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ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΣ

EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΣΕΠΗΣ

Για επαγγελματίες “πρώτης γραμμής”1 

     
Σκοπός Οδηγού

Η τρομοκρατία αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή για 
την ασφάλεια της Ε.Ε. και των Κρατών Μελών της. Οι 
χιλιάδες ευρωπαίοι “αλλοδαποί μαχητές” που αναχώρησαν 
για τις ζώνες πολέμου της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας 
Αφρικής, αλλά και τα τρομοκρατικά χτυπήματα που πραγ-
ματοποίησαν ριζοσπαστικοποιημένοι ευρωπαίοι πολίτες στις 
χώρες τους αναδεικνύουν τον καταλυτικό ρόλο της διαδι-
κασίας ριζοσπαστικοποίησης στην ενδυνάμωση του βίαιου 
εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας. Ωστόσο, η διαδικασία της 
ριζοσπαστικοποίησης έχει καταλυτικό ρόλο  και στον ιδεολογικά 
υποκινούμενο εξτρεμισμό και τρομοκρατία (ακροαριστερό/ 
αναρχικό - ακροδεξιό), που είναι και το κύριο μέλημα των 
Αρχών ασφαλείας στην Ελλάδα. Οι επαγγελματίες “πρώτης 
γραμμής”, δηλαδή προσωπικό των Υπηρεσιών Επιβολής του 
Νόμου, καθώς και του τομέα Υγειονομικής Περίθαλψης - Υγείας 
και του Σωφρονιστικού Συστήματος, επιχειρούν καθημερινά σε 
εργασιακά περιβάλλοντα και συνθήκες που μπορούν να τους 
φέρουν αντιμέτωπους με ανθρώπους ή ομάδες που βρίσκονται 
σε στάδιο ριζοσπαστικοποίησης ανεξαρτήτως υποκινούμενου 
υποβάθρου ή είναι ευάλωτοι στη ριζοσπαστικοποίηση και στη 
στρατολόγηση από εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές οργανώσεις. 

1. Ο ΟΔΗΓΟΣ συντάχθηκε από την Ομάδα Επιστημονικών Συνεργατών - Συγγραφέων, στο 
πλαίσιο της Δράσης με τίτλο “Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού” 
(2016)

Ως εκ τούτου, οι επαγγελματίες “πρώτης γραμμής” επι-
βάλλεται να βρίσκονται σε ετοιμότητα παρατήρησης και 
αναγνώρισης εμφανών [αναγνωρίσιμων] ενδείξεων που 
ενδεχομένως να σημαίνουν τη συμμετοχή σε “διαδικασία 
ριζοσπαστικοποίησης και βίαιου εξτρεμισμού”. Παράλληλα, 
ιδιαίτερα όσοι λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο, πρέπει να 
μπορούν να διακρίνουν ευάλωτες ομάδες και ανθρώπους που 
χρήζουν υποστήριξης για να μην τύχουν εκμετάλλευσης από 
ακραίες και βίαιες οργανώσεις. Απαιτείται οι ίδιοι να κατανοούν 
επαρκώς τις ενδείξεις αυτές, αλλά και να διαθέτουν τα αναγκαία 
εργαλεία και μέσα αναγνώρισής τους.

Η έγκαιρη πρόβλεψη των παραγόντων που συμβάλλουν 
στην ένταση του φαινομένου, η διασφάλιση των ατομικών 
δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών, σε συνδυασμό 
με την αποφυγή ενδεχόμενων ενεργειών-συμπεριφορών που 
προσβάλλουν το θρησκευτικό αίσθημα και την κοινωνική 
συμβίωση, αλλά και η ήπια διαχείριση και οι ανοχές απέναντι στο 
νεανικό “παραβατικό αυθορμητισμό” αποτελούν απαραίτητες 
προϋποθέσεις για τον έλεγχο του φαινομένου.

Ο συγκεκριμένος Οδηγός έρχεται για να καλύψει αυτή την 
επιχειρησιακή αναγκαιότητα, να εφοδιαστούν οι επαγγελματίες 
“πρώτης γραμμής” στην Ελλάδα με ένα πρακτικό και χρηστικό 
“εργαλείο” που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εργασιακή τους 
καθημερινότητα2.

2. Στον ΟΔΗΓΟ έχει ληφθεί υπόψη η φιλοσοφία και τυπολογία  του εγχειριδίου CoPPRa 
και άλλων αντίστοιχων οδηγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και αποτελέσματα ομάδων 
εργασίας του Radicalisation Awareness Network-Center of Excellence (RAN COE)
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Δομή - Χρήση
Η δημιουργία ενός “Οδηγού Ευδιάκριτων Ενδείξεων /Ob-

