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Abstract 

The purpose of this thesis is the study of terrorist activity and the analysis of the risks from its 

implementation in order to determine which is the most dangerous strategy of terrorist 

groups. After analyzing the theoretical background of terrorism, specific case studies justifying 

terrorist tactics will be presented to identify the broader implications that states may face. 

Then by using risk tools (Risk Matrix, Event Tree Analysis) the possible risks from the 

successful terrorist action will be compared in order to analyze the possible outcomes from 

the states, in which case to determine which strategy has the greatest impact on all sectors. 

The findings of this study ultimately show that all terrorist strategies extend to a broad but 

common range of action that can be countered without catastrophic consequences as long as 

terrorist targets are identified in time. Terrorist organizations as presented in the 

international literature, seek to change the status quo and to cause effects in the areas of the 

economy, human life as well as the psychological effect on society. After the risk assessment 

procedures, it was found that the provocation strategy involves risks that need to be 

addressed immediately and concern the areas of security, the economy and the integrity of 

democracy. With appropriate measures regarding the legitimate use of force by states and 

the use of intelligence services, there is room to counter the escalation of terrorism without 

causing dangerous situations for human security. 

Keywords: Terrorism, provocation, human security, impacts  
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Περύληψη 

κοπόσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ μελζτθ τθσ τρομοκρατικισ δράςθσ και 

θ ανάλυςθ των κινδφνων από τθν εφαρμογι τθσ ϊςτε να κακοριςτεί ποια αποτελεί τθν 

επικινδυνότερθ ςτρατθγικι των τρομοκρατικϊν ομάδων. Αφοφ πραγματοποιθκεί θ ανάλυςθ 

του κεωρθτικοφ υπόβακρου τθσ τρομοκρατίασ, κα παρουςιαςτοφν ςυγκεκριμζνεσ 

περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ που επιβεβαιϊνουν τισ τρομοκρατικζσ τακτικζσ ϊςτε να 

προςδιοριςτοφν οι ευρφτερεσ επιπτϊςεισ που δφναται να αντιμετωπίςουν τα κράτθ. τθ 

ςυνζχεια με τθν χριςθ εργαλείων διακινδφνευςθσ (Risk Matrix, Event Tree Analysis) κα γίνει 

θ ςφγκριςθ των πικανϊν κινδφνων από τθν επιτυχθμζνθ τρομοκρατικι δράςθ ϊςτε να 

αναλυκοφν οι πικανζσ εκβάςεισ για τα κράτθ, οπότε και να προςδιοριςτεί ποια ςτρατθγικι 

ζχει τον μεγαλφτερο αντίκτυπο ςε όλουσ τουσ τομείσ. Σα ευριματα αυτισ τθσ μελζτθσ 

δείχνουν εν τζλει ότι όλεσ οι ςτρατθγικζσ των τρομοκρατϊν εκτείνονται ςε ζνα ευρφ αλλά 

κοινό φάςμα δράςθσ που μπορεί να αντιμετωπιςτεί χωρίσ καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ, αρκεί 

να εντοπιςκοφν εγκαίρωσ οι ςτόχοι των τρομοκρατϊν. Οι τρομοκρατικζσ οργανϊςεισ όπωσ 

παρουςιάηεται ςτθ διεκνι βιβλιογραφία επιδιϊκουν τθν αλλαγι του status quo, τθν 

πρόκλθςθ πλιγματοσ ςτουσ τομείσ τθσ οικονομίασ, τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ κακϊσ και  τθν 

ψυχολογικι επίδραςθ για τθν κοινωνία. Μετά τισ διαδικαςίεσ διακινδφνευςθσ διαπιςτϊκθκε 

πωσ θ ςτρατθγικι τθσ πρόκλθςθσ αποτελεί τθν επικινδυνότερθ ςτρατθγικι κακϊσ εμπεριζχει 

κινδφνουσ που χριηουν άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ και αφοροφν τουσ τομείσ τθσ αςφάλειασ, τθσ 

οικονομίασ και τθσ ακεραιότθτασ τθσ δθμοκρατίασ. Με τα κατάλλθλα μζτρα που αφοροφν 

τθν κεμιτι χριςθ τθσ βίασ από τα κράτθ και τθν αξιοποίθςθ των υπθρεςιϊν πλθροφοριϊν, 

υπάρχει περικϊριο να αντιμετωπιςτεί θ κλιμάκωςθ τθσ τρομοκρατίασ χωρίσ να προκλθκοφν 

επικίνδυνεσ καταςτάςεισ για τθν ανκρϊπινθ αςφάλεια.  

Όροι κλειδιά: Σρομοκρατία, πρόκλθςθ, ανκρϊπινθ αςφάλεια, αντίκτυποσ 
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1 Ειςαγωγό 

Η τρομοκρατία είναι ζνα φαινόμενο που ζκανε τθν εμφάνιςθ του αρκετά χρόνια πριν, με τον 

πρϊτο οριςμό τθσ ζννοιασ να δίνεται το 1789 κατά τθν Γαλλικι Επανάςταςθ από τον 

Αμερικανό Ιςτορικό Walter Laquer. Αποτελεί από τότε ζνα μζςο πίεςθσ προσ τισ κυβερνιςεισ 

από οργανωμζνεσ ομάδεσ με κρθςκευτικά, ιδεολογικά ι πολιτικά κίνθτρα με απϊτερο ςκοπό 

να αντλιςουν ςυγκεκριμζνα οφζλθ. Ανά περιόδουσ ζχει αλλάξει πολιτικοκοινωνικά 

χαρακτθριςτικά ςκοπεφοντασ πάντα ςτθν πρόκλθςθ φόβου ςε μεμονωμζνα άτομα ι 

κοινωνικζσ ομάδεσ. Η τρομοκρατία ςτον 21ο αιϊνα όμωσ αποτελεί ηιτθμα που χριηει άμεςθ 

αντιμετϊπιςθ και ανακεϊρθςθ κακϊσ οι προκλιςεισ, με γνϊμονα πάντα τθν ανκρϊπινθ 

αςφάλεια, ζχουν πολλαπλαςιαςτεί. Σο μζγεκοσ των τρομοκρατικϊν επικζςεων τα τελευταία 

χρόνια ςτθν Ευρϊπθ αλλά και τον υπόλοιπο κόςμο που προζρχονται από ιςλαμιςτικοφσ 

κφκλουσ, ζχουν ωκιςει τθν διεκνι κοινότθτα ςτον επαναπροςδιοριςμό τθσ μελζτθσ τθσ 

τρομοκρατίασ. Μζςα από αναδρομι ςτισ τακτικζσ τθσ Αλ Κάιντα και γενικότερα του 

κρθςκευτικοφ φονταμενταλιςμοφ, θ εργαςία κα οδθγιςει ςε μία ιςτορικι αναδρομι, 

ελπίηοντασ ότι κα προςφζρει χριςιμα ςυμπεράςματα και εκτιμιςεισ για το μζλλον. 

 Πλζον οι επικζςεισ των τρομοκρατικϊν οργανϊςεων πραγματοποιοφνται όχι μόνο με 

ςυμβατικά μζςα αλλά και μζςω ενόσ νζου είδουσ υβριδικοφ πολζμου με αςςφμετρεσ 

απειλζσ, δολιοφκορζσ και με τθ χριςθ βιολογικϊν, χθμικϊν όπλων. Με βάςθ τα παραπάνω, 

τα κράτθ πρζπει να προβοφν ςε ενζργειεσ πρόλθψθσ και καταςτολισ τζτοιων επικζςεων 

ϊςτε να προςτατζψουν το πολυτιμότερο δθμόςιο αγακό, αυτό τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ. Σα 

εργαλεία για τθν αποτελεςματικι καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ παρζχονται από τα ίδια 

τα κράτθ δικαίου, που με τθ ςυνεχι επικαιροποίθςθ του νομικοφ πλαιςίου, παρζχουν τισ 

κατάλλθλεσ βελτιϊςεισ ϊςτε να διαςφαλίςουν τθν προςταςία ςτισ νζεσ απειλζσ. τθν 

παροφςα διπλωματικι κα γίνει μία ανάλυςθ αυτϊν των απειλϊν κακϊσ και των τακτικϊν 

που οι τρομοκρατικζσ οργανϊςεισ χρθςιμοποιοφν μζςα από περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ, 

ϊςτε αρχικά να αποτυπωκεί το πλαίςιο δράςθσ τουσ. Υςτερα χρθςιμοποιϊντασ εργαλεία 

διακινδφνευςθσ κα γίνει μία ταξινόμθςθ των πικανων εκβάςεων από τθν επιτυχθμζνθ 

τρομοκρατικι δράςθ με βάςθ τθν επικινδυνότθτα τουσ για τα κράτθ, ϊςτε μελλοντικά να 

μποροφν να αντιμετωπιςτοφν οποιεςδιποτε κακόβουλεσ ενζργειεσ.  

Με αυτό το τρόπο κα επιτευχκεί μια διαφορετικι προςζγγιςθ του ηθτιματοσ τθσ 

τρομοκρατίασ που ςτοχεφει ςτθν βελτίωςθ των μθχανιςμϊν αντιμετϊπιςθσ τθσ, κακϊσ 

ταυτόχρονα κα εξεταςτοφν όλεσ οι ενζργειεσ που προκαλοφν τθν ζξαρςθ τθσ αλλά και οι 

πικανζσ εκβάςεισ για τα κράτθ. Διαπιςτϊνεται ότι θ διοίκθςθ τθσ διακινδφνευςθσ ζχει τθ 

δυνατότθτα να δίνει λφςεισ ςε κζματα τρομοκρατίασ, κάτι που εκ πρϊτθσ όψθσ φαίνεται 

αδφνατο κακϊσ αυτι εμφανίηεται ςυνικωσ αιφνιδιαςτικά και με αςφμμετρα μζςα. Με τθν 

γενικότερθ μελζτθ τθσ βιβλιογραφίασ και ειδικότερα του βιβλίου των Κydd and Walter, 
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Strategies of Terrorism κα προςδιοριςτεί το μοτίβο δράςθσ τθσ τρομοκρατίασ, ϊςτε αυτι να 

χρθςιμοποιθκεί μελλοντικά από τουσ μθχανιςμοφσ αντιτρομοκρατίασ για ςχεδίαςθ 

αποτελεςματικϊν ςτρατθγικϊν καταςτολισ τθσ. Με τθν ςφγχρονθ τρομοκρατία να δρα πιο 

ςυχνά από ποτζ, είναι κεμιτό θ ακαδθμαϊκι κοινότθτα να προςανατολιςτεί προσ τθν 

ανακεϊρθςθ των αιτιϊν που προκαλοφν τθν ζξαρςθ τθσ τρομοκρατίασ ϊςτε να 

αποφευχκοφν τρομοκρατικζσ ενζργειεσ που δφναται να ζχουν διεκνι αντίκτυπο. 
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2 Θεωρητικό Ανϊλυςη ςτρατηγικών 

τρομοκρατύασ 

 

2.1 Πλαύςιο ανϊλυςησ τρομοκρατύασ 

Η τρομοκρατία αποτελεί ζνα από τα κριςιμότερα κζματα που απαςχολοφν τθ παγκόςμια 

κοινότθτα κακϊσ ζνα μικρό χτφπθμα ςε ζνα ςθμείο του πλανιτθ δφναται να ζχει ιςχυρό 

αντίκτυπο ςτο ςφνολο του διεκνοφσ ςυςτιματοσ. Η 11θ επτεμβρίου 2001 ιταν θ μζρα που 

άλλαξε ολοκλθρωτικά τισ ςτρατθγικζσ αςφαλείασ και τθν πολιτικι που εφαρμόηεται από 

πλευράσ των κρατϊν ϊςτε να περιοριςτοφν οι τρομοκρατικζσ επικζςεισ, κακιςτϊντασ τθν 

τρομοκρατία ωσ τθ ςθμαντικότερθ απειλι για τθν παγκόςμια αςφάλεια. Η κατάρριψθ των 

δίδυμων πφργων επζφερε ραγδαία αλλαγι ςτον τρόπο αντιμετϊπιςθσ τθσ τρομοκρατίασ όχι 

μόνο ςε πολιτικό, ςτρατθγικό ι κεςμικό επίπεδο, αλλά και ωσ προσ τον τρόπο ζρευνασ τθσ ςε 

ακαδθμαϊκό επίπεδο. φμφωνα με τον Schmid θ τρομοκρατία περιγράφεται με δφο 

οριςμοφσ, με τον πρϊτο να είναι θ αποτελεςματικι άςκθςθ πολιτικισ βίασ μζςω τθσ 

πρόκλθςθσ φόβου. Ο δεφτεροσ οριςμόσ τθν περιγράφει ωσ μία άμεςθ βίαιθ πράξθ χωρίσ 

θκικοφσ ι νόμιμουσ περιοριςμοφσ, που ςτοχεφει ςε πολίτεσ και αμάχουσ  ϊςτε να 

προκαλζςει ψυχολογικζσ και προπαγανδιςτικζσ επιδράςεισ ςε διάφορα ακροατιρια ι 

αντιμαχόμενα τμιματα (Schmid 2011, ςελ 158).  

Μετά τθν επίκεςθ ςτουσ δίδυμουσ πφργουσ φαίνεται πλζον ότι θ φφςθ τθσ απειλισ για τθν 

παγκόςμια αςφάλεια ζχει αλλάξει και απαιτείται ζνα νζο πλαίςιο προςζγγιςθσ του 

ηθτιματοσ τθσ τρομοκρατίασ όπου αυτι αποκτά κεντρικι κζςθ ςτα κζματα διεκνοφσ 

πολιτικισ (Crenshaw 2011, ςελ 117). Κάποιοι αναλυτζσ κεωροφν ότι θ τρομοκρατία ζχει 

διαφοροποιθκεί ριηικά ωσ προσ τθ δράςθ τθσ ενϊ άλλοι υποςτθρίηουν πωσ απλά ζχει 

εξελιχτεί ιςτορικά χωρίσ να αποτελεί ζνα νζο είδοσ φαινομζνου (Gofas 2012, ςελ 17). 

φμφωνα με τον Gofas οι υποςτθρικτζσ τθσ αντίλθψθσ για τθ νζα τρομοκρατία διακρίνουν 

πζντε ςθμεία που ζχουν κακορίςει τθν εξζλιξθ τθσ, τα οποία είναι θ δομι οργάνωςθσ, το 

επιχειρθςιακό εφροσ, τα κίνθτρα, οι τακτικζσ και θ αντίλθψθ για το βεςτφαλιανό ςφςτθμα.  

Η παλαιά τρομοκρατία  χρθςιμοποιοφςε τθν ιεραρχικι δομι ωσ προσ τον τρόπο οργάνωςθσ 

και ςφςτθμα διοίκθςθσ με τθ δράςθ τθσ να περιορίηεται εντόσ των κρατικϊν ςυνόρων. ε 

αντίκεςθ, θ νζα τρομοκρατία επεκτείνει τθ δράςθ τθσ ςτο διεκνζσ ςφςτθμα, χωρίσ 

ιεραρχικοφσ δεςμοφσ, όπου οι οργανϊςεισ που εμπλζκονται ζχουν τθν αυτονομία να δρουν 

πιο ελεφκερα. Επιπροςκζτωσ, το επιχειρθςιακό πεδίο που πλζον δραςτθριοποιείται θ 

τρομοκρατία επεκτείνεται ςε ζνα διευρυμζνο γεωγραφικό πεδίο και ζχει ςτόχο τθν αλλαγι 

του status quo και τθσ παγκόςμιασ τάξθσ ςε διεκνζσ επίπεδο και οι ςτόχοι τθσ δεν αφοροφν 
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μεμονωμζνα κράτθ. Όςον αφορά τα κίνθτρα δράςθσ τθσ τρομοκρατίασ, αυτά διαφζρουν 

κακϊσ πλζον δεν είναι κακαρά πολιτικά όπωσ είκιςται αλλά ςυνδζονται με ακραίεσ  

κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ, κυρίωσ για το Ιςλάμ, με ςκοπό να δθμιουργιςουν κακεςτϊτα 

νομιμοποίθςθσ τθσ βίασ. ε αντίκεςθ με το παρελκόν, οι τρομοκράτεσ δεν 

διαπραγματεφονται τισ απαιτιςεισ τουσ και δφναται να προβοφν ςε ακραίεσ πράξεισ ϊςτε να 

πετφχουν τα ςυμφζροντα τουσ. Προβαίνουν ςε αδιάκριτθ χριςθ βίασ με πολλζσ απϊλειεσ 

ενϊ ςτο παρελκόν χρθςιμοποιοφςαν τακτικζσ που περιλάμβαναν μόνο τθν αναγκαία βία για 

τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τουσ. Η γενικότερθ αντίλθψθ ωσ προσ το ίδιο το ςφςτθμα, διαφζρει 

από αυτι του παρελκόντοσ, κακϊσ ςτθν παλαιά τρομοκρατία θ εκνικοπολιτικι ατηζντα των 

τρομοκρατϊν ςτρεφόταν ενάντια του βεςτφαλιανοφ ςυςτιματοσ και τισ αρχζσ που 

υποςτιριηε. Πλζον θ νζα τρομοκρατία ςτρζφει τθν κρθςκευτικι τθσ ιδεολογία ενάντια ςτο 

ςφςτθμα που κεωρεί ότι δεν μπορεί πλζον να ανικει, κακϊσ αυτό αποτελεί απειλι για τθν 

ίδια τθσ τθν φπαρξθ (Gofas 2012, ςελ 29).   

