Πλούτος και δόξα

Του πλούτου αχορταγιά, τση δόξας πείνα,
του χρυσαφιού ακριβιά καταραµένη,
πόσα για σας κορµιά νεκρ’ αποµείνα,
πόσοι άδικοι πολέµοι σηκωµένοι,
πόσες συχνές µαλιές συναφορµά σας
γρικούνται οληµερνίς στην οικουµένη!
Ερωφίλη, Γ. Χορτάτσης

Το χρήµα και η δόξα είναι πολλές φορές η αιτία για πολλά σηµαντικά πράγµατα, αλλά τις
περισσότερες γίνονται η αιτία για πάρα πολλά προβλήµατα. Το χρήµα κυβερνάει και προπάντων
διαµορφώνει πρότυπα. Είναι σχεδόν πάντοτε η βασική αιτία για πολέµους, για εκστρατείες, για
εγκλήµατα και για συνοµωσίες και πάνω απ’ όλα, είναι ένα όπλο που εάν κάποιος δεν γνωρίζει πώς να
το χρησιµοποιεί, είναι σχεδόν σίγουρο ότι στο τέλος θα γίνει καταστροφικό.
Το χρήµα και η δόξα εξελίσσονται σε πάθη, τα οποία µπορούν να φθείρουν και να
καταστρέψουν την πνευµατικότητά µας. Η ακόρεστη δίψα για πλούτο και δόξα λειτουργεί τις πιο
πολλές φορές σαν ναρκωτικό. Παθιαζόµαστε, µονοπωλεί τη σκέψη και το ενδιαφέρον µας. Θέλουµε
όλο και µεγαλύτερη «δόση» αποθέωσης και πλούτου και, όταν κάποια στιγµή τα στερηθούµε, χάνουµε
τον έλεγχο της ζωής µας.
Όσοι έχουν πλούτο, είναι αποδεκτοί. Και στους ανθρώπους αρέσει να είναι αποδεκτοί, ακόµη
και αν ζουν µέσα στην υποκρισία. Γιατί αποδεχόµαστε τους πλούσιους; Ίσως επειδή µας εµπνέουν
σιγουριά και δέος. Ίσως πάλι επειδή ελπίζουµε να πάρουµε λίγη από τη λάµψη τους (και την περιουσία
τους) µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Όλοι θέλουµε να λάµψουµε, έστω και για λίγο. Να δείξουµε πως πετύχαµε κάτι. Αυτό δεν είναι
απαραίτητα κακό. Όµως µπορεί να γίνει, όταν οι µέθοδοι που ακολουθούµε δεν στηρίζονται στην ηθική.
Όµως τι είναι ηθική σήµερα; Ποιος καθορίζει αυτούς τους άγραφους κανόνες; Ο εύκολος τρόπος για να
ξεχωρίσουµε το καλό από το κακό είναι να σκεφτούµε τι δε θα άρεσε να κάνουν σε εµάς, ώστε να µην
το κάνουµε ούτε εµείς στους άλλους.
Οι περισσότεροι άνθρωποι επιδιώκουν το γρήγορο, βραχυπρόθεσµο κέρδος, χωρίς να
ενδιαφέρονται για τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις των πράξεών τους. Έτσι πληρώνονται για να
πουλήσουν το τάδε άχρηστο προϊόν ή την τάδε κενή άποψη, αυξάνοντας την περιουσία τους και
νοµίζοντας πως έτσι γίνονται πιο ολοκληρωµένοι. Όσοι είναι δισεκατοµµυριούχοι δεν έγιναν απλώς µε
τύχη και σωστές ε[ενδύσεις, αλλά εκµεταλλευόµενοι τις αδυναµίες των αντιπάλων τους και παίρνοντας

την κοινή γνώµη µε το µέρος τους. Ο πλούτος είναι εποµένως ένα βασικό κίνητρο στη ζωή πολλών
ανθρώπων. ∆εν είναι όµως το µοναδικό. Ένα ακόµη, πιο µαταιόδοξο και εγωιστικό, είναι η εξουσία.
Αν έχεις εξουσία, δηλαδή επιρροή πάνω σε άλλους, µπορείς να έχεις και πλούτο και δόξα και
οτιδήποτε άλλο θελήσεις ανά πάσα στιγµή. Εξουσία δεν έχουν µόνο οι πολιτικοί, αλλά οποιοσδήποτε
είναι ικανός, µε τις πράξεις του, να επηρεάσει άλλους.
Πώς θα µείνει κάποιος στην εξουσία; Κρατώντας άλλους έξω από αυτή. Κρατώντας τους
οπαδούς του στο σκοτάδι της αµάθειας (ή της ηµιµάθειας) και του φόβου, εκεί δηλαδή που τους θέλει,
ώστε να είναι πάντοτε ελεγχόµενοι, ώστε να µπορεί πάντα να τους χρησιµοποιεί.
Έχουµε όµως δηµιουργήσει µια µεγάλη «παγίδα», από όπου ούτε οι ίδιοι οι εξουσιαστές και οι
πλούσιοι µπορούν να ξεφύγουν. Τα παιδιά τους θα πάρουν τα νοθευµένα ναρκωτικά που άφησαν να
περάσουν τα σύνορα και θα αγοράσουν τα άχρηστα προϊόντα που έχουν «πνίξει» το µυαλό τους µε τις
διαφηµίσεις. Το ίδιο φυσικά θα συµβεί και στα παιδιά άλλων ανθρώπων, τους οποίους δεν έχουν
γνωρίσει ποτέ.
Ο καθένας κοιτάει το συµφέρον του και αυτό είναι αναµενόµενο σε έναν κόσµο που δεν ξέρει
γιατί υπάρχει και αναζητά χαρά στις σύντοµες απολαύσεις και στη συσσώρευση πλούτου και δόξας.
Ένας κόσµος που τρέχει µε ταχύτητα, γιατί φοβάται να σταµατήσει για µια στιγµή και να σκεφτεί ότι
δεν ξέρει πού πάει. Η αποδοχή αυτής της σκέψης θα δηµιουργούσε σίγουρα «κρίση». Αρκούµαστε
λοιπόν στο «ζην» και πιστεύουµε πως το «ευ ζην» πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια του χρήµατος και
της δόξας.
Πόσοι από εµάς θα έπαιρναν στα σοβαρά τον Πυθαγόρα, ο οποίος έλεγε: «Η ύλη δεν είναι δική
σου, αλλά ανήκει στη Γη που σε γέννησε και θα σε πάρει…..ζήσε λιτά µε αξιοπρέπεια και χωρίς
πολυτέλεια, διότι ο πλούτος είναι αδύνατη άγκυρα και η δόξα προσωρινή».
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