὄχι
μόνον ἀτόμων, ἀλλὰ καὶ μιᾶς Ἕνωσης
Ἐπιστημόνων ἤ/καὶ μιᾶς Ἕνωσης Φοιτητῶν, νὰ ἀναλύσουν δηλαδὴ καὶ νὰ
καινοτομήσουν ἐπὶ τῇ βάσει τῶν τριῶν
κατευθυντήριων διαστάσεων ποὺ σᾶς
πρότεινα προηγουμένως. Μόρφωση ποὺ
φέρνει πρόοδο καὶ καινοτομία, τὸ ἦθος
μὲ τὸν σεβασμὸ στοὺς κοινὰ καὶ διαχρονικὰ ἀποδεκτοὺς νόμους καὶ κανόνες,
τὴν ἀναζήτηση τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς.
Προσπάθησα νὰ μοιραστῶ μαζί σας
κάποιες σκέψεις μου γιὰ τὸ πῶς βλέπει
τὴ σχέση τοῦ Πανεπιστημίου μὲ τὴν κοινωνία ἕνας Καθηγητὴς ἑνὸς Πανεπιστημίου τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὴν πρωτοπορία

τῆς ἐπιστήμης. Ὁ καθηγητὴς θὰ πρέπει
νὰ διδάξει τὸν μαθητή του αὐτὸ ποὺ
ἐκεῖνος δὲν μπορεῖ νὰ βρεῖ στὸ Google.
Κι αὐτὸ εἶναι ὁ τρόπος νὰ σκέφτεται κριτικά, νὰ ἀναλύει προβλήματα καὶ νὰ δίνει
λύσεις δημιουργικὲς καὶ πρωτοποριακές.
Ἐπὶ πλέον, ὅτι θὰ πρέπει νὰ κινεῖται
ἐπὶ τῇ βάσει ἠθικῶν κανόνων, οἱ ὁποῖοι
θεσμοθετοῦνται καὶ ἐφαρμόζονται ἀπὸ
τὴν κοινωνία, ἀλλὰ κυρίως ὅτι θὰ πρέπει νὰ βρεῖ καὶ νὰ μεταδώσει ἕνα αἰώνιο
νόημα ζωῆς.
Βλέποντας τὰ νέα παιδιὰ τὰ ὁποῖα
ζοῦν καὶ ἀνδρώνονται μέσα σὲ αὐτὴν τὴν
καταθλιπτικὴ ἀτμόσφαιρα τῆς Ἑλλάδας
τῆς κρίσης, ἔρχεται στὸ μυαλό μου μιὰ
εἰκόνα δύο νέων, πολὺ νέων ἀνθρώπων,
ποὺ περπατοῦσαν μιὰ μικρὴ πορεία
κοντὰ στὴν Ἰερουσαλὴμ δύο περίπου χιλιετίες πρὶν ἀπὸ τὸ σήμερα. Ὁ ἕνας ἀπὸ
αὐτούς, ὁ ὁποῖος μᾶς ἔχει περιγράψει
αὐτὴ τὴν πορεία, ἦταν ἐπιστήμονας, νέος
γιατρός, καὶ εἶχε τὴν τέχνη νὰ περιγράφει
καὶ εὔστοχα καὶ περιληπτικά, ἀλλὰ καὶ
περιεκτικά. Ἦταν ὁ Λουκᾶς ὁ Ἰατρὸς καὶ
ὁ σύντροφός του ὁ Κλεόπας, οἱ ὁποῖοι
εἶχαν δεῖ τὸν κόσμο νὰ χάνεται κάτω ἀπὸ
τὰ πόδια τους. Τὸ δάκρυ εἶχε στερέψει
στὰ μάτια τους, γιατὶ δὲν ἔβλεπαν τὴν
ἐλπίδα πουθενά, ὁ πόνος ἦταν μεγάλος,
γιατὶ ἔνιωθαν ὅτι εἶχε ἐξαφανιστεῖ αὐτὸ
στὸ ὁποῖο εἶχαν πιστέψει. Ἡ ἀπογοήτευση τεράστια, γιατὶ ἔνιωθαν ὅτι τοὺς
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εἶχαν κλέψει τὸ μέλλον τους. Κατάθλιψη,
μέχρι ποὺ ἦρθε κάποιος συνοδοιπόρος
ἀπὸ τὸ πουθενά, τοὺς πλησίασε ἤρεμα
καὶ ἁπλᾶ ἄρχισε νὰ περπατᾷ μαζί τους,
καὶ τοὺς λέει ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀδιέξοδο
τέλος, ὅσο στεναχωρημένος καὶ νὰ εἶναι
κανείς. Ἦρθε ἡ νύχτα, τοῦ ζήτησαν νὰ
μείνει μαζί τους, ἀλλὰ ἔπρεπε νὰ φύγει,
ἔστω καὶ ἂν πνευματικὰ δὲν θὰ τοὺς
ἐγκαταλείπει ποτέ. Τὸ βαθύτερο νόημα
ποὺ ἤθελε νὰ τοὺς μεταδώσει μὲ Ἀγάπη
Αὐτὸς ὁ ἁπλὸς καὶ ταὐτόχρονα βαθύνους συνοδοιπόρος στὴν πορεία τους
πρὸς Ἐμμαοὺς εἶναι ὅτι ὅσο πυκνὴ καὶ
νὰ εἶναι ἡ νύχτα, ὅσο βαθὺς καὶ ἂν εἶναι
ὁ πόνος, ἂν κανεὶς ἔχει δίπλα του Αὐτὸν
ποὺ πρέπει νὰ εἶναι πάντα δίπλα του,
καὶ ἂν κανεὶς πραγματικὰ δουλέψει πάνω
στὰ προβλήματα, πάντα ὑπάρχει λύση.
Θὰ μοῦ πεῖτε, τώρα, πῶς μπορεῖ ἕνας
νέος ἄνθρωπος σήμερα, στὶς δραματικὲς
αὐτὲς στιγμὲς ποὺ ζεῖ ὁ τόπος μας, νὰ
βρεῖ τὴ δύναμη νὰ προχωρήσει μπροστά;
Ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ὁ στόχος ἑνὸς
νέου ἀνθρώπου; Πρὸς τὰ ποῦ θὰ ἔπρεπε
νὰ πορεύεται ἕνας νέος φοιτητὴς σήμερα,
στὶς ἀρχὲς τοῦ 21ου αἰῶνα; Πιστεύω ὅτι ὁ
στόχος γιὰ τὸν 21ο αἰῶνα ἑνὸς νέου Ἕλληνα, πρῶτα ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα, θὰ πρέπει
νὰ εἶναι νὰ ἐμβαθύνει στὴν ἰδιοπροσωπία
του καὶ νὰ τὴ βιώσει. Τί ἐννοῶ μ’ αὐτό; Ὁ
νέος στὸν τόπο μας ἔχει μιὰ χιλιόχρονη
πνευματικὴ παράδοση, ἡ ὁποία τὸν ἔχει
συνδιαμορφώσει, συνειδητὰ ἢ ὑποσυνείδητα, καὶ τὴν ὁποία, οἱ περισσότεροι, δὲν
ἔχουν γνωρίσει εἰς βάθος. Οἱ περισσότεροι
δὲν ἔχουν ἐμβαθύνει στὴν ἰδιοπροσωπία
τους αὐτή, ἡ ὁποία, ὅπως διαμορφώνεται
ἀπὸ τὴν πνευματικὴ παράδοση αὐτοῦ τοῦ
τόπου, εἶναι ἕνας πραγματικὸς καὶ μοναδικὸς πλοῦτος. Ἕνας νέος ἄνθρωπος πρέπει νὰ ἀνακαλύψει καὶ νὰ βιώσει αὐτὸν
τὸν πλοῦτο, καὶ στὸν τόπο μας, ἀλλὰ
πολὺ περισσότερο, ἐὰν μετακινηθεῖ στὸ
ἐξωτερικό. Ὁ πλοῦτος αὐτὸς ἐκτιμᾶται

ἀφάνταστα καὶ στὴν Εὐρώπη καὶ στὶς
Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς, καὶ
αὐτὸ βοηθᾷ πραγματικὰ ὅποιον μπορέσει (καὶ πρέπει) νὰ φέρει στὸ ἐξωτερικὸ
μὲ ἁπλότητα καὶ ταπείνωση αὐτὴν τὴν
παράδοση καὶ φιλοσοφία, ἰδίως μάλιστα
ἐὰν ἔχει ἐμβαθύνει καὶ πραγματικὰ βιώσει
αὐτὸ τό, κατὰ τὸν Γρηγόριο, «ἀπόθετο
κάλλος».
Σὲ ἕνα δεύτερο ἐπίπεδο, ὁ νέος
ἄνθρωπος θὰ πρέπει νὰ σπουδάσει καὶ
νὰ ἐργαστεῖ σκληρά, θὰ πρέπει νὰ κατανοήσει πῶς δουλεύει ὁ κόσμος μας, νὰ
κατακτήσει συνθετικὲς καὶ ἀναλυτικὲς
ἱκανότητες ποὺ θὰ εἶναι ἴδιες καὶ καλύτερες μ’ αὐτὲς ποὺ ἔχει ὁ καλύτερος
φοιτητής, γιὰ παράδειγμα, στὴ Δυτικὴ
Εὐρώπη ἢ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς
Ἀμερικῆς. Θὰ πρέπει ἐπακόλουθα νὰ
δράσει πλέον ὡς πολίτης τοῦ κόσμου,
συνθέτοντας αὐτὰ τὰ δύο συστατικά του,
γιὰ νὰ ξεπεράσει τοὺς ἄλλους στὰ μαρμαρένια ἁλώνια τῆς γνώσης, στοὺς ἀγῶνες
ποὺ θὰ προχωρήσουν τὴν κοινωνία πιὸ
μπροστά. Γνώση καὶ ἐφευρετικότητα, ἡ
ὁποία πρέπει νὰ ἐφαρμοστεῖ στὴν πράξη,
ὥστε ἔτσι νὰ δημιουργηθοῦν καινοτόμα
προϊόντα ποὺ θὰ κάνουν τὸν κόσμο μας
καλύτερο καὶ πλουσιώτερο καὶ εὐτυχέστερο. Αὐτὸς εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο
δροῦν οἱ νέοι στὸν Δυτικὸ Κόσμο.
Πῶς γίνεται πράξη αὐτὸ στὴν Ἑλλάδα
τοῦ σήμερα; Μποροῦμε νὰ κάνουμε κάτι;
Οἱ περισσότεροι στὴν κοινωνία μας ἔχουν
παραλύσει, ἂν μοῦ ἐπιτρέπετε νὰ ἐκφέρω
τὴ γνώμη μου. Πιστεύουν ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ γίνει κάτι. Πολλὰ ὅμως μποροῦν
νὰ γίνουν, καὶ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς πανεπιστημίου. Τί θὰ μποροῦσε νὰ γίνει μέσα
στὰ πανεπιστήμια; Μποροῦμε ἐμεῖς νὰ
κάνουμε κάτι; Ὁ καθένας θὰ πρέπει νὰ
δώσει τὴ δική του ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα
αὐτό. Θὰ ἤθελα ὅμως, στὸ σημεῖο αὐτό,
νὰ δώσω δύο παραδείγματα ὡς ἔναυσμα
γιὰ περαιτέρω σκέψεις.
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Τὸ πρῶτο εἶναι τὸ παράδειγμα μιᾶς
μικρῆς γέφυρας ποὺ ἑνώνει τὸν ἑλληνικὸ
μὲ τὸν δυτικὸ κόσμο. Ἡ δημιουργία ἑνὸς
μικροῦ κέντρου, τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῶν
Σπουδῶν τοῦ Harvard στὸ Ναύπλιο, ἔγινε
πρὶν λίγα μόλις χρόνια μὲ πρωτοβουλίες
καὶ ἐργασία λίγων, κυρίως μὲ στόχο νὰ
προσφέρει τὴ βάση, ὥστε οἱ Ἀμερικανοὶ φοιτηταὶ καὶ καθηγηταὶ τοῦ μεγάλου
αὐτοῦ Πανεπιστημίου νὰ ἐμβαθύνουν
στὴν κλασικὴ παιδεία καὶ τὴν ἱστορία
τοῦ τόπου μας. Αὐτὸ τὸ κέντρο προσφέρει ἐπίσης στοὺς Ἕλληνες φοιτητὲς καὶ
ἀκαδημαϊκοὺς ἐργάτες τὴ δυνατότητα νὰ
ἔχουν πρόσβαση σὲ ὅλες τὶς βιβλιοθῆκες
καὶ τὶς βάσεις δεδομένων τοῦ Χάρβαρντ.
Ἀρχίζουμε τώρα νὰ προσθέτουμε τὴ βιοϊατρικὴ διδασκαλία, ἐκπαίδευση καὶ ἔρευνα.
Προσθέτουμε ἐπίσης κάποια σεμινάρια γιὰ
νέους ἐπιστήμονες, ὥστε νὰ ἐμβαθύνουν
στὴν κριτικὴ καὶ τὴν ἀναλυτικὴ σκέψη.
Μικρὰ βήματα, ἀλλὰ πιστεύω πρὸς τὴ
σωστὴ κατεύθυνση, τὰ ὁποῖα ἐλπίζουμε
νὰ φέρουν λίγο περισσότερο φῶς.
Τὸ δεύτερο παράδειγμα προέρχεται
ἀπὸ ἄλλες κοινωνίες, οἱ ὁποῖες στὸ παρελθὸν εἶχαν φθάσει σὲ δύσκολες καταστάσεις, ἴσως καὶ πολὺ δυσκολώτερες
ἀπὸ αὐτὴν τῆς Ἑλλάδας. Ἐπὶ παραδείγματι, ἡ Ἰνδία στὶς ἀρχὲς τοῦ προηγούμενου αἰῶνα εἶχε χάσει τὴν οἰκονομικὴ καὶ
τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία της. Κάποιοι, κυρίως νέοι ἄνθρωποι, ἀπεφάσισαν κάποια
μέρα ὅτι αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ συνεχιστεῖ,
πρέπει νὰ ἀλλάξει. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς οἱ
ὁποῖοι, μαζὶ μὲ τοὺς νέους, ἀρνήθηκαν νὰ
ἀποδεχθοῦν τὸ status quo, ἦταν ὁ πνευματικός τους ἡγέτης Μαχάτμα Γκάντι, ὁ
ὁποῖος κάποια στιγμὴ ἀποφάσισε νὰ πεῖ
ὅτι: «Ἐγὼ θὰ ξεκινήσω μιὰ καινούργια
πορεία πρὸς ἕνα καλύτερο μέλλον, καὶ
ὅποιος θέλει ἂς μὲ ἀκολουθήσει. Γιὰ νὰ
συμβολίσω αὐτὴ τὴ νέα μας πορεία, θὰ
κάνω μιὰ πραγματικὴ πορεία 250 μιλίων». Αὐτὴ ἡ πορεία ἔμενε μετέπειτα στὴν

