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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΝΊΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

  «ΕΊΜΑΣΤΕ η συνταγματική αστυνομία… Θα σας 
πάμε στον εισαγγελέα. Είμαστε οι θεματοφύλακες 
του άρθρου 120. Εμείς είμαστε η νομιμότητα». Με 
αυτά τα λόγια, παρουσιάστηκαν τα τέσσερα άτο-
μα, σε διαγνωστικό κέντρο στην Κάτω Τούμπα, την 
Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου, ζητώντας να ελέγξουν την 
άδεια νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης και τα 
στοιχεία των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να πα-
ρέμβει η Αστυνομία και να συλληφθούν. 

Η δίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων, τριών 
ανδρών και μίας γυναίκας, που εμφανίστηκαν ως 
όργανα της αυτοαποκαλούμενης «συνταγματικής 
αστυνομίας» αναβλήθηκε, για τις 20 Ιανουαρί-
ου, από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο 
Θεσσαλονίκης, λόγω κωλύματος που επικαλέστη-
κε ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης. Διώκο-
νται για αντιποίηση Αρχής, φθορά ξένης ιδιοκτησί-
ας, παράνομη βιντεοσκόπηση και παραβίαση των 
μέτρων για την αποτροπή διασποράς μολυσματι-
κών ασθενειών. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι προέβη-
σαν στην ενέργεια επειδή διαπίστωσαν εκτεθειμέ-
νο έναν κάδο βιολογικών υλικών και υπολειμμάτων 
rapid tests και γι’ αυτόν τον λόγο, ως ενδιαφερόμε-
νοι πολίτες, ζήτησαν επίδειξη εγγράφων.

Οπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημο-
σιεύει σήμερα η Realnews, δύο από τους τέσσε-
ρις κατηγορουμένους έχουν κολλήσει στο μπου-

φάν τους το εθνόσημο και αυτοκόλλητα τα οποία 
έγραφαν «Δελτίο Α120Σ», που παραπέμπει στην 
αυτοαποκαλούμενη ομάδα «Θεματοφύλακες του 
Αρθρου 120 του Συντάγματος». Χωρίς να φορούν 
μάσκες, εισήλθαν στο εσωτερικό της επιχείρησης, 
ώστε να διαπιστώσουν αν διαθέτει όλα τα απαραί-
τητα νομικά έγγραφα λειτουργίας. Ο ιδιοκτήτης της 
επιχείρησης αρνήθηκε να «υπακούσει» και κάλεσε 
αμέσως την Αστυνομία. 

Η απολογία
«Είμαι ταγματάρχης εν αποστρατεία του Ελληνικού 
Στρατού και έχω αφιερώσει τη ζωή μου στη προ-
στασία του Συντάγματος και των νόμων. Στο πλαί-
σιο αυτό και ως ενδιαφερόμενος πολίτης, διαπίστω-
σα έξω από το κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, όπου 
διενεργούσε rapid tests, ότι βρίσκεται εκτεθειμένος 
ανοιχτός κάδος απορριμμάτων απόρριψης βιολο-
γικών υλικών. Εχοντας την υπόνοια τέλεσης παρά-
νομων πράξεων, ζήτησα, εάν επιθυμούν, να μου 
επιδείξουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα με τα οποία 
λειτουργεί η συγκεκριμένη επιχείρηση», δήλωσε 
στην απολογία του ένας εκ των κατηγορουμένων, 
ο 53χρονος απόστρατος, και τόνισε πως, ενώ περί-
μεναν την Αστυνομία, κάποιος που βρισκόταν από 
πίσω του, στο ερώτημα ποιοι είστε εσείς, απάντη-
σε «η συνταγματική αστυνομία». Ιδιαίτερο ενδια-
φέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο 53χρονος κα-
τά την απολογία του αρνείται ότι αποτελεί ενεργό 
μέλος της «συνταγματικής αστυνομίας», λέγοντας 
χαρακτηριστικά: «Δεν αποδέχομαι και δεν υιοθε-

τώ τους όρους “θεματοφύλακες του Συντάγματος” 
και “συνταγματική αστυνομία”, τους οποίους εγώ 
δεν χρησιμοποιώ… Ο όρος “συνταγματική αστυ-
νομία” για εμένα ισοδυναμεί με τον όρο “διαγα-
λαξιακή αστυνομία”. 

Oι «θεματοφύλακες του Συντάγματος» έκαναν την 
πρώτη τους εμφάνιση κατά την περίοδο των μνη-
μονίων, της οικονομικής κρίσης και των «αγανακτι-
σμένων». Τώρα, εκμεταλλευόμενοι την πανδημία, 
επιχειρούν να κάνουν δυναμική εμφάνιση ως αρ-
νητές των εμβολίων και των υγειονομικών μέτρων 
κατά του κορωνοϊού. Ωστόσο, πηγές από το στε-
νό περιβάλλον του 53χρονου απόστρατου, ανα-
φέρουν ότι ο ίδιος, παρά το γεγονός ότι έχει επιλέ-
ξει να μην εμβολιαστεί, δεν είναι αντιεμβολιαστής. 
«Δεν έχει εμβολιαστεί για τους δικούς του λόγους, 
αλλά δεν έχει πρόβλημα με τους εμβολιασμένους. 
Ο περίγυρός του και οι φίλοι του είναι εμβολιασμέ-
νοι. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να τους μεταπεί-
σει για τα εμβόλια, απλά ο ίδιος δεν θέλει να το κά-
νει». Την ίδια στιγμή, άνθρωπος που βρίσκεται κο-
ντά στον 53χρονο, απαντώντας σε όσα έχουν δει 
τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας για 
τη διασύνδεση που έχουν οι «θεματοφύλακες του 
Συντάγματος» με τους οπαδούς του Αρτέμη Σώρ-
ρα και τη Χρυσή Αυγή, τονίζει: «Ο συγκεκριμένος 
δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Μάλιστα, είχε 
διαπιστώσει ότι κάποιοι εμπλέκονται με τους οπα-
δούς του Σώρρα και γι’ αυτόν τον λόγο είχε ξεκα-
θαρίσει ότι δεν θέλει να συνδέεται με τέτοιου εί-
δους ομάδες». 

ΣΤΙΓΜΙΌΤΥΠΑ από την παρέμβαση 
των τεσσάρων κατηγορουμένων 
στο διαγνωστικό κέντρο της 
Κάτω Τούμπας. «Είμαστε οι 
θεματοφύλακες του άρθρου 
120. Εμείς είμαστε η νομιμότητα», 
έλεγαν στους υπεύθυνους του 
κέντρου