Για να πετφχουν τουσ ςκοποφσ τουσ, οι τρομοκράτεσ  χρθςιμοποιοφν όπλα που δεν απαιτοφν 

εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, είναι χαμθλοφ ρίςκου και δεν απαιτείται ςυγκεντρωτικι εκπαίδευςθ 

όπωσ απαγωγζσ, βομβιςτικζσ επικζςεισ, εκτελζςεισ και ενζργειεσ εναντίων αμάχων. 

(Hoffman 1993, ςελ 13). Κάκε φορά ςτοχοποιοφν διαφορετικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ, κάτι που 

διαφοροποιείται ανάλογα το εκνοτικό,  φυλετικό και  κρθςκευτικό  υπόβακρο των 

τρομοκρατϊν (Jones, Doxsee,  Harrington 2020, ςελ 1). υνοψίηοντασ αρκετοί αναλυτζσ 

μεταξφ αυτϊν και ο Gofas διακρίνουν ότι παρά τισ διαφορζσ μεταξφ παλαιάσ και νζασ 

τρομοκρατίασ και των διαφορετικϊν ςτρατθγικϊν που χρθςιμοποιοφνται κάκε φορά, οι 

ςτόχοι των τρομοκρατϊν παραμζνουν ίδιοι αν και είναι ςαφϊσ διευρυμζνοι. υνεπϊσ οι 

ενζργειζσ τουσ εςτιάηουν ςτθν επίτευξθ  πζντε κοινϊν ςκοπϊν: τθσ αλλαγισ του κακεςτϊτοσ, 

τθσ κατάλθψθσ τθσ κρατικισ εξουςίασ, τθσ αλλαγισ τθσ υπάρχουςασ πολιτικισ, του ελζγχου 

του πλθκυςμοφ και τθν αλλαγι του status quo (Kydd and Walter 2006, ςελ 96). 

 

2.2 Στρατηγικϋσ τησ τρομοκρατύασ 

Για να ςχεδιαςτεί αποτελεςματικι ςτρατθγικι αντιτρομοκρατίασ πρζπει να κατανοθκεί θ 

λογικι με τθν οποία αςκείται θ βία από ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ. Παράγοντεσ επιτυχίασ των 

τρομοκρατϊν αποτελοφν ο φόβοσ που κυριεφει τθν κοινωνία αλλά και θ δράςθ τουσ που  

είναι δομθμζνθ ζτςι, ϊςτε να ωκεί τισ κυβερνιςεισ να δράςουν με τον τρόπο που επικυμοφν 

οι ίδιοι οι τρομοκράτεσ (Kydd and Walter 2006, ςελ 94). Οι Kydd and Walter αναφζρουν ότι οι 

ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιοφν οι τρομοκράτεσ για να επιτφχουν τουσ ςκοποφσ τουσ  είναι 

αυτζσ του εκφοβιςμοφ, τθσ πλειοδοςίασ, τθσ πρόκλθςθσ, τθσ εμπόδιςθσ και τθσ φκοράσ 

(Kydd and Walter 2006, ςελ 95).  



5 
 

 

 

Εικόνα 1 τρατθγικζσ τρομοκρατίεσ και οι ςτόχοι τουσ ςφμφωνα με τουσ Kydd and Walter 

 

2.2.1 Στρατηγικό τησ φθορϊσ 

 Η ςτρατθγικι τθσ φκοράσ βαςίηεται ςτθ δυνατότθτα μιασ τρομοκρατικισ ομάδασ να πείςει 

τον αντίπαλο ότι διακζτει τθν αποφαςιςτικότθτα να επιφζρει τόςο ςοβαρό κόςτοσ ϊςτε ο 

εχκρόσ να υποκφψει ςτισ απαιτιςεισ των τρομοκρατϊν. Όςο μεγαλφτερο είναι το κόςτοσ που 

δφναται να προκαλζςει μία τρομοκρατικι ομάδα τόςο πικανότερο είναι μελλοντικά να 

διατθριςει τθν ικανότθτα πρόκλθςθσ κόςτουσ, ϊςτε ο ςτόχοσ να υποκφψει ςτισ απαιτιςεισ 

τθσ. Ζνασ πόλεμοσ φκοράσ είναι περιςςότερο αποτελεςματικόσ ενάντια κάποιων ςτόχων 

παρά κάποιων άλλων. Η πικανότθτα τθσ επιτυχίασ αυτισ τθσ ςτρατθγικισ ζναντι ενόσ 

κράτουσ εξαρτάται από τρεισ παράγοντεσ: πόςο ενδιαφζρει το κράτοσ το ηιτθμα που είναι 

υπό διαμάχθ, οι περιοριςμοί ςτθν δυνατότθτα του να ανταποδϊςει βίαια και θ ευαιςκθςία 

του πλθκυςμοφ ςτο κόςτοσ τθσ ενδεχόμενθσ βίασ που κα αςκθκεί (Kydd and Walter 2006, 

ςελ 103). 

Η πρϊτθ μεταβλθτι ςυνδζεται με τθ ςθμαςία που προςδίδει το κράτοσ για το κζμα το οποίο 

ενδιαφζρεται, κακϊσ τα κράτθ με ςθμαντικά ςυμφζροντα δφςκολα κα ςυμμορφωκοφν με τισ 

απαιτιςεισ των τρομοκρατϊν, ςε αντίκεςθ με αυτά που ζχουν μόνο ιςςονοσ ςθμαςίασ 

ςυμφζροντα. Η δεφτερθ μεταβλθτι, των περιοριςμϊν ςτα αντίποινα, ςχετίηεται με το κόςτοσ 

που κα επωμιςτοφν οι τρομοκράτεσ ϊςτε να επιδιϊξουν ζνα πόλεμο φκοράσ κακϊσ οι 

τρομοκρατικζσ οργανϊςεισ είναι ςχεδόν πάντα πιο αδφναμεσ από τισ κυβερνιςεισ που 

ςτοχεφουν. Όςο λιγότερο περιοριςμζνθ είναι μία κυβζρνθςθ ςτθν ανταπόδοςθ τθσ βίασ τόςο 

δυςκολότερα κα πετφχει το ζργο των τρομοκρατϊν κακϊσ οι πικανότθτεσ να μθν δεχτοφν 

αντίποινα ςε μία ενδεχόμενθ τρομοκρατικι ενζργεια είναι λιγοςτζσ. Για το λόγο αυτό, τα 

αυταρχικά πολιτεφματα είναι πικανότερο να αντιδράςουν πιο βίαια ςε μία ενδεχόμενθ 
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τρομοκρατικι ενζργεια από τα δθμοκρατικά, κακϊσ ζχουν λιγότερουσ περιοριςμοφσ ςχετικά 

με τθν καταπάτθςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και των τακτικϊν ανάκριςθσ. Επίςθσ 

μποροφν να ςυλλζγουν ευκολότερα πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ τρομοκράτεσ και ζχουν τθν 

δυνατότθτα των ςυλλογικϊν αντιποίνων ςτθν περίπτωςθ που δεχτοφν κάποια τρομοκρατικι 

ενζργεια. Η τρίτθ μεταβλθτι ςχετίηεται με τθν αντοχι των κοινωνιϊν ςτο  κόςτοσ των 

ςυνεχϊν τρομοκρατικϊν χτυπθμάτων. Οι κοινότθτεσ που ζχουν τθ δυνατότθτα να 

απορροφοφν ευκολότερα τθ βία και για περιςςότερο χρόνο είναι λιγότερο πικανό να 

επθρεαςτοφν από τζτοιου είδουσ επικζςεισ. 

 Η αντοχι ενόσ κράτουσ ςε πικανζσ επικζςεισ υψθλοφ κόςτουσ δφναται να εκτιμθκεί από τισ 

τρομοκρατικζσ οργανϊςεισ με βάςθ δφο παράγοντεσ, τον τφπο του πολιτεφματοσ του 

κράτουσ-ςτόχου και τθν ςυμπεριφορά του ςε παλαιότερεσ τρομοκρατικζσ επικζςεισ. Ο 

πρϊτοσ παράγοντασ είναι ςθμαντικόσ κακϊσ τα δθμοκρατικά κράτθ ζχουν μειωμζνθ αντοχι 

ςτα χτυπιματα, επειδι οι πολίτεσ τζτοιων πολιτευμάτων είναι πικανότερο να απαιτιςουν το 

τζλοσ τθσ βίασ. ε πιο αυταρχικά κράτθ αυτό δεν ςυμβαίνει κακϊσ θ κυβζρνθςθ μπορεί να 

ελζγχει ευκολότερα τα μζςα επικοινωνίασ και να κατευκφνει τθν κοινι γνϊμθ ςφμφωνα με 

τα ςυμφζροντα τθσ. Όςον αφορά το δεφτερο παράγοντα οι τρομοκράτεσ είναι πικανότερο να 

επιτεκοφν ςε κυβερνιςεισ που ζχουν υποκφψει ςε απαιτιςεισ κατά το παρελκόν κακϊσ 

κεωροφν ότι αυτι θ ςυμπεριφορά φανερϊνει ςθμάδι αδυναμίασ (Kydd and Walter 2006, ςελ 

105). 

Η επίκεςθ αυτοκτονίασ ςτθν Βθρυτό το 1983 που είχε  ωσ αποτζλεςμα των κάνατο 241 

Αμερικανϊν πεηοναυτϊν αποτελεί ςαφζσ παράδειγμα τθσ πρϊτθσ μεταβλθτισ που επθρεάηει 

τθν επιτυχία ενόσ πολζμου φκοράσ. Οι ΗΠΑ παρότι κατείχαν τθν ιςχφ για να 

πραγματοποιιςουν αντίποινα, επζλεξαν να αποχωριςουν από το Λίβανο και να μθν 

ειςζλκουν ςε μακροχρόνιεσ ςυγκροφςεισ. Σο κόςτοσ από παρόμοιεσ τρομοκρατικζσ επικζςεισ 

αν παρζμεναν ςτο Λίβανο κα υπερζβαιναν ςε μζγεκοσ των ςυμφερόντων τουσ τθ δεδομζνθ 

ςτιγμι, δθλαδι τθν αποτροπι τθσ υριακισ κυριαρχίασ ςτθν περιοχι (Kydd and Walter 2006, 

ςελ 105). Ωςτόςο, το πιο γνωςτό παράδειγμα ςτρατθγικισ τθσ φκοράσ αποτζλεςε ο πόλεμοσ  

τθσ Αλ Κάιντα με τισ ΗΠΑ. Ο μακροχρόνιοσ πόλεμοσ των τηιχαντιςτϊν είχε βαςικό ςκοπό τθν 

αλλαγι του status quo ςτθ Μζςθ Ανατολι. Μζςω των επικζςεων ςε ιςχυρά κράτθ όπωσ οι 

ΗΠΑ  επιδίωκαν να παραδειγματίςουν τα μουςουλμανικά κακεςτϊτα να μθν ςυνεργάηονται 

με τθ Δφςθ, με απϊτερο ςκοπό να αντικαταςτιςουν τισ κυβερνιςεισ τουσ με ιςλαμιςτικζσ 

που κα υπακοφν  το νόμο τθσ ςαρία. Οι επικζςεισ τθν 11θ επτεμβρίου 2001 ςτθν καρδιά τθσ 

Αμερικισ είχαν ςκοπό να αποδείξουν ότι οφτε μία υπερδφναμθ όπωσ αυτι είναι άτρωτθ και 

ότι κανείσ δεν είναι αςφαλισ. Ο Μπιν Λάντεν επιδίωκε να πετφχει τον πολιτικό του ςκοπό, 

που ιταν να εξαπλϊςει τον ιςλαμιςμό εκτόσ των ςυνόρων τθσ Μζςθσ Ανατολισ. Για να 

επιτευχκεί αυτό, πραγματοποιοφςε επικζςεισ μεγάλου κόςτουσ κατά των ΗΠΑ ϊςτε να τισ 

ωκιςει  ςε ζναν αγϊνα που δεν κα μποροφςε να νικιςουν. Με αυτό το τρόπο ικελε να τισ 
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αναγκάςει να αποςφρουν τα ςτρατεφματα τουσ και να διακόψουν τθν οικονομικι ςτιριξθ και 

επιρροι από τα αραβικά κακεςτϊτα (Ganor 2004, ςελ 36). 

 

2.2.2 Στρατηγικό του εκφοβιςμού 

Ο εκφοβιςμόσ αποτελεί τθν ςτρατθγικι που μζςα από απειλζσ και βίαιεσ ενζργειεσ  επικυμεί 

να πάρει τον ζλεγχο του πλθκυςμοφ και να περιορίςει τθν ιςχφ τθσ κυβζρνθςθσ. Για να 

επιτευχκεί αυτό αρκεί να επικρατιςει θ αντίλθψθ ότι θ κυβζρνθςθ δεν είναι ςε κζςθ να 

προςτατεφςει μελλοντικά κφματα κακϊσ οι τρομοκράτεσ ζχουν τθ δφναμθ να τιμωριςουν 

όποιον είναι ανυπάκουοσ. Για να ανατραπεί θ κυβζρνθςθ οι τρομοκράτεσ προβαίνουν ςε 

δολοφονίεσ των υποςτθρικτϊν τθσ κυβζρνθςθσ, ϊςτε να πειςτεί θ κοινωνία ότι το τίμθμα κα 

είναι μεγάλο αν ςυνεχίηει να ςτθρίηει τθν κυβζρνθςθ. ε πολλζσ περιπτϊςεισ όταν οι 

κυβερνιςεισ αρνοφνται να προβοφν ςε μία πολιτικι που ευνοεί τουσ τρομοκράτεσ, οι ίδιοι 

εφαρμόηουν τακτικζσ εκφοβιςμοφ προβάλλοντασ τα αιτιματα τουσ κατευκείαν ςτθν 

κοινωνία, δείχνοντασ τισ προκζςεισ τουσ με απειλζσ ι και τθν χριςθ βίασ. 

Όταν ο ςτόχοσ είναι θ αλλαγι του κακεςτϊτοσ ο εκφοβιςμόσ είναι πικανό να ζχει επιτυχία 

εναντίον αδφναμων κρατϊν που αποτελοφνται κυρίωσ από δφςβατα εδάφθ. Πρϊτα με τθν 

αποδυνάμωςθ τθσ εξουςίασ και φςτερα με επικζςεισ από εξεγερμζνεσ ομάδεσ, ϊςτε να 

τεκοφν οι βάςεισ  για τθν πρόκλθςθ τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ. τθν περίπτωςθ που 

επιδιϊκεται ο ζλεγχοσ τθσ κοινωνίασ, πρωταρχικόσ ςτόχοσ των τρομοκρατϊν είναι θ 

αποδυνάμωςθ τθσ δικαιοςφνθσ ϊςτε να μθ είναι ςε κζςθ να καταδικάηει περιπτϊςεισ 

εκφοβιςμοφ και εν τζλει οι πολίτεσ να ηουν με τον φόβο, αναηθτϊντασ  τθν προςταςία ςε μθ 

κρατικοφσ δρϊντεσ που είναι φιλικά προςκείμενοι ςε τρομοκρατικζσ οργανϊςεισ. Η 

διαφκορά του δικαςτικοφ ςυςτιματοσ από υποςτθρικτζσ των τρομοκρατικϊν οργανϊςεων 

ενκαρρφνει αυτι τθ ςτρατθγικι κακϊσ με τθ διαςπορά του φόβου ςτθν κοινωνία, τα όργανα 

τθσ δικαιοςφνθσ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ είναι απρόκυμα να καταδικάςουν εγκλιματα 

τρομοκρατϊν εξαιτίασ των προςωπικϊν επιπτϊςεων που ενδζχεται να αντιμετωπίςουν (Kydd 

and Walter 2006, ςελ 110). 

Μία τζτοια τακτικι χρθςιμοποιοφταν από τουσ Σαλιμπάν, οι οποίοι προζβαιναν ςε 

απάνκρωπεσ ενζργειεσ προκειμζνου να εμποδίςουν τισ γυναίκεσ να ζχουν ίςα δικαιϊματα 

ςτθ κοινωνία. Με τθν πρόφαςθ ότι το προςτάηει ο νόμοσ τθσ ςαρία προχωροφςαν ςε 

δολοφονίεσ και φυλακίςεισ, περιορίηοντασ τισ επαγγελματικζσ και κοινωνικζσ ευκαιρίεσ των 

γυναικϊν. Με αυτόν τον τρόπο ϊκθςαν μεγάλο ποςοςτό του γυναικείου πλθκυςμοφ ςτθν 

πορνεία και τθ δουλεία ωσ αναγκαία λφςθ βιοποριςμοφ τουσ . Αυτό είχε ωσ  αποτζλεςμα ο 

αποκλειςμόσ των γυναικϊν από το δικαίωμα των κοινωνικϊν ςχζςεων, τθσ μόρφωςθσ και τθσ 

προςωπικισ ηωισ (Goodson 2001, ςελ 418). Για να ζχει επιτυχία αυτι θ ςτρατθγικι, οι 

Σαλιμπάν όταν καταλάμβαναν μία περιοχι, ρφκμιηαν πρωταρχικά τισ αρχζσ που διζπουν τθ 
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γυναικεία μεταχείριςθ. Επίςθσ είχαν κεςπίςει νόμουσ ςχετικά με τθν πρζπουςα γυναικεία 

ςυμπεριφορά και επζβλεπαν τθν εφαρμογι τουσ με κρατικι υπθρεςία που εξειδικεφεται ςε 

εκιμοτυπικά κζματα και ειδικά ςτθν ςυμπεριφορά των γυναικϊν (Goodson 2001, ςελ 418). 

