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Θέκα : « Εεηήκαηα εζηθήο θαη ε παηδαγσγηθή αληηκεηώπηζή ηνπο θαηά
ηνλ Θεόδσξν Μεηνρίηε ».
Ζζηθόο ή πεξί παηδείαο ζει.178-279.

Πξόινγνο

Δ Αηπισκαηηθή Βξγαζία πνπ αθνινπζεί κε ηίηιν « Εεηήκαηα εζηθήο θαη ε
παηδαγωγηθή αληηκεηώπηζή ηνπο θαηά ηνλ Θεόδωξν Μεηνρίηε » εθπνλήζεθε
ζην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ « πνπδέο ζηελ
Οξζφδνμε Θενινγία » ηεο ρνιήο Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηνπ Βιιεληθνχ
Ώλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ . Δ Βξγαζία απηή ζα επηρεηξήζεη λα ζπλδέζεη ζέκαηα
ηεο Υξηζηηαληθήο Θενινγίαο κε παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπο θαη ζηνρεχεη
ζην λα θέξεη ζην πξνζθήλην πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηνλ ζεσξεηηθφ θιάδν ηεο
Θξεζθεπηηθήο Ώγσγήο.
Σελ Βξγαζία εθπφλεζα ππφ ηελ επίβιεςε ησλ θ. θ. Υξήζηνπ Σεξέδε θαη
Ώπνζηφινπ Καπξνχιηα ηνπο νπνίνπο επραξηζηψ γηα ηελ ζπκβνιή ζηελ
νινθιήξσζή ηεο .

Ώλαζηάζηνο Ώλδξηαλφπνπινο

Πάηξα , Οθηψβξηνο 2010
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Ηθικός ή περί παιδείας ζει.178-279.

Δηζαγσγή
Δ απφθηεζε ηεο γλψζεο θαη ε κάζεζε ζε έλαλ ζπλερψο κεηαβαιιφκελν
θφζκν, φπσο είλαη ν θφζκνο πνπ δνχκε ζήκεξα, θαίλεηαη λα πξνυπνζέηεη
δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ,ψζηε νη καζεηέο λα ιεηηνπξγνχλ σο κειινληηθνί
πνιίηεο κε θξηηηθή ζθέςε θαη δηθαίσκα ζηελ επηινγή. Ο Βθπαηδεπηηθφο
θαιείηαη

λα κεηαδψζεη ηηο αμίεο ηνπ απξηαλνχ θφζκνπ κέζα απφ ηελ

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία .Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, αλαδεηνχκε δηφδνπο γηα
ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ πνιηηηζκνχ, θαη ηελ αλάδεημε αμηψλ, κέζα απφ ηελ
θαιιηέξγεηα ησλ καζεηψλ καο, ηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμή
ηνπο.
Βίκαη Αάζθαινο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο κνπ ζηελ εθπαίδεπζε
δηαπηζηψλσ φηη ε αγσγή ζην ζρνιείν έρεη θαηαζηεί πεδίν ζπληήξεζεο θαη
αλαπαξαγσγήο ηεο εθάζηνηε ηδενινγίαο θαζψο θαη ησλ εληνιψλ θαη
πξνζδνθηψλ ηεο θνηλσλίαο . ηε επνρή καο κάιηζηα, πνπ ηα θαηλφκελα ηνπ
επδαηκνληζκνχ θαη ηεο άθξαηεο αληαγσληζηηθφηεηαο έρνπλ ιάβεη ηεξάζηηεο
δηαζηάζεηο

,

ε

εθπαίδεπζε

νθείιεη

λα

αλαζηνραζηεί

θαη

λα

επαλαπξνζδηνξίζεη ηνλ θψδηθα αμηψλ ηνλ νπνίν πξνβάιιεη ζηνπο λένπο
αλζξψπνπο.

.

Ώπηή ε δηαπίζησζε θαη ε ζπλερήο επαθή κνπ κε ηνπο λένπο ήηαλ θαη ην
εξέζηζκα ηεο επηινγήο ηνπ αλά ρείξαο ζέκαηνο . Πψο ζα κπνξέζεη δειαδή ε
Πξφηαζε δσήο κέζα απφ ηε Αηδαζθαιία ηνπ Θ. Μεηνρίηε

θαη ηεο

ζθνπνζεζίαο κηαο νξζφδνμεο αγσγήο λα ζηαζεί απέλαληη ζηνλ πιηζηηθφ
αηνκηθηζκφ θαη λα αλαηξέςεη παγησκέλεο αληηιήςεηο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζηε
Αηπισκαηηθή

εξγαζία καο ζα παξνπζηάζνπκε αθελφο ηηο ζέζεηο ηνπ Θ.

Μεηνρίηε ζε δεηήκαηα εζηθήο θαη ηελ παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζή ηνπο κέζα
ζηνλ ρψξν θαη ην ρξφλν θαηά ηνπο νπνίνπο

απηέο δηεηππψζεζαλ

θαη

αθεηέξνπ ηε Αηδαζθαιία ηεο Οξζφδνμεο Ώλαηνιήο , ε νπνία αθνξά ζηηο
ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ εκπινπηηζκέλε απφ ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ησλ
Παηέξσλ ηεο Βθθιεζίαο , φπσο απηή δηακνξθψζεθε κέζα ζηελ Εζηνξία ηεο .
Οη πεγέο ηνπ πιηθνχ ζα αλαδεηεζνχλ
5

ζε

Γξαπηά Σεθκήξηα , ζε

ΐηβιηνγξαθία Βιιεληθή θαη δηεζλή

θαη ζην Αηαδίθηπν θαη γηα ηελ

νπζηαζηηθφηεξε αλάιπζε θαη νξγάλσζε ηεο Αηπισκαηηθήο

εξγαζίαο καο

ζα αλαπηπρζεί ε επηρεηξεκαηνινγία καο επαγσγηθά. Γηα ην ιφγν απηφ ζα
ρσξίζνπκε ηελ εξγαζία καο ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα, ζα
πεξηγξάςνπκε ην θνηλσληθφ θιίκα ( πνιηηηζκφ , θηινζνθία , παηδεία ) ηεο
επνρήο ζηελ νπνία ζπλεηάρζε ν « Ζζηθόο ή πεξί Παηδείαο » θαη ζα
ζπγθεληξψζνπκε βηνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ έξγνπ,
Θεφδσξν Μεηνρίηε.
ηε δεχηεξε ελφηεηα ,ζα πεξηγξάςνπκε ην έξγν γεληθά . ηε ζπλέρεηα, ζα
αλαιχζνπκε θαη ζα ζπλζέζνπκε ην έξγν θαη ζπγθεθξηκέλα εθείλν ην κέξνο
ηνπ έξγνπ , ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο ζειίδεο απφ 178 έσο 279. ηελ ίδηα
ελφηεηα

ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα ιεμηθφ ελλνηψλ. κε ην νπνίν ζα

απνδεηθλχνπκε κεηά ηελ πνηνηηθή θαη αξηζκεηηθή αλάιπζή ηνπο , εάλ ην ππφ
εμέηαζε κέξνο ηνπ έξγνπ έρεη αλζξσπνινγηθφ , παηδαγσγηθφ , γλσζηηθφ ή
γλσζηνινγηθφ ραξαθηήξα.
ηελ ηξίηε ελφηεηα, ζα θαηαγξάςνπκε ηε Αηδαζθαιία ηεο Ώλαηνιηθήο
Βθθιεζίαο φζνλ αθνξά ζηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ ,εκπινπηηζκέλεο απφ ηηο
παηδαγσγηθέο αξρέο ησλ Παηέξσλ ηεο Βθθιεζίαο Μεγάινπ ΐαζηιείνπ ,
Γξεγνξίνπ Ναδηαλδελνχ , Εσάλλνπ Υξπζνζηφκνπ θαη Γξεγνξίνπ Νχζζεο θαη
ζηελ ηέηαξηε ελφηεηα ζα επηθαηξνπνηήζνπκε ηνπο Λφγνπο θαη ην Ήζνο ηεο
Βθθιεζίαο ζηελ επνρή καο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζέζεηο ηνπ

Θεφδσξνπ

Μεηνρίηε φπσο απηέο αλαπηχζζνληαη ζηνλ Ζζηθό . Παξάιιεια ζα
παξνπζηάζνπκε έλα ζρέδην καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζην Αεκνηηθφ θαη
ζπγθεθξηκέλα

ην Μάζεκα 32: « Ο θαιφο ακαξείηεο » (ζει. 95-96) ηεο Γ΄

Σάμεο , ην νπνίν είλαη

ζρεηηθφ κε ηηο αξρέο ηνπ ζέκαηνο ηεο Αηπισκαηηθήο

καο.

.

Θα θιείζνπκε ηελ εξγαζία καο παξνπζηάδνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία
ζα εμαρζνχλ απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ εξεπλεηηθνχ δεηήκαηνο θαζψο θαη ηηο
δηθέο καο ζέζεηο ζρεηηθά κε ην δήηεκα .
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Βλφηεηα 1. ΕΣΟΡΕΚΟ ΠΒΡΕΓΡΏΜΜΏ .
I. Μεζνβπδαληηλνί ρξόλνη – Τζηεξνβπδαληηλνί ρξόλνη
Γεληθά ζηνηρεία.
Δ ζπνπδή θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θηινζνθίαο ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 11νπ
θαη ζηνλ 12ν αη. απερνχλ γεληθά ηελ επεξγεηηθή ψζεζε ζηελ αλψηεξε παηδεία
θαη ζηηο επηζηήκεο ,πνπ πξνθάιεζε ε ίδξπζε απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Μνλνκάρν
ην 1045 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη ε δξάζε ζνθψλ
δηδαζθάισλ ζηνλ ρψξν ηνπ. Σν πλεχκα θαη νη εηδηθφηεξεο ηάζεηο ζην έξγν ησλ
θαη΄ εμνρήλ θηινζφθσλ ηεο πεξηφδνπ απηήο ,έρνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηεο βπδαληηλήο θηινζνθίαο αιιά θαη νξηζκέλα ηδηαίηεξα ζηνηρεία.
Σα ζηνηρεία απηά είλαη ε εληνλφηεξε αθφκε ζηξνθή πξνο ηα θιαζηθά πξφηππα
ηεο ειιεληθήο θηινζνθίαο θαη νη πξνζπάζεηεο γηα κηα πην απηφλνκε
θηινζνθηθή επεμεξγαζία ησλ πξνβιεκάησλ ηεο γλψζεσο ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ
αλζξψπνπ.
Δ πξνζσξηλή θαηάιπζε ηεο απηνθξαηνξίαο απφ ηνπο Λαηίλνπο ην 1204
κεηαζέηεη θαη ηελ πλεπκαηηθή δσή ηνπ ΐπδαληίνπ έμσ απφ ηελ πξσηεχνπζα .
Έηζη, ε αθκή ησλ γξακκάησλ θαη ησλ επηζηεκψλ ζηελ απηνθξαηνξία ηεο
Νίθαηαο θαη ε παξνπζία ζπνπδαίσλ δηδαζθάισλ ηεο θηινζνθίαο εθεί
πξνεηνίκαζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εκθάληζε αλδξψλ κε δηεπξπκέλε
θηινζνθηθή θαη επηζηεκνληθή ζπγθξφηεζε θαη κε πξσηφηππν θαη επηβιεηηθφ
έξγν θαηά ηελ επφκελε ιακπξή πνιηηηζηηθά πεξίνδν ησλ δχν ηειεπηαίσλ
ηαξαγκέλσλ αηψλσλ ηεο δσήο ηνπ ΐπδαληίνπ ( 1261 – 1453). Έηζη ,ζηνλ θχξην
θνξκφ ηεο ΐπδαληηλήο θηινζνθίαο ( ηέιε 11νπ– κέζα 15νπ αη.)1 εκθαλίδνληαη
πξνζσπηθφηεηεο κε πξνθερσξεκέλε θιαζζηθή παηδεία ,εμαηξεηηθή νηθείσζε
κε ηα θείκελα αξραίσλ θηινζφθσλ θαη ηθαλφηεηα γηα ελλνηνινγηθέο δηαθξίζεηο,
πνπ απαηηνχλ πςειή αθαηξεηηθή ηθαλφηεηα .
Ώπηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ,γηα ηνπο βπδαληηλνχο θηινζφθνπο

, ε

θηινζνθηθή

ηεο

παηδεία

θαη

δηδαζθαιία

1

έρεη

πάληα

ην

ραξαθηήξα

Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο ,Βπδαληηλόο Διιεληζκόο ,ηνκ. Μεζνβπδαληηλνί ρξφλνη –Τζηεξνβπδαληηλνί ρξφλνη,
( 1980 ), ςελ.348
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πξνεηνηκαζίαο γηα ηνλ θχξην ζθνπφ , ν νπνίνο ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ
θπζηθνχ θαη ηνπ γλσζηηθνχ θφζκνπ θαη απνβιέπεη ζηελ πξνζπέιαζε ηνπ
ζείνπ .
Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα θαη κε ζέκαηα πνπ εηζήγαγε ν Υξηζηηαληζκφο κε ηελ
έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ , είλαη ην πεδίν ζην νπνίν θπξίσο ζπλαληάηαη ε
ζενινγία θαη ε θηινζνθία θαη απφ θνηλνχ Υξηζηηαληζκφο θαη Βιιεληζκφο.
Δ ζπλεπαθή 2απηή κε ην ειιεληθφ πλεχκα φρη κφλν δηέζσζε ηα αξραία
θείκελα θαη πινχηηζε ηηο εξκελεπηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ πξνεγνχκελσλ
αηψλσλ γηα ηα ζπνπδαηφηεξα απφ απηά, αιιά κε ηνλ ρξφλν δεκηνχξγεζε
γλήζηα θηινζνθηθή παξάδνζε θαη ζην ΐπδάληην θαη αλέδεημε θηινζφθνπο θαη
θηινζνθηθά έξγα . Οη θχξηεο πεγέο εκπλεχζεσο ησλ θηινζφθσλ απηψλ ζηελ
πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη είλαη δχν : α) ε παηεξηθή ζενινγία ,ζηελ νπνία έρνπλ
κεηαπιαζζεί πνιιέο ηδέεο θαη κέζνδνη ζθέςεο ηεο ειιεληθήο θηινζνθίαο θαη
β) ε απεπζείαο κειέηε ησλ ειιεληθψλ θηινζνθηθψλ θεηκέλσλ κε ηα πιένλ
αληηπξνζσπεπηηθά θείκελα ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Ώξηζηνηέιε , κέζα απφ ηα
νπνία ν Ώξηζηνηέιεο αληηπξνζσπεχεη ηε ινγηθή θαη ν Πιάησλ ηελ ελνξαηηθή
θαηεχζπλζε. Έηζη, θαιιηεξγήζεθε ε ζπλείδεζε ηεο ειιεληθφηεηαο ιηγφηεξν ή
πεξηζζφηεξν ζπλεηδεηά θαη δηακφξθσζε ηδηαίηεξα ζηνπο παιαηνιφγηνπο
ρξφλνπο ηνλ βπδαληηλφ αλζξσπηζκφ.
Ώλάινγα πινχζηα ζηελ επνρή πνπ εμεηάδνπκε , είλαη θαη ε παξνπζία έξγσλ
ζηελ πεξηνρή ηεο θπζηθήο θαη ηεο αζηξνινγίαο . Βθηφο απφ ηα ζρνιηθά
ζρνιηαζηηθά έξγα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ χζηεξνπ ειιεληζκνχ κε βάζε ηνλ
Ώξηζηνηέιε θαη ηνπο Έιιελεο καζεκαηηθνχο θαη αζηξνλφκνπο, έρνπκε θαη
ζπιινγέο «Ώπνξηψλ θαη Λχζεσλ » απφ ηελ πεξηνρή ηεο θπζηθήο θηινζνθίαο
,θαζψο θαη εγθπθινπαηδηθά έξγα κε πξσηνπνξηαθφ γηα ηελ επνρή ηνπο
ραξαθηήξα. Οη ζπγγξαθείο ηνπο είλαη άλδξεο πνιχτζηνξεο κε αμηνζαχκαζηε
ζπγθξφηεζε ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ησλ γλψζεσλ ηεο επνρήο .
Αελ πξέπεη βέβαηα λα ιεζκνλνχκε φηη ηα θηινζνθηθά θείκελα ελφο ιανχ θαη
κηαο επνρήο απνηεινχλ έλα θφζκν κε πλεπκαηηθά ζηνηρεία αιιά θαη αληηλνκίεο
πνπ δελ κπνξνχλ λα ιείςνπλ απφ ηε δσή ηνπ πλεχκαηνο . Έμ άιινπ, γηα ηελ
αληηθεηκεληθφηεξε εθηίκεζε ηνπ πιηθνχ κηαο πεξηφδνπ πξέπεη πάληα λα
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ιακβάλεηαη ππ΄ φςε ε ηζηνξηθή , πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή θαηάζηαζε πνπ ηελ
δηαθξίλεη.
Παιαηνιόγεηα αλαγέλλεζε.
Σν ελδηαθέξνλ γηα ηα καζεκαηηθά ,ηελ αζηξνλνκία ,ηελ θηινζνθία ,ηηο
επηζηήκεο γεληθφηεξα ,γίλεηαη ηδηαίηεξα έληνλν θαηά ηνλ 14ν αη. θαη
ραξαθηεξίδεη θαη απηφ απφ θνηλνχ κε ηηο επηδφζεηο ζε άιινπο ηνκείο ηελ
παιαηνιφγεηα αλαγέλλεζε.

Δ παξάδνζε ,πνπ εγθαηλίαζε ν Φειιφο θαη

ελίζρπζαλ ν ΐιεκκχδεο θαη ν Παρπκέξεο 3, ζπλερίδεηαη ηψξα ζηνλ ηνκέα απηφ
κε ζεηξά νιφθιεξε απφ έξγα ΐπδαληηλψλ ινγίσλ θηινζφθσλ θαη γηαηξψλ .
Οη πξψηνη θνξπθαίνη

εθπξφζσπνη ηεο παιαηνιφγεηαο αλαγέλλεζεο ζηα

γξάκκαηα θαη ηηο επηζηήκεο είλαη νη πνιπτζηνξεο Γεψξγηνο Παρπκέξεο ( 1242πεξπ.1310 ) θαη Μάμηκνο Πιαλνχδεο (1260-1310 ). Λίγν λεψηεξνί ηνπο είλαη
νη εμ ίζνπ ζπνπδαίνη Νηθεθφξνο Υνχκλνο (1250-1327 ) θαη Θεφδσξνο
Μεηνρίηεο (1260 – 1332). ινη αθνινπζνχλ σο δηδάζθαινη θαη ζπγγξαθείο
ηελ παξάδνζε ηνπ Νηθεθφξνπ ΐιεκκχδε θαη έρνπλ αμηνζεκείσηε επίδνζε θαη
ζηε θηινζνθία.
ε απηφ ην ελλννχκελν ελδηαθέξνλ γηα ηηο επηζηήκεο πξέπεη λα εληαρζεί θαη ε
ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηε κειέηε θαη ηνλ ζρνιηαζκφ έξγσλ ηνπ Ώξηζηνηέιε ,
θαζψο θαη ε παξνπζία επηζηεκνληθψλ παξεθβάζεσλ ζε ηζηνξηθά έξγα θπξίσο
αιιά θαη ζε ζενινγηθά έξγα γηα ηε θχζε θαη ηηο αηηίεο θαηλνκέλσλ , φπσο νη
ζεηζκνί , νη θαηαηγίδεο θ.ι.π.
H εθηίκεζε ηνπ έξγνπ ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε
επηζηεκνληθή κφξθσζε αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζε θείκελα ησλ ινγίσλ ηεο
επνρήο, ζηα νπνία πξνβάιιεηαη ε

« εγθχθιηνο παηδεία » θαη ε αλάγθε γηα

αλψηεξεο ζπνπδέο.
Οη καξηπξίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αξηζηνηειηθψλ ζπγγξακκάησλ ,φπσο
πάληα θπξίσο ησλ θπζηθψλ θαη ησλ ινγηθψλ θαη ε ζπγγξαθή ζεηξάο
νιφθιεξεο ζρνιηαζηηθψλ έξγσλ ζην 13ν θαη ζην 14ν αη., απνδεηθλχνπλ λέν
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έληνλν ελδηαθέξνλ θαηά ηελ επνρή ησλ Παιαηνιφγσλ γηα ηε θηινζνθία ηνπ
Ώξηζηνηέιε.
πνπδαίνη ιφγηνη - θηιφζνθνη ηεο επνρήο φπσο ν Υνχκλνο , ν νθνλίαο , ν
Μεηνρίηεο , ν ΐαξιαάκ ζα ζηαζνχλ θξηηηθά απέλαληη ζηνλ Ώξηζηνηέιε .
Ώο ζεκεησζεί φηη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο ζηνραζηέο πνπ αζρνιήζεθαλ
ζπζηεκαηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ έξγσλ ηνπ θηινζφθνπ ,ζπγθεθξηκέλα ζηνλ
νθνλία θαη ζηνλ Θεφδσξν Μεηνρίηε ,ζπλαληψληαη ηψξα θαη πξνγξακκαηηθέο
δηεπθξηλήζεηο γηα ηνλ ζθνπφ θαη ηε κέζνδν ηεο εξγαζίαο ηνπο . Ο Θεφδσξνο
Μεηνρίηεο νξίδεη σο ζθνπφ ηνπ ηελ επρεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ δχζθνισλ
θαη ζπρλά ζθνηεηλψλ ρσξίσλ ησλ έξγσλ πνπ εξκελεχεη .
Θεόδωξνο Μεηνρίηεο .
Ο ρξηζηηαλφο ζηνραζηήο Θ. Μεηνρίηεο αζρνιήζεθε κε δεηήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην εζηθφ βίν ηνπ αλζξψπνπ. Βπηρείξεζε
λα ηα παξνπζηάζεη αλαιπηηθά θαη λα δηαηππψζεη ζπλζεηηθέο θξίζεηο
επηκέλνληαο θαη ζηελ ςπρνινγηθή αληηκεηψπηζή ηνπο. ην έξγν ηνπ δείρλεη φηη
έρεη βαζηά ζπλαίζζεζε ησλ αλζξσπνινγηθψλ δεηεκάησλ θαη φηη κπνξεί λα
εληνπίζεη ηα ζεσξεηηθά

εθείλα εξγαιεία δηά ησλ νπνίσλ ζα αλαιχζεη ηα

δεηήκαηα απηά. Ο ιφγνο ηνπ είλαη ξεαιηζηηθφο θαη ζπγθεθξηκέλνο.
ην πξψην ηέηαξην ηνπ 14νπ ζεκαληηθφηαηε πξνζσπηθφηεηα ζην ΐπδάληην
πλεπκαηηθά θαη πνιηηηθά , ήηαλ αλακθίβνια ν Θεφδσξνο Μεηνρίηεο . Έλαο
απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο ζπγγξαθείο ηνπ ΐπδαληίνπ θαη ν θνξπθαίνο
πξφδξνκνο ηεο αλζξσπηζηηθήο αλαγέλλεζεο ηνπ 15 νπ αη.4. Βθπξφζσπνο ηνπ
ρξηζηηαληθνχ αλζξσπηζκνχ ζηνπο πξψηκνπο παιαηνιφγεηνπο ρξφλνπο .5
Δ αγάπε γηα ηα βηβιία , ε ζπγθέληξσζε θαη αληηπαξαβνιή ρεηξνγξάθσλ ε
ζεκαζία πνπ έδηλε ζηε δεκηνπξγία πξνζσπηθήο βηβιηνζήθεο , ε « πεξηέξγεηα
ηνπ εξεπλεηή ηεο αξραηνειιεληθήο ηζηνξίαο » , ην αθάκαην ελδηαθέξνλ γηα ηε
κεηάδνζε ησλ γλψζεψλ ηνπ ζε άιινπο αιιά θαη ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο
θχθινπ καζεηψλ , είλαη ηδηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ Μεηνρίηε θαη ηνλ
θαζηζηνχλ εμαίξεην εθπξφζσπν ηνπ βπδαληηλνχ αλζξσπηζκνχ.
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Βθηφο απφ ηηο θηινδνμίεο ηνπ ζηνλ θνηλσληθφ θαη ινγνηερληθφ ηνκέα , ηνλ
δηέθξηλε , φπσο παιαηφηεξα ηνλ Φειιφ , ε δίςα εθείλε γηα κάζεζε , ε νπνία
αλέθαζελ ραξαθηήξηδε ηνπο Έιιελεο θαη ε νπνία δελ ηνλ εκπφδηδε λα
θαηαθηήζεη θάπνην άγλσζην ζε απηφλ γλσζηηθφ πεδίν . Ο πφλνο θαη ε άζθεζηο
6

ήηαλ θαηαζηάζεηο πνπ πνηέ δελ απέθπγε θαηά ηηο ζπνπδέο.

ηελ πξνζσπηθή

δσή ηνπ πξνηηκνχζε ηνλ «ζεσξεηηθφ βίν» « απφ ηνλ

πξαθηηθφ βίν».
Γηα ηνλ Μεηνρίηε, ε ζπλερήο ακθηηαιάληεπζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ηξφπσλ
δσήο φπσο ηελ εθζέηεη άιισζηε θαη ζηνλ Ζζηθό ηνπ , έγηλε ην θεληξηθφ
πξφβιεκα ηεο χπαξμήο ηνπ . « Παηνχζε » φκσο επίζεκα ζην έδαθνο ηεο
Οξζνδνμίαο. Άιισζηε , θαη ν ίδηνο ην ηνλίδεη ζε θάζε επθαηξία ,γηαηί ζέιεη λα
απνθχγεη ηνπο « θαηαδφηεο » νη νπνίνη ππήξραλ ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο ζην
βπδαληηλφ θξάηνο . Άλζξσπνη ,ηνπο νπνίνπο ραξαθηεξίδεη « βδέιιεο » 7,
πξφζπκνη λα θαηαγγείινπλ ζηηο εθθιεζηαζηηθέο αξρέο θηινζφθνπο ( κε ηε
ρξηζηηαληθή έλλνηα ), δηαλννχκελνπο θαη αλζξσπηζηέο. Σελ επνρή κάιηζηα πνπ
γξάθεηαη ην θείκελν νη θαηεγνξίεο γηα αίξεζε εθηνμεχνληαη κε εμαηξεηηθή
επθνιία απφ ηνπο ζπθνθάληεο ,νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαηαζηξέςνπλ αθφκε
θαη ηνλ πην αμηφινγν άλζξσπν.
Ο Θεφδσξνο Μεηνρίηεο , γελλήζεθε ζηε Νίθαηα ηεο ΐηζπλίαο

ην ( 1260/61

- 13.3.1332)8 ζηελ « θαιιίζηελ πφιηλ αχηελ », φπσο γξάθεη ν ίδηνο.
Ήηαλ πηφο ηνπ Γεσξγίνπ Μεηνρίηε , θιεξηθνχ ηεο Μεγάιεο Βθθιεζίαο θαη
ζηελνχ ζπλεξγάηε ηνπ θηιελσηηθνχ παηξηάξρε Εσάλλε ΐέθθνπ. Ο Θεφδσξνο
ελειηθηψζεθε κε ηνλ παηέξα ηνπ ζηελ εμνξία , φηαλ απηφο εθηνπίζηεθε ην 1283
κεηά ηελ πηψζε ηνπ ΐέθθνπ θαη ηελ άλνδν ηνπ Ώλδξφληθνπ ΐ΄ ηνπ
Παιαηνιφγνπ.
Μεηά ηελ « εγθχθιηνλ παηδείαλ » ηεο επνρήο ηνπ, 20 εηήο

ν Θεφδσξνο

γλσξίδεηαη κε ηνλ απηνθξάηνξα Ώλδξφληθν θαη εηζέξρεηαη ζηελ ππεξεζία ηνπ
απηνθξάηνξα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. χληνκα γίλεηαη ν άλζξσπνο ηνπ
ζηελνχ πεξηβάιινληφο ηνπ θαη ιακβάλεη κέξνο ζηηο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο
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ζηελ Κχπξν ,ηελ Κηιηθία θαη ηελ εξβία . Ώλέιαβε ηα αμηψκαηα ηνπ « ινγνζέηε
ηωλ αγειώλ » θαη ηνπ « ινγνζέηε ηωλ νηθεηαθώλ».9
Σν 1303 – 1305 ππεξέηεζε ζηε Θεζζαινλίθε σο ινγνζέηεο ησλ νηθεηαθψλ
ππφ ηηο δηαηαγέο ηεο ζπδχγνπ ηνπ απηνθξάηνξα Βηξήλεο. Σν 1305-1306 ν
Μεηνρίηεο επαλήιζε ζηε βαζηιεχνπζα ,φπνπ αλέιαβε ηα πςειά αμηψκαηα ηνπ
κεζάδνληνο θαη ηνπ ινγνζέηε ηνπ γεληθνχ. ιεο νη ππνζέζεηο ηνπ θξάηνπο
αξρίδνπλ λα εκπίπηνπλ ζηελ επζχλε ηνπ .
Σν 1321 ηηκήζεθε κε ην πςειφηεξν αμίσκα ηεο απιήο ,ηνπ κεγάινπ ινγνζέηε.
Δ πηψζε φκσο ηνπ πξνζηάηε ηνπ ,Ώλδξφληθνπ ΐ΄ ,ην 1328 θαη ε επηθξάηεζε
ηνπ Ώλδξφληθνπ Γ΄ ζπκπαξέζπξε θαη ην Μεηνρίηε ζηελ πηψζε , ν νπνίνο
εμνξίζζεθε ζην Αηδπκφηεηρν.
Σν ηέινο ηεο δσήο ηνπ ηνλ βξήθε ζηελ αγαπεκέλε ηνπ Μνλή ηεο Υψξαο ην
1332 , πνπ ν ίδηνο είρε αλαθαηλίζεη θαη θαηαζηήζεη ζπνπδαζηήξην θαη
εζπραζηήξηφ ηνπ .Μάιηζηα εθεί ζηέγαζε θαη ηελ πινχζηα βηβιηνζήθε ηνπ.
Ο Μεηνρίηεο σο άλζξσπνο ησλ γξακκάησλ πνηέ δελ δέρζεθε λα παξακεξίζεη
ηηο πλεπκαηηθέο ελαζρνιήζεηο ηνπ πξνο ράξηλ ησλ δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ
ηνπ. Δ πςειή θνηλσληθή ζέζε ηνπ εμαζθάιηδε φια ηα κέζα γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο ελδηαθέξνπζαο θαη πνιπζρηδνχο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.
Ώλήθεη ζηελ αλψηεξε θνηλσληθά νκάδα ησλ ινγίσλ ηεο επνρήο ηνπ θαη ίζσο
ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο. Παξέθξαζε θαη
ζρνιίαζε έξγα ηνπ Ώξηζηνηέιε , ζπλέγξαςε κηα ζπζηεκαηηθή εηζαγσγή ζηελ
αζηξνλνκία , έγξαςε είθνζη εθηελή πνηήκαηα ζε δαθηπιηθφ εμάκεηξν , θαζψο
θαη πνιιέο νκηιίεο. Ώπφ ηηο νκηιίεο ηνπ μερσξίδνπλ νη δχν βαζηιηθνί ιόγνη πνπ
εθθσλήζεθαλ πξνο ηηκήλ ηνπ απηνθξάηνξα Ώλδξφληθνπ ΐ΄ , ν « Νηθαεύο» , ν
«Βπδάληηνο» , νη δχν ιφγνη θαηά ηνπ Νηθεθφξνπ Υνχκλνπ θαη ν επηηάθηφο ηνπ
γηα ηνλ θίιν ηνπ Εσζήθ ηνλ θηιφζνθν.
πλέζεζε

επίζεο κηα ζεηξά κηθξψλ δνθηκίσλ κε πνηθίια ζέκαηα , θπξίσο

θηινζνθηθά θαη ηζηνξηθά , ε νπνία εθδφζεθε ήδε ζηηο αξρέο ηνπ ΕΘ΄ αηψλα κε
ηνλ θάπσο παξαπιαλεηηθφ ηίηιν Miscellanea.10 Πιείζηα

έξγα ηνπ

παξακέλνπλ αθφκε αλέθδνηα, ελψ νη επηζηνιέο ηνπ έρνπλ απσιεζζεί .

9
Θ.,Μεηνρίηεο ,Ζζηθόο ή πεξί Παηδείαο, Μηθξ. Εσάλλεο Α. Πνιέκεο ( Ώζήλα : Βθδ. Καλάθε ,Ώζήλα : 2002) ζει.7
10

Θ., Μεηνρίηεο ,φ.π.,ςελ.9
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Χζηφζν, ην εθηελέζηεξν ζρνιηαζηηθφ έξγν ζηνλ Ώξηζηνηέιε ηεο πεξηφδνπ
απηήο αλήθεη ζηνλ πνιπτζηνξα Θεφδσξν Μεηνρίηε. Σα ζρφιηά ηνπ θαιχπηνπλ
ηα εμήο ζπγγξάκκαηα : « Φπζηθή » , « Πεξί γελέζεσο θαη θζνξάο », « Πεξί
νπξαλνχ » ,« Μεηεσξνινγηθά », « Πεξί ςπρήο » , « Μηθξά θπζηθά » θαη ηα
δσνινγηθά έξγα.
Ο ίδηνο ν Θεφδσξνο Μεηνρίηεο αθηεξψλεη ζε πιαησληθά θηινζνθήκαηα
πιείζηα θείκελά ηνπ θαζψο θαη ζηελ πνιεκηθή θαηά ηνπ θίινπ ηνπ Νηθεθφξνπ
Υνχκλνπ. Άιισζηε, ζηελ επνρή ησλ Παιαηνιφγσλ επηζεκαίλεηαη θάπνηα
αλαλέσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ Πιάησλα.
Σελ ηειεπηαία φκσο αλαγέλλεζε ηεο ειιεληθήο θηινζνθίαο κε επίθεληξν
αθξηβψο ηνλ Πιαησληζκφ ζα δήζεη ην ΐπδάληην ιίγν πξηλ ηε πηψζε ηνπ κε ην
έξγν θαη ηε δξάζε ηνπ θνξπθαίνπ ίζσο πξσηφηππνπ θηινζφθνπ ηνπ ,ηνπ
Γεσξγίνπ Γεκηζηνχ Πιήζσλνο11 .
Σν έξγν ηνπ Θεφδσξνπ Μεηνρίηε «Τπνκλεκαηηζκνί θαη ζεκεηψζεηο γλσκηθαί »
πεξηιακβάλεη 120 θεθάιαηα ,απφ ηα νπνία ηα πεξηζζφηεξα έρνπλ ραξαθηήξα
ξεηνξηθψλ πξνγπκλαζκάησλ κε ζέκαηα ηελ θιαζζηθή παηδεία θαη ηζηνξία. Δ
εγθπθινπαηδηθή κνξθή ηνπ βηβιίνπ δελ επηζθηάδεη ηνλ βαζηθφ αλζξσπηζηηθφ
θαη πξνζσπηθφ ραξαθηήξα ηνπ ,πνπ απνηειεί γη απηφ κηα απφ ηηο πην
αμηφπηζηεο πεγέο καο γηα ηε ζπνπδή ηεο θνζκνζεσξίαο ησλ ΐπδαληηλψλ.
Ώιιά θαη θαζαπηφ ην ελ ιφγσ έξγν απηφ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
πλεπκαηηθά θαη θξηηηθά επηηεχγκαηα ηεο βπδαληηλήο παηδείαο πνπ κπνξεί λα
ζπγθξηζεί ίζσο κε ηελ « Μπξηφβηβιν » ηνπ Φσηίνπ

12

θαη είλαη πάλησο πην

νπζηαζηηθφ απφ ηε δηδαζθαιία «παληνδαπή» ηνπ Φειινχ .
Σελ εηθφλα ηνπ θηιφζνθνπ Μεηνρίηε ζπκπιεξψλεη ν ιφγνο ηνπ « Δζηθφο ή
πεξί παηδείαο » ,ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη θαη απηφο έληνλα ηνλ ρξηζηηαληθφ
αλζξσπηζκφ ησλ παιαηνιφγεησλ ρξφλσλ . ην ελ ιφγσ έξγν ,εθηφο απφ ηελ
αγάπε γηα ηε γλψζε θαη ηε κεηάδνζή ηεο , απερείηαη ην θεληξηθφ πξφβιεκα
ηεο δσήο ηνπ Μεηνρίηε , ε ππεξίζρπζε δειαδή ηνπ πξαθηηθνχ βίνπ απέλαληη
ζην ζεσξεηηθφ θαη ε αληθαλνπνίεηε επηζπκία ηνπ γηα ηελ νινθιεξσηηθή
αθηέξσζε ζηε ζεσξία.
Γεληθά ζε φιν ην έξγν ηνπ Μεηνρίηε εληππσζηάδνπλ ε πνιπκάζεηα ,αθξίβεηα
ησλ θξίζεσλ, πνιιέο πξσηνπνξηαθέο γηα ηελ επνρή ηνπ αληηιήςεηο θαη ν
11
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ζεξκφο αλζξψπηλνο ηφλνο. ην ζενινγηθφ

έξγν ηνπ είλαη θαλεξφο ν

ζεβαζκφο θαη ε επαηζζεζία ηνπ απέλαληη ζηε δηδαζθαιία ηεο Οξζνδνμίαο.
Σφζν επαξθψο γλσξίδεη ηελ παηεξηθή παξάδνζε ψζηε ν Γξεγνξάο λα ηνλ
απνθαιεί « ηεξά νπινζήθε ».
Σα θείκελά ηνπ πάλησο απερνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν ην ήζνο θαη ηηο
πλεπκαηηθέο αλεζπρίεο ηνπ ζνθνχ πνιηηηθνχ . Μφληκε είλαη ε αλεζπρία ηνπ γηα
ην φηη ε δεκφζηα δξάζε ηνλ απνκαθξχλεη απφ ηνλ ζεσξεηηθφ βίν .
ε πξνθερσξεκέλε ζρεηηθά ειηθία ( απφ ην 1300 )13 επηδφζεθε ζηε ζπνπδή
ηεο αζηξνλνκίαο κε ζεηεία πιεζίνλ ζηνλ Μαλνπήι ΐξπέλην θαη πξνζσπηθή
ζπνπδή αξραίσλ αζηξνλφκσλ θαη καζεκαηηθψλ .πγθεθξηκέλα ,ησλ Θέσλνο
,Νηθνκάρνπ , Πηνιεκαίνπ , Βπθιείδε , Ώπνιισλίνπ , Πεξγαίνπ , εξήλνπ απφ
ηελ Ώληηλφε ηεο Ώηγχπηνπ θ.ά. .
Δ ζηξνθή ηνπ Μεηνρίηε πξνο ηα καζεκαηηθά θαη ηελ αζηξνλνκία ζπλδέεηαη κε
ηα βαζχηεξα ζεσξεηηθά ελδηαθέξνληά ηνπ γηα ηα αληηθείκελα ησλ επηζηεκψλ
απηψλ (αξηζκνί ,αξκνλία θ.ι.π.)πνπ σο ζηαζεξά θαη αθξηβή πεξηερφκελα ηνπ
λνπ έρνπλ έηη πεξαηηέξσ

αμία. Ώιιά θαη ηελ πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα ηεο

κεραληθήο αλαγλσξίδεη ν Μεηνρίηεο ,αθνχ απηή άιισζηε ζηεξίδεηαη ζηελ
αξηζκεηηθή θαη ζηε γεσκεηξία ,ελψ ε αξκνληθή θαη ε κνπζηθή νδεγνχλ ζηελ
αζηξνλνκία ,πνπ πξνζθέξεη ηελ θνξπθαία

απφιαπζε ζην αλζξψπηλν

πλεχκα καθξάλ απφ ηελ αλαηαξαρή ησλ εγθνζκίσλ.
Με ηε δηδαζθαιία θαη ηε ζπγγξαθή ν Μεηνρίηεο πξνηίζεηαη

αθφκα λα

εθιατθεχζεη θαη λα εληζρχζεη ην θχξνο ηεο αζηξνλνκίαο ,αιιά θαη λα δείμεη φηη
ηειηθφο ζηφρνο ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε θαζαξή πίζηε ,ηελ νπνία ε κειέηε ησλ
φλησλ θαη ε θηινζνθηθή επεμεξγαζία ηνπο νχηε ηελ θαζηζηά πεξηηηή νχηε ηελ
εμαζζελίδεη.
Ο ζαπκαζκφο ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ γηα ηνλ Θεφδσξν Μεηνρίηε ήηαλ ηδηαίηεξα
πξνθερσξεκέλνο . Κνξπθαία έθθξαζή ηνπ είλαη ν «Βπηηάθηνο » ηνπ καζεηή
ηνπ Νηθεθφξνπ Γξεγνξά.
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Βλφηεηα 2. ΏΝΏΛΤΔ ΣΟΤ Θ. ΜΒΣΟΥΕΣΔ.

