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ΚΟΙΝΩΝΙΑ Nέα πρόκληση
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Ν
έα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση με 
την ομάδα των αρνητών που αποκα-
λούνται «θεματοφύλακες του Συντάγ-

ματος», οι οποίοι, όπως αποκαλύπτουν οι φω-
τογραφίες που δημοσιεύει η Realnews, έχουν 
οργανώσει ακόμα και στρατιωτικού τύπου εκ-
παιδεύσεις με όπλα! Μετά τις εφόδους σε νο-
σοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, έντεκα μέ-

κρυσμένη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας. 
Ηδη για τις εικόνες αυτές έχει ξεκινήσει έρευ-
να από τις ειδικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., καθώς 
τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι πολλά. Οι 
ερευνητές της Αστυνομίας καλούνται να δώ-
σουν απάντηση σε τι αποσκοπεί η εκπαίδευση 
με όπλα που λαμβάνουν τα μέλη της ομάδας, 
αλλά κυρίως για τα σχέδια που προετοίμαζαν. 

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί και το 
είδος των όπλων που φαίνονται στις εικόνες, κα-
θώς τέτοιου είδους πολεμικά τυφέκια είναι δύ-
σκολο έως απίθανο να βρεθούν στη μαύρη αγο-
ρά, τουλάχιστον στη χώρα μας. Μεταξύ άλλων, 
οι έρευνες που διεξάγονται από τις Αρχές επικε-
ντρώνονται και στην πηγή προμήθειας των συ-
γκεκριμένων όπλων, τα οποία αποτελούν στρα-
τιωτικό υλικό. Οπως τονίζουν οι πηγές, ακόμα 
και στην περίπτωση που τα όπλα αποδειχθούν 
ρεπλίκες, η υπόθεση παραμένει εξαιρετικά σο-
βαρή, καθώς δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί ορ-

γανώνονται στα πρότυπα μιας πολιτο-
φυλακής. 

Τα πρόσωπα
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 
οι εκπαιδευτές της ομάδας είναι 
δύο πρώην έφεδροι αξιωματι-
κοί των Ενόπλων Δυνάμεων και 

δύο πρώην στρατιωτικοί, οι οποί-
οι έχουν εκδηλώσει ανοιχτά τα φιλο-

χουντικά τους αισθήματα. Μάλιστα, οι δύο 
από τους εκπαιδευτές φέρεται να έχουν σχέση 
και με την οργάνωση «Ιερός Λόχος» στη Θεσ-
σαλονίκη, η οποία θεωρείται ότι είχε κοινά μέ-
λη και δεσμούς με τη Χρυσή Αυγή, αλλά και με 
άλλες αυτόνομες φασιστικές ομάδες της πόλης. 
Ωστόσο, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. θεωρούν πως 
το μεγαλύτερο μέρος της οργάνωσης των «θε-
ματοφυλάκων του Συντάγματος» έχει στενούς 
δεσμούς και αποτελεί τη μετεξέλιξη των οργα-
νώσεων του Αρτέμη Σώρρα.

Στη δεύτερη φωτογραφία που αποκαλύπτει 
η «R» απεικονίζεται ένας άνδρας με αυτόματο 
όπλο. Πρόκειται για τον άνθρωπο που είχε αναρ-
τήσει βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, ανακοινώνο-
ντας την ίδρυση του «υπουργείου Θεραπείας» 
στην Αράχωβα, στο οποίο πρόσφατα έβαλε λου-
κέτο η Αστυνομία. Σε αυτόν τον χώρο πωλού-
νταν δήθεν θεραπευτικά σκευάσματα για τον 
κορωνοϊό, τα οποία είχαν παρασκευαστεί από 
ρίγανη και γαϊδουράγκαθο. Εκτός από την Αρά-
χωβα, παρόμοια καταστήματα φέρεται να είχε 
ανοίξει η οργάνωση σε Σάμο και Ικαρία. Μάλι-
στα, οι εργαζόμενοι σε αυτά τα καταστήματα 
δεν έχουν κανονικές πινακίδες στα αυτοκίνητά 
τους, αλλά πινακίδες που έχουν κατασκευάσει 
οι ίδιοι με αριθμό που παραπέμπει στο άρθρο 
120 του Συντάγματος. Είναι εγκληματική οργάνωση;

