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----- ΑΡΧΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ PGP PGP ----- 

 

mQQNBFUoCGgBIADFLp + QonWyK8L6SPsNrnhwgfCxCk6OUHRIHReAsgAUXegpfg0b 

rsoHbeI5W9s5to / MUGwULHj59M6AvT + DS5rmrThgrND8Dt0dO + XW88bmTXHsFg9K 

jgf1wUpTLq73iWnSBo1m1Z14BmvkROG6M7 + vQneCXBFOyFZxWdUSQ15vdzjr4yPR 

oMZjxCIFxe + QL + pNpkXd / St2b6UxiKB9HT9CXaezXrjbRgIzCeV6a5TFfcnhncpO 

ve59rGK3 / az7cmjd6cOFo1Iw0J63TGBxDmDTZ0H3ecQvwDnzQSbgepiqbx4VoNmH 

OxpInVNv3AAluIJqN7RbPeWrkohh3EQ1j + lnYGMhBktX0gAyyYSrkAEKmaP6Kk4j 

/ ZNkniw5iqMBY + v / yKW4LCmtLfe32kYs5OdreUpSv5zWvgL9sZ + 4962YNKtnaBK3 

1hztlJ + xwhqalOCeUYgc0Clbkw + sgqFVnmw5lP4 / fQNGxqCO7Tdy6pswmBZlOkmH 

XXfti6hasVCjT1MhemI7KwOmz / KzZqRlzgg5ibCzftt2GBcV3a1 + i357YB5 / 3wXE 

j0vkd + SzFioqdq5Ppr + // IK3WX0jzWS3N5Lxw31q8fqfWZyKJPFbAvHlJ5ez7wKA 

1iS9krDfnysv0BUHf8elizydmsrPWN944Flw1tOFjW46j4uAxSbRBp284wiFmV8N 

TeQjBI8Ku8NtRDleriV3djATCg2SSNsDhNxSlOnPTM5U1bmh + Ehk8eHE3hgn9lRp 

2kkpwafD9pXaqNWJMpD4Amk60L3N + yUrbFWERwncrk3DpGmdzge / tl / UBldPoOeK 

p3shjXMdpSIqlwlB47Xdml3Cd8HkUz8r05xqJ4DutzT00ouP49W4jqjWU9bTuM48 

LRhrOpjvp5uPu0aIyt4BZgpce5QGLwXONTRX + bsTyEFEN3EO6XLeLFJb2jhddj7O 

DjmDPN9aj639E4vjGZ90Vpz4HpN7JULSzsnk + ZkEf2XnliRody3SwqyREjrEBui 

9ktbd0hAeahKuwia0zHyo5 + 1BjXt3UHiM5fQN93GB0hkXaKUarZ99d7XciTzFtye 

/ MWToGTYJq9bM / qWAGO1RmYgNr + gSF / fQBzHeSbRN5tbJKz6oG4NuGCRJGB2aeXW 

TIp / VdouS5I9jFLapzaQUvtdmpaeslIos7gY6TZxWO06Q7AaINgr + SBUvvrff / Nl 

l2PRPYYye35MDs0b + mI5IXpjUuBC + s59gI6YlPqOHXkKFNbI3VxuYB0VJJIrGqIu 

Fv2CXwy5HvR3eIOZ2jLAfsHmTEJhriPJ1sUG0qlfNOQGMIGw9jSiy / iQde1u3ZoF 

so7sXlmBLck9zRMEWRJoI / mgCDEpWqLX7hTTABEBAAG0x1dpa2lMZWFrcyBFZGl0 

b3JpYWwgT2ZmaWNlIEhpZ2ggU2VjdXJpdHkgQ29tbXVuaWNhdGlvbiBLZXkgKFlv 



dSBjYW4gY29udGFjdCBXaWtpTGVha3MgYXQgaHR0cDovL3dsY2hhdGMzcGp3cGxp 

NXIub25pb24gYW5kIGh0dHBzOi8vd2lraWxlYWtzLm9yZy90YWxrKSA8Y29udGFj 

dC11cy11c2luZy1vdXItY2hhdC1zeXN0ZW1Ad2lraWxlYWtzLm9yZz6JBD0EEwEK 

ACcCGwMFCwkIBwMFFQoJCAsFFgIDAQACHgECF4AFAlb6cdIFCQOznOoACgkQk + 1ζ 

LpIxjbrlqh / 7B2yBrryWhQMGFj + xr9TIj32vgUIMohq94XYqAjOnYdEGhb5u5B5p 

BNowcqdFB1SOEvX7MhxGAqYocMT7zz2AkG3kpf9f7gOAG7qA1sRiB + R7mZtUr9Kv 

fQSsRFPb6RNzqqB9I9wPNGhBh1YWusUPluLINwbjTMnHXeL96HgdLT + fIBa8ROmn 

0fjJVoWYHG8QtsKiZ + lo2m / J4HyuJanAYPgL6isSu / 1bBSwhEIehlQIfXZuS3j35 

12SsO1Zj2BBdgUIrADdMAMLneTs7oc1 / PwxWYQ4OTdkay2deg1g / N6YqM2N7rn1W 

7A6tmuH7dfMlhcqw8bf5veyag3RpKHGcm7utDB6k / bMBDMnKazUnM2VQoi1mutHj 

kTCWn / vF1RVz3XbcPH94gbKxcuBi8cjXmSWNZxEBsbirj / CNmsM32Ikm + WIhBvi3 

1mWvcArC3JSUon8RRXype4ESpwEQZd6zsrbhgH4UqF56pcFT2ubnqKu4wtgOECsw 

K0dHyNEiOM1lL919wWDXH9tuQXWTzGsUznktw0cJbBVY1dGxVtGZJDPqEGatvmiR 

o + UmLKWyxTScBm5o3zRm3iyU10d4gka0dxsSQMl1BRD3G6b + NvnBEsV / + KCjxqLU 

vhDNup1AsJ1OhyqPydj5uyiWZCxlXWQPk4p5WWrGZdBDduxiZ2FTj17hu8S4a5A4 

lpTSoZ / nVjUUl7EfvhQCd5G0hneryhwqclVfAhg0xqUUi2nHWg19npPkwZM7Me / 3 

+ ey7svRUqxVTKbXffSOkJTMLUWqZWc087hL98X5rfi1E6CpBO0zmHeJgZva + PEQ / 

ZKKi8oTzHZ8NNlf1qOfGAPitaEn / HpKGBsDBtE2te8PF1v8LBCea / d5 + Umh0GELh 

5eTq4j3eJPQrTN1znyzpBYkR19 / D / Jr5j4Vuow5wEE28JJX1TPi6VBMevx1oHBuG 

qsvHNuaDdZ4F6IJTm1ZYBVWQhLbcTginCtv1sadct4Hmx6hklAwQN6VVa7GLOvnY 

RYfPR2QA3fGJSUOg8xq9HqVDvmQtmP02p2XklGOyvvfQxCKhLqKi0hV9xYUyu5dk 

2L / A8gzA0 + GIN + IYPMsf3G7aDu0qgGpi5Cy9xYdJWWW0DA5JRJc4 / FBSN7xBNsW4 

eOMxl8PITUs9GhOcc68Pvwyv4vvTZObpUjZANLquk7t8joky4Tyog29KYSdhQhne 

oVODrdhTqTPn7rjvnwGyjLInV2g3pKw / Vsrd6xKogmE8XOeR8Oqk6nun + Y588Nsj 

XddctWndZ32dvkjrouUAC9z2t6VE36LSyYJUZcC2nTg6Uir + KUTs / 9RHfrvFsdI7 

iMucdGjHYlKc4 + YwTdMivI1NPUKo / 5lnCbkEDQRVKAhoASAAvnuOR + xLqgQ6KSOO 

RTkhMTYCiHbEsPmrTfNA9Vip + 3OIzByNYtfFvOWY2zBh3H2pgf + 2CCrWw3WqeaY 



wAp9zQb // rEmhwJwtkW / KXDQr1k95D5gzPeCK9R0yMPfjDI5nLeSvj00nFF + gjPo 

Y9Qb10jp / Llqy1z35Ub9ZXuA8ML9nidkE26KjG8FvWIzW8zTTYA5Ezc7U + 8HqGZH 

VsK5KjIO2GOnJiMIly9MdhawS2IXhHTV54FhvZPKdyZUQTxkwH2 / 8QbBIBv0OnFY 

3w75Pamy52nAzI7uOPOU12QIwVj4raLC + DIOhy7bYf9pEJfRtKoor0RyLnYZTT3N 

0H4AT2YeTra17uxeTnI02lS2Jeg0mtY45jRCU7MrZsrpcbQ464I + F411 + AxI3NG3 

cFNJOJO2HUMTa + 2PLWa3cERYM6ByP60362co7cpZoCHyhSvGppZyH0qeX + Bu1oyn 

5XhT + m7hA4zupWAdeKbOaLPdzMu2Jp1 / QVao5GQ8kdSt0n5fqrRopO1WJ / S1eoz + 

Ydy3dCEYK + 2zKsZ3XeSC7MMpGrzanh4pk1DLr / NMsM5L5eeVsAIBlaJGs75Mp + kr 

ClQL / oxiD4XhmJ7MlZ9 + 5d / o8maV2K2pelDcfcW58tHm3rHwhmNDxh + 0t5 ++ i30y 

BIa3gYHtZrVZ3yFstp2Ao8FtXe / 1ALvwE4BRalkh + ZavIFcqRpiF + YvNZ0JJF52V 

rwL1gsSGPsUY6vsVzhpEnoA + cJGzxlor5uQQmEoZmfxgoXKfRC69si0ReoFtfWYK 

8Wu9sVQZW1dU6PgBB30X / b0Sw8hEzS0cpymyBXy8g + itdi0NicEeWHFKEsXa + HT7 

mjQrMS7c84Hzx7ZOH6TpX2hkdl8Nc4vrjF4iff1 + sUXj8xDqedrg29TseHCtnCVF 

kfRBvdH2CKAkbgi9Xiv4RqAP9vjOtdYnj7CIG9uccek / iu / bCt1y / MyoMU3tqmSJ 

c8QeA1L + HENQ / HsiErFGug + Q4Q1SuakHSHqBLS4TKuC + KO7tSwXwHF1Fp47GicHe 

rnM4v4rdgKic0Z6lR3QpwoT9KwzOoyzyNlnM9wwnalCLwPcGKpjVPFg1t6F + eQUw 

WVewkizhF1sZBbED5O / + tgwPaD26KCNuofdVM + oIzVPOqQXWbaCXisNYXoktH3Tb 

0X / DjsIeN4TVruxKGy5QXrvo969AQNx8Yb82BWvSYhJaXX4bhbK0pBIT9fq08d5R 

IiaN7 / nFU3vavXa + ouesiD0cnXSFVIRiPETCKl45VM + f3rRHtNmfdWVodyXJ1O6T 

ZjQTB9ILcfcb6XkvH + liuUIppINu5P6i2CqzRLAvbHGunjvKLGLfvIlvMH1mDqxp 

VGvNPwARAQABiQQlBBgBCgAPAhsMBQJW + nHeBQkDs5z2AAoJEJPtcy6SMY26Qtgf 

/ 0tXRbwVOBzZ4fI5NKSW6k5A6cXzbB3JUxTHMDIZ93CbY8GvRqiYpzhaJVjNt2 + 9 

zFHBHSfdbZBRKX8N9h1 + ihxByvHncrTwiQ9zFi0FsrJYk9z / F + iwmqedyLyxhIEm 

SHtWiPg6AdUM5pLu8GR7tRHagz8eGiwVar8pZo82xhowIjpiQr0Bc2mIAusRs + 9L 

jc + gjwjbhYIg2r2r9BUBGuERU1A0IB5Fx + IomRtcfVcL / JXSmXqXnO8 + / aPwpBuk 

bw8sAivSbBlEu87P9OovsuEKxh / PJ65duQNjC + 2YxlVcF03QF1FLGzZFN7Fcv5JW 

lYNeCOOz9NP9TTsR2EAZnacNk75 / FYwJSJnSblCBre9xVA9pI5hxb4zu7CxRXuWc 



QJs8Qrvdo9k4Jilx5U9X0dsiNH2swsTM6T1gyVKKQhf5XVCS4bPWYagXcfD9 / xZE 

eAhkFcAuJ9xz6XacT9j1pw50MEwZbwDneV93TqvHmgmSIFZow1aU5ACp + N / ksT6E 

1wrWsaIJjsOHK5RZj / 8 / 2HiBftjXscmL3K8k6MbDI8P9zvcMJSXbPpcYrffw9A6t 

ka9skmLKKFCcsNJ0coLLB + mw9DVQGc2dPWPhPgtYZLwG5tInS2bkdv67qJ4lYsRM 

jRCW5xzlUZYk6SWD4KKbBQoHbNO0Au8Pe / N1SpYYtpdhFht9fGmtEHNOGPXYgNLq 

VTLgRFk44Dr4hJj5I1 + d0BLjVkf6U8b2bN5PcOnVH4Mb + xaGQjqqufAMD / IFO4Ro 

TjwKiw49pJYUiZbw9UGaV3wmg + fue9To1VKxGJuLIGhRXhw6ujGnk / CktIkidRd3 

5pAoY5L4ISnZD8Z0mnGlWOgLmQ3IgNjAyUzVJRhDB5rVQeC6qX4r4E1xjYMJSxdz 