II. Ηθικός ή περί παιδείας , ζει. 178-279
Γεληθά πεξί ηνπ έξγνπ.
Ο Δζηθφο είλαη κηα πξαγκαηεία ,ζηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο πξνζπαζεί λα
πξνηξέςεη έλαλ λεαξφ λα αζρνιεζεί ζπζηεκαηηθά κε ηα γξάκκαηα ,εθζέηεη ηηο
απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο παηδείαο ,ηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδεη έλαο δηαλννχκελνο , θαζψο θαη γηα ηε ζέζε ησλ ινγίσλ ζηελ
επνρή ηνπ. Σν έξγν έρεη γξαθηεί ην 1305 ,φηαλ ηα ηέθλα ηνπ ,νη δπν ζπγαηέξεο
ηνπ θαη ν πηφο ηνπ ,φπσο ιέεη θαη ν ζπγγξαθέαο, είλαη αθφκα κηθξήο ειηθίαο.
Δ δνκή ηνπ θεηκέλνπ δελ είλαη επδηάθξηηε ,δηφηη ν Μεηνρίηεο δελ έγξαςε κηα
πξαγκαηεία κε απζηεξή ινγηθή ζεηξά ,αιιά έλα ξεηνξηθφ πξνηεπηηθφ ιφγν κε
επηρεηξήκαηα πεξηζζφηεξν ζπλαηζζεκαηηθνχ ηχπνπ θάηη πνπ ζπλέβαηλε θαη
ζηελ αξραηφηεηα.
ην πξννίκην θεθ. 1-5 , ν Μεηνρίηεο απεπζχλεηαη ζε έλαλ λέν, ν νπνίνο έρεη
παξακειήζεη εληειψο ηε πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηά ηνπ . Βπηζεκαίλνληαο ηηο
δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδε θάζε θνξά πνπ απνθάζηδε λα γξάςεη ην θείκελν
εμαηηίαο ησλ δηαθφξσλ θξνληίδσλ, πξνζπαζεί λα δψζεη ζηνλ πξνηξεπηηθφλ
απηφ

ιφγν

ραξαθηήξα

ελφο

παηδείαο

εγθωκίνπ.

ηελ ζπλέρεηα θεθ.6-9 ,ηνλίδεηαη φηη ,γηα λα απνδψζεη θαξπνχο ε παηδεία,
πξέπεη ν άλζξσπνο λα είλαη πξνζεισκέλνο ζηελ νξζφδνμε πίζηε .ε κηα
επνρή κάιηζηα πνπ νη θαηεγνξίεο γηα αίξεζε εθηνμεχνληαη

κε εμαηξεηηθή

επθνιία απφ ηνπο ζπθνθάληεο ,νη νπνίν κπνξνχλ λα θαηαζηξέςνπλ αθφκε
θαη ηνλ πην αμηφινγν άλζξσπν. Σνλίδεηαη αθξηβψο ε ζεκαζία ηεο νξζήο
πίζηεο γηα ηε δσή θάζε αλζξψπνπ ,θαζψο θαλέλαο πεηξακαηηζκφο ζε ζέκαηα
πίζηεο δελ είλαη επηηξεπηφο.
Καηφπηλ ζην θεθ.10-14 , εγθσκηάδεηαη ε αξεηή σο ε επφκελε αμία κεηά ηελ
πίζηε .Βίλαη ην κνλαδηθφ ζηαζεξφ αγαζφ ,ην νπνίν ζα νδεγήζεη ηνλ ελάξεην
άλζξσπν λα θεξδίζεη ηελ αηψληα δσή. Ο ελ ιφγσ φκσο άλζξσπνο γηα λα
θηάζεη ζε απηφ ην επίπεδν ,επηιέγεη ηελ νδφ ηεο αλαρψξεζεο

απφ ηα

εγθφζκηα θαη κέζα ζηελ απφιπηε γαιήλε θαη εξεκία απνιακβάλεη ηα αγαζά
πνπ ηνπ

πξνζθέξεη ε αξεηή. Οη ππφινηπνη νη νπνίνη δνπλ ζηελ θνηλσλία
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,κπνξνχλ θη απηνί λα πξαγκαηψζνπλ σο έλα βαζκφ ηελ αξεηή ,έρνληαο σο
πξφηππα εθείλνπο νη νπνίνη είλαη αθηεξσκέλνη ζηε ζεωξία.
ην θεθ.15-25 ,αξρίδεη ην θπξίσο εγθψκην γηα ηελ παηδεία. Βίλαη ν παξάγσλ
πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ άλζξσπν ζην δξφκν ηεο αξεηήο ,πνπ

είλαη

ζηαζεξφο θαη δελ ηνλ ράλεη πνηέ ν άλζξσπνο ,ζε αληίζεζε κε φ,ηη ζπκβαίλεη
κε ηνλ πινχην ,ηε δφμα θαη ηα άιια πιηθά αγαζά . Δ παηδεία ηνχ πξνζθέξεη
εξεκία θαη γαιήλε ,θαζψο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίδεη ηηο δπζθνιίεο
κε θαηάιιειν ηξφπν ,ζε αληίζεζε κε ηνλ απαίδεπην ,ν νπνίνο είλαη έξκαην ησλ
δηάθνξσλ αληημννηήησλ πνπ ηνχ ζπκβαίλνπλ. Μέζα απφ ηα βηβιία έλαο
θαιιηεξγεκέλνο άλζξσπνο κπνξεί λα δψζεη ιχζεηο θαη λα αληεπεμέιζεη ζηα
πξνβιήκαηα θαη παξάιιεια λα απνθνκίζεη πιεξνθνξίεο θαη πιήζνο
γλψζεσλ γηα δηάθνξνπο ιανχο.
Σα θεθ.25-33 , απνηεινχλ ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εγθσκίνπ γηα ηελ παηδεία.
ε απηφ ην κέξνο εμεηάδνληαη ε θχζε θαη ε ζεκαζία ηεο πλεπκαηηθήο εδνλήο ,
ε νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ εδνλή πνπ ζπληζηά ε
ζρνιή ηνπ Βπίθνπξνπ. Δ πλεπκαηηθή εδνλή έρεη δνζεί ζηνλ άλζξσπν γηα λα
ηνλ αλαθνπθίδεη θαη γηα λα ηνλ ελζαξξχλεη λα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ.
Ώλ δερζνχκε φηη ν άλζξσπνο απνηειείηαη απφ έλα ινγηθφ θαη έλα άινγν κέξνο
ε πλεπκαηηθή εδνλή , ε νπνία αθνξά ην άινγν κέξνο ηεο ςπρήο , είλαη
απαξαίηεηε δηφηη νδεγεί ηα πάζε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ινγηθήο.
ην

ζεκείν

απηφ

ηα θεθ. 34 – 37

ηειεηψλεη

θαη

ην

θπξίσο

εγθψκην

ηεο

παηδείαο.

ν Μεηνρίηεο επηζεκαίλεη φηη δελ είλαη πξνλφκην κφλν ηεο

παηδείαο ,λα κεηαβεί θάπνηνο ζηελ αζαλαζία ,αιιά θαη ησλ άιισλ ηερλψλ , νη
νπνίεο δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηέρλε ησλ ιφγσλ θαη πξνηξέπεη ηνπο
αλζξψπνπο λα αζρνιεζνχλ κε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα απφ έλαλ ηνκέα.
Μάιηζηα δελ πηνζεηεί ην επηρείξεκα νξηζκέλσλ φηη ε παηδεία ζπληειεί ζην λα
κείλεη θάπνηνο ζηελ αζαλαζία αθήλνληαο ζπγγξάκκαηα ζηηο επεξρφκελεο
γελεέο. Καηά ηνλ Μεηνρίηε, ε παηδεία θαη ε θηινζνθία δελ είλαη ηα κνλαδηθά
αγαζά

πνπ ππάξρνπλ ζηε γε ,φπσο ηζρπξίδεηαη ν Πιάησλ θαη άιινη

θηιφζνθνη

, δηφηη ππάξρεη θαη ε πνιηηηθή, πνπ είλαη ε ηέρλε ηνπ εθηθηνχ.

ηε ζπλέρεηα θεθ. 38 – 44 , ν ζπγγξαθέαο κεηαβαίλεη ζηελ ππεξάζπηζε ηηο
παηδείαο ,επηζεκαίλνληαο έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
ζπθνθαληείηαη .Κη απηφ ζπκβαίλεη ,δηφηη νη ιφγηνη αλαδεηνχλ ειαηηψκαηα ζηνπο
νκνηέρλνπο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ηνπο δηαζχξνπλ θαη λα εκπιέθνληαη ζε
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ζπρλέο δηακάρεο ,ηηο νπνίεο ν θφζκνο παξαθνινπζεί θαη ζεσξεί φηη θαλείο
ηνπο δελ αμίδεη .
Ο ίδηνο δε δπζαλαζρεηεί κε απηή ηελ θαηάζηαζε ,αθνχ απφ θαηξφ έρεη
εγθαηαιείςεη ηνπο ιφγνπο ,εθφζνλ δηαπίζησζε φηη ν ζπλδπαζκφο ηνπ
ζεσξεηηθνχ

βίνπ

κε

ηελ

νηθνγελεηαθή

δσή

είλαη

αλέθηθηνο.

Ώθνινχζσο ζηα επφκελα θεθ.48-57 , αξρίδεη ε επηρεηξεκαηνινγία ηεο
αλαίξεζεο ησλ αηηηάζεσλ πνπ δηαηππψλνληαη ελαληίνλ ηεο παηδείαο. Βδψ ε
ζχλδεζε κε φζα αθνινπζνχλ είλαη πξνβιεκαηηθή ιφγσ ηνπ ράζκαηνο πνπ
ππάξρεη ζην ρεηξφγξαθν .
ε απηφ ην ζεκείν αλαθέξεηαη ζηελ ηχρε, ηελ νπνία πνιινί άλζξσπνη ηελ
εμπκλνχλ θαη ηειηθά ηνχο θαηαπνληίδεη. Οη άλζξσπνη πνιιέο θνξέο
αλαγθάδνληαη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ζπζηάδνληαο
ηα δηθά ηνπο φλεηξα θαη ηηο πξνζδνθίεο. Βιάρηζηνη παξακέλνπλ ζηαζεξνί ζε
φ,ηη εμ αξρήο επέιεμαλ . πλήζσο ρσξίο λα ην αληηιακβάλνληαη γίλνληαη
έξκαηα ηεο επκεηάβιεηεο ηχρεο. Δ απνηειεζκαηηθφηεξε φκσο κέζνδνο, γηα λα
απεγθισβηζζεί απφ ηα δίρηπα ηεο, είλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία
ηεο ζθέςεο ηνπ ,ηελ νπνία πξέπεη λα ειέγρεη , αδηαθνξψληαο γηα ηελ εμέιημε
ησλ εμσηεξηθψλ πξαγκάησλ. Οθείιεη λα αληηιεθζεί φηη ε δσή είλαη κηα
ζεαηξηθή ζθελή θαη ν ίδηνο εζνπνηφο ,πνπ γξήγνξα ζα πάςεη λα παίδεη ξφιν
θαη ζα εγθαηαιείςεη ηε ζθελή

. εκαζία φκσο έρεη λα δηαηεξήζεη ηελ

εζσηεξηθή γαιήλε ηνπ γηα λα κπνξεί λα απαληήζεη ζε θάζε θαθνήζε , πνπ
επαίξεηαη ηελ θαιή ηχρε ηνπ.
Οη ερζξνί ηεο παηδείαο φκσο δηαηππψλνπλ θαη έλα άιιν επηρείξεκα ζηα
θεθ.58-62 ,

φηη είλαη πξνηηκφηεξν λα δεη θάπνηνο ρσξίο λα έρεη πνιιέο

γλψζεηο , δηφηη ε γλψζε απνηειεί αθνξκή ζηελνρψξηαο. Έηζη φκσο
εμνκνηψλνπλ ηνλ άλζξσπν κε ηα άινγα δψα θαη ηνπ ζηεξνχλ ην πνηνηηθφηεξν
δψξν πνπ ηνπ έδσζε ν Θεφο, ηε ινγηθή.
Ο Μεηνρίηεο κε πάζνο παξαδέρεηαη φηη ελ ηέιεη ε ιχπε πνπ ζπλνδεχεη ε
γλψζε είλαη πνηνηηθφηεξε

απφ ηελ ραξά ,πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ άγλνηα .

Ο ζπγγξαθέαο θιείλεη ην ιφγν ηνπ κε ηελ παξφηξπλζε πξνο ηνλ λέν θεθ.63,
λα αζρνιεζεί κε δήιν γηα

ηελ παηδεία , ε νπνία θέξεη ηνλ άλζξσπν

πιεζηέζηεξα ζην Θεφ θαη ζηνπο θίινπο ηνπ θαη ηνλ βνεζά ζηηο δπζθνιίεο πνπ
πξνθχπηνπλ.

17

Σηόρνο ηνπ ζπγγξαθέα .
ηφρνο ηνπ Μεηνρίηε είλαη λα ζπλζέζεη έλαλ πξνηξεπηηθφ ιφγν ,ζηνλ νπνίν λα
εμάξεη ηε ζεκαζία θαη ηα αγαζά πνπ πξνζθέξεη ε παηδεία θαη ε αλάγλσζε
ηνπ νπνίνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε ξηδηθή αιιαγή ζηάζεο δσήο εθ κέξνπο
ηνπ απνδέθηε ,κε ηε κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ απφ ηα εθήκεξα πιηθά
πνπ θζείξνληαη ζηα αγαζά πνπ δε θζείξνληαη ,δειαδή απφ ηελ χιε ζην
πλεχκα.
Δ έλλνηα ηεο παηδείαο , φρη βέβαηα κε ηελ πεξηνξηζκέλε έλλνηα ηεο
εθπαίδεπζεο αιιά ηεο αγσγήο

ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηελ ζεσξία ,είλαη

θπξίαξρε ζην θείκελν , ηελ νπνία κάιηζηα πξνβάιιεη σο ην θπξίαξρν ηδεψδεο
ζην χζηεξν ΐπδάληην. Ο ζπγγξαθέαο αηζζάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ ζεξαπεπηή θαη
γη απηφ θπξίαξρεο ζην θείκελν είλαη νη έλλνηεο ηεο επηζηξνθήο

14

,φξνο ν

νπνίνο δειψλεη ηε ξηδηθή αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη ζηελ ςπρή θάπνηνπ ππφ ηελ
επίδξαζε ηεο θηινζνθίαο ,θαη ηεο ζεξαπείαο.
Σν πξψην κέξνο ηνπ εζηθνχ ιφγνπ είλαη πξνηξεπηηθό θαη ζηφρν έρεη λα πείζεη
ηνλ αλαγλψζηε λα δερζεί ηε ζεξαπεία , ε νπνία ζα αθνινπζήζεη ζηελ
επφκελε θάζε. Δ ρξήζε ησλ ξεκάησλ πξνηξέπεηλ θαη παξαθαιείλ

15

είλαη

ζπρλή ζηνλ Δζηθφ θαζψο θαη ν ζπλδπαζκφο παηδείαο θαη αξεηήο , φπσο
επηζεκάλακε αλσηέξσ ,απνηειεί ηελ πεκπηνπζία ηνπ κνξθσηηθνχ ηδεψδνπο
,θαηά ηα αξραία πξφηππα , ηελ νπνία πξνζπαζεί λα καο πξνβάιεη ν
Μεηνρίηεο κέζσ ηνπ έξγνπ ηνπ. Βμεγεί ηηο νκνηφηεηεο πνπ έρεη ε κφξθσζε κε
ηελ αξεηή θαη μεθηλά ην εγθψκην ησλ ιφγσλ θαη ηεο παηδείαο ,ζην νπνίν
ζπλάπηεηαη ε πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ηεο πλεπκαηηθήο εδνλήο .
Μεηά ην εγθψκην ησλ ιφγσλ απφ ην θεθ. 48 θαη κέρξη ζρεδφλ ην ηέινο ηνπ
θεηκέλνπ ν Μεηνρίηεο πξνζπαζεί λα αληηθξνχζεη ηηο ζπθνθαληίεο πνπ
δηαηππψλνληαη ελαληίνλ ηεο παηδείαο εθ κέξνπο απαίδεπησλ αλζξψπσλ.
πλεπψο, γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε δηάθξηζε ηνπ Hartlich ,ν Ζζηθόο ή πεξί
Παηδείαο απνηειείηαη απφ δχν βαζηθά κέξε ελφο αξραίνπ πξνηξεπηηθνχ ,ην
ελδεηθηηθόλ ,φπνπ απνδεηθλχεηαη ε αμία ηεο παηδείαο θαη ηεο αξεηήο ,θαη ην
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απειεγθηθόλ ,16κε ην νπνίν ειέγρεηαη ην αβάζηκν ησλ θαηεγνξηψλ πνπ
εθηνμεχνληαη ελαληίνλ ησλ πεπαηδεπκέλσλ θαη ησλ ηδεσδψλ ηνπο.
Τν θηινζνθηθό πιαίζην ζην έξγν ηνπ Μεηνρίηε .
Ο Μεηνρίηεο επεξεαζκέλνο απφ ην θηινζνθηθφ – αζθεηηθφ ηδεψδεο ηεο
χζηεξεο αξραηφηεηαο ,ην νπνίν είρε γλσξίζεη κέζα απφ ηα έξγα ηνπ Φίισλνο
ηνπ Ενπδαίνπ ,αλαξσηηέηαη αλ ν άλζξσπνο κπνξεί δηα ηεο κειέηεο ησλ
αηζζεηψλ λα έιζεη εηο ελωπηόλ θνηλωλία κε ην ζείν.
Βλψ ν παιαηφηεξνο ζπγγξαθέαο δηαηππψλεη ιφγν γηα ηε κπζηηθή έλσζε ηνπ
αλζξψπνπ κε ηνλ Υξηζηφ , ν Μεηνρίηεο αλαθέξεηαη γηα ηελ έλσζε κε ην ζείν
κέζσ ηεο κειέηεο ησλ αηζζεηψλ

,ζηελ νπνία παξέρεη πξσηεχνληα ξφιν

,απνζησπψληαο παξάιιεια ηελ ζεκαζία ηεο απνθάιπςεο. Δ δηαθνξεηηθή
απηή νπηηθή ηνπ ζπγγξαθέα έξρεηαη ζε αληίζεζε απφ εθείλε ησλ κνλαρηθψλ
θχθισλ ηνπ ΐπδαληίνπ , νη νπνίνη αξλνχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αμία ηεο
ζύξαζελ παηδείαο ,ελψ δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη νχηε θαλ λα ζπδεηήζνπλ ηε
δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ηνπ ζείνπ λνπ ,επεξεαζκέλνη απφ ηελ απνθαηηθή
ζενινγία.
Γηα ηνλ Μεηνρίηε ,ε θπζηθή ζεωξία ,είλαη ε κέζνδνο γλψζεο ηνπ Θενχ.
Άιισζηε, ε κειέηε ηεο θχζεο είλαη κηα δηαδηθαζία γλψζεο ηνπ ζείνπ
,απνδεθηή θαη απφ ηνπο παηέξεο ηεο εθθιεζίαο ζην ΐπδάληην.
ηαλ ζπληάζζεηαη ν Δζηθφο, κνλαρηθνί θχθινη ,ησλ νπνίσλ εθθξαζηέο είλαη ν
Νηθεθφξνο ν Δζπραζηήο θαη αξγφηεξα ν Γξεγφξηνο ν ηλατηεο ,πξεζβεχνπλ
φηη ν λνπο δελ επηηξέπεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεπρήο λα αθήλεηαη
ειεχζεξνο λα εμέξρεηαη

έμσ απφ ην ζψκα ,αιιά αληίζεηα πξέπεη λα

πεξηνξίδεηαη ζηνλ ρψξν ηεο θαξδηάο, πξνθεηκέλνπ ελ ζπλερεία ,κε ηελ αξσγή
ηεο ζείαο ράξηηνο ,λα επηηεπρζεί εθεί ε έλσζε κε ηνλ Θεφ , ην θσο ηνπ νπνίνπ
κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ θαη κε ηνπο αηζζεηνχο νθζαικνχο. Θέζε ε νπνία
ζηνλ Δζηθφ έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε ,αθνχ γηα ηνλ Μεηνρίηε δελ είλαη
απνδεθηή ε ιεηηνπξγία ηεο θαηψηεξεο γλσζηηθήο δχλακεο ,δειαδή ηεο
θαληαζίαο ,θαηά ηελ έλσζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ Θεφ .
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ηνλ Δζηθφ ζπλείξεηαη ην ζέκα ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ λνπ, απφ ηα δεζκά
ηεο χιεο ,ηνπ νπνίνπ ε αξρή ζα αλαδεηεζεί ζηνλ Πιάησλα. Καηά ηνλ
Μεηνρίηε, κφλν ν λνπο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ζηνλ άλζξσπν αξκφδνληα βίν.
πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ν Ζζηθόο είλαη έλα θείκελν , ην νπνίν δελ
εληάζζεηαη ζηελ ΐπδαληηλή ζενινγηθή γξακκαηεία αιιά καο βνεζά
θαηαιάβνπκε βαζχηεξα

λα

ηηο ηδενινγηθέο θαηαβνιέο ησλ κεηαγελέζηεξσλ

παιακηθψλ εξίδσλ.
Ο Μεηνρίηεο δελ δηαηππψλεη ιφγν ζε θαλέλα ζεκείν ελαληίνλ ησλ κνλαρψλ,
ζε αληίζεζε απφ ηνλ καζεηή ηνπ Νηθεθφξν Γξεγνξά , ν νπνίνο έρνληαο
ζεηεχζεη ζηε ζρνιή ηνπ Μεηνρίηε ,αθνκνίσζε πιήξσο ηε δηδαζθαιία ηνπ
δαζθάινπ ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ λνπ ,γηα λα ηελ παξνπζηάζεη αξγφηεξα
σο έλα ζπγθξνηεκέλν θηινζνθηθφ ζχζηεκα κε εκθαλέζηαηεο αληηκνλαρηθέο
αηρκέο.
Ζ εδνλή ζηνλ Ζζηθό.
ε έλα θείκελν πξνηξεπηηθνχ ραξαθηήξα , φπσο είλαη ν Ζζηθόο , θπζηθφ είλαη
λα γίλεηαη ζπλερήο αλαθνξά απφ ηνλ ζπγγξαθέα ,ζηα πάζε ηεο ςπρήο ,ζηα
νπνία κάιηζηα ν ζπνπδαίνο άλζξωπνο 17πξέπεη λα αληηπαξαηεζεί .
Ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα είραλ δηαηππσζεί δηάθνξεο ζεσξίεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ παζψλ . Οη πιαησληθνί θαη νη αξηζηνηειηθνί πίζηεπαλ φηη ε
εδνλή δελ είλαη θάηη απνξξηπηέν ,αιιά κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε ζηνλ
άλζξσπν ,αλ αληηκεησπηζζεί ζσζηά . Οη ησηθνί ηελ απέξξηπηαλ φπσο
άιισζηε θαη φια ηα αλζξψπηλα πάζε

18

,ζπληζηψληαο ηελ απάζεηα ,δειαδή

ηελ θάζαξζε ηεο ςπρήο απφ θάζε ζπλαίζζεκα πνπ κπνξεί λα ηαξάμεη ηελ
γαιήλε θαη ηελ εξεκία ηεο .
Δ εδνλή ήηαλ

γεληθά κία έλλνηα αξθεηά παξεμεγεκέλε ζην ΐπδάληην θαη

επνκέλσο εχθνινο ζηφρνο θξηηηθήο, ηεο νπνίαο ν ζπγγξαθέαο πξνζπαζεί ζε
νξηζκέλα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη ηελ χπαξμε ,αθνξκψκελνο
απφ ηνλ έξσηα ηνπ αλζξψπνπ γηα ηε γλψζε.
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Ζ αμία ηεο ζύξαζελ παηδείαο γηα ηνλ Μεηνρίηε.
Με πξνθερσξεκέλε πξνζνρή ν Μεηνρίηεο ζηνλ Δζηθφ ηνπ απνξξίπηεη ηελ
παληειή πεξηθξφλεζε απφ ηνπο κνλαζηηθνχο θχθινπο ηήο ζχξαζελ παηδείαο.
Λακβάλεη ζέζε απέλαληη ζε ζχγρξνλα πλεπκαηηθά δεηήκαηα θαη ςέγεη
πξαθηηθέο ηνπ κνλαρηζκνχ

ηεο επνρήο ηνπ θαη γίλεηαη ζηαζψηεο ηνπ

θηινζνθηθνχ ηδεψδνπο ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο ,ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηελ
πιήξε απνκάθξπλζε απφ ηα εγθφζκηα, ζηελ

αλαρώξεζηλ19 , αθνχ κε

ιπξηθνχο ηφλνπο ζηνλ Δζηθφ ηνπ εμαίξεη ηε γαιήλε θαη ηελ εζπρία ηνπ
αλζξψπνπ πνπ ,πεξηθξνλψληαο ηηο κέξηκλεο θαη ηηο ελαζρνιήζεηο ηεο
θνηλσληθήο δσήο ,επέιεμε ηελ απνκφλσζε θαη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα.
Σνλίδεη φηη νη πξαγκαηηθά ελάξεηνη εγθαηαιείπνπλ ηελ θνηλσλία , γηα λα δήζνπλ
ρσξίο πεξηζπαζκνχο ηελ δσή πνπ επέιεμαλ, εληζρχνληαο δηαξθψο ην αξρηθφ
θξφλεκά ηνπο .
Γηα ηνλ Μεηνρίηε ,ν άλζξσπνο δελ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ Θεφ κέζσ ηεο
ζείαο ράξηηνο ,φπσο πηζηεχεη ν εζπραζηήο κνλαρφο .κσο ηνλ γλσξίδεη
ζαπκάδνληαο ηε δεκηνπξγία άλσζελ.
Ο ίδηνο δελ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θηιφζνθνο , ε ζθέςε

ηνπ δελ

εκθαλίδεη θακία πξσηνηππία .Χζηφζν, ζηνλ Μεζαίσλα ,θηιφζνθνο ήηαλ ν
άλζξσπνο πνπ δνχζε σο θηιφζνθνο.
Οη ηδέεο ηνπ νχηε πξσηφηππεο είλαη , νχηε έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα δφγκαηα
ηεο εθθιεζίαο. Τπεξαζπίδεη ηε ξεηνξηθή θαη ηε ινγνηερλία απφ ηα ππξά ησλ
νκνηέρλσλ ηνπ θαη πξνηείλεη ηε κειέηε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ σο ηελ νδφ
πξνζέγγηζεο ηνπ Θενχ. Δ θπζηθή ζεσξία είλαη κέζνδνο απνιχησο απνδεθηή
,νπφηε θαλείο δελ ζα θαηεγνξήζεη ηνλ Μεηνρίηε γηα επηθίλδπλεο απνθιίζεηο
.Ώπηφ πνπ ζα κπνξνχζε κφλν λα πξνζαθζεί ζηνλ Μεηνρίηε είλαη ε
κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ απφ ηελ εμ απνθαιχςεσο γλψζε ηνπ Θενχ
ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο επηζηεκνληθήο
νδνχ .
Ο Δζηθφο είλαη έλα θείκελν , ζην νπνίν θαηαηίζεηαη κία πξφηαζε δσήο , ε
νπνία αθνξκάηαη απφ ην ελδηαθέξνλ ζε αξραία θηινζνθηθά θείκελα.
Πξφθεηηαη
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θείκελα

ηεο

Παιαηνιφγεηαο

Ώλαγέλλεζεο20, ε νπνία δηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εθθξάδεηαη κε ηδηαίηεξε
παξαζηαηηθφηεηα .
Βίλαη κηα καξηπξία ,ίζσο ε ηειεπηαία , ηεο επηβίσζεο ηνπ παηδεπηηθνχ
ηδεψδνπο ηεο ειιελνξσκατθήο αξραηφηεηαο , ην νπνίν κπνξνχζε αθφκα θαη
ζην θαηαξξένλ ΐπδάληην λα δίλεη απαληήζεηο ζε πξνβιήκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ
αλζξψπνπ.

Αλάιπζε θαη ζύλζεζε
43. Δ αξξψζηηα ηνπ θζφλνπ δελ πιήηηεη φζνπο ελαζρνινχληαη

κε ηηο

ππφινηπεο ηέρλεο ,αιιά ηειεπηαία απηή ε αζζέλεηα δηαπηζηψλσ φηη πιήηηεη
θαη ηνπο ινγίνπο . ηνπο άιινπο εληνπίδνπκε

κφλνλ ηα άζρεκα θαη ηα

εκπαίδνπκε, ελψ γηα ηα νηθεία καο ηεξνχκε ηελ αγάπε θαη ηελ απνδνρή.
Πιήηηνπκε

ν έλαο θξπθά ηνλ άιιν θαη αιιεινθαηαζηξεθφκαζηε , ελψ

εθζεηάδνπκε ηα επηηεχγκαηα ησλ νκνηέρλσλ καο , ηα νπνία είλαη αζθαιψο
θαηψηεξα απφ ηα δηθά καο .
ηηο θξίζεηο καο βέβαηα έρσ δηαπηζηψζεη φηη δηαηππψλνπκε ιφγν γηα ηα σξαία
,αιιά απαξηζκνχκε απηά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζηήζνπλ

ην έξγν

θαιχηεξν , ησλ νπνίσλ ε έιιεηςε δείρλεη ην έξγν λα ρσιαίλεη , κε απνηέιεζκα
λα γεινηνπνηείηαη ν δεκηνπξγφο ηνπ .
Έηζη , θαηνξζψλνπκε λα καο ζεσξνχλ θαιχηεξνπο , αθνχ κπνξνχκε λα
θαηαιάβνπκε ηα ειαηηψκαηα ησλ νκνηέρλσλ καο

. ην ζεκείν απηφ

επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα ν εγσηζκφο , ν νπνίνο έρεη πιήμεη ηελ
νκάδα ησλ ινγίσλ ,κε απνηέιεζκα νη θξίζεηο ηνπο λα είλαη ππνθεηκεληθέο. Αελ
ηνπο βνεζά λα θξίλνπλ αληηθεηκεληθά ,αιιά ζθεπηφκελνη επνθζαικηψληεο
πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ,γηα λα
αλαδεηρζεί ην δηθφ ηνπο έξγν .
Ο ππνθεηκεληζκφο ηεο ζθέςεο ηνχο εκπνδίδεη λα θξίλνπλ κε αληηθεηκεληθά
θξηηήξηα θαη λα επαηλέζνπλ ην έξγν ησλ νκνηέρλσλ ηνπο. Δ ππαξμηαθή
αλαζθάιεηά ηνπο δπλακψλεη ηα εγσηζηηθά ζηνηρεία ηνπο, κε απνηέιεζκα λα
θξίλνπλ ηνπο ιφγνπο ησλ άιισλ θαηψηεξνπο απφ ηνπο δηθνχο ηνπο .
44. Κη ελψ αγσληδφκαζηε γηα λα απνδείμνπκε φηη ην ζπνπδαηφηεξν πξάγκα
ζηε δσή είλαη ε ζνθία θη φηαλ θάπνηνο ηελ έρεη ηα άιια δελ αμίδνπλ,
20

Στο ίδιο,ςελ.153

22

πξνζπαζνχκε κε θάζε ηξφπν λα θξίλνπκε φινπο εθείλνπο πνπ αζρνινχληαη
κε ηνπο ιφγνπο θαη αγσλίδνληαη ζην ίδην άζιεκα κε εκάο , λα κεηψζνπκε ηε
δφμα ηνπο θαη λα εμεπηειίζνπκε κε θάζε ηξφπν ηελ πξνζθνξά ηνπο , δηφηη
δήζελ δελ αμίδεη ηίπνηα. Καη απηφ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ εθδνρή φηη ε ζνθία
είλαη έλα εχθνξν ρσξάθη κε πινχζην ρψκα θαη φηη ν θαζείο επηρεηξεί λα
θαξπψλεηαη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ηα αγαζά ηεο. Έηζη, δεκηνπξγείηαη ε
εληχπσζε φηη νη άιινη πζηεξνχλ θαη κφλν ν ίδηνο δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα
πεηχρεη , αθνχ γλσξίδεη πνην είλαη ην ζσζηφ θαη πνην φρη.
ηαλ

φκσο

πεξηνξίδνπκε

ηελ

ζνθία

,θαηαθέξλνπκε

θαηαξράο

λα

δηακνξθψλεηαη ε εληχπσζε φηη είλαη θάηη αθαηφξζσην θη έπεηηα φηη δελ αμίδεη
πνιχ . Βίλαη ινηπφλ νινθάλεξν φηη ην θαζεηί ζπλεπψο θαη ε ζνθία θξίλεηαη
απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ επηδεμηφηεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην
πεξηερφκελφ ηεο .
Βίλαη επίζεο αιεζέο φηη, φηαλ ν θάζε έλαο απφ εκάο πξνζπαζεί λα
θαηεγνξήζεη ηνπο νκνηέρλνπο ηνπ νη θαηεγνξίεο επηζηξέθνπλ ζηνλ ίδην.
ηαλ ζπκβνχλ απηά ηα δχν ,ηφηε δίλεηαη ε εηθφλα φηη ηα ελδηαθέξνληά καο δελ
είλαη ηίπνηα άιιν απφ αληηδειίεο ,νη νπνίεο δελ είλαη ρξήζηκεο ζηε δσή, κε
ζπλέπεηα λα κε κπνξνχκε λα ζηαζνχκε σο θνηλσληθή νκάδα.
Οη αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζε απηή ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε θαη θξίζε ησλ
πξαγκάησλ είλαη ε δήιηα ,ν θζφλνο , ε θαθεληξέρεηα , ε

καηαηνδνμία, κε

θνξπθαίν ηνλ εγσηζκφ . ηαλ θαζέλαο ιεηηνπξγεί σο άηνκν θη φρη σο
άλζξσπνο ,ηφηε δελ κπνξεί λα ζηαζεί ε θνηλσληθή νκάδα. Βθεί φπνπ ε
ζπλεξγαζία θαη ε απνδνρή έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ αηνκηθηζκφ θαη ηνλ
εγσηζκφ ,δελ ιεηηνπξγεί ε αληηθεηκεληθή θξίζε. Ο θαζέλαο ιεηηνπξγεί γηα ηνλ
εαπηφ ηνπ θαη βιέπεη ηνλ άιινλ αληαγσληζηηθά . Αελ ζπλαληάηαη κε ηνλ άιινλ,
αιιά ζπλερψο πξνζπαζεί λα ηνλ ππεξβεί θαη εμεγεί ηα πξάγκαηα φπσο ηα
αληηκεησπίδεη ν ίδηνο κε νδεγφ ηε δήιηα ,ην θζφλν θαη κεξηθέο θνξέο ην κίζνο.
45. Βγψ φκσο αθνχ απνκαθξχλζεθα κε δηθή κνπ επηινγή απφ ηνπο ινγίνπο
θαη ζηξάθεθα ζε πξάγκαηα ηειείσο δηαθνξεηηθά ,άθεζα ην πεδίν ειεχζεξν
ζηνπο άιινπο ινγίνπο.
Βθφζνλ ινηπφλ απνκαθξχλζεθα, δελ έρσ θαλέλα ιφγν λα δπζαλαζρεηψ θαη
λα εθθξάδσ παξάπνλα κε φζνπο πξνζβάιινπλ ηνπο ιφγνπο , αθνχ δελ έρσ
αλάγθε απφ ππεξάζπηζε γηα θάηη πνπ απφ θαηξφ έρσ εγθαηαιείςεη γηα θάηη
άιιν.
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Σν γεγνλφο απηφ βεβαίσο κνχ έρεη πξνθαιέζεη εζσηεξηθά πξνβιήκαηα θαη
δελ αληέρσ λα ζπκάκαη πψο άιιαμα ηειείσο πνξεία . Θπκάκαη πφζν σξαία
ήηαλ φηαλ ηαμηδεχακε κε νχξην άλεκν ζηελ ζάιαζζα ηεο ζνθίαο , φηαλ
αηθληδίσο έλαο αληίζεηνο άλεκνο κε νδήγεζε λα πεξηθέξνκαη απφ εδψ θαη
απφ εθεί . κσο ηη λα πξάμσ φηαλ ην έλα θχκα έξρεηαη κεηά ην άιιν, κε
θηππά θαη δελ κνπ επηηξέπεη λα ιάβσ ηηο απαξαίηεηεο αληνρέο

θαη λα

αζρνιεζψ κε ηα ζέκαηα πνπ έλαο άλζξσπνο αμίδεη λα ηα αγαπά
πεξηζζφηεξν.
ην ζεκείν απηφ θαίλεηαη φηη ν ζπγγξαθέαο απνκαθξχλεηαη απφ ηελ νκάδα
ησλ ινγίσλ ,επεηδή αθξηβψο εληφπηζε ηηο αηηίεο ,νη νπνίεο πξνθαινχλ ηελ
ππνθεηκεληθή θξίζε θαη ζπλεπψο φιεο απηέο ηηο αληηδειίεο ζηηο θξίζεηο ηνπο.
Σν γεγνλφο ηεο απνκάθξπλζεο απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα, φκσο
ηνπ έρεη πξνθαιέζεη εζσηεξηθή ηαξαρή. Εδίσο φηαλ ζθέθηεηαη φηη άιιαμε
ηειείσο πνξεία απφ κηα πξνεγνχκελε θαηάζηαζε πνπ αγαπνχζε ηδηαηηέξσο
ράξηλ ησλ εγθνζκίσλ κεξηκλψλ θαη ελαζρνιήζεσλ . Σαξάδεηαη ,φηαλ ζπκάηαη
πφζν σξαία ήηαλ φηαλ ηαμίδεπε κε νχξην άλεκν ζηελ ζάιαζζα ηεο ζνθίαο
,φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν ίδηνο.
46. Ώπηνχο ηνπο αλζξψπνπο ηνπο αμηφινγνπο ηνπο κνξθσκέλνπο νη νπνίνη
παξαδφζεθαλ ζηηο ελαζρνιήζεηο θαη ηα επηκέξνπο πξνβιήκαηα , αθήλνληαο
ηνπο ιφγνπο , ηνπο πξνθαιείηαη πξνθερσξεκέλε ηαξαρή .
Βίλαη αλαγθαζκέλνη λα δαπαλνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πλεπκαηηθψλ
δπλάκεψλ ηνπο ζηηο ζηνηρεηψδεηο εγθφζκηεο ελαζρνιήζεηο ,αιιά πνηέ δελ
απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ πξνεγνχκελν έξσηά ηνπο γηα ηνπο ιφγνπο ,νχηε
έρνπλ εμνξίζεη εθείλεο ηηο σξαίεο ζθέςεηο πνπ δηαηχπσζαλ ζην παξειζφλ.
Βίλαη φπσο εθείλνη , νη νπνίνη άθεζαλ κηα εχθνξε πεδηάδα ηειείσο ρέξζα λα
γεκίζεη δηδάληα θαη άγξηα ρφξηα ,αιιά δελ απνζαξξχλνληαη θαη αξρίδνπλ λα
ξίρλνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο

κεξηθνχο ρξήζηκνπο ζπφξνπο. Ση θαιφ φκσο

κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηνλ λνπ ελφο ηέηνηνπ αλζξψπνπ , ν νπνίνο δείρλεη
λα ππνηάζζεηαη ζην ηεξάζηην βάξνο ησλ δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ ,κε
απνηέιεζκα λα δηαζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ.
Ώπφ ηε κηα, παξαζχξεηαη απφ νξηζκέλεο θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο λα είλαη
αξεζηφο ζηνπο άιινπο θαη λα κε θηλδπλεχζεη λα ραξαθηεξηζηεί ν ίδηνο θαη ε
νηθνγέλεηά ηνπ απξνζάξκνζηνη θαη , απφ ηελ άιιε, δαπαλά φιε ηε
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δξαζηεξηφηεηά ηνπ λα εληνπίζεη λέεο κεζφδνπο , πνπ εμαζθαιίδνπλ ζ‟ απηφλ
θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ νηθνλνκηθή επάξθεηα.
Έηζη, φιεο απηέο νη κέξηκλεο ηνπ αθαηξνχλ ρξφλν θαη ηνλ εκπνδίδνπλ λα
επαλαζπλδεζεί κε ηηο αξρηθέο αζρνιίεο ηνπ.
Λεηηνπξγνχλ ( νη κέξηκλεο ) ζαλ νξηζκέλεο επαρζείο αξξψζηηεο πνπ θξαηνχλ
δέζκηεο ηηο ζθέςεηο ησλ αλζξψπσλ. Κάζε επγεληθφ βιαζηάξη ην θφβνπλ . Βλψ
ν λνπο μεθηλά ζαλ νξκεηηθφο ρείκαξξνο γηα ηα σξαία θαη κεγάια έξγα, νη
πηεζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ αιιάδνπλ ηελ θνίηε νδεγψληαο ηνλ ζε κηα δσή
βάλαπζε θαη κε πξνζηδηάδνπζα

ζε ειεχζεξν άλζξσπν. Μνηάδνπλ κε

απζάδεηο επηζηάηεο , νη νπνίνη ηπθιψλνπλ ην λνπ θαη δελ ηνλ αθήλνπλ λα
ζηξαθεί ζε θάηη αλψηεξν θαη δεκηνπξγηθφ θαη ηνλ θαηαληνχλ εληειψο αξγφ .
Βλαληίνλ ηνπ ( λνπ ) ιεηηνπξγνχλ φιεο νη δπλάκεηο πνπ θξνληίδνπλ λα ηνπ
αθαηξνχλ θάζε ηθκάδα . Δ ζπλήζεηα θαη ε θαζεκεξηλφηεηα είλαη αδπλακίεο
,πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ λνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ην νξζφ .Δ θαζεκεξηλή
αλαδήηεζε γηα ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία εκθαλίδνληαη θαη νη
ζπλερείο νηθνγελεηαθέο κέξηκλεο ( πγεία , νηθνλνκηθή επάξθεηα ,θνηλσληθέο
ππνρξεψζεηο ) θξαηνχλ δέζκηα ηε ζθέςε ηνπ αλζξψπνπ. Δ ζθέςε αλαιψλεηαη
ζηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξλψλ αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Παξαζπξκέλνο απφ
ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηηο θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο ,δαπαλά φιε ηελ ηθκάδα
ηνπ λνπ ηνπ λα εθεπξίζθεη λέεο κεζφδνπο ,γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ νηθνλνκηθή
επκάξεηα ,ε νπνία ζα ηνπ επηηξέςεη θαη λα θαηαμησζεί θνηλσληθά .
47. πλεπψο, πηζηεχσ φηη ελαληίνλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ιφγνπ ππάξρεη
έλαο άζπνλδνο πφιεκνο , ν νπνίνο θαηαζηξέθεη θάζε ηθκάδα θαη ηελ
πεξηνξίδεη ρσξίο λα ηεο επηηξέπεη λα αζρνιεζεί κε ηα νηθεία ηεο .
πκβαίλεη φπσο θαη ζηνλ πφιεκν . Θα ήηαλ αλφεην λα κελ θαηαζηξέςνπλ ην
ζηηάξη θαη ηε ζνδεηά ησλ ερζξψλ θαη λα ηα αθήζνπλ άζηθηα , δηφηη έηζη ζα ήηαλ
κεγάιε σθέιεηα ,ελψ αληίζεηα κε ηε ιεειαζία ηνχο νδεγνχλ ζηελ απφγλσζε .
Άιισζηε ,έρσ εκπεηξία απηνχ ηνπ γεγνλφηνο. Ήζεια λα είκαη ηθαλφο θαη γηα ηα
δχν , λα ηζνξξνπψ αλάκεζα ζηα δπν , ρσξίο λα δίλσ πεξηζζφηεξα ζην έλα ή
άιιν .
Έηζη, άξρηζα λα αζρνινχκαη κε ηηο θνηλσληθέο κέξηκλεο πνπ γλσξίδνπκε .
Ώπέθηεζα πεξηνπζία θαη δεκηνχξγεζα νηθνγέλεηα, έρνληαο ηε ςεπδαίζζεζε
φηη δελ ζα πάςσ λα αζρνινχκαη κε ηνπο ιφγνπο θαη ηελ παηδεία .Σψξα φκσο
πνπ γελλήζεθαλ ην θνξηηζάθη θαη ην αγνξάθη κνπ θαη κε έρνπλ ππνηάμεη
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νινθιεξσηηθά ,αθνχ έρσ ηελ ππνρξέσζε λα ηνπο εμαζθαιίδσ φ,ηη έρνπλ
αλάγθε απφ κέλα ,θαηαιαβαίλσ φηη φια κπνξεί λα ηα ζπλδπάζεη θάπνηνο αιιά
φρη απηά ηα δχν ( κέξηκλεο – ιφγνη ).
Σα παηδηά κνπ ινηπφλ κε πεηζαλαγθάδνπλ λα είκαη ζε εγξήγνξζε
εμαζθαιίδνληαο πφξνπο γηα ηε δσή ηνπο ,νη νπνίνη δελ ζα είλαη πξφζθαηξνη
αιιά ζα ηνπο εμαζθαιίδνπλ βεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ. υ
ε απηφ ηνλ λφκν ππνθχπηνπλ απφ ην παξειζφλ νη άλζξσπνη, λα αλαδεηνχλ
δειαδή ηα κέζα ηα νπνία ζα εμαζθαιίζνπλ ζηνπο απνγφλνπο ηνπο κηα
επηπρηζκέλε δσή . Γηα ηα ζήιεα ηέθλα καο κάιηζηα πξέπεη λα δηαζέηνπκε
επαξθή νηθνλνκηθά κέζα ,ψζηε λα ηνπο εμαζθαιίζνπκε έλαλ θαιφ θαη
αμηνπξεπή ζχδπγν .
Πνιινί

βέβαηα

απφ

εκάο

εγσηζηέο

θαη

άπιεζηνη

πξνζπαζνχλ

λα

ζπγθεληξψζνπλ φζα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα κπνξνχλ, γηα λα απνθηήζνπλ ηηο
πξνυπνζέζεηο

λα παληξέςνπλ ηηο θφξεο ηνπο κε πξφζσπα

αλψηεξεο

θνηλσληθήο ηάμεο, ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν θχξνο
ζηελ θνηλσλία.
ΐέβαηα ηα πξάγκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ήηαλ δηαθνξεηηθά ,αλ δελ ήκαζηαλ
άπιεζηνη θαη εγσηζηέο θαη δελ είκαζηε ζεξεπηέο ηεο επηηπρίαο θαη ησλ
ρξεκάησλ . Βάλ ν βίνο καο ήηαλ ιηηφο θαη νη αλάγθεο καο ήηαλ ηφζεο ,φζεο ζα
καο επέηξεπαλ λα δνχκε ήξεκα. Ώλ δηαθφπηακε ηελ ζήξα ηεο θαηάθηεζεο ησλ
πιηθψλ αγαζψλ ,αδηαθνξψληαο γηα ηα ππφινηπα , ε δσή θαη νη ζρέζεηο ησλ
αλζξψπσλ ζα γίλνπλ επηφηεξεο. ηαλ ε δσή καο δελ ζα ήηαλ κία ζπλερήο
ζήξα καγηζζψλ ,αιιά ζα ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ αλαδήηεζε φρη κφλν ησλ
πιηθψλ αγαζψλ . Δ ππαξμηαθή ηζνξξνπία δελ έρεη ηηο πεγέο ηεο ζηελ χιε. Δ
αλαδήηεζή ηεο βξίζθεηαη ζε άιιεο ζθαίξεο αγαζψλ καθξηά θαη έμσ απφ ηελ
χιε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νθείινπκε λα πξνθπιαζζφκεζα απφ ηελ ζπλερή
πεξηπιάλεζε ζηηο κέξηκλεο ηεο δσήο. ηαλ ζα κάζνπκε λα δηαηεξνχκε θαη
κέξνο ηνπ λνπ καο έμσ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο , ηφηε ζα κπνξέζνπκε λα
δψζνπκε ρψξν ζην πλεχκα καο λα αζρνιεζεί κε ηελ επγέλεηα ηεο παηδείαο.
48. Έηζη ινηπφλ φιν

ην είλαη καο πεξηνξίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο

θαηάθηεζεο φισλ απηψλ ησλ πιηθψλ αγαζψλ αδηαθνξψληαο ηειείσο γηα ηα
ππφινηπα ζεσξψληαο

ηα άρξεζηα . ηαλ φκσο ε ηχρε πξνθαιέζεη ηα

απξφβιεπηα θαη αλεπηζχκεηα ,ε ζιίςε θαη ε ζηελνρψξηα κάο θπξηεχνπλ ,κε
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απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχκε λα αζρνιεζνχκε επηηπρψο κε ηε θηινζνθία
θαη ηνπο ιφγνπο ,αθνχ ε ζθέςε καο δελ ζα είλαη αθκαία θαη ζηαζεξή .
πλεπψο, γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα δηαηεξήζεη ακείσηε ηελ έληαζε ηνπ
έξσηά ηνπ γηα ηε ζνθία θαη ηνπο ιφγνπο νθείιεη λα πξνθπιάζζεηαη απφ ηελ
άζθνπε πεξηπιάλεζε ζηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο , γηα λα κπνξέζεη λα ιάβεη
σο αληάιιαγκα ηελ επγέλεηα θαη ηε δφμα ηεο παηδείαο. Κη αο κε λνκίδεη φηη αλ
πέζεη ρσξίο ηελ ζέιεζή ηνπ ζηα δίρηπα ηεο δσήο ,ζα κπνξέζεη εχθνια λα
απαιιαγεί φπνηε ην ζειήζεη .
Ώπηαπαηάηαη φηαλ λνκίδεη φηη κπνξεί λα ραιηλαγσγήζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο
δσήο. Αελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λα αζρνιεζεί θαη κε θάηη άιιν θαη

λα

αθνζησζεί ζηε δηεθπεξαίσζε ηνπ νινθιεξσηηθά.
Βπνκέλσο ,ν πξαγκαηηθφο εξαζηήο ηεο παηδείαο ζα πξνβιέςεη απηνχο ηνπο
θηλδχλνπο ή ζα ηνπο απνθχγεη κε θάζε ηξφπν. πσο νη λαπηηθνί νη νπνίνη
πξφθεηηαη λα ηαμηδέςνπλ ζε κηα ζάιαζζα κε πνιιά ξεχκαηα εηζέξρνληαη απφ
πην ςειά γηα λα πεξηνξίζνπλ ιίγν εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ νξκή ησλ ξεπκάησλ
ρσξίο λα θηλδπλεχζνπλ λα παξαζπξζνχλ απφ ηε ζθνδξφηεηα ησλ ξεπκάησλ
,πνπ κπνξεί λα ηνπο ξίμεη

θάπνπ αιινχ. Σν ίδην θη απηφο έρεη εθ ησλ

πξνηέξσλ δπλακψζεη ηε γλψζε ηνπ θαη ηνλ ηζρπξφ ραξαθηήξα ηνπ θη έηζη δελ
κπνξεί λα απνκαθξπλζεί απφ απηφ πνπ αγαπά.
49. Κη φκσο νξηζκέλνη επηρεηξεκαηνινγνχλ ιέγνληαο φηη δελ σθεινχληαη φζνη
είλαη

πηζηνί κφλνλ ζηνπο ιφγνπο ,ελψ δελ ράλνπλ θαη ηίπνηε αλ ηνπο

εγθαηαιείςνπλ. Σε ζηηγκή κάιηζηα φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα ζψκαηα , έηζη
θαη κε ηνπο αλζξψπνπο λα ζηακαηνχλ ζε νξηζκέλα αμεπέξαζηα φξηα. Πνιινί
φκσο πνπ έρνπλ θάπνηαο κνξθήο εμνπζία ,φηαλ θάπνηνο αλαθεξζεί ζηα
παζήκαηά ηνπο ηνλ αληηκεησπίδνπλ σο ερζξφ θαη πξνζπαζνχλ λα ηνλ
απνθξνχζνπλ κε θάζε κέζν. Κη απηφ επεηδή ζεσξνχλ αηδψ λα γλσξίδεη ηα
παζήκαηά ηνπο θάπνηνο άιινο .
50. Σέηνηεο ζεσξίεο κπνξεί λα παξαηεξνχληαη ,αιιά λα δηαηππψλνληαη
δχζθνια ,δηφηη

νξηζκέλα πξάγκαηα εχθνια ηα αληηιακβαλφκαζηε φρη φινη

βέβαηα κε ηνλ ίδην ηξφπν αιιά φηαλ έιζεη ε ζηηγκή λα ηα δηαηππψζνπκε , δελ
είλαη δπλαηφ λα ηα εθζέζνπκε φια.
ε απηή ηελ εκπεηξία ινηπφλ, ε νπνία είλαη θνηλή ζε φινπο, εγθισβίδνληαη
πνιινί θαη αξθνχληαη κφλν ζην λα παξαηεξνχλ ρσξίο λα δηαηππψλνπλ θαη ηνλ
ζηνηρεηψδε ιφγν .
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Έηζη ,πνην είλαη ην θέξδνο γηα θάπνηνλ ν νπνίνο θαηαλνεί κελ ηα αλζξψπηλα
θαιχηεξα απφ ηνπο άιινπο , αιιά εγθισβίδεηαη ζε απηά εθνχζηα ή αθνχζηα;
Σν έρνπκε ζεκεηψζεη πνιιέο θνξέο σο ηψξα: δελ πξάηηνπκε απηά πνπ
ζέινπκε νχηε είλαη εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηήζνπκε φια φζα ζθεθηφκαζηε.
51. Οξηζκέλνη

βέβαηα επηζπκνχλ θάηη θαιχηεξν , πηζηεχνπλ κάιηζηα φηη

αμίδνπλ πεξηζζφηεξν αιιά ππνηάζζνληαη ζηηο πεξηζηάζεηο ,είηε γηα ράξε ηνπ
ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπο ή γηα ράξε ησλ νηθείσλ ηνπο.
Αηφηη δελ αθνινπζνχκε ηηο επηηαγέο ηεο ινγηθήο καο ,αιιά ππνθχπηνπκε ζηηο
ζειήζεηο ηνπ πεξηβάιινληφο καο ,αθνχ εκείο νη άλζξσπνη δελ δνχκε κφλνλ
γηα ηνλ εαπηφ καο ,αιιά καο ελδηαθέξεη ε ζθέςε ησλ ππνινίπσλ .Σφζν πνιχ
κάιηζηα ψζηε γηα λα θεξδίζνπκε ηελ εχλνηά ηνπο λα απνδερφκαζηε ηηο
απφςεηο ηνπο φζν θη αλ δελ ζπκθσλνχκε κε ην πεξηερφκελφ ηνπο . Καη ηνχην ,
δηφηη ζέινπλ λα δψζνπλ ηελ εληχπσζε φηη δελ ελεξγνχλ κε ηε δηθή ηνπο
ειεχζεξε γλψκε ,αιιά ππνθχπηνπλ ζηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο φρη δηφηη
ζπκθσλνχλ ,αιιά απφ θαζαξή αδπλακία .
Βλεξγνχλ ζαλ ιηπνηάθηεο θαη είλαη αλίθαλνη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ
θνηλσλία. Βπηδηψθνπλ δηαξθψο έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο θαη αιιάδνπλ
ζπλερψο. Ώπηφ πνπ απνθαζίδνπλ ηε κηα ζηηγκή κε ζάξξνο ,χζηεξα ην
αιιάδνπλ κεηαληψλνληαο γηα ηελ αξρηθή ζέζε ηνπο .Δ ζηαζεξή παξακνλή
ηνπο ζε θάηη ηνχο θαίλεηαη κηα κνξθή παξάινγεο ξαζπκίαο . Σε κηα
θπξηεχνληαη απφ ηα αθαηακάρεηα ζέιγεηξα ηεο ήζπρεο δσήο θαη ηελ άιιε
επηδεηνχλ ηελ αηειείσηε πεξηπιάλεζε θαηαιήγνληαο απφ ηνλ απζηεξφ Αψξην
ξπζκφ ζηνλ αλεηκέλν Λχδην .
Σίπνηε δειαδή δε κέλεη ζηαζεξφ θη φια αιιάδνπλ ζέζε

αλάινγα κε ηελ

θίλεζε ηεο ζθέςεο θαη ηεο άζηαηεο θχζεο καο .ινη καο επαηλνχκε απηά πνπ
πξάηηνπκε Πνιινί φκσο πξάηηνπλ άιια απφ απηά πνπ δηδάζθνπλ .
Έρνπλ ηελ αμίσζε λα πείζνπλ ηνπο άιινπο , φρη φκσο ηνλ εαπηφ ηνπο . Βλψ
είλαη θαζνδεγεηέο ησλ άιισλ δελ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε ηάμε ηνλ εαπηφ ηνπο
52. ινη πξνζπαζνχλ λα αλαθαιχςνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ην αγαζφ εθείλν ην
νπνίν είλαη ην θαιχηεξν θαη απνθηάηαη επθνιφηεξα.
Γηα ηνλ θαζέλα βέβαηα είλαη δηαθνξεηηθφ ηη είλαη αγαζφ θαη άιινη αλαδεηνχλ λα
ην εληνπίζνπλ ζηηο κέξηκλεο ηεο δσήο ,άιινη ην αλαδεηνχλ ζηελ απξαμία θαη
ηελ εξεκία θαη άιινη λνκίδνπλ φηη ζα ην εληνπίζνπλ θεχγνληαο ηειείσο φζν ην
δπλαηφλ πην καθξηά απφ φια.
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Πνιινί ζηε δηαδξνκή ηεο αλαδήηεζεο εγθαηαιείπνπλ ηνλ έλα ηξφπν θαη
επηιέγνπλ ζηνλ άιιν ,φρη επεηδή ην επηζπκνχλ ,αιιά επεηδή δελ κπνξνχλ λα
ην πεηχρνπλ . πλαληνχλ δπζθνιίεο θαη απνκαθξχλνληαη απφ ηελ θνηλσληθή
δσή. Άιινη πάιη δελ αλακεηγλχνληαη

ζηα δεκφζηα πξάγκαηα, επεηδή είλαη

άηπρνη. Ώπηνί είλαη πνπ βαζαλίδνληαη

πεξηζζφηεξν ,πξνζπνηνχληαη φηη

ππάξρεη γαιήλε εληφο ηνπο, φκσο έλα χπνπιν θχκα ηαξάδεη ζπλερψο ηνλ
εζσηεξηθφ θφζκν ηνπο .
Σέινο, ππάξρνπλ θη απηνί πνπ ζα αληάιιαζζαλ ηε δφμα θαη ηελ εδνλή πνπ ζα
απνιάκβαλαλ ζηνλ θφζκν κε ηε δφμα θαη ηελ εδνλή πνπ ηνχο πξνζθέξεη ε
ζνθία.
53. Τπάξρεη θαη κηα θαηεγνξία αλζξψπσλ πνπ πηζηεχεη φηη ε ηχρε έρεη ηελ
πξσηνθαζεδξία θαη ε θχζε αθνινπζεί. Πηζηεχνπλ δειαδή φηη φπνπ ππάξρεη ε
ηχρε ππάξρεη θη‟ φιε ε αξκνλία ηεο αξεηήο ηεο θχζεο. Έρνπλ γίλεη ππνρείξηα
ηεο ηχρεο κεηαθηλνχληαη ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ , φπνπ ηνπο νδεγεί ε ηχρε.
Θεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα ηα θαηνξζψζνπλ φια κφλνη ηνπο .
Σα αλσηέξσ ζπκβαίλνπλ ζ‟ απηνχο πνπ ηνχο αθνινπζνχλ φια αξκνληθά ζην
ηαμίδη ηεο δσήο. Αηφηη ππάξρνπλ θαη νη άιινη πνπ ζπλαληνχλ ζνβαξά εκπφδηα
θαη ηαιαλίδνληαη

κέζα ζηε δπζηπρία ηνπο. ια απηά φκσο πνπ ηνπο

ζπκβαίλνπλ ηνπο ηαξάδνπλ ηε ζθέςε θαη λνκίδνπλ φηη ηα πινχηε θαη ε δφμα
ηνχο παξέρνπλ αζθάιεηα θαη ζα κπνξνχλ γηα πάληα λα ηα έρνπλ ππφ ηνλ
έιεγρφ ηνπο . ζν φκσο είλαη δπλαηφλ θαη δψληαο κέζα ζ‟ απηή ηε θαηάζηαζε
πξέπεη λα δηαηεξνχκε νξζή ηε ζθέςε καο, λα κελ αδηαθνξνχκε θαη λα
πξνζπαζνχκε πάληα λα ζεξαπεχνπκε ηα θαθψο θείκελα. Ώπηή ε νξζνινγηθή
αληηκεηψπηζε είλαη θαη ην κφλν θάξκαθν πνπ δηαζέηνπκε ζηε ζχγρπζε ηεο
ζθέςεο καο εμαηηίαο φζσλ γίλνληαη.
54. Οξηζκέλνη φκσο πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη θη‟ άιινο ηξφπνο δηαηήξεζεο ηεο
ηζνξξνπίαο εληφο καο. Πηζηεχνπλ φηη ε ηχρε είλαη θάηη απαηειφ θαη αζηαζέο
θαη θαλείο δελ κπνξεί λα ηεο έρεη εκπηζηνζχλε άζρεηα αλ είλαη θαιή ή θαθή.
Έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ηα πξάγκαηα απφ θαιά είλαη δπλαηφ λα γίλνπλ
άζρεκα θαη απφ ρξπζά ράιθηλα. Γλσξίδνπλ , επίζεο, φηη απφ ηε κεγάιε
δπζηπρία κπνξνχλ λα κεηαβνχλ ζηε κέγηζηε επηπρία θαη φηη αληί γηα ηε ζχειια
λα θπζήμεη νχξηνο άλεκνο θαη λα νδεγήζεη ην θαξάβη καο ζε άιινπο δξφκνπο.
πλεπψο ,απηφο πνπ ζπλαληά επλντθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη, αλ έρεη λνπ ,λα
πεξηκέλεη φηη φια είλαη ελδερφκελν λα αλαηξαπνχλ. Ώληηζέησο κ‟ απηφλ ν
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νπνίνο ηψξα δπζηπρψο ηξέθεη ειπίδεο φηη ζην κέιινλ ηα πξάγκαηα ζα
βειηησζνχλ.
Έηζη ν πινχζηνο πξέπεη λα ζθέπηεηαη εμηζψλνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ κ‟ εθείλνλ
πνπ ζηεξείηαη ηα πάληα θαη ν θησρφο θέξλνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ζηελ ίδηα
θαηάζηαζε κε ηνλ πινχζην. Ώλ φκσο ν πινχζηνο ζθέπηεηαη αιαδνληθά ιφγσ
ηεο επλντθήο ηχρεο ηνπ θαη ν θησρφο δεη ρσξίο θακία πξνζδνθία , φηη δειαδή
ηα πξάγκαηα ζα βειηησζνχλ , ηφηε ππνθχπηνπλ θαη νη δχν ζην ίδην ιάζνο.
Μνπ δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη ε ζθέςε ηνπο είλαη κέζα ζε κηα ζχειια θαη
λαπαγνχλ , ιεο θαη λα ζέινπλ ζ‟ έλα κηθξφ ζθάθνο λα θνξηψζνπλ , ζαλ λα
είλαη εκπφξεπκα , κηα πνιχ κεγάιε επηπρία θαη ηαμηδεχνπλ έρνληαο ζηε ζθέςε
ηνπο ηνλ θίλδπλν . Γη‟ απηφ είλαη αδηάθνπα θνβηζκέλνη θαη έρνπλ δηαξθψο ζηε
ζθέςε ηνπο ηνλ ζάλαην. Ώπηνχο ηνπο αλζξψπνπο δελ αμίδεη λα ηνπο
ζαπκάδνπκε γηα ηελ ηχρε ηνπο. Θεσξψ φηη θάζε άλζξσπνο είλαη ραξνχκελνο
ή ιππεκέλνο αλάινγα κε ηε δηάζεζή ηνπ θαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηε
δπζηπρία ηνπ ή ηελ επηπρία ηνπ.
Ίζσο κπνξεί φπνηνο είλαη ηαπεηλφο λα βαπηίδεηαη ιηγφηεξν απφ θάπνηνλ
δηαθεθξηκέλν ζηε λ θνηλσλία. Αηφηη

ηνλ άζεκν ηνλ ζηελνρσξεί ε έιιεηςε

νξηζκέλσλ πξαγκάησλ, ελψ ηνλ πινχζην ηνλ ζηελνρσξεί πνιχ ε ζπλερήο
ζήξα ηεο δηαηήξεζεο ησλ φζσλ έρεη ,δηφηη ην λα ζηεξεζείο θάηη πνπ έρεηο ήδε
δνθηκάζεη είλαη κεγαιχηεξε ζηελαρψξηα απφ ην λα κελ ην έρεηο θαζφινπ.
55. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο βαζίζνπ ζηε ζθέςε ζνπ. Φξφληηζε λα έρεηο
θαιχηεξε ζθέςε θαη απφδεημε

φηη εθείλνπ ε επηηπρία είλαη εμσηεξηθή θαη

βαζίδεη ην πεξηερφκελφ ηεο ζε πξάγκαηα πνπ δελ ηνχ αλήθνπλ. Βθείλνο δελ
κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ ,αιιά ζε πξάγκαηα έμσ απφ απηφλ . Καη
είλαη επθνιφηεξν λα έρεηο ηελ βνήζεηα ηνπ εαπηνχ ζνπ , παξά θάπνηνπ άιινπ
πξάγκαηνο απφ έμσ.
Ώλ ινηπφλ θάπνηνο ππεξηεξεί απέλαληί ζνπ ιφγσ ηνπ πινχηνπ πξνζπάζεζε
θη εζχ λα επηθξαηήζεηο κε ηε ζθέςε ζνπ. Ώλ ζε πξνζβάιιεη θάπνηνο , κελ
ηαπεηλψλεζαη .Ώλ είλαη καληαθφο, δηαηήξεζε

ηελ ςπρξαηκία ζνπ . Ώλ

ζπκπεξηθέξεηαη αιαδνληθά ιφγσ ηνπ πινχηνπ ηνπ ,εζχ κελ ηνλ πηζηεχεηο.
Έηζη ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη δελ έρεη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ ζέλα θαη ζα
θαηαιάβεη φηη ηίπνηε δελ είλαη ζεκαληηθφηεξν απφ ηελ εζσηεξηθή δηάζεζε ηνπ
αλζξψπνπ, εθφζνλ απφ ηνλ ίδηνλ εμαξηάηαη ε ραξά θαη ε ιχπε. Καη αλ ζνχ
επηηεζεί θαη ζε ζηελαρσξήζεη ,γηα λα ζνπ απνδείμεη φηη ζε θάηη ππεξηεξεί
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απέλαληί ζνπ ,εζχ κε ηαξαρζείο θαη έρε ηα κάηηα ζνπ ζηξακκέλα ζην κέιινλ.
Ο ρξφλνο εμειίζζεηαη ηάρηζηα θαη, φηαλ πεζάλεηε θαη νη δχν, ζα βξεζείηε ζηνλ
ίδην ηάθν ίζηνη θαη φκνηνη.
Ώλ ηνχ απνδείμεηε ηα αλσηέξσ , ηφηε ζα ηαξαρζεί ,αθνχ ζα θαηαλνήζεη ,φηη ε
επλντθή

ηχρε ηνπ δελ ηνπ παξέρεη θαλέλα πιενλέθηεκα απέλαληί ζνπ .

Μπνξεί φκσο θαη λα ζε πεξηπαίμεη
,δηαηήξεζε

θαη

εηδηθά ,αλ είζηε ζε αθξναηήξην

ηελ ςπρξαηκία ζνπ θαη κε λνκίδεηο ,φηη ζα κείλεηο ρσξίο

αθξναηήξην .
Θα ζε πιεζηάζνπλ νξηζκέλνη θαη ζα θαζίζνπλ κε πξνζπκία δίπια ζνπ. Αηφηη
γηα ζέλα δελ ζα ληψζνπλ θζφλν. Ώληίζεηα, εθείλνλ πνπ ζε εηξσλεχηεθε ,δηφηη
είρε πεξηζζφηεξε δχλακε θαη ήηαλ ηζρπξφο , αηζζάλνληαη επραξίζηεζε φηαλ
αθνχλ θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηνπ. Ώλ πάιη ζε εηξσλεπηεί ρσξίο λα είλαη άιινη
παξφληεο εζχ κπνξείο λα έρεηο έλαλ αθξναηή – θξηηή γηα ζχκκαρν. Σνλ ιφγν.
Βδψ απνδεηθλχεηαη πφζν ηεξάζηηα ζεκαζία έρεη γηα ηνλ άλζξσπν ε ζνθία .
Ση θεθαιαηψδε εμνπιηζκφ πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν. Θα ζηξαθείο κε ζάξξνο
ζηνλ εαπηφ ζνπ θαη ζα ιάβεηο απηά ηα εθφδηα ,γηα λα επηηεζείο ζηνλ αληίπαιν.
Ο ιφγνο ζα είλαη

ην θαιχηεξν εθφδην πνπ ζα ζνπ ζπκπαξαζηαζεί .Να

γλσξίδεηο φηη είλαη εχθνιν γηα θάπνηνλ πνπ είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο θαη
εμνπιηζκέλνο κε ηα εθφδηα ηεο ινγηθήο θαη ηεο ζχλεζεο λα αληαπνθξηζεί
απνηειεζκαηηθά ζε φ,ηη ηνπ παξνπζηάδεηαη .
56. πλεπψο , ν έλαο αηζζάλεηαη επραξίζηεζε θαη ε ςπρή ηνπ γαιελεχεη
θαζψο επξίζθεη ρψξν άλεζεο ζηνλ ιφγν, ελψ ν άιινο ζηνλ αγψλα λα
απνδείμεη φηη ππεξηεξεί αληιψληαο εθφδηα απ‟ έμσ εμαληιείηαη απφ ην άγρνο.
Βθηφο βέβαηα θαη αλ ζηακαηήζεη ηελ άζθνπε δξαζηεξηφηεηά ηνπ, αλαθαιέζεη
ηε ινγηθή θαη αθνινπζήζεη ήζπρα ηνλ δξφκν ζηε δσή.
Μπνξεί φκσο λα πνιππξαγκνλεί θαη λα επηηίζεηαη ζηνπο άιινπο κε ηελ
αιαδνλεία πνπ ηνχ πξνζθέξεη ε εμνπζία. Ώλ απηφο ν άλζξσπνο δελ
θαηαβάιιεη θακηά πξνζπάζεηα λα απηνζπγθεληξσζεί θαη λα απνκαθξπλζεί
απφ απηά, ηφηε είλαη ν πην δπζηπρηζκέλνο απ‟ φινπο.
Κάπνηε ν Αηνγέλεο ν θπληθφο πεξηπαηνχζε ζηελ Ώζήλα θαη είδε ζ‟ έλα
θαπειεηφ έλαλ λεαξφ αξηζηνθξάηε. ηαλ ηνλ αληίθξηζε, ν λένο έηξεμε λα
θξπθηεί θαη ν Αηνγέλεο ηνχ είπε << κα δελ βιέπεηο φηη εηζεξρφκελνο κέζα
βπζίδεζαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζην θαθφ θαη ληξνπηάδεζαη πην πνιχ, φζν θη‟ αλ
λνκίδεηο φηη γιηηψλεηο απφ απηφ;>>.
31

57. ηνλ αληίπαιν ινηπφλ πνπ θέξεηαη κε αιαδνλεία ιακβάλνληαο δχλακε
απφ ηελ εμνπζία ηνπ κπνξείο λα ηνπ αλαθέξεηο ηα εμήο: σξαία φια απηά. Σν
πξφβιεκα φκσο αγαπεηέ κνπ είλαη φηη εζχ δελ θαηαιαβαίλεηο πσο ε
θαηάζηαζή ζνπ επηδεηλψλεηαη έηζη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη ζπλερψο κε ηηο
θαθέο

πξάμεηο ζνπ θαηαηξνπψλεηο ηνλ ίδην ζνπ ηνλ εαπηφ θαη φρη ηνπο

άιινπο, νη νπνίνη κε ηε βνήζεηα ηνπ ιφγνπ ζε βιέπνπλ θαη γεινχλ καδί ζνπ ,
κε απνηέιεζκα λα δίλεηο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ππνινίπνπο λα ζε
αληηκεησπίζνπλ επθνιφηεξα.
Σαπηφρξνλα, πηέδεηο ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ζην ηέινο ηνλ θαηαζηξέθεηο, φπσο
αθξηβψο γίλεηαη κε ηα αγξηνγνχξνπλα πνπ πεγαίλνπλ θαη πέθηνπλ κφλα ηνπο
ζηα αθφληηα ησλ θπλεγψλ, εμνληψλνληαο κφλα ηνπο ηνλ εαπηφ ηνπο ρσξίο ηνλ
ηδηαίηεξν θφπν ησλ θπλεγψλ.
Ώληηζέησο, νη αληίπαινί ζνπ κε νδεγφ ηνλ ιφγν , κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ην
θαιφ απφ ην θαθφ θαη θαηνξζψλνπλ λα μερσξίδνπλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηα
δπζάξεζηα απφ ηα επράξηζηα θαη λα πξνρσξνχλ κε ηάμε θαη εξεκία.
58. Κη φκσο νξηζκέλνη πηζηεχνπλ φηη ν άλζξσπνο πξέπεη λα δεη
ρξεζηκνπνηψληαο φζν γίλεηαη ιηγφηεξν ηε ζθέςε ηνπ θαη λα κελ πξνζπαζεί λα
γίλεηαη ινγηθφο θαη θξφληκνο, δηφηη ηζρπξίδνληαη φηη κε ηε ινγηθή ν άλζξσπνο
δελ κπνξεί λα θεξδίζεη ηίπνηε θαιχηεξν παξά λα ιππάηαη πεξηζζφηεξν , αθνχ
θαηαιαβαίλεη νπζηαζηηθφηεξα απφ ηνπο άιινπο ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο.
ζν ιηγφηεξα πξάγκαηα γλσξίδεη θάπνηνο ,δηέξρεηαη