servable Indicators Manual” συνίσταται στην καταγραφή και 
στην ταξινόμηση των ορατών ενδείξεων ριζοσπαστικοποίησης 
και βίαιου εξτρεμισμού τόσο του ιδεολογικά, όσο και του 
θρησκευτικά υποκινούμενου και ενδείκνυται για χρήση από 
επαγγελματίες “πρώτης γραμμής”, ως ένα “εργαλείο” έγκαιρης 
αναγνώρισης ενδείξεων. Τονίζεται πως η κάθε ένδειξη 
ξεχωριστά ή και ο συνδυασμός ορισμένων εξ αυτών, από μόνος 
του, δεν αποτελεί πλήρη και ικανή απόδειξη, αλλά ένα σημάδι 
ότι ένα συγκεκριμένο άτομο βρίσκεται σε μια διαδικασία 
ριζοσπαστικοποίησης. Οι ορατές ενδείξεις είναι αναγκαίες και 
λειτουργούν για την επαγρύπνηση και την ευαισθητοποίηση 
των επαγγελματιών σε ερεθίσματα που συναντούν στην καθη-
μερινότητά τους και πρέπει να τα καταγράφουν και να τα 
μεταφέρουν στις ειδικές υπηρεσίες με σκοπό να μη μένουν 
αναξιοποίητες κρίσιμες πληροφορίες σε τοπικό κυρίως επίπεδο.  

Για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Οδηγού οι ευδιάκριτες 
ενδείξεις κατηγοριοποιούνται και παρουσιάζονται σε δύο 
επίπεδα με στόχο την αναγνώριση: α) της κινητοποίησης- 
ριζοσπαστικοποίησης σε αρχικό στάδιο και β) της ενδεχόμενης 
προετοιμασίας τρομοκρατικών ενεργειών. 

Ο Οδηγός αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες: 
επιχειρησιακή χρήση, παρουσίαση της βίαιης ριζοσπαστι-
κοποίησης, πλαίσιο εμπλοκής των επαγγελματιών “πρώτης 
γραμμής”, δραστηριοποίηση σε τοπικό επίπεδο, αναγνώριση 
και κατηγοριοποίηση ενδείξεων, ενδείξεις αναγνώρισης, 
ενδείξεις ενδεχόμενης προετοιμασίας τρομοκρατικών ενερ-

γειών, συνοπτική παρουσίαση της πολιτικά (ακροαριστερής / 
αναρχικής - ακροδεξιάς) και θρησκευτικά υποκινούμενης ριζο-
σπαστικοποίησης, παρουσίαση των συμβόλων, των εμβλημάτων, 
των λογοτύπων, των θεμάτων δερματοστιξίας και των βασικών 
εξτρεμιστικών και τρομοκρατικών οργανώσεων. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό:
• Οι επαγγελματίες της “πρώτης γραμμής” πρέπει να είναι σε 
ετοιμότητα να αναγνωρίζουν ενδείξεις ριζοσπαστικοποίησης, 
σύμβολα και εμβλήματα οργανώσεων κατά τη διάρκεια άσκησης 
των καθηκόντων τους.

• Σύμβολα και εμβλήματα μπορεί να βρίσκονται σε έγγραφα, 
σε φυλλάδια, σε πανό, σε κοσμήματα/προσωπικά αξεσουάρ, 
σε ενδύματα, σε δερματοστιξία, σε αυτοκόλλητα αυτοκινήτων, 
σε αφίσες και  σε ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, κινητά 
τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές, κ.λπ.). Μερικά από αυτά 
περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό.

• Οι ενδείξεις δεν μπορούν να χρησιμεύσουν ως απόδειξη ότι 
κάποιο άτομο βρίσκεται σε διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης.

• Όσες περισσότερες ενδείξεις υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερη 
είναι η πιθανότητα να έχει ξεκινήσει μία διαδικασία ριζοσπα-
στικοποίησης.

• Οι διαδικασίες αναγνώρισης και εντοπισμού ενδείξεων δεν θα 
πρέπει να συνεπάγονται στιγματισμό, διακρίσεις και ξενοφοβία 
έναντι ορισμένων ομάδων.

• Η καταγραφή των εν λόγω ευρημάτων είναι πολύ σημαντική. 
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Για την περαιτέρω διερεύνηση των ευρημάτων ενημερώνονται 
και επιλαμβάνονται αρμόδιες υπηρεσίες με ειδικούς εμπει-
ρογνώμονες. Στο πλαίσιο της εθνικής μας νομοθεσίας, η 
ριζοσπαστικοποίηση είναι αξιόποινη, μόνο στο βαθμό που 
συνδέεται με τον βίαιο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία και τα 
προ-στάδιά τους. Τα εγκλήματα αυτά ορίζονται στο άρθρο 187Α 
Ποινικού Κώδικα.

• Η πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης απαιτεί ειδικούς 
προερχόμενους από διάφορους τομείς.

Βίαιη ριζοσπαστικοποίηση
Ορισμός: Η διαδικασία κατά την οποία ένα πρόσωπο αποδέχεται 
τη χρήση βίας για την επίτευξη πολιτικών, ιδεολογικών ή 
θρησκευτικών στόχων. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι 
η ριζοσπαστικοποίηση δεν οδηγεί κατ’ ανάγκην στο βίαιο 
εξτρεμισμό ή την τρομοκρατία και οι ριζοσπαστικές συμπεριφορές 
δεν είναι κατ’ ανάγκη προβληματικές.

