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   Πολλά έχει να μας πει ο όσιος πατήρ για την αγωγή των νέων και εδώ 
περιοριζόμαστε σε ένα πάντοτε επίκαιρο θέμα της αγωγής του νέου ανθρώπου 
που έχει τεράστια σημασία στην ψυχική ηρεμία των νέων όπως επισημαίνεται 
και στην εισαγωγή του οσίου στο Θησαυρό Ψαλμών(2018) μιλώντας για τη 
σπουδαιότητα της μουσικής ήδη όπως έχει επισημανθεί στην αρχαία 
Ελλάδα κι υπάρχουν κι άλλα πάμπολλα συναφή παραδείγματα με κλασικό στο 
είδος του το περί παίδων αγωγής όπως αυτό επαναλήφθηκε κι από τους 
πατέρες της εκκλησίας και ως περί παίδων ανατροφής του ιερού 
Χρυσοστόμου και άλλως περί καλής αγωγής κοκ. με παράλληλες κι 
αλληλοϋποστηριζόμενες θέσεις και συμβουλές επί θεμάτων θρησκευτικής 
βεβαίως αγωγής αλλά και αγωγής των δυο φύλων και πολιτικής και 
επαγγελματικής και αισθητηριακής κι οπωσδήποτε εδώ έχει θέση και το πρώτο 
βιβλίο συμβουλευτικής στον κόσμο ως συμβουλευτικό εγχειρίδιο κι αυτό έργο 
του οσίου πατρός και με άλλο τίτλο περί αγωγής «φυλακής» των πέντε 
αισθήσεων(1801) στις οποίες αναφέρεται και στους ψαλμούς πολλαχού. στην 
αισθητική λοιπόν και αισθητηριακή αγωγή του ανθρώπου απευθυνόμενοι ως 
ψυχοπαιδαγωγοί και μέσα στη Χρηστοήθεια του οσίου(1803) βλέπουμε τα 
εξής σημαντικά και μάλιστα με ευλογία κι αυτό του εθνοιερομάρτυρος 
Γρηγορίου Ε:΄  
 

    Ωφέλεια ήθελε προκύψει ασφαλώς από τη μελέτη σημειώνει ο 
πατριάρχης του γένους προλογικώς στο έργο του οσίου κι άρα όντως. 

 Η αρετή από το Θεό ενώ το κακό από τον εχθρό μας 
 Το κακό από συνήθειες κακών και άλογες προλήψεις ανοήτων και 

παραδόσεις παράλογες κι ασυλλόγιστες μωρών κι έτσι συνήθεια έξη και 
νόμος και φύση έγιναν και το κακό νομίζεται καλό και η αμαρτία αρετή 
θεωρήθηκε πλέον και τυφλότητα –δες και κατάθλιψη όπως την ορίζει ο 
άγιος Πορφύριος ως δαιμόνιο κατάθλιψης σχετικώς 

 Μη ζήτει την συνήθειαν αλλά το χρήσιμο και μη ψυχοβλαβές 
 Σοφίας ου κατισχύει κακία 
 Κι επειδή κακές συνήθειες έφεραν τους χριστιανούς σε ειδωλολατρικές 

πλάνες 
 Οδεύομεν άλλωστε κι ουκ οικούμεν 
 Ευθυμεί τις; Ψαλλέτω!  
 Και παντού και πάντοτε το Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ Θεού ελέησόν 

με! Για να ευλογούνται πάντα από το Θεό.  
 Κι ιδίως σε μοναδικές στιγμές της ζωής του χριστιανού όπως γάμοι 

κλπ όπου και γίνονται τόσα και τόσα άτοπα και θανατηφόρα όχι μόνο 
ψυχικώς.  

 Όσα αληθή σεμνά δίκαια αγνά προσφιλή εύφημα και με μια λέξη 
αρετή και έπαινος όσα είναι λογίζεσθε και τα εξής.  

 
 
 
 



   Ή όπως έλεγε κι ο σοφός Πλούταρχος με βάση τη θεωρία του 
σπερματικού λόγου όσα καλώς είρηται ημών των χριστιανών είναι σε 
σχετικό έργο του:  
 

 Κι επειδή το κύρος της ποίησης μέγα και στην αρχαία Ελλάδα όπως 
και στην Εκκλησία μας και μάλιστα με αγίους ποιητές και 
υμνογράφους που έδωσαν με τον τρόπο τους ακόμα και το 
δογματικό της συνωδά τούτοις παρατηρείται πως  

 
 Οι νέοι παραδέχονται με υπερβολική ευχαρίστηση και 

ενθουσιασμό διαβάζοντας όσα δεν έχουν φιλοσοφικές αξιώσεις και 
σοβαρότητα όπως λχ μύθους Αισώπου(εδώ βλέπε σήμερα πόσα και 
πόσα άτοπα θεάματα και ακροάματα κατακλύζουν τις ψυχές τους και 
μέσω των αισθήσεων και θυρίδων εισέρχονται με απρόβλεπτες 
συνέπειες για το μέλλον τους και το επίγειο και το αιώνιο) αλλά και 
γνώμες λέει ο ΑΕ φιλόσοφος που αναφέρονται στην ψυχή και είναι 
ανακατωμένες με μυθικές διηγήσεις. Εδώ έχει απόλυτο κύρος η θέση του 
Μπαμπινιώτη πως παραδόσεις είναι φανταστικές διηγήσεις που πλάθουν 
αμαθείς και διαδίδουν ως αληθινές και άρα άλλο Παράδοση και δη 
εκκλησιαστική κι άλλο ολότελα παραδόσεις και δη λαογραφικές ή και 
θρησκευτικές όπως βλέπουμε και στο δίτομο έργο του πατέρα της ΝΕ 
λαογραφίας ΝΠολίτη πριν 100 χρόνια περίπου όπου αναφέρονται 
ανάμεσα σε δαίμονες και μαγείες και απίθανες και βλάσφημες 
παραδόσεις περί θρησκείας και αναφερόμενες σε ιερά πρόσωπα και 
πράγματα ολότελα ξένα προς την εκκλησιαστική παράδοσή μας. 

