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«ΑΥΤΗ Η ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΗ υπόθεση ήταν σαν να ήθελε να 
βγει από µόνη της και οι τρεις κατηγορούµενοι σαν να ήθε-
λαν να συλληφθούν». Με αυτό το ειρωνικό σχόλιο στέλεχος 
της Κατεχάκη που έχει πλήρη γνώση των ερευνών που οδή-
γησαν στη σύλληψη των Βαγγέλη Σταθόπουλου και ∆ιονύ-
ση Μπάκα και στην αποκάλυψη της ταυτότητας του ∆ηµή-
τρη Χατζηβασιλειάδη, ως µελών της τροµοκρατικής οµά-
δας Επαναστατική Αυτοάµυνα, αποκαλύπτει στη Realnews 
ένα απίστευτο παρασκήνιο πίσω από την επιτυχία της Ελ-
ληνικής Αστυνοµίας.

Οπως είναι ήδη γνωστό, η ταυτότητα του κατηγορουµέ-
νου στο παρελθόν για συµµετοχή στη Συνωµοσία Πυρήνων 
της Φωτιάς και αρχηγού της πλέον σκληρής οµάδας «µπα-
χαλάκηδων» στα Εξάρχεια ήταν γνωστή στις Αρχές από τις 
πρώτες ώρες µετά την ένοπλη ληστεία στον Χολαργό. Το αί-
µα που άφησε πίσω του, τραυµατισµένος από τον συνεργό 
του, «χτύπησε» συναγερµό στα εργαστήρια της ∆ιεύθυν-
σης Εγκληµατολογικών Ερευνών.

Ενηµερώθηκε αµέσως η Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία και 
από εδώ ξεκίνησε το απίστευτο παρασκήνιο. Σε πρώτη φά-
ση οι επικεφαλής της ∆ΑΕΕΒ, αναφέρει η συγκεκριµένη πη-
γή ενηµέρωσης, αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπόθεση, 
λέγοντας ότι είναι µια κοινή ληστεία στην οποία συµµετεί-
χε ένας αναρχικός και θα έπρεπε να την ερευνήσει η Ασφά-
λεια. Χρειάστηκε η παρέµβαση του υφυπουργού Προστα-
σίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόµου, ο οποίος ουσιαστικά 
επέβαλε στη ∆ΑΕΕΒ να ξεκινήσει τις έρευνες. Τα απίστευτα 
λάθη των δύο τροµοκρατών-ληστών οδήγησαν τους έµπει-
ρους αστυνοµικούς της Αντιτροµοκρατικής πολύ σύντοµα 
στο διαµέρισµα του ∆. Μπάκα, στην οδό 17ης Νοέµβρη 
στον Χολαργό, και αυτός µε τη σειρά του και µε το… κλειδί 
του στη «γιάφκα» της οµάδας στην Κυψέλη, την οποία εκ-
κένωσαν άρον-άρον µετά τη ληστεία και τον τραυµατισµό 
του Χατζηβασιλειάδη, και φυσικά και στον Β. Σταθόπουλο.

Το επόµενο βήµα ήταν να βρεθεί και ο Χατζηβασιλειά-
δης, για τον οποίο µάλιστα υπάρχουν στοιχεία ότι το τραύ-
µα του είναι σοβαρό και κινδυνεύει η υγεία του. Πληροφο-
ρίες και καταθέσεις τον ήθελαν να κρύβεται σε διαµέρισµα 
κοντά στην πλατεία Εξαρχείων και έτσι η Αντιτροµοκρατι-
κή οργάνωσε ένα πλέγµα περιπολιών και παρακολουθήσε-
ων προκειµένου να τον εντοπίσει.

