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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Οι βάσεις της παιδείας που διαµόρφωσε ένα πολιτισµό πλέον των 6000 χρόνων είναι 
εκείνες που βιώσανε εκείνοι που µεγάλωσαν στην ορεινή Νάξο µέχρι τα µέσα του 
προηγούµενου αιώνα. Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι 
βάσεις αυτές µέσα στο πέρασµα του χρόνου, να απαριθµηθούν ώστε να µπουν σε µια 
λογική σειρά και κατάταξη, και να οριοθετηθούν ώστε να µην υπάρχει αµφισβήτηση. 
Στη συνέχεια γίνονται συγκεκριµένες προτάσεις µε στόχο να υιοθετηθούν οι βάσεις 
αυτές από το σύγχρονο θεσµοθετηµένο σχολείο ώστε να αποτελέσουν διεθνή 
πρότυπα για να στηρίξουν την ποιότητα ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο αείµνηστος  Μιχάλης Μπαρδάνης 3, µεταξύ άλλων γράφει: «… Νοµίζω ότι 
οµοίωµα της πέτρας της Μουτσούνας , πρέπει να τοποθετηθεί στο Αστεροσκοπείο 
και στη Φυσικοµαθηµατική Σχολή του Πανεπιστηµίου, για να δείχνει σε όλους, ότι οι 
άνθρωποι, σ’ αυτό τον τόπο, πριν από 6000 χρόνια ασχολούτανε µε την επιστήµη». 
Οι περισσότεροι από εκείνους που µεγάλωσαν στην ορεινή Νάξο µέχρι τα µέσα του 
προηγούµενου αιώνα ίσως να µην γνώριζαν τις επιστηµονικές γνώσεις των 
συµπατριωτών τους 6000 πριν, όµως γνώριζαν πολύ καλά τον πολιτισµό που 
παρέλαβαν από τις προηγούµενες γενεές και ο οποίος διαµορφώθηκε συσσωρευτικά** 
για περισσότερο από 6000 χρόνια. Τα χωριά της ορεινής Νάξου είχαν το 
πλεονέκτηµα µέχρι τη δεκαετία του 1950 να είναι περισσότερο αποµονωµένα από τον 
υπόλοιπο κόσµο και αυτό βοήθησε να διατηρήσουν σχεδόν άθικτους όλους του 
κρίκους της συσσωρευµένης γνώσης χιλιετηρίδων, µέσα από την οποία γνώση 
αναδύονταν µια αυτοσυντηρούµενη επιβίωση και ο πολιτισµός. Η γνώση αυτή 
καθοδηγούσε τη σκέψη των ανθρώπων και συνεπώς διαµόρφωνε συνολικά την 
παιδεία τους.  
 
Είναι αξιοσηµείωτο να αναλογισθεί κανείς ότι οι κάτοικοι στα χωριά αυτά  
µπορούσαν να παράγουν τα περισσότερα προς επιβίωση αγαθά και µε το πλεόνασµα 
της παραγωγής µπορούσαν να καλύπτουν ανάγκες από άλλα επίσης απαραίτητα 
αγαθά που δεν παρήγαγαν οι ίδιοι, µειώνοντας έτσι την εξάρτηση τους από άλλους 
στο ελάχιστο. Το γεγονός αυτό ανέβαζε σε υψηλά επίπεδα την ποιότητα ζωής η οποία 
διαµόρφωσε τις εξής συνθήκες: (α) υπήρχαν ισχυροί δεσµοί τόσο µέσα στην 
οικογένεια όσο και µεταξύ των κατοίκων, (β) Οι άνθρωποι ξεκινούσαν να είναι 
                                                 
* *Πρακτικά  Γ’ Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Νάξος δια µέσου των Αιώνων», Κόρωνος 4 – 7 /9/ 2003. 
**   Συσσωρευτικά νοείται ότι η µία γενεά µεταβίβαζε στην επόµενη αυτά που παραλάµβανε από την 
προηγούµενη, προσθέτοντας και αυτά που η ίδια δηµιουργούσε. 
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χρήσιµοι και να εργάζονται µέσα στην οικογένεια από τη νηπιακή τους ηλικία κάτι 
που τους βοηθούσε να αξιοποιήσουν στο έπακρον όλα τα δώρα που τους χάριζε η 
φύση (τη σκέψη, τις αισθήσεις, τη µυϊκή δύναµη, το ταλέντο, το συναίσθηµα), (γ) 
υπήρχε µία τεράστια αίσθηση αυτοπεποίθησης και ελευθερίας διότι η µητέρα γη µε 
την οποία είχαν ισχυρούς δεσµούς, παρά τις ανοµβρίες ή τους αέρηδες και τις 
πληµµύρες, πάντα τους φρόντιζε αρκεί να την καλλιεργούσαν σωστά, (δ) Οι 
κοινωνικές εκδηλώσεις µε σχεδόν καθολική συµµετοχή δηµιουργούσαν ένα 
περιβάλλον στο οποίο όλοι διασκέδαζαν συµµετέχοντας άθελά τους σε ένα ζωντανό 
θέατρο το σενάριο και οι ρόλοι του οποίου διαµορφώνονταν από την αυθόρµητη 
συµµετοχή και αυθόρµητη σκέψη του καθενός, έτσι ξεχνούσαν τη σκληρή δουλειά 
και τα προβλήµατα, και µε τη διασκέδαση ανανέωναν τις δυνάµεις τους, (ε) Η 
Ορθόδοξη παράδοση διαµορφωµένη να καλύπτει όλες τις ηµέρες του ηµερολογιακού 
έτους µαζί µε άλλα καθηµερινής ζωής συµβάντα (γεννήσεις, βαπτίσεις, γάµους κλπ.), 
µε το τελειοποιηµένο τελετουργικό της µαζί µε τους ήχους της Βυζαντινής µουσικής, 
έχοντας ενσωµατώσει πολλή από τη συσσωρευµένη γνώση πολλών χιλιετηρίδων 
Ελληνισµού, αποτελούσε πηγή έµπνευσης και δύναµης πέραν αυτής που ήδη είχαν οι 
άνθρωποι.  
 
