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Ο ΙΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΤΤΕΙ ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ -Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ 

Ὁ διανοούμενος, Κώστας Κουτσουρέλης, συγγραφέας καὶ διευθυντὴς τοῦ περιοδικοῦ
«Νέο Πλανόδιον», ἔχοντας ἤδη (κι αὐτὸς) ἐνταχθεῖ στὴν χορεία τῶν ὑποστηρικτῶν
τῆς ἀπαγόρευσης τῶν λειτουργιῶν καὶ στὴν ἐπιβολὴ καταστάσεως ἐξαιρέσεως, μὲ
σημερινό του ἄρθρο στὴν  Huffpost κατακεραυνώνει ὅσους ἀντιτίθενται σὲ αὐτὰ τὰ
μέτρα γιὰ λόγους χριστιανικῆς πίστεως ὅσο καὶ γιὰ λόγους ἀντιθέσεως στὴν διαφαι-
νομένη  καθιέρωση  μιᾶς  ἀκόμη  πιὸ  αὐταρχικῆς  διακυβερνήσεως  τσουβαλιάζοντάς
τους μὲ… τὰ πάρτυ τῶν νεαρῶν ποὺ ἀψηφοῦν τὶς ἀπαγορεύσεις στὴν Νέα Ὑόρκη,
τοὺς νεοφιλελευθέρους ἀτομικιστὲς δικαιωματιστὲς ἕως καὶ τοὺς ἀναρχοαυτόνομους
(!), κατηγορῶντας τους συλλήβδην γιὰ ἀντικοινωνικὸ ἐγωκεντρισμὸ, ἐξημμένο ἀτο-
μοκεντρισμό καὶ βαθὺ ναρκισσισμό, καθὼς, ὅπως αὐτολεξεὶ ἀναφέρει «θέτουν ἑαυ-
τὸν πέραν, ἔξω καὶ κατὰ τοῦ Συλλογικοῦ, ὅπως αὐτὸ ἐκφράζεται πρωτίστως ἀπὸ τὴν
πολιτειακὴ ὀργάνωση» ἀπορρίπτοντας ἔτσι τὴν «ἔννοια τοῦ κοινοῦ καλοῦ καὶ τοῦ γε-
νικοῦ συμφέροντος». 
Τὸ νὰ ἐπιχειρηματολογήσουμε περὶ τοῦ ὅτι τὸ «κοινὸ καλὸ», τὸ «γενικὸ συμφέρον»
καὶ τὸ «Συλλογικὸ» δὲν ἐκφράζεται ἀπὸ τὴν κρατοῦσα πολιτειακὴ ὀργάνωση, καὶ
ὅτι, ἀπεναντίας, ἡ κρατοῦσα πολιτειακὴ ὀργάνωση καὶ οἱ πολιτικοί της ἐκπρόσωποι
ὄχι μονάχα δὲν φροντίζουν γιὰ τὴν «σωτηρία τῆς πόλεως» ἀλλὰ ἀποκλειστικῶς γιὰ
τὴν προάσπιση τῶν δικῶν τους μικροσυμφερόντων, καὶ ὅτι ἐπικαλοῦνται σὲ στιγμὲς
κρίσεως τὸ «κοινὸ καλὸ» καὶ τὸ «γενικὸ συμφέρον» γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν τὴν δικιά
τους ἰδιοτέλεια θὰ ἀποτελοῦσε κατάφωρη ὑποτίμηση τῆς νοημοσύνης τῶν ἀναγνω-
στῶν μας. 
Τὰ παραδείγματα ἄλλωστε ἀφθονοῦν, εἶναι γνωστὰ τοῖς πάσι καὶ ὁπωσδήποτε εἶναι
ἐν γνώσει καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ κ. Κουτσουρέλη, ὁ ὁποῖος σίγουρα εἶναι σὲ θέση νὰ ἀντι-
ληφθεῖ ὅτι οἱ κρατοῦντες οὐδόλως ἐνδιαφέρονται γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐπικαλεῖται κατὰ
τὴν διάρκεια τοῦ φιλιππικοῦ του, μιᾶς καὶ βρίσκεται σὲ ἡλικία κατὰ τὴν ὁποῖα θὰ
πρέπει νὰ γνωρίζει ὅτι δὲν ὑπάρχει Ἅγιος Βασίλης. 
Ἴσως τοῦ διαφεύγει ὅτι οἱ ἄνθρωποι ποὺ θέλουν τὸ καλό μας, καὶ γι’ αὐτὸ θὰ πρέπει
νὰ τοὺς ἐμπιστευθοῦμε, «σφύριζαν κλέφτικα» ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν 17η Νοεμβρίου 2019
(ὅταν ἀνακοινώθηκε ἐπισήμως τὸ πρῶτο κροῦσμα στὴν Κίνα) ἀλλὰ οὔτε κατὰ τὴν