 
 Κι άρα η εγκράτεια των νέων δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα 

φαγητά και τα ποτά αλλά και στις μελέτες τους ώστε να 
συνηθίζουν να χρησιμοποιούν με μέτρο όπως τα καρυκεύματα και 
ό τι άλλο για να βρίσκουν εκεί ό τι ωφέλιμο και σωτήριο(!) λέει ο 
αρχαίος φιλόσοφος. 

 
 Κι αν από μια και μόνη θύρα αν εισέλθει εχθρός μάταια κλείνουν 

όλες οι άλλες και κυριεύεται η πόλη έστω κι από αυτή και μεις 
μάλιστα έχουμε πικρή εμπειρία από κερκόπορτες πολλές και 
ποικίλες στη μακραίωνη παράδοσή μας την ιστορική και όχι μόνο. 
Κι η ακοή αν παραδοθεί τότε η είσοδος στην ψυχή καταστρεπτική 
όπως κανένα άλλο γιατί αυτό είναι το αισθητήριο όργανο το 
εγγύτερο παντός άλλου στην έδρα της ψυχής και του λογικού και 
άρα κι η βλάβη πιο μεγάλη και καταστροφή αν παραμεληθεί 

 
 Αδύνατο πάντως ν απαγορεύσουμε ούτε κι ωφέλιμο τη μελέτη 

ποιημάτων και μουσικής στους νέους ώστε μάλλον θα πρεπε 
διακριτικά να τους παρακολουθούμε και προσεκτικά πάντοτε 
γιατί περισσότερο χρειάζεται προσοχή στις μελέτες παρά στις 
ενέργειές τους η φωτισμένη καθοδήγηση και εδώ βλέπουμε πόσο 
πολύ η καθημερινή ειδησεογραφία μας τρομάζει μόνο και μόνο με το 
άκουσμα τραγικών ειδήσεων που αφορούν σε θανατηφόρα περιστατικά 
που συμμετέχουν νέοι κι έχουν απόλυτη ανάγκη για το οξύ του 



πνεύματος και ζωηρό ως προς τους κινδύνους από την ακοή τέτοιων 
όπως προείπαμε. 

 
 Ευχάριστο στη γεύση που λένε αλλά στον ύπνο προκαλεί ανησυχίες 

από ταραχές και άλλα παράξενα που ακολουθούν όπως και στην 
ποίηση και τη μουσική που πολλά έχει να θρέψει την ψυχή των 
νέων και ευχάριστα όλα αλλά και ταραχή επάγοντα πάμπολλα και 
κλονισμούς ψυχής εφόσον λείπει ορθή καθοδήγηση και από τη 
μελέτη τους γιατί τα βότανά τους και ωφέλιμα και βλαβερά και 
γλυκόμιλα και το νου παίρνουν και τρελαίνουν.  

 
 Κι αμαθείς κι ανόητοι δεν πιάνονται στο δόλωμά τους όμως επειδή δε 

μπορούν να νιώσουν τη γοητεία των στίχων όπως απάτη που έχει 
περισσότερο δίκιο όποιος απάτησε! Κι άρα ώρα να φράξουμε με 
σκληρό κερί τα αυτιά των νέων σαν τον Οδυσσέα κείνο για να 
περάσουν γρήγορα γρήγορα τα ακρογιάλια τους κι έτσι να 
φυλάξουμε το λογικό τους δένοντας με σταθερές αρχές και να ναι 
στο σωστό δρόμο και να μην παρασυρθούν και κταστραφούν από 
τη γοητεία τέτοιων. 

 
 Να μην ξεριζώνουμε ούτε να καταστρέφουμε το ήμερό τους που 

καλλιεργείται κατάλληλα αλλά να εμποδίζουμε την ευχαρίστηση 
εκτός και συνδέεται με τη γνώση όταν κάποτε κάποτε η 
γλυκύτητα και κομψότητα της χρησιμεύει για να αποκρύψει 
καρπούς αληθινούς ώστε να προκύπτει κι ανάλογη ωφέλεια ώστε 
κι έτσι να οδηγούνται στη φιλοσοφία με ευχαρίστηση κι ωφέλεια 
αλλιώτικα να αηδιάζουν και να αποκρούουν ό τι βλαβερό έστω κι 
ευχάριστο εφόσον δε θα τους ωφελήσει. Κι η αγάπη του ωφέλιμου να 
ναι αρχή της μόρφωσής τους αφού αν όμορφα αρχίζεις μια δουλιά 
και το τέλος της θα ναι ωραίο.  

