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ΣΥΝΟΨΗ 

 
  Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η ανάλυση των συνεπειών και του 

αντικτύπου που μπορεί να έχει ο επικοινωνιακός πόλεμος μεταξύ των διεθνών 

δρώντων ιδιαίτερα σε συγκρουσιακές καταστάσεις. Επικεντρώνοντας την προσοχή 

της στο διεξαγόμενο πόλεμο στη Συρία και το Ιράκ, επιχειρείται η καταγραφή των 

επικοινωνιακών στρατηγικών και πολιτικών αφηγήσεων διαφόρων παραγόντων 

ώστε να εξαχθούν ωφέλιμα συμπεράσματα προς όφελος της ακαδημαϊκής 

κοινότητας σχετικά με την προπαγάνδα, τη διπλωματία και την κυβερνο-

τρομοκρατία, που προωθούνται μέσω των σύγχρονων επικοινωνιακών τεχνικών για 

τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Θέτοντας αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο, 

προσδιορίζεται κατά πόσο οι σύγχρονες συγκρούσεις ταυτίζονται με τους 

συμβατικούς πολέμους του παρελθόντος υπό το πρίσμα του νέου διαμορφούμενου 

πληροφοριακού περιβάλλοντος, το οποίο έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις 

διάχυσης της ισχύος ακόμη και μεταξύ μη κρατικών παραγόντων. Δευτερευόντως, 

αναλύεται η δυναμική του επικοινωνιακού πολέμου στους τομείς της διπλωματίας, 

της προπαγάνδας και της χρήσης του από αναδυόμενες τρομοκρατικές οργανώσεις, 

είτε για την επίτευξη των σκοπών και των συμφερόντων των κρατών είτε από 

τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους, για 

τη διάδοση της ριζοσπαστικής ιδεολογίας του και τη δημιουργία μιας νέας οντότητας 

στη Μέση Ανατολή. Τέλος, γίνεται αναφορά στις δράσεις κρατικών παραγόντων στο 

πεδίο της διεθνούς πολιτικής, όπου η νέα δυναμική της τεχνολογίας των ψηφιακών 

επικοινωνιών συνέβαλλε στην εκθετική αύξηση των μέσων ενημέρωσης 

επηρεάζοντας και αμφισβητώντας τις αντιλήψεις μας μεταξύ της πληροφόρησης και 

της πολιτικής δράσης. Η τοποθέτηση αυτής της τάσης στο πλαίσιο των υφισταμένων 

μέσων ενημέρωσης και των διαφορετικών γεωγραφικών και πολιτισμικών 

προτύπων χρήσης τους, απαιτεί να κατανοήσουμε πώς το εξελισσόμενο 

επικοινωνιακό περιβάλλον έχει επηρεάσει τη δυναμική των συγκρούσεων.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 «Υπάρχει κάτι που ... Ο David Hume επεσήμανε πριν από μερικούς αιώνες. 

Στο έργο του για την πολιτική θεωρία, περιγράφει το παράδοξο ότι, σε κάθε κοινωνία, 

ο πληθυσμός υποτάσσεται στους ηγέτες, αν και η δύναμη είναι πάντοτε στα χέρια 

των κυβερνωμένων. Τελικά, οι κυβερνήτες, μπορούν να κυβερνούν μόνο αν 

ελέγχουν τη γνώμη... […]... Αν ο γενικός πληθυσμός δεν δεχτεί πράγματα, οι ηγέτες 

τελειώνουν». 

 Noam Chomsky, How the World Works1 

Στη σημερινή εποχή, η ρευστότητα που επικρατεί στο παγκόσμιο περιβάλλον 

ασφαλείας χαρακτηρίζεται από τη μετατόπιση της αντιπαράθεσης των Μεγάλων 

Δυνάμεων, ανάλογης τη διπολικής αντιπαράθεσης του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ 

των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, προς πιο πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις κρατικών και μη 

κρατικών δρώντων. Η παγκοσμιοποίηση, ο αυξημένος διακρατικός ανταγωνισμός 

και οι εντάσεις στις πολιτικοκοινωνικές δομές, ενσπείρονται με ιδεολογικές, 

θρησκευτικές και πολιτιστικές διακρίσεις αυξάνοντας την αβεβαιότητα. Ο διεθνής 

κατακερματισμός είναι ένα από τα πιο μακροσκοπικά φαινόμενα της σύγχρονης 

περιόδου και της σημερινής αλλαγής της διεθνούς συνύπαρξης. Όπως επισημαίνει 

ο Θουκυδίδης «τα του πολέμου είναι άδηλα».2 Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής 

Ένωσης και την κατάλυση της πεποίθησης ότι δεν μπορούμε να αναμένουμε ένα 

ομογενοποιημένο και συνεργατικό κόσμο με ειρηνικά κράτη και ανθρώπους, 

διάφορες περιφέρειες του πλανήτη χαρακτηρίζονται από την έλλειψη συνεργασίας 

και επιβαρύνονται από εθνοτική και θρησκευτική βία.3  

Κατά τη δεκαετία του 1990, η διαπολιτισμική επικοινωνία θεωρούνταν 

λιγότερο σημαντική για τις διεθνείς σχέσεις μεταξύ των κρατών, ενώ σήμερα 

διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί αναγνωρίζουν πλέον τη δύναμή της και πως αυτή 

μπορεί να επηρεάζει τις εξελίξεις. Ωστόσο πολλοί μελετητές, ακόμη κατανοούν τις 

διεθνείς σχέσεις υπό το πρίσμα του Ψυχρού Πολέμου όπου υπογραμμίζονται οι 

                                                           
1 Noam Chomsky, How the World Works (London: Hamish Hamilton, 2012), σ.133. 
2 Θουκυδίδης, Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου (Αθήνα, Εκδόσεις Εστία, 2012), μτφ. Αγγ. 
Βλάχος, βιβλίο Β11. 
3 Richard H. Salomon βλ. σχετικά Raymond Cohen, Negotiating Across Cultures: International 
Communication in an Interdepended World (Washington: Us Institute Of Peace Press, 2002), σ. IX. 
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ιδεολογικές διαφορές και η στρατιωτική λογική της αποτροπής, εξακολουθώντας να 

ερμηνεύουν τον πόλεμο στην κλασική του μόνο μορφή και αδυνατώντας να 

προσαρμοστούν στην πραγματικότητα του σύγχρονου πολέμου και/ή τη φύση των 

στόχων του.4 Η διαπολιτισμική επικοινωνία, υποστηρίζει την ανθρώπινη δυναμική 

και τις διεθνείς σχέσεις μεταξύ των κρατών και ως εκ τούτου δεν είναι μόνο ένας 

σημαντικός παράγοντας της διπλωματίας αλλά μέσω αυτής διαδίδονται 

συγκρούσεις ή μπορεί να συνιστά συγκρούσεις, διαμορφώνοντας τις κοινωνικές και 

πολιτικές σχέσεις. Ως εκ τούτου, η αντιμετώπιση του τρόπου με τον οποίο οι 

επικοινωνιακές συγκρούσεις συνιστούν πράγματι συγκρούσεις, θεμελιώνει την 

αναγκαιότητα της αναγνώρισης της δυναμικής της αφήγησης και της εξουσίας στο 

πλαίσιο ενός πολέμου όπως αυτού στη Συρία και το Ιράκ, χωρίς να παραλείπονται 

οι πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις.  

Παράλληλα, η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας, μια πτυχή που συνεχίζει 

να εντυπωσιάζει, κατέστησε εφικτή τη χρησιμοποίηση καινοτόμων εφαρμογών και 

μέσων επικοινωνίας και έχει επιβάλει την επανάσταση της πληροφόρησης από το 

διαδίκτυο ως τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, τα κοινωνικά δίκτυα ενημέρωσης (social 

media) και τις συναφείς εφαρμογές (YouTube, blogs, Facebook, Instagram, Twitter, 

Flickr, κ.α.), προκαλώντας δραστικές αλλαγές ως προς τις μεθόδους άσκησης 

πολιτικής και χειραγώγησης της κοινής γνώμης, αλλάζοντας μόνιμα το χαρακτήρα 

των διεθνών σχέσεων.  