Οι συνθήκες αυτές, πάνω στις οποίες θα µπορούσαν να γραφούν πολλές διατριβές για 
να µελετηθούν και να χρησιµοποιηθούν τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής από το 
σύγχρονο άνθρωπο, έχουν µια κοινή βάση πάνω στην οποία εξελίσσονται και η βάση 
αυτή είναι η διαµόρφωση υγιούς σκέψης όπως αυτή οριοθετείται από τις αρχές του 
Ελληνισµού. Στην παρούσα εργασία που είναι συνέχεια και άλλων εργασιών5,6 θα 
γίνει εστίαση και θα αναλυθούν οι βασικές αρχές της παιδείας οι οποίες 
διαµορφώνουν την υγιή σκέψη και κατά συνέπεια διαµόρφωσαν και τις συνθήκες 
αυτές. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να απαριθµηθούν οι βασικές αυτές αρχές 
της παιδείας, ώστε να µπουν σε µια λογική σειρά και κατάταξη, και να οριοθετηθούν 
ώστε να µην υπάρχει αµφισβήτηση. Παράλληλα γίνονται συγκεκριµένες προτάσεις 
µε στόχο να υιοθετηθούν οι βάσεις αυτές από το σύγχρονο θεσµοθετηµένο σχολείο 
ώστε να αποτελέσουν διεθνή πρότυπα για να στηρίξουν την ποιότητα ζωής του 
σύγχρονου ανθρώπου. 
 

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
 
Όσοι µεγάλωσαν στα χωριά της Νάξου, πιθανόν να ενθυµούνται τις συζητήσεις των 
µεγαλύτερων σε ηλικία να µιλάνε µε δέος για τους «παλαιούς». «Οι παλαιοί ήταν έτσι 
ή αλλιώς» πάντως καλύτεροι από εµάς, «οι παλαιοί έκαµαν ετούτο ή εκείνο» πάντα 
καλύτερο από αυτό που κάνουν οι νεώτεροι. Κάτι ανάλογο ισχύει και επί των ηµερών 
µας, φέρνοντας στη µνήµη κανείς  τη συµπεριφορά, το έργο και το χαρακτήρα των 
παλαιότερων διαπιστώνει ότι οι νεότερες γενεές είναι στον τρόπο που σκέπτονται, 
που δρουν, που διασκεδάζουν, υποδεέστερες των παλαιότερων. Η διαπίστωση αυτή 
έρχεται σε µεγάλη αντίθεση µε το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει κάνει τεράστια 
άλµατα προόδου στο χώρο της επιστήµης και της τεχνολογίας έχει πετύχει υλικά 
αγαθά υψηλής ποιότητας και χαµηλού κόστους τα οποία µε µια καλύτερη διαχείριση 
θα µπορούσαν να είναι προσιτά στον οποιονδήποτε, έχει αναβαθµίσει το βιοτικό του 
επίπεδο, έχει κατασκευάσει πολλά σχολεία όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης µε µικρή 
αναλογία δάσκαλου προς µαθητές και η εκπαίδευση είναι προσιτή σε όλους. Από τη 
σκοπιά του εκπαιδευτικού κάποιος µε πείρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό µπορεί 
εύκολα να διαπιστώσει ότι ενώ υπάρχουν διεθνώς πολλά προγράµµατα κατάρτισης, 
υπάρχουν πολλά σχολεία και πολλοί δάσκαλοι, εντούτοις η παιδεία είναι 

 2



υποβαθµισµένη και συνέχεια υποβαθµίζεται. Η υποβάθµιση της παιδείας έχει σαν 
αποτέλεσµα το άγχος για την αντιµετώπιση του σήµερα, ανησυχία για την 
αντιµετώπιση του αύριο, η κατάθλιψη γίνεται φαινόµενο µε αύξουσα πορεία, 
υπάρχουν αυξανόµενες ακραίες συµπεριφορές πράξεις και εξαρτήσεις και γενικά η 
ποιότητα ζωής παρά τα µέσα που διαθέτει κανείς συνεχώς υποβαθµίζεται. Τα παιδιά 
της εποχής µας που είναι πιο έξυπνα από τα παιδιά παλαιότερων γενεών, έχουν 
καλύτερη σωµατική διάπλαση, έχουν περισσότερα υλικά αγαθά και περισσότερα  
µέσα στη διάθεση τους παρόλα αυτά δεν χαίρονται τη ζωή όσο θα έπρεπε. Από το 
βοµβαρδισµό των πληροφοριών που δέχεται κανείς, κυριολεκτικά «χάνει τον 
µπούσουλα» και προσπαθώντας να καταλάβει τι συµβαίνει πελαγώνει ακόµα 
περισσότερο. Έχοντας αυτά υπόψη διαπιστώνει κανείς ότι η σηµερινή παιδεία 
διεθνώς είναι ένα τεράστιο δένδρο ξερό γιατί δεν έχει ρίζες και εκείνοι που 
υποτίθεται ότι το φροντίζουν το µόνο που κάνουν είναι να του προσθέτουν 
περισσότερα ξερά κλαριά..  
 
Η συνεχής υποβάθµιση της παιδείας υποχρεώνει κάποιον να ανατρέξει σε γραπτές 
αναφορές παλαιότερων εποχών που η παιδεία ήταν καλύτερη από σήµερα και να 
αντλήσει χρήσιµα συµπεράσµατα που ενδεχοµένως θα βοηθήσουν το σύγχρονο 
άνθρωπο να στηρίξει την παιδεία σε γερά πρότυπα και ιδανικά για να βλαστήσει, να 
ανθίσει και να καρπίσει. Ο ∆υτικός Πολιτισµός από το άλλο µέρος βασίζεται στους 
αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους. Η διατύπωση όµως των ιδεών των αρχαίων Ελλήνων 
είναι σαφής και σταθερή µε διαχρονική ισχύ και καθολικής εµβέλειας αποδέκτες. Η 
διατύπωση συνεπώς των ιδεών του ∆υτικού Πολιτισµού όπως είναι σήµερα, και παρά 
την φιλότιµη προσπάθεια σύγχρονων Ευρωπαίων φιλοσόφων2 δεν είναι σαφής µε 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία αβεβαιότητας και σύγχυσης. 
 
