
             

      

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                        
  

 

 

 
Τα κόμματα κομματιάζουν την Ελλάδα μας!                              Στρατηγός Μακρυγιάννης 
Πού είναι οι Έλληνες για να τη σώσουν;  
Μα… έφτιαξαν 38 κόμματα σωτηρίας! Που φυσικά, ούτε δυο από αυτά δεν μπορούν να 
συνεργαστούν… 
 
 Έχουμε χάσει τα μεγέθη, την κρίση και την διάκριση.     Είμαστε σε διαρκή σύγχυση και κάνουμε 
βλακείες. Οι πολιτικοί μας πάντα σε σύγχυση. Σύγχυση από πλάνες ή σύγχυση από δόλο;  
Το τοπίο θολώνει όσο πλησιάζεις να εντοπίσεις τις προθέσεις των πολιτικών.                                                                             
                                                                               Βαμβουνάκη  Λουλούδι της κανέλλας - ΦΛΠ σ.113 
Τα μεγάλα ψέματα λέγονται πριν τις εκλογές, στη διάρκεια του πολέμου και μετά από ένα κυνήγι.
             Τσώρτσιλ
                                                                                                   

– Έλληνες αεί παίδες εστέ…                                                                   Αρχαίος Πέρσης 
–Ο Ελληνικός λαός είναι πάντα αφελής και πάντα προδομένος!       Ροΐδης, Σουρής    
 
Η εποχή μας είναι σκληρή. Δεν επιτρέπει ούτε πλάνα συνθήματα να διαδίδονται πια, ούτε τα 
σωστά να μένουν ανεφάρμοστα.                 Τσιριντάνης 
                                              
Ήδη οι βουλευτές δεν εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ψηφοφόρων που τους επέλεξαν αλλ’ 
αποτελούν δική τους τάξη με ίδια συμφέροντα τα οποία πρώτιστα και κύρια υπηρετούν.    

  Μαξ Βέμπερ, Πατέρας της Κοινωνιολογίας - 1910 
 

           Πολλοί ασκούσαν μια ιδιότυπη τοκογλυφία, που δεν εξόντωνε τελικά τον οφειλέτη αλλά τον 
μετέβαλλε από ιδιοκτήτη γης σε κολίγο.  Στον Μεσαίωνα οι ηγεμόνες ασκούσαν αυθαίρετα την 
φορολογία πριν εμφανισθούν στην Ευρώπη τα κοινοβούλια, που έγιναν η νομιμοποίηση της 
αρπακτικότητας του Κράτους με παραπέτασμα καπνού το…   ονομαζόμενο Κοινοβούλιο!  
                                               Άγγελος Βλάχος - Πρωθύστερο, Αλεξάνδρεια 1915 - ΕΣΤ σ.10 
 

Στο σύγχρονο εθνικό κράτος, με το μέγεθός του και την  πολυσύνθετη δομή του, η ιδέα της 
έκφρασης της λαϊκής  θέλησης έχει εκφυλιστεί σ' έναν ανταγωνισμό ανάμεσα σε  διάφορα  
κόμματα και επαγγελματίες πολιτικούς, οι  περισσότεροι από τους οποίους διαμορφώνουν τις  
προεκλογικές επαγγελίες τους  ανάλογα με τις απαιτήσεις της  στιγμής για να εξασφαλίσουν  
ψήψους. Και όταν εκλεγούν, ενεργούν ανάλογα με τις διάφορες πιέσεις που ασκούνται  πάνω τους 
και όχι πάντα σύμφωνα με την επιθυμία των  ψηφοφόρων τους.                                                   



                     
Η υπόθεση σύμφωνα με την οποία τα προβλήματα, οι συγκρούσεις και οι τραγωδίες ανάμεσα σε 
άνθρωπο και άνθρωπο θα εξαφανιστούν, αν δεν υπάρχουν ανικανοποίητες υλικές ανάγκες, είναι 
ένα παιδιάστικο ονειροπόλημα.                         Φρομ - Η επανάσταση της ελπίδας - ΜΠΚ  σ.14 
 
Δεν είναι πρωταρχικά η οικονομική απογοήτευση που οδηγεί στο μίσος και τη βία. Είναι η 
απελπιστική κατάσταση, οι πάντα διαψευσμένες υποσχέσεις που σπρώχνουν  στη βία και την 
καταστροφικότητα.                                          Φρομ Η επανάσταση της ελπίδας - ΜΠΚ  σ.38  
          
           
Η πολιτική συνδέει τις απρόσωπες δυνάμεις με τον άνθρωπο. Το μέγα σφάλμα των πολιτικών 
ιδεολογιών του19ου και 20ου αιώνα είναι ότι λησμόνησαν τον άνθρωπο. 
                                                                                                   Παζ - Οδοιπορικό - ΕΞΝ  σ.126 
 
