
 
 
 

Η 1η από τις 12 Προτροπές  

 

1. Να υπακούω στην Ανάγκη  



 

   

Οι απαιτήσεις γεννούν ανάγκη. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Η ανάγκη γεννά σκλάβους. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 

 



 

 

Να δημιουργώ ωφέλιμες ανάγκες. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



      

 

Η ανάγκη πολλές φορές ορίζει γάμο.  

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Αναγκαία αρετή είναι η κατανόηση. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 

 



 

 

Πράττουμε κατά πως αντιλαμβανόμαστε τις 
ανάγκες μας. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

 

Η αρμονία γύρω μας είναι αποτέλεσμα 
συμπαντικής Ανάγκης. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

 

Οι άνθρωποι όπως και όλα γύρω του τείνουν 
να γίνουν αρμονικά δλδ αναγκαία… 

 

Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

 

Μη λησμονούμε,  μητέρα της τεχνολογίας 
και της επιστήμης είναι η ανάγκη. 

                                           Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

 

Δεν είναι αναγκαίο να ανεχόμαστε ότι 
αγαπάμε καθώς ταράσσεται η αρμονία μας. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 

 

 



 

 

Η φύση ακολουθεί αυτόν τον κανόνα. 
Πράττει αναγκαία όπως την Ανάγκη 

αντιλαμβάνεται… 
Αντώνιος Περιπατητής 

 



   

    

O φτωχός για να ζήσει χρήζει την ανάγκη 
του Θεού, ο πλούσιος την ανάγκη της 

τύχης.  

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Το πάθος όσο και η ανάγκη οδηγούν τις 
πράξεις. Για αυτό πρέπει να έχουμε την 

διάκριση.  
Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

 

Η ανάγκη οδηγεί ή ακολουθεί τις πράξεις. Το 
να πράττουμε το αναγκαίο είναι δείγμα 

σωφροσύνης και όχι δειλία. 
 

Αντώνιος Περιπατητής 



    

 

Δεν είναι λίγες οι φορές που την ανθρώπινη 
ανάγκη νικά η διάθεση (ευχάριστη, 

δυσάρεστη). 
 

Αντώνιος Περιπατητής 



    

    

Η ανθρώπινη ανάγκη οδηγείται από την 
παρόρμηση ή την επιθυμία. Είναι δε άμεσα 
εξαρτώμενη από το ορμέμφυτο ένστικτο.  

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 



    

    

Είθισται ο ανθρώπινος νους να αναζητά τα 
περιττά και τα μάταια αμέσως μόλις 

αποκτήσει τα αναγκαία και απαραίτητα. 
 

Αντώνιος Περιπατητής 

  



    

Πράξε αν πιστεύεις ότι η ανθρώπινη ανάγκη 
υπερβαίνει την ανάγκη άλλων πραγμάτων 

για να διατηρήσεις την εσωτερική σου 
αρμονία, πάντα δεχόμενος τις συνέπειες 

της πράξης. 
Αντώνιος Περιπατητής 



    

Δεν υπάρχει ισχυρότερο φύλο. Υπάρχουν 
συνθήκες που επιβάλουν τις πρωτοβουλίες 
ευθύνης να τις αναλαμβάνει το ένα από τα 
δύο φύλα και το άλλο να συμφωνεί επί της 

ανάγκης.  

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 



   

Τι κυριαρχεί της ανάγκης; 

  Η τάξη που υπηρετεί την αρμονία. 
Συνεπώς η ανάγκη για Τάξη δημιούργησε 
το ΠΑΝ και τα ΠΑΝΤΑ. Ή αλλιώς, Αρμονία 
δηλαδή εκείνο το Συμπαντικό στοιχείο που 

είναι υπηρέτης του ΠΑΝΤΟΣ και των 
ΠΑΝΤΩΝ.  

Αντώνιος Περιπατητής 



   

 Υ.Γ.: Δεν υπάρχει ως επί τω πλείστων 
Διαπλοκή υφισταμένου προς την 

προϊστάμενη αρχή. Υπάρχει το πιεστικό 
παράπονο του υφισταμένου που ικανοποιεί 

η προϊστάμενη αρχή. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



  
 Άρα : 
     

    Να μη κρίνουμε ή αντιδρούμε χωρίς να 
γνωρίζουμε την ανάγκη καθώς αιτία, αρμονία και 

ανάγκη είναι το ίδιο πράγμα.    

    Δηλαδή η αρχή της κατανόησης είναι να 
καταλαβαίνεις τις ανάγκες του άλλου. Αυτή η αρχή 
της κατανόησης συνδέεται άμεσα με την αρετή της 

υπομονής. 

  

    Γενικά να ζούμε πράττοντας το αναγκαίο και 
απαραίτητο και όχι το περιττό. 

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