
Εξάντας Ελλήνων 

Οικογένεια 



 

 

Ο έρωτας είναι τυφλός και τυφλώνει. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  

 

 



 

 

Γάμος είναι πόλεμος και ειρήνη μαζί. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Η ανάγκη πολλές φορές ορίζει τον γάμο. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Φοβερή δοκιμασία η δυσκολία για μια σχέση. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Η σταθερή εργασία βοηθά τη σταθερή 
οικογένεια. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Δεν είναι τόσο σημαντικός ο γάμος όσο η 
μετέπειτα πορεία μας. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Σοφότερος γάμος μιλά ο ένας δεν ακούει ο 
άλλος. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Η υπερβολική αγάπη των γονέων οδηγεί σε 
τυραννία. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Όποιος λέει ότι δεν μαλώνει με το ταίρι του 
λέει ψέματα.  

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Πολλές φορές είναι μπροστά μας ο έρωτας 
και δεν τον βλέπουμε. 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Φοβερό εφόδιο για σύζυγο η εγκράτεια 
γλώσσας και σαρκικής ορμής. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Πρέπει να υπάρχει το μέσο στην αγάπη στην 
λύπη όπως και στον έρωτα. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Τρία πόδια στηρίζουν άνθρωπο. Η εργασία, 
η φιλία και η οικογένεια. 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

Η σχέση (προσωπική , επαγγελματική) που 
αντέχει στις δυσκολίες αντέχει και στον 

χρόνο. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Πενία γκρίνια κατεργάζεται. Δηλαδή η πείνα 
ή η φτώχια φέρνει γκρίνια ή δημιουργεί 

την γκρίνια. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Οι γονείς είναι αναντικατάστατοι όπως 
αναντικατάστατοι είναι και οι γονείς των 

γονέων. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Η υπερβολική αγάπη όπως και η υπερβολική 
έλλειψη από τους γονείς το ίδιο βλάπτει τα 

παιδιά. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Ο γάμος είναι όπως τα ζάρια άλλοτε φέρνεις 
εξάρες (κερδίζεις) άλλοτε ασσόδυο 

(χάνεις). 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Πολλές φορές το ζευγάρι μαλώνει όπως τα 
κοκόρια στο κοτέτσι , για να επικρατήσει ο 

αρχηγός.  
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Oι επιπλήξεις μειώνουν την επιθυμία για 
έρωτα και αυξάνουν την επιθυμία για 

καβγά και απιστία. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

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

τα προστατεύει. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Για να στεριώσει μια οικογένεια πρέπει 
τουλάχιστον ο ένας από τους δύο να είναι 

αυτοκυρίαρχος ή υποχωρητικός. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Ο ελεύθερος χρόνος και η οικονομική 
σταθερότητα είναι θεμελιώδη συστατικά 

για τη διατήρηση οικογένειας. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Τέσσερα στηρίζουν μια σχέση (οικογενειακή, 
επαγγελματική, φιλική) η προσαρμογή, η 
κατανόηση, η υπομονή και ο σεβασμός. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  

 

 

 



 

Να μην μεταφέρουμε προβλήματα της 
δουλειάς στο σπίτι . Οι άλλοι δεν είναι 

υποχρεωμένοι να μας ανέχονται. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Η αξιοπρέπεια στον σύντροφο χάνεται 
ευκολότερα όταν ο έτερος αυτών, βάζει 
υψηλότερα σε αξία τους συγγενείς του. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

Με τον γονέα μας μαθαίνουμε να 
επιβιώνουμε, με τον γονέα του γονέα μας 

μαθαίνουμε να συναισθανόμαστε. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Ο παππούς και η γιαγιά δεν αντικαθιστούν 
αλλά υποκαθιστούν τους γονείς και αυτό 

μόνο σε ώρα ανάγκης. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Όταν είσαι ελεύθερος προετοιμάσου για 
παντρειά όταν είσαι παντρεμένος 

προετοιμάσου για διαζύγιο. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Αν θες να μείνεις με το ταίρι σου να φέρεσαι 
σαν να πρόκειται να χωρίσεις (δηλαδή 

προετοίμαζε το χωρισμό σου). 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Μερικές φορές για κάποιους , ο γάμος είναι 
όπως τον βιασμό. Αν δεν μπορούνε να τον 

αποφύγουνε τον απολαμβάνουνε. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Να φροντίζουμε όταν παντρευόμαστε 
σύντροφο από ανώτερη τάξη να έχουμε 

τόση ανεξαρτησία ώστε να μην γινόμαστε 
δούλοι των πεθερικών μας. 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

Όπως το σιρόπι για να δέσει θέλει χρόνο και 
αργό βράσιμο έτσι και ο γάμος για να 

στεριώσει εκτός του χρόνου θέλει 
υπομονή και παίδεμα. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Αυνανισμός είναι το σεξουαλικό 
υποκατάστατο ενός συντρόφου. Βοηθά 
τον άνθρωπο στο να βρίσκει ταίρι ή να 
παραμένει πιστό σε ένα άλλο μέσω της 

πνευματικής απιστίας. 

