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Η Αντιτρομοκρατική έχει ερευνήσει ήδη 11 σπίτια
Τι βρέθηκε στις έρευνες
νεοναζιστική οργάνωση «Combat 18 Hellas» λατρεύει τον Χίτλερ

Η

Το προφίλ και η δράση της «Combat 18» στη Βρετανία
Πάνω από από 20 εμπρηστικές επιθέσεις και εφόδους σε αυτοδιαχειριζόμενα στέκια,
αυτοδιαχειριζόμενους χώρους φιλοξενίας προσφύγων και σε βάρος Ρομά έχει
πραγματοποιήσει η νεοναζιστική οργάνωση «Combat 18 Hellas», μέλη της οποίας
προσήχθησαν το πρωί της Τρίτης έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας.

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης, από την αστυνομία σχετικά με την επιχείρηση
της Αντιτρομοκρατικής, που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί, ανακοινώθηκαν τα στοιχεία
και τα δεδομένα που υπάρχουν για την υπόθεση.

Συγκρεκριμένα σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. έχουν συλληφθεί πέντε άτομα για συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρήξεις, εμπρησμό, διακεκριμένες
φθορές και παραβάσεις του νόμου περί όπλων και έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά οκτώ
κατ’ οίκον έρευνες, 9 στην Αττική και δύο σε επαρχιακές πόλεις.

Όλοι είναι νεαρής ηλικίας (μέχρι 30 ετών), ενώ μεταξύ τους είναι και ένας δικηγόρος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την έφοδο της Αντιτρομοκρατικής σε σπίτι στη Δυτική
Αττική, όπου βρέθηκαν πολλές βόμβες μολότοφ, ο ένοικος, ο οποίος συνελήφθη, ζήτησε να
μιλήσει με τον συγκεκριμένο δικηγόρο και τότε πληροφορήθηκε ότι είχε και αυτός
συλληφθεί.
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Σύμφωνα με αρμόδιους αξιωματικούς, η σημερινή υπόθεση αποτελεί συνέχεια της
σύλληψης τεσσάρων ακροδεξιών της ομάδας εθνικιστών «Απέλλα» για την εμπρηστική
επίθεση στο στέκι Φαβέλα, στον Πειραιά, τον Αύγουστο του 2017.

Υπό έρευνα είναι επίσης αν υπάρχει σχέση της εγκληματικής οργάνωσης που
εξαρθρώθηκε σήμερα με την πρόσφατη αιματηρή επίθεση και πάλι στην Φαβέλα, αλλά μέχρι
στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία. Πάντως εκφράζεται αισιοδοξία ότι θα υπάρχουν
σύντομα αποτελέσματα και για αυτή την επίθεση, καθώς φέρεται ότι έχει ταυτοποιηθεί
ένας από τους δράστες.

Οι έρευνες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής είναι σε οκτώ σπίτια, εκ των όποιων έξι στην
Αττική και δύο στην επαρχία και συγκεκριμένα σε ένα σπίτι στα Γιάννενα και ένα σε πόλη
της Βόρειας Ελλάδας, όπου δεν βρέθηκε κάτι αξιοποιήσιμο.

Στα Γιάννενα συνελήφθη ένα άτομο, το οποίο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι από
τα σημαντικά μέλη της οργάνωσης.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η έρευνα στα άλλα τρία σπίτια από τα 11 που έχουν
εντοπιστεί από την Αντιτρομοκρατική. Και τα τρία είναι στην Αττική.

Σε ένα από τα σπίτια που ελέχθησαν βρέθηκαν 50 κιλά νιτρική αμμωνία που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή εκρηκτικής ύλης, ενώ οι αρχές δίνουν μεγάλη βαρύτητα
σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν κατασχεθεί και οι οποίοι έχουν αποσταλεί στην
Εγκληματολογική Υπηρεσία για έρευνα, μαζί με τα άλλα ευρήματα.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πενήντα κιλά νιτρική αμμωνία,
βόμβες μολότοφ,
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πλήθος κροτίδων,
βιβλία και φυλλάδια ακροδεξιού περιεχομένου,
σύμβολα (σημαίες ακροδεξιού συμβολισμού),
ψηφιακά πειστήρια,
μαχαίρια, σπαθί και σουγιάδες,
αντιασφυξιογόνος μάσκα,
ρόπαλα και σιδερογροθιές,
κυνηγετικά όπλα,
φιαλίδια βουτανίου και
μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.
Οι έρευνες συνεχίζονται, σε τρία ακόμα σπίτια της Αττικής.

Το προφίλ και η δράση της «Combat 18» στη Βρετανία

Η βρετανική νεο-ναζιστική οργάνωση «Combat 18», ιδεολογικές ρίζες στην οποία φαίνεται
ότι έχει η «Combat 18 Hellas», έχει συνδεθεί τη δεκαετία του 1990 με τρομοκρατικές
ενέργειες, βία και εμπρηστικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του BBC Panorama, πρώην ηγετικό μέλος της
οργάνωσης περιέγραψε την «Combat 18» ως «κατ’ ουσίαν νεο-ναζιστική» με τις αρχές της
να βασίζονται στον φασισμό.

Έμπνευση για το όνομά της αποτέλεσε ο Αδόλφος Χίτλερ καθώς το «18» αφορά στο
πρώτο και το όγδοο γράμμα της γερμανικής αλφαβήτου, «Α» και «Η», δηλαδή τα αρχικά του
Χίτλερ.
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Η οργάνωση φέρεται να συστάθηκε το 1992 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τράβηξε πολύ
νωρίς την προσοχή των βρετανικών αρχών λόγω των απειλών κατά μεταναστών, μελών
εθνικών μειονοτήτων και αριστερών. Στους ιδρυτές της συγκαταλέγεται ο Charlie Sargent
και ο Harold Covington.

Παρότι η προέλευση της νεο-ναζιστικής οργάνωσης τοποθετείται στην Βρετανία, φέρεται
να συνδέεται και με κινήματα στις ΗΠΑ, ενώ η δράση της φαίνεται να έχει εξαπλωθεί
σήμερα και σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο.
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