Η ΕΠΑΙΤΙΑ
του π. Θεμιστοκλή Μουρτζανού
Η επαηηεία έρεη ιάβεη πιένλ δηαζηάζεηο αλεμέιεγθηεο. Σε θάζε πνιπζύρλαζηε
γσληά ηεο πόιεο, ζπλαληνύκε αλζξώπνπο πνπ κε θάζε ηξόπν πξνζπαζνύλ λα
αγγίμνπλ ηα θηιάλζξσπα αηζζήκαηά καο, ώζηε λα ηνπο βνεζήζνπκε νηθνλνκηθά.
Γπλαίθεο κε κσξά, παηδηά πνπ πνπιάλε ραξηνκάληηια ή ινπινύδηα, αιινδαπνί κε
ηακπέιεο πνπ δειώλνπλ ηελ «θηώρεηα» θαη ην «δξάκα» ηνπο, πξαγκαηηθνί ή
θίβδεινη αλάπεξνη, λένη ηνπ ελόο επξώ, ζρεκαηίδνπλ ζηξαηηά πνπ δεηά. Άιινηε
απαηηεί. Άιινηε ζέιεη λα ζπγθηλήζεη. Αξθεί ε ζέα ηνπο. Κάπνηνη πξνθαινύλ θαη
βξίδνπλ όπνηνλ δελ αληαπνθξίλεηαη. Θεσξνύλ όηη είλαη ππνρξέσζε όισλ ησλ άιισλ
λα αληαπνθξηζνύλ ζην αίηεκά ηνπο. Άιινη ζησπειά ππελζπκίδνπλ όηη δελ είλαη όια
θαιά ζηελ θνηλσλία.
Ξαλαγπξίδνπκε άξαγε ζε Μεζαίσλα; Πάλησο ε αλαπηπγκέλε Διιάδα, ε νπνία
εμαζθάιηδε ζην ιαό θαη ηνπο κεηαλάζηεο εξγαζία, ρξήκα, δπλαηόηεηα γηα απηάξθεηα,
κνηάδεη λα επηζηξέθεη ζην παξειζόλ. Μόλν πνπ ηόηε δεηηάλνη ήηαλ απηνί πνπ δελ
ήζειαλ ή δελ κπνξνύζαλ λα εξγαζηνύλ, εθείλνη πνπ από θάπνηα ηδηνξξπζκία ή από
θάπνηα θπζηθή αλεκπόξηα επέιεγαλ απηό ην δξόκν. Ήηαλ γλσζηνί ζηηο ηνπηθέο
θνηλσλίεο θαη ε παξνπζία ηνπο δελ ελνρινύζε. Σήκεξα δελ κπνξείο λα θαηαιάβεηο
πνηνο είλαη απηόο πνπ ζνπ δεηάεη. Δίλαη άγλσζηνο ζην πξόζσπν θαη ζηελ θαηνηθία.
Γελ μέξεηο από πνύ πξνέξρεηαη. Γελ μέξεηο αλ ηα ρξήκαηα ηα δεηά από αλεκπόξηα ή
από ηεκπειηά. Γελ μέξεηο αλ κε ηα ρξήκαηα ζα πάξεη ηε δόζε ηνπ ζην αιθνόι, ην
ηζηγάξν ή ηα λαξθσηηθά ή αλ εθκεηαιιεύεηαη ή ηνλ εθκεηαιιεύνληαη «πξνζηάηεο»
παληόο είδνπο. Σε ελνριεί ε ζξαζύηεηα θαη ε επηκνλή. Γελ έρεη ζεκαζία αλ κηιά
δεηώληαο ηελ ζπκπάζεηά ζνπ ή αλ απαηηεί. Σεκαζία έρεη όηη δελ ζηακαηά. Σε ελνριεί
αθόκε ην όηη ηα παηδηά ησλ δξόκσλ δελ είλαη ζην ζρνιείν. Γελ έρνπλ ειπίδα γηα κηα
δσή δηαθνξεηηθή, πην αμηνπξεπή, αιιά είλαη δεδνκέλν όηη ζα δνπλ παξαζηηηθά ή ζα
βνεζνύλ άιινπο λα δνπλ παξαζηηηθά, ελίνηε θαη πνιύ θαιά εηο βάξνο όζσλ
αγσλίδνληαη λα δήζνπλ κε ηα ιίγα ή ηα πνιιά πνπ ν θόπνο ηνπο ηνύο παξέρεη.
