
Π ρόκειται για µια αναρχική συλλογι-
κότητα ανοιχτή, που στρατολογεί 
µέλη όχι µόνο από τον αντιεξουσια-

στικό, αλλά από όλους τους πολιτικούς χώρους, 
και η δράση της ενέχει στοχευµένη επικοινω-
νιακή στρατηγική και αποσκοπεί στην όσο το 
δυνατό µεγαλύτερη προβολή της». Η περιγρα-
φή αυτή αφορά τον Ρουβίκωνα και έχει γρα-
φτεί από αξιωµατικό της Ελληνικής Αστυνοµί-
ας. Περιλαµβάνεται σε πολυσέλιδη απόρρητη 
αναφορά που διαβιβάστηκε από τις υπηρεσί-
ες ασφαλείας, που έχουν αναλάβει την «υπό-
θεση Ρουβίκωνας», προς την ιεραρχία του Σώ-
µατος αµέσως µετά τη φονική πυρκαγιά στο 
Μάτι. Στην έκθεση αυτή περιγράφονται µε λε-
πτοµέρειες τα χαρακτηριστικά αυτής της συλ-
λογικότητας, αλλά και οι λόγοι για τους οποί-
ους είναι εξαιρετικά δύσκολη η αντιµετώπιση 
των «επιθέσεων» των µελών της. Ιδιαίτερο εν-
διαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα στελέ-
χη των υπηρεσιών ασφαλείας που συνέταξαν 
την αναφορά αυτή δεν δείχνουν να θεωρούν 
τον Ρουβίκωνα οµάδα που µπορεί να προκα-
λέσει σοβαρά προβλήµατα ασφάλειας, καθώς, 
όπως αναφέρουν, «…η δράση της οµάδας αυ-
τής επιφέρει λιγότερο “ποσοτικές” και περισσό-
τερο “ποιοτικές” συνέπειες», τονίζοντας ότι οι 
δράσεις των µελών του έχουν κυρίως επικοινω-
νιακό χαρακτήρα! Μάλιστα, σηµειώνουν µε ιδι-
αίτερη έµφαση τη συνεπή και συχνή παρουσία 
του ιδρυτικού µέλους της συλλογικότητας Γιώρ-
γου Καλαϊτζίδη στο Facebook, µε σχεδόν κα-
θηµερινές αναρτήσεις, που θεµατικά ξεκινούν 
από αιχµηρά πολιτικά σχόλια, ανάληψη ευθύ-
νης για διάφορες δράσεις, και φτάνουν µέχρι 
και στην αποκάλυψη επόµενου στόχου, όπως 
έγινε την περασµένη εβδοµάδα, µε ανάρτηση 
µάλιστα φωτογραφιών της βρετανικής πρεσβεί-
ας ως απάντηση σε δήλωση της υφυπουργού 
Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνας Παπακώ-
στα. Σε αυτό το κεφάλαιο της απόρρητης ανα-

φοράς αναφέρεται επίσης ότι οι δράσεις του 
Ρουβίκωνα κλιµακώνονται ως προς τον ποι-
νικό τους χαρακτήρα από το «µη αξιόποινο, 
όπως οι απλές παρεµβάσεις µε ρίψη φέιγ βο-
λάν σε κοινόχρηστους χώρους, από τις οποίες 
δεν στοιχειοθετείται αδίκηµα, µέχρι τον βαθµό 
του απλού πληµµελήµατος, την πρόκληση φθο-
ρών µε ρίψη µπογιάς σε δηµόσιο ή ιδιωτικό χώ-
ρο». Αστυνοµικοί στους οποίους έχει ανατεθεί 
ο χειρισµός της υπόθεσης επισηµαίνουν: «Κα-
τασπαταλούνται οι ανθρώπινοι πόροι µε το να 
κυνηγάµε τον Ρουβίκωνα, µε αποτέλεσµα να 
έχουν µείνει πίσω σηµαντικές και πολύ σοβα-
ρές υποθέσεις εσωτερικής ασφάλειας. Μην ξε-
χνάµε ότι στη χώρα µας πιθανόν να βρίσκονται 
ανάµεσα σε πρόσφυγες και µετανάστες εξτρε-
µιστές που στις χώρες τους δεν εκτόξευαν φέιγ 
βολάν µε συνθήµατα», απάντησαν µε νόηµα.

