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Με χιούµορ σχολίασαν οι 
πολίτες στα µέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης το κατεπεί-
γον «αίτηµα» της Κοινότητας 
Εφέδρων Ειδικών ∆υνάµεων 
να παραιτηθεί άµεσα η κυ-
βέρνηση και να αναλάβουν τα 
Σώµατα Ασφαλείας και ο λαός 
την αποκατάσταση της εθνικής 
µας κυριαρχίας. Ακόµα και η 
ίδια η ΚΕΕ∆, µετά τον συνα-
γερµό που προκάλεσε η «δι-
ακήρυξή» της στις ανώτατες 
εισαγγελικές αρχές, είπε ότι ο 
όρος πραξικόπηµα στερείται 
σοβαρότητας. ∆εν µίλησαν για 
πραξικόπηµα, εξήγησαν, πρό-
ταση κατέθεσαν... Και διαβε-
βαίωσαν εκ νέου ότι είναι έτοι-
µοι (εκπαιδεύονται γι’ αυτό) να 
υπερασπιστούν το ελληνικό 

έθνος, όποτε τους ζητηθεί...
∆εν είναι οι µόνοι. Πληθαί-

νουν οι οµάδες που διεκδι-
κούν, µε διακαή σοβαρότητα, 
τον τίτλο του σωτήρα. Η αρχή 
της αιµατοχυσίας έγκειται 
στην παροξυσµική ένταση της 
βούλησης, στην προµηθεϊκή 
µεγαλοµανία µιας οµάδας που 
δίνει τα πάντα για το άκαµπτο 
ιδεώδες της και ακολουθεί 
ανενδοίαστα την οδό του πυ-
ρός. Η αµφιβολία, η πολλα-
πλότητα των ιδεών αποτελούν 
έννοιες µόνο προς χλευασµό... 
Η ιστορία είναι γεµάτη από 
«επαναστάτες» -έτσι αυτο-
χαρακτηρίζονται συνήθως οι 
πραξικοπηµατίες- που επέ-
βαλαν δικτατορίες, πνίγοντας 
ζωές στον Αρµαγεδδώνα του 

απολύτου τους, εξαφανίζοντας 
εγκλήµατα στο σκότος της κυ-
ριαρχία τους. Είναι γεµάτη από 
βίαιες αιφνιδιαστικές συνωµο-
σίες µε σκοπό την υφαρπαγή 
του ελέγχου των πραγµάτων. 
Συνηθέστατες σε χώρες βυ-
θισµένες σε διαρκή πολιτική 
αστάθεια και οικονοµική υπα-

νάπτυξη - στη Βολιβία µέσα σ’ 
έναν αιώνα σηµειώθηκαν 200 
πραξικοπήµατα...

Στην Ελλάδα του σήµερα η 
λέξη πραξικόπηµα προκαλεί 
στους περισσότερους θυµηδία. 
Ενδεχοµένως όµως όχι και 
στις ποικιλώνυµες οµάδες των 

«υπερασπιστών του έθνους», 
που ενεργούν σιωπηλά, πιθα-
νόν εντός, αλλά κυρίως στην 
περιφέρεια των Ενόπλων ∆υ-
νάµεων, και οι οποίοι συνήθως 
δεν προβαίνουν σε δηµόσιες 
δηλώσεις πρόθεσης να αναλά-
βουν «δράση»...

Κάποιοι υποκινούνται από 

ένα πατριωτικό πάθος που 
έχει τη γεύση της φλογερής 
προφητείας, του τρόµου, του 
διαχωρισµού της κοινωνίας σε 
δύο ασυµβίβαστες κοινότητες, 
των δηµίων και των θυµάτων, 
της ανατριχιαστικής αποτε-
λεσµατικότητας της βίας. ∆εν 

πρόκειται για ένα πάθος που 
ωθεί τους πολίτες να δρουν 
για το κοινό καλό στο πλαίσιο 
του νόµου, να αντιστέκονται 
-µακριά από αιµοσταγείς ονει-
ροπολήσεις- στις επιθέσεις 
των εχθρών της δηµοκρατικής 
πολιτείας, να καταπολεµούν 
την αυθαιρεσία. Αλλά για µια 
κοινότατη ερµηνεία της ιδέας 
του πατριωτισµού, που ως πυ-
ρήνα της έχει την καθαρότητα 
και ανωτερότητα της φυλής.

