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Συ

Μιλά ο Πέτρος. (Μαρκ. η’ 29)
Και ομολογεί.
Ξέρουμε, ότι, ως τότε, η μεσσιανική Του ιδιότητα 

αναγνωρίζεται από τους δαίμονες και μόνο.
Διακηρύσσεται από το Θεό Πατέρα. 
Για πρώτη φορά η ομολογία προέρχεται από άνθρωπο. 
Από το στόμα ενός από τους μαθητές.
Προκαλείται από τον ίδιο το Χριστό.    
Κρατεί το μυστικό του μεσσία προβάλλοντας το μυστικό 

του πάθους. Το «του σταυρού μυστήριον». 
Δεν είναι ο ένδοξος πολιτικός μεσσίας. Κάτι που 

περίμεναν οι Ιουδαίοι. Αλλά και οι μαθητές. 
Είναι ο πάσχων Υιός του ανθρώπου.
Για ποιους πάσχει; 
Για τους ανθρώπους. Της εποχής εκείνης. Των κατοπινών 

εποχών. Αλλά και γι’ αυτούς της δικής μας εποχής. 
Η θυσία Του μοναδική. Ανεπανάληπτη.
Προσφορά τεραστίων διαστάσεων.
Την αξιολογούμε;
Την... αξιοποιούμε;

 +o π.Γ.
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l H αρετή είναι κατάσταση εμπόλεμη.  Ένας πόλεμος διαρκής 
και ακατάπαυστος.
l Η αμαρτία ήταν, είναι και θα είναι ο γονιός της αθλιότητας.
l Ο ωραιότερος κόπος για τον άνθρωπο ειναι το να ωφελεί με 
όσα μέσα έχει και μπορεί. ( Σ ο φ ο κ λ ή ς )

l Υπομονή σημαίνει αποφασιστική αναμονή καθημερινών 
θλίψεων. ( Α γ .   Ι ω .  Σ ιν α ϊτ η ς )

l Πίστη και φιλοπατρία βαδιζουν ενωμένες στενά. Δεν μπορούν  
να βαδίσουν χωριστά μητε η απιστία μήτε η προδοσία.
l Ο Χριστιανισμός για τους υποκριτές είναι διδασκαλία. Για 
τους χριστιανούς πράξη.
l Οι πνευματικές και ηθικές νίκες είναι οι μόνες που δεν 
διαφθείρουν τον νικητή.

«Η μεγαλύτερή μου χαρά είναι ότι μαθητές, τους οποίους 
μπορεί να είχα και πριν από 15 χρόνια, μου στέλνουν 
συγχαρητήρια. Αυτή είναι η ευτυχία.

Ανάμεσα σε αυτά, ήταν και ένα τηλεφώνημα από τον Ομάρ, 
τον πρόσφυγα μαθητή μου από τη Συρία. Είναι κάτι που δεν 
θα το αντάλλασσα με τίποτα.

Ο Θεός δεν με ευλόγησε να κάνω δικά μου παιδιά, αλλά 
δεν μου λείπουν. Εχω την αγάπη των μαθητών μου».

Εξομολογείται καθηγήτρια εικαστικών.
Το μεράκι και η αγάπη της για τη δουλειά της, οδήγησαν 

μαθητές της σε δεκάδες διακρίσεις.
Ενώ η ίδια κέρδισε το «Παγκόσμιο βραβείο καθηγητή 

2019», σε διαγωνισμό στο Νέο Δελχί της Ινδίας.
Η αμοιβή του δασκάλου. Ούτε τα χρήματα. Ούτε οι θέσεις. 

Οι επιτυχίες των μαθητών του από τη μια. Κι η αναγνώρισή 
τους, από την άλλη. 

Γεμίζουν την ψυχή με ικανοποίηση και ευτυχία.
ΔΔ

Με τίποτα
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Με δειλίαν

Ο Πέτρος δραστηριοποιείται.
Παίρνει ιδιαιτέρως το Χριστό. Τον... επιτιμά. (Μαρκ. η’ 32)   
Η ιδέα ενός παθητού μεσσία είναι άγνωστη στον Ιουδαϊσμό. 

