
Εξάντας Ελλήνων 

Δικαιοσύνη 



 

Η δικαιοσύνη είναι ισότητα. 
 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Το άδικο θεριεύει όταν το αφήνεις. 
 

 

Αντώνιος Περιπατητής  

 

 



 

Tο δίκαιο παράπονο ακούει ο Θεός. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Χειρότερο των δικαστών μια πλάνη. 

 
Αντώνιος Περιπατητής  

 

 



 

Για την Θεία Δίκη μιλούν πιο πολύ οι 
γέροντες.  

Αντώνιος Περιπατητής   



 

 Πρώτος ο Δικαστής να επιδιώκει την 
Αλήθεια. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  

 



 

Η δικαιοσύνη έχει συμμάχους την τιμιότητα 
και την ντομπροσύνη. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Όπου  νοσεί η δικαιοσύνη , φοβάται η 
ελευθερία. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Μερικές φορές την αλήθεια την βλέπουν 
πολλοί εκτός των δικαστών. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



   

Επιβράβευση του Καλού Πολίτη η 
απρόσκοπτη απονομή της Δικαιοσύνης. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Η αλήθεια εμφανίζεται δυσκολότερα μεταξύ 
δικηγόρων στα δικαστήρια. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

Να φυλάττουμε τους Δικαστές όπως η μάνα 
το μωρό της. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

Η αλήθεια αργεί να φανεί στις αίθουσες των 
δικαστηρίων. 

Αντώνιος Περιπατητής  

 



   

 Το δίκαιο που κερδίζεται με άδικο (αθέμιτο) 
τρόπο είναι άδικο. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

Η δικαιοσύνη είναι μία εκ΄των Συμπαντικών 
αρετών. 

Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

Για την δικαιοσύνη μιλάνε πιο πολύ οι 
φυλακισμένοι. 

Αντώνιος Περιπατητής  

 



 

Nα αναγνωρίζουμε το δικαίωμα απόδοσης 
του Δικαίου μόνο σε Δικαστές. 

Αντώνιος Περιπατητής  

  



 

Η δικαιοσύνη πρέπει να υπηρετεί τον καλό 
πολίτη και όχι να την υπηρετούν οι καλοί 

πολίτες. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Το δίκαιο δεν θα πρέπει να διεκδικείται με 
άδικο (δλδ παράνομο, παράτυπο, 

απάνθρωπο) τρόπο.  
Αντώνιος Περιπατητής 



 

  Η δικαιοσύνη για να έχει ισχύ πρέπει να 
σπεύδει βραδέως αποδίδοντας 
άμεσα  εκτελεστές αποφάσεις. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

  Όποιος υπερασπίζεται την Αλήθεια είναι σα 
να υπερασπίζεται τον Θεϊκό Νόμο. Γιατί 

Αλήθεια και Δικαιοσύνη είναι Ένα. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Ο δικαστής οφείλει να είναι στολισμένος με 
τις αρετές της αφοβίας, της εντιμότητας 

αλλά πρωτίστως της ανθρωπιάς. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Nα ξέρεις ότι οι άδικοι δεν υπολογίζουν την 
ζωή των δίκαιων για αυτό οι δίκαιοι 
χρήζουν της προστασίας αυτών που 

μένουν άπρακτοι για το δίκαιο. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

   Τα κενά της πολιτικής και τις παρατυπίες 
της εκτελεστικής εξουσίας έρχεται να τα 

διευθετήσει ή να τα συγκαλύψει η 
δικαιοσύνη. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

  Ο δίκαιος άνθρωπος πρέπει να κολυμπάει 
αντίθετα από το ρεύμα των αδίκων και 

διεφθαρμένων για να  φτάσει στην πηγή 
της δικαιοσύνης. 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

  Αυτός που υπηρετεί την αλήθεια υπηρετεί 
τον Ένα διότι ο Ένα είναι δικαιοσύνη και 
δίκαιο μαζί που υπηρετούνται από την 

Αρετή της Αληθείας. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 
Το δίκαιο σου το βρίσκεις ευκολότερα    

ή μόνο : 

 

Αν είναι σύμφωνο με το Νόμο. 

Αν είναι ταυτόσημο με το θεϊκό θέλω.  

Αν είναι ταυτόσημο με συμφέροντα 
ισχυρότερων σου. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



 
Οι Δικαστές είναι: 

   Οι θεματοφύλακες της ανθρώπινης Τάξης 
Πραγμάτων . Δίχως αυτούς δεν υπάρχει 
Πολιτειακή οργάνωση . Είναι ήρωες της 
Πατρίδος. Έχουν μεν, την ίδια αξία με 

τους ήρωες σε απελευθερωτικούς αγώνες. 
Πρέπει δε, να τιμώνται κατά τον ίδιο 

τρόπο με αυτούς. 

Αντώνιος Περιπατητής  



Δύο τα ενάντια της Ελληνικής 
δικαιοσύνης : 

 Ο υπερβολικός χρόνος για την 
τελεσφόρηση μιας υπόθεσης και το υψηλό 
κόστος για την περάτωσή της εξαιτίας και 

άλλων εμπλεκόμενων φορέων (λ.χ. 
πραγματογνωμόνων). Σε όλα αυτά 

προστίθεται και η δυσκολία εφαρμογής 
των δικαστικών αποφάσεων με πρώτο 

αρνητικό παράδειγμα το Ελληνικό Κράτος  



 

 

 

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