
Από το βιβλίο «Νέα Κείµενα 2» 
Σχόλια, στη στήλη ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ» 
 
 
Νέα ∆ηµοκρατία  Νέα ∆ιανόησις 
 

] Ο κ. ∆. [Α. ε@ ιναι Σύµβουλος Προγράµµατος το~υ ΕΙΡΤ. Θέσις καίρια {αν 
[αναλογισθε~ι κανείς πόσο [ακούγεται τό ραδιόφωνο σ’ α[υτό τόν τόπο, καί γι’ α[υ-
τό πόσο σοβαρό ρόλο παίζει στήν «παίδευση» α[υτο ~υ το ~υ Λαο ~υ 

] Ο κ. ∆, [Α. λοιπόν συνέγραψε καί [εδηµοσίευσε στό Πρόγραµµα το ~υ ΕΙΡΤ 
σειρά πέντε {αρθρων τ~ης µι~ας σελίδας καί κάτι, µέ τόν [απέριττο τίτλο «Συνοπτι-
κή ] ιστορία το ~υ ] Ελληνικο ~υ πνεύµατος». \ Ενας πού δέν {ετυχε νά ε@ ιναι [αναγνώ-
στης το ~υ κ. ∆. [Α. θα [απορο ~υσε: «Μα \ολα α[υτά σέ πέντε {αρθρα τ~ης µι~ας σελί-
δας καί κάτι;». [ Εκε~ινος \οµως πού {ετυχε νά ε@ ιναι [αναγνώστης, τέτοια [απορία 
δέν {εχει διότι ]ο κ. ∆. [Α. στήν ] ιστορία το ~υ ] Ελληνικο ~υ πνεύµατος περιγράφει 
«τήν νέαν ]υγι ~α ∆ηµοκρατίαν πού (=την ]οποίαν) κτίζοµεν σήµερον, Λαός καί 
Στρατός, [ενωµένοι».  ∆ικαίωµά του. Σύµβουλος ε@ ιναι, συγγραφεύς ε@ ιναι, [εκδό-
της τ~ων συγγραφ ~ων του (µε λεφτά {αλλων) ε@ ιναι. Τώρα {αν κανείς {εχει τήν γνώ-
µη \οτι [η ] ιστορία το ~υ ] Ελληνικο ~υ πνεύµατος πρέπει νά [αρχίζει κάπως ποιό πρίν 
[από τήν «Νέαν ∆ηµοκρατίαν» {ας κρατήση τή γνώµη του γιά τόν [εαυτό του. 

Λοιπόν [απορία γιά τό µέγεθος τ~ης συγγραφ ~ης δέν {εχει ]ο [αναγνώστης. [Από-
ρία καί κατάπληξη {εχει γιά τό περιεχόµενό της. Συγκεκριµένα [αναρωτιέται µη-
πως καί [αγνοε~ι βασικά ] ιστορικά γεγονότα, µήπως ]η λογική του {επαψε νά λει-
τουργε~ι ]οµαλά, καί [εν τέλει µήπως {εχασε –µαζί µέ \ολα τ’ {αλλα- καί τήν α{ισθη-
ση τ~ης γλώσσας του µιά καί δέν µπορε~ι ο {υτε καί γραµµατολογικά – {όχι βέβαια 
νοηµατικά– νά καταλάβη \οσα διαβάζει. 

∆ιότι γράφει ]ο κ. ∆. [Α. : 
«Ο] ι σηµερινοί \ Ελληνες γνωρίζουν \οτι τετρακόσια {ετη δουλείας […] @ησαν 

[ακόµη [αρκετά [..] ω\ στε τό { Εθνος ο[υχί µόνον νά µή δυνηθ~η νά παρακολουθή-
ση τάς [εξελίξεις τάς λαβούσας χώραν ε[ ις τόν Ε[υροαµερικανικόν χ~ωρον, καί 
µάλιστα ε[ ις µίαν [εκ τ~ων πλέον κρισίµων φάσεων τ~ης ] ιστορίας, µετά τήν [Ανα-
γέννησιν δηλαδή, [αλλά καί νά [εξέλθει [εξουθενωµένον [εκ τ~ης δουλείας ταύ-
της». 

