
Η 12η από τις 12 Προτροπές 

Να έχω Κέντρο της Αγάπης 
μου τον Άνθρωπο  



 

 

Κέντρο ο Άνθρωπος. 

(ΠΑΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ) 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Αγνότερο το καλό που δεν προσδοκά 
ανταπόδοση. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



   

 

Η ανθρωπιά δεν διδάσκεται όμως 
καλλιεργείται. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



   

   

Ο άνθρωπος αγιάζει τα μέσα και όχι τα μέσα 
τον άνθρωπο. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Κάθε στιγμή είναι  μοναδική  όπως και ο 
κάθε άνθρωπος. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 



   

   

 Ο άνθρωπος αγιάζει δια μέσου της Χάρης 
του Θεού τα μέσα και τον άνθρωπο.  

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Στις καλές και στις τολμηρές πράξεις να 
είμαστε αμετανόητοι. 

 

 

Αντώνιος  Περιπατητής  



   

 

Ότι κι αν είσαι, ότι κι αν κάνεις, αν δεν είσαι 
άνθρωπος δεν είσαι τίποτα. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



   

   

Να προσέχουμε μήπως από την ελευθερία 
προκύψει η ασυδοσία.... 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



   

   

Όταν διδασκόμαστε ανθρωπιά τότε να 
είμαστε βέβαιοι ότι δεν είμαστε άνθρωποι. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



   

   

Ο άνθρωπος διακρίνεται από το έργο του και 
όχι από την μορφή του (εξωτερική 

εμφάνιση). 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

    

  Η φιλαλληλία δίδει ελευθερία, η ελευθερία 
δίδει δημοκρατία και η  δημοκρατία δίδει 

ευδαιμονία. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



    

    

Η ελευθερία και η δημοκρατία είναι όπως 
την υγεία και την νεότητα. Εκτιμάται 

συνήθως μετά που θα χαθεί.... 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Ο εθελοντισμός είναι μια από τις ωραιότερες 
πράξεις αλληλεγγύης για τον άνθρωπο και 

τη φύση αρκεί να μη μετατρέπεται σε 
εθελοδουλία. 

Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

   Να μην επιδιώκω να δίδω την διάχυτη 
αγάπη που μου δόθηκε απλόχερα, μόνο 

στα ζώα ή την φύση αλλά πρώτιστα στον 
Άνθρωπο.  

Αντώνιος Περιπατητής 



 

Μια από τις Βασικές Συμπαντικές Αρετές 
είναι η Αγάπη, γενικότερα να έχουμε 

Αγάπη γιατί άνθρωπος όπως και Θεός είναι 
αγάπη. 

Αντώνιος Περιπατητής 



  

   Όταν στερούμαστε την ελευθερία μας, οι 
ανθρώπινες ανάγκες γίνονται εντονότερες. 
Και αν είμαστε φυλακισμένοι τότε δρούμε 

περισσότερο αναγκαία παρά ηθικά. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 Μη λησμονώ ως άνθρωπος το χρέος μου 
στον *άνθρωπο*. Στην σκέψη και στις 
πράξεις μου προτεραιότητα μου είναι η 

φροντίδα και η προαγωγή του Ανθρώπου 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Ειδικότερα :    

Η ανθρωπιά παράγει ευγενή συναισθήματα 
που βοηθούν την ψυχική υγεία. 



      Άρα : 

  *Κέντρο του ανθρώπου ο 
άνθρωπος και μέσω αυτού ο 

Δημιουργός* 
 

      Περισσότερα: http://www.metron-ariston.gr/anthropias.html 
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