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ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

Οι πλούσιοι είναι τα πρότυπα της ευτυχίας
Σε ένα συναρπαστικό απόσπασµα του «Αναζητώντας το χαµένο χρόνο», ο
Προύστ περιγράφει την τραπεζαρία του Γραντ Οτέλ του Μπαλµπέκ σαν «ένα
τεράστιο και εξαίσιο ενυδρείο που µπροστά στα τζάµια του συνωστίζονται,
αόρατοι µες το σκοτάδι, οι εργάτες, οι ψαράδες, αλλά και οι µικροαστικές
οικογένειες του Μπαλµπέκ, προσπαθώντας να δουν την πολυτελή ζωή αυτών των
ατόµων να λικνίζεται απαλά µες στους κυµατισµούς του χρυσού, µια ζωή που
ήταν το ίδιο αλλόκοτη για τους φτωχούς όσο και η ζωή των ψαριών και των
παράξενων µαλακίων». Και ποιος δεν έχει ζήσει παρόµοιες σκηνές σε ορισµένα
θαλασσινά θέρετρα της Ευρώπης, όπου βλέπουµε τους παραθεριστές να
µαζεύονται γύρω από τις θαλαµηγούς και να καταβροχθίζουν µε τα µάτια τους
εκατοµµυριούχους που, φορώντας τα σορτς τους, παίρνουν ένα «ντρινκ» µε µια
εξαίσια νωχέλεια. Ο πλούτος είναι καταρχάς ένα επιδεικτικό θέαµα που ευφραίνει
τα µάτια, γεννά ορέξεις, κεντρίζει τη µνησικακία.
Πύργοι, θαλαµηγοί, ωραία αµάξια, µεγάλα διαµερίσµατα: οι βαθύπλουτοι
είναι καταδικασµένοι να ανταγωνίζονται άλλα άτοµα της τάξης τους,
προσπαθώντας να τα θαµπώσουν ή τουλάχιστον να φτάσουν, είναι δηλαδή
καταδικασµένοι να κατατρώγονται από τη ζήλια για όποιον πετυχαίνει
περισσότερο και να καταφρονούν εκείνους που το βιοτικό τους επίπεδο είναι
κατώτερο από το δικό τους. Η δυστυχία µε αυτούς τους ανταγωνισµούς είναι πως
βρίσκεται πάντα κάποιος πιο πλούσιος από εµάς, κάποιος µεγιστάνας που η
λάµψη του µας επισκιάζει, κάποιος που προηγείται από εµάς και που η οικονοµική
του επιφάνεια µας σκοτώνει. Η απογοήτευσή µας µεγαλώνει µαζί µε τον
τραπεζικό µας λογαριασµό, δεν µπορούµε να χαρούµε τα κέρδη µας, όταν
βλέπουµε τα κέρδη των άλλων να αυξάνουν γρηγορότερα από τα δικά µας. Να σε
τι οφείλεται η φρικτή στέγνα των ανθρώπων του χρήµατος, όταν δεν το θέτουν
στην υπηρεσία µιας υπόθεσης, µιας ιδέας ή στην υπηρεσία της τέχνης. Μας
δηµιουργούν την αίσθηση πως απέτυχαν σε κάθε σκοπό της ζωής.
