Tο χρονικό της σύλληψης Ξηρού και η γυναίκα-κλειδί στην υπόθεση

Το «τροχαίο», η γιάφκα και ο βαρύς οπλισμός - Όλες οι εξελίξεις

Τη γυναίκα - κλειδί η οποία φέρεται να έκρυβε τον τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη και
βρισκόταν στο πλευρό του το τελευταίο χρονικό διάστημα αναζητά η αστυνομία. Ο...
αγνώριστος Χριστόδουλος Ξηρός, με βαμμένα ξανθά μαλλιά και μούσι, προφανώς για να
μην μπορεί να αναγνωριστεί εύκολα, συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου στην Ανάβυσσο,
χωρίς να προβάλει καμία αντίσταση, αν και ήταν οπλισμένος με πιστόλι.
Οι αρχές προσπαθούν αυτή τη στιγμή να ξετυλίξουν το κουβάρι των κινήσεων του
αρχιτρομοκράτη της 17Ν, ενώ πληροφορίες από την Αντιτρομοκρατική αναφέρουν πως δεν
έχουν ταυτοποιήσει τη φίλη του 58χρονου, όμως οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο γεγονός ότι
η συγκεκριμένη γυναίκα γνώριζε πολλά για τα σχέδια του Ξηρού και ίσως να ήταν ο
συνδετικός του κρίκος με τα άλλα μέλη της ομάδας.
Παράλληλα οι έρευνες συνεχίζονται και εκτός Αθηνών και συγκεκριμένα σε Θεσσαλονίκη,
Ήπειρο, Αίγιο και Λουτράκι καθώς οι πληροφορίες των αστυνομικών, αλλά και οι αναλύσεις
τηλεφωνικών κλήσεων έδειξαν ότι κάτι κινούνταν στις συγκεκριμένες περιοχές. Μέχρι
στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα από την Αστυνομία.
Ο ίδιος ο Χριστόδουλος Ξηρός αρνήθηκε να αποκαλύψει το παραμικρό στους αστυνομικούς.
Πληροφορίες ότι ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα
Το πιστόλι που είχε πάνω του όταν συνελήφθη από τους άνδρες της Αντιτρομοκρατικής
Υπηρεσίας στην Ανάβυσσο ο Χριστόδουλος Ξηρός ήταν μόνο... η αρχή, καθώς έχουν
εντοπιστεί επτά καλάσνικοφ, ένα αντιαρματικό RPG, γεμιστήρες, σφαίρες ακόμα και ένα
βαρέλι γεμάτο εκρηκτικά, ενώ οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Το βαρέλι με την εκρηκτική ύλη σε συνδυασμό με τα σακιά με άμμο που βρέθηκαν στην
αυλή της μονοκατοικίας κάνουν τις αρχές να εκτιμούν ότι ο Χριστόδουλος Ξηρός ετοίμαζε
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πολύ μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα, πιθανότατα με παγιδευμένο αυτοκίνητο.
Οι αρχές έχουν κλιμακώσει τις έρευνες πέρα από το σπίτι στην Ανάβυσσο και στη βόρεια
Ελλάδα αλλά και στο Λουτράκι, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για διασυνδέσεις του με άτομα
εκεί. Στόχος των ανδρών της Αντιτρομοκρατικής πλέον, με τον δραπέτη και υπ' αριθμόν
ένα καταζητούμενο στη χώρα να βρίσκεται στο 12 όροφο της ΓΑΔΑ, είναι να βρουν τους
ανθρώπους που τον έχουν βοηθήσει καθ' όλη τη διάρκεια του ενός έτους από την ημέρα που
δεν επέστρεψε από την άδεια στις φυλακές Κορυδαλλού.
Οι έρευνες είναι εξονυχιστικές καθώς τυχόν αποτυπώματα ή DNA στη γιάφκα στην
Ανάβυσσο θα οδηγήσουν σε νέες συλλήψεις και πλήρη χαρτογράφηση του περίγυρου του
Ξηρού το τελευταίο έτος.
Τον παρακολουθούσαν
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία είχε εδώ και δύο μήνες
επικεντρώσει τις έρευνές της στην περιοχή της Αναβύσσου.
