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Ο ρόλος της Ελλάδος στην Λαθρο-μετανάστευση  
 
 Η Ελλάδα σε γενικές γραμμές θεωρείται ως σημαντική για την 
περαιτέρω εξάπλωση του Ισλαμιστικού ρεύματος προς την Ευρώπη ως χώρος 
«τράνζιτ» αλλά και λογιστικής υποστήριξης. Το 2008 στην Ιταλία Σουδανός 
δουλέμπορος συνελήφθη από τις εκεί Αρχές κατηγορούμενος ως συνεργός σε 
τρομοκρατική ομάδα, ενώ ο ίδιος είχε ζήσει και στην Ελλάδα όπου παράλληλα 
με το «τράφικινγκ» λαθρομεταναστών διατηρούσε επαφές με πληθώρα 
Ισλαμιστικών κύκλων. Η κοινότητα των Σουδανών στην Αθήνα είχε γίνει 
αντικείμενο προηγούμενης αστυνομικής έρευνας όταν συνελήφθησαν 
ανώτερα μέλη της να διακινούν ποσότητες ναρκωτικών στα ίδια τα γραφεία 
της ένωση τους.  
 
 Τέλος η νεοεισερχόμενη σε ολοένα και αυξανόμενους ρυθμούς 
κοινότητα των Σομαλών στην Αθήνα, εάν και σχεδόν κατά 100% άνεργη ή 
άεργη, εμφανίζεται ραγδαίως εμπλεκόμενη στο λιανεμπόριο ναρκωτικών 
ουσιών αλλά και στη δημιουργία κλειστών γειτονιών τύπου γκέτο με τεμένη 
και χώρους αποθήκευσης λαθραίων προϊόντων. Εάν και υπάρχουν προς το 
παρόν ενδείξεις, είναι πολύ πιθανό η πλέον επίφοβη Σομαλική τρομοκρατική 
οργάνωση Αλ Σαμπάμπ να έχει επεκταθεί μέσω αυτών και στην Ελλάδα, 
καθότι οι Σομαλοί λαθρομετανάστες κατά κύριο λόγο φτάνουν στη χώρα μέσω 
Σουδάν και με απευθείας πτήσεις στην Κωνσταντινούπολη εν συνεχεία 
προωθούνται στη χώρα. Τόσο στο Σουδάν όσο και στη Σομαλία η μετακίνηση 
αυτή των ανθρώπων ελέγχεται ως επί το πλείστον από εξτρεμιστικές 
οργανώσεις που μετέπειτα ζητούν ανταλλάγματα για την μεταφορά τους στην 
Ευρώπη είτε αυτό είναι πάσης φύσεως παράνομη δραστηριότητα, είτε 
συλλογής πληροφοριών και ενδεχομένως και της διάπραξης σοβαρών 
εγκληματικών πράξεων όπως η προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης.  
 
 Είναι πλέον γνωστό ότι η Πακιστανική Μυστική Υπηρεσία ISI, η ίδια 
που προφανώς κάλυπτε τον Μπιν Λάντεν σε Πακιστανικό έδαφος, είναι 
ενεργή στον Ελλαδικό χώρο και φυσικά θα έχει ενεργή παρουσία ανάμεσα στη 
κοινότητα των Πακιστανών μεταναστών που κατοικούν στη χώρα μας. Δεν 
μπορεί βέβαια όλοι οι Πακιστανοί μετανάστες να είναι συνεργάτες της ISI, 
όπως κάποιοι καλοθελητές πιθανόν να θελήσουν να αποδώσουν. Αυτό που 
ισχύει είναι πως η ISI, η οποία είναι γνωστή για την χρηματοδότηση 
Ισλαμιστικών τρομοκρατικών οργανώσεων όπως η Λασκάρ ε Τόϊμπα που 
ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό στο Μουμπάϊ το Νοέμβριο του 2008, 
μπορεί να συνεργαστεί και να υποστηρίξει «κοιμώμενους πυρήνες» (sleeping 
cells) της Αλ-Κάιντα στην Ελλάδα εναντίον όχι αναγκαία ελληνικών αλλά 
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Αμερικανικών και Δυτικών στόχων επί ελληνικού εδάφους. Ένα απόρρητο 
έγγραφο το οποίο δημοσιεύτηκε από τους New York Times αναφέρει ότι 
σύμφωνα με τη μαρτυρία ενός κρατουμένου Ισλαμιστή τρομοκράτη στο 
Γκουντάναμο οι Πακιστανικές, Ιρανικές και Υεμενικές Μυστικές Υπηρεσίες 
υποστηρίζουν ενεργά την Αλ-Κάιντα και διάφορα Ισλαμιστικά κινήματα. Η 
παρουσία λοιπόν της Πακιστανικής μυστικής υπηρεσίας ISI επί ελληνικού 
εδάφους μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει για την εθνική μας 
ασφάλεια.  
 
