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Η νέα ελληνική κυβέρνηση έχει πολλές προκλήσεις μπροστά της: ένα 

υψηλό χρέος, τη χρόνια ανεργία και τις σχέσεις με την υπόλοιπη 

Ευρώπη. Αλλά συνάμα έχει και ένα επείγον πρόβλημα ασφάλειας, τονίζει 

το CNN σε δημοσίευμά του με τίτλο «Προσθέστε αυτό στη λίστα 

προβλημάτων της Ελλάδας: είναι αναδυόμενος κόμβος για 

τρομοκράτες».  

 

«Η Ελλάδα έχει γίνει εν αγνοία της σταυροδρόμι -τόσο για τους 

τζιχαντιστές που προσπαθούν να προσεγγίσουν το Ιράκ και τη Συρία από 

την Ευρώπη, όσο και για τους μαχητές που επιστρέφουν σπίτι από τη 

Μέση Ανατολή». 

 

Τα μακρά χερσαία και θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας, η γειτνίασή της με 

την Τουρκία η έκρηξη της παράνομης μετανάστευσης από την Συρία και 

η δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας, την καθιστούν ένα φιλόξενο 

κέντρο για ομάδες τζιχαντιστών, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές 

αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών, αναφέρει το CNN. 

 

Μια εκ των πηγών, κοντά στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες, δήλωσε 

στο CNN ότι μπορεί να υπάρχουν περίπου 200 άτομα στη χώρα με 

δεσμούς με ομάδες τζιχαντιστών όπως το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και 

τη Συρία (ISIS) ή το Μέτωπο Νousra -τις δύο ομάδες στις οποίες 

εντάσσονται οι περισσότεροι Ευρωπαίοι.  

 

Μεταξύ των πρόσφατων υποθέσεων που συνδέονται με την Ελλάδα:  
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-    Βέλγοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο Abdelhamid Abaaoud, ένας 

προεξέχων Βέλγος τζιχαντιστής εντός του ISIS, ενδέχεται να ταξίδεψε 

από τη Συρία στην Ελλάδα και μετά να επικοινωνήσε τηλεφωνικά με τον 

τρομοκρατικό πυρήνα που πρόσφατα εξαρθρώθηκε από τη βελγική 

αστυνομία 

 

-    Νωρίτερα αυτό το μήνα, τρεις νεαροί Βέλγοι συνελήφθησαν στο 

αεροδρόμιο Charleroi καθώς ετοιμάζονταν να πετάξουν στην Ελλάδα. Η 

βελγική εισαγγελία ανέφερε ότι τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για 

συμμετοχή σε τρομοκρατική ομάδα.  

 

-    Στις 17 Ιανουαρίου, η ελληνική αστυνομία συνέλαβε έναν 33χρονο 

Αλγερινό του οποίου η έκδοση ζητήθηκε από Βέλγιο σε σχέση με τις 

επιδρομές τις προηγούμενης εβδομάδας. Ο άνδρας που δεν έχει 

κατονομαστεί, έχει δηλώσει αθώος.  

 

-    Πέρυσι, δύο Γάλλοι τζιχαντιστές συνελήφθησαν αφού 

χρησιμοποίησαν το ελληνικό έδαφος για επιστρέψουν στο σπίτι τους. Ο 

ένας συνελήφθη μετά το πέρασμά του από την Ιταλία. Ο ένας ήταν ο 

Ibrahim Boudina, ένας 22χρονος Γάλλος υπήκοος που γεννήθηκε στο 

Αλγέρι. Οι Έλληνες συνοριοφύλακες βρήκαν στην κατοχή του ένα USB 

stick με οδηγίες για το πώς να κατασκευάσει αυτοσχέδιες βόμβες. 

 

Δεν τον έθεσαν υπό κράτηση, αλλά ειδοποίησαν τις γαλλικές αρχές, που 

αργότερα βρήκαν εξοπλισμό για την κατασκευή βομβών και συσκευές 

στο διαμέρισμά του κοντά στις Κάννες. Ο Boudina έχει αρνηθεί τις 

κατηγορίες για τρομοκρατία και περιμένει να δικαστεί. 

