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οδηγήσουν στην Αστυνομία, οι «θεματοφύλα-
κες» όχι μόνο δεν πτοήθηκαν, αλλά πραγματο-
ποίησαν και νέα έφοδο την περασμένη εβδο-
μάδα, αυτή τη φορά σε σχολείο της Χαλκίδας. 

Ομοιότητες
Οι ομοιότητες με την εγκληματική οργάνωση, 
όμως, δεν σταματούν εδώ και θεωρείται πολύ 
πιθανό να μην είναι τυχαίες. Σύμφωνα με ασφα-
λείς πληροφορίες της «R», οι «θεματοφύλακες» 
έχουν συγκροτήσει μια ιεραρχικού τύπου ορ-
γάνωση, όπως ακριβώς είχαν κάνει και τα ηγε-
τικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Στην κορυφή 
της ιεραρχίας βρίσκεται το Σώμα Διοίκησης, 
το οποίο φαίνεται να λαμβάνει αποφάσεις για 
τις συναντήσεις και τις δράσεις των μελών της 
οργάνωσης. Ακολουθούν οι «επιθεωρητές», για 
τους οποίους μάλιστα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει στη διάθε-
σή της και λίστες με ονόματα. 

Τον περασμένο Οκτώβριο, σε αστυνομικά 
τμήματα διαφόρων περιοχών, κυρίως της βό-
ρειας και της κεντρικής Ελλάδας, εστάλησαν έγ-
γραφα με τη σφραγίδα των «θεματοφυλάκων». 
Με αυτά τα έγγραφα, ενημέρωναν την Αστυ-
νομία ότι το επόμενο χρονικό διάστημα «επι-
θεωρητές της θεματοφυλακής» θα ξεκινήσουν 
ελέγχους. Μάλιστα, οι «επιθεωρητές» κατονο-
μάζονταν, ώστε η Αστυνομία να έχει τα στοι-
χεία τους και να τους αφήσει να κάνουν το «έρ-
γο» τους. Πρόκειται για μια ακόμα εξωφρενική 
ενέργεια της «θεματοφυλακής», η οποία όμως 
δείχνει πως τα άτομα αυτά θέλουν να επιβάλουν 
τον δικό τους νόμο. Επιπλέον, για τους αξιωμα-
τικούς που ερευνούν την υπόθεση, η δομή της 
οργάνωσης σε «Σώμα Διοίκησης» και «επιθεω-
ρητές», παραπέμπει ευθέως στην ηγετική ομά-
δα και στους πυρηνάρχες της Χρυσής Αυγής. 

Τα πρόσωπα
Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγαλύτερο ερευ-
νητικό ενδιαφέρον για τις Αρχές παρουσιάζει η 
Θεσσαλονίκη, καθώς φαίνεται πως εκεί οι ομά-
δες των «θεματοφυλάκων» είναι πολυπληθείς, 
αλλά και ιδιαίτερα δραστήριες, διατηρώντας 
στενές σχέσεις με ακροδεξιές και νεοναζιστι-
κές ομάδες. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα πρό-
σωπα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των 
Αρχών θεωρείται ότι στο πρόσφατο παρελθόν 
ήταν ενεργά μέλη της Χρυσής Αυγής. Οι Αρ-
χές θεωρούν σχεδόν βέβαιο πως στις τάξεις 
των «θεματοφυλάκων», τόσο στη Θεσσαλονί-
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Π
ερίπου 20 άτομα, ανάμεσά τους και 
πρώην χρυσαυγίτες, έχουν μπει στο 
μικροσκόπιο των ειδικών υπηρεσιών 

της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες διερευνούν το «παρακρά-
τος» που φαίνεται πως έχουν στήσει οι αρνη-
τές της πανδημίας.

Οι έρευνες για τα μέλη της ομάδας ξεκίνησαν 
έπειτα από τις αποκαλύψεις της Realnews με 
φωτογραφικά ντοκουμέντα για εκπαίδευση συ-
γκεκριμένων ατόμων σε συλλόγους εφέδρων.