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διάρκεια τῆς ἐξελισομένης ἐπιδημίας στὴν Κίνα, οὔτε μάλιστα ὅταν ἡ ἐπιδημία μετε-
τράπη σὲ πανδημία. 
Ἴσως τοῦ διαφεύγει ὅτι ἡ πολιτειακὴ ὀργάνωση, γιὰ τὴν ὁποῖα μᾶς βεβαιώνει ὅτι
φροντίζει γιὰ τὸ «Συλλογικό», δὲν φρόντισε νὰ λάβει μέτρα παρὰ μονάχα ὅταν ἡ ἐπι-
δημία ἔφθασε σὲ κατάσταση ἐκτὸς ἐλέγχου στὴν γειτονικὴ Ἰταλία. 
Καὶ ἴσως νὰ τοῦ διαφεύγει καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ φροντίζοντες περὶ τοῦ «κοινοῦ κα-
λοῦ» καὶ  τοῦ «γενικοῦ συμφέροντος»,  φρόντισαν νὰ καταρρακώσουν τὸ δημόσιο
ὑγειονομικὸ σύστημα τὴν ἐποχή τῶν μνημονίων, ἐπικαλούμενοι βεβαίως τὸ «κοινὸ
καλὸ» καὶ τὸ «γενικὸ συμφέρον». 
Τέλος, θὰ τοῦ θυμίσουμε ὅτι τὸ «Συλλογικὸ» ἀγαθὸ τῆς δημόσιας ὑγείας  φροντίζουν
νὰ τὸ διαφυλάξουν ἄνθρωποι ποὺ μέχρι χθὲς κατηγοροῦνταν δημοσίως γιὰ τὴν φρο-
ντίδα τῶν ἰδιοτελῶν συμφερόντων τους στὸ σκάνδαλο τῆς Novartis, γιὰ νὰ μὴν μιλή-
σουμε γιὰ τοὺς ὑποδίκους τοῦ ΚΕΕΛΠΝΟ.  
Μιὰ τέτοια τοποθέτηση ἀπὸ ἕναν ἀκόμη «ἄνθρωπο τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν»
ὁμολογουμένως δὲν μᾶς ἐξέπληξε διόλου, μιᾶς καὶ ἔχουμε γνωρίσει καλὰ τὴν νοο-
τροπία τῆς ἐντόπιας κολεκτίβας τῶν διανοουμένων ἐδῶ καὶ δεκαετίες. 
Οὔτε  προκαλοῦν  καμία  αἴσθηση  οἱ  πομφόλυγες  ποὺ  ἐξαπολύει,  καθὼς  ἀποτελεῖ
πάγια συνήθεια τῶν διανοουμένων νὰ ἐπιδίδονται σὲ δασκαλίστικες νουθεσίες πρὸς
τὸν «ἀδαῆ ὄχλο» γιὰ νὰ κρύψουν πίσω ἀπὸ λεκτικὲς πιρουέτες τὴν ὑπόκλισή τους
πρὸς τὸν ἑκάστοτε κυρίαρχο -καὶ ἐν προκειμένω κυρίαρχος εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀποφασί-
ζει γιὰ τὴν κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης. 
Ἄλλωστε, ὅπως σημείωσε καὶ ὁ Παναγιώτης Κονδύλης, τὴν παρακαταθήκη τοῦ ὁπο-
ῖου διεκδικεῖ ὁ ἐν λόγω ἀρθρογράφος μαζὶ μὲ διαφόρους ἄλλους, ἡ προδοσία εἶναι ἡ
μοίρα τῶν διανοουμένων, ἄν μὲ τὴν λέξη «προδοσία» ἐννοοῦμε τὴν ὑπόκλιση πρὸς
τὸν κάθε πρόσκαιρο νικητή.
Ἀλλοῦ εἶναι τὸ «ζουμί». 
Τὸ ἐνδιαφέρον, ὅσο καὶ ἀνησυχητικὸ σημεῖο, βρίσκεται στὸν ὑπότιτλο τοῦ ἄρθρου:
«Οἱ δημοκρατίες ἦταν πάντοτε ανυπεράσπιστες ἀπέναντι σ’ αὐτὴ τὴν ἐσωτερική τους
ροπὴ πρὸς τὴν ἀποσύνθεση». 
Πρόκειται μονάχα γιὰ ἁπλὴ διαπίστωση ἤ γιὰ ἕνα πολιτικὸ πρόταγμα; 
Συγκρίνοντας τὴν σημερινὴ κατάσταση μὲ τὴν παρακμὴ τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας,
ὁ ἀρθρογράφος ἐπισημαίνει ἐν κατακλείδι: 
«Καὶ ὅσο ὑπῆρχε δύναμη κεντρομόλος ὁ Περικλής, ἡ ‘ἑνὸς ἀνδρὸς αρχή’ τοῦ Θουκυ-
δίδη, τὸ πρᾶγμα κρατιόταν ὑπὸ ἔλεγχο. Μόλις αὐτὸς ἐξέλιπε...». 

