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έξι φυλακίστηκαν κατηγορούµενοι για υποβο-
ήθηση ξένων µαχητών. Τρεις καταδικάστηκαν 
στηριζόµενοι σε στοιχεία που τους παρείχε το 
FBI. Τρεις απελάθηκαν από την Τουρκία κατά 
την προσπάθειά τους να ταξιδέψουν στη Συρία.

 Σερβία
Συνολικά υπάρχουν 49 ξένοι µαχητές, 11 σκο-
τώθηκαν, 10 επέστρεψαν σε ευρωπαϊκές χώ-
ρες και 28 παραµένουν σε εµπόλεµες ζώνες. 
Οι 48 εντάχθηκαν στο ISIS και 1 στην Aλ Nούσ-
ρα. Τρεις επιστρέψαντες κρατούνται. Επτά άτο-
µα συνελήφθησαν για στρατολόγηση/υποβο-
ήθηση/χρηµατοδότηση τροµοκρατίας. Στις πε-
ριοχές Novi Pazar και Sandzak, όπου επικρατεί 
το µουσουλµανικό στοιχείο, υπάρχουν ριζο-
σπαστικοποιηµένοι πυρήνες. Πέρα από τα νό-
µιµα τζαµιά, λειτουργούν και άτυποι χώροι µε 
ριζοσπαστικό κήρυγµα. Αξιοσηµείωτο είναι ότι 
αρκετοί Ροµά έχουν προσηλυτιστεί από ιµάµη-
δες µε εξτρεµιστική ιδεολογία, µε οικονοµικά 
ανταλλάγµατα (ενδεικτικά αναφέρθηκε 10 ευ-
ρώ κατ’ άτοµο για προσέλευση στην προσευ-
χή της Παρασκευής).

 Βοσνία/Ερζεγοβίνη
Συνολικά υπάρχουν 223 ξένοι µαχητές, εκ των 
οποίων 113 παραµένουν, 46 επέστρεψαν και 
64 σκοτώθηκαν. Το 2015 πραγµατοποιήθηκαν 
δύο τροµοκρατικές επιθέσεις που προκάλεσαν 
τη δολοφονία ενός αστυνοµικού εντός Α.Τ. και 
τη δολοφονία δύο Βόσνιων στρατιωτών. Σηµει-
ώθηκε ότι από το 2015 και έπειτα δεν έχει πα-
ρατηρηθεί καµία νέα µετακίνηση µαχητών από 
τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη στη Συρία.

Οι ξένοι µαχητές ακολουθούν συνήθως τη δι-
αδροµή Σεράγεβο-Κωνσταντινούπολη-Γκαζια-
ντέπ, οδικώς στο Κίλις ή στην Αντάκια και ακο-
λούθως στη Συρία. Σηµειώνεται ότι ο γνωστός 
βοσνιακής καταγωγής Mισράντ Μπεκτάσεβιτς, 
που συνελήφθη στις 28/1/2016 στην Αλεξαν-
δρούπολη και καταδικάστηκε για τροµοκρατία 
σε δεκαπενταετή κάθειρξη, είχε συλληφθεί από 
τις βοσνιακές Αρχές για προετοιµασία τροµοκρα-
τικής επίθεσης ως µέλος της Αλ Κάιντα το 2005. 
∆εν διαπιστώθηκαν διασυνδέσεις του µε διαµέ-
νοντες στη χώρα µας αλλοδαπούς.

 Κροατία
Υπάρχουν 6 µαχητές και άλλοι 8 µε διπλή υπη-
κοότητα (2 άνδρες και 6 γυναίκες). Η χώρα δεν 
έχει στοχοποιηθεί από το ISIS.

 Αλβανία
Υπάρχουν 137 ξένοι µαχητές, από τους οποίους 
43 επέστρεψαν και 23 σκοτώθηκαν.

Πραγµατοποιήθηκαν 9 συλλήψεις για έντα-
ξη σε τροµοκρατική οργάνωση και επιβληθεί-
σες ποινές µέχρι 126 έτη.