Μετά την κυριαρχία του φαινομένου του CNN5 πριν από δύο δεκαετίες, έγινε 

σύντομα αρκετά δημοφιλής η περιγραφή των αλληλεπιδράσεων των δρώντων μέσω 

του επικοινωνιακού πολέμου. Παρόλο που θεωρείται αρκετά πολύπλοκος ο 

προσδιορισμός της νέας αυτής διάστασης του πολέμου, το ενδιαφέρον οφείλει να 

εστιαστεί προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις 

διαμορφούμενες καταστάσεις στο πολύπλευρο σύγχρονο περιβάλλον και πως τα 

                                                           
4 Thomas Elkjer Nissen, The Weaponization of Social Media, Characteristics of Contemporary 
Conflicts (Copenhagen: Royal Danish Defence College, 2015), σ.8. 
5 Το φαινόμενο CNN (CNN effect) πηγάζει από τη συνεχή τηλεοπτική κάλυψη του ειδησεογραφικού 
δικτύου CNN κατά τη διάρκεια του πολέμου στον Περσικό Κόλπο το 1991. Βλέπε σχετικά Daniel 
Fitzsimmons, Media Power and American Military Strategy: Examining the Impact of Negative Media 
Coverage on US Strategy in Somalia and the Iraq War (Innovations: A journal of Politics, Volume 6 
2006), σ.54. 
http://www.academia.edu/2209841/Media_Power_and_American_Military_Strategy_Examining_th
e_Impact_of_Negative_Media_Coverage_on_US_Strategy_in_Somalia_and_the_Iraq_War, 
πρόσβαση Σεπτέμβριος 10, 2017. 

http://www.academia.edu/2209841/Media_Power_and_American_Military_Strategy_Examining_the_Impact_of_Negative_Media_Coverage_on_US_Strategy_in_Somalia_and_the_Iraq_War
http://www.academia.edu/2209841/Media_Power_and_American_Military_Strategy_Examining_the_Impact_of_Negative_Media_Coverage_on_US_Strategy_in_Somalia_and_the_Iraq_War
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μέσα επικοινωνίας επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις και συγκρούσεις. Η ύπαρξη 

διαφόρων μέσων ενημέρωσης και οι πολλαπλές αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών και 

των παραγόντων των συγκρούσεων, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των 

πολιτών απαιτεί ένα νέο πλαίσιο που να συλλαμβάνει το διαμορφούμενο υβριδικό 

περιβάλλον ασφαλείας που επηρεάζεται από επικοινωνιακές στρατηγικές.  

Τα τελευταία χρόνια, ο επικοινωνιακός πόλεμος, κυρίως μέσω του 

κυβερνοχώρου και τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί βασική 

συνιστώσα των συγκρούσεων από τον πρώτο πόλεμο του διαδικτύου στο 

Κοσσυφοπέδιο το 1999. Τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και κυρίως τα ψηφιακά, 

επηρεάζουν σημαντικά το σύγχρονο κόσμο και αποτελούν πλέον εγγενές τμήμα του 

διπλωματικού τοπίου, τα οποία συνέβαλλαν προσφάτως στην ενδυνάμωση της 

αποκαλούμενης Αραβικής Άνοιξης - οδηγώντας στην πτώση αυταρχικών 

καθεστώτων που παλαιότερα θα θεωρούνταν αδιάσπαστα - τη δημοσιοποίηση 

αρχείων από το WikiLeaks - σχετικά με τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων των 

Η.Π.Α προς το παγκόσμιο κοινό - ή τη χρήση τους από τους Ισραηλινούς και τους 

Παλαιστινίους για να προσθέσουν μια άλλη διάσταση στη μεταξύ τους σύγκρουση 

σε πραγματικό χρόνο. Προσφάτως ο επικοινωνιακός πόλεμος χρησιμοποιήθηκε 

κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Ουκρανία από τη Ρωσία, που οδήγησε στην 

ανεξαρτητοποίηση της Κριμαίας και συνεχίζει να αποτελεί σημαντική παράμετρο της 

στρατηγικής όλων των δρώντων στο συνεχιζόμενο πόλεμο στη Συρία και το Ιράκ. 

Ο τρόπος και η ταχύτητα με την οποία διεξάγεται πλέον η διπλωματία, η 

πολιτική και η επιρροή μέσω των νέων μορφών επικοινωνίας είναι ακόμα πιο 

αξιοσημείωτος, σε βαθμό ώστε να επικαθορίζει και να αποτελεί απαραίτητη 

συνιστώσα μιας σύγκρουσης ή ενός πολέμου γενικότερα. Συχνά αναφέρεται και 

αναγνωρίζεται η δυναμική των μέσων ενημέρωσης όχι μόνο ως προς την ικανότητά 

τους να αλλάξουν την κοινή γνώμη αλλά και να τη διαμορφώσουν. Συνεπώς, η κοινή 

γνώμη γίνεται όλο και περισσότερο υποκείμενο της επιρροής και της προπαγάνδας 

ιδιαίτερα σε περίοδο πολέμου,6 ενώ η παγκόσμια κοινή γνώμη παρατηρεί ότι ο 

επικοινωνιακός πόλεμος χρησιμοποιείται όλο και πιο στρατηγικά από πολλούς 

κρατικούς και μη κρατικούς δρώντες για να δημιουργήσουν αποτελέσματα τόσο στο 

                                                           
6 Ryan Guiboa, Media Influence of Public Opinion during War: A Good or Bad Capability? 
https://web.stanford.edu/class/e297a/Media%20Influence%20on%20Public%20Opinion%20During
%20War.htm, πρόσβαση Σεπτέμβριος 10, 2017. 

https://web.stanford.edu/class/e297a/Media%20Influence%20on%20Public%20Opinion%20During%20War.htm
https://web.stanford.edu/class/e297a/Media%20Influence%20on%20Public%20Opinion%20During%20War.htm
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εικονικό όσο και στο φυσικό πεδίο, υπό το γενικότερο πλαίσιο των πληροφοριακών 

επιχειρήσεων. 

Αναμφίβολα, ο ρυθμός τόσο της μεταβαλλόμενης παγκόσμιας κατάστασης 

ασφαλείας όσο και της εμφάνισης ενός νέου πληροφοριακού περιβάλλοντος και 

επικοινωνίας στην καθημερινή αρένα της διεθνούς πολιτικής, εμφανίζει νέες 

προκλήσεις για την εθνική ασφάλεια των κρατών προερχόμενες κυρίως από 

κρατικούς, μη κρατικούς δρώντες και την άναρχη και ανταγωνιστική δομή του 

διεθνούς συστήματος.  

Με την ανακήρυξη του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), τον 

Ιούνιο του 2014, πέραν της ανθρώπινης καταστροφής που συντελούνταν στη Μέση 

Ανατολή και τις τεράστιες προσφυγικές ροές, ένα από τα πιο σημαντικά θέματα  που 

απασχολεί σήμερα τη διεθνή κοινότητα και αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης 

πολιτικών και ακαδημαϊκών είναι ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης στον 

επικοινωνιακό πόλεμο που διεξάγεται στη Συρία και το Ιράκ και τις προσπάθειες 

στρατολόγησης και προπαγάνδας που αυτό χρησιμοποιεί με την εκμετάλλευση 

επικοινωνιακών μεθόδων, προκαλώντας τη ριζοσπαστικοποίηση πληθυσμού στις 

δυτικές χώρες, τις ομιλίες μίσους και το ρατσισμό. Έχει καταστεί σαφές ότι το ΙΚ 

αποτελεί μια υβριδική απειλή διότι πέρα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις διεξάγει 

έναν ιδεολογικό πόλεμο στον κυβερνοχώρο με την επιδέξια χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να θεωρείται ως ο πρώτος ‘’επικοινωνιακός πόλεμος 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης’’, αποκαλύπτοντας μια νέα διάσταση της θεωρίας 

πολέμου. 