 
 ας ξέρουν προκαταβολικά οι νέοι πως πολλές ψευτιές θα βρουν 

εκεί μέσα άλλοτε εκούσιες κι άλλοτε ακούσιες ώστε να εισαχθεί με 
πολλή προσοχή ο νέος στη μελέτη αυτή κι όταν εκούσια η ψευτιά για 
να ικανοποιηθεί η όρεξη κάποιων κάποιων που οδηγεί στον 
εξοστρακισμό της αλήθειας και στην προτίμηση τους ψεύδους. Η αλήθεια 
όμως και το τραγικό έχει πολλές φορές τέλος και δεν επιδέχεται 
μεταβολή ενώ στο ψευδές και το λυπηρό ευχάριστα προβάλλεται κι εδώ 
ο κίνδυνος τεράστιος όπως βλέπουμε και στα σύγχρονα θεάματα όπου ό 
τι κακό προβάλλεται ως ακίνδυνο και καλό και ευχάριστο και άρα και 
επιθυμητό και ζητούμενο στους νέους κι αποκρύπτεται η σκοτεινή 
πλευρά αν και το καθημερινό δελτίο ειδήσεων επαναφέρει τα πράγματα 
στη θέση τους και η κοινή πρακτική και η προσωπική εμπειρία 
πολυτραυματική και ο παθός μαθός.  

 
 Και δεν είναι τα σχήματα λόγου μόνο που εξαπατούν εδώ αλλά η 

καλοφτιαγμένη μυθική διήγηση όπως τα χρώματα στη ζωγραφική 
ελκύουν περισσότερο από ό τι το απλό σχέδιο αφού τα χρώματα 
προσεγγίζουν το πρωτότυπο πιο πολύ κι έτσι προξενείται και 



ευκολότερα η απάτη κι εδώ σε τέτοια ακριβώς η πιθανοφάνεια εκπλήττει 
και αρέσει δυστυχώς πιο πολύ από την εξαίσια κι όχι απαίσια αλήθεια! Κι 
όποιος άμαθος ακούσει τότε πέφτει στις πλάνες και γεμίζει το νου με 
αντιλήψεις που δεν είναι σωστές.  

 
 Ο έλλογος όμως και προσεκτικός αμέσως λέει επικριτικά γιατί πας 

να εξαπατήσεις και καμώνεσαι πως διδάσκεις προξενώντας και 
φόβο και τρόμο; Και δε θα μας λές πως τάχατες ένας Αχιλλέας μυθικός 
στον Άδη απλώνει χέρια επιθυμίας ζωής αλλά μάλλον τα λόγια στον 
Οδυσσέα αρμόζουν κι εδώ ζήτα γρήγορα το φως  κι αφού μάθεις 
κατόπι διηγήσου σε άλλον κι όχι γνώμες εσφαλμένες στην ορθότητα 
που ταιριάζουν σε ακαλλιέργητους νόες έστω και ας παρουσιάζονται με 
τρόπο θαυμαστό.  

 
 Κι ακόμα και στο Θεό αναφέρουν άτοπα και λανθασμένα ολότελα κι από 

τέτοιες σφαλερές γνώμες προέρχονται και ταραχές και αδυναμίες  ψυχής 
και για να εμποδιστούν όλα αυτά να ξέρει ο νέος πως δύσκολα θα βρει 
έτσι την αλήθεια.  

 
 Εδώ παρατηρούμε πως μπορεί να γίνει κι αυτό εφόσον όμως ο νέος 

έχει αρκούντως ασκηθεί να βρίσκει την αλήθεια και από την 
αρνητική της πλευρά ξεκινώντας από την απαγωγή στο άτοπο σε ό 
τι άτοπο αλλά κι αυτό πολύ χρονοβόρο και επικίνδυνο και για 
λίγους –δες παρακάτω.  

 
 ειδικώς περί Θεού εδώ οι άκτιστες και κτιστές μας εμποδίζουν 

αφάνταστα. Πόσο μάλλον όταν αδαής ο νέος σε όλα και άρα άπειρος και 
επιρρεπής σε σφάλματα παντοία. Άλλωστε μιμητική τέχνη εξετάζουμε 
εδώ όπως κι η ζωγραφική όπου το ένα μιλά ενώ το άλλο σιωπά 
όπως κι ο θαυμασμός μας από την ομοιότητα με το αντικείμενο κι 
όχι από την ομορφιά του εφόσον αν υποθέσουμε κάτι άσχημο στο 
νου όμορφο ποτέ δε γίνεται. Εδώ όμως στην τέχνη και το ωραίο και το 
άσχημο παρουσιάζονται όμορφα αλλά όχι όπως είναι και πραγματικά. Κι 
εδώ επαινούμε όχι το αντικείμενο αλλά την πρόθεση του καλλιτέχνη να 
μιμηθεί την πράξη λχ.    

