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Έφτασε η μεγάλη ημέρα, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. 

Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, ημέρα 

ορκωμοσίας και απονομής των πτυχίων στους νέους διδάκτορες, στους 

αποφοίτους των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και στους 

αποφοίτους της Ιατρικής Σχολής, ημέρα τόσο σημαντική και τόσο καθοριστική 

για την υπόλοιπη ζωή μας.  

Στην θέση αυτήν δεν θα βρισκόμουν φαντάζομαι, αν η Αυτού Θειοτάτη 

Παναγιότητα, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος δεν 

επρότεινε και η περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδος δεν εξέλεγε την 

ελαχιστότητά μου Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδίας, 

λίγες μόλις ημέρες προ της περαιώσεως των ακαδημαϊκών μου υποχρεώσεων 

για την λήψη του πτυχίου από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

αφού ούτε υψηλόβαθμος απόφοιτος είμαι, ούτε έχω να επιδείξω κάτι 

σημαντικό ώστε να καταστώ ικανός της προσοχή σας. 

Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ να κάνω μία μικρή αναφορά εντελώς 

επιγραμματικά στην εκκλησιαστική θέαση των εννοιών και αξιών του 

ανθρώπου, της υγείας, του ιατρού.  

Ὁ ἐν Τριάδι Θεός, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιον Πνεῦμα ἀσχολεῖται προσωπικά 

μέ τήν ἐκ τοῦ χοός δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ἐμφυσώντας πάνω του τή Θεϊκή 

Του πνοή. 



Διαβάζουμε στο βιβλίο της Γεννέσεως «…καί εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν 

ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ’ ὁμοίωσιν, …..  καί ἐποίησεν ὁ Θεός 

τόν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν 

αὐτούς.  καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, …. » 

Μπροστά σέ μιά τέτοια δημιουργία, τήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα, στέκεται 

ὁ σύγχρονός μας ἐξαίρετος Σέρβος Θεολόγος ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς. 

«Τό ἀνθρώπινον σῶμα!… Ὤ, τί θαυματουργικόν ἐργαστήριον, τό ὁποῖον 

μεταβάλλει τό νερό εἰς αἷμα, τόν ἀέρα εἰς κόκκαλα, τό ψωμί εἰς κρέας, τά 

φυτά εἰς μέταλλα, τά μέταλλα εἰς ὑγρά!  Πρωτάκουστον ἐργαστήριον 

θαυμάτων!  Ἀλλά φυσικῶν θαυμάτων, θά εἴπητε σεῖς.  Τί, ὅμως, εἰς τήν φύσιν 

δέν εἶναι θαῦμα;   

Λέγει επίσης «Ὁ Λόγος ἔγινε σῶμα!  Τοιουτοτρόπως ἐμεγάλυνε τό σῶμα 

ὑπεράνων τῶν Ἀγγέλων καί Ἀρχαγγέλων. 

Τό ἐδόξασε καί τό ἡρμήνευσε, διακηρύττων: «τό δέ σῶμα τῷ Κυρίῳ» (Α΄ Κορ. 

6,13).  Ἀπόδειξιν τούτου εἶναι ἡ εἰς οὐρανούς ἀνάληψις τοῦ Κυρίου μετά τοῦ 

σώματος, μετά τοῦ ὁποίου καί ἐν τῷ ὁποίῳ θά παραμείνῃ εἰς τούς 

αἰῶνας.  Καί ὁ ἀρραβών τούτου εἶναι ἡ ἀνάστασις τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ 

καί ἡ ἀνάστασις τῶν ἰδικῶν μας σωμάτων κατά τήν ἡμέραν τῆς Κρίσεως. Ἡ 

παναξία τοῦ σώματος ἔγκειται ἀκριβῶς εἰς τοῦτο, ὅτι «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο» 

καί αἰωνίως παραμένει ἐν τῇ σαρκί. 

