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T
ην κινητοποίηση των Αρχών προκαλούν 
οι αναφορές που προέρχονται από τους 
ίδιους τους πρόσφυγες για ενδεχόµενη 

ύπαρξη ακραίων ισλαµιστών στο hotspot της 
Σάµου. Μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο 
κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης του νησιού, 
το βράδυ της περασµένης ∆ευτέρας, περίπου 
800 άτοµα δεν επέστρεψαν στο hotspot, προτι-
µώντας να περάσουν πολλές ηµέρες στο λιµάνι 
και στους δρόµους της πόλης της Σάµου. Οπως 
αναφέρουν οι ίδιοι, αιτία της άρνησής τους δεν 
είναι οι κακές συνθήκες που επικρατούν στο κέ-
ντρο υποδοχής του νησιού, αλλά οι απειλές που 
δέχονται από µια µικρή οµάδα ατόµων, τα οποία 
εµφανίζονται ως οπαδοί της οργάνωσης του Ισλα-
µικού Κράτους. Σηµειώνεται ότι οι εκατοντάδες 
άνθρωποι που αρνήθηκαν να επιστρέψουν στο 
hotspot, επικαλούµενοι απειλές, είναι στην συ-
ντριπτική τους πλειοψηφία Σύροι υπήκοοι, πολ-
λοί εκ των οποίων κουρδικής καταγωγής. 

∆ιατηρώντας χαµηλούς τόνους, τα αρµόδια 
κλιµάκια της Αστυνοµίας που εδρεύουν στη Σά-
µο προσπαθούν να διαπιστώσουν αν οι αναφο-
ρές για ενδεχόµενη ύπαρξη τζιχαντιστών στο 
hotspot του νησιού αληθεύουν. «Ισως κάποιοι θε-
ωρούν ότι έτσι θα καταφέρουν να µείνουν εκτός 
του hotspot και πως µε αυτόν τον τρόπο θα πι-
έσουν για να φύγουν από το νησί», αναφέρουν 
στη Realnews οι πηγές. Ωστόσο, υπάρχουν δύο 
παράγοντες που συνηγορούν υπέρ του ότι οι 
αναφορές περί τζιχαντιστών δεν µπορεί να ανή-
κουν απολύτως στη σφαίρα της φαντασίας των 
Σύρων και των Κούρδων προσφύγων. Το πρώ-
το είναι ότι οι αναφορές αυτές έχουν γίνει µε τον 
ίδιο τρόπο σε εργαζοµένους του hotspot, σε εκ-
προσώπους ΜΚΟ που βρίσκονται στο νησί, αλ-
λά ακόµα και σε κατοίκους της Σάµου. Το δεύ-
τερο στοιχείο είναι ότι οι πρόσφυγες έχουν κά-
νει και περιγραφές των µελών της φερόµενης 
ακραίας οµάδας. Σύµφωνα µε αυτές, πρό-
κειται για άνδρες άνω των 30 ετών, οι 
οποίοι έφτασαν πρόσφατα στη νησί, 
προερχόµενοι από περιοχές της Συ-
ρίας οι οποίες στο πρόσφατο παρελ-
θόν είχαν καταληφθεί από τις δυνά-
µεις του Ισλαµικού Κράτους. 

Το µήνυµα
Την ίδια στιγµή, ένα περίεργο µήνυ-
µα σε προφίλ στο Facebook, γραµµέ-
νο σε αραβική γλώσσα µε αναφορές 
στη φωτιά που ξέσπασε στο ΚΥΤ 
της Σάµου το απόγευµα τις ∆ευτέ-
ρας, έχει µπει στο «µικροσκόπιο» 
του Τµήµατος ∆ιεθνούς Τροµο-
κρατίας της Αντιτροµοκρατικής 
Υπηρεσίας. Η επίµαχη ανάρτη-
ση σε προφίλ του Facebook µε 
αραβικά στοιχεία, τα οποία κατά 
πάσα πιθανότητα είναι πλαστά, 

Ψάχνουν για 
τζιχαντιστές 
στη Σάµο
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δηµιούργησε σύγχυση στη... µετάφραση, καθώς κάποιοι το 
«ερµήνευσαν» ως «βάλτε φωτιά στη Σάµο», προφανώς εννο-
ώντας το κέντρο υποδοχής προσφύγων και µεταναστών, προ-
καλώντας στη συνέχεια έντονο προβληµατισµό, κυρίως στους 
Σύρους αλλά και στους Κούρδους πρόσφυγες που διαβιούν 
στο Κέντρο Υποδοχής του νησιού.