Κατ’ επέκταση και στους μαθητές.
Η προσπάθεια του Πέτρου χαρακτηρίζεται ως προερχόμενη από 

τον σατανά. 
Από το φρόνημα των ανθρώπων.
Όχι από το φρόνημα του Θεού. 
Παρατηρούμε, πως, ενώ ο Πέτρος Τον ομολογεί ως Χριστόν, ο 

ίδιος χρησιμοποιεί για τον εαυτό Του τον όρον «Υιός του ανθρώπου».
Ενώ ο Πέτρος προσπαθεί να τον αποτρέψει από το πάθος, ο 

ίδιος προβαίνει στην πρώτην πρόρρηση του πάθους. Αλλά και της 
ανάστασής Του. 

Προλέγει το πάθος Του, «ίνα μη νομισθή ότι δι’ αδυναμίαν 
έπαθεν» (Θεοφύλακτος).

Σατανάς λοιπόν μπορεί να είναι ο συγκεκριμένος διάβολος, 
αλλά και κάθε ένας που ταυτίζεται. 

Που δρα.
Και αντιδρά έτσι.
Συχνά βρισκόμαστε στην ίδια με τον Πέτρο θέση. Νομίζουμε 

πως η λύση της ευκολίας, της ησυχίας, της απραξίας, της αποφυγής 
του πολέμου ή της σύγκρουσης είναι…λύση. 

Είναι όμως; 
Το «φεύγε και σώζου» δεν καταργείται. 
Δεν υπάρχει λόγος να θέλω διαρκώς ν’ αναμετρηθώ με τον 

εχθρό. 
Τον αντίδικο. Την αμαρτία. 
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, που η υποχώρηση ισοδυναμεί με 

δειλίαν. Λιποταξία. Συμβιβασμό. Συσχηματισμό. 
Διακρίνουμε τη διαφορά; +o π.Γ.
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l Σωματική ανδρεία έχουν και τα ζώα. Η γενναιότητα της ψυχής 
είνα η αληθινή ανδρεία.
l Η στροφή προς το Χριστό είναι η κίνηση από την αγωνία στον 
αγώνα.
l Υπόμενε τις θλίψεις σου με ταπεινοφροσύνη, υποτασσόμενος 
στο θέλημα του Κυρίου. Ζητά παρηγοριά μόνο Σ’ Έκείνον.
l Η ψυχή του Χριστιανού πρέπει να είναι πιο καθαρή και από τις 
ακτίνες του ήλιου.
l Μεγάλος δάσκαλος δεν είναι εκείνος που διδάσκει το καλό με 
ωραία λόγια, αλλά εκείνος που το διδάσκει με το παράδειγμά 
του.  ( Π εσ τ α λό τσ ι )

l Οι άθρωποι δεν έχουν τον πλούτο και τη φτώχεια στο σπίτι 
τους, αλλά στην καρδιά τους.

«Δίνουμε μεγάλο αγώνα μέσα στις σχολικές αίθουσες και γίνεται 
σοβαρή και εντατική δουλειά.

«Ωστόσο», ανέφερε, η βραβευμένη καθηγήτρια, «οι άλλοι 
καθηγητές, όπως ο μαθηματικός ή ο φιλόλογος χαίρουν άμεσης 
εκτίμησης, κυρίως από τους γονείς. Αντιθέτως, ο καθηγητής Τέχνης 
είναι ο τελευταίος που θα αναζητήσει ένας κηδεμόνας για να μάθει 
την πρόοδο του παιδιού του.

Εκείνο που πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος και πιθανόν βοηθάει 
ένα τέτοιο βραβείο, είναι ότι μέσα από το μάθημα των εικαστικών 
πλάθουμε ανθρώπους και χαρακτήρες με ενσυναίσθηση και 
ευαισθησίες.

Καλλιεργούμε κριτική σκέψη.
Προβληματίζουμε και δημιουργούμε ενεργούς πολίτες, με 

δεξιότητες και γνώσεις για τον πολιτισμό».
Η μόρφωση πρέπει να είναι πολύπλευρη και σφαιρική.
Ολα έχουν να προσφέρουν κάτι σημαντικό.
Προέχει η καλλιέργεια ψυχών. Η διαμόρφωση σωστών ανθρώπων. 

Δεν είναι οι ξερές γνώσεις που σηματοδοτούν τον άνθρωπο.
Η μόρφωση είναι ζωή. Οχι «παπαγαλία».

ΔΔ

Zωή
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Σφαιρικά

Απάρνηση εαυτού σημαίνει την εγκατάλειψη των νομίμων και 
δικαίων απαιτήσεων του ανθρώπου.

