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Γνώσεις και Εργασία- Ξεκούραση και Αγρυπνία 

Μας λένε οι σοφοf ότι n πνευματικn πει
θαρχία από τnν οποίαν αντλούμε τnν ευτυχία 

n τnν ψυχικn γαλrΊνn όπως εμόθαμε από μι
κροί να τnν αποκαλούμε, χρειόζεται πνευματι

κn αγωγn n οποία κερδίζεται κυρίως με γνώ
σεις. Όλοι δε συμφωνούν ότι οι γνώσεις δεν 

αποκτούνται μόνο με τnν φοίτnσn σε σχολεία 

n γυμνόσια rΊ ακόμn σε ανώτερες σχολές και 

πανεπιστnμια. Ούτε αποκτούνται μόνο διαβό

ζοντας βιβλία και εφnμερίδες αλλό κερδίζο

νται κυρίως με τnν συναναστροφn με όλλους 

ανθρώπους. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που ορι

σμένοι όνθρωποι που δεν είχαν τnν ευκαιρfαν 

να μορφωθούν να έχουν αυτοδnμιουργnθεί 

σε τέτοιο βαθμό που να τους ζnλεύουν και οι 

πιο μορφωμένοι. Ούτε είναι τυχαίο που ορι

σμένοι όνθρωποι μένουν πόντοτε μικροί, ενώ 

όλλοι έχουν νουν μεγαλύτερο τnς nλικίας 

τους. 

Έχει αποδειχθεί πέραν πόσnς αμφιβο

λίας ότι n δίψα για ύπαρξn και επιβίωσn για να 
ικανοποιnθεί χρειόζεται πρώτα απ' όλα σκλn

ρnν και τίμιαν εργασίαν. Χωρίς αυτnν ο όν

θρωπος είναι χαμένος και οδnγείται τελικό 

στnν απομόνωσn και κόποτε στnν καταστρο

φn. Ενώ με τnν εργασίαν ο όνθρωπος όχι 

μόνον κερδίζει τα προς το ζειν, αλλό εμπλουτί

ζει τις γνώσεις του και τον κόμνουν να βλέπει 

το μέλλον με αισιοδοξία. Αυτό μαζί με τnν θέ

λnσn τον οδnγούν σιγό-σιγό στnν λύτρωσn και 

τnνεπιτυχία. 

Το πρώτο πρόγμα που μαθαίνει ο όν

θρωπος από τnν εργασίαν και τnν συνανα

στροφnν του με τους όλλους ανθρώπους 

είναι ότι n αδρόνεια κοινώς τεμπελιό είναι ένα 
μεγόλο κακό όχι μόνο για τον ίδιο αλλό και για 

τnν κοινωνrα που ζει. Μετό μαθαίνει να εκτιμό 
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τnν αξfα τnς τιμιότnτας και τnς ευθύτnτας και 

να απομονώνει τnν πλόνn και το Ψέμα. Βλέπει 

επίσnς τnν διαφορόν που χωρfζει τους αν

θρώπους, τα αίτια που προκαλούν το μίσος 

και τnν έχθραν που δεν είναι όλλα απότnν πλε

ονεξίαν, τnν αχαριστίαν και τnν φιλοδοξία ορι

σμένων ανθρώπων. Βλέπει ακόμn ότι το καλό 

δεν είναι για όλους καλό όπως και το κακό δεν 

είναι για όλους κακό. Ημπορεfτο καλόν για τον 

ένα να είναι καλόν και για τον όλλον να είναι 

κακό και όλλα πολλό που τον οδnγούν στο συ

μπέρασμα ότι ο όνθρωπος πρέπει να μόθει 

να συμβιβόζεται στnν ζωnν. 

Ο όνθρωπος τnς σκλnρnς και τίμιας ερ

γασίας θα δει επίσnς από κοντό τα αίτια που 

προκαλούν τις θλίψεις και συγκινnσεις, τους 

φόβους και τις απογοnτεύσεις και θα μόθει να 

τις μετατρέπει σε ελπfδες και υπομονn, σε ψυ

χραιμfα και αντοχn. Θα δει ακόμn και θα βεβαι

ωθεί ότι μια αποτυχία δεν είναι το τέλος τnς 

ζωnς του. Γιατί πολλές φορές αυτn n αποτυχία 
θα ανοίξει τον δρόμο προς τnν επιτυχfα. Νομί

ζω πως δεν εfναι τυχαίο αυτό που μόθαμε από 

τους προγόνους μας ότι ο θεός κλεfει πόρτα 

και ανοίγει καμαρόπορτα. Αυτό όμως γίνεται 

και επιτυγχόνεται εκεί που υπόρχει θέλnσn και 

εκεί που ο όνθρωπος αναγνωρίζει τα λόθn 

του και σπεύδει να τα διορθώσει. 

Γενικό στον τομέα τnς εργασίας ο όν

θρωπος θα δει τnν φιλοσοφίαν τnς ζωnς. Θα 

δει χειροπιαστό ότι ο όνθρωπος είναι γεννnμέ

νος για τnν εργασία και όχι n εργασrα δια τον 
όνθρωπον. Θα δει επίσnς τα απαραίτnτα στοι

χεία που κόμνουν τον όνθρωπον καλύτερο 

όπως είναι n ξεκούρασn, n καλrΊ διατροφn και 
nόσκnσn. 