 Σο εφροσ των περιοριςμϊν ενάντια ςτισ γυναίκεσ ιταν μεγάλο και επεκτεινόταν ςε 

διάφορουσ τομείσ όπου οι Σαλιμπάν αςκοφςαν επιρροι, όπωσ το δικαίωμα τουσ να 

εμφανίηονται δθμόςια ι τθν πρόςβαςθ ςτθ μόρφωςθ και τθν εργαςία. Επίςθσ οι γυναίκεσ 

είχαν περιοριςμζνεσ ελευκερίεσ ςτθν ζνδυςθ, τθν υγειονομικι περίκαλψθ και τθν 

δυνατότθτα χριςθσ των δικαιωμάτων πρόςβαςθσ ςτθ δικαιοςφνθ (Goodson 2002, ςελ 9). Οι 

Σαλιμπάν χρθςιμοποιοφςαν τθν τακτικι του εκφοβιςμοφ κεωρϊντασ ότι με αυτό τον τρόπο 

κα  διατθριςουν τθν ενότθτα μεταξφ των δυνάμεων τουσ και ότι ζτςι κα αποτρζψουν 

φαινόμενα διαφκοράσ ςτουσ κόλπουσ τουσ. Ο μιςογυνιςμόσ αποτελοφςε κομμάτι τθσ 

ιδεολογίασ τουσ, κακϊσ οι πολιτικζσ που εφάρμοηαν βαςιηόταν ςτο φόβο μίασ πικανισ 

κοινωνίασ τθσ ιςότθτασ των φφλων (Goodson 2010, ςελ 419). Ο εκφοβιςμόσ 

χρθςιμοποιικθκε κατά κόρον από τουσ Σαλιμπάν όχι μόνο κατά των γυναικϊν αλλά και 

ζναντι των δυνάμεων αςφαλείασ και των οικογενειϊν τουσ ϊςτε να τουσ αποτρζψουν να 

ςυνεργάηονται με τισ αμερικανικζσ δυνάμεισ (Jackson, Weigand, 2019). 

 

2.2.3 Στρατηγικό τησ πρόκληςησ 

Μία εκ των πλζον διαδεδομζνων ςτρατθγικϊν τρομοκρατίασ είναι αυτι τθσ πρόκλθςθσ που 

ςτοχεφει ςτθν αλλαγι κακεςτϊτοσ αλλά και τθσ εδαφικισ ακεραιότθτασ ενόσ κράτουσ. Για να 

λειτουργιςει, πρζπει να πειςτεί ο γθγενισ πλθκυςμόσ ότι οι επικζςεισ των τρομοκρατϊν  δεν 

ςτοχεφουν  ςτον λαό αλλά ςτθν κυβζρνθςθ που είναι ανάξια και διεφκαρμζνθ. Η τακτικι 

τουσ είναι αφενόσ να κερδίςουν τθν εμπιςτοςφνθ τθσ κοινότθτασ και αφετζρου να τθν 

πείςουν ότι ο πραγματικόσ εχκρόσ είναι θ πολιτεία. Για να γίνει αυτό ωκοφν τθν κυβζρνθςθ 

ςε ςτρατιωτικά αντίποινα που ενδζχεται να προκαλζςουν παράπλευρεσ απϊλειεσ ϊςτε οι 

τρομοκράτεσ να κερδίςουν τθν υποςτιριξθ του πλθκυςμοφ (Kydd and Walter 2006, ςελ 113). 

Για αρκετά χρόνια θ κυβζρνθςθ τθσ Ιςπανίασ αντιδροφςε με ζντονθ χριςθ βίασ ςτισ επικζςεισ 

τθσ οργάνωςθσ ΕΣΑ κινθτοποιϊντασ πολλά μζλθ τθσ κοινότθτασ των Βάςκων να αντιδράςουν 

ςτθν κυβζρνθςθ παρόλο που δεν ςυμφωνοφςαν με τισ επικζςεισ των αυτονομιςτϊν. Οι 

ςτόχοι τθσ ΕΣΑ αφοροφςαν οποιουςδιποτε δεν ςυμφωνοφςαν με τισ εκνικιςτικζσ προτάςεισ 

τθσ, από πολιτικοφσ, δθμοςιογράφουσ, ςυγγραφείσ μζχρι επιχειρθματίεσ και ςτθριηόταν ςε 

ενζργειεσ δράςθσ-αντίδραςθσ. Πραγματοποιοφςαν βίαιεσ πράξεισ που ςτόχευαν ςτθν 

πρόκλθςθ του ςυςτιματοσ ϊςτε αυτό να αντιδράςει μαηικά ενάντια του λαοφ, προκαλϊντασ 

τθσ  εξζγερςθ του. Αφοφ αρχικά οι τρομοκράτεσ επωμίηονταν τα αντίποινα τθσ πολιτείασ, ςτθ 

ςυνζχεια κακθςφχαηαν τον πλθκυςμό, με αποτζλεςμα  να κερδίηουν τθ ςτιριξθ του (Garcia 

2018, ςελ 29).  Η αφξθςθ τθσ βίασ από τθν ΕΣΑ ϊκθςε τθν κυβζρνθςθ ςε μαηικζσ ςυλλιψεισ 
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και ελζγχουσ ςτουσ δρόμουσ, αρχικά από ειδικζσ ομάδεσ καταςτολισ και αργότερα από το 

ςτρατό. Παρόλο που θ οργάνωςθ τθσ ΕΣΑ ιταν υπεφκυνθ για αμζτρθτουσ κανάτουσ και 

καταςτροφζσ, θ καταπίεςθ από τθν πολιτεία προκάλεςε τθν αντίδραςθ των  Βάςκων πολιτϊν 

που δεν ιταν ςφμφωνθ με τθν κρατικι χριςθ βίασ (Alonso, Reinares 2007, ςελ 227). Για να 

επζλκει θ ςτακερότθτα θ κυβζρνθςθ αναγκάςτθκε να διαφοροποιιςει τισ τακτικζσ 

αντιτρομοκρατίασ περιορίηοντασ ςε μεγάλο ποςοςτό τθ χριςθ βίασ απζναντι ςτισ 

προκλθτικζσ ενζργειεσ των αυτονομιςτϊν (Alonso, Reinares 2007, ςελ 275). 

Για τθν επιτυχία τθσ πρόκλθςθσ ςθμαντικό ρόλο διαδραματίηει το είδοσ του πολιτεφματοσ  

αλλά και οι περιοριςμοί των κεςμϊν του κράτουσ αν αυτό αποφαςίςει να αντιδράςει με 

βίαιο τρόπο. Οι κυβερνιςεισ που είναι ςε κζςθ να εφαρμόηουν ςκλθρά αντίποινα δεν 

αποτελοφν καλοφσ ςτόχουσ για πρόκλθςθ κακϊσ ζχουν τθν ιςχφ να καταςτρζψουν τθν 

πλειονότθτα των τρομοκρατικϊν υποςτθρικτϊν, αν το αποφαςίςουν. Σο ίδιο ιςχφει και ςτθν 

άκρωσ αντίκετθ περίπτωςθ κακϊσ αυτζσ που είναι απόλυτα αφοςιωμζνεσ ςτουσ νόμουσ και 

ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα δεν μποροφν να προκλθκοφν. ε κάποιεσ περιπτϊςεισ μία 

ςτρατιωτικι απάντθςθ ευρείασ κλίμακασ μπορεί να ενδυναμϊςει τθν αςφάλεια του κράτουσ 

και να μειϊςει δραματικά τον αρικμό των τρομοκρατϊν. Ενδζχεται όμωσ να προκαλζςει 

αντίδραςθ από άλλεσ τρομοκρατικζσ ομάδεσ που κα κελιςουν να πραγματοποιιςουν ζνα 

πόλεμο διαρκείασ, κάτι που οι κυβερνιςεισ δεν κα επικυμοφςαν. υνεπϊσ το είδοσ των 

απαντιςεων που δίνονται από τισ κυβερνιςεισ ςε τρομοκρατικζσ επικζςεισ που ςκοπεφουν 

ςτθν πρόκλθςθ του ςυςτιματοσ, εξαρτϊνται από το πολιτικό κακεςτϊσ που επικρατεί τθ 

δεδομζνθ χρονικι περίοδο. Σα δθμοκρατικά κράτθ δφναται να γίνουν ευάλωτα αν δεν 

χρθςιμοποιιςουν ςωςτά τα αποτελεςματικότερα αντιτρομοκρατικά εργαλεία που 

διακζτουν, διότι κάποιεσ φορζσ δεν  είναι ορατά ςτθν κοινωνία τα αποτζλεςμα τουσ. 

Αναγκάηονται με αυτό το τρόπο να χρθςιμοποιοφν δθμόςια, πιο ςκλθρζσ τεχνικζσ 

κατάπαυςθσ τθσ βίασ ϊςτε να δείξουν ςτον πλθκυςμό ότι παίρνουν μζτρα απζναντι ςτουσ 

τρομοκράτεσ, κάτι που δεν ζχει πάντα κετικι εξζλιξθ ςτθν ομαλοποίθςθ τθσ κατάςταςθσ 

(Kydd and Walter 2006, ςελ 113). 

 

2.2.4 Στρατηγικό τησ εμπόδιςησ 

Η ςτρατθγικι τθσ εμπόδιςθσ ζχει ςκοπό να διαςφαλίςει ότι θ ειρινθ μεταξφ τθσ λιγότερο 

ριηοςπαςτικισ τρομοκρατικισ οργάνωςθσ και τθσ κυβζρνθςθσ που είναι ςτο ςτόχαςτρο δεν 

κα ζχει διάρκεια. Για να το πετφχουν αυτό, οι τρομοκράτεσ επιδιϊκουν πλιγμα ςτθν 

εμπιςτοςφνθ  μεταξφ των δφο πλευρϊν και επιτυγχάνεται όταν τουλάχιςτον θ μία πλευρά 

δεν ςυνεχίηει τισ διαδικαςίεσ διατιρθςθσ τθσ ειρινθσ. Οι τρομοκράτεσ για να πετφχουν τουσ 

μακροπρόκεςμουσ ςκοποφσ τουσ ςυνικωσ επεμβαίνουν μεταξφ δφο αντιπάλων που δείχνουν 

ςθμάδια βελτίωςθσ ςτισ ςχζςεισ τουσ, πείκοντασ τισ δφο πλευρζσ ότι κανείσ δεν κα είναι 

φερζγγυοσ ςτθν ςυμφωνία. Με τθν χριςθ βίασ οι τρομοκράτεσ δθμιουργοφν ζνα περιβάλλον 
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αναςφάλειασ για τισ δφο πλευρζσ με μεγάλθ πικανότθτα αμφότερεσ να επιςτρζψουν ςε 

επικετικζσ ενζργειεσ. 

Σζτοιεσ τρομοκρατικζσ ομάδεσ ζχουν τθν ικανότθτα να πείςουν τθν κυβζρνθςθ, ότι θ 

οργάνωςθ με τθν οποία διαπραγματεφεται θ δεν είναι ικανι να εκπροςωπεί το ςφνολο των 

ριηοςπαςτικοποιθμζνων οργανϊςεων. Αυτό δθμιουργεί αναςφάλεια από τθν πλευρά τθσ 

κυβζρνθςθσ που αμφιςβθτεί τθν ικανότθτα τθσ οργάνωςθσ που ςυνομιλεί να επιβάλλει τθν 

απόφαςθ τθσ, ςυνεπϊσ επαναπροςδιορίηει τθν πικανότθτα οριςτικισ ςυμφωνίασ. Σο 

χαρακτθριςτικό που κακιςτά αυτι τθν ςτρατθγικι τόςο αποτελεςματικι είναι ότι οι 

εμπλεκόμενοι ςτθν ςυμφωνία δεν είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν τα κίνθτρα και τισ προκζςεισ 

του αντιπάλου κακϊσ δεν ζχουν επαρκείσ πλθροφορίεσ. Ακόμθ και αν οι 

ριηοςπαςτικοποιθμζνεσ οργανϊςεισ που επιδιϊκουν τθν ειρινθ είναι ςε κζςθ να 

καταςτείλουν μεμονωμζνεσ τρομοκρατικζσ ενζργειεσ που επιδιϊκουν τθν εμπόδιςθ μίασ 

ςυμφωνίασ, αυτό δεν είναι αρκετό ϊςτε να πείςουν τισ κυβερνιςεισ για τθν ικανότθτα 

τιρθςθσ τθσ ειρινθσ. Η επιτυχία τθσ εμπόδιςθσ εξαρτάται από τθν ικανότθτα των 

εμπλεκομζνων να μετριάηουν τον αντίκτυπο των τρομοκρατικϊν ενεργειϊν ϊςτε να μθν 

προδίδεται θ εμπιςτοςφνθ τθσ άλλθσ πλευράσ (Kydd and Walter 2006, ςελ 116). 

Η διαμάχθ μεταξφ Ιςραθλινϊν και Παλαιςτίνιων αποτελεί μζχρι ςιμερα παράδειγμα 

ςυνεχοφσ παρεμπόδιςθσ τθσ ειρινθσ. Η ειρθνευτικι διαδικαςία μεταξφ Παλαιςτίνιων και 

Ιςραθλινϊν ιταν πάντα απορριπτζα από διάφορεσ παλαιςτινιακζσ φατρίεσ όπωσ  θ Χαμάσ 

και το Δθμοκρατικό Μζτωπο για τθν Απελευκζρωςθ τθσ Παλαιςτίνθσ. Η Φατάχ υπό τον 

Αραφάτ  υπζγραψε τθ ςυμφωνία του Όςλο κάτι που θ Χαμάσ κεϊρθςε προδοτικό. Ωσ 

αποτζλεςμα ξεκίνθςαν τρομοκρατικζσ επικζςεισ για να δείξουν ότι ο Αραφάτ είναι 

ανιμποροσ να ελζγξει το ςφνολο των οργανϊςεων.  Όταν ο παλαιςτίνιοσ αρχθγόσ τθσ Φατάχ, 

Αραφάτ και ο Ιςραθλινόσ πρωκυπουργόσ Ράμπιν ιρκαν ςε ςυμφωνία το 1993, αυτζσ οι 

φατρίεσ εναντιϊκθκαν ςε αυτό, ξεκινϊντασ μία ςειρά επικζςεων και βομβαρδιςμϊν κατά 

των ιςραθλινϊν δυνάμεων. Σο επόμενο ζτοσ, θ Χαμάσ με τθν Ιςλαμικι Σηιχάντ ξεκίνθςαν ζνα 

νζο κφκλο επικζςεων ενάντια του Ιςραιλ, με αποτζλεςμα να διακοποφν και πάλι οι 

ςυνομιλίεσ που είχαν ςκοπό τισ εκλογζσ και τθν απόςυρςθ των Ιςραθλινϊν ςτρατευμάτων 

από τα Κατεχόμενα Εδάφθ. Ο ςκοπόσ αυτϊν των επικζςεων ιταν να πειςτεί θ Ιςραθλινι 

κυβζρνθςθ ότι μία ςυμφωνία με τθν Παλαιςτινιακι Ηγεςία δεν είναι εφικτι κάτι που τελικά 

πραγματοποιικθκε αφοφ αμφότερεσ οι πλευρζσ  περιορίςτθκαν ςε ςυνεχείσ καταπαφςεισ 

του πυρόσ χωρίσ ουςιαςτικό αποτζλεςμα (Reiter 2015, ςελ 97). 

 

2.2.5 Στρατηγικό τησ πλειοδοςύασ 

Σζλοσ, θ ςτρατθγικι τθσ πλειοδοςίασ ευδοκιμεί όταν δφο ι περιςςότερεσ οργανϊςεισ 

ανταγωνίηονται για τθν θγεςία ενόσ κινιματοσ, ςυνεπϊσ ο πλθκυςμόσ είναι αβζβαιοσ ωσ 
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προσ το ποια πλευρά κα ικανοποιιςει τα ςυμφζροντα του. Η ςτρατθγικι αυτι κα ιταν 

ανοφςια αν οι πολίτεσ είχαν ολοκλθρωμζνθ γνϊμθ διότι τότε κα προςζγγιηαν τθν οργάνωςθ 

που καλφπτει τισ ανάγκεσ τουσ. Αυτι θ οργάνωςθ μπορεί είτε να είναι υπζρμαχοσ τθσ βίασ 

είτε να επικυμεί ειρθνικότερεσ λφςεισ. τθν περίπτωςθ που οι πολίτεσ ςτθρίξουν τουσ μεν, 

ενδζχεται να εμπλζκονται ςε φαφλο κφκλο τρομοκρατικισ βίασ και κρατικϊν αντιποίνων με 

αντίπαλεσ κυβερνιςεισ και εν τζλει να χάςουν. τθν δεφτερθ περίπτωςθ υπάρχει πικανότθτα 

να ςτθρίηουν κινιματα που ςυνάπτουν ςυμφωνίεσ που δεν ικανοποιοφν πλιρωσ τα 

ςυμφζροντα τουσ, διότι θ πίεςθ που αςκοφν δεν ςυνοδευόταν από τθ χριςθ ιςχφοσ. Οι 

τρομοκρατικζσ οργανϊςεισ ανικουν ςτθν πρϊτθ κατθγορία επειδι είναι ςε κζςθ να 

ςυνεχίηουν τισ ζνοπλεσ ςυγκροφςεισ παρά το κόςτοσ (Kydd and Walter 2006, ςελ 120).  

