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υνοπτική Περίληψη  

➤ Ως τμήμα του προγράμματος Ενωθείτε Ενάντια στο Ρατσισμό στη διοργάνωση EURO 2008™ της 

UEFA, ζητήθηκε από το Ποδόσφαιρο Ενάντια στον Ρατσισμό στην Ευρώπη (FARE) να συντάξει και 
διανείμει έναν οδηγό για όσους εργάζονταν στα γήπεδα κατά την διάρκεια της διοργάνωσης EURO 
2008™ της UEFA, μαζί με συμβουλές για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση του ρατσισμού και 
των ρατσιστικών συμβόλων. Ο στόχος του εγχειριδίου αυτού είναι να ευαισθητοποιήσει και 
κινητοποιήσει ενάντια στα δημοφιλή νεοναζιστικά και ρατσιστικά σύμβολα, τα ρατσιστικά 
συνθήματα και πανό. 
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1. Νεοναζιστικά και Ρατσιστικά ύμβολα 

 

  

    

βάστικα: 

➤ Η σβάστικα αποτελούσε το επίσημο έμβλημα του 

Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος της Γερμανίας, το NSDAP. 
Φρησιμοποιείται σε διάφορες παραλλαγές.  

  

 

Κέλτικος ταυρός: 

➤ Ο Κέλτικος ταυρός αποτελεί ένα παγκόσμιο σύμβολο 

της "υπεροχής της λευκής φυλής" και ένα από τα κύρια 
νεοναζιστικά και ρατσιστικά σύμβολα. Είναι ευρέως 
διαδεδομένο στα γήπεδα του ποδοσφαίρου επάνω σε πανό, 
κασκόλ, διαφημιστικά έντυπα. υχνά χρησιμοποιείται ως 
υποκατάστατο του γράμματος Ο. 

  

      

ΚΚΚ (Κου Κλουξ Κλαν): 

➤ Οι ρατσιστές και οι νεοναζί χρησιμοποιούν διάφορα 

σύμβολα της αμερικανικής μαχητικής και ρατσιστικής 
οργάνωσης Ku Klux Klan (KKK). Σο λογότυπό της 
αποτελείται από έναν λευκό σταυρό μέσα σε έναν κόκκινο 
κύκλο και μια σταγόνα αίμα στο κέντρο. 
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Οδοντωτό γρανάζι: 

➤ Κυρίως περιέχει διάφορα σήματα στο κέντρο του. 

Φρησιμοποιείται από ρατσιστές και νεοναζί γιατί ήταν 
σύμβολο των ταγμάτων εργασίας "Reichsarbeitsdienst", 
μιας παραστρατιωτικής εκπαιδευτικής και εργατικής 
οργάνωσης του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλισμού. ε 
συνδυασμό με την σβάστικα, αποτελούσε σύμβολο του 
Γερμανικού Εργατικού Μετώπου ("Reichsarbeitsdienst"). 

 
  

 

Σρισκελίδα: 

➤ Η τρισκελίδα έχει γωνιώδη σχεδιασμό, παρόμοιο με 

αυτόν της σβάστικας. Ως εκ τούτου, συχνά χρησιμοποιείται 
από τους ρατσιστές και τους νεοναζί. Είναι επίσης σύμβολο 
του κινήματος "Αίμα & Σιμή" (βλ. Αίμα & Σιμή). 
Φρησιμοποιείται επίσης και σε κυκλικό σχεδιασμό. 
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φυρί & Ξίφος: 

➤ Σο σταυρωτό φυρί & Ξίφος είναι ένα σύμβολο της 

"εθνικής κοινότητας" των στρατιωτών και εργατών που 
χρησιμοποιήθηκε από την "Φιτλερική Νεολαία". Γίνεται όλο 
και πιο δημοφιλές μεταξύ ρατσιστών και νεοναζί. 

  

    

Hammerskins: 

➤ Παραστρατιωτικό δίκτυο νεοναζί σκίνχεντ (skinhead) που 

δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες. Σο σύμβολο των 
Hammerskins είναι δυο σταυρωτά σφυριά που 
αντιπροσωπεύουν τον "λευκό εργαζόμενο". 