Τα ξηµερώµατα της 1ης Νοεµβρίου εντόπισαν ένα «βα-
νάκι» να φεύγει από την περιοχή και, θεωρώντας ότι µετέ-
φερε τον τραυµατισµένο καταζητούµενο, το ακολούθησαν. 
Οµως, κατέληξαν στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, όπου οι 
επιβάτες του βαν επιχείρησαν να τα κάψουν. Και µάλιστα 
ήταν 12 κουκουλοφόροι, οι οποίοι όχι µόνο διέφυγαν από 
τους άνδρες της ∆ΑΕΕΒ, εµβολίζοντας τα οχήµατά τους, αλ-
λά εξαφάνισαν και το βαν µέσα στα Εξάρχεια. Και, φυσι-
κά, µετά από όλο αυτό τον «θόρυβο», χάθηκαν και τα ίχνη 
του Χατζηβασιλειάδη!

ΘΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Το παρασκήνιο

ΤΟ ΒΑΝΑΚΙ

µικούς της «∆ράσης» που θα έκαναν περιπο-
λία πέριξ των Εξαρχείων και θα τους στόχευαν 
από απόσταση και εν κινήσει -αµφότεροι- και 
για τον λόγο αυτόν είχαν προµηθευτεί διόπτρα 
νυκτός και λέιζερ σκόπευσης, προσαρµοσµένο 
επάνω στο καλάσνικοφ-σφραγίδα.

Στη συνέχεια θα διέφευγαν από το σηµείο 
µε το ψεύτικο ασθενοφόρο που θα καµουφλά-
ριζαν και για τον λόγο αυτόν είχαν προµηθευ-
τεί φάρο, αλλά και σχετικά αυτοκόλλητα ση-
µατοδότησης. Μάλιστα, φαίνεται να υπολόγι-
ζαν ακόµα και την άµεση κινητοποίηση µεγά-
λων δυνάµεων της Αστυνοµίας που θα επέφε-

ρε το συγκεκριµένο χτύπηµα. Το ασθενοφό-
ρο-«µαϊµού», λοιπόν, θα τους προσέφερε την 
απόλυτη κάλυψη µε τη σειρήνα του και, µάλι-
στα, σε µια δύσκολη «συνάντηση», οι αστυνοµι-
κοί των µέτρων θα τους άνοιγαν ακόµα και τον 
δρόµο, πιστεύοντας πως µεταφέρει τον τραυ-
µατισµένο συνάδελφό τους.

Το δεύτερο σενάριο για τον στόχο αφορά 
αστυνοµικούς των ΜΑΤ, µε τους οποίους επί-
σης υπάρχει µια ιδιότυπη βεντέτα και µάλιστα 
εδώ και πολλά χρόνια. Συγκεκριµένα, σύµφω-
να µε πληροφορίες, εκτιµάται πως οι οπλοφό-
ροι της Επαναστατικής Αυτοάµυνας ίσως «γά-
ζωναν» µε το καλάσνικοφ-σφραγίδα της οργά-
νωσης άνδρες των ΜΑΤ που τις επίµαχες ηµε-
ροµηνίες της επετείου της δολοφονίας Γρηγο-
ρόπουλου θα φρουρούσαν πανεπιστηµιακά 
ιδρύµατα - κυρίως το Πολυτεχνείο, την ΑΣΟ-
ΕΕ, ακόµα και το Χηµείο.

Οι «επικίνδυνοι» δύο
Αλλα δύο άτοµα, τα οποία φέρονται να έχουν 
σχέση µε την Επαναστατική Αυτοάµυνα και 
µάλιστα ο ένας από αυτούς µε τον επιχειρησι-
ακό βραχίονά της, εκτιµά η Αντιτροµοκρατική 
Υπηρεσία πως συµµετείχαν στον κλειστό κύκλο 
της οργάνωσης.

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες της Realnews, 
στην Αντιτροµοκρατική είναι πεπεισµένοι πως 
την οργάνωση δεν απαρτίζουν µόνο οι δύο 
συλληφθέντες και ο καταζητούµενος 46χρονος.