Μά, [απορε~ι ]ο [αναγνώστης, πού ]υπ~ηρξε καλός µαθητής στό σχολε~ιο, ]ο «[αµε-
ρικανικός χ~ωρος» µετά τήν [Αναγγένησιν δέν ε@ ιχε [εξελίξεις διότι ]απλούστατα 
δέν ]υπ~ηρχε. Μορφοποιήθηκε τό 1776, καί µέχρι τήν ] Ελληνική [ Επανάσταση 
@ηταν πολύ [απασχοληµένος µέ τήν χρυσοθηρεία, τό δουλεµπόριο καί τήν προ-
ετοιµασία το ~υ [εµφυλίου του πολέµου. 

{ Η: 
«Τό µεγαλύτερον [ανάστηµα ε@ ιναι τό [ηθικοπνευµατκόν. ∆έν ε@ ιναι τό ]υλικόν. 

(Α [υτό βέβαια δέν τό {ηξερε κανείς πρίν τό διατυπώση τόσο ε{υγλωττα διά τ~ης 



θεωρίας τ~ων [αναστηµάτων ]ο κ. ∆. [Α.). ] Η σηµερινή ] Ελλάς ε@ ιναι µεγάλη […] 
διότι ω] ς σκοπόν της {εχει τόν πνευµατικόν πολιτισµόν µέ τάς α[ ιωνίας [αξίας, τόν 
{ανθρωπον». 

\ Ωστε ]η σηµερινή ] Ελλάς. [ Εν ~ω ]η [Αρχαία ] Ελλάς πού δέν ε@ ιχε ω] ς σκοπόν 
της «τόν πνευµατικόν πολιτισµόν µέ τάς α[ ιωνίας [αξίας, τόν {ανθρωπον» δέν 
@ηταν µεγάλη. 

{ Η: 
«Ε@ ιναι µεγάλη διότι ω] ς µέσον χρησιµοπιε~ι τόν τεχνολογικόν πολιτισµόν, 

τήν µηχανήν». [ Εν ~ω ]η [Αγγλία, ]η Γαλλία, ]η Γερµανία κ.τ.λ. πού δέν χρησιµο-
ποιο~υν ω] ς µέσον τόν «τεχνολογικόν πολιτισµόν» ( [αφο ~υ βέβαια ]ο πολιτισµός 
δέν χρησιµοποιε~ιται) δέν ε@ ιναι µεγάλες. { Η τόν χρησιµοποιο ~υν καί ε@ ιναι 
µεγάλες; Τότε ]η ] Ελλάς ε@ ιναι µεγαλύτερη! 

{ Η: 
«Τό µεγαλει ~ωδες σάλπισµα τ~ων σηµεριν ~ων ] Ελλήνων ε@ ιναι: Στροφή πρός 

τόν ] Ελληνοχριστιανισµόν, πρός τόν πνευµατικόν πολιτισµόν, πρός τόν {ανθρω-
πον, διά τήν σωτηρίαν τ~ης ∆ηµοκρατίας». \ Ωστε \ολες α[υτές οι στροφές διά τήν 
σωτηρία τ~ης ∆ηµοκρατίας. Και [εγώ κ. ∆. [Α. πού δέν ε@ ιµαι ∆ηµοκράτης [αλλά 
Μοναρχικός νά µήν τίς κάνω α[υτές τίς στροφές; 

{ Η: 
«] Η σηµερινή Νέα ] Ελλάς τ~ης [Απριλιαν ~ης [ Επαναστάσεως το ~υ Λαο ~υ καί 

το ~υ Στρατο ~υ περικλείουσα ε[ ις τούς κόλπους της ]υπό συµπεπυκνωµένην µορ-
φήν ] ιστορίαν α[ ιώνων [αλλά καί [εποχάς ]ηρωϊκο ~υ µεγαλείου ω] ς α[υτάς το ~υ Σόλω-
νος, το ~υ Πεισιστράτου, το ~υ Κλεισθένουςκαί το ~υ Περικλέους…». Τό π~ως τάς 
περικλείει καί µάλιστα ]υπό comprimè µορφήν δέν τό [αναπτύσσει ]ο συγγρα-
φεύς. 

