
Η 5η από τις 12 Προτροπές 
 

Να έχω Ηθική 



 

Ανήθικο να δίνουμε δίκαιο στο άδικο. 

 
Αντώνιος  Περιπατητής 

 



 

Ο ηθικός άνθρωπος είναι συνήθως αθόρυβος 

 
Αντώνιος  Περιπατητής 

 



 

Ανήθικη είναι η σπορά ψεύτικης προσδοκίας  
 

 
Αντώνιος  Περιπατητής 



 

Ανήθικο είναι η άλογη εκμετάλλευση ενός 
εθελοντή . 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Καλό είναι η ζωή μας να διακρίνεται για την 
ταπεινότητα και την κοσμιότητά της. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Είναι γνώρισμα χαλαρής ηθικής και 
αδύναμου χαρακτήρα το να συνάπτουμε 

σχέσεις με το ταίρι άλλου. 
 

Αντώνιος Περιπατητής 



    

H ηθική είναι ανηθικότητα και το 
αντίστροφο όταν τη μελετάμε στον χρόνο 

και στις κοινωνίες. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

Κρινόμαστε ηθικά για το σύνολο των 

πράξεων μας. Δεν *υπάρχει ηθική δούλων 

και ηθική κυρίων* (Νίτσε).  

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Η ηθική είναι μια και αδιαίρετη για όλους 
αυτό που διαφέρει είναι ο τρόπος που έχει 
ο κάθε άνθρωπος ή Λαός ή τάξη ώστε να 

την προσεγγίζει κάθε φορά. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Η γεωγραφική θέση των κοινωνιών και η 
ανάγκη για πίστη στο Ανώτερο Ένα είναι 
παράγοντες που επηρεάζουν την ηθική 

καθώς η εν΄λόγω έννοια είναι ρευστή σε 
αυτές.  

Αντώνιος Περιπατητής 



    

   H ηθική διαπαιδαγώγηση των μαζών 
(ηθικοπλασία) έχει ανατεθεί τόσο κατά το 

παρελθόν το παρόν και το μέλλον στις 
θρησκείες. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 



    

 

Λόγου χάρη το να επιστρέφουμε ότι μας 
δανείζετε νοείτε διαφορετικά σε μια φυλή 

του Αμαζονίου και διαφορετικά στην 
Αμερική.  

 

Αντώνιος Περιπατητής  



    

  Αυτή η μοναδική σταθερή, δηλαδή η Τάξη 
ηθικής ορίζεται από τις Συμπαντικές 
Αρετές και μόνο αυτές οι αρετές ορίζουν 
Ηθική Τάξη στις κατά τόπους θρησκείες. 

  
Αντώνιος Περιπατητής 



    

Διαφορετικά στην ίδια κοινωνία, νοείτε η 
επιστροφή του δανεικού σήμερα από ότι 

πριν πενήντα χρόνια. Διαφορετικοί δρόμοι 
που φτάνουν στην ίδια ηθική τάξη. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



    

   Το δικαίωμα αυτό, ανατέθηκε και θα 
ανατίθεται από τους Κυβερνήτες σε αυτές 

με σκοπό, την καλύτερη διοίκηση και 
εκμετάλλευση των κοινωνιών. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



   

H ηθική είναι ρευστή καθώς η αρχή: 
*ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ ΠΑΝΤΑ ΧΩΡΕΙ ΟΥΔΕΝ 

ΜΕΝΕΙ* του Ηράκλειτου κυριαρχεί πλήρως 
σε αυτή, ενώ αυτή που παραμένει 

σταθερή είναι η Τάξη ηθικής. 
 

Αντώνιος Περιπατητής  



   

Πιο απλά, κάτι που σε μια κοινωνία 
χαρακτηρίζετε ανήθικο ή βάρβαρο σε άλλη 

χαρακτηρίζετε ηθικό και η ειδοποιός 
διαφορά έγκειται στην γνώση και μόνον 

που αυτές κατέχουν. 
 

Αντώνιος Περιπατητής 



    

   Να θέτω ηθικούς κανόνες και αξίες. Βάση 
ωφέλιμη για την συμβίωσή μου με ομοειδή 

πλάσματα του Σύμπαντος.  

   Παρόμοια πλατφόρμα δόθηκε στις ανά την 
υφήλιο θρησκείες. Γενικά η περί ηθικής 

Τάξη με βοηθά στην ευκολότερη 
εκμετάλλευση των μαζών ανά το Σύμπαν. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



   

  Άρα :   

  Δεν πρέπει να θίγω την  *ηθική τάξη 

πραγμάτων*, αλλά να θέτω ηθικούς 
κανόνες και αξίες.  

   Βάση ωφέλιμη για την συμβίωσή μου με 

ομοειδή πλάσματα του Σύμπαντος.       
    Περισσότερα: http://www.metron-ariston.gr/hthikh.html 
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