Σημαντικός ωστόσο είναι και ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο παγκόσμιοι 

και περιφερειακοί δρώντες, κρατικοί ή μη, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Συρία, το Ιράκ, 

η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, η Τουρκία, η Χεζμπολάχ, η αλ-Κάιντα κάνουν επιλεκτική 

χρήση των επικοινωνιακών τεχνικών για την κατασκευή, τη διαμεσολάβηση και την 

πολιτική αφήγηση μέσω διαφόρων διαδικασιών, όπως η διπλωματία, η 

προπαγάνδα, ο πόλεμος των πληροφοριών και οι σύνθετες πρακτικές παραγωγής 

και διάδοσης των μηνυμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, ο πόλεμος συνεχώς αλλάζει». 

Andre Beaufre 

Από την παραπάνω δήλωση του Andre Beaufre σαφώς υποστηρίζεται ότι ο 

πόλεμος είναι ένα πολυεπίπεδο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο, το οποίο 

εξελίσσεται ταυτόχρονα με την εξέλιξη της ανθρώπινης ιστορίας. Ο Κλαούζεβιτς, 

ένας από τους σημαντικότερους φιλοσόφους της θεωρίας πολέμου, δηλώνει ότι 

«στην ουσία ο πόλεμος είναι ‘’ένας χαμαιλέοντας’’ εννοώντας όχι μόνο τις 

διαφορετικές μορφές εξέλιξής του καθόλη τη διάρκεια της ανάπτυξης του φαινομένου 

αλλά και τους διαφορετικούς παράγοντες που επιδρούν σε αυτόν, ώστε να συμβεί η 

όποια μεταλλαγή».7  

Στην εξελικτική πορεία, από την επίτευξη της μηχανοκίνησης σε αυτή της 

πυρηνικής εποχής και της κατάκτησης του διαστήματος, η πληροφοριακή 

επανάσταση έχει δημιουργήσει νέους τρόπους με τους οποίους οι δρώντες 

παρακολουθούν, αντιλαμβάνονται, σχεδιάζουν, αποφασίζουν και αντιδρούν στο 

σύγχρονο παγκόσμιο πληροφοριακό περιβάλλον. Οι ενέργειες των δρώντων, υπό 

την παραπάνω επίδραση, καθιέρωσαν έναν επαναστατικό τρόπο σύμφωνα με τον 

οποίο έχει μεταβληθεί ο χαρακτήρας των μελλοντικών συγκρούσεων/πολέμων 

δημιουργώντας ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στη συμβατική έννοια του 

πολέμου. 

1.1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ VS ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Τι είναι όμως εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο πόλεμο και τον 

διαφοροποιεί από τη συμβατική του έννοια; Ο πόλεμος στη συμβατική του έννοια 

νοείται ως ένα φαινόμενο πολωμένου ανταγωνισμού συνήθως μεταξύ δύο 

πλευρών. Ακόμη και εάν περιλαμβάνει πλέον των δύο δρώντων αυτοί διαχωρίζονται 

συνήθως μεταξύ δύο αντίπαλων συνασπισμών, μεταξύ δύο πόλων. Σε αυτή τη 

                                                           
7 Carl von Clausewitz, On War, M. E. Howard & P. Paret (επιμ.), (Princeton: Princeton University 
Press, 1989), σ.30. Βλ. σχετικά Σπυρίδων Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός, Θεωρητικές 
Προεκτάσεις και Στρατηγικές Εφαρμογές (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010), σ.253. 
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σχέση πολικότητας, η ήττα και η νίκη είναι δύο αμοιβαίως αποκλειόμενες 

προοπτικές. Βασική λειτουργία του πολέμου, για εκείνον που τον χρησιμοποιεί, είναι 

η συνδρομή του ως μέσο εθνικής ισχύος, επιδιώκοντας μία θετική έκβαση ώστε να 

θέσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη των πολιτικών του στόχων. Κατά τον 

Κλαούζεβιτς, «ο πόλεμος παρουσιάζεται ως ένα εργαλείο για τη συνέχιση της 

πολιτικής και την επίτευξη των στόχων του. Είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα 

μέσα» ή ακόμη «είναι μια πράξη βίας που αποσκοπεί στο να υποχρεώσει τον 

αντίπαλο να πράξει κατά τη δική μας βούληση».8 Στη συμβατική του μορφή, ο 

πόλεμος γίνεται περισσότερο κατανοητός ως μια στρατιωτική κυρίως δράση για τη 

φυσική καταστροφή και εξόντωση των δυνάμεων και των πόρων του αντιπάλου.  

Ωστόσο, αν και στο πέρασμα των αιώνων σημαντικά έργα της θεωρίας 

πολέμου αλλά και η μελέτη σημαντικών πολεμικών γεγονότων έθεσαν σε στέρεα 

βάση την εξέλιξή του, το τέλος του Ψυχρού Πολέμου σηματοδότησε την απαρχή των 

συζητήσεων και την ανάδυση δομικών διαφωνιών, αντιμαχόμενων σχολών σκέψης 

μεταξύ των ακαδημαϊκών, σχετικών με το βαθμό διαφοροποίησης των σύγχρονων 

από τους συμβατικούς πολέμους. Η αντιπαράθεση αναφέρεται κυρίως στο πώς η 

φύση και ο χαρακτήρας του πολέμου έχουν αλλάξει τόσο, ώστε να ισχύει μια ‘’μετα-

κλαουζεβιτσιανή’’ εποχή. Οι απόψεις του Van Creveld, εστιάζονται στην εποχή μετά 

τον Ψυχρό Πόλεμο, όπου τα πυρηνικά όπλα δεν αλλάζουν τη δυναμική ισχύος 

μεταξύ των χωρών, οι συγκρούσεις χαμηλής έντασης έχουν γίνει ο κανόνας και ο 

συμμετρικός πόλεμος δεν αποτελεί πρωταρχική επιλογή στρατιωτικών στρατηγικών 

σε ένα μονοπολικό διεθνές σύστημα. Υποστηρίζει συνοπτικά ότι οι μελλοντικοί 

πόλεμοι θα διεξαχθούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία εναντίον οργανώσεων 

που δεν είναι κράτη. Δεδομένου ότι αυτές οι οργανώσεις δεν κατέχουν μια κυρίαρχη 

εξουσία επί ενός συγκεκριμένου πληθυσμού σε μια επικράτεια, δεν μπορούν να 

απειληθούν από τη χρήση πυρηνικών όπλων.9  O Keegan, επίσης αμφισβήτησε την 

κυρίαρχη ερμηνεία του Κλαούζεβιτς, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος δεν μία πράξη 

πολιτική αλλά είναι ένα παράγωγο του πολιτισμού.10 Ωστόσο ο Smith ισχυρίζεται ότι 

ναι μεν ο χαρακτήρας του πολέμου έχει αλλάξει, η φύση του θα παραμένει πάντοτε 

                                                           
8 Carl von Clausewitz, On War, M. E. Howard & P. Paret (επιμ.), (New Jersey: Princeton University 
Press, 1989). Βλ. σχετικά Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (Αθήνα, Εκδόσεις 
Ποιότητα, Ε΄ έκδοση, 2007), σ.324-328. 
9 Martin Van Creveld, The Transformation of War (New York: The Free Press, 1991), σ.194 
10 John Keegan, A History of Warfare (New York: Vintage Books, 1993), σ.7. 
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η ίδια,11 εννοώντας ότι αν και οι συγκρούσεις σήμερα είναι περισσότερο χαμηλής 

έντασης χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, ο αντικειμενικός σκοπός των 

αντιπάλων εξακολουθεί να είναι η επιβολή της θελήσεως επί του άλλου. Άλλωστε, 

κατά τον ίδιο τον Κλαούζεβιτς η πρωταρχική τρισυπόστατη διάσταση του πολέμου 

είναι η βία, το μίσος και η εχθρότητα, ανεξαρτήτως εάν αυτή προέρχεται από ένα 

κράτος, μία ομάδα ή μια φυλή.12 

Σε αυτή την αντιπαράθεση της σύγχρονης εποχής, είναι χρήσιμη η 

κατανόηση του ρόλου του επικοινωνιακού πολέμου στις σύγχρονες συγκρούσεις και 

πως αυτός είναι στενά συνδεδεμένος με το χαρακτήρα τους. Ένας σύγχρονος 

πόλεμος διεξάγεται από δίκτυα κρατικών και μη κρατικών δρώντων στους οποίους 

συμμετέχουν πέραν του τακτικού στρατού και παραστρατιωτικές ομάδες, ιδιωτικές 

εταιρίες και υποστηρικτές της μιας ή της άλλης πλευράς. Ο καθηγητής Ήφαιστος 

τονίζει ότι το κύριο χαρακτηριστικό του μεταμοντέρνου πολέμου είναι ότι δεν πλήττει 

μαζικά με πολεμικά οπλικά συστήματα τον αντίπαλο αλλά δια μέσου 

επικοινωνιακών μεθόδων που εκμεταλλεύονται τα άλματα της τεχνολογίας.13 Κατά 

τον καθηγητή Πλακούδα, «Οι μη κρατικοί δρώντες έχουν αυξήσει δραματικά την ισχύ 

και επιρροή τους στο διεθνές σύστημα την επαύριο της λήξης του Ψυχρού Πολέμου. 

