
Εξάντας Ελλήνων 

Γονέων 



 

 

Δεν επιλέγουμε τους γονείς 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Η επιμέλεια και η τάξη έχουν τους ίδιους 
γονείς. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Η υπερβολική αγάπη των γονέων οδηγεί σε 
τυραννία. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Ντροπή, μέθοδος ελέγχου συμπεριφοράς 
των παιδιών. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Η δυσκολία είναι ο καλύτερος δάσκαλος για 
τους νέους. 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Η καλοτυχία των γονέων συνήθως δεν 
συνοδεύει τα παιδιά. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Πρέπει να υπάρχει το μέσο στην αγάπη στην 
λύπη όπως και στον έρωτα. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Όταν αγαπάμε δεν τιμωρούμε, μόνο 
νουθετούμε με μέτρο και παράδειγμα. 

Αντώνιος Περιπατητής  

 



 

 

Τρία πόδια στηρίζουν άνθρωπο. Η εργασία, 
η φιλία και η οικογένεια. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Ο γονέας προστατεύει αλλά είθισται να 
στερεί από τα τέκνα την ζωοποιό εμπειρία. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Από παράξενο (δύσκολο) γονέα βγαίνει καλό 
παιδί και από καλό γονέα παράξενο παιδί. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 

  



 

 

  Δεν υπάρχουν ρόλοι γονικοί, υπάρχει μόνο 
το συναίσθημα (πατρότητα, μητρότητα) 

Αντώνιος Περιπατητής  

 



 

 

Πολιτεία και γονείς θα έπρεπε να σημαίνουν 
προστασία και μάθηση. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  

 

 



 

   

Οι μητέρες μην ειρωνεύονται τις κόρες οι 
πατέρες μην αποκαρδιώνουν τους γιούς. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

Οι γονείς είναι αναντικατάστατοι όπως 
αναντικατάστατοι είναι και οι γονείς των 

γονέων. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Η υπερβολική αγάπη όπως και η υπερβολική 
έλλειψη από τους γονείς το ίδιο βλάπτει τα 

παιδιά. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 Η αγάπη των γονέων προς τα παιδιά τους 
είναι η πιο αγνή, άδολη και αγενής αγάπη 

(δεν έχει τρόπους ευγένειας).  
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Είναι απαράδεκτο να διδάσκεις στα παιδιά 
σου την απαξίωση αυτού που τα συντηρεί ή 

τα προστατεύει. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Η ντροπή και ο φόβος κακοί παιδαγωγοί για 
παιδιά δάσκαλοι όμως των αμαθών ή 

ανοήτων ανθρώπων.  
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Η αξιοπρέπεια στον σύντροφο χάνεται 
ευκολότερα όταν ο έτερος αυτών, βάζει 
υψηλότερα σε αξία τους συγγενείς του. 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

Nα αγαπούμε τα παιδιά μας γιατί 
διαφορετικά είναι σα να αρνούμαστε τον 

εαυτό μας και το μέλλον. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Δεν πρέπει να κυριαρχούμε στα παιδιά μας 
σαν να είμαστε τύραννοι γιατί 

κινδυνεύουμε από τις επαναστάσεις τους. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

  Ο παππούς και η γιαγιά δεν αντικαθιστούν 
αλλά υποκαθιστούν τους γονείς και αυτό 

μόνο σε ώρα ανάγκης. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Με τον γονέα μας μαθαίνουμε να 
επιβιώνουμε, με τον γονέα του γονέα μας 

μαθαίνουμε να συναισθανόμαστε. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Είναι απορίας άξιο ο γονέας να γνωρίζει με 
ακρίβεια πόσα ξόδεψε για τα παιδιά του 
ενώ δεν γνωρίζει πόσο χρόνο διέθεσε σε 

αυτά. 

