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Αν θα έπρεπε να συνοψίσω με μια λέξη την τάση του 

καιρού μας, αυτή θα ήταν η λέξη Ποσότητα. Οι μάζες, το 

μαζικό πνεύμα κυριαρχούν παντού, καταστρέφοντας την 

ποιότητα. Ολόκληρη η ζωή μας -παραγωγή, πολιτική και 

εκπαίδευση- βασίζεται στην ποσότητα, στους αριθμούς. 

Οι εργάτες, που κάποτε ένιωθαν υπερήφανοι για την 

τελειότητα και την ποιότητα της δουλειάς τους, έχουν 

αντικατασταθεί από ανεγκέφαλους, ανίκανους και 

άβουλους ανθρώπους, οι οποίοι παράγουν τεράστιες 

ποσότητες πραγμάτων, άχρηστων για τους ίδιους και 

γενικώς επιζήμιων για την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Έτσι η 

ποσότητα, αντί να αυξήσει τις ανέσεις της ζωής και την ειρήνη, έχει απλώς αυξήσει τα ανθρώπινα 

δεινά. 

Στην πολιτική δεν μετράει τίποτε άλλο εκτός από την ποσότητα, ανάλογα δε με την αύξησή της, οι 

αρχές, τα ιδανικά, η δικαιοσύνη και η ειλικρίνεια καταπνίγονται από τους αραδιασμένους αριθμούς. 

Στον αγώνα για επικράτηση, τα διάφορα πολιτικά κόμματα διαγκωνίζονται με πονηριά, εξαπάτηση, 

πανουργία και σκοτεινές ραδιουργίες, πιστεύοντας ότι όποιος πετυχαίνει είναι βέβαιο ότι θα 

χαιρετιστεί από την πλειοψηφία σαν νικητής. Ιδού ο μοναδικός θεός: η Επιτυχία. Όσο για το 

αντίτιμο, το τρομερό κόστος στον χαρακτήρα, δεν έχει καμιά σημασία. Δεν χρειάζεται να πάμε 

μακριά αναζητώντας αποδείξεις για να επιβεβαιώσουμε αυτό το λυπηρό γεγονός. 

Ποτέ πριν η διαφθορά και η πλήρης αποσάθρωση της κυβέρνησής μας δεν είχαν με τόσο απόλυτο 

τρόπο αποκαλυφθεί· ποτέ πριν ο αμερικανικός λαός δεν βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με την 

προδοτική φύση αυτού του πολιτικού σώματος το οποίο επί χρόνια ισχυρίζεται ότι είναι 

απολύτως υπεράνω κάθε κριτικής, ως το κύριο στήριγμα των θεσμών μας, ο αληθινός προστάτης 

των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του λαού. [...] (Από την έκδοση) 
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