Οη επαίηεο απεπζύλνληαη ζηε θπζηθή ηάζε ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο γηα αγάπε.
Απεπζύλνληαη ζηηο ελνρέο καο σο θνηλσλία γηα ην όηη δελ έρνπκε εμαζθαιίζεη
εξγαζία θαη έλα αμηνπξεπέο εηζόδεκα γηα όινπο. Σηηο πξνζσπηθέο ελνρέο καο όηη
πεξλάκε θαιά ελώ ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ππνθέξνπλ. Σηηο ζξεζθεπηηθέο ελνρέο
καο όηη ν «ειεώλ πησρόλ δαλείδεη Θεόλ» θαη κε ην Θεό δελ ηα έρνπκε θαιά,
επνκέλσο ζα πξέπεη λα εμηιεσζνύκε κε ηελ ειεεκνζύλε.
Τν εξώηεκα όκσο είλαη μεθάζαξν: πόζν νη επαίηεο αλήθνπλ ζηνλ θνηλσληθό ηζηό
ηεο πόιεο ζηελ νπνία δνύκε; Πόζν ηειηθά, πέξα από ηελ όπνηα επηβίσζε, πξέπεη λα
είκαζηε επραξηζηεκέλνη σο θνηλσλία κε ην όηη, ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν ειενύκε
αλζξώπνπο; Πνηεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο έρνπκε ώζηε λα βξεζεί πξαγκαηηθή ιύζε γηα
ηα πξνβιήκαηα ησλ αλζξώπσλ απηώλ; Πόζν ε ειεεκνζύλε καο δεκηνπξγεί ηελ
ςεπδαίζζεζε όηη ν επαίηεο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηε δσή ηνπ, αλ κάιηζηα

ζπλππνινγίζνπκε όηη δελ γλσξίδνπκε πνύ κέλεη θαη πώο ηειηθά δηάγεη ηνλ βίν ηνπ;
Πόζν ε όπνηα ειεεκνζύλε καο θάλεη λα ζπλερίδνπκε ηελ δηθή καο δσή σζάλ εθείλν
ηνλ πινύζην, πνπ έβιεπε ηνλ θησρό Λάδαξν λα ηξέθεηαη από ηα απνθάγηα ηνπ
ηξαπεδηνύ ηνπ, ρσξίο λα αηζζαλζεί ηελ αλάγθε λα πξνζθέξεη θάηη από ηελ θαξδηά
ηνπ ή λα κνηξαζηεί θάηη από ηα πνιιά αγαζά ηνπ;
Δίλαη εύθνιν λα απνδώζεη θαλείο ηελ επέθηαζε ηεο επαηηείαο ζηελ θξίζε θαη ηελ
αύμεζε ηεο αλεξγίαο πνπ απηή έρεη επηθέξεη. Σηελ αύμεζε ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο,
ζην όηη «θηινμελνύκε» πνιύ πεξηζζόηεξνπο από όζνπο κπνξνύκε λα αληέμνπκε. Σην
όηη νη θξαηηθνί θαη ηνπηθνί παξάγνληεο (απηνδηνίθεζε, αζηπλνκία, πξόλνηα) δελ είραλ
νύηε έρνπλ ζρέδην γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην θαηλόκελν. Σην όηη ηειηθά ε επαηηεία
είλαη ε εύθνιε ή ε κνλαδηθή ιύζε γηα αλζξώπνπο πνπ δελ κπνξνύλ νύηε θαλ λα
επηβηώζνπλ.
Οη δηαπηζηώζεηο απηέο δελ ιύλνπλ ην πξόβιεκα. Όπσο δελ ζα ην ιύζεη ε
πεξαηηέξσ ζηξνθή ηεο Δθθιεζίαο ζηε θηιαλζξσπία, όπσο πνιινί, ζαλ ηνπο επαίηεο,
απαηηνύλ. Σην ζπθνθαληεκέλν Βπδάληην ε Δθθιεζία έδηλε όξακα θαη πξννπηηθή
θηλεηνπνηώληαο εζεινληέο θαη ζηεξίδνληαο έλα πξνλνηαθό έξγν, ην νπνίν ε Πνιηηεία
ήζειε θαη ελίζρπε. Σήκεξα, ε Πνιηηεία δελ έρεη απνθαζίζεη ηη ζέιεη από ηελ
Δθθιεζία, παξόηη βιέπεη όηη ηα εθθιεζηαζηηθά ηδξύκαηα θαη πνηόηεηα δσήο
πξνζθέξνπλ θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξσπίλνπ πξνζώπνπ δηαζώδνπλ. Η επαηηεία
όκσο δελ αληηκεησπίδεηαη κε ην ρηίζηκν μελώλσλ ή ηε παξνρή ηξνθήο. Απιώο
θξύβνπκε ην πξόβιεκα θάησ από ην ραιί.