«Ὁ ἄνθρωπος!… Ὅλα τά κτίσματα σιγοῦν ἐμπρός εἰς αὐτό τό ἐξαιρετικώτερον 

θαῦμα ὅλων τῶν κόσμων.  Ὡσάν νά ἔχῃ συγκεντρώσει ὁ Θεός ὅλα τά θαύματα 

ἀπό ὅλους τούς κόσμους Του καί τά ἔχῃ συνοψίσει εἰς ἕν, εἰς τόν 

ἄνθρωπον.  Διά τῆς ψυχῆς τόν συνέδεσε μέ τόν πνευματικόν κόσμον καί διά 

τοῦ σώματος μέ τόν αἰσθητόν κόσμον καί ἔτσι τόν ἄφισεν εἰς τό μέσον αὐτῆς 

τῆς ζωῆς.  Διά τοῦτο τόν ἄνθρωπον τόν ἕλκουν ἐξ ἴσου τά μυστήρια τοῦ 

πνευματικοῦ κόσμου καί ἡ γοητεία τοῦ ὑλικοῦ κόσμου.» 

Στη Σοφία Σειράχ διαβάζουμε: 

«ΤΙΜΑ ἰατρὸν πρὸς τὰς χρείας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ, καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισε 

Κύριος· 2 παρὰ γὰρ ῾Υψίστου ἐστὶν ἴασις, 

Στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ονομάζεται Ιατρός των 

ψυχών και των σωμάτων, ένας από τους πιο δημοφιλείς τίτλους του, διότι 

διήρχετο ευαιργετών, ιώμενος πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν τω λαώ. 



Τον ενδιέφερε η ανθρώπινη υγεία, εκαθάριζεν λεπρούς, ήγειρε παραλυτικούς, 

έδινε το φώς σε τυφλούς, άνοιγε τα αυτιά και την γλώσσα μογιλλάλων, 

ανάσταινε νεκρούς. Όλα αυτά δείχνουν το ενδιαφέρον του και για την 

σωματική υγεία των ανθρώπων, αλλά και για την ψυχική τους υγεία αφού η 

επαναλαμβανόμενη προτροπή του προς όλους τους θεραπευθέντες ήταν «ίδε 

υγιής γέγονας, μηκέτι αμάρτανε». 

Η Εκκλησία μας δια των αγίων Αποστόλων και των Αγίων Ιαματικών 

Αναργύρων, του μυστηρίου του Αγίου Ευχελαίου, και των πολλών ευχών της  

αποτελεί ένα απέραντο νοσοκομείο, διότι την αμαρτία δεν την 

υπολαμβάνεται ως μία νομική παράβαση αλλά ως ψυχική ασθένεια. 

Ο Αγιος Νεκτάριος γράφει για την ασθένεια. « Ἐπιτρέπει ὁ Κύριος τήν 

ἀσθένεια οἰκονομικῶς, γιά μεγαλύτερο ὄφελος ὅλης τῆς ἀνθρώπινης 

προσωπικότητας.  Κέρδος, ταπεινό φρόνημα, ὑπομονή, αὐτοέλεγχος, καθαρή 

ἐξομολόγηση, καλές ἀποφάσεις, ἀγάπη, συμφιλίωση καί συμπάθεια πρός 

τούς ἀδελφούς πού ἐπισκέπτονται καί φροντίζουν τούς ἀσθενεῖς.  Τονίζει δέ 

καί τή χρήσιμη προσφορά θεραπείας τοῦ καλοῦ ἰατροῦ πρός τόν ἀσθενῆ μέ 

τόν εὐεργετικό διάλογο καί τά κατάλληλα φάρμακα». 

Και ο άλλος μεγάλος άγιος της εποχής μας, ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, 

Επίσκοπος Συμφερουπόλεως, διαπρεπής χειρουργός, εισηγητής σε πλείστα 

συνέδρια, και συγγραφέας ιατρικών εγχειριδίων, ο οποίος συνδύαζε την 

αγιότητα του βίου με την ιατρική επιστημοσύνη.     

