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Η εμβάθυνσις εις τον χώρον τον νευροεπιστημών
προσφέρει εις τον επιστήμονα ανέκφραστη χαρά,
ενθουσιασμόν και   πληρότητα. Τον προσεγγίζει εις
την αλήθειαν και δίδει βαθύ και μοναδικής αξίας
νόημα εις την πορείαν της ζωής του. Όταν δε η
πορεία του κοσμείται και από πολύτιμα έργα προ-
σφοράς, τα οποία γίνονται δομικοί λίθοι και σταθεραί
βαθμίδες δια να ανέλθη η σκέψις  πιο υψηλά και να
διευρυνθούν οι ορίζοντες, τότε πλέον η ζωή του δεν
σβύνει ποτέ. Εγχαράσσεται βαθιά εις την συνείδησιν
της επιστήμης και νικά τα μέτρα και τας διαστάσεις
του χρόνου. 

Την 7ην  Οκτωβρίου, ο Νίκος Γονατάς εγκατέλει-
ψε τα γήινα διά να μεταβή εις την χώρα του αιωνίου,
εις ηλικίαν 84 ετών. Η ψυχή του ήτο ήδη γεμάτη με
αιώνιες αλήθειες, αξίες και ιδανικά, γεμάτη με προ-
σφορά και ήθος. Άοκνος εργάτης, γεννημένος διά την
επιστημονικήν έρευναν, σταθερός εις τους επιστημο-
νικούς στόχους του, διδάσκαλος με ευγενή ακαδημαϊ-
κήν συνείδησιν, συγγραφεύς πολυγραφώτατος, ανι-
χνευτής της αληθείας, ετίμησεν την πατρίδα και την
επιστήμην όσον ολίγοι. Εγεννήθη εις την
Θεσσαλονίκην εις τας 30 Μαρτίου του 1930.
Εγνώρισεν την τραγικήν περίοδον της Γερμανικής
κατοχής και ενεχάραξεν επώδυνες μνήμες.
Επεράτωσεν την μέσην εκπαίδευσιν εις το
Αμερικανικόν Κολλέγιον «Ανατολία» της
Θεσσαλονίκης και εσπούδασεν εν συνεχεία  Ιατρικήν
εις το Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον. Το 1957 μετέβη
εις ΗΠΑ και ησκήθη εις την εσωτερικήν παθολογίαν
εις  Jersey City Medical Center. Εν συνεχεία μετέβη
εις το  Albert Einstein College of Medicine εις το
Montefiore Medical Center της Νέα Υόρκης, ένθα
ενετρύφησεν εις την  παθολογικήν Ανατομικήν και εν

συνεχεία την Νευροπαθολογίαν υπό τον Harry M.
Zimmerman, συνεργαζόμενος κυρίως μετά των
Robert Terry, Saul Korey και μετά των Asao Hirano
και Kinuko Suzuki, συνδυάζων συγχρόνως την
Κλινικήν και την Πειραματικήν Νευρολογίαν μετά της
Κυτταρικής Βιολογίας και της Ηλεκτρονικής
Μικροσκοπήσεως. Την εποχήν εκείνην εξεπόνησεν
μετά των Terry και Weiss την εξαιρετικήν  μελέτην επί
της λεπτής υφής των αλλοιώσεων του εγκεφάλου εις
την  νόσον του Alzheimer (Am. J. Pathol., 1964;
44:269-297) και μετά του Elliott Robbins την υπερμι-
κροσκοπικήν μελέτην του κυττάρου κατά την μίτωσιν
(J. Cell Biol.1964; 21:429-463). 

Ακολούθως ο Γονατάς συνηργάσθη μετά του
Milton Shy, Καθηγητού και Διευθυντού της
Νευρολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου της Πεννσυλβανίας, εντρυφήσας εις
την Μυοπαθολογίαν,παρέχων σημαντικήν προσφο-
ράν εις τον χώρον της μελέτης της λεπτής υφής των
συγγενών μυοπαθειών. 

Εις την Ιατρικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου της
Πεννσυλβανίας ανέπτυξεν και διηύθυνεν επί έτη το
εργαστήριον της Νευροπαθολογίας και Πειραματικής
Νευρολογίας, το οποίον περιελάμβανε τμήμα ηλε-
κτρονικής μικροσκοπήσεως, ιστοκαλλιεργειών, ανο-
σοϊστοχημίας, πειραματικής νευροπαθολογίας και
εκάλυπτεν εκ παραλλήλου πλήρως όλον το φάσμα
της Κλινικής Νευροπαθολογίας. Εις τας 3 Οκτωβρίου
η Amy Gutmann,  8η Πρόεδρος του Πανεπιστημίου
της Πεννσυλβανίας, ενεχείρισεν επιστολήν εις τον
Γονατάν συγχαίρουσα αυτόν διά την επί πλέον των
50 ετών, έως της κοιμήσεως του, συνεχή προσφοράν
εις το Πανεπιστήμιον της Πεννσυλβανίας, κατά την
οποίαν κατέστησεν το εργαστήριον της
Νευροπαθολογίας « Εθνικόν Πρότυπον Αριστείας». 