ηε δσή ηνπ ρσξίο

ζηελαρψξηα.
Σφζν πνιχ εθηηκνχλ ηελ αλνεζία θαη ηελ ακάζεηα , δηφηη έηζη κφλν
θαηαθέξλνπλ λα ιακβάλνπλ ηελ εδνλή πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε ζηηγκή. κσο
ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ζα δηαηππψζνπκε ηελ εμήο κηθξή εξψηεζε. Ώλ
φπσο ηζρπξίδνληαη δελ πξέπεη λα ελαζρνινχκαζηε θαη λα πξνλννχκε γηα ηηο
εκέξεο καο θαη ηα εθφδηα ηεο δσήο, ηφηε, αλ επξφθεηην λα ηαμηδέςνπλ, ζα
επηζπκνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ ην ηαμίδη ηνπο ρσξίο λα έρνπλ ιάβεη θακηά
πξνθχιαμε γηα ηνπο δηάθνξνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο
αλέκνπο, ηνπο πεηξαηέο, ηηο θαθνθαηξίεο;
Αελ ζα πξέπεη θάζε θνξά λα θνπηάδνπλ θαη λα θξνληίδνπλ γηα θάζε δπζθνιία
πνπ πξνθχπηεη; Αελ ζα πξέπεη λα κεξηκλνχλ θαη γηα φια η‟ άιια ηα νπνία
απαηηνχληαη γηα έλα αζθαιέο ηαμίδη; πσο είλαη ε γλψζε ηεο λαπηηθήο ηέρλεο
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θαη ε αλάγθε λα κνρζνχλ πνιχ; Ση ζέινπλ, λα απαιιαγνχλ απφ θάζε έγλνηα
γηα λα κελ ηαιαηπσξνχλ ηε ζθέςε ηνπο θαη λα ηαμηδεχνπλ φπσο ηχρεη;
Ώλ πήγαηλαλ ζην πφιεκν; Θα ήζειαλ λα νξκνχλ ζηε κάρε άνπινη, ρσξίο λα
έρνπλ θακία ζπλαίζζεζε θηλδχλνπ θαη ρσξίο λα ιακβάλνπλ πξφλνηα; Θα
ήζειαλ ρσξίο ινγηθή λα νξκνχλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαη ρσξίο θακία
ζθέςε ,απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα λα κελ έρνπλ έγλνηεο θαη ζηελνρψξηεο;
ίγνπξα είλαη ςπρνπαζείο φζνη ελεξγνχλ θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν . Αηφηη θαη
ε δσή έλα ηαμίδη είλαη θαη ηαμηδεχεη κε ζχλεζε φπνηνο πξνλνεί γηα θάζε ηη. Καη
εθζηξαηεία κπνξνχκε λα ηε ραξαθηεξίζνπκε ,ε νπνία δηεμάγεηαη κε ηξφπν
ζσζηφ, φηαλ, φπσο είπακε, ππνινγίδνπκε θάζε πξάγκα. πλεπψο, δελ είλαη
ινγηθφ λα εχρεηαη θάπνηνο λα δεη κέζα ζηελ ακάζεηα απνθιεηζηηθά θαη κφλν
γηα λα κελ αληηκεησπίδεη ζηελαρψξηεο. Καλείο δελ κπνξεί λα ρνξεχεη ή λα
παίδεη ιχξα αλ δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ αξκνλία. Σν ζψκα δελ
επηηξέπεηαη λα ην ηξέθνπκε φπσο ηχρεη θαη λα ηνπ δίλνπκε νηηδήπνηε ρσξίο λα
ζθεπηφκαζηε. Ώληηζέησο, πξέπεη λα εμεηάδεη θαιά ηη πξέπεη λα ηξψεη θαη λα
πίλεη έρνληαο ζηνλ λνπ ηνπ φηη άιια κπνξεί λα ηα απνιακβάλεη θη άιια δελ
επηηξέπνληαη, φζν θη‟ αλ απηφ ηνλ ζηελαρσξεί, δηφηη δηαθνξεηηθά ζε ιίγν ζα
νδεγεζεί ζε αξλεηηθή εζσηεξηθή θαηάζηαζε, ζε δπζθνξία.
Καη κε ηελ ςπρή ζνπ ηη ζα πξάμεηο , πνπ, αλ ην θαηαιαβαίλεηο , είλαη ην πην
πνιχηηκν αγαζφ ζνπ. Υξεηάδεηαη πνιχ θξνληίδα γηα λα ηε δηαηεξείο ζε θαιή
θαηάζηαζε. Υξεηάδεηαη θαζνδήγεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ λνπ θαη ηεο ινγηθήο θαη
φρη λα ηελ αθήζεηο ειεχζεξε ρσξίο θφβν θαη ππνςίεο ,γηα λα κελ έρεηο ηίπνηε
λα ζθέπηεζαη θαη λα ζιίβεζαη. Σέηνηα θαηάζεζε επίπιαζηεο επθξνζχλεο δελ
γλσξίδσ πφζν κπνξεί λα δηαξθέζεη θαη αλ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη.
59.Σφηε ζα κπνξνχζεο λα εμαγάγεηο θαη ηνπο δχν νθζαικνχο ζνπ , γηα λα κε
βιέπεηο νηηδήπνηε δπζάξεζην ,πνπ ζα ζνπ πξνθαιεί ιχπε. Αελ λνκίδσ φηη
θάπνηνο ινγηθφο άλζξσπνο ζα έπξαηηε θάηη ηέηνην. Βίλαη πξνηηκφηεξν λα ηα
βιέπσ φια θη αο ζηελνρσξεζψ απφ φια. Άιισζηε, ν Θεφο κνχ έδσζε λνπ θαη
ινγηθή ηηκψληαο κε πεξηζζφηεξν απφ φια ηα δψα . Γη απηφ θη εγψ αο θξνληίζσ
λα ηα θαιιηεξγήζσ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηψ φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη θη αο
ζηελνρσξεζψ. Ώπηφ ζα κε θαηαζηήζεη δπλαηφηεξν θαη θάζε θνξά ζα κάζσ
λα ηα ρξεζηκνπνηψ κε ην πην νπζηψδε ηξφπν .
Να ζην ζέζσ θαη δηαθνξεηηθά . Βζέλα, αλ επξφθεηην λα ζνπ πθαξπάμνπλ ηα
ελδχκαηα , δελ ζα δπζαλαζρεηνχζεο; Καη αλ κπνξνχζεο λα ηα απμήζεηο δελ
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ζα άξπαδεο ηελ επθαηξία, έζησ θη αλ νη έγλνηεο ζνπ θαη νη θφβνη επξφθεηην λα
απμεζνχλ ; Γη απηφ ινηπφλ θη εγψ πξνζπαζψ λα δηαηεξψ θαη λα θαιιηεξγψ
απηά πνπ κνπ ράξηζε ν Θεφο ( λνπ, ινγηθή ). Άιισζηε, πψο λνκίδεηο φηη δελ
βιάπησ ηνλ εαπηφ κνπ ,αλ ηνπ πεξηνξίδσ θαη ηνπ ζηεξψ ην πην ζπνπδαίν θαη
αμηνδήιεπην πξάγκα πνπ έρεη ,ηνλ λνπ.
Εζρπξίδεζαη αθφκα φηη ε άγλνηα ,ε ακάζεηα θαη ε αλαηζζεζία είλαη ην άθξνλ
άσηνλ ηεο επηπρίαο. πλεπψο, κε ηε δηθή ζνπ ινγηθή φρη κφλν νη αδαείο θαη νη
ακαζείο ζα είλαη πεξηζζφηεξν επηπρηζκέλνη απφ ηνπο ζψθξνλεο ,αιιά θαη ηα
άινγα δψα ζα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν επηπρηζκέλα απφ ηνπο αλζξψπνπο ,
αθνχ απηά δνπλ ρσξίο θακία ινγηθή ,θη έηζη δελ αηζζάλνληαη ζιίςε.
πσο ην ζέηεηο ινηπφλ ε κεγαιχηεξε επεξγεζία ηνπ Θενχ πξνο ηνλ άλζξσπν,
ν λνπο , ζα είλαη θάηη ηειείσο δεπηεξεχνλ ,δελ ζα αμίδεη θαη ζα είλαη αηηία
δπζηπρίαο θαη αξρή ζπκθνξψλ . χκθσλα ινηπφλ κε ηε δηθή ζνπ ινγηθή,
λνκίδνπκε φηη έρνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα ρσξίο λα γλσξίδνπκε πνηα είλαη ηα
ζεκαληηθά .Μνηάδνπκε κε ηνπο κεζπζκέλνπο ,πνπ λνκίδνπλ φηη νη άιινη
παξαπαηνχλ ,θαη ηνπο ςπραζζελείο ,νη νπνίνη έρνπλ ηελ ςεπδαίζζεζε φηη
είλαη νη πην επηπρηζκέλνη απφ φινπο απηνί πνπ είλαη νη δπζηπρέζηεξνη φισλ .
60. κσο ζηελ πεξίπησζή καο κήπσο είκαζηε εκείο νη ςπραζζελείο πνπ
λνκίδνπκε φηη δνχκε επηπρηζκέλνη ηε ζηηγκή πνπ είκαζηε δπζηπρηζκέλνη θαη
ππνθέξνπκε ; Γηαηί ηη είλαη εθείλν πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο ηξέια, αλ
δελ είλαη απηφ πνπ πηζηεχνπκε φηη ηα άινγα δψα δνπλ θαιχηεξα απφ εκάο ;
Ώλ βέβαηα θάπνηνο πξνηηκά λα είλαη δψν θη φρη έλαο νπνηνζδήπνηε άλζξσπνο
θαη λα δεη έηζη ζηελ επηπρία ηνπ κέζα ζηελ αλαηζζεζία ηνπ, αο ηνλ αθήζνπκε.
Βγψ πάλησο πνηέ δελ ζα ην επέιεγα, λα πξνδψζσ δειαδή ηνλ ιφγν γηα λα
δήζσ κηα άινγε εδνλή. Αελ ζα πξφδηδα πνηέ ην πην αγαπεκέλν θαη
αμηαγάπεην πξάγκα γηα εκέλα.
Ώλ είρα ηε δπλαηφηεηα λα δσ επηπρηζκέλνο θαη λα αζρνινχκαη ηαπηφρξνλα κε
ηε ζνθία θαη ηνλ ιφγν, απηφ ζα ήηαλ φ,ηη ην πνηνηηθά βέιηηνλ. Ώλ ηψξα απηά ηα
δχν δελ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα δνζνχλ σο πιήξεο αγαζφ, πάιη ηνλ
ιφγν ζα δηάιεγα, δηφηη απηφ είλαη ην επγελέζηεξν αγαζφ ηεο αλζξψπηλεο
θχζεο. Θα ήζεια λα αζθψ ηνλ ιφγν φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν, εθφζνλ
γλψξηδα φηη απηφ ζα ζπλνδεπφηαλ κε δσή, κε βάζαλα, αιιά γλσξίδσ φηη κηα
δσή ηέηνηα δελ έρεη κφλν δπζάξεζηεο πιεπξέο.
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61. Ώπηφο είλαη ν ζηφρνο κνπ θαη ε δηθή κνπ αμίσζε θαιέ κνπ θίιε, λα
αθνινπζήζεηο απηφ ηνλ δξφκν θη φρη λα δεηο ζαλ ηα άινγα δψα ρσξίο λα
θξνληίδεηο θαη λα θαηαιαβαίλεηο θαη λα αηζζάλεζαη ,δηφηη έηζη δελ ζα
αληηιακβάλεζαη φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ ζνπ ,ζηε θχζε θαη ζηνλ θφζκν.
Έηζη κε απηή ηε ζπιινγηζηηθή θαηέιεμα φηη ην ζπνπδαηφηεξν πξάγκα ζην
θφζκν είλαη ν ιφγνο. Αηφηη σο πξνο ηε ζσκαηηθή δχλακε θάπνην δψν κπνξεί
λα είλαη αλψηεξν απφ ηνλ άλζξσπν, ην ίδην θαη σο πξνο ην κέγεζνο, αιιά θαη
ηα ππφινηπα ραξίζκαηα.
Δ πξαγκαηηθή φκσο ράξε ηνπ ιφγνπ είλαη απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ηνπ
αλζξψπνπ. Βπηβιέπεη ηα πάληα θαη είλαη δηδάζθαινο νξζήο ζπκπεξηθνξάο.
ια ηα πξνβιέπεη θαη ηα ξπζκίδεη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη ζε θάζε
άλζξσπν ηδηαηηέξσο.
Ώθξηβψο ,φπσο ζεκεηψλεη ν Ώηζρχινο, θάζεηαη κφλε ζηε πξχκλε ηεο πφιεο
θαη θαηεπζχλεη ηα πάληα, θπβεξλψληαο ηα κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα
ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. Λέγνληαο « πφιε » κπνξνχκε λα ελλννχκε ηα πάληα: είηε
νιφθιεξε ηε δσή, είηε ηνλ θάζε άλζξσπν ρσξηζηά πνπ εληφο ηνπ εδξεχνπλ,
ζαλ βαζηιείο θαη άξρνληεο, ν λνπο θαη ε ινγηθή, πξνβιέπνληαο γη‟ απηφλ φ,ηη
είλαη θαιχηεξν θαη ξπζκίδνπλ ηε δσή ηνπ κε λφκνπο επηβάιινληαο έηζη ηελ
ηέιεηα επλνκία, ηελ ηζφηεηα θαη ηε δηθαηνζχλε.
Έηζη ,εγθαζίζηαληαη ζε θάζε έλαλ καο έλα πνιίηεπκα αξκνληθφ ,ην νπνίν
κέλεη ζ‟ έλα πιαίζην ζηαζεξφ θαη απνδεθηφ, φπνπ ην βνεζνχλ νη δνχινη ηνπ
λνπ, δει. νη ζπιινγηζκνί θαη νη δηαινγηζκνί .
Oξηζκέλεο ζθέςεηο ή

πξνηάζεηο καο πνπ ην βνεζνχλ ζέηνληάο

ηάμε έηζη ψζηε απηφο ν βαζηιηάο, δειαδή

ηα φια ζε

ν λνπο, ζαλ λα είλαη θαζηζκέλνο

ζηελ άκαμα πξνβαίλεη ζε ελδειερή επηζεψξεζε ζηηο ζθέςεηο θαη θη έηζη πνπ
ηηο βιέπεη ηαθηνπνηεκέλεο λα αηζζάλεηαη πλεπκαηηθή εδνλή

. Γη‟ απηφ ηνλ

ιφγν δελ ππάξρεη ηίπνηε ζηε ηχρε, αιιά φια είλαη θαηαζθεπαζκέλα , ζηέξεα
θαη ζεκειησκέλα, φζα θπζηθά δεκηνπξγεί ε δηάλνηα ππφ ηελ επνπηεία βέβαηα
ηνπ λνπ.
Ο Πιάησλ ζεκεηψλεη

φηη ν Ααίδαινο ν κεραληθφο πσινχζε θαηαζθεπέο

δεκέλεο θαη άδεηεο. Ώλ θάπνηνο ειάκβαλε

ηηο δεκέλεο, απηέο ζα έκελαλ

ζηέξεεο, ελψ, αλ ειάκβαλε ηηο άδεηεο ,ζε ιίγν θαηξφ ζα θαηαζηξέθνληαλ θαη
ζα δεκηψλνληαλ. Σν ίδην γίλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε φηαλ θάζε πξάμε είλαη
δεκέλε κε ηε ινγηθή . Έρεη ηζρχ θαη έρεη δηαηππσζεί ζσζηά. Ώλ φκσο κηα
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άπνςε δελ είλαη εμαξηεκέλε απφ κηα αηηία θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε ινγηθή
ηφηε εθθηλεί κε νξκεηηθφηεηα θαη θαηαξξέεη, θη αο έρεη δψζεη ηελ εληχπσζε φηη
κέρξηο ελφο ζεκείνπ είλαη εχζηνρε. ην ηέινο, αλαπνδνγπξίδεη θαη πέθηεη
θάησ.
Έηζη, κφλνλ ν ιφγνο είλαη αθιφλεηνο θαη απνηειεί έλα ηίηιν επγελείαο θαη έλαλ
πινχην γηα ηνλ άλζξσπν.
62. πλεπψο, ζα είκαζηε ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε, αλ έρνπκε ζπλαίζζεζε
απηνχ ηνπ δψξνπ, ην αγαπάκε θαη ην εθηηκάκε.
Να ην πξνβάιινπκε θαη λα πξνζπαζνχκε απηφ ηνλ ζπηλζήξα ηεο ινγηθήο πνπ
είλαη ζακκέλνο ζην ζψκα καο λα ηνλ μεζάςνπκε, φπσο ηε θσηηά κέζα απφ ηε
ζηάρηε, θξνληίδνληαο λα κεηαηξαπεί ζε θιφγα πνπ ζα θάςεη ηελ ακέιεηα θαη
ηελ ακάζεηα. Αηφηη απηφλ ηνλ πινχην πνπ καο ραξίζηεθε πξέπεη λα ηνλ
επαπμάλνπκε κε ηε δηθή καο θξνληίδα. Σν λα απνθηήζνπκε απηή ηε
θιεξνλνκηά δελ εμαξηάηαη απφ εκάο λα ηελ θξαηήζνπκε θαη λα ηελ
απμήζνπκε. κσο ζπληειεί ψζηε νη άιινη λα καο επαηλνχλ.
Σν φηη ηα ζπλαληήζακε είλαη ηπραίν γεγνλφο. Να ηα δηαηεξήζνπκε φκσο είλαη
εμαηξεηηθά δχζθνιν. Γηα λα ζην δηαηππψζσ κε πην ζαθή ηξφπν : απηφο πνπ
έιαβε θάηη θαιφ θαη ην απψιεζε πξνθαιεί εληξνπή ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζε
απηφλ πνπ ηνχ ην ράξηζε. Να ην δηαηεξήζεη φκσο ππεξαζπίδεηαη θαη ηνλ εαπηφ
ηνπ θαη εθείλνλ πνπ ηνχ ην έδσζε ηηκψληαο έηζη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ ρνξεγφ
ηνπ, δηφηη έηζη απνδεηθλχεη φηη εθείλνο είλαη ζπλεηφο, αθνχ ραξίδεη δψξα ζ‟
εθείλνπο πνπ ην αμίδνπλ.
Σν λα ιάβεη θάπνηνο θάηη θαη λα ην επαπμήζεη είλαη πνιχ πην εχθνιν απφ ην
λα ην απνθηήζεη απφ ηελ αξρή. Αηφηη ην λα πινπηίζεηο είλαη δχζθνιν, φηαλ
φκσο απνθηήζεηο ηα πινχηε είλαη εχθνιν λα ηα απμήζεηο. πλεπψο, πνηνο
είλαη απηφο πνπ δελ ζα πξνζπαζεί λα πξνζζέηεη πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ
έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ.
Έλαο ηέηνηνο πινχηνο ν νπνίνο απφ θάζε άπνςε είλαη θαηάδηθφο καο θαη δελ
κπνξεί λα καο ηνλ πθαξπάμεη θαλέλαο , είλαη ν θαιχηεξνο ,αθνχ θαηνηθεί ζην
θαιχηεξν κέξνο καο, ηελ ςπρή καο. Μαο δίλεη ραξά ,δηφηη

έρνληάο ηνλ

βξηζθφκαζηε ζε πιενλεθηηθή ζέζε έλαληη ησλ άιισλ. Αηφηη, φπσο ε αγειάδα
θαη ην πξφβαην δελ αληηιακβάλνληαη πφζν ππεξηεξεί ν άλζξσπνο, έηζη θη‟
απηνί πνπ αλαθέξακε δελ θαηαιαβαίλνπλ πφζν πησρνχο ηνχο θαζηζηά
ακάζεηά ηνπο.
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Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κ‟ απηνχο πνπ πάζρνπλ απφ ςπρηθή λφζν.
Θεξαπεχνληαη πνιχ πην δχζθνια εθείλνη πνπ δελ έρνπλ ζπλαίζζεζε φηη είλαη
άξξσζηνη θαη ζπκψλνπλ κάιηζηα κε φζνπο ηνχο πεξηπνηνχληαη. Έλαο εθ
γελεηήο ηπθιφο δελ έρεη θακία αίζζεζε ηνπ θσηφο νχηε θαλείο κπνξεί λα ηνπ
δψζεη λα θαηαλνήζεη πφζε ραξά απηφ καο πξνζθέξεη , ζηνλ άλζξσπν .
63. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο ακαζείο αλζξψπνπο. Ώπηνχο πνπ αγλννχλ
ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπο θαη δνπλ ζηελ ακάζεηα είλαη δπζηπρηζκέλνη. Βίλαη ζαλ
λα δίλεηο ρξπζάθη θαη αζήκη ζηνπο ρνίξνπο .
Ώπηά κπνξεί λα κελ αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηνπο ,αιιά ην ρξπζάθη θαη ην
αζήκη δηαηεξνχλ ηελ αμία ηνπο. Έηζη ζπκβαίλεη θαη κ‟ απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο. Αελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ην θαιφ θαη λα επσθειεζνχλ απφ
ηελ παξνπζία ηνπ .
Παξ‟ φια απηά, εγψ επηκέλσ φηη ν πξαγκαηηθφο, ν πνιππφζεηνο πινχηνο
ζηνλ άλζξσπν είλαη ε ζνθία. Με απηφ ην πινχην κπνξείο λα σθειήζεηο ηνπο
πιεζίνλ ζνπ θαη λα πξνμελήζεηο θαθφ ζηνπο ερζξνχο ζνπ. Αηφηη κε ηίπνηε
άιιν δελ κπνξείο λα ζηελαρσξήζεηο ηνπο ερζξνχο ζνπ απφ ην λα γίλεζαη
θαιφο. Έηζη ,δελ ζα κπνξνχλ λα ζνπ πξνμελήζνπλ θαθφ βιέπνληαο φηη εζχ
έρεηο ην θαιχηεξν αγαζφ, πνπ δελ γίλεηαη λα ην ληθήζεη νχηε ν θζφλνο, νχηε
ηίπνηε άιιν.
Αηφηη ν άλζξσπνο φζν πησρφο θη αλ είλαη , εάλ δηαζέηεη ζνθία, ηφηε κπνξεί λα
επεξγεηήζεη ηνπο θίινπο ηνπ θαη λα ραίξεηαη ν ίδηνο δηαζέηνληαο φια ηα
πιενλεθηήκαηα ησλ πινπζίσλ. Ώπηά φζνλ αθνξά ζηε ζθαίξα ηνπ
αλζξψπηλνπ.
Σα ίδηα φκσο ζπκβαίλνπλ θαη ζηε ζθαίξα ηνπ ζείνπ. Ώλ ρξεηαζηείο θάπνηνλ
άιιν γηα λα ζε πξνζηαηεχζεη απφ θάπνηα αξξψζηηα ή νπνηαδήπνηε άιιε
δπζθνιία ,είλαη πνιχ εχθνιν λα πεηχρεηο απηφ πνπ ζέιεηο, αλ ππνζρεζείο έλαλ
ιφγν εγθσκηαζηηθφ θαη επραξηζηήξην.
Αελ κπνξείο φκσο λα πεηχρεηο ην ίδην, φηαλ ππνζρεζείο πιηθά πινχηε, δηφηη
απηνί είλαη πνιχ ιίγνη , ελψ νη δηθνί ζνπ πλεπκαηηθνί ζεζαπξνί είλαη πνιινί θαη
ζνπ πξνζθέξνπλ φια ηα εθφδηα φηαλ ηα ρξεηαζηείο. Τπνζηεξίδσ ηελ ελ ιφγσ
ζέζε , δηφηη θαη εγψ θάπνηε έδσζα κηα ηέηνηα ππφζρεζε θαη αθνχ πέηπρα απηφ
πνπ ήζεια απέδσζα ηελ επραξίζηεζή κνπ κε ηνλ ιφγν πνπ πξφζθεξα ζηνλ
Θεφ. Έλα δψξν αγλφ, αχηαξθεο κέζα απφ ηελ ςπρή κνπ, ην νπνίν δηαηεξείηαη

37

θαη δελ κπνξεί θάπνηνο λα ην θιέςεη, ελψ είρα ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζσ ηελ
επγλσκνζχλε κνπ φπσο φινο ν θφζκνο.
κσο πξνηίκεζα ηνλ ιφγν ,επεηδή ηνλ ζεσξψ σο ηνλ θαιχηεξν απ‟ φζα
εθφδηα δηαζέησ.
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Λεμηθό ελλνηώλ
Πνηνηηθή αλάιπζε
42. ινη ζρεδφλ είλαη θαηήγνξνη θαη απζηεξφηαηνη θξηηέο ησλ έξγσλ θαη ησλ
πξάμεσλ ησλ άιισλ θαη θαλείο δελ απνηειεί εμαίξεζε νχηε κπνξεί λα ζέζεη
ζην ίδην επίπεδν ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο ππφινηπνπο. ΔΘΕΚΔ.
Κη φκσο απφ θζφλν κεξηθέο θνξέο νη αηζρξνί θαη θαθνί άλζξσπνη αθφκε θαη
ην ελ ιφγσ θαθφ ζέινπλ λα πξάμνπλ ζε φζνπο είλαη πην θαινί θαη νη πην
αμηφινγνη. ΔΘΕΚΔ.
Νηψζνπλ φκσο θζφλν θαη δελ δέρνληαη φηη είλαη εθηθηφ λα θαηνξζψζνπλ νη
άξηζηνη φζα νη ίδηνη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα . ΔΘΕΚΔ .
θαη ζεσξνχλ ππεχζπλε ηελ ίδηα ηε θχζε. ΓΝΧΣΕΚΔ.
Σν δηθφ ηνπο ην παξνπζηάδνπλ σο θάηη ην θπζηθφ θαη σο ην έζραην φξην, ζην
νπνίν κπνξνχλ λα θζάζνπλ νη δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ, θάηη φκσο πνπ
θαηνξζψλνπλ νη άιινη, ην ραξαθηεξίδνπλ σο καλία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο
δαίκνλεο. ΔΘΕΚΔ.
43. Δ αξξψζηηα ηνπ θζφλνπ έρεη κνιχλεη ζε πξαγκαηηθφ κεγάιν βαζκφ ηνπο
ινγίνπο. ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
Ώπφξεζα θαη αηζζάλζεθα κεγάιε ζιίςε. ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
Έρνληαο ηελ αμίσζε λα αλαγλσξίδνπκε κφλν ζηνλ εαπηφ καο ηελ επηηπρία ζ‟
έλαλ ηνκέα. ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
Βίκαζηε άξξσζηνη απφ αγάπε. ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
ζα καο αθνξνχλ ηα παξνπζηάδνπκε θαιχηεξα απφ θηιαπηία, ελψ ηα
ειαηηψκαηα ησλ άιισλ ηα κεγαινπνηνχκε απφ θζφλν. ΔΘΕΚΔ.
44. Δ ζνθία είλαη ην ζπνπδαηφηεξν θαη ην σξαηφηεξν πξάγκα ζηε δσή .
ΓΝΧΣΕΚΔ.
Ο θαζέλαο κπνξεί λα δείμεη ηελ αγάπε ηνπ πξνο ηε δηθή ηνπ ελαζρφιεζε .
ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
Δ κεγάιε καο ραξά ζα ήηαλ, αλ φινη νη άιινη εθηφο απφ εκάο ήηαλ αλάμηνη,
ΔΘΕΚΔ.
Καηά θάπνην ηξφπν ππνηίζεηαη φηη

ε ζνθία είλαη έλα εχθνξν ρσξάθη κε

πινχζην ρψκα θαη απηφο θαξπψλεηαη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ηα αγαζά ηεο.
ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
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Βθφζνλ γλσξίδεη πνην είλαη ην ζσζηφ θαη πνην φρη. ΓΝΧΣΕΚΔ.
Σν θάζε ηη θξίλεηαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε
απηφ ή ην θαηέρνπλ. ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
Με θπζηθφ επαθφινπζν νη θαηεγνξίεο απηέο λα επηζηξέθνπλ ηειηθά απφ ηνπο
άιινπο ζε εθείλνλ πνπ επηδηψθεη απηή ηε δπζθήκηζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο.
ΔΘΕΚΔ.
Με απφιπην ζηφκα λα ριεπάδνπλ θαη λα ινηδνξνχλ εκάο θαη ηε ζνθία.
ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
ζηε λα δηαηεξείηαη έλαο ζεβαζκφο κέζα ζηε θνηλσλία γηα εκάο ηνπο ιφγηνπο.
ΔΘΕΚΔ.
45. Ώπφ κηα παξάινγε θηιαπηία, δελ πξνθαινχλ αηδψ θαη βιάπηνπλ κφλνλ
ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά θαη ηελ παηδεία. ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
Πεξηθξφλεζα ηε δφμα, ηελ νπνία δελ γλσξίδσ αλ παιηφηεξα απφ εκέλα ηελ
αγαπνχζε θάπνηνο πεξηζζφηεξν απφ εκέλα . ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ / ΔΘΕΚΔ .
Αελ έρσ αλάγθε απφ βνήζεηα θαη ππεξάζπηζε γηα θάηη πνπ απφ θαηξφ έρσ
εγθαηαιείςεη, πξνηηκψληαο θάηη άιιν. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ / ΔΘΕΚΔ .
Ώπηφ βέβαηα κνπ έρεη ξαγίζεη ηελ θαξδηά. ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
Πξνηίκεζα λα δήζσ εθ λένπ . ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
Κη αθφκε πεξηθέξνκαη εδψ θαη εθεί θαη βαζαλίδνκαη, αλαδεηψληαο

λα

εληνπίζσ εθείλνλ ηνλ παιαηφ έξσηά κνπ . ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ / ΔΘΕΚΔ .
κσο δελ γλσξίδσ πηα ηη λα πξάμσ . ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ .
46. Καηαιακβάλεη πξνθερσξεκέλε ηαξαρή θαη δάιε εθείλνπο ηνπο αμηφινγνπο
αλζξψπνπο πνπ εγθαηέιεηςαλ ηνπο ιφγνπο θαη παξαδφζεθαλ ζηηο έλλνηεο .
ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ .
Υσξίο λα αθήλνπλ ην ρσξάθη ηεο δηάλνηάο ηνπο εληειψο αθαιιηέξγεην.
ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ .
Ώπφ ηε κηα παξαζχξεηαη ζε νξηζκέλεο θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο θξνληίδνληαο
λα είλαη αξεζηφο ζηνπο άιινπο .ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
πνηνο ζπλέβε κηα θνξά λα εκπιαθεί ζε απηά ηα πξνβιήκαηα θαη επέιεμε ηελ
νηθνγελεηαθή δσή , ηνλ γάκν θαη ηα παηδηά δελ κπνξεί κεηά λα απαιιαγεί .
.ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ / ΔΘΕΚΔ.
Οη κέξηκλεο πνπ έρεη βιάπηνπλ ζπλερψο ηελ ζθέςε ηνπ . ΓΝΧΣΕΚΔ.

40

Κξαηνχλ δέζκηα ηε ζθέςε ηνπ ,ζηεξψληαο ηα σξαηφηεξα πξάγκαηα απφ
απηνχο πνπ ηα ζέινπλ ,θη ελψ απηά πξέπεη λα απμάλνληαη , ηα πεξηθφπηνπλ .
ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
Πνιιέο θνξέο νη θξνληίδεο

θαη νη αλαπφθεπθηεο κέξηκλεο ηεο δσήο

ηπθιψλνπλ ηνλ λνπ καο θαη δελ αθήλνπλ ηελ κεγαινθπΎα ηνπ λα ζηξαθεί ζε
θάηη αλψηεξν . ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
Μνηάδνληαο κε νξηζκέλνπο θαθνχο θεδεκφλεο ,νη νπνίνη ,κε θαθή πξφζεζε θαη
αδηαθνξία ,αθήλνπλ αθαιιηέξγεηα ηα εχθνξα ρσξάθηα ,πνπ αλήθνπλ ζε
νξθαλά παηδηά , ησλ νπνίσλ έρνπλ ηελ επηκέιεηα. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ / ΔΘΕΚΔ.
47. Τπάξρεη έλαο αθήξπρηνο πφιεκνο ελαληίνλ ηεο δξαζηεξηφηεηάο καο, ν
νπνίνο θαηαζηξέθεη ηελ ηθκάδα θαη ηελ αθκαηφηεηα ηεο, ηελ πνιηνξθεί θαη ηελ
πεξηνξίδεη κε θάζε ηξφπν. ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν νδεγνχλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο ζηελ απφγλσζε,
ππνρξεψλνληάο ηνπο λα εμαξηψληαη απφ απηνχο. ΔΘΕΚΔ.
Παιαηφηεξα πίζηεπα φηη θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ ,δειαδή λα θξαηψ ηζνξξνπίεο
κεηαμχ ησλ ιφγσλ θαη ησλ κεξηκλψλ. ΔΘΕΚΔ .
Σψξα φκσο θαηαιαβαίλσ φηη φια κπνξεί λα ηα ζπλδπάζεη θάπνηνο φρη φκσο
απηά ηα δχν. ΓΝΧΣΕΚΔ.
Ώθνχ είκαη ππνρξεσκέλνο ζπλερψο λα αλαδεηψ θαη λα βξίζθσ φηη ηα ηέθλα
κνπ έρνπλ αλάγθε απφ εκέλα. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ.
Να αλαθαιχςνπλ πφξνπο γηα ηε δσή ηνπο ,νη νπνίνη δελ ζα είλαη πξφζθαηξνη,
αιιά ζα ηνπο εμαζθαιίζνπλ βεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ.
Να κελ αλαδεηνχκε δειαδή φ,ηη ζα καο ρξεζηκεχζεη κφλν γηα κηα ζηηγκή θαη
ζα θαιχςεη απιψο ηηο θαζεκεξηλέο

αλάγθεο ησλ αγαπεκέλσλ καο

πξνζψπσλ, αιιά, θαζψο θαίλεηαη, νθείινπκε λα επεθηείλνπκε, φζν γίλεηαη, ηε
θξνληίδα καο αθφκε θαη ζην απψηαην κέιινλ γηα ράξε ηνπο θαη λα βξίζθνπκε,
πηζηεχσ, γη‟ απηνχο ηα κέζα πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίζνπλ κία άλεηε θαη
επηπρηζκέλε δσή θαη γηα ην κεηέπεηηα. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ.
Έρσ ηελ αμίσζε λα αθήζσ πίζσ ηνπο απνγφλνπο, πνπ ζα έρνπλ εμπςσζεί
θνηλσληθά θαη ζα έρνπλ θαηνξζψζεη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν θχξνο ζηε
θνηλσλία απ‟ φ,ηη εζείο νη ίδηνη. ΔΘΕΚΔ.
48. Καηαλαιψλνπκε φιν ην είλαη ηνπ λνπ καο ζηα πιηθά αγαζά, αδηαθνξψληαο
γηα ηα ππφινηπα. ΔΘΕΚΔ .
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πεχδνπκε λα απνθηήζνπκε αθφκε πεξηζζφηεξα, ρσξίο λα δηαθφπηνπκε ηελ
πξνζπάζεηά καο . ΔΘΕΚΔ.
Άιισζηε, απηνί πνπ είλαη ζιηκκέλνη, νχηε θαη κε ηελ θηινζνθία είλαη δπλαηφλ
λα ελαζρνινχληαη η νχηε θαη κε ηνπο ιφγνπο. ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
Μφλνλ αλ είλαη ςπρηθά πξνεηνηκαζκέλνο θαη ε ζθέςε ηνπ είλαη ζηαζεξή θαη
αθκαία κπνξεί λα θξαηήζεη ακείσηε ηελ έληαζε ηνπ έξσηά ηνπ γηα ηελ παηδεία
θαη ηνπο ιφγνπο. ΓΝΧΣΕΚΔ.
πνηνο αγαπά ηε ζνθία, νθείιεη λα θπιάγεηαη απφ ηελ άζθνπε πεξηπιάλεζε
κέζα ζηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο θαη λα ηελ απνθεχγεη φζν κπνξεί.
ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ.
Γηα λα ιάβεη γηα αληάιιαγκα ηελ επγέλεηα θαη ηε δφμα ηεο παηδείαο ,κε θαλέλα
ηξφπν δελ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί απφ απηήλ. ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
Ώο κελ απηαπαηάηαη φηη , αλ πέζεη ζχκα απφ ακάζεηα κε ηε ζέιεζή ηνπ κέζα
ζηα δίρηπα ηεο δσήο, ζα είλαη χζηεξα εχθνιν λα απαγθηζηξσζεί , γηα λα
γπξίζεη ζε απηά κε ηα νπνία αζρνινχληαλ πξηλ. ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
Ο πξαγκαηηθφο ζνθφο εξαζηήο ηεο παηδείαο ζα πξνβιέςεη ηνπο θηλδχλνπο θαη
ή ζα ηνπο απνθεχγεη ή ζα ιάβεη εθ ησλ πξνηέξσλ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή
ηνπο. ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
Έηζη έρεη εκπηζηνζχλε ζηνλ ηζρπξφ ραξαθηήξα ηνπ , έρνληαο θζάζεη ζην
ζεκείν πνπ δελ γίλεηαη πιένλ λα απαξλεζεί ηνπο ιφγνπο, φ,ηη θαη αλ ζπκβεί.
ΓΝΧΣΕΚΔ.
κσο νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, ρσξίο λα ιακβάλνπλ θακία πξφλνηα,
εληειψο απεξίζθεπηα, εγθαηαιείπνπλ έηζη απιά ην έλα πξάγκα, γηα λα
αζρνιεζνχλ κε ην άιιν. ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
50. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ αληινχκε κε ηελ πείξα καο απφ ηηο δηάθνξεο
θαηαζηάζεηο δελ είλαη πάληα εχθνιν λα ηα

αζεηνχκε κε ην ιφγν.

ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ.
Οξηζκέλα πξάγκαηα ηα αληηιακβαλφκαζηε κε ηε ζθέςε αλ θαη φρη φινη κε ηελ
ίδηα επθνιία θαη ηνλ ίδην ηξφπν. ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ .
Πνηφ είλαη δειαδή ην θέξδνο, αλ θάπνηνο θαηαλνεί κελ ηα αλζξψπηλα πην θαιά
απφ ηνπο άιινπο, εγθισβίδεηαη φκσο ν ίδηνο κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπο; ΔΘΕΚΔ
/ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ .
Καλείο δε γίλεηαη λα απαγθηζηξσζεί κέζα απφ απηά ηα απεξίγξαπηα δεζκά.
ΔΘΕΚΔ / ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ .
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Αελ πξάηηνπκε απηά πνπ ζέινπκε, νχηε είλαη εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηήζνπκε
φια φζα εληάζζνπκε ζηε ζθέςε καο. ΔΘΕΚΔ / ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ .
Ννκίδσ ινηπφλ, θαλείο δελ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα ππεξεθαλεχεηαη. Αηφηη αλ ην
πξάηηεη, θάπνπ ζα εγθισβηζζεί . Βπίζεο

αλ πάιη δηαηππψζεη ππεξθίαιν

ιφγν, ζα πξάμεη ην αληίζεην θαη ζα γεινηνπνηεζεί. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ.
νθφο δελ ζα είλαη απηφο πνπ γλσξίδεη νξηζκέλα πξάγκαηα θαη δηδάζθεη ηνπο
άιινπο, αιιά απηφο πνπ γλσξίδεη θάηη θαη έρεη φκσο ζπλαίζζεζε ηεο δηθήο
ηνπ αδπλακίαο. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ.
51. Μεξηθνί επηζπκνχλ θάηη θαιχηεξν απφ απηά πνπ ζπλήζσο πξάηηνπλ.
Σειηθά φκσο ε ζέιεζή ηνπο πξνζαξκφδεηαη ζηηο πξάμεηο ηνπο. ΔΘΕΚΔ.
Οη άλζξσπνη δελ δνχκε κφλν γηα ηνλ εαπηφ καο νχηε ελεξγνχκε θαηά ην
δνθνχλ , αιιά ιακβάλνπκε ππφςε ηη ππνζηεξίδνπλ

θαη νη ππφινηπνη..

ΔΘΕΚΔ.
Αελ αθνινπζνχκε απνθιεηζηηθά ηηο επηηαγέο ηεο ινγηθήο καο, αιιά
ππνθχπηνπκε κεξηθέο θνξέο θαη ζηηο απαηηήζεηο

ηνπ πεξηβάιινληφο καο.