 
 Κι εδώ ούτε αισχρό ή ψυχικές διαστροφές λέει ο αρχαίος φιλόσοφος 

επαινούμε και χαρακτήρες εγκληματικούς ούτε και παραδεχόμαστε ως 
αληθινούς αλλά απλώς επαινείται μια εικόνα ή ένας ήχος για την 
ομοιότητα και συμφωνία με το πρότυπο γιατί ένας θόρυβος μας 
ενοχλεί αλλά όταν κάποιος τον μιμηθεί τότε μας ευχαριστεί κι 
αποφεύγουμε στην πραγματικότητα ό τι κακό αλλά μιμούμαστε όταν 
χωρίς κίνδυνο αναπαριστούμε ό τι τέτοιο κι εδώ η virtual reality… 

 
 Αλλά πολλοί νέοι εξαπατήθηκαν από τον Άλεξι της εποχής τους 

συγκινητικό όντως στους νεανίσκους πως ο μυαλωμένος κυνηγά 
απολαύσεις και τρεις ωφελούν στη ζωή πραγματικά φαγητό ποτό και 
σάρκα όλα τάλλα να τα λέμε συμπληρώματα ενώ όμως ο Σωκράτης 
προειδοποιούσε τους νέους αντίθετα πως οι φαύλοι ζούνε για να 



τρώνε ενώ οι καλοί τρώνε για να ζουν κι ο γνωστός Διογένης πάλι 
όταν ρωτήθηκε πώς να εκδικηθεί τον εχθρό απάντησε να γίνει καλύτερος 
και τέλειος άνθρωπος ο ίδιος. 

 
 Ώστε μην ακούμε πεισιθάνατα λόγια πως ευτυχισμένοι οι νεκροί και στον 

άδη ζουν με άνεση και χαρά ενώ οι άλλοι όλοι βασανίζονται κάτι που 
θέλει πολλή συζήτηση και δογματική σήμερα και πάντοτε ενόψει 
Κρίσεως και ενμέσω κρίσεων διαρκών. Κι ο Διογένης σπεύδει να 
παρατηρήσει καλά θα περάσει ο κλέφτης εκεί κάτω; κι εμείς λέμε 
αμετανόητοι κι άθεοι; και και και; ο Θεός ου μυκτηρίζεται.  

 
 Κι εδώ μια χρυσή ευκαιρία να διορθώσουμε και να μην αφήσουμε 

ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να διορθωθεί ποίημα ή τραγούδι με 
εσφαλμένες σκέψεις κι ας είναι ένα ρήμα και ένα όνομα κι εδώ ο 
π.Παϊσιος πολλά λογοπαίγνια μας άφησε αράσωτος=άρα 
άσωτος…γιατί η δύναμη του Λόγου τεράστια όπως όμως κι η 
διαστρέβλωσή της κι άρα πολλή προσοχή κι εδώ όπως ο θρήνος 
επικήδειος γιατί δύσκολη η ζωή όντως για όσους δεν έχουν λογικό ή 
σύνεση κι είναι από μόνοι τους με λάθος επιλογές τους και κακή χρήση 
του αυτεξουσίου δυστυχισμένοι κι άθλιοι εφόσον η έλλειψη σωφροσύνης 
είναι που τους κάνει αξιολύπητους.  

 
 Και ακόμα βαθύτερα η εξάσκηση πρέπει να πηγαίνει στις λέξεις 

που οφείλουν να εξασκηθούν οι νέοι να κατανοούν πλήρως τη 
σημασία τους κι είναι αυτές οι βασικές και μάλλον συνηθισμένες –
όπως λχ τι είναι οικογένεια, σχολείο, φιλία κοκ- κι όχι ριγεδανός 
δηλαδή άθλιος θάνατος και πόπποι οι δαίμονες κι άρα να ξέρει ο νέος τι 
είναι και τι συμβολίζει κατιτί όπως οίκος με ίδια ή διαφορετικές σημασίες 
και τι είναι όντως καλό ή κακό γιατί οίκος και σπίτι και περιουσία και 
βίοτος και ζωή και πλούτος κι αλύω λυπάμαι και χαίρομαι! Θοάζω 
κάθομαι και κινούμαι ορμητικά!  

 
 Κι αν πάμε και στη χρήση του λόγου την καθημερινή τότε τα 

πράγματα χαλεπότερα επαινώ και αρνούμαι όπως λέμε σας είμαι 
υποχρεωμένος και αυτό εκμεταλλεύονται πολλάκις οι πολιτικοί κι οι 
ρήτορες γενικώς και δημαγωγοί και δικηγόροι…κι άλλοτε λέμε σας 
ευχαριστώ αντί δε χρειάζεται και για τούτο και δεν παίρνουμε κάτι όταν 
το λέμε κι ας μας το δίνουνε. 

 
 Το ίδιο και με τα ονόματα του Θεού –και των αγίων Του θα λέγαμε 

σήμερα…κι ας λέει πως έστειλε ο Θεός στον Άδη πολλούς αλλά ο Θεός 
δεν θέλει το κακό άρα και επομένως πάθη κι αμαρτίες και λάθη που 
διαπράττονται  και μαλώματα και διχόνοιες και άλλες τέτοιες ντροπές 
ταράζουν και οδηγούν  σε αδιέξοδα. και τύχη δεν υπάρχει κι αν υπήρχε κι 
αυτή του Θεού και των ανθρώπων το αυτεξούσιο ορίζει κι αν είναι κανείς 
ανόητος και φαύλος ανάλογα να περιμένει κι ας ευτυχεί ας φοβάται γιατί 
κι από κει θα βρεθεί σε βλάβη και καταστροφή οπωσδήποτε αργά ή 
γρήγορα. Δε φταίει η τύχη για τη φτώχια αλλά η φτώχια από τεμπελιά 
και νωθρότητα και από πολυτέλεια κακίζεται ως αισχρή και επονείδιστη. 



