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Στην πρώτη δεκαετία του 21
ου

 αιώνα, η τρομοκρατία παραμένει ένα μείζον ζήτημα τόσο για 

την εθνική όσο και για τη διεθνή ασφάλεια. Τα γεγονότα της 11
ης

 Σεπτεμβρίου 2001 στις 

ΗΠΑ, στις 11 Μαρτίου 2004 στη Μαδρίτη,  στις 7 Ιουλίου 2005 στο Λονδίνο, στις 18 

Ιουλίου 2012 στο Μπουργκάς στη Βουλγαρία αποτελούν ένδειξη αν οχι απόδειξη της 

αναποτελεσματικής διανομής και ανάλυσης πληροφοριών απο τους αρμόδιους για την 

πάταξη της διεθνούς τρομοκρατίας.  

Η συνεργασία στους τομείς πληροφοριών και ασφάλειας (intelligence-sharing 

cooperation) συνεχίζει να είναι προβληματική για την ανάλυση πληροφοριών λόγω της 

εφαρμογής ενος δικτυοκεντρικού κόσμου που διευκολύνει τις τρομοκρατικές ομάδες με 

εθνοκεντρική αντίληψη.(1)   

Οι ηγέτες της Ευρώπης δυσκολεύονται να καταλάβουν τις συνέπειες του ανεξέλεγκτου 

μεταναστευτικού προβλήματος και δεν μπορούν να λύσουν την κρίση ασφάλειας που 

μαστίζει τον ευρωπαικό νότο (κυρίως Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία) και κάνουν έκκληση προς 

τις ΗΠΑ για ανταλλαγή πληροφοριών (intelligence-sharing) ώστε να αντιμετωπίσουν τους 

παράνομους μετανάστες που προσελκύουν τα ελληνικά νησιά με αυξανόμενους ρυθμούς σε 

καθημερινή βάση.  

Η επίθεση στο τρένο (Thalys) του 26 χρόνου Μαροκινού απο το Αμστερνταμ προς το Παρίσι 

έχει θορυβήσει τις μυστικές υπηρεσίες των ευρωπαικών κρατών λόγω της αδυναμίας των 

αρχών να παρακολοθούν επίδοξους ευρωπαίους τζιχαντιστές και να δημιουργήσουν προφίλ 

(psychological profile) για την δράση και τον χαρακτήρα τους. (2) 

Βασιζόμενοι σε ανοιχτές πηγές (OSINT), πάνω απο 800 μαχητές του ISIS βρίσκονται στα 

κράτη της Ευρωπαικής Ενωσης οι οποίοι έχουν έρθει απο την Συρία και το Ιράκ, 

εκπαιδευμένοι για τρομοκρατικές ενέργειες. Ανάμεσα στους πρύσφυγες και στους 

παράνομους μετανάστες που εισέρχονται ανεξέλεγκτα στο ελληνικό έδαφος (ευρωπαικό 

έδαφος), πολλοί απο αυτούς είναι μαχητές του ISIS. (3)  

http://www.rieas.gr/


2 

 

Η ανάγκη για ανταλλαγή πληροφοριών (intelligence sharing) μεταξώ των υπηρεσιών 

πληροφοριών και ασφάλειας των ευρωπαικών κρατών, της Βόρειας Αφρικής και των ΗΠΑ, 

ΝΑΤΟ είναι επιτακτική για να αποτραπούν μελλοντικές τρομοκρατικές ενέργειες κυρίως απο 

“μοναχικούς λύκους- lone wolf” που παραμονεύουν σε ευρωπαικό έδαφος.  

Η συνεργασία των Ισπανικών και Μαροκινών Υπηρεσιών Πληροφοριών (Intelligence -

sharing) είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη 14 ατόμων στην Μαδρίτη και σε πόλεις του 

Μαρόκου (Καζαμπλάνκα, Ναντόρ, Αλ Χοσειμα, Ντριους και Φεζ). Οι συλληφθέντες ανήκαν 

σε δίκτυο στρατολόγησης και αποστολής ξένων μαχητών στο ISIS. (4) 

Στο σημείο αυτό η Ελλαδα  πρέπει να δώσει ιδιαίτερο βάρος και να αξιολογηθούν ικανά  

στελέχη που θα ενημερώνονται και θα συντονίζονται γρήγορα μεταξύ τους ετσι ωστε να 

αναλαμβάνουν επιχειρησιακές δραστηριότητες για την αντιμετώπιση του προβλήματος με 

τις λιγότερες γραφειοκρατικές δυσκαμψίες.    

 Στην Ελλάδα η “επιχειρησιακή αναγέννηση” του Κέντρου Συλλογής  Διαχείρισης & 

Ανάλυσης Επιχειρησιακών Πληροφοριών (ΚΕΣΥΔΕΠ) θα αποτελούσε ζωτικό όργανο των 

Ελληνικών Αρχών Ασφαλείας. (5) Το ΚΕΣΥΔΕΠ (6) με αρμοδιότητα την συλλογή 

επεξεργασία και κατανομή του πληροφοριακού υλικού ανά τομέα ασφάλειας, με την 

συνεργασία της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσιας, της Κρατικής Ασφάλειας, της Εθνικής 

Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), και της Διεύθυνσης Πληροφοριών του Λιμενικού Σώματος 

θα πρόσφεραν σημαντικό έργο στην αποτελεσματική διαχείριση πληροφοριών 

(intelligence sharing among Greek security agencies) αναγκαία όσο ποτέ για την 

αποτροπή τρομοκρατικών ενεργειών εντός της Ελληνικής Επικράτειας.   
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