Aqrk25Y // eAkdkeiTWqbXDMkdQtig2rY + v8GGeV0v09NKiT + 6extebxTaWH4hAgU 

FR6yq6FHs8mSEKC6Cw6lqKxOn6pwqVuXmR4wzpqCoaajQVz1hOgD + 8QuuKVCcTb1 

4IXXpeQBc3EHfXJx2BWbUpyCgBOMtvtjDhLtv5p + 4XN55GqY + ocYgAhNMSK34AYD 

AhqQTpgHAX0nZ2SpxfLr / LDN24kXCmnFipqgtE6tstKNiKwAZdQBzJJlyYVpSk93 

6HrYTZiBDJk4jDBh6jAx + IZCiv0rLXBM6QxQWBzbc2AxDDBqNbea2toBSww8HvHf 

hQV / G86Zis / rDOSqLT7e794ezD9RYPv55525zeCk3IKaaW5 + WqbKlwosAPIMW2S 

kFODIRd5oMI51eof + ElmB5V5T9lw0CHdltSM / hmYmp / 5YotSyHUmk91GDFgkOFUc 

J3x7gtxUMkTadELqwY6hrU8 = 

= BLTH 

----- END PGP ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΛΕΙΔΙ BLOCK ----- 

   

Πώς να επικοινωνήσετε με το WikiLeaks; Τι είναι ο Tor; Συμβουλές για πηγές μετά την 

υποβολή 

Επικοινωνία 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια χρησιμοποιώντας το Tor, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 

WikiLeaks για βοήθεια σχετικά με τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το απλό webchat που 

διατίθεται στη διεύθυνση : https://wikileaks.org/talk 

 

Εάν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Tor, αλλά πρέπει να επικοινωνήσετε με το WikiLeaks 

για άλλους λόγους, χρησιμοποιήστε την ασφαλή webchat που διατίθεται στη διεύθυνση 

http://wlchatc3pjwpli5r.onion 



 

Συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του Tor, αν μπορείτε. 

 

Πώς να επικοινωνήσετε με το WikiLeaks; Τι είναι ο Tor; Συμβουλές για πηγές μετά την 

υποβολή 

Βραχώδης κορυφή 

Το Tor είναι ένα κρυπτογραφημένο δίκτυο ανωνύμων που καθιστά πιο δύσκολο να 

παρακολουθεί τις επικοινωνίες μέσω Διαδικτύου ή να βλέπει από πού έρχονται ή 

πηγαίνουν επικοινωνίες. 

 

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα δημόσιας υποβολής του WikiLeaks, όπως 

περιγράφεται παραπάνω, μπορείτε να κατεβάσετε το Tor Browser Bundle, το οποίο είναι 

ένα πρόγραμμα περιήγησης Firefox που είναι διαθέσιμο για Windows, Mac OS X και GNU / 

Linux και έχει προεπιλεγεί για να συνδεθεί χρησιμοποιώντας το σύστημα Anonymising Tor. 

 

Ουρές 

Αν είστε σε υψηλό κίνδυνο και έχετε την ικανότητα να το κάνετε αυτό, μπορείτε επίσης να 

έχετε πρόσβαση στο σύστημα υποβολής μέσω ενός ασφαλούς λειτουργικού συστήματος 

που ονομάζεται ουρά . Το Tails είναι ένα λειτουργικό σύστημα που ξεκινάει από ένα stick 

USB ή ένα DVD που αποσκοπεί να μην αφήνει ίχνη όταν ο υπολογιστής κλείνει μετά τη 

χρήση και αυτόματα δρομολογεί την διαδικτυακή σας κίνηση μέσω του Tor. Τα ουρά θα 

σας απαιτήσουν να έχετε είτε ένα USB stick ή ένα DVD τουλάχιστον 4GB μεγάλο και ένα 

φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή. 

 

Πώς να επικοινωνήσετε με το WikiLeaks; Τι είναι ο Tor; Συμβουλές για πηγές μετά την 

υποβολή 

Συμβουλές 

Το σύστημα υποβολής μας εργάζεται σκληρά για να διατηρήσει την ανωνυμία σας, αλλά 

σας συνιστούμε να λάβετε και μερικές από τις δικές σας προφυλάξεις. Ανατρέξτε σε αυτές 

τις βασικές οδηγίες. 

 

1. Επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε συγκεκριμένα προβλήματα 

Εάν έχετε πολύ μεγάλη υποβολή ή υποβολή με πολύπλοκο μορφότυπο ή είστε πηγή 

υψηλού κινδύνου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας . Από την εμπειρία μας είναι 



πάντα δυνατό να βρούμε μια προσαρμοσμένη λύση για τις πιο φαινομενικά δύσκολες 

καταστάσεις. 

 

2. Τι υπολογιστή πρέπει να χρησιμοποιήσετε 

Εάν ο υπολογιστής από τον οποίο μεταφορτώνετε μπορεί στη συνέχεια να ελεγχθεί σε μια 

έρευνα, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή που δεν είναι εύκολα 

συνδεδεμένος με εσάς. Οι τεχνικοί χρήστες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τα ουρά 

για να διασφαλίσουν ότι δεν αφήνετε κανένα αρχείο της υποβολής σας στον υπολογιστή. 

 

3. Μην μιλάτε για την υποβολή σας σε άλλους 

Αν έχετε οποιεσδήποτε δυσκολίες μιλήστε στο WikiLeaks. Είμαστε οι παγκόσμιοι ειδικοί 

στην προστασία των πηγών - είναι ένα πολύπλοκο πεδίο. Ακόμη και εκείνοι που εννοούν 

πολύ συχνά δεν έχουν την εμπειρία ή την εμπειρογνωμοσύνη για να συμβουλεύουν σωστά. 

Αυτό περιλαμβάνει και άλλες οργανώσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

 

Πώς να επικοινωνήσετε με το WikiLeaks; Τι είναι ο Tor; Συμβουλές για πηγές μετά την 

υποβολή 

Μετά 

1. Μην μιλάτε για την υποβολή σας σε άλλους 

Αν έχετε οποιεσδήποτε δυσκολίες μιλήστε στο WikiLeaks. Είμαστε οι παγκόσμιοι ειδικοί 

στην προστασία των πηγών - είναι ένα πολύπλοκο πεδίο. Ακόμη και εκείνοι που εννοούν 

πολύ συχνά δεν έχουν την εμπειρία ή την εμπειρογνωμοσύνη για να συμβουλεύουν σωστά. 

Αυτό περιλαμβάνει και άλλες οργανώσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

 

2. Πράξη κανονική 

Εάν είστε πηγή υψηλού κινδύνου, αποφύγετε να λέτε τίποτα ή να κάνετε τίποτα μετά την 

υποβολή, γεγονός που μπορεί να προξενήσει υποψίες. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να 

προσπαθήσετε να παραμείνετε στη συνήθη ρουτίνα και τη συμπεριφορά σας. 

 

3. Αφαιρέστε ίχνη της υποβολής σας 

Εάν είστε πηγή υψηλής επικινδυνότητας και ο υπολογιστής στον οποίο προετοιμάσατε την 

υποβολή σας ή σας το ανεβάσατε, θα μπορούσε στη συνέχεια να ελεγχθεί σε μια έρευνα, 

σας συνιστούμε να διαμορφώσετε και να απορρίψετε τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή και 

οποιοδήποτε άλλο μέσο αποθήκευσης χρησιμοποιήσατε. 



 

Συγκεκριμένα, οι σκληροί δίσκοι διατηρούν δεδομένα μετά τη μορφοποίηση, τα οποία 

μπορεί να είναι ορατά σε μια ομάδα ψηφιακής ιατροδικαστικής και τα μέσα flash (USB 

sticks, κάρτες μνήμης και μονάδες SSD) διατηρούν τα δεδομένα ακόμα και μετά από 

ασφαλή διαγραφή. Εάν χρησιμοποιήσατε μέσα flash για την αποθήκευση ευαίσθητων 

δεδομένων, είναι σημαντικό να καταστρέψετε τα μέσα. 

 

Αν το κάνετε αυτό και είστε μια πηγή υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν 

υπάρχουν ίχνη καθαρισμού, αφού αυτά τα ίχνη μπορεί να προκαλέσουν υποψίες. 

 

4. Αν αντιμετωπίσετε νομική ενέργεια 

Σε περίπτωση άσκησης ένδικης προσφυγής εναντίον σας ως αποτέλεσμα της υποβολής σας, 

υπάρχουν οργανώσεις που μπορεί να σας βοηθήσουν. Το Ίδρυμα Courage είναι ένας 

διεθνής οργανισμός αφιερωμένος στην προστασία των δημοσιογραφικών πηγών. Μπορείτε 

να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στη διεύθυνση https://www.couragefound.org . 

