
Στὶς προηγμένες Δημοκρατίες οἱ ἀντιπαραθέσεις εἶναι πολιτικές, καὶ ὄχι 
προσωπικές. 

Ἐκτιμᾶς μὲν τὸ πρόσωπο, ἀλλὰ διαφωνεῖς καὶ ἀντιμάχεσαι τὶς πολιτικὲς ποὺ 
ὑποστηρίζει.

Συγκρούεσαι πολιτικά, διαγράφοντας ἀκόμη καὶ σημαντικὸ κομμάτι τοῦ πο-
λιτικοῦ του ἔργου, ἀλλὰ αὐτὸ ἀποτελεῖ τιμὴ καὶ ὄχι προσβολή.

Διότι, ἔτσι θὰ δοθεῖ μία σημαντικὴ εὐκαιρία ἱστορικῆς δικαιώσεως ἀπὸ τὸν 
κόσμο, ἀφοῦ τὰ πάντα ἀποδίδονται στὴν ζωὴ καὶ τὴν Ἱστορία μὲ συγκρίσεις. 

Ἡ σύγκρισις μεταξὺ δύο διαφορετικῶν πολιτικῶν εἶναι τὸ ἰσχυρότερο στοι-
χεῖο τῆς ἱστορικῆς ἀναγκαιότητος, γιατὶ τελικὰ ὑπάρχει ἀποτέλεσμα μετρήσιμο 
ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν πολιτικῶν αὐτῶν.

* * *Ἐν προκειμένῳ, εἶναι ἐντυπωσιακὸς ὁ πολιτικὸς πολιτισμὸς ποὺ ἐπέδειξε ἡ 
ἀμερικανικὴ πολιτικὴ τάξις στὸ σύνολό της, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ὁρκωμοσίας τοῦ 
νέου Προέδρου τῶν ΗΠΑ. 

Καὶ ἀκόμη πιὸ ἐντυπωσιακὴ ἦταν ἡ διαδικασία μεταβάσεως τῆς Ἐξουσίας 
ἀπὸ τὸν ἕνα Πρόεδρο στὸν ἄλλο. Τόσο στὰ οὐσιαστικὰ ζητήματα ἐνημερώσε-
ως τῶν νέων Ὑπουργῶν καὶ στελεχῶν τῆς νέας Διοικήσεως, ὅσο καὶ σὲ ἐκεῖνα 
τὰ ἥσσονος σημασίας. 

Ἐντυπωσιακὸ ἐπίσης εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι παρευρέθησαν ὅλοι οἱ προηγού-
μενοι Πρόεδροι τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἀνεξαρτήτως τῆς παρατάξεως, ἀπὸ 
τὴν ὁποία προήρχοντο, καὶ ἀκόμη μεγαλύτερη σημασία εἶχε τὸ γεγονός, ὅτι ἡ 
ἡττηθεῖσα ὑποψηφία ἦταν ἐπίσης παροῦσα σὲ πρῶτο πλάνο.

Ἔχει πάντα ἰδιαίτερη σημασία ἡ νίκη σὲ μία ἐκλογικὴ ἀναμέτρηση, ἀλλὰ ἀκό-
μη μεγαλύτερη σημασία ἔχει ἡ ἀξία τοῦ ἀντιπάλου σὲ ἐπίπεδο ἠθικό, πολιτι-
κό, συσχετισμῶν καὶ οὐσίας.

* * *
Οἱ ἐπιτυχημένοι Πρωθυπουργοὶ στὴν Χώρα μας 

ἐνίοτε ἀναθέτουν στοὺς θυρωροὺς τοῦ Μεγάρου 
Μαξίμου νὰ παραδώσουν τὴν σκυτάλη ἐξουσίας, καὶ 
ἀναμφισβήτητα ἐκεῖνοι τὸ πράττουν μὲ μεγάλη ἐπιτυ-
χία, καὶ μάλιστα χωρὶς κανένα κόστος γιὰ τὸν πολίτη. 

Εἰδικὰ στὴν συγκεκριμένη περίπτωση, ποὺ αὐθόρμητα ἔρχεται στὸ μυαλό μου, 
ὁ ἐν λόγῳ θυρωρὸς λέγεται, ὅτι κράτησε καὶ ἀντικλείδι. Γιὰ πᾶν ἐνδεχόμενο...
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