Ο Χριστόδουλος Ξηρός είχε νοικιάσει σπίτι με πλαστά στοιχεία εδώ και τρεις μήνες.
Τις τελευταίες 2 ημέρες οι αρχές είχαν εντοπίσει τον Ξηρό και τον παρακολουθούσαν.
Ο Χριστόδουλος Ξηρός σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ ήταν ξανθός και είχε
μούσι.
Ο συλληφθείς «Μανώλης» της 17 Νοέμβρη έχει οδηγηθεί στο 12ο όροφο της ΓΑΔΑ για να
ανακριθεί από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ στη συνέχεια θα οδηγηθεί στην
Ευελπίδων.
Πώς έφτασαν στη σύλληψη
Με ένα «σκηνοθετημένο» τροχαίο κατάφερε η αστυνομία να προχωρήσει στη σύλληψη του
καταζητούμενου τρομοκράτη Χριστόδουλου Ξηρού.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αστυνομικός με πολιτικά, επιβαίνοντας σε
μοτοσικλέτα, έπεσε λίγα μέτρα μπροστά από τον Χριστόδουλο Ξηρό, ο οποίος
κυκλοφορούσε με ποδήλατο. Όταν ο Ξηρός σταμάτησε για να τον ρωτήσει αν είναι καλά,
αστυνομικοί που παρίσταναν τους περαστικούς του πέρασαν χειροπέδες.
«Κυκλοφορούσε με το ποδήλατο σα χαμένος»
Στοιχεία για την καθημερινότητα του υπ' αριθμόν ένα καταζητούμενου στην Ελλάδα,
Χριστόδουλου Ξηρού, έδωσε στη ΝΕΡΙΤ κάτοικος της περιοχής.
Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «τον βλέπαμε να ανεβοκατεβαίνει το δρόμο με το
ποδήλατό του 3-4 φορές την εβδομάδα. Έμοιαζε ρακένδυτος και ατημέλητος»
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Ο κάτοικος της περιοχής υπογράμμισε ότι «δεν πήγε ποτέ το μυαλό μας ότι μπορεί να
ήταν ο Ξηρός. Δεν δίσταζε να μας κοιτάει στο πρόσωπο. Κυκλοφορούσε σα χαμένος, σαν
να μην έχει σώας τα φρένας. Μας είχε φανεί περίεργος, δεν ξέραμε που ακριβώς μένει,
αλλά ποτέ δεν πήγε το μυαλό μας».
«Με το ποδήλατο έφτανε μέχρι την παραλία της Αναβύσσου» πρόσθεσε ο κάτοικος της
περιοχής, σημειώνοντας ότι δεν τον είχαν δει να έχει επαφές με άλλους ανθρώπους.
Χτύπημα ετοίμαζε ο Ξηρός σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ
Εξαιρετικά φειδωλός για τα στοιχεία της έρευνας εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου της
ΕΛ.ΑΣ, παρουσία του υπουργού Βασίλη Κικίλια ο αρχηγός της Αστυνομίας.
«Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη και δεν θα αποκαλύψω στοιχεία για τους τρόπους δράσης
και οργάνωσης της επιχείρησης» σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ ενημέρωσε τους παριστάμενους δημοσιογράφους ότι ο
Χριστόδουλος Ξηρός έφερε πιστόλι χωρίς σειριακό αριθμό με 13 σφαίρες στο γεμιστήρα
και μία σφαίρα στη θαλάμη, γεγονός που δείχνει ότι ήταν σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή
για συμπλοκή.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το κατά πόσο υπάρχουν πληροφορίες για χτύπημα, το
οποίο φέρεται να ετοίμαζε ο Ξηρός, ο κ. Δημήτρης Τσακνάκης απέφυγε να απαντήσει,
σημειώνοντας ωστόσο ότι «δεν πιστεύουμε ότι ο Ξηρός δεν ετοίμαζε τρομοκρατικό
χτύπημα».
Παράλληλα, ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ σημείωσε ότι οι έρευνες που έχουν ξεκινήσει στο
εσωτερικό της κατοικίας που είχε νοικιάσει ο Ξηρός πιθανότατα θα διευρυνθούν και σε
άλλες περιοχές.
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