Την απονέκρωση της φυσιολογικής επιθυμίας του ε γώ  για τη 
ζωή και τις εκδηλώσεις της. 

Το να μην ανήκει κάποιος στον εαυτό του. 
Ν’ απαρνηθεί την προσωπική ασφάλεια, που ενστικτωδώς 

επιζητεί πάντοτε στη ζωή, για να ακολουθήσει τον Ιησούν στην 
οδό του σταυρού και του πάθους (Μαρκ. η’ 34).

Το «και αράτω» δεν προσθέτει νέαν προϋπόθεση.
Επεξηγεί.
Προσδιορίζει την πρώτη φράση.
Αν ο σταυρός αναμένει τον Ιησούν, δεν μπορεί να είναι 

διαφορετική η «τύχη» των μαθητών Του. Αυτών που θέλουν να Τον 
ακολουθήσουν. 

Ο πιστός μαθητής ακολουθεί και μιμείται το δάσκαλο.
Όλα τούτα βεβαίως είναι αποτέλεσμα της προσωπικής εκλογής. 
Της ελεύθερης απόφασης του μαθητή.
Τίποτε το αναγκαστικό.
Ελεύθερη απόφαση λοιπόν, για να Τον ακολουθήσουμε. Κάτι 

που συνεπάγεται προσωπική ευθύνη. 
Αναμέτρηση των σοβαρών συνεπειών.
Ουδενός καταργείται η προσωπικότητα. Και η ελευθερία.
Με τη λέξη μαρτύριο (σταυρός) δεν εννοούμε κατ’ ανάγκην μόνο 

το θέμα του τέλους, αλλά και την καθημερινή άρση του σταυρού 
των θλίψεων και των δοκιμασιών.

Σφαιρικά λοιπόν να δούμε το όλο θέμα. 
+o π.Γ.
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l Το κενό δοχείο κάνει πάντα το μεγαλύτερο θόρυβο. Ο 
κούφιος άνθρωπος το χειρότερο. ( Τ σ ώ ρ τσ ι λ )

l Η μόνη πραγματική ευτυχία είναι εκείνη που αισθάνεται 
κανέις, όταν κάνει ευτυχισμένον κάποιον άλλον.
l Οπως δεν είναι δυνατό να δεις στο βόρβορο αρώματα, έτσι 
ούτε σε ψυχή μνησίκακου αγάπης ευωδία. 
l Έφιστώντας την προσοχή μας στη φθοροποιό επίδραση της 
κακής παρέας, η Αγία Γραφή, λέει: “φθείρουσιν ήθη χρηστά 
ομιλίαι κακαί” (Α’ Κορ. ιε΄ 35)
l Ο θάνατος έρχεται σαν αιφνίδιος έλεγχος της εφορίας. Οι 
πιο πολλοί δεν έχουν τα βιβλία τους εντάξει.
l Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο για να πατά, αλλά και για να 
πετά.

Na δράσει

Τα γονίδιά μας δεν επηρεάζουν μόνο το σώμα και τη 
συμπεριφορά μας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε 
κοινωνίες.

Αυτό είναι η κεντρική ιδέα του νέου βιβλίου Ελληνο-αμερικανού 
καθηγητή με τίτλο: «Προσχέδιο: Οι εξελικτικές ρίζες μιας καλής 
κοινωνίας». 

Η αισιόδοξη άποψη του συγγραφέα ανατρέπει την επί μακρόν 
κυρίαρχη αντίληψη για τη «σκοτεινή» πλευρά της βιολογικής μας 
κληρονομιάς. Την ικανότητα των ανθρώπων για επιθετικότητα, 
βαναυσότητα, προκατάληψη και ιδιοτέλεια. 

Ωστόσο, φαίνεται πως η φυσική επιλογή μάς έχει προικίσει 
με ένα σύνολο επωφελών κοινωνικών γνωρισμάτων, μεταξύ 
των οποίων την ικανότητά μας για αγάπη, φιλία, συνεργασία και 
μάθηση.

Οπλα πολύ σημαντικά στην προσπάθεια του ανθρώπου να 
χτίσει ένα καλύτερο αύριο.

Μακριά από μίση. Και πάθη. Και αρρωστημένους ανταγωνι-
σμούς.

