
Εξάντας Ελλήνων 

Τέχνη, Συναίσθημα, Ψυχή 



 

 

Τέχνη, η φαντασία εν΄δράση. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Η τέχνη ανακουφίζει την ψυχή. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Η μουσική σβήνει τον θυμό. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Στον υλικό κόσμο όλα είναι μια ιδέα. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Η τέχνη ημερεύει τα ένστικτα. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Η ψυχή δεν φυλακίζεται. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Η ψυχή δεν ταυτίζεται με το νου. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Εξάρτηση είναι δρόμος που οδηγεί στην 
θλίψη. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Σκοπός της ψυχής πρέπει να είναι η ηρεμία. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 

 



 

 

Η ψυχή είναι αδιάστατη και ανικανοποίητη. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 

  



 

 

Η ψυχή έχει ένα κομμάτι Θεού και δεν 
χάνεται. 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Κατάθλιψη είναι βουβή θλίψη και οδηγεί 
στην αυτοκαταστροφή. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Η κατάθλιψη αντιμετωπίζεται με την 
κοινωνικότητα. 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Η απαισιοδοξία είναι η αδελφή της 
κατάθλιψης. 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Εκδίκηση το χειρότερο φθοροποιό για την 
ψυχή συναίσθημα. 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

  Το πνεύμα με την ψυχή είναι όπως ο 
γητευτής (δαμαστής) με το άλογο. 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Πνεύμα , νους και Λογικό είναι το ίδιο 
πράγμα με διαφορετικά ονόματα. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Η μεγάλη θλίψη ή ο φόβος του θανάτου 
οδηγούν τις μεγάλες αποφάσεις. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Ο μεγάλος πόνος κάνει τον άνθρωπο ή καλό 
ή αδιάφορο. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Η ψυχή περνάει από πολλά σώματα έως 
ότου ηρεμήσει. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Ο Θεός ενδιαφέρεται για τις ψυχές μας γιατί 
είμαστε κομμάτι του. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Η Τέχνη είναι έμπνευση και αγγίζει 
Δημιουργό (Θεϊκό). 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Η επανάληψη με την στεναχώρια έχουν 
μητέρα την βιασύνη. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Η ψυχή είναι ζώσα ενέργεια αιώνια και 
αγένητη. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Ο πόνος δεν χαλιναγωγείται. Τυφλώνει δε 
λογική και συναίσθημα. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

   

Η ψυχή μορφώνεται με το ενάρετο πνεύμα 
(μέσω της εγκράτειας) και το συναίσθημα. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

  Το πνεύμα δεν έχει στον ήλιο μοίρα γιατί 
δεν έχει σκιά. Έχει μόνο τάξη 

(πραγμάτων). 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Άλλος την λύπη την εκδηλώνει γελώντας και 
άλλος κλαίγοντας. Το ίδιο συμβαίνει και με 

την χαρά. 
Αντώνιος Περιπατητής 

  



 

Η έμπνευση είναι Θεία φώτιση. Οι επιστήμες 
δοθήκαν ως έμπνευση στον άνθρωπο για 

να εξασκήσει Πνεύμα και σώμα. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

    Η ψυχή είναι πολυτιμότερη διότι ταξιδεύει 
το πνεύμα εις το διηνεκές. Το   ενάρετο 

πνεύμα, γαληνεύει την ψυχή όπως 
ακριβώς γαληνεύει και το συναίσθημα. 

Αντώνιος Περιπατητής 

  



     

   Ακόμη και η Αγία Ψυχή κυβερνιέται από το 
νεαρό σώμα. Είναι μια πάλη αρχέγονη και 

ισοδύναμη με το ένστικτο που πάντα 
καταλήγει στην υποταγή της ψυχής. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

  Όποιος δεν διαθέτει φαντασία δεν διαθέτει 
και σκέψη. Διότι φαντασία και σκέψη είναι 
δύο σε ένα όπως το σώμα με το πνεύμα 

σε μια ψυχή. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Έμπνευση: 

   Tο αποτέλεσμα του παιχνιδίσματος της 
φαντασίας με την λογική. Αρχικώς είχε 
αποδοθεί ως προσφορά του Θείου στον 

άνθρωπο, είναι όμως χαρακτηριστικό του 
Νου.  

Αντώνιος Περιπατητής 



  

   Το πνεύμα με την ψυχή είναι όπως τον 
καπετάνιο με το πλοίο.  

   Όταν το πνεύμα είναι ενάρετο, σημαίνει 
ότι ο καπετάνιος είναι σώφρων και οδηγεί 
την ψυχή με ασφάλεια σε γαλήνια νερά. 

Αντώνιος Περιπατητής  

  



   Πνεύμα (νους) και ψυχή (ζώσα ενέργεια) 
είναι δύο σε ένα σώμα (ύλη). Πνεύμα και 
σώμα είναι δύο σε μια ψυχή. Ψυχή και 
σώμα είναι δύο σε ένα πνεύμα. Τα τρία 

είναι ανεξάρτητα και ταυτόχρονα 
αλληλένδετα. 

Αντώνιος Περιπατητής  



   Αυτός που θα δεχθεί ότι δεν υπάρχει ψυχή 
είναι σα να δέχεται ότι δεν υπάρχει Θεός. 

Αυτός που λέει ότι δεν υπάρχει Θεός 
πρέπει να δεχθεί ότι δεν υπάρχει σκέψη . 

Αυτός που δέχεται κάτι τέτοιο είναι 
δύσκολο να δεχθώ ότι ανήκει σε νοήμονα 

όντα (σκεπτόμενα). 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

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