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Ο 
ανθρώπινος πόνος είναι ένα διαχρονι-
κό πρόβληµα που απασχόλησε έντονα 
τη διανόηση από την αρχαιότητα µέχρι 
σήµερα. Πρόκειται για ένα δυσάρεστο 

συναίσθηµα που επηρεάζει την ψυχή και το 
σώµα.  Όσο και να προσπαθήσει κανείς να 
ζήσει µέσα στην αυταπάτη της ναρκισσιστι-
κής του επιβεβαίωσης και να ελέγξει τη ζωή 
του δεν µπορεί να αποφύγει την ωµή αλή-
θεια του πόνου και τη φθαρτή πραγµατικότη-
τα της φύσης του.
Την ώρα που εµείς πίνουµε εφησυχασµέ-
νοι τον καφέ µας κάποιοι συνάνθρωποί µας 
βρίσκονται κατάκοιτοι  στα κρεβάτια ή στα 
ράντζα των διαδρόµων  Νοσοκοµείων αγω-
νιώντες για την έκβαση της κλονισµένης  σω-
µατικής υγείας τους. Άλλοι, που υποφέρουν 
από ψυχιατρικά νοσήµατα, τα οποία πολ-
λαπλασιάστηκαν στη χώρα κυρίως µετά την 
οικονοµική κρίση, προσπαθούν να επιβιώ-
σουν µε την χρήση ηρεµιστικών και αντικα-
ταθλιπτικών φαρµάκων, που ευτελίζουν και 
καθιστούν ανενεργό τον βίο τους.
Το πρόβληµα του σωµατικού και του ψυχικού 

πόνου γίνεται οξύτερο σε χρόνιες και ανίατες 
ασθένειες ιδίως όταν αυτές αφορούν µικρά 
παιδιά. Σε τέτοιες περιπτώσεις υποφέρουν 
όλα τα µέλη της οικογένειας του ασθενούς, 
καθώς βιώνουν ένα πραγµατικό καθηµερινό 
µαρτύριο για το αγαπηµένο τους πρόσωπο 
που πάσχει, στο οποίο αδυνατούν να προ-
σφέρουν βοήθεια. Κανένας δεν µπορεί να 
υποκαταστήσει και να πάρει επάνω του τον 
πόνο του πάσχοντα όσο  και να το θέλει. 
Πρέπει να τον υποφέρει µόνος του.
Οδυνηρότερος και αβάστακτος είναι  ο πόνος 
εκείνων που χάνουν ξαφνικά ένα προσφιλές 
τους πρόσωπο. Η διαχείριση µιας τέτοιας κα-
τάστασης  για παροχή βοήθειας και στήριξης 
στους πληγέντες είναι δυσχερής και πολλές 
φορές απρόσφορη. Κάποιοι αναπτύσσουν το 
αίσθηµα της Θεοδικίας. Τα βάζουν µε το Θεό 
για το κακό που τους βρήκε, καθώς δεν το 
απέτρεψε µε την  παντοδυναµία Του, απελπί-
ζονται και χάνουν την πίστη τους. Υπάρχουν 
όµως και εκείνοι που καταβάλλουν  προσπά-
θεια να υπερβούν τον πόνο τους µε την προ-
σευχή, την µελέτη σχετικών παρηγορητικών 
βιβλίων και την συµµετοχή τους στην µυστη-
ριακή ζωή της Εκκλησίας. Αυτή η επιλογή βέ-
βαια απαιτεί υποµονή,[«η θλίψις υποµονήν 