ΔΘΕΚΔ – ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ .
Σα πάληα νδεγνχληαη ζε αθαηαζηαζία θαη κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηελ
θίλεζε ησλ ξεπκάησλ ηεο άζηαηεο θχζεο θαη ηεο ζθέςεο καο, πνπ είλαη
απξφβιεπηα θαη απξνζδηφξηζηα. ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
Οξηζκέλνη φκσο ππνζηεξίδνπλ ηα αληίζεηα απφ φζα πξάηηνπλ . Έηζη ,ελψ
δηδάζθνπλ πνιχ σξαία πξάγκαηα, δελ ηα εθαξκφδνπλ φκσο. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ
Έρνπλ ηελ αμίσζε λα πείζνπλ ηνπο άιινπο, φρη φκσο θαη ηνλ εαπηφ ηνπο.
ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ / ΔΘΕΚΔ .
Βλψ είλαη θαζνδεγεηέο ησλ άιισλ, δελ θαηαιαβαίλνπλ φηη δελ είλαη ζε ζέζε
λα ζέζνπλ ζε ηάμε ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ.
52.Ο θαζέλαο έρεη θαη δηαθνξεηηθή γλψκε γηα ην ηη είλαη αγαζφ θαη ίζσο θαη ν
ίδηνο λα αιιάδεη πνιιέο θνξέο άπνςε γηα ην ελ ιφγσ ζέκα. ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
Ώπηφ έρεη σο επαθφινπζν λα επηθξαηεί ζηνλ ηνκέα απηφλ κεγάιε αλαζηάησζε
,ηφζν εμαηηίαο ηεο αζηάζεηαο ηεο αλζξψπηλεο θχζεσο θαη ηεο χιεο , ε νπνία
ξέεη ζπλερψο κε ηξφπν απξφβιεπην θαη δελ κπνξείο λα ηελ εκπηζηεπζείο
ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
Άιινη απνκαθξχλνληαη απφ ηηο ππνζέζεηο ηεο δσήο επεηδή βιέπνπλ ηηο
άζρεκεο πιεπξέο ηνπο θαη πνζνχλ ηελ ήζπρε δσή. ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
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Οξηζκέλνη πξάηηνπλ ην ίδην ,επεηδή αγαπνχλ ην ζεσξεηηθφ βίν θαη ηε
δηαλνεηηθή αλαδήηεζε, επηζπκψληαο λα απνθηήζνπλ ηε γλψζε. ΓΝΧΣΕΚΔ.
Βπηζπκνχλ λα αληαιιάμνπλ ηε δφμα θαη ηελ εδνλή πνπ ελδερνκέλσο ζα
απνιάκβαλαλ ζηνλ θφζκν ,κε ηε δφμα θαη ηελ εδνλή πνπ ηνχο πξνζθέξεη ε
ζνθία .ΔΘΕΚΔ .
53. Ννκίδνπλ δειαδή φηη ε ηχρε είλαη ην αγαζφ θαη φηη ε θχζε έξρεηαη ζε
δεχηεξε κνίξα ή φηη ε ηχρε έρεη ηελ πξσηνθαζεδξία θαη ε θχζε απιψο ηελ
αθνινπζεί ππάθνπα. ΔΘΕΚΔ.
Πηζηεχνπλ φηη φπνπ βξίζθεηαη ε ηχρε ππάξρνπλ φια ηα πξάγκαηα απφ θνηλνχ
θαη φηη επίζεο εθεί είλαη φιε ε αξεηή θαη ε αξκνλία ηεο θχζεο.
ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
Αηαηεξνχλ ηελ ςεπδαίζζεζε φηη ε ηχρε, ε νπνία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ην
πην επκεηάβιεην θαη αζηάζκεην πξάγκα, είλαη ην κφλν αιεζηλφ θαη ην κφλν
ζηαζεξφ θαη φηη, αλ ην έρνπλ κε ην κέξνο ηνπο, είλαη φια δηθά ηνπο θαη ηα
γλσξίδνπλ φια, θαη ηα πεξαζκέλα θαη ηα ησξηλά θαη ηα κειινχκελα. ΔΘΕΚΔ /
ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ .
Γεληθψο άιινη κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ θαη λα πξάηηνπλ φ,ηη ζέινπλ, αθφκε
θαη ζε βάξνο ησλ ππνινίπσλ, ελψ θάπνηνη άιινη δελ έρνπλ θακία δχλακε θαη
αλαγθάδνληαη φια λα ηα ππνκέλνπλ. ΔΘΕΚΔ.
Σν λα αθνζηψλεηαη θάπνηνο θαη λα εμαξηάηαη απνιχησο απφ απηά, λνκίδνληαο
φηη ηνχ παξέρνπλ αζθάιεηα θαη φηη ζα ηα έρεη γηα πάληα δηθά ηνπ, είλαη αλφεην.
ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ .
Θεσξψ επίζεο πνιχ δχζθνιν έλαο άλζξσπνο λα είλαη ηειείσο ήξεκνο
απέλαληί ηεο θαη λα κελ ηεο δίλεη θακία ζεκαζία. ΔΘΕΚΔ / ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ .
Πξέπεη φκσο κέζα ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε λα δηαηεξνχκε ηηο νξζέο απφςεηο
καο θαη έηζη λα πξνζπαζνχκε λα ζεξαπεχζνπκε ηα θαθψο θείκελα.
ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ.
Αελ πξέπεη λα αδηαθνξνχκε ηειείσο, βιέπνληαο, φπσο είπακε, φηη απηφ ην
θαθφ είλαη ην ίδην γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, δηφηη θάζε ηη, αθνχ κείλεη γηα
ιίγν πιεζίνλ καο θαη καο παξαζχξεη κε επγελείο ηξφπνπο , θεχγεη θαη καο
εγθαηαιείπεη. Πξέπεη λα πηζηεχνπκε φηη απηή ε νξζνινγηθή αληηκεηψπηζε είλαη
ην κφλν θάξκαθν πνπ δηαζέηνπκε, γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηε ζχγρπζε ηεο
ζθέςεο καο εμαηηίαο ησλ φζσλ γίλνληαη. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ.
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54. Γηα λα θξαηήζεη θάπνηνο ηελ ηζνξξνπία ηνπ κέζα ζε νπνηαδήπνηε
αληημνφηεηα θαη λα κελ ππνθχςεη ζε φ,ηη θη αλ ζπκβεί ζα πξέπεη λα είλαη
ςπρηθά πξνεηνηκαζκέλνο γηα φια. ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
Ώπηφ πνπ γεληθψο νλνκάδνπκε

“ηχρε”, είλαη θάηη απαηειφ θαη αζηαζέο,

πάληνηε ςεπδέο , θαη θαλείο δελ κπνξεί λα ηεο έρεη εκπηζηνζχλε, άζρεηα αλ
είλαη θαιή ή θαθή. ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
ψθξσλ είλαη εθείλνο πνπ δελ αθνζηψλεηαη νινθιεξσηηθά ζε απηήλ, θαη δελ
ηελ ππαθνχεη νχηε ζηα θαιά νχηε ζηα θαθά, αιιά έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη
απνιχησο φηη ηα πξάγκαηα απφ θαιά είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ άζρεκα θαη απφ
ρξπζά ράιθηλα θαη φηη κεηά ηελ πγεία έξρεηαη ε αξξψζηηα, κεηά ηνλ πινχην ε
θηψρεηα θαη έλαο πνιχ έλδνμνο άλζξσπνο κπνξεί λα θαηαληήζεη ν πην άζιηνο
δνχινο. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ.
Ώπηφο πνπ κφιηο ερζέο ή θαη ηψξα είλαη ςειά, πνιχ γξήγνξα ζα πξέπεη λα
νινθιεξψζεη ηνλ ξφιν ηνπ θαη λα εγθαηαιείςεη απηή ηε ζηηγκή, φζν θη αλ είλαη
ηνχην αθνξκή ιχπεο γηα ηνλ ίδην. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ.
ια ηα αλζξψπηλα αιιάδνπλ κε αληηκεηαρψξεζε

ηεο ζέζεο ηνπο.

ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
Ώπηφο ζηνλ νπνίν ηα πξάγκαηα έξρνληαη επλντθά, λα πεξηκέλεη φηη ηα πάληα
κπνξεί λα αλαηξαπνχλ θαη λα δπζηπρήζεη. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ.
Βθείλνο πνπ είλαη δπζηπρηζκέλνο, κπνξεί λα ηξέθεη ειπίδεο φηη ηα πξάγκαηα
ζην κέιινλ ζα βειηησζνχλ. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ /ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
Ώλ απηφο πνπ έρεη πνιιά θέξεηαη αιαδνληθά ιφγσ ηεο επλντθήο ηχρεο ηνπ,
ελψ εθείλνο πνπ είλαη θησρφο δελ έρεη θακία πξνζδνθία γηα πξάγκαηα πνπ
είλαη ινγηθφ πάληνηε λα ζπκβνχλ, ππνπίπηνπλ θαη νη δπν ζην ίδην ιάζνο.
ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ /ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζπαζνχκε λα ηνπο λνπζεηήζνπκε νδεγψληαο
ηνπο ζηνλ ζσζηφ δξφκν πνπ ηνλ αγλννχλ θαη φρη λα ιαζεχνπκε καδί ηνπο θαη
εκείο, εθφζνλ είκαζηε ζψθξνλεο. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ.
Πξέπεη κάιινλ λα εμεηάζνπκε πξνζεθηηθά, λνκίδσ, ηελ πεξίπησζε απηψλ ησλ
αλζξψπσλ θαη λα ζθεθζνχκε φηη θάζε δπζηπρία θαη θάζε ζηέξεζε φζσλ
ζεσξνχκε αγαζά δελ είλαη ηίπνηε ζεκαληηθφ νχηε θάηη ρεηξφηεξν ζε ζρέζε κε
ηα πξνθερσξεκέλα απηά ελδηαθέξνληα θαη κέξηκλεο, πνπ, φπσο έρνπκε ήδε
αλαθέξεη, πλίγνπλ εθείλνλ πνπ ηηο έρεη θαη ηηο νπνίεο δεκηνπξγνχλ νη κεγάιεο
επηηπρίεο ζηε δσή. ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
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Δ ζηέξεζε ησλ ζεσξνχκελσλ αγαζψλ θαη ε χπαξμή ηνπο ζ‟ έλαλ άλζξσπν
θαηαληνχλ λα είλαη ην ίδην πξάγκα, εθφζνλ θάζε ραξά θαη θάζε ιχπε είλαη
απιψο δεκηνχξγεκα ηεο ζθέςεο καο. ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
Ο θαζέλαο είλαη ραξνχκελνο ή ιππεκέλνο αλάινγα κε ηελ δηάζεζή ηνπ θαη ν
κφλνο ππεχζπλνο γηα ηε δπζηπρία ηνπ ή ηελ επηπρία ηνπ είλαη ν ίδηνο ν εαπηφο
ηνπ. ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
Ίζσο κπνξεί θάπνηνο λα βαζαλίδεηαη ιηγφηεξν θαη λα έρεη πην ήζπρε ηε ζθέςε
ηνπ, αλ είλαη ηαπεηλφο, παξά αλ είλαη έζησ θαη ιίγν δηαθεθξηκέλνο κέζα ζηε
θνηλσλία. ΔΘΕΚΔ .
Σνλ άζεκν άλζξσπν ηνλ ζηελνρσξεί ε έιιεηςε νξηζκέλσλ πξαγκάησλ. Ο
πινχζηνο φκσο, αθξηβψο επεηδή ηα έρεη, ζηελαρσξηέηαη πνιχ, δηφηη χζηεξα
απφ ιίγν αλαπφθεπθηα ζα ηα απνιέζεη. ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
Σν λα ζηεξεζείο θάηη πνπ ήδε έρεηο δνθηκάζεη, πξνθαιεί κεγαιχηεξε
ζηελαρψξηα απφ ην λα κελ έρεηο θαζφινπ θαη ην κέιινλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ
πινπζίνπ είλαη ηφζν ζίγνπξν, ζαλ λα είλαη ήδε παξφλ. ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
55. Ώπφδεημε φηη ε δηθή ζνπ ζθέςε είλαη θαιχηεξε , θαη ακέζσο κε απηφ θαη
κφλν, έρεηο ληθήζεη εθείλνλ, ηνλ νπνίνλ νη ζθέςεηο ηνπ ηνλ πλίγνπλ. ΓΝΧΣΕΚΔ
/ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ .
Ώπφδεημε φηη εθείλνπ ε επηπρία είλαη εμσηεξηθή, ελψ εζχ έρεηο εληφο

ζνπ

γαιήλε θαη εξεκία θαη φηη εθείλνο βαζίδεη ηελ επηηπρία ηνπ ζε πξάγκαηα πνπ
δελ ηνπ αλήθνπλ, φζν θη αλ ηα εκπηζηεχεηαη, ελψ εζχ έρεηο αγαζή ππνδνκή
εληφο ζνπ. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ.
Βίλαη θαλεξφ φηη εθείλνο δελ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά έρεη
ηελ αλάγθε

νξηζκέλσλ εμσηεξηθψλ πξαγκάησλ,

ελψ εζχ

βαζίδεζαη

απνθιεηζηηθά ζηνλ εαπηφ ζνπ θαη ζηελ νξζή ζνπ ζθέςε. ΓΝΧΣΕΚΔ.
Ώλ θάπνηνο ππεξηεξεί έλαληί ζνπ ιφγσ ηήο επλντθήο ηχρεο ηνπ , πξνζπάζεζε
θαη εζχ λα επηθξαηήζεηο κε ηε ζθέςε ζνπ. ΓΝΧΣΕΚΔ
Ώλ ζε πξνζβάιιεη θάπνηνο εζχ κελ ηαπεηλψλεζαη. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ/ ΔΘΕΚΔ .
Ώλ απηφο είλαη καληαθφο, εζχ θξάηα ηελ ςπρηθή ζνπ εξεκία. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ
/ΔΘΕΚΔ .
Ώλ πξνβαίλεη ζε επίδεημε ηνπ πινχηνπ ηνπ θαη ζνπ θέξεηαη αιαδνληθά, επεηδή
ηάρα έρεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ εζέλα, εζχ κελ ηνλ πηζηεχεηο δηφηη
πξνζπνηείηαη. Βθείλνο γλσξίδεη επαξθψο , αλ έρεη βέβαηα έζησ θαη ηελ
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ειάρηζηα νξζή ζθέςε , φηη ζηε πξαγκαηηθφηεηα δελ δηαζέηεη θαλέλα
πιενλέθηεκα. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ/ΔΘΕΚΔ.
Θα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη δελ έρεη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ εζέλα, αθνχ ηίπνηε
δελ είλαη ζεκαληηθφηεξν απφ ηελ εζσηεξηθή δηάζεζε ηνπ αλζξψπνπ, εθφζνλ
θαη απφ απηήλ θαη κφλν εμαξηψληαη ε ραξά θαη ε ιχπε. ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
Ώθφκε φκσο θη αλ δελ πάζεη ηίπνηε ζην κέιινλ, ν ρξφλνο εμειίζζεηαη ζε ηαρχ
ξπζκφ . Θα πεζάλεηε νπσζδήπνηε θαη νη δχν θαη ζα βξεζείηε ζην ηάθν ίζνη
θαη φκνηνη, ρσξίο ν έλαο λα έρεη καδί ηνπ θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ άιινλ.
ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ .
Ώθξηβψο ηηο ελ ιφγσ ζηηγκέο απνδεηθλχεηαη πφζν σθέιηκνο θαη ρξήζηκνο είλαη
ν εμνπιηζκφο πνπ πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν ε ζνθία. ΓΝΧΣΕΚΔ.
Θα ζηξαθείο κε ζάξξνο ζηνλ εαπηφ ζνπ, ζα ιάβεηο απφ εθεί εθφδηα, γηα λα
αληηκεησπίζεηο ηε ζιίςε ζνπ, θαη, παξάιιεια, δηαπηζηψλνληαο ηα ιάζε ηνπ
άιινπ, ζα δηνξζψζεηο ηα δηθά ζνπ. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ.
Θα δηδάζθεζαη θαη ζα εμεηάδεηο ζπγθξηηηθά ηνλ δηθφ ζνπ ραξαθηήξα κε ηνλ
ραξαθηήξα ηνπ αληηπάινπ ζνπ, πνπ δελ γλσξίδεη ην κέηξν, πξνβάιινληαο σο
άζθαιην επφπηε θαη γηα ηηο δπν πιεπξέο ηνλ ιφγν. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ.
Ο ιφγνο δελ κπνξεί λα ζνπ ζπκπαξαζηαζεί ζηελ πνξεία ζνπ. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεη θακία δχλακε θαη είλαη έλα εχθνιν ζχκα γη‟
απηφλ πνπ είλαη επαξθψο πξνεηνηκαζκέλνο θαη εμνπιηζκέλνο κε ηα εθφδηα
ηεο ινγηθήο θαη ηεο ζχλεζεο. ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
56. Ο έλαο αηζζάλεηαη πην επράξηζηα, ζθέπηεηαη κε πξαφηεηα θαη ε ςπρή ηνπ
γαιελεχεη, θαζψο επξίζθεη παξακπζία ζηνλ ιφγν. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ.
Ο άιινο δελ είλαη δπλαηφλ λα βξεη ηε ζέζε ηνπ κέζα ζηε δσή θαη απφ ηελ
ακάζεηά ηνπ έρεη θαηαληήζεη λα κελ γλσξίδεη ηη πξάηηεη . ΓΝΧΣΕΚΔ .
Ώλ αξθεζζεί ζε απηά πνπ έρεη θαη αξρίζεη λα ηα απνιακβάλεη κε πεξηζζφηεξν
κέηξν, ζηακαηψληαο ηελ άζθνπε δξαζηεξηφηεηά ηνπ, κπνξεί αθνινχζσο λα
βειηησζεί θαη λα γίλεη πεξηζζφηεξν επράξηζηνο ζηνπο άιινπο. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ .
Βλδέρεηαη φκσο λα εμαθνινπζήζεη λα πνιππξαγκνλεί θαη λα επηηίζεηαη ζηνπο
άιινπο, επηδεηθλχνληαο ηελ αιαδνλεία ηνπ, θαη λα ζέιεη λα ληψζεη κέρξη ηέινπο
ηελ εδνλή πνπ ηνχ πξνζθέξεη ε εμνπζία ηνπ, ρηππψληαο ζαλ καληαθφο θαη
ρξεζηκνπνηψληαο κε ηξφπν θαηαρξεζηηθφ ηνπο ιφγνπο θαη εγψ δελ γλσξίδσ
ηη άιιν: ηελ έπαξζε, ηελ ηξειή θαη παξάινγε επίδεημε, ηελ αληζφξξνπε
νξκεηηθφηεηα, ηελ επηδεηθηηθή αδηαθξηζία, ηε κέζε, ηελ απξέπεηα θάζε κνξθήο,
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ηνπο άζεκλνπο ρνξνχο, ηε ρπδαηφηεηα, ηελ αγξηφηεηα θαη θάζε άιιε
αδηαληξνπηά θαη αζσηία, δειαδή, γηα λα ην δηαηππψζσ επζχλνπηα , κε ην λα
πξνβαίλεη ζε θαηάρξεζε ηεο επλντθήο ηχρεο ηνπ , έρνληαο ηελ ςεπδαίζζεζε
λα θεξδίζεη ηίπνηε απφ απηφ. ΔΘΕΚΔ.
Ώλ φκσο δελ πξνβεί ζε θακία πξνζπάζεηα λα απηνζπγθεληξσζεί θαη λα
απνκαθξπλζεί βαζκηαία απφ απηά, αιιά επηζηξέθεη ακεηαλφεηνο κνλίκσο
ζηα ίδηα θαη ε αζιηφηεηά ηνπ πξνζιακβάλεη έηη πεξαηηέξσ δηαζηάζεηο, ηφηε
απηφο ν άλζξσπνο είλαη ν πην δπζηπρηζκέλνο απφ φινπο, αθφκε θαη απφ ηνλ
ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ θάζε θνξά. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ /ΔΘΕΚΔ .
57. ε απηφλ πνπ θέξεηαη κε αιαδνλεία , επαηξφκελνο ,φιν κνρζεξία ,γηα ηελ
επλντθή ηνπ ηχρε θαη πξνβαίλνληαο ζε θαηάρξεζε ηεο επηπρίαο ηνπ ζε βάξνο
ησλ αμηνπξεπψλ θαη δηαθεθξηκέλσλ αλζξψπσλ ,ζα ηνπ έιεγα φηη δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο άιινπο λα ηνλ ληθήζνπλ επθνιφηεξα απ΄ φ,ηη λφκηδαλ ελψ
ηαπηνρξφλσο πηέδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζην ηέινο ηνλ
θαηαζηξέθεη. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ.
Έρνπλ ην ιφγν σο νδεγφ θαη δηδάζθαιν ,πνπ ηνπο ζπκβνπιεχεη θάζε θνξά
κε ηη πξέπεη θαη ηη δελ πξέπεη λα ραίξνληαη ,θαη σο παηδαγσγφο ηνπο καζαίλεη
λα μερσξίδνπλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηα δπζάξεζηα απφ ηα επράξηζηα θαη λα
πξνρσξνχλ κε ηάμε. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ.
58. Οξηζκέλνη ηζρπξίδνληαη φηη ν άλζξσπνο πξέπεη λα δεη ρξεζηκνπνηψληαο
φζν γίλεηαη ιηγφηεξν ηελ ζθέςε ηνπ θαη λα κελ γλσξίδεη πνιιά πξάγκαηα θαη
έηζη λα δηέξρεηαη

ηε δσή ηνπ ρσξίο ζνβαξέο ζηελνρψξηεο .Σφζν πνιχ

εθηηκνχλ ηελ αλνεζία θαη ηελ ακάζεηα . ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ .
Έρσ ινηπφλ ηε γλψκε φηη κε ηνλ ίδην ηξφπν πξέπεη λα ξπζκίδνπκε θαη ηε δσή
καο . Σαμίδη είλαη θαη ε δσή θαη ηαμηδεχεη κε ζχλεζε φπνηνο πξνλνεί φζν
γίλεηαη πεξηζζφηεξν γηα θάζε ηη. Καη κε εθζηξαηεία είλαη δπλαηφλ αθφκε λα ηελ
παξνκνηάζνπκε θαη απηή ε εθζηξαηεία επίζεο δηεμάγεηαη κε ηξφπν ζσζηφ ,αλ ,
φπσο είπακε ,

ν άλζξσπνο ππνινγίδεη θαη ειέγρεη ην θάζε πξάγκα ,είηε

πξφθεηηαη νξηζκέλα
πξνμελήζνπλ

απφ απηά ,πνπ είλαη ίζσο ηα πεξηζζφηεξα ,λα ηνπ

ππνςίεο

θαη

λα

ηνλ

ζηελνρσξήζνπλ

,είηε

φρη.

ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ/ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ .
Άιισζηε ,νχηε ινγηθφ είλαη νχηε έρεη θαη θακία απνιχησο δηθαηνινγία ην λα
εχρεηαη θάπνηνο

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηελ έζραηε ακάζεηα ,επεηδή απιψο

απνθεχγεη εθείλεο ηηο εκπεηξίεο ζηε δσή πνπ ηνχ πξνθαινχλ ζηελνρψξηα
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,νχηε είλαη ινγηθφ λα κε καζαίλεη ηίπνηε γηα λα κε δπζαξεζηείηαη θαη λα κελ
αζρνιείηαη κε θάηη δηα ηνπ ηξφπν πνπ επηβάιιεη ε ινγηθή ,απιψο θαη κφλν γηα
λα κε δπζθνιεπζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ /
ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ .
Βίλαη ζσζηφ φκσο λα δεη θάπνηνο θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ λα ρνξεχεη
ρσξίο ξπζκφ θαη δίρσο λα δηαθξίλεη ην θαιφ απφ ην θαθφ ,κφλν θαη κφλν γηα
λα κελ ππνθέξεη θαη λα κελ ζηελνρσξηέηαη; ΔΘΕΚΔ.
Ώληηζέησο ,πξέπεη λα ηα εμεηάδεη θάπνηνο φια ,λα πξνζέρεη ηη ηξψεη θαη πίλεη
θαη ηη δελ ηξψεη ,έρνληαο ζην λνπ ηνπ φηη άιια θαγεηά επηηξέπεηαη λα ηα
απνιακβάλεη ,άιια φκσο ,ίζσο κάιηζηα θαη πνιιά ,πξέπεη λα ηα απνθεχγεη
φζν θη αλ απηφ ηνπ είλαη δπζάξεζην ,αλ ζέιεη βέβαηα λα είλαη θαιά ζηελ πγεία.
Αηαθνξεηηθά , ζε ειάρηζην δηάζηεκα

ζα θιάςεη θαη ζα πεζάλεη , εθφζνλ

αδηαθνξεί , κε γλσξίδνληαο ηίπνηε γηα ηηο σθέιηκεο θαη ηηο βιαβεξέο ηξνθέο
,θαη φιεο ζα ηηο θαηαλαιψλεη αδηάθξηηα. ΔΘΕΚΔ / ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
Ώλαθνξηθά κε ηελ ςπρή ζνπ φκσο ηη ζα πξάμεηο ,πνπ, αλ ην θαηαιαβαίλεηο
,είλαη ην πην πνιχηηκν ζνπ αγαζφ θαη ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε θξνληίδα ,γηα λα
δηαηεξεζεί ζε θαιή θαηάζηαζε ; Αηφηη εχθνια αιιάδεη, είλαη θηιάζζελε θη είλαη
πνιινί εθείλνη πνπ ηελ επηβνπιεχνληαη θαη δχζθνινο ν ηξφπνο ηεο
αληηκεηψπηζεο ησλ παγίδσλ πνπ ζπλαληά ,θαη ηεο νπνίαο ε απψιεηα είλαη
θαηαζηξνθή . ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ/ΔΘΕΚΔ .
Βίλαη θαιχηεξν γηα ηελ ςπρή λα δεη ρσξίο ππνςίεο θαη θφβν, γεκάηε άλεζε
ρξεζηκνπνηψληαο φ,ηη βξίζθεη κπξνζηά ηεο ,ζηεξεκέλε απφ ηελ θαζνδήγεζε
θαη ηνλ έιεγρν ηνπ λνπ θαη ηεο ινγηθήο ,πνπ λα ηεο ππνδεηθλχνπλ ηη είλαη θαιφ
θαη ηη φρη θαη

κε ηη

πξέπεη λα

ραίξεηαη

θαη κε ηη

λα

ιππάηαη;

ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ/ΔΘΕΚΔ.
Αελ πξέπεη άξαγε λα ηα βιέπεη θαη λα ηα θαηαιαβαίλεη κε αθξίβεηα θαη
αζθάιεηα φια απηά ,αιιά είλαη πην θαιά λα ζπκπεξηθέξεηαη ηειείσο παξάινγα
ρσξίο λα πξνβιέπεη απφ πνχ ζα πξνέιζεη ην θαθφ θαη ζα ζηελνρσξεζεί
απιψο γηα λα κελ έρεη ηίπνηε λα ζθέπηεηαη θαη λα ζιίβεηαη ; ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ
Αελ γλσξίδσ βέβαηα κία ηέηνηα θαηάζηαζε επίπιαζηεο επθξνζχλεο πφζν
κπνξεί λα δηαξθέζεη θαη πψο είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη θαλ. ΔΘΕΚΔ
59.Καιχηεξα λα ηα βιέπσ φια .Καη αλ πξφθεηηαη λα ζηελνρσξεζψ απ‟ φια
,αο ζηελνρσξεζψ , φκσο αο ηα βιέπσ. ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ/ΔΘΕΚΔ.
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Ώθνχ , γηα λα επαλέιζνπκε ζηελ πεξίπησζε απηή , ν Θεφο κνχ έδσζε ηνλ λνπ
θαη ηε ινγηθή ,ηηκψληαο κε

πεξηζζφηεξν απφ ηα άιια

δψα .Ώο ηα

ρξεζηκνπνηψ απηά φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν , θαη αο ηα εμαζθψ φζν κπνξψ
,θξνληίδνληαο λα πξαγκαηνπνηήζσ ηνλ ζθνπφ ,γηα ηνλ νπνίν κνπ δφζεθε ην
δψξν. ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ
Κη αλ αθφκε πξφθεηηαη λα ζηελνρσξεζψ πεξηζζφηεξν ,απηφ ηνπιάρηζηνλ αο
γίλεη ε αθνξκή λα απνθηψ πεξηζζφηεξε ζθέςε θάζε θνξά θαη φρη ην αληίζεην.
Ώο ζηελνρσξηέκαη ινηπφλ. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ
Πψο ινηπφλ ηνικάο ,χζηεξα λα κνπ ιεο πσο δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα
αλ δελ κπνξέζσ λα πξνζζέζσ ηίπνηε ν ίδηνο ζε απηά ηα ινγηθά δψξα πνχ
κνπ ράξηζε ε πξφλνηα ηνπ Θενχ θαη δελ θαηνξζψζσ λα ηα επαπμήζσ ,φζν θη
αλ απηφ ζα έρεη σο ζπλέπεηα λα θξίλσ ηα πξάγκαηα πην μεθάζαξα θαη λα
δηαθξίλσ ηα δπζάξεζηα απφ ηα επράξηζηα; ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ
Πψο ηνικάο λα κνπ ιεο φηη δελ βιάπησ θαζφινπ ηνλ εαπηφ κνπ νχηε αμίδεη λα
ην ζθέπηνκαη θαη λα ζηελνρσξηέκαη ,αλ ηνλ πεξηνξίδσ θαη ηνπ ζηεξψ ην πην
ζπνπδαίν θαη αμηνδήιεπην πξάγκα πνπ έρεη ,δειαδή ηνλ λνπ, δηψρλνληάο ηνλ
καθξηά απφ κέλα . Καη έπεηηα δηέξρνκαη κηα δσή ρσξίο ζθέςε, ρσξίο θξίζε,
δίρσο λα θαηαιαβαίλσ ηίπνηε ,νχηε ηα δηθά κνπ νχηε ηα έμσ ,ρσξίο λα έρσ
ηδέα

γηα

νηηδήπνηε

θαη

ρσξίο

λα

ζιίβνκαη.

ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ/

ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
Σνικάο λα ηζρπξίδεζαη φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε άλνηα ,ε ακάζεηα θαη ε
αλαηζζεζία ,γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ κφλν ηξεηο ιέμεηο ,είλαη ην άθξνλ άσηνλ
ηεο επηπρίαο; Βθφζνλ έρσ ζψαο ηαο θξέλαο ,δελ πξφθεηηαη πνηέ λα ζε
πηζηέςσ. ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ /ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
Αηφηη κε ηε δηθή ζνπ ινγηθή ,φρη κφλνλ νη αδαείο θαη εθείλνη πνπ είλαη ηειείσο
ακαζείο ζα είλαη πεξηζζφηεξν επηπρηζκέλνη απφ ηνπο ζψθξνλεο ,αιιά θαη ηα
άινγα δψα , ν βνπο , ην άινγν , ην πξφβαην θαη ν ρνίξνο ,ζα είλαη πην
επηπρηζκέλα απ΄ φινπο γεληθά ηνπο αλζξψπνπο θαη ηα δηθά ηνπο αγαζά νχηε
λα ζπγθξηζνχλ δελ ζα κπνξνχλ κε ηα αγαζά ησλ αλζξψπσλ ,αθνχ απηά δνπλ
ρσξίο θακία ινγηθή θαη έηζη δελ αηζζάλνληαη θακία ζιίςε. ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
πσο ηα ιεο εζχ ,ην ζείν πλεχκα ηνπ ιφγνπ ,πνπ φινη ζεσξνχκε σο ηε
κεγαιχηεξε επεξγεζία ηεο πξφλνηαο ηνπ Θενχ ζηνλ άλζξσπν , ράξε ζην
νπνίν θπξίσο ππεξεθαλεπφκαζηε φηη είκαζηε αλψηεξνη απφ ηα ππφινηπα δψα
,ζα είλαη θάηη ηειείσο δεπηεξεχνλ θαη δελ ζα αμίδεη πιένλ ηίπνηε ή κάιινλ ζα
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είλαη θαη αηηία πξνθερσξεκέλεο δπζηπρίαο θαη αξρή θνβεξψλ ζπκθνξψλ,
ηνπιάρηζηνλ βάζεη ηεο δηθήο ζνπ ινγηθήο. ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
Ή κάιινλ ,ζχκθσλα κε ην δηθφ ζνπ ζθεπηηθφ ,κνηάδνπκε κε νξηζκέλνπο
ςπρνπαζείο ,νη νπνίν έρνπλ ηελ ςεπδαίζζεζε πσο είλαη νη πην επηπρηζκέλνη
απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη κέζα ζηελ παξαθξνζχλε ηνπο θαληάδνληαη
φηη είλαη βαζηιείο .Έηζη , δίλνπλ δηαηαγέο θαη λνκίδνπλ πσο είλαη πάκπινπηνη
βαπθαιηδφκελνη κε ηελ ηδέα φηη δηάγνπλ επηπρή βίν , απηνί αθξηβψο πνπ είλαη νη
δπζηπρέζηεξνη φισλ. ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ/ΔΘΕΚΔ.
60. Αηφηη δελ γλσξίδσ ηη κπνξεί πηα λα ραξαθηεξηζζεί σο ηξέια ,αλ φρη ην λα
πηζηεχνπκε φηη ηα άινγα δψα δνπλ θαιχηεξα απφ καο .ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
Καη γηα ράξε κηαο άινγεο εδνλήο θαη κηαο δσήο ρσξίο ζιίςεηο λα πξνδψζσ
ηφζν εχθνια ηνλ ιφγν ,πνπ είλαη ην σξαηφηεξν δψξν πνπ κνπ έδσζε ε θχζε
,ζαλ λα πξφθεηηαη γηα θάηη εληειψο αζήκαλην θαη φρη γηα ην πην αμηαγάπεην ,ην
πην φκνξθν θαη ην πην απαξαίηεην πξάγκα απ΄ φια. ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
Ώλ είρακε ηε δπλαηφηεηα λα αζρνινχκεζα

κε ηνλ ιφγν θαη ηε ζνθία θαη

ηαπηφρξνλα λα είκαζηε επηπρηζκέλνη θαη λα δηάγνπκε επράξηζην βίν ρσξίο
ζηελνρψξηεο ,απηφ, κνπ θαίλεηαη ,ζα ήηαλ φ,ηη θαιχηεξν γηα λα επρεζνχκε.
ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ .
Ώλ φκσο δελ γίλεηαη λα εμειηρζνχλ έηζη ηα πξάγκαηα θαη ν ζπλδπαζκφο απηφο
δελ είλαη εθηθηφο ζε φιεο αλεμαηξέησο ηηο πεξηπηψζεηο ,αιιά άιινηε ηπραίλεη
λα είλαη απφ θνηλνχ ε ζνθία θαη ε εδνλή θαη άιινηε δελ ζπλδένληαη θαη΄
αλάγθελ πάληα νχηε ηηο ζπλδένπλ δεζκά άξξεθηα θαη είλαη ηξνκεξά δχζθνιν
λα δνζεί ζε θάπνηνλ πιήξεο ην αγαζφ ,εγψ θαη πάιη ζα πξνηηκνχζα ην δψξν
ηνπ ιφγνπ ,πνπ είλαη ην επγελέζηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλζξψπηλεο θχζεο.
ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
Έζησ θαη ρσξίο ηε ζπλνδεία ηεο εδνλήο ,ζα ήζεια λα ην αζθψ φζν ην
δπλαηφλ ,ηέιεην θαη θαζαξφ ,φπσο ηνχ αμίδεη ,φζν θη αλ απηφ πξφθεηηαη λα κνπ
πξνμελήζεη

νξηζκέλα πξνβιήκαηα , κε ζπλέπεηα λα δηέιζσ

κία δσή φρη

ηειείσο απαιιαγκέλε απφ βάζαλα. Αηφηη γλσξίδσ επαξθψο φηη αθφκε θαη κηα
ηέηνηα

δσή

δελ

έρεη

κφλν

δπζάξεζηεο

πιεπξέο.

ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ

ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
61.Ώπηφο είλαη ν ζηφρνο κνπ θαιέ κνπ θίιε ,λα δήζεηο φρη ζαλ ηα άινγα δψα
,ρσξίο λα θαηαιαβαίλεηο ,δίρσο λα αηζζάλεζαη θαη λα είζαη απαιιαγκέλνο απφ
θάζε ζηελνρψξηα. ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ.
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Με ηελ ίδηα ζπιινγηζηηθή θαηέιεμα λα ζεσξψ ηνλ ιφγν πην ζπνπδαίν απφ
θάζε ηη άιιν ζηνλ θφζκν . ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
Δ πξαγκαηηθή φκσο ράξε ηνπ ιφγνπ είλαη απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ησλ
αλζξψπσλ θαη ην θαιχηεξν απφ φια .ΔΘΕΚΔ .
Βπηβιέπεη ηα πάληα ( ν ιφγνο ) θαη

είλαη δηδάζθαινο ηεο αιεζηλήο

επδαηκνλίαο θαη ηεο νξζήο ζπκπεξηθνξάο . ια ηα πξνβιέπεη θαη ηα ξπζκίδεη
,θαη

ζε

νιφθιεξν

ηνλ

θφζκν

θαη

ζε

θάζε

άλζξσπν

ρσξηζηά.

ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ/ΚΟΜΟΛΟΓΕΚΔ .
ηελ πεξίπησζή καο δελ ππάξρεη ηίπνηε ην παξάινγν θαη ην αθαζφξηζην νχηε
είλαη ηίπνηε αζηαζέο θαη επκεηάβνιν ,αιιά φια είλαη εδξαίσο

θαη γεξά

ζεκειησκέλα ,φζα θπζηθά ηα επνπηεχεη ε δηάλνηα ,ή κάιινλ ηα δεκηνπξγεί θαη
ηα θαηαζθεπάδεη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ λνπ. ΓΝΧΣΕΚΔ .
Κάζε πξάμε , γλψκε ή θξίζε πνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε ινγηθή θαη έρεη
ζσζηή δηάξζξσζε θαη θαλνληθή ζπγθξφηεζε ,είλαη έληερλα θαηαζθεπαζκέλε
,έρεη ηζρχ θαη έρεη δηαηππσζεί ζσζηά. . ΓΝΧΣΕΚΔ.
Ώλ φκσο κηα άπνςε δελ είλαη εμαξηεκέλε απφ κία αηηία θαη δελ ζπλνδεχεηαη
απφ ηε ινγηθή ,ηφηε μεθηλά κε νξκεηηθφηεηα θαη δεκηνπξγεί θάηη ,ην νπνίν φκσο
δελ έρεη ζηαζεξφηεηα νχηε είλαη δπλαηφλ λα δηαηεξεζεί κέρξη ην ηέινο.
ΓΝΧΣΕΚΔ.
Έηζη ινηπφλ κφλνλ ν ιφγνο είλαη αθιφλεηνο θαη απνηειεί έλαλ πξαγκαηηθφ
ηίηιν επγελείαο θαη έλαλ πινχην γηα ηνλ άλζξσπν ,εθφζνλ κφλνλ απηφο απφ
ηα ππφινηπα δψα κπνξεί θαη ηνλ θεξδίδεη σο έπαζιν. ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
62.Θα είκαζηε ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε ,αλ έρνπκε ζπλαίζζεζε ηεο αμίαο
απηνχ ηνπ δψξνπ ( λνπ ) θαη αλ ην αγαπάκε θαη ην ηηκάκε. Ώπηφλ ηνλ πινχην
,πνπ απνηειεί κηα θιεξνλνκηά θνξπθαία θαη πνιππφζεηε ,πξέπεη, αθνχ ηνλ
απνθηήζνπκε

,λα ηνλ επαπμήζνπκε κε επηκέιεηα δηθή καο θαη ζπλερή

δηαρείξηζε. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ .
Αελ είλαη θαη ηφζν ζπνπδαίν λα θεξδίζεη θάπνηνο απφ ηχρε ζεκαληηθά αγαζά
,ή κάιινλ είλαη ζπνπδαίν ,δελ εμαξηάηαη φκσο απφ απηφλ ηνλ ίδην .κσο ε
ζπλεηδεηή θαη ζσζηή ρξήζε ηνπο ηα νδεγεί λα αλήθνπλ πξάγκαηη ζε απηφλ.
Σν φηη ηα ζπλαληήζακε είλαη απιψο έλα ηπραίν γεγνλφο ,θαζήθνλ καο φκσο
είλαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχκε ζσζηά .ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ.
Αελ είλαη άμηνο ζαπκαζκνχ απηφο πνπ θαηά ηχρε αλαθάιπςε θάηη ,αιιά
εθείλνο πνπ θαηφξζσζε λα ην δηαηεξήζεη .ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ/ΔΘΕΚΔ .
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Σν άηνκν πνπ θξνληίδεη γη‟ απηφ ην νπνίν ηνπ δφζεθε ,ππεξαζπίδεη θαη ηνλ
εαπηφ ηνπ θαη εθείλνλ πνπ ηνπ ην ράξηζε θαη γλσξίδεη λα ηηκά απνδέθηεο ηηο
ρνξεγίεο. ΔΘΕΚΔ.
63.Με ηνλ πινχην ηεο ζνθίαο ν νηνζδήπνηε κπνξεί λα σθειήζεη ηνπο θίινπο
ηνπ, θαη λα ηνπο εμπςψζεη ,θαζψο θαη λα εξκελεχζεη κε αξλεηηθφ ηξφπν ηνπο
ερζξνχο ηνπ. ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ/ΔΘΕΚΔ.
Με ηίπνηε ,δελ κπνξείο λα ζηελνρσξήζεηο πεξηζζφηεξν ηνπο ερζξνχο ζνπ
,φζν κε ην λα γίλεζαη θαιφο – εγψ ζα πξφζζεηα θαη ζνθφο . ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ
/ΔΘΕΚΔ .
Μπνξεί δειαδή ν άλζξσπνο απηφο ,φζν πησρφο θαη αλ είλαη ,κε ηα εθφδηα
πνπ ηνχ

δίλεη ε ζνθία ,λα επεξγεηήζεη ηνπο θίινπο ηνπ, λα βιάςεη ηνπο

ερζξνχο ηνπ ,λα ραίξεηαη θαη ν ίδηνο θαη λα έρεη φια ηα πιενλεθηήκαηα ησλ
πινπζίσλ ,ρσξίο λα ηνπ ιείπεη ηίπνηε. ΔΘΕΚΔ.
,ηη θη αλ επηζπκείο ,ζα ην απνθηήζεηο ζίγνπξα ,πξνζθέξνληαο σο
αληάιιαγκα ηα αγαζά ηνπ ( ιφγνπ ). Ώπηέο νη δπλαηφηεηεο ππάξρνπλ ζηελ
αλζξψπηλε ζθαίξα θαη ζηε ζθαίξα ηνπ ζείνπ ,φπνπ κπνξνχκε λα
επσθειεζνχκε απφ ηα πιενλάζκαηα πνπ καο δίλνπλ νη ιφγνη θαη ζηηο ζρέζεηο
καο

κε

ηνλ

θηιάλζξσπν

Θεφ

θαη

θνηλφ

δεζπφηε

φισλ

.

ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ/ΘΒΟΛΟΓΕΚΔ .
ηνλ ρψξν απηφλ ( ηνπ ζείνπ ) είλαη ηδηαηηέξσο εππξφζδεθηα ηα δψξα ηνπ
ιφγνπ ,αθνχ είλαη άιισζηε θαη ηα κφλα πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα θάπνηνο λα
πξνζθέξεη θαη παξάιιεια λα είλαη πάληα επλντθά απνδεθηέο νη πξνζθνξέο
ηνπ ιφγνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ εκάο . ΘΒΟΛΟΓΕΚΔ/ ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΔ.
Ώλ ρξεηαζηείο θάπνηνλ απφ ηνπο θίινπο ηνπ Θενχ ,πνπ αζθνχλ επηξξνή ζε
απηφλ ,γηα λα ζε πξνζηαηεχζεη απφ ην θαθφ ,φηαλ βξεζείο ζε θίλδπλν
αξξψζηηα ή νπνηαδήπνηε άιιε δπζθνιία ,είλαη πνιχ εχθνιν λα πεηχρεηο ηελ
απαιιαγή ζνπ απφ απηφ πνπ ζε βαζαλίδεη δίλνληαο ππφζρεζε γηα ζχλζεζε
ελφο ιφγνπ εγθσκηαζηηθνχ θαη επραξηζηεξίνπ. ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ/ΘΒΟΛΟΓΕΚΔ.
Οη δηθνί ζνπ πλεπκαηηθνί ζεζαπξνί είλαη πιείζηνη
ζνπ πιήξε

θαη ηα ζεζαπξνθπιάθηά

θαη δελ πξφθεηηαη πνηέ λα ζνπ ιείςνπλ ηα εθφδηα ,αλ ηα

ρξεηαζηείο. ΓΝΧΣΕΚΔ.
Πξνζέθεξα έηζη ζηνλ Θεφ έλα αγλφ δψξν ηεο ςπρήο θαη ηνπ λνπ ,φρη θάηη ην
πιηθφ ,αιιά θάηη πνπ είλαη αχηαξθεο θαη δελ ράλεηαη γξήγνξα ,αιιά δηαηεξείηαη
θαη θαλείο δελ κπνξεί λα ην πθαξπάζεη . ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΔ/ΘΒΟΛΟΓΕΚΔ.
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Πνηνηηθή αλάιπζε .
χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ θαηαγξαθή ,νη ζπγθεθξηκέλεο παξάγξαθνη πνπ
αλαιχζακε θηλνχληαη θπξίσο ζηνλ ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΚΟ ΏΞΟΝΏ , ν νπνίνο
πιαηζηψλεηαη απφ παξακέηξνπο ΔΘΕΚΒ , ΓΝΧΕΟΛΟΓΕΚΒ, ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΒ .
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Βλφηεηα 3 . ΥΡΕΣΏΝΕΚΔ ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΔΘΕΚΔ .

III. H δηδαζθαιία ηεο Aλαηνιηθήο Δθθιεζίαο όζνλ αθνξά ζηηο
ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ θαη νη παηδαγσγηθέο αξρέο ησλ Παηέξσλ
ηεο Δθθιεζίαο Μ. Βαζηιείνπ – Γξεγνξίνπ ηνπ Ναδηαλδελνύ –
Ησάλλνπ ηνπ Υξπζνζηόκνπ θαη Γξεγνξίνπ Νύζζεο . »
Πξόζσπν θαη Αγάπε ζηελ Οξζόδνμε Παξάδνζε .
Πξόζωπν
ηελ Οξζφδνμε Υξηζηηαληθή αληίιεςε ,ν άλζξσπνο δελ είλαη άηνκν δελ
ελεξγεί κφλνο ηνπ θαη γηα ίδηνλ ζπκθέξνλ ,αιιά είλαη « πξφζσπνλ », δειαδή
ζπγθεθξηκέλε αλζξψπηλε παξνπζία ,ε νπνία βξίζθεηαη ζε κηα εηδηθνχ ηχπνπ
ππαξμηαθή θαηάζηαζε21. Σν θάζε πξφζσπν έρεη έλαλ νηθείν ηξφπν εκθάληζεο
κε ζπγθεθξηκέλα αλεπαλάιεπηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία νδεγνχλ ζε
δεκηνπξγία ζρέζεσλ πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη κε ηα ππφινηπα πξφζσπα .
Γηα ηελ Οξζφδνμε αληίιεςε, ν άλζξσπνο δελ είλαη έλα αθεξεκέλν
ππεξβαηνινγηθφ ππνθείκελν θαη αλεμάξηεην απφ ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ρψξν . Σν
πξφζσπν νξίδεηαη σο αλαθνξά θαη ζρέζε. Σν πξσηαξρηθφ λνεκαηηθφ
πεξηερφκελν ηεο ιέμεο απνθιείεη λα εξκελεχζνπκε ην πξφζσπν σο
αηνκηθφηεηα θαζεαπηήλ ,έμσ απφ ην ρψξν ηεο ζρέζεο . Αελ πξφθεηηαη γηα
αθεξεκέλε αλαινγία ή ζχγθξηζε ,αιιά γηα ην γεγνλφο : είλαη – έλαληη – ελφο .
Δ ζρέζε είλαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ πξνζψπνπ , ν νξηζκφο ηνπ
πξνζψπνπ ,ε ξηδηθή δηαθνξνπνίεζή ηνπ απφ ηελ έλλνηα ηεο ζηαηηθήο
αηνκηθφηεηαο22.
Ώπηή ηε ζρέζε πξέπεη λα ππεξβνχκε θαη σο πξφζσπα πιένλ λα
ζπλαληήζνπκε ηνλ άιινλ . εκαίλεη δειαδή έμνδν απφ ηελ κφλσζε ηνπ ελφο ,
πνπ εθθηλεί κε αθεηεξία ηελ ππέξηαηε Κνηλσλία. Σελ άπεηξε απξφζηηε κεηνρή
πξνζψπσλ ζηελ χπαξμε κηαο νπζίαο. Μνλάο ελ ηξηάδη θαη ηξηάο ελ κνλάδη . 23
21

Απόςπαςμα από τισ ςθμειώςεισ κ. Χ. Τερζηθ , Το Βυηάντιο ωσ Διαχρονικι Προοπτικι , ( Πάτρα
2006 ) , ςελ.20 , που δόκθκαν ςτο Διδαςκαλείο του Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ του Πανεπιςτθμίου
Πατρών .
22
Χ. Γιανναρά , Το πρόςωπο και ο ζρωσ ,( Ακινα : Δόμοσ , 1987 ) ςελ.20
23
+Αναςταςίου Αρχιεπιςκόπου Τιράνων και πάςθσ Αλβανίασ ,ό. π. , ςελ34
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ε απηήλ

ηελ κεηνρή θαινχκαζηε λα κεηέρνπκε , φπνπ ηα πξφζσπα

δηαηεξνχλ ηα ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά Σνπο ζε κηα αζχγρπηε ελφηεηα .
Δ θπζηθή θαηάζηαζε δειαδή

ηνπ αλζξψπνπ είλαη λα δεη ζε θνηλσλία. Ο

Σξηαδηθφο Θεφο ηνλ δεκηνχξγεζε θαη΄εηθφλα Σνπ « θαη΄ εηθφλα επνίεζε ηνλ
άλζξσπνλ » ( Γελ. 5:1 ) ,κε νπζηαζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαηά ην πξφηππν ηεο
Ώγίαο Σξηάδνο λα απνηειεί «θνηλσλία αγάπεο » θαη λα είλαη ζε αξκνλία κε ηελ
θηίζε .
Γηα λα απνθηήζεη φκσο δπλακηθή ε Οξζφδνμε πξφηαζε πεξί ηεο ελφηεηαο
ηεο αλζξσπφηεηαο, πξέπεη λα αλαθεξζεί ζην θαηεμνρήλ γεγνλφο .Σελ
ελαλζξψπηζε ηνπ Λφγνπ ,ε νπνία απνηειεί απνθαζηζηηθή ψζεζε πξνο
θνηλσλίαλ θάζε αλζξψπνπ κε ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο θαη νιφθιεξν ηνλ
θπζηθφ θφζκν. Με ην ζεκειηψδεο απηφ γεγνλφο αξρίδεη ε λέα ελζπλείδεηε
θίλεζε ελφηεηαο κέζα ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία θαηαξγνχκελσλ φισλ ησλ
ζπλφξσλ << νὐθ ἔλη Ἰνπδαῖνο νὐδέ Ἕιιελ,νὐθ ἔλη δνῦινο νὐδέ ἐιεύζεξνο
,νὐθ ἔλη ἄξζελ θαί ζῆιπ · πάληεο γάξ ὑκεῖο εἷο ἐζηε ἐλ Υξηζηῷ Ἰεζνῦ >> Ώπ.
Παχινπ ( Γαι. 3,28 )24 . ε φιε απηή ηε δηαδηθαζία ν άλζξσπνο δελ είλαη
ζεαηήο .Κάζε έλαο έρεη ηελ πξνζσπηθή επζχλε ηνπ .Δ νπηηθή γσλία κε ηελ
νπνία νθείιεη λα βιέπεη ηελ επζχλε ηνπ θάζε Υξηζηηαλφο είλαη ε Ώγάπε. Με
απηήλ ππεξβαίλεη ν άλζξσπνο ηα φξηά ηνπ θαη επηζηξέθεη ζηελ έλσζε κε ηνλ
φλησο φληα.
Μέζα ζε απηφ ην θιίκα θηλήζεθε θαη θηλείηαη ε Οξζνδνμία , ε νπνία
ζπκπνξεχηεθε κε ηνλ νηθνπκεληθφ ειιεληζκφ

25

, θαζψο γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ

ρξηζηηαληθνχ κελχκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ειιεληθή γιψζζα θαη ν ειιεληθφο
πνιηηηζκφο. Γεληθά ζα ιέγακε φηη ε δπλακηθή ηεο Οξζνδφμνπ δηδαζθαιίαο
παξακέλεη ην παγθφζκην φξακα . Μέζα απφ ην δφγκα ηεο Υαιθεδφλνο πσο
ζην πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ ε ζεία θαη ε αλζξψπηλε θχζε , ην « θηηζηφ » θαη ην
« άθηηζην » είλαη ελσκέλα « αδηαηξέησο » αιιά θαη « αζπγρχησο »

26

. Δ

δηδαζθαιία ηεο Α΄ Οηθνπκεληθήο ζπλφδνπ , φπσο θαη νιφθιεξε ε Παηεξηθή
Θενινγία πξνβάιινπλ ην Πξφζσπν ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ σο ελζαξθσηή ηεο
24
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ςελ. 199
25
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ππέξβαζεο ηνπ ζαλάηνπ δηφηη ζην πξφζσπφ ηνπ δεη ην θηηζηφ αηψληα. ην
πξφζσπφ ηνπ ην θηηζηφ θαη ην άθηηζην ελψζεθαλ « αζπγρχησο » θαη
« αδηαηξέησο » .
Ο ζάλαηνο ληθείηαη φηαλ αλάκεζα ζην θηηζηφ θαη ην άθηηζην δελ ππάξρεη
απφζηαζε. ζν ην θηηζηφ απηνλνκείηαη θαη απηνυπάξρεη ,ηφζν ν ζάλαηνο ζα
ην απεηιεί . Με άιινπο ιφγνπο, γηα λα κπνξέζεη λα ππάξρεη ην θηηζηφ ,πξέπεη
λα βξίζθεηαη ζε αδηάθνπε ζρέζε κε θάηη έμσ απφ απηφ . Αηαξθψο πξέπεη λα
θνηλσλεί κε ην άθηηζην , δηφηη φηαλ ζπλδέεηαη κε θάηη θηηζηφ ,δελ απνθεχγεη ηνλ
ζάλαην. Μφλν φηαλ ην θηηζηφ είλαη ζπλπθαζκέλν κε θάηη άθηηζην , κπνξεί ην
θηηζηφ λα « επηδήζεη ». πλεπψο ,ε αγάπε ε νπνία είλαη αθξηβψο ε έμνδνο
ησλ φλησλ απφ ηνλ εαπηφλ ηνπο είλαη ην νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο ιχζεσο ηνπ
πξνβιήκαηνο ηεο θηηζηφηεηαο. Σν πξφζσπν

πνπ ελζαξθψλεη απηή ηελ

ειεχζεξε έλσζε θηηζηνχ θαη αθηίζηνπ είλαη ν Υξηζηφο σηήξ. ε κηα ζρέζε
δηαιεθηηθή ε νπνία είλαη πξντφλ ειεπζεξίαο .
Δ αγηνπλεπκαηηθή απηή έλσζε

κέζα απφ ην Πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ

27

απνηειεί ην ζεκέιην ηεο σηεξίαο θαη χπαξμεο θάζε θηηζηήο πξαγκαηηθφηεηαο
κέζα

ζηελ

Εζηνξία.

Ώπηή

ε

αδηαίξεηε

αιιά

θαη

αζχγρπηε

έλσζε

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ην Πξφζσπν ηνπ σηήξνο . Έρνληαο έηζη ην σο
ζεκέιην ην Πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ θαη νξίδνληα ηελ ΐαζηιεία ηνπ Θενχ
αλαπηχζζεηαη

κηα

ειεχζεξε

δηαιεθηηθή

ζρέζε

Αεκηνπξγνχ

θαη

δεκηνπξγεκάησλ ,ζρέζε δεκηνπξγηθή θαη ζσζηηθή κέζα απφ ην Πξφζσπν ηνπ
σηήξνο κε αλαηξψληαο βέβαηα ηελ ακνηβαία εηεξφηεηα κεηαμχ άθηηζηνπ Θενχ
θαη θηηζηψλ δεκηνπξγεκάησλ . Δ δεκηνπξγηθή ράξε ηνπ Θενχ ε νπνία θαιεί
ηα δεκηνπξγήκαηα ζην « είλαη »28 πξνζθέξνληάο ηνπο ηελ χπαξμε , είλαη
πξνζσπηθή

( φρη ππεξθπζηθή ) , ειεχζεξε ( κε νιηζηηθή ) , ζρεζηαθή (

αγαπεηηθή ) . Αειαδή είλαη θάιεζκα ηνπ άιινπ πξαγκαηηθά ειεχζεξε θαη
αγαπεηηθή ζρέζε εηεξνηήησλ .
Σν φηη ν θφζκνο είλαη θηηζηφο ,δελ ζεκαίλεη κφλνλ φηη ζα κπνξνχζε θαη λα κελ
ππάξρεη αιιά φηη κπνξεί θαη θάζε ζηηγκή λα παχζεη λα ππάξρεη. Αελ έρεη ηε
δπλαηφηεηα εμ νηθείσλ πξνυπνζέζεσλ λα ππάξρεη. Δ θχζε ηνπ θηηζηνχ δελ
έρεη εληφο ηεο θακηά δχλακε επηβίσζεο .Κακηά ιχζε δελ κπνξεί λα δψζεη ηελ
27
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ππέξβαζε ηνπ ζαλάηνπ. Οχηε ε « εζηθή » νχηε ε « δηθαληθή » ιχζε κπνξνχλ
λα ππεξβνχλ ηνλ ζάλαην . Ο ζάλαηνο είλαη εγγελήο ηεο θηηζηφηεηαο.
Σν φηη ππάξρνπκε δελ είλαη απηνλφεην ,αιιά νθείιεηαη ζηελ ειεχζεξε ζέιεζε
θάπνηνπ. Δ χπαξμή καο είλαη πξντφλ ειεπζεξίαο . Αελ είλαη αλαγθαζηηθή ,
αιιά δψξν ειεπζεξίαο Βίλαη κηα ζπλερήο δηαιεθηηθή θηηζηνχ - αθηίζηνπ.
ην πξφζσπν ηνπ αξθσκέλνπ θαη Ώλαζηεζέληνο Υξηζηνχ ην « αζπγρχησο »
θαη « αδηαηξέησο » εμαζθαιίδνπλ ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αγάπε. Υσξίο αγάπε ,
δειαδή θίλεζε ελφηεηαο κε ηνλ « άιινλ » θαη ρσξίο ειεπζεξία , δειαδή
δηαηήξεζε

ηεο

ηδηαηηεξφηεηαο

,δελ

ππάξρεη

αζαλαζία.

Θεκειηψδεο

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Πξνζψπνπ είλαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα αγαπά ρσξίο
απνθιεηζηηθφηεηα ,λα ππεξβεί ηελ βηνινγηθή ππφζηαζε θαη λα αγαπήζεη ηνλ «
μέλν». Ο θαζέλαο γίλεηαη αιεζηλφ πξφζσπν κφλν φηαλ ζρεηίδεηαη κε άιια
πξφζσπα . Ώπνκνλσκέλνο θαη αλεμάξηεηνο θαλείο καο δελ είλαη έλα
απζεληηθφ πξφζσπν ,αιιά έλα άηνκν.
Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ αγάπε. Δ αγάπε δελ κπνξεί λα ππάξμεη ζηελ
απνκφλσζε ,αιιά πξνυπνζέηεη ηνλ άιιν κεηαηξέπνληαο ηελ εηεξφηεηα ζε
απφιπην κέγεζνο. Βλλνεί

δειαδή φηη ην πην νληνινγηθφ ( πξαγκαηηθφ )

ζηνηρείν ηνπ Πξνζψπνπ είλαη ε εηεξφηεηα φπσο είλαη θαη ην θάζε πξφζσπν
ηεο Ώγίαο Σξηάδνο ζε ζρέζε κε ηα άιια δχν Ο Παηήξ, ν Τηφο θαη ην Άγην
Πλεχκα είλαη απνιχησο δηαθνξεηηθνί σο ππνζηάζεηο αιιά ελσκέλνη
« αζπγρχησο » θαη « αδηαηξέησο » ζην Πξφζσπν ηεο Ώγίαο Σξηάδνο .
Ο Υξηζηφο κε ηελ Ώλάζηαζή ηνπ κάο έδεημε φηη ε αγάπε θηηζηνχ θαη αθηίζηνπ
θαηφξζσζε

λα ππεξβεί ηα φξηά ηνπο θαη λα επηηχρνπλ

λα ελσζνχλ

εμαζθαιίδνληαο ηελ εηεξφηεηά ηνπο κε ζεβαζκφ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο
αλάγθεο ηνπ άιινπ. Δ πξάμε ηνπ Θενχ λα θέξεη ζηελ χπαξμε θάηη άιιν ,θάηη
εθηφο ηνπ εαπηνχ Σνπ , θάπνην « θηίζκα » ην νπνίν βξίζθεηαη φρη εληφο Σνπ
αιιά απέλαληί Σνπ

29

πξνυπνζέηεη απηήλ ηελ αλαγθαία δηαιεθηηθή ζρέζε ζην

ζρήκα « θηηζηφ – άθηηζην ». ε απηή ηε ζρέζε ν άλζξσπνο δελ είλαη κφλνο
αιιά ζε ζρέζε θνηλσλίαο κε ηνλ άθηηζην Θεφ.
Μέζα απφ ηε ράξε ηνπ

Θενχ ν άλζξσπνο απνηειεί ην θέληξν ηεο

Αεκηνπξγίαο ( αλζξσπνθεληξηθή Οληνινγία ) ,είλαη ε εηθφλα Σνπ ζηε

29
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Αεκηνπξγία , ε νπνία πεξηγξάθεη έλαλ ηξφπν χπαξμεο ησλ φλησλ κε
ρξηζηνινγηθφ θαη εζραηνινγηθφ πεξηερφκελν .
Μηα κφληκε ζρέζε κεηαμχ Θενχ θαη Αεκηνπξγίαο , ε νπνία αλαζηέιιεη ηελ
ειεπζεξία ηεο πξνζσπηθήο ζρέζεο , ηεο ζρέζεο ηελ νπνία δεκηνπξγεί ε
ειεχζεξε ζπλάληεζε ηεο ράξεο ηνπ Θενχ θαη ηνπ Πξνζψπνπ Ώλζξψπνπ
( εγψ , εζχ ) θηλδπλεχεη λα γίλεη νιηζηηθή ,δειαδή απξφζσπε . Δ πξνζσπηθή
νληνινγηθή ζρέζε ηαρχηαηα ζα κεηαηξαπεί ζε αλαγθαία ζρέζε ππαξθηηθήο
αλαγθαηφηεηαο .
Ο Άλζξσπνο ππάξρεη θαη γλσξίδεηαη ( ςπρνζσκαηηθά ) πξνζσπηθά . Βίλαη
δειαδή κνλαδηθφ Πξφζσπν θαη φρη άζξνηζκα νπζηψλ θαη ζηνηρείσλ.
Αγάπε ζηελ νξζόδνμε Αλαηνιηθή Δθθιεζία .
ηελ Οξζφδνμε Βθθιεζία ε αγηφηεηα απνηειεί ππαξμηαθφ ζηφρν θάζε πηζηνχ.
Ώπηή ηελ αγηφηεηα ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο θαιείηαη λα ηελ βηψζεη. Πνην είλαη
φκσο ην κέζν πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη ζηνλ ζηφρν ηνπ ; Βίλαη ε θνηλσλία αγάπεο
ηξηψλ Πξνζψπσλ : ηνπ Παηξφο ,ηνπ Τηνχ θαη ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο. Δ αγάπε
ηνπ εζχ , ηνπ άιινπ , ηνπ εκείο . Να ππάξρεηο κε ηνλ άιιν , κέζσ ηνπ άιινπ ,
γηα ηνλ άιιν. Να απνδερηεί κέζα απφ απηή ηε ζρέζε ηε δηαθνξά (θάζε
πξφζσπν είλαη κνλαδηθφ θαη αλεπαλάιεπην), ηελ ηζνηηκία ( δελ ππάξρνπλ
πξφζσπα αλψηεξα θαη θαηψηεξα ) , πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ ελφηεηα κε
πξφζσπα, κνινλφηη δηαθνξεηηθά. Δ ζπκκεηνρή ηνπ πξνζψπνπ ζηελ
αγαπεηηθή θνηλσλία κε ηνλ Θεφ ,ζηε ζέσζε είλαη ε ππαξμηαθή δπλαηφηεηά
ηνπ .
Μπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε απηή ή φρη. Άιισζηε, ν Θεφο ηνχ έρεη πξνζθέξεη
απηή ηελ ειεπζεξία ηεο επηινγήο. Μπνξεί λα πεη « φρη » θαη έηζη λα απνξξίςεη
ηελ αγάπε σο ππμίδα δσήο. ε απηή ηε πεξίπησζε, ν άλζξσπνο εθπίπηεη θαη
εγθισβίδεηαη ζηε θηιαπηία ,ηνλ εγσθεληξηζκφ θαη αζηνρεί ζηνλ ππαξμηαθφ
ζηφρν ηνπ . Βδψ ε αγάπε ,αληί λα είλαη θπγφθεληξνο θαη λα εμάγεη

ηνλ

άλζξσπν απφ ηνλ εαπηφ ηνπ , λα ηνλ νδεγεί πξνο ηνπο άιινπο , γίλεηαη
θεληξνκφινο, ζηξέθεηαη εληφο

ηνπ. ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο άιινπο , ν

πεπησθψο άλζξσπνο βηψλεη ηελ αληηπαιφηεηα .Ο ζπλάλζξσπφο ηνπ είλαη
αληίπαινο ,ερζξφο ,ν νπνίνο επηβνπιεχεηαη ηνλ δσηηθφ
παξνπζία

ηνπ

γίλεηαη

θίλδπλνο.

Ο
59

άιινο

γίλεηαη

ρψξν ηνπ. Δ
ε

θφιαζή

ηνπ.

Δ πηψζε βέβαηα δελ ζπληξίβεη , νχηε εμαθαλίδεη ηελ εηθφλα ηνπ Θενχ , δηφηη
δελ έρεη ηελ ηδηφηεηα λα παξέκβεη νληνινγηθά ζηηο ζείεο δσξεέο. Ώπέλαληη ζηε
ρπδαηφηεηα ηνλ νπιίδεη κε ηνλ αζθεηηζκφ ,πνπ εθθξάδεη ηνλ γλήζην πφζν γηα
ηελ φλησο δσή. Ο αγψλαο ηνπ δελ ζηνρεχεη ζην λα εμνπζελψζεη ην
αλζξψπηλν ζψκα .ε αληίζεζε κε ηνλ Άγην

άλζξσπν ,ν νπνίνο έρνληαο

απαληήζεη ζεηηθά ζηελ ζεία θιήζε γηα αγάπε , αθηεξψλεηαη πιήξσο ζηνλ
Θεφ θαη δηαθνλεί ηνλ ζπλάλζξσπν.30
Πξνζθέξεη αγάπε ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο , ρσξίο απνιχησο θακηά
δηάθξηζε . Ώδηαθνξεί γηα ην ρξψκα ,ηε γιψζζα ,ηε θπιή ,ηε ζξεζθεία θαη ηελ
εζηθή θαηάζηαζή ηνπ. Γη΄ απηφλ θάζε άλζξσπνο είλαη πιεζίνλ. Ώπφδεημε ηεο
αγάπεο ηνπ είλαη λα αγαπά θίινπο θαη ερζξνχο ,νηθείνπο θαη μέλνπο ζπλερψο
θαη κε ηελ ίδηα έληαζε. Ο Άγηνο ζηε δηδαζθαιία ηεο Ώλαηνιηθήο Βθθιεζίαο
ζπγθξνχεηαη κε νηηδήπνηε ππνβαζκίδεη ηνλ άλζξσπν.
Ώπηφ εμεγεί θαη ηνλ δησγκφ πνπ ππέζηε ε Βθθιεζία απφ ηε Ρσκατθή
Ώπηνθξαηνξία .Καη ηνχην , δηφηη ε πξφηαζε δσήο ηεο Βθθιεζίαο ππνλφκεπε ηα
ζεκέιηα ηεο εμνπζίαο. ε κηα Ώπηνθξαηνξία πνπ ζηεξηδφηαλ ζηε δνπιεία
έξρεηαη ν Υξηζηηαληζκφο θαη αγγέιιεη ην κήλπκα φηη ν άλζξσπνο είλαη εμ
νξηζκνχ ειεχζεξνο. Γηα ηξεηο αηψλεο ε Βθθιεζία πιήξσζε κε ην αίκα ησλ
καξηχξσλ ηελ εκκνλή ηεο ζηελ αιήζεηα. πλεπψο , ν άγηνο είλαη ν θαηεμνρήλ
κάξηπξαο.
Σν καξηχξην ηνπ αίκαηνο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην καξηχξην ηεο ζπλεηδήζεσο.
ε θάζε επνρή θαη ζε θάζε ηφπν ν άγηνο καξηπξεί , φηαλ δελ αθνκνηψλεηαη κε
ηελ πεξηξξένπζα ζηάζε δσήο. Μαξηπξεί αξλνχκελνο ηα ζέιγεηξα ηεο
θνζκηθήο επηηπρίαο θαη πξνζθέξεη ήζνο δσνγφλν , κε ην λα παξακέλεη πηζηφο
κάξηπξαο ηεο αιήζεηαο. Αελ πεξηκέλεη λα αιιάμνπλ νη άιινη, γηα λα αιιάμεη
θαη ν ίδηνο . πκπεξηθέξεηαη ρξηζηηαληθά θαη δείρλεη ηνλ δξφκν πξνο ηελ εηξήλε
θαη ηε δηθαηνζχλε. Δ κεηακφξθσζε πνπ επηδεηεί ν ίδηνο δελ επηβάιιεηαη κε ηε
βία παξά κε πεηζψ θαη αγάπε , δειαδή κε πξνζσπηθφ καξηχξην , πλεπκαηηθφ
θαη ζσκαηηθφ. Δ ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηα δψα , ηα θπηά δελ είλαη
αληαγσληζηηθή ,αιιά δηαινγηθή θαη θηιηθή. Κάζε νλ, ζηελ εθηίκεζή ηνπ έρεη ηελ
ηδηαίηεξε ζέζε ηνπ ζηε δεκηνπξγία. Γη απηφ θαη κέζα ζηα ζπλαμάξηα
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αλαθέξεηαη ε αξκνληθή ζπλχπαξμε ησλ αγίσλ κε ηα δψα , ε απνζεξηνπνίεζε
ελψπηνλ ηνπ ζηνλ κεηακνξθσκέλνπ πηζηνχ.
Δμαλζξωπηζκόο ή ωθειηκνζεξία .
Με ηελ αξηζηνηειηθή ζθέςε θηίδεηαη ε δηθαηνζχλε σο ινγηθφηεηα ζρέζεσλ
θνηλσλίαο ,ε ινγηθφηεηα σο αλαινγία θαη ζπκκεηξία ,ε αλαινγία θαη ζπκκεηξία
σο αιήζεηα ,ε αιήζεηα σο αξεηή ,ε αξεηή σο επδαηκνλία θαη ε επδαηκνλία σο
ππαξθηηθή ηειείσζε θαη πιεξφηεηα . Δ νληνινγηθή απηή βάζε πξνυπνζέηεη
ζρέζε , ζπκκεηνρή . Ώξγφηεξα, έξρεηαη ε ρξηζηηαληθή εκπεηξία λα ηε
δηαζαθελίζεη πιεξέζηεξα. ηε δηθή ηεο πξννπηηθή απηφ πνπ ζπληζηά ηνλ θαη΄
αιήζεηα βίνλ δελ είλαη κία απξφζσπε ζπκπαληηθή αλαγθαηφηεηα

ή

αλαηηηνιφγεηε ινγηθφηεηα αξκνλίαο . Βίλαη ην Πξφζσπν . Ώηηηψδεο αξρή ηνπ
ππαξθηνχ . Πξφζσπν πνπ απφιπηα ειεχζεξν ζέιεη λα ππάξρεη επεηδή αγαπά
,θαη κφλν επεηδή ειεχζεξα αγαπά ππάξρεη31. Αειαδή πξφθεηηαη γηα έλα
Πξφζσπν ην νπνίν δελ απηνθαζνξίδεηαη σο άηνκν αιιά νξίδεηαη σο
ηαπηφηεηα ,πνπ πεγάδεη απφ ηε ζρέζε ηνπ κε θάπνηνλ άιιν. Πξφηππν ηνπ
πξνζψπνπ πνπ θαιείηαη ν άλζξσπνο λα κηκεζεί είλαη ν Θεφο.32 Ο Μέγαο
ΐαζίιεηνο

33

καο ζπκβνπιεχεη λα κηκνχκαζηε ηελ Ώιεζηλή Αηθαηνζχλε ,πνπ

είλαη ν Υξηζηφο , ν νπνίνο ζηαπξψζεθε άδηθα, γηα λα ζσζεί ν άλζξσπνο
εκαίλεη λα ππεξεηνχκε ηνλ ζπλάλζξσπν θαη λα εγθαηαιείπνπκε ην δηθφ καο
ζέιεκα., εθαξκφδνληαο ην ζέιεκα ηνπ Θενχ. Έηζη, ε δηθαηνζχλε ζπλδέεηαη κε
ηελ αγάπε . πνηνο πηζηεχεη ζε απηή ηελ αγάπε, πνπ δελ πεγάδεη απφ
λφκνπο αιιά απφ ην βάζνο ηεο εζσηεξηθφηεηαο κπνξεί λα αγσληζηεί θαη λα
ηελ εθαξκφζεη ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε φζνπο ηνλ πεξηβάιινπλ .
πσο ν Ίδηνο «εμίζηαηαη » θαη εμέξρεηαη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κε κηα θίλεζε
αγάπεο δεκηνπξγεί ζρέζε ,ε νπνία επηηξέπεη ζε θάπνηνλ ή θάηη άιιν λα
ππάξρεη ελ ειεπζεξία θαη κάιηζηα σο εηεξόηεηα.34 ( Παηήξ – Τηφο θαη Άγην
31

Χ. Γηαλλαξάο , Τν πξόζωπν θαη ν έξωο ,φ.π.,,ζει.50

32

Ε. Γεδηνχιαο , « Σν Αίθαην ηνπ Πξνζψπνπ » , ζην Οξζνδνμία θαη Σύγρξνλνο Κόζκνο , ( έθδ.: Κέληξν Μειεηψλ

Εεξάο Μνλήο Κχθθνπ 2006 ),ζει.89
33

Κ. Κνξλαξάθεο ,Κ. Πξέληνο,, π. Α. Γηαλλαθφπνπινο, Θξεζθεπηηθά Β΄ Αεκνηηθνχ Οη Φξηζηηαλνί ζηνλ αγώλα ηεο

δωήο ,( Ώζήλα : ΤΠΒΠΘ 2007 ),ζει.104
34

Ε. Γεδηνχιαο,φ.π.,ζει. 89
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Πλεχκα ), κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ν άλζξσπνο βγαίλεη απφ ην εγψ ηνπ θαη
ζπλαληά ηνλ άιιν. Έηζη βηψλεη θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ άιισζηε ,φηαλ
ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ ,έξρεηαη ζε θνηλσλία κε ηνλ άιινλ θαη θαζνξίδεηαη
κέζσ ηνπ άιινπ.
Δ απνθαιππηηθή δπλακηθή ηνπ Θενχ έρεη απνδέθηε ηνλ θηηζηφ άλζξσπν. Σνλ
θαιεί ζε κηα ζρέζε ππαξθηηθή θνηλσλίαο35 θηηζηνχ θαη αθηίζηνπ . Δ
πξαγκάησζε απηήο ηεο ζρέζεο πιεξνχηαη κέζα ζηελ Εζηνξία κε ηελ
ελαλζξψπεζε ηνπ Θενχ . ην Πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ βεβαηψλεηαη ε ειεπζεξία
ηνπ αθηίζηνπ , ε νπνία πξαγκαηψλεηαη ζην γεγνλφο ηεο Βθθιεζίαο , κέζα ζην
ζψκα ηεο νπνίαο ν άλζξσπνο απηνπξνζθέξεηαη ,απηνπαξαδίδεηαη ζε κηα
ζρέζε ε νπνία είλαη δσή θαη δηθαίσζε ηεο χπαξμεο . Ο Θεφο εδψ δελ
απνθαιχπηεηαη σο ην «Τπέξηαην Ολ » ,αιιά βηψλεηαη σο πξνζσπηθφο Θεφο
Σέιεηα « θνηλσλία αγάπεο .»36
Ώπφ ην πξσηφπιαζην αλζξψπηλν δεχγνο ,ην νπνίν δεκηνπξγεί «θαη΄ εηθφλα
θαη νκνίσζη » πξνέξρεηαη ε αλζξσπφηεηα. πλεπψο, φινη νη άλζξσπνη
αλεμαξηήησο θπιήο ρξψκαηνο , γιψζζαο είλαη πξνηθηζκέλνη κε ηελ
αμηνπξέπεηα ηεο ζετθήο

θαηαγσγήο ηνπο θαη κε θέληξν αλαθνξάο ηελ ελ

ειεπζεξία θαη αξκνλία αγάπεο θνηλσλία ησλ πξνζψπσλ ηεο Ώγίαο Σξηάδνο .37
Βθηφο φκσο απφ ηελ θνηλή θαηαγσγή ε νπνία ζπλπθαίλεη ηνπο αλζξψπνπο σο
κηα

νηθνγέλεηα ππάξρεη θαη ν θνηλφο ζθνπφο. Να θηλεζνχλ πξνο ην «

θαζ΄νκνίσζηλ » θαη λα αλπςσζνχλ ζε θνηλσλία πξνζψπσλ ζε αξκνλία κε
φιε ηελ θηίζε θαη ηα πιάζκαηα.
Δ αλζξσπνινγηθή απηή δηδαζθαιία ηνχ « θαη΄ εηθφλα θαη νκνίσζη » ,ηεο
δηδαζθαιίαο πεξί πξνζψπνπ ,ην νηθνπκεληθφ πλεχκα ηεο Οξζνδνμίαο , ν
ζεβαζκφο ηεο πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ επαγγειηζζέλησλ ιαψλ, ε
νξζφδνμε ζενινγία ηεο ειεπζεξίαο , ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηνπ νξζφδνμνπ
ήζνπο , ε ηδέα ηεο θνηλφηεηαο

θ.ι.π.38 , απνηεινχλ ην πιαίζην κέζα ζην

νπνίνο ζηεξίδνληαη φιεο νη παλαλζξψπηλεο αμίεο ηεο αδειθνζχλεο, ηεο
ειεπζεξίαο θαη ηεο ηζφηεηαο.39

35

Χ. Γιανναράσ ,Η απανκρωπία του δικαιώματοσ , ( Ακινα : εκδ. Δόμοσ ,2006 ) , ςελ.114
+ Αναςταςίου , ό.π.,ςελ.79
37
ςτο ίδιο,ςελ.79
38
Κωνςταντίνοσ Δελθκωςταντισ , ό.π.,ςελ.194
39
π. Α. Αυγουςτίδθσ , Κ. Ζορμπάσ , π.Β.Θζρμοσ , Ν.Κοκοςαλάκθσ , Α.Μελιςςάρθσ , Χρ. Τερζηθσ , ό.π.
,ςελ.282
36
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πλεπψο ε νξζφδνμε ρξηζηηαληθή εκπεηξία επηζεκαίλεη κε ηηο αλσηέξσ
δηαπηζηψζεηο ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ ζρέζεσλ θνηλσλίαο θαη φρη ηελ
πξνηεξαηφηεηα ησλ αηνκηθψλ εμαζθαιίζεσλ. Δ ζρέζε είλαη άζιεκα
ειεπζεξίαο απφ ηελ εγσθεληξηθή απηνάκπλα .40 Αελ πξφθεηηαη δειαδή γηα ηνλ
άλζξσπν ν νπνίνο ζηξέθεηαη εληφο ηνπ βεβαηψλεηαη απφ ην εγψ ηνπ , ζέηεη
φξηα γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηειηθά απνκνλψλεηαη θαη γίλεηαη άηνκν.
Δ αηνκνθξαηηθή απηή ζεψξεζε ηνπ πξνζψπνπ πξνμελεί πξνβιήκαηα ζε κηα
νξγαλσκέλε θνηλσλία. Πεξηραξαθσκέλν ζην εγψ ηνπ είλαη κέινο κηαο
σθεκηιηζηηθήο αλαγθαηφηεηαο θαη φρη θνηλσλίαο, ε νπνία αλαδχεηαη κέζα απφ
έλα πιέγκα ηέηνησλ ζρέζεσλ φπνπ αλαδεηθλχεηαη ε απφιπηε εηεξφηεηα ησλ
πξνζψπσλ . Αειαδή αληί λα πξνζαλαηνιηζζεί πξνο ηνλ Σξηαδηθφ Θεφ
πξνζθνιιάηαη ζην αηνκηθφ εγψ ηνπ θαη έηζη απέξξηςε ηελ αγάπε ηνπ Θενχ.
Αεζκεχζεθε ζηελ ηδηνηειή αγάπε ηνπ εαπηνχ ηνπ .
Δ Οξζνδνμία ,ζε αληίζεζε κε ην αηνκνθξαηθφ δηθαίσκα ηεο λεσηεξηθφηεηαο
πξνηείλεη ηελ πξνζσπνθεληξηθή αλζξσπνινγία . Γηα λα κεηακνξθσζεί ν
άλζξσπνο ζε αιεζηλφ πξφζσπν ,ρξεηάδεηαη λα πξνθπιαρζεί απφ ηελ
ηδηνηέιεηα ηνπ ,ηελ απεηιή ηνπ ίδηνπ εγψ ηνπ. Δ αληαπφθξηζε ηνπ αλζξψπνπ
ζηελ θιήζε ηεο αγάπεο ηνπ Θενχ απηή

κφλε θξίλεη ηνλ άλζξσπν : ηνλ

θαζηζηά κέηνρν ηεο ζσηεξίαο - ππαξθηηθήο πιεξφηεηαο ή ηεο ακαξηίαο απνηπρίαο λα πξαγκαηψζεη ηε δσή.

