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Στις 20 Μαΐου του 2020, ο συγκεκριμένος άνδρας απευθύ-
νεται διαδικτυακά σε σύνδεσμο εφέδρων και ζητά εκπαίδευση 
στα όπλα. «Να μας πει τον τρόπο να οπλιστούμε όσοι έχουμε 
ενεργοποιήσει το άρθρο 120 και ό,τι αυτό επιτάσσει...», ανα-
φέρει στο μήνυμα που στέλνει. Η «R» δημοσιεύει σήμερα φω-
τογραφία του, στην οποία κρατάει όπλο και φορά μπλούζα με 
εθνικιστικό μήνυμα. 

Οι «ρεπλίκες»
Οπως αποκάλυψε η «R» την περασμένη Κυριακή, ορισμένοι 
από τους «θεματοφύλακες» άρχισαν να εκπαιδεύονται σε τα-

κτικές επιβίωσης. Οι ίδιοι ισχυρίζονται πως τα όπλα που κρα-
τούν στις φωτογραφίες είναι ρεπλίκες. Σύμφωνα με υπηρεσια-
κό παράγοντα που έχει πλήρη γνώση των ερευνών, «οι ρεπλί-
κες είναι προσομοιώσεις κανονικών πυροβόλων όπλων και, μά-
λιστα, σε ποσοστό 90%, ίσως και παραπάνω. Κατά συνέπεια, 
ένας άνθρωπος που έχει εκπαιδευτεί με ρεπλίκες, όταν πιάσει 
στα χέρια του ένα κανονικό πυροβόλο όπλο, άνετα μπορεί να 
το λειτουργήσει».

Την ίδια στιγμή, πρόεδρος συνδέσμου εφέδρων, σε επιστολή 
του στην «R», δεν αρνείται πως υπάρχουν «θεματοφύλακες» στον 
σύλλογό του, σημειώνοντας όμως πως δεν υπάρχει σύνδεση με 
τις δραστηριότητές τους: «Δεν έχουμε ουσιαστική ή τυπική ταύ-
τιση με τους “θεματοφύλακες του Συντάγματος”... Το γεγονός 
ότι υπάρχουν στο σωματείο μας μέλη των “θεματοφυλάκων” 
δεν επηρεάζει τις θέσεις και τα πιστεύω του συνδέσμου, ενώ οι 
πολιτικές τους πεποιθήσεις είναι κάτι που τους αφορά μόνο ατο-
μικά. Ουδέποτε τα μέλη μας προέβησαν σε παράνομες πράξεις 
εναντίον της πολιτείας αποτελώντας τάγμα εφόδου, ούτε υπο-
στηρίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τέτοιες πρακτικές», αναφέ-
ρεται στην επιστολή. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος πρόεδρος 
του συγκεκριμένου συλλόγου εμφανίζεται σε βίντεο να κάθε-
ται δίπλα σε κεντρικό πρόσωπο στην οργάνωση των «θεματο-
φυλάκων», την ώρα που ο «θεματοφύλακας» μιλά για το πόσο 
αναγκαία είναι η εκπαίδευση των Ελλήνων στα όπλα, λόγω της 
κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με την υγειονομική κρίση…

κη όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, περι-
λαμβάνονται και θύλακες των ομάδων του αρ-
χηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου 
και του πρώην ηγετικού στελέχους της οργά-
νωσης, Ηλία Κασιδιάρη. 

Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη, η έρευνα θα 
επικεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. 
Πρόκειται για έναν απόστρατο συνταγματάρ-
χη, υμνητή της χούντας αλλά και του Χίτλερ, ο 
οποίος φέρεται να εκπαιδεύει σε τακτικές μά-
χης και σε χειρισμό όπλων ένα συνονθύλευ-
μα ανθρώπων που κινούνται από τους «θεμα-
τοφύλακες» μέχρι την ακροδεξιά και συλλό-
γους δήθεν ακομμάτιστους, που όμως αδυνα-
τούν να κρύψουν το φασιστικό τους πρόσω-
πο. Ο άνθρωπος αυτός απέχει συνειδητά από 
τα social media και το διαδίκτυο, ενώ οι περισ-
σότεροι από αυτούς που εκπαιδεύει τον ξέρουν 
απλά ως «συνταγματάρχη» και δεν γνωρίζουν 
το πραγματικό του όνομα. Οπως διαφαίνεται 
από τις πρώτες έρευνες τόσο των αστυνομικών 
όσο και των δικαστικών Αρχών, ο «συνταγμα-
τάρχης» και οι άνθρωποι που κινούνται γύρω 