Συμφωνοῦμε ἀπολύτως μὲ τὴν διαπίστωση τοῦ κ. Κουτσουρέλη. Δὲν εἴμαστε ἄλλω-
στε οὔτε κοινοβουλευτικοὶ  ἐν εἴδει,  οὔτε  δημοκρατικοὶ  ἐν γένει,  ἀκριβῶς γιὰ τὸν
λόγο τὸν ὁποῖον διαπιστώνει. 
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Ἀκριβῶς ἐπειδὴ οἱ δημοκρατίες ἔχουν μία ἐσωτερικὴ ροπὴ πρὸς τὴν ἀποσύνθεση,
καθὼς ἐκ φύσεως δὲν μποροῦν νὰ ὑπερβοῦν τὰ ἀτομικὰ συμφέροντα καὶ νὰ διαμορ-
φώσουν μία ἑνοποιημένη κοινωνία καὶ  ἐγκαθιδρύσουν ὀργανικὸ κράτος,  πάσχουν
ἀπὸ μία λανθάνουσα τάση πρὸς τὴν ἐσωτερικὴ ἀποσύνθεση. 

Ἀκριβῶς ἐπειδὴ οἱ δημοκρατίες στηρίζονται στὴν δημαγωγία καὶ στὴν συναλλαγὴ
ἀποτελοῦν κοιτίδες τῆς χειρίστης διαφθορᾶς, τόσο τῶν πολιτικῶν ὅσο καὶ τῶν ψηφο-
φόρων. 

Ἀκριβῶς ἐπειδὴ στὶς δημοκρατίες ἡ ἐλευθερία προσλαμβάνει τὴν ἔννοια τῆς ἀσυδο-
σίας προέχει ἡ ἄκρατη ἱκανοποίηση τῶν ἀτομικῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ὁμαδικῶν μι-
κροσυμφερόντων εἰς βάρος τοῦ συλλογικοῦ ἀγαθοῦ. 

Καὶ ἀκριβῶς ἐπειδὴ στὶς σύγχρονες φιλελεύθερες δημοκρατίες τὸ ἐπίκεντρο δὲν εἶναι
τὸ ἔθνος ὡς φυσικὴ καὶ ἱστορικὴ κοινότητα ἀλλὰ τὸ ἄτομο-ἰδιώτης δὲν ὑπερισχύει
οὔτε τὸ γενικὸ συμφέρον οὔτε τὸ κοινὸ καλό τοῦ ἔθνους. 

Αὐτὸς εἶναι  καὶ ὁ λόγος ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει  δημοκρατικὸς πατριωτισμός,
διότι ἀποτελεῖ ἀντίφαση ἐν τοῖς ὅροις. 

Αὐτὴ ἄλλωστε εἶναι καὶ ἡ ἔννοια ποὺ δίδουμε στὸν ὅρο Σύστημα ὅταν καταφερόμε-
θα ἐναντίον του, ὁρίζοντάς τὸ σὲ  μία συνομολογία μεταξὺ μιᾶς ἐκλεγμένης ὀλιγαρχί-
ας καὶ μιᾶς μάζας ἰδιωτῶν.