Δεν θα ήθελα να σας κουράσω συνεχίζοντας με διάφορες ηθικολογίες και 

ευχολόγια, ή προτρέποντας σας με νουθεσίες και συμβουλές. Το μόνο που θα 

ήθελα φεύγοντας από την σημερινή μας σύναξη είναι να υπάρχει στο μυαλό 

μας και στην σκέψη μας μια εικόνα που να είναι εύκολα ανακλητή από τη 

μνήμη μας και αν είναι δυνατόν να έρχεται αυτόματα μόλις συναντάμε έναν 

άνθρωπο που έχει ανάγκη την επιστημονικής μας γνώση και την ιατρική 

εμπειρία μας.   

Ας επιχειρήσουμε με την ανθρώπινη φαντασία μας και με ελεύθερο πνεύμα, 

ένα πολύ μακρινό ταξίδι στο χρόνο, ίσως και πριν την αρχή του χρόνου και του 

χώρου. Στο απόλυτο τίποτα, για τις ανθρώπινες αισθήσεις. 

Εκεί όπου ξαφνικά πετάγεται μία σπίθα φωτός, η οποία μέχρι να το 

συνειδητοποιήσουμε έχει καταλάβει ότι αντιλαμβανόμαστε. Και παράλληλα ο 

χώρος γεμίζει με λογής λογής στολίδια. Ηλεκτρόνια, μιόνια, ταυ, κουάρκ 

παράξενο και κουάρκ γοητευτικό, βαρυτόνια, φωτόνια, γλοιόνια, μποζόνια, 



νετρίνα, φωτίνα, γουίνα, ποζιτρόνια, αντικουάρκ, και άλλα αντιάλλα, όπως τα 

ονομάζουν σήμερα οι φυσικοί μας. 

Κι όλα αυτά σε διάφορες ποσότητες και διάφορους συνδυασμούς και 

ανασυνδυασμούς, δημιουργούν νέφη, άστρα, πλανήτες, γαλαξίες. Και σε μια 

γωνία κάπου στο χρόνο γίνεται αντιληπτή και η ύπαρξη της Γης μας, 

αγνώριστη σε σύγκριση με σήμερα, όπου σιγά σιγά αναδιατάσσεται και 

μορφοποιείται η στεριά και η θάλασσα, δημιουργείται ο αέρας. Οι γεωλογικοί 

νόμοι σε πλήρη δράση εν μέσω των γεωλογικών αιώνων. Εμφανίζονται τα 

προκαρυωτικά, τα ευκαρυωτικά, οι μύκητες τα φύκη. Φυτρώνουν τα φυτά και 

τα δένδρα, δημιουργούνται τα δάση. Οι βιολογικές διαδικασίες σε πλήρη 

εξέλιξη. Ο ήλιος φωτίζει την ημέρα και η σελήνη τη νύκτα. Τα ψάρια και τα 

άλλα υδρόβια πλάσματα κάνουν την εμφάνισή τους στη θάλασσα, στις λίμνες 

και στα ποτάμια. Τα πουλιά πετούν στον ουρανό. Ζώα λογής λογής μεγέθους, 

σχήματος, μορφής, ικανοτήτων, κάνουν την εμφάνισή τους στη στεριά. 

Κατακυριεύουν τη γη. Κατά καιρούς ηφαίστεια, μετεωρίτες, κλιματικές 

αλλαγές, φυσικά φαινόμενα, αναδιατάσσουν τα γεωλογικά και βιολογικά 

πράγματα. Εμφανίζονται και εξαφανίζονται τα πλάσματα του καμβίου, οι 

τριλοβήτες και οι ναυτίλοι. Εμφανίζονται και εξαφανίζονται οι δεινόσαυροι. 