από αυτόν λειτουργούν με όρους μυστικότητας. 
Αντιθέτως, την προβολή φαίνεται πως επιζη-

τεί ένας άλλος από τους φερόμενους ως ηγέτες 
των «θεματοφυλάκων». Ο άνδρας με τα αρχικά 
Π.Α. έχει επίσης αναγορεύσει τον εαυτό του σε 
«συνταγματάρχη», χωρίς βέβαια να έχει καμία 
σχέση με το στράτευμα. Ο ίδιος έχει πιστούς 
οπαδούς και μάλιστα εκατοντάδες, όπως κα-
ταδεικνύεται και από τη δραστηριότητά του 
στο διαδίκτυο, ενώ φαίνεται πως αναζητούσε 
όπλα από την πρώτη περίοδο της πανδημίας.

Στο επίπεδο συμμετοχής της Aντιτρομοκρατικής Yπηρεσίας 
στις έρευνες για τη δράση των αυτοαποκαλούμενων «θεματοφυλά-
κων του Συντάγματος» έχει προχωρήσει πλέον το υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη. Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε 
ευρεία σύσκεψη υπό τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, στην οποία, 
εκτός των άλλων στελεχών της Αστυνομίας, έλαβαν μέρος ο διευ-
θυντής της Αντιτρομοκρατικής αλλά και ο επικεφαλής της Διεύθυν-
σης Διαχείρισης Πληροφοριών, η οποία συγκεντρώνει σε κεντρικό 
επίπεδο όλες τις πληροφορίες των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., ενώ χει-
ρίζεται και τον «κοριό» παρακολούθησης των επικοινωνιών.

Κατά τη σύσκεψη αυτή, όπως αναφέρουν πηγές ενημέρωσης 
της Realnews, σχηματίστηκε ο χάρτης με τους πλέον «επικίνδυ-

νους» πυρήνες της ακραίας αυτής ομάδας αρνητών του εμβολίου, 
οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονται σε πόλεις της βόρει-
ας Ελλάδας. Σύμφωνα με τις αναφορές των στελεχών της Αστυνο-
μίας, οι πόλεις αυτές είναι η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα, η Δράμα, οι 
Σέρρες, αλλά και το Ηράκλειο της Κρήτης. 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αποφασίστηκαν η στενή 
παρακολούθηση όσων έχουν «καταγραφεί» ως συντονιστές των 
δράσεων των ομάδων αυτών και η καταγραφή όλων των συνεννο-
ήσεων και των ανακοινώσεων που γίνονται μέσω ιστοσελίδων αλ-
λά και ομάδων σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. 
Δύο ημέρες μετά τη σύσκεψη αυτή, πραγματοποιήθηκε ακόμη μία 
στην Κατεχάκη, αυτή τη φορά μεταξύ του υπουργού Προστασί-
ας του Πολίτη, του υφυπουργού και του αρχηγού της Αστυνομίας, 
στην οποία τέθηκαν οι βασικοί άξονες της δράσης των αστυνομι-
κών υπηρεσιών κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, όπου πρόκειται να με-
ταβεί ο υφυπουργός για να συντονίσει προσωπικά τις έρευνες.
 ΘΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

στο επικεντρο η βορεια ελλαδα

Σε 5 περιοχές τα ορμητήρια 
των αντιεμβολιαστών 

Εικόνα από εκπαίδευση 
συνδέσμου εφέδρων. 
«Το γεγονός ότι 
υπάρχουν στο 
σωματείο μας μέλη των 
“θεματοφυλάκων” 
δεν επηρεάζει τις 
θέσεις μας», αναφέρει 
σε επιστολή του στην 
«R» ο πρόεδρος του 
συνδέσμου