Ἱστορία ὡς “The Salt March”. Ὁ Μαχάτμα
Γκάντι ἦταν τότε γέροντας, μὲ τεράστιες
πνευματικές, ἀλλὰ χωρὶς μεγάλες σωματικὲς ἱκανότητες. Τοῦ εἶπαν ἄνθρωποι
ποὺ τὸν ἀγαποῦσαν: «Δὲν μπορεῖς νὰ τὸ
κάνεις ἐσὺ αὐτό, εἶσαι γέροντας, εἶσαι
ἀδύναμος». Τοὺς ἀπαντᾷ: «Δὲν πειράζει.
Κάθε μεγάλη πορεία ξεκινάει μὲ ἕνα μικρὸ
βηματάκι. Ἂς κάνουμε ἕνα μικρὸ βηματάκι, γιὰ νὰ ξεκινήσουμε, ἂς πορευόμαστε
κατόπιν μιὰ μικρὴ ἀπόσταση, καὶ θὰ
δοῦμε ἂν κάποιοι πιὸ δυνατοὶ ἀκολουθήσουν καὶ προχωρήσουν μαζί μας σὲ
αὐτὴ τὴν πορεία». Ἕνα μικρὸ βηματάκι
λοιπὸν ἔκανε ὁ Γκάντι, τὸν ἀκολούθησαν
οἱ νέοι τοῦ τόπου του καὶ ἀπελευθέρωσαν τὴ χώρα τους. Ἕνα μικρὸ βηματάκι
μποροῦμε νὰ κάνουμε ὁ κάθε Ἕλληνας, ὁ
κάθε μορφωμένος καὶ ἔξυπνος ἄνθρωπος
στὴν κοινωνία μας, γιὰ νὰ πάει αὐτὴ τὴ
χώρα λίγο παραπέρα.
Δύο πρακτικὰ παραδείγματα. Τί θὰ
μποροῦσε, γιὰ παράδειγμα, νὰ κάνει μιὰ
Ἰατρικὴ Σχολὴ τῆς Ἑλλάδας; Θὰ μποροῦσε, πρῶτα, νὰ ἐπεκταθεῖ κατὰ πλάτος. Μὲ ἔξυπνο τρόπο θὰ μποροῦσε νὰ
χρησιμοποιήσει συνέργειες. Στὸ Harvard,
γιὰ παράδειγμα, φέρνουμε πιὸ κοντὰ τὸ
MIT καὶ τὸ Harvard, γιὰ νὰ δημιουργήσουμε ἕνα ὑβρίδιο Ἰατρικῆς-Πολυτεχνείου. Ἐπενδύουν καὶ τὸ κράτος καὶ τὰ
Πανεπιστήμια σὲ αὐτὴ τὴν προσπάθεια.
Γιατί; Γιατὶ πιστεύουν ὅτι, ἂν τοποθετήσει κανεὶς τὰ ἔξυπνα μυαλὰ ἀπὸ τὸ
Πολυτεχνεῖο καὶ τὴν Ἰατρικὴ μαζὶ στὸν
ἴδιο χῶρο, θὰ δημιουργηθοῦν, κατὰ πᾶσα
πιθανότητα, καινοτόμες ἰδέες καὶ καινοτόμα προϊόντα. Χρειάζονται συνέργειες,
ἰδίως ἐὰν δὲν ἔχουμε ἀρκετὸ προσωπικὸ
καὶ ἂν ὁ ἀριθμὸς τῶν διδασκόντων δὲν
ἀρκεῖ, καὶ μὲ ἄλλες Σχολές, καὶ μὲ ἄλλα
πανεπιστήμια ἢ καὶ μὲ ἀκαδημαϊκοὺς
ἐργάτες, εἴτε ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ εἴτε ἀπὸ
τὸ ἐσωτερικό, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἔργο καὶ
θὰ μποροῦσαν νὰ προσφέρουν στὴν
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ἀκαδημαϊκὴ κοινότητα. Ἐπίσης, οἱ καθηγητὲς τοῦ ἐξωτερικοῦ θὰ ἔπρεπε νὰ
δημιουργήσουν μικρὲς ὁμάδες, οἱ ὁποῖες
θὰ συσκέπτονται μὲ αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται ἐδῶ, ὥστε καὶ προγράμματα νὰ
ἀναβαθμίζονται καὶ ἡ ἐξωστρέφεια νὰ
προάγεται καὶ οἱ ἐμπλεκόμενοι νὰ προσπαθοῦν νὰ φέρουν χρήματα, ἰδέες καὶ
καινοτόμα προϊόντα ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ
στὸ πανεπιστήμιο, ὥστε τελικὰ νὰ δημιουργηθεῖ ἕνας ἐνάρετος κύκλος προόδου
καὶ ἐξόδου ἀπὸ τὴν κρίση. Ἔμφαση θὰ
πρέπει ἐπίσης νὰ δοθεῖ στὸ ζητούμενο
γιὰ μιὰ ἰσότιμη ἀνάπτυξη σὲ ὁλόκληρη
τὴ χώρα. Ἡ Ἀθήνα ἔχει αὐτὴ τὴ στιγμὴ
τέσσερα μείζονα καὶ πολλὰ μικρότερα
ἐρευνητικὰ κέντρα. Στὴ Θεσσαλονίκη
ἐπενδύονται πολὺ λιγώτερα χρήματα γιὰ
πολὺ λιγώτερα κέντρα.
Θὰ πρέπει ἐπίσης τὸ Πανεπιστήμιο
νὰ ἐπεκταθεῖ σὲ βάθος. Δὲν μπορεῖ νὰ
ἀριστεύσει σὲ ὅλα τὰ πεδία μιὰ Ἰατρικὴ
Σχολὴ τῆς ὁποίας τὸ προσωπικὸ καθημερινὰ μειώνεται. Θὰ πρέπει νὰ ἀποφασίσει
ποῦ εἶναι ἡ κύρια δύναμή της, καὶ νὰ
φτιάξει κέντρα ἀριστείας, οὕτως ὥστε καὶ
νὰ διακρίνεται διεθνῶς καὶ νὰ δημιουργήσει οἰκονομίες κλίμακος. Τόσο ἡ Ἰατρικὴ
Σχολὴ ὅσο καὶ ἄλλες σχολὲς θὰ πρέπει
μὲ ἐξωστρέφεια νὰ ταὐτοποιήσουν καὶ
νὰ εἰσαγάγουν νέεες τεχνολογίες ποὺ
θὰ προάγουν τὴν ἐκπαίδευση καὶ τὴν
ἄσκηση τῆς κάθε ἐπιστήμης καθημερινά.
Προχωρώντας πρὸς τὸ μέλλον, θὰ πρέπει
σιγὰ σιγὰ νὰ ἀλλάζει καὶ ἡ κουλτούρα καὶ
οἱ δυνατότητες τῶν νέων παιδιῶν, ὥστε
ὄχι μόνο νὰ μάθουν καὶ νὰ ἐφαρμόσουν
νέες γνώσεις, ἀλλὰ καὶ νὰ δημιουργήσουν,
νὰ φτιάξουν π.χ. ἕνα προϊὸν ποὺ θὰ εἶναι
δικό τους. Ἐρώτησα πρόσφατα κάποιον
ἀπὸ τοὺς νέους φοιτητὲς τοῦ ΑΠΘ οἱ
ὁποῖοι εἶχαν ἔλθει στὸ ἐργαστήριό μας
γιὰ ὀλιγόμηνη ἐκπαίδευση καὶ ἐργάζονταν
πολὺ σκληρά: «Τί σὲ κάνει, ἀντὶ νὰ εἶσαι
στὴ Χαλκιδικὴ νὰ πίνεις τὸν φραπέ σου

καὶ νὰ κάνεις τὰ μπάνια σου, νὰ κάθεσαι
μέρα νύχτα στὸ ἐργαστήριο μαζὶ μὲ τοὺς
συναδέλφους σου;». Μοῦ ἀπαντᾷ: «Κύριε
Καθηγητά, τέσσερις λέξεις: Ἡ χαρὰ τῆς
δημιουργίας. Τὸ γεγονὸς ὅτι μελετῶ μιὰ
καινούργια δομή, ποὺ αὔριο μπορεῖ νὰ γίνει φάρμακο καὶ νὰ γράψω 3-4 ἢ 5 σειρὲς
στὸ ἑπόμενο textbook τῆς Φυσιολογίας ἢ
τῆς Παθολογίας εἶναι μιὰ εὐκαιρία ποὺ
δὲν θέλω νὰ χάσω μὲ τίποτα». Αὐτὴ τὴ
χαρὰ τῆς δημιουργίας θὰ πρέπει νὰ τὴν
ἐμφυσήσουμε στὰ νέα παιδιά, ἀλλὰ καὶ
τὴ μέθοδο νὰ ἀνακαλύπτουν τὴ γνώση,
νὰ ἀναλύουν κριτικὰ τὰ δεδομένα καὶ νὰ
συνθέτουν γόνιμες ἀπαντήσεις...
Ἡ Unesco, ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς
Ὑγείας καὶ ὁ Ὀργανισμὸς Ἡνωμένων Ἐθνῶν
ἔχουν ἀνακηρύξει τὸ 2016 ὡς χρόνο Ἀριστοτέλη, γιὰ νὰ ἑορτάσουν τὰ 2.400 χρόνια
ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Ἀριστοτέλη, ἑνὸς φωτισμένου δασκάλου ποὺ ἔδρασε σὲ αὐτὴν
ἐδῶ τὴν περιοχή, πῆρε μιὰ χούφτα νέων
ἀνθρώπων, τοὺς ἔπλασε τὸ μυαλὸ νὰ σκέπτονται διαφορετικὰ καὶ τοὺς παρότρυνε
νὰ ἀλλάξουν τὸν κόσμο. Καὶ τὸν ἄλλαξαν
τὸν κόσμο τους καὶ τὸν κόσμο μας ὁ Ἀλέξανδρος καὶ οἱ τότε συμφοιτητές του στὴ
Μίεζα τῆς Μακεδονίας. Θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ
σκεφθεῖ ἕνας φοιτητὴς σήμερα, ἕνας νέος
ἐπιστήμονας σήμερα, πῶς θὰ μποροῦσε νὰ
ἐμπνευσθεῖ καὶ νὰ ἐμπνεύσει. Θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ σκεφθεῖ ἕνας καθηγητής, ἐν μέσῳ
τῆς κρίσης σήμερα, πῶς θὰ μποροῦσε νὰ
δώσει στοὺς νέους ἀνθρώπους, μὲ τὸ δυναμικὸ καὶ τὴν ὄρεξη νὰ φέρουν τὴν ποθητὴ
ἀλλαγή, τὰ ἐργαλεῖα γιὰ νὰ ἀναλύσουν τὸ τί
συμβαίνει στὴν κοινωνία μας καὶ τὴ γνώση
γιὰ τὸ πῶς θὰ μποροῦσαν νὰ συνθέσουν
ἀπαντήσεις, ὥστε νὰ δημιουργήσουν ἕναν
κόσμο ποὺ θὰ εἶναι καλύτερος, ὀμορφότερος, ἀνθρωπινώτερος.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ
Καθηγητὴς τῆς Παθολογίας στὰ
Πανεπιστήμια Harvard καὶ Βοστώνης
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70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Σ

τὴ δραματικὴ περίοδο τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς τῆς πατρίδος
μας, τὸ 1941, καὶ ἀμέσως μετά,
μιὰ ὀλιγομελὴς ὁμὰς μελῶν τῆς
Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων (Χ.Ε.Ε.), μὲ πρωτεργάτας τὸν
γνωστὸ Καθηγητὴ Ἀλέξανδρο Ν. Τσιριντάνη καὶ τὸν Προϊστάμενο τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «ΖΩΗ» Ἀρχιμανδρίτη
Σεραφεὶμ Παπακώστα, συναντήθηκαν καὶ
συνεσκέπτοντο περὶ τῶν ἀναγκαίων ἐνεργειῶν ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀναληφθοῦν στὴν
πατρίδα μας, γιὰ νὰ γίνει ἐφικτὴ ἡ πνευματικὴ ἀναδόμηση τῆς χώρας μας, μετὰ
τὴ βεβαία ἧττα τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονα. Ἡ ὁμάδα αὐτὴ ἐργασίας, ἀψηφώντας
τὶς φοβερὲς συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦσαν
(πεῖνα, κρύο καὶ φόβος τοῦ κατακτητῆ),
μετὰ ἀπὸ ἐνδελεχῆ μελέτη τῶν αἰτιῶν ποὺ
προκάλεσαν τὴ σαρωτικὴ καταστροφὴ τῶν
πάντων καὶ τὴν ἐπελθοῦσα βαρβαρότητα
στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις, κατέληξε σὲ ἕνα
ἐπαναστατικὸ πνευματικὸ μανιφέστο, παγκοσμίου ἐμβελείας, ποὺ ἐκφράσθηκε μὲ
τὸ τρίπτυχο:
α. Δήλωση διακοσίων εἴκοσι δύο (222)
Ἑλλήνων Ἐπιστημόνων, Λογοτεχνῶν καὶ
Καλλιτεχνῶν τοῦ τόπου.
β. Διακήρυξη τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων, Χριστούγεννα 1946.
Ὡς ἐνδεικτικὸ τῆς ἀποδοχῆς τῆς ὁποίας
ἔτυχε ἡ Διακήρυξη, ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ
ὅτι μέσα σὲ λίγους μόνο μῆνες, μέχρι τὸ
Πάσχα, εἶχαν πωληθεῖ 200.000 ἀντίτυπα.
γ. Καταιγισμὸ ἐπιστολῶν τῆς παγκοσμίου διανοήσεως (Νομπελίστες, Πρυτάνεις, Καθηγητὲς Πανεπιστημίων κτλ.),
ποὺ προσυπέγραφαν ἐπίσης τή «Δήλωση»
τῶν Ἑλλήνων συναδέλφων τους, μὲ σχόλια
ἐγκάρδια καὶ ἐπαινετικὰ τῆς Ἑλληνικῆς

πρωτοβουλίας [Ἀκτῖνες 76 (Ἰανουάριος
1948), σελ. 3-28]. Ἀκολουθεῖ ἕνα μικρὸ
δεῖγμα ἐπιστολῶν:

«Διάβασα πολλὲς φορὲς τὴ Δήλωση
μὲ προσοχή, καὶ εἶμαι εὐτυχὴς ποὺ μπορῶ
νὰ πῶ ὅτι βρίσκομαι σὲ πλήρη συμφωνία
πρὸς τὰ ἐκτιθέμενα συμπεράσματα. Οἱ
ἐργάτες τῆς ἐπιστήμης, μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς
πνευματικοὺς ἀνθρώπους, καθίστανται,
φρονῶ, ὁλοένα καὶ περισσότερο θρησκευτικοί, μὲ τὴν εὐρύτερη σημασία τοῦ ὅρου.
Καὶ οἱ ἡγέτες στὴν ἐπιστημονικὴ ἐργασία
καὶ σκέψη εἶναι πεπεισμένοι ὅτι ἡ ἀληθὴς
ἐπιστήμη πρέπει νὰ βασισθεῖ ἐπὶ πνευματικῶν θεμελίων».
(Robert Aitken,
Καθηγητὴς τῆς Ἀστρονομίας)
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«Ἐπιδοκιμάζω πλήρως καὶ ἐξ ὅλης τῆς
καρδίας μου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας μου
τὴν Δήλωσή σας πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ
περὶ τῆς ἀνάγκης ἐπιστροφῆς στὴν ἠθικὴ
καὶ στὴν πίστη τοῦ Χριστιανισμοῦ, γιὰ τὸ
μέλλον τοῦ ἑλληνικοῦ ἢ οἱουδήποτε ἄλλου
ἔθνους».
(Henry Bordeaux, Λογοτέχνης,
μέλος τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας)

συχνὰ ἀγνοοῦνται. Οἱ δυσχέρειες τῆς
παρούσας ἐποχῆς ὀφείλονται στὸ ὅτι οἱ
ἄνθρωποι προσπαθοῦν νὰ ζήσουν χωρὶς
θρησκεία, καὶ κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο πέφτουν θύματα τῆς ἀπάτης τῶν πολιτικῶν
ἀπόψεων τῶν ἄκρων, ποὺ γεμίζουν τὸ συναισθηματικὸ κενὸ ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ
τὴν ἀπουσία θρησκευτικῶν πεποιθήσεων».
(George P. Thomson, Νόμπελ Φυσικῆς)

«Ἡ Δήλωσις μοῦ προεξενεῖ ἐντύπωση,
ὡς ἔγγραφο βασικῆς σπουδαιότητος. Εἶναι
χαρακτηριστικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τέτοιας σημασίας ἔγγραφο ἐπρόκειτο νὰ ἔλθει ἀπὸ
τὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐξεπήδησαν
στὸ παρελθὸν ὁ τεχνικὸς καὶ πνευματικὸς
πολιτισμός, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία καὶ
τώρα πάλι ἐμφανίζεται νὰ καθοδηγεῖ τὸν
κόσμο στὰ πνευματικὰ ζητήματα».
(Pierre Lecomte du Noüy,
Γάλλος βιοφυσικὸς καὶ φιλόσοφος)

Σὲ ὁμιλία του στὶς 31 Δεκεμβρίου 1951,
ὁ Καθηγητὴς Ἀλέξανδρος Ν. Τσιριντάνης,
ποὺ ἦταν ἡ ψυχὴ τῆς «Δήλωσης», εἶπε
μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς περίπου:
Τὸ 1941, θὰ ἐνθυμῆσθε ἴσως, ἦτο τὸ
πρῶτον ἔτος τῆς κατοχῆς, τὸ πρῶτον ἔτος
τοῦ λιμοῦ, ἦτο δὲ τὸ ἔτος τῆς ἐν ἀπελπισίᾳ κατοχῆς. Διότι δὲν εἴχαμε καὶ ἐλπίδας.
Ὁ Δεκέμβριος τοῦ 1941 ἦτο ἕνας μαῦρος
μήνας μαύρης δουλείας καὶ λιμοῦ καὶ ἀπογνώσεως, ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις καὶ χειμώνας
βαρύτατος. Ὑπ’ αὐτὰς τὰ συνθήκας συνεκεντρώθημεν εἰς σειρὰν συσκέψεων ὁ π.
Ἱερώνυμος, ὁ κ. Ἀσπιώτης καὶ ὁ ὁμιλῶν,
διὰ νὰ σκεφθοῦμε καὶ νὰ εἰσηγηθοῦμε
εἰς τοὺς ἀδελφούς μας ὅσον ἀφορᾷ τὴν
περαιτέρω ἐργασίαν ποὺ πρέπει νὰ γίνει.
Κατὰ τὰς συγκεντρώσεις αὐτὰς ἐκάμαμε
τὰς ἑξῆς διαπιστώσεις:
Διαπίστωσις πρώτη: Τὸ θέμα δὲν εἶναι
σήμερα ποιὸς θὰ νικήσει. Διότι ἡ Γερμανία
θὰ χάσει τὸ παιχνίδι. Ὁ κατακτητὴς θὰ
φύγει. Ὁ Χίτλερ θὰ γκρεμισθεῖ. Τὸ ἐρώτημα
εἶναι τί θὰ γίνει κατόπιν.
Δευτέρα διαπίστωσις: Μετὰ τὸ τέλος
τοῦ πολέμου, τὰ πάντα θὰ εἶναι χρεωκοπημένα. Ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς δὲν πρόκειται
νὰ ἀναστηθεῖ. Ὁ φασισμὸς εἶναι μιὰ ὑπόθεσις ποὺ θὰ προκαλεῖ καὶ κατάρας καὶ
γέλωτας. Ὁ κομμουνισμὸς ἔχει παίξει τὸ
παιχνίδι του καὶ αὐτός· ὑπάρχει ἡ ἰσχύς
του ἡ πολεμική, ἀλλὰ ἡ ἰσχύς του εἰς ἰδέας
πάει. Αἱ «νέαι ἰδέαι», αἱ ἀνθρωπιστικαί, ὁ
ἀνθρωπισμός, ἡ δημοκρατία καὶ ὅλα τὰ
παρόμοια, πᾶνε καὶ αὐτά. Τί θὰ γίνει διὰ