 

Υποβάλετε έγγραφα στο WikiLeaks 

Το WikiLeaks δημοσιεύει έγγραφα πολιτικής ή ιστορικής σημασίας που λογοκρίνονται ή 

καταστέλλονται με άλλο τρόπο. Ειδικευόμαστε σε στρατηγικές παγκόσμιες εκδόσεις και 

μεγάλα αρχεία. 

 

Ακολουθεί η διεύθυνση του ασφαλούς μας ιστότοπου, όπου μπορείτε να μεταφορτώσετε 

ανώνυμα τα έγγραφά σας στους εκδότες του WikiLeaks. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση μόνο 

σε αυτό το σύστημα υποβολών μέσω του Tor. (Δείτε την καρτέλα Tor για περισσότερες 

πληροφορίες.) Σας συμβουλεύουμε επίσης να διαβάσετε τις συμβουλές μας για πηγές πριν 

από την υποβολή. 

 

wlupld3ptjvsgwqw.onion 

Αντιγράψτε αυτήν τη διεύθυνση στο πρόγραμμα περιήγησης Tor. Οι προχωρημένοι 

χρήστες, αν το επιθυμούν, μπορούν επίσης να προσθέσουν ένα επιπλέον επίπεδο 

κρυπτογράφησης στην υποβολή τους χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί PGP . 

Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Tor ή η υποβολή σας είναι πολύ μεγάλη ή έχετε 

συγκεκριμένες απαιτήσεις, το WikiLeaks παρέχει διάφορες εναλλακτικές μεθόδους. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσετε πώς να προχωρήσετε. 



 

Πώς να επικοινωνήσετε με το WikiLeaks; Τι είναι ο Tor; Συμβουλές για πηγές μετά την 

υποβολή 
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Εμφάνιση κεφαλίδων 

Ταξινόμηση: Charge Tom Countryman. Λόγοι 1.4 (β / δ). 1. (S) ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην Ελλάδα, οι 

διπλές απειλές εξτρεμισμού και βίας προέρχονται περισσότερο από ένα δεκαετείς εγχώριο 

αντι-αμερικανικό, αντι-ΝΑΤΟ, αντι-παγκοσμιοποιητικό συναίσθημα που είναι βαθιά 

ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία παρά από τον εξτρεμισμό που εξάγεται από η Μέση 

Ανατολή. Οι εγχώριες τρομοκρατικές ομάδες και το ενεργό αναρχικό κίνημα υπήρξαν εδώ 

και πολύ καιρό η πηγή του εξτρεμισμού και της βίας στην Ελλάδα. Η μουσουλμανική 

κοινότητα της Ελλάδας χωρίζεται μεταξύ της τουρκικής μειονότητας στο βορρά 

(προστατευόμενης από τη Συνθήκη της Λωζάννης) και ενός σχετικά νέου πληθυσμού 

οικονομικών μεταναστών από τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία με βάση την Αθήνα. Τα 

εξτρεμιστικά στοιχεία είναι σπάνια και στα δύο. Η νησιωτική εστίαση της ελληνικής 

κοινωνίας, με την υψηλή πριμοδότηση για την "ελληνικότητα" και την ορθόδοξη θρησκεία, 

δημιούργησε ένα καταφύγιο για περιθωριακές ομάδες που απευθύνονται σε μη-Έλληνες 

(κυρίως Εβραίους) για βία. Πάνω απ 'όλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο Δημόσιος Εχθρός 

αριθμός 1 στην Ελλάδα - οι εγχώριες εξτρεμιστικές ομάδες στοχεύουν τακτικά στην 

αμερικανική πρεσβεία για να διαμαρτυρηθούν τόσο κατά της ιστορίας του παρελθόντος 

όσο και της σημερινής "αμερικανικής ηγεμονίας". Για να αντιμετωπίσει τις εξτρεμιστικές 

συμπεριφορές, η Πρεσβεία έχει ένα πολύπλευρο πρόγραμμα προβολής, το οποίο 

αποσκοπεί στην προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης (στόχος MPP) μεταξύ των ΗΠΑ και 

της Ελλάδας και του ολοένα και πιο ετερόρριζου πληθυσμού της Ελλάδας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ---------------------------- ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ----------------- -------

---- 2. (S) Ο εξτρεμισμός στην Ελλάδα είναι ως επί το πλείστον εγχώριος, και σε μεγάλο 

βαθμό προέρχεται από εκδηλώσεις μοναδικές για τους Έλληνες. Το 1968, μια στρατιωτική 

χούντα ανέτρεψε την Ελληνική Κυβέρνηση σε μια κίνηση που εξακολουθεί να είναι ευρέως 

(αν κακώς) που διεξήχθη εδώ για να είναι στη διαταγή ή με τη συγκατάθεση της 

αμερικανικής κυβέρνησης. Η τουρκική εισβολή στη βόρεια Κύπρο το 1974 είναι επίσης 

ασφυκτική στο αμερικανικό ηγεμονιστικό σχεδιασμό. Από τότε, η αντίληψη ότι η 



αμερικανική πολιτική έναντι της Τουρκίας (και τα προβλήματα ταυτότητας της Ελλάδας σε 

σχέση με τα 400 χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας) αντιλήφθηκε περαιτέρω την κοινή 

γνώμη έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην πρόσφατη ιστορία, η αεροπορική εκστρατεία 

του Κοσσυφοπεδίου και η Επιχείρηση Ιρακινή Ελευθερία χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο για 

να διατηρήσουν την εχθρότητα των πολιτών προς τις ΗΠΑ. - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

Η «17 Νοεμβρίου» (17Ν), μια ριζοσπαστική αριστερή ομάδα, ιδρύθηκε το 1975 και 

ονομάστηκε για τη φοιτητική εξέγερση στην Ελλάδα στις 17 Νοεμβρίου 1973 κατά της 

κυβερνητικής στρατιωτικής χούντας. Πρόκειται για αντι-ελληνικό κατεστημένο, αντι-

αμερικανικό, αντι-Τουρκικό και αντι-ΝΑΤΟ και έχει επιδιώξει την κατάργηση των 

αμερικανικών βάσεων από την Ελλάδα, την απομάκρυνση των τουρκικών στρατιωτικών 

δυνάμεων από την Κύπρο και την αποσύνδεση της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για 27 χρόνια, 17N δολοφόνησαν Έλληνες και μη Έλληνες, 

συμπεριλαμβανομένων πέντε Αμερικανών υπαλλήλων της Πρεσβείας. Μέλη της 

οργάνωσης διαπράττουν επίσης ένοπλη ληστεία και πραγματοποιούν επιθέσεις με 

πυραύλους ενάντια στους συμβολικούς στόχους. Το 2002, μια οδυνηρή επίθεση από έναν 

λειτουργό 17Ν οδήγησε σε συλλήψεις άλλων δεκαοκτώ άλλων υπόπτων. Το 2004, 

δεκαπέντε από αυτούς τους 17Ν κατηγορούμενους κρίθηκαν ένοχοι και έδωσαν πολλαπλές 

ποινές ισόβιας κάθειρξης. Ορισμένα μέλη του 17Ν, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 

που πιστεύεται ότι εμπλέκονται στη δολοφονία των εργαζομένων στις ΗΠΑ, παραμένουν 

ελεύθερα. άλλοι δεν έχουν ποτέ προσδιοριστεί. Περαιτέρω, άλλες εγχώριες τρομοκρατικές 

ομάδες συνεχίζουν να λειτουργούν στην Ελλάδα και ενώ δεν έχουν επιτύχει τη δολοφονική 

φήμη του 17Ν, χρησιμεύουν ως φάρος για το εξτρεμιστικό τμήμα του ελληνικού 

πληθυσμού. Ο ELA (επαναστατικός λαϊκός αγώνας) χαρακτηρίστηκε ως επαναστατικός, 

αριστερός, αντι-κρατικός, αντι-καπιταλιστικός, αντι-ιμπεριαλισμός και έντονα αντι-

αμερικανικός ELA που εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1970 και ανέλαβε την ευθύνη για 

πάνω από 200 βομβιστικές επιθέσεις που σκότωσαν τρεις ανθρώπους. Στη δεκαετία του 

'90, η ELA σταμάτησε να λειτουργεί στην Ελλάδα. Τέσσερα μέλη της ELA συνελήφθησαν το 

2004. Και οι τέσσερις καταδικάστηκαν και έκαστος έλαβε φυλάκιση 1.174 ετών. Ένα μέλος, 

ο Χρήστος Τσιγαρίδης, έκτοτε απελευθερώθηκε από τη φυλακή για λόγους υγείας SIPDIS. 

Το 2005 δοκιμάστηκαν δύο άλλα μέλη για πράξεις ELA (και οι δύο αθωώθηκαν). Πρόσφατα, 

δύο ομάδες, " Αυτή η ομάδα συνήθως προειδοποιεί την Ελληνική Αστυνομία πριν από την 

έκρηξη, ωστόσο η ελαττωματική εργασία προκαλεί περιστασιακά εκρήξεις πρόωρες. Η 

"Επαναστατική Δράση" έχει αναλάβει την ευθύνη για μια σειρά πιο σοβαρών επιθέσεων 

που απευθύνονται αποκλειστικά στην Ελληνική Αστυνομία. Το φθινόπωρο του 2003, δύο 

συσκευές εξερράγησαν σε ένα ελληνικό δικαστήριο στην Αθήνα, η δεύτερη συσκευή που 

σχεδιάστηκε σαφώς για να βλάψει τους πρώτους ανταποκριτές. Τον Μάιο του 2004 

εξερράγησαν τρεις συσκευές σε ένα αστυνομικό τμήμα στην Καλλιθέα (Αθήνα) και ξανά οι 

συσκευές / τρίτες συσκευές φάνηκαν να προκαλούν βλάβη στους πρώτους ανταποκριτές. 

Τον Οκτώβριο του 2004 πυροδοτήθηκε μια οδική συσκευή, όπως πέρασε από μια συνοδεία 

λεωφορείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία βρισκόταν στη διαδρομή προς την φυλακή 

Κορυδαλλού, την σημερινή κατοικία των κρατουμένων 17Ν. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, 

πιθανώς λόγω κακής κατασκευής της συσκευής. Η πιο πρόσφατη και πιο ενοχλητική 

επίθεση συνέβη στις 31 Δεκεμβρίου 2004, όταν δολοφονήθηκε μια ειδική Αστυνομική 

Φρουρά, που ανατέθηκε στην κατοικία του Βρετανικού Στρατιωτικού Στρατιωτικού, ενώ 

καθόταν στο περίπτερο του. Η Ελληνική Αστυνομία ισχυρίστηκε αρχικά ότι η επίθεση ήταν 



ποινικού χαρακτήρα, αλλά στη συνέχεια απέδωσε την επίθεση στην τοπική τρομοκρατία. 