Και μόνο στο Θεό αναφερόμαστε όταν κάτι είναι σαφές ολότελα –
εδώ ας συμπληρωθεί πάντα συνεργεί εις αγαθόν τοις αγαπώσι τον 
Θεόν!  Κι ας είναι ασύλληπτο από το νου μας και αδύνατο από τη 
δύναμή μας γιατί τα αδύνατα παρά ανθρώποις θα συμπληρώναμε 
εδώ…. 

 
 Κι άλλοτε πάλι να εννοεί πως η λέξη λχ αρετή δίνει στους συνετούς και 

δίκαιους και καλούς στις πράξεις και στα λόγια εκτίμηση και 
δύναμη όπως ελιά και το δέντρο και οι καρποί του κι άρα αρετή θεϊκή 
ιδιότητα που χουμε και λογική ευθύτητα που δημιουργεί τελειότερη 
διάθεση κι αντίθετα πάλι νην αισθάνεται ο νέος θαυμασμό για τον 
πλούτο και εκτίμηση στους πλούσιους πως μπορούν να αγοράσουν αρετή 
ή πως από τύχη ελάττωση ή αύξηση φρονιμάδας γιατί ο Θεός 
αυξομειώνει την αξία των ανθρώπων ναί αλλά κι ο πλούτος ακολουθείται 
από δόξα και αξιώματα…κι αρετή δόξα εδώ και δύναμη κι ευτυχία κοκ και 
πάλι κακία και μοχθηρία ψυχής αλλά και αθλιότητα και δυστυχία. Αλλά 
ούτε κι  έχουν την ίδια ιδέα με τους φιλοσόφους οι ποιητές και μουσικοί 
για την ευτυχία πως είναι κατοχή πλήρης ή απόκτηση αγαθών ή ζωή 
αυτάρκης κι εννοούν ευτυχία δύναμη και δόξα ενώ ο Όμηρος ευτακτεί 
και σε τούτο λέγοντας πως κι ας έχω πλούτο τόσο πολύ πάντα η χαρά 
μου λείπει! Κι ο Μένανδρος πάλι κι ας έχω πλούτο πολύ κι όλοι ας με 
φωνάζουν πλούσιο κανείς όμως ευτυχή! Κι εδώ έρχεται στο νου το 
τετράτομο  Θησαυρός Λογίων του αγίου Νεκταρίου(2013-4) όπου 
αρμονικά ενώνονται ΑΕ φιλοσοφία και πατερική κι αγιογραφική 
παράδοση όπως κι εδώ ακριβώς και πάντως χρειάζεται πολλή προσοχή 
και στις μεταφορές κι άλλα σχήματα λόγου. 

 
 Άλλο πάλι που πρέπει να προσέξουν οι νέοι είναι η ελκυστικότητα 

της τέχνης που απευθύνεται σ’ αυτούς σε βάρος βέβαια της 
αληθείας επειδή έχει βάση τη μίμηση και προσπαθεί να 
ωραιοποιήσει και την εικόνα που τους δίνει και τα ήθη ακόμα κι 
έτσι ανακατώνει ελαττώματα με αρετές κι απομακρυνόμενη από 
την αλήθεια χρησιμοποιεί πολύτροπη ποικιλία προξενώντας 
ενδιαφέρον και παρουσιάζοντας παράλογο και απροσδόκητο ως 
ωραίο το ψέμα ενώ φανταστική λχ διήγηση μπορεί να ναι 
ενδιαφέρουσα αλλά η απλή χωρίς αυτό ανιαρή και στο Θεό αποδίδουν 
ανθρώπινα! αλλιώς δεν προξενείται εντύπωση κι έκπληξη κι άρα να 
κεντριστεί το ενδιαφέρον.  

 
 Αλλά να ξέρει ο νέος πως όλοι κείνοι οι ήρωες οι φανταστικοί  ούτε 

άντρες σοφοί ήταν και δίκαιοι και τέλειοι και υποδείγματα πάσης 
αρετής και νομιμότητας γιατί αλλιώς θα πάθουν μεγάλη βλάβη αν 
τους φανταστούν για σπουδαίους και τρέφει τυφλό θαυμασμό –δες 
τους σύγχρονους σταρς που αναδεικνύει το σύστημά τους αλλά και το 
τέλος και τη συνέχειά τους και την αποκαθήλωσή τους από το ίδιο τους 
το σύστημα ακριβώς γι’ αυτό το λόγο- ενώ αν ξέρει την αλήθεια δε θα 
τους επαινεί ούτε και θα επιδεικνύει λεπτότητα κι ούτε θα 
προσπαθεί να τους δικαιολογεί ή να σκεπάζει με ωραία λόγια 
αξιοκατάκριτες πράξεις γιατί η τέχνη δεν περιγράφει με τον τρόπο 



της τον καλλιτεχνικό πρόσωπα ανεπίληπτα πέρα για πέρα ούτε 
καν ήθη και βίους τέλειων κι ειλικρινών παρά άνθρωποι είναι 
ζυμωμένοι μάλιστα με πάθη και πλάνες κι αμάθεια αλλά που με 
φυσικά προσόντα και προτερήματα διορθώνουν συχνά λάθη κι 
έτσι ο νέος οχυρώνεται και προφυλάσσεται παρασκευασμένος 
αντιμετωπίζει όπως πρέπει τα πράγματα και ενθουσιάζεται με το 
σωστό αλλά και με τα αντίθετα νιώθει αποστροφή κι αγανάκτηση 
κιόλας κι έτσι χωρίς κίνδυνο μπορεί να προσεγγίσει και την τέχνη 
αυτή.  

