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«ΦΟΒΟΥ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΗΣΙΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΣΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗΘΕΝΤΩΝ: Ή ΠΩΣ Η ΜΝΗΜΗ

ΤΩΝ ΑΓΝΩΜΟΝΩΝ ΛΕΛΩΦΗΚΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, 

ΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΟΥΝ: 

ΠΩΣ ΕΚ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΣΕ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟΤΕ,

ΠΩΣ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ ΣΕ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟΤΕ.

ΠΩΣ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΤΗΣ

1.«Του αχαρίστου η ψυχή τρύπιο πιθάρι μοιάζει, που το γεμίζεις με νερό και μονομιάς αδειάζει». 

Παροιμία

2. «Κάμε καλό και ρίξε το στη μέση του πελάγου

κι ανθρώπου που 'καμες καλό, όσο μπορείς φυλάγου»

3.Ο άνθρωπος είναι χτήνος. Τούκαμες κακό;σε σέβεται και σε τρέμει.Τούκαμες καλό;σου βγάζει 

τα μάτια.Νίκος Καζαντζάκης

4.«τύπτειν σε μέλλει ο Θεός τοίχε κεκονιαμένε· και συ κάθη κρίνων με κατά τον νόμον, και 

παρανομών κελεύεις με τύπτεσθαι» Πράξ. κγ. 3, Απόστολος Παύλος.

5.«Μην απογοητεύεσαι που σ’ εκδικούνται-εκείνοι που ευεργέτησες»:Κ.Μόντης.
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6.Αυτοί δεν είναι οι ίδιοι που έρχονταν και ελεεινολογούσαν τους πάντες και ασκούσαν λοιμώδη 

κριτική  και έθαβαν καθημερινά τους σημερινούς φίλους τους; 

7.«Όποιος δέχεται την προσφορά του άλλου,αισθάνεται πως αποκαλύπτει την αδυναμία του,την 

συνέχειά του,την αναπηρία του, την ανικανότητά του.Πρόκειται για ηλίθια, βέβαια, εντύπωση».

Αγαπητοί ευεργέτες, 

Σκέφτηκα να παραθέσω το ποίημα του Κώστα Μόντη και να επιχειρήσω ένα μικρό σχολιασμό με

πλαίσιο  αναφοράς βέβαια την αχαριστία  και  την  αγνωμοσύνη.  Πρώτα όμως θεωρώ επάναγκες  να

παραθέσω το ποίημά του: 

Κώστας Μόντης: Φοβού την εκδίκησιν των υπό σου ευεργετηθέντων 

(«Αντίμαχα», Λευκωσία 1983)

Μην απογοητεύεσαι που σ’ εκδικούνται/

εκείνοι που ευεργέτησες./

Άσ’ τους ανθρώπους να σου δείξουν/

πως δεν σε χρειάζονται πια,/

άσ’ τους ανθρώπους να σου δείξουν/

πως εκ περισσού σε χρειάστηκαν τότε/

πως χωρίς λόγο σε χρειάστηκαν τότε/

πως κατά λάθος.

Ο  τίτλος  του  ποιήματος  δημιουργεί  ευθύς  εξαρχής  την  απορία: Γιατί  να  φοβηθούμε  την

εκδίκηση  .οσων  ευεργετήσαμε;  Είπαμε  να  δεχτούμε  την  αχαριστία  και  την  αγνωμοσύνη,  αλλά

ακούοντας για εκδίκηση έρχονται τα πάνω κάτω. Δηλαδή δεν φτάνει η απαξίωση, η περιφρόνηση, η

ιταμότητα  και  ο  ευτελισμός  στους  ευεργέτες,  αλλά  έρχεται  και  η  εκδίκηση;  Ο  λόγος,  αγαπητοί

ευεργέτες,  είναι  κόλαφος  για  τους  αχάριστους.  Η  εκδίκησή  τους  στο  πρόσωπό  σας  είναι  γιατί
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ευεργετήθηκαν,  όπως  παρατηρεί  ο  ποιητής,  έτυχαν  της  ευεργεσίας  σας:  «…  των  υπό  σου

ευεργετηθέντων». Λοιπόν, αγαπητοί ευεργέτες, χωρίς να το  γενικεύουμε, ένας λόγος ισχυρός για να

σε εκδικηθεί κάποιος, είναι να τον ευεργετήσεις! Η ευεργεσία, η μεγάλη αυτή ανθρώπινη αρετή,

τελικά στρέφεται εναντίον του ευεργέτη, που θα εισπράξει εκδίκηση «θάττον ή βράδιον».