Ασφαλείς πηγές της «R» εκτιμούν πως το επό-
μενο χρονικό διάστημα η δράση των «θεμα-
τοφυλάκων του Συντάγματος» θα ενταθεί, πα-
ραλληλίζοντας την ομάδα με τη Χρυσή Αυγή: 
«Εχουν ξεκινήσει, όπως και οι χρυσαυγίτες, που 
εμφανίστηκαν εν μέσω οικονομικής κρίσης, να 
κάνουν ελέγχους σε αλλοδαπούς στους δρόμους 
και να φωτογραφίζονται στην εξοχή με όπλα. 
Κάποιοι, τότε, τους έβλεπαν ως γραφικούς, μέ-
χρι που φτάσαμε στη δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα», αναφέρει αξιωματικός της Αστυνομί-
ας με άριστη γνώση των ερευνών που διεξάγο-
νται. Η πεποίθηση για την εντατικοποίηση της 
δράσης τους πηγάζει από το γεγονός ότι, πα-
ρά την κατακραυγή που ακολούθησε μετά την 
ενέργειά τους να βάλουν χειροπέδες σε διευ-
θυντή σχολείου στο Αιγίνιο Πιερίας και να τον 

Οι πυρηνάρχες
των αρνητών!

Με δομή Χρυσής 
Αυγής λειτουργούν 
οι «θεματοφύλακες 
του Συντάγματος». 

Διοικητές Σώματος 
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Μιχαλολιάκου και 
Κασιδιάρη

Ναι στους «θεματοφύλακες»! Της λογικής...
Αν κΑι πουθενΑ δεν προβλέπεται σε γραπτό νό-
μο ή ακόμη και στο Σύνταγμα, εντούτοις υπάρχει ένα 
ύψιστο «αγαθό» βάσει του οποίου οφείλουν το κρά-
τος και η πολιτεία να λειτουργούν: η λογική. Πουθε-
νά δεν υπάρχουν ποινές για όποιον παραβιάζει τη λο-
γική. Αυτό από μόνο του θα μπορούσε να αποτελέσει 
μια ικανοποιητική αιτία για όσα τραγικά συμβαίνουν 
το τελευταίο διάστημα. Και είναι τραγικά, διότι δεν 
μπορεί να ονομάζεται «αστείο» ή ακόμη και «γελοίο» 
κάτι το οποίο επιφέρει ολέθριες συνέπειες.

Η φύση απεχθάνεται τα κενά. Δεν είναι τυχαίο, λοι-
πόν, που εμφανίζονται οι ανορθολογιστές σε διάφο-
ρες εκδοχές, πλέον: είτε ως αντιεμβολιαστές, είτε ως 
«θεματοφύλακες», είτε ως «γονείς εν βρασμώ», εί-
τε ως ιεροεξεταστές του πολιτισμού που καίνε βιβλία, 
κ.λπ.

Δεν είναι η πρώτη φορά. Από το 2009 κι εντεύ-
θεν -ιδίως μετά το 2010 και με αφορμή τα μνημόνια- 
ο ανορθολογισμός άλλαζε πρόσωπο. Και συνήθως 

έμπαινε με διαφορετική μαρκίζα στη Βουλή. Σε κά-
ποιες περιόδους, δε, ο ανορθολογισμός «χτυπούσε» 
την ελληνική κοινωνία από όλες τις πλευρές: και από 
αριστερά και από δεξιά…

Πλην όμως, αυτό το διάστημα, βιώνουμε την πλέον 
σοβαρή κρίση ανορθολογισμού. Και πρέπει να στα-
ματήσει. Γι’ αυτό απαιτούνται οι «θεματοφύλακες». 
Της λογικής.

Απαιτούνται τα πρόσωπα, οι θεσμοί, οι πολιτι-
κοί εκείνοι οι οποίοι θα βάλουν τέλος στις άναρ-
θρες κραυγές και θα βάλουν φραγμό στην επικίνδυ-
νη «κουλτούρα» της δήθεν πολιτικής ανεκτικότητας 
στο όνομα μιας -επίσης δήθεν- ελευθερίας. Στο όνο-
μα της οποίας όλοι ομνύουν, αλλά ελάχιστοι αναγνω-
ρίζουν ότι έχει όρια. Κι όπως έχει πει ο -πλέον γνω-
στός- ασυμβίβαστος Δημήτρης Πουλικάκος: «Η ελευ-
θερία δεν σημαίνει κάνω ό,τι θέλω. Η ελευθερία θέλει 
πειθαρχία. Η αλητεία θέλει ευγένεια. Ει δε μη, είσαι 
απλώς τσόγλανος».
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Ενας από τους 
φερόμενους ως ηγέτες 

των «θεματοφυλάκων» 
ποζάρει κρατώντας ένα 

όπλο στα χέρια του