Αυτή η υπόθεση, όπως και οι υπόλοιπες, εξακολουθεί να είναι ανοικτή και φαίνεται ότι δεν 

υπάρχουν υπόνοιες. - ΑΝΑΧΡΙΣΜΟΣ: Οι αναρχικές οργανώσεις πολλαπλασιάζονται στην 

Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου έχουν χαράξει κόγχες για τους εαυτούς τους ως ακραίες, 

αριστεριστικές "ακανόνιστες". Οι Έλληνες αναρχικοί οργανώνουν τακτικές διαδηλώσεις στο 

όνομα της αντι-παγκοσμιοποίησης και εναντίον των ΗΠΑ συγκεκριμένα και της πιο 

διφορούμενης «δυτικής επιρροής». Για το μεγαλύτερο μέρος, οι αναρχικές διαδηλώσεις 

παρακολουθούνται ελάχιστα (αν και καλυμμένες στα γενικά αντι-αμερικανικά μέσα 

ενημέρωσης). Οι δεξαμενές αερίου ("γειάκια") έχουν ενορχηστρωθεί για να καταστρέψουν 

τα ακίνητα και όχι τους ανθρώπους. Η πρεσβεία δεν έχει αποδείξεις ότι οι αναρχικές 

ομάδες λαμβάνουν υλική υποστήριξη ή / και κατάρτιση από διεθνείς τρομοκρατικές 

ομάδες. Όπως οι εγχώριες τρομοκρατικές ομάδες, ωστόσο, οι αναρχικές συγκεντρώσεις 

χρησιμεύουν για να κρατήσουν ζωντανές εξτρεμιστικές απόψεις. - ANTI-SEMITISM: Κατά τη 

διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, το 90% του εβραϊκού πληθυσμού της Ελλάδας έχασε 

στα στρατόπεδα. Σήμερα, μόνο 5.000 Εβραίοι παραμένουν στην Ελλάδα, κυρίως στην 

Αθήνα. Ενώ είναι μικρότερης κλίμακας σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο 

αντισημιτισμός είναι ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα στην Ελλάδα, που εκφράζεται με 

πράξεις βανδαλισμού εναντίον εβραϊκών μνημείων και κτιρίων, τον ύπουλο αντισημιτισμό 

σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας. Μερικοί Έλληνες 

συνυπογράφουν το μύθο ότι κανένας από τους Εβραίους δεν ήταν στο Παγκόσμιο Κέντρο 

Εμπορίου στις 11 Σεπτεμβρίου ή είναι πεπεισμένος ότι οι επιθέσεις ήταν οικόπεδο της CIA, 

του Mossad ή και των δύο. Οι ελληνικές εφημερίδες, ειδικά οι εκδοτικοί σκιτσογράφοι, 

αδιαφορούν για τη χρήση των ναζιστικών εικόνων για να περιγράψουν την πολιτική του 

Ariel Sharon και της ισραηλινής κυβέρνησης στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Ταυτόχρονα, η 

Ελλάδα έχει μακροχρόνιους δεσμούς με την παλαιστινιακή υπόθεση και τον Αραφάτ 

προσωπικά. Η Ελλάδα ήταν το τελευταίο μέλος της ΕΕ για την καθιέρωση διπλωματικών 

σχέσεων με το Ισραήλ (1990). Στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα (όπως στον σύγχρονο 

αραβικό κόσμο) δεν υπάρχει συχνά καμία διάκριση μεταξύ των "Εβραίων" και των 

"Ισραηλινών". Το πρόβλημα επιδεινώνεται από σχεδόν καθολική αντίθεση στις ισραηλινές 

πολιτικές στα κατεχόμενα εδάφη. 3. (Γ) Ως παράδειγμα των ελληνικών εξτρεμιστικών 

στάσεων, το Λαϊκό Ορθόδοξο Εθιμοβότο (LAOS) προωθεί τον ριζοσπαστικό εθνικισμό, τον 

αντισημιτισμό, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Ο ηγέτης του κόμματος ΛΑΟΣ Γιώργος 

Καρατζαφέρης, ο οποίος κέρδισε θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2004, αποδίδει 

τακτικά αρνητικά γεγονότα σε διεθνείς εβραϊκές συνωμοσίες και έχει χρησιμοποιήσει 

τηλεοπτική επιχείρηση για να καταγγείλει ελληνικούς πολιτικούς με εβραϊκή προέλευση και 

να ισχυριστεί ότι οι Εβραίοι βρίσκονταν πίσω από το 9 / τρομοκρατικές επιθέσεις. Η 

ελληνική νεοναζιστική ομάδα «Χρυσή Αυγή» προσπάθησε να οργανώσει το «Hatefest 

2005» (ένα από τα συνθήματα της εκδήλωσης ήταν η «Τουρκία εκτός Ευρώπης»), ένα 

πανευρωπαϊκό «φεστιβάλ» για την Άπω Δεξιά στη νότια Ελλάδα. Σε μια θετική σημείωση, 

το γεγονός, μετά από έντονη τοπική αντιπολίτευση, μεταφέρθηκε πολλές φορές και τελικά 

από την Ελλάδα. -------------------------- ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΟΥΣΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ --------------------- 

----- 4. (Γ) Η Ελλάδα έχει μια γηγενή μουσουλμανική μειονότητα από τούρκους ομιλητές, 

οπουδήποτε από τα 90.000-140.000 ισχυρά που ζουν στη βορειοανατολική επαρχία της 

Θράκης και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου κοντά στην Τουρκία. Σύμφωνα με τη 

Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, αυτή η τουρκική μουσουλμανική μειονότητα έχει επίσημο 



καθεστώς. Το Ισλάμ αναγνωρίζεται και οι μουσουλμάνοι στη Θράκη έχουν το δικαίωμα να 

διατηρούν κοινωνικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις, να εκπαιδεύονται στην τουρκική 

γλώσσα και να διευθετούν οικογενειακές διαφορές σύμφωνα με το νόμο Shari'a (η Ελλάδα 

είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που το κάνει). Σύμφωνα με αξιωματούχους, περισσότερα 

από 300 τζαμιά λειτουργούν υπό τα προνόμια της Συνθήκης της Λωζάνης. Ενώ οι 

μουσουλμάνοι κληρικοί στη Θράκη έχουν εκπαιδευτεί στη Σαουδική Αραβία και οι Τούρκοι 

Γενικοί Εισαγγελείς στη Θράκη έχουν ισχυρή επιρροή, με τη χρηματοδότηση πολλών 

τοπικών ηγετών και των «εκλεγμένων» μουφτήδων στην περιοχή, δεν υπάρχει ένδειξη 

μουσουλμανικού εξτρεμισμού μεταξύ της ιθαγενούς μειονότητας στη Θράκη . 5. (Γ) Σε 

αντίθεση με τη Θράκη, η μουσουλμανική κοινότητα στην Αθήνα δεν έχει καμία προστασία 

σε συνθήκη ή εγγυημένα δικαιώματα. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, η μετανάστευση 

στην Ελλάδα από μουσουλμανικές χώρες έχει μανιτάρι - οι ακτιβιστές πιστεύουν ότι θα 

μπορούσαν να φτάσουν 200.000 μουσουλμάνοι μετανάστες (κυρίως παράνομα) στην 

Αθήνα, εκτός από 4.000 Τούρκους Μουσουλμάνους. Δεν υπάρχει επίσημο τζαμί στην 

Αθήνα, έτσι οι μουσουλμάνοι προσεύχονται σε πολυάριθμες ανεπίσημες αίθουσες 

προσευχής. Υπάρχουν περίπου δύο δωδεκάδες αίθουσες προσευχής που λειτουργούν 

σήμερα στην Αθήνα. Οργανώνονται σε διαμερίσματα υπόγειου και εξυπηρετούν γενικά 

διακεκριμένους πληθυσμούς: Πακιστανοί μετανάστες πηγαίνουν σε ένα πακιστανικό τζαμί, 

οι Αιγύπτιοι πηγαίνουν σε ένα "αιγυπτιακό" τζαμί και ούτω καθεξής. Οι ηγέτες της 

κοινότητας του Μπαγκλαντές μας έχουν πει ότι υπάρχει μια περιορισμένη ποσότητα 

crossover στη λατρεία τους. Παρόλο που το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε τελικά το 2000 

νομοσχέδιο που επιτρέπει την κατασκευή τέμενος στην Αθήνα, ο Αρχιεπίσκοπος της 

Ελλάδας διαμαρτυρήθηκε έντονα ότι το πολιτιστικό κέντρο θα "χρησίμευε ως έδαφος 

αναπαραγωγής για την τρομοκρατία". --------------------------------- Οι ΗΠΑ προσπαθούν να 

αντισταθμίσουν τον εξτρεμισμό ------------ --------------------- 6. (Γ) Η Πρεσβεία έκανε καλή 

χρήση του IV προγράμματος - αποστέλλοντας τον μοναδικό μουσουλμάνο βουλευτή για 

τους «Νέους Μουσουλμάνους ηγέτες "Πρόγραμμα Διεθνών Επισκεπτών το 2005. Θα 

στείλουμε μια μουσουλμανική γυναίκα από τη Θράκη στο πρόγραμμα Young Muslim 

Leaders το 2006. 7. (C) Η Πρεσβεία (POL, RSO) παρακολουθεί στενά την ομιλία και τις 

δραστηριότητες μίσους μέσω των τοπικών επαφών, των αστυνομικών επαφών και των 

μέσων ενημέρωσης. Παρακολουθούμε την υποκίνηση και την ομιλία που σχετίζεται με το 

Ισλάμ μέσω πρόσθετης επαφής με μουφτήδες, ιμάμηδες και μέλη μουσουλμανικής 

μειονότητας στη Θράκη, καθώς και με τον ποικίλο και πιο μεταβατικό μεταναστευτικό 

μουσουλμανικό πληθυσμό στην Αθήνα. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ή υποκίνηση ή μίσος 

εναντίον Μουσουλμάνων που συμβαίνουν στην Αθήνα. 8. (U) Η Πρεσβεία έχει αναλάβει 

μια σειρά δραστηριοτήτων προβολής προσανατολισμένων στον μουσουλμανικό πληθυσμό 

στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε μια Αμερικανική Γωνιά στην Ξάνθη, μια πόλη στη 

βορειοανατολική Ελλάδα που είναι κατά κύριο λόγο μουσουλμανική και το IRC στέλνει 

τακτικά υλικό στην Ξάνθη ως τμήμα της Πρεσβείας, σε εθνικό επίπεδο. Ο πρεσβευτής 

φιλοξενεί ένα ετήσιο δείπνο Iftar. Οι αξιωματούχοι του Πρεσβευτή και της Πρεσβείας 

μίλησαν σε ομάδες φοιτητών για την πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, 

συμπεριλαμβανομένων φοιτητών από αραβικές και μη-αραβικές μουσουλμανικές χώρες. 

