
Η 4η από τις 12 Προτροπές 

 

Να τηρώ και να θέτω Τάξη 
Πραγμάτων  



 

 

Δεν υπάρχει Αναρχία, υπάρχει αταξία.  

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Στην Τάξη υπακούει το Σύμπαν.  

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Παντού κυριαρχεί η Τάξη ακόμα και στην 
Αταξία. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



  

  

Μη ξεχνώ τούτο: Το ειδικότερο υπερέχει του 
γενικότερου. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  

  



 

 

Εν αρχή ήταν χάος, έπειτα ήρθε η Τάξη 
όπου λειτούργησε και διατήρησε το ΠΑΝ.  

 
Αντώνιος Περιπατητής 



    

 

Οι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια χρησιμότητα 
(ή δύναμη) αλλά έχουν την ίδια αξία.  

 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Η Αναρχία στρέφεται εναντίον της κοινωνίας 
και της Πολιτείας καταδικάζοντάς τες σε 

θάνατο ή μαρασμό. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Έτσι όπως όλα τα δάχτυλα είναι απαραίτητα 
στην παλάμη έτσι και όλοι οι άνθρωποι 

είναι απαραίτητοι σε μια κοινωνία. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Η τάξη είναι μία από τις συμπαντικές ουσίες 
πραγμάτων ιδεών και αξιών. Όμως μην 
συγχέουμε την αταξία με την αναρχία.  

 
Αντώνιος Περιπατητής 



   

  

 Όπου υπάρχει οργανωμένη σκέψη υπάρχει 
και η Τάξη (οργανωμένη κοινωνία). 

Συνεπώς το να έχω Τάξη έχω Πολιτειακή 
οργάνωση.  

Αντώνιος Περιπατητής 



   

   

Το να απαγορεύω είναι χειρότερο του να 
περιορίζω.  

  Το να θέτουμε όρια είναι ανώτερο από το 
να απαγορεύουμε.  

 
Αντώνιος Περιπατητής 



    

 

Στην Τάξη υπακούει η Ανάγκη διότι αυτή 
είναι πρώτη κυρίαρχη με την αρμονία να 
είναι το πρωταρχικό συστατικό του ΠΑΝ 

και των ΠΑΝΤΩΝ  

 
Αντώνιος Περιπατητής 



  

  

 Η αταξία δείχνει άναρχη τάξη αλλά ακόμα 
και αυτή υπόκειται στις αρχές της Τάξης. 

Καθώς έχει αρχή και τέλος, ορίζει και 
ορίζεται, δημιουργείται και δημιουργεί.  

 
Αντώνιος Περιπατητής 



     

    

 

 

Άλλο Αταξία άλλο Αναρχία. Η πρώτη είναι 
ζωοποιός καθώς οδηγεί μέσω της εμπειρίας 
στην Τάξη η δεύτερη όμως είναι θανατικό 

βέλος στην ψυχή και την Πολιτειακή 
οργάνωση.  

 
Αντώνιος Περιπατητής  



 

Το να μη δεχόμαστε Αρχή, άρχοντα , σοφό, 
Νόμο, πρεσβύτερο είναι σα να μη 

δεχόμαστε Δημιουργό ή ανώτερο από μας 
Ον. Αυτό αποτελεί μια από την 

μεγαλύτερές βλασφημίες.  
 

Αντώνιος Περιπατητής 



    

    

Η Αναρχία δεν δέχεται Αρχή πόσο μάλλον το 
τέλος. Αυτή είναι επικίνδυνη για την 

Πολιτειακή οργάνωση.  

Επικίνδυνη για το Ον που καλείται άνθρωπος 
καθώς αφαιρεί την οργάνωση κύριο 

συστατικό για την επιβίωση μιας κοινωνίας.  

Αντώνιος Περιπατητής  



   Η Τάξη είναι αρχή αρμονίας. Aν θέσουμε 
τα πράγματα (ή την ζωή μας) σε τάξη, 

προτεραιοποιώντας τις ανάγκες της τότε 
αυτή (η Τάξη) θα μας διατηρήσει 

κυρίαρχους και αρμονικούς με τους γύρω 
μας. 

Αντώνιος Περιπατητής  



  Όπως τα δάχτυλα του χεριού μας δεν είναι 
όλα ίδια έτσι και οι άνθρωποι δεν είναι 
ισοδύναμοι ή ίσοι μεταξύ τους. Η μόνη 

ισότητα που έχουν είναι η ισονομία και η 
αξία της  ανθρώπινης ζωής τους. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



Η άναρχη κοινωνία από την μελέτη της 
ιστορίας της αποδεικνύεται ότι είναι η 

μόνη που χάνεται ενώ αυτή που 
αντιστάθηκε αναπτύχθηκε εξελίχθηκε ήταν 
αυτή με την σωστή Πολιτειακή οργάνωση 
δηλαδή αυτή που διέθετε Τάξη πραγμάτων 

και ιδεών. 
Αντώνιος Περιπατητής 



Τι είναι η κοινωνική συνοχή : 

   

   Όπως όταν κόψεις το δάχτυλο του χεριού 
σου γεμίζει όλη η παλάμη αίμα και 

δυσλειτουργεί όλο το άκρο, έτσι όταν 
βλάπτεις έναν άνθρωπο ή μέλη οικογένειας 
ή οικογένεια ή κοινωνική ομάδα είναι σα να 

ακρωτηριάζεις άκρο στο σώμα της 
κοινωνίας. Άρα κοινωνική συνοχή είναι η 

υγεία των άκρων της κοινωνίας. 
 

Αντώνιος Περιπατητής 



   Άρα:  
    

   Με ασφάλεια μπορεί κάποιος να πει ότι όλα 
διέπονται από αυτήν (τάξη πραγμάτων) 
δηλαδή το πνεύμα η ύλη ακόμα και το 

ήθος. 

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