Οσον αφορά τις κατηγορίες που δέχονται οι 
αρµόδιες υπηρεσίες ασφαλείας για το ότι δεν 
µπορούν να προλάβουν τα µέλη του Ρουβίκω-
να πριν από τις επιθέσεις, στην απόρρητη έκ-

θεση υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο για τις επι-
χειρησιακές αδυναµίες αντίδρασης. Οπως ανα-
φέρεται, οι δράσεις της οµάδας κινούνται στα 
όρια του αξιόποινου, µε αποτέλεσµα σε πολλές 
περιπτώσεις να µην µπορούν να σχηµατιστούν 
δικογραφίες, το ιδιαίτερα ευρύ «θεµατολόγιο» 
βάσει του οποίου σχεδιάζονται οι δράσεις κα-
θιστά σχεδόν αδύνατη την πρόβλεψη του επό-
µενου στόχου, είναι δύσκολη η επιτήρηση του 
«στρατηγείου» του Ρουβίκωνα, της κατάλη-
ψης ΒΟΞ στην καρδιά των Εξαρχείων, για τον 
ίδιο… γεωγραφικό λόγο είναι επίσης δύσκολη 
η παρακολούθηση των ηγετικών στελεχών του.

Τα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας που 
µίλησαν στη Realnews αποκαλύπτουν ότι για 
να υπάρξει αποτελεσµατική παρακολούθηση 
των µελών του Ρουβίκωνα θα πρέπει η Ασφά-
λεια να µην ασχολείται µε τίποτε άλλο! Και αυτό 
γιατί, όπως λένε, «για την αποτελεσµατική πα-
ρακολούθηση ενός αντιεξουσιαστή, που κινείται 
κυρίως στα Εξάρχεια, χρειάζονται πέντε άτοµα 
ανά βάρδια, δηλαδή -µαζί µε τα ρεπό του προ-
σωπικού- είκοσι άτοµα ανά “ύποπτο” την ηµέ-
ρα». Σύµφωνα µε την απόρρητη αναφορά για 
τη δράση του Ρουβίκωνα, το περιεχόµενο της 
οποίας είναι στη διάθεση της «R», οι αστυνοµι-
κές Αρχές από το 2015, οπότε και αρχίζει η ακτι-
βιστική δράση της οµάδας, έχουν ταυτοποιήσει 
134 µέλη της, έχουν σχηµατίσει 63 δικογραφί-
ες και έχουν πραγµατοποιήσει 140 συλλήψεις, 
µε τη σηµείωση ότι µέλη του Ρουβίκωνα έχουν 
συλληφθεί πολύ περισσότερες από µία φορές.

ΘΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Ποιο είναι το πρόσωπο-
«κλειδί» στη διαδρομή του 
μαύρου χρήματος που 
κατηγορείται ότι εισέπραξε 
ο πρώην υπουργός Αμυνας

ΖΗΤΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΣΗ
Οι γονείς του 20χρονου Βαγγέλη, 
του σπουδαστή της Γαλακτοκομικής 
Σχολής Ιωαννίνων που συγκλόνισε 
με τον θάνατό το υ, μιλούν στην «R» 
για την επικείμενη δίκη
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Σφίγγει 
ο κλοιός για 

τον Γιάννο

ομάδα
Ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει 
το γεγονός ότι τα 
στελέχη των υπη-
ρεσιών ασφαλείας 
που συνέταξαν την 
αναφορά δεν δεί-
χνουν να θεωρούν 
τον Ρουβίκωνα 
οµάδα που µπορεί 
να προκαλέσει 
σοβαρά προβλή-
µατα ασφάλειας

Απαντήσεις για την «εξαιρετικά 
δύσκολη αντιµετώπιση» της 
συλλογικότητας επιχειρούν 
να δώσουν στην ιεραρχία του 
Σώµατος οι αξιωµατικοί που 
έχουν αναλάβει την υπόθεση 

Η απόρρητη έκθεση της 
ΕΛ.ΑΣ. για τον Ρουβίκωνα 

ΟΙ ΑΡΧΕΣ από το 2015, οπότε και αρχίζει 
η ακτιβιστική δράση της ομάδας, έχουν 
ταυτοποιήσει 134 μέλη της, έχουν σχη-
ματίσει 63 δικογραφίες και έχουν πραγ-
ματοποιήσει 140 συλλήψεις