Ως εκ τούτου, οι ένοπλες ομάδες (τρομοκράτες, αντάρτες και οργανωμένο έγκλημα) 

αμφισβητούν το κρατικό μονοπώλιο στην βία δυναμικώς, χάρη σε ορισμένους 

παράγοντες: α) την πρόσβαση σε υπερσύγχρονα όπλα (μέσω της μαύρης αγοράς) 

και σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους (χάρη στους νέους πολλαπλασιαστές 

ισχύος κατά την εποχή της παγκοσμιοποίησης και της πληροφορίας), β) τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών (πρωτίστως το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), 

γ) τη συνεργασία μεταξύ ομοδεϊατών ανά την υφήλιο (π.χ. οι τζιχαντιστές ή οι μαφίες) 

και δ) τον περιορισμό της κρατικής κυριαρχίας».14 

                                                           
11 Hugh Smith, On Clausewitz: A Study of Military and Political Ideas (New York: Palgrave Macmillan, 
2005). 
12 Colin Gray, στο David Lonsdale, The Nature of War in The Information Age: Clausewitzian Future 
(London: Kings College, 2004), σ.X. 
13 Παναγιώτης Ήφαιστος, Μεταμοντέρνος Πόλεμος, Δεκέμβριος 23, 2016. 
https://ifestos.edu.gr/2016/12/23/π-ήφαιστοσ-μεταμοντερνοσ-πολεμοσ/, πρόσβαση Σεπτέμβριος 
12, 2017.   
14 Σπυρίδων Πλακούδας, Νέες Απειλές Ασφάλειας - Υβριδικός Πόλεμος. 
https://www.academia.edu/_New_Security_Threats_-_Hybrid_War_ πρόσβαση Σεπτέμβριος 12, 
2017. 

https://ifestos.edu.gr/2016/12/23/%CF%80-%CE%AE%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%83-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%83/
https://www.academia.edu/_New_Security_Threats_-_Hybrid_War_
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Επιπρόσθετα, οι στόχοι μιας σύγκρουσης δύναται να διαφοροποιούνται 

δεδομένου ότι στη συμβατική του έννοια, ο πόλεμος γινόταν κυρίως για λόγους 

κρατικών συμφερόντων ή την ιδεολογία με τη χρήση κυρίως συμβατικών δυνάμεων 

και σκοπό την επίτευξη μιας αποφασιστικής νίκης επί του αντιπάλου. Σήμερα, μια 

σύγκρουση λαμβάνει διαστάσεις κυρίως οικονομικών συμφερόντων και θεμάτων 

πολιτικής ή/και θρησκευτικής ταυτότητας η οποία κατασκευάζεται μέσω του 

πολέμου για τον έλεγχο των πληθυσμών. Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέσα ενημέρωσης 

γίνονται σημαντικά εργαλεία για τον προσδιορισμό της ταυτότητας "εντός ομάδας" 

έναντι της ταυτότητας "έξω από την ομάδα" υπερτονίζοντας μια σειρά αντιθέσεων. 

Για το λόγο αυτό, οι απόψεις των άλλων είναι ζωτικής σημασίας στις διεθνείς σχέσεις 

για την κατασκευή συμμάχων και εχθρών. Με άλλα λόγια, τα μέσα ενημέρωσης 

συμβάλλουν στην οικοδόμηση της πραγματικότητας της διεθνούς πολιτικής. Συχνά, 

η χρηματοδότηση ενός πολέμου δεν προέρχεται αποκλειστικά από τα κράτη αλλά 

δύναται να προέρχεται και από ιδιωτικά συμφέροντα ή ακόμη και συμφέροντα 

εγκληματικών οργανώσεων. Οι φιλελεύθερες δημοκρατίες κατανοούν τον πόλεμο 

κυρίως στη συμβατική του μορφή, αδυνατώντας να τον συνδέσουν με τη νέα διεθνή 

πραγματικότητα και τους επιδιωκόμενους στόχους. Παράλληλα, ο προσδιορισμός 

μιας εχθρικής ενέργειας καθίσταται δυσχερής, δεδομένου ότι η φθορά ή οι γνωστικές 

επιδράσεις που μπορεί να προκαλέσει ο σύγχρονος πόλεμος είναι θεμελιωδώς 

διαφορετικές από τις φυσικές συνέπειες που προκαλούνται από τις παραδοσιακές 

μορφές πολέμου. Η χάλκευση ή η αλλοίωση πληροφοριών και η διαμόρφωση της 

ανθρώπινης αντίληψης μπορούν να προκαλέσουν άυλη βλάβη, χωρίς 

πρωτεύουσες ή δευτερογενείς φυσικές συνέπειες. Τέλος, ο προσδιορισμός των 

υποκειμένων μιας εχθρικής ενέργειας και ο καταλογισμός της ευθύνης σε ένα κράτος 

παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς η ολοένα και πιο ευρεία χρήση του 

διαδικτύου, δίνει τη δυνατότητα σε μεμονωμένα άτομα και μη κρατικούς δρώντες 

υπό καθεστώς πλήρους ανωνυμίας να επηρεάσουν συστήματα και δομές, χωρίς να 

είναι εφικτός ο προσδιορισμός της φυσικής τους παρουσίας. 

Τα πλέον όμως σημαντικά πλεονεκτήματα στα μέσα διεξαγωγής του 

σύγχρονου πολέμου έχουν προκύψει από την ποσότητα, την ποιότητα, τον υψηλό 

βαθμό επεξεργασίας και τη διάδοση των πληροφοριών με την ταχύτητα του 

διαδικτύου. Η πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου πληροφορίες συνδυαζόμενες από 

ολοκληρωμένες στρατηγικές, δογματικές αντιλήψεις και ικανούς ηγέτες, προσδίδουν 
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πλεονεκτήματα και νέες δυνατότητες απόκτησης ισχύος σε εκείνους που θα το 

επιδιώξουν. Σύμφωνα με τον αναλυτή S. Sarbu, «η παγκοσμιοποίηση της 

πληροφόρησης και η ανάγκη για την προστασία των πληροφοριών, όχι μόνο των 

θεσμικών οργάνων, αλλά και της κοινωνίας στο σύνολό της, μετατρέπει τις 

πληροφορίες σε ένα στρατηγικό όπλο στον ανταγωνισμό μεταξύ των παγκόσμιων 

κέντρων εξουσίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας».15 

Στην πραγματικότητα όμως, η όποια μετεξέλιξη της τεχνολογίας και των 

συνεπακόλουθων στρατηγικών χρησιμοποιούν οι δρώντες, ο πόλεμος της 

επικοινωνίας ως διάσταση του σύγχρονου πολέμου δεν υποκαθιστά τον συμβατικό 

πόλεμο. Ο οποιοσδήποτε διαχωρισμός θα ήταν ίσως η μεγαλύτερη εσφαλμένη 

αντίληψη. Οι νέες διαστάσεις του πολέμου απλώς ενισχύουν τις θέσεις και τις 

ικανότητές μας στο παγκόσμιο πληροφοριακό περιβάλλον και θα λέγαμε ότι 

σύγχρονος και συμβατικός πόλεμος συμβαδίζουν καθώς συνδέουν τα μέσα με τον 

τελικώς επιδιωκόμενο σκοπό. Άλλωστε όπως υποστηρίζεται και ανωτέρω, ο 

«σκοπός είναι η ενίσχυση των πλεονεκτημάτων έναντι των δυνητικών αντιπάλων, 

ενώ η βία είναι λειτουργική και ορθολογική, μόνον όταν ελέγχεται και κατευθύνεται 