Τον Νοέµβριο του 2016 οι Αρχές Αλβανίας, 
Κοσσόβου και ΠΓ∆Μ απέτρεψαν 2 τροµοκρα-
τικές επιθέσεις (µία στον ποδοσφαιρικό αγώ-
να Αλβανίας-Ισραήλ και µία στο Κόσσοβο) και 
συνελήφθησαν 19 άτοµα στο Κόσοβο, 6 στην 
Αλβανία και 6 στην ΠΓ∆Μ και κατασχέθηκαν 
όπλα και εκρηκτικά.
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Του ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Σ
ηµαντικότατοι κίνδυνοι προκύπτουν για 
τα δυτικά Βαλκάνια από την επιστρο-
φή στις γειτονικές χώρες µαχητών του 

ISIS, σύµφωνα µε απόρρητη έκθεση που δια-
θέτει η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας και η 
οποία έχει προκύψει από στοιχεία των υπηρε-
σιών των χωρών αυτών, αλλά και δυτικών πρε-
σβειών στα εδάφη τους.

Είναι χαρακτηριστικό πως -σύµφωνα µε την 
απόρρητη έκθεση- περισσότεροι ξένοι µαχητές 
ταξίδευσαν στη Συρία από τα δυτικά Βαλκάνια, 
πρωτίστως από το Κόσοβο, ενώ 90 έχουν επι-
στρέψει στα Σκόπια και 46 στη Βοσνία/Ερζεγο-
βίνη, όπου όµως εκτιµάται ότι υπάρχουν ισχυ-
ροί πυρήνες τζιχαντιστών σε ορεινά µουσουλ-
µανικά χωριά που αποτελούν ουσιαστικά «αυ-
τόνοµες ζώνες»!

Η Αθήνα δεν ανησυχεί ιδιαιτέρως για το εν-
δεχόµενο δράσης τζιχαντιστών στη χώρα µας, 
όµως λαµβάνει όλα τα µέτρα, κυρίως µε τη 
συλλογή πληροφοριών ακόµα και σε προσφυ-
γικούς χώρους, αλλά και από τις γειτονικές χώ-
ρες, µε τους αρµόδιους υπουργούς και τις αντί-
στοιχες υπηρεσίες.

Σύµφωνα µε την απόρρητη έκθεση που δια-
θέτει η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας, ο εµ-
φύλιος στη Συρία είχε µεγάλη επίδραση στον 
µουσουλµανικό πληθυσµό που διαβιεί κυρίως 
σε Αλβανία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, ΠΓ∆Μ 
και Σερβία. Το ριζοσπαστικό Ισλάµ αύξησε τη 
δυναµική του έναντι του µετριοπαθούς. Ιµάµη-
δες-ιεροκήρυκες µε ακραίο κήρυγµα, εκµεταλ-
λευόµενοι τις δυσµενείς κοινωνικές συνθήκες 
(φτώχεια, αγραµµατοσύνη κ.ά.), βρήκαν πρό-
σφορο έδαφος για τη ριζοσπαστικοποίηση ατό-
µων νεαρής ηλικίας, τη στρατολόγησή τους και 
την οργάνωση µετάβασής τους σε εµπόλεµες 
ζώνες της Μέσης Ανατολής. ΜΚΟ από χώρες 
της Μέσης Ανατολής προσέφεραν υποτροφίες 
σε ριζοσπαστικούς ιεροκήρυκες για ισλαµικές 
σπουδές στη Σαουδική Αραβία κ.λπ., πράγµα 
που οδήγησε στην υπεροχή του κηρύγµατός 
τους έναντι των επίσηµων ιµάµηδων.

Οι σαλαφιστές (εκφράζουν µια συντηρη-
τική εκδοχή του σουνιτικού Ισλάµ) διακρίνο-
νται ως προς την ιδεολογία τους σε µετριοπα-
θείς, τζιχαντιστές και τακφιριστές. Μεταξύ των 
δύο τελευταίων υπάρχουν άτοµα που υποστη-
ρίζουν το ISIS. Ο διαχωρισµός γίνεται και βά-
σει γλωσσολογικών/εθνοτικών διαφορών στους 
αλβανόφωνους (Αλβανία, Κόσοβο, ΠΓ∆Μ) και 
Bosnjak (Σερβία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Μαυρο-
βούνιο, Κροατία).

