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Η ευσπλαχνία . . . στον καμβά! 

Με την πρώτη ματιά αισθάνεσαι κάτι σαν αποτροπιασμό, σαν κάτι 
ανίερο να προσπίπτει στην αντίληψή σου, ασυναίσθητα το αποστρέφεσαι ως 
άσεμνο, σαν μια πράξη που σε άλλες συνθήκες θα ήταν κατακριτέα. Ναι 
πρόκειται για έναν αλλόκοτο θηλασμό. 

“Η ζωή μιμείται την τέχνη πολύ περισσότερο απ’ ότι η τέχνη μιμείται 
τη ζωή”, έγραψε ο Όσκαρ Ουάϊλντ. 

 Αλλά ένας Αυστριακός συγγραφέας εκφράζεται πιο ρεαλιστικά, “Δεν 
θέλω τη ζωή να μιμείται την τέχνη. Θέλω τη ζωή να είναι τέχνη από μόνη της”. 

 Και, μάλλον, αυτό απεικονίζει ο πίνακας, τη ζωή που είναι τέχνη από 
μόνη της, καθ’ ότι παραπέμπει σε πραγματικό γεγονός στο οποίο 
αντανακλάται το πολυσύνθετο συναίσθημα της ευσπλαχνίας, αυτής της 
συμπόνιας που παρακινεί τον άνθρωπο σε βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, 
όταν αυτός αντιμετωπίζει σωματικό πόνο, ψυχική ταλαιπωρία ή 
συναισθηματική κρίση. 

Ένας ταλαίπωρος ηλικιωμένος άντρας είχε καταδικαστεί σε θάνατο 
από ασιτία, λιμοκτονία, επειδή είχε κλέψει ένα καρβέλι ψωμί, επί βασιλείας 
Λουδοβίκου 14ου στη Γαλλία, κατά μία αμφίβολη εκδοχή.  

Το βέβαιο είναι, ότι η σχετική ιστορία του πατέρα Κίμωνα και της 
κόρης του Πέρο, είναι γνωστή με τον τίτλο “Ρωμαϊκή Ευσπλαχνία”, Caritas 

Romana, και περιλαμβάνεται στο έργο “Πράξεων και Λόγων 
Αξιομνημόνευτων”, του Ρωμαίου ιστορικού Βαλέριου Μάξιμου, περί το 31 μ.Χ. 
Λέγεται ότι το είχε αφιερώσει με πολλές κολακείες στον τότε Ρωμαίο 
Αυτοκράτορα Τιβέριο, ο οποίος ουσιαστικά είχε αποσυρθεί από τα 
Αυτοκρατορικά καθήκοντα και οργίαζε στο νησί Κάπρι. Εκτιμάται ότι επί των 
Αυτοκρατορικών ημερών του, 14 μ.Χ. – 37 μ.Χ.,  έγινε η Σταύρωση του Ιησού, 
στην οποία δεν είχε καμία ανάμιξη και, μάλλον, καμία ενημέρωση. (Μην μας 
μπερδεύουν οι χρονολογίες, είναι άλλο ζήτημα!). 

Παρούσα, λοιπόν, την ίδια περίπου εποχή, και η “Ευσπλαχνία του 
Ιησού”:  

«Ιδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐυσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν 
ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα». 

«Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς 
ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν 
νόσον καὶ πᾶσαν αδυναμίαν (ας πούμε)». Τα υπόλοιπα από άμβωνος.  

Κάθε μέρα, λοιπόν, στο κελί του τον επισκεπτόταν η μονάκριβη κόρη 
του, στην οποία προφανώς γινόταν εξονυχιστικός έλεγχος για την περίπτωση 
που θα έφερε μαζί της μια κάποια ποσότητα τροφής για τον πατέρα της. 
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Αλλά, μετά από αρκετούς μήνες εγκλεισμού και υποτιθέμενης λιμοκτονίας,  ο 
άντρας ζούσε χωρίς να έχει χάσει καθόλου βάρος, και αυτό έβαλε σε υποψία 
τις αρχές των φυλακών.  

