Περί των Ηµερών και των Ήµερων ο λόγος
Η έννοια της ηρεµίας ενσωµατώνει την ροή πραγµάτων και συναισθηµάτων, σε
καθεστώς αρµονίας και ελέγχου της σχέσης γεγονότων και αποτελεσµάτων, µε
στόχο τη Γαλήνευση…
…Ο ήµερος, ως απότοκος αναγραµµατισµός του ήρεµου,
ήρεµου, δεν πληροί κατ ανάγκην
την αρµονική αλληλουχία των παραπάνω. Μπορεί να είναι προϊόν εξηµέρωσης
παροδικού χαρακτήρα ή διαλείπουσα συναισθηµατική έκφανση, ίδιον του
χαρακτήρα ενός ατόµου.
κοινωνική
ική
Οι ηµέρες, στερούµενες πλέον ηρεµίας και εξωθούµενες στην κοινων
εξαγρίωση, δηµιουργούν µία κοινωνική περιχαράκωση διατηρώντας εντός ενός
µικρού κύκλου τους ευηµερούντες και εξοστρακίζοντας περιφερικά στον ατέρµονο
χώρο την πλειοψηφία των πληγµένων ή των λιγότερο τυχερών. Η φυσική και
κοινωνική ηρεµία, εξαρτάται από
από το εάν το συµπαντικό αυτό µοντέλο τείνει να
συσταλεί εξωθώντας και άλλους στον έξω χώρο ή να διασταλεί, εισάγοντας στον
στενό κύκλο περισσότερους, αναγκάζοντάς τον έτσι να διευρυνθεί.
Στην πρώτη περίπτωση, οι κοινωνική αναταραχή φαντάζει αναπόφευκτη και τα
επακόλουθα ανεξέλεγκτα. Μόνο ο κοινωνικός εναγκαλισµός και η αξιακή απαίτηση
θα ενισχύσουν την όσµωση που θα επιτύχει τη διεύρυνση των ορίων του κύκλου
των ευηµερούντων.
∆υστυχώς όµως, η κοινωνική υπερδοµή, προσοµοιάζει τους νόµους της φύσης και
κατά συνέπεια,
συνέπεια, κάποια στιγµή το σύστηµα θα ισορροπήσει, διατηρώντας έναν
αριθµό ατόµων εκτός του κύκλου της ευηµερίας, αποκληρώνοντας τους. Η έννοια
της ευηµερίας καθεαυτή, είναι απόλυτα σχετική και σίγουρα δεν εδράζεται για
όλους στην ηρεµία, όπως αυτή αποδόθηκε,
αποδόθηκε, και στη χρηστή πρακτική.
Μπορεί κάποιος να θεωρείται πως ευηµερεί, δεδοµένων των ανέσεων και
διευκολύνσεων που διάγει τον βίο του. Όµως η σχέση της ζώσας ευηµερίας του µε
την ηρεµία και τη συναισθηµατική αρµονία του δεν είναι κατ' ανάγκη γραµµική.
Σε περιπτώσεις
περιπτώσεις σαν και αυτή, το άτοµο δυνητικά µπορεί να εξέλθει του κύκλου,
εάν αφαιρεθούν για κάποιο λόγο οι υλικές προϋποθέσεις ευηµερίας.
Εάν το άτοµο αυτό δεν έχει εκµεταλλευτεί τις διευκολύνσεις της υλικής
επάρκειας, ώστε τουλάχιστον να προλάβει να καλλιεργήσει
καλλιεργήσει την ηθική και
πνευµατική του αξία, στοιχεία που θα τον κάνουν διαχειριστή των σχέσεων και
πράξεών του και όχι ένα εξαρτηµένο όν του εφήµερου τυχερού και της κοινωνικής
διασύνδεσης µε µοναδικό στόχο το υλικό συµφέρον, σύντοµα θα εκπέσει.
Στον αντίποδα,
αντίποδα, οι λεγόµενοι απόκληροι, όντας εκτός του κύκλου της ευηµερίας,
έχουν αποδοµήσει τη δυναµική των υλικών αγαθών ως αυτοσκοπό συνεχούς
διευρυνόµενης συγκέντρωσης, καθιστώντας τα πλέον βασικά από αυτά ως σκοπό
απλής και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Ταυτόχρονα δε, έχουν ενδοσκοπήσει τις
ψυχικές και διαπροσωπικές τους ανάγκες. Πολλές φορές λοιπόν, τέτοια άτοµα
βιώνουν τη δική τους "ευηµερία", έστω και εφήµερη.
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Το κύριο ερώτηµα είναι το ποιός ή ποιοί συλλογικά ορίζουν µε τις πρακτικές τους
τη χάραξη του κύκλου της
της ευηµερίας των συνανθρώπων τους. Εδώ απαιτείται
απόλυτη συνύπαρξη αξίας, δυναµικότητας, εφυίας, αποτελεσµατικότητας και
ήθους, ώστε η ακτίνα του κύκλου να καταστεί η µεγαλύτερη δυνατή.
Οι ηµέρες δείχνουν όµως, πως τον διαβήτη κρατούν στη πλειοψηφία τους
άνθρωποι πρεσβιοπρεσβιο-µυωπικοί που αδυνατούν να δουν εξίσου τα εγγύς προβλήµατα
και να διακρίνουν τα επερχόµενα, χαράσσοντας Πολιτικές πάσης φύσεως,
στηριγµένες στην ανεπάρκεια τους και τη βλακεία που η φύση απλόχερα τους
έδωσε, ειδικά εκείνοι που θεωρούν αυτάρεσκα
αυτάρεσκα εαυτόν προικισµένο και σωτήρα…
Ως καταληκτικό συµπέρασµα, θα µπορούσαµε να πούµε, πως εφόσον ο καθένας µας
κατανοήσει το χώρο που καταλαµβάνει στην κοινωνική γεωµετρία και αξιολογήσει
αντικειµενικά τις δυνατότητές του να προσφέρει και να λάβει, θα επέλθει
επέλθει η
ποθητή ισορροπία στο σύστηµα, εφόσον όλοι θα λαµβάνουν αυτό που τους
αναλογεί._
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