Και μετά απ’ όλη αυτή τη δημιουργική έκρηξη, εξάπλωση, και ανακατανομή, 

εμφανίζεται μπροστά μας και ο άνθρωπος. Όρθιος στα δύο του πόδια, 

κοινωνικός, με ικανότητα σκέψης, ομιλίας, φαντασίας, αυτοσυνειδησίας, 

επιλογής. Περίεργος, δημιουργικός, αναζητητής. Μετακινείται από τόπο σε 

τόπο, καταλαμβάνει τον κόσμο όλο. Ακόμη και στην εσχατιά της γης πηγαίνει, 

στην μακρινή Νέα Ζηλανδία όπως ονομάζεται σήμερα. 

Δαμάζει τη φωτιά, ανακαλύπτει τον τροχό, δημιουργεί εργαλεία, χρησιμοποιεί 

τα χέρια του. Κατοικεί σε σπηλιές, τρέφεται με κυνήγι. Μαθαίνει να 

καλλιεργεί τα φυτά, εγκαθίσταται σε μόνιμο τόπο, φτιάχνει σπίτια, πολιτείες. 

Ερωτεύεται, γεννά απογόνους, δημιουργεί οικογένεια. Δημιουργεί τέχνες, 

προσπαθεί να εξηγήσει τα γύρω του, να μάθει για το παρελθόν του, κάνει 

επιστήμη. Συγχρόνως είναι εγωιστής και φιλοκτήμων. Κάνει πολέμους. 

Επιβάλλεται στους γείτονες ή τους αφανίζει. Κατακτάει νέους τόπους. 

Κάποια στιγμή σε μία μικρή λωρίδα γης μέσα στη θάλασσα γεννιέται ο 

μινωικός πολιτισμός. Λίγο πιο πάνω ο μυκηναϊκός πολιτισμός. Λίγο πιο πέρα 

γεννιέται κάποιος που τον έλεγαν Όμηρο και γράφει κάτι ποιήματα, ένας 

Ιπποκράτης που ασχολείται με το ανθρώπινο σώμα, ένας Περικλής που δίνει 

το όνομά του σε ένα χρυσό αιώνα, ένας Θουκυδίδης που γράφει την ιστορία, 



ένας Λεωνίδας, ένας Μέγας Αλέξανδρος, ένας Ασκληπιός. Ήρθαν οι Πέρσες, 

ήρθαν οι Ρωμαίοι. Κάποια στιγμή έρχεται κάποιος ονόματι Παύλος και μιλάει 

για έναν άγνωστο Θεό, τον Θεό της αγάπης, που έζησε ανάμεσα στους 

ανθρώπους, σταυρώθηκε από αυτούς και αναστήθηκε. Γεννιέται ο Μέγας 

Κωνσταντίνος. Δημιουργείται ο βυζαντινός πολιτισμός. Έρχονται άλλες φυλές 

και κατακτούν το Βυζάντιο. Γίνονται επαναστάσεις, απελευθερωτικοί πόλεμοι. 

Επανάσταση του ’21. Νέο ελληνικό κράτος, νέες προσαρτήσεις, εδαφών νέοι 

άνθρωποι. Α’ παγκόσμιος πόλεμος, β’ Παγκόσμιος πόλεμος. Αφανίζονται 

πολλοί πριν αφήσουν απογόνους, ενώ άλλοι αφήνουν και δημιουργούν νέες 

γενιές.  

Και να τώρα ένας ερωτευμένος νέος πέμπει μια προξενήτρα στο σπίτι της 

γειτονοπούλας του και την ζητεί. Και λαμβάνει το ποθητό ΝΑΙ. Και 

παντρεύονται. Και μία, μόνο μία από τα δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια 

εκφράσεις της αγάπης τους βρίσκει τον τρόπο να καρποφορήσει. Μία, μόνο 

μία, αυτή η μία, η συγκεκριμένη μία. Όχι άλλη, όχι η δίπλα, παρά μόνον ΑΥΤΗ. 