Το πατριωτικό πνεύµα, σύµ-
φωνα µε κλασικούς και νεότε-
ρους µελετητές, είναι το θεµέ-
λιο της πολιτικής αρετής και η 
αρχή της δηµοκρατίας. Οµως 
ποιο πνεύµα, το σκοτισµένο 
από τις µεταρσιώσεις και τα 
σφαγεία ή εκείνο που µάχε-

ται για την κοινή ελευθερία; Ο 
δρόµος της οµοιογένειας, της 
διά της επιβολής «αρετής», 
οδηγεί σχεδόν πάντα στη µι-
σαλλοδοξία. Ισως εκείνο που 
χρειάζεται για να δυναµώσει η 
αγάπη για την πατρίδα, δηλα-
δή η αγάπη για την ελευθερία 
ενός λαού (πατρίδα είναι όπως 
έλεγαν οι ∆ιαφωτιστές ένα 
ελεύθερο κράτος, του οποίου 
είµαστε µέλη) είναι η συµµε-
τοχή στα κοινά, η πρόσδεση 
στις πολιτικές αξίες. ∆εν απο-
τελεί επιχείρηµα ελευθερίας, 
η δολοφονία. Η αγάπη για την 
πατρίδα δεν είναι φιλοσοφική 
θεωρία, είναι απλά µια κίνηση 
της συνείδησης που µας ωθεί 
να προφέρουµε δύο λέξεις: 
αδελφοσύνη και ειρήνη.

Η διάπυρη εµµονή στην εθνική σωτηρία 
Της Τασούλας Καραϊσκάκη 

Ψυχάρης Σταύρος Π.   

Η τηλεοπτική εικόνα του Μι-
χαλολιάκου µε χειροπέδες στο 
δικαστήριο αιφνιδίασε θετικά και 
ικανοποίησε την κοινή γνώµη. 
Επιτέλους η πολιτεία κινητοποι-
ήθηκε για να αντιµετωπίσει την 
εγκληµατική δράση των νεοναζί. 
Αυτοί επιχειρούν να ηρωοποιή-
σουν τους εαυτούς τους και µε-
θοδεύουν τακτικισµούς µε στόχο 
να παρεµποδίσουν τη δικαστική 
έρευνα και να πολιτικοποιήσουν τη 
δίωξή τους.

Η κυβέρνηση οφείλει να δια-
σφαλίσει την απρόσκοπτη και σε 
βάθος δικαστική έρευνα. Η παρα-
δειγµατική τιµωρία των εγκληµα-
τιών είναι αναγκαία προϋπόθεση, 
όχι όµως ικανή για να αντιµετω-
πιστεί η έκταση του νεοναζιστικού 
φαινοµένου. Η Χ.Α. δεν είναι µόνο 
εγκληµατική οργάνωση, είναι πο-
λιτικό κόµµα µε εκατοντάδες χιλιά-
δες ψηφοφόρους. Πρέπει να της 
αφαιρεθεί το πολιτικό προκάλυµµα 

και να περιοριστεί η επιρροή της. 
Νοµοθετικοί ακτιβισµοί, σαν αυ-
τούς που προτείνουν συστηµικοί 
συνταγµατολόγοι, µε βασική επι-
δίωξη την παράκαµψη των εκλο-
γών, επιτρέπουν στη Χ.Α. να παίζει 
τα δικά της πολιτικά παιχνίδια και 
να διαβρώνει τον κοινοβουλευτι-
σµό. Η ∆ικαιοσύνη πρέπει να προ-
χωρήσει χωρίς καθυστερήσεις και 
µε σεβασµό του κράτους ∆ικαίου. 
∆ιαφορετικά η πολιτική ζωή του 
τόπου κινδυνεύει να µετατραπεί 
σε όµηρο της Χ.Α. Βρισκόµαστε 
µπροστά στον τραγέλαφο η Χ.Α. να 
παραµένει στη Βουλή ως κόµµα, 
αλλά να χαρακτηρίζεται εγκληµα-
τική οργάνωση. Να προφυλακίζο-
νται οι ηγέτες της, αλλά να παραµέ-
νουν οι υπόλοιποι βουλευτές της 
στη Βουλή.