 Όμως  ο  ποιητής  σε  προτρέπει  να μην  απογοητευτείς όταν  σε  εκδικούνται  εκείνοι  που

ευεργέτησες. Είναι απλά και κατανοητά. Είναι σαν να μας λέει ότι είναι αναμενόμενο. Είναι το «αντί

του  μάννα  χολήν,  αντί  του  ύδατος  όξος».  Ακατανόητο  βέβαια  για  την  καρτεσιανή  λογική  μας.

Κατανοητό όμως για την κοινωνική λογική. Δεν είναι η εικόνα της κοινωνίας, που οι άνθρωποι συζούν

υπό την έννοια του πλησίον. Αυτό είναι ο χριστιανικός ορισμός της κοινωνίας. Είναι όμως και η άλλη

πλευρά. Η άποψη του Hobbes που διακηρύσσει το homo homini lupus. Τα θηρία, αγαπητέ ευεργέτη,

να  φοβάται  κανείς  στη  ζούγκλα και  τους  ανθρώπους  στις  πόλεις:  «… και  ανθρώπους  εν  ταις

πόλεσι». Άλλωστε και ο  Καλλίμαχος τον τέταρτο αιώνα π.Χ.  θα ομολογήσει:  «Κανείς  δεν  είναι

βεβαιότερος εχθρός σου από τον αχάριστο, εκείνον που τον ευεργέτησες πιο πριν» Ή  «Ουδείς

αχαριστότερος του ευεργετηθένος.» 

Έχουμε ήδη γράψει, αγαπητέ ευεργέτη, ότι η αχαριστία είναι απότοκος της βλακείας και φαίνεται και 

από τη ρήση του Goethe: «Δεν είδα ποτέ έξυπνους ανθρώπους να δείχνουν αχαριστία».

Ο ποιητής συνεχίζοντας, μας προτρέπει να αφήσουμε τους  «ανθρώπους» αυτούς  να νομίσουν

πως  δεν  μας  χρειάζονται  πια. Έτσι  νομίζουν  βέβαια,  αλλά  χωρίς  τη  δική  μας  παρουσία  θα

διερωτώνται οι άλλοι: Πώς αυτοί έφτασαν μέχρις εδώ; Και μάλιστα πού είναι οι ευεργέτες τους; ουδέν

κρυπτόν υπό τον ήλιον, αγαπητέ ευεργέτη.  Πού θα κρυφτούν λοιπόν και ποιους θα εξαπατήσουν οι

πολύφερνοι και νεόκοποι εξουσιαστές; Ουαί, αγαπητέ ευεργέτη, τουλάχιστον δεν άκουσαν ποτέ το

«ποία δόξα έστηκε επί γης αμετάθετος;» Δε σκέφτηκαν ποτέ,  ότι  κάποια στιγμή θα βρεθούν  ως

απολωλότα πρόβατα εκτός του λειμώνα της ματαιοδοξίας; Δε συνειδητοποίησαν ποτέ ότι: «ο γέρων

φθονερός και των έργων εχθρός και πάσης μνήμης έρχεται. Περιτρέχει την θάλασσαν και την γην

όλην και τα πάντα αφανίζει…»,  όπως παρατηρεί ο Α. Κάλβος Ανδρέας Κάλβος:  Η χρεία λοιπόν

τους κρατούσε κοντά σου, αγαπητέ ευεργέτη. Τώρα θεωρούν εαυτούς αυτοδύναμους. Δε χρειάζονται

πια τον ευεργέτη τους. δε χρειάζονται πια δεκανίκια. Πλανώνται πλάνην οικτράν, αν αυτό νομίζουν. Αν

θεωρούν ότι  είναι  αυτοφυή φυτά,  είναι  θανάσιμο λάθος.  Το άδικον  «ουκ ευλογείται».  Ο ποιητής

συνεχίζει τη διαπίστωσή του: Προτρέπει και πάλι τον ευεργέτη να αφήσει αυτούς τους «ανθρώπους»
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να νομίσουν  πως  χωρίς λόγο σε χρειάστηκαν τότε. Φυσικά και δεν έχουν πάθει αμνησία.  Μπορεί