Καιώο ή θαθώο ηελ επζύλε γηα ηε δσή ησλ πνιηηώλ έρεη ην θξάηνο. Απηό
ςεθίδεη ηνπο λόκνπο θαη απηό ηνπο ηεξεί. Απηό νξγαλώλεη, κε ηελ θνξνινγία, ηηο
ππνδνκέο θαη ηηο ππεξεζίεο γηα λα βειηηώζεη ηε δσή ησλ αλζξώπσλ. Όηαλ ην θξάηνο
ρσιαίλεη ζηελ νξγάλσζε θαη δελ κπνξεί λα εκπλεύζεη ηνπο πνιίηεο ηνπ ζε
ζπιινγηθόηεηα, αιιειεγγύε, θηιαδειθία, όηαλ ην θξάηνο δελ γλσξίδεη ή δελ ζέιεη ην
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα λα θαιιηεξγεί πνιίηεο πνπ ζα αηζζάλνληαη όηη έρνπλ επζύλε
γηα ην θνηλσληθό ζύλνιν θαη όρη κόλν γηα ην αλ νη ίδηνη ζα πεηύρνπλ ζηε δσή ηνπο,
ηόηε θαλέλα πξόβιεκα δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί νινθιεξσκέλα.
Οη επαίηεο, αζρέησο κε ην αληηθεηκεληθό ή ηερλεηό πξόβιεκα επηβίσζεο, ην
νπνίν βηώλνπλ, δελ αληηκεησπίδνληαη σο ηζόηηκνη θαη ηζόλνκνη πνιίηεο από ην θξάηνο,
αιιά θαη νύηε νη ίδηνη έρνπλ δηάζεζε λα αιιάμνπλ ηξόπν δσήο. Ο παξαζηηηζκόο έρεη
θόζηνο ζηελ πξνζσπηθή αμηνπξέπεηα, αιιά εμαζθαιίδεη ηειηθά αθόπσο ην δελ. Πνύ
είλαη ινηπόλ νη θνηλσληθέο, εθπαηδεπηηθέο, αιιά θαη ζσθξνληζηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα
κπνξνύζαλ λα ζπλδξάκνπλ ζ’ απηή ηελ αιιαγή λννηξνπίαο; Πνύ είλαη ν επξύηεξνο
πνιηηηθόο ζρεδηαζκόο, γηαηί ε θύξηα επζύλε ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ πνιηηηθώλ είλαη λα
δηαθνλήζνπλ ην ζπκθέξνλ ηεο θνηλσλίαο, ώζηε ν παξαζηηηζκόο λα κε γίλεη ζηάζε
θαη επηινγή δσήο, όρη κόλν γηα ηνπο επαίηεο, αιιά θαη γηα ηε γεληά πνπ έξρεηαη;
(Facebook, δηαδηθηπαθά παηρλίδηα, ηειεόξαζε θαιιηεξγνύλ ζηε λέα γεληά έλα ηέηνην
νησλεί παξαζηηηθό ήζνο, ην νπνίν απνζαπκάδνπκε ζηηο γεκάηεο ηηο θαζεκεξηλέο
θαθεηέξηεο). Καη απηόο ν ζρεδηαζκόο δελ κπνξεί παξά λα πεξλά από ηελ παηδεία,
από κηα αιεζηλή εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε, ε νπνία ζα ζηνρεύεη ζηελ ύπαξμε θαη
όρη ζηελ ηζέπε ηνπ αλζξώπνπ.