 

Σύμφωνα με το CNN, αυτό που είναι άγνωστο είναι το πόσοι 

τζιχαντιστές ταξιδεύουν μεμονωμένα -προς κάθε κατεύθυνση- και πόσοι 

χρησιμοποιούν δίκτυα υποστήριξης.  

 

«Όχι στόχος, απλά μια πύλη εισόδου»  

 

«Η Ελλάδα δεν είναι στόχος, είναι απλά μια πύλη εισόδου στην Ευρώπη 

και ένα εμπόδιο για την επιστροφή των μαχητών σπίτι τους», δήλωσε μια 

ανώνυμη πηγή που πρόσκειται στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες.  

 

«Οι μεγάλες κοινότητες μεταναστών στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στην 

Αθήνα, είναι σε θέση να παρέχουν στους τζιχαντιστές και άλλους που 

συνδέονται με τέτοιες ομάδες στέγαση και γενικά να τους βοηθούν να 

διατηρούν την ανωνυμία τους», ανέφερε η πηγή.  
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Το 2011, οι ελληνικές αρχές είχαν θέσει υπό κράτηση 50.000 

παράνομους μετανάστες από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, σύμφωνα 

με στοιχεία της αστυνομίας.  

 

Ένας αναλυτής ο οποίος έχει μελετήσει τις ταξιδιωτικές συνήθειες των 

τζιχαντιστών λέει ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι μαχητές έχουν 

δημιουργήσει κέντρα προμηθειών, στρατολόγησης αλλά και οικονομικά 

κέντρα στην Ελλάδα, εν μέρει για να διευκολύνουν τη μετακίνηση ενός 

αυξανόμενου αριθμού επίδοξων μαχητών που ταξιδεύουν από το 

Κοσσυφοπέδιο και την Αλβανία.  

 

Το Ισλαμικό Κράτος έχει δημιουργήσει διάφορα προπαγανδιστικά βίντεο 

που δείχνουν Κοσοβάρους να απευθύνουν έκκληση προς τους 

συμπατριώτες τους να ενωθούν μαζί τους και οι αρχές του 

Κοσσυφοπεδίου πιστεύουν ότι περίπου 200 άτομα έχουν φύγει για να 

ενταχθούν στο τζιχάντ στο Ιράκ και τη Συρία.  

 

Αλλά δεν είναι μόνο τα Βαλκάνια που «γεννούν» τέτοιους ταξιδιώτες. 

«Εκτιμούμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν 

χρησιμοποιήσει την Ελλάδα, που φθάνουν κυρίως με πλοίο από την 

Ιταλία, ως μια στάση στο ταξίδι τους», δήλωσε στο CNN η πηγή κοντά 

στις υπηρεσίες πληροφοριών.  

 

«Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν 

εγκαταλείψει την Ευρώπη για τη Συρία και τη Μέση Ανατολή δεν 

θεωρούμε το νούμερο αυτό πολύ υψηλό. Αλλά είναι αρκετά πιθανό να 

είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε. 

 

Η εισροή στην Ελλάδα εκτοξεύεται με την κατάρρευση της Συρίας  

 

Προς την αντίθετη κατεύθυνση, ο αριθμός των μεταναστών που 

προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη παράνομα έχει εκτοξευθεί από 

την κατάρρευση της Συρίας.  

 

Ο Γιάννης Νομικός, διευθυντής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο 

Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Μελετών  (RIEAS) στην Αθήνα, 

αναφέρει ότι τα έγγραφα πολλών μεταναστών έχουν δοθεί στους 

διακινητές και στη συνέχεια ζητούν πολιτικό άσυλο όταν μπαίνουν στην 

Ελλάδα. Ο κ. Νομικός αναφέρει στο CNN ότι μερικοί από αυτούς που 

φτάνουν στην Ελλάδα, εν συνεχεία παντρεύονται Ελληνίδες για να 

λάβουν ελληνικά δελτία ταυτότητας ή διαβατήρια, κάτι που τους 

επιτρέπει να ταξιδεύουν σε ένα μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 



 

4 
 

Τα στοιχεία από τη συνοριακή υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 

Frontex, δείχνουν ότι 270.000 άνθρωποι προσπάθησαν να εισέλθουν 

στην Ευρώπη παράνομα το 2014 -με μεγάλη αύξηση στα νούμερα στην 

κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Το εάν το ISIS ή άλλες ομάδες 

εκμεταλλεύονται ήδη αυτή την εισροή για να διεισδύσουν μέλη τους 

στην Ευρώπη είναι μία από τις ανησυχητικές άγνωστες παραμέτρους για 

τους Ευρωπαίους αξιωματούχους.  