Ορόσηµο λοιπόν που µπορεί να γίνει η εκκίνηση για να µελετήσει κανείς τα της 
παιδείας είναι η κλασική εποχή της αρχαίας Ελλάδας και τούτο διότι την εποχή 
εκείνη έχει αναπτυχθεί η γραφή και γίνεται προσιτή σε ανθρώπους όπως ο Πλάτωνας 
και οι σύγχρονοι του µαζί µε τους µαθητές τους, οι οποίοι εκτιµώντας την αξία 
πολλών χιλιάδων ετών συσσωρευµένης γνώσης γύρω από την παιδεία και τον 
πολιτισµό η οποία µέχρι τότε µετεδίδετο από γενιά σε γενιά, τη ζύµωσαν µε δικές 
τους ιδέες και την πέρασαν µε γραφή σε βιβλία. Οι βασικές αρχές της παιδείας όπως 
αυτές αναπτύχθηκαν από τους αρχαίους έλληνες συγγραφείς και έφθασαν από γενιά 
σε γενιά στους κατοίκους της ορεινής Νάξου µέχρι τα µέσα του περασµένου αιώνα, 
περιγράφονται αναλυτικά στην επόµενη ενότητα. 
 
 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

Παιδεία η ανάπτυξη υγιούς σκέψης 
 
Ο Πλάτωνας4 λοιπόν στο έργο του «Πολιτεία» προσπαθεί να αναλύσει την έννοια και 
την ουσία της δικαιοσύνης και φθάνει στον ορισµό της παιδείας γιατί από εκεί 
πηγάζει η οργάνωση της ανθρώπινης σκέψης  η οποία στη συνέχεια καθοδηγεί τις 
πράξεις του και συµβάλλει ώστε αυτές να είναι δίκαιες. Ο ορισµός της παιδείας κατά 
τον Πλάτωνα4 είναι: «η θεραπεία του πνεύµατος» δηλαδή η θεραπεία της σκέψης 
«…και ενώ όταν το σώµα είναι άρρωστο χρειάζεται ιατρική, όταν το πνεύµα είναι 
άρρωστο χρειάζεται παιδεία».   
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Η σκέψη και τα τρία συστατικά της ή καταστάσεις 
 
 
Ο Πλάτωνας4 στη συνέχεια οριοθετεί την έννοια πνεύµα και αναφέρει ότι «…το 
πνεύµα αποτελείται από τρία συστατικά: το λογικό, την επιθυµία, και το θυµό».  
 
 
 

Η υγιής σκέψη 
 
Η υγιής κατάσταση του πνεύµατος κατά τον Πλάτωνα4 υπάρχει όταν «… το λογικό 
να ελέγχει και ισορροπεί την επιθυµία και το θυµό» και για να ξεκαθαρίσει τις 
έννοιες έλεγχος και ισορροπία δίνει το εξής παράδειγµα: Παροµοιάζει το πνεύµα µε 
ένα κάρο που το έλκουν δύο άλογα ένα τυφλό που είναι η επιθυµία, ένα τρελό που 
είναι ο θυµός και ο αµαξάς που είναι το λογικό και θα πρέπει να κρατεί τον έλεγχο 
και την ισορροπία ανάµεσα στα δύο άλογα ώστε αυτά να βαδίσουν το σωστό δρόµο 
που είναι ο δρόµος της αρετής*.  
 
Μέχρις εδώ λοιπόν οριοθετούνται τρεις βασικές έννοιες όπως παιδεία, σκέψη, υγιής 
σκέψη που έχουν τεράστια σηµασία για την συνειδητή προσπάθεια διατήρησης της 
εσωτερικής ισορροπίας από κάθε άνθρωπο που θέλει να έχει αναβαθµισµένη 
προσωπικότητα και ποιότητα ζωής. Αποµένει να οριοθετηθεί και ο δρόµος της αρετής 
ώστε να γνωρίζει κανείς και την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθεί η υγιής σκέψη.  
 

Αρετή – ο σωστός δρόµος 
 

 
Η αρετή αναλύεται και οριοθετείται σε όλη της την έκταση και σε όλο της το βάθος 
από τον Αριστοτέλη στο έργο του Ηθικά Νικοµάχεια1. Η αρετή κατά τον Αριστοτέλη 
είναι «µεσότητα» δηλαδή βρίσκεται στο µέσον ανάµεσα σε δύο ακραίες σκέψεις και 
κατ΄ επέκταση ακραίες πράξεις ή «κακίες». Για να ξεκαθαρίσει τον τρόπο 
οριοθέτησης της αρετής ο Αριστοτέλης δίνει το εξής παράδειγµα: Η γενναιότητα 
είναι αρετή και βρίσκεται στη µέση ανάµεσα στη δειλία και τη θρασύτητα, που είναι 
οι δύο ακραίες θέσεις ή κακίες, .. «και όταν κάποιος είναι γενναίος, ο µεν δειλός θα 
τον αποκαλέσει θρασύ επειδή βρίσκεται πάνω από αυτόν, ο δε θρασύς θα τον 
αποκαλέσει δειλό επειδή βρίσκεται κάτω από αυτόν»... Ανάλογα θα µπορούσε κανείς 
να χαρακτηρίσει την οικονοµία σαν την αρετή που βρίσκεται στη µέση ανάµεσα στην 
τσιγκουνιά και τη σπατάλη και ο µεν τσιγκούνης θα αποκαλέσει τον οικονόµο 
σπάταλο, ο δε σπάταλος θα αποκαλέσει τον οικονόµο τσιγκούνη.  
 

Ο Ενάρετος άνθρωπος 
 
Ο ενάρετος άνθρωπος κατά τον Αριστοτέλη1 είναι: Εκείνος που προσπαθεί να 
βαδίσει το δρόµο της αρετής. Άρα κάθε άνθρωπος εφόσον το θέλει έχει τη 
δυνατότητα σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή να κάνει την προσπάθεια αυτή και να 
είναι ενάρετος. Ο ενάρετος άνθρωπος δεν είναι ο αλάθητος, αλλά είναι αυτός που 
µαθαίνει από τα λάθη του και προσπαθεί να τα περιορίσει 
                                                 
* Ο δρόµος της αρετής δεν αναφέρεται εδώ από τον Πλάτωνα, αλλά συνεπάγεται από το συνδυασµό 
της δουλειάς του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. 
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Η δικαιοσύνη 

 
Ο Αριστοτέλης1 δέχεται ότι η δικαιοσύνη είναι η κορυφαία των αρετών και 
εµπεριέχει όλες τις αρετές. 
 