Ηδη, πριν από την εξάρθρωση της ένοπλης 
οργάνωσης, οι αστυνοµικοί της συγκεκριµέ-
νης υπηρεσίας είχαν βάλει στο «µικροσκόπιό» 
τους µια οµάδα 10 συγκεκριµένων ανθρώπων 
που κινούνταν είτε στο κέντρο είτε στις παρυ-
φές του αναρχικού χώρου, ανάµεσά τους και 

ο καταζητούµενος ∆ηµήτρης Χατζηβασιλειά-
δης, για τους οποίους θεωρούσαν πως, µε τον 
έναν ή τον άλλον τρόπο, είχαν σχέση µε την 
Επαναστατική Αυτοάµυνα.

Σε αυτόν τον κύκλο υπόπτων, λοιπόν, αναζη-
τεί η Αντιτροµοκρατική τα δύο ασύλληπτα µέ-
λη της οργάνωσης. Οι ίδιες πηγές ενηµέρωσης 
αναφέρουν πως είναι δυνατόν αυτά τα άτοµα 
να έχουν το χαµηλό προφίλ του ιδιοκτήτη του 
διαµερίσµατος του Χολαργού όπου βρέθηκαν 
τα όπλα της οργάνωσης, ο οποίος ναι µεν ανή-
κει ιδεολογικά στον αναρχικό χώρο, πλην όµως 
ήταν σχετικά άγνωστος στις Αρχές.

Βέβαια, οι αστυνοµικοί δεν αποκλείουν το εν-
δεχόµενο στις ενέργειες της συγκεκριµένης ορ-
γάνωσης και κυρίως αυτές που εκδηλώθηκαν 
στα Εξάρχεια το 2016 και το 2017 να ήταν πα-
ρών ο 46χρονος καταζητούµενος, παρά το γε-
γονός πως βρισκόταν εδώ και χρόνια σε καθε-
στώς διακριτικής παρακολούθησης από τις ει-
δικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

Ωστόσο, όπως λέει στην «R» αστυνοµικός που 
έχει γνώση των ερευνών και επιθυµεί να διατη-
ρήσει την ανωνυµία του: «…την εποχή που εκ-
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ΦΑΝΕΡΑ τα ίχνη από τις σφαίρες 
μπροστά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, όπου 
σταθμεύει μόνιμα κλούβα των ΜΑΤ

∆ιόπτρα νυχτερινής όρασης 
που βρέθηκε στη «γιάφκα»

Το καλάσνικοφ-σφραγίδα

δηλώνονται τα χτυπήµατα της Επαναστατικής 
Αυτοάµυνας, κυρίως η στόχευση των αστυνο-
µικών των ΜΑΤ στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, η πα-
ρακολούθηση του 46χρονου εντός των Εξαρ-
χείων ήταν µια υπόθεση δύσκολη και αναπο-
τελεσµατική. Ισως, λοιπόν, για τον λόγο αυ-
τόν στα αρχικά τους χτυπήµατα να επέλεγαν 
τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ ως σηµείο αναφοράς 
της ύπαρξης της οργάνωσης».

Τέλος, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές πληρο-
φόρησης, οι αστυνοµικοί της Αντιτροµοκρα-
τικής πιστεύουν ακράδαντα πως τα µέλη της 
οργάνωσης προµηθεύτηκαν τα όπλα από κυ-
κλώµατα ποινικών µε τα οποία φέρεται να είχε 
κάποια σχέση ο καταζητούµενος αντιεξουσια-
στής, ενώ τα εκρηκτικά είναι δυνατόν να τους 
τα έδωσαν τα µέλη της άλλης ενεργής οργάνω-
σης του «αντάρτικου πόλης», της Οµάδας Λαϊ-
κών Αγωνιστών.

Στην Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία είναι πε-
πεισµένοι πως οι δύο οργανώσεις δεν έχουν 
σχέση µεταξύ τους. Αλλωστε, αυτό φαίνεται 
και από το ύφος των προκηρύξεων, πλην όµως 
κάποια από τα µέλη των δύο ένοπλων οµάδων 
ενδεχοµένως να γνωρίζονται.

Τα µέλη της οργάνωσης 
προµηθεύτηκαν τα όπλα από 
κυκλώµατα ποινικών µε τα 
οποία φέρεται να είχε κάποια 
σχέση ο καταζητούµενος