«Πραγματικὰ χάρηκα μὲ τὴν ἀνάγνωση τῆς Δηλώσεώς σας καὶ μὲ χαρὰ σᾶς
πληροφορῶ ὅτι ἐπιδοκιμάζω πλήρως τὸ
περιεχόμενό της καὶ αὐτὴ ἡ ἐπιδοκιμασία
μου μπορεῖ νὰ δημοσιοποιηθεῖ».
(Robert A. Millikan, Νόμπελ Φυσικῆς)
«Ὁπουδήποτε καὶ ὁσοδήποτε βαθιὰ ἂν
προσηλώσουμε τὰ βλέμματά μας, πουθενὰ
δὲν βρίσκουμε καμμία ἀντίφαση μεταξὺ τῆς
θρησκείας καὶ τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν·
ἀντιθέτως μάλιστα, στὰ κρισιμώτερα
ἀκριβῶς σημεῖα βρίσκουμε πλήρη συμφωνία. Θρησκεία καὶ φυσικὲς ἐπιστῆμες
δὲν ἀλληλοαποκλείονται, ὅπως φοβοῦνται
μερικοί, ἀλλὰ τοὐναντίον ἀλληλοσυμπληρώνονται καὶ ἀλληλοκαθορίζονται».
(Max Planck, Νόμπελ Φυσικῆς)
«Μὲ ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον ἀνέγνωσα
τὴ Δήλωση τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως
Ἐπιστημόνων. Περιέχει μιὰ καθαρώτατη
καὶ πολύτιμη ἔκθεση ἀληθειῶν, οἱ ὁποῖες
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τὴν ἀνθρωπότητα; Τίποτα. Τί εἶναι αὐτὸ
τὸ τίποτα; Δῶρον Θεοῦ. Γιατί; Διότι ἂν
πέσουν ἔτσι ὅλα τὰ εἴδωλα, θὰ ὑπάρξει
δυνατότης νὰ ὁμιλήσει εἰς τὸν ἄνθρωπον
κανεὶς περὶ τοῦ Σωτῆρος, περὶ τοῦ Εὐαγγελίου, περὶ τοῦ Ὁδηγοῦ.
Τρίτη διαπίστωσις: Αὐτὸ δὲν γίνεται μόνο του. Ἡ ἰδέα ὅτι, ἐπειδὴ θὰ γκρεμισθοῦν
τὰ πάντα, θὰ κυβερνήσει τὸ Εὐαγγέλιον
τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων, εἶναι καὶ ἀθεολόγητος, νομίζω, καὶ χιμαιρική. Πρέπει νὰ
κληθεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ προσέλθει εἰς τὸν
Χριστόν, εἰς τὸ Εὐαγγέλιον, νὰ προσφερθεῖ
εἰς τὴν ἀνθρωπότητα τὸ Εὐαγγέλιον.
Τελειώσαμε; Ὄχι. Ἔχουμε καὶ μιὰ τέταρτη διαπίστωση: Ἡ ἀνθρωπότης πρέπει
νὰ ἰδεῖ ἐκεῖνο ποὺ δὲν ξέρει. Δὲν ξέρει τὸ
Εὐαγγέλιον; Ὄχι δά. Σήμερα τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι διαδεδομένο. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν
μιὰν ἰδέαν τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας
ἀσυγκρίτως σαφεστέραν καὶ πληρεστέραν
ἀπὸ ἐκείνην ποὺ εἶχαν οἱ Ρωμαῖοι περὶ
Χριστιανῶν καὶ Χριστοῦ. Τότε ὅμως, ἡ
ἀνθρωπότης, ἂν καὶ δὲν ἤξερε τὸ Εὐαγγέλιον, κατεπλήσσετο ἀπὸ αὐτό. Ἤξερε τὴν
δύναμιν τοῦ Εὐαγγελίου, καίπερ ἀγνοοῦσα
τὸ περιεχόμενον τοῦ Εὐαγγελίου. Σήμερα
τί συμβαίνει; Τὸ ἀντίστροφον ἀκριβῶς. Ἡ
ἀνθρωπότης, ἡ μορφωμένη, ἡ πολιτισμένη,
μέσες ἄκρες τό «πιστεύω» τὸ ξέρει τέλος
πάντων. Τὸ περιεχόμενον τοῦ Εὐαγγελίου,
ἀνεπαρκῶς ἔστω, ἀλλὰ κάπως τὸ ξέρει
τέλος πάντων. Ἐκεῖνο ποὺ δὲν ξέρει εἶναι
ἡ δύναμις τοῦ Εὐαγγελίου.
Συμπέρασμα: Ἐκεῖνο τοῦ ὁποίου ἡ
ἀνθρωπότης θὰ ἔχει ἀνάγκη τὴν ἐπαύριον τῆς νίκης θὰ εἶναι νὰ ἐμφανισθεῖ τὸ
Εὐαγγέλιον ὡς χειραγωγὸς εἰς τὰς σημερινὰς ἀνάγκας τῆς ἀνθρωπότητος. Νὰ τὸ
καταλάβει τὸ Εὐαγγέλιον ζωντανόν, ἱκανὸν
νὰ κυβερνήσει καὶ νὰ ὁδηγήσει τὴν ἀνθρωπότητα. Νὰ ἰδεῖ τοὺς πιστοὺς ὡς ζωντανοὺς ἐκπροσώπους αὐτοῦ τοῦ Εὐαγγελίου.
Ἐπέρασαν ἔκτοτε δέκα ἔτη. Καὶ αἱ
διαπιστώσεις μας ἐκεῖναι; Πρῶτον, διὰ τὸ

ζήτημα ὅτι ὁ Χίτλερ θὰ χάσει τὸν πόλεμον
(μολονότι τότε πᾶσα λογικὴ ἔλεγε ὅτι θὰ
τὸν κερδίσει), ἔληξε αὐτὸ τὸ ζήτημα. Δεύτερον, διὰ τὸ ὅτι τὸ πρόβλημα θὰ εἶναι τί θὰ
γίνει μετά, ὁμολογοῦμεν ὅτι καὶ ἡμεῖς, ὅταν
τὰ ἐλέγαμε, τόσον πολὺ δὲν τὸ ἐφανταζόμεθα τὸ χάος. Πάρα κάτω: Ἡ ἀνθρωπότης
πρέπει νὰ ἰδεῖ τὸν Χριστιανισμὸν ζωντανόν.
Μᾶς ἔφερε ὁ Θεὸς κατὰ τὴν δεκαετίαν
αὐτὴν μὲ ἀπολογισμὸν τοῦ Χριστιανικοῦ
ἔργου πλουσιώτατον.
Τί θὰ γίνει ὅμως μὲ τὰς διαπιστώσεις
ποὺ ἐκάναμε; Εἴπαμε, ἅμα τελειώσει ὁ
πόλεμος, θὰ ἔχει ἀνάγκην ἡ ἀνθρωπότης
ἑνὸς Εὐαγγελίου ζωντανοῦ, νὰ ἐμφανισθεῖ
ζωντανόν, ὡς ὁδηγητὴς τοῦ μεταπολεμικοῦ
ἀνθρώπου, νὰ τοῦ εἰπεῖ, Ἔλα δῶ, θὰ σὲ
κυβερνήσω ἐγώ, θὰ σοῦ λύσω τὰς ἀνάγκας
σου. Ἔγιναν αὐτά; Εἶδε ἡ μεταπολεμικὴ
ἀνθρωπότης τὴν ἧτταν τοῦ Χίτλερ; Τὴν
εἶδεν. Εἶδε τὸ χάος; Τὸ εἶδε. Ἒ λοιπόν,
εἶδε εἰς τὸ χάος αὐτὸ τὴν ἀκτινοβολίαν
τοῦ Εὐαγγελίου ὡς ὁδηγοῦ τοῦ ἀνθρώπου
εἰς τὰς σημερινάς του ἀνάγκας; Ἤκουσε
τὴν φωνὴν αὐτήν; Αὐτὸ εἶναι τὸ ἐρώτημα.
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Στὸ ἐξωτερικὸν ὄχι. Ἡ Καθολικὴ
Ἐκκλησία εἶναι τραυματισμένη ἀπὸ τὸ
θέμα τῆς συνεργασίας μὲ τὸν ἐχθρὸν ἐκ
μέρους τῶν ἐπισκόπων τῆς Γαλλίας. Ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας καθ’ ὅλον αὐτὸ τὸ
διάστημα εἰς οὐδὲν ἄλλο ἠσχολήθη παρὰ
μόνον νὰ βάλλει ἐναντίον τῆς χριστιανικῆς
πίστεως. Ὁ Προτεσταντισμὸς ἔχει πάθει
μίαν λιποθυμίαν.
Ἐδῶ, στὴν Ἑλλάδα; Ἐμεῖς τί κάναμε;
Ἡ Ἑλλὰς ᾐσθάνθη τὸν Χριστιανισμὸν νὰ
τὴν πιάνει ἀπὸ τὸ χέρι καὶ νὰ τῆς δείχνει
τὸν δρόμο, καὶ ἔστω ἡ Ἑλλὰς νὰ μὴν ἠκολούθησε; Πρέπει νὰ σᾶς πῶ ὅτι ἐγὼ δὲν
τὸ βλέπω αὐτό. Καμμιὰ φορὰ, πράγματι,
μοῦ θυμίζει αὐτὸ τὰ λόγια τοῦ Βερίτη, ὅτι
«ἦταν φῶτα, χίλια φῶτα, μὰ δὲν ἤτανε τὸ
Φῶς». Τί νόημα ἔχει ἂν εἶναι χίλια τόσα
τὰ μέλη τῆς ΧΕΕ, τόσα τὰ μέλη τῆς ΧΦΕ;
Ὅλα αὐτὰ εἶναι παθητικό. Διότι μὲ τόσα
μέλη τί ἐκάμαμε;
Πέντε χρόνια τοὐλάχιστον ἐχάθησαν.
Ὥστε ἤλθαμε ἐδῶ διὰ νὰ θρηνήσουμε ἢ διὰ
νὰ χαροῦμε; Τὸ ἐρώτημα τίθεται κακῶς.
Ἐὰν ὁ Χριστιανισμὸς ἦλθε διὰ νὰ ἑνώσει
«τὰ τὸ πρὶν διεστῶτα», αὐτὸ τὸ ἔκαμε
πολὺ καθολικώτερον ἀπὸ ὅ,τι φανταζόμεθα. Θρῆνος καὶ χαρὰ δὲν εἶναι πλέον
ἐχθρὰ πρὸς ἄλληλα. Ὅπως ὁ ἄνθρωπος,
ἅμα ὁμολογήσει ὅτι εἶναι ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν ἁμαρτωλότητά του, ἀπὸ τῆς
στιγμῆς ἐκείνης συνεφιλιώθη μὲ τὸν Θεὸν
καὶ ἐδικαιώθη, ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρωπος, μόλις
θρηνήσει καὶ πενθήσει, γίνεται μακάριος,
ἀκριβῶς διότι ἐθρήνησε καὶ ἐπένθησε. Ἡ
νίκη μας θὰ εἶναι αὐτὸ τὸ πένθος μας.
Ἂς θυμηθοῦμε τὴν ὡραίαν προσευχὴν τῶν
τριῶν παίδων: «Ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν,
ἠδικήσαμεν ἐνώπιόν Σου, οὐδὲν συνετηρήσαμεν, οὐδὲ ἐποιησάμεθα καθὼς ἐνετείλω
ἡμῖν, ἵνα εὖ ἡμῖν γένηται».
Δέκα χρόνια ὕστερα ἀπὸ τὸ 1941,
αἰσθάνομαι μέσα μου τὴν ἀνάγκην νὰ
πέσω εἰς τὰ γόνατα καὶ νὰ εὐχαριστήσω
τὸν Θεόν. Ἀλλά, σηκωνόμενος ἀπὸ τὴν

προσευχὴν αὐτὴν τῶν εὐχαριστιῶν, δὲν
αἰσθάνομαι τὰ γόνατά μου ἐπαρκῶς στερεά. Καὶ μιὰ καὶ δὲν αἰσθάνομαι τὰ γόνατά
μου ἐπαρκῶς στερεά, θὰ ἀφήσω νὰ ξαναλυγίσουν καὶ πάλιν, πάλιν εἰς γονάτισμα
προσευχῆς, διὰ νὰ παρακαλέσω: Κύριε,
μακροθύμησον. Σῶσέ μας ἄλλη μία ἀκόμα φορά. Καὶ αὐτὴ τὴ φορά, μαζὶ μὲ τὴ
σωτηρία, ζητοῦμε καὶ φωτισμόν. Φώτισέ
μας νὰ ἀξιοποιήσουμε τὴ σωτηρία, νὰ ὁμολογήσουμε τὴν ἐνοχή μας, νὰ ὀρθωθοῦμε
ἀπὸ τὴν πτώση μας. Καὶ ἐν τῷ μεταξύ,
Κύριε, ὅ,τι δὲν ἐσαλπίσαμε ἐμεῖς, σάλπισέ
το Σὺ ἀπ’ εὐθείας, ὅπως βλέπουμε ὅτι τὸ
σαλπίζεις – ὅπως βλέπουμε ὅτι σήμερα
οἱ αἰθέρες ἀρχίζουν νὰ δονοῦνται ἀπὸ τὸ
σάλπισμα τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ. Δῶσέ
μας, Κύριε, νὰ ἀξιοποιήσουμε τὶς δωρεές
Σου καὶ τοὺς θριάμβους μας!
Σκοπός μας ἐδῶ δὲν ἦταν μὲν νὰ θριαμβολογήσουμε, δὲν ἦταν ὅμως καὶ νὰ
κλαύσουμε οὔτε νὰ θρηνήσουμε. Ἐπειδὴ
εἶναι πολὺς ὁ δρόμος, διὰ νὰ διανυθεῖ ἀκόμη, ὥστε ἡ ἀνθρωπότης καὶ ἡ χώρα μας νὰ
ἰδοῦν τὸν Χριστιανισμόν, «ὅσοι πιστοί, κλίναντες τὰ γόνατα, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».
Θὰ εὐχόμουν τὸ ἔτος ποὺ ἔρχεται νὰ εἶναι
ἔτος προσευχῆς. Ἐὰν τὴν Ἑλλάδα τὴν διαρρεύσει, καὶ μεταξὺ τῶν πιστῶν μόνον,
τὸ ρεῦμα τῆς προσευχῆς, «οἶδεν ὁ Θεὸς
τὰ κακὰ εἰς ἀγαθὰ μεταστρέφειν».
Ἐμεῖς, κλείνοντας τὸ παρὸν σημείωμα,
θὰ θέλαμε νὰ ἐπαναλάβουμε τὸ συμπέρασμα τῆς τότε ὁμάδας, ἐπίκαιρο σήμερα
ὅπως καὶ τότε: Αὐτὸ ποὺ χρειάζεται εἶναι
ἡ ἐμφάνισις τοῦ Εὐαγγελίου ζωντανοῦ, συγχρονισμένου, ἱκανοῦ νὰ θεραπεύσει καὶ νὰ
χειραγωγήσει τὸν σημερινό, τραυματισμένο
ἄνθρωπο στὰ προβλήματα ποὺ τοῦ παρουσιάζει ἡ σημερινὴ ἐποχή. Ἐπιπροσθέτως δέ,
εἶναι ἀνάγκη ἡ ἀνθρωπότητα νὰ δεῖ αὐτὸ
τὸ Εὐαγγέλιο νὰ ἐκπροσωπεῖται ἱκανῶς.
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ΣΟΛΩΝ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΗΣ

Ἐ

A

ν μέσῳ τῆς σημερινῆς ρευτῆς συγκυρίας καὶ ταραχώδους καταστάσεως εἰς
τὸν τόπον μας, καὶ ἐνῷ
τὸ χάος ἐξαπλώνεται εἰς
γείτονας χώρας, ἐνδείκνυται ἡ ἁδρομερὴς ἔστω προβολὴ σπουδαίων σοφῶν,
πολιτικῶν ἀνδρῶν καὶ ποιητῶν τῆς περιωπῆς τοῦ ἀρχαίου Σόλωνος (639-552
π.Χ.) ἢ καὶ ἀπὸ κάθε περίοδον; θὰ ἐρωτήσει κάποιος, καὶ εὐλόγως.
Ἡ ἀπόκρισις εἶναι καταφατική. Ναί,
ἀπαιτεῖται τοῦτο, καθ’ ὅσον ἡ ἀνάγκη
τῶν καιρῶν μᾶς τὸ ὑπαγορεύει. Ὁ Σόλων ὑπῆρξεν ὁ δημιουργὸς τῆς Ἀθηναϊκῆς
πολιτικῆς ζωῆς· εἶναι ἕνας ἐκ τῶν Ἑπτὰ
Σοφῶν τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος, συνάμα
καὶ ὁ ἐμπνευσμένος λυρικός (ἐλεγειακός,
ἰαμβικός) ποιητής. Δεσπόζει διὰ τῶν αἰώνων ὡς πνευματικὴ παρουσία καὶ πολιτικὴ προβολὴ διὰ τὴν πατρίδα μας καὶ
γενικώτερα.
Τὰ βιογραφικά του στοιχεῖα εἶναι λίαν ἐνδιαφέροντα. Ὡς γνωστόν, ἀνῆκεν
εἰς ἀριστοκρατικὴν οἰκογένειαν, ἡ ὁποία
κατήγετο ἀπὸ τὴν γενεὰν τοῦ βασιλέως τῶν Ἀθηνῶν Κόδρου. Ἡ μητέρα τοῦ
Σόλωνος ἦτο ἐξαδέλφη τῆς μητέρας τοῦ
τυράννου Πεισιστράτου. Ὁ πατέρας τοῦ
Σόλωνος Ἐξηστεκίδης ἐφρόντισε μὲν διὰ
τὴν ἐκπαίδευσιν τοῦ υἱοῦ του καὶ τὴν ἐν
γένει ἀνατροφήν του, ὅμως λόγῳ ἐλευθεριότητός του ἔχασε τὴν περιουσίαν του.
Ὡς ἐκ τούτου, ὁ Σόλων ἐστράφη πρὸς
τὸ ἐμπόριον καὶ ἔκαμε ταξίδια εἰς τὴν
Αἴγυπτον καὶ τὴν Μικρὰν Ἀσίαν, ὅπου

ἐμελέτησε ξένους πολιτισμούς, νόμους,
καθὼς καὶ τὸν πολιτικοοικονομικὸν βίον
τῶν ἄλλων χωρῶν. Τὰ ἐφόδια σοφίας,
γνώσεως καὶ ἐμπειρίας ἐχρησιμοποίησε
τελεσφόρως διὰ τὴν κοινωνικὴν καὶ οἰκονομικὴν ἀνόρθωσιν τῆς πατρίδος του.
Πρώτη ἐμφάνισις τοῦ Σόλωνος εἰς τὸν
δημόσιον βίον χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ 598
π.Χ. Εἶναι τὸ ἔτος τῆς ἀνακτήσεως τῆς
Σαλαμῖνος ἐκ μέρους τῶν Ἀθηναίων ἀπὸ
τοὺς Μεγαρεῖς, ἐμπνεύσει καὶ παροτρύνσει τοῦ Σόλωνος, μὲ τοὺς θαυμασίους
στίχους ποὺ εἶχε συνθέσει ὁ ἴδιος καὶ μὲ
τοὺς ὁποίους οἱ Ἀθηναῖοι συμπολῖταί του
ἀνέκτησαν τὸ νησί. Ἰδοὺ οἱ στίχοι του,
πλήρεις λυρισμοῦ καὶ ποιητικοῦ οἴστρου:
«Ἴομεν εἰς Σαλαμῖνα μαχησόμενοι
περὶ νήσου
ἱμερτῆς χαλεπόν τ’ αἶσχος
ἀπωσόμενοι».
(= Ἐμπρὸς νὰ ὁρμήσωμε πρὸς τὴ Σαλαμῖνα πρὸς ἐπανάκτησιν τῆς νήσου τῆς
τόσον ἀγαπητῆς μας, ὥστε νὰ ἀποπλύνωμεν τὴν αἰσχύνην, ποὺ εἶναι ἐπονείδιστη
καὶ ἀνυπόφορη).
Ἔτσι, ἡ ἐπανάκτησις τῆς Σαλαμῖνος
ἀπὸ τοὺς Ἀθηναίους εἶναι κατόρθωμα τοῦ
ποιητικοῦ ταλάντου τοῦ Σόλωνος, ποὺ
ἔθεσε εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῆς πατρίδος
του. Γνωστὸν εἶναι τὸ περιστατικὸν διὰ
τοῦ ὁποίου ἐπετεύχθη ὁ ἆθλος αὐτός: Οἱ
Ἀθηναῖοι, μετὰ ἀπὸ πολλὰ ἀποτυχημένα
κινήματα ἐπανακτήσεως τῆς Σαλαμῖνος,
ἐψήφισαν νόμον ποὺ ἀπαγόρευε νὰ τεθεῖ
θέμα εἰς τὴν συνέλευσιν τοῦ Δήμου, διὰ
νὰ ἀναληφθεῖ πόλεμος ἀνακτήσεως. Ὁ
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Ὁ Σόλων ὑπῆρξεν ὁ
δημιουργὸς τῆς Ἀθηναϊκῆς
πολιτικῆς ζωῆς· εἶναι ἕνας
ἐκ τῶν Ἑπτὰ Σοφῶν τῆς
Ἀρχαίας Ἑλλάδος, συνάμα
καὶ ὁ ἐμπνευσμένος λυρικός
(ἐλεγειακός, ἰαμβικός) ποιητής. Δεσπόζει διὰ τῶν αἰώνων
ὡς πνευματικὴ παρουσία καὶ
πολιτικὴ προβολὴ διὰ τὴν
πατρίδα μας καὶ γενικώτερα.
Σόλων προσεποιήθη τὸν μανιακὸν καὶ
ἔπλασε τὴν γνωστὴν ἐλεγείαν, μὲ τὴν
ὁποίαν παρεκίνησε τοὺς συμπολίτας του
νὰ κηρύξουν πόλεμον κατὰ τῶν Μεγαρέων πρὸς ἀνακατάληψιν τῆς νήσου. «Ὁ
ἐνθουσιασμὸς ὁ προκληθεὶς ἐκ τοῦ ποιήματος ἐκείνου, τοῦ ὁποίου διεσώθησαν
μόνον ἑπτὰ στίχοι, ἦτο τοσοῦτος, ὥστε
ὁ Δῆμος τῶν Ἀθηναίων συγκροτήσας συνέλευσιν ἠκύρωσε τὸν ὑπάρχοντα νόμον
καὶ ἀνηγόρευσε τὸν Σόλωνα στρατηγὸν μὲ
τὴν ἐντολὴν νὰ διεξαγάγει τὸν κατὰ τῶν
Μεγαρέων πόλεμον. Ὁ Σόλων ἀναλαβὼν
τὴν ἀρχηγίαν κατώρθωσε νὰ διεξαγάγει
νικηφόρως τὸν πόλεμον καὶ νὰ ἀνακτήσει τὴν Σαλαμῖνα» (βλ. Κ. Δ. Γεωργούλη,
«Σόλων», Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, τόμος 11ος, 1967, σελ. 278).
Περὶ αὐτοῦ μᾶς πληροφορεῖ ἐπιβεβαιωτικῶς ὁ Κικέρων, ἀλλὰ καὶ ὁ Πολύαινος
μᾶς βεβαιώνει περὶ αὐτοῦ. Ὡστόσον, ὁ
μέγας Γερμανὸς φιλόλογος Wilamowitz
(1848-1931) θεωρεῖ ὡς ὑπερβολὴν καὶ μυθεύματα τὰ ἀνωτέρω.
Ὁ Σόλων πραγματοποιεῖ τὴν δευτέραν δημοσίαν ἐμφάνισίν του τὸ 594
π.Χ., ὅπου εἰς τὸ μεταξὺ εἶχε κερδίσει
τὴν ἐμπιστοσύνην τῶν συμπολιτῶν του μὲ

τὸ ὅλον του ποιητικὸν ἔργον, ἐλεγειακόν,
ὅπου ἐκφράζει τὰ πολιτικά του φρονήματα καὶ ἀπεικάζει τὴν φιλοπατρίαν του,
τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν δικαιοσύνην καὶ
τὸν ἑσμὸν τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν γενικώτερα.
Περαιτέρω θὰ γίνει ἁδρομερῶς λόγος περὶ
τοῦ ποιητικοῦ του ἔργου.
Ὁ Σόλων, ἀφοῦ εἶχε περιέλθει πολλὲς
πόλεις τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐξειλίχθη εἰς
σπουδαῖον ἔμπορον. Ὁ ἔμπορος Σόλων
διαμορφώνεται εἰς νομοθέτην. Κατέστη
ὥριμος, διὰ νὰ γίνει «διαλλακτής» τῶν
ἀθηναϊκῶν τάξεων. Κατέστη ὁ σώφρων
πολιτικός, ὁ θετικὸς νομοθέτης. Εἰς τὰ
ποιήματά του εἶχε κάμει τὴν διαπίστωσιν
ὅτι ἡ ἐπικρατοῦσα τότε κακοδαιμονία
τῆς πόλεως καὶ οἱ διενέξεις ὠφείλοντο
εἰς τοὺς ἀγῶνας τῶν τάξεων. Ἐκ τῶν
ἀποδημιῶν του παρατηρεῖ τὰ ἀνθρώπινα πράγματα καὶ μορφώνει πεποιθήσεις
ἀκριβεῖς παγίως περὶ τοῦ οἰκονομικοῦ,
κοινωνικοῦ καὶ πολιτικοῦ βίου ἐν γένει.
Ἔτσι προχωρεῖ καὶ συλλαμβάνει τὸ
σχέδιον γεφυρώσεως τοῦ χάσματος μεταξὺ λαοῦ καὶ εὐγενῶν μὲ τὴν δημιουργίαν μιᾶς μεσαίας κοινωνικῆς τάξεως. Ὁ
Σόλων ἀποβαίνει ὁ μέσος ἀνήρ, ὁ ἰσχυρὸς
συντελεστής, ὥστε νὰ συγκρατήσει τὰ
δύο ἄκρα. Ἐπεδίωξε ὑπεράνω ἀπὸ τὰ
κόμματα νὰ ἐξυπηρετήσει τὸ δημόσιον
συμφέρον, καὶ τοιουτοτρόπως τὸ Σολώνειον ἔργον οὐσιαστικῶς ὑπῆρξεν ἔργον
«αἰσυμνήτου», ὅπως τοῦ Πιττακοῦ εἰς
Μυτιλήνην (560-570 π.Χ.).

Β
Ὄντως ὁ Σόλων ἀπέβη ὁ «αἰσυμνήτης», ὅπως ὁ Πιττακὸς εἰς Μυτιλήνην, ὑπὸ
τὴν ἔννοιαν ὅτι ἐπαιξε εὐεργετικὸν ρόλον
πρὸς ἄμβλυνσιν τῶν πολιτικῶν παθῶν
τῶν ἀντιμαχομένων μερίδων τῆς πόλεως.
Ἐξελέγη διὰ κοινῆς συμφωνίας τῶν στασιαζόντων πολιτικῶν κομμάτων ἄρχων μὲ
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Ὁ βασικὸς στόχος
τοῦ Σόλωνος ἦτο νὰ σώσει
τὴν πόλιν του. Ἐπίστευε
εἰς τὴν προσαρμογὴν
καὶ τὴν ἐπίτευξιν τῆς
κοινωνικῆς ἰσορροπίας
καὶ γαλήνης διὰ
τῆς νομοθεσίας του
θεμελιωμένης εἰς τὴν
ἠθικὴν παιδείαν τῶν
πολιτῶν καὶ ὄχι εἰς τὴν
ἐπανάστασιν.
ἀπεριόριστον ἐξουσίαν καὶ μὲ τὴν ἐντολὴν
νὰ θεραπεύσει τὴν πόλιν ἐκ τῶν πολλῶν
κοινωνικῶν πληγῶν της. Αἴτιον τούτων
ἦσαν τὰ δυσβάστακτα οἰκονομικὰ βάρη
τοῦ λαοῦ. Ὅσοι πολῖται δὲν ἠμποροῦσαν
νὰ πληρώσουν τὰ χρέη των, τὰ ὁποῖα
συνῆπτον ἐπὶ ὑποθήκῃ τοῦ σώματός των,
ἐγίνοντο δοῦλοι τῶν δανειστῶν. Πολλοὶ
δοῦλοι εἶχον πωληθεῖ ἐκτὸς Ἀττικῆς, καὶ
ἄλλοι εἶχον ἀναγκασθεῖ νὰ πωλήσουν τὰ
παιδιά των εἰς ξένους τόπους.
Κατὰ τὴν κρίσιμον ἐκείνην περίοδον ἐξελέγη ὁ Σόλων «αἰσυμνήτης» μὲ
ἐκτάκτους ἐξουσίας, διὰ νὰ διευθετήσει
τὰ πράγματα. «Ἰσχυρᾶς δὲ τῆς στάσεως
οὔσης καὶ πολὺν χρόνον ἀντικαθημένων
ἀλλήλοις, εἵλοντο κοινῇ διαλλακτὴν καὶ
ἄρχοντα Σόλωνα», ἀναφέρει ὁ Ἀριστοτέλης εἰς Ἀθηναίων Πολιτείαν (5, 2.1-4).
Τότε ὁ Σόλων ἀρχίζει νὰ ἐφαρμόζει
σπουδαιότατον νομοθετικὸν ἔργον καὶ
ἀποβαίνει ὁ συμφιλιωτὴς καὶ ὁ σοφὸς
νομοθέτης. Ἐκ τῶν νομοθετικῶν πρωτοβουλιῶν του ὑπῆρξε ἡ περιφανής «σεισάχθεια» (ἐκ τοῦ σείω), ποὺ σημαίνει
ἀφαίρεση τοῦ ἄχθους, ἤτοι τοῦ βάρους.
Εἰς τὰ πλαίσια τῆς πολιτικῆς τῆς «σει-

σάχθειας» ἐπέτυχε κατάργησιν χρεῶν ἰδιωτῶν ἐνδεῶν πρὸς πλουσίους ἰδιώτας καὶ
τὴν πόλιν. Ἐπέτυχε τὴν ἀπελευθέρωσιν
Ἀθηναίων ὑποδουλωθέντων λόγῳ χρεῶν
πρὸς τὸ δημόσιον, καὶ ἄλλους, μεταπωληθέντας ἐκτὸς Ἀττικῆς λόγῳ χρεῶν ἐπανέφερε εἰς τὴν πόλιν ἐλευθέρους πλέον.
Ἐπίσης, κατήργησε ἀπηνεῖς διατάξεις τοῦ
«δανείζειν ἐπὶ τοῖς σώμασιν», ἤτοι ἠκύρωσε τὴν διακύβευσιν τῆς προσωπικῆς
ἐλευθερίας τοῦ δανειολήπτου καὶ τῶν
μελῶν τῆς οἰκογενείας του.
Ὁ βασικὸς στόχος τοῦ Σόλωνος ἦτο
νὰ σώσει τὴν πόλιν του. Ἐπίστευε εἰς
τὴν προσαρμογὴν καὶ τὴν ἐπίτευξιν τῆς
κοινωνικῆς ἰσορροπίας καὶ γαλήνης διὰ
τῆς νομοθεσίας του θεμελιωμένης εἰς τὴν
ἠθικὴν παιδείαν τῶν πολιτῶν καὶ ὄχι εἰς
τὴν ἐπανάστασιν.
Ὁ Σόλων ἐπίσης ἐφρόντισε καὶ
ἐρρύθμισε τὴν πολιτικὴν παιδείαν τῶν
Ἀθηναίων. Ἐπεμελήθη καὶ τῆς «μουσικῆς
παιδείας», ἤτοι τῆς διαπλάσεως τῶν ψυχικῶν καὶ τῶν πνευματικῶν δυνάμεων,
συνδυαζομένης μὲ τὴν παιδείαν καὶ τὴν
γυμναστικήν. Εἰς αὐτὴν τὴν διαδικασίαν
μετεῖχον τὰ παιδιὰ ὅλων τῶν τάξεων, ἐνῷ
μέχρι τῶν χρόνων του παρομοίας παιδείας ἐτύγχανον μόνον τὰ παιδιὰ τῶν
εὐπατριδῶν. Ὁ Σόλων δὲν προέβλελε
ἀφαίρεσιν τῆς φροντίδος τῶν παιδιῶν
ἀπὸ τὴν οἰκογένειαν καὶ τοὺς γονεῖς
των, ἐνῷ ἀντιθέτως κάτι παρόμοιον συνέβαινε εἰς τὴν Σπάρτην. Οἱ βιογράφοι
τοῦ ἀνδρὸς παρατηροῦν ὅτι ὁ νομοθέτης
Σόλων περιώριζε τὴν ἀπόλυτον ἐξουσίαν
τοῦ πατέρα πρὸς τὸ παιδὶ μὲ τὴν ἄσκησιν τῶν ὑψηλοτέρων ἀρχῶν τῆς ἠθικῆς
καὶ πολιτικῆς παιδαγωγίας. Ἐπεζήτησε
νὰ προαγάγει τὴν τιμὴν πρὸς τὸ γῆρας,
ἀλλὰ ἐπίσης καὶ τὴν τιμὴν τῶν παιδιῶν
παρὰ τῶν γονέων νὰ ἐπικουρήσει, ὥστε
ἕκαστος Ἀθηναῖος νὰ καταστεῖ πολίτης
ἐλευθέρας πολιτείας.
Ὡς πρὸς τὸν χῶρον τῆς Δικαιοσύνης,
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ἐφρόντισε νὰ γίνουν μεταρρυθμίσεις μὲ
προοπτικὴν ἐκδημοκρατισμοῦ καὶ ἐλέγχου τῆς ἐξουσίας. Ἵδρυσε τὴν Ἡλιαίαν,
λαϊκὸν δικαστήριον μὲ πολλὰ μέλη, ὡς
ἀντίβαρον τοῦ Ἀρείου Πάγου. Ἡ σύνθεσις
τῆς Ἡλιαίας, ἐννοεῖται ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία
τοῦ Δήμου, ἦτο πολυμελής, ὅπως εἴπαμε.
Εἰς τὴν Ἡλιαίαν ἠμποροῦσε νὰ προσφύγει ὁ οἱοσδήποτε «ἐναντίον δικαστικῆς
ἀποφάσεως ἀρχόντων». Ὁ ὅρος Ἡλιαία
ἐτυμολογεῖται ἐκ τοῦ οὐσιαστικοῦ ἡλία
ἢ ἁλία, ποὺ σημαίνει ἐκκλησία, σύναξις
(6.000 ἦσαν τὰ μέλη τοῦ δικαστηρίου
αὐτοῦ, καὶ λειτουργοῦσε κατὰ τμήματα
τῶν 500 μελῶν).
Ὁ Σόλων ἐθέσπισε πολλοὺς νόμους
περὶ ποικίλων θεμάτων, μὲ συγκεκριμένα
μέτρα, ὅπως λ.χ. ἀπαγόρευσις ἐξαγωγῆς
γεωργικῶν προϊόντων πλὴν τοῦ ἐλαιολάδου, καθιέρωσις κοινωνικῆς προνοίας
δι’ ἀναπήρους καὶ ἐπικλήρους (θυγατέρες κληρονόμους ἀποκλειστικὲς τῆς
πατρικῆς περιουσίας ἐλλείψει ἀρρένων
κληρονόμων). Ἔλαβε μέτρα προστασίας
τοῦ γάμου, τῆς οἰκογενείας, ποὺ περιε-