Αρετή και ∆ηµοκρατικοί θεσµοί 
 
Η αρετή όπως έχει ορισθεί από τον Αριστοτέλη σαν µεσότητα και σαν προσπάθεια 
για να είναι κανείς ενάρετος είναι οριοθετηµένη µε σαφήνεια και δεν  αφήνει κανένα 
περιθώριο αµφισβήτησης. Θα πρέπει συνεπώς να τονισθεί ότι υπάρχει µια ολόκληρη 
διαδικασία για να εντοπίσει κανείς τη µεσότητα ή το µέσον ακόµα και ενός φυσικού 
αντικειµένου. Ένας τοπογράφος, π. χ. για να εντοπίσει το µέσον ενός ευθύγραµµου 
τµήµατος χρησιµοποιεί µια διαδικασία που περιλαµβάνει όργανα µέτρησης γωνιών 
και αποστάσεων, µαθηµατικούς υπολογισµούς και στατιστική επεξεργασία των 
µετρήσεων για να καταλήξει στο εξής συµπέρασµα: «το µέσον του ευθύγραµµου 
τµήµατος είναι εδώ (δείχνει ένα καρφί ή πάσσαλο) µε 95% πιθανότητα να έχει 
σφάλµα µικρότερο από ένα εκατοστό του µέτρου». Η διαδικασία εντοπισµού της 
µεσότητας της αρετής λόγω του ότι ο καθένας υποκειµενικά ενδεχοµένως να 
αντιλαµβάνεται ένα διαφορετικό σηµείο εντοπίζεται µε όσο το δυνατόν ευρύτερη 
συµµετοχή και συναίνεση κάτι που εξασφαλίζουν οι δηµοκρατικοί θεσµοί. Οι 
δηµοκρατικοί θεσµοί συνεπώς αποτελούν τη διαδικασία εντοπισµού της µεσότητας 
της αρετής.  
 
Βλέπει λοιπόν εδώ κανείς ότι οι απόψεις των παλαιότερων περί παιδείας είναι 
ουσιαστικές µε ξεκάθαρες βασικές αρχές ώστε να αποτελούν σταθερά θεµέλια πάνω 
στα οποία να µπορεί να χτισθεί η ανθρώπινη σκέψη και προσωπικότητα.  
 
Οι βασικές αυτές αρχές βρίσκονται µέσα στη συνείδηση του κάθε ανθρώπου που 
έζησε και µεγάλωσε στα χωριά της ορεινής Νάξου από γεννησιµιού του και 
καθόρισαν την πορεία του για τη δηµιουργία και να εξέλιξη του πολιτισµό του. Το 
πλεονέκτηµα του σύγχρονου ανθρώπου είναι ότι έχει στη διάθεση του όλο αυτό το 
υλικό και µπορεί εύκολα στην εποχή της παγκοσµιοποίησης να το χρησιµοποιήσει για 
να αναβαθµίσει την ποιότητα της ζωής του. Ο τρόπος που µπορεί να το πετύχει αυτό 
δίνεται πιο κάτω. 
   

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ 
  
Το ερώτηµα είναι πως και γιατί φθάσαµε στη σηµερινή υποβάθµιση της παιδείας  και 
πως µπορούµε να αντιστρέψουµε την κατιούσα πορεία. Ας ξεκινήσουµε από το 
δεύτερο ερώτηµα όπου η υιοθέτηση από το θεσµοθετηµένο σχολείο των βασικών 
αρχών που αναφέρονται πιο πάνω ουσιαστικά τοποθετεί την παιδεία συνειδητά στη 
σωστή της θέση όπως είναι η υγιής οργάνωση και λειτουργία της σκέψης µε βάση τη 
λογική η οποία παίζει σηµαντικό ρόλο στην εσωτερική ισορροπία του ατόµου 
ελέγχοντας την επιθυµία και το θυµό και την αρετή να καθορίζει την πορεία του. Η 
αρετή συνεπώς έχει άµεση σχέση µε τις πράξεις του ανθρώπου και αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει ποιότητα ο άνθρωπος και να χαρεί τη ζωή. Η 
αρετή αποτελεί και ένα αποτελεσµατικό φίλτρο στον βοµβαρδισµό πληροφοριών που 
δέχεται ο σύγχρονος άνθρωπος και τον καθοδηγεί να ξεδιαλύνει τις υγιείς ιδέες και 
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σκέψεις από τις ακραίες θέσεις και κακίες. Ατυχώς για το σύγχρονο άνθρωπο όσο 
παράξενο και να φαίνεται ελάχιστοι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων και σε 
παγκόσµια κλίµακα γνωρίζουν τι είναι αρετή και αν αναλογιστεί κανείς ότι η αρετή 
αποτελεί τη διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στον άνθρωπο και το βάρβαρο 
αντιλαµβάνεται λοιπόν το µέγεθος της υποβάθµισης που υπάρχει στο χώρο της 
παιδείας. Βέβαια για να είναι κανείς ενάρετος δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει τον 
ορισµό που δίνει ο Αριστοτέλης αρκεί να υπακούει στη φωνή της συνείδησης του ή 
να έχει βιώσει ένα περιβάλλον µε παιδεία και πολιτισµό που καλλιεργείται η αρετή 
όπως αυτό που διαµορφώνονταν στα χωριά της Νάξου. Ένα τέτοιο περιβάλλον τόσο 
στην Ευρώπη όσο και στην κοιτίδα του πολιτισµού που είναι η Ελλάδα συνεχώς 
συρρικνώνεται και οι άνθρωποι που υπακούουν στη φωνή της συνείδησης συνεχώς 
λιγοστεύουν. Η υιοθέτηση των βασικών αρχών της παιδείας από το θεσµοθετηµένο  
σχολείο σε παγκόσµιο επίπεδο, θα πρέπει να αποτελέσει το πρώτο και σηµαντικό 
βήµα στη συνέχεια απαιτείται η αναδιάρθρωση των προγραµµάτων σπουδών όλων 
των βαθµίδων εκπαίδευσης καθώς και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που είναι 
επίσης ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα. Πολλή δουλειά προς την κατεύθυνση αυτή έχει 
κάνει ο Γερµανός φιλόσοφος Werner Jaeger2 και στο τρίτοµο έργο του «Παιδεία»  
αναλύει και παρουσιάζει τη συσσωρευµένη γνώση περί παιδείας των παλαιότερων 
γενεών. 
  
