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Του ΘΕΟΔΟΣΗ Π. ΠΑΝΟΥ

Ο
ι ερευνητές της Αντιτρομοκρατικής Υπη-
ρεσίας αλλά και οι άνδρες της Κρατι-
κής Ασφάλειας εντάσσουν τις επιθέσεις 

στην πρώην Σχολή Ευελπίδων, την περασμέ-
νη Κυριακή, και στο Real Group στο ίδιο πλαί-
σιο τρομοκρατικής δράσης και συγκεκριμένα 
στις ενέργειες συμπαράστασης προς τον φυλα-
κισμένο αναρχικό Γιάννη Μιχαηλίδη, γνωστό 
και ως «τοξοβόλο του Συντάγματος».

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, ο 
«ορφανός» μέχρι στιγμής εκρηκτικός μηχανι-
σμός, που παρελήφθη ατόφιος από τους ειδι-
κούς των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. και είχε το-
ποθετηθεί από αγνώστους στο πάρκο δίπλα 
από τα δικαστήρια στην Ευελπίδων, φέρει αρ-
κετές ομοιότητες με έναν άλλο εκρηκτικό μη-
χανισμό, που είχε εκραγεί στη ΔΟΥ Αμαρου-
σίου 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 βό-
ρεια προάστια έχουν πραγματοποιηθεί τα δύο 
πιο σοβαρά χτυπήματα από την ημέρα που ξε-
κίνησαν οι ενέργειες συμπαράστασης και πί-
εσης για την αποφυλάκιση του Γ. Μιχαηλίδη.

Και οι δύο βομβιστικές επιθέσεις πραγματο-
ποιήθηκαν με απλούς μηχανισμούς όσον αφο-
ρά τη συνδεσμολογία τους, ενώ, όπως διαπι-
στώθηκε από τη διερεύνηση, ο κατασκευαστής 
του εκρηκτικού μηχανισμού που δεν εξερρά-
γη στα δικαστήρια ήταν άπειρος, καθώς είχε 
ενεργοποιηθεί μόνο ο πυροκροτητής της βόμ-
βας. Την ίδια στιγμή, οι ερευνητές της Κρατικής 
Ασφάλειας και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρε-
σίας εκτιμούν πως ο κατασκευαστής των δύο 
εκρηκτικών μηχανισμών, στη ΔΟΥ Αμαρουσί-
ου 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 ερ-
γαζόμενη μητέρα, την οποία έσωσαν, κυριο-
λεκτικά 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 ιστο-
σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου η πρω-
τοεμφανιζόμενη ομάδα «Εμπρακτα Αλληλέγ-
γυοι Αναρχικοί», ενώ για την εμπρηστική επί-
θεση στο Real Group η οργάνωση «Χιλιάδες 
Ηλιοι της Νύχτας», η οποία έχει πραγματοποι-
ήσει άλλες τέσσερις εμπρηστικές ενέργειες, επί-
σης στα βόρεια προάστια της Αττικής. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι οι διαφορετικές ονομασίες 
των αναρχικών ομάδων δεν προβληματίζουν 
τους ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ., καθώς πάγια τακτι-
κή αυτών των οργανώσεων αποτελεί η εναλλα-
γή επωνυμιών, σε μια προσπάθεια να αποδώ-
σουν μαζικότητα στις ενέργειές τους.

«Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ίδιοι άνθρω-
ποι που ενεργοποίησαν τον εμπρηστικό μηχα-
νισμό στο Real Group που προκάλεσε τη με-
γάλη πυρκαγιά να τοποθέτησαν και τους δύο 
εκρηκτικούς μηχανισμούς τόσο στη ΔΟΥ Αμα-
ρουσίου όσο και στα δικαστήρια, δείχνοντας 
όμως σε αυτή την περίπτωση την απειρία τους 

στη συνδεσμολογία ενός μηχανισμού με εκρη-
κτική ύλη. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως στο 
άμεσο μέλλον δεν θα αποκτήσουν την εμπει-
ρία να κατασκευάζουν λειτουργικούς εκρηκτι-
κούς μηχανισμούς και αυτό είναι που θα πρέ-
πει να προλάβουμε με την εντατικοποίηση των 
ερευνών», δηλώνει στην «R» έμπειρος αξιωμα-
τούχος της λεωφόρου Κατεχάκη, που έχει γνώ-
ση των ερευνών.

Κινητοποίηση των Αρχών
Μετά την αρνητική απόφαση του Συμβουλί-
ου Εφετών Λαμίας για το αίτημα αποφυλάκι-
σης του «τοξοβόλου του Συντάγματος», στην 
ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν πως αυτές οι ενέργειες θα πολ-
λαπλασιαστούν το επόμενο διάστημα και θα 
έχουν μεγάλη ένταση, με αποτέλεσμα να κα-
θίσταται αναγκαία η επιπλέον κινητοποίηση 
των Αρχών ώστε να προλάβουν νέα χτυπή-
ματα, αλλά και ενδεχόμενες καταδρομικές επι-
θέσεις 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 περι-
οχές των βορείων προαστίων, τα οποία φαί-
νεται να δραστηριοποιούνται στις ενέργειες 
αντίδρασης, με φόντο το αίτημα αποφυλάκι-
σης του αναρχικού Γ. Μιχαηλίδη.
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