Αντώνιος Περιπατητής  

 

 

  



 

Δεν είναι σπάνιο το γεγονός ότι όταν η 
περιουσία των γονέων δίδεται στα παιδιά 
αυτή να ανταλλάζεται με την αχαριστία 

τους. 
Αντώνιος Περιπατητής 

  



 

Είναι γνώρισμα κακών γονέων τα παιδιά 
τους να ντρέπονται για αυτούς. Δηλαδή τα 

παιδιά να προσβάλλονται από την 
συμπεριφορά των γονέων. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Τέσσερις θα έπρεπε να είναι οι αδερφές που 
να βοηθούν στην ανατροφή των πολιτών 

και των παιδιών. Η προσαρμογή, η 
κατανόηση, η ανεκτικότητα και η 

συγχώρεση. 
Αντώνιος Περιπατητής  

 

 



 

 Από το παιδί σου είναι πιθανό να ακούσεις 
λόγια συκοφάντη ή εχθρού. Η διαφορά σε 

αυτά τα λόγια είναι ότι τα λόγια του 
παιδιού σου είναι μόνο λόγια. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Να μην ζητάμε από τα παιδιά μας να 
γίνονται οι προσδοκίες (θελήματά) μας 
γιατί δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το καλό 
τους ή αν συμφωνεί με το Θείο θέλημα. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Τον άνθρωπο ή τον αποδεχόμαστε ως έχει ή 
τον αλλάζουμε . Αν τον αποδεχθούμε ως 
έχει κερδίζουμε ηρεμία και άνθρωπο . Αν 

τον αλλάξουμε χάνουμε άνθρωπο και 
ηρεμία...  

Αντώνιος Περιπατητής 



 

Από τα παιδιά σου περίμενε να ακούσεις τα 
χειρότερα . Αγνόησέ τα λόγια και μην 
απαντήσεις . Συνέχισε να αγαπάς με 

σύνεση και στο μέλλον θα αμειφθείς για 
αυτό. 

Αντώνιος Περιπατητής 

  



Ποιο το σοφότερο; 

 Πολλές φορές κάτι που για εμάς είναι καλό 
ή κακό, δίκαιο ή άδικο για τα παιδιά μας ή 
για τους γύρω μας δεν είναι καλό ή κακό, 
δίκαιο ή άδικο. Η δύναμη της εξέλιξης δρα 

παντού και μορφοποιεί διαφορετικά τις 
αντιλήψεις.  



Ποιο το σοφότερο; 

Το σωστότερο είναι να αφήνουμε να 
δράσουν μόνοι τους  για την ζωή τους ενώ 

εμείς να δίνουμε, την εμπειρία μας εαν 
αυτό μας ζητηθεί . Διότι όπως είπε ο 
Πλάτωνας *η δύναμη βρίσκεται στη 

διάνοια , στο σώμα, στις πράξεις και στα 
παθήματα*  ενώ δεν είναι σωστό τα λάθη 

μας να τα δίδουμε στους άλλους. 
Αντώνιος Περιπατητής 

 



Διαζύγιο 

Σήμερα δύσκολα παντρευόμαστε και εύκολα 
χωρίζουμε. Αν όμως χωρίσουμε να μην 

στεναχωριόμαστε ούτε να μετανιώνουμε 
για αυτό.   

Οφείλουμε όμως  αφενός μεν οι άνδρες να 
πράττουμε τα αναγκαία και πρέποντα  για 

τα παιδιά μας δηλαδή να τους 
παρέχουμε  προστασία, προσοχή και 

τροφή. 



Διαζύγιο 

Αφετέρου δε οι γυναίκες να παρέχουν 
ασφάλεια επιτρέποντας στους πρώην 

συντρόφους τους να βλέπουν τα παιδιά 
τους και να μην τους συκοφαντούν σε 

αυτά. Τέλος τα παιδιά να επιτρέπουν στους 
γονείς τους να φτιάξουν νέα οικογένεια, 

εαν η ηλικία τους το επιτρέπει, 
κατανοώντας τις ανάγκες τους. 

Αντώνιος Περιπατητής  

  



Τρίτοι: 

Μην αφήνουμε τρίτους να αποφασίζουν για 
εμάς ή την οικογένειά μας. Να είμαστε οι 

ίδιοι κωπηλάτες και καπετάνιοι 
ταυτόχρονα. Να αναλαμβάνουμε 

εξολοκλήρου την ευθύνη της 
διακυβέρνησής μας με τις επιπτώσεις των 

επιλογών μας χωρίς να μετανιώνουμε. 

  



Τρίτοι: 

 

Διότι είναι καλύτερη μια λάθος απόφαση 
παρά η αβουλία που γεννά ανασφάλεια και 

σύγχυση στους γύρω μας  
 

Αντώνιος Περιπατητής 

 

 



 

 

 

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