{ Η: 
«Π.χ. [ ιδού µία [ηθική πράξις κατά τόν Α, \ητις \οµως συγκρούεται µέ τόν νό-

µον καί τήν κοινήν γνώµην τ~ης δεδοµένης [εποχ~ης {η το ~υ δεδοµένου τόπου. ] Η 
παροχή βοηθήµατος πρός [επαίτην. { Εχοµεν [εδ~ω µίαν πράξιν [αντικοινωνικήν 
καί { ισως καί παράνοµον». \ Ωστε ]η [ελεηµοσύνη «πράξις [αντικοινωνική καί 
{ ισως καί παράνοµος» κατά τόν ] Ελληνοχριστιανόν κ. ∆. [Α. {Ας τό {εχουν α[υτό 
]υπ’ {όψιν τούς ο] ι Χριστιανοί -χωρίς πρόθεµα- πού πιστεύουν στούς λόγους το ~υ 
Κυρίου «Μακάριοι ο] ι [ελεήµονες \οτι α[υτοί [ελεηθήσονται». 

{ Η: 
«Ε{ ιποµεν [εν το~ις προηγουµένοις \οτι ]η 21η [Απριλίου δέν δίδει συνταγάς 

[…]. ] Η Νέα ∆ηµοκρατία, τήν πολιτικήν, τήν Κοινωνικήν καί τήν Ο[ ικονοµικήν 
∆ικαιοσύνην τήν τοποθετε~ι ε[ ις τήν παροχήν συνθηκ ~ων καί δυνατοτήτων περισ-
σότερον, προκειµένου νά καταστο ~υν α[υτοδύναµοι ο] ι ]οµάδες καί τα {ατοµα-πο-
λ~ ιται καί προκειµένου κατά τρόπον δίκαιον νά γευθο~υν τήν χαράν τ~ης δη-
µιουργίας των τ~ης [ ιδίας καί [ολιγώτερον ε[ ις τήν παροχήν ψιχίων [εκ τ~ης δη-
µιουργίας τ~ης [ανόµου κατά κανόνα ε[ ις τήν περίπτωσιν α[υτήν, [ολίγων προνο-



µιούχων. ] Η Νέα ∆ηµοκρατία παρέχει µόνον, [αναλόγως τ~ων [αναγκ ~ων διά συν-
θ~ηκας καί δυνατότητας πρός δράσιν δηµιουργικήν τ~ων [ατόµων καί τ~ων ]οµά-
δων». 

[ Εδ~ω ]ο [αναγνώστης θαυµάζει µέν τό στύλ, τήν σύνταξη, τήν ο[ ικονοµία καί 
τό βάθος το ~υ λόγου, δέν µπορε~ι \οµως νά [αντιληφθ ~η γιατί ο] ι πολ~ιται λέγονται 
«{ατοµα-πολ~ιται», τί σηµαίνει ]ο \ορος πολιτική ∆ικαιοσύνη καί τί σχέση {εχει µέ 
τήν α[υτοδυναµία ]οµάδων καί «[ατόµων-πολιτ ~ων», τί σηµαίνει πέρα [από τήν 
Κοινωνική ∆ικαιοσύνη ]η Οίκονοµική ∆ικαιοσύνη καί π~ως, τέλος πάντων, ο] ι 
τρε~ις  ∆ικαιοσύνες –Πολιτική, Κοινωνική καί Ο[ ικονοµική- τοποθετο ~υνται 
«[ολιγώτερον ε[ ις τήν παροχήν ψιχίων [εκ τ~ης δηµιουργίας […] τ~ων [ολίγων προ-
νοµιούχων». ∆ιότι ]η ∆ικαιοσύνη, [ακόµη καί \οταν δέν ε@ιναι µία, [αλλά τρε~ις, 
\οπως θέλει ]ο ∆. [Α., τέτοιο [αλισβερίσι –παίρνω [από τόν \ενα δίνω στον {άλλο 
ψιχία {η καρβέλια– δέν {εχει. 