Οι κίνδυνοι είναι προφανείς. Ο 
µόνος δρόµος για να προληφθούν 
είναι µαζί µε την επιτάχυνση του δι-
καστικού έργου να γίνουν εκλογές. 

Άλλωστε η παρούσα Βουλή πάσχει 
από έλλειψη ουσιαστικής πολιτι-
κής νοµιµοποίησης. Τα κυβερνη-
τικά κόµµατα εξελέγησαν µε άλλο 
πρόγραµµα και εφαρµόζουν το 
αντίθετο, επιδεινώνοντας την κρίση 
πολιτικής εκπροσώπησης και την 
απαξίωση του πολιτικού συστήµα-
τος, φαινόµενα που λιπαίνουν την 
ακροδεξιά δηµαγωγία. Οι συνταγ-
µατικοί ακροβατισµοί και οι θρυ-
λούµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις 
σκοπιµότητας υποκρύπτουν, εκτός 
των άλλων, τον αιώνιο φόβο του 
καταρρέοντος συστήµατος για τον 
«εχθρό λαό». Με τέτοιες πολιτικές 
αντιλήψεις, είναι εύλογοι οι φόβοι 
ότι οι διαφαινόµενες κυβερνητι-
κές νοµοθετικές πρωτοβουλίες µε 
άλλοθι την αντιµετώπιση της Χ.Α. 
µπορεί να οδηγήσουν σε εκτετα-
µένη υπονόµευση των δηµοκρα-
τικών δικαιωµάτων, σε εµπέδωση 
του καθεστώτος εκτάκτου ανάγκης 
και τελικά σε αποσταθεροποίηση.

Εξάρθρωση της Χ.Α., 
όχι του κοινοβουλευτισµού

Για να γίνει επανάσταση χρειάζονται 
επαναστάτες - αν υπάρχουν ας ξεση-
κώσουν τον Λαό. Για να αλλάξουν όλα, 
να ανατραπεί δηλαδή το οικονοµικό και 
κοινωνικό σύστηµα, απαιτείται η επανά-
σταση που ήδη αναφέρθηκε. Για να γίνει 
στρατιωτικό πραξικόπηµα, αυτό είναι µια 
άλλη ιστορία...

Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από 
την αρχή. Οι επαναστάσεις, στην εποχή 
µας, αν γίνουν δεν γίνονται µε µολότοφ, 
λοστούς και πλιάτσικο. Τους δε επαναστά-
τες η αστυνοµία τους πιάνει κατά δεκά-
δες, όταν θέλει. Τα πραξικοπήµατα είναι 
δυνατόν να γίνουν και να πετύχουν - υπό 
όρους. Παράδειγµα η Ελλάδα. Το 1967 το 
πραξικόπηµα έγινε και πέτυχε για τους 
εξής λόγους: Πρώτον, διότι ο λαός ήταν 
διχασµένος, µε τους νικητές του Εµφυ-
λίου να ακούν πρόθυµα την προπαγάνδα 
της Ακροδεξιάς.

∆εύτερον, διότι εκείνη την περίοδο ο 
ανώτατος άρχων, νέος και άπειρος, συνε-
λήφθη κατά τα γνωστά.

Τρίτον, διότι το απριλιανό πραξικόπη-

µα έγινε µε εξωτερική βοήθεια, η οποία 
όπως ανέβασε τη Χούντα στην εξουσία το 
‘67, έτσι την γκρέµισε το ‘74.

Αλλες εποχές, άλλα ήθη. Σήµερα οι 
θαυµαστές του ολοκληρωτισµού έχουν 
σχεδόν εκλείψει. Και αν υπάρχουν µειο-
ψηφίες αντιδηµοκρατικές, είναι περιθω-
ριακές. Στη χώρα µας το αβγό του φιδιού 
έχει από καιρό σπάσει. ∆εν υπάρχει σκη-
νικό ανατροπής του καθεστώτος. Ο στρα-
τός είναι στη θέση του και δεν υπάρχουν 
ξένοι σύµβουλοι...