Αµεση ήταν στο µεταξύ η εµπλοκή ειδικών ελληνικών υπη-
ρεσιών, µόλις έγινε γνωστή η επίµαχη ανάρτηση στη σελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης, µε πρώτο βήµα την πλήρη µετάφρα-
σή του από το αραβόφωνο κλιµάκιο τις Αντιτροµοκρατικής 

που βρίσκεται σε µόνιµη βάση στο ακριτικό νησί. Η µε-
τάφραση των ειδικών της Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσί-
ας έδωσε, στο µεταξύ, µια διαφορετική ερµηνεία στην 
επίµαχη ανάρτηση, καθώς οι ειδικευµένοι αστυνοµι-
κοί µετέφρασαν το «µήνυµα» ως εξής, όπως αναφέ-

ρουν άριστα διασταυρωµένες πληροφορίες της «R»: 
«Φωτιά τώρα στο κέντρο υποδοχής στη Σάµο». 

∆ηλαδή, σύµφωνα µε πληροφορίες από επί-
σηµες πηγές της ΕΛ.ΑΣ., οι έµπειροι αστυνοµι-
κοί του ειδικού κλιµακίου της Αντιτροµοκρατι-
κής το µετέφρασαν ως µια απλή διαπίστωση 
της κατάστασης που επικρατούσε το απόγευ-
µα της ∆ευτέρας στο κέντρο φιλοξενίας προ-

σφύγων και µεταναστών, µε τις φωτιές και τις 
ταραχές µεταξύ Αφγανών και Σύρων.

Πέραν τούτου, όµως, και όπως επισηµαίνουν επίση-
µες πηγές της ΕΛ.ΑΣ., διεξάγεται ήδη έρευνα από τα κλι-
µάκια των ειδικών υπηρεσιών, προκειµένου να διαπιστω-
θεί ποιος βρίσκεται πίσω από το επίµαχο προφίλ όπου και 
αναρτήθηκε το «µήνυµα». 

Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, διαπιστώθηκε από 

τους αστυνοµικούς πως το ηλεκτρονικό αποτύ-
πωµα στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης οδηγεί 
στη Σάµο. Ακόµη, είναι βέβαιο πως τουλάχιστον 
τα στοιχεία που έχουν χρησιµοποιηθεί για το συ-
γκεκριµένο προφίλ δεν αντιστοιχούν σε κάποιον 
πρόσφυγα ή σε µετανάστη που έχει καταγράφει 
στο νησί της Σάµου και έτσι εκτιµάται πως ο δι-
αχειριστής έχει χρησιµοποιήσει ψευδή στοιχεία 
για τη σελίδα του, πάντα σε αραβική γλώσσα. 
Αξίζει να σηµειωθεί πως οι κινήσεις των αρµόδι-
ων υπηρεσιών δείχνουν, αν µη τι άλλο, ότι έχουν 
τον πλήρη έλεγχο στην περιοχή και δεν φαίνεται 
να ξεφεύγει τίποτε από το πληροφοριακό δίκτυο 
που έχει στηθεί από το ελληνικό κράτος.

Φόβοι για ντόµινο
Επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ. µε γνώση του µεταναστευ-
τικού εκφράζουν φόβους για το φαινόµενο του 
ντόµινο, όσον αφορά ενδεχόµενες διαδοχικές 
αναταραχές στα κέντρα φιλοξενίας και υποδο-
χής προσφύγων και µεταναστών. 

Κυρίως έπειτα από τις ταραχές που σηµειώθη-
καν στο ΚΥΤ της Μόριας στη Λέσβο πριν από πε-
ρίπου τρεις εβδοµάδες, όταν µια Αφγανή µητέρα 
είχε χάσει τη ζωή της από φωτιά που ξέσπασε στο 
κοντέινερ όπου διέµενε, αξιωµατικοί της ΕΛ.ΑΣ. 
ανησυχούν για µια σειρά αλυσιδωτών ταραχών.

Από την πρώτη στιγµή που ξέσπασαν οι ταρα-
χές στη Μόρια υψηλόβαθµοι αξιωµατικοί στο αρ-
χηγείο της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν άµεσα στην εκπό-
νηση σχεδίων για την αντιµετώπιση ενός φαινοµέ-


