
Εξάντας Ελλήνων 

Μάθηση, σοφία, φιλόσοφοι 



 

 

Ερευνώντας μαθαίνεις..... 

 

Αντώνιος Περιπατητής  

  



 

 

Φιλοσοφία: η ποίηση της Σοφίας. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Η γνώση ξεπερνά το φόβο. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

 

Να διδάσκουμε με αγάπη. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Να νουθετούμε με αγάπη. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Η ζωή είναι μάθηση και εμπειρία. 

  
Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

 

Ο παράλογος είναι είδος φιλοσόφου. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Η πείνα απεχθάνεται την φιλοσοφία. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Φιλοσοφούμε δυσκολότερα όταν πεινάμε. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Η σοφία κατακτάται αργά μετά από κόπο. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Μαθαίνουμε ακόμα κι αν δεν διαβάζουμε. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Τα πάντα διδάσκουν ακόμα και τα μερμήγκια 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Φιλοσοφία, θεωρία που αντέχει στο χρόνο. 
 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Η φιλοσοφία δεν έχει τέλος αλλά ούτε και 
αρχή. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι είναι οι απλοί 
άνθρωποι. 

Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

 

Οι φιλόσοφοι δεν επιθυμούν να 
κυβερνήσουν. 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Η μάθηση σε ανεβάζει η αμάθεια σε 
κατεβάζει.  

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Ακόμα και αν ραπιζόμαστε να διδάσκουμε 
την αγάπη. 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Πας μη φιλόσοφος, δούλος επίκτητων 
προσδοκιών. 

Αντώνιος Περιπατητής 

  



 

 

Γνώση δεν σημαίνει μόρφωση και το 
αντίθετο…. 

Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

 

Η δυσκολία είναι ο καλύτερος δάσκαλος για 
τους νέους. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Να μη λησμονούμε ότι η αγάπη διδάσκει και 
διδάσκεται. 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Η φιλοσοφία χρειάζεται *ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ* 
και  χρόνο. 

Αντώνιος Περιπατητής 

  



 

 

Ευτυχώς που μόνο η ζήλια του πνεύματος 
συναντά τους φιλοσόφους. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

  ΔΙΔΑΚΤΟΝ ΤΟ ΑΠΕΥΚΤΕΟΝ. Διδάσκεται 
αυτό που πρέπει να αποφεύγεις. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Ο φιλόσοφος απαντά στα ερωτήματα Τί και 
Γιατί, ο επιστήμονας στα Πότε και Πως. 

Aντώνιος Περιπατητής 



 

 

 Η φιλοσοφία μελετά τα *φυσικά 
φαινόμενα* του ανθρωπίνου πνεύματος. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Υπάρχουν φιλόσοφοι δίχως νου, όπως και 
δικαστές δίχως διάκριση. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Ο μόνος ασφαλής δρόμος μάθησης είναι της 
αγάπης και της υπομονής. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Οι φιλόσοφοι που ξεχάστηκαν αυτά που 
είπαν είναι αμπελοφιλόσοφοι.  

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

  Δάσκαλος που δεν μπορεί να διδάξει 
(μεταφέρει γνώση) δεν είναι δάσκαλος. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Το να αποκτώ γνώσεις και εμπειρίες με 
βοηθούν στο να έχω κρίση και άρα διάκριση. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

  Η αρχαία φιλοσοφία είναι όπως το παλαιό 
κρασί. Όσο παλιώνει τόσο πιο πολύτιμη 

γίνεται. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Στους πνευματικούς δεν υπάρχει η 
ζηλοφθονία αλλά η ευγενής άμιλλα. Υπάρχει 

όμως η μοναχικότητα. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

  Η συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών 
είναι ο σοφότερος δάσκαλος για τον 

πολίτη. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Είναι απαράδεκτο να διδάσκεις στα παιδιά 
σου την απαξίωση αυτού που τα συντηρεί ή 

τα προστατεύει. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

  

Η γνώση είναι σπόρος που πρέπει να δίδεται 
στους ανθρώπους για το δάσος της 

σοφίας. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

   

Η φιλοσοφία μαζί με την ανάγκη των 
ανθρώπων για πίστη (αναζήτηση του 

Θείου) γέννησαν την θρησκεία. 