από τον παράγοντα που επιλέγει να κάνει χρήση αυτής, ώστε να προωθήσει τους 

πολιτικούς σκοπούς του, και δεν δρα ανεξέλεγκτη, αποκτώντας μία αυθύπαρκτη 

διάσταση και στόχευση στην ολική καταστροφή ή στη διάσταση του bellum omnium 

contra omnes».16 Ο τελικός σκοπός οφείλει να επικοινωνηθεί ευρύτατα με στόχο τις 

χώρες που είναι ουδέτερες - άρα και δυνητικοί αντίπαλοι - ώστε να αποφευχθούν οι 

όποιες παρερμηνείες και συνακόλουθα η μεταβολή του πολέμου σε ολικό ή/και 

συστημικό πόλεμο.17 

Τέλος, ενισχυτική άποψη της θέσης του γράφοντα είναι και η θέση του 

σημαντικού Έλληνα φιλοσόφου, Π. Κονδύλη, ο οποίος τονίζει ότι «όπως η πολιτική 

ως σκοπός συμμορφώνεται με τη λογική του πολέμου ως μέσο της, έτσι και ο 

πόλεμος ως σκοπός συμμορφώνεται με τη λογική των δικών του μέσων».18  

                                                           
15 Sebastian Sarbu, Information warfare in the Information Age, The Daily Journalist, 2015. 
http://thedailyjournalist.com/the-strategist/information-warfare-in-the-information-age/, πρόσβαση 
Σεπτέμβριος 13, 2017. 
16 Σπυρίδων Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός, Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές 
Εφαρμογές (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010), σ.274. H λατινική φράση bellum omnium contra 
omnes σημαίνει πόλεμος όλων εναντίον όλων. 
17 Στο ίδιο, σ.279. Σχετικά με την έννοια του συστημικού πολέμου βλ. Ηλίας Κουσκουβέλης, 
Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2007), σ.352-4. 
18 Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου (Αθήνα: Εκδόσεις Θεμέλιο, 1997), σ.382. 

http://thedailyjournalist.com/the-strategist/information-warfare-in-the-information-age/
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Συμπερασματικά, στη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα, οποιαδήποτε 

απειλή, εφόσον αυτή δεν περιορίζεται σε μία μόνο μορφή και διάσταση του 

πολέμου, είναι εσφαλμένη αντίληψη να ορίζεται η τεχνολογία ως η βασική διάσταση 

ενός σύγχρονου πολέμου, καθώς οι μελλοντικές πολεμικές συγκρούσεις δεν 

εμφανίζουν ουσιαστικές αλλαγές ως προς τη φιλοσοφία, σε αντίθεση με τα μέσα 

που μετέρχονται. Το γεγονός αυτό δεν έχει αλλάξει ριζικά τη φύση του πολέμου, 

αλλά επέκτεινε τη χρήση του σε μια νέα διάσταση καθιστώντας διαχρονική την 

κεντρική θέση της κλασικής περί πολέμου θεωρίας. Η μεταβολή των 

χαρακτηριστικών προκαλείται από τις αλλαγές στο παγκόσμιο περιβάλλον 

ασφαλείας και ενώ τα χαρακτηριστικά του πολέμου αλλάζουν, η φύση του θα 

παραμένει πάντοτε η ίδια. Ο πόλεμος θα συνεχίσει να συνιστά μια πράξη βίας για 

την επιβολή της θέλησης έναντι ενός αντιπάλου και τα κίνητρα όπως αυτά ετέθησαν 

από το Θουκυδίδη πριν από 2.400 χρόνια φόβος, τιμή και συμφέρον εξακολουθούν 

να ισχύουν. 

1.2 ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

      Κατά το αμερικανικό δόγμα το πληροφοριακό περιβάλλον ορίζεται ως το 

σύνολο των ατόμων, των οργανώσεων και των συστημάτων τα οποία συλλέγουν, 

επεξεργάζονται, διανέμουν ή ενεργούν επί των παρεχόμενων πληροφοριών.19 

Επιχειρώντας μια προσέγγιση περισσότερο κατανοητή στη θεωρία διεθνών 

σχέσεων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πληροφοριακό περιβάλλον είναι ένα 

κατασκεύασμα με βάση την ιδέα ότι η ύπαρξη και η διάδοση των πληροφοριών 

δημιουργούν μια ξεχωριστή λειτουργική διάσταση απτών (φυσικά συστήματα 

πληροφοριών και δίκτυα) και άυλων (πληροφορίες και λήψη αποφάσεων) στοιχείων 

που αποτελούν αφενός ένα πόρο αλλά και ένα μέσο αλληλεπίδρασης μεταξύ 

διαφορετικών παραγόντων.  

1.2.1 Διαστάσεις πληροφοριακού περιβάλλοντος 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, το σύγχρονο πληροφοριακό 

περιβάλλον αναπτύσσεται σε τρεις διαστάσεις και συγκεκριμένα, στη φυσική 

                                                           
19 US Department of Defence, JP 3-13 Information Operations, change 1 (2014), σ.I-1. 
http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_13.pdf. 

http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_13.pdf
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(physical), την πληροφοριακή ή εικονική (informational or virtual) και τη νοητική 

(cognitive) διάσταση και τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τους (Εικόνα 1):   

• Η φυσική διάσταση αναφέρεται σε συστήματα, στα πρόσωπα που 

λαμβάνουν αποφάσεις και τις υποστηρίζουσες υποδομές των οργανισμών ή των 

ατόμων που δύναται να διαμορφώσουν αποτελέσματα. Περιλαμβάνει τα άτομα,  τις 

σύγχρονες μορφές επικοινωνίας, τα δίκτυα και τα συστήματα ελέγχου. 

• Η πληροφοριακή - εικονική διάσταση, είναι η διάσταση όπου τα 

γεγονότα ή η γνώση διατηρείται ή μεταφέρεται μέσω μιας συγκεκριμένης ακολουθίας 

συμβόλων, παρορμήσεων ή χαρακτηρισμών. Αναφέρεται στο “πού και πώς” 

πραγματοποιείται η συλλογή, ανάλυση, αποθήκευση, διανομή και προστασία της 

πληροφορίας. 

• Η νοητική διάσταση, σχετίζεται με τη γνώση που αποκτάται μέσω της 

σκέψης, την εμπειρία, τις αισθήσεις και την αφήγηση. Επίσης αποτελεί τον τόπο 

όπου η κατανόηση, οι πεποιθήσεις, οι κανόνες, οι αξίες και οι αποφάσεις 

γεννιούνται. Είναι ο τομέας όπου μια σύγκρουση μπορεί να κερδηθεί ή να χαθεί και 

τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του τομέα παρέμειναν σταθερά από τότε που ο 

Σουν Τσου έγραψε την Τέχνη του Πολέμου. 

1.2.2 Δυνατότητες πληροφοριακού περιβάλλοντος 

Εκείνες όμως οι δυνατότητες που χαρακτηρίζουν το νέο πληροφοριακό 

περιβάλλον και προσδίδουν τεράστια οφέλη στους χρήστες του είναι:20 

Η προσβασιμότητα που οφείλεται στην ευκολία συγκέντρωσης και 

ανταλλαγής πληροφοριών με σύγχρονες συσκευές έξυπνων τηλεφώνων και 

καμερών. Με μια κάμερα σε κάθε κινητό ο ανταγωνισμός της πληροφορίας έχει 

αναδειχθεί σε κρίσιμη πλευρά του σύγχρονου πολέμου. 

