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Μόνον ενωμένο το Γένος των Ελλήνων …! 
 

 

Πολλές είναι οι παράμετροι αυτής της πράγματι πολλαπλής περιδίνησης στην οποία έ-
χει περιέλθει η Πατρίδα μας. 

Γεννησιουργός όμως αιτία είναι η αμαρτωλή κομματική δημοκρατία των πολιτικών μας, 
οι οποίοι, χωρίς κάποιο αίσθημα ευθύνης, έφεραν την πτώχευση στη Χώρα μας και την 

εξαθλίωση στους πολίτες της, επέφεραν την κοινωνική αποσύνθεση και τέλος δημιούρ-

γησαν συνθήκες απειλής ανατροπής του ίδιου του πολιτικού συστήματος με την παρου-
σία από τη μία πλευρά του αναρχισμού και από την άλλη του ναζισμού, δυστυχώς με 

αίμα νέων ανθρώπων εκατέρωθεν. 
Και αυτά όλα γιατί; Η απάντηση δίδεται από τον Θουκυδίδη, ο οποίος λέει ότι: «τα 

κόμματα δεν σχηματίσθηκαν για να επιδιώξουν την κοινή ωφέλεια, αλλά αντί-
θετα για να ικανοποιήσουν την πλεονεξία τους παρανομώντας. 

Προσποιούνταν, ότι υπηρετούν την πολιτεία, ενώ πραγματικά ήθελαν να ικανο-

ποιήσουν προσωπικά συμφέροντα και αγωνίζονταν με κάθε τρόπο, να νικήσουν 
τους αντιπάλους τους». [Θουκυδίδου Ιστορία Γ(81-82), 82, (82-84), (84-85)]. 

Είναι γεγονός, ιστορικά αναμφισβήτητο, ότι η δημοκρατία είναι το ωραιότερο και το αρ-
μόζον στο ανθρώπινο γένος πολίτευμα, αρκεί όμως να μη διαταράσσονται οι θεμελιώδεις 

αρχές της Ελευθερίας, της Διαλεκτικότητας και της Δικαιοσύνης, επί των οποίων στηρί-
ζεται η ομαλή λειτουργία της. 

Διότι η άμετρη χρήση ή αχρησία αυτών των αρχών καταστρέφουν έσωθεν αυτήν την ίδια 
την Δημοκρατία. 

Αλλά αυτή η περιδίνηση της Χώρας μας γίνεται εντονότερη και από την αυστηρή ηγεμο-

νική λιτότητα που η Γερμανία επιβάλλει στην Ευρωζώνη η οποία κατ’ αρχάς δεν εξυπη-
ρετεί την ίδια, διότι είναι πιθανόν και πάλι να την οδηγήσει σε νέες περιπέτειες, όπως 

έχει συμβεί κατά το παρελθόν. 
Το συμφέρον της και το μέλλον της –όπως όλων των Ευρωπαϊκών Κρατών- είναι η ενω-

μένη οικονομικά και πολιτικά Ευρώπη.  
Μέσα σ’ αυτές τις λίαν δυσχερείς εγχώριες και διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες, που τυ-

χόν εκκολάπτονται, υποχρέωση και εθνικό καθήκον όλων των πολιτικών μας είναι ν’ 
αφήσουν στην άκρη τους κομματικούς ανταγωνισμούς και τις πολώσεις, να διαγράψουν 

από τις συνειδήσεις τους τις πελατειακές αντιλήψεις, οι οποίες ούτε πατριωτισμό ούτε 

δημοκρατία δηλώνουν και ενωμένοι με όραμα και τέχνη να βγάλουν την Ελλάδα από 
αυτή την «περιδίνηση» και να αξιοποιήσουν τις γεωπολιτικές αλλαγές που διαμορφώ-

νονται στο περίγυρό μας. 
Τέλος, ας ακούσουμε τη ρήση του Αριστοτέλη: «Το Γένος των Ελλήνων καθώς βρί-

σκεται σε τόπους κείμενους στο μέσον εκείνων και τούτων και δύναμη και διά-
νοιαν έχει, ώστε να νικά τους εχθρούς του, να είναι ελεύθερον και άριστον πο-

λιτικόν βίον να διάγει, αρκεί να είναι ενωμένον». (Πολιτικά 1286b/15-20, 

1327b/30-35). 
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