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Ποιος ήταν ο πυρήνας του συγκεκριμένου 
συνεδρίου;
Αρχικά, στο Συνέδριο διερευνήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ 
«Lone Wolves» και θεμάτων ασφαλείας καθώς και η πολιτική 
αντιμετώπισης των κινδύνων ασφάλειας που πηγάζουν από 
τις ενέργειες ενός «μοναχικού λύκου». Επανεξετάστη-
καν μελέτες περιπτώσεων και μετά από αξιολογήσεις, οι 
ενέργειες που έγιναν από τους ανθρώπους του νόμου, ως 
αντίδραση και απάντηση στην απειλή αυτή. Οι εισηγητές του 
3ήμερου Συνεδρίου ήταν καθηγητές πανεπιστημίων αλλά 
και αξιωματικοί επιβολής του νόμου, οι οποίοι παρουσίασαν 
και ανέλυσαν στους συνέδρους, τα πρότυπα λειτουργίας και 
τα πρωτόκολλα Standard operating procedure (SOP) που 
έχουν αναπτυχθεί από εμπειρογνώμονες. 

“Lone Wolves” - 
Μια αναδυόμενη απειλή 

για την ασφάλεια

 θέμα

Ο Γενικός Διευθυντής της Α&Κ Risk Management Consulting 
κ. Άγγελος Αγραφιώτης ήταν ο μοναδικός από την Ελλάδα 
επίσημα προσκεκλημένος στο Συνέδριο που διοργάνωσε 
στο Ισραήλ το TAM-C, www.tamc365.com στις 4-6 Νοεμ-
βρίου υπό την αιγίδα του NATO με θέμα «Lone Wolves: 
Phenomenon» και μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του από 
αυτή τη σημαντική εμπειρία. 

Του Άγγελου Αγραφιώτη
Γενικού Διευθυντή
A&K Risk management Consulting
www.ak-riskmanagment.gr

Που επικεντρώθηκαν οι εισηγήσεις;
Παρουσιάστηκαν ειδικές εκτιμήσεις κατά το σχεδιασμό, για 
διάφορα συμβάντα, παρουσιάστηκαν προσεγγίσεις και εμπει-
ρίες μεταξύ εμπειρογνωμόνων και των φορέων λήψης απο-
φάσεων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των μελλοντικών 
δράσεων. Παρουσιάστηκαν τρόποι ανίχνευσης και μέθοδοι 
αναγνώρισής των “μοναχικών λύκων”. Αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός, πως ο εντοπισμός ενός μοναχικού λύκου, στατιστι-
κά απαιτεί 360 ημέρες, μετά την εμπλοκή του σε τρομοκρα-
τική ενέργεια. Αναφέρθηκαν, οι επιδράσεις των μοναχικών 
λύκων σε επιχειρήσεις καταπολέμησης της εξέγερσης σε 
ζώνες συγκρούσεων. Σύμφωνα με τους εισηγητές, υπάρχει 
αντικειμενική δυσκολία έγκαιρου εντοπισμού ενός μοναχι-
κού τρομοκράτη, εξαιτίας της μη ένταξής του σε ομάδα και 
χρήση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας. Εκεί εστιάζεται και η 
διαφορά, στο σχεδιασμό και δραστηριοποίηση των μοναχικών 
λύκων και των οργανωμένων κυττάρων μιας τρομοκρατικής 
οργάνωσης. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω πως εντοπίστηκε 
μοναχικός λύκος ο οποίος είχε συλλέξει 37 διάφορα υλικά, 
αναγκαία για την τρομοκρατική του δράση, από 5 διαφορετι-
κές χώρες. Το μυαλό τους δουλεύει περίεργα!!!

Παρουσιάστηκαν κάποιες τρομοκρατικές 
επιθέσεις μοναχικών λύκων;
Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι τρομο-
κρατικές επιθέσεις Lone Wolves στο Όσλο και τη Βοστώνη, 
οι συνέπειες, η αντίδραση των αρχών, τα κενά ασφαλείας 
που εντοπίστηκαν, αλλά και τα διδάγματα. Περαιτέρω πα-
ρουσιάστηκαν χημικοί και βιολογικοί παράγοντες, στα χέρια 
ενός «μοναχικού λύκου», τα εργαλεία της Ψυχολογίας και 
η φυσιολογία του εγκεφάλου ενός μοναχικού λύκου, το 
ευρύτερο πλαίσιο της Ε.Ε για τη διαχείριση κρίσεων και οι 
αντιτρομοκρατικές προσεγγίσεις, ο ρόλος των αρχών στη 
συλλογή πληροφοριών και αναλύθηκαν όλες οι νομικές 
διαδικασίες αντιμετώπισης του φαινομένου.  sm