  

    

Νεκροκεφαλή των SS: 

➤ Αυτό το είδος νεκροκεφαλής αποτελούσε στο παρελθόν 

σύμβολο των ταγμάτων θανάτου SS ("SS-
Totenkopfverbände") και χρησιμοποιείται πλέον (μεταξύ 
άλλων) από την οργάνωση Combat 18, μια διεθνή 
νεοναζιστική τρομοκρατική οργάνωση. 
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Reichskriegsfahne (Πολεμική σημαία της Γερμανικής 
Αυτοκρατορίας): 

➤ Πολεμική σημαία της Γερμανικής Αυτοκρατορίας μεταξύ 

1867 και 1921, συμβολίζει την επιθυμία της επιστροφής 
στους παλαιούς και προ-δημοκρατικούς καιρούς. 
Φρησιμοποιείται σε διάφορες παραλλαγές.  Οι οπαδοί 
αντικαθιστούν τα αρχικά χρώματα με τα χρώματα της 
ομάδας τους. το κέντρο, ο αετός αντικαθίσταται από το 
λογότυπο της ομάδας. 

  

    

Μαύρος ήλιος: 

➤ Ο μαύρος ήλιος μοιάζει με μια σβάστικα με δώδεκα 

βραχίονες ή έναν τροχό με δώδεκα ρουνικά σύμβολα της 
νίκης (Sig-Runes). Φρησιμοποιούνταν από τα SS (δυνάμεις 
ασφαλείας των ναζί) ως βορειοευρωπαϊκό παγανιστικό 
θρησκευτικό σύμβολο. 

  

    

Λευκή Δύναμη / Γροθιά της Λευκής Δύναμης / Λευκή 
Τπερηφάνεια: 

➤ Σα σλόγκαν "Λευκή Δύναμη" και "Λευκή Τπερηφάνεια" 

χρησιμοποιούνται ως όρος "της ανωτερότητας της λευκής 
φυλής". Η γροθιά της λευκής δύναμης είναι το αντίθετο του 
λογότυπου του κινήματος American Black-Power. Είναι ένα 
από τα κύρια σύμβολα των νεοναζί ανά τον κόσμο. 
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Αίμα & Σιμή: 

➤ Σο "Αίμα & Σιμή" είναι ένα δίκτυο νεοναζί σκίνχεντ που 

ιδρύθηκαν από τον τραγουδιστή των κρούντράιβερ 
(Skrewdriver) Ίαν τιούαρτ Ντέιβιντσον (βλ. επίσης: 
Skrewdriver). Δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο. 
Σμήματα της οργάνωσης "Αίμα & Σιμή" (B&H) 
δραστηριοποιούνται σχεδόν σε κάθε χώρα της Ευρώπης.  Σο 
"Αίμα & Σιμή" ήταν επίσης το σλόγκαν της "Φιτλερικής 
Νεολαίας" που ήταν χαραγμένο στα σπαθάκια τους. Η 
οργάνωση "Αίμα & Σιμή" (B&H) βασίζεται επίσης στους 
"Υυλετικούς Νόμους της Νυρεμβέργης", ή αλλιώς "Νόμος 

για την προστασία του Γερμανικού αίματος και της 
Γερμανικής τιμής". Η οργάνωση "Αίμα & Σιμή" (B&H) 
χρησιμοποιεί την τρισκελίδα και κωδικούς αριθμούς: 28). 
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Reichsadler (Αετός των Ναζί): 

➤ Ο αετός των ναζί αποτελούσε το παραδοσιακό έμβλημα 

που χρησιμοποιούσαν οι ναζί στις στολές τους, στα 
επιστολόχαρτα, κλπ. Σο συνδύαζαν με την σβάστικα ή άλλα 
σύμβολα στον κάτω κύκλο προκειμένου να συμβολίσουν 
διαφορετικά τμήματα και ομάδες. ήμερα, ο αγκυλωτός 
σταυρός κάτω από τον αετό συχνά αντικαθίσταται από έναν 
Κέλτικο σταυρό ή παρόμοια σύμβολα. Οι οπαδοί επίσης 
χρησιμοποιούν τον αετό των ναζί σε συνδυασμό με διάφορα 
λογότυπα ποδοσφαιρικών ομάδων κάτω από τον αετό. 