Αντώνιος Περιπατητής  

 



 

  Την κατανόηση που δίδει ο άνδρας στον 
άνδρα, την ίδια πρέπει να δίδει και στην 
σύντροφό του. Το ίδιο ισχύει και για την 

γυναίκα για τον σύντροφό της. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 Οι μεν άνδρες πρέπει να καταλάβουν ότι η 
γυναίκα τους δεν είναι η μητέρα τους ούτε 

η θεραπαινίδα (γκέισα) τους,  οι δε 
γυναίκες να πιστέψουν ότι ο άνδρας τους 
δεν είναι ο διαχρονικός εραστής τους ούτε 

ο τέλειος σύντροφος. 

Αντώνιος Περιπατητής  



Να φροντίζουν οι μεν άνδρες να 
αφιερώνουν το μισό χρόνο από ότι θα 

αφιέρωναν για το χόμπι τους στην γυναίκα 
τους , οι δε γυναίκες να αντικαταστήσουν 
τις μισές από τις επιπλήξεις και διαβολές 

που αφορούν το σύντροφό τους σε 
κουβέντες με τα παιδιά τους και τους 

γονείς των γονέων τους.....  
Αντώνιος Περιπατητής 



Μυστικό για γάμο: 

  Αν θυμώσεις μη μιλήσεις, φύγε και γύρνα 
αφού περπατήσεις ή γενικά να κάνεις ότι 

σου είναι ευχάριστο και μη βίαιο. Να 
αφήνουμε τον άλλο να τσακώνεται μόνος 

του. 

Αντώνιος Περιπατητής  



Αν εξακολουθεί ο θυμός να μας  κυριεύει να 
μη μιλούμε ούτε να πράττουμε. Να 

κοιμόμαστε σε άλλο κρεβάτι στο σπίτι 
όσες μέρες χρειαστεί μέχρι ο χρόνος 

γιατρέψει την σχέση μας. Θα αποφύγουμε 
έτσι να πάρουμε αποφάσεις εν΄βρασμό 

ψυχής. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Όχι τόσο όσο αλλά όσο τόσο . Δλδ μη 
πράττω τόσο όσο να μην εκτεθώ ως 
πολίτης, υπάλληλος, φίλος, σύζυγος, 

αδελφός, πατέρας, παππούς, πιστός κ.α. 
αλλά όσο περισσότερο δίδω για τα 
παραπάνω τόσο ώστε να προάγω 

Πολιτεία, οικογένεια, φιλία, θρησκεία κ.α. 
Αυτή πρέπει να είναι μια από τις ευθύνες 

και επιθυμία μου .  
Αντώνιος Περιπατητής 



Περί τρίτων: 

Μην αφήνουμε τρίτους να αποφασίζουν για εμάς ή 
την οικογένειά μας. Να είμαστε οι ίδιοι 

κωπηλάτες και καπετάνιοι ταυτόχρονα. Να 
αναλαμβάνουμε εξ΄ολοκλήρου την ευθύνη της 

διακυβέρνησης μας με τις επιπτώσεις των 
επιλογών μας, χωρίς να μετανιώνουμε. Διότι είναι 

καλύτερη μια λάθος απόφαση παρά η αβουλία 
που γεννά ανασφάλεια και σύγχυση στους γύρω 

μας. 

Αντώνιος Περιπατητής  



Καλό ή δίκαιο για τα παιδιά και τους 
γύρω μας: 

Πολλές φορές κάτι που για εμάς είναι καλό ή 
κακό δίκαιο ή άδικο για τα παιδιά μας ή για 
τους γύρω μας αυτό δεν είναι καλό ή κακό 
δίκαιο ή άδικο. Η δύναμη της εξέλιξης δρα 

παντού και μορφοποιεί διαφορετικά τις 
αντιλήψεις. Γι’αυτό το σοφότερο είναι να 
αφήνουμε να δράσουν μόνοι  για την ζωή 
τους ενώ εμείς να δίνουμε την εμπειρία 

μας εαν αυτό μας ζητηθεί. 

Αντώνιος Περιπατητής   



Περί διαζυγίου: 

 

Σήμερα δύσκολα παντρευόμαστε και εύκολα 
χωρίζουμε. Αν όμως χωρίσουμε να μην 

στεναχωριόμαστε ούτε να μετανιώνουμε 
για αυτό.  

Αντώνιος Περιπατητής 



Περί διαζυγίου: 
Οφείλουμε όμως  αφ΄ενός μεν οι άνδρες να 

πράττουμε τα αναγκαία και πρέποντα για 
τα παιδιά μας δηλαδή να τους 

παρέχουμε  προστασία , προσοχή και 
τροφή . Αφ΄ετέρου δε οι γυναίκες να 

παρέχουν ασφάλεια επιτρέποντας στους 
πρώην συντρόφους τους να βλέπουν τα 

παιδιά τους και να μην τους συκοφαντούν 
σε αυτά .  

Αντώνιος Περιπατητής 



Περί διαζυγίου: 

 

Τέλος τα παιδιά να επιτρέπουν στους γονείς 
τους να φτιάξουν νέα οικογένεια, εαν η 

ηλικία τους το επιτρέπει, κατανοώντας τις 
ανάγκες τους. 

Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

 

 

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