Το πρώτο ερώτηµα απαιτεί πολύ µελέτη και έρευνα από ειδικούς για να απαντηθεί, 
µια πρόχειρη εξήγηση µπορεί να δοθεί από την υπερπληροφόρηση που υπάρχει 
σήµερα και η οποία έχει σαν συνέπεια την διακοπή της ροής συσσωρευµένης γνώσης 
σε θέµατα παιδείας και πολιτισµού από τις παλαιότερες γενεές στις νεότερες. Η 
υπερπληροφόρηση δηµιουργεί σύγχυση ώστε κάποιος να αποκόπτεται από τις ρίζες 
του και δελεάζει το άτοµο ώστε να γιγαντώνονται οι επιθυµίες του ενώ παράλληλα η 
σκέψη και η λογική υποτάσσονται στην επιθυµία. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Οι αλλαγές που συντελούνται κυρίως από την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν 
αντίκτυπο στην ανθρώπινη συµπεριφορά και σκέψη και  τείνουν να αποµακρύνουν 
τον σύγχρονο άνθρωπο από αξίες που επί χιλιάδες χρόνια ο ίδιος δηµιούργησε για να 
έχει ανώτερη ποιοτικά ζωή. Η υπερπληροφόρηση και η υπερεπάρκεια υλικών αγαθών 
έχουν δηµιουργήσει ρήγµα ανάµεσα στη συσσωρευµένη γνώση των ανθρώπινων 
αξιών ή την παιδεία που µεταφέρονται από τις παλαιότερες γενεές και στους νέους µε 
αποτέλεσµα να µην υπάρχουν πρότυπα και ιδανικά ή σωστότερα υπάρχουν τόσα 
πολλά που είναι σαν να µην υπάρχει τίποτα µε συνέπεια η ποιότητα της ζωής 
συνέχεια να υποβαθµίζεται. Ο σύγχρονος άνθρωπος συνεπώς πρέπει να ερευνήσει και 
να ανακαλύψει τη συσσωρευµένη γνώση και παιδεία που έχει αναπτυχθεί δια µέσου 
των αιώνων και να την χρησιµοποιήσει για την ορθότερη οργάνωση της σκέψης του η 
οποία καθοδηγεί τις πράξεις του για να πετύχει καλύτερη ποιότητα ζωής. 
 
Η παρούσα εργασία προτείνει όσον αφορά τις βασικές αρχές που αναλύθηκαν πιο 
πάνω τα εξής δέκα θεµέλια για την  παιδεία του σύγχρονου  ανθρώπου τα οποία 
πρέπει να υιοθετηθούν από  το θεσµοθετηµένο  σχολείο και είναι τα εξής:  
 

1. Παιδεία είναι η διαµόρφωση υγιούς σκέψης στον ενάρετο άνθρωπο. 
2. Εκπαίδευση είναι  η διαµόρφωση υγιούς σκέψης στον ενάρετο άνθρωπο σε 

συγκεκριµένο αντικείµενο όπως είναι, π. χ. το Περιβάλλον. 
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3. Σκέψη είναι µία από τις τρεις καταστάσεις του ανθρώπου πριν αναπτύξει 
οποιαδήποτε πράξη ή δράση. Οι καταστάσεις αυτές είναι οι εξής: Η λογική, η 
επιθυµία και ο θυµός. Η σκέψη καθορίζει όλες τις ενέργειες που πράττει  ή 
που πρόκειται να πράξει ο άνθρωπος και προηγείται κάθε πράξης ή δράσης. 

4. Υγιής σκέψη είναι όταν η λογική κατάσταση του ανθρώπου ελέγχει και 
ισορροπεί τις δύο άλλες καταστάσεις δηλαδή την επιθυµία και το θυµό. 

5. Υγιής Πράξη ή δράση υπάρχει όταν αυτή διαµορφώνεται από υγιή σκέψη 
και είναι ενάρετη. 

6. Η αρετή είναι  η πράξη ή η δράση του ανθρώπου που ακολουθεί τον δρόµο 
της µεσότητας, η οποία µεσότητα βρίσκεται στο µέσον ανάµεσα σε δύο 
ακραίες θέσεις ή κακίες. Π. χ.  Η υπευθυνότητα είναι αρετή και βρίσκεται στο 
µέσον ανάµεσα στην ανευθυνότητα και την ευθυνοφοβία (υπερευθυνότητα). 

7. Ενάρετος άνθρωπος είναι αυτός που προσπαθεί να είναι ενάρετος δηλαδή 
προσπαθεί να διατηρήσει την πορεία προς το δρόµο της αρετής (µεσότητας). 

8. Ενάρετη πράξη ή δράση είναι η προσπάθεια ώστε η πράξη ή η δράση να 
ακολουθήσει το δρόµο της αρετής (µεσότητας). 

9. ∆ικαιοσύνη είναι η κορυφαία των αρετών και εµπεριέχει όλες τις αρετές. 
10. Οι δηµοκρατικοί θεσµοί  αποτελούν τη διαδικασία εντοπισµού της 

µεσότητας της αρετής. 
 