λάμβανον διατάξεις κατὰ τῆς μοιχείας,
τοῦ βιασμοῦ, τῆς μαστρωπείας καὶ τῆς
πορνείας. Σχεδὸν ὅλοι οἱ νόμοι τοῦ Σόλωνος ἔθεσαν ἐπὶ νέων, ἀνθρωπιστικῶν
βάσεων τὶς ἐκφάνσεις τοῦ δημοσίου, τοῦ
ἰδιωτικοῦ καὶ ποινικοῦ δικαίου.
Ἀναντιλέκτως, ὁ μέγας οὗτος σοφὸς
νομοθέτης ὑπῆρξε ὁ εὐεργέτης τῆς πατρίδος του, διότι διὰ τῆς σώφρονος νομοθεσίας του ἀνέστειλε πολιτικὰς καταιγίδας
εἰς τὸν ἀθηναϊκὸν ὁρίζοντα. Παράπονα
καὶ μεμψιμοιρίες δὲν ἔλειψαν εἰς βάρος
του. Δηλαδή, οἱ εὐγενεῖς ἐθεώρησαν
ὑπερβολικὰ καὶ ὑπέρμετρα τὰ χορηγηθέντα δικαιώματα καὶ προνόμια πρὸς τὸν
λαόν. Ὁ λαός, ἐξ ἑτέρου, εἶδε ὡς ἡμίμετρα
τὰ νομοθετήματά του, ἐφ’ ὅσον δὲν εἶχε
περιληφθεῖ εἰς αὐτὰ ὁ ἀναδασμὸς τῆς
Ἀττικῆς γῆς.
Ὡς ἐκ τούτου, ὁ Σόλων ἀπεδήμησε
εἰς ξένους τόπους ἐπὶ δέκα ἔτη, Αἴγυπτον, Κύπρον, Λυδία κτλ. Ὁ Ἡρόδοτος
(484-424 π.Χ.) ἀναφέρει συνάντησίν του
μὲ τὸν πλούσιον βασιλέα τῆς Λυδίας
Κροῖσον, καυχώμενον περὶ τοῦ πλούτου
του. Ὁ λιτὸς Ἀθηναῖος πολίτης καὶ σοφὸς
διετύπωσε τὴν ἔξοχον ρήτραν: «Μηδένα
πρὸ τοῦ τέλους μακάριζε».
Ὅταν ἐπέστρεψε εἰς τὴν πόλιν τῶν
Ἀθηνῶν, εὗρε αὐτὴν εἰς καλὴν κατάστασιν λόγῳ τῆς νομοθεσίας του. Ἀπεβίωσε
εἰς ἡλικίαν 80 ἐτῶν. Τοὺς νόμους του
ἐσεβάσθη ὁ Πεισίστρατος, ἐπὶ τῇ βάσει
τῶν ὁποίων καὶ ἐκυβέρνησε. Ἀκολούθως,
ὁ Κλεισθένης ἐπεχείρησε μεταρρυθμίσεις,
διὰ τῶν ὁποίων ἀπέβλεψε κυρίως εἰς τὴν
ὀρθὴν λειτουργίαν τοῦ Σολωνείου νομοθετικοῦ ἔργου, καὶ ὄχι φυσικὰ εἰς τυχὸν
ἀναγκαίαν συμπλήρωσίν του.
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Γ
Ὁ Σόλων ὡς ποιητὴς
καὶ φιλόσοφος
«Ὁ Σόλων ὑπῆρξεν ὁ πρῶτος διεκδι-
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κήσας ποιητικὴν καὶ φιλολογικὴν δόξαν
Ἀθηναῖος. Ἐν νεαρᾷ ἡλικίᾳ ἐξύμνησε τὴν
ἀμέριμνον χαρὰν τοῦ βίου, τὸν ἔρωτα, ἐν
δὲ τῇ ὡρίμῳ ἡλικίᾳ κατέστησε τὴν ποίησίν του θεραπαινίδα τῆς πολιτικῆς, ὁτὲ
μὲν ἐνθαρρύνων τὸν λαὸν εἰς τολμηρὰς
ἐπιχειρήσεις –ἐξάπτων τὴν φιλοπατρίαν
καὶ προκαλῶν τὴν ἐθελοθυσίαν του– ὁτὲ
δὲ παροτρύνων τοῦτον εἰς ὁμόνοιαν καὶ
νομιμοφροσύνην» (βλ. Γ. Δ. Καψάλης,
«Σόλων», Μεγάλη Ἐγκυκλοπαίδεια «Πυρσός», τόμ. 22, σελ. 96).
Τὰ ὅσα ἀναγράφει ὁ ὡς ἄνω ἔμπειρος
φιλόλογος Γ. Καψάλης περιλαμβάνουν ἕνα
γενικὸν χαρακτηρισμὸν τοῦ μεγάλου νομοθέτου ὡς πνευματικοῦ δημιουργοῦ καὶ
ποιητοῦ. Παραλλήλως πρὸς τὴν πολιτικήν
του δρᾶσιν, ὁ Σόλων κατεγίνετο μὲ τὴν
ποίησιν. Ὁ Πλάτων (427-347 π.Χ.), λ.χ.,
ἐγκωμιάζει τὴν ποιητικήν του ἔμπνευσιν.
Ὁ ποιητὴς καὶ πολιτικὸς προσφέρει πρώτην ἀνάτασιν εἰς τοὺς συμπολίτας του
Ἀθηναίους μὲ τὰ ποιήματά του, τὰ ὁποῖα
συγκινοῦν κάθε ἐποχήν. Ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων
ἀναφέρει ὅτι συγκινοῦσαν τοὺς γονεῖς,
οἱ ὁποῖοι καὶ αὐτοὶ ἔδιδαν ἆθλα εἰς τὰ
παιδιά των (Τίμαιος, 21b). Τὰ ποιήματά
του εἶναι γραμμένα εἰς ἰωνικὴν διάλεκτον
μὲ ἀττικοὺς τύπους. Ἐπεγράφοντο «Σαλαμίς», «Ὑποθῆκαι εἰς ἑαυτόν», «Πρὸς
Κριτέαν», «Πρὸς Φιλόκυπρον» κτλ. Λόγοι
τῶν Ἀττικῶν ρητόρων διέσωσαν κάποια
ἀποσπάσματά των, ποὺ εἶχαν γραφεῖ ὡς
ἐλεγεῖαι, ὡς ἴαμβοι, ὡς ἐπῳδοί.
Πλήρης ἀνάλυσις τῆς διασωθείσης
ποιητικῆς δημιουργίας τοῦ Σόλωνος θὰ
ἀπαιτοῦσε ἐκτενεῖς σελίδες. Περιοριζόμεθα νὰ δώσωμεν μίαν περιληπτικὴν
καὶ ζωντανὴν εἰκόνα τοῦ περιεχομένου
τῶν νοημάτων του. Στὴν ἐλεγείαν του
«Ὑποθῆκαι εἰς ἑαυτόν», εὑρίσκει κανεὶς
τὰ βασικὰ ζητήματα περὶ τοῦ ἀνθρώπου
καὶ τῆς εὐδαιμονίας του. Εἶναι ἡ ἐλεγεία
ποὺ συνθέτει τὸ πλέον ἠθικὸν δίδαγμα
τῆς κλασικῆς γραμματείας. Εἰς τὸ ποίημα

Γνώμων τῆς πάσης
ἐνεργείας του καὶ πολιτικῆς
συμπεριφορᾶς του ὑπῆρξε
ἡ δικαιοσύνη. Αὐτὴ εἶναι
ἡ προϋπόθεσις τῆς ἐκτελέσεως τῶν ὑποχρεώσεων τῶν
πολιτῶν καὶ τῆς ἀσκήσεως
δικαιωμάτων.
αὐτὸ ὁ ποιητὴς συνδυάζει ἐσωτερικῶς τὸ
περιεχόμενόν του μὲ τὴν προσφώνησιν
πρὸς τὶς Μοῦσες, ποὺ χορηγοῦν τὰ δῶρα
τῆς σωφροσύνης καὶ τῆς σοφίας. Μοῦσες
εἶναι οἱ ἐννέα θεότητες τῆς Ἀρχαίας
Ἑλληνικῆς Μυθολογίας, θυγατέρες τοῦ
Διὸς καὶ τῆς Μνημοσύνης, προστάτιδες
τῆς πνευματικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου. Συνήθης τυγχάνει
ἡ ἐπίκλησις τῶν Μουσῶν ἐν ἀρχῇ τῶν
ποιητικῶν ἐμπνεύσεών του. Ὁ Ἡσιόδος
εἰς τὴν Θεογονίαν του ἀναφέρει ἐννέα
Μοῦσες: Κλειώ, Εὐτέρπη, Θάλεια, Μελπομένη, Τερψιχόρη, Ἐρατώ, Πολύμνια,
Οὐρανία, Καλλιόπη. Εἰς τὸ ἐλεγειακὸν
αὐτὸ ποίημα ὁ Σόλων διδάσκει ὅτι ὁ ἔντιμος πλοῦτος εἶναι σταθερός, ὁ ἄδικος
ὅμως πλοῦτος ὀλίγον χρόνον παραμένει
καὶ ἀποβαίνει πρόξενος συμφορῶν.
Ὁ ποιητής, μεταξὺ ἄλλων πολλῶν
διδακτικῶν μηνυμάτων, συνιστᾷ ἐκεῖνα
ποὺ ἀπαρτίζουν τὴν εὐτυχίαν, ἤτοι τὸν
ἀνθρώπινον «ὄλβον»: «Χρήματα δ’ ἱμείρω
μὲν ἔχειν, ἀδίκως δὲ πεπᾶσθαι οὐκ ἐθέλω» (δηλαδή, ὁ Σόλων δὲν ἀποποιεῖται
τὴν ἀπόκτησιν ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ
ζητεῖ τὴν ἀπόκτησίν των μὲ δικαίους
τρόπους). Κυριαρχεῖ πάντοτε ἡ ἀνθρωπιστική του καὶ ἡ εὐθεῖα πολιτική του
συνείδησις. Ὡστόσον, ἀποφαίνεται: «Πάντως ὕστερον ἦλθε Δίκη» (μετὰ ταῦτα
συνήθως ἐπακολουθεῖ ἡ τιμωρία διὰ τὸν
ἄδικον πλουτισμόν»).
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Ὁ Σόλων ὡς ποιητὴς καὶ ὡς
πολιτικὸς ἀνὴρ καὶ ἡγέτης,
ἀλλὰ καὶ ὡς διανοούμενος
καὶ στοχαστὴς ἐν λόγοις καί
«ἐν πράγμασι», ἐξεπροσώπησε τὸ ἀρχαῖον ἑλληνικὸν
προτέρημα, τὴν ἀρετὴν καὶ
τὸ μέτρον. Ἡ ὅλη ἔκφανσις
τῆς πολιτικῆς προσωπικότητος καὶ πνευματικῆς
ἀλκῆς τοῦ Σόλωνος εἶναι
αἰώνιον ὑπόδειγμα διὰ τοὺς
σημερινοὺς πολιτικοὺς
ἡγέτας καὶ ἀρχηγοὺς τοῦ
τόπου μας, ποὺ πορεύεται
ἢ μᾶλλον κεῖται ἐν μέσῳ
«ἀκανθρῶν καὶ τριβόλων».
Εἰς ἄλλην ἐλεγείαν του, «Ὑποθῆκαι
εἰς Ἀθηναίους», ὁ ποιητὴς Σόλων συμβουλεύει τοὺς Ἀθηναίους νὰ κινηθοῦν εἰς τὸν
ἄξονα τῆς εὐνομίας, καθ’ ὅσον ἡ δυσνομία
δημιουργεῖ ὀλέθρια ἐπακόλουθα. Ἐξαίρει
τὰ ἀγαθὰ τῆς χρηστῆς διοικήσεως. Κατὰ
τὴν ἐνδοτέραν τοῦ ποιητοῦ παρακίνησιν,
διατυπώνεται ἡ ρήτρα:
«Ὡς κακὰ πλεῖστα πόλει δυσνομίη
παρέχει, εὐνομίη δ’ εὔκοσμα καὶ ἄρτια
πάντ’ ἀποφαίνει».
(ἤτοι, πάρα πολλὰ κακὰ προκαλεῖ
καὶ ἐπισύρει ἡ φαύλη διοίκησις εἰς τὴν
πολιτείαν, ἡ καλὴ κυβέρνησις ὅλα τὰ παρουσιάζει ἁρμονικὰ καὶ κόσμια).
Ὁ Σόλων, ἐκτὸς τῶν ἐλεγειῶν –ὁ ὅρος
εἶναι φρυγικός, ὁ ὅρος ἔλεγος, ποὺ ἐσήμαινε θρηνῶδες ἆσμα, ψαλλόμενον τῇ
συνοδείᾳ αὐλοῦ– ἔγραψε καὶ ἰαμβικὰ
τρίμετρα. Περιώνυμον τυγχάνει τὸ ποίημά