Η ιδεολογική συνείδηση είναι ψευδής συνείδηση                         Κ. Μαρξ – Π. Κανελλόπουλος 
                                         Το λυκόφως των ιδεολογιών - Ντε Λα Μόρα - Βιβλίο & Ζωή 7ο σ.23 
 
Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ψεύδους στον Κόσμο της Αλήθειας και μεγάλο ποσοστό δουλείας στον 
Κόσμο της Ελευθερίας.             Π. Κανελλόπουλος - Θα σας πω την αλήθεια  
 

Η πολιτική που βασίζεται στην ηθική αποδείχνεται πάντοτε ότι είναι η πιο διορατική και η πιο 
σωστική. Ακόμα κι αν στο εγγύς μέλλον αυτή η ηθική ίσως φανεί λιγότερο χρήσιμη απ' όσο κάποιοι 
χαμηλοί συνδυασμοί της στιγμής.                               Σολτζενίτσυν Ανατολή και Δύση - ΣΔΡ  σ.81          

                                   

Για μια μεγάλη πολιτική: Απαιτείται Όραμα αλλά και Τέχνη του δυνατού (Μπίσμαρκ).                                      
Είναι: Ανθρωποκεντρική –όχι ιδεολογική, τεχνοκρατική, κερδοσκοπική.  
Ρεαλιστική-Αξιακή: Βασίζεται στην Ελευθερία, την Αλήθεια, τη Δικαιοσύνη, την Ηθική, την Αγάπη.  
Διαθέτει ηγέτες με προσωπικότητα, στελέχη με κύρος, πολιτικό πρόγραμμα και σχέδιο.  
Δεν αποσκοπεί σε προσωπικές αλλά σε εθνικές ψήφους, για το καλό του συνόλου.  
  

Προσωπικότητα είναι η συνισταμένη της ανιδιοτέλειας  ήτοι της αντικειμενικής καθαρότητας  
ήθους και πνεύματος.                              Π. Κανελλόπουλος 
 
Η προσωπικότητα σχηματίζεται στο σημείο συνάντησης του αισθητού με το υπεραισθητό,                   
του φυσικού με το μεταφυσικό, του πρόσκαιρου με το αιώνιο.                           Τσιριντάνης           

                                                                                                  
 
Τα μεγάλα ελαττώματα των Ελλήνων, ο εγωκεντρισμός και η ζηλοφθονία, αποτελούν τα 
ισχυρότερα επιχειρήματα κατ’ αυτών που αμφισβητούν τη συνέπεια της φυλής μας από την 
αρχαιότητα.                Τσιριντάνης Εμείς οι Έλληνες - ΣΖΤ 
 
Η Παιδεία των νέων και του λαού προς αυτή την ετεροκεντρική αξιολόγηση της ζωής είναι 
απολύτως αναγκαία. Θέλετε Παιδεία; Δώστε μου υποδείγματα! Διδακτή βέβαια δεν είναι η αρετή. 
Είναι όμως μεταδοτή.                                      Τσιριντάνης Για να επιζήσει η Δημοκρατία - ΣΖΤ
                         
Παιδεία είναι η συστηματική προσπάθεια για τη μετάδοση της Αρετής. Αρετή είναι η αρμονική 
σύνθεση των επιμέρους αρετών: Γνώσεις και Γνώση, Φιλία, Αξιοπρέπεια, Σεβασμός και 
Αυτοσεβασμός, Ενθουσιασμός, Θάρρος, Σύνεση, Εντιμότητα. Γενναιοφροσύνη, Φαντασία, 
Ρεαλισμός, Συνέπεια, Φιλομάθεια. Δίψα για Ελευθερία, Ειλικρίνεια, Δικαιοσύνη-ατομική και 
κοινωνική. Αγωνιστικότητα, Ελπίδα, Αγάπη, Δημιουργία…!                                Τσιριντάνης 
 
Μεταρρύθμιση της παιδείας στην Ελλάδα δεν σημαίνει απλή αλλαγή προγραμμάτων και 
συστημάτων αλλά αληθινή αναγέννηση της πνευματικής μας ουσίας. Γιατί παιδεία είναι 
συναγερμός της ψυχής που ζητά την ελευθερία της.  
                                                           Γ. Μποζώνης Η ουσία του Ελληνικού Πολιτισμού 



                 
Στην πολιτική όχι μόνο λείπουν οι ηγέτες, αλλά η ανεξαρτησία του πνεύματος και η έννοια του 
δικαίου του πολίτη έχουν σε ένα μεγάλο ποσοστό παρακμάσει.          
                                                                 Άλμπερτ Αϊνστάιν - Πώς βλέπω τον κόσμο - Ν.ΣΝΡ  σ.28   
 
Μας χρειάζονται άνθρωποι. 'Οχι πολλοί, αλλά αυθεντικοί                                                          σ.213                                                                               

   Τσιρόπουλος Η μαρτυρία του ανθρώπου - Ε.ΦΛΝ                
 
Πηγαίνω σε πολιτικές συνεστιάσεις. Μερικές φορές οι άνθρωποι εκεί μου φαίνονται σαν 
κουρδιστές κούκλες. Τα κεφάλια τους γυρίζουν συνέχεια δεξιά κι αριστερά χωρίς να σταματάνε να 
μιλάνε. Τα χαμόγελα δε σβήνουν ποτέ - ούτε φτάνουν στα μάτια.       