 Επίσης, η παρουσία μιας σημαντικής αν και όχι πολυάριθμης 
κοινότητας Σομαλών (3000 άτομα περίπου) μεταναστών (οι περισσότεροι εκ 
των οποίων είναι παράνομοι) και η δράση πυρήνων της Σομαλικής 
Τζιχαντιστικής-Ισλαμιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης Αλ-Σαμπάαμπ μέσα 
στους κόλπους της μεταναστευτικής αυτής κοινότητας, μας προϊδεάζουν για 
τις ενδεχόμενες απειλές. Ο εκπρόσωπος της Αλ-Σαμπάαμπ στη Σομαλία Σεΐχης 
Αλί Μοχαμούντ Ρέιτζ (Ali Mohamud Rage) δήλωσε για το θάνατο του Μπιν 
Λάντεν: «θα συνεχίσουμε τη Τζιχάντ μέχρι να πεθάνουμε σαν τον αδελφό μας 
Οσάμα ή να πετύχουμε τη νίκη και να εξουσιάσουμε όλο τον κόσμο». 
Οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε το ενδεχόμενο πυρήνες της Αλ-
Κάϊντα να έχουν αναπτυχθεί μέσα στις κοινότητες μεταναστών, που διαβιούν 
στην Ελλάδα και που προέρχονται από τις χώρες του Μαγκρέμπ ( Μαρόκο, 
Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Μαυριτανία και Δυτική Σαχάρα). Ένα από τα πιο 
σημαντικά παρακλάδια της Αλ-Κάιντα εξάλλου είναι η Αλ-Κάιντα στο Ισλαμικό 
Μαγκρέμπ. (ΑQIM).  
 Καταλήγοντας, εκτιμάται ότι ο θάνατος του Μπιν Λάντεν μπορεί να 
αποτελέσει και έναυσμα για τη ριζοσπαστικοποίηση των Μουσουλμάνων 
μεταναστών νομίμων και μη που κατοικούν στην Ελλάδα. Η 
ριζοσπαστικοποίηση δεν σημαίνει βέβαια ότι όλοι οι Μουσουλμάνοι 
μετανάστες θα προστρέξουν να γίνουν μέλη της Αλ-Κάϊντα, αλλά σίγουρα 
σημαίνει ότι η δεξαμενή από την οποία η Αλ-Κάϊντα θα μπορεί να 
στρατολογήσει επίδοξους Τζιχαντιστές τρομοκράτες θα μεγαλώσει.  
 Για το εάν αυτή η εκτίμηση είναι ακριβής δεν έχουμε παρά να 
περιμένουμε τις εξελίξεις το προσεχές διάστημα.  
 