του γιὰ τὸν σκοπὸ τῆς νομοθεσίας του. Ὁ
ποιητὴς εἰς αὐτὸ ὑποστηρίζει τὴν σημασίαν τῆς νομοθεσίας του καὶ ὑπεραμύνεται
τῆς ἀναγκαιότητος πάσης νομοθετικῆς
πρωτοβουλίας του. Εἶχε ἀκολουθήσει
τὴν μέσην ὁδόν, καὶ ἔτσι ἐπεράτωσε τὸ
ἔργον του, ποὺ εἶχε ὑποσχεθεῖ. Τοῦτο
συνίσταται: α) Εἰς τὴν ἀπελευθέρωσιν
τῆς βεβαρημένης γῆς λόγῳ χρεῶν μὲ τήν
«σεισάχθειαν». β) Ἀπελευθέρωσε ἐκείνους
τοὺς ὀφειλέτας ποὺ εἶχαν γίνει δοῦλοι.
γ) Καθιερώνεται ἡ ἀμερόληπτος νομοθεσία, ποὺ εἶχε ὡς ἐπακόλουθο τὴν ἐφαρμογὴν πλήρους ἰσοπολιτείας.
Γνώμων τῆς πάσης ἐνεργείας του καὶ
πολιτικῆς συμπεριφορᾶς του ὑπῆρξε ἡ
δικαιοσύνη. Αὐτὴ εἶναι ἡ προϋπόθεσις
τῆς ἐκτελέσεως τῶν ὑποχρεώσεων τῶν
πολιτῶν καὶ τῆς ἀσκήσεως δικαιωμάτων.
Ὁ ποιητὴς εἰς τετράμετρα τροχαϊκὰ
δίδει τὸ ἔξοχον ποίημα «Ἀφιλοκέρδεια».
(ἀπόσπασμα διασῴζεται). Ὁ Σόλων φέρεται νὰ εἰσάγει κάποιον κερδοσκόπον,
ὁ ὁποῖος μέμφεται τὸν ἑαυτόν του, καθ’
ὅσον δὲν ἐκμεταλλεύεται τὸ πολιτικόν
του κῦρος, ὥστε νὰ γίνει τύραννος. Αὐτὸ
βεβαίως ὁ ποιητὴς τὸ γράφει εἰρωνικά.
Ὁ Σόλων ὡς ποιητὴς καὶ ὡς πολιτικὸς ἀνὴρ καὶ ἡγέτης, ἀλλὰ καὶ ὡς
διανοούμενος καὶ στοχαστὴς ἐν λόγοις
καί «ἐν πράγμασι», ἐξεπροσώπησε τὸ
ἀρχαῖον ἑλληνικὸν προτέρημα, τὴν ἀρετὴν
καὶ τὸ μέτρον. Ἡ ὅλη ἔκφανσις τῆς πολιτικῆς προσωπικότητος καὶ πνευματικῆς
ἀλκῆς τοῦ Σόλωνος εἶναι αἰώνιον ὑπόδειγμα διὰ τοὺς σημερινοὺς πολιτικοὺς
ἡγέτας καὶ ἀρχηγοὺς τοῦ τόπου μας,
ποὺ πορεύεται ἢ μᾶλλον κεῖται ἐν μέσῳ
«ἀκανθρῶν καὶ τριβόλων». Ἡμεῖς ὅμως
σήμερα δὲν θὰ ἐπικαλεσθοῦμε τὴν βοήθειαν τῶν «Μουσῶν», ἀλλὰ τὴν ἀρωγὴν
καὶ τὴν ἐπικουρίαν τοῦ Θεοῦ.
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Μὲ τὸν τίτλο «Αἰδήμων σιγὴ γιὰ ξένη
παρέμβαση. Ἐρωτήματα γιὰ τὴν δράση
τοῦ δικτύου Σόρος», ἐδημοσιεύθη πρὸ
καιροῦ ἕνα ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφέρον πρωτοσέλιδο ἄρθρο στὴν ἐφημερίδα Ἑστία.
Στὸ ἄρθρο αὐτὸ ἐγίνετο ἀνταπόκρισις
ἀπὸ τὴν ἰσραηλινὴ ἐφημερίδα The Jerousalem Post (27.8.2016), στὴν ὁποία
ἐφιλοξενεῖτο ἐμπεριστατωμένη ἀνάλυσις
σχετικῶς μὲ τὰ σχέδια καὶ τὶς πρακτικὲς
τοῦ πολυεκατομμυριούχου Τζὼρτζ Σόρος. «Ἔννοιες ὅπως ἡ κλιματικὴ ἀλλαγή,
τὸ αἴτημα τῶν “Ἀνοικτῶν Κοινωνιῶν”,
οἱ γάμοι τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἡ στήριξις
τῆς παρανόμου μεταναστεύσεως ... ἀποτελοῦν κυρίους ἄξονες δραστηριότητος
τοῦ δικτύου Σόρος» (Ἑστία 31.8.2016). Ὁ
μυστηριώδης αὐτὸς ἄνθρωπος (οὑγγροεβραϊκῆς καταγωγῆς, ὁ ὁποῖος ζεῖ στὶς
Η.Π.Α.) ἔχει συστήσῃ ἕνα ἵδρυμα μὲ παγκόσμια παραρτήματα καὶ ἐλεγχόμενες
ἀπὸ αὐτὰ Μὴ Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις,
τὶς ὁποῖες μάλιστα χρηματοδοτεῖ, γιὰ νὰ
διαδίδουν τὶς ἰδέες του. Τὸ ἵδρυμά του
ὀνομάζεται “Open Society Foundation”.
Οἱ Μὴ Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις ἔχουν
ἀποπροσανατολιστικὰ ὀνόματα καὶ ἀσχολοῦνται ἐμφανῶς μὲ ἀνθρωπιστικοὺς ἢ
κοινωνικοὺς στόχους. Στὴν χώρα μας,
ἐπὶ παραδείγματι, ὑπάρχουν τὸ Κέντρο
Ἀλληλεγγύης “Solidarity Now” καὶ οἱ
χρηματοδοτούμενες ἀπὸ αὐτὸ Ὀργανώσεις «Ἄρσις» καί «Πρᾶξις», οἱ ὁποῖες
ἀσχολοῦνται κυρίως μὲ τὴν ὑποστήριξι εὐπαθῶν ὁμάδων (μειονότητες, πρόσφυγες, μετανάστες, βλ. καὶ δημοσίευμα
Πρώτου Θέματος 28.3.2015). Μάλιστα,
πρὸ καιροῦ, ὁ ἴδιος ὁ Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, στὴν πόλι τοῦ ὁποίου δραστηριοποιοῦνται οἱ δύο αὐτὲς Ὀργανώσεις,
ἀνεκοίνωσε ὅτι δὲν πρέπει νὰ δίνουν οἱ
πολῖτες βάσι στὰ διάφορα κατὰ τοῦ Σό-

ρος δημοσιεύματα στὸν ἠλεκτρονικὸ καὶ
ἔντυπο Τύπο. Ὑπερασπίσθηκε, δηλαδή,
τὶς παρεμβάσεις διὰ τῶν παραρτημάτων
του αὐτοῦ τοῦ μυστηριώδους προσώπου.
Στὴν ἑλληνικὴ ἱστοσελίδα Solidarity Now
διαβάζομε τὰ ἑξῆς: «Τὸ Solidarity Now
ἱδρύθηκε τὸ 2013 μὲ πρωτοβουλία τοῦ
φιλανθρωπικοῦ ἱδρύματος, Open Society
Foundations (OSF), μὲ στόχο νὰ περιορίσει τὶς ἀρνητικὲς συνέπειες τῆς ἀρνητικῆς
κρίσης ποὺ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία διέρχεται.
Στὸ Solidarity Now πιστεύουμε ὅτι, γιὰ
νὰ πετύχει τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν κρίση, ἡ
Εὐρώπη πρέπει νὰ ἐπαναδιεκδικήσει τὸ
ὅραμά της γιὰ μιὰ κοινωνία βασισμένη
στὴν ἀλληλεγγύη». Στὸ ρεπορτὰζ τῆς
ἀναφερθείσης ἰσραηλινῆς ἐφημερίδος
ἀναγράφεται «ὅτι ἀπὸ τὴν Open Society
τοῦ Σόρος στηρίζεται χρηματοδοτικὰ καὶ
ὀργανικὰ ἡ περίφημη Black Lives Matter, ποὺ ἔχει λάβει συγκεκριμένα 650.000
δολλάρια ἀπὸ τὸ δίκτυο, μὲ κύρια δράση
τὴν προσπάθεια ἀποδομήσεως τῆς ἀμερικανικῆς ἀστυνομίας» (Ἑστία 31.8.2016).
Φαίνεται ὅτι οἱ ἐξεγέρσεις καὶ διαδηλώσεις
κατὰ τῆς ἀστυνομικῆς βίας σὲ διάφορες
πολιτεῖες τῶν Η.Π.Α. δὲν εἶναι καὶ τόσο
αὐθόρμητες, ὅσο παρουσιάζονται.
Στὸν Ὀρθόδοξο Τύπο (9.9.2016) ἐδημοσιεύθη μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα κριτικὴ
τοῦ Καινοτόμου Συντάγματος τὸ ὁποῖο
προτείνεται ἀπὸ κάποιους Ἕλληνες,
χρηματοδοτημένο ἀπὸ τό “Global Citizen Foundation”. Στὴν συντακτικὴ ὁμάδα
τοῦ Καινοτόμου Συντάγματος συγκαταλέγονται Ἕλληνες Πανεπιστημιακοὶ οἱ
ὁποῖοι συμμετέχουν καὶ στὸ Διοικητικὸ
Συμβούλιο τοῦ ἱδρύματος Solidarity Now
(βλ. ἱστοσελίδα τοῦ ἱδρύματος). Πρόκειται
γιὰ τυχαῖο γεγονὸς πολυασχόλων πανεπιστημιακῶν ἢ περὶ τῶν ἰθυνόντων γιὰ τὴν
ἀποδόμησι τῶν ἐθνικῶν καὶ χριστιανικῶν
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ἀξιῶν τῆς χώρας μας, ἀφοῦ στὸ ἐν λόγῳ
νέο Σύνταγμα ἀφαιροῦνται μεταξὺ τῶν
ἄλλων ἡ Ἐπίκλησις στὴν Ἁγία Τριάδα
καὶ ἡ ἀναφορὰ στὴν ἐπικρατοῦσα ἐν
Ἑλλάδι θρησκεία; Τὸ Καινοτόμο αὐτὸ
Σύνταγμα διενεμήθη δωρεὰν ἀπὸ ἐφημερίδες εὐρείας κυκλοφορίας στὶς ἀρχὲς
τοῦ καλοκαιριοῦ ἐφέτος.
Στὴν ἀγγλικὴ ἔκδοσι τῆς Wikipedia
στὸ λῆμμα “Independent Media Center”
γίνεται ἀναφορὰ στὴν ἵδρυσι τῶν «ἐναλλακτικῶν» πηγῶν πληροφορήσεως μὲ
τὴν ἐπωνυμία Indymedia (π.χ. Athens
Indymedia). Πρόκειται γιὰ ἱστοσελίδες
τοῦ ἀντιεξουσιαστικοῦ - ἀναρχικοῦ χώρου, οἱ ὁποῖες πρωτοεμφανίσθησαν στὴν
μεγάλη διαδήλωσι ἐναντίον τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ἐμπορίου, ὁ ὁποῖος
συνεδρίαζε τὸν Νοέμβριο τοῦ 1999 στὸ
Σήατλ τῶν Η.Π.Α. Σὲ περισσότερες ἀπὸ
σαράντα χῶρες εἶχαν δημιουργηθῆ ἀπὸ
τὸν Ἰούνιο τοῦ ἰδίου ἔτους ἱστοσελίδες Indymedia, προετοιμάζουσες τὴν
διεθνῆ ἐκστρατεία κατὰ τοῦ συνεδρίου
τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ἐμπορίου, τὸ ὁποῖο θὰ ἐγίνετο τὸν Νοέμβριο
τοῦ ἰδίου ἔτους. Ἀπὸ πληροφορίες ποὺ
ὑπάρχουν στὸ διαδίκτυο, ἡ χρηματοδότησις αὐτῶν τῶν ἱστοσελίδων ἔγινε ἀπὸ
θυγατρικὸ ἵδρυμα τοῦ Τζὼρτζ Σόρος. Τὸ
λυπηρὸ εἶναι ὅτι τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ
παραδοσιακὰ Μέσα Ἐνημερώσεως προβάλλουν τὶς προκηρύξεις καὶ τὰ κείμενα
τὰ ὁποῖα ἀναρτῶνται στὶς ἱστοσελίδες
αὐτές, γινόμενα ἐν ἀγνοίᾳ ἢ ἐν συνεργασίᾳ τους φερέφωνά τους.
Σὲ ὅλες τὶς ἀνωτέρω περιπτώσεις
διαπιστώνομε ὅτι πίσω ἀπὸ πολλὲς τεχνητὲς κρίσεις ὑποκρύπτεται μία προσπάθεια πολιτικῆς ἀποσταθεροποιήσεως
κάποιων χωρῶν, μὲ τὴν χρηματοδότησι
κύκλων οἱ ὁποῖοι θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπιφέρουν αὐτὴν τὴν ἀποσταθεροποίησι. Ὁ
στόχος αὐτῆς τῆς ἀποσταθεροποιήσεως
εἶναι νὰ ἐπικρατήσῃ ἕνα παγκόσμιο χάος,
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τὸ ὁποῖο θὰ ἐκμεταλλευθῆ πρὸς ἴδιον
ὄφελος ὁ προκαλῶν αὐτό.
Ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν κρίσι μὲ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὴν ἑλληνικὴ
ἐκπαίδευσι ἐδημοσιεύθη ἀπὸ τὴν Πανελλήνια Ἕνωσι Θεολόγων τεκμηριωμένη
ἀναφορά, στὴν ὁποία συνδέονται τὰ νέα
προγράμματα σπουδῶν μὲ ἀντίστοιχα
προγράμματα μιᾶς νεοβουδδιστικῆς παγκοσμίου ὀργανώσεως ἐπ’ ὀνόματι Arigatou, ἡ ὁποία τὸ 2004 ἵδρυσε τό «Συμβούλιο Διαθρησκειακῆς Ἠθικῆς Ἐκπαίδευσης γιὰ Παιδιά» (Interfaith Council
on Ethics Education for Children), στὸ
ὁποῖο συμμετέχει καὶ Ἕλλην θεολόγος,
ἐκ τῶν συντακτῶν μάλιστα τῶν νέων
προγραμμάτων (βλ. ἱστοσελίδα https://
ethicseducationforchildren.org/en/whowe-are/interfaith-council).
«Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί»! Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι διασῴζουν ἐντός τους τὰ
ἰδανικὰ τῆς Πίστεως καὶ τοῦ Ἔθνους,
πρέπει νὰ μεριμνοῦν ἀφ’ ἑνὸς γιὰ τὴν
διαφώτισι τοῦ λαοῦ καὶ ἀφ’ ἑτέρου γιὰ
τὴν ἐπιτυχῆ ἀπόκρουσι ὅλων αὐτῶν τῶν
ἐπιθέσεων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Ἂς
θυμηθοῦμε τί μᾶς συμβουλεύει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης: «Ἀγαπητοί, μὴ παντὶ
πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε
τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι
πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν
εἰς τὸν κόσμον. Ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ
πνεῦμα τοῦ Θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα,
ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι· καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ
ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ
ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι· καὶ
τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν
ἤδη. Ὑμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστε, τεκνία, καὶ
νεκικήτατε αὐτούς, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν
ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ» (Α΄ Ἰω. 4: 1-4).
Ι. Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΠΙΣΤΟΛEΣ
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ «ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ»
Κύριε Διευθυντά,
Στὶς 6 Σεπτεμβρίου τοῦ τρέχοντος
ἔτους, ὅλα τὰ Μ.Μ.Ε. ἠσχολοῦντο μὲ
τὸ τέλος τῆς ζωῆς τοῦ δημοσιογράφου Ἀλέξανδρου Βέλιου. Ὁ Ἀλέξανδρος Βέλιος ἔπασχε ἀπὸ καρκῖνο
καὶ εἶχε ἀποφασίσει νὰ τερματίσει
τὴ ζωή του στὴν Ἑλβετία μέ «ὑποβοηθούμενη εὐθανασία» (σ.σ.: ἡ ὁποία
στὴν Ἑλβετία ὀνομάζεται “assisted
suicide”, δηλαδή, «ὑποβοηθούμενη
αὐτοκτονία»). Τελικά, ἔθεσε τέρμα
στὴ ζωή του στὸ σπίτι του, στὸν Γέρακα, τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς 4 Σεπτεμβρίου 2016, ἐπειδή «ἀπεφάσισε
οἰκειοθελῶς» νὰ μὴν κάνει τὸ ταξίδι
στὴν Ἑλβετία, ἀλλὰ νὰ θέσει ὁ ἴδιος
τέρμα στὴ ζωή του μέ «μὴ ὑποβοηθούμενη εὐθανασία». Ἡ πράξη ὅμως
αὐτή, κατὰ τὸν Ποινικὸ Κώδικα τῆς
Ἑλλάδος, εἶναι αὐτοκτονία.
Ὕστερα ἀπὸ τὴν τεράστια πρόσφατη ἀναζωπύρωση τῶν περὶ τὴν
εὐθανασία, καὶ μάλιστα μὲ
τὶς προειδοποιήσεις ὅτι
«ἀνοίγει δυναμικὰ ἡ συζήτηση γι’ αὐτὸ τὸ θέμα ταμπού»
(ὅπως ἐγράφη σὲ σχετικὸ
δημοσίευμα τῆς Καθημερινῆς, 6.9.2016), ὁ κόσμος
δικαιοῦται νὰ πληροφορηθεῖ κατὰ τρόπον ὑπεύθυνο
τὰ ὀρθὰ γιὰ τὴν εὐθανασία.
Μὲ τὴν εὐθανασία, ὡς
θέμα, ἀσχολοῦμαι ἀπὸ τὰ
πρῶτα χρόνια τῆς ἰατρικῆς
μου σταδιοδρομίας. Τὸ βι-