  

    

ήμα SA: 

➤ Σο σήμα SA είναι ο συνδυασμός του ρουνικού συμβόλου 

της νίκης και του γράμματος Α. 
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2. Ρουνικά σύμβολα 

 

  
Σα ρουνικά σύμβολα είναι αρχαία Βορειοευρωπαϊκά / Γερμανικά σύμβολα που χρησιμοποίησαν οι 
Γερμανοί Εθνικοσοσιαλιστές. Πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα από νεοναζί 
και ρατσιστές σε εθνικιστικά πλαίσια. Η βασική διαφορά μεταξύ του συστήματος των ρουνικών 
συμβόλων και των περισσοτέρων άλλων αλφαβήτων είναι ότι κάθε γράμμα (ή ρουνικό σύμβολο) έχει 
μια συγκεκριμένη συμβολική σημασία. 
 

  

    

Ρουνικό σύμβολο της νίκης / Έμβλημα των SS: 

➤ ε συνδυασμό με την νεκροκεφαλή των SS ("SS-skull"), 

τα δυο ρουνικά σύμβολα της νίκης έγινα το έμβλημα των 
Βάφεν SS ("Waffen-SS") όπου ("SS" είναι η συντομογραφία 
για τις ομάδες ασφαλείας). Ένα ρουνικό σύμβολο της νίκης 
χρησιμοποιούνταν ως έμβλημα της "Φιτλερικής Νεολαίας". 
Πολλοί οπαδοί χρησιμοποιούν ρουνικά σύμβολα της νίκης 
στα πανό τους ή στα γκράφιτι αντί του συνηθισμένου 
γράμματος S, γιατί προσομοιάζουν με το αρχαίο 
Βορειοευρωπαϊκό και Γερμανικό ρουνικό σύμβολο της 
νίκης.   
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Ρουνικό σύμβολο Wolfs-Rod / Gibor-Rune: 

➤ Φρησιμοποιούνταν από τους ναζί ως έμβλημα της 

οργάνωσης "Werewolf Organisation" που ήταν ένα μυστικό 
παρακλάδι των Waffen-SS στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (βλ. 
Επίσης μάρκες ρούχων και στάμπες: Werwolf). Η οργάνωση 
"Werewolf Organisation" αποτελούνταν από "ατάκτους 
μαχητές" που συνέχιζαν την μάχη ενάντια στους 
υμμάχους, σε όποια σημεία οι τακτικές στρατιωτικές 
γερμανικές δυνάμεις είχαν ήδη ηττηθεί και η "Γερμανική 
Επικράτεια" κατέχονταν από τους υμμάχους. 

  

    

Ρουνικό σύμβολο του Βέλους ή της Μάχης / Ρουνικό 
σύμβολο Tyr: 

➤ Σο ρουνικό σύμβολο Tyr έχει χρησιμοποιηθεί ως 

φασιστικό σύμβολο. Ήταν το σήμα των σχολών εκπαίδευσης 
"Reichsführerschulen" των ταγμάτων εφόδου 
"Sturmabteilung" (SA) στη ναζιστική Γερμανία. 
Φρησιμοποιούνταν επίσης και από την "Φιτλερική Νεολαία" 
και τα SS.  
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Ρουνικό σύμβολο Odal: 

➤ Είναι ένα σύμβολο για το "Αίμα και Γη". την ναζιστική 

Γερμανία χρησιμοποιούνταν ως το έμβλημα της "Φιτλερικής 
Νεολαίας". Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 
χρησιμοποιήθηκε από την απαγορευμένη νεοναζιστική 
οργάνωση νεολαίας "Viking Youth". 