41

Έηζη ,ε ρξηζηηαληθή δηθαηνζχλε

εκθαλίδεηαη ζηνπο αληίπνδεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αηφκνπ. «Ὅζηηο ζέ ξαπίζεη
ἐπί ηήλ δεμηάλ ζνπ ζηαγφλα , ζηξέςνλ αὐηῷ θαί ηήλ ἄιιελ · θαί ηῷ ζέινληί ζνη
θξηζῆλαη θαί ηφλ ρηηῶλά ζνπ ιαβεῖλ, ἄθεο αὐηῷ θαί ηφ ἱκάηηνλ· θαη ὅζηηο ζέ
ἀγγαξεχζεη κίιηνλ ἕλ, ὕπαγε κεη' αὐηνῦ δχν » ( Μαηζ.5,39-41)42 .
Μηα ηέηνηα ζηάζε δελ ππαγνξεχεηαη απφ παζεηηθή ππνρσξεηηθφηεηα, αιιά
πεγάδεη θαη ιακβάλεη λφεκα απφ ηελ αγάπε ηνπ αλζξψπνπ αθφκα θαη γηα
ηνπο ερζξνχο ηνπ . Με ζηφρν θαη ζθνπφ ηελ ηειείσζε ηνπ αλζξψπνπ πνπ
κφλν κε ηελ αγάπε θη φρη ηε δηαλεκεηηθή « δηθαηνθξηζία » ζα πξαγκαησζεί.
Μάιηζηα ζηηο εθηηκήζεηο ηεο γηα ηελ δηθαίσζε ε ρξηζηηαληθή εκπεηξία
πξνηάζζεη ηνπο ακαξησινχο (πφξλεο θαη ηειψλεο ) ,δειαδή ηνπο παξαβάηεο

40

Χριςτοσ Γιαναράσ ,ό.π., ςελ.120
Χριςτοσ Γιανναράσ ,ό.π., ςελ 117
42
ςτο ίδιο,ςελ.117
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ησλ θαλφλσλ

ηεο

σθέιηκεο γηα φινπο ζπκπεξηθνξάο. Σνπο δέρεηαη σο

πξσηνπφξνπο ζηελ πξαγκάησζε ηεο « ΐαζηιείαο ησλ Οπξαλψλ » , «νἱ
ηειῶλαη θαί αἱ πφξλαη πξνάγνπζηλ ὑκᾶο εἰο ηήλ βαζηιείαλ ηνπ Θενῦ » ( Μαηζ.
21,31,) θαη απνξξίπηεη ηνλ ζπλεπή ηεξεηή ηεο ζξεζθεπηηθήο θαη θνηλσληθήο
λνκνζεζίαο πνπ εηθνλίδεηαη παξαβνιηθά ζην πξφζσπν ηνπ Φαξηζαίνπ θαη
δηθαηψλεη ηνλ ηειώλε ( Λνπθ.18,9-14).43 Κη φια απηά ,δηφηη γηα ηελ ρξηζηηαληθή
εκπεηξία θξηηήξην δηθαίσζεο ηνπ αλζξψπνπ δελ είλαη ηα αηνκηθά επηηεχγκαηα
ζπλέπεηαο ζε νπνηαδήπνηε δενληνινγία , νχηε νη αξεηέο , αιιά ε ζρέζε
απηνπαξάδνζεο θαη απηνπξνζθνξάο κε ζηφρν ην ηξηαδηθφ πξσηφηππν ηεο
φλησο χπαξμεο θαη δσήο .
Δ επηδίσμε ηεο εζσηεξηθήο ειεπζεξίαο, θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
Οξζφδνμεο ζθέςεο, είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ θαζνιηθή αλάπηπμε ηεο
αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο. Μφλνλ έηζη ν άλζξσπνο ζα κπνξέζεη λα
πξνθπιαρζεί απφ ηελ ηδηνηέιεηα ηνπ .Γηα λα αλαθαιχςεηο

ηνλ εαπηφ ζνπ,

πξέπεη λα ηνλ ζπζηάζεηο ( πξβι.Μαηζ.16:24).44
Γηα ηελ Οξζφδνμε ζπλείδεζε ,ην πξφηππν ηνπ αλζξψπνπ δελ είλαη ν
εμαζθαιηζκέλνο

αζηφο ν νπνίνο δεη κηα δσή αηζαιάθσηε αιιά ν άγηνο

εθείλνο πνπ δεη ηελ αγαιιίαζε ηεο εζσηεξηθήο ειεπζεξίαο. Μηα κφληκε ζρέζε
κεηαμχ Θενχ θαη Αεκηνπξγίαο , ε νπνία

αλαζηέιιεη ηελ ειεπζεξία ηεο

πξνζσπηθήο ζρέζεο , ηεο ζρέζεο ηελ νπνία δεκηνπξγεί ε ειεχζεξε
ζπλάληεζε ηεο ράξεο ηνπ Θενχ θαη ηνπ Πξνζψπνπ Ώλζξψπνπ ( εγψ , εζχ )
θηλδπλεχεη λα γίλεη νιηζηηθή, δειαδή απξφζσπε . Δ πξνζσπηθή νληνινγηθή
ζρέζε ηάρηζηα ζα κεηαηξαπεί ζε αλαγθαία ζρέζε ππαξθηηθήο αλαγθαηφηεηαο.
Ο ζαξθσκέλνο ελ Ώγίσ Πλεχκαηη Υξηζηφο, ε θεθαιή ηεο Βθθιεζίαο
ζπλνκίιεζε κε αλζξψπνπο θνηλσληθά θαη ζξεζθεπηηθά πεξηζσξηνπνηεκέλνπο
απφ ηε ζενινγηθή αξηζηνθξαηία ηεο Εεξήο Πφιεο, θνηλψλεζε θαη ζεξάπεπζε
ακαξείηεο θαη αθάζαξηνπο εηδσινιάηξεο. Αελ έγηλε ν « καξκαξσκέλνο
βαζηιηάο »45 , δηφηη ην βαζίιεην ηνπ Θενχ δελ είλαη ζηαηηθή αθηλεζία αιιά ραξά,
δεκηνπξγηθφηεηα θαη αγάπε.

43
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Χπήζηορ Γιανναπάρ ,ό.π.,ζελ.119
+ Αναζηαζίος , ό.π.,ζελ. 99
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ηον21οαιώνα » ,ζηο Σημειώζεις Παραδόζεων, διαθέζιμερ ζηο δικηςακό ηόπο : http://eclass.uoa.gr , ζελ.9 (3/05/2010)
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Δ ζρέζε δεκηνπξγνχ θαη πιαζκάησλ είλαη πιεζηέζηεξα απφ απηή ηεο αηηίαο
θαη απνηειέζκαηνο . Βίλαη πξνζσπηθή ζρέζε ,είλαη κεηαθίλεζε , κηα αηψληα
κεηάβαζε απφ ηε ραξά ζηε ραξά ,απφ ηε δφμα ζηε δφμα .
O Λφγνο ζαξθψζεθε θαη πνξεχηεθε εληφο θαη απφ θνηλνχ κε ηνλ θφζκν.
Βληφο Σνπ βιέπνπκε ηνλ Θεφ σο ηέιεην άηνκν. Ο Θεφο δελ είλαη « θάπνπ »
ζηνλ – νπξαλφ .Ο Κφζκνο ηνλ έρεη δεη - ηνλ βιέπεη ζηνλ Εεζνχ ηνλ
Ναδσξαίν.46

Οη παηδαγωγηθέο αξρέο ηωλ Παηέξωλ ηεο Δθθιεζίαο,
Γξεγνξίνπ ηνπ Ναδηαλδελνύ

Μ. Βαζηιείνπ –

– Ηωάλλνπ ηνπ Φξπζνζηόκνπ θαη Γξεγνξίνπ

Νύζζεο.

Δ παηδεία

ησλ αλσηέξσ Παηέξσλ είλαη έλα έξγν αλφξζσζεο ηνπ φινπ

αλζξψπνπ σο πξνζψπνπ. Ο Μ. ΐαζίιεηνο πξηλ δεθαεπηά αηψλεο πεξηγξάθεη
κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ηε ζεκεξηλή νδπλεξή πξαγκαηηθφηεηα θαη νη ιφγνη
ηνπ απνθηνχλ πξνθεηηθή ζεκαζία. «Γεγελλήκεζα θαζάπεξ ε ςάκκνο,
δηεξεκέλνη, νχ ζπλεκκέλνη αιιήινηο». Έρνπκε θηάζεη δειαδή εμαηηίαο ηεο
αηνκηθφηεηάο καο λα είκαζηε εγθιεηζκέλνη ζηνλ εαπηφ καο, φπσο ε άκκνο,
θαίλεηαη απφ καθξηά ζαλ θάηη εληαίν, αιιά απφ θνληά είλαη θφθθνη δηεξεκέλνη.
Λείπεη ε θαηαθφξπθε θίλεζε θνηλσλίαο κε ηνλ Θεφ , απφ φπνπ αληιείηαη ε
νξηδφληηα, κε ηνλ θάζε άλζξσπν. Ώπφ ηελ Βλνξία, πνπ είλαη ε ζχλαμε γχξσ
απφ ηελ Ώγία Σξάπεδα ,φπνπ πξαγκαηψλεηαη ην κπζηήξην ηεο δσήο θαη ηεο
ελψζεσο ησλ πηζηψλ κε ηνλ Έλαλ θαη κεηαμχ ηνπο, ζηελ επξχηεξε ελνξία πνπ
είλαη ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ε θνηλφηεηα. Δ παηδεία ηνπο

δελ είλαη

απφθνζκε ή θηιφθνζκε, αιιά κηα πξνζπάζεηα νξζήο γλψζεο, ζέαζεο θαη
εθηίκεζεο ηνπ θφζκνπ.
Κηλείηαη ζην παξφλ κεηακνξθψλνληαο ζπλερψο ηνλ άλζξσπν θαη πξνζβιέπεη
ζηα έζραηα, φρη σο κηα παζεηηθή αλακνλή ελφο ηδεαηνχ θφζκνπ, αιιά σο
θπζηθή θαηάιεμε θαη « πιήξσζε » ηεο ζπλερνχο επί γεο κεηακφξθσζήο ηνπ.
Αελ είλαη ζθνηαδηζηηθή, δελ πξνβαίλεη ζε
46
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πλεπκαηηθψλ, αλνίγεηαη ζ‟ φινπο ηνπο ηνκείο, φινο ν άλζξσπνο θαη φιε ε δσή
γίλεηαη δεθηή, εθφζνλ κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ θαηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ
Υξηζηνχ, ζηε λέα ιπηξσηηθή πνξεία . Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο, φηαλ ν
Ενπιηαλφο ν Παξαβάηεο ζηέξεζε απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο ηε δπλαηφηεηα λα
καζαίλνπλ Βιιεληθά, γηα λα πάςεη ε ζπλέρεηα ηεο Βιιεληθήο παηδείαο, ν
Γξεγφξηνο Θενιφγνο, έγξαςε ζηελ Οκεξηθή δηάιεθην πνηήκαηα, γηα λα
δηαηεξεζεί

ε

ζπλέρεηα

ηεο

ειιεληθήο

γιψζζαο

.

Γηα απηνχο ηνπο παηέξεο ηεο εθθιεζίαο ε θιαζζηθή κφξθσζε θαη ε ζχξαζελ
παηδεία είλαη απαξαίηεην εθφδην γηα θάζε λέν θαη ηδηαίηεξα γηα θάζε ρξηζηηαλφ
λέν.
Ο M. ΐαζίιεηνο ζηελ γλσζηή δηαηξηβή ηνπ «Πξνο ηνπο λένπο φπσο αλ εμ
ειιεληθψλ σθεινίλην ιφγσλ » πξνηξέπεη ηνπο λένπο λα κειεηνχλ εθιεθηηθψο
ηνπο έιιελεο πνηεηέο θαη θηινζφθνπο, ζηνπο νπνίνπο βξίζθνληαη ζπέξκαηα
πςειψλ εζηθψλ αιεζεηψλ θαη έμνρεο εζηθέο αξρέο. ην έξγν απηφ ,ην νπνίν
ζα νλνκαζηεί απφ ηνλ δηαπξεπή Γεξκαλφ θιαζζηθφ θηιφινγν ηνπ 20νπ αηψλα
Jaeger σο ν θαηαζηαηηθφο ράξηεο (Magna Charta) πάζεο αλψηεξεο
ρξηζηηαληθήο κνξθψζεσο γηα ηηο επεξρφκελεο εθαηνληαεηίεο, ραξάζζεηαη ε
κέζε θαη νξζή νδφο κεηαμχ ηεο ππεξεθηηκήζεσο ηεο ζχξαζελ παηδείαο θαη ηεο
απνξξίςεσο απηήο. Ώλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν ΐαζίιεηνο « Καζάπεξ ηεο
ξνδσληάο ηνπ άλζνπο δξεςάκελνη ηαο αθάλζαο εθθιίλνκελ, νχησ θαη επί ησλ
ηνηνχησλ ιφγσλ φζνλ ρξήζηκνλ θαξπσζάκελνη ην βιαβεξφλ απνξξίςσκελ ».
Ο Γξεγφξηνο ,πνπ απηναπνθαιείηαη « Φηιαζελαίνο » ,λνκίδεη φηη φινη φζνη
έρνπλ ινγηθή πξέπεη λα νκνινγήζνπλ φηη ην πξψην ησλ επηγείσλ αγαζψλ
είλαη ε παίδεπζηο, φρη κφλνλ ε επγελεζηέξα ρξηζηηαληθή αιιά θαη ε
πξνρξηζηηαληθή, ηελ νπνίαλ πνιινί ρξηζηηαλνί απνξξίπηνπλ σο επίβνπιν θαη
ιαλζαζκέλε πνπ απνκαθξχλεη απφ ηνλ Θεφ, θαθψο εθηηκψληεο ηα πξάγκαηα.
Καη θαηαιήγεη « αο κε αηηκάδσκελ ινηπφλ ηελ παίδεπζηλ ,επεηδή ηνηνπηξφπσο
θξνλνχλ κεξηθνί ».
ε άιιν δε ζεκείν ηνπ έξγνπ ηνπ θαιεί ηα έπε ηνπ Οκήξνπ « ζαπκάζηα » θαη
ηελ ζησηθήλ θηινζνθία «ζεκλή».Καη ν ηξίηνο εμ απηψλ

ν Εσάλλεο ν

Υξπζφζηνκνο, ν Αεκνζζέλεο ηεο Βθθιεζίαο, αλεδείρζεθε βαζχο γλψζηεο θαη
ππεξαζπηζηήο ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ θαη ηεο ειιεληθήο θηινζνθίαο.
Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε απάληεζε ηνπ θηινζφθνπ θαη ξήηνξνο Ληβαλίνπ ζηελ
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εξψηεζε γηα ηνλ πνηνλ ζα ήζειε δηάδνρφ ηνπ σο δηεπζπληή ζηελ θηινζνθηθή
ζρνιή ηεο Ώληηφρεηαο : «Σνλ Εσάλλελ εάλ κε νη Υξηζηηαλνί εζχινλ». Ο
Εσάλλεο επέπιεηηε ηνπο Υξηζηηαλνχο πνπ απέξξηπηαλ ηελ ζχξαζελ παηδεία
θαη δίδαζθε φηη «ε έμσ παίδεπζηο» βνεζεί «εηο ηεθλνγνλίαλ ηεο αξεηήο».
Πξνεθηείλνληαο δε ηελ ζθέςε ηνπ απηή αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Πνιινί γαξ
ησλ παξ΄ έιιεζη θηινζνθεζάλησλ νπ καθξάλ ηνπ γλψλαη ηνλ Θεφλ εγέλνλην».
ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεηνο έλαο δηαρσξηζκφο ν νπνίνο είλαη
θαηαθαλέζηαηνο ζηελ ζθέςε ησλ παηέξσλ. πσο είδακε, ν ΐαζίιεηνο
δηαηππψλεη ιφγν

γηα εθιεθηηθφηεηα ζηελ αθνκνίσζε ζηνηρείσλ απφ ηελ

ζχξαζελ παηδεία. Έηζη, πξνηείλεη ζηνπο λένπο λα δεηνχλ απφ ηνλ απέξαλην
γξακκαηεηαθφ ρψξν ηεο αξραηφηεηνο εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ νηθνδνκνχλ θαη
ζηεξίδνπλ ηελ ςπρή θαη ην πλεχκα. χξνπλ θαηαθαλέζηαηα ηελ δηαρσξηζηηθή
γξακκή κεηαμχ ηεο αξραίαο ειιεληθήο ζξεζθείαο θαη ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ
πνιηηηζκνχ.
Ο εζηθφο ππνβηβαζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ Θενχ πνπ παξαηεξείηαη ζηελ αξραία
ειιεληθή ζξεζθεία ζηειηηεχεηαη απφ ηνπο παηέξεο. Σα πάζε νη δνινπινθίεο, νη
δήιηεο, νη έρζξεο είλαη αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ δνζεί ζηνπο
Θενχο ηνπ δσδεθάζενπ θαη έξρνληαη ζε ηέιεηα αληίζεζε κε ηα πςειά εζηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ηνλ έλα αιεζηλφ ζεφ ηνπ Υξηζηηαληζκνχ. Σα
κπζνινγηθά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηελ αξραία ειιεληθή ζξεζθεία δελ
κπνξνχλ θπζηθά λα πηνζεηεζνχλ απφ ηελ λέα ζεψξεζε ηεο ζρέζεο ζενχ ,
αλζξψπνπ, θφζκνπ πνπ θεξχηηεη ν Υξηζηηαληζκφο. Ώιιά θαη εζηθή ηνπ
αξραίνπ θφζκνπ δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη ην πξφηππν ηεο λέαο εζηθήο πνπ
επαγγειφηαλ ν Υξηζηηαληζκφο. Σελ ζηάζε απηή έλαληη ηεο ζχξαζελ παηδείαο
δελ ηελ ππνζηήξηδαλ νη Παηέξεο κφλνλ ζεσξεηηθά ζηα ζπγγξάκαηά ηνπο.
πνχδαζαλ ζηηο πην θεκηζκέλεο ζρνιέο ηεο αξραηφηεηνο (Ώιεμάλδξεηα,
Κσλζηαληηλνχπνιε, Ώζήλα, Ώληηφρεηα) θαη ν θχθινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο
πεξηείρε φηη ηελ επνρή εθείλε ε ζχξαζελ παηδεία πξνζέθεξε: ξεηνξηθή,
θηινζνθία, κνπζηθή, αζηξνλνκία, γεσκεηξία. ΄Οκσο δελ ππνιείπνληαλ θαη
ζηελ ρξηζηηαληθή κφξθσζε θαη αγσγή πνπ είραλ ιάβεη απφ ηηο νηθνγέλεηέο
ηνπο . Ώπηφ είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλν κε ηελ ρξηζηηαληθή αλζξσπνινγία
θαζψο θαη ηελ ζέζε ηνπο γηα ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ αλζξψπνπ. Δ θχξηα
έλλνηα ηεο παηδείαο έγθεηηαη ζηελ δηαπαηδαγψγεζε ηεο ππάξμεσο πξνο ηνλ
απζεληηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο. Ώλ ζα πξέπεη ινηπφλ ε παηδεία λα δίλεη ηελ
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δπλαηφηεηα ζηνλ άλζξσπν λα επηηχρεη απηφ πνπ απφ ηελ θχζε ηνπ είλαη
θαζνξηζκέλν, φια εμαξηψληαη απφ ην πψο νξίδεηαη ε θχζε ηνπ αλζξψπνπ θαη
πνηνο είλαη ν πξννξηζκφο ηνπ. Ο άλζξσπνο, ζχκθσλα κε ηελ ρξηζηηαληθή
αλζξσπνινγία ,πιάζηεθε θαη‟ εηθφλα θαη θαζ‟ νκνίσζηλ ζενχ θαη κε ηειηθφ
πξννξηζκφ λα κνηάζεη ζηνλ Αεκηνπξγφ ηνπ, λα γίλεη δειαδή ζεφο θαηά ράξε.
Ο Μ. ΐαζίιεηνο εξκελεχνληαο ηελ έθθξαζε «θαη„ εηθφλα ζενχ» νκηιεί γηα ην
ινγηθφ ηνπ αλζξψπνπ θαη γηα ηελ ειεχζεξε βνχιεζή ηνπ. Ώθξηβψο απηή ε
ειεχζεξε βνχιεζε είλαη ην αληηθείκελν ηεο παηδείαο. Δ παηδεία πξέπεη λα
εληζρχεη ηηο ξνπέο απηήο ηεο βνχιεζεο πξνο ην θαιφ θαη λα εκπνδίδεη ηηο
αληίζηνηρεο πξνο ην εζηθά θνιάζηκν. «Ώγσγή ηηο σθέιηκνο ηε ςπρή»
ραξαθηεξίδεηαη ε παηδεία. Παηδεία δειαδή δελ είλαη κφλν ε κεηάδνζε
ρξεζίκσλ γλψζεσλ, αιιά ε κφξθσζε ηεο ςπρήο. Ο Γξεγφξηνο νλνκάδεη ηελ
παηδεία «ηέρλε ηερλψλ θαη επηζηήκε επηζηεκψλ», ελψ ζε άιιν ζεκείν ηνπ
έξγνπ ηελ ραξαθηεξίδεη σο «ησλ παξ„ εκίλ αγαζψλ είλαη ην πξψηνλ», ν δε
Υξπζφζηνκνο

αλαθέξεη:

«ηέρλεο

ηαχηεο

νπθ

εζηί

άιιε

κείδσλ».

Αηαπηζηψζακε ινηπφλ φηη ζχκθσλα κε ηελ ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία ν
πξννξηζκφο ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε νκνίσζε κε ηνλ ζεφ. Ώπηφ ηνλ πξννξηζκφ
ηνπ αλζξψπνπ πξέπεη λα έρεη πξν νθζαικψλ θαη ε παηδεία ,ζχκθσλα κε
ηνπο πξναλαθεξζέληεο Παηέξεο : «Ο ζθνπφο ηεο θιήζεσο εκψλ φηη πξφθεηηαη
εκηλ νκνησζήλαη ζεψ θαηά ην δπλαηφλ αλζξψπνπ θχζεη. Οκνίσζηο δε νπθ
άλεπ

γλψζεσο

û

Γλψζεσο

δε

νπθ

άλεπ

δηδαγκάησλ».

ην ζεκείν απηφ αθξηβψο θαηνρπξψλεηαη θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο παηδείαο,
αθνχ αθξηβψο ζα βνεζήζεη ηνλ άλζξσπν σο ςπρνζσκαηηθή νληφηεηα λα
κνηάζεη ζηνλ δεκηνπξγφ ηνπ. Δ αλαγθαηφηεηα ηεο παηδείαο, εθηφο ησλ άιισλ,
θαηνρπξψλεηαη θαη ζηελ θχζε ηνπ αλζξψπνπ. Ο λένο άλζξσπνο είλαη ηθαλφο
πξνο παίδεπζηλ θαη «ε άκνξθνο ςπρή εχκνξθνο γελέζζαη δχλαηαη», ζχκθσλα
κε ηνλ Γξεγφξην. Σνλίδνληαο ηελ ζεκαζία ηεο παηδείαο

ρξεζηκνπνηνχλ

εηθφλεο θαη παξνκνηψζεηο πνπ δείρλνπλ ηνλ ζπνπδαίν ξφιν ηεο παηδείαο γηα
ηελ νκαιή ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ηνπ λένπ. Έηζη ,ππνζηεξίδνπλ: φ,ηη είλαη ε
ηξνθή γηα ην ζψκα είλαη ε παηδεία γηα ηελ ςπρή. ια ηα ππφινηπα αγαζά
είλαη ρσξίο αμία, αλ ν θάηνρφο ηνπο δελ έρεη ιάβεη κφξθσζε ςπρήο . Δ
παηδεία είλαη πνιιψλ ρξεκάησλ ηηκησηέξα, ελψ επίζεο νη γνλείο λα
θιεξνλνκνχλ ζηα ηέθλα ηνπο φρη ηνλ πινχην αιιά ηελ αξεηή. Καη πξνζζέηεη ν
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Υξπζφζηνκνο: «ε φλησο ζνθία θαη ε φλησο παίδεπζηο νπδέλ έηεξνλ εζηίλ
αιιά ε ηνπ ζενχ αγάπε».

Βλφηεηα 4 . ΒΠΕΚΏΕΡΟΠΟΕΔΔ ΣΧΝ ΛΟΓΧΝ ΣΔ ΒΚΚΛΔΕΏ.
IV. Δπηθαηξνπνίεζε ησλ Λόγσλ θαη ηνπ Ήζνπο ηεο Δθθιεζίαο ζηελ
επνρή καο θαη ε ζύλδεζή ηνπο κε ηε δηδαζθαιία ηνπ Μαζήκαηνο
ησλ Θξεζθεπηηθώλ ζην Γεκνηηθό . »
Ζ Πξόηαζε .
H ζηάζε δσήο , ην ήζνο πνπ πξνηείλεη ε Οξζφδνμε Θενινγία είλαη
πξνζσπνθεληξηθφ ζε εζραηνινγηθή πξννπηηθή . Αειαδή αλαθέξεηαη ζηνλ
πξνζσπηθφ ηξφπν χπαξμεο ηνπ Υξηζηνχ

ζην ψκα Σνπ (σο πξνζσπηθή

θνηλσλία Ώλζξψπσλ θαη Κφζκνπ κε ηνλ Θεφ θαη κεηαμχ ηνπο ) θαη ηειηθά ζηνλ
πξνζσπηθφ ηξφπν χπαξμεο ηνπ Θενχ ζηελ αηψληα θνηλσλία Σνπ ( σο
πξνζσπηθή θνηλσλία ηνπ Παηξφο θαη ηνπ Τηνχ θαη ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο ).47
Ώπηφ

ην πξνζσπνθεληξηθφ παξάδεηγκα δελ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνλ

κεηαπησηηθφ ηξφπν ( αηνκνθεληξηζκφ ) ,αιιά κε βάζε ηνλ θαηλφ ηξφπν ηεο
αλζξψπηλεο θχζεο ηνπ Υξηζηνχ. Αελ εηζαγφκεζα ζηνλ Παξάδεηζν απφ ηελ
αξρή ηεο Αεκηνπξγίαο αιιά δψληαο επραξηζηηαθά. Γψληαο ππεξβαίλνληαο ην
εγψ , ηνλ αηνκηθηζκφ ,ηηο ζηάζεηο ππεξνρήο θαη θαηαθηεηηθφηεηαο. Ώλνίγνληαο
φια ζηνλ άιινλ, φπνπ ηίπνηα δελ « δηθαηνχκαζηε ». πσο ζην πξφζσπν ηνπ
Υξηζηνχ ην θηηζηφ θαη ην άθηηζην ελψζεθαλ « αδηαηξέησο » ( ηξφπνο πνπ δελ
επηδέρεηαη δηαίξεζε ) αιιά θαη « αζπγρχησο » ( δειαδή ρσξίο λα απνιέζνπλ
ηελ εηεξφηεηά ηνπο ) έηζη πξέπεη θαη ν άλζξσπνο λα ζπλαληεζεί κε ην
« άιιν » .
πλεπψο, ν Θεφο είλαη Ώγάπε ,είλαη Πξφζσπν . Γηα λα ππάξμνπλ απηέο νη δπν
έλλνηεο ,πξνυπνζέηνπλ ζπκκεηνρή θαη ακνηβαηφηεηα . Σν « πξφζσπν » φκσο
δελ είλαη ην ίδην πξάγκα κε ην « άηνκν ». Ώπνκνλσκέλνη αλεμάξηεηνη θαη
εγσθεληξηθνί

απνηεινχκε

κνλάδεο,

ελψ

γηλφκαζηε

πξφζσπα

φηαλ

ζρεηηδφκαζηε κε άιια πξφζσπα θαη δνχκε γη απηά κέζα απφ ηελ παξνπζία
47
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ηνπο. Άιισζηε ,φπσο πνιχ ζσζηά έρνπλ πεη, δελ κπνξεί λα ππάξμεη
άλζξσπνο κέρξη λα επηθνηλσλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ δπν άλζξσπνη . Δ αγάπε
δελ κπνξεί λα ππάξμεη ζηελ απνκφλσζε , αιιά πξνυπνζέηεη ηνλ άιινλ. Δ
ελαλζξψπηζε ηνπ Τηνχ ρνξεγεί ζηελ αλζξσπφηεηα λέα θαηεχζπλζε πνξείαο
πξνο « θνηλσλίαλ » θάζε αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ κε ηνλ Σξηαδηθφ Θεφ ,κε
ηνπο άιινπο αλζξψπνπο , πνπ είλαη νη εηθφλεο Σνπ. Δ ρξηζηηαληθή ζθέςε δίλεη
έκθαζε ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ειεπζεξίαο. Αελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη
απηφ ην νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο ειεπζεξίαο βηψζεθε θαη δηαζψζεθε ζηελ
νξζφδνμε Ώλαηνιή θαζαξφηεξα απφ φζν ζηε Αχζε , ε νπνία εμέζξεςε θπξίσο
ηνλ ππνθεηκεληζκφ .
Σν Πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ ε δηθαίσζε δελ ζηεξίδεηαη νχηε ζην θπζηθφ δίθαην
νχηε ζηελ σθειηκηζηηθή αλαγθαηφηεηα ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο ,αιιά ζε κηα
νληνινγία ζρέζεσο ρσξίο ηελ νπνία ηίπνηε δελ ππάξρεη σο ειεχζεξε χπαξμε.
Πηζηεχνπκε φηη ε αηνκνθξαηηθή ζεψξεζε ηνπ αλζξψπνπ είλαη αλάγθε λα
αλαζεσξεζεί απφ κηα πξνζσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, εάλ ζέινπκε λα
αληηκεησπίζνπκε θεθαιαηψδε

πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο ,φπσο ε

νηθνινγηθή θξίζε , φπνπ ην άλζξσπνο ζα παχζεη λα ζεσξείηαη άηνκν ,αιιά
λα ζεσξεζεί πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ηα δηθαηψκαηα ζα απνξξένπλ απφ ηε
ζρέζε ηνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.
πλεπψο ,πξέπεη κε θάζε ζπζία λα δηαζσζεί ν άλζξσπνο σο Πξφζσπν , σο
εηθφλα ηνπ Θενχ θαη νη Βθθιεζίεο ,εάλ ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ ηελ εηδνπνηφ
ζπκβνιή ηνπο, νθείινπλ λα κελ πεξηνξίδνληαη ζε αηζζεηηθά επράξηζηεο
αλαιχζεηο ,αιιά λα είλαη πξάγκαηη θέληξα πλεπκαηηθήο έκπλεπζεο θαη
δεκηνπξγίαο πξνζσπηθνηήησλ ,εξγαζηήξηα αληδηνηεινχο αγάπεο48 , θαηά ην
πξφηππν ηεο Ώγίαο Σξηάδνο , κε βαζχ ζεβαζκφ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ θάζε
αλζξψπνπ θαη αο αλήθνπλ ζε άιιεο ζξεζθείεο ή ηδενινγίεο.
Δ Νέα

Βπνρή είλαη κηα δηαδηθαζία ζε εμέιημε , ε νπνία αλνίγεη γηα ηελ

αλζξσπφηεηα δπλαηφηεηεο κε απξνζδφθεηεο πξννπηηθέο .Παξάιιεια φκσο,
ζπλεπηθέξεη αλαθαηαηάμεηο κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα. .
Δ

Οξζφδνμε ζθέςε πξέπεη λα ζαξθψζεη ηηο λνεκαηνδνηήζεηο απηέο

ζε

πξάμε. Δ παξνπζία ηεο Βθθιεζίαο νθείιεη λα είλαη αδηάθνπα πξνθεηηθή θαη
θξηηηθή. Σν θαίξην δεηνχκελν γηα ηελ Βθθιεζία ζα παξακείλεη ε πλεπκαηηθή

48

+ Αναςταςίου , ό.π.,ςελ.102
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αλαγέλλεζε ηνπ αλζξψπνπ. Να δηακνξθψλεη πξνζσπηθφηεηεο πνπ κε ηε
ζπλέπεηα ηνπ βίνπ ηνπο ζα εληζρχνπλ ηηο άκπλεο ηεο θνηλσλίαο.
ηελ επνρή καο αλαγθαίν είλαη ε Βθθιεζία λα θαιιηεξγεί αλζξψπνπο κε
φξακα, αληνρή , αγάπε πέξα θαη καθξάλ απφ ηνλ εγσθεληξηζκφ – αηνκηθφ
,θπιεηηθφ ή εζληθφ ,ηελ αιαδνλεία ηελ ππνθξηζία θαη ηελ καλία ηεο εμνπζίαο.
Σν Οξζφδνμν ήζνο κε ηελ αίζζεζε ηεο νηθνπκεληθφηεηαο πνπ θαιιηεξγεί
ζπκβάιιεη ζηελ πξνζέγγηζε ησλ αλζξψπσλ ,αιιά θαη αλαγγέιιεη

ηελ

παγθφζκηα θνηλσλία αγάπεο. ηε ζέζε ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο πνπ
κεηαηξέπεη ιανχο θαη αλζξψπνπο ζε πνιηφ ρξήζηκν γηα ηνπο ζθνπνχο κηαο
νιηγαξρίαο ,ην Οξζφδνμν βίσκα πξνηείλεη θαη θαιεί ζε πξνζπάζεηα γηα
θνηλσλία αγάπεο. Βκπλέεη ηνλ άλζξσπν λα δξα δεκηνπξγηθά ζην ηνπηθφ
γίγλεζζαη κε πξννπηηθή ην παγθφζκην ,κε πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζθνπφ δσήο
ην Άπεηξν – ηνλ Θεφ ηεο Ώγάπεο.
πλεπψο, γηα λα κπνξέζεη ην Βπαγγέιην λα έξζεη ζε ζρέζε κε ηνπο
παξαιήπηεο ηνπ κε ηελ Εζηνξία ηνπο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ηνπο πξέπεη ζπλερψο
λα αλαθαηλίδεηαη αγηνπλεπκαηηθά . Καη απηφ είλαη επηηαθηηθφ λα ζπληζηά ην
πξσηαξρηθφ θαζήθνλ ηεο Βθθιεζηαζηηθήο Θενινγίαο , αλ ζέιεη λα πείζεη, φηη
Θεφο ππάξρεη θαη είλαη παληνχ θαη δίπια

ζηε δσή καο. Να πξνζπαζεί

δειαδή ζπλερψο λα πείζεη ηνλ άλζξσπν λα απνθηήζεη κηα λέα ππφζηαζε ε
νπνία ζα πεγάδεη απφ ζρέζεηο ειεπζεξίαο ,πνπ είλαη αγάπε, θαη απφ ζρέζεηο
αγάπεο ,πνπ είλαη ειεπζεξία .Κη εκείο, γηα λα κπνξέζνπκε λα γεπηνχκε απηή
ηε κνλαδηθή αγάπε θη ειεπζεξία ,ζα πξέπεη λα ηαπηίζνπκε ηελ χπαξμή καο κε
ην ζψκα ηεο Βθθιεζίαο ζην ζψκα ηεο Βπραξηζηίαο .
Αεθαεπηά πεξίπνπ αηψλεο ζηελ Εζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο έρνπλ παξέιζεη,
γηα λα θηάζεη ε ζχγρξνλε Παηδαγσγηθή επηζηήκε λα πξνζεγγίζεη ηηο βαζηθέο
βησκαηηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζεκειίσζαλ νη Σξεηο Εεξάξρεο ηα παηδαγσγηθά η
αμηψκαηά ηνπο .ε ηειηθή αλάιπζε, ε παηδεία ησλ Σξηψλ Εεξαξρψλ είλαη έλα
έξγν αλφξζσζεο ηνπ φινπ αλζξψπνπ σο πξνζψπνπ. πλεπψο, ππφ απηφ ην
πξίζκα ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ θνξέσλ ηνπ γίλεηαη πην απαηηεηηθφο θαη
ζχλζεηνο, ππεξβαίλνληαο ηηο αλάγθεο ηεο απιήο θνηλσληθνπνίεζεο. Καιείηαη
λα είλαη βαζηά αλζξσπηζηηθφο, αθνχ νθείιεη λα ελζηαιάμεη ζην παηδί αμίεο
δηαρξνληθέο- ηελ αγάπε ηεο γλψζεο, ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ ελζπλείδεηε θαη
άδνιε δεκηνπξγία, ηελ αμηνθξαηία, ηε ραξά ηεο επηβξάβεπζεο ηνπ θνπηψδνπο
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αγψλα, ηελ άκηιια , ηελ αλάγθε ηεο απηνγλσζίαο, κε ιφγν ζχγρξνλν θαη
επηθαηξηθφ.
ηφρνο καο είλαη νη λένη θαη απξηαλνί πνιίηεο εθνδηαζκέλνη κε αληηζηάζεηο
πνηφηεηαο λα αθνλίζνπλ ηηο άκπλέο ηνπο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ απηνλνκία
ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηάο ηνπο.
Σε ζεκεξηλή επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, νη ηξεηο θνξπθαίνη δάζθαινη καο
δίλνπλ ην κήλπκα, πσο κπνξνχκε λα επηβηψζνπκε ζηελ ρσξίο ζχλνξα επνρή
καο, φπσο ηππηθά αλάινγε ππήξμε ε επνρή ησλ Σξηψλ Εεξαξρψλ, κηκνχκελνη
ην ήζνο, ηελ αγσληζηηθφηεηά ηνπο, ηνλ ηξφπν ηεο δσήο ηνπο, ζπλδεφκελνη κε
ην λήκα πνπ καο θέξεη ζε επηθνηλσλία καδί ηνπο. Δ ζχλδεζή καο κε ηελ
παξάδνζε ησλ Σξηψλ Εεξαξρψλ θαη άιισλ θνξπθαίσλ κνξθψλ ηνπ Γέλνπο
καο απνηειεί ίζσο ηε κφλε ειπίδα γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηάο καο,
αιιά θαη ηελ αλακφξθσζε ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, ν νπνίνο θεθκεθψο απφ ηα
αδηέμνδα ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ πξνζβιέπεη κε πφζν ζηελ Ώλαηνιή,
αλαδεηψληαο γλήζηεο θαη απζεληηθέο εκπεηξίεο.
Ζ Γηδαζθαιία ηνπ Μαζήκαηνο ηωλ Θξεζθεπηηθώλ ζην Γεκνηηθό .
« Ζ αγάπε ζηελ Οξζόδνμε πίζηε κέζα από ηηο παξαβνιέο ».
Σν εθπαηδεπηηθφ

ζχζηεµά καο εγθαηαιείπνληαο ην

παξαδνζηαθφ

γλσζηνθεληξηθφ ζρνιείν ηεο παζεηηθήο απφθηεζεο ησλ γλψζεσλ εηζέξρεηαη
ζην µαζεηνθεληξηθφ, βησµαηηθφ θαη δεµηνπξγηθφ ζρνιείν µε φινπο ηνπο
ζπληειεζηέο ηνπ (δηδάζθνληεο θαη δηδαζθνµέλνπο) ζπµµέηνρνπο ραξάο θαη
δσήο θαη φρη µφλν ζηεξεφηππεο δηδαζθαιίαο.
ΥΒΑΕΟ ΜΏΘΔΜΏΣΟ
ΘΡΔΚΒΤΣΕΚΏ
Γ΄ Σάμε Αεκνηηθνχ
Μάζεκα 32: « Ο θαιφο ακαξείηεο » (ζει. 95-96)
( Αηδαθηηθνί

ηφρνη , Αηδαθηηθή πξνζέγγηζε , Βπεμεξγαζία δηεξεχλεζε ,

χλδεζε ηνπ καζήκαηνο , Βξγαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ , Ώμηνιφγεζε

72

πξνζπάζεηαο , Ώμηνιφγεζε καζεηή , Ώπηναμηνιφγεζε , πξνηεηλφκελν ρέδην
Βξγαζίαο )
Γεληθά
ην πιαίζην

κηαο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο ζχγρξνλσλ πνιππνιηηηζκηθψλ