 
Τα θεµέλια αυτά είναι ικανά να στηρίξουν το οικοδόµηµα της παιδείας του 
σύγχρονου ανθρώπου και πρέπει να υιοθετηθούν από το θεσµοθετηµένο σχολείο 
ώστε να γίνουν κτήµα κάθε ανθρώπου. Με βάσει τα θεµέλια αυτά θα πρέπει να γίνει 
αναδιάρθρωση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων όλων των βαθµίδων της παιδείας 
και επίσης να γίνει ανάλογη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Με τον τρόπο αυτό ο 
σύγχρονος άνθρωπος θα γνωρίζει πως θα αναβαθµίσει την ποιότητα της ζωής του, θα 
γνωρίζει πως θα έχει περισσότερη και ουσιαστικότερη συµµετοχή στις προκλήσεις 
της εποχής όπως είναι η παγκοσµιοποίηση και επίσης θα γνωρίζει πως θα κάνει 
σωστότερη διαχείριση των πόρων οπότε θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει 
περισσότερη βοήθεια στους κοινωνικά ασθενέστερους συνανθρώπους του. Ένα 
παράδειγµα για τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν τα θεµέλια αυτά της παιδείας να 
γίνουν καλύτερα αντιληπτά από τον µέσο πολίτη δίνεται στο παράρτηµα αυτής της 
εργασίας. Το παράδειγµα αυτό αποτελεί µια προσπάθεια να δηµιουργήσει µε έµµετρο 
τρόπο και σε περιορισµένα χρονικά περιθώρια ένα δοκίµιο που εκλαϊκεύει τις 
θεµελιώδεις αρχές της παιδείας. 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
Το χωριό της ορεινής Νάξου Κωµιακή υπήρξε για τον υποφαινόµενο το µεγαλύτερο 
σχολείο που τελείωσε γιαυτό και κατά κύριο λόγο πολλές ευχαριστίες  απευθύνονται 
στους κατοίκους του χωριού και ιδιαίτερα στους γονείς µου οι οποίοι διαφύλαξαν σαν 
κόρη οφθαλµού τη συσσωρευµένη γνώση του ελληνισµού και µας την παρέδωσαν. 
 
Πολλές ευχαριστίες επίσης απευθύνονται στον αείµνηστο καθηγητή και πρύτανη του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών  Στυλιανό Κορρέ για τη δωρεά του βιβλίου Παιδεία του 
Jaeger Werner. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΥΓΙΗΣ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ 
 ΕΥ∆ΑΙΜΟΝΙΑΣ 

 
Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, Μυτιλήνη 18/2/2003 

 
Η ΣΚΕΨΗ 

 
Ένας σοφός* πριν από χρόνια µίλησε για τη δύναµη της σκέψης. 
Η σκέψη, είπε, είναι δύναµη, η µεγαλύτερη στο Σύµπαν. 
Χωρίς τη σκέψη µένεις τελείως αδρανής γιατί καµία πράξη δεν µπορεί να γίνει. 
Κι όταν θυµώνω και γυαλιά καρφιά τα κάνω και δεν σκέπτοµαι καθόλου; 
Κι όταν θυµώνεις σκέπτεσαι, η σκέψη σε κατάσταση θυµού βρίσκεται και δουλεύει. 
Κι όταν αυτό που θέλω το αρπάζω και δεν σκέπτοµαι καθόλου; 
Κι όταν επιθυµείς και αρπάζεις κάτι, η σκέψη βρίσκεται σε κατάσταση επιθυµίας. 
Μα τι τέλος πάντων είναι αυτή η σκέψη λάστιχο που το τεντώνεις; 
Όχι δεν είναι λάστιχο η σκέψη πλην όµως τρεις καταστάσεις έχει. 
Και ποιες είναι οι καταστάσεις που η σκέψη τις πράξεις όλες καθορίζει; 
Πρώτη κατάσταση της σκέψης είναι η λογική και είναι όπως  
                                                 
*  Πλάτωνος: «Πολιτεία» 
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ο αµαξάς στο κάρο, που έχει δύσκολα άλογα να χαλιναγωγήσει. 
Και ποια είναι τα δύσκολα άλογα που ο αµαξάς, (η λογική) , πρέπει να τιθασέψει; 
∆υο είναι τα’ άλογα ένα τυφλό και ένα τρελό και πρέπει να έχει 
περίσσια λογική ο αµαξάς για να τα χαλιναγωγήσει. 
Και ποιες είναι πλην της λογικής οι δύο άλλες καταστάσεις της σκέψης; 
∆εύτερη είναι η επιθυµία που το τυφλό το άλογο καθοδηγεί και σέρνει, 
τρίτη δε είναι ο θυµός που το τρελό το άλογο καθοδηγεί και σέρνει. 
Και πως µπορεί το ίδιο πράγµα  η σκέψη, πότε να είναι αµαξάς και λογικό, 
πότε τυφλό άλογο και επιθυµία, και πότε τρελό άλογο και θυµός; 
Μπορεί γιατί η σκέψη ενιαία οντότητα είναι, τρεις όµως καταστάσεις έχει. 
Ποιός είναι αυτός που επιλέγει ποία κατάσταση της σκέψης να λειτουργήσει θέλει; 
Ο εαυτός σου επιλέγει ποία κατάσταση της σκέψης να λειτουργήσει θέλει. 
Και γιατί τρεις καταστάσεις χρειάζεται η σκέψη, το λογικό δε φτάνει; 
Για τη δική σου επιβίωση το λογικό δε φτάνει. 
Αφού η λογική το κάρο σε σωστή πορεία βάζει, τότε ο θυµός τι κάνει; 
Ο θυµός σε βοηθά να επιβιώσεις εκεί που λογικά για να σκεφτείς χρόνο δεν έχεις. 
Θέλω για το θυµό ένα παράδειγµα να δώσεις. 
Σαν ένα κτήνος ξαφνικά πάνω σου έρχεται, συ πρέπει µε το θυµό  
που είναι γρήγορος να αντιδράσεις, η λογική για να σκεφτεί χρόνο δεν έχει. 
Θέλω για την επιθυµία ένα παράδειγµα να δώσεις. 
Το φαγητό επιθυµία είναι που αναπτύσσει και συντηρεί τον εαυτό σου. 
Η ενδυµασία επιθυµία είναι σε προστατεύει από το κρύο και σε κάνει στους άλλους 
να αρέσεις. 
 
 
 
 

Η ΥΓΙΗΣ ΣΚΕΨΗ 
 
Τι τέλος πάντων γίνεται όταν κάποιος είναι πάντοτε θυµωµένος; 
Τότε η σκέψη του είναι άρρωστη, το τρελό άλογο του δείχνει την πορεία. 
Τι τέλος πάντων γίνεται όταν κάποιος είναι πάντοτε φαταούλας και αχόρταγος; 
Τότε η σκέψη του είναι άρρωστη, το τυφλό άλογο του δείχνει την πορεία. 
Τι όµως γίνεται όταν κάποιος ούτε θυµώνει, µήτε επιθυµεί; 
Τότε η σκέψη του είναι άρρωστη, η λογική του δεν έχει καµιά χρήση. 
Πότε η σκέψη, τέλος πάντων, είναι σωστή και υγιής; 
Όταν η λογική, την επιθυµία και το θυµό ελέγχει και ισορροπεί. 
Όταν ο αµαξάς καθοδηγεί στο σωστό δρόµο και τα δυο άλογα µαζί. 