βλίο μου γιὰ τὴν Εὐθανασία (Ἐκδ.
Ἀκρίτας, 1995) τὸ προλόγισε ὁ Γεώργιος Θ. Δασκαρόλης, Καθηγητὴς
τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θράκης. Ἔγραψα καὶ τὸ βιβλίο
Εὐθανασία καί «Εὐθανασία», τὸ
ὁποῖο προλόγισε ὁ Σεβασμιώτατος
Σπάρτης κ. Εὐστάθιος (Ἐκδ. Μητροπόλεως Σπάρτης, 2005). Ἔχω δὲ
πραγματοποιήσει καὶ ὧν οὐκ ἔστιν
ἀριθμὸς ὁμιλίες, συμμετοχὲς σὲ σεμινάρια, ραδιοφωνικὲς καὶ τηλεοπτικὲς
ἐκπομπές. Καὶ συνεχίζω ἐνημερούμενος γιὰ τὶς ποικίλες ἐξελίξεις περὶ τὸ
πάντοτε ἐπίκαιρο αὐτὸ θέμα.
Ἡ εὐθανασία (= καλὸς θάνατος)
σὲ παλαιότερες ἐποχὲς εἶχε τὴν
ἔννοια τοῦ καλοῦ, τοῦ ἔντιμου, τοῦ
εὐτυχισμένου θανάτου, καθὼς καὶ
τὴν ἔννοια τοῦ ἤρεμου, τοῦ εὔκολου
θανάτου, χωρὶς ταλαιπωρίες, ἀγωνίες καὶ πόνους. Ἐσήμαινε, ἐπίσης,
τὸν ἔνδοξο θάνατο γιὰ τὴν πατρίδα
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ἢ τὴν ἡρωικὴ θυσία γιὰ τὴν πίστη
στὸν Χριστό. Αὐτὴ τὴν ἔννοια γνώριζε
ὁ κόσμος μὲ τό «εὖ» δηλαδὴ καλῶς
«θνῄσκειν».
Ἀντίθετα, «εὐθανασία» νοεῖται
σήμερα ἡ ἠθελημένη θανάτωση ἀνιάτου, μὲ ἢ καὶ χωρὶς τὴ συναίνεσή του,
καὶ περιλαμβάνει τὶς διάφορες μορφὲς
τῆς εὐθανασίας, μὲ τὶς ὁποῖες ἐπιδιώκεται, ὅπως λένε οἱ ὑποστηρικτές
της, ἕνας «ἀνώδυνος, εὔκολος καὶ
χωρὶς ταλαιπωρίες ἀξιοπρεπὴς θάνατος». Ἐφαρμόζεται δὲ πρὸς τερματισμὸ μιᾶς ζωῆς τῆς ὁποίας δὲν
θέλουν τὴ συνέχιση. Πρόκειται, δηλαδή, γιά «μέθοδο προκλήσεως τοῦ θανάτου», εἴτε μὲ εἴτε χωρὶς τὴ βοήθεια
ἄλλων. Εἴδη δὲ τέτοιας «εὐθανασίας»
εἶναι τὰ ἑξῆς:
Ἐνεργητική, α) ἑκούσια καὶ β)
ἀκούσια.
Παθητική, μὲ παραλείψεις ἢ ἀπόσυρση θεραπευτικῶν προσπαθειῶν.
Ἐπιταχυθανασία, μὲ ἐπίσπευση
τῶν διαδικασιῶν τερματισμοῦ μιᾶς
ζωῆς ἀνεπιθύμητης, ὥστε... «νὰ τελειώνουμε μιὰ ὥρα γρηγορώτερα».
Εὐγονική, σὲ παιδιὰ στὰ ὁποῖα
προγεννητικῶς διαπιστώνεται ὅτι
πρόκειται νὰ γεννηθοῦν μὲ σωματικὲς
ἀνωμαλίες, ἀναπηρίες σωματικὲς ἢ
διανοητικές (Μογγολοειδὴς Ἰδιωτεία)
ἢ μὲ χρωματοσωματικὲς ἀνωμαλίες γιὰ
διάφορες ἀσθένειες.
Κοινωνική, γιά «κοινωνικὴ κάθαρση», γιά «φυλετική» ἤ «ἐθνική»
καθαρότητα, γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ
ἀνεπιθύμητες ὁμάδες ἀνθρώπων. Σὲ
πολλὲς χῶρες, ὅπως ἀπεκαλύφθη
ἀπὸ πληθώρα μελετῶν καὶ δημοσιευμάτων, ἐφήρμοζαν, κυρίως, τή «μέθοδο τῆς στειρώσεως», ὡς τὴν πλέον

Ὕστερα ἀπὸ τὴν τεράστια πρόσφατη ἀναζωπύρωση τῶν περὶ
τὴν εὐθανασία, καὶ
μάλιστα μὲ τὶς προειδοποιήσεις ὅτι «ἀνοίγει δυναμικὰ ἡ συζήτηση γι’ αὐτὸ τὸ θέμα
ταμπού», ὁ κόσμος
δικαιοῦται νὰ πληροφορηθεῖ κατὰ τρόπον
ὑπεύθυνο τὰ ὀρθὰ γιὰ
τὴν εὐθανασία.
πρόσφορη, προκειμένου νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπό «διανοητικῶς ἀναπήρους
ἢ καθυστερημένους, ἀνεπιθύμητους,
τσιγγάνους, φτωχούς, ἀλκοολικούς,
ἐγκληματίες, γυναῖκες ἐλευθερίων
ἠθῶν, σεξουαλικῶς διεστραμμένους
κ.ἄ. Ἡ κοινωνικὴ εὐθανασία ἐφαρμόσθηκε καὶ ἀπὸ θεωρούμενα ὡς
«πολιτισμένα» κράτη, ὅπως Γερμανία (καὶ πρὶν ἀπὸ τό «Ὁλοκαύτωμα»
τῶν Ἑβραίων), Σουηδία, Αὐστρία,
Δανία, Η.Π.Α., Βέλγιο, Τσεχοσλοβακία, Ἰαπωνία, Τουρκία, Ἑλβετία, μὲ
πολλὲς δεκάδες χιλιάδες τὰ θύματά τους, ἀπὸ 10.000-60.000 στὴν
καθεμία.
Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ χριστιανικὴ
εὐθανασία (ἐδῶ ὁ ὅρος εἶναι χωρὶς
εἰσαγωγικά). Ὁ θάνατος, ἐκτὸς ἀπὸ
βιολογικό, εἶναι καὶ ἕνα πολυσύνθετο πνευματικὸ γεγονὸς μὲ μεταφυσικὲς προεκτάσεις. Καί «ὄντως
φοβερώτατον τὸ τοῦ θανάτου μυ-
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στήριον», ὅπως καὶ ψάλλεται κατὰ
τὴ νεκρώσιμη ἀκολουθία.
Ἡ ζωὴ εἶναι «δῶρον τοῦ Θεοῦ»
κατὰ τὴν Ἐκκλησία μας, καὶ κανένας
δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀφαιρεῖ τὴ
ζωὴ ἑνὸς ἀνθρώπου, εἴτε τὴ δική του
(= αὐτοκτονία) εἴτε ἑνὸς ἄλλου (=
φόνος). Καὶ ἡ πράξη «εὐθανασίας»,
εἴτε ἐνεργητικῆς εἴτε παθητικῆς, συνιστᾷ φόνο.
Ἡ Ἐκκλησία ἐνδιαφέρεται καὶ γιὰ
τόν «ἀξιοπρεπῆ θάνατο» τοῦ ἀρρώστου. Καὶ εὐλογεῖ τὶς προσπάθειες
τοῦ ἰατροῦ, ὁ ὁποῖος συμβάλλει στὴν
ἀνακούφιση ἀπὸ ἐνοχλήματα, στὴν
καταπράυνση τῶν πόνων, στὴν καθησύχαση τῆς ἀγωνίας, μέχρι νὰ περάσει
ἡ ψυχὴ στὴν ἄλλη ὄχθη, «στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ». Πόσοι καὶ πόσοι δὲν
ἔχουν ξεψυχήσει ἔτσι, μὲ μιὰ γλυκιὰ
ἔκφραση ἠρεμίας καὶ γαλήνης στὸ
πρόσωπο, ἀκόμη καὶ μ’ ἕνα χαμόγελο στὸ στόμα. Καὶ τὰ λέω αὐτὰ ἀπὸ
προσωπικὴ πεῖρα πολλῶν ἐτῶν.
Ἐγνώρισα καὶ περιπτώσεις
ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν στὸ
κατῶφλι τοῦ θανάτου, ἀλλὰ δὲν πέθαναν, καὶ τελικὰ βγῆκαν κερδισμένοι
ἀπὸ τὴν ταλαιπωρία τῆς ἀρρώστιας
τους. Καὶ αὐτό, ἐπειδὴ τοὺς δόθηκε
ἡ εὐκαιρία νὰ ἀναθεωρήσουν πολλὰ
στὴ ζωή τους, νὰ τακτοποιήσουν
ἐκκρεμότητες μὲ συγγενεῖς, μὲ φίλους
καὶ γνωστούς. Καὶ εὐγνωμονοῦσαν
ὕστερα τὴν ἀρρώστια, πού «τοὺς
ἄλλαξε τὴ ζωή», ἐπειδὴ ἡ δοκιμασία τοὺς ἔδωσε τὴ δυνατότητα τῆς
ψυχικῆς τους «κάθαρσης» καὶ τοὺς
ἔφερε «πιὸ κοντὰ στὸν Θεό».
Στὴν ἐποχή μας, ὁ εὐτελισμὸς
τῆς ἀξίας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς εἶναι
συχνὸ φαινόμενο.

Ἀπὸ Ἀσφαλιστικὲς Ἑταιρεῖες
ἀλλὰ καὶ Ταμεῖα Ὑγείας διαφόρων
κρατῶν διατυπώνονεται ἡ ἐκτίμηση
ὅτι, «ἐπειδὴ στοιχίζει πολλὰ τὸ κρεβάτι νοσηλείας» καί «ἐπειδὴ τὰ λεφτὰ
δὲν φθάνουν γιὰ ὅλους», αὐτὰ θὰ
πρέπει νὰ ξοδεύονται κατὰ προτεραιότητα γιὰ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπανέρχονται γρήγορα στὶς
παραγωγικές τους δραστηριότητες.
Ὁπότε θὰ ἔμπαιναν στὸ στόχαστρο
οἱ χρονίως καὶ βαρέως πάσχοντες καὶ
οἱ ἀσθενεῖς τῶν μεγαλύτερων ἡλικιῶν.
Ἔτσι, ὅμως, ἡ ζωὴ τοῦ καθενός μας
θὰ ἀποτελοῦσε, πλέον, ἀντικείμενο
«λογιστικῆς πράξης» γιὰ τὸ ποιοί
«δικαιοῦνται περισσότερο νὰ ζοῦν»...
Μήπως σὲ κάτι τέτοιο δὲν ἀπέβλεπε καὶ ἡ λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς
κρίσεως ὑπόδειξη «νὰ μὴν καλύπτονται τὰ δαπανηρὰ νοσήλεια
τῶν ἀσθενῶν ἄνω τῶν 75 ἐτῶν», μὲ
παράλληλη μάλιστα ὑπόδειξη ἑνὸς
πλαφὸν 1.500 εὐρώ; Ἔτσι ὅμως εὐτε-
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Ἡ ζωὴ εἶναι «δῶρον τοῦ
Θεοῦ» κατὰ τὴν Ἐκκλησία μας, καὶ κανένας
δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα
νὰ ἀφαιρεῖ τὴ ζωὴ ἑνὸς
ἀνθρώπου, εἴτε τὴ δική
του (= αὐτοκτονία) εἴτε
ἑνὸς ἄλλου (= φόνος).
Καὶ ἡ πράξη «εὐθανασίας», εἴτε ἐνεργητικῆς
εἴτε παθητικῆς,
συνιστᾷ φόνο.

λίζεται ἡ ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.
Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου, ὅποια
καὶ ἂν εἶναι, «ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ
ὅλον τὸν κόσμο», κατὰ τὴ χριστιανική
μας πίστη. Στὴν Ἑλλάδα, τὸ κράτος
καὶ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ἔχουν τὴν
ἐκ τοῦ Συντάγματος ὑποχρέωση «νὰ
προστατεύουν τὴ ζωὴ ὡς τὸ ὕψιστον
ἀγαθόν», προσφέροντας στὸν ἄρρωστο στοργὴ καὶ συμπαράσταση. Καὶ
ἡ ἑλληνικὴ νομοθεσία δὲν συγχωρεῖ
οὔτε τὴν εὐγονικὴ οὔτε τὴν κοινωνική
«εὐθανασία».
Γιὰ τὴν τρίτη ἡλικία, ἰδιαιτέρως, ἡ
κοινωνία μας δὲν ἀφίσταται τῶν πατρικῶν παραδόσεων σὲ πολὺ ὑψηλὸ
ποσοστό. Καὶ ὅσο στενὰ καὶ ἂν εἶναι
τὰ οἰκονομικὰ σὲ ἕνα σπιτικό, ὁ
Ἕλληνας ἔχει τέτοια λεβεντιά, ὥστε νὰ
μὴν παραδίδει τοὺς ἡλικιωμένους τῆς
οἰκογένειας στὴν ὁποιαδήποτε «κοινωνικὴ εὐθανασία». Πιὸ κοντά, μάλιστα,
στόν «παπποῦ» καὶ τή «γιαγιά» εἶναι
τὰ ἐγγόνια, μὲ ἀμφίδρομη τὴν ἀγάπη,
τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴ στοργὴ καὶ τὶς
φιλικὲς μεταξύ τους σχέσεις. Ἐπειδὴ ὁ
Ἕλληνας, γενικῶς, παιδαγωγεῖται «ἐξ
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ἁπαλῶν ὀνύχων» μὲ σεβασμὸ πρὸς
τοὺς γονεῖς, τοὺς παπποῦδες καὶ
τὶς γιαγιάδες. Καὶ ἡ «γεροντοκτονία»
εἶναι γιὰ τὸν Ἕλληνα «ἔγκλημα καθοσιώσεως».
Ἡ «ποιότητα ζωῆς» χρησιμοποιεῖται τελευταίως ὡς στοιχεῖο ἐκτιμήσεως γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ κάποιου
εἴδους «εὐθανασίας». Αὐτὸ δὲ πρὸς
ἄμβλυνση τῶν τύψεων συνειδήσεως γιὰ τὴ σύντημηση τῆς ζωῆς τῶν
ἡλικιωμένων ἀνθρώπων. Ὅμως, κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀφαιρεῖ
τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, ὅποια κι ἂν
εἶναι αὐτή. «Εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ
φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός» (Α΄
Κορ., γ΄ 17). Ἡ ζωὴ εἶναι «δῶρον»,
τὸ ὁποῖο δὲν τοῦ ἀνήκει. Καὶ ἡ κάθε ζωὴ ἔχει ἄπειρη ἀξία, ἀκόμη καὶ
ἂν μᾶς φαίνεται «σὰν νὰ μὴν ἀξίζει
τίποτε».
Μετὰ τιμῆς
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Καρδιολόγος, Ἄμ. Καθ. Παθολογίας
Παν. Ἀθηνῶν
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Εἰς μνημόσυνον
ΣΟΥΖΑΝΑ ΔΑΝΑΛΗ-ΚΩΤΣΑΚΗ
Ἐκ μέρους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων, ἀπευθύνουμε ἕναν τελευταῖο χαιρετισμὸ στὴ Σουζάνα Δανάλη-Κωτσάκη, τὴ
λαμπρὴ ἐπιστήμονα, τὴν ἀφοσιωμένη καὶ
πρωτοπόρο ἐρευνήτρια, τὴν κοινωνικὴ
ἐργάτρια, τὸν πνευματώδη, φιλοσοφημένο
καὶ πιστὸ ἄνθρωπο, ποὺ τίμησε μὲ τὴν
πολύπλευρη προσφορά της τὸν ἐπιστημονικὸ κόσμο, τὴν Ἕνωσή μας καὶ τὴν
πατρίδα μας.
Μιὰ σύντομη ματιὰ στὸ βιογραφικό
της ἐντυπωσιάζει καὶ τὸν πλέον ἄσχετο
μὲ τὸ ἀντικείμενο.
Πτυχιοῦχος Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Διδάκτωρ Πυρηνικῆς
Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετεκπαιδεύτηκε σὲ ΗΠΑ καὶ Γαλλία μὲ ὑποτροφίες τῆς Ἀμερικανικῆς καὶ
Γαλλικῆς κυβέρνησης, ἀντίστοιχα, καθὼς
καὶ τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ Ἀτομικῆς
Ἐνέργειας εἰδικὰ στὸν Ἔλεγχο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος.
Ὑπῆρξε ἀπὸ τὰ πρῶτα ἐπιστημονικὰ στελέχη (ἡ πρώτη γυναίκα ἐπιστήμονας) τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Φυσικῶν
Ἐπιστημῶν «Δημόκριτος» (πρώην Κέντρο
Πυρηνικῶν Ἐρευνῶν «Δημόκριτος»), ποὺ
συνέβαλαν οὐσιαστικὰ στὴ δημιουργία
καὶ ἀνάπτυξη τοῦ Κέντρου.
Ἵδρυσε τὸ 1961, ἐξ ὑπαρχῆς, τὸ Ἐργαστήριο Ἐλέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος τοῦ Κέντρου αὐτοῦ, τὸ ὁποῖο
ὀργάνωσε καὶ διηύθυνε ἐπὶ σχεδὸν τρεῖς
δεκαετίες, καὶ τὸ ὁποῖο εἶναι ἡ πρώτη
καί, γιὰ πολλὰ χρόνια, καὶ ἡ μοναδικὴ
Κρατικὴ Ὑπηρεσία τῆς χώρας στὸν σημαντικό, ἐθνικῆς σημασίας τομέα τοῦ
Ἐλέγχου τῆς χώρας ἀπὸ τὴ ραδιενεργὸ
μόλυνση. Τὸ Ἐργαστήριο αὐτὸ διακρίθηκε