Η ταχύτητα μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα να διαδίδονται 

πληροφορίες γρήγορα και σε μεγάλους όγκους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το 

                                                           
20 Anna Reynolds, Social Media as a Tool of Hybrid Warfare (Riga: ΝΑΤΟ StratCom, 2016), σ.8. 
http://www.stratcomcoe.org/social-media-tool-hybrid-warfare, πρόσβαση Σεπτέμβριος 13, 2017. 

http://www.stratcomcoe.org/social-media-tool-hybrid-warfare
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νέο περιβάλλον πληροφόρησης είναι ένα αμφισβητούμενο περιβάλλον στο οποίο 

όλοι οι φορείς ανταγωνίζονται για να ακουστούν. 

Η ανωνυμία που επιτρέπει στους χρήστες να εκφράζουν ελεύθερα τις 

απόψεις τους χωρίς να αναλαμβάνουν ευθύνη. Οι ανώνυμοι χρήστες μπορούν να 

χειραγωγούν το κοινό κατασκευάζοντας οπτικό και γραπτό περιεχόμενο, να 

διαδίδουν ψεύτικες πληροφορίες και φήμες ή να προσβάλλουν άλλους 

συμμετέχοντες σε διαδικτυακές συζητήσεις απαλλαγμένοι από την επιβολή 

τιμωρίας. 

Η ανταλλαγή μεγάλου όγκου πληροφοριών που διακινούνται καθημερινά έτσι 

ώστε να καθίσταται δύσκολη η παρακολούθησή τους και το γεγονός ότι δεν 

υφίστανται σύνορα. Κάθε δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύναται 

κάποιος να εκφραστεί παγκοσμίως, που ποτέ άλλοτε δεν θα είχε την ευκαιρία  να 

εκφράσει τις απόψεις τους μέσω των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης (π.χ. 

μειονότητες, ριζοσπαστικές ομάδες και εξτρεμιστές). Πλέον, διάφοροι δρώντες, 

μπορούν να προσεγγίσουν ένα ευρύ κοινό μέσω των νέων επικοινωνιακών 

μεθόδων και να μεγενθύνουν τις ικανότητές τους. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

διαφορετικών χρηστών διαφέρει από τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας και τέλος 

η αμεσότητα αφενός της χρήσης τους και αφετέρου της διάδοσης και εκπομπής των 

ιδεών.  

1.3 ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΣ ΑΠΕΙΛΗ 

Από την αρχαιότητα έως τις σύγχρονες συγκρούσεις και πολέμους, η 

προπαγάνδα χρησιμοποιήθηκε εντέχνως με τη χρήση τεχνικών όπως η 

παραπληροφόρηση. Στόχος της ήταν κυρίως η κατάρρευση των θέσεων της 

αντίπαλης πλευράς και η ταυτόχρονη ενίσχυση των θέσεων της άλλης για τη 

δικαιολόγηση και την επίτευξη της εσωτερικής και διεθνούς νομιμοποίησης και τη 

δημιουργία εντυπώσεων και δοξασιών πολιτικά ωφέλιμων για αυτόν που τις 

δημιουργεί.21 Ο Δημήτριος Κούσουλας υπογραμμίζει ότι «στην υπηρεσία της 

εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας κάθε χώρας τάσσεται και η πολιτική 

                                                           
21 Ηλίας Κουσκουβέλης, Λήψη Αποφάσεων, Κρίση και Διαπραγμάτευση (Αθήνα: Εκδόσεις 
Παπαζήση, 1997), σ.130. 
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επικοινωνία ή προπαγάνδα, όπως αποκαλείται από τους αντιπάλους αυτών οι οποίοι 

τη χρησιμοποιούν για να μεταδώσουν τις θέσεις ή τα μηνύματά τους».22  

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ΗΠΑ και ΕΣΣΔ κατέβαλλαν έντονες 

προσπάθειες χειραγώγησης της διεθνούς κοινής γνώμης για τη στήριξη του δικού 

τους ιδεολογικού συστήματος δηλαδή του καπιταλισμού ενάντια στο σοσιαλισμό. 

Στο εκείνης της εποχής πληροφοριακό περιβάλλον και τον επικοινωνιακό πόλεμο 

μέσω της προπαγάνδας, δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν διεθνή Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας (ΜΜΕ), κυρίως ραδιοφωνικοί σταθμοί όπως 

η Φωνή της Αμερικής και το Ράδιο Μόσχα. Σύμφωνα με τον καθηγητή Κουσκουβέλη 

«μέσα στο πολιτικό σύστημα υπάρχουν εκτός των κομμάτων διάφορες άλλες ομάδες 

συμφερόντων ή οργανώσεις καθώς και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, τα οποία 

επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήματος και οδήγησε στο παρελθόν στο 

χαρακτηρισμό του Τύπου και των ΜΜΕ ως ‘’τέταρτη εξουσία’’».23  

Ποιο είναι όμως το απειλητικό πληροφοριακό περιβάλλον του 21ου αιώνα; 

Πρόκειται για ένα περιβάλλον διαρκούς σύγκρουσης μεταξύ των κρατών, στο οποίο 

συμμετέχουν και διαρκώς αυξανόμενοι σε αριθμό μη κρατικοί δρώντες (άτομα, 

τρομοκρατικές οργανώσεις), όπου ορισμένες φορές οι πιο αποφασιστικές μάχες 

διεξάγονται στο πολυδιάστατο πεδίο του κυβερνοχώρου. Σύμφωνα με το 

αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ο κυβερνοχώρος ορίζεται ως, «ένα παγκόσμιο πεδίο 

εντός του περιβάλλοντος πληροφοριών που αποτελείται από το ανεξάρτητο δίκτυο 

υποδομών τεχνολογίας της πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, 

των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, των συστημάτων πληροφορικής και των 

ενσωματωμένων επεξεργαστών και ελεγκτών».24 Συνεπώς, ο κυβερνοχώρος είναι 

ένα στρατηγικό έδαφος και η πρόσβαση στο διαδίκτυο από τα κράτη είναι 

απαραίτητη για το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους ή ακόμη εκμεταλλεύεται 

και για μη θεμιτούς σκοπούς από επαναστατικές ή τρομοκρατικές οργανώσεις. 

                                                           
22 Dimitrios G. Kousoulas, Power and influence, An Introduction to International Relations (Monterey: 
Brooks/Cole, 1985), σ. 100. Βλ. σχετικά Ηλίας Κουσκουβέλης, Λήψη Αποφάσεων, Κρίση και 
Διαπραγμάτευση (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1997), σ.130.  
23 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, Ε΄ Έκδοση, 
2007), σ.172. 
24 US Department of Defence, JP 3-12 Cyberspace Operations (2013), σ.GL-4. 
http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_12R.pdf, πρόσβαση Σεπτέμβριος 14, 2017. 

http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_12R.pdf
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Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη των δικτύων επικοινωνίας έχει μειώσει τον αριθμό 

των απομονωμένων πληθυσμών στον κόσμο και η εμφάνιση της προηγμένης 

ενσύρματης και ασύρματης τεχνολογίας πληροφοριών διευκόλυνε την παγκόσμια 

επικοινωνία, τις βίαιες εξτρεμιστικές οργανώσεις και τα άτομα, παρέχοντάς τους τη 

δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, ανώνυμα και 

με ασφάλεια. Αυτή η δυνατότητα που αποτελεί πλεονέκτημα, ταυτόχρονα αποτελεί 

και πιθανή τρωτότητα για τις δυτικές αξίες.  

Στην ψηφιακή πλέον εποχή, με τη χρήση κυρίως του διαδικτύου η έννοια του 

επικοινωνιακού πολέμου - μέσω του οποίου επιδιώκεται η άσκηση επιρροής, ο 

προπαγανδισμός των θέσεων και η εκτέλεση ψυχολογικών επιχειρήσεων εντός του 

πληροφοριακού περιβάλλοντος - έχει λάβει νέες διαστάσεις όπου καθίσταται εφικτή 

η δυνατότητα εξάπλωσης των μηνυμάτων σε ένα τεράστιο αριθμό χρηστών 

γεωγραφικά απομονωμένων μεταξύ τους, με τη χρήση ενός υπολογιστή και την 

πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την 

επιρροή, τη διαταραχή και τη διέγερση ή απόρριψη μηνυμάτων και αποφάσεων 

όπου οι κρατικοί και μη κρατικοί δρώντες γνωρίζουν τη σημασία των δυνατοτήτων 

της νέας τεχνολογίας και επιδιώκουν να αυξήσουν την ισχύ τους μέσω αυτής. Αυτή 

η νέα πραγματικότητα έχει μετασχηματίσει το περιβάλλον πληροφόρησης σε ένα 

πεδίο μάχης, που λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος μέσω της 

αποτελεσματικής του χρήσης,25 το οποίο δεν είναι αμιγώς κυβερνητικό (δεν 

ελέγχεται από τα κράτη) προωθώντας την ανωνυμία και αποφεύγοντας τους 

περιορισμούς του φυσικού κόσμου. 