όμως να έχουν πάθει αναισθησία. Αν πιστεύουν ότι δίχως λόγο έσκυβαν για να ζητήσουν τον οίκτο

σου, θα πρόκειται για εγκεφαλική αλλοίωση σίγουρα. Αλλά το άκρον άωτον αυτών των στίχων είναι

φυσικά ο τελευταίος, που ο ποιητής παραθέτει. Τονίζει δηλαδή ότι δίχως λόγο πιστεύουν οι αχάριστοι

πως σε χρειάστηκαν τότε. Πως κατά λάθος. Είναι δυνατόν να έκαναν λάθος, όταν ζήτησαν να γίνουν

συγγενείς σου; Να βάλλουν υποθήκη τα ίδια τα παιδιά τους και την οικογένειά τους για να αποκτήσουν

συγγενικό  έρεισμα; Να  ζητήσουν  απεγνωσμένα  να  τους  κάνεις  την  ευεργεσία  της  μυστηριακής

οικειοποίησης;  Γιατί  να  το  έκαναν  αυτό;  Για  να  σου  δώσουν  αγαπητέ  ευεργέτη,  αξία  και  να  σε

προωθήσουν;  Για να σε βοηθήσουν να καθέξεις  θέσεις  και  αξιώματα;  Για να σε διευκολύνουν να

αποσείσεις εσύ την ένδεια;  Εσύ δεν τα είχες όλα αυτά; Αυτοί τα είχαν; Μήπως όμως συνέβη το

αντίθετο; Μήπως ζήτησαν τη φιλία και τη συγγένειά σου για ωμή και σχεδιασμένη εκμετάλλευση; Πώς

τώρα  μπορούν  να  ισχυριστούν  πως  δίχως  λόγο  σε  χρειάστηκαν  τότε; Δε  γνωρίζουν  και  δεν

ενθυμούνται ότι «εφέροντο και ήγοντο» τήδε κακείσε και αναζητούσαν το στήριγμά σου; Και γιατί,

αγαπητέ ευεργέτη, δεν πήγαν να χτυπήσουν άλλες πόρτες αλλά χτύπησαν τη δική σου; Έκαναν λάθος

οι «άνθρωποι»; Χτύπησαν μήπως λάθος πόρτα; Έγινε δηλαδή το έγκλημα εξ αμελείας, δηλαδή κατά

λάθος; Αν είναι έτσι, αν ζήτησαν να τους υιοθετήσεις χωρίς λόγο και κατά λάθος, τότε ο ποιητής άδικα

τους στιγματίζει. Αυτοί οι ανάξιοι, οι χαμαιλέοντες, οι αδίστακτοι, οι εκμεταλλευτές της δικής σας

ευαισθησίας και αγάπης, πώς μπορούν τώρα να κάνουν τον ψόφιο κοριό και να  παρακάμπτουν την

ευεργεσία; Πού είναι η ευγνωμοσύνη που διακήρυτταν;Τύψεις συνειδότος για αυτή τη συμπεριφορά

δεν έχουν; Είναι δηλαδή ασυνείδητοι; Απολαμβάνουν τα λαφυραγωγηθέντα αγαθά, εναβρύνονται και

μεγαλαυχούν με ύφος 300 καρδιναλίων και δεν παίρνουν μια μεζούρα να μετρήσουν το μπόϊ τους;

Νομίζουν ότι έχουν γιγαντωθεί; Δε βλέπουν το μαύρο τους το χάλι; Δεν αισθάνονται ότι το περιβάλλον

τους ,τούς οικτίρει; Πώς θα απολογηθούν; Με τη ρευστότητα και τις ανίερες συμμαχίες που κάνουν

μεταξύ τους; Αυτοί δεν είναι οι ίδιοι που έρχονταν και ελεεινολογούσαν τους πάντες και  ασκούσαν

λοιμώδη κριτική  και έθαβαν καθημερινά τους σημερινούς φίλους τους;Αυτή η ηθική  είναι

αδιαβάθμητη.Δεν ξέρω σε πια θρησκεία εντάσσεται,  ασφαλώς όχι στην ορθόδοξη χριστιανική

διδασκαλία.