Τα στάδια της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης

Η συνεχής και στοχευμένη εκπαίδευση των 
επαγγελματιών “πρώτης γραμμής”, τους βοηθάει 
να αναγνωρίζουν με μεγαλύτερη ευκολία  ενδεί-
ξεις ριζοσπαστικοποίησης, σύμβολα και εμβλήματα 
εξτρεμιστικών/τρομοκρατικών οργανώσεων.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΙΑΙΟΣ
ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΣ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ-
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΟΜΑΔΑ

ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΕ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΔΙΚΙΑΣ
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Η ριζοσπαστικοποίηση ως διαδικασία
Η ριζοσπαστικοποίηση μπορεί να είναι μία αργή και στα-

διακή διαδρομή, ή να συμβεί κατά τρόπο αιφνίδιο και ακαριαίο. 

Χρονικό διάστημα ριζοσπαστικοποίησης: 
• συνήθως 2-3 χρόνια αν και σε πολλές περιπτώσεις η  

        διαδικασία διαρκεί μέχρι και δεκαετία. 
• το τελικό στάδιο μπορεί να επιταχυνθεί. 
• υπάρχουν περιπτώσεις ακαριαίας ριζοσπαστικοποίησης.

Όλες οι μελέτες συμφωνούν ότι πρόκειται για προσωπική 
αλλαγή, που επηρεάζεται ωστόσο από εξωτερικά γεγονότα και 
συνθήκες. Η διαδικασία μπορεί να μεταβάλλεται και το άτομο να 
επιστρέφει σε κάποιο από τα προηγούμενα σταδία της, ανάλογα 
με ορισμένες συνθήκες που μπορούν να εμφανιστούν. Θα 
μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μία διαδρομή, κατά τη διάρκεια 
της οποίας υπάρχουν καθοριστικές στιγμές, συναντήσεις, 
εμπειρίες που προκαλούν ένα πρόσωπο να κάνει ένα βήμα 
μπροστά ή και πίσω στη διαδικασία. 

Θα μπορούσε η διαδικασία της  
ριζοσπαστικοποίησης να αποτυπωθεί στο 
σχήμα του γνωστού παιχνιδιού “φιδάκι”, 
όπου θα πρέπει να βρεθούν τρόποι για 
να ελαχιστοποιηθούν οι σκάλες και να 
πολλαπλασιασθούν τα εμπόδια (“φίδια”) 
προκειμένου να φέρουμε το άτομο όσο 
πιο κοντά στην αρχή. Αυτό το μοντέλο 
παρουσίασης της ριζοσπαστικοποίησης ως δυναμική διαδικασία 
(“φιδάκι”) χρησιμοποιήθηκε από τον David Sloggett.

Επαγγελματίες “πρώτης γραμμής”: 
Πλαίσιο Εμπλοκής - Δυνητικοί Ρόλοι - Καθήκοντα

Οι επαγγελματίες “πρώτης γραμμής”, δηλαδή προσωπικό 
των Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου, καθώς και του τομέα 
Υγειονομικής Περίθαλψης - Υγείας και του Σωφρονιστικού 
Συστήματος θα πρέπει να:

• διαθέτουν κουλτούρα συνεργασίας με διυπηρεσιακή 
προσέγγιση.

• οικοδομούν εμπιστοσύνη και δεσμούς μεταξύ των πολιτών 
και των κρατικών δομών.

• αναπτύσσουν συνεργασία με άλλους επαγγελματίες 
“πρώτης γραμμής”, την Κοινωνία των Πολιτών, την εκπαιδευτική 
κοινότητα και τον πολίτη.

• παρέχουν υποστήριξη στα άτομα που κινδυνεύουν 
περισσότερο να εμφανίσουν  παραβατική  συμπεριφορά και να 
εμπλακούν σε βίαιες εξτρεμιστικές ενέργειες.

• χτίζουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με την κοινότητα 
σε “περίοδο ειρήνης”, καλλιεργώντας την ειλικρίνεια και τον 
αμοιβαίο σεβασμό, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες και αποφεύγοντας 
διακρίσεις και στερεοτυπικές προσεγγίσεις.  



12 13

Δραστηριοποίηση των επαγγελματιών “πρώτης γραμμής” 
σε τοπικό επίπεδο

Οι επαγγελματίες “πρώτης γραμμής” που δραστηριοποιού-
νται σε τοπικό επίπεδο: 

• διαθέτουν πληροφορίες τις οποίες μπορεί να μοιρασθούν 
με λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και συνήθως δεν είναι 
γνωστές σε κεντρικές/ειδικές υπηρεσίες. 

• παρέχουν συμβουλές σχετικά με την πρόληψη της εγκλη-
ματικότητας και ειδικότερα της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και 
του βίαιου εξτρεμισμού τόσο σε λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, 
όσο και σε πολίτες. 

• αναπτύσσουν μοναδικά εργαλεία και λαμβάνουν μέτρα τα 
οποία είναι προσαρμοσμένα στο τοπικό περιβάλλον.  

