ΥΠΟΘΕΣΗ
ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΑΜΠΟΥ ΓΚΑΪΘ εναντίον FEDERAL BUREAU OF
INVESTIGATION
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Στις 7 Μαρτίου 2013, στην Ουάσινγκτον, συνελήφθη ο Σουλεϊμάν Αμπού
Γκάιθ, πρώην συνεργάτης του Οσάμα Μπιν Λάντεν, με την κατηγορία
ότι συνομώτησε να σκοτώσει αμερικανούς πολίτες. Η ανακοίνωση
προήλθε από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα Έρικ Χόλντερ, ο
οποίος τόνισε ότι «Δεν υπάρχει απόσταση ή χρονικό διάστημα που θα
μας εμποδίσει από το να φέρουμε τους εχθρούς της Αμερικής στη
δικαιοσύνη. Το μήνυμα που περνάμε είναι ένα: δεν υπάρχει γωνία της
γης όπου όλοι οι βίαιοι αυτοί εξτρεμιστές μπορούν να κρυφτούν και να
μην τους φέρουμε αντιμέτωπους με τις συνέπειες των πράξεών τους».
Ο Αμπού Γκάιθ ξεκίνησε να δουλεύει στο πλευρό του Οσάμα Μπιν
Λάντεν από το 2000 και είναι ύποπτος για πολλές μυήσεις ατόμων στον
σκοπό της Αλ-Κάιντα, καθώς και για αρκετές τρομοκρατικές ενέργειες
συμπεριλαμβανομένης και της βομβιστικής επίθεσης στους Δίδυμους
Πύργους της Νέας Υόρκης, την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Μέχρι και
σήμερα, η μνήμη των τρομοκρατικών αυτών επιθέσεων είναι νωπή για
τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η αμερικανική δικαιοσύνη
έχει θέσει ως στόχο να φέρει ενώπιον των δικαστηρίων όλους όσους
ευθύνονταν.
Ο Υπο-Διοικητής του FBI για την εν λόγω υπόθεση, Γιώργος Βενιζέλος,
σημειώνει: «Ο Σουλεϊμάν Αμπού Γκάιθ κατείχε θέση κλειδί στην
οργάνωση της Αλ-Κάιντα, μια θέση αντίστοιχη ενός Υπουργού
Προπαγάνδας σε ένα απολυταρχικό καθεστώς. Χρησιμοποίησε αυτή τη
θέση για να κάνει άτομα να ορκιστούν πίστη στον δολοφονικό τους
σκοπό και για να απειλήσει την ασφάλεια των ΗΠΑ. Η σύλληψη του είναι
ένα πολύ μεγάλο βήμα προς την διάλυση της Αλ-Κάιντα και την
εσωτερική και διεθνή ασφάλεια της χώρας μας».
Ο Αμπού Γκάιθ αντιμετωπίζει τώρα ποινή ισόβιας φυλάκισης σύμφωνα
με το Άρθρο 18 του Κώδικα των ΗΠΑ. Η σύλληψη του υπήρξε κοινή
προσπάθεια των Υπουργείων Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, του FBI και
της τοπικής αστυνομίας της Νέας Υόρκης. Παρόλα αυτά, οι κατηγορίες
που του έχουν απαγγελθεί είναι ακόμα αναπόδεικτες και παραμένει
αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου.
Η ΑΝΤΙΜΩΛΙΑ
Ο Σουλεϊμάν Αμπού Γκάιθ εμφανίζεται ενώπιον του Δικαστηρίου και
ζητάει την πλήρη αθώωσή του με υπερασπιστική γραμμή το γεγονός ότι
η τρομοκρατία μπορεί να είναι δικαιολογημένη.