Οι αξιωματούχοι της Πρεσβείας και του ConGen συναντώνται τακτικά με μουσουλμάνους 

θρησκευτικούς και κοινοτικούς ηγέτες στη Θράκη και την Αθήνα. Οι ευκαιρίες πολιτιστικών 

προγραμμάτων θα αξιοποιηθούν το 2006. 9. (U) Όπως σημειώθηκε, η Πρεσβεία έστειλε τον 



Ιλχάχ Αχμέτ, τον ένα μουσουλμάνο βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου, σε ένα IV 

πρόγραμμα φέτος. Η ιστοσελίδα του, www.ilhanahmet.com, είναι στα τουρκικά και τα 

ελληνικά. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ελληνική χρήση του παγκόσμιου ιστού είναι η χαμηλότερη στην 

ΕΕ. ΤΕΛΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ.) Με βάση το πρόγραμμα IV του Αχμέτ βοήθησε να αναπτυχθεί ένα 

γεωργικό σεμινάριο για να καλύψει τις ανάγκες των μουσουλμάνων αγροτών στη βόρεια 

Ελλάδα. ---------------------------------- ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΞΤΡΑΜΙΣΜΟΥ ----------- ----------------------- 10. (S) Το ιστορικό της ελληνικής κυβέρνησης για 

την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού είναι ανομοιογενές. Το 17Ν λειτουργούσε ατιμώρητα 

εδώ και 27 χρόνια, καταμερίζοντας την αστυνομία και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους 

μεταξύ των θυμάτων της. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες παρείχαν ένα απαραίτητο κίνητρο για να 

φέρουν τις ελληνικές μεθόδους και πράξεις στον 21ο αιώνα. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα έχει 

τώρα περισσότερα εργαλεία και τεχνογνωσία για να παρακολουθεί τις εξτρεμιστικές 

ομάδες στην ελληνική κοινωνία. Αυτές οι δεξιότητες, ωστόσο, είναι αλλοιώσιμες και 

απαιτούν εκπαίδευση τακτικής παρακολούθησης. Δεν πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση αυτή 

συνεχίστηκε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επιπλέον, είμαστε σκεπτικοί ως προς το αν η 

Ελληνική Αστυνομία επιδιώκει ή όχι ισλαμιστές εξτρεμιστές στην Ελλάδα με την ίδια "προ-

ολυμπιακή" ισχύ. Η ελληνική κοινωνία βλέπει επίσης τις ενισχυμένες αστυνομικές 

ικανότητες με ένα εικαστικό μάτι. Οι Έλληνες παρουσιάζουν υπερευαισθησία σε 

οποιαδήποτε αντιληπτά όρια στις προσωπικές ελευθερίες. για παράδειγμα, κάμερες 

ασφαλείας γύρω από την πόλη έχουν βανδαλιστεί. Οι βουλευτές του Κοινοβουλίου έχουν 

επίσης καταγγείλει τη χρήση τους. προσπαθεί να περάσει από τις κάμερες, καθώς οι 

trafficams έχουν μόνο μερική επιτυχία. 11. (Γ) Πρόσφατα, το GoG φαίνεται ότι είχε 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον να κινηθεί εναντίον των αυτομαθών «αντιιμπεριαλιστών» 

αναρχικών που λειτουργούν κυρίως στην κεντρική Αθήνα. Σε μια συνάντηση του 

Αυγούστου, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Βουλγαράκης, αρμόδιος για την αστυνομία, 

υποσχέθηκε να σπάσει τη βίαιη αναρχική δραστηριότητα, λέγοντας στον Πρέσβη ότι η 

σύλληψη τριών αναρχικών τον Ιούλιο έδωσε στοιχεία που θα οδηγούσαν σε καταδίκες και 

σε περισσότερες συλλήψεις στο μέλλον. Η αστυνομία της Θεσσαλονίκης εκτιμά ότι 

υπάρχουν 50-70 τοπικοί αναρχικοί που υποκινούν τακτικά βία. Πρόσφατα, το Υπουργείο 

Δημόσιας Τάξης κάλεσε το ελληνικό δικαστικό σώμα να αναλάβει καθήκοντα για την 

αδιαφορία των εκατοντάδων αναρχικών που συνελήφθησαν κατά τις πολλές 

καταστροφικές και βίαιες διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην Αθήνα όσο και 

στη Θεσσαλονίκη. 12. (Γ) Η κυβέρνηση επιχείρησε να αγνοήσει το "Hatefest 2005" μέχρι να 

γίνει υπερβολική η κατακραυγή από τους Έλληνες πολίτες. Σε εκείνο το σημείο, ο 

εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης Ρουσσόπουλος δήλωσε ότι η GoG θα λάβει όλα τα 

μέτρα για να αποτρέψει τη συγκέντρωση "Hatefest". Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης 

Βουλγαράκης αποχώρησε από τα σχόλια του Ρουσσοπούλου, λέγοντας ότι η εκδήλωση δεν 

ήταν ευπρόσδεκτη. 13. (Γ) Η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την καταπολέμηση του 

αντισημιτισμού, και έχει αρχίσει να ασκεί πιέσεις για ένταξη στη Διεθνή Ειδική Ομάδα για 

την Εκπαίδευση του Ολοκαυτώματος. Εντούτοις, ήταν εν μέρει το αποτέλεσμα της έντονης 

πίεσης της πρεσβείας, που η Ελλάδα καθιέρωσε την 27η Ιανουαρίου ως Ημέρα Μνήμης του 

Ολοκαυτώματος το 2004. Το Κεντρικό Συμβούλιο Εβραϊκών Κοινοτήτων στην Ελλάδα 

συνεχώς ασκεί πιέσεις για μετριοπάθεια, ανοχή και ελευθερία. Η ελληνική εβραϊκή 

κοινότητα λέει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Εβραίοι της περιοχής 

είναι η ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι δεν είναι πραγματικά "ελληνικά". Το ελληνικό 



σύνταγμα κατοχυρώνει την Ελληνική Ορθοδοξία ως επίσημη θρησκεία και οι μη Ορθόδοξες 

μειονότητες της χώρας - Εβραίοι, Τούρκοι Μουσουλμάνοι, Καθολικοί και άλλοι Χριστιανοί - 

αναφέρουν δυσκολίες στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας στο στρατό, στην εκπαίδευση και 

στον δημόσιο τομέα. Δεν είναι ακριβές να ζωγραφίσετε την Ορθόδοξη Εκκλησία ως 

αντισημιτική, αλλά είναι τόσο επιπόλαια υπέρ-Ορθόδοξος ότι η διάκριση χάνεται συχνά. 

14. (Γ) Όπως συμβαίνει στην ΕΕ, η Ελλάδα διαθέτει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα 

που δέχεται τον πλουραλισμό και ανοίγει την πνευματική ανταλλαγή. Τα πανεπιστήμια, 

ωστόσο, χρησιμεύουν ως κέντρα προσέλκυσης (και χειρότερα) για τους αναρχικούς. Ως 

αποτέλεσμα της εξέγερσης των μαθητών του 1973 κατά της στρατιωτικής χούντας που 

κυβερνούσε την Ελλάδα, η Ελλάδα ψήφισε ένα νόμο που απαγόρευε την αστυνομία στις 

πανεπιστημιακές πανεπιστημιουπόλεις. Τον Μάιο του 2005, οι αναρχικοί κατέλαβαν 

ομήρους στο Πολυτεχνείο Αθηνών και τους κράτησαν για περισσότερο από οκτώ ώρες ως 

διαμαρτυρία ενάντια στην παρουσία στην έδρα των ένοπλων σωματοφυλάκων οι οποίοι 

είχαν συνοδεύσει δύο βουλευτές στο πανεπιστήμιο για μια παρουσίαση βιβλίων 

Βουλευτές, και οι δύο πρώην υπουργοί, ήταν μεταξύ των ομήρων). Πριν από την 

πραγματική αποτυχία, αναρχικοί ανίχνευσαν ότι η αστυνομία που έχει ανατεθεί για την 

προστασία 2 βουλευτών που παρακολουθούν την εκδήλωση) ήταν στην 

πανεπιστημιούπολη κατά παράβαση των κυβερνητικών κανονισμών. Οι αναρχικοί 

προχώρησαν στην επίθεση στην αστυνομία και ένας αστυνομικός πυροβόλησε έναν 

επιτιθέμενο στο πόδι, σε μια προσπάθεια να προστατευθεί. Η διαμάχη τελείωσε ειρηνικά, 

αλλά το πανεπιστημιακό ακαδημαϊκό συμβούλιο δημοσίευσε μια καταδίκη της 

"αστυνομικής δράσης" και κάλεσε τους Έλληνες να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην 

κυβέρνηση. Υπήρχε πολύ μικρός αρνητικός τύπος που καταδίκαζε τη βία των αναρχικών. 

15. Στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ελλάδας να ενταχθεί στην Διεθνή Ομάδα για την 

Εκπαίδευση του Ολοκαυτώματος, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

ζήτησε βοήθεια από την Post για να επανασχεδιάσει τα προγράμματα σπουδών της για να 

ενημερώσει τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος. 16. (U) Η δημόσια (κρατική) εκπαίδευση 

είναι εύκολα προσβάσιμη, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Η εκπαίδευση των 

μειονοτήτων χρηματοδοτείται πλήρως από το κράτος, το οποίο χρηματοδοτεί τις 

μαστράσες όπου υπάρχουν σημαντικές μουσουλμανικές κοινότητες. Τα τελευταία χρόνια, 

αυτά τα madrassas έχουν ανοιχτεί σε κορίτσια (που πρέπει να φορούν μαντίλες). 

ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗΣ 
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Charge Tom Countryman. Λόγοι 1.4 (β / δ). 1. (S) ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην Ελλάδα, οι διπλές απειλές 

εξτρεμισμού και βίας προέρχονται περισσότερο από ένα δεκαετείς εγχώριο αντι-

αμερικανικό, αντι-ΝΑΤΟ, αντι-παγκοσμιοποιητικό συναίσθημα που είναι βαθιά ριζωμένο 

στην ελληνική κοινωνία παρά από τον εξτρεμισμό που εξάγεται από η Μέση Ανατολή. Οι 

εγχώριες τρομοκρατικές ομάδες και το ενεργό αναρχικό κίνημα υπήρξαν εδώ και πολύ 

καιρό η πηγή του εξτρεμισμού και της βίας στην Ελλάδα. Η μουσουλμανική κοινότητα της 



Ελλάδας χωρίζεται από την τουρκική μειονότητα στο βορρά (προστατευόμενη από τη 

Συνθήκη της Λωζάνης), και ένα σχετικά νέο πληθυσμό οικονομικών μεταναστών από τη 

Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία με βάση την Αθήνα. Τα εξτρεμιστικά στοιχεία είναι 

σπάνια και στα δύο. Η νησιωτική εστίαση της ελληνικής κοινωνίας, με το υψηλό 

ασφάλιστρο της "ελληνικότητας" και της ορθόδοξης θρησκείας, δημιούργησε ένα 

παράδεισο για περιθωριακές ομάδες που απευθύνονται σε μη-Έλληνες (ιδιαίτερα 

Εβραίους) για βία. Πάνω απ 'όλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο Δημόσιος Εχθρός αριθμός 1 

στην Ελλάδα - οι εγχώριες εξτρεμιστικές ομάδες στοχεύουν τακτικά στην αμερικανική 

πρεσβεία για να διαμαρτυρηθούν τόσο κατά της ιστορίας του παρελθόντος όσο και της 

σημερινής "αμερικανικής ηγεμονίας". Για να αντιμετωπίσει τις εξτρεμιστικές 

συμπεριφορές, η Πρεσβεία έχει ένα πολύπλευρο πρόγραμμα προβολής, το οποίο 

αποσκοπεί στην προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης (στόχος MPP) μεταξύ των ΗΠΑ και 