Ένας άλλος κίνδυνος του χρήµατος είναι πως προσφέρεται σαν ένας
τρόπος ζωής καθεαυτό, ένα υποκατάστατο κάθε ευτυχίας. Όταν ανυψώνεται στο
επίπεδο του ειδώλου, του απόλυτου σκοπού, γίνεται τόσο επιθυµητό, ώστε κάνει
όλα τα υπόλοιπα µη επιθυµητά. Η δύναµη και η τραγωδία του είναι η κατάλυση
των εµποδίων: τα κονιορτοποιεί, κάνει όλους τους στόχους άµεσα προσιτούς,
αλλά αυτή η παντοδυναµία καταλήγει σε αδιαφορία. Θέλοντας να
αγκαλιάσουµε πάρα πολλά, αγκαλιάζουµε µονάχα τον αέρα. Πέφτουµε σε µια
παράδοξη κατάσταση απογοήτευσης όπου απαγορεύουµε στον εαυτό µας να
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χαρεί οτιδήποτε. Μας είναι γνωστός ο γκροτέσκος1 τύπος του ζάµπλουτου που
δεν έχει πια χρόνο, για να ξοδέψει τα χρήµατα που συσσωρεύει, του µεγιστάνα
που κατέχει τόσα πλούτη, ώστε έχει µπουχτίσει τα πάντα και µες στους κόλπους
της υπεραφθονίας πάσχει από έλλειψη ευχαρίστησης.
Τελικά, στη ζωή είναι ελάχιστες οι στιγµές όπου το χρήµα ανακτά τη
ρευστότητα του καθαρού µέσου. Συνοδεύει τη χαρά της ζωής, όταν το ξεχνάµε,
όταν η λελογισµένη κατοχή του δεν µας απαγορεύει την ελεύθερη περιπλάνηση
του πνεύµατος. Το να µην εξαρτάσαι από το χρήµα, σηµαίνει πως ξέρεις ότι δε
θα ζούσες αλλιώτικα αν είχες περισσότερα. Αν δε θέλουµε, καθώς έλεγαν οι
Αρχαίοι, να µας κατέχουν αυτά που έχουµε, είναι προτιµότερο να περιορίσουµε
τις δαπάνες µας. Κυρίως όµως πρέπει να αποκαταστήσουµε τις ιεραρχίες µας και
απέναντι στους «κουδουνιστούς» παράδες να αντιτάξουµε άλλα πλούτη,
πολιτισµικά, αισθητικά, πνευµατικά.
Πασκάλ Μπρυκνέρ «Η αέναη ευφορία»

Ερωτήσεις:
Α. Να γράψετε την περίληψη του κειµένου µε 100-120 λέξεις.
Β. 1. α) Να αντικαταστήσετε τις υπογραµµισµένες µεταφορικές φράσεις της
δεύτερης και τρίτης παραγράφου µε αντίστοιχες κυριολεκτικές.
β) Με καθεµιά από τις λέξεις: υποκατάστατο, προσιτός του κειµένου να κάνετε
µια περίοδο λόγου που να αναδεικνύει το περιεχόµενό τους.
Β. 2. α) Στην τελευταία παράγραφο του κειµένου να αντικαταστήσετε τις
τονισµένες λέξεις µε άλλες συνώνυµές τους, χωρίς να αλλοιώνεται το
περιεχόµενό της.
β) Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για τη δεύτερη και τέταρτη παράγραφο του
κειµένου που να αποδίδει το περιεχόµενό τους.
Β. 3. «Αν δε θέλουµε, καθώς έλεγαν οι Αρχαίοι, να µας κατέχουν αυτά που
έχουµε, είναι προτιµότερο να περιορίσουµε τις δαπάνες µας... να αντιτάξουµε
άλλα πλούτη, πολιτισµικά, αισθητικά, πνευµατικά». Να αναπτύξετε το
περιεχόµενό του αποσπάσµατος σε 70-90 λέξεις.
Γ. Πως πρέπει, κατά τη γνώµη σας, ο σύγχρονος άνθρωπος να αντισταθεί στις
αρνητικές επιδράσεις που προκαλεί στην προσωπικότητα και, ευρύτερα στη ζωή
του (προτεραιότητες, επιλογές, συµπεριφορά κ.λ.π.) η αναγωγή του χρήµατος ως
υπέρτατης αξίας στην συνείδησή του; (400-500 λέξεις)
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Γκροτέσκο: γελοιογραφική υπερβολή, για να τονιστεί το κακό και το άσχηµο.
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