[ Αλλο~υ, µαθαίνουµε {αλλα πράγµατα. «{Αν ]ο κάθε {ανθρωπος {εζη µόνος, διό-
τι ε[ ις µίαν ∆ηµοκρατίαν ]υπάρχει καί τό δικαίωµα τ~ης µοναξι ~ας, θα [ηδύνατο 
{ανευ περιορισµο ~υ νά χαίρεται τά δικαιώµατα (πολιτικά καί [ατοµικά) πού [ανα-
φέραµεν προηγουµένως. \ Οσα [εννοε~ιται [αφορο ~υν \ενα µονήρη βίον. {Αν καί γιά 
(=διά) πολύ [ολίγον, ε[ ις περίπτωσιν καταχρήσεως τ~ων δικαιωµάτων τούτων». 
Μαθαίνουµε λοιπόν πως «{αν ]ο κάθε {ανθρωπος {εζη µόνος», ]οπότε φυσικά δέν 
νοε~ιται κοινωνία, ]υπάρχει [αληθής ∆ηµοκρατία, πού µάλιστα [αναγνωρίζει καί 
τό «δικαίωµα τ~ης µοναξι ~ας», δηλαδή τό δικαίωµα τ~ης διαλύσεως τ~ης κοινω-
νίας. Τότε λοιπόν, στή «µοναξιά», ]ο κάθε \ενας µπορε~ι νά χαίρεται τα πολιτικά 
καί [ατοµικά δικαιώµατα «\οσα [εννοε~ιται [αφορο ~υν \ενα µονήρη βίον». (Το πιά 
ε@ ιναι [ακριβ ~ως α[υτά [αφήνει νά τό µαντέψωµε ]ο κ. ∆. [Α.). Και [επί πλέον στήν 
περίπτωσιν τ~ης «µοναξι ~ας» [ακόµη, µπορε~ι νά τά χαίρεται α[υτά τά δικαιώµατα 
«{ανευ περιορισµ ~ων […] [αλλά ε[ ις περίπτωσιν καταχρήσεως, γιά πολύ [ολίγον». 
Α [υτά µαθαίνουµε γιά τήν µοναξιά. Καί [αναθυµούµαστε [εκε~ινο τό παλιό σουξέ 
«Μοναξιά, µοναξιά ε@ ισαι ]η πιό σκληρή παρέα, µοναξιά, µοναξιά ε@ ισαι κάποτε 
µοιραία». 

Καί λίγο Συνταγµατικό ∆ίκαιο [από τόν κ. ∆. [Α. 
«Ε[ ις τήν περιοχήν τ~ων πολιτικ ~ων [ελεθερι ~ων [ανήκουν τά πολιτικά δικαιώ-

µατα τ~ης ψήφου το~υ [εκλέγεσθαι, το ~υ νά γινόµεθα {ενορκοι, το ~υ νά συµµετέχω-
µε ε[ ις τήν [εξουσίαν, το ~υ νά γινώµεθα [εκδόται [εφηµερίδων καί το ~υ νά [εγκρίνω-
µεν τούς φόρους διά τ~ων [αντιπροσώπων µας». 

Πόσο ε[υτυχε~ις λοιπόν πρέπει νά α[ ισθανόµαστε ]αφο ~υ µ ~ας [επιτρέπεται νά 
[εγκρίνουµε τούς φόρους. Σκεφθε ~ ιται {αλλους δύστυχους λαούς πού πληρώνουν 
φόρους χωρίς νά τούς {εχει δοθε~ι ]η χαρά νά τούς [εγκρίνουν. (Ο ]ι σύναρθρες ]υπο-
τακτικές «το ~υ νά συµµετέχωµεν, «το ~υ νά [εγκρίνωµεν» κ.τ.λ. ε@ ιναι ]η [απόδοσις 
µιξοβαρβαριστί τ~ων [απαρεµφάτων «το ~υ συµµετέχειν», «το ~υ [εγκρίνειν» κ.τ.λ. 
\ Οπως ε@ ιναι γνωστό, στη νεοελληνική γλώσσα α[υτά τα [απαρέµφατα [αποδίδο-
νται µέ ]υποτακτική: νά συµµετέχωµεν, νά [εγκρίνωµεν κ.τ.λ. 



