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Μ
πορεί οι επτά αστυνομικοί που ενε-
πλάκησαν στην αιματηρή καταδίω-
ξη στο Πέραμα να αφέθηκαν ελεύθε-

ροι με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρι-
τή, ωστόσο τα ερωτήματα για το περιστατικό, 
που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 
18χρονος Νίκος Σαμπάνης και να τραυματιστεί 
σοβαρά ένας ανήλικος, παραμένουν. Νέα τρο-
πή στην υπόθεση δίνει ένα εύρημα το οποίο 
έχει ήδη μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών και 
αφορά μία από τις 36 σφαίρες που φαίνεται πως 
έπεσαν στο σημείο. Πρόκειται για έναν κάλυκα 
των 40 χιλιοστών, ο οποίος δεν συνάδει με το 
διαμέτρημα των όπλων που έφεραν οι κατηγο-
ρούμενοι αστυνομικοί.

 Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δικογρα-
φία, από την αυτοψία που έγινε στην οδό Ελπί-
δος, όπου και σημειώθηκε το αιματηρό περιστα-
τικό, προέκυψε σαφής εικόνα για όλους τους πυ-
ροβολισμούς: «Περιμετρικά του οχήματος και σε 
διάφορα σημεία πλησίον αυτού βρέθηκαν συ-
νολικά τριάντα πέντε (35) κάλυκες πυροβόλου 
όπλου, διαμετρήματος 9 mm, ένας κάλυκας δι-
αμετρήματος 40 cal., τρεις παραμορφωμένες 

Μυστήριο με «ορφανή» 
σφαίρα στην καταδίωξη
Το εύρημα, που δίνει νέα 
τροπή στις έρευνες των 
Αρχών, αφορά κάλυκα 
40 χιλιοστών που 
βρέθηκε στο σημείο του 
αιματηρού περιστατικού 
στο Πέραμα 

Μόνος δρόμος η νηφαλιότητα 

Το Τραγικο περιστατικό στο Πέραμα βρίσκεται στη 
Δικαιοσύνη. Επιπλέον, ο υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη έχει στα χέρια του και την έρευνα που ζήτησε 
από τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.
Ομως, αυτό που προβληματίζει είναι οι αντιδράσεις 
από μερίδα των Ρομά. Φορτισμένες συναισθηματικά, 
αλλά έξω από κάθε λογική.
Γιατί έξω από κάθε λογική; 
Τι φταίνε, για την τραγική αυτή υπόθεση, οι ανυποψί-
αστοι οδηγοί, που είχαν την ατυχία να περάσουν από 
σημεία του οδικού δικτύου που έκλεισαν από Ρομά δι-
αδηλωτές και δέχθηκαν βροχή από πέτρες;
Και βέβαια, πόσο θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία των 
αλλεπάλληλων καταλήψεων εθνικών οδών, που προ-
καλούν σοβαρά προβλήματα;
Τι φταίνε οι πυροσβέστες που δέχθηκαν -αυτοί και το 

όχημά τους- επίθεση με πέτρες;
Εχει λογική και κυρίως μπορεί να γίνει αποδεκτό 
Ρομά να στήνουν ενέδρα σε περιπολικό;
Ολα αυτά τα περιστατικά έχουν, άραγε, προβληματί-
σει τους ταγούς των Ρομά;
Κυρίως, για το γεγονός ότι η συνέχιση τέτοιων πρακτι-
κών αντίδρασης οδηγεί σε δικαιολογημένες αντιδρά-
σεις της κοινωνίας κατά των Ρομά, αλλά κυρίως δίνει 
επιχειρήματα σε εκείνους τους ακραίους, που προ-
σπαθούν να ταυτίσουν όλη τη κοινότητα με κάποια 
παραβατικά στοιχεία της; 
Ας υπάρξει, λοιπόν, νηφαλιότητα, απομόνωση των 
όποιων ακραίων στοιχείων, που θέλουν να οδηγή-
σουν τα πράγματα στα άκρα, και κυρίως να εμπιστευ-
τούμε τη Δικαιοσύνη και να την αφήσουμε να κάνει τη 
δουλειά της!