  

   

Ρουνικό σύμβολο της Ζωής / του Ανθρώπου: 

➤ Σο σύμβολο αυτό σημαίνει την "ζωογόνο δύναμη του 

έθνους" και συμβολίζεται από έναν άνθρωπο που τείνει τα 
χέρια του στους θεούς (σηματοδοτώντας την ζωή, την 
δημιουργία, την γέννηση και την ανανέωση). Σο ρουνικό 
σύμβολο της Ζωής ή του Ανθρώπου είναι ένα παγκόσμιο 
σύμβολο εθνικιστικών κινημάτων και χρησιμοποιείται από 
διάφορες νεοναζιστικές οργανώσεις.  
(για παράδειγμα την Αμερικανική Εθνική υμμαχία). 

  

   

Ρουνικό σύμβολο του Θανάτου / Yr: 

➤ Σο αντίθετο του ρουνικού συμβόλου της Ζωής / του 

Ανθρώπου. Σο ρουνικό σύμβολο του Θανάτου ή "Death-
Rune" χρησιμοποιήθηκε στους τάφους των Waffen-SS μαζί 
με το σύμβολο της Ζωής και υιοθετήθηκε από την Εθνική 
υμμαχία και άλλες νεοναζιστικές οργανώσεις.  

  
  



 

ελίδα 15 από 31 
 

3. Κωδικά Γράμματα και Αριθμοί 

 

  
ε πολλές χώρες, ορισμένες οργανώσεις ακροδεξιών εξτρεμιστών έχουν απαγορευτεί από την 
κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, όλο και περισσότερες οργανώσεις ακροδεξιών εξτρεμιστών 
χρησιμοποιούν γράμματα και κωδικούς προκειμένου να αποφεύγουν την τιμωρία. ε ποδοσφαιρικά 
γήπεδα μπορείτε να δείτε φιλάθλους να φορούν μπλουζάκια με τυπωμένους τέτοιους κωδικούς. Οι 
αριθμοί συχνά αντιπροσωπεύουν τα αντίστοιχα γράμματα του αλφαβήτου. Ακολουθούν μερικά 
παραδείγματα για κωδικά γράμματα και αριθμούς που χρησιμοποιούνται συχνά από ρατσιστές και 
νεοναζί: 
 

  

   

14: 

➤ Σο 14 είναι ο κωδικός για τις διαβόητες "14 λέξεις" του 

Αμερικανού νεοναζί Ντέιβιντ Λέιν ("Πρέπει να 
εξασφαλίσουμε την ύπαρξη των ανθρώπων και το μέλλον των 
λευκών παιδιών μας"). Οι "14 λέξεις" αποτελούν μια από τις 
κύριες φράσεις της σημερινής νεοναζιστικής ιδεολογίας. 
υχνά συνδυάζεται με το 88, για παράδειγμα ως 
χαιρετισμός 14/88. 
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18 (και Combat 18): 

➤ Σο 18 αντιστοιχεί στο πρώτο και στο όγδοο γράμμα του 

αγγλικού αλφαβήτου = AH = Adolf Hitler (Αδόλφος Φίτλερ). 
Μπορεί να βρεθεί για παράδειγμα στην ονομασία της 
Αγγλικής νεοναζιστικής οργάνωσης Combat 18.  

  

    

28: 

➤ Σο 28 είναι ο κωδικός για το δίκτυο των ναζί – σκίνχεντ 

"Αίμα και Σιμή" (βλ. επίσης Αίμα & Σιμή). 

  

    

88: 

➤ Σο 88 σημαίνει "Heil Hitler" (Φάιλ Φίτλερ). Είναι ευρέως 

διαδεδομένο στα μπλουζάκια των οπαδών, για παράδειγμα 
ως μέρος της ονομασίας των νεοναζιστικών ομάδων 
φιλάθλων. 
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B&H: 

➤ Είναι η συντομογραφία για το "Αίμα και Σιμή" (βλ. επίσης Αίμα & Σιμή). 
 

  
HH: 

➤ υντομογραφία για το "Heil Hitler" (Φάιλ Φίτλερ). 
 