 
 Αλλιώτικα θα κολλήσει και τα ελαττώματα όσων περιγράφονται 

αφού δε θα ναι σε θέση να έχει κρίση επειδή όλα θαυμάζει κι 
εξοικειώνεται και παρασύρεται εύκολα από επιβλητικό όνομα 
ήρωα(;) και δε βλέπει την κακή διαγωγή τους και καταντά να του 
μοιάσει όπως το καμπούριασμα και την τραυλότητα ανδρών όπως 
του Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Αλλά πρέπει να φυλάγεται καλά από 
τέτοια δουλικότητα σεβασμού σε τέτοια και από τέτοιες 
δεισιδαιμονίες ώστε μη φτάσει να εκθειάζει πάσα τους ενέργεια 
και λόγο ως “μεγάλων” ανδρών και γυναικών κι εξίσου να 
καταδικάζει παρά με θάρρος κάθε κακό τους όπως και να 
επιδοκιμάζει το καλό τους να μη διστάζει. Έτσι η συμπεριφορά ενός 
Αχιλλέα στην Α ραψωδία όπου από δίκαιος και μετρημένος και συνετός 
περιπίπτει σε αναξιοπρεπή και οργίλο και παράφορο με την οργή του και 
τη νεανική του την ορμή…αλλά η σύνεση επανέρχεται με τη θεϊκή 
επέμβαση πάλι που τον συγκρατεί κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κι 
έπειτα πάλι στην Ι όπου δέχεται την πρεσβεία να πάψει την οργή και να 
ακούσει τις συμβουλές του παιδαγωγού που ψέγουν παραφορές θυμού 
και παθών και τότε επιδοκιμάζουν όταν όλα αυτά δαμάζονται και 
καταπολεμούνται με μετάνοια –μάλιστα: μετανοείν λέει ο 
φιλόσοφος!- κι έτσι να διορθώνονται και τα αποτελέσματά τους. 

 
 Όταν η πρόθεση του καλλιτέχνη δεν αφήνει αμφιβολία στο νου όλα 

έτσι αντιμετωπίζονται αλλά όταν όμως η σκέψη του σκοτεινή τότε 
θέλει πολλή περισσότερη προσοχή όπως η στάση της Ναυσικάς όταν 
αντικρύζει τον Οδυσσέα απερίσκεπτα εφόσον αφελής ή ζητούμενη 
εφόσον αξιοθαύμαστος ο ήρωας κι όπως λέει κι ο ΜΒασίλειος εδώ σε 
ανάλογο έργο του προς τους νέους εδώ λοιπόν ο Οδυσσέας είναι 
ντυμένος με την αρετή κι άρα πρέπει να τον επιδοκιμάζουμε κι αυτόν 
και τη στάση της μικρής κόρης. Κι ανάλογα κι εμείς στους νέους να 
επαινούμε την αρετή αμέσως και να ψέγουμε την κακία 
προφυλάσσοντάς τους από φαύλα ήθη και διεγείροντας μέσα τους 
επαινετή άμιλλα για αρετές κι ιδίως στην τέχνη όπου σκεπάζονται 
πολλάκις πράξεις εγκληματικές με τέχνη γοητευτική και 
πανούργα! Κι άρα ούτε κι οι νέοι να επιδοκιμάζουν ως 
επιτυχημένους τέτοιους κι έξυπνους δήθεν ή και να παρασύρονται 
κιόλας από κούφιες δικαιολογίες αλλά να τις απορρίπτουν με 
βδελυγμία και να τις θεωρούν πιο επικίνδυνες από έργα ακολασίας. 

 



 Εξίσου ωφέλιμο να ερευνούν την αιτία της έργων της τέχνης όπως 
ο Κάτων που εκτελούσε κάθε εντολή του παιδαγωγού εφόσον όμως του 
είχε εξηγήσει και τις αιτίες της κάθε του εντολής δηλαδή να βρίσκει τα 
κίνητρα ο νέος και στα παραγγέλματα της τέχνης λχ της ποίησης που δεν 
πρέπει να υπακούμε όπως σε παιδαγωγό ή νομοθέτη εφόσον δε 
στηρίζεται κάτι στη λογική και είναι μάταιο και άδειο. Αντίθετα 
πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιτάσσουμε κάθε φορά τη γλώσσα 
της λογικής σε κάθε ήθος που παρουσιάζεται συγχυσμένο στη ζωή 
ώστε να γεννά πλάνη και σφαλερές ιδέες παρά να μπορεί να πει λχ 
Γιατί να ταπεινώνεται ο δυστυχής και να μην αγωνίζεται να υψωθεί; και 
γιατί ενάρετος να ζαρώνει εξαιτίας ελαττωμάτων γονιού; παρά με τέτοιες 
σκέψεις να πολεμά σφαλερές γνώμες και να μην επηρεάζεται αλλά να πει 
αμέσως πως άνθρωπος με αδύνατο νου συνήθως εκπλήσσεται με καθετί 
που ακούει κι έτσι να απορρίπτει λάθη και βλαβερά στην τέχνη κι αυτή 
γίνεται τότε ακίνδυνη για κάθε νέο έτσι. Κι όπως έμαθε πια να 
ξεχωρίζει καλό από κακό θα βρει και ό ιτι καλό υποκρύπτεται όπως 
κάτω από τα φύλλα οι καρποί του δέντρου… 

