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Τεχνικές Ωριμότητας του Πολιτικού Δυϊσμού 
 

 

Στην πανηγυρική συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για την Εθνική μας επέτειο της 25ης 
Μαρτίου 1821, ομιλητής υπήρξε ο Ακαδημαϊκός κύριος Νικηφόρος Διαμαντούρος, με 

θέμα: 
«Ο αγώνας της Ελληνικής ανεξαρτησίας: Μία μακρο-ιστορική προσέγγιση» 

Την επιστημονική του και συγχρόνως διδακτική του αυτή ομιλία έκλεισε με μία αναφο-
ρά στον πολιτικό κομματικό δυϊσμό, ο οποίος ανέκυψε κατά τον σχηματισμό του 

νεοσύστατου Ελληνικού κράτους, μετά το 1821. 

Ο κομματικός αυτός δυϊσμός είχε τη γενική μορφή της προοδευτικής και συντηρητι-
κής παράταξης, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα, έστω κι αν στην 

ιστορική του διαδρομή έλαβε διαφορετικές ποιοτικές ονομασίες, ανάλογα με την εποχή 
(Βασιλικοί-Δημοκράτες, Εθνικόφρονες-Κομμουνιστές, Δεξιοί-Αριστεροί και προσφάτως 

Ευρωπαϊστές-Αντιευρωπαϊστές, τουτέστιν Μνημονιακοί - Αντιμνημονιακοί). 
Την ύπαρξη των δύο αντιθέτων τύπων πολιτικής συμπεριφοράς ανέδειξαν και οι μελέτες 

του Hans Eyseneck, ο οποίος διαχώρισε αυτούς βασικά στους άκαμπτους και στους 
διαλεκτικούς. Τους άκαμπτους εξέφραζαν οι φασίστες και οι αναρχοκομμουνιστές, 

τους διαλεκτικούς οι συντηρητικοί και οι προοδευτικοί, οι οποίοι ιδιαίτερα στη Χώρα 

μας ήσαν κάθε άλλο παρά διαλεκτικοί, αφού επέτρεψαν, μεταξύ των άλλων συμφορών, 
να εμφανισθεί και το δίπολο της άλλης κατηγορίας των σκληρών και των άκαμπτων. 

Αυτός όμως ο δυϊσμός δεν παρατηρείται μόνο στους ανθρώπους, αλλά θεωρείται και 
θεμελιώδης αρχή της φύσης. Φύση είναι και ο άνθρωπος! 

Στη φύση όμως ο δυϊσμός αντιπαρατίθεται δημιουργικά σύμφωνα με την Αριστοτελική 
εντελέχεια και με σκοπό την Ηρακλείτεια αρμονική λειτουργία της. Στην Πατρίδα μας 

δυστυχώς λειτουργεί καταστροφικά, όπως αποδεικνύεται από την πολιτική ιστορική 
διαδρομή του, από την εποχή του Θουκυδίδη και του Πλάτωνος μέχρι σήμερα, που 

έφεραν τον Ελληνικό λαό στην οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση. 

Δεν ακούσαμε την παρακαταθήκη την οποία μας κληρονόμησε ο σοφός πρόγονός μας 
Αριστοτέλης: 

Ότι, το γένος αυτό των Ελλήνων, που βρίσκεται μεταξύ εκείνων και των άλλων, 
έχει και την δύναμη και την διάνοια να μεγαλουργεί, αρκεί να είναι ενωμένο. 

Παρόμοια παρακαταθήκη άφησε και σήμερα ο απερχόμενος στον αναλαμβάνοντα 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να μεριμνά για την ενότητα των πολιτικών κομμάτων. 

Είναι γεγονός, ότι και η Ομαδική ψυχολογία ασχολείται με τους ανταγωνισμούς εντός 

και μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, όπως είναι τα πολιτικά κόμματα, πλην όμως 
καταγράφονται και τεχνικές τόσο για την πρόληψη όσο και για τη θεραπεία των έντονων 

αντιπαραθέσεων, οι οποίες αναπτύσσονται στις ανταγωνιστικές συνθήκες των ομάδων, 
φθάνοντας μέχρι της πόλωσης της κοινωνίας. 

Τέτοιες τεχνικές για τα πολιτικά κόμματα θα μπορούσαν ν’ αναληφθούν τόσο από 
θεσμικούς Φορείς της Πολιτείας όσο και τους κοινωνικούς Εταίρους, οι οποίοι είναι 

απεξαρτημένοι από τους κομματικούς μηχανισμούς. Ένα πρόσφατο τέτοιο παράδειγμα 
αποτελεί το διάβημα Ακαδημαϊκών και Πανεπιστημιακών προς τον αρμόδιο Υπουργό, 

προκειμένου να διασωθεί η αριστεία στην παιδεία και ο νόμος Διαμαντοπούλου για τη 

λειτουργία των πανεπιστημίων. 
Τέτοια διαβήματα κυρίως από την Πνευματική Ηγεσία, αλλά και από τους άλλους 

Φορείς της Πολιτείας και της Κοινωνίας εκτιμώνται, ότι είναι ευεργετικά για την πολιτική 
ωριμότητα των κομμάτων και συμβάλλουν στην εξισορροπημένη και εύρυθμη λειτουρ-

γία της Δημοκρατίας μας. 
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