 Οι καλύτερα εκπαιδευμένοι και οι πιο ευφυείς από αυτούς δεν μένουν 
στις μουσουλμανικές χώρες, ούτε σε σπηλιές στο Αφγανιστάν, ή σε τζαμιά στο 
Ιράν ή το Πακιστάν. Βρίσκονται στις δικές μας χώρες, στις δικές μας πόλεις, 
στα πανεπιστήμιά μας, στις επιχειρήσεις μας. Έχουν εξαιρετικές σχέσεις με τις 
Αρχές μας, τις Τράπεζές μας, τους Τηλεοπτικούς μας Σταθμούς, τις Εφημερίδες 
μας, τους Εκδότες μας, τις Ακαδημαϊκές ή Συνδικαλιστικές Οργανώσεις μας και 
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φυσικά με τα Πολιτικά μας Κόμματα. Φωλιάζουν στα γάγγλια της τεχνολογικής 
υποδομής. Και ακόμη χειρότερα, ζουν στην καρδιά μιας κοινωνίας που τους 
φιλοξενεί χωρίς να διερωτάται για την διαφορετική νοοτροπία τους, χωρίς να 
ελέγχει τις κακές προθέσεις τους, χωρίς να τιμωρεί τον σκοταδιστικό 
φανατισμό τους. Μία κοινωνία που τους δέχεται χάρη στο ανεκτικό πνεύμα 
της Δημοκρατίας της, στην ανοιχτόμυαλη και απεριόριστη επιείκειά της, στην 
χριστιανική της συμπόνια, στις φιλελεύθερες αρχές της και στους 
πολιτισμένους νόμους της.  
 Κατά την διάρκεια μιας Συνόδου που έγινε στο Βατικανό τον Οκτώβριο 
του 1999, για να συζητηθούν οι σχέσεις μεταξύ χριστιανών και 
μουσουλμάνων, ένας επιφανής και πολυμαθής εκπρόσωπος του Ισλάμ άφησε 
άναυδο το ακροατήριο λέγοντας με άνεση και αυθάδεια: «Μέσω της 
Δημοκρατίας σας θα σάς κυριεύσουμε, μέσω της θρησκείας μας θα σάς 
επιβληθούμε». 
 Κατά την Οριάνα Φαλάτσι, ο πόλεμος που ονομάζεται «τζιχάντ» είναι 
βεβαίως θρησκευτικός, αλλά δεν έχει στόχο την κατάληψη του πολιτισμένου 
κόσμου. «Είναι ένας πόλεμος που στόχο έχει την κατάληψη της ψυχής μας, την 
κατεδάφιση των αξιών μας, την εξαφάνιση της ελευθερίας μας και εν τέλει την 
καταστροφή του πολιτισμού μας. Οι τζιχαντιστές θέλουν να καθορίσουν πώς 
θα ζούμε και πώς θα πεθαίνουμε και, κυρίως, δεν θέλουν να απολαμβάνουμε 
την ζωή. Έτσι, αν δεν υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας, αν δεν πολεμήσουμε 
η τζιχάντ θα νικήσει».  
 
 Πολιτικό Άσυλο - Μύθοι και Αλήθειες  
 Αυτήν την περίοδο μιλάμε πολύ για την έννοια του πολιτικού ασύλου 
που παρέχεται από ένα κράτος, όταν υπάρχει αίτηση από έναν πολίτη που 
κινδυνεύει στο δικό του κράτος. Αυτό το πλαίσιο, αυτήν την περίοδο, αφορά 
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τουλάχιστον έχουμε αυτήν την εντύπωση, διότι 
δεν εξετάζουμε τις λεπτομέρειες του θεσμού. Παρατηρούμε λοιπόν τα εξής: 
 Πρώτον, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνορεύει με τη Συρία και το 
Ιράκ, χώρες οι οποίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.  
 Δεύτερον, η Τουρκία που συνορεύει με αυτές τις δύο χώρες, δεν 
βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση.  
 Τρίτον, η αίτηση για πολιτικό άσυλο γίνεται στην πρώτη χώρα που 
συνορεύει με τη χώρα που κινδυνεύει αν δεν υπάρχει κρίσιμη κατάσταση στην 
ίδια.  
 Κατά συνέπεια, όλοι οι πρόσφυγες, που είναι όντως πρόσφυγες και όχι 
απλώς οικονομικοί μετανάστες ή ακόμα και λαθρομετανάστες, πρέπει να 
κάνουν την αίτησή τους στην Τουρκία κι όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή 
στέκει όσο η Τουρκία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  



4 

Ιωάννης Α. Κολομβάκης 
Ταξχος (ΕΠ) ε.α.  

Μηχ/κος Δικτύων-MSc  
Μέλος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. 

ikolomvakis@yahoo.gr  

 Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ότι οι 
πρόσφυγες έχουν περάσει από το κράτος της, διότι θα έπρεπε να απαντά στη 
θεωρητική αίτηση των γνήσιων προσφύγων, και γιατί οι μετανάστες 
επιδιώκουν με αυτό το μέσον να βρεθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται 
κατανοητό μ’ αυτήν την ανάλυση ότι οι περισσότεροι, κι όχι μόνο ένα ποσοστό 
όπως παρουσιάζεται από τα μέσα (ΜΜΕ), είναι μετανάστες και όχι πρόσφυγες 
που ξεφεύγουν από το πλαίσιο της γενοκτονίας λόγω της δράσης της 
τρομοκρατικής οργάνωσης.  
 
 Όπως σε κάθε ζήτημα διεθνών σχέσεων, ο Θουκυδίδης παραθέτει τα 
λόγια του Περικλή όταν είπε: «περισσότερο φοβούμαι τα δικά μας σφάλματα , 
παρά των εχθρών τα σχέδια» Περικλής στο Θουκυδίδου Α144.  
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