Εἴμαστε βέβαιοι, ὡστόσο, ὅτι τὸ δικό μας πολιτικὸ πρόταγμα, ὁ ἑλληνικὸς ἐθνικὸς
κοινοτισμός, θὰ ἔκανε τὸν κ. Κουτσουρέλη ἀλλὰ καὶ ἀρκετοὺς ἄλλους, νὰ δυσφορο-
ῦν καὶ νὰ ἀναδιπλωθοῦν ἀναζητῶντας καταφύγιο στὴν δημοκρατία γιὰ νὰ καταπολε-
μήσουν τὸν… «ὁλοκληρωτισμό». 

Τὴν Δημοκρατία, ἡ ὁποῖα σήμερα καταπατεῖ, γιὰ ἄλλη μία φορά, τὸ ἴδιο της τὸ Σύ-
νταγμα, τὸ ὁποῖο τόσο συχνὰ ἐπικαλεῖται ὅταν τὴν συμφέρει, καὶ τοῦ προσδίδει τόσο
μεγάλη ἀξία ὅταν τὸ χρειάζεται γιὰ νὰ νομιμοποιήσει τὴν διαφθορά της, τὴν στιγμὴ
ποὺ γνωρίζει καλὰ ὅτι τὸ Σύνταγμα δὲν εἶναι παρὰ ἕνα κομμάτι χαρτὶ ποὺ γράφεται
καὶ ξαναγράφεται ἀναλόγως τῶν συμφερόντων τῶν ἑκάστοτε κρατούντων. 

Εἶναι ἡ ἴδια ἡ Δημοκρατία ἀπὸ τὴν ὁποῖα προέρχεται τὸ χείριστο τῶν πολιτευμάτων,
ἡ Τυραννίδα. 

Ὅπως ἄλλωστε ἔγραφε ὁ Πλάτων στὴν «Πολιτεία»: 

Εἰκότως τοίνυν, εἶπον, οὐκ ἐξ ἄλλης πολιτείας τυραννὶς καθίσταται ἢ ἐκ δημοκρατί-
ας, ἐξ οἶμαι τῆς ἀκροτάτης ἐλευθερίας δουλεία πλείστη τε καὶ ἀγριωτάτη. 
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(Εἶναι λοιπὸν φυσικὸ νὰ μὴν προέρχεται ἀπ᾽ ἄλλο πολίτευμα ἡ τυραννίδα παρὰ ἀπό
τὴ δημοκρατία·  δηλαδὴ ἀπό τὴν ἀκρότατη ἐλευθερία γεννιέται  ἡ μεγαλύτερη καὶ
ἀγριότερη δουλεία.) 

Καὶ ὁ κανόνας αὐτὸς ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὴν Ἱστορία σὲ ὁλόκληρη τὴν ἐξέλιξη τῶν
δημοκρατικῶν πολιτευμάτων. 

Τὸ ζήτημα, λοιπόν, σήμερα δὲν εἶναι ἡ προάσπιση τῆς Δημοκρατίας, ἀλλὰ τί θὰ τὴν
διαδεχθεῖ: μία Νέα Πλουτοκρατικὴ Τυραννία (ἀδιάφορο ἄν φορεῖ ἡ ὄχι κοινοβουλευ-
τικὸ προσωπεῖο) ἤ μία Ἐθνικὴ Ὀργανικὴ Κοινότητα (στὰ καθ’ ἡμᾶς μὲ βάση τὴν μα-
κρὰ  παράδοση  τοῦ  ἑλληνικοῦ  κοινοτισμοῦ,  ποὺ  ἐπανδρώνεται  ἀπὸ  τὸ  συλλογικὸ
σῶμα τῶν ἐλευθέρων πολιτῶν ὡς συνέχεια τῆς φυλῆς καὶ θεμελιώνεται σὲ ἀνώτερες
ἀξίες καὶ σὲ ὑπερβατικὲς ἀρχές).

Καὶ τὸ ζητούμενο εἶναι ποιός θὰ γκρεμίσει τὸ σύστημα τῆς παρακμασμένης Δημο-
κρατίας. 

Ὁ κ. Κουτσουρέλης ἔχει λάβει ἤδη θέση μὲ τὸν ὑπότιτλο-πρόταγμα τοῦ ἄρθρου του. 