Άρχισε η παρακολούθηση, για να αποδειχθεί, ότι η θυγατέρα σε 
κάθε επίσκεψη θήλαζε τον δεσμώτη και λιμοκτονούντα πατέρα της, 
μοιράζοντας μαζί του το μητρικό γάλα που η Θεία Πρόνοια προόριζε για το 
μωρό της. Είχε κάνει δηλαδή τον πατέρα της ομογάλακτο αδελφό του παιδιού 
της.  

Αμέσως θα κινηθεί δικαστική διαδικασία σε βάρος της. Όμως, οι 
δικαστές θα ενστερνισθούν την ευσπλαχνία και τη συμπόνια της. Θα 
μαλακώσει η καρδιά τους, την ίδια θα την απαλλάξουν από κάθε κατηγορία 
και συγχρόνως θα ελευθερώσουν τον πατέρα της δίνοντάς του χάρη.  

Η περίπτωση έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς ζωγράφους της 
Αναγεννήσεως. Ο συγκεκριμένος πωλήθηκε τελευταία αντί τριάντα εκ. ευρώ.  

Βέβαια, καμιά φορά, η μάνα, πάλι για λόγους “ευσπλαχνίας”, μπορεί 
να δώσει στα παιδιά της, αντί μητρικό γάλα, φαρμακευτική κεταμίνη. Και τότε 
θα κληθούν οι διωκτικές και δικαστικές αρχές, οι κοινωνιολόγοι και οι 
ψυχίατροι να απεικονίσουν πάνω στον σύγχρονο κοινωνικό καμβά και αυτό το 
είδος της ευσπλαχνίας, σε έναν πίνακα στον οποίον, ίσως, θα αντανακλάται 
ένα κάποιο πνεύμα μιας σύγχρονης Μήδειας. 

Και με αυτή την όψιμη καλλιτεχνική δημιουργία, μετά από είκοσι και 
πλέον αιώνες, θα έχει συμπληρωθεί το τρίπτυχο της Ρωμαϊκής Ευσπλαχνίας, 
της Ευσπλαχνίας του Ιησού και της “Ευσπλαχνίας της Ρούλας”, ως παγκόσμια 
πρωτοτυπία. 

Όμως, ο Κηφισιώτης αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος, 
Μένανδρος, μας προσγειώνει: “Ως χαρίεν εστ’ άνθρωπος αν άνθρωπος ή”! 

Αλίμονο, όσο και αν αναζητήσομε την ευσπλαχνία στους 
“γεωπολιτικούς καμβάδες” ή στους “αξιομνημόνευτους γεωστρατηγικούς 
λόγους και πράξεις” δεν θα τη βρούμε, είναι μονίμως στο καναβάτσο των 
συμφερόντων των κρατών όπου  κυριαρχεί το “ανελέητο”. Ναι, εκεί, τότε, 
ισχύει η Ομηρική αποστροφή:  

«Η Τροία πια κουρσεύεται, καίγεται και πατιέται 

Και δεν υπάρχει Αχαιός που δεν ευχαριστιέται. 

Ο Πρίαμος ο βασιλιάς σφάζεται με μανία 

Στου Ερκείου Δία τον βωμό χωρίς πια ευσπλαχνία».  
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Μέρες που είναι, “τα προφαινόμενα εξ Ανατολής νέφη” φρονούμε ότι 
χαλυβδώνουν την ελληνική κοινωνία, εξυψώνουν το φρόνημα του 
στρατεύματος και ενισχύουν την αποφασιστικότητα της Ηγεσίας. Το τρίπτυχο 
της αποτροπής αλλά και της υπεράσπισης των δικαίων μας. Άλλη επιλογή 
δεν έχομε. Και ας αφήσουν οι επαγγελματίες αναλυτές τους εκ του ασφαλούς 
μαξιμαλισμούς και τους υπονοούμενους δήθεν ενδοτισμούς. 

