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     «Κλειστή ομάδα» στο    μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.

προκύψει στοιχεία που θα αξιοποιηθούν για 
τον εντοπισμό των δραστών. 

Οι «τσιλιαδόροι» 
Ωστόσο, ήδη υπάρχουν και άλλες εικόνες που 
προκαλούν το ενδιαφέρον των ερευνητών της 
ΕΛ.ΑΣ. Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, λί-
γα λεπτά πριν από τις 3 τα ξημερώματα, δηλα-
δή λίγο πριν οι δράστες προσεγγίσουν το κτίριο 
και τοποθετήσουν τον μηχανισμό, καταγράφε-
ται μια περίεργη κίνηση, ακριβώς απέναντι από 
την έδρα του Real Group. 

Πρόκειται για μια μοτοσικλέτα, με δύο επιβά-
τες, η οποία κινείται στο ρεύμα ανόδου της λε-
ωφόρου Κηφισίας, ακριβώς έξω από το Αλσος 
Συγγρού. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κά-
ποιο στοιχείο που να συνδέει τους επιβάτες της 
μοτοσικλέτας με τους δράστες, οι Αρχές εξετά-
ζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για «τσιλιαδό-
ρους».  Η μηχανή κινείται με πολύ χαμηλή τα-

χύτητα ακριβώς απέναντι από το σημείο της επί-
θεσης. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να δώ-
σει στους επιβάτες της την ευκαιρία να αποκτή-
σουν μια άριστη οπτική επαφή με την πρόσο-
ψη του κτιρίου. Οι επιβάτες φαίνεται πως είναι 
νεαροί άνδρες και ο χρόνος στον οποίο έχουν 
καταγραφεί να κινούνται αργά απέναντι από το 
κτίριο προβληματίζει τις Αρχές. Είναι δεδομένο 
ότι, ούτως ή άλλως, οι αξιωματικοί της Αστυνο-
μίας εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο οι 
δύο δράστες να είχαν κάποια «ομάδα υποστή-
ριξης», η οποία είχε αναλάβει το έργο να ενημε-
ρώσει τους δράστες αν είναι ασφαλές γι’ αυτούς 
να προχωρήσουν στην επίθεση ή όχι. 

Ακόμη, οι αστυνομικοί αναζητούν στη γύρω 
περιοχή του Αμαρουσίου βιντεοληπτικό υλικό 
και από προηγούμενες ημέρες, ώστε να δουν 
αν κάποια από τις κάμερες της περιοχής έχει κα-
ταγράψει κινήσεις παρακολούθησης του κτιρί-
ου από ύποπτα άτομα.

ΣτιΣ 2 τα ξημερώματα της περασμέ-
νης Τετάρτης, ο δημοσιογράφος Μάνος 
Παρδάλης ολοκλήρωνε τη ζωντανή εκ-
πομπή του στον Real FM. Στη ρύθμιση 
του ήχου ήταν η έμπειρη τεχνικός Κατε-
ρίνα Βουτσά. Ο Μ. Παρδάλης αποχώρη-
σε από το κτίριο του Real Group λίγο μετά 
τις 2:20 τα ξημερώματα. Λόγω των καλο-
καιρινών διακοπών, η έλευση των εργα-
ζομένων της πρωινής βάρδιας ήταν προ-

γραμματισμένη για τις 5:30. Η Κ. Βουτσά 
έμεινε μόνη της. 

Την ώρα που ακούστηκαν οι εκρήξεις 
και ξέσπασε η φωτιά, κράτησε την ψυ-
χραιμία της και ενημέρωσε τον διευθυ-
ντή προγράμματος του Real FM, Γιάννη 
Βασιλόπουλο, ο οποίος κάλεσε την Πυ-
ροσβεστική. Η φωτιά, όμως, επεκτάθηκε 
μέσα σε δευτερόλεπτα. Η Κ. Βουτσά προ-
σπάθησε να βρει διέξοδο, όμως, από τις 
πόρτες που επιχείρησε να ανοίξει, ξεπη-

δούσαν φλόγες. Οι καπνοί είχαν αρχίσει 
να πλημμυρίζουν την αίθουσα του ραδι-
οφωνικού σταθμού. Η επιχείρηση διάσω-
σής της έγινε μέσω κινητού τηλεφώνου. 
Μιλώντας με αξιωματικό της Πυροσβε-
στικής, η τεχνικός ήχου έλαβε την οδη-
γία να σπεύσει στο πίσω μέρος του κτιρί-
ου, που εκείνη την ώρα παρέμενε ανέπα-
φο από την πυρκαγιά. Με τη χρήση γε-
ρανοφόρου οχήματος, οι πυροσβέστες 

έφτασαν στον 2ο όροφο, 
έσπασαν το παράθυρο και 
μπήκαν στον χώρο του Real 
FM. Την ώρα που έφτασαν, 
η τεχνικός ήχου είχε αρχίσει 
να χάνει τις αισθήσεις της. 

«Φτάσαμε τρεις ανάσες 
πριν…», ήταν τα χαρακτη-
ριστικά λόγια αξιωματικού 
της Πυροσβεστικής, που 
συμμετείχε στην επιχείρη-
ση διάσωσης, για την κατά-
σταση στην οποία βρέθηκε 
η εργαζόμενη του Real FM. 

Η Κ. Βουτσά είναι απο-
λύτως καλά στην υγεία της, 
ωστόσο παρέμενε στο νο-
σοκομείο μέχρι την Παρα-
σκευή. Κανείς δεν μπορεί 
να θεωρήσει ότι οι δράστες 
εκτίμησαν ότι στο κτίριο δεν 
είχε απομείνει κάποιος ερ-
γαζόμενος. Σε κανονικές 
συνθήκες ροής προγράμ-
ματος, στον Real FM βρί-
σκονται, εκτός από τους 

ηχολήπτες, ένας δημοσιογράφος καθώς 
και ένας ακόμα υπάλληλος του τηλεφωνι-
κού κέντρου. Το θερινό πρόγραμμα του 
σταθμού, που ενεργοποιήθηκε λίγες μόλις 
ημέρες πριν από την επίθεση, προβλέπει 
ζωντανό πρόγραμμα 20 ώρες το 24ωρο. 
Ωστόσο, η παρουσία εργαζομένων και σε 
αυτό το κενό των τεσσάρων ωρών είναι 
δεδομένη σε κάθε ραδιοφωνικό σταθμό. 
Οι δράστες της επίθεσης στο Real Group 
είχαν έρθει για να σκοτώσουν… 

Οι δραματικές στιγμές της διάσωσης 
εργαζομένης του Real FM

«Φτάσάμε τρεισ άνάσεσ πριν…»

Η θωρακισμένΗ 
πόρτα του κτιρίου 
υπέστη ζημιές από την 
ισχυρή έκρηξη, όμως 
άντεξε το ωστικό κύμα

Οι φλΟγέσ κατέληξαν 
στον τρίτο όροφο του 
κτιρίου, προκαλώντας 
σχεδόν ολοκληρωτική 

καταστροφή