• βρίσκονται σε ικανή θέση να δημιουργήσουν ένα ισχυρό 
τοπικό δίκτυο.

• λειτουργούν ως σύνδεσμοι με λοιπές υπηρεσίες, τις τοπικές 
αρχές, άλλους τοπικούς φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών.

Θα πρέπει να είναι ικανός όχι μόνο στην οικο-
δόμηση αλλά και στη διατήρηση ενός τοπικού 
δικτύου, διαθέτοντας επικοινωνιακές δεξιότητες 
και ειδική κατάρτιση σε θέματα αντικειμένου του.

Ενδείξεις - Αναγνώριση
Η διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης έχει ορισμένες φάσεις 

οι οποίες μπορεί να εξελίσσονται διαδοχικά και να εμφανίζουν 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ωστόσο δεν μπορούν να 
αποκλεισθούν και διαφοροποιήσεις στην εξέλιξη της δια-
δικασίας.  Εστιάζουμε σε άτομα που: 

• Εμφανίζουν συμπεριφορά αναζήτησης ταυτότητας
• Δημιουργούν σχέσεις με άτομα άλλων ομάδων
• Εμφανίζουν αντίδραση λόγω διακρίσεων
• Εκφράζουν ακραίες απόψεις σχετικά με το κράτος και τους 

θεσμούς
• Χρησιμοποιούν φρασεολογία/εκφράσεις “us vs them” 

(ΕΜΕΙΣ & οι Άλλοι)
• Εκδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά μικρής κλίμακας 

Υπάρχουν κάποια σημάδια τα οποία μπορούν να μας δείξουν 
ότι ένα άτομο βρίσκεται σε διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης. Οι 
ενδείξεις εστιάζουν στην αναζήτηση/απόπειρα μεταβολής της 
ταυτότητας κάποιου ατόμου, στην υιοθέτηση/αποδοχή ακραίων 
ιδεολογιών και στην αλλαγή της στάσης/ συμπεριφοράς. Ο παρών 
Οδηγός δεν αποτελεί βέβαια μια “λίστα ελέγχου συμπτωμάτων” 
(checklist of symptoms), στην οποία απλώς ανατρέχει ένας 
επαγγελματίας και καταλήγει αυτόματα και με βεβαιότητα στο 
συμπέρασμα ότι ένα άτομο είναι ριζοσπαστικοποιημένο.

Οι επαγγελματίες “πρώτης γραμμής” πρέπει να είναι σε 
ετοιμότητα να αναγνωρίζουν ενδείξεις ριζοσπαστικοποίησης, 
σύμβολα/εμβλήματα οργανώσεων και ιδεολογιών, κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους και να ενημερώνουν αρμοδίως. 
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Ενδείξεις για αναγνώριση
ενδεχόμενης διαδικασίας

ριζοσπαστικοποιήσης

Ενδείξεις αναγνώρισης
ενδεχόμενης προετοιμασίας 
τρομοκρατικών ενεργειών

(ένταξη στην ενεργό δράση)

ΩΡΙΜΟ
ΣΤΑΔΙΟ

ΠΡΩΙΜΟ
ΣΤΑΔΙΟ

Κατηγοριοποίηση Ενδείξεων
Για λόγους βέλτιστης κατανόησης και διευκόλυνσης, είναι 

δυνατή η ταξινόμηση των ενδείξεων σε επιμέρους “κατηγορίες”, 
ως εξής: 

Ενδείξεις για αναγνώριση ενδεχόμενης διαδικασίας 
ριζοσπαστικοποίησης

Οι παρακάτω ενδείξεις θα μπορούσαν να συμβάλλουν 
στην αναγνώριση μίας ενδεχόμενης διαδικασίας ριζοσπαστι-
κοποίησης σε πρώιμο στάδιο:

• Αλλαγές στην εξωτερική εμφάνιση και τη συμπεριφορά 
[αρχίζει να συγκλίνει  με την ταυτότητα της ομάδας, για λόγους 
ενσωμάτωσης, αλλά και ψυχολογικής ταύτισης]

• Ξαφνική υιοθέτηση διαφορετικής ενδυμασίας, που συχνά 
περιλαμβάνει ρούχα συγκεκριμένης φίρμας, χρώματος ή θρη-
σκευτικής παράδοσης ή με στάμπες και συνθήματα

• Αλλαγή ονομάτων - χρήση ψευδωνύμων
• Δερματοστιξία (τατουάζ) κυρίως σε απόκρυφα σημεία του 

σώματος
• Κατοχή και χρήση εξοπλισμού και αξεσουάρ (π.χ. στρα-

τιωτική ένδυση)
• Αλλαγή κουρέματος - μερικό ή ολικό ξύρισμα κεφαλής
• Υπερβολική ενασχόληση με βίαιες/μαχητικές πολεμικές 

τέχνες
• Αλλαγή στον τρόπο διασκέδασης
• Απομόνωση από οικογένεια, φίλους, παρέες
• Αιφνίδια διακοπή του σχολείου, των σπουδών και λοιπών 