Καὶ ἡ θέση του βρίσκεται ρητὰ στὴν ὑποστήριξη ἑνὸς καθεστώτος ἐξαιρέσεως μὲ κυ-
ρίαρχο τὸ πολιτικὸ κατεστημένο τῆς χώρας. 

Ἑνὸς καθεστῶτος ἐξαίρεσης ποὺ θὰ μονιμοποιεῖται  μὲ ἐκστρατεῖες  πανικοῦ, στὴν
ἀρχὴ γιὰ τὴν δημόσια ὑγεία, καὶ στὴν συνέχεια γιὰ τὴν κοινωνικὴ συνοχὴ καὶ τὴν
σωτηρία τῆς οἰκονομίας. 

Μόνο ποὺ ἡ κατάσταση ποὺ θὰ ἀντιμετωπίσουμε μετὰ τὴν λήξη τῆς πανδημίας, μὲ
τὴν κατάρρευση τῆς οἰκονομίας παγκοσμίως, θὰ εἶναι τέτοια ποὺ θὰ δικαιολογοῦν τὸ
καθεστὼς ἐκτάκτου ἀνάγκης ὡς οὐδὲν μονιμότερον τοῦ προσωρινοῦ. 

Δὲν γνωρίζουμε πόσο καλὰ τὸ συνειδητοποιεῖ (οὔτε μποροῦμε νὰ τοῦ προσάψουμε
σκοπιμότητες). 

Δὲν γνωρίζουμε ἐπίσης ἄν κἄν τὸ συνειδητοποιεῖ τὸ δημοκρατικὸ πατριωτικὸ κίνημα
«Ἄρδην», τὸ ὁποῖο, ἀνοήτως θέλουμε νὰ πιστεύουμε, ἔσπευσε νὰ τὸ ἀναδημοσιεύσει
στὸν ἱστότοπό του (πλαισιωμένο καὶ ἀπὸ σχετικὴ ἀρθρογραφία τοῦ Γιώργου Ρακκᾶ,
ποὺ ἔχει ἀναλάβει τὴν θεωρητικὴ ὑπεράσπιση τῶν μέτρων Μητσοτάκη ἐκ μέρους
τοῦ κινήματος, ἀπὸ τὴν μία ὑποδαυλίζοντας τὸν φόβο περὶ τοῦ κορωνοϊοῦ ὅτι τὰ
πράγματα εἶναι πολὺ σοβαρὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη καθησυχάζοντας μας ὅτι δὲν ὑπάρχει
τίποτα πολιτικῶς ὕποπτο, καὶ ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι θεωρίες συνωμοσίας). 

Ἀλλὰ ὅπως εἶπε καὶ ὁ Παναγιώτης Κονδύλης (τὸν ὁποῖον ἐμεῖς δὲν διεκδικοῦμε ὡς
παρακαταθήκη ἀλλὰ τὸν ἐκτιμοῦμε ὡς ἕναν ὀξυδερκῆ στοχαστή, παρ’ ὅλο ποὺ δὲν
ἀσπαζόμεθα οὔτε τὶς φιλοσοφικὲς οὔτε τὶς πολιτικές του ἀπόψεις): 
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Ὅσα ὠφελοῦν τοὺς ἰδιοτελεῖς τὰ διαδίδουν οἱ ἀφελεῖς. 

Καλὴ ὑγεία σὲ ὅλους (καὶ ἀσφαλῶς καὶ στὸν κ. Κουτσουρέλη). 

Νὰ εἴμαστε ὅλοι καλά. 

Καὶ τὴν ἐξέλιξη θὰ τὴν δοῦμε ὅλοι ὅταν μᾶς ἀφήσουν κάποια στιγμὴ νὰ βγοῦμε ἀπὸ
τὸ σπίτι μας. 

Σωτήρης Γιαννέλης 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε ποὺ διαβάσατε τὸ ἄρθρο μας. 

Τὸ ἄρθρο τοῦ κ. Κώστα Κουτσουρέλη μπορεῖτε νὰ τὸ διαβάσετε ἐδῶ: 

https://www.huffingtonpost.gr/entry/koinonies-poe-
fellorrooen_gr_5e7fc2cec5b6256a7a2be20e

https://ellinikosblog.wordpress.com/
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