
Η 8η από τις 12 Προτροπές 

Να πιστεύω δυνατά δίχως 
μωροπιστία και να σέβομαι τα 

πιστεύω των άλλων  



 

Καλό να πιστεύεις. 

Καλύτερο να πιστεύεις σε Θεό. 

Άριστο να πιστεύεις στον εαυτό σου. 
 

Αντώνιος Περιπατητής 

 

 



 

 

Οι θρησκείες είναι κεκαλυμμένο εμπόριο. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Ο φανατισμός καταργεί τη Δημοκρατία.  

 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Ζωή δίχως αρετή είναι τούνελ δίχως έξοδο. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Άνθρωπος δίχως πίστη είναι καράβι δίχως 
πυξίδα. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



   

 

Όταν θέλεις μπορείς όταν δεν θέλεις ψάχνεις 
δικαιολογίες.  

 
Αντώνιος Περιπατητής 



    

    

Να τηρούμε την αρχή της καλής πίστης και 
των χρηστών ηθών.  

 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



   

Η δυνατή πίστη είναι  ατμομηχανή της 
ανθρώπινης ζωής. Αν δεν έχουμε πίστη 

δεν έχουμε πυξίδα. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



    

 

 

   Η ανθρώπινη νόηση χρειάζεται την πίστη 
μέσω των θρησκειών για να ηρεμήσει. 
Αυτός είναι ο λόγος που τις δημιουργεί.  

 

Αντώνιος Περιπατητής  



   

  Eίναι προτιμότερο να προσευχόμαστε για 
τις αγαθές επιθυμίες των συνανθρώπων 

μας παρά για τις δικές μας. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

   Να σέβομαι την διαφορετική άποψη 
(θέση, τοποθέτηση) δίχως δογματισμούς 
και δίχως να γίνομαι ο ίδιος μωρόπιστος.  

 
Αντώνιος Περιπατητής 



    

 

   Να πιστεύω δυνατά μετά από έλεγχο 
αυτών που ακούω και να μην εμποδίζω 

άλλους να πιστεύουν ότι επιθυμούν.  

 
Αντώνιος Περιπατητής 



    

  Να προσευχόμαστε στον Θεό ώστε να 
πραγματοποιήσει τις αγαθές επιθυμίες των 
συνανθρώπων μας και όχι τις δικές μας. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 



    

  Να χρησιμοποιώ με αγάπη την Λογική μου 
καθώς είναι το ωραιότερο όπλο που 

διαθέτω για να επιλύω προβλήματα.  Γιατί 
αυτό είναι το μωσαϊκό του Σύμπαντος.  

 
Αντώνιος Περιπατητής 



   

   Μην ακούμε κανένα άνθρωπο μήτε πατέρα 
μήτε μητέρα μα μήτε και θεό. Να ακούμε 
μόνο την Λογική μας. Σε αυτήν και μόνον 
πρέπει να πιστεύουμε εμείς οι άνθρωποι. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



  Όπως το σώμα θέλει ύδωρ για να 
συντηρηθεί το ίδιο και η ανθρώπινη νόηση 
χρειάζεται την θρησκεία για να προστρέξει 

και να αποφύγει μέσω αυτής, την 
ατέρμονη αναζήτηση του Θείου. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



   Μητέρα της τρομοκρατίας είναι η κακή 
πίστη (φανατισμός) γι΄αυτό να είμαστε 

καλόπιστοι, δημοκρατικοί (σεβαστές όλες 
οι διαφορετικές απόψεις) αλλά 

επιφυλακτικοί με αυτά που ακούμε και 
βλέπουμε. 

Αντώνιος Περιπατητής  



Όπως ο σκύλος εκδηλώνει την ευγνωμοσύνη 
του στον άνθρωπο με την πίστη του και 

το κούνημα της ουράς έτσι και ο 
άνθρωπος θα πρέπει να ευχαριστεί το Θείο 

με την πίστη του και τις αρετές του.  
Αντώνιος Περιπατητής 



  Γενικά να ερευνάμε και να μελετάμε τα 
πάντα, να μην πιστεύουμε πουθενά άνευ 

της κρίσεως και της διακρίσεως. Διότι αυτή 
είναι η συμπαντική χρησιμότητα της 

ανθρώπινης νοήσεως.  
     

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