  

 

ΚΚΚ (Κου Κλουξ Κλαν): 

➤ Οι ρατσιστές και οι νεοναζί χρησιμοποιούν διάφορα 

σύμβολα της αμερικανικής μαχητικής και ρατσιστικής 
οργάνωσης Ku Klux Klan (KKK). 
 

  
NS: 

➤ υντομογραφία του Εθνικοσοσιαλισμού ή Εθνικοσοσιαλιστή. 
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WAR: 

➤ Είναι η συντομογραφία για την οργάνωση Λευκή Άρια 

Αντίσταση ("White Aryan Resistance"). 
 

 

 

 

WP: 

➤ υντομογραφία για την Λευκή Δύναμη ("White Power"). 

  

4. Μάρκες ρούχων και στάμπες 

 

  
Τπάρχουν πολλές μάρκες ρούχων νεοναζί και αυτών με ρατσιστικές στάμπες. Ακολουθούν ορισμένα 
παραδείγματα με ρούχα και στάμπες που πωλούνται κυρίως μέσω ακροδεξιών εταιρειών και 
δικτύων. 

  

 

Consdaple: 

➤ Η μάρκα ρούχων CoNSDAPLe είναι δημοφιλής μεταξύ 

των ρατσιστών και των νεοναζί, διότι περιέχει τα αρχικά του 
Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος (NSDAP). Η 
λέξη προέρχεται από την αγγλική λέξη "constable". Ο τύπος 
της γραφής είναι παρόμοιος με την μη νεοναζιστική μάρκα 
ρούχων LONSDALE. 
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Έγκλημα μίσους (Hatecrime): 

➤ τις ΗΠΑ, ως έγκλημα μίσους ορίζεται "ένα ποινικό 

αδίκημα εις βάρος ενός ατόμου, ιδιοκτησίας ή κοινωνίας 
που παρακινείται εν μέρει ή εν συνόλω, από την φυλή, 
θρησκεία, ανικανότητα, σεξουαλική προτίμηση ή εθνότητα / 
εθνική προέλευση του παραβάτη". Είναι επίσης μια 
νεοναζιστική μάρκα ρούχων που πωλούνται στην Ευρώπη. 

  

    

Masterrace Europe: 

➤ Ρούχα με την ετικέτα "Masterrace". Η μάρκα Masterrace 

Europe πωλείται σε όλη την Ευρώπη. 

  

    

Thor Steinar: 

➤ Μάρκα ρούχων με συνδυασμό το ρουνικό σύμβολο wolfs-

rod και το ρουνικό σύμβολο Tyr. Μετά την απαγόρευσή της 
σε ορισμένες επαρχίες της Γερμανίας, η εταιρεία Thor 
Steinar άλλαξε το σύμβολο του λογοτύπου της. 
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Walhall: 

➤ Μάρκα ρούχων νεοναζί. Η Βαλχάλλα είναι ένας μυθικός 

τόπος της παγανιστικής μυθολογίας των Βίκινγκ όπου ο 
θεός Οντίν στέλνει τους νεκρούς βορειοευρωπαίους / 
γερμανούς "ìarianî" ("άρειοι") πολεμιστές. Οι ρατσιστές και 
οι νεοναζί χρησιμοποιούν παγανιστικά σύμβολα 
προκειμένου να εκφράσουν το μίσος τους για την "irulingi" 
("κυριαρχούσα") χριστιανική θρησκεία. 

  

    

Werwolf (Werewolf): 

➤ Γερμανική νεοναζιστική μάρκα ρούχων (βλ. επίσης 

Ρουνικά σύμβολα: Wolfs-Rod). 

