«Παραμείνετε σε απόσταση»
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014 11:11

Θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί η δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι;
Πιθανότατα ναι, όπως προκύπτει από τους απομαγνητοφωνημένους διαλόγους των ανδρών
της ομάδας ΔΙΑΣ που βρίσκονταν την ώρα εκείνη στο σημείο και του κέντρου της ΕΛ.ΑΣ., το
οποίο ωστόσο τους έδωσε την εντολή «παραμείνετε σε απόσταση».
Στους διαλόγους, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης που ερευνούν οι δύο
εφέτες ανακρίτριες, οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ εμφανίζονται να ενημερώνουν πέντε
περίπου λεπτά πριν τη δολοφονία ότι είκοσι άτομα της Χρυσής Αυγής κινούνται απειλητικά
προς «άτομα του γνωστού χώρου» (αντιεξουσιαστές, δηλαδή) με τα οποία «είχανε μία
διαμάχη». Αναφέρουν μάλιστα σαφέστατα ότι «υπάρχουν και κάτι σιδερομπουνιές και κάτι
ρόπαλα».
Ένα λεπτό αργότερα, οι αστυνομικοί ζητούν ενισχύσεις, και παίρνουν την απάντηση:
«Παραμείνετε σε απόσταση για να μας δίνετε εικόνα. Θα προσέλθουν και έτερες ομάδες».
Μετά από δύο λεπτά, οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ κάνουν λόγο για «εμπλοκή» και για είκοσι με
εικοσιπέντε άτομα της Χρυσής Αυγής που τώρα έχουν «σπάσει». Η απάντηση του κέντρου
της ΕΛΑΣ; «Έχουν σπάσει στα στενά άτομα της Χρυσής Αυγής και αλλοδαποί; Για να
καταλάβουμε για τις ομάδες που συγκλίνουνε στο σημείο».
Μέχρι που, δύο λεπτά αργότερα, οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ αναφέρουν: «Κέντρο, ένα άτομο
είναι… έχει… είναι αιμόφυρτο, ενδεχομένως από μαχαίρι. Μας δηλώνει έναν άλλο ότι του
έχει επιτεθεί. Υπάρχουν και δύο κύριοι στο σημείο. Να προσέλθει το ΕΚΑΒ και σταθμός».
Αλλά είναι ήδη αργά. Η εντολή «παραμείνετε σε απόσταση» του κέντρου της ΕΛΑΣ
αποδείχθηκε μοιραία…
Εντύπωση προκαλεί ωστόσο το γεγονός ότι από τη δικογραφία "απουσιάζουν" κάποιοι
διάλογοι που έγιναν την ώρα της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. Συγκεκριμένα, ενώ
υπάρχουν κανονικά οι απομαγνητοφωνήσεις των ηχητικών αρχείων 456.wav και 457.wav,
όπου οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ ενημερώνουν πως τα μέλη της Χρυσής Αυγής κινούνται στην
Τσαλδάρη, απουσιάζουν τα αρχεία 458.wav και 459.wav, και κατόπιν παρατίθεται το αρχείο
460.wav, όπου αναφέρουν ως "υπάρχει εμπλοκή".
Και ενώ μετά τα αρχεία 461.wav, 462.wav και 463.wav υπάρχουν κανονικά, και σε αυτά οι
άνδρες της ΔΙΑΣ αναφέρουν πως τα άτομα της Χρυσής Αυγής έχουν τραπεί σε φυγή,
λείπουν τα κρίσιμα αρχεία 464.wav και 465.wav, που προφανώς αναφέρονται στη
δολοφονία, αφού στο αμέσως επόμενο αρχείο, 466.wav, γίνεται λόγος για "ένα άτομο που
είναι αιμόφυρτο".
Πρόκειται για παράξενες παραλείψεις, καθώς αφορούν στην πιο κρισιμη στιγμή της βραδιάς
εκείνης, και προκαλεί τουλάχιστον απορία το γεγονός ότι τα αρχεία αυτά απουσιάζουν από
τη δικογραφία.
Ένα άλλο στοιείο που προκαλεί εντύπωση είναι η καθυστέρηση του ασθενοφόρου που είχαν
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ζητήσει οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή. Οι διάλογοι δείχνουν ότι 25 λεπτά μετά το
συμβάν, το ασθενοφόρο δεν είχε ακόμα εμφανιστεί, με τους αστυνομικούς μάλιστα να
αναφέρουν στο κέντρο πως το θύμα "θα το παραλάβει ταξί", πριν το κέντρο ενημερώσει,
λίγο αργότερα πως "σε δύο-τρία λεπτά θα 'ναι εκεί"...
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