
Εξάντας Ελλήνων 

Κυβερνήτες 



 

 

Η πειθώ είναι δυνατότερη της διαταγής. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Όλες οι εξουσίες υποκλίνονται στην γνώση. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Οι φιλόσοφοι δεν επιθυμούν να 
κυβερνήσουν. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

  

Ο Λαός στα χέρια παράλογου ηγέτη γίνεται 
αυτοκαταστροφικός. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Η φιλοδοξία φτιάχνει κυβερνήτες και 
σκλάβους.  

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Ο Ηγέτης εμπνέει ο Κυβερνήτης διοικεί 
(διαχειρίζεται). 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Βαρύ το φορτίο του ηγέτη, ελαφρύ του 
κυβερνήτη. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 

  



 

 

Ο ηγέτης πονά τον Λαό, ο Λαός πονά από 
τον κυβερνήτη. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Ο ηγέτης πρέπει να έχει εκτός του Λόγου 
(πειθώ) και σταθερότητα. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

 

Ως  ανθρωπότητα σπανίως διαθέτουμε 
ηγέτες συχνά όμως κυβερνήτες. 

  
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Ο Νόμος είναι το ίδιο κοφτερό μαχαίρι για 
τον πολίτη και για τον κυβερνήτη.  

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Άτυχος ο λαός που έχει για ηγέτη αμαθή 
(ανιστόρητο) ή ανόητο. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

   

Ηγέτης, συμβιβαστικός εκεί που δεν μπορεί, 
ασυμβίβαστος εκεί που μπορεί. 

  
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Αν κάποιος *φίλος σου* έγινε κυβερνήτης 
να εύχεσαι να μην γίνει εχθρός σου. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

 

Ο Κυβερνήτης οφείλει να οργανώνει την 
Πολιτεία στην ευζωία του πολίτη. 

Αντώνιος Περιπατητής  

 



 

 

Ο ηγέτης οφείλει να οργανώνει την Πολιτεία 
στην μακροημέρευση του πολίτη. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Οι αντιεξουσιαστές πάντοτε θα είναι 
ωφέλιμοι στην εγρήγορση μιας Δημοκρατίας. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

Ο πολίτης πρέπει να πείθεται ότι οι θυσίες 
του αποσκοπούν στην αξιοπρέπεια και την 

μακροημέρευσή του. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Το τολμηρότερο για τον Κυβερνήτη και τον 
ηγέτη να πείσει τον πολίτη ότι δεν είναι 

σκλάβος. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Τα γηρατειά όταν ερωτοτροπούν με τον 
θάνατο αδιαφορούν για την εξουσία και τα 

πλούτη. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

  Είναι σπάνιο ένας ηγέτης να έγινε από τύχη 
είναι συχνό ένας κυβερνήτης να έγινε από 

τύχη. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Όταν οι κυβερνήτες είναι ανίκανοι τότε 
αυτοί μιλούν για το παρελθόν αντί για το 

μέλλον. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Ο ηγέτης πρέπει να πείθει τους 
ασθενέστερους για να τον σέβονται και να 

τον υπακούν. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Άλλο ηγέτης άλλο κυβερνήτης. Ο 
κυβερνήτης περιέχει έναν μικρό ηγέτη, ο 

ηγέτης δεν περιέχει κυβερνήτη. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Είθισται σήμερα να βγαίνουν κυβερνήτες , 
αυτοί που κοστίζουν λιγότερο στις 

πολυεθνικές εταιρίες. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Ο κυβερνήτης πρέπει να διοικεί όχι με το 
φόβο του νόμου αλλά με την αρετή και το 

παράδειγμα. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Ο καλός κυβερνήτης πρώτα κυβερνά τον 
εαυτό του έπειτα το σπίτι του και 

τελευταία τους άλλους. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Συμφέροντα του Λαού και συμφέροντα 
πολυεθνικών διαφέρουν όπως το φως με 

το σκοτάδι. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Κυβερνήτες που εξαρτώνται από την 
πολιτική τους φιλοδοξία , εξαρτώνται και 

από τα οικονομικά συμφέροντα. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Τη ζωή του Δικαστή όπως και τη ζωή του 
Ηγέτη πρέπει να τη διαφυλάττουμε ως 

κόρη οφθαλμού. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 Ο ηγέτης διαθέτει εκτός από ικανότητα 
Διοίκησης και εγκράτεια, αγάπη στο Δίκαιο 

και προσαρμοστικότητα. 
Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

Το μυαλό του κυβερνήτη πάντοτε γεμίζει 
σκουπίδια για αυτόν τον λόγο χρέος 
αυτών που κυβερνά η φροντίδα του.  