 
Η ΠΑΙ∆ΕΙΑ 

 
Σκέψη σωστή και υγιή να έχουµε ποιος να µας βοηθήσει πρέπει; 
Η παιδεία είναι αρµόδια σκέψη σωστή και υγιή να έχουµε, να βοηθήσει πρέπει. 
Α! κατάλαβα, η παιδεία, όπως λένε οι σοφοί, είναι η θεραπεία της σκέψης. 
Μπράβο! Γιατί χρειάζεσαι σκέψη σωστή και υγιή για να σου φέρει, 
ισορροπία και γαλήνη εσωτερική για να χαρείς που ζεις και να µοιράζεσαι  
πολλά καλά χαρές και λύπες µε τους λοιπούς συνάνθρωπους σου.  
Μα παιδεία λένε ότι µαθαίνεις στο σχολείο, όπως για τα πουλιά,  
τι σχέση έχει όµως µόλα αυτά η υγιής η σκέψη; 
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Ότι για τα πουλιά µαθαίνεις, µε υγιή τη σκέψη, µπορείς σωστά να χρησιµοποιήσεις 
και τα πουλιά να προστατέψεις όταν να αφανιστούνε κινδυνεύουν. 
Ότι για τα πουλιά µαθαίνεις, µε άρρωστη τη σκέψη, µπορείς να το χρησιµοποιήσεις 
και τα πουλιά να αφανίσεις για να γευτείς το κρέας τους κι ας είναι σπάνιο είδος. 
Μα παιδεία λένε την κατάρτιση και την εκπαίδευση που είναι επιδεξιότητες ή όχι; 
Η γνώση που παίρνεις στο σχολείο είναι παιδεία, αν υγιή σκέψη διαµορφώνει. 
Μα η σκέψη διαµορφώνεται και από το περιβάλλον που µεγαλώνεις. 
Πράγµατι και όταν το περιβάλλον αναπτύσσει τη σωστή και υγιή σκέψη,  
έργα καλά και σωστά µαθαίνει ο άνθρωπος να πράττει. Ενώ  
όταν το περιβάλλον αναπτύσσει την άρρωστη σκέψη,  
έργα κακά και λαθεµένα µαθαίνει ο βάρβαρος να πράττει. 
Και ποια είναι η διαχωριστική γραµµή του σωστού από το λάθος; 
του καλού από το κακό; του ανθρώπου από το βάρβαρο; 
Ποιος είναι ο σωστός ο δρόµος που οδηγεί το κάρο ο αµαξάς; 
Όποιος γνωρίζει τι είναι αρετή, αυτή  χωρίζει το σωστό από το λάθος,  
το καλό από το κακό, τον άνθρωπο από το βάρβαρο.  
Η αρετή είναι ο σωστός ο δρόµος που οδηγεί το κάρο ο αµαξάς. 
 

Η ΑΡΕΤΗ 
 
Ένας σοφός* πριν από χρόνια µίλησε για την αρετή και είπε: 
η αρετή είναι η πορεία για τον σωστό το δρόµο να ακολουθήσεις, ενώ 
η κακία είναι η πορεία για το λάθος δρόµο να ακολουθήσεις. 
Ποια είναι τέλος πάντων η αρετή που οδηγεί στο σωστό δρόµο; 
Η αρετή είναι µεσότητα2 δηλαδή βρίσκεται στο µέσον 
ανάµεσα σε δύο ακραίες θέσεις ή κακίες γιαυτό και ξεχωρίζει. 
∆ώσε µας παραδείγµατα την αρετή να δούµε στη µέση, 
και δεξιά, αριστερά να έχει δυο κακίες. 
Η γενναιότητα είναι αρετή και βρίσκεται στο µέσον ανάµεσα σε δυο κακίες, 
στα αριστερά της έχει τη δειλία και στα δεξιά της έχει τη θρασύτητα. 
Και πως τον βλέπει, έτσι που λες, ο δειλός το γενναίο; 
Θρασύ τον βλέπει επειδή στα δεξιά τον έχει. 
Και πως τον βλέπει, έτσι που λες, ο θρασύς το γενναίο; 
∆ειλό τον βλέπει επειδή στα αριστερά τον έχει. 
Κατάλαβα η αρετή πράγµατι ξεχωρίζει γιατί  
είναι ελεύθερη δεξά ζερβά να βλέπει. 
Μπράβο! καλά κατάλαβες θα πρέπει όµως τώρα  
το επόµενο παράδειγµα εσύ να µας το δώσεις. 
Η οικονοµία είναι αρετή και βρίσκεται στο µέσον ανάµεσα σε δυο κακίες, 
στα αριστερά της έχει την τσιγκουνιά και στα δεξιά της έχει τη σπατάλη. 
Τον οικονόµο τον βλέπει σπάταλο ο σφιχτοχέρης τσιγκούνης. 
Τον οικονόµο τον βλέπει τσιγκούνη ο ξοδευτής ο σπάταλος. 
Μπράβο! καλό παράδειγµα κατέχεις την ουσία. 
 

ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
Η δικαιοσύνη όµως είναι αρετή; αν λοιπόν είναι αρετή πως είναι ο ορισµός της; 
Η κορυφαία αρετή είν’ η δικαιοσύνη κι όλες τις άλλες αρετές µέσα της περιέχει. 

