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Απίστευτη πρόκληση

Ομάδα αρνητών
με όπλα στα χέρια

Στο κείμενο της
«ιερής δήλωσης»
αναπτύσσεται μια
άκρως επιθετική
ρητορική, με
έντονα ακροδεξιά
χαρακτηριστικά.
Οποιος το υπογράφει
δηλώνει ότι έχει
το δικαίωμα,
όπως αναφέρεται
αυτολεξεί, να
«πυροβολεί»
και να «εκτελεί»!

Μάζεψαν 2.000
υπογραφές για…
ένοπλο αγώνα!
Του Θεοδόση Π. Πάνου
th.panou@realnews.gr

Σ

το μικροσκόπιο αστυνομικών και δικαστικών Αρχών βρίσκεται η «ιερή δήλωση» των αρνητών της πανδημίας, η
οποία βρίθει από απειλές, ακόμα και για επιθέσεις με όπλα,
εναντίον πολιτικών, δικαστών, στρατιωτικών, αστυνομικών αλλά και πολιτών που έχουν διαφορετικές απόψεις από εκείνους.
Το κείμενο της «ιερής δήλωσης» είναι διαθέσιμο στην κεντρική σελίδα των «θεματοφυλάκων του άρθρου 120 του Συντάγματος». Σε αυτό αναπτύσσεται μια άκρως επιθετική ρητορική, με έντονα ακροδεξιά χαρακτηριστικά, ενώ όποιος υπο-
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Στην επικίνδυνη βλακεία μιας ομάδας πολιτών που αγνοούν παντελώς τον
τρόπο λειτουργίας του Συντάγματος και πρόθυμα ακολουθούν όποιον προτείνει την πιο ακραία ριζοσπαστική πρόταση (του τύπου: «Οπλιστείτε») εστιάζουν οι
Αρχές. Οι ανόητοι εισβολείς στο σχολείο, στην Πιερία, θεώρησαν ότι έπρεπε να
μεταφέρουν τον καθηγητή, που άρπαξαν μέσα από το γραφείο του, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και πίστεψαν ότι οι αστυνομικοί θα τους έδιναν συγχαρητήρια! Το υπόβαθρο για την καλλιέργεια τέτοιων συμπεριφορών υφίσταται εξαιτίας του τεράστιου προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας, ειδικά
τα τελευταία χρόνια, στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με σχετική έκθεση για το 2020,
που παρουσιάστηκε στη διάσκεψη Digi Edu Hack, η αδυναμία κατανόησης κειμένου και ανάγνωσης αυξήθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα χρόνια από το
21,3% στο 30,5%. Δημιουργούνται, δηλαδή, οι συνθήκες για να απλωθεί η ανοησία των «θεματοφυλάκων» σε μεγαλύτερη έκταση στην ελληνική κοινωνία.
Υπάρχουν ήδη πολλοί στη χώρα μας «που θα μπορούσαν να φυλακιστούν σε
ένα δωμάτιο με ξεκλείδωτη πόρτα, αν τυχόν η πόρτα ανοίγει προς τα μέσα. Γιατί, απλούστατα, δεν θα περνούσε ποτέ από το μυαλό τους να τραβήξουν, αντί να
σπρώξουν», όπως συνήθιζε να λέει ο Αυστριακός φιλόσοφος Λούντβιχ Βιτγκενστάιν. Η πανδημία κάποτε θα περάσει. Δεν είμαι σίγουρος, όμως, ότι θα γίνει το
ίδιο και με την πανδημία της αμάθειας και της ανοησίας.

γράφει το κείμενο δηλώνει ότι έχει το δικαίωμα, όπως αναφέρεται αυτολεξεί, να «πυροβολεί» και να «εκτελεί»! Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, οι αρνητές έχουν καταφέρει να πείσουν συνολικά 2.000 άτομα να υπογράψουν την «ιερή δήλωση». Το «μανιφέστο»
των αρνητών οδηγεί τις έρευνες που διεξάγονται από την Εισαγγελία. Οι πηγές αναφέρουν
ότι θα μπορούσε να βαρύνει σημαντικά τις κατηγορίες σε βάρος των πιο ακραίων ομάδων
του αντιεμβολιαστικού κινήματος. «Αυτό το κείμενο μπορεί να αποτελεί το καταστατικό μιας
εγκληματικής οργάνωσης», δηλώνει στην «R»
αξιωματικός με άριστη γνώση των διεξαγόμενων ερευνών.
Το κείμενο φέρει τον τίτλο «Αναφορά - Καταγγελία». «Ιερή δήλωση ενεργοποιήσεως και
εφαρμογής του άρθρου 120 και καταγγελία
κατά των εις βάρος του λαού και του έθνους
διαπραχθέντων κακουργημάτων», γράφεται
στην πρώτη του πρόταση. Ακολούθως, στην
πρώτη από τις 20 σελίδες, υπάρχει ειδικό πεδίο, όπου οι υπογράφοντες μπορούν να συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία τους, ακόμα και
το ΑΦΜ ή το θρήσκευμά τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κείμενο διακινήθηκε για πρώτη
φορά το 2012, στο αποκορύφωμα της οικονομικής κρίσης. Πλέον, όμως, έχει επικαιροποιηθεί. Σε αυτό περιλαμβάνονται αναφορές για
τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και το ρεύμα προσφύγων που δέχθηκε η χώρα από το
2015 μέχρι το 2020. Στην τελευταία του μορφή, την οποία έλαβε τον Δεκέμβριο του 2020,
το κείμενο εστιάζει στην εμβολιαστική εκστρατεία και στην πανδημία.

Ανατριχιαστικές αναφορές
Οι 2.000 πολίτες που έχουν υπογράψει την «ιερή δήλωση» την έχουν καταθέσει σε δεκάδες
αστυνομικά τμήματα, σε όλη την Ελλάδα. Οι
πηγές αναγνωρίζουν ότι οι αστυνομικοί, αρχικά, δεν έδιναν σημασία στους πολίτες που κατέθεταν τα εν λόγω έγγραφα. Ομως, μετά και
την αποκάλυψη φωτογραφικών ντοκουμέντων
από την «R», που δείχνουν ομάδες αρνητών
να κρατούν όπλα και να ασκούνται σε «τακτικές επιβίωσης», η αντιμετώπιση είναι εντελώς
διαφορετική. Για το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα, που αφορά τα αδικήματα της διέγερσης σε ανυπακοή, της εγκληματικής οργάνωσης, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Ομως, αυτά που αναφέρονται στην «ιερή δήλωση» είναι από μό-

απαίτηση
Οι υπογράφοντες
την «ιερή
δήλωση»
απαιτούν από τις
αστυνομικές Αρχές
της χώρας να τους
ενημερώνουν και
να τους βοηθήσουν
στις… εκτελέσεις
που θα αναλάβουν
για κάθε πράξη:
«…ζητώ από εσάς,
κύριε διοικητά,
αλλά και από
όποιο νόμιμο
δικαστικό όργανο
να με συνδράμει
στα παραπάνω
(δολοφονίες,
εκτελέσεις
προδοτών), για τα
οποία σας καθιστώ
υπεύθυνους
σε περίπτωση
που τυχόν
αγνοήσετε τις
προειδοποιήσεις
μου...»