φμφωνα με τουσ Kydd and Walter, οι λόγοι που οι τρομοκρατικζσ οργανϊςεισ τείνουν να 

γίνονται πιο βίαιεσ ςτθρίηεται ςε τρεισ παράγοντεσ. Πρϊτον, ςε μία ενδεχόμενθ 

διαπραγμάτευςθ με τον αντίπαλο, θ ςκλθρότερθ οργάνωςθ ενδζχεται να επιφζρει το 

βζλτιςτο αποτζλεςμα με τουσ καλφτερουσ όρουσ. Δεφτερον, οι οργανϊςεισ γνωρίηουν ότι ο 

πλθκυςμόσ κα προτιμοφςε ςε μία ενδεχόμενθ ςφγκρουςθ με ζναν αντίπαλο, να τον 

υπεραςπίηεται  κάποια οργάνωςθ που είναι ιςχυρι. Ο τρίτοσ παράγοντασ ςυνδζεται με τθν 

φφςθ τθσ εξουςίασ, δθλαδι με τθν  αβεβαιότθτα που ενδζχεται να βιϊςει ο πλθκυςμόσ ςτθν 

περίπτωςθ που αντιλθφκεί ότι κάποιοι πολιτικοί ενδζχεται να είναι διεφκαρμζνοι. Αυτό 

γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευςθσ από τουσ τρομοκράτεσ που με τθν χριςθ βίασ δείχνουν τθ 

δζςμευςθ τουσ ςτουσ ςκοποφσ τουσ, κερδίηοντασ εν τζλει τθν ςτιριξθ των πολιτϊν (Kydd and 

Walter 2006, ςελ 120).  

Η πλειοδοςία χρθςιμοποιικθκε ςτο Περοφ το 1970 όταν διάφορεσ αριςτερόφρονεσ 

οργανϊςεισ πάςχιηαν για να κερδίςουν τθν ςτιριξθ των αποςταςιοποιθμζνων και φτωχϊν 

πολιτϊν. Όταν οι ζνοπλεσ δυνάμεισ παρζδωςαν τθν εξουςία ςε μία εκλεγμζνθ κυβζρνθςθ, θ 

οργάνωςθ Sendero Luminoso (Shining Path) χρθςιμοποίθςε τθν ζνοπλθ ςφγκρουςθ για να 

εναντιωκεί ςτθν εκλογικι διαδικαςία κακϊσ και των άλλων αριςτερϊν τμθμάτων που 

επικυμοφςαν εκλογζσ (Kydd and Walter 2006, ςελ 116).  Ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ των 

τρομοκρατϊν μζςω τθσ πλειοδοςίασ για να κερδίςουν τθ ςτιριξθ του πλθκυςμοφ, αποτελεί 

μία ςυνικθσ πλζον τακτικι που ζχει οδθγιςει ολοζνα και περιςςότερο ςτθν ραγδαία αφξθςθ 

τθσ βίασ. Οι οργανϊςεισ που κζλουν να τραβιξουν τθν προςοχι και τθν δθμόςια ςτιριξθ, με 

κλιμακοφμενθ χριςθ βίασ προςπακοφν να δείξουν τθν αφοςίωςθ τουσ και τισ δυνατότθτεσ 

τουσ ςε άλλεσ οργανϊςεισ που ανταγωνίηονται.  

Η Παλαιςτίνθ είχε βρεκεί ςτο επίκεντρο τζτοιων ενεργειϊν πλειοδοςίασ με τισ ομάδεσ 

ανταρτϊν που επιηθτοφςαν τθ δθμόςια ςτιριξθ, να προβαίνουν ςε βομβιςτικζσ επικζςεισ με 

μεγαλφτερο ρυκμό και ζνταςθ. Με αυτό το τρόπο επιδίωκαν να κακιερϊςουν τζτοιεσ 

επικζςεισ ωσ τθ βαςικι τακτικι τθσ μαχθτικότθτασ τουσ ϊςτε προςελκφςουν μεγαλφτερο 

αρικμό οπαδϊν των πεποικιςεων τουσ (Nemeth, 2014). Αυτζσ οι επικζςεισ κατείχαν τθ 
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ςτιριξθ των πολιτϊν, διότι αφενόσ είχαν αποδζκτθ το Ιςραιλ και αφετζρου νομιμοποιοφςαν 

τισ ακραίεσ ομάδεσ που ανταγωνίηονταν για τθν θγεςία τθσ αντάρτικθσ κοινότθτασ (Bloom 

2013, ςελ 61).  

ε αντίκεςθ με τουσ Kydd and Walter που ακολουκοφν μια πιο ςυςτθματικι κεϊρθςθ τθσ 

λογικισ τθσ βίασ, ο Harmon προςφζρει χριςιμα ςτοιχεία για το ποιοι είναι οι ςτόχοι των 

επικζςεων, αναφζροντασ ότι οι ςτρατθγικζσ των τρομοκρατικϊν οργανϊςεων είναι πολλζσ 

και κάποιεσ φορζσ είναι ςυνδυαςμζνεσ (Harmon 2001, ςελ 39). κοπεφουν ςτθ δθμιουργία 

κοινωνικοφ αποπροςανατολιςμοφ ι χάουσ, τθν ανατροπι των κυβερνιςεων, τισ οικονομικζσ 

καταςτροφζσ, τθν προςβολι των δυνάμεων αςφαλείασ ι των ενόπλων δυνάμεων και τζλοσ 

τθν πρόκλθςθ επιπτϊςεων ςτο διεκνζσ ςφςτθμα. Ο ίδιοσ κεωρεί ότι αυτζσ οι τρομοκρατικζσ 

οργανϊςεισ εργαλειοποιοφν τθ βία και τθν προπαγάνδα για να κερδίςουν τθν προςοχι, 

προκαλϊντασ μεγάλεσ φκορζσ ςτουσ ςτόχουσ αλλά και ταυτόχρονα δθμιουργϊντασ ιςχυρά 

κεμζλια ςτθν δομι τουσ με απϊτερο ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ  ιςχφοσ. 

φμφωνα με τον Harmon, θ πρϊτθ ςτρατθγικι των τρομοκρατϊν εςτιάηει ςτον 

αποπροςανατολιςμό τθσ κοινωνίασ, ςτθν αφξθςθ του φόβου και εν τζλει τθν δθμιουργία 

χάουσ. Κάποιεσ φορζσ θ πρόκλθςθ δυςλειτουργιϊν ςε μία κυβζρνθςθ είναι χρθςιμότερθ από 

τθν ολοκλθρωτικι καταςτροφι τθσ κακϊσ αυτό προκαλεί τθ δθμόςια απαίτθςθ των πολιτϊν 

για κζςπιςθ περιςςοτζρων μζτρων καταςτολισ. Οι κυβερνιςεισ που κεςπίηουν ιςχυρά μζτρα 

για τθν καταςτολι των τρομοκρατϊν, ενδζχεται να μπουν ςε ζνα κφκλο ζνταςθσ με τθν 

κοινωνία κακϊσ τα μζτρα ενδζχεται να επθρεάηουν τθ διαβίωςθ του λαοφ. Αυτό μπορεί να 

οδθγιςει τισ κυβερνιςεισ  να αυξάνουν τθν πίεςθ και τθν κοινωνία να αμφιςβθτεί τθν 

κυβζρνθςθ και το status quo αλλά ταυτόχρονα να δείχνει ςυμπάκεια προσ τουσ τρομοκράτεσ 

(Harmon 2001, ςελ 41). 

Η δεφτερθ ςτρατθγικι ςτοχεφει ςτθν δυςφιμιςθ και περιχαράκωςθ τθσ κυβζρνθςθσ ϊςτε να 

προκφψει θ αντικατάςταςθ τθσ με άλλθ, που κα ευνοεί τα ςυμφζροντα των τρομοκρατϊν. Η 

τακτικι των οργανϊςεων είναι να πραγματοποιοφνται επικζςεισ ςε κρατικοφσ δρϊντεσ ϊςτε 

να μειωκεί το κφροσ και θ εφρυκμθ λειτουργία του κρατικοφ μθχανιςμοφ. Σο αποτζλεςμα 

είναι θ αποδυνάμωςθ των κυβερνιςεων που ενδζχεται να τισ ωκιςει ςε βίαια αντίποινα που 

κα δυςφθμίςει τισ ίδιεσ ςτα μάτια τθσ κοινισ γνϊμθσ. Οι τρομοκράτεσ με αυτόν τον τρόπο κα 

δθμιουργιςουν μία ιδεολογία απευκυνόμενθ ςτο κοινό, ϊςτε να κερδίςουν υποςτθρικτζσ 

που κα κεωροφν όπωσ οι ίδιοι, ότι θ κυβζρνθςθ εφαρμόηει βίαιεσ ςτρατθγικζσ ενάντια των 

πολιτϊν. Με το πζραςμα του χρόνου ακόμα και θ πιο αςυνικιςτθ πολιτικι αν ζχει 

επαναςτατικζσ ιδζεσ που ηθμιϊνουν τθν υπάρχουςα κυβζρνθςθ, μπορεί να ωκιςει τθν 

κοινότθτα ςτθν εκλογι μίασ νζασ, που κα ζχει επιτζλουσ τθν προςδοκϊμενθ αξιοπιςτία που 

κα ςυμβαδίηει ταυτόχρονα με τα ςυμφζροντα των τρομοκρατϊν (Harmon 2001, ςελ 42). 

Η τρίτθ ςτρατθγικι που αφορά τα οικονομικά πλιγματα ζχει παραμελθκεί από τθν πολιτικι 

επιςτιμθ, παρότι το γεγονόσ ότι οι ενζργειεσ που ςτοχεφουν ςτθν οικονομικι παρακμι του 
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κράτουσ, προκαλοφν και κοινωνικζσ επιπτϊςεισ όπωσ τον αποπροςανατολιςμό τθσ 

κοινωνίασ. Αυτζσ μπορεί να είναι παράνομθ φορολόγθςθ των πολιτϊν από τρομοκρατικζσ 

ομάδεσ,  ςαμποτάη ςε προϊόντα μεγάλων εταιριϊν που επθρεάηουν τισ τιμζσ ςε 

λειτουργικοφσ πόρουσ, βομβιςτικζσ επικζςεισ ι λθςτείεσ που επθρεάηουν τον τουριςμό και 

μειϊνουν τα κζρδθ των κυβερνιςεων. Αυτζσ οι ενζργειεσ που πρωταρχικά βλάπτουν 

ιδιωτικζσ ι δθμόςιεσ ιδιοκτθςίεσ, ςτοχεφουν ζμμεςα ςτθν κυβζρνθςθ που βιϊνει μεγάλα 

πλιγματα ςτον τομζα τθσ οικονομίασ. Μπορεί να προκαλζςει απϊλειεσ κεφαλαίων από 

πάγια φορολογικά ζςοδα και αμυντικζσ δαπάνεσ κακϊσ και μείωςθ των ξζνων επενδφςεων. 

Αυτι θ ςτρατθγικι όχι μόνο προκαλεί μείωςθ ςτα κεφάλαια ενόσ κράτουσ αλλά βελτιϊνει 

τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ ίδιασ τθσ τρομοκρατικισ οργάνωςθσ. Οι επικζςεισ των μελϊν 

τθσ Shining Path ςε κρατικζσ υποδομζσ ευνοοφςαν τθν ίδια κακϊσ οι πλθγείςεσ περιοχζσ 

αναγκαςτικά ακολουκοφςαν το οικονομικό πρόγραμμα τθσ οργάνωςθσ που είχε ςκοπό να 

αποκόψει τον πλθκυςμό από το εμπόριο με τισ γειτονικζσ περιοχζσ και όποια καπιταλιςτικι 

πολιτικι ωκοφςε θ κυβζρνθςθ. Η οργάνωςθ προζβαινε ςε κλοπζσ τραπεηϊν και εμπόριο 

ναρκωτικϊν που εκτόσ από το πλιγμα ςτθν οικονομία και τθν υγεία τθσ κοινότθτασ, 

αποτελοφςε τθν κφρια πθγι χρθμάτων για τισ παράνομεσ επιχειριςεισ τθσ (Harmon 2001, 

ςελ 42). 

Οι επικζςεισ που ςτοχεφουν τισ ςτρατιωτικζσ δυνάμεισ αποτελοφν τθν τζταρτθ ςτρατθγικι 

των τρομοκρατϊν ϊςτε να πετφχουν τουσ ςκοποφσ τουσ. Κατευκφνονται εναντίον 

ςτρατιωτικϊν ςτόχων και υποδομϊν αλλά και εναντίον ανυπεράςπιςτων μθ ςτρατιωτικϊν 

ςτόχων ϊςτε οι επιπτϊςεισ των επικζςεων να ζχουν μεγάλο αντίκτυπο για τισ κυβερνιςεισ 

τουσ. Δοκιμάηουν τθν ετοιμότθτα των τακτικϊν ςτρατϊν και υπονομεφουν τθν λειτουργία 

των αςτυνομικϊν δυνάμεων κακϊσ αυτζσ ζχουν διπλό ρόλο ςτθν ειρινθ και τον πόλεμο. Αν 

αυτζσ οι ενζργειεσ προκαλζςουν ςτρατιωτικι ςφγκρουςθ οι τρομοκράτεσ το εκμεταλλεφονται 

αφοφ δφναται να λειτουργιςουν προσ όφελοσ μιασ εξωτερικισ δφναμθσ ι μιασ αντίπαλθσ 

πολιτικισ οργάνωςθσ τθσ κυβζρνθςθσ. Οι κίνδυνοι για τα κράτθ είναι υπαρκτοί κακϊσ  

τζτοιεσ ςυγκροφςεισ προκαλοφν απϊλεια ςτρατιωτικϊν εξοπλιςμϊν, ςτρατευμάτων και 

ενδυναμϊνουν τουσ τρομοκράτεσ με πολεμικι εμπειρία, υλικοτεχνικζσ υποδομζσ. Σο 

χειρότερο ςενάριο για μία κυβζρνθςθ είναι οι τρομοκρατικζσ οργανϊςεισ να ςυνδυάςουν 

αυτά τα οφζλθ με εμπειρία από αντάρτικεσ ομάδεσ ϊςτε να δθμιουργιςουν μία ςτρατιωτικι 

δφναμθ ικανι να ςυγκρουςτεί με τον τακτικό ςτρατό (Harmon 2001, ςελ 43). 

Πολλζσ τρομοκρατικζσ οργανϊςεισ προβαίνουν ςε ενζργειεσ που επιδιϊκουν να ζχουν 

αντίκτυπο ςε διεκνζσ επίπεδο. Με επικζςεισ ενάντια διαφόρων ςτόχων που άμεςα ι ζμμεςα 

ζκιξαν τα ςυμφζροντα τουσ, οι τρομοκράτεσ ςτοχεφουν ςτον εκφοβιςμό οποιουδιποτε 

ςκοπεφει ςτο μζλλον να προβεί ςε αντίςτοιχεσ κινιςεισ. Η πζμπτθ ςτρατθγικι των 

τρομοκρατϊν επιτυγχάνεται με βίαιεσ ενζργειεσ που ζχουν ςυνζπειεσ εκτόσ των κρατικϊν 

ςυνόρων και μποροφν να επθρεάςουν τθν κοινωνικι ςτακερότθτα, τθν κρθςκευτικι 

ελευκερία και τθν ιςχφ των ενόπλων δυνάμεων όποιου κράτουσ βρεκεί ςτο ςτόχαςτρο των 
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τρομοκρατϊν . Οι τρομοκρατικζσ ενζργειεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί ςτο όνομα του Ιςλάμ 

ζχουν μεγάλο αντίκτυπο παγκοςμίωσ κακϊσ αποτελοφν διλωςθ των τρομοκρατϊν προσ τθ 

διεκνι κοινότθτα ότι θ κρθςκεία τουσ ζχει μεγαλφτερθ βαρφτθτα από τθν ηωι τουσ. Με 

αυτόν τον τρόπο επιδιϊκουν να προςελκφςουν οικονομικι και πολιτικι υποςτιριξθ από 

όλον τον κόςμο, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ςυνεχίηουν τισ επιχειριςεισ τουσ (Harmon 2001, 

ςελ 44).    
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3 Οι κύνδυνοι από την εφαρμογό των 

ςτρατηγικών τρομοκρατύασ 

 

ε αυτό το κεφάλαιο κα γίνει θ ανάλυςθ των κινδφνων που προκφπτουν ςε όλα τα επίπεδα 

από τθν εφαρμογι των ςτρατθγικϊν τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ αναλφκθκαν ςτο 

προθγοφμενο κεφάλαιο, κακϊσ και όλεσ οι πτυχζσ τθσ αςφάλειασ που επθρεάηονται. Ζχοντασ 

αναλφςει όλεσ τισ ςτρατθγικζσ τρομοκρατίασ όπωσ τισ αντιλαμβάνονται οι Harmon και Kydd 

and Walter, κα παρουςιαςτοφν οι κίνδυνοι που προκφπτουν από τθν ςυνδυαςμζνθ 

εφαρμογι τουσ. 