Και από ΕΚΕΙΝΗ την στιγμή με ένα μοναδικό τρόπο το ένα γίνεται δύο, τα δύο 

γίνονται τέσσερα, τα τέσσερα γίνονται οκτώ, τα οκτώ γίνονται δέκα έξι χωρίς 

καμία άλλη παρέμβαση. Από εκείνη την μοναδική στιγμή μέσα στην ιστορία 

του σύμπαντος κόσμου που όλα όσα δημιουργήθηκαν, υπήρξαν, γεννηθήκαν, 

εξαφανίστηκαν, πέθαναν, ή αφανίστηκαν, οδήγησαν θετικά ή αρνητικά στο να 

υπάρξει αυτή η στιγμή στον συγκεκριμένο χρόνο, στο συγκεκριμένο τόπο, 

γεννιέται ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, σώμα και ψυχή ενωμένα. Από την πρώτη πρώτη 

στιγμή. Σ΄ αυτόν τον άνθρωπο μπορεί ο κάθε ένας από εμάς να αναγνωρίσει 

τον εαυτό του. Σ΄ αυτόν τον ερωτευμένο νέο μπορεί ο κάθε ένας από εμάς να 

αναγνωρίσει τον πατέρα του Σ΄ αυτήν την όμορφη γειτονοπούλα μπορεί ο 

κάθε ένας από εμάς να αναγνωρίσει την μητέρα του. Κι όλα τα προηγούμενα 

γεγονότα αποτελούν την προσωπική μας ιστορία, κι όλοι οι προηγούμενοι  

άνθρωποι αποτελούν τους προγόνους μας. 

Αυτός ο άνθρωπος, από εκείνη την ευλογημένη στιγμή έχει την ανάγκη του 

γυναικολόγου, του μαιευτήρα, του νεογνολόγου, του παιδιάτρου, του 

παθολόγου, του ακτινολόγου, του βιοπαθολόγου, του χειρούργου, του 

οφθαλμιάτρου, του ΩΡΛ, του νευρολόγου, του ψυχιάτρου, της κάθε μίας 

ειδικότητος και εξειδικεύσεως. 

Αυτόν τον άνθρωπο καλούμαστε να υπηρετήσουμε. Αυτόν τον άνθρωπο με 

την ιστορία που χάνεται στον άπειρο ιστορικό χρόνο του κόσμου τούτου. 

Αυτόν τον άνθρωπο που για την ύπαρξη του οποίου έγιναν όλα τα  



κοσμοϊστορικά γεγονότα που προανέφερα. Και που αν κάτι από τα άπειρα 

τυχαία ή μη γεγονότα, καταστάσεις, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις, ελάμβανε 

χώρα με ελάχιστα διαφορετικό τρόπο τότε δεν θα τον είχαμε μπροστά μας και 

ίσως, λέω ίσως, να μην είμασταν ούτε εμείς εκεί.  Όταν παίρνουμε λοιπόν το 

ατομικό και οικογενειακό ιστορικό του ανθρώπου μας, ας μειδιάσουμε λιγάκι 

γνωρίζοντας ότι τα όσα μας λέει είναι ένα απειροελάχιστο μέρος των 

γεγονότων που τον οδήγησαν στο ιατρείο μας. 

Όταν καλούμαστε λοιπόν να υπηρετήσουμε αυτήν την μοναδική και 

ανεπανάληπτη στο χώρο και στο χρόνο ύπαρξη έχουμε ευθύνη έναντι όλων 

των προαναφερθέντων. Αλλά έχουμε και ευθύνη έναντι όλων των 

μελλοντικών γεγονότων, καταστάσεων, σχέσεων, και αλληλεπιδράσεων θα 

έχει ή δεν θα έχει στο μέλλον αυτός ο άνθρωπος. Και μέσω των μελλοντικών 

του αλληλεπιδράσεων έχουμε ευθύνη για ένα όλο και περισσότερο 

διευρυμένο στο χρόνο και στο χώρο ορίζοντα γεγονότων. 