Τέλος: 
«] Η [ Ορφική σκέψις, πηγή φωτός [ανεσπέρου, [από τήν ]οποίαν [εκπορεύονται 

τό [αγωνιστικόν πνε~υµα τ~ης [ Ολυµπίας, [αλλά καί ]η ∆ελφική [ ιδέα τ~ης συµφιλιώ-
σεως καί τ~ης συνεργασίας, ]η [ ιδέα τ~ων [Αµφικτυωνι ~ων, ]η ]υψιπετής α[υτή σκέ-
ψις, ζωοδώτρα πρώτη δύναµις παγκοσµίου [ακτινοβολίας, στίς µέρες µας ξα-
ναζε~ ι». 

Σπάνια «]η ]υψιπετής σκέψις» τ~ης «[ ιδέας τ~ων [Αµφικτυωνι ~ων» [ενέπνευσε 
τόσον. ] Ο κ. ∆. [Α. {εχει ποιητική φλέβα. Καί {ετσι, «ποιητική [αδεία» µπορε~ι νά 
γράφει τά παραπάνω. [Αλλοίµονο \οµως {αν ]ο γιός µου τά διαβάσει, τά πάρει 
το~ις µετρητο~ις καί πε~ι στό σχολε~ιο του \οτι [από τήν [ Ορφική σκέψη [εκπορεύεται 
τό [αγωνιστικό πνε~υµα τη~ ς [ Ολυµπίας καί ]η ∆ελφική ] ιδέα τ~ων [Αµφικτιωνι ~ων 
-που δέν ε@ ιναι διόλου ∆ελφική. Θά µηδενισθ ~η καί δίκαια. Και [αλλοίµονό του 
{αν γράψει [εκε~ινο τό «ζωοδώτρα» πού θυµίζει κοµµουνιστοφαυλοκρατικό πα-
ρελθόν. Και τρισαλλοίµονο πιά, {όχι µόνο στό γιό µου [αλλά καί σέ µένα, {αν π~η 
πώς στις ]ελληνοχριστιανικές µέρες µας ξαναζε~ι ]η παγανιστική [ Ορφική σκέψη. 

 
 

] Οδηγός ε[υνοµίας 
 

Τό καλοκαίρι πέρασε, ο] ι ταξιδι ~ωτες [επιστρέφουν, βγάζουν τίς τουριστικές 
[εξαρτήσεις τους, [ανοίγουν τίς βαλίτσες, φυλ~ανε –ω] ς κόρην [οφθαλµο ~υ- τά δια-
βατήρια. [ Εντυπώσεις ποικίλες, πού συµφωνο ~υν \οµως σέ \ενα σηµε~ιο: Ο] ι περισ-
σότερες ξένες χ~ωρες ε@ ιναι [αναρχούµενες, χωρίς [εθνικά [ ιδανικά, [αξιοπρεπή 
[αστυνοµία καί στιβαρή Κυβέρνηση. Παράδειγµα τό [επεισόδιο ]ενός φίλου. 
] Οδηγο ~υσε, λέει, σ’ \ενα µεγάλο πάρκο µι~ας χώρας \οταν ε@ ιδε κόσµο συγκεντρω-
µένο καί κάποιον [ανεβασµένο σέ µιά καρέκλα νά µιλ~α. [Από περιέργεια πλη-
σίασε τό αυτοκίνητό του ν’ [ακούσει. { Ε, λοιπόν τί νοµίζετε πώς {ελεγε [εκε~ινος ]ο 
κύριος. Κατηγορο ~υσε τόν [Αρχηγό το~υ κράτους καί τήν Κυβέρνηση καί ζητο ~υ-
σε τήν παραίτησή τους. Μάλιστα! Καί {όχι µόνο δέν βρέθηκε \ενας {εντιµος πολί-
της {η \ενας {εντιµος µυστικός νά τόν ]αρπάξη καί νά τόν στείλει σ’ \ενα κρατητή-
ριο νά το ~υ διδάξουν Πολιτική [Αγωγή, [αλλά –τό καί φρικτώτερο– {επειτα [από 
λίγο πλησίασε τόν φίλο µου \ενας [αστυφύλακας καί το ~υ συνέστησε νά σβήσει 
τή µηχανή το ~υ α[υτοκινήτου του γιατί [ενοχλε~ι τόν ]οµιλητή. 