της Ελλάδας και του ολοένα και πιο ετερόρριζου πληθυσμού της Ελλάδας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ---------------------------- ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ----------------- -------

---- 2. (S) Ο εξτρεμισμός στην Ελλάδα είναι ως επί το πλείστον εγχώριος, και σε μεγάλο 

βαθμό προέρχεται από εκδηλώσεις μοναδικές για τους Έλληνες. Το 1968, μια στρατιωτική 

χούντα ανέτρεψε την Ελληνική Κυβέρνηση σε μια κίνηση που εξακολουθεί να είναι ευρέως 

(αν κακώς) που διεξήχθη εδώ για να είναι στη διαταγή ή με τη συγκατάθεση της 

αμερικανικής κυβέρνησης. Η τουρκική εισβολή στη βόρεια Κύπρο το 1974 είναι επίσης 

ασφυκτική στο αμερικανικό ηγεμονιστικό σχεδιασμό. Από τότε, η αντίληψη ότι η 

αμερικανική πολιτική έναντι της Τουρκίας (και τα προβλήματα ταυτότητας της Ελλάδας σε 

σχέση με τα 400 χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας) αντιλήφθηκε περαιτέρω την κοινή 

γνώμη έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην πρόσφατη ιστορία, η αεροπορική εκστρατεία 

του Κοσσυφοπεδίου και η Επιχείρηση Ιρακινή Ελευθερία χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο για 

να διατηρήσουν την εχθρότητα των πολιτών προς τις ΗΠΑ. - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

Η «17 Νοεμβρίου» (17Ν), μια ριζοσπαστική αριστερή ομάδα, ιδρύθηκε το 1975 και 

ονομάστηκε για τη φοιτητική εξέγερση στην Ελλάδα στις 17 Νοεμβρίου 1973 κατά της 

κυβερνητικής στρατιωτικής χούντας. Πρόκειται για αντι-ελληνικό κατεστημένο, αντι-

αμερικανικό, αντι-Τουρκικό και αντι-ΝΑΤΟ και έχει επιδιώξει την κατάργηση των 

αμερικανικών βάσεων από την Ελλάδα, την απομάκρυνση των τουρκικών στρατιωτικών 

δυνάμεων από την Κύπρο και την αποσύνδεση της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για 27 χρόνια, 17N δολοφόνησαν Έλληνες και μη Έλληνες, 

συμπεριλαμβανομένων πέντε Αμερικανών υπαλλήλων της Πρεσβείας. Μέλη της 

οργάνωσης διαπράττουν επίσης ένοπλη ληστεία και πραγματοποιούν επιθέσεις με 

πυραύλους ενάντια στους συμβολικούς στόχους. Το 2002, μια οδυνηρή επίθεση από έναν 

λειτουργό 17Ν οδήγησε σε συλλήψεις άλλων δεκαοκτώ άλλων υπόπτων. Το 2004, 

δεκαπέντε από αυτούς τους 17Ν κατηγορούμενους κρίθηκαν ένοχοι και έδωσαν πολλαπλές 

ποινές ισόβιας κάθειρξης. Ορισμένα μέλη του 17Ν, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 

που πιστεύεται ότι εμπλέκονται στη δολοφονία των εργαζομένων στις ΗΠΑ, παραμένουν 

ελεύθερα. άλλοι δεν έχουν ποτέ προσδιοριστεί. Επιπλέον, άλλες εγχώριες τρομοκρατικές 

ομάδες συνεχίζουν να λειτουργούν στην Ελλάδα και ενώ δεν έχουν επιτύχει τη δολοφονική 

φήμη του 17Ν, χρησιμεύουν ως φάρος για το εξτρεμιστικό τμήμα του ελληνικού 

πληθυσμού. Ο ELA (επαναστατικός λαϊκός αγώνας) χαρακτηρίστηκε ως επαναστατικός, 

αριστερός, αντι-κρατικός, αντι-καπιταλιστικός, αντι-ιμπεριαλισμός και έντονα αντι-

αμερικανικός ELA που εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1970 και ανέλαβε την ευθύνη για 



πάνω από 200 βομβιστικές επιθέσεις που σκότωσαν τρεις ανθρώπους. Στη δεκαετία του 

'90, η ELA σταμάτησε να λειτουργεί στην Ελλάδα. Τέσσερα μέλη της ELA συνελήφθησαν το 

2004. Και οι τέσσερις καταδικάστηκαν και έκαστος έλαβε φυλάκιση 1.174 ετών. Ένα μέλος, 

ο Χρήστος Τσιγαρίδης, έκτοτε απελευθερώθηκε από τη φυλακή για λόγους υγείας SIPDIS. 

Το 2005 δοκιμάστηκαν δύο άλλα μέλη για πράξεις ELA (και οι δύο αθωώθηκαν). Πρόσφατα, 

δύο ομάδες, "Revolutionary Action" και "Revolutionary Struggle" εμφανίστηκαν στο 

ελληνικό ραντάρ εγχώριας τρομοκρατίας (δεν είναι σαφές αν αυτές είναι στην 

πραγματικότητα δύο ξεχωριστές ομάδες). Ορισμένες ελίτ της Ελλάδας πιστεύουν ότι μια 

ομάδα ("Επαναστατική Δράση") είναι διάδοχος του 17Ν. Ο «Επαναστατικός Αγώνας» 

θεωρείται ο διάδοχος της ELA, απλώς έριξε το "Λαϊκό" από τον τίτλο του. Ο "Επαναστατικός 

Αγώνας" έχει αναλάβει την ευθύνη για μια σειρά μικρών βομβιστικών επιθέσεων σε 

διάφορες ελληνικές επιχειρήσεις, στην οποία οι αυτοσχέδιες εκρηκτικές συσκευές είναι 

πάντα το όπλο επιλογής. Οι επιθέσεις αυτές γίνονται στις πρώτες πρωινές ώρες και σπάνια 

προκαλούν τραυματισμούς. Υπήρξαν μερικά θύματα που τυχαία τραυματίστηκαν εξαιτίας 

του ότι βρίσκονταν στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή. Αυτή η ομάδα συνήθως 

προειδοποιεί την Ελληνική Αστυνομία πριν από την έκρηξη, ωστόσο η ελαττωματική 

εργασία προκαλεί περιστασιακά εκρήξεις πρόωρες. Η "Επαναστατική Δράση" έχει αναλάβει 

την ευθύνη για μια σειρά πιο σοβαρών επιθέσεων που απευθύνονται αποκλειστικά στην 

Ελληνική Αστυνομία. Το φθινόπωρο του 2003, δύο συσκευές εξερράγησαν σε ένα ελληνικό 

δικαστήριο στην Αθήνα, η δεύτερη συσκευή που σχεδιάστηκε σαφώς για να βλάψει τους 

πρώτους ανταποκριτές. Τον Μάιο του 2004 εξερράγησαν τρεις συσκευές σε ένα αστυνομικό 

τμήμα στην Καλλιθέα (Αθήνα) και ξανά οι συσκευές / τρίτες συσκευές φάνηκαν να 

προκαλούν βλάβη στους πρώτους ανταποκριτές. Τον Οκτώβριο του 2004 πυροδοτήθηκε 

μια οδική συσκευή, όπως πέρασε από μια συνοδεία λεωφορείου της Ελληνικής 

Αστυνομίας, η οποία βρισκόταν στη διαδρομή προς την φυλακή Κορυδαλλού, την σημερινή 

κατοικία των κρατουμένων 17Ν. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, πιθανώς λόγω κακής 

κατασκευής της συσκευής. Η πιο πρόσφατη και πιο ενοχλητική επίθεση συνέβη στις 31 

Δεκεμβρίου 2004, όταν δολοφονήθηκε μια ειδική Αστυνομική Φρουρά, που ανατέθηκε 

στην κατοικία του Βρετανικού Στρατιωτικού Στρατιωτικού, ενώ καθόταν στο περίπτερο του. 

Η Ελληνική Αστυνομία ισχυρίστηκε αρχικά ότι η επίθεση ήταν ποινικού χαρακτήρα, αλλά 

στη συνέχεια απέδωσε την επίθεση στην τοπική τρομοκρατία. Αυτή η υπόθεση, όπως και οι 

υπόλοιπες, εξακολουθεί να είναι ανοικτή και φαίνεται ότι δεν υπάρχουν υπόνοιες. - 

ΑΝΑΧΡΙΣΜΟΣ: Οι αναρχικές οργανώσεις πολλαπλασιάζονται στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη, όπου έχουν εξορμήσει τις δικές τους θέσεις ως ακραίες, αριστερά 

"ακανόνιστα." Οι Έλληνες αναρχικοί οργανώνουν τακτικές διαδηλώσεις στο όνομα της αντι-

παγκοσμιοποίησης και εναντίον των ΗΠΑ συγκεκριμένα και της πιο διφορούμενης «δυτικής 

επιρροής». Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, οι αναρχικές διαδηλώσεις παρακολουθούνται 

αραιά (αν και καλυμμένες στα γενικά αντι-αμερικανικά μέσα ενημέρωσης). Οι δεξαμενές 

αερίου ("γειάκια") έχουν ενορχηστρωθεί για να καταστρέψουν τα ακίνητα και όχι τους 

ανθρώπους. Η πρεσβεία δεν έχει αποδείξεις ότι οι αναρχικές ομάδες λαμβάνουν υλική 

υποστήριξη ή / και κατάρτιση από διεθνείς τρομοκρατικές ομάδες. Όπως οι εγχώριες 

τρομοκρατικές ομάδες, ωστόσο, οι αναρχικές συγκεντρώσεις χρησιμεύουν για να 

κρατήσουν ζωντανές εξτρεμιστικές απόψεις. - ANTI-SEMITISM: Κατά τη διάρκεια του Β 

'Παγκοσμίου Πολέμου, το 90% του εβραϊκού πληθυσμού της Ελλάδας έχασε στα 

στρατόπεδα. Σήμερα, μόνο 5.000 Εβραίοι παραμένουν στην Ελλάδα, κυρίως στην Αθήνα. 



Ενώ είναι μικρότερης κλίμακας σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο αντισημιτισμός 

είναι ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα στην Ελλάδα, που εκφράζεται με βανδαλισμούς 

εναντίον εβραϊκών μνημείων και κτιρίων, ύπουλο αντισημιτισμό σε μερικά μέσα και 

διακρίσεις στο χώρο εργασίας. Μερικοί Έλληνες συνυπογράφουν το μύθο ότι κανένας από 

τους Εβραίους δεν ήταν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στις 11 Σεπτεμβρίου ή είναι 

πεπεισμένος ότι οι επιθέσεις ήταν οικόπεδο της CIA, του Mossad ή και των δύο. Οι 

ελληνικές εφημερίδες, ειδικά οι εκδοτικοί σκιτσογράφοι, αδιαφορούν για τη χρήση των 

ναζιστικών εικόνων για να περιγράψουν την πολιτική του Ariel Sharon και της ισραηλινής 

κυβέρνησης στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα έχει μακροχρόνιους 

δεσμούς με την παλαιστινιακή υπόθεση και τον Αραφάτ προσωπικά. Η Ελλάδα ήταν το 

τελευταίο μέλος της ΕΕ για την καθιέρωση διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ (1990). Στη 

σύγχρονη ελληνική γλώσσα (όπως στον σύγχρονο αραβικό κόσμο) δεν υπάρχει συχνά καμία 

διάκριση μεταξύ των "Εβραίων" και των "Ισραηλινών". Το πρόβλημα επιδεινώνεται από 

σχεδόν καθολική αντίθεση στις ισραηλινές πολιτικές στα κατεχόμενα εδάφη. 3. (Γ) Ως 

παράδειγμα των ελληνικών εξτρεμιστικών στάσεων, το Λαϊκό Ορθόδοξο Εθιμοβότο (LAOS) 

προωθεί τον ριζοσπαστικό εθνικισμό, τον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. 