ΝΟΜΊΖΩ ότι δεν έχει εκτιμηθεί όσο πρέπει η δράση 
των αντιεμβολιαστών στη χώρα μας. Eχουμε 
υποτιμήσει τον κίνδυνο και σύντομα, φοβάμαι, θα 
δούμε το πρόβλημα να σκάει!
Τελευταίο περιστατικό η… σύλληψη του διευθυντή 
του Γυμνασίου στο Αιγίνιο, στην Πιερία, από τη 
«συνταγματική αστυνομία», τους αντιεμβολιαστές 
δηλαδή. Οι οποίοι, άκουσον-άκουσον, κυνήγησαν 
τον άτυχο εκπαιδευτικό στους δρόμους της πόλης, 
του πέρασαν χειροπέδες και όλα αυτά επειδή, λέει, 
«βασανίζει» τους μαθητές του, βάζοντάς τους να 
φορούν μάσκες και να κάνουν τεστ για κορωνοϊό!
Η δράση αυτής της ομάδας είναι ίδια με αυτή των 
εγκληματικών ομάδων που είχε οργανώσει η Χρυσή 
Αυγή. 
Τότε, κυνηγούσαν μετανάστες και δημοκρατικούς 
πολίτες και τραμπούκιζαν πολιτικούς. Τώρα, κυνηγούν 
όσους εφαρμόζουν τον νόμο για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού.
Τότε, είχαν «καβαλήσει» το αντιμνημονιακό κύμα. 
Τώρα, έχουν καβαλήσει το αντιεμβολιαστικό κύμα.
Ο στόχος, όμως, είναι ίδιος: Να (ξανα)μπούν στο 
πολιτικό παιχνίδι! Οι καταγγελίες έχουν γίνει: Πίσω 

από τις κινητοποιήσεις αυτών των αντιεμβολιαστών 
ακτιβιστών βρίσκονται φασιστικά στοιχεία, παλιοί 
οπαδοί της Χρυσής Αυγής. 
Θυμηθείτε την αναφορά του μητροπολίτη Λαρίσης κ. 
Ιερωνύμου γι’ αυτούς που οργάνωναν διαδηλώσεις 
εναντίον του, επειδή τόλμησε να εγκαταστήσει κινητές 
μονάδες εμβολιασμού έξω από τις εκκλησίες της 
μητρόπολής του! Είχε δηλώσει τότε ότι οι διαδηλωτές 
ήταν ακροδεξιοί και μέλη παραεκκλησιαστικών 
οργανώσεων…
Οι αυτοαποκαλούμενοι «θεματοφύλακες του 
Συντάγματος» και η… «συνταγματική αστυνομία» 
αποτελούν επι της ουσίας παραστρατιωτικές 
οργάνωσεις! 
Και επειδή η δράση τους απειλεί ένα από τα βασικά 
αγαθά της κοινωνίας, τη δημόσια υγεία, πρέπει 
να διερευνηθεί το αν αποτελούν εγκληματικές 
οργανώσεις! Αν περιμένουμε να «νομιμοποιηθούν», 
ενδεχομένως, μέσα από κάποια εκλογική διαδικασία, 
τότε θα είναι πολύ αργά!
Είπαμε! Το «αυγό του φιδιού» έχει σκάσει εδώ 
και καιρό… Και το «φίδι» έχει καβαλήσει το 
αντιεμβολιαστικό κύμα και απειλεί!

του ΓΙΆΝΝΗ ΜΙΧΕΛΆΚΗ

η άποψη

Εκπαιδεύσεις 
στρατιωτικού 
τύπου οργανώνουν 
οι αρνητές της 
πανδημίας. 
Ποιος ο ρόλος 
δύο απόστρατων 
αξιωματικών

ΠΟΛΕΜΙΚΆ όπλα, 
όπως αυτόματα 
Μ16 και G3, 
κρατούν τα 
δέκα άτομα που 
ανήκουν στους 
«θεματοφύλακες»

ΜΕ ΟΠΛΟ εμφανίζεται στη φωτογραφία που 
αποκαλύπτει η «R» ο άνδρας που είχε αναρτήσει 
βίντεο, ανακοινώνοντας την ίδρυση του 
«υπουργείου Θεραπείας» στην Άράχωβα

λη της ομάδας συνελήφθησαν στο Αιγίνιο Πιερίας, 
καθώς έφτασαν στο σημείο να περάσουν χειροπέδες 
στον διευθυντή του γυμνασίου της περιοχής, κατηγο-
ρώντας τον ως «προδότη», διότι εφαρμόζει τα μέτρα 
προστασίας κατά της COVID-19. Για τους έντεκα δρά-
στες σχηματίστηκε δικογραφία για σωρεία αδικημά-
των, όπως της αρπαγής από κοινού, της σωματικής 
βλάβης και της απειλής. Ομως, όπως όλα δείχνουν, οι 
«θεματοφύλακες» δείχνουν ικανοί για ακόμα πιο επι-
κίνδυνες καταστάσεις. 

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύει η «R» απεικονίζο-
νται συνολικά δέκα άτομα, οκτώ άνδρες και δύο γυ-
ναίκες, ντυμένα ομοιόμορφα με στρατιωτική παραλ-
λαγή να κρατούν όπλα. Πρόκειται για πολεμικά όπλα, 
όπως αυτόματα Μ16 με οπλοβομβίδα, το στρατιωτι-
κό τυφέκιο G3, ένα πολεμικό πιστόλι. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες, οι φωτογραφίες ελήφθησαν σε απομα-

Οι «θεματοφύλακες
του Συντάγματος» 
στα όπλα!


