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Του ΘΕΟ∆ΟΣΗ Π. ΠΑΝΟΥ

∆
ύο βασικά σενάρια για το χτύπηµα που 
προετοίµαζε η οργάνωση Επαναστατι-
κή Αυτοάµυνα µε στόχο το αιµατοκύ-

λισµα αστυνοµικών έχει ρίξει στο τραπέζι των 
ερευνών η Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία και τα 
εξετάζει µε σοβαρότητα, έπειτα από την εξάρ-
θρωση της συγκεκριµένης ένοπλης οµάδας. 
Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, µε βάση 
το προφίλ του 46χρονου καταζητούµενου, τον 
οποίο κατατάσσουν στη χορεία των σκληρών 
του «χώρου», οι έµπειροι αναλυτές της Αντιτρο-
µοκρατικής έχουν καταλήξει σε συγκεκριµένες 
εκτιµήσεις, για τις οποίες αναµένουν την επιβε-
βαίωση ώστε να µετατραπούν σε βασικά συ-
µπεράσµατα, µετά την ολοκλήρωση των εργα-
στηριακών ερευνών στα ευρήµατα της γιάφκας 
του Χολαργού και κυρίως των αναλύσεων του 
DNΑ και των αποτυπωµάτων. Σύµφωνα λοι-
πόν µε αυτές τις εκτιµήσεις, τα έµπειρα στελέ-
χη της Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας ερευνούν 
δύο βασικά σενάρια όσον αφορά τον στόχο 
της Επαναστατικής Αυτοάµυνας, αλλά και την 
επίθεση που τα στοιχεία δείχνουν ότι προετοί-
µαζε, όµως δεν πρόλαβε να πραγµατοποιήσει. 
Βέβαια, και στις δύο περιπτώσεις έχει καταστεί 
σαφές ότι ο στόχος θα ήταν αστυνοµικός. Ως 
βασική ηµεροµηνία εκδήλωσης του αιµατηρού 
χτυπήµατος θεωρούν την επέτειο της δολοφο-
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Σχεδίαζαν 
δολοφονίες 
αστυνοµικών

νίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στις 6 
∆εκεµβρίου, που άλλωστε είναι ηµεροµηνία-
σταθµός για τον αναρχικό χώρο στην Ελλάδα.

Η επίθεση
Η πρώτη εκτίµηση-σενάριο που κάνουν οι αξι-
ωµατικοί -και µάλιστα δίνουν ιδιαίτερο βάρος 
σε αυτήν- είναι το χτύπηµα να αφορούσε τους 
αστυνοµικούς της νεοσύστατης µηχανοκίνητης 
µονάδας «∆ράση», που στελεχώθηκε στα πρό-
τυπα της πρώην «∆ΕΛΤΑ», και αυτό λόγω ση-
µειολογίας του στόχου, αλλά και της «βεντέτας» 
που είχε αναπτύξει ο «χώρος» µε τη «∆ΕΛΤΑ», 
όταν η συγκεκριµένη οµάδα ήταν ενεργή. Μά-
λιστα, επ’ αυτού τα έµπειρα στελέχη της Αντι-
τροµοκρατικής εκτιµούν πως οι «σκοπευτές» 
της οργάνωσης θα χτυπούσαν νύχτα αστυνο-

ΟΙ ∆ΥΟ συλληφθέντες, ως μέλη 
της Επαναστατικής Αυτοάμυνας, 

οδηγούνται στον εισαγγελέα

Η ΟΜΑ∆Α «∆ράση» ήταν στο στόχαστρο 
της τρομοκρατικής οργάνωσης

Στην επέτειο 
της δολοφονίας 
του Αλέξανδρου 
Γρηγορόπουλου,
στις 6 ∆εκεµβρίου, 
φαίνεται ότι τοποθετεί 
η Αντιτροµοκρατική 
την επίθεση που 
προετοίµαζαν τα µέλη 
της τροµοκρατικής 
οργάνωσης εναντίον των 
ανδρών της νεοσύστατης 
οµάδας «∆ράση»
ή διµοιριών των ΜΑΤ