κατεργάζεται» κατά τον Απ.Παύλο], και αυθυ-
πέρβαση.  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
Ντοστογιέβσκυ: «ένα πράγµα µόνο φοβάµαι 
στη ζωή µου, µήπως δεν φανώ αντάξιος του 
πόνου µου».
Σε τέτοιες δύσκολές στιγµές  αν  θέλουµε να 
συµπαρασταθούµε στους πονεµένους  δεν 
χρειάζονται λόγια παρηγοριάς και κηρύγµα-
τα όπως π.χ. «έτσι ήθελε ο Θεός και πήρε 
το αγγελούδι σας  ή του έδωσε την αρρώ-
στια για να φέρει εσάς κοντά Του κλπ». Ο 
Θεός  είναι αγάπη και πάσχει  µυστικώς και 
ο ίδιος µε τους υποφέροντες, όπως υπέφερε 
το µαρτύριο του και ο Χριστός. Το πρόβληµα 
του κακού στον κόσµο είναι άλλων σκοτει-
νών  και ανεξερεύνητων δυνάµεων,  που δεν 
µπορούν να ερµηνευθούν από  τον  πεπερα-
σµένο  νου ανθρώπου. Το µόνο που αποµέ-
νει να κάνουµε είναι να σταθούµε σιωπηλοί 
µε  αγάπη στον συνάνθρωπο µας και να τον 
ακούσουµε µε συµπάθεια, να δείξουµε πως 
νοιαζόµαστε ειλικρινά για αυτόν, στηρίζο-
ντας τον ηθικά µε την άοκνη παρουσία µας,  
όσο περισσότερο µπορούµε. Αυτή η έµπρα-
κτή στάση µας µπορεί να ρίξει βάλσαµο στην 
πληγωµένη του ψυχή.

Η δικτατορία της αµάθειας
Η µόνη ιστορική «αλήθεια» που διδασκόταν 
στα σχολεία ήταν η πίστη πως είµαστε ανώτε-
ροι, πως µας µισούν, πως προσπαθούν να µας 
πάρουν την ιστορία. Το «γιατί» όλες αυτές οι 
συνωµοσίες και επιβουλές είχε την «αυτονόη-
τη» και ανόητη απάντηση: «Είµαστε οι καλύτε-
ροι». 
«Η ηµιµάθεια είναι χειρότερη από την αµάθεια» 
λέγαµε κάποτε προκειµένου να επικρίνουµε 
όσους προσπαθώντας να φανούν ειδήµονες 
χρησιµοποιούσαν θραύσµατα γνώσεων, στερε-
ότυπες φράσεις αντληµένες από λαϊκά περιο-
δικά ή, στην πιο προχωρηµένη τους εκδοχή, 
τις περιλήψεις από οπισθόφυλλα βιβλίων. Οι 
ηµιµαθείς αντιµετωπίζονταν µε χλευασµό και 
αποτελούσαν παραδείγµατα προς αποφυγή.
Σήµερα όµως υπάρχει µια σηµαντική «ανθρω-
πολογική µεταβολή», όπως επεσήµανε πριν 
µερικά χρόνια ο ιταλός οικονοµολόγος και φι-
λόσοφος Γκουίντο Βιάλε. Εισήγαγε λοιπόν τον 
όρο «δικτατορία της αµάθειας» προκειµένου να 
αναφερθεί στην κατάσταση που επικρατούσε 
στην Ιταλία του Μπερλουσκόνι. Ως θεµελιώδη 
χαρακτηριστικά της θεωρεί την αλαζονική πί-
στη ότι οι Ιταλοί είναι ανώτεροι από οποιον-
δήποτε άλλον λαό µόνο και µόνο επειδή είναι 
Ιταλοί· την διαπαιδαγώγηση των πολιτών µε 
τον τηλεοπτικό πολιτιστικό πολτό· την κυριαρ-
χία των διαδικτυακών µέσων αντί της µελέτης· 
την δογµατική προσκόλληση σε «ιερά κείµενα» 
ακόµη κι αν δεν έχουν διαβαστεί από τους υπε-
ρασπιστές τους και την απουσία πλέον ενός σο-
βαρού πολιτικού αντίβαρου στην νεοφιλελεύ-