Οι δυνατότητες υπάρχουν. Αυτό που απομένει είναι ν’ 
αφήσουμε την αγάπη να δράσει. Ως αποτέλεσμα της έμφυτης 
ανθρώπινης τάσης. ΔΔ
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Πού;

Συζητώντας ο Χριστός με τους μαθητές Του προϋποθέτει, 
προβλέπει συνθήκες διωγμού για την Εκκλησία. (Μαρκ. η’  
35) 

Υπογραμμίζει και τον ενδεχόμενον κίνδυνο να δειλιάσει 
κανείς μπροστά στο θάνατο που ίσως επικρέμαται. Και να 
θελήσει να διασώσει τη ζωή του. 

Αν συμβεί τούτο το τελευταίο, ο άνθρωπος θα χάσει τη 
ζωή του αιώνια. 

Η λέξη «ψυχή» εδώ σημαίνει τη «ζωή».
Η διάσωση και η διατήρηση της ζωής στα πλαίσια 

του κόσμου τούτου αποτελεί φυσιολογική φροντίδα του 
ανθρώπου.

Κατά τρόπον παράδοξο και αντιφατικό για τη λογική 
του παρόντος σχήματος του κόσμου η ζωή, η πραγματική, 
κερδίζεται με την απώλεια της φθαρτής βιολογικής.

Με τον σταυρό δηλ. 
Και το πάθος.
Για ποιάν αιτίαν ή θυσία τούτη της ζωής; 
Υπακοή στο Χριστό πρώτα. 
Διάδοση του Ευαγγελίου το δεύτερο. 
Κάπου εδώ καλούμαστε να δραστηριοποιηθούμε κι 

εμείς. 
Πού τοποθετούμαστε λοιπόν;
Αλλά και πώς;        

+o π.Γ.
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l  Οι μάχες κερδίζονται ή χάνονται, συνήθως πριν γίνουν. Το 
αποτέλεσμα εξαρτάται από την προετοιμασία που έγινε.
l Βάζε ψηλούς στόχους στη ζωή σου,  έστω και αν βρίσκεσαι 
ακόμη στους πρόποδες. Ο Θεός δεν θ’ αργήσει να δικαιώσει 
τον αγώνα σου για τις κορυφές.
l Αρχή και τέλος κάθε αγαθοεργίας, την ειλικρινή αγάπη να 
αποκτήσετε για πάντα, διότι αυτή υπάρχει της τελειότητας ο 
σύνδεσμος. ( Α γ .  Έ υ θ ύ μ ι ο ς  ο  Μ έ γ α ς )

l Έχετε θάρρος! Συννεφάκι είναι η θλίψη και γρήγορα θα 
περάσει. ( Μ .  Α θ α ν άσ ι ο ς )

l Μην περιφρονείς κανέναν άνθρωπο, όσο φτωχός κι αν είναι, 
αλλά να συμπεριφέρεσαι με σεβασμό και στοργή στον καθένα, 
ως μέλος Χριστού. ( Α γ .   Ι ω ά ν ν η ς  Κ ρ ο ν σ τ ά ν δ η ς )

Κύμα
Καλωσύνη. Δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή με καμμιά από τις 

πέντε αισθήσεις.
Οι πράξεις καλωσύνης δημιουργούν συναισθηματική ζεστασιά, 

που προκαλεί την έκκριση μιας ορμόνης. Η δράση αυτής της 
ορμόνης μειώνει την αρτηριακή πίεση και προστατεύει την καρδιά.

Φάρμακο, όχι μόνο χωρίς ...παρενέργειες αρνητικές. Αλλά με 
θετικές για τον άνθρωπο επιπτώσεις. 

Η καλωσύνη ήταν μια από τις αξίες που καλύψαμε στο 
πρόγραμμα διδασκαλίας, αποκαλύπτει ένας δάσκαλος.

Με συνθήματα:
«Κάνε μια πράξη καλωσύνης, τυχαία, χωρίς προσδοκία αμοιβής 

και να είσαι σίγουρος ότι μια μέρα κάποιος άλλος θα κάνει το ίδιο 
για σένα».

«Δεν υπάρχει κάτι που να λέγεται μικρή πράξη καλωσύνης. Η 
κάθε πράξη δημιουργεί ένα κύμα μετάδοσης και σε άλλες».

Η αγάπη λοιπόν είναι μεταδοτική. Ωφέλιμη και αυτο-
πολλαπλασιάζεται. 

Αν την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της, θα τρίβουμε τα 
μάτια.

Θα πέφτουμε από έκπληξη σε έκπληξη για το μεγαλείο της. 
ΔΔ
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