
Ὁ ἀπληροφόρητος πολίτης, ποὺ ἄγεται καὶ φέρεται ἀπὸ λαϊκιστικὰ Κόμματα 
καὶ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης, εἶναι οὐσιαστικὰ τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα τῆς 
Δημοκρατίας δυτικοῦ τύπου. 

Ὁ πολίτης αὐτὸς δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὰ ἀμόρφωτος, ἀλλὰ εἶναι ἀδιάφορος, 
ἐπιπόλαιος, ἀφοσιωμένος στὴν ἐπιστήμη ἢ στὴν δουλειά του, ὁπότε δὲν θέλει 
νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴν πολιτικὴ ἢ τὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Χώρα του.

Πολλοὶ εἶναι ἀπογοητευμένοι ἀπὸ τὰ Κόμματα καὶ κάποιους πολιτικούς, ἐνῶ 
ἄλλοι θεωροῦν ἀνωτερότητα τὴν μὴ ἐνασχόληση μὲ τὴν πολιτική, τὰ Κόμματα 
καὶ τὴν ἑκάστοτε Κυβέρνηση, ποὺ πιθανὸν νὰ μὴν τοὺς ἱκανοποιοῦν μὲ τὶς ἀπο-
φάσεις καὶ τὶς δραστηριότητές τους, ἢ καὶ νὰ τοὺς ἀπωθοῦν μὲ τὰ λάθη καὶ τὰ 
τυχὸν σκάνδαλά τους. 

Ὅμως ἡ πραγματικὴ Δημοκρατία 
δὲν μπορεῖ νὰ λειτουργήσει χωρὶς Κόμ-
ματα καὶ πολιτικούς, καί, ἐν ἐλλείψει 
αὐτῶν, ὁδηγούμαστε σὲ αὐταρχικά, δι-
κτατορικὰ Καθεστῶτα, ποὺ εἶναι, παν-
τοῦ καὶ πάντα, ὅ,τι χειρότερο μπορεῖ νὰ 
προκύψει γιὰ μία χώρα καὶ τὸν λαό της.

Γι’ αὐτὸ θεωρῶ, ὅτι ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν πολιτικὴ σημαίνει ἀγάπη γιὰ τὴν 
Πατρίδα, χωρὶς νὰ προϋποθέτει ἀνάμειξη σὲ Κόμματα, ἐκλογὲς καὶ τὴν ἐνεργὸ 
πολιτικὴ ὡς ἐπάγγελμα.

Τὸ ἐνδιαφέρον ἀρκεῖ, γιατὶ αὐτὸ φέρνει τὴν ἐνημέρωση τοῦ πολίτη, καί, ἑπο-
μένως, τὴν καλύτερη δυνατὴ ἐπιλογή του κατὰ τὶς ἐκλογικὲς ἀναμετρήσεις, ποὺ 
προφανῶς ἐπηρεάζονται ἀπὸ προσωπικὲς ἀπόψεις, ἰδεολογικὲς κατευθύνσεις, 
ἀνάγκες καὶ συμφέροντα. 

Ἔτσι ὅμως προκύπτει ὁ Ἐνεργὸς Πολίτης, ποὺ εἶναι ἡ βασικὴ προϋπόθεση γιὰ 
τὴν ὕπαρξη καὶ ἀνέλιξη τῆς ἀληθινῆς Δημοκρατίας...

Ἡ ἄμεση Δημοκρατία, ἡ ὁποία γεννήθηκε στὴν ἀρχαία Ἀθήνα, δὲν μπορεῖ νὰ 
ὑπάρξει σήμερα, σὲ καμμία δημοκρατικὴ χώρα, λόγῳ τοῦ μεγάλου πληθυσμοῦ 
τους καὶ τῆς πολυπλοκότητας τῶν σύγχρονων προβλημάτων, ποὺ ἐπιζητοῦν 
τὴν ἐξειδίκευση καὶ δὲν εἶναι κατανοητὰ ἀπὸ τὸν κάθε πολίτη.

Σήμερα κυριαρχεῖ ἡ ἕμμεση Δημοκρατία, ἡ ἐκλογὴ ἀπὸ τὸν λαὸ Ἀντιπροσ-
ώπων, συνήθως Βουλευτῶν, ἢ καὶ Γερουσιαστῶν, ποὺ ἐκφράζουν τὸ λαϊκὸ αἴσθη-
μα καὶ ἐκπροσωποῦν τὸν λαὸ καὶ τὴν λαϊκὴ θέληση. Αὐτοὶ νομοθετοῦν καὶ στη-
ρίζουν μὲ τὴν ψῆφο τους τὶς Κυβερνήσεις.

Προφανῶς ὑπόκεινται σὲ ἐπηρεασμοὺς καὶ πιέσεις, ἀλλὰ οἱ ἀντιστάσεις τους, 
ἡ ὑπευθυνότητα καὶ ἡ ἀντικειμενικότητα, εἶναι θέμα πνευματικῆς καὶ πολι-
τικῆς καλλιέργειας.

Πάντως, ἔχει καὶ ὁ λαὸς τὶς εὐθῦνες του. 
Γι᾿ αὐτὸ  ἡ Δημοκρατία χρειάζεται  Ἐνεργοὺς Πολῖτες... 
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