Το ενδιαφέρον του διά την αιτιοπαθογένειαν των
εκφυλιστικών νοσημάτων του κεντρικού νευρικού
συστήματος, εξεδηλώθη ταχέως διά της  εστιάσεως
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της ερεύνης του κυρίως εις την μελέτην των αλλοιώ-
σεων των οργανυλλίων του νευρικού κυττάρου και
ιδίως της συσκευής του Golgi, ο ρόλος της οποίας
εμελετήθη υπό του Γονατά και των συνεργατών του
εκτενώς (J Neuorl Sci 219(1-2): 45-53, 2004. Lat
Scler and ο Motor Neur Disord 4: 17-21, 2003. Intern
J Oncol 22: 1045-9, 2003. Acta Neuropath 103: 243-
7, 2002. Neuropath 22: 61-5, 2002 . J Neurol Sci
173: 63-72, 2000. J Neurol Sci 173: 53-62, 2000). 

Η συγγραφική προσφορά του Γονατά ανέρχεται
εις 227 δημοσιεύσεις εις υψηλής επιστημονικής εμβε-
λείας περιοδικά όπως είναι το American Journal of
Pathology, το Journal of Neuropathology and experi-
mental Neurology, τo Journal of Neuroscience, το
Journal of Cell Biology, το Nature και έτερα. Μετά του
Shy περιέγραψεν σύνδρομον, το οποίον φέρει το
όνομα των (Shy- Gonatas), οι κλινικοί χαρακτήρες
του οποίου συνίστανται εις μεγάλην απώλειαν
βάρους, κεντρομελικήν ελάττωσιν της ισχύος των
άκρων, διπλωπίαν, ελάττωσιν της οπτικής οξύτητος,
παρεγκεφαλιδικήν αταξίαν, φαρυγγικά συμπτώματα,
καρδιακήν αρρυθμίαν, δυσμορφίας του προσώπου
και άνοιαν.

Ο Γονατάς ετιμήθη διά την επιστημονικήν προ-
σφοράν του διά πολλών σημαντικών διακρίσεων,
όπως είναι το βραβείον Gold Headed Cane, το 2009,
της Αμερικανικής Εταιρείας της Ερευνητικής
Παθολογίας (ASIP) και το «Βραβείον Καταξιώσεως»
της Αμερικανικής Νευροπαθολογικής Εταιρείας, κατά
το αυτό έτος, διά την συμβολήν του εις την
Νευροπαθολογίαν, τιμηθέντων συγχρόνως και των
Peter C. Burger και Pierluigi Gambetti. 

Ο Νίκος Γονατάς είχεν την τιμήν να αναγορευθή
επίτιμος διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκ της 

οποίας απεφοίτησεν.  Ήδη η Ακαδημία των Αθηνών
τον είχε τιμήσει εντάσσουσα αυτόν εις τα μέλη της
από το  1984. Εκ παραλλήλου είχεν την χαράν να
εκλεγή ομοφώνως πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς
Εταιρείας Ελλήνων Νευροεπιστημόνων, η οποία
συνεκέντρωνεν εις την Ελλάδα, ανά διετίαν τους ανά
τον κόσμον επιφανείς Έλληνας Νευροεπιστήμονας,
οι οποίοι με συγκίνησιν μετέφεραν τας γνώσεις και
την εμπειρίαν των διά να τας μεταφυτεύσουν με
ευλάβειαν εις το εύφορον φυτώριον της πατρίδος
των.

Ως ισχυρόν δένδρον, το οποίον δίδει δυνατούς
κλάδους και ευχύμους καρπούς, ο Νίκος Γονατάς
προσέφερεν εις την έρευναν των Νευροεπιστημών
34 επιστήμονας Νευρολόγους, Νευροπαθολόγους,
Νευροανοσολόγους, Νευρογενετιστάς, Ειδήμονας εις
το Ηλεκτρονικόν μικροσκόπιον, οι οποίοι προσερχό-
μενοι από όλας τας χώρας εις το Εργαστήριον του εις
την Φιλαδέφειαν, ελάμβανον την φλόγα του φωτός
της ερεύνης, η οποία έκτοτε δεν έσβυνε ποτέ εις την
ψυχήν των και μετελαμπαδεύετο μετά ενθουσιασμού
και ευθύνης εις την σκέψιν και την ζωήν των μαθητών
των. Παραλλήλως προς την αγάπην προς την έρευ-
ναν, οι συνεργάται του απεδέχοντο και το παράδειγ-
μα του ήθους του, το οποίον απέπενεν  εντιμότητα,
σεμνότητα, λιτότητα, απλότητα, ακρίβειαν, μετριοπά-
θειαν, υπομονήν, ευθύτητα, αντικειμενικότητα, δικαι-
οσύνην, μεγαλοψυχίαν και συνεχή αναζήτησιν της
αληθείας. 

Εδίδασκεν πάντοτε εν σιωπή και εμπράκτως  το
του Γρηγορίου Νύσσης ότι 

«… ἐστιν ἐν ἡμῖν παντὸς μὲν καλοῦ ἰδέα͵ πᾶσα δὲ
ἀρετὴ καὶ σοφία καὶ πᾶν ὅτιπέρ ἐστι πρὸς τὸ κρεῖττον
νοούμενον». 
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