Αντώνιος Περιπατητής 



 

Ο Λαός θα ήταν πιο ευτυχισμένος αν 
απελευθερωνόταν από τον ζυγό της 
φιλοδοξίας των ηγετών του και την 

θρησκευτική προκατάληψη. 
Αντώνιος Περιπατητής 

  



 

Ηγέτες παραμένουν στην μνήμη της 
ανθρωπότητας, αυτοί που αντιστέκονται 

στην Λαγνεία, την Θήλεια  και τα 
συμφέροντα των πολυεθνικών. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Όπως οι γιορτές είναι οι χρωματιστές 
πινελιές της καθημερινότητας των 

ανθρώπων το ίδιο χρωματιστές πινελιές είναι 
και οι αντιεξουσιαστές στην καθημερινότητα 

των κυβερνώντων. 

Αντώνιος Περιπατητής  



   

Χαρισματικός είναι αυτός που δρα με το 
*ΚΑΙΡΟΝ ΠΡΟΣΜΕΝΕ* (Περίανδρος) και 
το *συμφερότερο είναι το συμφωνότερο 

με την φύση του* (Πλάτωνας). 

Αντώνιος Περιπατητής  

 

  



 

Δίπλα σε ένα σπουδαίο άνθρωπο βρίσκεται 
ένας άλλος σπουδαίος άνθρωπος, δίπλα σε 

ένα ασήμαντο ή σε ένα πολύ σπουδαίο 
άνθρωπο δεν βρίσκεται κανείς άνθρωπος. 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

Μόλις η ανθρωπότητα κυβερνηθεί από έναν 
μέσω των πολλών (κυβερνητών) τότε 

πολύ γρήγορα θα μετοικήσει σε άλλους 
πλανήτες. 

Αντώνιος Περιπατητής 

  



   

 Ο ηγέτης δομεί τα σταθερά της κοινωνίας, 
οικογένεια, πατρίδα, παιδεία γιατί 

διαφορετικά δομεί το πολιτειακό χάος του 
Σύμπαντος.  

Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

   Για τους ηγέτες ο κανόνας είναι ένας: Ο 
ηγέτης φτιάχνει την ηγεσία του 

(πολιτικούς συμμάχους) και όχι η ηγεσία 
τον ηγέτη. 

Αντώνιος Περιπατητής  



Οι λαοί είναι όπως το ζυμάρι. Βάζοντας τα 
σωστά υλικά και τους καλοψήσεις με ιδέες 

μπορείς να τους φας. Στην αντίθετη 
περίπτωση κάθονται στο στομάχι των 

κυβερνώντων. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 
Το δίκαιο σου το βρίσκεις ευκολότερα 

μόνο τότε: 

 
 

Αν είναι σύμφωνο με το Νόμο. 

Αν είναι ταυτόσημο με συμφέροντα 
ισχυρότερων σου. 

Αν είναι ταυτόσημο με το θεϊκό θέλω.  
 

Αντώνιος Περιπατητής 



Ένα το καθήκον του ηγέτη: 

Να οδηγεί με ασφάλεια το κοπάδι σε 
ασφαλές μποστάνι για να φάει....Μη μιλά 
αλλά να πράττει, γιατί οι πράξεις μιλούν 
μόνες τους. Εξάλλου ο τσομπάνης δεν 

ρωτά τα πρόβατα που θα πάει. 

Αντώνιος Περιπατητής  



Να μην ξεχνάμε ότι όσο πιο ψηλά είμαστε 
τόσο πιο μεγαλόψυχοι πρέπει να 

γινόμαστε διότι τίποτε δεν θα είχαμε αν 
δεν μας είχε Δοθεί και κάτι που μας έχει 
χαρισθεί είναι αχαριστία να λέμε ότι μας 

ανήκει. 

Αντώνιος Περιπατητής  



Φανταστείτε την κοινωνία όπως το 
ανθρώπινο σώμα. Πως θα λειτουργούσαμε 

αν το μυαλό μας δεν δούλευε καλά. 
Μήπως θα δρούσαμε βλαπτικά για το 

σώμα; Το μυαλό στην ανθρώπινη κοινωνία 
είναι οι κυβερνώντες του.  

Αντώνιος Περιπατητής 
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