  

    

Skrewdriver: 

➤ ε ορισμένες χώρες έχουν απαγορευτεί ορισμένα 

νεοναζιστικά σύμβολα. Έτσι, είναι συνηθισμένο μεταξύ των 
ρατσιστών και των νεοναζί να φορούν μπλουζάκια με το 
λογότυπο του αγαπημένου τους ρατσιστικού και 
νεοναζιστικού συγκροτήματος. Σο συγκρότημα Skrewdriver 
(γραμμένο με το αγγλικό γράμμα k και όχι c όπως είναι το 
σωστό στα Αγγλικά) αποτελεί ένα διαβόητο παράδειγμα για 
πολλά άλλα νεοναζιστικά συγκροτήματα. Τπάρχουν 
εκατοντάδες τέτοια συγκροτήματα στην Γερμανία. Σο πλέον 
διαβόητο είναι το "Landser". 
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5. Ειδικά σύμβολα ανά χώρα 

 

  
ημείωση: Τπάρχουν πολλές ρατσιστικές και νεοναζιστικές οργανώσεις και κομμάτων ακροδεξιών 
εξτρεμιστών που δραστηριοποιούνται στις χώρες των οποίων οι ομάδες συμμετείχαν στην 
διοργάνωση EURO 2008™ της UEFA. Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι συγκεκριμένες 
οργανώσεις στις χώρες αυτές, τα σύμβολα που χρησιμοποιούν και τα εμβλήματά τους. Ακολουθούν 
ορισμένα κοινά παραδείγματα φασιστικών συμβόλων και λογοτύπων ακροδεξιών και νεοναζιστικών 
κομμάτων. 
  

Γραφικά σύμβολα στην Πολωνία 
 

  

    

Falanga ή "Φέρι και Ξίφος": 

➤ Ήταν το σύμβολο της φασιστικής οργάνωσης ONR 

"Falanga", που υπήρχε πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 
ήμερα χρησιμοποιείται από την γνωστή νεοφασιστική 
οργάνωση "Εθνική Αναγέννηση της Πολωνίας" (Narodowe 
Odrodzenie Polski). Σο σύμβολο αυτό εμφανίζεται συχνά 
στα γήπεδα της Πολωνίας. 
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Toporzeł: 

➤ Ήταν το σύμβολο της φασιστικής και νεοπαγανιστικής 

οργάνωσης με την επωνυμία  Zadruga (πριν από τον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο). ήμερα το σύμβολο αυτό 
χρησιμοποιείται από εθνικιστικές νεοπαγανιστικές 
οργανώσεις. 

  

    

Mieczyk Chrobrego ("Ξίφος του Σσρόμπρι") ή 
Szczerbiec: 

➤ ύμβολο μια φασιστικής οργάνωσης που είχε 

απαγορευτεί πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 
"τρατόπεδο της Μεγάλης Πολωνίας" (Obóz Wielkiej Polski – 

OWP). Εμφανίζεται συχνά στα γήπεδα της Πολωνίας. 

  

Πολωνικά ακρωνύμια 
 

  
NOP: 

➤ = Narodowe Odrodzenie Polski – "Εθνική Αναγέννηση 

της Πολωνίας", μια γνωστή νεοφασιστική οργάνωση. 
 

 

  



 

ελίδα 23 από 31 
 

 

 

 

ONR: 

➤ = Obóz Narodowo-Radykalny – "τρατόπεδο Εθνικών 

Ριζοσπαστών" μια φασιστική οργάνωση πριν από τον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο που δραστηριοποιείται ακόμη. 

 

  

Γραφικά σύμβολα στην Ιταλία 
 

  

    

Λογότυπο της Νέας Δύναμης (Forza Nuova): 

➤ Η οργάνωση FN είναι ένα εθνικιστικό και νεοφασιστικό 

κίνημα που συνδέεται με ορισμένες ιταλικές ακραίες 
ομάδες. 

  

    

ημαία του Μπενίτο Μουσολίνι: 

➤ υνηθισμένη μεταξύ των ακροδεξιών οπαδών στην Ιταλία. 

  

    

Λογότυπο της Σρίχρωμης Υλόγας: 

➤ Σο "Κοινωνικό Κίνημα της Σρίχρωμης Υλόγας" ή 

"Σρίχρωμη Υλόγα" (Movimento Sociale Fiamma Tricolore, 
MS-FT) είναι ένα σκληροπυρηνικό ιταλικό νεοφασιστικό 
κόμμα. 
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Γραφικά σύμβολα στην Ρωσία 
 

  

    

ημαία της Εθνικής Ενότητας της Ρωσίας: 

➤ Η "Εθνική Ενότητα της Ρωσίας" είναι η βασική 

νεοναζιστική οργάνωση στην Ρωσία.  