 Ίσως, οι περιστάσεις επιβάλλουν να αναφωνήσομε, “Μολών Λαβέ”. 
Τελεία και παύλα. Η πολιτική του κατευνασμού μάλλον ολοκλήρωσε τον κύκλο 
της. Οι αντεγκλήσεις περιττεύουν. Όχι δεν θα προκαλέσομε. Αλλά αυτό δεν 
σημαίνει ότι θα τους εκχωρήσομε την απόλυτη πρωτοβουλία κινήσεων.  

Δεν έχει πλέον νόημα να εφαρμόζομε περίεργους αλγόριθμους για 
τον υπολογισμό των παραβάσεων, παραβιάσεων και υπερπτήσεων, που τις 
ανεβάζουν σε αριθμούς τέτοιους που κάνουν τη Σία να βγαίνει από τα ρούχα 
της και την κοινή γνώμη να απορεί. Πρέπει όλοι να γνωρίζομε, ότι αυτά που 
εισπράττομε καθημερινά, δήθεν ως ενημέρωση, δεν έχουν καμία σχέση με την 
επιχειρησιακή πραγματικότητα, όταν αυτή θα σημάνει. Τότε, ούτε η Τουρκική 
Αεροπορία θα σουλατσάρει ασκόπως πάνω από το Αιγαίο, απλώς για να μας 
ερεθίζει, ούτε η Πολεμική Αεροπορία θα δηλώνει απλώς παρούσα, δίπλα από 
κάθε εχθρικό σχηματισμό, για τα δελτία των ειδήσεων. Τότε οι ΑΝΣΚ, ένθεν 
κακείθεν, θα έχουν άλλο περιεχόμενο. Και η επιδίωξή τους θα έχει, αλίμονο, 
απώλειες και ποικίλο κόστος. 

Σωφροσύνη και έμφαση στους κανόνες εμπλοκής, πλέον.  Η 
πολιτική ηγεσία πρέπει να ενστερνισθεί την αξία τους. Πρέπει να ασκηθεί επ’ 
αυτών. Αυτοί θα αποτρέψουν το ανεπιθύμητο ατύχημα. Αυτοί θα προλάβουν 
τις ολιγωρίες, τις αναβλητικότητες και τα πισωγυρίσματα. Ναι, αυτοί θα 
μηδενίσουν τις πιθανότητες για έναν τακτικό αιφνιδιασμό μας. Στο παρελθόν 
γίνανε σφάλματα και τα πληρώσαμε επειδή οι κανόνες εμπλοκής ίσως δεν 
ήταν ξεκάθαροι ή επειδή τους υποτιμήσαμε, ή επειδή περιμέναμε το 
τηλεφώνημα από την Εσπερία. Τα “ναι μεν αλλά” της τελευταίας στιγμής, είναι 
πάντα εθνικά επιζήμια.  

Η εφαρμογή κάποιου από αυτούς τους κανόνες θα σημάνει για τον 
χειριστή του κάθε οπλικού συστήματος αέρος-ξηράς-θαλάσσης, “το δάκτυλο 
στη σκανδάλη”, και πρέπει όλοι να γνωρίζουν, όταν ο στόχος ταυτιστεί με το 
σταυρόνημα, ενώ το μέτωπο θα στάζει τίμιο εθνικό ιδρώτα, και τα χείλη θα 
ψελλίζουν, Ζήτω η Ελλάδα, η πίεση της σκανδάλης θα γίνει, πρέπει να γίνει,  
με αποφασιστικότητα και μη-ευσπλαχνία.  

 Καλό μήνα!  Kαι . . . “ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων καὶ μόνος 
καὶ μετὰ πολλῶν. καὶ τὴν πατρίδα οὐκ ἐλάσσω παραδώσω”! 

1 Ιουνίου 2022, Γρηγόριος Δημ. Νούσιας – Αεροπόρος. 
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Ως χαρίεν εστί άνθρωπος, αν άνθρωπος είναι    


