Θρίλερ στη βάση του ΠΝ στη
Λέρο: Γνώστες ανορθόδοξου
πολέμου οι δράστες – Σε ποια
χέρια
κατέληξε
ο
βαρύς
οπλισμός
Ένα πραγματικό θρίλερ με «άρωμα» τρομοκρατίας βρίσκεται σε
εξέλιξη στη ναυτική βάση στη Λέρο, από όπου εκλάπησαν
εκρηκτικά, όπλα και πυρομαχικά που βρίσκοντας σε σάκους μάχης,
έτοιμα να χρησιμοποιηθούν από τα κομάντο του Πολεμικού
Ναυτικού. Όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία, οι δράστες
είναι γνώστες του ανορθόδοξου πολέμου και του σχεδιασμού των
Ειδικών Δυνάμεων.

Πολλά είναι τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές όσον αφορά στο
θέμα της κλοπής βαρέος οπλισμού στην Λέρο. Το ένα και πιο
ισχυρό είναι ή ότι η κλοπή έγινε εκ των έσω. Για τον λόγο αυτό
και το στρατόπεδο έχει μπει σε καραντίνα και κανείς δεν
μπαίνει ή δεν βγαίνει από αυτό, ενώ 280.000 τόνοι πετρελαίου
είχαν κάνει φτερά από την Υπηρεσία Ναυτικών Εγκαταστάσεων στην
Λέρο.

Στο νησί βρίσκεται από χθες και κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής
αλλά και κλιμάκιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Εντύπωση
προκάλεσε και η διατύπωση της δήλωσης για το περιστατικό του
υπουργού Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου. Μεταξύ άλλων είπε ότι
«Καθίσταται προφανές ότι το ζήτημα δεν προέκυψε χθες (σ.σ.
9.9.2019), αλλά διαπιστώθηκε χθες».

Η τελευταία καταμέτρηση έγινε στις 31/12/2018 και αυτό
σημαίνει ότι υπάρχει κενό 8 μηνών. Έτσι, οι αρχές εκτός από το
σενάριο της κλοπής έκ των έσω εξετάζουν και άλλα δυο σενάρια
σύμφωνα με την Καθημερινή: να έγινε η κλοπή από πρόσωπα που
συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις και το πιο σοβαρό απ’
όλα είναι οι δράστες να εδρεύουν σε κάποια άλλη χώρα.

Οι δράστες πάντως δεν πήραν ό,τι πήραν στα τυφλά αλλά είναι
γνώστες του ανορθόδοξου πολέμου και του σχεδιασμού
επιχειρήσεων των ειδικών δυνάμεων. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με
πληροφορίες από την αποθήκη διαπιστώθηκε πως λείπει
στρατιωτικό υλικό μέσα από έτοιμους σάκους μάχης, που
προορίζονται για τις αποστολές των κομάντος του Πολεμικού
Ναυτικού.

Επίσης, διαπιστώθηκε η απώλεια 2 αντιαρματικών όπλων, αριθμός
αμυντικών χειροβομβίδων, οπλοβομβίδες κατά προσωπικού αλλά και
αντιαρματικές, νάρκες κατά προσωπικού, εκρηκτικές ύλες και
ποσότητα βραδυφλεγούς σχοινιού, φιτίλι δηλαδή.

Σε «καραντίνα» το στρατόπεδο
Καταθέσεις από 10 άτομα παίρνει η Αντιτρομοκρατική και την
ίδια ώρα εξετάζονται καρέ – καρέ οι κάμερες ασφαλείας. Τα δέκα
άτομα έχουν διατελέσει σε θέσεις ευθύνης ή έχουν σχέση με την
ασφάλεια στο στρατόπεδο της Λέρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάλογα με την εξέλιξη των ερευνών
είναι δυνατόν να επεκταθεί σε βάθος δεκαετίας η εξέταση ναυτών
και Αξιωματικών, έστω κι αν έχουν αποστρατευθεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως η μεγάλη κλοπή οπλισμού από αποθήκες
του Στρατού στην Κω όπου είχαν χαθεί οπλοπολυβόλα, πιστόλια
και τυφέκια που είχε σημειωθεί το 2002 ακόμα δεν έχει
εξιχνιαστεί.

Τα τρία σενάρια
Σε τρία βασικά σενάρια εστιάζουν οι αρμόδιες αρχές τις έρευνές
τους, σχετικά με την κλοπή βαρέος οπλισμού από την Υπηρεσία
Ναυτικών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Λέρου, που έχει προκαλέσει
μεγάλη κινητοποίηση στις ένοπλες δυνάμεις και την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», πιο ισχυρό, στην παρούσα φάση
θεωρείται το ενδεχόμενο συνεργασίας των δραστών με πρόσωπο από
το εσωτερικό της μονάδας.

Αντίθετα, λιγότερες πιθανότητες εκτιμάται ότι συγκεντρώνει το
σενάριο η επιχείρηση να έγινε από πρόσωπα που συνδέονται με
κάποια τρομοκρατική οργάνωση. Ταυτόχρονα, εξετάζεται και το
ενδεχόμενο η συγκεκριμένη δράση να αποτελεί εκτέλεση σχεδίου
από δρώντες που εδρεύουν σε κάποια άλλη χώρα.

Αλλωστε, καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι εκτός της
Αντιτρομοκρατικής, που έφτασε χθες στο νησί, και των υπηρεσιών
του Πολεμικού Ναυτικού, στην υπόθεση συνδράμουν και υπηρεσίες
ξένων χωρών.

Σε κάθε περίπτωση, από τις πρώτες ώρες των ανακρίσεων,
αποκλείστηκε το πλέον αθώο ενδεχόμενο, δηλαδή κάποιο λογιστικό
λάθος στην καταμέτρηση του οπλισμού.
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