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Για τους προνομιούχους/ 
ταλαντοίιχοuς 

Σήμερα σκέφτηκα να γρόψω λίγα λόγια 
για τους προνομιούχους. Και όταν λέγω 
προνομιούχους δεν εννοώ αυτούς που 
γεννήθηκαν πλούσιοι ή αυτούς που έγιναν 
πλούσιοι με νόμιμα ή όνομα μέσα γιατί όλοι 
αυτοί υπόκεινται στους κανόνες της άστα
της τύχης. Και ξέρετε αυτοί που παίρνουν 
μόνο από την τύχη aυτό που παίρνουν δεν 
είναι πόντο δικό τους. 

Ούτε ακόμη εννοώ αυτούς ή αυτές που 
γεννήθηκαν ωραίοι ή ωραίες, γιατί η 
ωραιότητα είναι ένα χόρισμα προσωρινό 
που δεν διαρκεί πολύ και υπόκειται πάν
τοτε στην αχορταγία του χρόνου. Όπως 
λέγει και ο σοφός η ωραιότης είναι ένας 
ήλιος που δύει σιγό -σιγό. 

Ούτε ακόμη εννοώ αυτούς που έχουν 
καλές θέσεις με αδρούς μισθούς που τις 
κέρδισαν είτε με τον ιδρώτα_τους ή με άλλα 
μέσα αφού ξέρουμε πως είναι πιο δύσκολο 
να κρατήσεις τη θέση που έχεις παρά να 
την εξασφαλίσεις. Εξόλλου ας μη ξεχνούμε 
πως οι άνθρωποι που κέρδισαν τις θέσεις 
τους χωplς να τους αξίζουν είναι καταδικα
σμένοι να ευρίσκονται πάντοτε σε συνα
γερμό, να πανικοβόλλονται και να είναι 
πάντοτε δυστυχισμένοι. 

Ούτε ακόμη εννοώ αυτούς που κέρδισαν 
δόξαν, γιατί όλα τα πρόγματα σε αυτή τη 
ζωή έχουν τη διόρκεια τους- κόθε ύψος το 
άκρον του και κάθε δρόμος το τέλος του. 
Εξόλλου η δόξα, όπως και τα πλούτη, έχει 
και αυτή φτερά και κάποτε φεόγει, γιατl 
δεν της αρέσει να μένει πάντα στο ίδιο 
μέρος. Είναι και το όλλο. Επειδή η δόξα δεν 
θέλει να έχει κανένα σόντροφο της αρέσει 
να αρπάζει την αγάπη και το θαυμασμό 
όλων των ανθρώπων μαζl και αυτό δεν εlναι 
καθόλου εύκολο, αφού οι όνθρωποι σπάνια 
συμφωνούν μεταξύ τους. 

Εν πάση περιmώσει ο σκοπός του 
σημειώματος αυτού είναι όλλος. Θέλω να 
ασχοληθώ με μια όλλη τόξη προνομιούχων. 
Θέλω να ασχοληθώ με αυτούς που ονομό
ζουμε χαρισματικούς ή ταλαντούχους ή 

προικισμένους με κότι που οι όλλοι όνθρω
ποι δεν το έχουν. Πρόκειται γι αυτούς τους 
ανθρώπους που γεννιούνται και αφιεpώ~ 
νουν όλες τους τις αισθήσεις και όλο τους 

το πάθος προς μια μοναδική κατεύθυνση. 
Για παρόδειγμα να γίνουν καλοί ζωγρόφοι 
για να δοξόσουν την ομορφιό της φύσης 
και της ζωής. Ή να γίνουν ποιητές καιλογο-

τέχνες για να υμνήσουν την αρετή, τη 
δικαιοσύνη, την ελευθερία των λαών, την 
ειρήνη. Ή να γίνουν τραγουδιστές ή μου σι .. 
κοσυνθέτες για να διώξουν από μέσα μας 
τον πόνο και τους φόβους, που μας τριγυ
ρίζουν και να μας προσφέρουν χαρές και 
ελπίδες. 

Όσοι από αυτούς τους προικισμένους 
ανθρώπους μένουν στο δικό μας κόσμο, 

τον κόσμο τον αληθινό, αυτοl κερδίζουν 
τον θαυμασμό όλων των συνανθρώπων 
τους. 

Όμως είναι αρκετοί προικισμένοι που 
δεν τα ιωταφέρνοuν να ι'.ψt•l(Jσουv ποτέ 
στη ζωή τους ιωι σιγό.~σι_ ·(ι ξr:χνι >'JΙJ rov 
προορισμό τους. ΞεχνοίJv cην αγ6πη και Π] 
φιλlα, ξεχνούν την απλιΊ και ηεμνή ζωιl, 
ξεχνούν οχεδόν όλα τα στοιχεία που 
ξέρουν να ενώνουν τους ανθρώπους και 

αρχίζουν να πλανώνται χωρίς να λαμβό
νουν υπόψη πως η πλάνη είναι η πιο μεγάλη 
αρρώστια της ψυχής. Αυτοl οι άνθρωποι 

σιγά~σιγά μετατρέπονται σε έμπορους της 
τέχνης σε ψευδοπλόστες και ακολουθεί η 
τυραννlα της πολυτέλειας και της τεχνη
τής προβολής. Αρχίζουν να ψεύδονται και 
τη χαρά και τη λύπη και επιμένουν πως 
όλους τους νόμους πρέπει να τους υπα

κούουν και πως όλες οι επιθυμίες τους 
πρέπει να πραγματοποιούνται. Τους αρέ
σει να παρακαλούνται και δεν είναι διατεa 
Οεψένοι να παρακαλέσουν κανένα. Αποδί~ 
δουν την τέχνη μόνο στους εαυτούς τους 
και δεν καταλαμβα!νουν πως η τεχνητή 
προβολή και η επίδειξη τελικό τιμωρούνται 
ενώ η aπλότης π6ντοτε εκτιμάται και αντα

·ιείβcται. 

Λυτοί οι άνθρωποι στο τέλος τα κατα

φέρνουν να εξευτελ!σουν το όνομα και τις 
επιτυχίες τους και δεν αφήνουν τίποτε το 
άξιο σε αυτόν τον κόσμο. Είναι ακριβώς 
ηρος aυ·rούς τους ανθρώπους που αποτειa 

νόμασrε σήμερα για να τους υπενθυμl
σουμε πως από την απλότητα ιωι την 

σωφροσύνη πηγάζουν όλες οι χαρές και οι 
επιτυχίες. Πηγάζουν όλες οι τιμές και οι 
ευτυχίες. 

Οι χαρισματικοί και οι προικισμένοι αν 
θέλουν να προκαλούν τον θαυμασμό μας 
πρέπει να αγνοοΟν τα προτεpt)ματα τους 

και να μένουν πάντοτε οι ίδιοι δηλαδτ) να 
μένουν πάντοτε άνθρωποι, σεμνοί και 
ταπεινοί. 
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