
Εξάντας Ελλήνων 

Εγωισμός 



 

Ο εγωιστής δεν παραδέχεται λάθος. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Πονάει περισσότερο ο εγωισμός παρά το 
σώμα. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Καλό είναι να μην είμαστε 
καλαμοκαβαλικευτές. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Ο εγωιστής τρέφεται με άλογη επιμονή, 
φήμη και κολακεία. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

  



 

Το πρώτο χαρακτηριστικό του νεογνού ο 
εγωισμός του ηλικιωμένου η ταπείνωση. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Ο εγωισμός τρέφεται με κολακεία έχει 
αδερφή την έπαρση και φίλη την φιλοδοξία. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 

 



   

Ο εγωισμός με το θυμό είναι αδέλφια και 
είναι εξίσου φθοροποιά για το σώμα το 

πνεύμα και την ψυχή. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Όταν είμαστε εγωιστές νομίζουμε ότι 
είμαστε το κέντρο και όχι κομμάτι του 

σύμπαντος. 
Αντώνιος Περιπατητής 

  



 

Είναι εγωιστικό να πιστεύω ότι αυτά που σας 
γράφω είναι τα καλύτερα γιατί δεν είναι, 

υπάρχουν καλύτεροι από μένα. Κι αν όχι σε 
αυτόν τον κόσμο σε άλλους! 



 
Ο εγωιστής πιστεύει ότι: 

 

Θα ζει αιώνια. 

Είναι το κέντρο του κόσμου. 

Τα ξέρει όλα και είναι αλάθητος. 

Μόνο αυτός είναι σε όλον τον κόσμο. 

Από αυτόν εξαρτιούνται όλοι και όλα. 
 

Αντώνιος Περιπατητής 

 

 



 
Αλαζονεία 

 

Να μην επιβάλλομαι  με την αλαζονεία μου. 

 
 

Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

Η υπερηφάνεια με την φιλοδοξία είναι 
κινητήριος δύναμη. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 

 



 

Η υπερηφάνεια μαζί με την αλαζονεία είναι 
κακή παρέα για τον πλούσιο. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

Η υπερηφάνεια στον φτωχό μοιάζει με 
κωμωδία στον πλούσιο με αλαζονεία. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

H αξιοπρέπεια με την υπερηφάνεια είναι 
καλές δίδυμες αδερφές και φωλιάζουν 

ευκολότερα στον φτωχό. 
 

 

Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

Να μην καυχιέμαι για αυτήν. Να μην ζητώ 
μόνο να με ακούνε και όταν ακούω να μην 
ακούω. Να μην περιφρονώ τα κάτω γιατί 

από κει πατώντας πήγα πάνω. 
 

Αντώνιος Περιπατητής 

 



 Πρώτος ο Ιησούς δίδαξε δια του 
παραδείγματός του το ότι: το να γίνουμε 

*τίποτα* είναι τα πάντα. Δηλαδή ο 
μηδενισμός του εγώ μας (εγωισμού) με 
απλά λόγια η ταπείνωσης, είναι το κλειδί 

για την ανύψωση του πνεύματός μας  
Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

 

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