 
 Υπάρχει όμως κι άλλη εικόνα δυσχερέστερη πως όπως τα ζώα 

διαλέγουν άλλο κάτι άλλο όπως λχ στο βοσκοτόπι το ίδιο η μέλισσα το 
άνθος και η αίγα το βλαστάρι και ο χοίρος τη ρίζα κι άλλα πάλι σπόρους 
και καρπούς έτσι κι οι ακροατές άλλοι συνάζουν άνθη ιστορίας κι άλλοι 
πάλι κομψότητα και ωραιότητα έκφρασης κι άλλοι ψάχνουν ό τι 
συντελεί στη διάπλαση του χαρακτήρα όπως εδώ κυρίως 
απευθυνόμαστε. Άλλο το ωραίο και άλλο το αληθές και ωφέλιμο κι 
άλλο διασκέδαση κι άλλο διδαχή. ας δει τον Οδυσσέα προ της 
καταστροφής άφοβο ο νέος αλλά και προσεκτικό μη δυσφημιστεί και 
τότε θα ζητά κι αυτός την αρετή.  

 
 Χαλινάρι στο άλογο πρέπει πριν τρέξει όπως κι ο νέος 

ασυγκράτητος προπαρασκευάζεται με λογική. Η αρετή αποκτάται 
λοιπόν με άσκηση και έτσι καταδεκτικότητα και γλυκομίλημα 
καρποί πειθαρχημένης σκέψης ώστε μάθημα προσοχής είναι κι 
αυτό σε ό τι διδάσκει ωραίο ενώ δειλία αμάθειας κι άγνοιας 
αποτέλεσμα. Φρόνηση η πιο τέλεια αρετή και θεϊκή –εδώ πβ. Λέξη ουσία 
στην παραβολή του ασώτου όπως ερμηνεύεται από τους πατέρες ως 
νους(δες Θησαυρό Κυρίου, 2015). Κι άρα οι φρόνιμοι δεν ψεύδονται ούτε 
και μάχονται  με δολιότητα σε αγώνα ούτε κι άδικα κατηγορούν άλλο κι 
από σύνεση λοιπόν και εγκράτεια και θάρρος και περιφρόνηση 
απολαύσεων κι αποφυγή επαίνων των πολλών παρά ικανοποίηση από 
καρδιά αληθινά ενάρετη κι αυτό συνετού. 

 
 Κι άλλη διάσταση του θέματος η στάση της μέλισσας που κι από 

πικρό άνθος έχει δύναμη να εξάγει γλυκύτατο κι ωφελιμότατο μέλι 
εκ φύσεως όπως κι ο νέος μπορεί να λέει ορθές κατευθύνσεις στη 
μελέτη ώστε να εξάγει ωφέλεια και χρησιμότητα κι από ό τι 
φαίνεται φαύλο και παράλογο όπως ο Αχιλλέας που απορρίπτει 
πρόταση μητρική να παρηγορηθεί με ηδονές γιατί ήταν εγκρατής κι έτσι 
με πιο λογικές σκέψεις πρέπει να μάθει ο νέος να αντικαθιστά τις 



άπρεπες κι ο νέος τότε ελεύθερος και πάντοτε με τέτοιες επιτυχημένες 
διορθώσεις κι αντί να ακούει πως επιθυμητό επιτυχία στις ένοιες του να 
λέει επιθυμητό επιτυχία στις ανάγκες τις πραγματικές του…να λάβεις και 
πετύχεις όσα δεν πρέπει κι ας τα θες οικτρό και κανείς δε θα το θελε. Κι 
ούτε άξιο και λογικό σε κανένα να ξέρει το καλό και να παρασύρεται από 
έλελιψη εγκράτειας και μαλθακότητα. 

 
 Άρα τότε οι τρόποι πάνω από λόγους; κι οι τρόποι κι οι λόγοι ή 

τρόποι δια λόγων σαν το χαλινάρι το άλογο και το πηδάλιο το 
πλοίο οδηγούν κι η αρετή με το λόγο κυρίως κινείται φυσικά. πάντα 
πνευματική διαστροφή και αστάθεια ψυχής κυριαρχία ηδονικών 
επιθυμιών. Και δε φέρνει φόβο ο Θεός παρά στον άμυαλο κι αχάριστο και 
ανόητο που υποβλέπει και φοβάτι την ύψιστη τη δύναμη –πβ λόγια 
ΜΑντωνίου δε φοβάμαι το Θεό γιατί η αγάπη έξω βάλλει το φόβο κι όταν 
αναζητούσαν τον όσιο στην άλλη τη ζωή σεν τον βρήκαν γιατί ήταν με το 
Θεό…- κι έτσι διορθώνει ο νέος σφαλερές γνώμες στην τέχνη αυτή. 