                                                 
* Αριστοτέλους: “Ηθικά Νικοµάχεια” 
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∆ώσε µας παραδείγµατα για τη δικαιοσύνη. 
Ο γενναίος είναι δίκαιος, ενώ ο δειλός και ο θρασύς είναι άδικοι. 
Ο οικονόµος είναι δίκαιος, ενώ ο τσιγκούνης και ο σπάταλος είναι άδικοι. 
Κατάλαβα και θα ήθελα το επόµενο παράδειγµα µόνος µου να το δώσω. 
Η ιδιοκτησία είναι αρετή και βρίσκεται στη µέση  
ανάµεσα στο φεουδαρχισµό και τη κοινοκτηµοσύνη. 
Η ιδιοκτησία είναι δίκαιη γιατί  
όλοι οι άνθρωποι λιγότερο ή περισσότερο κάτι δικό τους έχουν. 
Ο φεουδαρχισµός είναι άδικος γιατί ένας έχει δικά του πολλά  
ενώ οι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν δικό τους τίποτα. 
Η κοινοκτηµοσύνη είναι άδικη  
γιατί ενώ όλα είναι κοινά κανένας δεν έχει τίποτα δικό του. 
Μπράβο! Ενθουσιάστηκα και µου ήλθε µια ιδέα: 
Η ανθρώπινη αξία είναι αρετή και βρίσκεται στη µέση  
ανάµεσα στην ισοπέδωση αξιών και την κατάργηση αξιών ή απαξίωση. 
Η ανθρώπινη αξία είναι δίκαιη και πρέπει να τιµάται  
για να προσπαθούν οι άνθρωποι περίσσια αξία να έχουν. 
Η ισοπέδωση είναι άδικη γιατί τιµάται ίσια  
ο εργατικός ο άνθρωπος και ο κακός τεµπέλης. 
Η απαξίωση είναι άδικη γιατί περιθωριοποιείται ο ικανός ο άνθρωπος  
ενώ προάγεται και διοικεί ο µη ικανός µεγαλοµανής. 
Πολλά για τη δικαιοσύνη είπαµε αλλά για τη ζυγαριά ούτε κουβέντα. 
Της δικαιοσύνης η ζυγαριά την αρετή ζυγίζει κρατάει τη µεσότητα  
δίνει δικαιοσύνη, και όταν φύγει δεξά ζερβά κακία φανερώνει. 
 
 
 

Ο ΕΝΑΡΕΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
 
Πως όµως είναι δυνατόν να είµαστε ενάρετοι χωρίς κανένα λάθος; 
Ο ενάρετος ο άνθρωπος δεν είναι αυτός που αλάθητα βαδίζει αλλά 
είναι αυτός που προσπαθεί της αρετής το δρόµο να βαδίσει. 
Μα τότε είναι εύκολο για όλους τους ανθρώπους  
εφόσον το θελήσουνε ενάρετοι να γίνουν  
αφού η προσπάθεια αρκεί το δρόµο για να πάρουν,  
και λάθη όταν κάνουνε τα δέχονται και προσέχουν  
να µην τα ξανακάνουνε, γιατί σοφό δεν είναι,  
και λάθη όταν κάνουνε άλλοι συνάνθρωποί τους,  
δεν τους καταδικάζουνε, αλλά τους συγχωρούνε. 
 

ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗ 
 
Μπορεί και είναι δυνατόν της αρετής ο άνθρωπος  
να έχει χαρά και απόλαυση από της ζωής τα κάλλη; 
Μοναδικός τρόπος χαρά και κάλλος να απολαύσεις  
για τη ζωή είναι ενάρετος το βίο να διάγεις. 
Αφού οι κακοί οι άνθρωποι χαίρονται και γλεντάνε  
τι τσαµπουνάς η αρετή είναι ο µόνος τρόπος; 
Γιατί οι κακοί οι άνθρωποι χαίρονται και γλεντάνε πρόσκαιρα,  
µα η δική τους η χαρά διάρκεια δεν έχει.  
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Η επιθυµία τους κρατά σκλάβους και τους πηγαίνει  
µόνο σε πρόσκαιρες χαρές που όταν τελειώσουν  
γκρεµίζεται και η χαρά και ψάχνουν νάβρουν άλλη  
και έτσι δοκιµάζουνε τα πάντα και στο τέλος  
απόλαυση δε βρίσκουνε το σώµα τους πληγώνουν. 
Μα πως τότε οι ενάρετοι µπορούν να απολαύσουν  
και να χαρούνε τη ζωή τι παραπάνω κάνουν; 
Πρώτα αφού ισόρροπη τη σκέψη τους αναπτύσσουν  
βλέπουν βαθιά τα πράγµατα που η φύση µας παρέχει  
ένα αγριολούλουδο ο ήλιος το φεγγάρι  
ο ήχος από το θρόισµα των φύλλων από τα δένδρα  
η µυρωδιά της άνοιξης το χιόνι από το χειµώνα  
είναι απόλαυση γιαυτούς που συνεχώς την έχουν  
και κάθε µέρα που έρχεται πρώτη φορά τη νοιώθουν. 
Ο έρωτας είναι χαρά που ανδρόγυνα ενώνει  
και τους χαρίζει συνεχώς την οµορφιά της νιότης  
τη συντροφιά τη λύτρωση από τις δυσκολίες  
και µέσα σε ζεστή φωλιά πουλάκια µεγαλώνουν  
για νάχουν και να χαίρονται µέχρι που να γεράσουν  
τα νιάτα πάντα γύρω τους µέχρι να ταξιδέψουν. 
Μα πιο πολύ η αρετή ενώνει τους ανθρώπους  
σε έργα και απόλαυση από τη συντροφικότητα τους  
οι σχέσεις οι κοινωνικές έχουν περίσσια χάρη 
γιατί γλεντούν αυθόρµητα δεν είναι µαριονέτες  
και όταν στο κέφι έρχονται χαίρονται και χορεύουν  
αδελφωµένοι ζωντανά το θέατρο ανασταίνουν. 
 

ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 
 
Μα η ζωή είναι δύσκολη πως θα αντιµετωπίσεις  
βάσανα και προβλήµατα µε αρετή και µόνο;  
χρειάζεται κατεργαριά για να επιβιώσεις. 
Το δρόµο της µεσότητας όταν ακολουθήσεις  
ελίσσεσαι καλύτερα µέσα στις δυσκολίες.  
Η σκέψη είναι ελεύθερη επιλογές να κάνει,  
συνάθροιση κάνει σωστή στα θεία δώρα της φύσης  
οι πέντε αισθήσεις το µυαλό η δύναµη απ’ το σώµα  
και απ’ όλες τις επιλογές τη βέλτιστη διαλέγει  
και όταν η νίκη έρχεται διπλή είν’ η χαρά του  
όταν η ήττα έρχεται είναι ήρεµος δεν κλαίει.  
Ο κατεργάρης ελεύθερος δεν είναι και το ξέρει  
η ακραία θέση που τραβά µονόδροµος πως είναι  
χωρίς να έχει επιλογές την τύχη του ρισκάρει  
µέχρι να τον συλλάβουνε στη φυλακή να πάει. 
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