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Περάστε, κόσμε, Ανεξάρτητα απο το αν ο βομβιστής στο Μάντσεστερ ήταν 2ης η τρίτης
γενιάς «Ευρωπαίος πολίτης», οι ελληνικές Αρχές προβληματίζονται τώρα περισσότερο παρά
ποτέ για το μπάχαλο που εξακολουθεί να παρατηρείται σε στεριά και θάλασσα, καθώς μέλη
του ISIS είναι εξαιρετικά δύσκολο να ταυτοποιηθούν κατά την έλευση τους στην Ελλάδα.
Οι εξαιρέσεις ελάχιστες, οπως συνέβη με τους τρομοκράτες που καταδικάστηκαν πρίν απο
λίγες ημέρες στην Κομοτήνη απο το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θράκης σε ποινή
κάθαρξης 15 ετών για ένταξη και συμμετοχή στην διαβόητη τρομοκρατική οργάνωση.
Η δικογραφία περιλαμβάνει αναφορές σε βιντεοσκοπημένο υλικό που κυκλοφορεί στο
Διαδίκτυο, βάσει του οποίου ο ενας απο τους συλληφθέντες φέρεται να δείχνει πως
κατασκευάζεται μια βόμβα, ενω γίνονται και εκτενείς αναφορές για πιθανή εμπλοκή του σε
τρομοκρατικές οργανώσεις.
Ο 30χρόνος υπήκοος Σουηδίας Μιρσάντ Μπεκτάσεβιτς, που φέρεται να είναι απο τους πιο
δραστήριους ισλαμιστές στην Ευρώπη, με στενές επαφές με ακραίες ισλαμιστικές
οργανώσεις Βόσνιων μουσουλμάνων στη Βιέννη, και ο Αλχασάνι Αμέρ Χαλέντ Μοχάμεντ,
επίσης κάτοικος Σουηδίας, είχαν εντοπιστεί στον σταθμό των ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης τον
Ιανουάριο και είχαν συλληφθεί οταν σε σχετικό έλεγχο των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ
είχαν βρεθεί στην κατοχή τους ενα μαχαίρι επιβίωσης τύπου χατζάρι, με μήκος λάμας 23
εκατοστά, ενα δεύτερο τύπου ματσέτας, 32 εκατοστών, ενα γιλέκο μάχης, ενα ζευγάρι γάντια
μάχης, ενας αορτήρας πολεμικού όπλου, υπνοσάκος παραλλαγής και στρατιωτικός
ρουχισμός μαζί με μια καλύπτρα προσώπου – μαντίλα.
Ο Μιρσάντ Μπεκτάσεβιτς με το ψευδώνυμο «Maximus», σύμφωνα με στοιχεία που
περιλαμβάνονται στη δικογραφία, είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν, συγκεκριμένα στις 19
Οκτωβρίου 2005, σε έφοδο πυ είχε πραγματοποιήσει η Αστυνομία στο διαμέρισμα της θείας
του στην περιοχή Μπουτμίρ του προαστίου Ιλιτζα στο Σεράγεβο, μαζί με τον 20χρόνο
υπήκοο Δανίας (τουρκικής καταγωγής) Σεζούρ Αμπντουλκαντίρ. Με δυο λόγια: μύλος!

