
Εξάντας Ελλήνων 

Φόβος 



 

 

Αρχή και τέλος είναι ένα. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Μόνο ο άφοβος είναι ελεύθερος. 

 

Αντώνιος Περιπατητής   



 

 

Η γνώση ξεπερνά το φόβο. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 

 



 

 

Ο φόβος γεννά και την καχυποψία. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Ο φόβος και η τσιγκουνιά πάνε μαζί. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

  



 

 

Η αλήθεια φοβάται την μισή αλήθεια. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

 

Nα φοβάσαι την οργή του σώφρονα. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

  



 

 

Φάρμακο κατά του φόβου, η μάθηση. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Δεν υπάρχει φόβος υπάρχει άγνωστο. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Βακτηρία αφοβίας; Η επίγνωση φόβου. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Δεν υπάρχει θάνατος υπάρχει μετάβαση. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Να ξεπερνούμε τον φόβο , αντιμετωπίζοντάς 
τον κατάματα. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Φόβος, υπέροχο μέσο χειραγώγησης των 
όντων. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Εκεί που ξεκινά ο φόβος των ευθυνών 
σταματά η ανθρώπινη πράξη.  

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Φάρμακο κατά του φόβου του θανάτου, η 
ορθή πίστη. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Να φοβόμαστε αυτούς που κάνουν τους 
μεγάλους σταυρούς. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

 Φάρμακο κατά του φόβου της 
διαπόμπευσης, η καταφρόνηση. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 

 

  



 

 

Ο φόβος με τον πανικό μαζί οδηγούν στον 
θάνατο ή τον φόνο. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Όσο λιγότερα ζητούν από την ζωή οι 
άνθρωποι, τόσο λιγότερο φοβούνται τον 

θάνατο. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Ο νέος φιλόσοφος φοβάται την κατηγορία 
του παγανιστή, ο παλαιός την κατηγορία 

του αθεϊστή. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Βαφτίζεσαι επιφυλακτικός βλέποντας τα 
παθήματα τρίτων ή όταν γνωρίσεις τον 

φόβο του κινδύνου. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Ο φόβος των ευθυνών είναι διαφορετικός 
από την ευσυνειδησία. Έχει σύμμαχο το 

καθήκον και μητέρα την οκνηρία.  
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Ο φόβος για παγκόσμια συμφορά ενώνει το 
ανθρώπινο πνεύμα , αμβλύνει τις διαφορές 

και θέτει σε φυλακή (εγρήγορση) τον 
άνθρωπο. 

Αντώνιος Περιπατητής 

  



Περί κολάσεως: 
Στις θρησκείες όλου του κόσμου ο φόβος 
ελέγχει τους πιστούς. Σε άλλες ονομάζετε 
κόλαση σε άλλες χάσιμο ψυχής σε άλλες 
κρίση Θεού σε άλλες ταραχή της ψυχής. 

Γενικώς σε κάθε θρησκεία τον πιστό 
κυβερνά, ο άγνωστος φόβος που 

επικαλείται ο κάθε ιεράρχης που επιθυμεί 
πειθήνια πειθαρχία. 

Αντώνιος Περιπατητής 



Τι εστί φόβος; 

   

Ο φόβος είναι ανθρώπινο δημιούργημα και 
σκοπός της δημιουργίας του είναι ο 

έλεγχος του ανθρώπινου νου. Δεν νοείται 
δε στο σκεπτόμενο ζώο καθώς του στερεί 

την ελευθερία της βούλησης.  



Τι εστί φόβος; 

Όλα δημιουργήθηκαν από τον Ένα να είναι 
ελεύθερα . Σε αυτόν τον κανόνα δεν 

ξεφεύγει το σκεπτόμενο ζώο που καλείται 
*ΑΝΘΡΩΠΟΣ* . Στα ζώα  όπως και στον 

άνθρωπο υφίσταται ο πανικός που είναι η 
μητέρα του τρόμου και έχει άμεση σχέση 

με το ένστικτο της επιβίωσης. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

 

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