 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Έλληνας υπουργός Εσωτερικών 

αναγνωρίζει ότι έχει μικρή εικόνα του αριθμού των ανθρώπων που ζουν 

παράνομα στην Ελλάδα. Ο κ. Νομικός και άλλοι λένε ότι η ικανότητα 

των ελληνικών αρχών να εντοπίζουν αυτούς που αναζητούν άσυλο και 

τους επίδοξους τζιχαντιστές έχει πληγεί σημαντικά από τα έξι χρόνια 

ύφεσης -μια περίοδο κατά την οποία τα κονδύλια περικόπηκαν και 

ανώτατοι αξιωματούχοι έχασαν τη δουλειά τους ή συνταξιοδοτήθηκαν 

πρόωρα.  

 

Σε συνδυασμό με τον πολιτικό διορισμό στις υπηρεσίες ασφαλείας και 

την έλλειψη ειδικών σε θέματα τρομοκρατίας, ο κ. Νομικός αναφέρει ότι 

αυτό έχει οδηγήσει σε ένα καταστροφικό «έλλειμμα εμπειρίας» σε μια 

εποχή που οι απειλές πολλαπλασιάζονται. 

 

Δεν βοηθά ότι η ελληνική αστυνομία είναι απασχολημένη με τα 

απομεινάρια της ακροαριστερής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, που κατά 

καιρούς εξαπολύουν επιθέσεις σαμποτάζ και δολοφονίες. 

 

Χρειάζεται βοήθεια από τους δυτικούς συμμάχους 
 

Ο κ. Νομικός σημειώνει επίσης ότι δεν υπάρχει επαρκής συντονισμός 

μεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της αστυνομίας και άλλων 

υπηρεσιών -και ότι η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως βοήθεια από τις 

ΗΠΑ ή την Ευρώπη για να αναμορφώσει τις υπηρεσίες ασφαλείας της. 

 

"Η χώρα χρειάζεται επειγόντως ένα υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας 

προκειμένου να συντονίζει την ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ της 

ΕΥΠ, της αντιτρομοκρατικής" και των ανάλογων υπηρεσιών της 

αστυνομίας, του λιμενικού και του στρατού, αναφέρει ο κ. Νομικός. 

 

Τα βαλκανικά κράτη στα βόρεια της Ελλάδας έχουν γίνει σημαντική 

πηγή όπλων για ομάδες τζιχαντιστών αλλού στην Ευρώπη και ορισμένοι 

αναλυτές εκτιμούν ότι στρατιωτικές ομάδες στη Μέση Ανατολή 

ενδεχομένως να έχουν πρόσβαση σε αυτό το παράνομο παζάρι όπλων. 
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Τον περασμένο Νοέμβριο, η αλβανική αστυνομία συνέλαβε οκτώ άτομα 

στην πόλη Shijak και κατάσχεσε όπλα και πυρομαχικά. Οι διωκτικές 

αρχές φέρεται να δήλωσαν σε αλβανικά μέσα ενημέρωσης ότι τα όπλα 

είχαν προορισμό τη Συρία ή το Ιράκ. 

 

Στον απόηχο των επιθέσεων στο Παρίσι, η επικεφαλής εξωτερικής 

πολιτικής της Ε.Ε. Federica Mogherini, υποσχέθηκε καλύτερη ανταλλαγή 

πληροφοριών σε ολόκληρη την Ευρώπη σε συνεργασία και με τις 

αραβικές χώρες που αντιμετωπίζουν την τρομοκρατία. 

 

Η σύνοδος κορυφής της Ε.Ε. στις 12 Φεβρουαρίου θα ασχοληθεί με το 

ζήτημα αυτό, ενώ θα ακολουθήσει μια παρόμοια σύνοδος στην 

Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα. Παρά τις όποιες διαφωνίες της 

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τους εταίρους της στην οικονομική πολιτική, 

μάλλον θα καλωσορίσει μια πιο συντονισμένη προσέγγιση σε έναν 

κίνδυνο που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της, καταλήγει το 

δημοσίευμα. 

 

 

 

 


