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κοινωνια Τον «έκαψαν» οι φωτογραφίες
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Ηταν ένας από τους εκπαιδευτές μαχητών
του Ισλαμικού Κράτους και ένα από τα καθήκοντά 
του ήταν η συμμετοχή του σε εκτελέσεις. 
Οι ελληνικές Αρχές κατάφεραν να αποκαλύψουν 
την πραγματική του ταυτότητα
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T
ο πληροφοριακό «δίχτυ» που έχει απλω-
θεί στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου -τα 
ηλεκτρονικά «μάτια» και «αυτιά» των ει-

δικών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. και της ΕΥΠ δηλα-
δή- φαίνεται πως μέχρι στιγμής λειτουργεί σε 
ικανοποιητικό βαθμό, αποτρέποντας έτσι σε 
μεγάλο ποσοστό την ανενόχλητη είσοδο στην 
ελληνική επικράτεια «προσφύγων» που με τον 
έναν η τον άλλον τρόπο είχαν και έχουν σχέση 
με το Ισλαμικό Κράτος. Απόδειξη είναι η άγνω-
στη μέχρι πρότινος σύλληψη επικίνδυνου τζι-
χαντιστή που είχε πάρει μέρος σε φρικαλεότη-
τες, ακόμα και σε αποκεφαλισμούς, στο πλευ-
ρό του ISIS και επιχείρησε να περάσει μαζί με 
τον ανήλικο γιο του στην ελληνική επικράτεια, 
με αποτέλεσμα να βρεθεί τελικά στις φυλακές 
έπειτα από απόφαση του αρμόδιου εισαγγε-
λέα και αφού πρώτα η Αντιτρομοκρατική Υπη-
ρεσία, που τον εντόπισε, προσκόμισε στη Δι-
καιοσύνη όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ακόμα 
και φωτογραφικό υλικό, που αποδεικνύουν την 
εμπλοκή του στο Ισλαμικό Κράτος. 

Εκρυβε το παρελθόν του
 Σύμφωνα με άριστα διασταυρωμένες πληροφο-
ρίες της Realnews, τον περασμένο Ιούνιο στην 
Κω «έπιασε» στεριά ένας Σύρος «πρόσφυγας», 
μαζί με τον ανήλικο γιο του, ο οποίος ήθελε να 
ξεφύγει από τη φρίκη του πολέμου. Μάλιστα, 
ο συγκεκριμένος άνθρωπος επάνω του δεν εί-
χε ούτε κινητό τηλέφωνο, παρά μόνο τα απα-
ραίτητα, για τον ίδιο και για το παιδί του, έγ-
γραφα. Αμέσως μεταφέρθηκε στο κέντρο φι-
λοξενίας του νησιού και μέσα σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα έκανε τα χαρτιά του για χορή-
γηση ασύλου σε πρόσφυγα πολέμου. Βέβαια, 
ο ενδεδυμένος τον μανδύα του πρόσφυγα τζι-
χαντιστής δεν υπολόγιζε τον «ξενοδόχο», που 
στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν άλλος 
από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία 
έχει φροντίσει, μέσω των διεθνών συνεργασιών 
που έχει αναπτύξει, να έχει άμεση πρόσβαση 

Επικίνδυνος τζιχαντιστής 
στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.

σε διαβαθμισμένες πλατφόρμες ενημέρωσης, στις οποίες υπάρχουν φωτογρα-
φίες και στοιχεία ατόμων που πολέμησαν υπό τη σημαία του ISIS και προέβησαν 
σε φρικαλεότητες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ιντερπόλ, σε συνεργα-
σία με αντιτρομοκρατικά τμήματα στην Ευρώπη, αλλά και με μυστικές υπηρε-
σίες κρατών της Γηραιάς Ηπείρου, κατάφερε να δημιουργήσει, ακόμα και μέσα 
από ανοιχτές πηγές ενημέρωσης, ένα πλούσιο αρχείο στο οποίο υπάρχουν βί-
ντεο και φωτογραφίες τζιχαντιστών, που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο η δρά-
ση τους έγινε γνωστή στη Συρία και στο Ιράκ.