Λιβ Ούλμαν Αλλαγές - ΕΞΝ  σ.187   
 
Η αντίληψη ότι η πολιτική καθ' εαυτή διαμορφώνει τον πολιτισμό αποτελεί εκδήλωση της ιδέας ότι 
δήθεν το παν είναι κρατική επιβολή. Και εάν τέτοια αντίληψη επικρατήσει, σταματά κάθε περί 
πολιτισμού συζήτηση, αφού το παν πλέον εξαφανίζεται κάτω από τον οδοστρωτήρα της κρατικής 
εξουσίας ή την πάλη για την κατάληψη της εξουσίας αυτής.         

                                   Τσιριντάνης - Ο Ανθρωπισμός Γ' - ΣΖΤ σ.61     
 
Η αποκαλούμενη πολιτική ιστορία, όποιο τμήμα της κι αν θα πάρομε για να το εξετάσομε, είναι 
άσχημη, σκληρή, διαβολική. Ενώ η ιστορία των γλωσσών, των ιδεών, των  τεχνών σε κάθε εποχή 
είναι γεμάτη από ωραίες εικόνες και  θαυμαστά άνθη.         Έσσε - Σκέψεις, Δοκίμια Α'- ΝΦΛ  σ.36                                          
 
 Το καυτερό πρόβλημα της ζωής, είπε ο Σωκράτης, δεν  είν' η πολιτική, μα το πώς θα κάνουμε 
τους ανθρώπους  καλύτερους.                                           Ζαλοκώστας Σωκράτης - ΕΣΤ σ.46                           
 
Εκτός από τη γενική ιδέα της αρετής, δεν νομίζω να υπάρχει έννοια πιο ευγενής από την έννοια 
του δικαίου. Κι  αυτές οι δύο ιδέες ουσιαστικά ενώνονται σε μία. Η έννοια  του δικαίου είναι απλώς 
η έννοια της αρετής εντεταγμένη  στον πολιτικό κόσμο.  
Η δικαιοσύνη επέτρεψε στους ανθρώπους να καθορίσουν την αναρχία και την τυραννία και τους 
δίδαξε πώς να είναι ανεξάρτητοι χωρίς να είναι θρασείς και πώς να υπακούνε  χωρίς 
δουλοπρέπεια.                             Αλέξης ντε Τοκεβίλ Ανατομία της Δημοκρατίας - ΚΡΒ  σ.111               
 
 Η σχεδόν αόρατη επέμβαση στην ιστορία βρίσκεται σήμερα στα χέρια ανώνυμων δίκαιων.                   
                                                               Ολιβιέ Κλεμάν Το πνεύμα του Σολζενίτσιν - ΕΣΤ σ.299            
 
Αν δε διακινδυνεύσουμε τίποτε, δε θα κερδίσουμε  τίποτε. Ο συντηρητικός, που επιθυμεί να 
βρίσκεται σε ασφάλεια, είναι ένα πλάσμα αποστεωμένο.             
                                        Αλέξης Καρρέλ:Αθανασιάδης - Βεβαιότητες και αμφιβολίες - ΕΣΤ σ.236       
 
Εκδότες-Συμβολισμοί: Εκδοσεις των ΦιΛωΝ, ΕΞαΝτας, ΕΣΤια, ΚαΡαΒιας, ΜΠουΚουμανης, Νεα ΣυΝοΡα, 
ΝεΦεΛη, Σιδερης, ΣυΖηΤησις, ΦιΛιΠποτης, ΠυΡΣος. 
 

 

 

 

 

  
                                  

Αν θέλεις, νέε, την "πολιτεία" / μη την ζητάς σ' ό,τι είναι ιδιαίτερα δικό σου. 
Μη την ζητάς στο σπίτι σου ή και στη φιλία / και σ' ό,τι ο ίδιος ο εαυτός σου. 

Στους "άλλους" ζήτα την, πάντα στους "άλλους"/ Για τους σκοπούς τους πιο μεγάλους 
αρκεί (κι αυτή τον άντρα ξεχωρίζει) η ανδρεία που είν' άσημη και για όλους ίδια, μία. 

Αίμος Αυρήλιος Απλοί φθόγγοι σε στίχους - ΠΡΣ  σ.57 