Ο ηγέτης του κόμματος ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος κέρδισε θέση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2004, αποδίδει τακτικά αρνητικά γεγονότα σε διεθνείς εβραϊκές 

συνωμοσίες και έχει χρησιμοποιήσει τηλεοπτική επιχείρηση για να καταγγείλει ελληνικούς 

πολιτικούς με εβραϊκή προέλευση και να ισχυριστεί ότι οι Εβραίοι βρίσκονταν πίσω από το 

9 / τρομοκρατικές επιθέσεις. Η ελληνική νεοναζιστική ομάδα "Χρυσή Αυγή" προσπάθησε να 

οργανώσει το "Hatefest 2005" (ένα από τα συνθήματα της εκδήλωσης ήταν η «Τουρκία 

εκτός Ευρώπης»), ένα πανευρωπαϊκό «φεστιβάλ» για την Άκρα Δεξιά στη νότια Ελλάδα. Σε 

μια θετική σημείωση, το γεγονός, μετά από έντονη τοπική αντιπολίτευση, μεταφέρθηκε 

πολλές φορές και τελικά από την Ελλάδα. -------------------------- ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΟΥΣΛΗΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ --------------------- ----- 4. (Γ) Η Ελλάδα έχει μια γηγενή μουσουλμανική μειονότητα 

από τούρκους ομιλητές, οπουδήποτε από τα 90.000-140.000 ισχυρά που ζουν στη 

βορειοανατολική επαρχία της Θράκης και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου κοντά στην 

Τουρκία. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, αυτή η τουρκική μουσουλμανική 

μειονότητα έχει επίσημο καθεστώς. Το Ισλάμ αναγνωρίζεται και οι μουσουλμάνοι στη 

Θράκη έχουν το δικαίωμα να διατηρούν κοινωνικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις, να 

εκπαιδεύονται στην τουρκική γλώσσα και να εγκαθιστούν οικογενειακές διαφορές στο 

πλαίσιο του Shari ' νόμος (η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που το πράττει). 

Σύμφωνα με αξιωματούχους, περισσότερα από 300 τζαμιά λειτουργούν υπό τα προνόμια 

της Συνθήκης της Λωζάνης. Ενώ οι μουσουλμάνοι κληρικοί στη Θράκη έχουν εκπαιδευτεί 

στη Σαουδική Αραβία και οι Τούρκοι Γενικοί Εισαγγελείς στη Θράκη έχουν ισχυρή επιρροή, 

με τη χρηματοδότηση πολλών τοπικών ηγετών και των «εκλεγμένων» μουφτήδων στην 

περιοχή, δεν υπάρχει ένδειξη μουσουλμανικού εξτρεμισμού μεταξύ της ιθαγενούς 

μειονότητας στη Θράκη . 5. (Γ) Σε αντίθεση με τη Θράκη, η μουσουλμανική κοινότητα στην 

Αθήνα δεν έχει καμία προστασία σε συνθήκη ή εγγυημένα δικαιώματα. Τα τελευταία 

δεκαπέντε χρόνια, η μετανάστευση στην Ελλάδα από μουσουλμανικές χώρες έχει μανιτάρι - 

οι ακτιβιστές πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να φτάσουν 200.000 μουσουλμάνοι μετανάστες 

(κυρίως παράνομα) στην Αθήνα, εκτός από 4.000 Τούρκους Μουσουλμάνους. Δεν υπάρχει 

επίσημο τζαμί στην Αθήνα, έτσι οι μουσουλμάνοι προσεύχονται σε πολυάριθμες 

ανεπίσημες αίθουσες προσευχής. Υπάρχουν περίπου δύο δωδεκάδες αίθουσες προσευχής 



που λειτουργούν σήμερα στην Αθήνα. Οργανώνονται σε διαμερίσματα υπόγειου και 

εξυπηρετούν γενικά διακεκριμένους πληθυσμούς: Πακιστανοί μετανάστες πηγαίνουν σε 

ένα πακιστανικό τζαμί, οι Αιγύπτιοι πηγαίνουν σε ένα "αιγυπτιακό" τζαμί και ούτω καθεξής. 

Οι ηγέτες της κοινότητας του Μπαγκλαντές μας έχουν πει ότι υπάρχει μια περιορισμένη 

ποσότητα crossover στη λατρεία τους. Παρόλο που το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε 

τελικά το 2000 νομοσχέδιο που επιτρέπει την κατασκευή τέμενος στην Αθήνα, ο 

Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας διαμαρτυρήθηκε έντονα ότι το πολιτιστικό κέντρο θα 

"χρησίμευε ως έδαφος αναπαραγωγής για την τρομοκρατία". --------------------------------- Οι 

ΗΠΑ προσπαθούν να αντισταθμίσουν τον εξτρεμισμό ------------ --------------------- 6. (C) Η 

Πρεσβεία έκανε καλή χρήση του IV προγράμματος - στέλνοντας τον μοναδικό μουσουλμάνο 

βουλευτή στο Πρόγραμμα Διεθνών Επισκεπτών «Νέοι Μουσουλμάνοι ηγέτες» το 2005. Θα 

στείλουμε μια μουσουλμανική γυναίκα από τη Θράκη στο πρόγραμμα Young Muslim 

Leaders FY 2006. 7. (C) Η Πρεσβεία (POL, RSO) παρακολουθεί στενά τον λόγο μίσους και τις 

δραστηριότητες μέσω τοπικών επαφών, αστυνομικών επαφών και μέσων ενημέρωσης. 

Παρακολουθούμε την υποκίνηση και την ομιλία που σχετίζεται με το Ισλάμ μέσω 

πρόσθετης επαφής με μουφτήδες, ιμάμηδες και μέλη μουσουλμανικής μειονότητας στη 

Θράκη, καθώς και με τον ποικίλο και πιο μεταβατικό μεταναστευτικό μουσουλμανικό 

πληθυσμό στην Αθήνα. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ή υποκίνηση ή μίσος εναντίον 

Μουσουλμάνων που συμβαίνουν στην Αθήνα. 8. (U) Η Πρεσβεία έχει αναλάβει μια σειρά 

δραστηριοτήτων προβολής προσανατολισμένων στον μουσουλμανικό πληθυσμό στην 

Ελλάδα. Ξεκινήσαμε μια Αμερικανική Γωνιά στην Ξάνθη, μια πόλη στη βορειοανατολική 

Ελλάδα που είναι κατά κύριο λόγο μουσουλμανική, και το IRC στέλνει τακτικά υλικό στην 

Ξάνθη ως μέρος του προγράμματος εμβέλειας της Πρεσβείας. Ο πρεσβευτής φιλοξενεί ένα 

ετήσιο δείπνο Iftar. Οι αξιωματούχοι του Πρεσβευτή και της Πρεσβείας μίλησαν σε ομάδες 

φοιτητών για την πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών 

από αραβικές και μη-αραβικές μουσουλμανικές χώρες. Οι αξιωματούχοι της Πρεσβείας και 

του ConGen συναντώνται τακτικά με μουσουλμάνους θρησκευτικούς και κοινοτικούς 

ηγέτες στη Θράκη και την Αθήνα. Οι ευκαιρίες πολιτιστικών προγραμμάτων θα 

αξιοποιηθούν το 2006. 9. (U) Όπως σημειώθηκε, η Πρεσβεία έστειλε τον Ιλχάχ Αχμέτ, τον 

ένα μουσουλμάνο βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου, σε ένα IV πρόγραμμα φέτος. Η 

ιστοσελίδα του, www.ilhanahmet.com, είναι στα τουρκικά και τα ελληνικά. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η 

ελληνική χρήση του παγκόσμιου ιστού είναι η χαμηλότερη στην ΕΕ.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ. ) Με βάση 

το πρόγραμμα IV του Αχμέτ βοήθησε να αναπτυχθεί ένα γεωργικό σεμινάριο για την 

κάλυψη των αναγκών των μουσουλμάνων αγροτών στη βόρεια Ελλάδα. --------------------------

-------- ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΤΡΑΜΙΣΜΟΥ ----------- -------

---------------- 10. (S) Το ιστορικό της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του 

εξτρεμισμού είναι ανομοιογενές. Το 17Ν λειτουργούσε ατιμώρητα εδώ και 27 χρόνια, 

καταμερίζοντας την αστυνομία και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους μεταξύ των 

θυμάτων της. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες παρείχαν ένα απαραίτητο κίνητρο για να φέρουν τις 

ελληνικές μεθόδους και πράξεις στον 21ο αιώνα. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα έχει τώρα 

περισσότερα εργαλεία και τεχνογνωσία για να παρακολουθεί τις εξτρεμιστικές ομάδες στην 

ελληνική κοινωνία. Αυτές οι δεξιότητες, ωστόσο, είναι αλλοιώσιμες και απαιτούν 

εκπαίδευση τακτικής παρακολούθησης. Δεν πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση αυτή 

συνεχίστηκε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επί πλέον, είμαστε σκεπτικοί ως προς το αν η 

Ελληνική Αστυνομία επιδιώκει ή όχι ισλαμιστές εξτρεμιστές στην Ελλάδα με την ίδια «προ-



ολυμπιακή» σφριγηλότητα. Η ελληνική κοινωνία βλέπει επίσης τις ενισχυμένες αστυνομικές 

ικανότητες με ένα εικαστικό μάτι. Οι Έλληνες παρουσιάζουν υπερευαισθησία σε 

οποιαδήποτε αντιληπτά όρια στις προσωπικές ελευθερίες. για παράδειγμα, κάμερες 

ασφαλείας γύρω από την πόλη έχουν βανδαλιστεί. Οι βουλευτές του Κοινοβουλίου έχουν 

επίσης καταγγείλει τη χρήση τους. προσπαθεί να περάσει από τις κάμερες, καθώς οι 

trafficams έχουν μόνο μερική επιτυχία. 11. (Γ) Πρόσφατα, το GoG φαίνεται ότι είχε 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον να κινηθεί εναντίον των αυτομαθών «αντιιμπεριαλιστών» 

αναρχικών που λειτουργούν κυρίως στην κεντρική Αθήνα. Σε συνάντηση του Αυγούστου, ο 

υπουργός Δημόσιας Τάξης Βουλγαράκης, υπεύθυνος για την αστυνομία, υποσχέθηκε να 

σπάσει τη βίαιη αναρχική δραστηριότητα, λέγοντας στον Πρεσβευτή ότι η σύλληψη τριών 

αναρχικών τον Ιούλιο έδωσε στοιχεία που θα οδηγούσαν σε καταδίκες και περισσότερες 

συλλήψεις στο μέλλον. Η αστυνομία της Θεσσαλονίκης εκτιμά ότι υπάρχουν 50-70 τοπικοί 

αναρχικοί που υποκινούν τακτικά βία. Πρόσφατα, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κάλεσε το 

ελληνικό δικαστικό σώμα να αναλάβει καθήκοντα για την αδιαφορία των εκατοντάδων 

αναρχικών που συνελήφθησαν κατά τις πολλές καταστροφικές και βίαιες διαδηλώσεις που 

πραγματοποιήθηκαν τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. 12. (Γ) Η κυβέρνηση 

επιχείρησε να αγνοήσει το "Hatefest 2005" μέχρι να γίνει υπερβολική η κατακραυγή από 

τους Έλληνες πολίτες. Σε εκείνο το σημείο, ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης 

Ρουσσόπουλος δήλωσε ότι η GoG θα λάβει όλα τα μέτρα για να αποτρέψει τη συγκέντρωση 

"Hatefest". Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Βουλγαράκης αποχώρησε από τα σχόλια του 

Ρουσσοπούλου, λέγοντας ότι η εκδήλωση δεν ήταν ευπρόσδεκτη. 13. (Γ) Η κυβέρνηση έχει 

λάβει μέτρα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και έχει αρχίσει να ασκεί πιέσεις 

για ένταξη στη Διεθνή Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση του Ολοκαυτώματος. 