Αντώνιος Περιπατητής  

  

 



 

 

Καλό είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, 
καλύτερο όμως είναι, να μαθαίνουμε από 

τα λάθη των άλλων. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Χρησιμότεροι των φιλοσόφων οι πρακτικοί 
(φιλόσοφοι) γιατί γίνονται ταγοί του θεού 

στην κοινωνία των πλασμάτων. 
Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

  

Τυχερή είναι η οικογένεια του φιλοσόφου 
που αποφάσισε να την εγκαταλείψει γιατί 

το φορτίο του θα ήταν δυσβάστακτο.  
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

 Η αφιλάνθρωπη γνώση μητέρα της 
σκλαβιάς. Η άμετρη μητέρα του θανάτου 

ενώ η άθεη μητέρα του ελεύθερου 
ανθρώπου. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 
Πρακτική φιλοσοφία: 

 

 

Το φιλοσοφικό ρεύμα που θέτει τα 
φιλοσοφικά ιδεολογήματα στην πράξη. 

 

 

Αντώνιος Περιπατητής 

  



 
Πρακτικός φιλόσοφος: 

 

 

Ο φιλόσοφος που ελέγχει την αξία των 
φιλοσοφημάτων στην καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων και πιστοποιεί την πρακτική 
τους αξία. 

Αντώνιος Περιπατητής  



  

Δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα 
μεταξύ των ανθρώπων ειδάλλως ο Θεός 

θάπρεπε να ζητήσει τα δικά του 
δικαιώματα. 

Αντώνιος Περιπατητής  



   

Η φιλοσοφία από την πράξη είναι σαν την 
μέρα με την νύκτα, το σωστό όμως θα 

ήταν να περπατάμε και τη νύκτα με φως 
δηλαδή να προσπαθούμε την πράξη να 

την φωτίζουμε με σοφία.  
Αντώνιος Περιπατητής 



  

Ο φιλόσοφος που κατορθώνει να παράγει 
ιδέες δίχως την μαγεία της απομόνωσης ή 
την εγκατάλειψη της ατυχούς οικογένειάς 

του είναι σημαντικός διότι έχει 
μπορέσει να εξασκήσει την ζωοποιό 

αυτοκυριαρχία. 
Αντώνιος Περιπατητής 



  Η μάθηση είναι ανηφόρα που την 
ανεβαίνεις με κόπο και ιδρώτα ενώ η 

αμάθεια κατηφόρα που την κατεβαίνεις 
ακοπίαστα και χαμογελαστά.Γεγονός είναι, 
ότι η μάθηση και η αμάθεια είναι ο ίδιος 

δρόμος με διαφορετική πορεία και 
διαφορά ύψους. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 
Διεφθαρμένος φιλοσοφικός Νους: 

    

  Για τον διεφθαρμένο φιλοσοφικό Νου, τον 
επιρρεπή στην ηδονή, ο βιασμός είναι 

αφροδισιακός. 

 



 
Διεφθαρμένος φιλοσοφικός Νους: 

   

Ο διεφθαρμένος φιλοσοφικός Νους είναι 
επικίνδυνος , διότι είναι αυτός που οδηγεί 

τις μάζες στην διαφθορά και την 
κατάπτωση .  



 
Διεφθαρμένος φιλοσοφικός Νους: 

 

  Η ιστορία διδάσκει ότι από αυτόν τον 
διεφθαρμένο φιλοσοφικό νου δεν ξέφυγε 

και η Αρχαία Ελληνική φιλοσοφία με 
φιλόσοφους ευτυχώς λίγους να εξυμνούν 

την ηδονή και να μακαρίζουν την 
ηδονολατρεία… 

Αντώνιος Περιπατητής 
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