 

3.1 Κύνδυνοι που υφύςτανται ςε όλεσ τισ πτυχϋσ τησ αςφϊλειασ  

φμφωνα με τουσ κ. Σηιφάκθ και κ. Φακιολά, θ αςφάλεια εντάςςεται ςε τρεισ διαφορετικζσ 

κεωριςεισ, ςτον τομζα των διεκνϊν ςχζςεων. Η πρϊτθ αντίλθψθ εςτιάηει ςτισ ςτρατιωτικζσ 

διαςτάςεισ τθσ αςφάλειασ, δθλαδι τθν εξάλειψθ των ςτρατιωτικϊν απειλϊν ςε βάροσ τθσ 

εδαφικισ ακεραιότθτασ και τθσ εκνικισ κυριαρχίασ των κρατϊν. Η δεφτερθ αντίλθψθ θ οποία 

είναι πιο διευρυμζνθ, επεκτείνει το φάςμα των απειλϊν ςε κζματα που επθρεάηουν όλθ τθν 

ανκρωπότθτα και δεν περιλαμβάνουν αναγκαία το ςτρατιωτικό παράγοντα, όπωσ το 

παράνομο μεταναςτευτικό ηιτθμα. Η τρίτθ αντίλθψθ εςτιάηει ςτθν ανκρϊπινθ αςφάλεια, 

δθλαδι ςε μεταβλθτζσ που δφναται να επθρεάηουν μεμονωμζνα τον άνκρωπο, όπωσ τθν 

περιβαλλοντικι αςφάλεια ι τθν αςφάλεια υγείασ (Σηιφάκθσ, Φακιολάσ 2016, ςελ 143). τθν 

παροφςα διπλωματικι κα εξεταςτοφν οι απειλζσ για τθν αςφάλεια των κρατϊν ανεξαρτιτωσ 

κεϊρθςθσ, που προκφπτουν από τον τρόπο δράςθσ ςυγκεκριμζνων τρομοκρατικϊν 

ςτρατθγικϊν κακϊσ και των ςκοπϊν που αυτζσ επιδιϊκουν να πετφχουν. 

Η κυριότερθ επιτυχία των τρομοκρατϊν από τισ πρϊτεσ επικζςεισ που καταγράφθκαν ςτθν 

ιςτορία, αποτελεί θ δθμιουργία φόβου ςτουσ πολίτεσ, κάτι που κρφβει πολιτικοφσ και 

ανκρωπιςτικοφσ κίνδυνουσ για τα κράτθ. Με τθν διενζργεια αεροπειρατειϊν, βομβιςτικϊν 

επικζςεων και άλλων ενεργειϊν που οδθγοφν ςε πολλοφσ κανάτουσ προκαλείται πανικόσ. 

Αυτό προκαλεί τθν άρνθςθ των πολιτϊν να ςυμμετάςχουν ςε κοινωνικά δρϊμενα, τθν 

αποφυγι του ςυνωςτιςμοφ  και τθν απϊλεια τθσ εμπιςτοςφνθσ τουσ για τθν κυβζρνθςθ διότι 

φαίνεται πωσ δεν είναι ςε κζςθ να προςτατεφςει τον πλθκυςμό από τζτοιεσ επικζςεισ 

(Harmon 2001, ςελ 46). 
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Ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ κινδφνουσ για τα κράτθ είναι θ ανατροπι τθσ κυβζρνθςθσ, 

με τθ διάλυςθ τθσ νομιμότθτασ και τθσ ιςχφοσ τουσ, αντικακιςτϊντασ τεσ με πιο 

επαναςτατικζσ κυβερνιςεισ. Για να πραγματοποιιςουν το ςτόχο τουσ οι τρομοκράτεσ 

προβαίνουν ςε ενζργειεσ προπαγάνδασ που αν δεν αντιμετωπιςτοφν ςωςτά κρφβουν 

περαιτζρω κινδφνουσ για τα κράτθ. Πρϊτον, θ προπαγάνδα των τρομοκρατϊν διαςπείρεται 

από τα μζςα επικοινωνίασ και τον τφπο, ςυνεπϊσ πρζπει οι κυβερνιςεισ να προβοφν ςε 

διακριτικζσ ενζργειεσ καταςτολισ τουσ, χωρίσ τθν υπζρμετρθ χριςθ βίασ  ϊςτε να 

αποφευχκεί θ εξζγερςθ του πλθκυςμοφ. Δεφτερον, οι τρομοκράτεσ ενίοτε πραγματοποιοφν 

επικζςεισ ςε επιχειριςεισ ξζνων ςυμφερόντων ι ςε οικονομικοφσ ςτόχουσ, κάτι που μπορεί 

να προκαλζςει δυνθτικό πλιγμα ςτισ εμπορικζσ ςχζςεισ και τθν οικονομία ευρφτερα. Σζλοσ, ο 

μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ με πολιτικό υπόβακρο για τισ κυβερνιςεισ, αποτελεί ο ςυναςπιςμόσ 

διαφόρων τρομοκρατικϊν ομάδων με κοινι ιδεολογία με ςκοπό τθν πολιτικι εξαπάτθςθ του 

πλθκυςμοφ ϊςτε θ κυβζρνθςθ να χάςει μεγάλο μζροσ τθσ ςτιριξθσ του πλθκυςμοφ. κοπόσ 

τουσ είναι να κερδίςουν όςο το δυνατόν περιςςότερουσ υποςτθρικτζσ ςυνδυάηοντασ αυτι 

τθν τακτικι και με τρομοκρατικζσ ενζργειεσ, κατάλλθλα δομθμζνεσ ϊςτε οι πολίτεσ να 

κατθγοριςουν τθν κυβζρνθςθ και όχι τισ τρομοκρατικζσ οργανϊςεισ ϊςτε εν τζλει να επζλκει 

θ ανατροπι τθσ κυβζρνθςθσ (Harmon 2001, ςελ 51). 

Η καταςτροφι περιουςιϊν και οικονομικϊν πόρων που πραγματοποιείται από τισ 

τρομοκρατικζσ ομάδεσ εκτόσ από οικονομικό μπορεί να ζχει και πολιτικό αντίκτυπο για τα 

κράτθ. Οι επικζςεισ που πραγματοποιοφν ζχουν επαναςτατικό χαρακτιρα και επεκτείνονται 

ςτουσ τομείσ των τραπεηικϊν ςυςτθμάτων, δθμόςιων υποδομϊν κακϊσ και των μζςων 

μαηικισ μεταφοράσ. Οι κίνδυνοι από αυτζσ τισ ενζργειεσ εκτόσ από τθν πρόκλθςθ 

αναςφάλειασ ςτον πλθκυςμό, αφοροφν κυρίωσ το κράτοσ, κακϊσ οδθγοφν ςε μείωςθ των 

εμπορικϊν ςυναναςτροφϊν, αφξθςθ των δαπανϊν που προζρχονται από τθν επιβολι τθσ 

τάξθσ κακϊσ και  μείωςθ των εςόδων από τθν κρατικι φορολογία (Harmon 2001, ςελ 54). 

Οι τρομοκράτεσ ςυνικωσ αποφεφγουν τθν άμεςθ ςφγκρουςθ τουσ με ςτρατιωτικζσ δυνάμεισ, 

ςυνεπϊσ ςτοχεφουν ςε επικζςεισ εναντίον του πλθκυςμοφ που κα ζχει ιςχυρό αντίκτυπο για 

τισ δυνάμεισ αςφαλείασ ενόσ κράτουσ. Κάκε απειλι για τουσ πολίτεσ προκαλεί αίςκθμα 

αναςφάλειασ ςτουσ ίδιουσ για το βακμό ικανότθτασ των ςωμάτων αςφαλείασ και των 

μθχανιςμϊν τθσ κυβζρνθςθσ. Η αντίδραςθ του κράτουσ είναι να ςυςπειρϊςει τισ ζνοπλεσ 

δυνάμεισ ςτο κζντρο δράςθσ τθσ τρομοκρατικισ ομάδασ που ςυχνά βρίςκεται ςτθν 

πρωτεφουςα, τθρϊντασ τεσ ςε ςυνεχι ετοιμότθτα ϊςτε να  κακθςυχάςει τουσ πολίτεσ, 

αφινοντασ ελεφκερο πεδίο ςτισ τρομοκρατικζσ ομάδεσ να δρουν ελεφκερα ςτθν περιφζρεια 

τθσ χϊρασ. Οι κίνδυνοι για το κράτοσ από τθν ςυνεχόμενθ ςτρατιωτικι δράςθ είναι πολλοί 

αφοφ θ εξάντλθςθ του ςτρατιωτικοφ προχπολογιςμοφ για τθν αντιτρομοκρατία αφαιρεί 

χριματα από κοινωνικά προγράμματα και αποπροςανατολίηει τισ ζνοπλεσ δυνάμεισ από τθν 

αποςτολι τουσ. Η φφλαξθ των  εξωτερικϊν ςυνόρων περιορίηεται και τα τμιματα αςφαλείασ 
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επικεντρϊνονται ςε εςωτερικζσ απειλζσ, κάτι που κρφβει κίνδυνο τθσ αμφιςβιτθςθσ τθσ 

εκνικισ κυριαρχίασ από ξζνεσ δυνάμεισ (Harmon 2001, ςελ 58). 

Η τελευταία μεγάλθ απειλι για τα κράτθ αποτελεί θ διεκνοποίθςθ τθσ τρομοκρατίασ κακϊσ 

αν ζνα ηιτθμα αποκτιςει δθμοςιότθτα εκτόσ ςυνόρων, ενδζχεται να εμπνεφςει ξζνεσ 

τρομοκρατικζσ ομάδεσ να ςυνεργαςτοφν με τισ εγχϊριεσ ϊςτε να δικαιολογιςουν ςτθ διεκνι 

κοινότθτα τθν νομιμότθτα των πράξεων τουσ. Σαυτόχρονα μπορεί να ωκιςει εχκρικά 

προςκείμενεσ χϊρεσ να ςτθρίξουν τθ δράςθ των τρομοκρατικϊν οργανϊςεων που 

δραςτθριοποιείται ςτο εςωτερικό του μθ φίλιου κράτουσ για δικά τουσ ςυμφζροντα. Κάποιεσ 

τρομοκρατικζσ οργανϊςεισ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ακολουκοφν τθν λογικι τθσ νζασ 

τρομοκρατίασ υιοκετϊντασ διεκνοποιθμζνθ λογικι, ςυνεπϊσ αναηθτοφν τθν αλλθλεγγφθ 

μεταξφ τουσ για να ςυγκεντρϊςουν τθν υλικοτεχνικι, ιδεολογικι και οικονομικι υποςτιριξθ 

που απαιτείται για τισ πράξεισ τουσ (Harmon 2001, ςελ 62). 

3.2 Κύνδυνοι που απορρϋουν από τισ ςτρατηγικϋσ τησ 

τρομοκρατύασ 

 

ε αυτι τθν υποενότθτα, κα πραγματοποιθκεί θ ανάλυςθ των κινδφνων που προκφπτουν 

από τισ κυριότερεσ ςτρατθγικζσ των τρομοκρατϊν, αυτϊν τθσ φκοράσ, πρόκλθςθσ και 

εκφοβιςμοφ. Η διάκριςθ αυτι ζγινε κακϊσ οι παραπάνω ςτρατθγικζσ  χρθςιμοποιοφνται 

ςυχνότερα ςτισ τρομοκρατικζσ δράςεισ και παρουςιάηουν ςθμαντικότερεσ επιπτϊςεισ που 

χριηουν άμεςθ αντιμετϊπιςθ.  

 

3.2.1 Κύνδυνοι από την ςτρατηγικό τησ φθορϊσ 

Η ςτρατθγικι τθσ φκοράσ είναι δομθμζνθ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να προκαλεί αναςφάλεια ςτο 

ςτόχο κακϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί με ακρίβεια το μζγεκοσ των απειλϊν. φμφωνα με 

τουσ Kydd και Walter οι τρομοκράτεσ δφναται να εμπλακοφν ςε πόλεμο φκοράσ με ςτόχουσ 

που ανικουν γεωγραφικά οπουδιποτε ςτθν παγκόςμια κοινότθτα και δεν είναι αναγκαία 

εγχϊριοι. Οι τακτικζσ τουσ ςκοπεφουν ςτθν αλλαγι των ιςορροπιϊν ςε κζματα ιςχφοσ και 

δικαιοδοςίασ ςυνεπϊσ οι κίνδυνοι για τα κράτθ μποροφν να ζχουν διεκνείσ ςυνζπειεσ (Kydd 

and Walter 2006, ςελ 103). Για τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ θ πραγματικότθτα άλλαξε 

ολοκλθρωτικά μετά τθν επίκεςθ ςτουσ δίδυμουσ πφργουσ, ςυνεπϊσ  ζπρεπε να προβοφν ςε 

ενζργειεσ προκειμζνου να αποκαταςτακεί θ ζννοια τθσ αςφάλειασ ςτθ χϊρα. Για να 

επενδφςουν ςτθν πρόλθψθ, τθν διαχείριςθ ςυνεπειϊν και τα αντίποινα από τον πόλεμο 

φκοράσ με τθν Αλ Κάιντα ζπρεπε να διαχειριςτοφν τισ επιπτϊςεισ του πολζμου ςτον 

ανκρωπιςτικό, οικονομικό, πολιτικό και ψυχολογικό τομζα (Heymann 2001,ςελ 24). 
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Ζνα ηιτθμα που απαςχόλθςε τθ διεκνι κοινότθτα μετά τθν ειςβολι των ΗΠΑ ςτο Αφγανιςτάν 

είναι αυτό τθσ ανκρϊπινθσ αςφάλειασ, κακϊσ ενϊ οι τρομοκρατικζσ ενζργειεσ απειλοφςαν 

τθν ανκρϊπινθ ηωι , οι κινιςεισ των αμερικανικϊν κυβερνιςεων για τθν αντιμετϊπιςθ 

τζτοιων ενεργειϊν ιταν αυτζσ που καταπατοφςαν τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. το βωμό του 

αγϊνα κατά τθσ τρομοκρατίασ είναι ορατοί οι κίνδυνοι για τθν κοινωνία, κακϊσ 

δθμιουργοφνται δφο αντίπαλα ςτρατόπεδα, αυτό των υποςτθρικτϊν των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων και αυτό των υπζρμαχων τθσ ανκρϊπινθσ αςφάλειασ. Η απρόςεκτθ και μθ 

«χειρουργικι» χριςθ των εργαλείων  που δίνονται ςτισ κυβερνιςεισ για τθν αντιτρομοκρατία 

ενδζχεται να οδθγιςει ςτθν ανάδειξθ των κινδφνων τθσ κατευκυνόμενθσ δικαςτικισ 

εξουςίασ κακϊσ και τθν φίμωςθ τθσ δθμοςιογραφίασ, τθσ ελεφκερθσ ζκφραςθσ του λόγου 

και των κρθςκευτικϊν ελευκεριϊν. Οι ΗΠΑ κατά τθ διάρκεια του πολζμου ςτο Αφγανιςτάν 

κατθγορικθκαν για τθν αδικαιολόγθτθ χριςθ βίασ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ και γενικότερα 

ςε ενζργειεσ που καταπατοφςαν τθ ςυνκικθ τθσ Γενεφθσ. Σο αποτζλεςμα αυτϊν των 

ενεργειϊν μπορεί να αποβεί καταςτροφικό κακϊσ ενδζχεται να προκαλζςει παγκόςμια 

κατακραυγι και να ωκιςει άλλεσ οργανϊςεισ να ςτραφοφν ενάντια του επιτικζμενου.  

τθν προςπάκεια τουσ για προςταςία των πολιτϊν από τουσ τρομοκράτεσ, οι ΗΠΑ μζςω 

ςτρατθγικϊν αντιτρομοκρατίασ προχϊρθςαν ςε ενζργειεσ που αποτελοφν ςοβαρι απειλι για 

τθν ανκρϊπινθ αςφάλεια κακϊσ οι ςυνεχείσ ςτρατιωτικζσ ςυγκροφςεισ αποτελοφν κίνδυνο 

για τθν ανκρϊπινθ ηωι. Πολλζσ φορζσ πραγματοποίθςαν βάναυςεσ αντιτρομοκρατικζσ 

ενζργειεσ με ςκοπό να αποκαρρφνουν τθν τρομοκρατικι δράςθ και ιδεολογία, προχωρϊντασ 

ςε δολοφονίεσ τρομοκρατϊν αποφεφγοντασ τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ τθσ ςφλλθψθσ. Οι 

Σαλιμπάν ωσ αντίποινα πραγματοποιοφςαν επικζςεισ αυτοκτονίασ, βομβιςτικζσ επικζςεισ 

και μαηικζσ δολοφονίεσ, γεγονόσ που κόςτιςε ςυνολικά τθ ηωι ςε 30.000 πολίτεσ. φμφωνα 

με αναφορά τθσ UNΑΜΑ (UN Assistance Mission) του 2018, το μεγαλφτερο μζροσ των 

απωλειϊν ςτον πόλεμο με τουσ τρομοκράτεσ, αποτελοφνταν από άμαχουσ και ιταν 

αποτζλεςμα είτε επικζςεων των Σαλιμπάν είτε αντεπικζςεων των αμερικανικϊν δυνάμεων 

(Bincof, Nyadera 2019, ςελ 19). 

Ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ κίνδυνουσ για τα κράτθ από ζναν πόλεμο φκοράσ με τουσ 

τρομοκράτεσ αποτελοφν οι οικονομικζσ επιπτϊςεισ που ενδεχομζνωσ κα αντιμετωπίςουν. 