Αγαπητέ  ευεργέτη, όπως  βλέπεις  πολλά  ερωτήματα  αναφύονται  από το  ποίημα του  Κώστα

Μόντη. Αυτό καθεαυτό το ποίημα είναι ένα ράπισμα ηχηρό. Αν νομίζουν ότι μπορούν να απαλείψουν
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το  παρελθόν κάνουν λάθος. Αυτό και αν είναι το λάθος!  Το παρελθόν, αγαπητοί αγνώμονες και

αχάριστοι,  δεΝ  λησμονείται,  αλλά  και  δεΝ  θεραπεύεται,  δεν  παραγράφεται:  Nur  wer  die

Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft (Wilhelm von  Humboldt). Αν χρειαστήκατε κατά λάθος

τους ευεργέτες σας, είσαστε κακό πρότυπο για το περιβάλλον σας. Δε θα έχετε καμία δικαιολογία.

Αφού η συνείδησή σας  «λελώφηκε φιλοτιμίας» δεν απομένει τίποτε άλλο. Αν δεν αισθάνεστε την

ανάγκη να ανταποδώσετε έστω και πολλοστημόριο αυτής της αγάπης που δεχτήκατε, τότε ισχύει η

ρήση  του  Αποστόλου Παύλου για το  «αλαλάζον κύμβαλον»,που η αγάπη έχει αποξηρανθεί. Μην

επιμένετε, ότι δίχως λόγο χρειαστήκατε τότε τους ευεργέτες σας. Μην πείτε πως κατά λάθος ζητήσατε

να γίνουν όχι απλώς φίλοι σας, αλλά και συγγενείς σας! Είναι το αποκορύφωμα της υποκρισίας αυτό.

Η υποκρισία, άλλα λέγει, άλλα εννοεί και άλλα πράττει. Σε προτρέπω, αγαπητέ ευεργέτη, να φέρεις

κάποια στιγμή στο φως, όλα όσα κατέθεσες σε μένα. Είναι και αυτό ένα καθήκον. Έτσι θα μάθουν όλοι

αν τότε σε χρειάστηκαν δίχως λόγο και μάλιστα κατά λάθος. Η αλήθεια είναι ωραία, όταν είναι γυμνή,

λένε οι Γερμανοί: Die Wahrheit ist nackt am schönsten. Περιμένω λοιπόν, αυτόν τον κοινωνικό και

ακαδημαϊκό έλεγχο. Θα έχει μεγάλη πλάκα και θα γελάσουμε λίγο, όταν απομυθοποιηθεί η υποκρισία,

η αχαριστία και η ασυνειδησία και η μεγαλαυχία των αυτοφυών φυτών.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Κώστας Γεωργουσόπουλος: Το Μάννα και η Χολή: Εφ. ΤΑ ΝΕΑ.

Το ποίημα του Κ. Μόντη από επιφυλλίδα του Κ. Γεωργουσόπουλου με τον τίτλο: Το Μάννα και η 

Χολή:ό.π. 

Ν. Γρηγοριάδης κ.ά.: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Α΄ Γυμνασίου: ΟΕΔΒ: Αθήνα 1977, 

σελ.219.

 Δημοσθένους Α΄ Ολυνθιακός.
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 Αρχαία παροιμία: Γνωρίζει ο κλέφτης τον κλέφτη και ο λύκος τον λύκο.

Γλείφειν ή γλύφειν;Προτιμήσαμε την ορθογραφία  Λεξικού : Γ.Μπαμπινίωτη

Κ.Γεωργουσόπουλος:Από την επιφυλλίδα του στα Νέα: Το μάννα κα η χολή,απόπου πήρα και το 

ποίημα  του : Κ. Μόντη:Φοβού την εκδίκησιν των υπό σού ευεργετηθέντων.

Καλλίμαχος: τέταρτος αιώνας π.Χ.

Goethe:ρήση για τη βλακεία.

 

Ανδρέας Κάλβος: Ωδή εις Ιερόν Λόχον

Wilhelm von Humboldt: Επιστήμονας, που αναγνωρίζει τις οφειλές του στους Δασκάλους του είναι 

ντεμοντέ: Εφ. ΤΑ ΝΕΑ. 

Σημείωση:Η ακριβής αρίθμηση των παραπομπών των δύο αναδημοσιευόμενων ενοτήτων στο

ομώνυμο βιβλίο του συγγραφεα. 
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