γιὰ τὴν ἁρτιότητα καὶ τὴ μελετημένη λειτουργικότητά του σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο, καὶ
ἡ σχετικὴ μελέτη τῆς Σουζάνας Δανάλη
μεταφράστηκε αὐτούσια στὴν ἀγγλικὴ
γλῶσσα, ἐκδόθηκε μὲ τὸ ὄνομά της ἀπὸ
τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Καλιφόρνιας τῶν
ΗΠΑ τὸ 1967 καὶ διανεμήθηκε σὲ σχετικὰ
ἐργαστήρια Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς, ὡς
περιγραφὴ πρότυπου ἐργαστηρίου στὸν
τομέα του.
Ἐκτὸς τῆς προαναφερθείσας ἐργασίας
της, καὶ ἡ διδακτορική της διατριβὴ ἐπελέγη μεταξὺ τῶν καλυτέρων ξενόγλωσσων ἀπὸ τὴν Ὑπηρεσία Μεταφράσεων
τῆς Ἀμερικανικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀτομικῆς
Ἐνέργειας.
Ἡ Σουζάνα Δανάλη ὑπῆρξε ἐπὶ δύο
δεκαετίες μέλος τοῦ διδακτικοῦ προσω-
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στὰ εἰδικὰ σεμινάρια γιὰ μετεκπαίδευση
ἐπιστημόνων στὴν Πυρηνικὴ Ἐπιστήμη
καὶ Τεχνολογία. Ἐπίσης, δίδαξε ἐπὶ 15
ἔτη, ὡς εἰδικὴ ἐπιστήμονας, σὲ διάφορες
Πανεπιστημιακὲς Σχολὲς τῆς Ἀθήνας καὶ
ἄλλων πόλεων.
Εἶχε ὁρισθεῖ Ἐθνικὴ Ἐκπρόσωπος
τῆς Ἑλλάδας στὴν τότε ΕΟΚ (σήμερα
ΕΕ) ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν, ὡς μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Κρίσεως Ἐρευνητικῶν Προγραμμάτων στὸν τομέα Ἀκτινοπροστασίας, ὡς
μέλος τῆς Ὁμάδας Ἐμπειρογνωμόνων γιὰ
τὴν ἀντιμετώπιση πυρηνικῶν ἀτυχημάτων, καθώς καὶ σὲ ἄλλες σχετικὲς μὲ τὴν
εἰδικότητά της ἐπιτροπὲς τῆς ΕΟΚ καὶ
τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ Ἀτομικῆς Ἐνέργειας (ΙΑΕΑ). Ἐπίσης, ἦταν μέλος καὶ
πολλῶν σχετικῶν Ἐπιτροπῶν Ἑλληνικῶν
Κρατικῶν Ὑπηρεσιῶν.
Ἦταν Ὑπεύθυνη τῆς Ὑπηρεσίας
Πολιτικῆς Σχεδίασης Ἔκτακτης Ἀνάγκης (ΠΣΕΑ) τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιτροπῆς
Ἀτομικῆς Ἐνέργειας, καὶ συνεργάτης τοῦ
Ἀρχηγείου Ἐνόπλων Δυνάμεων στὸν τομέα Πυρηνικῆς Ἄμυνας τῆς χώρας.
Εἶχε ἐκπονήσει πλῆθος ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν (μελέτες, δημοσιεύσεις
σὲ ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ ἐγνωσμένου
κύρους, ἀνακοινώσεις σὲ Συνέδρια, στὴν
Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, εἰσηγήσεις, κ.ἄ.).
Πρόσφατα τῆς ἀπενεμήθη τιμητικὴ
πλακέτα γιὰ τὴν προσφορά της στὴν
ἀνάπτυξη τοῦ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τοῦ Κέντρου Δρα κ.
Ν. Κανελλόπουλο.
Ὑπῆρξε μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ ἁπλὸ μέλος πολλῶν ἑλληνικῶν
καὶ ξένων Ἐπιστημονικῶν Ἑνώσεων καὶ
Ἑταιρειῶν.
Ὑπῆρξε ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν Ἀντιπρόεδρος
τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστροναυτικῆς Ἑταιρείας
καὶ μέλος τῆς Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας
Ἑλλάδος.

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι σὲ πανηγυρικὴ
συνεδρίασή της στὶς 20 Δεκεμβρίου 2013
ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τίμησε τὴ Δρα Σουζάνα Δανάλη-Κωτσάκη, ἀπονέμοντάς της
Ἔπαινο, καὶ μάλιστα οἴκοθεν (δηλαδὴ
ἀπευθείας ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία, χωρὶς τὴ
διαμεσολάβηση κάποιου ἄλλου φορέα
ποὺ χορηγεῖ ἐπαίνους καὶ βραβεῖα μέσῳ
τῆς Ἀκαδημίας), «ὡς τῆς πρώτης ἐπιστήμονος ποὺ εἰσήγαγε στὴν Ἑλλάδα τὴ
μεθοδολογία ὀργάνωσης τῆς προστασίας
τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴ ραδιενέργεια περιβάλλοντος καὶ θεμελίωσε τὴ σχετικὴ
διαδικασία μετρήσεων καὶ ἐλέγχου».
Ἀναφερθήκαμε στὴν ἐπιστημονικὴ
συμβολὴ τῆς ἐκλιπούσας καὶ στὴ σημασία
τοῦ ἐρευνητικοῦ ἔργου ποὺ αὐτὴ παρήγαγε καὶ διηύθυνε ἀπὸ θέσεις εὐθύνης
γιὰ ἀρκετὲς δεκαετίες.
Δὲν πρέπει ὅμως νὰ παραλείψουμε νὰ
ἐπισημάνουμε καὶ τὴν κοινωνική, ἐθνικὴ
καὶ πνευματική της δράση μέσα στὸν
χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἀπόδειξη αὐτοῦ ἀποτελεῖ ἡ διὰ βίου σύνδεσή
της μὲ τὸ πνευματικὸ ἔργο τῆς Ἀδελφότητας Θεολόγων «Ζωή», τὸ ὁποῖο γνώρισε
καὶ ἀγάπησε ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων, καὶ στὴ
συνέχεια ἡ πολυετὴς καὶ ἔντονη συμμετοχή της στὴν Ὁμοσπονδία Γυναικείων
Σωματείων (Ο.ΓΥ.ΣΩ) μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ
μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.
Εἶχα τὴν τιμὴ καὶ τὴ χαρὰ νὰ συνδέομαι καὶ προσωπικὰ μαζί της, καθὼς
ἦταν παιδικὴ φίλη μὲ τὴ μητέρα μου. Εἶχα
γι’ αὐτὸ τὴν εὐκαιρία νὰ τὴν ἐκτιμήσω
βαθύτατα καὶ ὡς ἄνθρωπο. Ἡ σεμνότητα
καὶ ἡ ἁπλότητα τοῦ χαρακτῆρά της σὲ
ἔκαναν νὰ ξεχνᾷς ἐντελῶς τὶς ἄλλες της
ἰδιότητες, στὶς ὁποῖες εἶχε τόσο καταξιωθεῖ. Ἡ γλυκύτητα καὶ ἡ καλοσύνη στὸ
βλέμμα καὶ τὴν ὁμιλία της, κάθε φορὰ
ποὺ σὲ προσέγγιζε, θὰ μείνουν ἀξέχαστα σὲ ὅσουν τὴ γνώρισαν. Ἀλλὰ καὶ
ἡ πνευματώδης καὶ παιγνιώδης διάθεσή της ἔκαναν τὴν ἐπικοινωνία μαζί της

240

ΕΤΟΣ 79ο | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 | 760

ἐνδιαφέρουσα, ὑψηλὴ καὶ χαριτωμένη.
Δὲν ξεχνοῦσε ποτὲ ὅσους ἀγάπησε, τὴν
ἀγάπησαν καὶ σὲ ὅποιον ἢ ὅ,τι ὄφειλε
εὐγνωμοσύνη. Τί νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τὴν
προσήλωσή της σὲ ἀρχὲς καὶ ἀξίες! Τὴν
προσήλωση αὐτὴ τὴν ἀπέδειξε ἔμπρακτα
σὲ κρίσιμες γιὰ τὴν καριέρα της στιγμές,
ὅταν βρέθηκε ἀντιμέτωπη μὲ τὸ μεγάλο Ναὶ καὶ τὸ μεγάλο Ὄχι. Ἀλλὰ καὶ
ἡ κοινωνική της δράση στὸν γυναικεῖο
ἐπιστημονικὸ κόσμο διαπνεόταν ἀπὸ τὴ
στέρεη πίστη της στὸν Χριστό καὶ στὴν
Ἑλλάδα.
Μοῦ ἔρχονται κάποιες τελευταῖες
εἰκόνες: Τὸ γραφεῖο της, στὸ ὁποῖο ἀκόμη
ἔβρισκε τὴ χαρὰ τῆς μελέτης. Ἡ πάλη της
ὄχι μόνο μὲ τὴν ἀσθένεια, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ
ἐρωτήματα καὶ διλήμματα ποὺ αὐτὴ θέτει. Ἡ ἀνάπαυση τοῦ πνεύματός της στὸ
βιβλίο Ἀργὰ βαδίζει ὁ Χριστός τοῦ Ἁγίου

Νικολάου Βελιμίροβιτς. Ἡ ἀποδοχὴ τῆς
ἔλευσης τοῦ τέλους. Ὁ ἀξιοπρεπὴς ἀποχαιρετισμὸς αὐτῆς τῆς ζωῆς, ἡ ἐσωτερικὴ
εἰρήνη καὶ ἡ προσδοκία τοῦ ἐπέκεινα.
Τὴ ροὴ τῶν εἰκόνων αὐτῶν διακόπτει
μιὰ παλιὰ φωτογραφία, πάνω στὴν ὁποία
πέφτει τὸ μάτι, ξεφυλλίζοντας τὸ βιβλίο
της. Εἶναι μιὰ φωτογραφία τῆς ὁμάδας
τοῦ ἐργαστηρίου. Στὸ κέντρο μιὰ διακριτικὴ ἀλλὰ χαριτωμένη παρουσία ποὺ
ὑπομειδιᾷ. Τὸ μάτι πάει λίγο πιὸ κάτω,
στὸν σταυρὸ ποὺ φοράει. Ὄχι, δὲν ἦταν
ἕνα στολίδι. Ἦταν αὐτὸς ποὺ τῆς ἔδωσε
τὴ δύναμη νὰ ἀγωνιστεῖ μέχρι τέλους τὸν
καλὸ ἀγῶνα τῆς γνώσης καὶ τῆς ἀρετῆς.
Καὶ τώρα βαδίζει πρὸς τὸ Φῶς!
ΧΡΥΣΗ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥΤΣΕΝΤΟΥ

Ἡ ἀνανέωση τῆς συνδρομῆς μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τοὺς ἑξῆς τρόπους:
Γιὰ συνδρομὴ Ἐσωτερικοῦ
α)	Μὲ κατάθεση στὴν τράπεζα Eurobank, στὸν λογαριασμὸ ποὺ διατηρεῖ ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωσις
Ἀκτίνων ὑπ’ ἀριθμ.: 0026-0201-94-0100366081.
Νὰ ζητᾶτε νὰ σημειώνεται ρητῶς τὸ ὀνοματεπώνυμό σας.
β)	Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιταγὴ στὴ διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ (Καρύτση 14,
105 61 Ἀθήνα). Προβλέπεται ἐπιβάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.
γ)	Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ἔντυπο ταχυπληρωμῆς ποὺ συναποστέλλεται μὲ τὸ τελευταῖο
τεῦχος κάθε χρονιᾶς γιὰ ὅσους ἔχουν ὀφειλή.
Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν προβλέπεται ἐπιβάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.
δ)	Στὰ Βιβλιοπωλεῖα «ΖΩΗ» καὶ συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεῖα.
ε)	Σὲ κατὰ τόπους συνεργάτες καὶ ἀντιπροσώπους, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ κόβουν σχετικὲς
ἀποδείξεις.
Γιὰ συνδρομὴ Ἐξωτερικοῦ
Παρακαλοῦμε μὴν ἀποστέλλετε ἐπιταγές, γιατὶ ἀδυνατοῦμε νὰ τὶς εἰσπράξουμε. Ἡ
συνδρομὴ μπορεῖ νὰ κατατεθεῖ μὲ τραπεζικὸ ἔμβασμα. Τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ χρειαστεῖτε εἶναι:
– ΙΒΑΝ: GR1102602010000940100366081
– BIC/Swift Code: ERBKGRAA
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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τῆς Δημιουργίας στὴ Βίβλο καὶ στὴν
Ἐπιστήμη», σελ. 3-13 – Γεώργιος Κοντόπουλος, «Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων»,
Μέρος Α΄, σελ. 43-52 – «Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων», Μέρος Β΄, σελ. 83-89 – Γεώργιος Κοντόπουλος, Ἀθανάσιος Χρ.
Τζέμος, «Τὸ μέλλον τῶν ἠλεκτρονικῶν
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Α΄: Ὁ μῦθος», σελ. 134-141 – «529 μ.Χ.
Μέρος Β΄: Ἡ ἀλήθεια», σελ. 181-194 – Ἀχ.
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ἀπὸ τῆς γεννήσεώς του», σελ. 107-113 –
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«Γ. Βερίτης. Ὁ ποιητὴς τοῦ Χριστοῦ»,
σελ. 14-18 – Νικόλαος Γαλέτας, Χαιρετισμὸς στὴν ἐκδήλωση «Γ. Βερίτης. Ὁ ποιητὴς τοῦ Χριστοῦ», σελ. 15-17 – Σταῦρος
Στεῖρος, Χαιρετισμὸς στὴν ἐκδήλωση
«Γ. Βερίτης. Ὁ ποιητὴς τοῦ Χριστοῦ»,
σελ. 17 – Μαρία Γκιάλα, Χαιρετισμὸς
στὴν ἐκδήλωση «Γ. Βερίτης. Ὁ ποιητὴς
τοῦ Χριστοῦ», σελ. 17-18 – π. Βασίλειος
Μπλάνας, Κλείσιμο τῆς ἐκδηλώσεως «Γ.
Βερίτης. Ὁ ποιητὴς τοῦ Χριστοῦ», σελ.
18 – Ἰ. Ἀ. Νικολαΐδης, «Ὁ ποιητὴς Τάκης Παπατσώνης. Ὁ ἄνθρωπος, τὸ ἔργο
του», σελ. 67-74.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μάκης Παπαγεωργίου, «Ἔξυπνα κινητὰ παντοῦ», σελ. 37-38 – Ἰ. Κ. Ἀγγελόπουλος, «Ἡ παραποίησις τῆς ἀλήθειας»,
σελ. 38-40 – «Ἀλληλεγγύη ἢ φιλανθρωπία;», σελ. 75-76 – «Ἔκθεσις γιὰ τὸν Φ.
Κόντογλου», σελ. 114-116 – «Ἀπεξάρτησις
ἐκ τῆς τεχνολογίας», σελ. 158-160 – «Πεισιθανάτιος νοοτροπία», σελ. 198-200 –
«Παγκόσμιος χάος», σελ. 233-234.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Ἀθανάσιος Β. Ἀβραμίδης, «Εὐθανασία καί “εὐθανασία”», σελ. 235-238.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Γιάννης Κ. Τσέντος, «Τὸ μεγάλο καὶ
τὸ ὑψηλό», σελ. 19-25 – Γεώργιος Κ.
Παπαγεωργίου, «Ἡ οἰκουμενικότητα τῆς
χριστιανικῆς ἀγάπης. Ἅγιος Λουκᾶς τῆς
Κριμαίας καὶ Ἀλβέρτος Σβάιτσερ», σελ.
154-157.
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
Χρῆστος Γιαμβριᾶς, «Εἰς μνημόσυνον. Βασίλειος Σταθάκης», σελ. 77-78 –
Διονύσιος Κόκκινος, «Εἰς μνημόσυνον.
Γεώργιος Μποζώνης», σελ. 79-80 – Γιάννης Κ. Τσέντος, «Εἰς μνημόσυνον. Κωνσταντῖνος Κούρκουλας (1921-2016), σελ.
117-118 – Εὐστάθιος Ἀσημιάδης, «Εἰς
μνημόσυνον. Ἰωάννης Ἀλ. Νικολαΐδης
(1930-2016)», σελ. 119-120 – Χρυσῆ Δ.
Μανωλοπούλου-Τσέντου, «Εἰς μνημόσυνον. Σουζάνα Δανάλη-Κωτσάκη», σελ.
239-241.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Γιάννης Ἀν. Σαντάρμης, «Γ. Βερίτης», σελ. 105-106 – «Τὸ παλικάρι τῆς
Πίνδου», σελ. 174-176 – «Ποῦ θὰ Σὲ
βροῦμε, Ἰησοῦ;», σελ. 214.
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Ἀξίζει νά διαβάζετε

Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιοδικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

Ἕνα περιοδικό – πολύτιμος συμπαραστάτης
γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς καὶ
γονεῖς.

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

Νεανικὸ περιοδικὸ τῆς
“Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς
Ἑνώσεως” – μὲ τὸν ἐνθουσιασμὸ τῆς νεότητας καὶ τὴ
σφραγῖδα τῆς πίστης καὶ
τῆς παιδείας.
249

Τὸ μηνιαῖο παιδικὸ περιοδικὸ ποὺ κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὸ 1946 – ἕνας
πολύτιμος πνευματικὸς
φίλος γιὰ τὰ Ἑλληνόπουλα.
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