θνηλσληψλ , ν καζεηήο – απξηαλφο πνιίηεο- ζα πξέπεη
λα απνδέρεηαη θαη λα

ζέβεηαη ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ησλ

ζπκπνιηηψλ ηνπ, ψζηε φινη λα δνπλ αξκνληθά ζε έλα πεξηβάιινλ,
αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθή, ζξεζθεπηηθή, πνιηηηζηηθή ή άιιε νκάδα
ζηελ νπνία αλήθνπλ.
Δ ζεκαζία θαη αμία ηεο ρξηζηηαληθήο πλεπκαηηθήο εζηθήο είλαη
δηαρξνληθή θαη πεξηιακβάλεη ηηο ζεκειηψδεηο παλαλζξψπηλεο αμίεο
(δηθαηνζχλεο,

αιήζεηαο,

θαζαξφηεηαο,

πξαφηεηαο,

αλνρήο

ζηε

δηαθνξεηηθφηεηα, ζπκθηιίσζεο, αγάπεο)
Με ηε δηδαζθαιία ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζην Αεκνηηθφ ρνιείν επηδηψθεηαη :
Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο βαζηθέο παξαζηάζεηο, έλλνηεο θαη ζχκβνια
ηεο νξζφδνμεο πίζηεο θαη δσήο.
Έηζη ,νη µαζεηέο ρξεηάδεηαη λα:
Βπεμεξγάδνληαη πεγέο θαη θείµελα .
ΐξίζθνπλ νη ίδηνη θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο, ηηο ηαμηλνµνχλ µε θξηηήξηα,
ηηο επεμεξγάδνληαη, ηηο δηαζηαπξψλνπλ θαη ηηο παξνπζηάδνπλ µε
θαληαζία θαη πξσηνηππία .
Υξεζηµνπνηνχλ ζσζηά ηνπο ζξεζθεπηηθνχο φξνπο ζηελ πξαγµάηεπζε
ησλ ζεµάησλ .
Ώλαγλσξίδνπλ θαη ρξεζηµνπνηνχλ επηηπρψο

ηα ζενινγηθά θξηηήξηα

θαηαλφεζεο θαη εξµελείαο .
πδεηνχλ µε επηρεηξήµαηα θαη θαηαλννχλ ηνλ ζπλνµηιεηή ηνπο .
Ώλαγλσξίδνπλ µέζα ζηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο: εµπεηξίεο, ηδέεο,
έλλνηεο, δεηήµαηα πνπ έρνπλ επεμεξγαζηεί θαη δηαηππψλνπλ ιφγν γηα
ην πεξηερφκελφ ηνπο .
πγθξίλνπλ θαη ζπζρεηίδνπλ ηα φζα δηδάζθνληαη µε εµπεηξίεο ηεο
θαζεµεξηλήο θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο .
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πζρεηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη απφ άιια αληηθείµελα µε ηα φζα
δηδάζθνληαη ζην ΜηΘ .
Βιέγρνπλ µε λεθαιηφηεηα ηελ νξζφηεηα θαη ηελ επάξθεηα απφςεσλ .
Υξεζηµνπνηνχλ θαηάιιεια θαη εχζηνρα ην δηδαθηηθφ πιηθφ .
Καηαλννχλ, θξίλνπλ θαη αμηνινγνχλ µε θξηηήξηα ζπµπεξηθνξέο .
Σξνπνπνηνχλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ππεξβαίλνπλ ζηεξεφηππα .
Πξνρσξνχλ ζε πξνζσπηθέο ζπλζέζεηο .
Ώλαιαµβάλνπλ ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειψζεσλ .
πλεξγάδνληαη απνηειεζµαηηθά .
Μνξθέο δηδαζθαιίαο
Οη κνξθέο δηδαζθαιίαο πνπ πξέπεη λα επηιέγνληαη ελαιιαθηηθά ζηε ζέζε κηαο
ζηείξαο κνλνινγηθήο κνξθήο είλαη:
• ε δηαινγηθή κνξθή
• ε νκαδνζπλεξγαηηθή κνξθή
• ε δηαζεκαηηθή-βησκαηηθή κνξθή.
Σύλδεζε ηνπ καζήκαηνο
Σν θήξπγκα ηεο αγάπεο ηνπ Υξηζηνχ αλέηξεςε νιφθιεξν ην ζχζηεκα αμηψλ
πνπ ππήξρε κέρξη ηφηε ζηνλ θφζκν. Δ αγάπε πξνο φινπο πξηλ απφ ηνλ
Υξηζηφ θαη έμσ απφ ηνλ Υξηζηηαληζκφ δελ ππήξρε θαη δελ ππάξρεη ζε πιήξε
βαζκφ .
«αγάπα ηνλ πιεζίνλ ζνπ σο εαπηφλ» (Μαηζ. 19, 19-20)
«αγαπάηε αιιήινπο» (Εσλ. 12, 13, 17)
«αγαπάηε ηνπο ερζξνχο πκψλ» (Μαηζ.5, 44)
«Πάηεξ άθεο απηνίο, νπ γαξ νίδαζη ηη πνηνχζη» (Λνπθ. 23,34)
Δ νξζνδνμία ηνπνζέηεζε ηελ αγάπε ππεξάλσ

ηεο πξνζεπρήο, ηεο

αγλφηεηαο, ηεο επγλσκνζχλεο, ππεξάλσ φισλ ησλ

φιεο ηηο αλζξψπηλσλ

αξεηψλ.
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Γηδαθηηθνί ζηόρνη
Οη καζεηέο ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο λα :
• Βπηζεκάλνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε έκπξαθηε αγάπε πξνο
θάζε άλζξσπν πνπ έρεη αλάγθε, πξνζθέξεη θάιινο ζηε δσή.
• Καηαλνήζνπλ φηη ε αγάπε πξέπεη λα δείρλεηαη ζε φινπο ηνπο
αλζξψπνπο αλεμαξηήησο ρξψκαηνο, θπιήο, εζληθφηεηαο, ζξεζθεχκαηνο
θαη θνηλσληθήο νκάδαο.
• Ώλαδεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο γηα άκεζε-έκπξαθηε πξνζθνξά
αγάπεο πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο.
• Αηαπηζηψζνπλ φηη κε ηελ αγάπε κπνξνχκε λα νκνξθχλνπκε ηε δσή καο
αιιά θαη ηε δσή ησλ άιισλ.
Βαζηθέο έλλνηεο
Ώγάπε - Ώιιειεγγχε - Έιενο – Πιεζίνλ
Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε
1. Πξνζαλαηνιηζκφο ζηνπο ζηφρνπο (θίλεζε ελδηαθέξνληνο)
Μέζα απφ ηε ζπδήηεζε νη καζεηέο απφ θνηλνχ κε ηνλ δηδάζθαιν
δηαηππψλνπλ ηνλ θχξην δηδαθηηθφ ζηφρν: «Δ έκπξαθηε αγάπε πξνο θάζε
άλζξσπν, πνπ έρεη αλάγθε αλεμαξηήησο ρξψκαηνο, θπιήο, εζληθφηεηαο,
εηδηθήο θνηλσληθήο νκάδαο, ζξεζθεχκαηνο, νκνξθαίλεη ηε δσή».
2. Παξνπζίαζε ηεο ελφηεηαο
ηε ζπλέρεηα, ν δάζθαινο ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο φηη ζα ηνπο δηαβάζεη κηα
παξαβνιή ηνπ Υξηζηνχ πνπ καο πξνζθέξεη ην νπζηαζηηθφηεξν παξάδεηγκα
αγάπεο ελφο αλζξψπνπ πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν (ζα κπνξνχζαλ νη καζεηέο
λα αλαθαιέζνπλ εθ λένπ ζηε κλήκε φηη παξαβνιή είλαη κηα απιή δηήγεζεηζηνξία απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη κηα αιήζεηα θαηηελ νπνία εχθνια
θαηαλννχκε ).
ρεκαηηθή παξνπζίαζε ηεο ελφηεηαο
Ο θαιφο ακαξείηεο
Δ αγάπε πξνο ηνλ πιεζίνλ
Δ αιεζηλή αγάπε
75

Δπεμεξγαζία / Γηεξεύλεζε
• Ώθνχ θάπνηνο καζεηήο αλαδηεγεζεί ηελ ηζηνξία / παξαβνιή πνπ άθνπζε,
αθνινπζεί ζπδήηεζε κε επίθεληξν ηελ εθδήισζε ηεο αγάπεο θαη αιιειεγγχεο
ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηνλ άλζξσπν.
Δλδεηθηηθέο Δξωηήζεηο/ πξνβιεκαηηζκνί πνπ κπνξνύλ λα δηαηππωζνύλ από ην
δάζθαιν ή από ηνπο καζεηέο είλαη:
- Πνηνη κέρξη ηφηε ζεσξνχληαλ «πιεζίνλ»; (ζπκπαηξηψηεο, ζπγγελείο, θίινη)
- Πνηνη θαηά ηελ παξαβνιή ζεσξνχληαη «πιεζίνλ»; (φινη νη άλζξσπνη
αλεμαξηήησο ρξψκαηνο, θπιήο, εζληθφηεηαο, ζξεζθεπηηθφηεηαο).
- Μπνξνχκε λα αθνινπζήζνπκε απηά πνπ είπε ν Υξηζηφο; «Να αγαπάο ηνλ
πιεζίνλ ζνπ φπσο ηνλ εαπηφ ζνπ», «Να πξνζθέξνπκε αγάπε αθφκα θαη ζ‟
απηνχο πνπ ζεσξνχκε ερζξνχο καο»;
- Μπνξεί ν θαζέλαο λα γίλεη αιεζηλφο πιεζίνλ θαη΄ ππφδεηγκα ηνπ θαινχ
ακαξείηε;
• χλδεζε ηνπ καζήκαηνο κε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο δσήο (ζρνιηθά θαη
εμσζρνιηθά βηψκαηα ησλ καζεηψλ – εκπεηξίεο).
Αηαπηζηψλνπλ φηη απηνί έρνπλ έηη πεξαηηέξσ αλάγθε ηεο έκπξαθηεο αγάπεο
καο θαη δηαηππψλνπλ ιφγν γηα ηηο δηθέο εκπεηξίεο αγάπεο θαη άιισλ
πξνζψπσλ θαη θνξέσλ (π.ρ. « Σν Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ», αλζξσπηζηηθψλ
νξγαλψζεσλ φπσο: Unesco, Unicef, Αηεζλήο Ώκλεζηία).
Θα γίλεη, επίζεο ,αλαθνξά θαη ζηελ εθδήισζε αιιειεγγχεο ρσξίο δηαθξίζεηο
αλάκεζα ζε ιανχο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κηα νκάδα πιεζπζκνχ πιήηηεηαη
απφ πφιεκν, ζενκελίεο, ζεηζκνχο, παιηξξντθά θχκαηα κε απνζηνιή βνήζεηαο
απφ επίζεκεο θπβεξλήζεηο αιιά θαη κέζσ νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ
(εθθιεζία, κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε «Γηαηξνί ηνπ θφζκνπ» θηι.)
Δξγαζία παξαγωγήο γξαπηνύ ιόγνπ
Οη καζεηέο γξάθνπλ έλα θείκελν κε ηίηιν:
«Πψο ζα ήηαλ ν θφζκνο, αλ φινη νη άλζξσπνη εθδήισλαλ έκπξαθηα ηελ
αγάπε πξνο ηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπο.»
(Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ζηε ζεκεξηλή επνρή, φπνπ ηα κίζε, ν
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αληαγσληζκφο, νη θπιεηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο δηαθξίζεηο νδεγνχλ ζηελ
εμαζιίσζε, ζηνλ πφιεκν, ζηελ πείλα θαη ηε δπζηπρία εθαηνκκχξηα
αλζξψπνπο – θπξίσο παηδηά –ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη ζθέςεηο απηέο ησλ
παηδηψλ ζα κπνξνχζαλ -κε ηελ πξνηξνπή ηνπ δαζθάινπ- λα απνηειέζνπλ
έλα κηθξφ ιεχθσκα εηθνλνγξαθεκέλν απφ ηα ίδηα ηα παηδηά θαη λα
απνζηαινχλ ζε αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο φπσο νη «Γηαηξνί ρσξίο ζχλνξα»,
«Σν ρακφγειν ηνπ παηδηνχ», θ.ά)
Αμηνπνίεζε παξαζεκάηωλ.
Ο δάζθαινο δηαβάδεη θαη θείκελα (ινγνηερληθά, παηεξηθά, θ.ά.) πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ζηελ εθδήισζε αιιειεγγχεο θαη
αγάπεο φπσο:
α.Πξνζεπρή κηθξνχ (. πεξάληδαο)
β. «Κάζε θνξά πνπ απαληάο κε αγάπε ζην κίζνο, δηαιχεηο ην κίζνο.»
(Γνπαίελ Νηχεξ)
γ. «Σν γηαηξηθφ γηα ηνλ άλζξσπν είλαη ν άλζξσπνο.» (Ώθξηθαληθή παξνηκία)
δ. «Βγψ φκσο ζαο επηζεκαίλσ , είπε ν Κχξηνο, αγαπάηε ηνπο ερζξνχο ζαο,
επεξγεηείηε φζνπο ζαο κηζνχλ, πξνζεχρεζζε γηα φζνπο ζαο βιάπηνπλ. »
( Μαηζαίνπ 5, 44) .
ε. «Πξφζερε ηνλ εαπηφ ζνπ, κήπσο ε θαθία πνπ ζε ρσξίδεη απφ ηνλ αδειθφ,
δελ βξίζθεηαη ζηνλ αδειθφ, αιιά ζε ζέλα, θαη ηξέμε λα ζπκθηιησζείο καδί ηνπ,
γηα λα κελ μεπέζεηο απφ ηελ εληνιή ηεο αγάπεο.» (Άγηνο Μάμηκνο ν
Οκνινγεηήο, ΦΕΛΟΚΏΛΕΏ)
5. Πξφηαζε βησκαηηθήο- δηαζεκαηηθήο εξγαζίαο
Οη καζεηέο ελδερνκέλσο απζφξκεηα ή κε θαηάιιειε παξψζεζε δηαηππψλνπλ
πξνηάζεηο γηα ηελ εθδήισζε αιιειεγγχεο/ έκπξαθηεο αγάπεο απφ ηνπο
ίδηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε νηθνγέλεηα αιινεζλή ή εηεξφζξεζθε ή θαη άιιε πνπ
έρνπλ πιεξνθνξεζεί νη ίδηνη θαη ν δάζθαινο φηη έρεη κεγάιε αλάγθε ή ζε
θάπνην ίδξπκα (νξθαλνηξνθείν, ίδξπκα κε παηδηά πνπ έρνπλ αλαπεξίεο θηι.)
ή ελνξηαθφ θέληξν.
Σρέδην εξγαζίαο –Σηάδηα βηωκαηηθήο εξγαζίαο
• Πξνεηνηκαζία επίζθεςεο
Οη καζεηέο πξνηείλνπλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ
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αγάπε ηνπο φπσο:
- Ώλαδήηεζε ηξφπνπ επηθνηλσλίαο
- πγθέληξσζε ρξεκάησλ
- Βηνηκαζία δψξσλ, παηγληδίσλ, εηθαζηηθψλ δεκηνπξγηψλ θ. ά.
- Οξγάλσζε εθδήισζεο (ζπγθεληξψλνπλ παξακχζηα, ηζηνξίεο πνπ ζα ηνπο
δηεγεζνχλ, εηνηκάδνπλ ηξαγνχδηα, επηιέγνπλ νκαδηθά παηγλίδηα πνπ ζα
παίμνπλ, θηι.)
• πγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο θαη επηκεξηζκφο έξγνπ
- Υσξίδνληαη ζε νκάδεο, απφ ηηο νπνίεο ε θάζε κία αλαιακβάλεη επηκέξνπο
δξάζεηο φπσο:
1ε νκάδα: Βπηθνηλσλία/ζπλελλφεζε κε ηα πξφζσπα πνπ ζα ζπλαληήζνπλ ή
ηνλ ππεχζπλν (ηνπ επηζθέςηκνπ ρψξνπ) ηνπ ηδξχκαηνο ή ηνπ νξγαληζκνχ ή
ηνπ θέληξνπ πνπ πξφθεηηαη λα επηζθεθηνχλ θαη επηινγή ηνπ ηξφπνπ
κεηάβαζεο

θαη

επηζηξνθήο

(ε

ζπκβνιή

ηνπ

δαζθάινπ

εδψ

είλαη

επηβεβιεκέλε).
2ε νκάδα: πγθέληξσζε ρξεκάησλ θαη άιισλ εηδψλ.
3ε νκάδα: Πξνεηνηκαζία εθδήισζεο (ζηελ ηάμε).
4ε νκάδα: Οξγάλσζε εθδήισζεο ζηνλ επηζθέςηκν ρψξν ή ηεο επίζθεςεο
ζηελ νηθία θάπνηαο άπνξεο νηθνγέλεηαο.
5ε νκάδα: Ξελάγεζε θαη πξνεηνηκαζία εξσηήζεσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ
επηιεγεί πξαγκαηνπνίεζε ζπλεληεχμεσλ ή θεηκέλνπ πνπ ζα αλαθνηλψζνπλ νη
καζεηέο απεπζπλφκελνη ζηα κέιε ηνπ επηζθέςηκνπ ρψξνπ.
• Πξαγκαηνπνίεζε ηεο επίζθεςεο φπσο έρεη ζρεδηαζηεί θαη έκπξαθηε
εθδήισζε ηεο αγάπεο (βίσκα).
Αμηνιόγεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο .
Οη καζεηέο ηελ επφκελε εκέξα ζπδεηνχλ γηα φ,ηη είδαλ θαη άθνπζαλ, γηα ηα
γεγνλφηα πνπ ηνπο εληππσζίαζαλ, γη‟ απηά πνπ έλησζαλ. Ώλαθέξνληαη ζηε
ραξά πνπ πξφζθεξαλ, αλ ηελ δηέθξηλαλ ζηα βιέκκαηά ησλ αηφκσλ πνπ
επηζθέθηεθαλ, αλ εηζέπξαμαλ θαη ηε δηθή ηνπο αγάπε, αλ πξνζέθεξε
σξαηφηεηα ζηε δσή ησλ παηδηψλ ή ησλ ελειίθσλ πνπ κνηξάζηεθαλ ηελ αγάπε
καδί ηνπο, αλ ραίξεηαη εμίζνπ απηφο πνπ δίλεη ηελ αγάπε κε απηφλ πνπ ηελ
ιακβάλεη.
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Οη καζεηέο κπνξνχλ πιένλ λα δηαπηζηψζνπλ πσο ,φπσο ν Θεφο πνπ αγαπά
φια ηα πιάζκαηά ηνπ, θαη νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα πξάμνπλ ην ίδην θαη λα
γίλνπλ «αιεζηλνί πιεζίνλ» θαηά ην ππφδεηγκα ηνπ θαινχ ακαξείηε.
Αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή
Ο δάζθαινο παξαηεξεί ζπζηεκαηηθά ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζηε δηάξθεηα ηεο βησκαηηθήο εξγαζίαο θαη ε νπνία
απνηειεί ηελ πην νπζηαζηηθή απφδεημε ηεο επίδνζήο ηνπ.
Ο δάζθαινο επίζεο απφ θνηλνχ κε ηνπο καζεηέο ηνπ
ζπλδηακνξθψλνπλ

ελλνηνινγηθφ

ράξηε

θαη

έηζη

αλαθέξνληαη ή

ειέγρεηαη

ν

βαζκφο

θαηάθηεζεο ησλ λέσλ ελλνηψλ.
Σέινο ,νη καζεηέο απηναμηνινγνχλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπο κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο πνπ νη ίδηνη είραλ νξγαλψζεη (απαληψληαο ζε
ζρεηηθά εξσηήκαηα φπσο: πεηχρακε ηνπο ζηφρνπο, πνηα πξνβιήκαηα
αληηκεησπίζακε, ηη ζα κπνξνχζε λα έρεη νξγαλσζεί θαιχηεξα, πνηα νκάδα
πέηπρε απνηειεζκαηηθφηεξα ζην έξγν ηεο; ),

νδεγνχληαη

ζε κηα

αλαθεθαιαίσζε θαη δηαηππψλνπλ κηα πξφηαζε θαηαθιείδα.
Δλαιιαθηηθόο ηξόπνο απηναμηνιόγεζεο:
Οη καζεηέο, αλ ππάξρεη ζην ζρνιείν αίζνπζα ππνινγηζηψλ, αλνίγνπλ ην
Λνγηζκηθφ
Θξεζθεπηηθά Γ΄ θαη Α΄ Αεκνηηθνχ ζηελ αληίζηνηρε ζεκαηηθή θαη εξγάδνληαη ζηε
δξαζηεξηφηεηα «Παηρλίδηα» ζπκπιεξψλνληαο ην «σζηφ-Λάζνο» κε δχν
επίπεδα δπζθνιίαο θαη αμηνινγνχλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο.
Σπκπεξάζκαηα
πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη ε δηδαζθαιία ηνπ ΜηΘ έρεη βαζηθά γλσζηνινγηθφ
ραξαθηήξα. Καζψο φµσο ηα πεξηερφκελα ηνπ ΜηΘ δελ µπνξνχλ λα
«πξνζθέξνληαη» σο απιέο πιεξνθνξίεο, είλαη αλαγθαίν ε µέζνδνο ηεο
δηδαζθαιίαο λα εθθηλεί

απφ εµπεηξίεο θαη βηψµαηα ησλ µαζεηψλ, λα

δεµηνπξγεί επθαηξίεο γηα ελεξγνπνίεζε θαη πξνβιεµαηηζµφ ηνπο, λα µελ
πξνζθέξεη έηνηµεο απαληήζεηο θαη ζέζεηο, λα δίλεη επθαηξίεο γηα δηεξεχλεζε
θαη αλαθάιπςε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο µαζεηέο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα µία
ελεξγεηηθή µάζεζε θαη µάζεζε µε αλαθάιπςε.
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Βπίζεο, θαζψο είλαη απαξαίηεηε ε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ε ζπλεξγαζία, ε
ζπλδηαµφξθσζε,

ελδείθλπηαη

δηδαζθαιίαο

ε

θαη

ε

αληίζηνηρε

εθαξµνγή
νξγάλσζε

ηεο

ηεο

νµαδνζπλεξγαηηθήο

ηάμεο,

θαζψο

θαη

ε

πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ.
Σαπηφρξνλα ,ν δάζθαινο

θξνληίδεη λα δεκηνπξγήζεη

θιίµα “ιηηφηεηαο”,

άλεζεο, ραξάο θαη απνδνρήο. Γεληθά θξνληίδεη λα δηεπθνιχλεη ην παηδί ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπ λα έξζεη ζε άµεζε µαζεζηαθή ζρέζε µε ην δηδαθηηθφ αγαζφ.
Ο πεξηνξηζµφο ηνπ ξφινπ ηνπ δηδάζθνληνο θαη ε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο
ελεξγεηηθήο ζπµµεηνρήο ησλ µαζεηψλ ζηε δηδαθηηθή θαη µαζεζηαθή
δηαδηθαζία, πξέπεη λα απνηειεί ηε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξµνγή
ελεξγεηηθψλ µεζφδσλ δηδαζθαιίαο.
ε

φ,ηη

αθνξά

ζηηο

δηαζεµαηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο,

ην

µάζεµα

ησλ

Θξεζθεπηηθψλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα πνιιαπιέο πξνζεγγίζεηο ηεο
δηδαθηέαο χιεο µε αλάπηπμε πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο

είλαη

δπλαηφλ λα πξαγµαηνπνηεζνχλ µέζα ή έμσ απφ ην ζρνιείν ζπλδένληαο έηζη
ηα Θξεζθεπηηθά µε δεηήµαηα πνπ πξαγµαηεχνληαη θαη άιιεο επηζηήµεο ή µε
γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο ηεο θαζεµεξηλήο δσήο.

ύλνςε
πλεπψο ,πνηφ είλαη ην δεηνχκελν ζην έξγν « Ζζηθόο ή πεξί Παηδείαο » ηνπ
Θεφδσξνπ Μεηνρίηε ;
Όζηεξα απφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ελλνηψλ ,ηελ νπνία επηρεηξήζακε ,
πνηά έλλνηα ( αλζξσπνινγηθή , γλσζηνινγηθή , γλσζηηθή ή εζηθή ) θπξηαξρεί
ζην εμεηαδφκελν ηκήκα ηνπ έξγνπ ( θεθ.42 – 63 ) ;
Γηαηί πξνζπαζήζακε λα αλαιχζνπκε ηηο ζέζεηο ηεο Ώλαηνιηθήο Βθθιεζίαο
φζνλ αθνξά ζηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ θαη παξνπζηάζακε έλα δείγκα
δηδαζθαιίαο ηνπ

Μαζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ

απφ θνηλνχ

κε ηηο

θπξίαξρεο ζέζεηο Παηέξσλ ηεο Βθθιεζίαο;
Θέηνπκε απηά ηα εξσηήκαηα ,γηα λα βνεζήζνπκε ηνλ αλαγλψζηε ζηελ
βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ επηρεηξεκάησλ καο .
Ο « Ζζηθόο ή πεξί Παηδείαο » είλαη έλα δείγκα ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ηεο
Παιαηνιφγεηαο Ώλαγέλλεζεο . πλνςίδνληαο ηηο ζθέςεηο καο δηαπηζηψλνπκε
φηη πξφθεηηαη γηα κηα εθηελή πξαγκαηεία ,ε νπνία πξνζπαζεί λα πξνηξέςεη
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έλα άγλσζην λεαξφ λα αζρνιεζεί ζπζηεκαηηθά κε ηα γξάκκαηα θαη εθζέηεη ηηο
απφςεηο ηνπ ζπγγξαθέα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο παηδείαο , ηα πξνβιήκαηα
πνπ αληηκεησπίδεη έλαο δηαλννχκελνο θαζψο θαη γηα ηε ζέζε ησλ ινγίσλ ηεο
επνρήο ηνπ. ηνλ πξνηξεπηηθφ ιφγν ηνπ ν ζπγγξαθέαο πξνζπαζεί λα πείζεη
ηνλ απνδέθηε κε έληνλε ξεηνξηθφηεηα θαη κε ηε ρξήζε επηρεηξεκάησλ, φρη
πάληα ινγηθνχ ραξαθηήξα αιιά κεξηθέο θνξέο θαη κε ηε ρξήζε επηρεηξεκάησλ
ζπλαηζζεκαηηθνχ ηχπνπ . Ώπεπζχλεηαη ζηνλ λέν εθείλνλ

ν νπνίνο έρεη

παξακειήζεη εληειψο ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηά ηνπ θαη ηνλίδεη φηη, γηα λα
απνδψζεη θαξπνχο ε παηδεία ,απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πξνζήισζε
ηνπ αλζξψπνπ ζηελ νξζή ρξηζηηαληθή πίζηε. ηε ζπλέρεηα, εγθσκηάδεη ηελ
αξεηή, αμία ,ηελ νπνία ζέηεη ακέζσο κεηά ηελ νξζνδνμία ζηελ θιίκαθα αμηψλ.
Ώπφ ην θεθ. 15 – 44, ν Μεηνρίηεο πιέθεη ην εγθψκην ηεο παηδείαο , ε νπνία
βνεζά ηνλ άλζξσπν πεξηζζφηεξν απφ θάζε ηη άιιν λα βαδίζεη ην δξφκν ηεο
αξεηήο θαη ηνλίδεη ηελ πλεπκαηηθή εδνλή πνπ πξνζθέξεη ε πλεπκαηηθή
θαιιηέξγεηα.
ηα θεθ. 44 – 63 , θαη ηα νπνία αλαιχζεθαλ ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή καο
κεηαβαίλεη ζηελ ππεξάζπηζε ηεο παηδείαο . Βδψ επηζεκαίλεηαη θαη ν
ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ ε ελαζρφιεζε κε ηελ θαιιηέξγεηα
ηνπ πλεχκαηνο ζπθνθαληείηαη , ν νπνίνο δελ είλαη άιινο απφ ηελ εγσηζηηθή
έπαξζε ησλ νξηζκέλσλ ινγίσλ απέλαληη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Ώθφκα θαη
νη πην πνηαπνί αλαδεηνχλ ειαηηψκαηα ζηνπο νκνηέρλνπο ηνπο

θαη ηνπο

θαηαινγίδνπλ θάπνην ζθάικα. Ο ππνθεηκεληζκφο ηεο ζθέςεο ηνχο εκπνδίδεη
λα θξίλνπλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη λα επαηλέζνπλ ην έξγν ησλ
νκνηέρλσλ ηνπο. Δ ππαξμηαθή

αλαζθάιεηά ηνπο δπλακψλεη ηα εγσηζηηθά

ζηνηρεία ηνπο κε απνηέιεζκα λα θξίλνπλ ηνπο ιφγνπο ησλ άιισλ θαηψηεξνπο
απφ ηνπο δηθνχο ηνπο . Οη αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζε απηή ηελ ππνθεηκεληθή
αληίιεςε θαη θξίζε ησλ πξαγκάησλ είλαη ε δήιηα ,ν θζφλνο , ε θαθεληξέρεηα ,
ε καηαηνδνμία κε θνξπθαίν ηνλ εγσηζκφ . ηαλ θαζέλαο ιεηηνπξγεί σο άηνκν
θη φρη σο πξφζσπν ,ηφηε δελ κπνξεί λα ζηαζεί ε θνηλσληθή νκάδα. Βθεί φπνπ
ε ζπλεξγαζία θαη ε απνδνρή έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ αηνκηθηζκφ θαη
ηνλ εγσηζκφ δελ ιεηηνπξγεί ε αληηθεηκεληθή θξίζε. Ο θαζέλαο ιεηηνπξγεί γηα
ηνλ εαπηφ ηνπ θαη αληηκεησπίδεη ηνλ άιινλ αληαγσληζηηθά . Αελ ζπλαληάηαη κε
ηνλ άιινλ, αιιά ζπλερψο πξνζπαζεί λα ηνλ ππεξβεί θαη εμεγεί ηα πξάγκαηα
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φπσο ηα βιέπεη ν ίδηνο, κε νδεγφ ηε δήιηα ,ηνλ θζφλν θαη κεξηθέο θνξέο ην
κίζνο.
Ώπηή ε θεληξηθή ζέζε ηνπ ζπγγξαθέα ,δειαδή ε εγσηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ
ζπλαλζξψπσλ καο, καο έδσζε ην εξέζηζκα λα αλαιχζνπκε ηηο έλλνηεο , πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ππφ εμέηαζε θεθάιαηα θαη λα πεξηγξάςνπκε ηελ θεληξηθή
ζέζε ηεο Οξζφδνμεο πίζηεο φζνλ αθνξά ζηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ , αθνχ
θαη γηα ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ Ζζηθνύ πξνυπφζεζε γηα λα απνδψζεη ε
ελαζρφιεζή καο κε ηελ παηδεία ,είλαη ε πξνζήισζε ηνπ αλζξψπνπ ζηελ
νξζή πίζηε. Σν εξέζηζκα ην ελίζρπζε θαη ην γεγνλφο ,φηη, κεηά ηελ αλάιπζε
ησλ ελλνηψλ ηελ

νπνία επηρεηξήζακε ,δηαπηζηψζακε φηη νη έλλνηεο

αλζξσπνινγηθνχ ραξαθηήξα ππεξηζρχνπλ .ην ζεκείν απηφ, ζεσξήζακε
ζσζηφ λα επηθαηξνπνηήζνπκε ηνπο ιφγνπο ηνπ ζπγγξαθέα ζε ζπλδπαζκφ κε
ηηο ζέζεηο ηεο Βθθιεζίαο θαη επεηδή είκαζηε εθπαηδεπηηθνί λα πξνζαξκφζνπκε
φια απηά , φζν απηφ είλαη εθηθηφ , ζε κηα δηδαζθαιία Θξεζθεπηηθψλ ζην
Αεκνηηθφ ρνιείν .
Ώθνινχζσο , ν Μεηνρίηεο αλαθέξεηαη ζηνλ βίν καο . εκεηψλεη φηη , εάλ ήηαλ
ιηηφο θαη νη αλάγθεο καο ήηαλ ηφζεο φζεο ζα καο επέηξεπαλ λα δνχκε ήξεκα,
εάλ ζηακαηνχζακε ηε ζήξα

ηεο θαηάθηεζεο ησλ πιηθψλ αγαζψλ

αδηαθνξψληαο γηα ηα ππφινηπα , ε θαζεκεξηλή παξνπζία καο θαη νη ζρέζεηο
καο

ζα ήηαλ

επηφηεξεο. Ο βίνο καο δελ ζα ήηαλ

κία ζπλερήο ζήξα

καγηζζψλ ,αιιά ζα ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ αλαδήηεζε φρη κφλν ησλ πιηθψλ
αγαζψλ , δηφηη

ε ππαξμηαθή ηζνξξνπία δελ θσιηάδεη ζηελ ύιε. Δ

αλαδήηεζή ηεο βξίζθεηαη ζε άιιεο ζθαίξεο αγαζψλ καθξηά θαη έμσ απφ ηελ
χιε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νθείινπκε λα θπιαγφκαζηε απφ ηελ ζπλερή
πεξηπιάλεζε ζηηο κέξηκλεο ηεο δσήο. ηαλ ζα κάζνπκε λα θξαηάκε θαη κέξνο
ηνπ λνπ καο έμσ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, ηφηε ζα κπνξέζνπκε λα
δψζνπκε ρψξν ζην πλεχκα καο λα αζρνιεζεί κε ηελ επγέλεηα ηεο παηδείαο.
πλεπψο, γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα θξαηήζεη ακείσηε ηελ έληαζε ηνπ
έξσηά ηνπ γηα ηε ζνθία θαη ηνπο ιφγνπο, νθείιεη λα πξνθπιάζζεηαη απφ ηελ
άζθνπε πεξηπιάλεζε κέζα ζηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο, λα αθνινπζεί

ηηο

επηηαγέο ηεο ινγηθήο θαη λα κελ ππνθχπηεη ζηηο ζειήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο .
Τπάξρεη θαη κηα θαηεγνξία αλζξψπσλ πνπ πηζηεχεη φηη, φπνπ ππάξρεη ε ηχρε,
ππάξρεη θαη φιε ε αξκνλία ηεο αξεηήο ηεο θχζεο. Έρνπλ γίλεη ππνρείξηα ηεο
ηχρεο θαη θηλνχληαη ζε αζαθείο ακθηξξέπεηεο , φπνπ ηνπο νδεγεί ε ηχρε. Ώπηνί
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νη άλζξσπνη

δελ κπνξνχλ

λα ζηεξίδνληαη

ζηνλ εαπηφ ηνπο ,αιιά ζε

πξάγκαηα έμσ απφ απηφλ . ηαλ φκσο ρξεηαζηνχλ , βνήζεηα επθνιφηεξα ζα
έρνπλ ηελ βνήζεηα ηνπ εαπηνχ ηνπο , παξά θάπνηνπ άιινπ πξάγκαηνο απφ
έμσ. Θεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα ηα θαηνξζψζνπλ φια κφλνη ηνπο .
ζν φκσο είλαη δπλαηφλ θαη δψληαο κέζα ζ‟ απηή ηε θαηάζηαζε ,πξέπεη λα
δηαηεξνχκε νξζή ηε ζθέςε καο, λα κελ αδηαθνξνχκε θαη λα πξνζπαζνχκε
πάληα λα ζεξαπεχνπκε ηα θαθψο θείκελα. Ώπηή ε νξζνινγηθή αληηκεηψπηζε
είλαη θαη ην κφλν θάξκαθν πνπ δηαζέηνπκε ζηε ζχγρπζε ηεο ζθέςεο καο
εμαηηίαο φζσλ γίλνληαη.
Κη

φκσο

νξηζκέλνη

πηζηεχνπλ

φηη

ν

άλζξσπνο

πξέπεη

λα

δεη

ρξεζηκνπνηψληαο φζν γίλεηαη ιηγφηεξν ηε ζθέςε, δηφηη ηζρπξίδνληαη φηη κε ηε
ινγηθή ν άλζξσπνο ιππάηαη πεξηζζφηεξν , αθνχ θαηαιαβαίλεη νπζηαζηηθφηεξα
απφ ηνπο άιινπο ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. ζν ιηγφηεξα πξάγκαηα γλσξίδεη
θάπνηνο ,δηέξρεηαη ηε δσή ηνπ ρσξίο ζηελνρψξηα. Σφζν πνιχ εθηηκνχλ ηελ
αλνεζία θαη ηελ ακάζεηα . Δ δσή φκσο είλαη έλα ηαμίδη θαη ηαμηδεχεη κε
ζχλεζε φπνηνο πξνλνεί γηα θάζε ηη.
πλεπψο, δελ είλαη ινγηθφ λα εχρεηαη θάπνηνο λα δεη κέζα ζηελ ακάζεηα
απνθιεηζηηθά

θαη κφλν γηα λα κελ αληηκεησπίδεη ζηελνρψξηεο. Καλείο δελ

κπνξεί λα ρνξεχεη ή λα παίδεη ιχξα ,αλ δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ αξκνλία.
Σν ζψκα δελ επηηξέπεηαη λα ην ηξέθνπκε φπσο ηχρεη θαη λα ηνπ δίλνπκε
νηηδήπνηε ρσξίο λα ζθεπηφκαζηε ,δηφηη δηαθνξεηηθά ζε ιίγν ζα νδεγεζεί ζε
αξλεηηθή εζσηεξηθή θαηάζηαζε . Βίλαη πξνηηκφηεξν λα ηα βιέπνπκε φια θη
αο ζηελνρσξεζνχκε απφ φια. Άιισζηε, ν Θεφο κάο έδσζε λνπ θαη ινγηθή
ηηκψληαο καο πεξηζζφηεξν απφ φια ηα δψα . Γη απηφ αο θξνληίζνπκε λα ηα
θαιιηεξγήζνπκε ( λνπ, ινγηθή ) θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχκε. Να πξνζπαζνχκε
απηφ ηνλ ζπηλζήξα ηεο ινγηθήο πνπ είλαη ζακκέλνο ζην ζψκα καο λα ηνλ
μεζάςνπκε, φπσο ηε θσηηά κέζα απφ ηε ζηάρηε, θξνληίδνληαο λα κεηαηξαπεί
ζε θιφγα πνπ ζα θάςεη ηελ ακέιεηα θαη ηελ ακάζεηα. Αηφηη απηφλ ηνλ πινχην
πνπ καο ραξίζηεθε πξέπεη λα ηνλ επαπμάλνπκε κε ηε δηθή καο θξνληίδα.
πλεπψο ,ν πξαγκαηηθφο, ν πνιππφζεηνο πινχηνο ζηνλ άλζξσπν είλαη ε
ζνθία. Με απηφ ηνλ πινχην κπνξείο λα σθειήζεηο ηνπο πιεζίνλ ζνπ θαη λα
πξνμελήζεηο θαθφ ζηνπο ερζξνχο ζνπ. Τπφ ηελ εμήο έλλνηα: Με ηίπνηε άιιν
δελ κπνξείο λα ζηελαρσξήζεηο ηνπο ερζξνχο ζνπ απφ ην λα γίλεζαη θαιφο
,δηφηη ζα δηαπηζηψλνπλ δηαξθψο φηη δελ κπνξνχλ λα ζνπ πξνμελήζνπλ θαθφ
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βιέπνληαο φηη εζχ έρεηο ην θαιχηεξν αγαζφ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ην ληθήζεη
νχηε ν θζφλνο, νχηε ηίπνηε άιιν.
Ο άλζξσπνο φζν πησρφο θη αλ είλαη , εάλ δηαζέηεη ζνθία, ηφηε κπνξεί λα
επεξγεηήζεη ηνπο θίινπο ηνπ θαη λα ραίξεηαη ν ίδηνο δηαζέηνληαο φια ηα
πιενλεθηήκαηα ησλ πινπζίσλ.
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