Συνολικά περισσότεροι από 800 ξένοι µαχη-
τές ταξίδεψαν στη Συρία από τα δυτικά βαλκά-
νια. Για τη µετάβασή τους χρησιµοποιούσαν 
αρχικά κυρίως το αεροδρόµιο της Πρίστινα και 
-µετά την αύξηση των ελέγχων- µετέβαιναν στο 
αεροδρόµιο των Τιράνων και στη συνέχεια στο 
αντίστοιχο των Σκοπίων. Οι περισσότεροι από 
αυτούς εντάχθηκαν τελικά στο ISIS. Η επιστρο-
φή τους, σε συνδυασµό µε την ευρεία διαθεσι-
µότητα παράνοµων όπλων και εκρηκτικών στην 
περιοχή, αποτελεί σοβαρή απειλή για την εσω-
τερική ασφάλεια των χωρών καταγωγής τους. 
Ωστόσο, απειλή αποτελεί και το κάλεσµα του 
ISIS για δράση εντός των συνόρων χωρίς να 
χρειαστεί να ταξιδέψουν στη Συρία.

 Κόσοβο
Το 2012 ξεκίνησε το φαινόµενο των ξένων µα-
χητών. Αρχικά εντάσσονταν στον Ελεύθερο Συ-
ριακό Στρατό, το 2013 µεταπηδούσαν στην Aλ 
Νούσρα και τελικά η πλειονότητα εντάχθηκε στο 
ISIS. Επικεφαλής τους ο Muhaxheri Lavrim, για 
τον οποίο δηµοσιεύµατα στον διεθνή Τύπο ανέ-
φεραν ότι σκοτώθηκε στις 7/6/2017 στη Συρία 
σε αεροπορική επιδροµή των ΗΠΑ.

Συναγερµός για 
την επιστροφή 
των τζιχαντιστών 
Απόρρητη έκθεση που διαθέτει η ηγεσία της 
Ελληνικής Αστυνοµίας αποτυπώνει τους κινδύνους 
που µπορεί να προκύψουν από τον επαναπατρισµό 
των εναποµεινάντων µαχητών του ηττηµένου ISIS 
στα δυτικά Βαλκάνια 

Μέτρα: Το Κόσοβο κατήρτισε εθνική στρατηγική κατά της τροµοκρατίας 
(2012-2017), καθώς και στρατηγική για την αντιµετώπιση της ριζοσπαστικοποί-
ησης (2015-2020). Από το 2014 οι Αρχές απαγόρευσαν τη λειτουργία 60 ΜΚΟ.

 ΠΓ∆Μ
Συνολικά εκτιµάται ότι υπάρχουν περίπου 150 ξένοι µαχητές, από τους οποίους 
82-90 επέστρεψαν. Εξ αυτών 80 ταξίδεψαν τα έτη 2012-2014 και δεν µπορούν να 
στοιχειοθετηθούν διώξεις λόγω έλλειψης νοµοθετικού πλαισίου. Πρόσφατα ψηφί-
στηκε σχετική αντιτροµοκρατική νοµοθεσία. Το αεροδρόµιο των Σκοπίων χρησι-
µοποιείται από ξένους µαχητές λόγω φθηνών αεροπορικών εισιτηρίων. Τριάντα 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΞΕΝΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ (ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΟΣΟΒΟΥ)
 ΠΑΡΑΜΕΝΟΥN ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ

Ανδρες 78 111 58

Γυναίκες 38 6 0

Παιδιά 27 2 0

ΣΥΝΟΛΟ  143 119 58

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΞΕΝΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ (ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ)

 ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ

Ανδρες 8 14 11

Γυναίκες 0 1 0

ΣΥΝΟΛΟ 8 15 11