θερη κυριαρχία της «αγοράς».
Οι διαπιστώσεις του ιταλού διανοητή µπορούν 
να συµβάλουν και στην κατανόηση της πολι-
τικής και πολιτιστικής κατάστασης που χαρα-
κτηρίζει ένα µεγάλο τµήµα των Ελλήνων σήµε-
ρα. Η αµάθεια, που µετατρέπεται σε σύνθηµα 
µε «εθνικό» περιεχόµενο και σε βάρβαρες και 
αισθητικά γελοίες πρακτικές, εµπνέει όλο και 
περισσότερους ανθρώπους στον τόπο µας. Η 
βαθιά µελέτη της ιστορίας µας και της αντίστοι-
χης άλλων λαών δεν αποτελεί επιλογή τους. 
Ακολουθούν αυτόκλητους εκπροσώπους (ερ-
γολάβους, καλύτερα) του εθνικού φρονήµατος 
και του πατριωτισµού δίνοντας έτσι νόηµα στην 
ζωή τους. Σε εποχές υποχώρησης συλλογικών 
οραµάτων και διεκδικήσεων η ασφάλεια των 
εθνικών µύθων ήταν και είναι πάντοτε το εύκο-
λο και ασφαλές καταφύγιο των αδρανών πολι-
τών, σαν ένα είδος υπαρξιακής δικαίωσης. Και 
το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στην συγκεκριµένη 
φάση είναι ότι συµπορεύονται µαζί τους και εκ-
πρόσωποι πολιτικών κινήσεων που κινούνται 
στα «αριστερά» του πολιτικού φάσµατος.
Ένα κραυγαλέο και κραυγάζον συνονθύλευ-
µα λοιπόν από σάρισες, ήλιους της Βεργίνας, 
µαιάνδρους, σβάστικες, περικεφαλαίες, στο-
λές, αρχαιοελληνικά ρητά µε τις οξείες, τις 
περισπωµένες και τις δασείες τους (ασχέ-
τως το αν οι αρχαίοι δεν γνώριζαν καν την 
ύπαρξή τους), άλογα – µετεµψυχώσεις του 
Βουκεφάλα, πολιτικούς από την πλειοψηφία 
του πολιτικού φάσµατος, «τηλε-σελέµπριτις», 
τηλε-πωλητές, αφελή µουσικά «µπιτάκια» πε-
ριφέρονται σε πλατείες, σχολικά προαύλια, 
ιστοσελίδες, τηλεοπτικά ρεπορτάζ.

Στα τελευταία όµως δεν βρήκε χώρο η βία που 
δέχτηκαν δηµοσιογράφοι που κάλυπταν τα γε-
γονότα και δεν γέµιζαν το µάτι των «µακεδονο-
φρόνων» διαδηλωτών. Αποσιωπήθηκαν από 
τα κυρίαρχα ΜΜΕ οι θέσεις εκείνων που απο-
κάλυπταν την πολιτική διάσταση της «Συµφω-
νίας των Πρεσπών» και την πραγµατική ιστορία 
του «ονόµατος» Μακεδονία.
Ο απόηχος των πρόσφατων γεγονότων αποκά-
λυψε για άλλη µια φορά ότι η δηµοκρατία και 
ο διάλογος ποτέ δεν ευδοκίµησαν σε αυτήν την 
χώρα. Όσες φωνές µετά από κόπο και µελέτη 
διατύπωσαν λόγο τεκµηριωµένο και σαφή απο-
µονώθηκαν, υβρίστηκαν, απολύθηκαν, εξο-
ρίστηκαν. Η γνώση ποτέ δεν υπήρξε το µέσο 
για την καλλιέργεια ελεύθερων ανθρώπων και 
ανεξάρτητης σκέψης αλλά εµπόδιο που έπρεπε 
να ξεριζωθεί. 
Η ανάγκη του να φανεί κάποιος, άνθρωπος ή 
λαός, «καλύτερος» από κάποιον άλλον µόνο και 
µόνο γιατί έχει αυτούς ή τους άλλους προγόνους 
δεν αποκαλύπτει µόνο µια βαθιά συντηρητική 
άποψη, εθελοτυφλία, ιστορική απαιδευσία και 
αµάθεια. Είναι χαρακτηριστικό µιας πολιτικής 
στάσης που είναι ανίκανη να αναγνωρίσει τα 
βαθιά προβλήµατα του παρόντος, τις ιστορικές 
τους ρίζες και το µέλλον που επιφυλάσσουν για 
τους λαούς. Όσο εµπνέουν τα «εθνικά µεγα-
λεία» τόσο θα µικραίνουν τα έθνη και οι ιστο-
ρίες των ανθρώπων τους που αγωνίζονται για 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και ο ιστορικός 
αλφαβητισµός αποτελεί το πιο απλό αλλά και 
το πιο δύσκολο σήµερα να επιτευχθεί γιατί η 
δικτατορία της αµάθειας απαιτεί υπηκόους και 
όχι αυτοδύναµους ανθρώπους.