Απηό πξνϋπνζέηεη θνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή ηαπηόηεηα. Να γλσξίδνπκε σο
θνηλσλία πνηνη είκαζηε θαη ηη δεηνύκε σο ζύλνιν από ηνπο εαπηνύο καο θαη όρη λα
ζηνρεύνπκε κόλν ζηελ αηνκηθή καο επηβίσζε θαη απηάξθεηα, ε νπνία, άιισζηε, εμ
αηηίαο ηεο θξίζεο, πιένλ απεηιείηαη ζνβαξά. Μόλνλ αλ έρνπκε ηέηνηα επίγλσζε,
κπνξνύκε πιένλ λα απαηηήζνπκε κε ηε ζεηξά καο από ηνπο ηαγνύο καο άκεζεο
ιύζεηο θαη ζην πξόβιεκα ηεο επαηηείαο. Αλαδηνξγάλσζε ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ,
νη νπνίεο λα κελ αθήλνπλ ηνλ θαζέλαλ ζηελ κνίξα ηνπ. Σπγθεθξηκέλε
κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. Όζν ζθιεξό θη αλ θαίλεηαη, δελ κπνξεί θάπνηνο λα έξρεηαη
ζηελ παηξίδα καο ρσξίο λα έρεη πεξηζώξηα εξγαζίαο θαη επηβίσζεο. Γελ είλαη δήηεκα
μελνθνβίαο. Δίλαη πιένλ δήηεκα αλζξσπηζκνύ. Όζν θη αλ ππάξρεη θνηλσληθή
επαηζζεζία, δελ κπνξεί ζην όλνκα ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο θαη ηεο αλνηρηήο
θνηλσλίαο λα κελ ππάξρνπλ όξηα. Τν θπξηόηεξν όκσο είλαη λα ππάξρεη θαζνδήγεζε
ώζηε, ηνπιάρηζηνλ νη λένη ζηελ ειηθία επαίηεο λα επηζηξέςνπλ ζηα ζρνιεία, αιιά θαη
όζνη κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ (ε αμηνπνίεζε ηεο αθαιιηέξγεηεο γεο είλαη κία
ζπγθεθξηκέλε θαη άκεζα εθαξκόζηκε ιύζε)
Η Δθθιεζία έρεη πξσηίζησο σο αξρή ην «Δπείλαζα θαη εδώθαηέ κνη θαγείλ». Γελ
εμαληιείηαη όκσο ε θηιαλζξσπία ηεο ζηελ πιηθή αλαθνύθηζε ησλ αλζξώπσλ. Αγάπε
είλαη θαη ην λα κπνξείο λα ζπλδξάκεηο ώζηε ν άιινο λα κάζεη λα απνθηά ηα πιηθά
αγαζά γηα λα παξαζθεπάζεη κόλνο ηνπ ην θαγεηό ηνπ. Αγάπε είλαη λα βνεζάο ηνλ
άιιν λα θαηαιάβεη όηη αλ έθαλε επηινγέο πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηελ απνηπρία θαη ηελ
ρξεσθνπία, ζθνπόο δελ είλαη λα ηηκσξήζεη θη όινπο ηνπο άιινπο γηα ηα δηθά ηνπ
ιάζε, αιιά λα κάζεη λα θάλεη θαηλνύξηα αξρή ζηε δσή ηνπ. Αγάπε είλαη λα εληάζζεηο
όζνπο έρνπλ πξαγκαηηθή αλάγθε ζην δίθηπν ηεο ελνξίαο, ζην ηξαπέδη ηεο
ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη ζηελ πξνζεπρή ζνπ. Αγάπε δελ είλαη λα αθήλεηο ηνλ άιινλ
ζηνλ παξαζηηηζκό ηνπ ή λα ηνλ ελζαξξύλεηο, γηα λα ζθεπάζεηο ηηο δηθέο ζνπ ελνρέο.
Η Δθθιεζία ζήκεξα θαιείηαη λα κηιήζεη. Να δεηήζεη από όζνπο αζρνινύληαη κε
ηα θνηλά λα πάξνπλ ζέζε, λα πξνηείλνπλ θαη λα εξγαζηνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε
ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ. Κπξίσο όκσο λα επαηζζεηνπνηήζεηο ηνπο πνιίηεο πνπ
εκπλένληαη από ηελ πίζηε όρη απιώο λα δίλνπλ πεξηζζόηεξα ρξήκαηα, αιιά λα έρνπλ
άπνςε γηα ηνλ θόζκν θαη ηε δσή. Να δίλνπλ κε ηιαξή θαξδηά εθεί πνπ αηζζάλνληαη
όηη κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ, αιιά λα κελ αξθνύληαη ζ’ απηό. Η επαηηεία έρεη δύν
όςεηο. Γηα λα αληηκεησπηζζεί, πξέπεη θαη ν επαίηεο λα ην ζέιεη. Αιιά αο αλαιάβεη
πιένλ ηελ επζύλε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ, αλ όινη σο θνηλσλία, έρνπκε θάλεη απηό πνπ
κπνξνύκε.