δραστηριοτήτων
• Περιορισμός συναναστροφών αποκλειστικά στα άτομα 

συγκεκριμένης ομάδας 
• Συμμετοχή σε κλειστές συναντήσεις/εκδηλώσεις (θρησκευ-

τικού, ιδεολογικού χαρακτήρα)
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• Εντατική χρήση του διαδικτύου επισκεπτόμενος ιστοσε-
λίδες ριζοσπαστικού περιεχομένου και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 

• Υιοθέτηση βίαιου και ακραίου λόγου 
• Χρήση ριζοσπαστικής/ εξτρεμιστικής ορολογίας - εξύμνηση 

βίας
• Κατοχή υλικού εξτρεμιστικού περιεχομένου - φυλλαδίων, 

βιβλίων (θρησκευτικού, κοινωνικο-πολιτικού περιεχομένου), 
DVD’s, ψηφιακών δίσκων (cds)

• Προσβλητική στάση και διάπραξη μικρών παραβάσεων 
από ασέβεια απέναντι σε δημοκρατικούς/κρατικούς θεσμούς 
(π.χ. πρόκληση φθορών σε κυβερνητικά κτήρια, συμμετοχή σε 
καταδρομικές επιθέσεις, αναγραφή συνθημάτων, συμμετοχή σε 
καταλήψεις κτιρίων κ.α.)

• Ταξίδια σε περιοχές εντάσεων και συγκρούσεων και 
συνδυαστικά ύπαρξη σημαδιών στην εξωτερική τους εμφάνιση, 
(όπως τραύματα, ουλές, ακρωτηριασμοί, προβλήματα στην 
όραση, ακοή, βάδιση, κ.α.)

Ενδείξεις αναγνώρισης ενδεχόμενης προετοιμασίας τρο-
μοκρατικών ενεργειών  (ένταξη στην ενεργό δράση)

Σχετικά με τη δεύτερη κατηγορία ενδείξεων, αυτές αφορούν, 
πλέον, σε “έμπρακτες ενέργειες προετοιμασίας”, σχεδιασμού και 
δημιουργίας του κατάλληλου περιβάλλοντος για την υλοποίηση 
τρομοκρατικών ενεργειών: 

Συγκεκριμένα:

• Προετοιμασία: περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες στις 
οποίες προβαίνουν οι εν δυνάμει τρομοκράτες για την ορθότερη 
προετοιμασία μίας επίθεσης. 

- επιτόπια παρατήρηση σε περιοχές κινδύνου όπως σε 
αεροδρόμια, πρεσβείες, σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, 
εμπορικά κέντρα, ανοιχτούς και κλειστούς χώρους συγκέντ-
ρωσης πλήθους (μαλακούς στόχους - soft targets)

- κατόπτευση των υποδομών (λήψη φωτογραφιών, σχε-
διασμός δρομολογίων διαφυγής, καταγραφή ευάλωτων ση-
μείων, όπως ύπαρξη καμερών, προσωπικού ιδιωτικής ασφά-
λειας, κ.α.) 

- ενδιαφέρον για σημεία παροχής εκπαίδευσης/επισκέψεις 
σε άτυπους/αυτοσχέδιους χώρους εκπαίδευσης

- αναζήτηση - συλλογή - επεξεργασία υλικών (για κατασκευή 
Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών/Εμπρηστικών Μηχανισμών) και 
μέσων ή εργαλείων επιχειρησιακής χρήσης 
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• Στέγαση: περιλαμβάνει τους χώρους διαμονής, συναντήσεων, 
προετοιμασίας μίας επίθεσης και αποθήκευσης υλικού.

- μη συνήθεις ένοικοι (ασυνήθιστο μείγμα ενοίκων)
- μη συνήθης δραστηριότητα ενοίκων
- μη συνήθης/ αυξημένη κίνηση ταχυδρομείου - εταιρειών 

μεταφοράς.
- τρόπος επιλογής  (συνήθως προτιμούνται οικίες σε απομα-

κρυσμένες περιοχές, με μηδενική ορατότητα εντός αυτών)
- ύπαρξη άλλων υποβοηθητικών χώρων (άλλες οικίες, 

γκαράζ, αποθήκες, κ.α.)

• Νόμισμα: περιλαμβάνει την κατοχή, χρήση και μεταφορά 
χρηματικών ποσών.

- κατοχή μεγάλων χρηματικών ποσών σε διαφορετικά νομίσ-
ματα και χωρίς δυνατότητα δικαιολόγησης απόκτησής τους 

- “ύποπτες” χρηματικές συναλλαγές
- κατοχή αποδείξεων μεταφοράς χρηματικών ποσών μέσω 

καταστημάτων ανταλλαγής συναλλαγμάτων με αποδέκτες τόσο 
εντός όσο και εκτός Ε.Ε. 