Οι πληροφορίες μέσω του διαδικτύου απορροφώνται χωρίς να θεμελιώνεται 

απαραίτητα η εγκυρότητα και η προέλευσή τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η 

αξιοπιστία τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε μη φιλελεύθερες κοινωνίες όπου 

παρουσιάζεται έντονα το φαινόμενο της λογοκρισίας. Είναι ένα απεριόριστο και 

ανεξέλεγκτο μέσο, διαθέσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο κάποιος μπορεί να 

εκμεταλλευτεί είτε για να διαδώσει το μήνυμά του είτε πολλές φορές να 

χρησιμοποιηθεί ως όχημα για τη διεξαγωγή επιθέσεων σε φιλικά συστήματα. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι μία ομάδα από χάκερ μπορεί εύκολα να 

                                                           
25 US Department of Defence, JP 3-13 Information Operations Change 1 (2014), σ.I-1. 
http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_13.pdf, πρόσβαση Σεπτέμβριος 14, 2017. 

http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_13.pdf
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υποβαθμίσει τη λειτουργία ενός ιστότοπου αυξάνοντας τη συμμετοχή και 

συντονίζοντας συγκλειόμενες επιθέσεις απ’ όλο τον κόσμο χωρίς τους φυσικούς 

περιορισμούς του χώρου και του χρόνου. Ομοίως η ανάρτηση ενός μπλόγκερ 

μπορεί να λάβει διεθνούς απήχησης με γεωμετρικούς ρυθμούς. Συνεπώς το 

παραδοσιακό περιβάλλον της απειλής έχει αλλάξει δραματικά, καθώς το 

τεχνολογικό χάσμα μεταξύ των αντιπάλων έχει υποσκελιστεί από τις νέες 

επικοινωνιακές δυνατότητες, παρουσιάζοντας υβριδικά χαρακτηριστικά. Όπως 

παρατηρεί ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Joseph Nye, o πόλεμος τέταρτης γενιάς που 

διεξάγεται σήμερα δεν έχει καθορισμένα μέτωπα, αλλά επικεντρώνεται στην 

κοινωνία του εχθρού, φθάνοντας βαθιά μέσα στην επικράτειά του για να 

καταστρέψει την πολιτική βούληση.26 

1.4 Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΟΠΛΟ 

Οι πληροφοριακές επιχειρήσεις (Information Operations), αποτελούσαν 

ανέκαθεν στοιχείο ενός πολέμου και αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης 

ύπαρξης. Επιπρόσθετα, στη σύγχρονη εποχή της πληροφοριακής επανάστασης, η 

χρήση των σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας είχε ως αποτέλεσμα μια εκθετική 

διάδοση των τακτικών, των τεχνολογιών (δορυφόροι, διαδίκτυο) και των απειλών 

που σχετίζονται με τον επικοινωνιακό πόλεμο στο πληροφοριακό περιβάλλον του 

21ου αιώνα, υποστηρίζοντας διπλωματικές, στρατιωτικές, οικονομικές και 

ιδεολογικές δραστηριότητες. Εστιάζοντας ωστόσο στο ρόλο της επικοινωνίας, όλες 

οι συγκρούσεις διεξάγονται υπό το φως των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Η 

δυνατότητα επηρεασμού της κοινής γνώμης είναι μια ζωτική λειτουργία υποστήριξης 

των ενεργειών ενός κράτους για τη νομιμοποίηση και τη διαφάνεια των ενεργειών 

του, δημιουργώντας ένα ιδεολογικό υπόβαθρο σύμφωνο με το Διεθνές Δίκαιο, έτσι 

ώστε να απολαμβάνει τη διεθνή υποστήριξη. Η επίδραση των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης έχει αυξηθεί καθώς η πρόσβαση στα περιφερειακά και διεθνή μέσα έχει 

διαχυθεί στο ευρύτερο κοινό. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διεξαγωγή του επικοινωνιακού 

πολέμου των ΗΠΑ εναντίον του Ιράκ που οδήγησε στην εισβολή το 2003. Η 

νομιμοποίηση των ενεργειών των ΗΠΑ προήλθε από τη χάλκευση πληροφοριών 

                                                           
26 Joseph Jr. Nye, Ο Πόλεμος στον 21ο Αιώνα, ΤΟ ΒΗΜΑ, Φεβρουάριος 10, 2015. 
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=675494 , πρόσβαση Σεπτέμβριος 15, 2017. 

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=675494
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περί της κατοχής όπλων μαζικής καταστροφής που δήθεν διέθετε το μπααθικό 

καθεστώς του Χουσεΐν. Η αλλοίωση της πληροφορίας σχετικά με την επιβεβαιωμένη 

κατοχή εκ μέρους του Ιράκ “βρόμικων βομβών”, που είχαν χρησιμοποιηθεί εναντίον 

των Κούρδων του Β. Ιράκ μετά το τέλος του Α' Πολέμου του Κόλπου, σε αναφορές 

για ιρακινό πυρηνικό πρόγραμμα και την αναγκαιότητα βίαιης παύσης αυτού, 

καλλιέργησαν το έδαφος στο εσωτερικό των ΗΠΑ για την οριστική επίθεση εναντίον 

της Βαγδάτης.27  

Πριν όμως προσδιορίσουμε τις δυνατότητες των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης ως μέσο ισχύος ή ως όπλο, είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι βασικοί 

ορισμοί, σχετιζόμενοι με τη σύγκρουση πληροφοριών καθώς σχετίζονται με αυτά. 

Γενικά η χρήση τους ως όπλο σημαίνει την προσαρμογή και χρησιμοποίησή τους 

με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί κάποιο στρατιωτικό ή πολιτικό αποτέλεσμα, 

όπως για παράδειγμα η χρήση του ουρανίου για την κατασκευή πυρηνικών όπλων 

ή τη μετατροπή ενός κώδικα υπολογιστή για τη δημιουργία πλεονεκτημάτων στον 

κυβερνοχώρο (π.χ.STUXNET).28 

1.4.1 Διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μορφή 
επικοινωνιακού πολέμου 

Θέτοντας το πλαίσιο του σύγχρονου πληροφοριακού περιβάλλοντος και 

αντιλαμβανόμενοι τις δυνατότητές του, αναγνωρίζουμε ότι η διεύρυνση των 

επικοινωνιακών μέσων στην υπηρεσία των διαφόρων παραγόντων του διεθνούς 

συστήματος, δημιουργούν μια πύλη εισόδου στην εικονική διάσταση των χρηστών, 

ώστε να διαδίδονται ακραίες απόψεις και σκόπιμη παραπληροφόρηση χωρίς να 

αποκαλύπτονται οι προθέσεις πίσω από τη δημιουργία του περιεχομένου. Κατά τον 

Stupples, η διασπορά αυτών των πληροφοριών στοχεύουν περισσότερο στην 

υποβάθμιση του ηθικού και της ευημερίας των πολιτών ενός έθνους, μέσω της 

διάδοσης ψευδών πληροφοριών, φημών και φόβου χρησιμοποιώντας τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης ως πλατφόρμα επικοινωνίας αλλά και άλλα μέσα 

ενημέρωσης. Το μεγάλο επίπεδο σύνδεσης που έχουν σήμερα οι πληθυσμοί είναι 

                                                           
27 Σπυρίδων Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός, Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές 
Εφαρμογές (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010), σ.306. 
28 Nissen, ό.π., nο 4, σ.96. 
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μια δύναμη, αλλά η άμεση σύνδεση σημαίνει ότι η παραπληροφόρηση και ο φόβος 

μπορούν επίσης να εξαπλωθούν γρήγορα, με αποτέλεσμα τον πανικό.29 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα υποσύνολο της τεχνολογίας Web 

2.0 που περιλαμβάνουν όλα τα κοινωνικά δίκτυα, τα web-logs (blogs), τις 

ιστοσελίδες wiki και τις εφαρμογές των συσκευών κινητής τηλεφωνίας. Η χρήση τους 

ως εργαλείο επικοινωνιακού πολέμου, αντιπροσωπεύει μια εξέλιξη στις διεθνείς 

σχέσεις μεταξύ των διαφόρων δρώντων τα οποία τους δίνουν τη δυνατότητα να 

εξισορροπούν τους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων και των μικρότερων 

κρατών, καθώς και των μη κρατικών δρώντων. Ο προσδιορισμός του περιεχομένου 

από το χρήστη, η διευρυμένη δυνατότητα συνεργασίας, η κοινή χρήση, η διάδοση 

πληροφοριών και η συλλογικότητα είναι τα θεμελιώδη στοιχεία αυτής της 

τεχνολογίας. 