Από την δική μας λειτουργία ορίζεται και καθ’ ορίζεται εν πολλοίς η ύπαρξη 

του μέλλοντος και το ποιόν του μέλλοντος,  του ανθρώπου μας, της 

οικογενείας του, των φίλων του, των παιδιών του, των απογόνων τους και 

ακόμη και το περιβάλλον που θα διαμορφωθεί από την δράση τους ή όχι.  

Και να σας πω και ένα μυστικό που οι Πατέρες της Εκκλησίας το γνωρίζουν 

πολύ καλά. Η αφετηρία των πάντων δεν είναι η γέννηση του σύμπαντος 

κόσμου. Ακόμη και αυτή  έχει την αρχή της στην αγαθή βούληση του 

Τριαδικού Θεού για δημιουργία του κόσμου. Άρα την καταγωγή μας δεν την 

έλκομε από την πρώτη σπίθα φωτός που δημιουργήθηκε αλλά από την 

βούληση του Θεού να υπάρξει η σπίθα κι όλα όσα επακολούθησαν. Δεν 

είμαστε τέκνα υλικού φωτός, είμαστε τέκνα Θεού. Και από εκεί πηγάζει η 

ιερότητα της κάθε υπάρξεως. Αλλά ακόμη και αν κάποιοι δεν το πιστεύουν 

έτσι, νομίζω ότι και μόνο η θεώρηση ότι είμαστε αποτέλεσμα και καρπός ενός 

αφάνταστα άπειρου πλήθους γεγονότων, σχέσεων και αλληλεπιδράσεων που 

έλαβαν χώρα με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο και όχι με άλλον, με αυτήν 

την συγκεκριμένη αλληλουχία, και όχι με άλλη, και που έχουν αρχή από την 

απαρχή του κόσμου τούτου και οι συνέπειές τους και η συνέχειά τους 

εκτείνονται μέχρι να στέκει ο κόσμος τούτος, μπορούν να θεωρήσουν νομίζω 

την κάθε ύπαρξη ιερή και την ευθύνη του καθενός από εμάς ευθύνη έναντι 

της ιστορίας και του μέλλοντος του κόσμου τούτου. 

Και αν θα μπορούσα να συνοψίσω όλα τα προηγούμενα σε μία εικόνα αυτή 

θα ήταν η εικόνα ενός παπιγιόν. Το ένα σκέλος του αναπαριστά τον κώνο των 



ιστορικών γεγονότων και το άλλο του σκέλος αναπαριστά τον κώνο των 

μελλοντικών γεγονότων. Ο κεντρικός κόμπος δε, είναι η στιγμή της 

επισκέψεως του ανθρώπου μας στο ιατρείο μας.  

Τελειώνοντας θα ήθελα να σας συγχαρώ μέσα από την καρδιά μου όλους 
εσάς, αγαπημένοι μου συμφοιτητές, για την ολοκλήρωση της μεγάλης 
προσπάθειας, των δύσκολων και απαιτητικών σπουδών, και να σας ευχηθώ 
να ανοίξετε τα φτερά σας και να πετάξετε ψηλά, να ζήσετε το όνειρο σας και 
το λιγότερο από αυτά που θα κατακτήσετε να είναι ο ουρανός. Οι ευχές και η 
αγάπη όλων μας θα σας συνοδεύουν. Και κυρίως οι ευχές και η αγάπη των 
γονέων σας που αποφοιτούν και αυτοί απόψε μαζί σας και που αισθάνονται 
πολύ περήφανοι για εσάς και δικαιωμένοι. 

Οι γνώσεις και οι ικανότητες που μας μετέδωσαν με τόση καλή διάθεση και 

υπευθυνότητα οι καθηγητές μας, να κεντριστούν από την δική σας οξύνοια 

τον ενθουσιασμό και την νεανική ορμή και να βλαστήσουν και να 

καρποφορήσουν επ’  οφελεία όλων των ανθρώπων. 

Οφελέειν ή μη βλάπτειν 

Αειέν μανθάνειν. 

Σας Ευχαριστώ. 

 