Αφήνοντας πάντως στην άκρη τους 
θαυµαστές του Χίτλερ, ας θωρακίσουµε 
το Κράτος. Οι νόµοι υπάρχουν. Αρκεί να 
εφαρµόζονται.

ΝΟΜΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!

Η ανώτατη ∆ικαιοσύνη κινήθηκε αυτή τη 
φορά αστραπιαία στην υπόθεση των ταγµά-
των εφόδου της Χρυσής Αυγής και επέφερε το 
πρώτο χτύπηµα στην παραστρατιωτικού τύπου 
εγκληµατική οργάνωση που είχαν συστήσει 
τα µέλη της. Μια τόσο σοβαρή προκαταρκτική 
έρευνα ολοκληρώνεται σε χρόνο-ρεκόρ, µε 
απτά αποτελέσµατα. Κακουργηµατικές διώξεις 
και άµεσες συλλήψεις του αρχηγού, 5 βουλευ-
τών και 26 στελεχών της οργάνωσης. 

Το τεράστιο υλικό (πάνω από 100 δικογρα-
φίες) που συγκέντρωσε κατά την έρευνά του ο 
αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαρ. Βουρ-
λιώτης, σε συνδυασµό µε µαρτυρικές κατα-

θέσεις και νόµιµες υποκλοπές συνοµιλιών, 
έφεραν στο φως το εκτεταµένο εγκληµατικό 
δίκτυο που είχε στηθεί και λειτουργούσε υπό 
τον µανδύα της Χρυσής Αυγής, µε φόνους, επι-
θέσεις κατά αλλοδαπών και Ελλήνων, παροχή 
προστασίας και άλλες παράνοµες πράξεις. 

Η δικαστική εξέλιξη, όµως, δεν αποκάλυψε 
απλώς έναν επικίνδυνο εσµό νεοναζιστών και 
ανθρώπων του υποκόσµου. Βοήθησε στην 
εµπέδωση της οµαλής λειτουργίας των δηµο-
κρατικών θεσµών, η οποία είχε αµφισβητηθεί 
τον τελευταίο καιρό, από την παρακρατική δρά-
ση του νεοναζιστικού παρακράτους αλλά και 
την καθυστέρηση και την περίεργη ανοχή που 

επέδειξαν και δείχνουν άντρες και στελέχη της 
Αστυνοµίας στην αντιµετώπισή του. Ανοχή που 
έφθασε συχνά στην απροκάλυπτη συνδροµή. 

Επειδή η χρυσαυγίτικη δράση ήταν τα τελευ-
ταία τρία χρόνια «τούµπανο» στην κοινή γνώ-
µη, αλλά «κρυφό καµάρι» για ένα µέρος των 
επίσηµων θεσµών, η δικαστική έρευνα από 
εδώ και πέρα επιβάλλεται να είναι το ίδιο δυ-
ναµική και να εστιάσει στα κρίσιµα και ανοικτά 
ακόµη ζητήµατα. 

Πρώτον, να αποκαλυφθούν, πάση θυσία, 
όλοι οι συνεργάτες αυτής της εγκληµατικής ορ-
γάνωσης µέσα στο κράτος. Ειδικά στην ΕΛ.ΑΣ. 
όπου, σύµφωνα µε το πόρισµα, ο αριθµός των 

αστυνοµικών που συνέδραµαν την οργάνωση 
είναι αρκετά µεγάλος!  ∆εύτερον, να εντοπι-
στούν όλες οι πηγές χρηµατοδότησής της, όσο 
ψηλά και αν βρίσκονται, γιατί αυτό θα οδηγήσει 
στα συµφέροντα που την έθρεψαν και τη στήρι-
ξαν όλα αυτά τα χρόνια. 

Τρίτον, να αποδοθούν τεκµηριωµένες ποι-
νικές ευθύνες, µε απόλυτη προσήλωση και 
σεβασµό στους κανόνες του κράτους δικαίου. 

Μόνο έτσι θα επέλθει πραγµατική κάθαρση 
από το άγος του εγκληµατικού νεοναζιστικού 
µορφώµατος. Μόνο έτσι το αποφασιστικό βήµα, 
που έγινε για την εξάρθρωση των παραστρατι-
ωτικών ταγµάτων εφόδου, θα ολοκληρωθεί. 

Κάθαρση στους προστάτες