του ΓιΑΝΝΗ ΜιχεΛΑΚΗ

η άποψη

στους αστυνομικούς είναι συγκεκριμένης μάρ-
κας και, βέβαια, διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Οι επικοινωνίες
Ερωτήματα, όμως, προκύπτουν και για την επι-
κοινωνία των επτά αστυνομικών με το Β’ Κέντρο 
της Αμεσης Δράσης, που τους καλούσε να στα-
ματήσουν την καταδίωξη. Η ομάδα ΔΙΑΣ Πει-
ραιά άκουσε την εντολή και σταμάτησε, ενη-
μερώνοντας, μάλιστα, ότι δεν συνεχίζει να ακο-
λουθεί το κλεμμένο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, 
οι άλλες δύο ομάδες της ΔΙΑΣ Δυτικής Αττικής, 
που συνεχίζουν την καταδίωξη, λαμβάνουν εκ 
νέου και σε έντονο τόνο εντολή από τον ανώ-
τερο αξιωματικό που βρίσκεται στο κέντρο να 
σταματήσουν την καταδίωξη. «Κέντρο, συνεχί-
ζουμε την καταδίωξη», διαβιβάζουν οι αστυνο-
μικοί, με το κέντρο να αποκρίνεται: «Σας έχου-
με πει κατ’ επανάληψη μην τους καταδιώκετε. 
Υπάρχει εντολή».

Από εκεί και έπειτα επικρατεί σιγή ασυρμά-
του, καθώς στο κέντρο μένουν με την εντύπω-
ση πως η καταδίωξη έχει σταματήσει. Επίσης, 
στις καταθέσεις τους και οι επτά αστυνομικοί δεν 
αναφέρουν κουβέντα γι’ αυτή τη σαφή εντολή 
που λαμβάνουν. Η επόμενη επικοινωνία με το 
κέντρο επιχειρήσεων γίνεται από τους αστυνο-
μικούς για να ζητήσουν ασθενοφόρα για τους 
δύο Ρομά, καθώς, όπως λένε χαρακτηριστικά, 
δεν υπάρχουν τραυματίες αστυνομικοί. Το γε-
γονός αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την 
επίσημη ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, η οποία έκανε 
λόγο για τον τραυματισμό των αστυνομικών.

Εδώ τα λάθη είναι πολλά, καθώς, στην περί-
πτωση που η καταδίωξη συνεχιζόταν, με εντολή 
όμως του κέντρου, θα έπρεπε να εμπλακούν πε-
ριπολικά και μονάδες της ΟΠΚΕ με τζιπ, οι οποί-
ες είθισται να τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη, 
ώστε να κλείνουν εντελώς τον δρόμο στον οδη-

Οι φωτΟγραφιες-
ντΟκΟυμεντΟ από το σημείο 
του αιματηρού περιστατικού 
που φέρνει στο φως της 
δημοσιότητας η «R» δείχνουν 
τουλάχιστον πέντε τρύπες από 
σφαίρες στο κλεμμένο όχημα. 
Δεξιά στο οδόστρωμα (μικρή 
φωτό), από την πλευρά του 
συνοδηγού του οχήματος, 
κείτεται νεκρός ο 18χρονος… 

βολίδες και τρία μεταλλικά θραύσματα», ανα-
φέρεται στη δικογραφία.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 
της Αστυνομίας, κανείς αστυνομικός δεν προβλέ-
πεται να φέρει όπλο ανάλογου διαμετρήματος, 
καθώς τα ατομικά πιστόλια των ενστόλων είναι 
9 χιλιοστών. Δηλαδή, πρόκειται για όπλα με «δι-
αμέτρημα ακινητοποίησης», όπως λέγεται χαρα-
κτηριστικά, τα οποία χρησιμοποιούνται από τις 
αστυνομικές υπηρεσίες σχεδόν σε όλες τις χώ-
ρες του κόσμου.

 Το ερώτημα που καλείται να απαντήσει η 
έρευνα της Δικαιοσύνης είναι αν το συγκεκρι-
μένο όπλο το έφερε ένας από τους κατηγορού-
μενους αστυνομικούς. Σε αυτή την περίπτωση, 
τίθεται το ζήτημα αν ήταν δηλωμένο στην υπη-
ρεσία του, καθώς τα πιστόλια που δίνει η ΕΛ.ΑΣ. 