Όπωσ διλωςαν οι ίδιοι οι Σηιχαντιςτζσ ο ςκοπόσ τουσ ιταν οι ΗΠΑ να «ματϊςουν» 

ςτρατιωτικά και οικονομικά, πραγματοποιϊντασ επικζςεισ που ςτοχεφουν ςε οικονομικζσ 

απϊλειεσ και να τουσ ωκιςουν να ξοδζψουν υπζρογκα ποςά για τθν προςταςία των 

υποδομϊν τουσ. φμφωνα με τθν Αλ Κάιντα, οι ΗΠΑ αντλοφν τθν πολιτικι επιρροι και 

ςτρατιωτικι ιςχφ τουσ από τθν οικονομία ςυνεπϊσ για να τθν «γονατίςουν» οικονομικά 

ζπρεπε να τερματίςουν τθν ςτρατιωτικι θγεμονία και τθν παρουςία τουσ ςτθ Μζςθ Ανατολι. 

Η τακτικι του επιτικζμενου ςτθν ςτρατθγικι τθσ φκοράσ είναι να πραγματοποιεί ζνα καίριο 

χτφπθμα που κα επθρεάςει τθν οικονομία και μετά να αναμζνει, με αποτζλεςμα ο 

αμυνόμενοσ να βρίςκεται ςυνεχϊσ ςε ζνα κακεςτϊσ οικονομικισ αβεβαιότθτασ. Ζνα ιςχυρό 
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κράτοσ όπωσ οι ΗΠΑ με οικονομικά ςυμφζροντα που επεκτείνονται παγκοςμίωσ, πρζπει να 

είναι ςε κζςθ να διαςφαλίηει ςτισ επιχειριςεισ που ςυναναςτρζφεται ότι οι επενδφςεισ τουσ 

είναι αςφαλείσ και δεν απειλοφνται από τισ επικζςεισ των τρομοκρατϊν (Forest, Salama 

2008, ςελ 7).  

Ο πόλεμοσ τθσ φκοράσ, ςυνεπϊσ αποτελεί μία χρονοβόρα διαδικαςία με διάρκεια που ζχει 

μεγάλεσ επιπτϊςεισ για τθν οικονομία. Πρϊτον δφναται να μειϊςει τουσ φυςικοφσ και 

ανκρϊπινουσ πόρουσ ωσ αποτζλεςμα των τρομοκρατικϊν επικζςεων και να δθμιουργιςει 

μεγάλθ αβεβαιότθτα. Επιπροςκζτωσ ενδζχεται να προκαλζςει μεγάλθ αφξθςθ ςε δαπάνεσ 

για τθν αντιτρομοκρατία, ζλλειψθ πρϊτων υλϊν ςτον τομζα τθσ παραγωγισ αμυντικοφ 

εξοπλιςμοφ κακϊσ και πλιγμα ςτον τουριςμό. φμφωνα με ζρευνεσ, θ τρομοκρατία 

ενδζχεται να επθρεάηει τισ παγκόςμιεσ επενδφςεισ ςε οποιαςδιποτε δυναμικότθτασ κράτουσ 

και αν ςυμβαίνει, διότι οι μετακινιςεισ κεφαλαίων μεταξφ των χωρϊν επθρεάηονται ςε 

μεγάλο βακμό από τθν τρομοκρατικι δραςτθριότθτα (Abadie, Gardeazabal 2008,ςελ 2).    

Μετά τα γεγονότα τθσ 11θσ επτεμβρίου, θ ειςβολι των ΗΠΑ ςτο Αφγανιςτάν, ϊκθςε τθν 

αμερικάνικθ γερουςία να προβεί ςτθν κζςπιςθ μζτρων αςφαλείασ για να είναι ζτοιμοι να 

αντιμετωπίςουν ενδεχόμενεσ νζεσ τρομοκρατικζσ επικζςεισ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ . Για να 

προετοιμαςτεί με τον καλφτερο δυνατό τρόπο θ πολιτεία απζναντι ςε βιολογικζσ, πυρθνικζσ, 

χθμικζσ, ραδιολογικζσ ι βομβιςτικζσ απειλζσ ζχει κεςπίςει ςτρατθγικζσ που ςχετίηονται με 

τθν αςφάλεια των πολιτϊν, τα μζτρα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ του πλθκυςμοφ, τθν 

ανίχνευςθ βιολογικϊν απειλϊν, τθν κωράκιςθ των μζςων μεταφοράσ και τθν αναβάκμιςθ 

των υπθρεςιϊν πλθροφοριϊν. Για να λειτουργιςουν αυτζσ οι μεταρρυκμίςεισ όμωσ, 

απαιτείται θ αποτελεςματικι ςυνεργαςία μεταξφ κοινότθτασ και αςτυνομίασ, οι οποίοι 

αποτελοφν τουσ κφριουσ δρϊντεσ που ςυνεργάηονται για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ. Ωςτόςο κάποιεσ φορζσ, οι δυνάμεισ αςφαλείασ επικεντρϊνονται ςτθν 

υλοποίθςθ των ςτρατθγικϊν αντιτρομοκρατίασ παραμελϊντασ τα προβλιματα που 

αντιμετωπίηουν οι πολίτεσ ςτθν κακθμερινότθτα τουσ. Αυτό κρφβει τον κίνδυνο τθσ 

δθμιουργίασ ενόσ ριγματοσ ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ, με τθν πολιτεία εν τζλει να δζχεται τθν 

ευκφνθ για τουσ λάκουσ χειριςμοφσ ςε κζματα αςτυνόμευςθσ (Alpert, Flynn, Hasisi, 2009,ςελ 

179). 

Ο τομζασ του τουριςμοφ είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ τθσ παγκόςμιασ 

οικονομίασ και για κάποιεσ χϊρεσ αποτελεί τθν κφρια πθγι εςόδων. Οι τρομοκρατικζσ 

επικζςεισ ςε ζνα κράτοσ απωκοφν τουσ τουρίςτεσ από τθν επίςκεψθ ςε αυτό, 

δθμιουργϊντασ ταυτόχρονα, μία αρνθτικι εικόνα για τον ςυγκεκριμζνο προοριςμό. Οι 

επικζςεισ ςτουσ Δίδυμουσ Πφργουσ προκάλεςε αναςφάλεια, οδθγϊντασ ςτθ ραγδαία μείωςθ 

των διεκνϊν αφίξεων για τα επόμενα χρόνια. Επίςθσ, μεγάλεσ αμερικανικζσ αεροπορικζσ 

εταιρίεσ οδθγικθκαν ςτθν χρεοκοπία κακϊσ οι τουρίςτεσ επζλεγαν να μθν ταξιδζψουν με 
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εκείνεσ, αφοφ οι ΗΠΑ βριςκόταν ςτο ςτόχαςτρο των τρομοκρατικϊν ενεργειϊν για αρκετά 

ζτθ (Bac, Bugnar, Mester 2015, ςελ 8). 

 

3.2.2 Κύνδυνοι από την ςτρατηγικό του εκφοβιςμού 

Η ςτρατθγικι του εκφοβιςμοφ χρθςιμοποιείται από τουσ τρομοκράτεσ για τθν πρόκλθςθ 

αναςφάλειασ ςτο γθγενι πλθκυςμό, ςχετικά με τθν ικανότθτα τθσ κυβζρνθςθσ να εφαρμόςει 

τθν απαιτοφμενθ ιςχφ για να διατθρθκεί ςτθν εξουςία. Οι κίνδυνοι που παρουςιάηονται 

μζςω αυτισ τθσ ςτρατθγικισ για τα κράτθ εςτιάηονται κυρίωσ ςε κζματα τθσ πολιτικισ 

κατάςταςθσ και τθσ κοινωνικισ ςτακερότθτασ που επικρατεί (Kydd and Walter 2006, ςελ 

110).  Οι ενζργειεσ αυτζσ ςτοχεφουν απλοφσ πολίτεσ που ςυνικωσ δεν αποτελοφν απειλι για 

τισ τρομοκρατικζσ ομάδεσ, αλλά ςτθρίηουν τθν πολιτικι γραμμι τθσ κυβζρνθςθσ, που οι 

τρομοκράτεσ επιδιϊκουν να διαφοροποιιςουν. Μζςω των βάρβαρων επικζςεων 

δθμιουργείται μεγάλθ ψυχολογικι πίεςθ ςτον πλθκυςμό με ςκοπό τθν πρόκλθςθ πανικοφ, 

αναςφάλειασ και αποπροςανατολιςμοφ ϊςτε θ κυβζρνθςθ να υποκφψει ςτα πολιτικά 

αιτιματα των τρομοκρατϊν.  

Σο «Ιςλαμικό κράτοσ» χρθςιμοποίθςε κυρίωσ τον εκφοβιςμό ϊςτε να ελζγχει τουσ πολίτεσ 

των  μουςουλμανικϊν κρατϊν τθσ Μζςθσ Ανατολισ, δείχνοντασ τουσ τισ ςυνζπειεσ 

ανυπακοισ ςτο νόμο τθσ ςαρία, με τισ επικζςεισ εναντίων των ΗΠΑ. Εγκατζςτθςε ςτθ υρία 

και το Ιράκ άτυπα υπουργεία για υποςτιριξθ και κάλυψθ του πολζμου, επζβαλε αυςτθρι 

φορολογία και νόμουσ ςχετικά με τισ ελευκερίεσ των μουςουλμάνων. Επίςθσ ζλεγχε τισ 

κρίςιμεσ υποδομζσ, τθν γεωργία και τουσ πολφτιμουσ πόρουσ κακϊσ και τον τομζα τθσ υγείασ 

(Dixon, Lawson 2022, ςελ 2120). Όπωσ αναλφκθκε ςτο πρϊτο κεφάλαιο, οι Σαλιμπάν 

προχωροφςαν ςε αποκεφαλιςμοφσ δαςκάλων ϊςτε να αποτρζψουν τισ γυναίκεσ να ζχουν 

ίςα δικαιϊματα ςτθν εκπαίδευςθ. Με αυτό το ςκοπό επιδίωκαν να επικρατιςει θ δικι τουσ 

πολιτικι βοφλθςθ μζςω του νόμου τθσ ςαρία, που δεν προζβλεπε τθν ιςότθτα των φφλων. 

Ζνασ ςθμαντικόσ κίνδυνοσ για τθν κοινωνία αποτελεί θ ψυχολογικι φόρτιςθ που 

δθμιουργείται ςτουσ πολίτεσ βλζποντασ ότι οι επικζςεισ είναι αδφνατον να προβλεφκοφν και 

ότι άπαντεσ ανά πάςα ςτιγμι μποροφν να αποτελζςουν μελλοντικά κφματα, προκαλϊντασ 

τουσ μεγάλο ςτρεσ. Ο κίνδυνοσ τθσ ψυχολογικισ καταρράκωςθσ δθμιουργεί μεγαλφτερεσ 

επιπτϊςεισ για τισ κυβερνιςεισ αφοφ διαλφεται θ ςυνοχι και αςφάλεια τθσ κοινωνίασ, 

κακϊσ πρωτίςτωσ κυριαρχεί θ προςπάκεια για ατομικι επιβίωςθ. 

 

3.2.3 Κύνδυνοι από τη ςτρατηγικό τησ πρόκληςησ 

Η ςτρατθγικι τθσ πρόκλθςθσ επιτυγχάνεται με προκλθτικζσ τρομοκρατικζσ ενζργειεσ 

εναντίον τθσ κρατικισ δικαιοδοςίασ ϊςτε να προκαλζςουν τθν ςτρατιωτικι αντίδραςθ τθσ 
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κυβζρνθςθσ, ελπίηοντασ ςε απϊλειεσ αμάχων. Με αυτόν τον τρόπο αποςκοποφν ςτθ 

δθμιουργία πλιγματοσ ςτθν αξιοπιςτία τθσ κυβζρνθςθσ, ϊςτε  οι πολίτεσ να πάρουν το μζροσ 

των τρομοκρατϊν με ςκοπό να επζλκει θ αλλαγι τθσ πολιτικισ κατάςταςθσ ςτο κράτουσ 

(Kydd and Walter 2006, ςελ 114). Η ριηοςπαςτικοποίθςθ των πολιτϊν μετά από μία 

πετυχθμζνθ ςτρατθγικι πρόκλθςθσ μπορεί να οδθγιςει ςε πλθκϊρα κινδφνων, από τθν 

απϊλεια τθσ  ςτιριξθσ για τον τρόπο δράςθσ τθσ κυβζρνθςθσ, μζχρι τθν ςυςπείρωςθ τθσ 

κοινότθτασ με τθν τρομοκρατικι οργάνωςθ που δζχτθκε τα αντίποινα τθσ κυβζρνθςθσ. τον 

οικονομικό τομζα τα πλιγματα είναι μεγάλα, κακϊσ οι κρατικζσ ενζργειεσ ανταπόδοςθσ ςτθν 

τρομοκρατικι βία και οι αντιτρομοκρατικζσ ςτρατθγικζσ για ενδεχόμενα μελλοντικά 

χτυπιματα ζχουν μεγάλο κόςτοσ (Dickson, Mesquita 2007, ςελ 364). Οι τρομοκρατικζσ 

οργανϊςεισ που προβαίνουν ςε τακτικζσ πρόκλθςθσ ςυνικωσ είναι λιγότερο ιςχυρζσ από τισ 

κυβερνιςεισ που ςτοχεφουν, ςυνεπϊσ θ υπερβολικι και λανκαςμζνθ αντίδραςθ από τισ 

αρχζσ μπορεί να δθμιουργιςει μία αρνθτικι εικόνα ςτθ διεκνι κοινότθτα και πολιτικι 

αςτάκεια ςτθν περιοχι. Αυτό  ςυμβαίνει διότι οι τακτικζσ αντιτρομοκρατίασ επιτυγχάνονται 

με τθ χριςθ βίασ, κάτι που μπορεί να προκαλζςει τθν αντίδραςθ των πολιτϊν, αν 

καταπατοφνται τα ανκρϊπινα δικαιϊματα (Nobel-Konig 2020, ςελ 279).  

H 11θ επτεμβρίου αποτζλεςε τθν αρχι ενόσ πολζμου φκοράσ αλλά και κατά μεγάλο 

ποςοςτό ενζργεια ςτρατθγικισ τθσ πρόκλθςθσ. Η Αλ Κάιντα  επιδίωκε να ωκιςει τουσ 

Αμερικανοφσ ςε μαηικι αντίδραςθ με ςκλθρά αντίποινα εναντίον των μουςουλμανικϊν 

κρατϊν όπου οι τρομοκράτεσ αςκοφςαν επιρροι, ϊςτε μζςα από τισ παράπλευρεσ απϊλειεσ 

να παρουςιάςουν ςτο μουςουλμανικό κόςμο το βάρβαρο πρόςωπο των ΗΠΑ. Θζλθςαν να 

δείξουν ςε όλουσ τουσ μουςουλμάνουσ ότι θ Αμερικι κατείχε ζναν ιμπεριαλιςτικό και αντί-

ιςλαμικό χαρακτιρα ϊςτε όλοι να ταχκοφν με το μζροσ των εξτρεμιςτϊν και να αυξιςουν τον 

αρικμό των μυθμζνων αλλά και τθν ιςχφ τθσ Αλ Κάιντα (Lake 2002, ςελ 20). 

 Οι ςτρατθγικζσ αντιτρομοκρατίασ που χρθςιμοποιοφνται από τισ κυβερνιςεισ μετά τθν 

πρόκλθςθ τουσ από τισ τρομοκρατικζσ οργανϊςεισ κρφβουν κινδφνουσ για τα κράτθ, κακϊσ θ 

πραγματοποίθςθ αντιποίνων από δθμοκρατικά κράτθ με υπζρμετρθ χριςθ βίασ αποτελεί 

κάποιεσ φορζσ μεγαλφτερθ απειλι από τισ ίδιεσ τισ τρομοκρατικζσ ενζργειεσ. Ενδζχεται να 

ενεργοποιιςει κινδφνουσ που αφοροφν τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ των 

πολιτϊν, κακϊσ θ αυκαίρετθ εξουςία των υπθρεςιϊν πλθροφοριϊν και τθσ αςτυνομίασ 

μπορεί να οδθγιςει ςτθν εμπόδιςθ τθσ ιδιωτικισ ηωισ των πολιτϊν. Επίςθσ μπορεί να 

προκαλζςει αντιδθμοκρατικι ςτάςθ από πλευράσ κυβζρνθςθσ ςε κζματα που αφοροφν τθν 

εκδίκαςθ των παραπτωμάτων των πολιτϊν κακϊσ και να εμπλζξει τισ δυνάμεισ αςφαλείασ ςε 

κζματα λιψθσ αποφάςεων. τον πολιτικό τομζα επειδι τθν κρίςιμθ ςτιγμι των προκλθτικϊν 

ενεργειϊν οι διοικοφντεσ δεν δρουν πάντα ςυνυπολογίηοντασ τισ ςυνζπειεσ των αντιποίνων 

κακϊσ και όλεσ τισ πικανζσ επιλογζσ που ζχουν, αψθφοφν τθν βοφλθςθ των πολιτϊν και 

παίρνουν αποφάςεισ ακραίεσ που δεν ςυμβαδίηουν με τισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ 

(Crenshaw 2010, ςελ 4). 
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4 Ανϊλυςη κινδύνων που απορρϋουν από 

τισ ςτρατηγικϋσ τρομοκρατύασ 

ε αυτό το κεφάλαιο κα γίνει θ αξιολόγθςθ των κινδφνων από τθν εφαρμογι των 

ςτρατθγικϊν τρομοκρατίασ με τθν χριςθ εργαλείων διακινδφνευςθσ. Θα περιορίςουμε τθ 

δεξαμενι των κινδφνων ςτουσ κυριότερουσ με τθν πιο λεπτομερι ανάλυςθ τουσ, ϊςτε τελικά 

να προςδιοριςτεί ποια ςτρατθγικι τρομοκρατίασ είναι επικινδυνότερθ για τα κράτθ. Οι 

κίνδυνοι με τθ μεγαλφτερθ επίδραςθ είναι αυτοί που ςχετίηονται με τθν ανκρϊπινθ 

αςφάλεια, τθν οικονομία και τθν πολιτικι κατάςταςθ, ςυνεπϊσ θ ανάλυςθ τουσ αποτελεί τθ 

βαςικι προτεραιότθτα. 