{Αλλοι  διηγούνται {αλλα παρόµοια µε τήν { ιδια [απογοήτευση. Μόνο \ενας 
{εδειχνε [απόλυτα ] ικανοποιηµένος. [ Εγώ, κύριε, λέει δέν {αφησε τα πράγµατα 
στήν τύχη. \ Οταν {εφτανα σέ µιά χώρα τήν [εξέταζα πρ~ωτα καί µετά {εµενα. Καί 
π~ως τήν [εξέταζες; τόν ρώτησαν. {Α, πολύ ]απλό, λέει. [ Επειδή δέν @ηταν δυνατόν 
νά ρωτάω «ε@ ισθε [αναρχούµενοι {η ε[υνοµούµενοι» {η «ε@ ισθε δηµοκρατική {η δι-
κτατορική χώρα» κ.τ.λ. σκέφτηκα \εναν {εµµεσο τρόπο νά τό διαπιστώνω. Με 
έρωτήσεις φαινοµενικά {ασχετες καί λίγης ω\ ρας παρατηρήσεις στούς δρόµους. 
Συγκεκριµένα [εκε~ινα που προσπαθο ~υσα νά δ ~ω καί νά µάθω @ηταν τά ]εξ~ης: 



1. \ Οταν ]ο {Αρχων  πηγαίνει [απ’ τό σπίτι στό Γραφε~ιο καί [αντίστροφα, 
παρατάσσονται κατά µ ~ηκος τ~ης διαδροµ ~ης 3.000 (ω] ς {εγγιστα) [αστυ-
νοµικοί; 

2. Στή διαδροµή α[υτή τά καλύµµατα τ~ων φρεατίων ε@ ιναι σφραγισµένα; 
3. ] Ο {Αρχων µιλ~α στή συγκέντρωση τ~ων καθηγητ ~ων τ~ων Πανεπιστη-

µίων χωρίς χειρόγραφο; 
4. Στούς κινηµατογράφους τήν ω\ ρα τ~ων [επικαίρων, ο] ι γυνα~ικες τραβο ~υν 

τούς {αντρες τους [από τό µανίκι γιά νά µή µιλήσουν; 
5. Στό δρόµο ο] ι {ανθρωποι γυρίζουν συνεχω~ ς πίσω γιά νά δο ~υν µήπως 

τούς [ακολουθε~ι κάποιος µέ χοντρό σβέρκο; 
6. Τό ποδόσφαιρο [αποτελε~ι τό σπουδαιότερο δε~ιγµα [ Εθνικ ~ης ρώµης; 
7. ] Υπάρχουν µόνο πολιτικοί κατάδικοι {η πολιτικοί [εξόριστοι καί {όχι 

πολιτικοί κρατούµενοι; 
[ Εάν διεπίστωνα ότι \ολα α[υτά συµβαίνουν, τότε {ηµουνα βέβαιος \οτι βρι-

σκόµουνα σέ µιά χώρα ]υγιο ~υς νέου τύπου δηµοκρατίας καί µπορο ~υσα νά µείνω 
καί νά περάσω –ω] ς τουρίστας– θαυµάσια.  