Εντούτοις, ήταν εν μέρει το αποτέλεσμα της έντονης πίεσης της πρεσβείας, που η Ελλάδα 

καθιέρωσε την 27η Ιανουαρίου ως Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος το 2004. Το 

Κεντρικό Συμβούλιο Εβραϊκών Κοινοτήτων στην Ελλάδα συνεχώς ασκεί πιέσεις για 

μετριοπάθεια, ανοχή και ελευθερία. Η ελληνική εβραϊκή κοινότητα λέει ότι το μεγαλύτερο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Εβραίοι της περιοχής είναι η ευρέως διαδεδομένη 

αντίληψη ότι δεν είναι πραγματικά "ελληνικά". Το ελληνικό σύνταγμα κατοχυρώνει την 

Ελληνική Ορθοδοξία ως επίσημη θρησκεία και οι μη-ορθόδοξες μειονότητες της χώρας - 

Εβραίοι, Τούρκοι μουσουλμάνοι, Καθολικοί και άλλοι χριστιανοί - αναφέρουν δυσκολίες 

στην εξέλιξη των σταδιοδρομιών στον στρατό, και του δημόσιου τομέα. Δεν είναι σωστό να 

ζωγραφίσετε την Ορθόδοξη Εκκλησία ως αντισημιτικό, αλλά είναι τόσο επιπόλαια υπέρ-

Ορθόδοξος ότι η διάκριση συχνά χάνεται. 14. (Γ) Όπως συμβαίνει στην ΕΕ, η Ελλάδα 

διαθέτει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα που δέχεται τον πλουραλισμό και ανοίγει την 

πνευματική ανταλλαγή. Τα πανεπιστήμια, ωστόσο, χρησιμεύουν ως κέντρα προσέλκυσης 

(και χειρότερα) για τους αναρχικούς. Ως αποτέλεσμα της εξέγερσης των μαθητών του 1973 

κατά της στρατιωτικής χούντας που κυβερνούσε την Ελλάδα, η Ελλάδα ψήφισε ένα νόμο 

που απαγόρευε την αστυνομία στις πανεπιστημιακές πανεπιστημιουπόλεις. Τον Μάιο του 

2005, οι αναρχικοί κατέλαβαν ομήρους στο Πολυτεχνείο Αθηνών και τους κράτησαν για 

περισσότερο από οκτώ ώρες ως διαμαρτυρία ενάντια στην παρουσία στην έδρα των 

ένοπλων σωματοφυλάκων οι οποίοι είχαν συνοδεύσει δύο βουλευτές στο πανεπιστήμιο για 

μια παρουσίαση βιβλίων Βουλευτές, και οι δύο πρώην υπουργοί, ήταν μεταξύ των 

ομήρων). Πριν από την πραγματική αποστασιοποίηση, οι αναρχικοί διαπίστωσαν ότι η 

αστυνομία που ανέλαβε να προστατεύσει 2 βουλευτές που παρακολούθησαν την 



εκδήλωση) ήταν στην πανεπιστημιούπολη κατά παράβαση των κυβερνητικών κανονισμών. 

Οι αναρχικοί προχώρησαν στην επίθεση στην αστυνομία και ένας αστυνομικός πυροβόλησε 

έναν επιτιθέμενο στο πόδι, σε μια προσπάθεια να προστατευθεί. Η διαμάχη τελείωσε 

ειρηνικά, αλλά το πανεπιστημιακό ακαδημαϊκό συμβούλιο δημοσίευσε μια καταδίκη της 

"αστυνομικής δράσης" και κάλεσε τους Έλληνες να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην 

κυβέρνηση. Υπήρχε πολύ μικρός αρνητικός τύπος που καταδίκαζε τη βία των αναρχικών. 

15. (U) Στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ελλάδας να ενταχθεί στην Διεθνή Ειδική Ομάδα 

για την Εκπαίδευση του Ολοκαυτώματος, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων ζήτησε από την Post ' βοηθώντας τον να επανασχεδιάσει τα προγράμματα 

σπουδών του για να ενημερώσει τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος. 16. (U) Η δημόσια 

(κρατική) εκπαίδευση είναι εύκολα προσβάσιμη, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα κορίτσια. 

Η εκπαίδευση των μειονοτήτων χρηματοδοτείται πλήρως από το κράτος, το οποίο 

χρηματοδοτεί τις μαστράσες όπου υπάρχουν σημαντικές μουσουλμανικές κοινότητες. Τα 

τελευταία χρόνια, αυτά τα madrassas έχουν ανοιχτεί σε κορίτσια (που πρέπει να φορούν 

μαντίλες). ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗΣ 

Μεταδεδομένα 

Αυτή η εγγραφή είναι ένα μερικό εκχύλισμα του αρχικού καλωδίου. Το πλήρες κείμενο του 

αρχικού καλωδίου δεν είναι διαθέσιμο. 

Τυπώνω 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για να δημιουργήσετε ένα φιλικό προς την 

εκτύπωση PDF του εγγράφου 05ATHENS2529_a . 

 

Συμπερίληψη περίληψης 

Συμπερίληψη κεφαλίδων 

Συμπεριλάβετε ακατέργαστα μεταδεδομένα 

 

 Δημιουργία pdf 

Μερίδιο 

Η επίσημη αναφορά αυτού του εγγράφου είναι 05ATHENS2529_a , παρακαλούμε να το 

χρησιμοποιήσετε για οτιδήποτε γράφεται για αυτό το έγγραφο. Αυτό θα επιτρέψει σε εσάς 

και σε άλλους να το αναζητήσετε. 

 

Άμεση σύνδεση με το έγγραφο  

https://www.wikileaks.org/plusd/cables/05ATHENS2529_a.html 



 

Reddit κώδικα  

[05ATHENS2529_a](https://www.wikileaks.org/plusd/cables/05ATHENS2529_a.html) 

 

HTML κώδικα  

<a href="https://www.wikileaks.org/plusd/cables/05ATHENS2529_a.html" 

title="05ATHENS2529_a">05ATHENS2529_a</a> 

 

Κωδικός φόρουμ (bbcode)  

[url=https://www.wikileaks.org/plusd/cables/05ATHENS2529_a.html]05ATHENS2529_a[/url

] 

 

Υποβάλετε αυτήν την ιστορία 

 

 

 

 

 

 

Βοηθήστε να επεκτείνετε τη δημόσια βιβλιοθήκη της αμερικανικής διπλωματίας 

Ο ρόλος σας είναι σημαντικός: η  

WikiLeaks διατηρεί την ισχυρή ανεξαρτησία της μέσω των συμβολών σας. 

 

Χρησιμοποιήστε την πιστωτική σας κάρτα για να αποστείλετε δωρεές 

Το Ίδρυμα Ελευθερίας του Τύπου εκπίπτει φορολογικά στις ΗΠΑ 

 

Δωρεά στο WikiLeaks μέσω του  

Ιδρύματος Ελευθερίας του Τύπου 



 

Για άλλους τρόπους δωρεάς, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://shop.wikileaks.org/donate 

 

 

e-Highlighter 

Κάντε κλικ για να στείλετε permalink στη γραμμή διευθύνσεων ή κάντε δεξί κλικ για να 

αντιγράψετε permalink. 

 

Τιτίβισμα αυτά τα σημαντικά σημεία 

Απενεργοποίηση όλων των επιλογών χωρίς επισήμανση u Επιλογή επιλογής h 

X Βοηθήστε να επεκτείνετε τη Δημόσια  

Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Διπλωματίας 

Ο ρόλος σας είναι σημαντικός: η  

WikiLeaks διατηρεί την ισχυρή ανεξαρτησία της μέσω των συμβολών σας. 

 

Χρησιμοποιήστε την πιστωτική σας κάρτα για να αποστείλετε δωρεές 

Το Ίδρυμα Ελευθερίας του Τύπου εκπίπτει φορολογικά στις ΗΠΑ 

 

Δώστε στο Wikileaks μέσω του  

Ιδρύματος Ελευθερίας του Τύπου 

 

Για άλλους τρόπους δωρεάς, ανατρέξτε στη  

διεύθυνση https://shop.wikileaks.org/donate 

 

Μπλουζα 

  

WL Research Community - συνεισφέρεται από την έρευνα με βάση τα έγγραφα που 

δημοσιεύει η WikiLeaks. 



 

  

Το Tor είναι ένα κρυπτογραφημένο δίκτυο ανωνύμων που καθιστά πιο δύσκολο να 

παρακολουθεί τις επικοινωνίες στο διαδίκτυο ή να βλέπει από πού προέρχονται οι 

επικοινωνίες. 

 

  

Το Tails είναι ένα ζωντανό λειτουργικό σύστημα, το οποίο μπορείτε να ξεκινήσετε σχεδόν 

σε οποιοδήποτε υπολογιστή από ένα DVD, ένα USB stick ή μια κάρτα SD. Αποσκοπεί στη 

διατήρηση της ιδιωτικής σας ζωής και της ανωνυμίας. 

 

  

Το Ίδρυμα Courage είναι ένας διεθνής οργανισμός που υποστηρίζει όσους κινδυνεύουν τη 

ζωή ή την ελευθερία να συνεισφέρουν σημαντικά στο ιστορικό αρχείο. 

 

  

Το Bitcoin χρησιμοποιεί την τεχνολογία peer-to-peer για να λειτουργεί χωρίς κεντρική αρχή 

ή τράπεζες. η διαχείριση των συναλλαγών και η έκδοση bitcoins πραγματοποιούνται 

συλλογικά από το δίκτυο. 
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