4.1 Εργαλεύα Διακινδύνευςησ 

Για να πραγματοποιθκεί λεπτομερισ ανάλυςθ των κινδφνων, πρζπει να γίνει θ βακμονόμθςθ 

τουσ ωσ προσ τθν πικανότθτα εκδιλωςθσ τουσ κακϊσ και ωσ προσ τον αντίκτυπο από τθν 

εφαρμογι τουσ για τα κράτθ. Η κατάταξθ των κινδφνων με βάςθ τθν πικανότθτα εκδιλωςθσ 

τουσ κα οριςτεί ςε μία κλίμακα από το 1 (πάνιο) ωσ το 5 (Βζβαιο) και με βάςθ τον αντίκτυπο 

ςε μία κλίμακα από το 1 (Ελάχιςτο αντίκτυπο) ωσ το 5 (Καταςτροφικό αντίκτυπο). Η επιλογι 

τθσ αξιολόγθςθσ τθσ πικανότθτασ και του αντίκτυπου από το 1 ζωσ το 5 ζγινε ςφμφωνα με 

τθν κλίμακα Likert, θ οποία επιτρζπει μία ρεαλιςτικι ζκφραςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των 

βακμίδων από τθν χαμθλότερθ ςτθν υψθλότερθ. Η ςθμαντικότθτα για τουσ κινδφνουσ που 

ζχουν οριςτεί ςτα προθγοφμενα κεφάλαια κα υπολογιςτεί από το γινόμενο των αρικμϊν που 

κα τουσ δοκοφν ςτισ κλίμακεσ πικανότθτασ και αντίκτυπου. 

Ζχοντασ κζςει ωσ προτεραιότθτα τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ, τθν πολιτικι 

ςτακερότθτα και τθν οικονομικι ευθμερία, οι κίνδυνοι που ςχετίηονται με αυτοφσ τουσ 

τομείσ κα βακμολογθκοφν με τον υψθλότερο αντίκτυπο κακϊσ οι ςυνζπειεσ τουσ για τα 

κράτθ κα είναι καταςτροφικζσ. Όςοι κίνδυνοι ςχετίηονται με τθν ανκρϊπινθ αςφάλεια κα 

βακμολογθκοφν με 5 κακϊσ θ ανκρϊπινθ ηωι αποτελεί τθν προτεραιότθτα των κρατϊν και 

οι κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν οικονομία και τθν πολιτικι κατάςταςθ κα βακμολογθκοφν 

με 4. Οι κίνδυνοι που ςχετίηονται με τισ κοινωνικζσ επιπτϊςεισ τθσ τρομοκρατίασ κα 

βακμολογθκοφν με 3 και αυτοί που αφοροφν τθν εικόνα των κρατϊν προσ τθν διεκνι 

κοινότθτα ι τισ ψυχολογικζσ επιπτϊςεισ τθσ τρομοκρατίασ κα πάρουν τον αρικμό 2. ε 

μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ ενδζχεται κάποιοι κίνδυνοι με χαμθλό αντίκτυπο να λάβουν 

υψθλότερεσ τιμζσ, αν διαπιςτωκεί ότι θ εφαρμογι τουσ επθρεάηει καταςτροφικά  τα κράτθ.  
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4.2 Μότρα Κινδύνων 

ε αυτό το κεφάλαιο κα βακμολογθκοφν  οι πικανότθτεσ εμφάνιςθσ των  κινδφνων για κάκε 

ςτρατθγικι τθσ τρομοκρατίασ ξεχωριςτά, ϊςτε εν τζλει να προςδιοριςτεί θ ςθμαντικότθτα 

τουσ.  

4.2.1 Αξιολόγηςη κινδύνων από ϋναν πόλεμο φθορϊσ 

Όπωσ αναλφκθκε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, θ ςτρατθγικι τθσ φκοράσ βαςίηεται ςτθ 

δυνατότθτα των τρομοκρατϊν να πείςουν τθν αντίπαλθ κυβζρνθςθ ότι διακζτουν τθν 

αποφαςιςτικότθτα να επιφζρουν τόςο ςοβαρό κόςτοσ ϊςτε αυτι να υποκφψει ςτισ 

απαιτιςεισ τουσ. Η μακροχρόνια παραμονι ςε ζναν πόλεμο φκοράσ είναι ςίγουρο ότι κα 

επιφζρει μεγάλεσ οικονομικζσ ςυνζπειεσ για τουσ εμπλεκόμενουσ ςυνεπϊσ ο κίνδυνοσ Α3 κα 

βακμολογθκεί με πικανότθτα 5. Η ςτρατθγικι τθσ φκοράσ εμπεριζχει ωσ κφριο 

χαρακτθριςτικό το ςτοιχείο του χρόνου, ςυνεπϊσ θ παράταςθ μιασ ςφγκρουςθσ δθμιουργεί 

μεν μακροχρόνια προβλιματα αλλά ταυτόχρονα προςφζρει χρόνο για τθ λιψθ μζτρων 

περιοριςμοφ ι αντιμετϊπιςθσ αυτϊν των προβλθμάτων. Η βαςικι παράμετροσ που ρυκμίηει 

τθν πικανότθτα για επιδείνωςθ των ςυνεπειϊν από τον πόλεμο φκοράσ είναι ότι το κράτοσ 

μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να διακόψει τισ ςυγκροφςεισ με τουσ τρομοκράτεσ,  αν το κόςτοσ 

των επικζςεων υπερβαίνει των ςυμφερόντων του. Για το λόγο αυτό δεν είναι ςίγουρο ότι 

πάντα κα υπάρξει επιδείνωςθ τθσ ανκρϊπινθσ αςφάλειασ, ςυνεπϊσ ο κίνδυνοσ Α1 κα 

βακμολογθκεί με 4.  

τθν εμπλοκι ςε ζνα ςυνεχι πόλεμο φκοράσ, το κράτοσ ζχει τθν ςυμπάκεια τθσ διεκνοφσ 

κοινότθτασ κακϊσ αρκετά κράτθ ζχουν πζςει κφματα τθσ τρομοκρατίασ και γνωρίηουν τισ 

κυςίεσ και δυςκολίεσ από  τζτοιου είδουσ ςφγκρουςθ. υνεπϊσ ςτον βωμό του αγϊνα  κατά 

τθσ τρομοκρατίασ ο εμπλεκόμενοσ μπορεί να νομιμοποιεί τθν χριςθ βίασ κακϊσ αυτι 

χρθςιμοποιείται για τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ αςφάλειασ και των κρατικϊν 

ςυμφερόντων. Επίςθσ, οι κυβερνιςεισ λόγω τθσ ικανότθτασ τουσ να επιλζγουν πότε κα 

διακόψει τθν ςφγκρουςθ, δφναται να αφουγκράηονται τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτθν 

κοινότθτα και να προβαίνουν ςε διορκωτικζσ κινιςεισ ϊςτε να διατθριςουν τισ ιςορροπίεσ 

ςτθν κοινωνία, κακϊσ και τθν επιβίωςθ τουσ. Άρα κεωρείται ότι κινιςεισ από πλευράσ 

κυβζρνθςθσ που μποροφν να οδθγιςουν ςτουσ κινδφνουσ τθσ ανατροπισ τθσ εξουςίασ, του 

ριγματοσ ςτισ ςχζςεισ με τουσ πολίτεσ και τθσ διεκνοφσ απομόνωςθσ (Α2, Α4, Α5) δεν είναι 

βζβαιο ότι κα ςυμβοφν ςε κάκε τρομοκρατικι ενζργεια φκοράσ, οπότε οι ςυγκεκριμζνοι 

κίνδυνοι κα βακμολογθκοφν με πικανότθτα 3.  
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Πίνακασ 1 Κίνδυνοι από πόλεμο φκοράσ 

Κίνδυνος Ανηίκηυπος Πιθανόηηηα 

εκδήλωζης 

Σημανηικόηηηα 

Α1.Επηδείλσζε αλζξώπηλεο 

αζθάιεηαο 

5 4 20 

Α2.Αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο 4 3 12 

Α3.Οηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο 

(απώιεηεο επελδύζεσλ, αύμεζε 

ζηξαηησηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, 

κείσζε ηνπξηζκνύ) 

4 5 20 

Α4.Δηεζλήο απνκόλσζε 2 3 6 

Α5.Ρήγκα θνηλσλίαο-πνιηηείαο 3 3 9 

 

Πίνακασ 2 Μιτρα κινδφνων από πόλεμο φκοράσ 

 

Αντίκτυποσ 

Πιθανότητα 

Εκδήλωςησ 

Ελάχιςτοσ  (1) Μικρόσ (2) οβαρόσ (3) Πολφ οβαρόσ 

(4) 

Καταςτροφικόσ  

(5) 

πάνιο (1)      

Απρόςμενο 

(2) 

     

Πιθανό (3)  Α4 Α5 Α2  
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φνηθεσ (4)     Α1 

Βζβαιο (5)    Α3  

 

4.2.2 Αξιολόγηςη κινδύνων ςτρατηγικόσ του εκφοβιςμού 

Ο κφριοσ ςτόχοσ των τρομοκρατϊν χρθςιμοποιϊντασ τθν ςτρατθγικι του εκφοβιςμοφ είναι θ 

πρόκλθςθ αναςφάλειασ και φόβου ςτον πλθκυςμό ϊςτε να προκαλζςουν τον 

αποπροςανατολιςμό τθσ κοινωνίασ και εν τζλει τθν ανατροπι τθσ κυβζρνθςθσ. υνεπϊσ οι 

πικανότεροι κίνδυνοι από τθν επιτυχι τρομοκρατικι δράςθ αποτελοφν θ πρόκλθςθ 

ψυχολογικοφ ςτρεσ και ο επθρεαςμόσ τθσ πολιτικισ βοφλθςθσ των πολιτϊν (Β1,Β5), οι οποίοι 

κα βακμολογθκοφν με πικανότθτα 5. Ο αντίκτυποσ που αφορά τισ ψυχολογικζσ επιπτϊςεισ 

από τον εκφοβιςμό κα βακμολογθκεί με 4 ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ και όχι με 3 όπωσ 

αναλφκθκε προθγουμζνωσ, κακϊσ θ ψυχολογικι βία αποτελεί το κφριο εργαλείο αυτισ τθσ 

ςτρατθγικισ και κα ζχει καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ για το κράτοσ ςε όλουσ τουσ τομείσ. Όπωσ 

απζδειξε θ επιτυχθμζνθ δράςθ των ιςλαμιςτϊν ςτισ μουςουλμανικζσ χϊρεσ τθσ Μζςθσ 

Ανατολισ, είναι βζβαιο ότι οι ψυχολογικζσ και πολιτικζσ ςυνζπειεσ του εκφοβιςμοφ 

αποτελοφν τουσ βαςικότερουσ κίνδυνουσ τθσ τρομοκρατικισ δράςθσ. 

 Η ανατροπισ τθσ κυβζρνθςθσ  αποτελεί τον απϊτερο ςκοπό των τρομοκρατϊν αφοφ πρϊτα 

πειςτεί ο πλθκυςμόσ για τθν αδυναμία τθσ πολιτικισ θγεςίασ. Παρόλα αυτά, θ πικανότθτα να 

επιτευχκεί ο ςτόχοσ αυτόσ είναι περιοριςμζνθ κακϊσ οι τρομοκράτεσ ζχουν ςυνικωσ τθν 

ιςχφ να αντλιςουν μεμονωμζνεσ πολιτικά οφζλθ και όχι τθν ολοκλθρωτικι ανατροπι τθσ 

κυβζρνθςθσ. Ο λόγοσ είναι διότι οι κυβερνιςεισ μποροφν να προβάλλουν τθν ιςχφ τουσ 

ζναντι των τρομοκρατϊν, ϊςτε να κερδίςουν πάλι τθν εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν, ςυνεπϊσ ο 

κίνδυνοσ τθσ ανατροπισ τθσ κυβζρνθςθσ κα βακμολογθκεί με 3. Ζνα κακό ςενάριο επίςθσ 

από τθν ςτρατθγικι του εκφοβιςμοφ αποτελεί θ διάλυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και ο 

ζλεγχοσ του οικονομικοφ πλοφτου από τουσ τρομοκράτεσ. Όπωσ αναλφκθκε ςτο 

προθγοφμενο κεφάλαιο, οι τρομοκράτεσ προβαίνουν ςε τζτοιεσ ενζργειεσ ϊςτε να 

επικρατιςει θ δικι τουσ πολιτικι βοφλθςθ και για να είναι ςε κζςθ να χρθματοδοτοφν 

ευκολότερα τον αγϊνα τθσ τρομοκρατίασ.  υνικωσ οι τρομοκρατικζσ ομάδεσ δεν ζχουν τθν 

δυνατότθτα να προβοφν ςε μεγάλθσ κλίμακασ ενζργειεσ εκφοβιςμοφ με καταςτροφικζσ 

ςυνζπειεσ, κακϊσ δεν ζχουν πάντα τθ δυνατότθτα να προκαλζςουν κακό ςε θγετικά ςτελζχθ 

τθσ πολιτείασ. Για το λόγο αυτό οι κίνδυνοι Β3, Β4 τθσ διάλυςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και 

του ελζγχου του οικονομικοφ πλοφτου κα βακμολογθκοφν με πικανότθτα 2. 
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Πίνακασ 3 Κίνδυνοι από τθν ςτρατθγικι του εκφοβιςμοφ 

Κίνδυνος Ανηίκηυπος Πιθανόηηηα 

εκδήλωζης 

Σημανηικόηηηα 

Β1.Πξόθιεζε ςπρνινγηθνύ 

ζηξεο ζηνλ πιεζπζκό 

4 5 20 

Β2.Αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο 4 3 12 

Β3.Δηάιπζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο 

3 2 6 

Β4.Έιεγρνο ππνδνκώλ θαη 

νηθνλνκηθνύ πινύηνπ από ηνπο 

ηξνκνθξάηεο 

4 2 8 

Β5.Επεξεαζκόο ηεο πνιηηηθήο 

βνύιεζεο ησλ πνιηηώλ 

3 5 15 

 

 

Πίνακασ 4 Μιτρα κινδφνων από πόλεμο εκφοβιςμοφ 

 Αντίκτυποσ 

Πιθανότητα 

Εκδήλωςησ 

Ελάχιςτοσ  (1) Μικρόσ (2) οβαρόσ (3) Πολφ οβαρόσ 

(4) 

Καταςτροφικόσ  

(5) 

πάνιο (1)      

Απρόςμενο 

(2) 

  Β3 Β4  

Πιθανό (3)    Β2  
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φνηθεσ (4)      

Βζβαιο (5)   Β5 Β1  

 

4.2.3 Αξιολόγηςη κινδύνων ςτρατηγικόσ τησ πρόκληςησ 

Η ςτρατθγικι τθσ πρόκλθςθσ επιτυγχάνεται με τρομοκρατικά χτυπιματα ενάντια τθσ 

κυβζρνθςθσ με ςκοπό αυτι να αντιδράςει με βία, κάτι που ενδζχεται να προκαλζςει 

παράπλευρεσ απϊλειεσ αμάχων. Αυτι θ ςτρατθγικι αποτελεί άμεςθ απειλι για τθν 

ανκρϊπινθ αςφάλεια κακϊσ κυβερνθτικοί ςτόχοι και πλθκυςμόσ εμπλζκονται ςτα ςχζδια 

των τρομοκρατϊν, ςυνεπϊσ ο κίνδυνοσ Γ4 κα βακμολογθκεί με πικανότθτα 5. Η κοινωνία 

όταν αντιλαμβάνεται ότι θ κυβζρνθςθ χρθςιμοποιεί βία απζναντι ςτον πλθκυςμό είναι 

φυςιολογικό ότι κα αντιδράςει, άρα κα κεωρθκεί ότι θ ριηοςπαςτικοποίθςθ αποτελεί από τισ 

βζβαιεσ ςυνζπειεσ των προκλθτικϊν ενεργειϊν των τρομοκρατϊν. υνεπϊσ και  ο κίνδυνοσ Γ2 

κα βακμολογθκεί με 5. Ο διχαςμόσ των πολιτϊν για τισ βίαιεσ ενζργειεσ τθσ κυβζρνθςθσ 

μπορεί να προκαλζςει εξεγζρςεισ,  κάτι που εμπεριζχει τθν υψθλι πικανότθτα ανατροπισ 

τθσ κυβζρνθςθσ, οπότε αυτόσ ο κίνδυνοσ Γ1 κα βακμολογθκεί με τον αρικμό 4. ε ίδιο 

επίπεδο πικανότθτασ κινείται και ο κίνδυνοσ Γ5 που κα βακμολογθκεί με πικανότθτα 4 

κακϊσ αν θ πρόκλθςθ πετφχει, θ χριςθ βίασ από τισ κυβερνιςεισ απζναντι ςε τρομοκράτεσ 

είναι ςχεδόν βζβαιο ότι κα προκαλζςουν τθν αντίδραςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ. Σζλοσ οι 

αντιτρομοκρατικζσ ςτρατθγικζσ ενδζχεται να προκαλζςουν ςπατάλθ υπζρογκων ποςϊν, αλλά  

οι ςυγκροφςεισ με τουσ τρομοκράτεσ δεν είναι πικανό να ζχουν τθν ίδια διάρκεια όπωσ από 

ζναν πόλεμο φκοράσ. Για το λόγο αυτό ο κίνδυνοσ Γ3 των οικονομικϊν επιπτϊςεων κα 

βακμολογθκεί με πικανότθτα 3. 

