
Εξάντας Ελλήνων 

Θεός 



 

 

Νους και χρόνος είναι Θεός. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Θεός και άνθρωπος πατέρας και γιός. 

 
 

Αντώνιος Περιπατητής 

 

 

 



 

 

Ευκολότερα λατρεύεις Θεό όταν υποφέρεις. 

 
 

Αντώνιος Περιπατητής  

 



 

 

Μόλις ο άνθρωπος κυριαρχήσει του χρόνου 
έγινε Θεός. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Η ανθρωπότητα μπολιάζεται από τον Θεό 
μέσω του ανθρώπου. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

  Αν αγαπάμε Θεό δεν μισούμε άνθρωπο 
πόσο μάλλον φύση.  

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

  Ένα είναι το δεδομένο ότι προερχόμαστε 
από έναν Δημιουργό. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Να τιμάμε Θεό όχι μόνο στο χώρο λατρείας 
αλλά με καθημερινές πράξεις. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Το ανεξήγητο δεν είναι θεϊκό όσο και αν 
επιμένει ο άνθρωπο έτσι να το βαφτίζει. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

 

Όταν οι θρησκευτικές απόψεις συναντάνε 
τις επιστημονικές τότε γίνονται κωμωδία. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

  Δεν ξέρω αν ο Θεός κάνει λάθη, το μόνο 
που ξέρω είναι ότι ο άνθρωπος κάνει λάθη. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

  Ο άνθρωπος δεν πρέπει να θρηνεί Θεό εαν 
άνθρωπος θρηνεί Θεό δεν είναι Θεός.... 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

  Ο Θεός είναι παντού. Ο άνθρωπος όμως 
τον βρίσκει όπου θέλει και όπως θέλει. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

    

Ο Θεός παίζει (ή αναγκάζει) τον άνθρωπο 
όπως ένα παιδί με τα παιχνίδια του ή με το 

κατοικίδιο του.  
Αντώνιος Περιπατητής 



 

  

O κάθε άνθρωπος κατανοεί διαφορετικά 
κομμάτια του ίδιου Λόγου στον χρόνο 

συνθέτει το Λόγο. 
Αντώνιος Περιπατητής 

  



 

Θεός σημαίνει Ελπίδα. Ελπίδα σημαίνει λύση 
των προβλημάτων μου. Επειδή η ελπίδα 

φεύγει πάντα τελευταία το ίδιο συμβαίνει και 
με το Θεό. 

Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

Ο Θεός περικλείει τον άνθρωπο και όχι ο  
άνθρωπος τον Θεό , ότι άλλο αν πω είναι 
ασέβεια στον Δημιουργό που μας έπλασε 

καθ΄εικόνα και καθ΄ομοίωση.  
 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

Πιστεύω ότι αυτός που ζει δίχως Θεό, η 
ψυχή αναζητά μετά τη φθορά της ύλης, την 

ύλη ατέρμονα και βασανιστικά διότι μη 
λησμονούμε ότι ψυχή είναι Θεϊκό εξάρτημα. 

 
Αντώνιος Περιπατητής  

 



 

   Ο Θεός παίρνει πολλά ονόματα και πολλές 
μορφές: άλλοτε λέγεται Δίας (θρησκείες), 

άλλοτε φύση, άλλοτε νους, χρήμα, 
ανάγκη, πεπρωμένο, τύχη, κίνδυνος κ.α. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

O Θεός αγάπησε τον άνθρωπο και τον 
άφησε ελεύθερο, ο άνθρωπος αγάπησε τα 
πτηνά και έφτιαξε κλουβιά. Εδώ βρίσκεται 

η ειδοποιός διαφορά στην Αγάπη. 
 

Αντώνιος Περιπατητής 

  



 

Το να μιλάμε να πράττουμε ή να 
σκεφτόμαστε ως επίγειοι Θεοί αυτό είναι 
ασέβεια ως προς τον Ένα και να είμαστε 

βέβαιοι ότι για αυτό θα λογοδοτήσουμε και 
θα τιμωρηθούμε. 

Αντώνιος Περιπατητής 

  



Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων: 

 

Αυτοί που ζουν δίχως Θεό. 

Αυτοί που δε ζουν δίχως Θεό. 

Αυτοί που ενώ ζουν δίχως Θεό στην πορεία 
πιστεύουν και το αντίστροφο. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 

 

 



 

   Ένα από τα κίνητρα για να δράσει το καλό 
είναι να αντιδράσει στο (γενόμενο) κακό, 
διότι στη δράση υπάρχει η αντίδραση η 
οποία αποτελεί μέρος της συμπεριφοράς 
της Θεϊκής φύσης για την διατήρηση της 

Αρμονίας.  
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Έχω την γνώμη ότι όσο λιγότερο 
λατρεύουμε το Θεό ή τους Θεούς τόσο 

λιγότερο εξαρτιόμαστε από αυτούς. Διότι 
το τυπικό λατρευτικό σημαίνει εξάρτηση. 

Και η εξάρτηση δεν συνάδει με την 
ελευθερία που είναι ο Θεός. 

Αντώνιος Περιπατητής 

  



 

  Άλλο Θεός, άλλο θρησκεία. Εκεί που 
μπαίνει το τυπικό λατρευτικό βγαίνει ο 

Θεός. Διότι, το τυπικό εκμεταλλεύεται τον 
πόθο της πίστεως και όπου υπάρχει πόθος 

υπάρχει πάθος και όπου υπάρχει πάθος 
υπάρχει σκότος. 

Αντώνιος Περιπατητής  



  Όλοι αναγνωρίζουν το Θείο. Ο σκύλος τον 
άνθρωπο . Ο αμνός τον ποιμένα . Το 
βρέφος τη μάνα. Ο άνθρωπος τον 

Δημιουργό. Γενικά ο Θεός νοείται στο 
νοών . Χωρίς τον νου δεν θα υπήρχε Θείο. 
Διότι όπως ο τυφλός δεν βλέπει το φως, 

έτσι και αυτός που δεν διαθέτει νόηση δεν 
νοεί Θεό.  

Αντώνιος Περιπατητής  

 

 



   Ο Θεϊκός νους επειδή είναι ισχυρός 
αδιαφορεί για τις ύβρεις τις προκλήσεις ή 

την ασέβεια των ανίσχυρων . Εξαιτίας 
αυτής της ανοχής οι ανίσχυροι αγαπάνε 

δυνατότερα τον ισχυρό από ότι ο ισχυρός 
τον ανίσχυρο . Αυτό γίνεται διότι  δρα 

καταλυτικά πάνω τους η κατανόηση που 
διέπει το σύμπαν και που νοείτε από τη 

σκέψη που κυριαρχεί πάνω σε αυτό. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

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