  

Γραφικά σύμβολα στην 

Κροατία 

 

  

    

ημαία της Ουστάσι: 

➤ Η Ουστάσι (γνωστή επίσης και ως Ustaše "Ustashas" ή 

"Ustashi") ήταν ένα εθνικιστικό ακροδεξιό κίνημα. 

Εμπλέκονταν σε τρομοκρατικές δραστηριότητες πριν από 
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και κυριαρχούσε σε ένα τμήμα 
της Γιουγκοσλαβίας, προστατευόμενη από τους ναζί. 
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Γραφικά σύμβολα στην Ρουμανία 
 

  

    

Λογότυπο της ιδηράς Υρουράς: 

➤ Η "ιδηρά Υρουρά" ήταν ένα ακροδεξιό, εθνικιστικό, 

αντισημιτικό, αντιουγγρικό και φασιστικό κίνημα και 
πολιτικό κόμμα στην Ρουμανία μεταξύ του 1927 μέχρι τις 
αρχές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 

  

Γερμανικά σύμβολα 
 

  

    

NPD: 

➤ Σο "Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας" 

(Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD) είναι 
ένα ακροδεξιό γερμανικό πολιτικό κόμμα. 

  

Γραφικά σύμβολα στην 
Ισπανία 

 

  

    

    

Διάφορα σύμβολα της Υάλαγγας: 

➤ Η οργάνωση αυτή, γνωστή επίσης και ως Εθνικό Κίνημα 

(Movimiento Nacional) μετά το 1945, συνέχισε να υπάρχει 
μέχρι τον θάνατο του Υράνκο το 1975. Από το 1975, οι 
Υαλαγγιστές έχουν διαφοροποιηθεί σε ορισμένα πολιτικά 
κινήματα τα οποία υπάρχουν ακόμη και στον 21ο αιώνα. 
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Alianca Nacional: 

➤ Η Εθνική υμμαχία (AN) ιδρύθηκε το 2005 και είναι ένα 

εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. 

  

    

Γαλάζια Μεραρχία / División Azul / 250: 

➤ = μεραρχία του πεζικού. Η Γαλάζια Μεραρχία ήταν μια 

μονάδα Ισπανών εθελοντών που υπηρέτησαν στον Γερμανικό 
τρατό στο Ανατολικό Μέτωπο στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 

  

Γραφικά σύμβολα στην 

Ελλάδα 

 

  

    

Φρυσή Αυγή: 

➤ Η Φρυσή Αυγή είναι ένα ακροδεξιό νεοναζιστικό κόμμα 

στην Ελλάδα. 
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Γραφικά σύμβολα στην Αγγλία 
 

  

    

Βρετανικό Εθνικό Μέτωπο: 

➤ Σο Βρετανικό Εθνικό Μέτωπο (ευρύτερα γνωστό ως 

Εθνικό Μέτωπο και συχνά ως NF) ήταν ένα βρετανικό δεξιό 
κόμμα το οποίο δραστηριοποιήθηκε κυρίως πολιτικά μεταξύ 
της δεκαετίας του 70 και του 80. 

  

  

Βρετανικό Εθνικό Κόμμα (ΒΝΡ): 

➤ Σο Βρετανικό Εθνικό Κόμμα είναι ένα δεξιό πολιτικό 

κόμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

  

    

Combat 18: 

➤ Η οργάνωση Combat 18 (ή C18) είναι η "ένοπλη 

πτέρυγα" της βρετανικής νεοναζιστικής οργάνωσης Αίμα & 
Σιμή. 
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Πηγές  

 

 

➤ Agentur für Soziale Perspektiven e. V.: „Versteckspiel.Lifestyle, Symbole und Codes" 

http://www.dasversteckspiel.de 

➤  Archive of Bündnis Aktiver Fußballfans (BAFF) and NEVER AGAIN ASSOCIATION 

➤  Anti-Defamation-League 

http://www.adl.org/hate_symbols/default_graphics.asp 
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ημειώσεις 
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