 

Πίνακασ 5 Κίνδυνοι από τθν ςτρατθγικι τθσ πρόκλθςθσ 

Κίνδυνος Ανηίκηυπος Πιθανόηηηα 

εκδήλωζης 

Σημανηικόηηηα 

Γ1.Αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο 4 4 16 

Γ2.Ρηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο 

θνηλσλίαο 

3 5 15 

Γ3.παηάιε ππέξνγθσλ πνζώλ 4 3 12 
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γηα αληηηξνκνθξαηία 

Γ4.Επηδείλσζε ηεο αλζξώπηλεο 

αζθάιεηαο 

5 5 25 

Γ5.Τπνβάζκηζε δηεζλνύο 

εηθόλαο 

2 4 8 

 

 

Πίνακασ 6 Μιτρα κινδφνων από πόλεμο πρόκλθςθσ 

Αντίκτυποσ 

Πιθανότητα 

Εκδήλωςησ 

Ελάχιςτοσ  (1) Μικρόσ (2) οβαρόσ (3) Πολφ οβαρόσ 

(4) 

Καταςτροφικόσ  

(5) 

πάνιο (1)      

Απρόςμενο 

(2) 

     

Πιθανό (3)    Γ3  

φνηθεσ (4)  Γ5  Γ1  

Βζβαιο (5)   Γ2  Γ4 

 

4.3 Σύγκριςη επιπτώςεων από τισ ςτρατηγικϋσ τρομοκρατύασ 

Αναλφοντασ τουσ κινδφνουσ από τισ ςτρατθγικζσ των τρομοκρατϊν, όπωσ αυτζσ 

παρουςιάςτθκαν ςτα προθγοφμενα κεφάλαια, παρατθρικθκε πλθκϊρα επιπτϊςεων για τα 

κράτθ ςε όλουσ τουσ τομείσ. Αν και οι ςτρατθγικζσ των τρομοκρατϊν επιτυγχάνονται με 

διαφορετικά μζςα και τακτικζσ κάκε φορά, οι επιπτϊςεισ που προκφπτουν για τα κράτθ είναι 

κοινζσ και αφοροφν ςυγκεκριμζνουσ τομείσ. Αυτοί οι  τομείσ είναι τθσ οικονομίασ, τθσ 

πολιτικισ, τθσ ανκρϊπινθσ αςφάλειασ, τθσ ψυχολογίασ, τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και των 

διεκνϊν ςχζςεων. Παρόλο που θ τρομοκρατία ανεξαρτιτωσ ςτρατθγικισ εμπεριζχει κοινοφσ 
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κινδφνουσ ςτουσ παραπάνω τομείσ, θ ςθμαντικότθτα τουσ ποικίλει κάκε φορά, κακϊσ 

διαφοροποιείται θ πικανότθτα εκδιλωςθσ τουσ και ςε μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ, ο 

αντίκτυποσ. 

 υγκρίνοντασ τισ μιτρεσ κινδφνου των τριϊν ςτρατθγικϊν τθσ τρομοκρατίασ διακρίνεται πωσ 

θ ςτρατθγικι τθσ πρόκλθςθσ ζχει τουσ περιςςότερουσ κινδφνουσ που χριηουν άμεςθσ 

αντιμετϊπιςθσ από τα κράτθ, ςε αντίκεςθ με τισ άλλεσ ςτρατθγικζσ που παρατθροφνται 

κίνδυνοι με χαμθλότερθ ςθμαντικότθτα .Ο πόλεμοσ τθσ φκοράσ ωςτόςο κρφβει  κινδφνουσ 

που χριηουν άμεςθ αντιμετϊπιςθ αλλά και κάποιουσ μειωμζνθσ ςθμαντικότθτασ, ςυνεπϊσ 

ςυγκαταλζγεται ςτισ πιο επικίνδυνεσ μορφζσ τρομοκρατίασ αλλά όχι θ επικινδυνότερθ. ε 

αντίκεςθ, ο πόλεμοσ του εκφοβιςμοφ επεκτείνεται ςε ζνα φάςμα κινδφνων μζτριασ 

επικινδυνότθτασ, με επιπτϊςεισ ςε τομείσ που δεν ενδζχεται να προκαλοφν καταςτροφικζσ 

ςυνζπειεσ ςτα κράτθ. Φαίνεται πωσ θ ςτρατθγικι τθσ πρόκλθςθσ εφαρμόηεται με τζτοιο 

τρόπο, που ζχει τισ πιο καταςτροφικζσ επιπτϊςεισ για τουσ τομείσ τθσ αςφάλειασ,  τθσ 

οικονομίασ και τθσ πολιτικισ ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ τρομοκρατικζσ δράςεισ, ςυνεπϊσ 

αποτελεί και τθν επικινδυνότερθ ςτρατθγικι. 
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4.4 Δϋνδρο γεγονότων 

το παρακάτω δζνδρο γεγονότων κα εξεταςτεί ο κίνδυνοσ εκδιλωςθσ τρομοκρατικισ 

ενζργειασ που αποςκοπεί ςτθν πρόκλθςθ τθσ κυβζρνθςθσ, ϊςτε να αξιολογθκεί αν το κράτοσ 

ζχει τισ δυνατότθτεσ να περιορίςει τθν δράςθ των τρομοκρατϊν ακόμθ και αν αντιδράςει 

αρχικά με υπζρμετρθ χριςθ βίασ. Μζςα από αυτι τθν περιπτωςιολογικι μελζτθ κα 

κακοριςτοφν οι πικανζσ εκβάςεισ τθσ τρομοκρατικισ δράςθσ ϊςτε να κακοριςτεί μία μιτρα 

κινδφνων για τα κράτθ από παρόμοιεσ  ςτρατθγικζσ. 

Πίνακασ 7 Δζνδρο γεγονότων 

  

 

φμφωνα με τουσ Kydd and Walter, για να αντιμετωπιςτεί επιτυχϊσ θ ςτρατθγικι τθσ 

πρόκλθςθσ πρζπει το κράτοσ να προχωριςει ςε διακριτικι εξουδετζρωςθ των 

τρομοκρατικϊν ομάδων ςε ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ πλθροφοριϊν ϊςτε να 

αποφευχκοφν οι παράπλευρεσ απϊλειεσ και θ κλιμάκωςθ τθσ βίασ (Kydd and Walter 2006, 

ςελ 115). Αν επιτευχκεί αυτό, κάτι που φαντάηει αρκετά δφςκολο, το κράτοσ κα επιτφχει τθν 

εξάλειψθ τθσ τρομοκρατίασ, τουλάχιςτον τθσ τρομοκρατικισ δράςθσ που ςτοχεφει ςτθν 

πρόκλθςθσ τθσ κυβζρνθςθσ. Αν θ κυβζρνθςθ αντιδράςει με υπζρμετρθ χριςθ βίασ ζναντι των 

πολιτϊν, τότε κα προκλθκοφν μεγάλεσ αντιδράςεισ από πλευράσ κοινωνίασ που κα 
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οδθγιςουν ςτθν ριηοςπαςτικοποίθςθ τθσ κακϊσ και ςτθν ςυνζχιςθ τθσ τρομοκρατικισ 

δράςθσ ςτο εςωτερικό του κράτουσ. τθν περίπτωςθ που θ κυβζρνθςθ δεν καταφζρει να 

περιορίςει τον κοινωνικό διχαςμό και τισ αντιδράςεισ των πολιτϊν, τότε κα επαυξιςει τα 

μζτρα επιτιρθςθσ και τθ χριςθ βίασ, κάτι που κρφβει τουσ κινδφνουσ τθσ ςπατάλθσ 

υπζρογκων ποςϊν αλλά και τθσ υποβάκμιςθσ τθσ διεκνοφσ εικόνασ.  

το τελευταίο και ακραίο ςενάριο όπου οι τρομοκράτεσ κα ζχουν κερδίςει τθν ςτιριξθ 

μζρουσ τθσ κοινωνίασ και το κράτοσ κα αντιδρά με υπζρμετρθ χριςθ βίασ ϊςτε να 

επαναφζρει τθν τάξθ, οι πικανζσ εκβάςεισ κα ζχουν αρνθτικά αποτελζςματα ςε κάκε 

περίπτωςθ. Αν οι κρατικζσ κινιςεισ πετφχουν, αυτό κα ζχει επιτευχκεί με το τίμθμα τθσ 

διεκνοφσ απομόνωςθσ. τθν αντίκετθ περίπτωςθ που δεν πετφχει θ καταςτολι, ενδζχεται θ 

τρομοκρατικι δράςθ να οδθγιςει ςτθν ανατροπι τθσ κυβζρνθςθσ και ςτθν εξάπλωςθ τθσ  ςε 

διεκνζσ επίπεδο, κακϊσ και ςτθν επιδείνωςθ τθσ ανκρϊπινθσ αςφάλειασ . Αυτοί αποτελοφν 

τουσ μεγαλφτερουσ κινδφνουσ για τα κράτθ, ςυνεπϊσ θ ακραία χριςθ βίασ απζναντι ςε 

προκλθτικζσ ενζργειεσ δεν αποτελεί τθν πρϊτθ λφςθ για τα κράτθ. ε κάκε περίπτωςθ 

παρατθρείται ότι οι εκβάςεισ από ζνα ςενάριο μίασ ενζργειασ ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ 

τθσ πρόκλθςθσ, είναι καταςτροφικζσ, κάτι που δικαιολογεί ότι θ ςτρατθγικι τθσ πρόκλθςθσ 

αποτελεί τθν επικινδυνότερθ μορφι τρομοκρατίασ και πρζπει να αντιμετωπίηεται με 

διακριτικότθτα και με χειρουργικζσ ενζργειεσ.  
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5 Συμπερϊςματα 

τθν παροφςα εργαςία πραγματοποιικθκε ανάλυςθ των ςτρατθγικϊν τθσ τρομοκρατίασ 

όπωσ αυτι παρουςιάηεται ςτο κείμενο των Kydd and Walter κακϊσ και των κινδφνων που 

ενδζχεται να αντιμετωπίςουν τα κράτθ από τθν επιτυχθμζνθ εφαρμογι τθσ. Διαπιςτϊκθκε 

ότι θ τρομοκρατία είναι πολυδιάςτατθ και παρόλο που διαφοροποιείται από το παρελκόν, οι 

τομείσ που αυτι επθρεάηει παραμζνουν οι ίδιοι αλλά ςαφϊσ διευρυμζνοι. Οι τρομοκρατικζσ 

οργανϊςεισ χρθςιμοποιοφν ωσ εργαλεία τισ ςτρατθγικζσ του εκφοβιςμοφ, τθσ πρόκλθςθσ, 

τθσ φκοράσ, τθσ πλειοδοςίασ και τθσ εμπόδιςθσ ϊςτε να πετφχουν τουσ ςκοποφσ τουσ, αλλά 

διαφοροποιοφνται κάκε φορά ανάλογα με το υπόβακρο και τθν προζλευςθ αυτϊν των 

οργανϊςεων. Για το λόγο αυτό, τα κράτθ πρζπει να είναι ςε κζςθ να διαμορφϊνουν τθν 

πολιτικι τουσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν κλιμακϊνουν τθ βία που ενδζχεται να προκαλζςει 

πλιγμα ςτθν ανκρϊπινθ αςφάλεια.  

Με τθν λεπτομερι ανάλυςθ των τρομοκρατικϊν δράςεων μζςα από γεγονότα του 

παρελκόντοσ και τθσ μεγάλθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ, δφναται να αντιμετωπιςτοφν 

μελλοντικζσ τρομοκρατικζσ ενζργειεσ. Μζχρι ςτιγμισ θ αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου 

φαντάηει δφςκολθ, διότι τα κράτθ εςτιάηουν ςτθν πάταξθ τθσ τρομοκρατίασ όταν αυτι 

εμφανίηεται και όχι εισ βάκοσ με τθν αναηιτθςθ των αιτιϊν εμφάνιςθσ τθσ. Αν τα κράτθ 

προςανατολιςτοφν ςτο να προςδιορίςουν μθχανιςμοφσ αντίδραςθσ που δεν κα προκαλοφν 

τθν ζξαρςθ τθσ τρομοκρατίασ ι δεν κα κατευκφνουν τθν κοινωνία ςτθ ςτιριξθ των 

τρομοκρατικϊν οργανϊςεων, οι επιπτϊςεισ κα είναι λιγότερο επίπονεσ. Επίςθσ, με τθ χριςθ 

εργαλείων διακινδφνευςθσ αναλφκθκαν όλοι οι κίνδυνοι από τισ επιπτϊςεισ τθσ 

τρομοκρατίασ ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν πρωτίςτωσ αυτοί που οδθγοφν τα κράτθ ςτα 

χειρότερα ςενάρια. Μζςα από τθν εργαςία διαπιςτϊκθκε πωσ οι τομείσ τθσ οικονομίασ, τθσ 

ανκρϊπινθσ αςφάλειασ και τθσ πολιτικισ είναι αυτοί που δζχονται τα μεγαλφτερα πλιγματα 

από τθν τρομοκρατικι δράςθ. Παρόλο που οι τρομοκρατικζσ ςτρατθγικζσ διαφοροποιοφνται 

μεταξφ τουσ ωσ προσ τον τρόπο δράςθσ, φαίνεται πωσ τα αποτελζςματα για τα κράτθ είναι 

παρόμοια κακϊσ οδθγοφν ςτθν επιδείνωςθ τθσ οικονομίασ, τθν αλλαγι τθσ πολιτικισ 

κατάςταςθσ, τισ ανκρϊπινεσ απϊλειεσ, τθν διεκνι απομόνωςθ και τισ ψυχολογικζσ ςυνζπειεσ 

για τον πλθκυςμοφ. 

 Η ςτρατθγικι τθσ πρόκλθςθσ είναι αυτι που αποτελεί τθν επικινδυνότερθ ςτρατθγικι, 

κακϊσ αν πετφχει ενδζχεται να ζχει τον μεγαλφτερο αντίκτυπο για το κράτοσ που πζφτει 

κφμα των τρομοκρατϊν. Αυτό ςυμβαίνει διότι θ πρόκλθςθ ςτοχεφει ςτα αντίποινα των 

κυβερνιςεων και ςτον επθρεαςμό τθσ κοινωνίασ, κάτι που είναι πολφ πικανό να ςυμβεί μετά 

από ζνα τρομοκρατικό χτφπθμα. Με τθν χριςθ του δζνδρου γεγονότων ςε ζνα ςενάριο που 

εντάςςεται ςτθν ςτρατθγικι τθσ πρόκλθςθσ, διαπιςτϊκθκε πωσ θ χριςθ βίασ από τθν 

κυβζρνθςθ για αντιμετϊπιςθ του ςυμβάντοσ είναι λάκοσ επιλογι κακϊσ προκαλεί τθν 
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ζξαρςθ τθσ τρομοκρατίασ αντί να τθν καταςτείλει, ςε όποια φάςθ και αν αυτι αςκείται. 

υνεπϊσ πρζπει τα κράτθ να βρουν άλλουσ τρόπουσ να περιορίςουν το φαινόμενο, όπωσ τθν 

αξιοποίθςθ των υπθρεςιϊν πλθροφοριϊν ι τθν ιςχυροποίθςθ των οργάνων τθσ δικαιοςφνθσ.  

Σο ςθμαντικότερο ςυμπζραςμα τθσ εργαςίασ αποτελεί το γεγονόσ ότι ο τομζασ τθσ 

διακινδφνευςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν βιβλιογραφία που ιδθ υπάρχει μπορεί να δϊςει 

λφςεισ ςε κζματα αντιτρομοκρατίασ και αντιμετϊπιςθσ  μελλοντικϊν γεγονότων. Με αυτόν 

τον τρόπο δφναται να περιοριςτοφν για τα κράτθ θ ςπατάλθ υπζρογκων ποςϊν, οι 

ανκρϊπινεσ απϊλειεσ και θ απειλι γενικότερα προσ τθν δθμοκρατία. υνοψίηοντασ, θ 

αντιμετϊπιςθ τθσ τρομοκρατίασ πρζπει να αποτελεί τθν φψιςτθ προτεραιότθτα για τα κράτθ 

ϊςτε να επιτευχκεί θ προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ, θ διαφφλαξθ των αξιϊν και θ 

ςυνεργαςία των διεκνϊν εταίρων ςε όλουσ τουσ τομείσ.  
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