Η αποκάλυψη 
Οταν πια ο 45χρονος «πρόσφυγας πολέμου» κατέθεσε το διαβατήριό του (έγκυ-
ρο, με παραποιημένα όμως στοιχεία) αμέσως η φωτογραφία του μπήκε στην 
ειδική πλατφόρμα αναζήτησης, με αποτέλεσμα το σύστημα να χτυπήσει κόκκι-
νο. Εκπληκτοι, οι έμπειροι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής είδαν να εμφα-
νίζονται στο σύστημα φωτογραφίες και βίντεο στα οποία πρωταγωνιστούσε το 
συγκεκριμένο πρόσωπο και μάλιστα απεικονιζόταν να συμμετέχει σε θηριωδίες 
και φρικαλεότητες στις οποίες προέβαιναν οι μαχητές του ISIS. Οπως γίνεται εύ-
κολα αντιληπτό, συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς και, όταν πλέον είδε 
πως έχουν στα χέρια τους αποδεικτικό υλικό της δράσης του, αποφάσισε να μι-
λήσει και να μην κρύψει τίποτε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «R», το συγκε-
κριμένο πρόσωπο παραδέχθηκε πως αρχικά ανήκε στον τομέα μαχητών της Αλ 
Νούσρα -παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία- και στη συνέχεια πέρασε άμεσα 
στις τάξεις των μαχητών του Ισλαμικού Κράτους. Ο ίδιος άνθρωπος παραδέχθη-
κε επίσης πως συμμετείχε σε φρικαλεότητες στη Ράκα, την «πρωτεύουσα» του 
Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, όπως και ότι πήρε μέρος στις μάχες στη Μοσού-
λη, αλλά και στην επέλαση του ISIS στο Κομπάνι, κατά την οποία οι τζιχαντιστές 
υπέστησαν μια από τις χειρότερες ήττες τους από την κουρδική πολιτοφυλακή 
(YPG). Ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής πως 
έδωσε το «παρών» στις τελευταίες μεγάλες μάχες του ISIS στη Ράκα, όπου επί-
σης υπέστη συντριπτική ήττα από την κουρδική πολιτοφυλακή, ενώ εξιστόρησε 
στους Ελληνες αστυνομικούς πώς κατάφερε να βρει νέο διαβατήριο και τελικά 
να ξεφύγει από τον κλοιό που είχαν δημιουργήσει στη Ράκα οι Κούρδοι έπειτα 
από τη συντριπτική ήττα του ISIS. Μετά από αυτές τις πραγματικά ενδιαφέρου-
σες «συζητήσεις» που είχε το συγκεκριμένο πρόσωπο με τους αστυνομικούς της 
Αντιτρομοκρατικής και αφού παραδέχθηκε πως ήταν μέλος του ISIS και, μάλιστα, 
μαχητής πρώτης γραμμής, μεταφέρθηκε στην Αθήνα και παραπέμφθηκε στον 
αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε την προφυλάκισή του. Παράλληλα, 
για την περίπτωσή του ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες. 

Πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των 
Αρχών αποτελεί η πλατφόρμα της 
Ιντερπόλ, στην οποία έχουν καταχω-
ριστεί φωτογραφίες και βίντεο από 
τη δράση τζιχαντιστών στον εμφύ-
λιο της Συρίας, συμπεριλαμβανομέ-
νων βέβαια και των φρικαλεοτήτων 
στις οποίες προέβησαν κατά κόρον 
οι «τρελοί του Θεού». Μέσα από τη 
συγκεκριμένη πλατφόρμα, άλλωστε, 
διαπιστώθηκε η δράση του τζιχαντι-
στή που συνελήφθη τον Ιούνιο στην 
Κω και προφυλακίστηκε στην Αθήνα. 
Το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργεί 
όχι μόνο στα ακριτικά νησιά του Αι-
γαίου, αλλά και στον Εβρο, που επί-
σης θεωρείται πύλη εισόδου προσφύ-
γων και μεταναστών και που ανάμε-
σά τους είναι δυνατόν να κρύβονται 
άτομα που έχουν αναπτύξει ριζοσπα-
στική εξτρεμιστική δράση στο πλευ-
ρό του ISIS και έχουν ενδυθεί τον μαν-
δύα του πρόσφυγα για να κρύψουν τα 
ίχνη τους. Γεγονός είναι πως ο κίνδυ-
νος είναι υπαρκτός, πλην όμως, όπως 
αναφέρουν οι πληροφορίες, έχει μει-
ωθεί δραστικά λόγω της συγκεκριμέ-
νης πλατφόρμας που προαναφέρα-
με, καθώς το λογισμικό έχει τη δυ-
νατότητα να συγκρίνει ακόμα και τη 
φωτογραφία διαβατηρίου η άλλου 
επίσημου εγγράφου με αντίστοιχες 
φωτογραφίες ακόμα και βίντεο που 
έχουν καταχωριστεί στο αρχείο ρι-
ζοσπαστικοποιήμενων ατόμων που 
έχουν ασπαστεί τον ισλαμικό φοντα-
μενταλισμό. Το κεντρικό αρχείο, όπως 
αναφέρουν άριστα διασταυρωμένες 
πληροφορίες της «R», το δημιούργη-
σε και το χειρίζεται η Ιντερπόλ και σε 
αυτό έχουν άμεση πρόσβαση συνερ-
γαζόμενες υπηρεσίες, ακόμα και μυ-
στικές, που επίσης έχουν προσφέρει 
στοιχεία για τη δημιουργία τις πλατ-
φόρμας, ενώ έχουν αντληθεί φωτο-
γραφίες και βίντεο από τον εμφύλιο 
στη Συρία ακόμα και από «ανοιχτές» 
πηγές ενημέρωσης.

Η πλατφόρμα 
της Ιντερπόλ