 
 Η μεταβίβαση της μάθησης και εφαρμοσμένη γνώση κι εδώ 

χωρούν εξίσου κι η αναλογική σκέψη με παραδείγματα τέτοια σα 
τον γιατρό που έδωσε αποτελεσματικό φάρμακο σε ένα ασθενή 
μπορεί να το επαναάβει έτσι κι ο νέος βρίσκει αξιώματα που 
εφαρμόζονται κι αλλού σε όμοια ώστε γρήγορα να συλλαμβάνουν 
το γενικό περιεχόμενο της γνώμης κάθε φορά κι έπειτα να 
εφαρμόζει σε παρόμοια ακονίζοντας το πνεύμα κι έτσι να 
ταπεινώνουν αλαζόνες για τιποτένια πλεονεκτήματά τους και να 
νιώθουν και ντροπή γι’ αυτό γιατί στα μεγάλα πρέπει να επιδιώκει 
υπεροχή κανείς και πρώτη θέση όπου πραγματικά αξίζει να εκτιμά 
όλος ο κόσμος. Υπόληψη για μικρά και αξιοκαταφρόνητα ανάξια κι 
άτιμη για όποιον την κατέχει. Κι εδώ έρχονται οι ψόγοι κι οι έπαινοι στον 
Όμηρο λχ όπου μικρή εκτίμηση οι σωματικοί εξέχοντες και τυχεροί κι 
έτσι χαιρετώντας ο ένς τον άλλο αναφέρεται σε ιδιότητες ψυχής 
πολύτεχνε και ισόγνωμε Θεού και φίλε της ψυχής μου όπως κι οι ψόγοι 
πάλι όπου κατηγορούνται για ψυχικά ελαττώματα όχι σωματικά ανόητε 
βούβαλε, φιλονεικότατε κακόγλωσσε, φαφλατά, μεθύστακα 
σκυλόμουτρο και δειλέ σν το ελάφι…ακόμα κι ένας Θερσίτης 
κατηγορείται όχι χωλός ή καμπούρης και φαλακρός που ταν αλλά 
ακριτόμυθος κι έτσι πρέπει να μελετούν οι νέοι και να γίνοται 
μετριοπαθείς  όταν ευτυχούν και μεγαλόκαρδοι όταν ατυχούν κι 
υπομονετικοί και ατάραχοι κι ήρεμοι σε ειρωνείες τσουχτερές και 
πειράγματα γιατί ευτυχία μεγίστη η υπομονή στις ύβρεις με 
γενναιότητα γιατί το χτύπημα στο ένδυμα είναι και στο σώμα αλλά 
άλλο σωματικό ελάττωμα κι άλλο πάλι ατύχημα τύχης και άρα και 
το χτύπημα ανόητο και ανώφελο και εξωτερικό και η ψυχή τότε 
ανέγγιχτη… 

 
 Κι από τη Σκυροπούλα(1801) ο όσιος συμβουλεύει πάλι περί ακοής: Ο 

γερμανός και ιταλός και κοσμικός ας επαινείται λέει ο όσιος πατήρ αλλά 
όχι κι ο ασκητής και καλόγερος. Το σώμα το ανάκτορο και ο νους ο 
ηγεμών. νους βαπτισμένου ολόφωτος και απλούς καθαρός 



ακέραιος και φως νοερό κι άρα έργο έχει τα όμοια τα αληθή καλά 
και τροφή και αύξηση και τρυφή. Κι από θυρίδες και αισθήσεις 
αναβαίνει ο νους στο Θεό κι ο αγώνας σκληρός και διαρκής να 
υποταγούν αυτές στο νου με όποια άνεση να εκμεταλλεύεται για 
προετοιμασία πνευματική μελέτης κι εφαρμογής των θείων 
εντολών και προσευχή όπως μας έδειξε Εκείνος. ειδικώς περί ακοής  
αναισθητεί όταν δεν προσέχει το φρόνημα της ψυχής και είναι σα 
σε λήθαργο ή και φαντάζεται διάφορα εμπαθή που άκουσε και 
φέρνει σα ζωντανά ενώπιόν του. Κι αν προσθέσεις και τη  όραση 
ειδικά στα σύγχρονα μέσα και πολυμέσα τότε…   

 
 Κι η συνέχεια και κορύφωση στους ψαλμούς που περιέχουν 

ακριβώς μεγαλείο ψυχής και δύναμη τεράστια και όποιος τους 
διαβάζει ή ψάλλει γίνεται κι αυτός πραγματικός Δαβίδ κι όχι 
μυθικός Οδυσσέας γιατί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες 
φτιάχτηκαν οι ψαλμοί αυτοί όπως κι άλλοτε τονίσαμε και φαίνεται 
και από τους πανώτιτλους και κείνους των αγίων Παϊσίου και 
Αρσενίου και τις ερμηνείες του οσίου Νικοδήμου που κι οδηγούν 
στο γνώθι σαυτόν και λυτρώνουν με την πνευματική ισχύ που 
περιλαμβάνουν. Κι οι νέοι πια κατοχυρώνονται και αφαιρούν 
αυτόματα προσωπεία και δίνουν βαρύτητα στο ωφέλιμο κι η ψυχή 
τότε στρέφεται στη φιλοσοφία και χωρίς σκέψη πλέον 
καταπιασμένοι κι ασκημένοι στην αρετή και τα διδάγματα αυτά 
ώστε να μη ταραχτούν ακούγοντας πως ο θάνατος δεν προξενεί 
φόβο κι η φύση έθεσε όρια στα πλούτη όπως κι η ευδαιμονία δεν 
είναι στα πολά αγαθά και αξιώματα και δύναμη αλλά απαλλαγή 
από λύπη κι απελευθέρωση παθών και συμφωνία επιθυμίας με 
φυσικές ανάγκες κι απαιτήσεις κι από ποίηση τότε και μουσική 
αρχίζει κι η φιλοσοφία έτσι φιλικά κι οικεία όπως κι ο προφητάναξ 
ηρεμούσε το βασιλιά αλλά και όλη του τη ζωή έζησε και επέζησε. 
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