• Μεταφορά: περιλαμβάνει τα μέσα μετακίνησης και διαφυγής.
- ύποπτες ενοικιάσεις οχημάτων (χρήση πλαστών εγγράφων)
- κλοπές μεταφορικών μέσων
- στάθμευση οχημάτων σε ύποπτους χώρους
- εγκαταλελειμμένα οχήματα σε περιοχές κινδύνου 
- ενοικιάσεις και χρήση πλωτών και εναέριων μέσων
- χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς για αποφυγή εντοπισμού
- καταστροφή (κάψιμο) των μεταφορικών μέσων μετά τη 

διάπραξη κάποιας ενέργειας 

• Αντικείμενα & έγγραφα: περιλαμβάνει τη χρήση αντικει-
μένων/υλικών και πλαστών εγγράφων κατά την προετοιμασία 
και διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών.

- αγορά και κατοχή υλικών τα οποία θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή εκρηκτικών (όπως 
υπεροξείδιο, λιπάσματα, αμμωνία, μπαταρίες, ηλεκτρικά 
κυκλώματα, γιλέκα, κ.α.) και λοιπών αντικειμένων (οπλισμός, 
μαχαίρια, σπαθιά, κ.α.)

- κατοχή ειδών ενδοεπικοινωνίας, πλοήγησης και παρα-
τήρησης, καθώς και στρατιωτικού εξοπλισμού (ασύρματοι, 
νυχτερινή όραση, διόπτρες νύχτας, σύστημα εντοπισμού 
αυτοκινήτων, υπό κάλυψη φορητές κάμερες βιντεοσκόπησης, 
κιάλια παρατηρήσεως, στολές παραλλαγής κ.λπ.)

- κατοχή  αντικειμένων μεταμφίεσης 
- ύπαρξη σχεδίων πιθανών στόχων, προσημειωμένοι χάρ-

τες, αντίγραφα δρομολογίων μέσων μαζικής μεταφοράς και 
σημειώσεων με αφίξεις/αναχωρήσεις πτήσεων, κρουαζιερό-
πλοιων, κ.λπ.

- χρήση - κατοχή πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων
- χρήση - κατοχή μεγάλου αριθμού ταξιδιωτικών εγγράφων 

(ευρωπαϊκών και μη)
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Πολιτική και Θρησκευτική Ριζοσπαστικοποίηση
Ακροαριστερή / Αναρχική

Η ακροαριστερή τρομοκρατία της μεταπολίτευσης στην 
Ελλάδα διακρίνεται συνήθως, σε δύο “γενιές”, οι οποίες διαφέ-
ρουν ως προς τις ιδεολογίες που υιοθετούν, καθώς και ως προς 
τις τακτικές που χρησιμοποιούν και τους στόχους που επιλέγουν. 
Η πρώτη γενιά αποτελούνταν από ομάδες και οργανώσεις 
που εμπνέονταν από τις μαρξιστικές - λενινιστικές ιδέες (πχ. 
17Ν, Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας/ΕΛΑ). Θεωρούσαν την 
ανατροπή του καπιταλισμού, σκόπιμη και αναπόφευκτη και 
στόχευαν στη διάλυση των αστικών θεσμών και στη δημιουργία 
μιας αταξικής κοινωνίας μέσα από την αέναη ταξική πάλη. Οι 
τρομοκρατικές οργανώσεις της πρώτης γενιάς ακολουθούσαν 
και επηρεάστηκαν από ακροαριστερές τρομοκρατικές οργαν-
ώσεις της Ευρώπης, όπως οι Ερυθρές Ταξιαρχίες (Brigate Rosse) 
στην Ιταλία και Φράξια Κόκκινος Στρατός (Baader-Meinhof) 
στη Γερμανία. 

Η δεύτερη γενιά, που δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 2000 
έχει ως στόχο τη διάλυση της υπάρχουσας κοινωνικής δομής. 
Εκφράζει την απόρριψη και τη διαμαρτυρία της απέναντι στις 
κυρίαρχες αξίες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και της 
δημοκρατίας. Διακατέχεται από άκρατο μηδενισμό/νιχιλισμό 
και απορρίπτει το σύνολο των θεσμών του κράτους: πολιτικά 
κόμματα, εκκλησία, αστυνομία, στρατό, δικαιοσύνη και το 
εκπαιδευτικό και σωφρονιστικό σύστημα της χώρας. Επίσης 
βάζει στο στόχαστρο και τα Μ.Μ.Ε., ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
τράπεζες. 

Σύμβολα/Εμβλήματα 

Αναρχικές Οργανώσεις                           

Σέχτα Επαναστατών

Συνομωσία Πυρήνων της Φωτιάς (ΣΠΦ) ή Conspiracy of Cells of Fire, 
Conspirazione delle Cellule di Fuoco - Σχέδιο Φοίνικας 

FAI
(Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία)

Πυρήνας Όλγα-FAI-IRF Nucleo 
Olga FAI/FRI (Federazione 

Anarchica Informale, Fronte 
Rivoluzionario Internazionale)

Ακροαριστερές Οργανώσεις

DHKP/C
Devrimci Halk Kurtulus Partisi/ Cephesi (Επαναστατικό Λαϊκό 
Απελευθερωτικό Κόμμα/Μέτωπο (RPLP/F) ή Dev Sol ή Devrimci Sol 
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Ακροδεξιά
Η ακροδεξιά εξτρεμιστική ιδεολογία είναι μια εθνικιστική 

