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Ο

ι ερευνητές της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας αλλά και οι άνδρες της Κρατικής Ασφάλειας εντάσσουν τις επιθέσεις
στην πρώην Σχολή Ευελπίδων, την περασμένη Κυριακή, και στο Real Group στο ίδιο πλαίσιο τρομοκρατικής δράσης και συγκεκριμένα
στις ενέργειες συμπαράστασης προς τον φυλακισμένο αναρχικό Γιάννη Μιχαηλίδη, γνωστό
και ως «τοξοβόλο του Συντάγματος».
Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, ο
«ορφανός» μέχρι στιγμής εκρηκτικός μηχανισμός, που παρελήφθη ατόφιος από τους ειδικούς των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. και είχε τοποθετηθεί από αγνώστους στο πάρκο δίπλα
από τα δικαστήρια στην Ευελπίδων, φέρει αρκετές ομοιότητες με έναν άλλο εκρηκτικό μηχανισμό, που είχε εκραγεί στη ΔΟΥ Αμαρουσίου στις 6 Ιουλίου, λίγες ημέρες δηλαδή πριν
από την εμπρηστική επίθεση στο Real Group.
Στο πλαίσιο αυτό, ο συνειρμός που κάνουν οι
ερευνητές των δύο υπηρεσιών είναι ότι στα βόρεια προάστια έχουν πραγματοποιηθεί τα δύο
πιο σοβαρά χτυπήματα από την ημέρα που ξεκίνησαν οι ενέργειες συμπαράστασης και πίεσης για την αποφυλάκιση του Γ. Μιχαηλίδη.
Και οι δύο βομβιστικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με απλούς μηχανισμούς όσον αφορά τη συνδεσμολογία τους, ενώ, όπως διαπιστώθηκε από τη διερεύνηση, ο κατασκευαστής
του εκρηκτικού μηχανισμού που δεν εξερράγη στα δικαστήρια ήταν άπειρος, καθώς είχε
ενεργοποιηθεί μόνο ο πυροκροτητής της βόμβας. Την ίδια στιγμή, οι ερευνητές της Κρατικής
Ασφάλειας και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εκτιμούν πως ο κατασκευαστής των δύο
εκρηκτικών μηχανισμών, στη ΔΟΥ Αμαρουσίου και στα δικαστήρια, φαίνεται πως είναι ο
ίδιος, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να
πρόκειται για τα ίδια άτομα που προκάλεσαν
και τη μεγάλη πυρκαγιά στα γραφεία του Real

Στο ίδιο «κάδρο» των
ερευνών για την επίθεση
στα γραφεία του Real
Group τοποθετούν
οι αστυνομικοί τον
«ορφανό» εκρηκτικό
μηχανισμό που
τοποθέτησαν άγνωστοι
στα δικαστήρια της
πρώην Σχολής
Ευελπίδων το βράδυ της
περασμένης Κυριακής.
Οι ομοιότητες με την
έκρηξη στη ΔΟΥ
Αμαρουσίου

Group, κατά την οποία εγκλωβίστηκε μια εργαζόμενη μητέρα, την οποία έσωσαν, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, οι πυροσβέστες.

Προκήρυξη
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι την ευθύνη
για την ενέργεια στη ΔΟΥ Αμαρουσίου είχε
αναλάβει με προκήρυξή της σε γνωστή ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου η πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα «Εμπρακτα Αλληλέγγυοι Αναρχικοί», ενώ για την εμπρηστική επίθεση στο Real Group η οργάνωση «Χιλιάδες
Ηλιοι της Νύχτας», η οποία έχει πραγματοποιήσει άλλες τέσσερις εμπρηστικές ενέργειες, επίσης στα βόρεια προάστια της Αττικής. Αξίζει
να σημειωθεί ότι οι διαφορετικές ονομασίες
των αναρχικών ομάδων δεν προβληματίζουν
τους ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ., καθώς πάγια τακτική αυτών των οργανώσεων αποτελεί η εναλλαγή επωνυμιών, σε μια προσπάθεια να αποδώσουν μαζικότητα στις ενέργειές τους.
«Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ίδιοι άνθρωποι που ενεργοποίησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό στο Real Group που προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά να τοποθέτησαν και τους δύο
εκρηκτικούς μηχανισμούς τόσο στη ΔΟΥ Αμαρουσίου όσο και στα δικαστήρια, δείχνοντας
όμως σε αυτή την περίπτωση την απειρία τους

στη συνδεσμολογία ενός μηχανισμού με εκρηκτική ύλη. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως στο
άμεσο μέλλον δεν θα αποκτήσουν την εμπειρία να κατασκευάζουν λειτουργικούς εκρηκτικούς μηχανισμούς και αυτό είναι που θα πρέπει να προλάβουμε με την εντατικοποίηση των
ερευνών», δηλώνει στην «R» έμπειρος αξιωματούχος της λεωφόρου Κατεχάκη, που έχει γνώση των ερευνών.

Κινητοποίηση των Αρχών
Μετά την αρνητική απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας για το αίτημα αποφυλάκισης του «τοξοβόλου του Συντάγματος», στην
ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν πως αυτές οι ενέργειες θα πολλαπλασιαστούν το επόμενο διάστημα και θα
έχουν μεγάλη ένταση, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η επιπλέον κινητοποίηση
των Αρχών ώστε να προλάβουν νέα χτυπήματα, αλλά και ενδεχόμενες καταδρομικές επιθέσεις σε πολυσύχναστα σημεία της Αθήνας.
Αλλωστε, όπως είχε αποκαλύψει πρόσφατα η
«R», οι Αρχές έχουν επικεντρώσει τις έρευνές
τους σε έναν στενό πυρήνα ατόμων σε περιοχές των βορείων προαστίων, τα οποία φαίνεται να δραστηριοποιούνται στις ενέργειες
αντίδρασης, με φόντο το αίτημα αποφυλάκισης του αναρχικού Γ. Μιχαηλίδη.

