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Συναγερμός για 
τρομοκρατικό χτύπημα
Συναγερμός έχει σημάνει σε κυβέρνηση και 

ΕΛ.ΑΣ. από πληροφορίες για επικείμενο 
τρομοκρατικό χτύπημα. Οι πληροφορίες που 

έχουν φτάσει στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία 
αξιολογούνται ως σοβαρές και ήδη σε επιφυλακή 
βρίσκονται οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που υπηρε-
τούν σε κυβερνητικά στελέχη και άλλα πρόσωπα 
που θα μπορούσαν να βρεθούν στο «στόχαστρο» 
των επίδοξων τρομοκρατών. 

Σε επαγρύπνηση έχουν ήδη τεθεί οι δυνάμεις 
ασφαλείας γύρω από τα τρία κόμματα της κυβέρ-
νησης συνεργασίας, αλλά και πρόσωπα της πολι-
τικής και οικονομικής ζωής του τόπου. Σύμφωνα 
με έγκυρες πληροφορίες, οι «κοριοί» των αρμόδι-
ων υπηρεσιών «έπιασαν» ύποπτους διαλόγους και 
κωδικοποιημένα μηνύματα που περιγράφουν την 
πρόθεση για επικείμενο χτύπημα στην Αθήνα. Τα 
στοιχεία διασταυρώθηκαν από τους ειδικούς και 
εκτιμήθηκε πως πρόκειται για «αξιόπιστα και πολύ 
σοβαρά δεδομένα που χρήζουν περαιτέρω ανάλυ-
σης και ενημέρωσης της πολιτικής ηγεσίας».

Οι πληροφορίες έκαναν λόγο για προετοιμα-
σία μεγάλης επίθεσης που θα προκαλέσει πλήγμα 
στην καρδιά του πολιτικού συστήματος. 

Η Αντιτρομοκρατική ενημέρωσε τα ανώτατα στε-
λέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για 
τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ακολούθησε επι-
κοινωνία σε ανώτατο επίπεδο με κορυφαίους πα-
ράγοντες των τριών κομμάτων που συμμετέχουν 
στην κυβέρνηση, προκειμένου να αυξηθούν τα μέ-
τρα ασφαλείας και κτίρια και άνθρωποι να τεθούν 
υπό «ασφυκτική» προστασία. Συστήθηκε δε εχεμύ-
θεια και απόλυτος έλεγχος των διαρροών.

ΑύξησΑν τισ ΑσφΑλειεσ
Κάτω από την πίεση του ενδεχόμενου κινδύνου, 

η φρουρά στα φυσικά πρόσωπα που θα μπορού-
σαν να αποτελέσουν στόχο αυξήθηκε. Υπουργοί, 
υψηλόβαθμα στελέχη υπουργείων και εκπρόσω-
ποι ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων στην Ελ-
λάδα βρίσκονται υπό στενή επιτήρηση. Στο ίδιο 
μοτίβο κινούνται οι αρχές και για τους παράγοντες 
του οικονομικού και επιχειρηματικού κόσμου, κα-

θώς και πρόσωπα που κυριαρχούν στη δημόσια 
ζωή. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας σε καμία περίπτωση 
δεν θέλουν να σημειωθούν λάθη και παραλείψεις 
στη διαδικασία φύλαξης υψηλών προσώπων. Οι 
αρχές εκτιμούν πως οι πολιτικές και κοινωνικές 
εξελίξεις, σε συνδυασμό με την κρίση και τα μέτρα 
λιτότητας που έχουν επιβληθεί, μπορεί να αποτε-
λέσουν αιτίες επανεμφάνισης οργανώσεων που 
βρίσκονται εν υπνώσει για πολύ καιρό...

Πέρα από τα κεντρικά κτίρια των κομμάτων που 
βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό», αυξημένες εί-
ναι οι περιπολίες και οι... σκοπιές σε κτίρια όπως η 
Βουλή, το υπουργείο Οικονομικών και άλλα σημα-
ντικά υπουργεία, τα κτίρια της ΕE σε Σύνταγμα και 
Βασ. Σοφίας, όπως επίσης και οι πρεσβείες των 
ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας. Την προσοχή 
τους εστιάζουν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. και σε μεγάλα 
τραπεζικά συγκροτήματα. Σε υψηλή επαγρύπνηση 
έχει τεθεί ολόκληρο το κέντρο.

ΜετρΑ προστΑσιΑσ
Περιφρουρούνται από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.:
• υπουργοί, κυβερνητικά στελέχη 
• τα κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση 
συνεργασίας 
• κτίρια-σύμβολα, όπως η Βουλή, το υπουργείο 
Οικονομικών, τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στο κέντρο της Αθήνας 
• κατοικίες και εταιρείες γνωστών επιχειρηματιών 
και γνωστών προσώπων της οικονομικής ζωής 
κτίρια πρεσβειών, όπως των ΗΠΑ και της Βρετα-
νίας, καθώς και τραπεζικά κτιριακά συγκροτήματα.

η τελεύτΑιΑ επιθεση
Η τελευταία τρομοκρατική επίθεση, με θύμα τον 

υπασπιστή του τότε υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, είχε σημειωθεί τον 
Ιούνιο του 2010 και γι’ αυτήν καμία τρομοκρατι-
κή οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την 
ευθύνη. Ο αστυνομικός υποδιευθυντής Γιώργος 
Βασιλάκης έχασε τη ζωή του από την έκρηξη του 
παγιδευμένου με εκρηκτικά φακέλου που εστάλη 
στο γραφείο του υπουργού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΠΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ Ν.Ν.Ο.

“ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”
Εγκαίνια της ανακαινισμένης Λέσχης

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο καλούν τα μέλη και τους φίλους στην τελετή εγκαινίων που θα γίνει στην όμορφη 
και κομψή ανακαινισμένη αίθουσα της Λέσχης του “Μεγάλου Αλεξάνδρου” στο 160-164 Livingstone Rd, Marrickville.

Η τελετή των εγκαινίων θα γίνει το Σαββάτο 3 Δεκεμβρίου 2011 
και από ώρα 5.00 μ.μ. έως 06.30 μ.μ.

Σας περιμενουμε να περάσουμε μία ευχάριστη βραδιά.

Για κρατήσεις θέσεων στο εστιατόριο του Club “Kafenes Dining”
καλέστε 02 - 9560 7345 και ζήτήστε τον κ. Φίλιππο

08981

Hellenic Art Theatre 

Oedipus Tyrannus 
in Greek with English surtitles 

and live Aboriginal didgeridoo music by GUMAROY 

Θέατρο Τέχνης Αυστραλίας 
θα διδάξει επί σκηνής την τραγωδία  

Οιδίπους Τύραννος   
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18 Nov - 4 Dec 2011 
Fri & Sat 8pm  

Sun 5pm 
Greek Theatre ‘Mantouridion’ 

Greek Cultural Centre 
Building 36, 142 Addison Rd Marrickville 

bookings & information    
Melpo 9519 8104   or   Evelyn 0413 989 007 
$30 Adults  $23 Concession  20% discount for groups of 12+ 

08977