ιδεολογία, η οποία θεωρεί την εθνική ταυτότητα ως υπέρτατη 
αξία και αντιτίθεται με βίαιο τρόπο σε καθετί μπορεί να την 
αλλοιώσει. Η χρήση βίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
ιδεολογίας αυτής. Οι ακροδεξιοί εξτρεμιστές πιστεύουν σε 
πολιτικές ιδέες, αντιλήψεις και ιδεολογίες άκρα συντηρητικές, 
τις οποίες προσπαθούν να επιβάλουν στους υπόλοιπους με τη 
βία. Η ακροδεξιά εξτρεμιστική βία συνδέεται πολλές φορές με 
τα εγκλήματα μίσους, τα οποία στοχοποιούν ευάλωτες ομάδες 
ή άτομα που ταυτίζονται με κάποια συγκεκριμένη εθνοτική 
ομάδα, εθνική μειονότητα, θρησκεία ή σεξουαλική προτίμηση. 

Εκφράζει συμπάθεια για το Φασισμό, μια ριζοσπαστική, 
αυταρχική και εθνικιστική ιδεολογία, η οποία τοποθετεί το 
έθνος υπεράνω κάθε άλλης αξίας. Επίσης υποστηρίζει το 
βιολογικό ρατσισμό, μια έννοια που θεωρεί τους ανθρώπους 
μη-ίσους, και τους διαχωρίζει σε ανώτερους και κατώτερους με 
βάση το χρώμα του δέρματός τους, την εθνικότητά τους και τη 
θρησκεία τους. Η ακροδεξιά εξτρεμιστική ιδεολογία καλλιεργεί 
τόσο την Ισλαμοφοβία, δηλαδή το φόβο ή το μίσος για το Ισλάμ 
και τους μουσουλμάνους, όσο και την ομοφοβία.

Τέλος, στόχος της είναι η ανατροπή  και η εγκαθίδρυση ενός 
έθνους-κράτους που θα βασίζεται στο τρίπτυχο “φυλή, αίμα, 
καταγωγή” στα πρότυπα του εθνικοσοσιαλισμού, καθώς και η 
με κάθε τρόπο και τίμημα προστασία του “καθαρού αίματος” και 
“της καθαρής φυλής”.

Ακροδεξιές οργανώσεις

Ομάδα Ε - ΕΥ

Ανένταχτοι Μαίανδροι Εθνικιστές - Α.Μ.Ε.

B&H - Blood & Honour - Αίμα και τιμή

C18 - Combat 18

HSN (Hammerskins Nation Organisation)
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Σύμβολα/Λογότυπα
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται συχνά ως τατουάζ από 
ακροδεξιούς:

Aνάλυση Συμβόλων - Λογότυπων

Συμβολικός αριθμός για το σύνθημα Heil Hitler. Το γράμμα “Η” 
αποτελεί το 8ο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου (ΗΗ=Heil Hitler)

Ο Κέλτικος Σταυρός αποτελεί γνωστό σύμβολο της “λευκής 
ανωτερότητας”

Οι σταυρωτές χειροβομβίδες αποτελούν έμβλημα μιας μονάδας των 
ναζιστικών Waffen-SS που διέπραξε πολλά εγκλήματα

Συνδυασμός γράμματος και αριθμού ώστε να σχηματίζεται η λέξη 
“Hate” (μίσος). Επεξήγηση: Η-eight(8)=Hate. Επίσης, όντας το “Η”, το 
8ο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου σχηματίζεται και το 88, δηλαδή 
ΗΗ=Heil Hitler

Odal=
Αίμα/Ημέρα

Διακριτικά
SS  

SS-Totenkopf

Tyr=
Πόλεμος

Σβάστικα=
Νεοναζισμός

Κέλτικος Σταυρός 
WP WW

(Γερμανικός) 
Αετός

Διάφορες 
σημασίες

Wolfsangel=
Αντίσταση

Sturmabteilung

Λευκή
Πυγμή 

Lebensbaum=
Ζωή
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Ο Ναζιστικός Αετός αποτελεί σύμβολο του Γερμανικού Εθνικοσοσια-
λιστικού Κόμματος από τη δεκαετία του 1920, και έγινε σύμβολο της 
κυβέρνησης των Ναζί, όταν ανέλαβαν την εξουσία

Το κεφάλι του Θανάτου αποτελεί σύμβολο του κλάδου των SS-Toten-
kopfverbande που φρουρούσαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και 
αργότερα των 3rd SS “Totenkopf” Panzer Division, που διέπραξαν 
πολλά εγκλήματα πολέμου

Το αγκίστρι του λύκου αποτελεί αρχαίο βορειοευρωπαϊκό ιδεόγραμμα 
που χρησιμοποιήθηκε από τα ναζιστικά στρατεύματα κατά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο

Ακρωνύμια και αριθμοί που χρησιμοποιούνται συχνά ως 
τατουάζ 
ORION = Our Race is Our Nation (Η Φυλή μας είναι το έθνος 
μας)

RAHOWA = Racial Holy War (Φυλετικός Ιερός Πόλεμος)

SWP = Supreme White Power (Υπέρτατη Λευκή Δύναμη)

WPWW = White Pride World Wide (Λευκή Υπερηφάνεια 
Παγκοσμίως)

ZOG/JOG = Zionist Occupied Govern /Jewish Occupied Gov-
ern (Σιωνιστική Αρχή Κατοχής/ Εβραϊκή Αρχή Κατοχής)

5 = Δεν έχω να πω τίποτα 

23 = W = White (Λευκός)

28 = BH =Blood & Honour (Αίμα και Τιμή)

4/19 = Θυμάμαι τις ενέργειες στο Γουάκο του Τέξας (1993) και 
την έκρηξη βόμβας στην Οκλαχόμα (1995)

4/20 = Γενέθλια Χίτλερ

14 = Πρέπει να διασφαλίσουμε την επιβίωση της Φυλής μας 
και το Μέλλον των Λευκών Παιδιών (φράση του Ντέιβιντ Λέιν 
με δεκατέσσερις λέξεις)

18/88 = AH/HH   Αδόλφος Χίτλερ/Χάιλ Χίτλερ

311 = 3 x K= KKK = Κου Κλουξ Κλαν

Ακρωνύμιο για τη φράση White Power (Λευκή Δύναμη) ή White Pride 
(Λευκή Υπερηφάνεια)



28 29

Θρησκευτικά υποκινούμενη
Μια πληθώρα οργανώσεων έχει αναδυθεί από την εποχή που 

η Al-Qaeda ήλθε δυναμικά στο προσκήνιο αναπροσδιορίζοντας 
την ίδια την φύση του φαινομένου της παγκόσμιας τρομοκρατίας.  
Η γνωστότερη και πιο ανησυχητική οργάνωση στις μέρες 
μας είναι το ISIS (ή DAESH). Διεκδικεί οικουμενικότητα με 
την ίδρυση του “χαλιφάτου”, δραστηριοποιείται εκτός της 
γεωγραφικής του βάσης, με πληθώρα αιματηρών τρομο-
κρατικών επιθέσεων σε χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, 
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για στρατολόγηση, προπαγάνδα, 
δημιουργία εντυπωσιακών επικοινωνιακών γεγονότων, ενώ η 
δικτυακή του μορφή του έχει επιτρέψει μια τεράστια διασπορά. 
Επίσης και οι υπόλοιπες τρομοκρατικές οργανώσεις (BOKO 
HARAM, AL SHABAAB, κ.α.) υιοθετούν μια απόλυτη ρητορική 
κατά της Δύσης και όσων θεωρούν ότι συνεργάζονται μαζί της 
ή την εκπροσωπούν, καλώντας σε ολοκληρωτικό πόλεμο από 
όποια θέση βρίσκεται κανείς, σε όποιο τόπο της γης κατοικεί 
και με οποιοδήποτε μέσο, ηρωοποιώντας την ακρότητα και την 
θηριωδία ως μορφή “μαρτυρίου”, και “ανδρείας”.

Παράλληλα το ζήτημα των “αλλοδαπών μαχητών” 
που έχουν ενταχθεί στις τάξεις του ISIS και μάχονται στις 
εμπόλεμες ζώνες βρίσκεται στην αιχμή της πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό 
και στην τρομοκρατία. Οι “αλλοδαποί μαχητές” στην ευρύτερη 
περιοχή της Συρίας, του Ιράκ και της Λιβύης  που προέρχονται 
από Ευρωπαϊκές χώρες υπολογίζονται σε περίπου 6.000 άτομα.   
Αυτή τη στιγμή, θεωρούνται ως η κυρίαρχη απειλή για την 
Ευρωπαϊκή ασφάλεια. 

Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, βρίσκεται στο 
επίκεντρο του ζητήματος των “αλλοδαπών μαχητών”, καθώς 
οι βασικές κινήσεις τους γίνονται από ή μέσω χωρών που 
γειτνιάζουν με την Ελλάδα. 

Θρησκευτικά υποκινούμενες οργανώσεις

Al Qaeda

GSPC/AQIM Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat - 
Οργάνωση Αλ Κάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ (AQIM)

AQAP (Al-Qaeda στην Αραβική Χερσόνησο) 
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DAESH/ISIS (Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Συρίας)
Al - Shabaαb - Harakat al-shabaαb al-mujahidin - Σομαλία

Lashkar-Taiba - LeT (Πακιστάν)
Caucasus Emirate Imarat Kavkaz (Caucasus Emirat) (Εμιράτο του 
Καυκάσου)

Βokο Haram (Νιγηρία)

Jabhat al-Nusra (Al-Nusra) μετονομάσθηκε σε Jabhat Fateh al-Sham



Για διευκρινήσεις, προσθήκες, σχόλια,
παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση:

info@counter-radicalisation.gr &
kratikitm2@astynomia.gr


