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Όταν  μου  δώρισε  ο  αγαπημένος  μου  καθηγητής  Αθανάσιος  Παπάς  το  τελευταίο  πόνημά

του  με  τίτλο: «Αχαριστίας  και  Αγνωμοσύνης  Εγκώμιον», το  πήρα  στα  χέρια  μου  με  πραγματικό

δέος. Το  εξαιρετικό  εξώφυλλό  του (The  Standard  Publishing  Company, 1928), που  αναφέρεται

στη  ζωή  και  τα  θαύματα  του  Ιησού  (Λουκά : ΙΒ), σε  προδιαθέτει  για  την  σπουδαιότητα  και

βαρύτητα  του  εγχειρήματος.

       Άλλωστε,  όταν  διαβάζεις  ένα  βιβλίο  για  την  αχαριστία,  ενός  συγγραφέα  που  έχει

εξαντλήσει  την  κλίμακα  των  σπουδών  στην  Ελλάδα  και  στο  εξωτερικό, που  έχει  υπηρετήσει  σ’

όλες  τις  βαθμίδες  της  εκπαίδευσης, που  έχει  δώσει  τόσες  «μάχες»  στη  ζωή  του  (κι  έχει

κερδίσει  τις  περισσότερες), που  έχει  γράψει  πλειάδα  σημαντικών, επιστημονικών  βιβλίων, που, με

τις  δραστηριότητές  του, έχει  προάγει  την  εκπαίδευση  στην  Ελλάδα, που  έχει  βοηθήσει  τόσους

ανθρώπους, πρέπει  να  είσαι  προσεχτικός, πολύ  προσεχτικός. Γιατί  τα  μηνύματα  που  θα  πάρεις

από  το  βιβλίο  αυτό  είναι  πράγματι  μηνύματα  ζωής, γιατί  ενδέχεται  όταν  το  τελειώσεις  να

βλέπεις  μ’ άλλο  μάτι  τον  κόσμο.

      

 Πώς  όμως  μπορεί  να  γίνει  αυτό; Πιστεύω  πως  θα  απαντήσω  με  τα  τέσσερα  θέματα  που  θίγω

παρακάτω:

1)  Όταν  έφτασα  στην  τελευταία  σελίδα  του  βιβλίου  κατάλαβα  πως  είχα  αποκτήσει, με

ευχάριστο  τρόπο, πλήθος  γνώσεων  από  ιστορικά  γεγονότα, κοινωνικές  παραμέτρους  και

φιλοσοφικές  αναζητήσεις. Βέβαια, γνωρίζοντας  τις  κλασσικές  σπουδές  του  καθηγητή  Α.

Παπά  και  την  αυστηρά  επιστημονική  μέθοδο  που  ακολουθεί  στην  έρευνά  του, ήμουν

σίγουρος  ότι  θα  συμβεί, πριν  καν  ανοίξω  το  βιβλίο.

2) Ο  καθηγητής  Πανεπιστημίου  Α.  Παπάς  είναι  πάντα  ο  Δάσκαλος  των  Δασκάλων. Δεν  θα

μπορούσε, λοιπόν, να  μην  έχει  ακολουθήσει  κάποιο  διδακτικό  μοντέλο  στη  διάταξη  της

ύλης  του  συγκεκριμένου  βιβλίου. Πράγματι, είναι  εύκολο  να  δει  κάποιος  ότι  ακολουθείται

η  σπειροειδής  διάταξη. Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα, επαναλαμβάνοντας  και  διευρύνοντας,

χωρίς  ποτέ  να  κουράζει,  ο  καθηγητής  Α.  Παπάς  να  περνά  στον  αναγνώστη  του  τις

πανανθρώπινες  αξίες.
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3) Είναι  φυσικό  πως  ο  αναγνώστης  σε  κάποια  (μπορεί  και  σε  όλα)  από  τα  26  δοκίμια  που

περιέχονται  στο  βιβλίο  να  ταυτιστεί, να  ενστερνιστεί  τις  αγωνίες  και  τα  θέλω  των

πρωταγωνιστών, να  θυμηθεί  ανάλογες  στιγμές  στη  ζωή  του, να  επηρεαστεί, να  αρνηθεί, να

δεχτεί, να  απορρίψει, να  ταρακουνηθεί  από  τη  «σωκρατική  αλογόμυγα»   (που  πρέπει  να

είναι  ο  σωστός  συγγραφέας), τελικά  να  «ανοίξει  τα  μάτια  της  ψυχής  του»

4) Όσο  προχωρά  η  ανάγνωση  του  βιβλίου  τόσο  απολαυστικότερο  γίνεται. Εξηγούμαι: Ο

καθηγητής   Α.  Παπάς   κατακεραυνώνει   τους   αγνώμονες   με   βιτριολικό   χιούμορ   και

απαράμιλλη   ειρωνεία.  Κάτι,  άλλωστε,  που   ξεκινά   από   τον   τίτλο   του   βιβλίου   και

αυξάνεται  σελίδα  με  τη  σελίδα, ώστε  να  περιμένεις,  συνεχώς, μια  κορύφωση  (κάτι

αντίστοιχο  με  την  κορύφωση  σε  αρχαία  τραγωδία). Μήπως  η  ζωή  μας  δεν  είναι

τραγωδία  όταν  η  ανθρώπινη  κοινωνία  ανέχεται  και  τελικά  επαινεί  τους  αγνώμονες;

Δεν  θα  αποκαλύψω  περισσότερα  για  το  περιεχόμενο  του  βιβλίου. Αναμένοντας  τον  Β’

τόμο,  εύχομαι   στους  αναγνώστες  του  Α’  τόμου, καλή  ανάγνωση  ενός  βιβλίου  που

σίγουρα  θα  τους  εξυψώσει  ως  ανθρώπους!
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