
Εξάντας Ελλήνων 

Aχαριστία  



 

 

Χειρότερος πάντων o αχάριστος. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Η φιλοτιμία παράγει τους αχάριστους. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Δεν αλλάζεις τον φούρναρη όταν σου αρέσει 
το ψωμί του. 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Αχαριστία, το φίδι της αμφιβολίας του 
κινήτρου της ευεργεσίας. 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Πιστός ο Νους, άπιστη (αχάριστη , 
επισφαλής) η καρδιά, απύθμενη η δόξα.  

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Η γαϊδουριά διδάσκεται ευκολότερα από 
τους γονείς και από τα αφεντικά. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

Να γνωρίζεις αυτό δέκα φορές αν βοηθήσεις 
και μια αρνηθείς θα θυμούνται την 

τελευταία. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Δεν είναι λίγοι που γίνονται κακοί ή 
αχάριστοι όταν θέλουν να κρύψουν μία 

βρώμικη προσωπική ιστορία. 
Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

Δεν είναι σπάνιο το γεγονός ότι όταν η 
περιουσία των γονέων δίδεται στα παιδιά 
αυτή ανταλλάζεται με την αχαριστία τους. 

Αντώνιος Περιπατητής 

  



  

Να ευεργετείς χωρίς να περιμένεις την 
ανταπόδοση διότι η ευεργεσία είναι 

ζωοποιός πρώτα για τον ευεργέτη και 
έπειτα από τον ευεργετηθέντα. 

Αντώνιος Περιπατητής 

  



  

Όπως δεν είναι δυνατό ο πατροκτόνος να 
ζητάει επιείκεια επειδή έμεινε ορφανός έτσι 
και ο αχάριστος νους δεν μπορεί να ζητά 

την σωτηρία επειδή φθάρηκε το σώμα του 
που φιλοξενούσε την ψυχή του. 

Αντώνιος Περιπατητής 

 

 



Γιατί διαφυλάττω το σώμα; 
 

Αν το σώμα δίκαζε την ψυχή, αυτή θα 
καταδικάζονταν για αχαριστία. Διότι ενώ το 
σώμα υπηρετεί την ψυχή (την φιλοξενεί) η 
ψυχή καταπονεί το σώμα. Φανταστείτε πως 
μεταβαίνετε σε έναν συγγενή ή έναν φίλο 
για να σας φιλοξενήσει για λίγες μέρες και 
εσείς του καταστρέφετε το σπίτι. Δεν είναι 

τουλάχιστον ανήθικο;  
Αντώνιος Περιπατητής 



Γιατί διαφυλάττω το σώμα; 

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το 
σώμα δεν μας ανήκει διότι είναι *μέσον* 
από τον Δημιουργό . Αυτό που μας έχει 

χαρισθεί είναι ο Νους (Λογικό) , η Διάθεση 
(συναισθήματα) και η ψυχή . Τρία σε ένα 

σώμα. 

Αντώνιος Περιπατητής  



Γιατί διαφυλάττω το σώμα; 

Για αυτό το σώμα πρέπει να το 
διαφυλάττουμε (να το προσέχουμε όχι να 
το λατρεύουμε) ως Θείο Μέσο διότι από 
αυτό έρχεται η βελτίωση της ψυχής, του 

πλοίου που θα ταξιδέψει πνεύμα και 
συναίσθημα στον χρόνο. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

 

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