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Β. Προφυλλίδης 

 

Η γενιά της αφθονίας και της σπατάλης 
 

 

 

  Ο πλούτος και η ευηµερία δεν ήταν ποτέ ισοµερώς κατανεµηµένοι. Η αδικία και οι ανισότη-

τες ήταν και είναι συστατικό στοιχείο της κοινωνίας. Η γενιά ωστόσο όσων διανύουν σήµερα την 4
η
 

και 5
η
 δεκαετία της ζωής τους χαρακτηρίζεται από το ό,τι έχει καρπωθεί και απολαύσει πολύ περισ-

σότερα αγαθά σε σύγκριση τόσο µε τις προηγούµενες όσο και µε τις επόµενες γενιές. Και αυτό συ-

νιστά µια διαχρονική ιστορική αδικία. 

  Η γενιά της αφθονίας στηρίζει την ευηµερία της σε µεγάλο βαθµό στη φθηνή ενέργεια. Ακό-

µη και µε το υψηλό σηµερινό κόστος πετρελαίου (περίπου 60 δολλάρια το βαρέλι), σε σταθερές τι-

µές και σε µονάδες αγοραστικής δύναµης η ενέργεια είναι σήµερα φθηνότερη από ό,τι πριν 30 χρό-

νια. Τα κοιτάσµατα όµως πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν είναι ανεξάντλητα και επαρκούν για 

να καλύψουν τις ανάγκες του πλανήτη µας για µόλις 4 έως 5 δεκαετίες. Αν µέχρι τότε ο πλανήτης 

δεν έχει βρει υποκατάστατες µορφές ενέργειας (βιοκαύσιµα, ενέργεια από σύντηξη, κ.λπ.) αντίστοι-

χου κόστους µε σήµερα, οι επόµενες γενιές θα είναι καταδικασµένες σε χαµηλότερα επίπεδα ανά-

πτυξης. 

  Η γενιά της αφθονίας καταστρέφει το περιβάλλον, ίσως ανεπανόρθωτα αν δεν ληφθούν έ-

γκαιρα µέτρα. Το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέµπεται από τη βιοµηχανία, τα αυτοκίνητα, τα αε-

ροπλάνα δεν µπορεί να απορροφηθεί από τα δάση, που αποψιλώνονται διαρκώς, και συγκεντρώνεται 

στα ανώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας, προκαλώντας το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Οι ήπιοι 

χειµώνες αποτελούν σήµα κινδύνου που εκπέµπει η φύση, το οποίο για την ώρα δεν γίνεται αντιλη-

πτό και ιδίως από τους οικονοµικά ισχυρούς (ΗΠΑ, Κίνα). Όλες οι επιστηµονικές αναλύσεις συ-

γκλίνουν στο ό,τι το 2100 η µέση θερµοκρασία του πλανήτη θα είναι 2,5 έως 5 βαθµούς υψηλότερη 

σε σχέση µε σήµερα και η στάθµη της θάλασσας θα έχει ανέλθει κατά 10 έως 90 εκατοστά του µέ-

τρου. 

  Το εφιαλτικό σενάριο είναι µπροστά µας, αλλά η κοινωνία της αφθονίας σφυρίζει αδιάφορα. 

Προσποιείται µάλιστα εντελώς υποκριτικά ότι ικανοποιεί τις ανάγκες του σήµερα χωρίς να υποθη-

κεύει τη δυνατότητα των επόµενων γενεών να απολαύσουν ό,τι και εµείς σήµερα. Οµιλεί στο όνοµα 

των επόµενων γενεών χωρίς να τις ερωτά. Υποκρισία, φαρισαϊσµός, µεγαλοµανία, κοντόφθαλµη θε-

ώρηση, όλα µαζί και µάλιστα στην υψηλότερη δοσολογία. 

  Στην άφρονα αυτή πορεία του καταναλωτισµού και στη χωρίς µέτρο παραγωγή νέων, πολ-

λών και συχνά άχρηστων αγαθών δίνουν απάντηση το ελληνικό πνεύµα και η ορθοδοξία. Θυµίζουν 

στον άνθρωπο ότι η ευτυχία δεν κατακτιέται µε τα υλικά αγαθά (και ιδίως τα πολλά και φανταχτερά) 

αλλά µε την προσπάθεια ισορροπίας και τιθάσευσης του εαυτού µας και τα παθών µας, µε την αγάπη 

προς το διπλανό µας, µε την πνευµατική και ψυχική επαφή µε τους άλλους. Η γενιά της αφθονίας 

δεν δικαιούται να καταληστεύει περαιτέρω τίποτε περισσότερο από τις επόµενες γενιές. Ποιός θα 

την σταµατήσει όµως; 