Αν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στη 

σύγχρονη κοινωνία, έχουν χρησιμοποιηθεί και για παράνομες δραστηριότητες 

ακόμη και ως όπλα, όπως έδειξε η Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης 

εναντίον του συμβατικά υπερέχοντoς Ισραήλ το 2006.30 Ο ανταποκριτής του 

Associated Press, Ravi Nessman, κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Λίβανο, 

δήλωσε ότι οι μπλόγκερ είχαν μεγαλύτερη επιρροή στην εξιστόρηση των γεγονότων 

από ό,τι είχαν κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε άλλου πολέμου.31 Ο πόλεμος του 

Λιβάνου παρήγαγε ένα επικοινωνιακό πόλεμο - εξελισσόμενο σε ένα νέο είδος 

ασύμμετρου πολέμου - που διεξήχθη από ένα κράτος από τη μια πλευρά και από 

μια θρησκευτική, εθνικιστική αντάρτικη δύναμη από την άλλη. 

Τι εννοούμε ωστόσο με τον όρο ‘’μέσα κοινωνικής δικτύωσης’’; Σύμφωνα με 

το NATO32 είναι η τεχνολογία που βασίζεται στο διαδίκτυο και χρησιμοποιείται για 

                                                           
29 David Stupples, The Next Big War Will Be Digital And We Are Not Ready For It,  The Conversation, 
November 26, 2015. https://theconversation.com/the-next-war-will-be-an-information-war-and-were-
not-ready-for-it-51218 , βλ. Anna Reynolds, ό.π., no 20, σ.8.  
30 Brett Van Niekerk & Manoj Maharaj, Social Media and Information Conflict, International Journal 
of Communications Volume 7, 2013, σ. 1162. 
https://www.researchgate.net/publication/256473531_Social_Media_and_Information_Conflict,  
πρόσβαση Σεπτέμβριος 18, 2017. 
31 Marvin Kalb & Carol Saivetz, The Israeli-Hezbollah War of 2006: The Media as a Weapon in 
Asymmetrical Conflict (Doha: Shorenstein Center on the Press, 2007), σ.29. 
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2012/04/2007islamforum_israel-hezb-war.pdf, 
πρόσβαση Σεπτέμβριος 18, 2017. 
32 Reynolds, ό.π., no 20, σ.7. 

https://theconversation.com/the-next-war-will-be-an-information-war-and-were-not-ready-for-it-51218
https://theconversation.com/the-next-war-will-be-an-information-war-and-were-not-ready-for-it-51218
https://www.researchgate.net/publication/256473531_Social_Media_and_Information_Conflict
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2012/04/2007islamforum_israel-hezb-war.pdf
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την κοινωνική επικοινωνία και τη μεταβολή μονολόγων σε διαδραστικούς 

κοινωνικούς διαλόγους, αποτελούμενα από, κοινωνικά δίκτυα (Instagram, 

Snapchat, Facebook, LinkedIn), blogs (WordPress, BlogSpot), microblogging 

(Twitter, Tumblr), κοινωνίες περιεχόμενου (YouTube, Flickr), άμεσων μηνυμάτων 

(Skype, Messenger) κ.α. Με περισσότερους από 2 δισεκατομμύρια ενεργούς 

χρήστες στο Facebook και 328 εκατομμύρια στο Twitter33 σε όλο τον κόσμο, τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας σημαντικός τόπος για τις εγχώριες και διεθνείς 

πολιτικές δραστηριότητες. Επομένως, (τα social media) παρέχουν το εύφορο εκείνο 

έδαφος για τη διάδοση της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης για τη 

χειραγώγηση των αντιλήψεων και των πεποιθήσεών μας. Από την άποψη της 

επιρροής και της εξαπάτησης, ο επικοινωνιακός πόλεμος έχει πολύ υψηλό 

παγκόσμιο αντίκτυπο, ιδίως στην ημερήσια διάταξη των μέσων ενημέρωσης και 

στον πολιτικό διάλογο, ώστε να εντάσσεται πλέον στο στρατηγικό σχεδιασμό, τόσο 

άμεσα όσο και έμμεσα, για τη στήριξη της διπλωματικής δραστηριότητας και των 

πολιτικών διαπραγματεύσεων σε σχέση με τις συγκρούσεις. Λόγω των επιπτώσεων 

που μπορεί να έχουν οι δραστηριότητες εντός αυτών των εικονικών κοινοτήτων 

έχουν καταστεί ένα ουσιαστικό εργαλείο για τη διεξαγωγή επικοινωνιακών πολέμων 

τόσο από τα κράτη όσο και από τρομοκρατικές ομάδες. 

Ο απόστρατος Αμερικανός Συνταγματάρχης Dennis Murphy, επισημαίνει ότι 

καθώς όλα είναι σχετικά με τη χρήση του επικοινωνιακού πολέμου και με την 

ανάπτυξη μιας στρατηγικής, η ισχύς που προκύπτει από τον κυβερνοχώρο 

δημιουργεί πλεονεκτήματα για την επιρροή των γεγονότων σε όλα τα επιχειρησιακά 

περιβάλλοντα σε όλα τα όργανα εξουσίας.34 Έτσι, όπως η χερσαία, η θαλάσσια, η 

αεροπορική και πυρηνική ισχύς κατά τον John Mearsheimer,35 ομοίως και η ισχύς 

του κυβερνοχώρου είναι ένα όπλο πολέμου όπως υποστηρίζει ο Colin Gray, «δεν 

υπάρχει καμμιά θεμελιώδης αιτία ότι λιγότερα θα πρέπει να αναμένονται από την 

                                                           
33 Στατιστικά στοιχεία 2017, διαθέσιμα στη https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-
networks-ranked-by-number-of-users/ , πρόσβαση Σεπτέμβριος 19, 2017. 
34 Dennis Murphy, Attack or Defend: Leveraging Information and Balancing Risk in Cyberspace. 
(ResearchGate, 2010), σ.88 – 96. 
https://www.researchgate.net/publication/235107082_Attack_or_Defend_Leveraging_Information_
and_Balancing_Risk_in_Cyberspace, πρόσβαση Σεπτέμβριος 19, 2017. 
35 John J. Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων (Αθήνα: Εκδόσεις 
Ποιότητα, 6η Έκδοση, 2011), σ.179. 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.researchgate.net/publication/235107082_Attack_or_Defend_Leveraging_Information_and_Balancing_Risk_in_Cyberspace
https://www.researchgate.net/publication/235107082_Attack_or_Defend_Leveraging_Information_and_Balancing_Risk_in_Cyberspace


19 
 

ισχύ του κυβερνοχώρου».36 Και ο Martin Libicki τονίζει ότι η εχθρική συμπεριφορά 

στον κυβερνοχώρο και το δυναμικό των δράσεων σε αυτόν, χρησιμοποιείται για να 

βοηθήσει τον πόλεμο καθιστώντας τον κυβερνοχώρο ως όπλο.37 

  1.4.2 Η υβριδική διάσταση του επικοινωνιακού πολέμου 

Ποια είναι όμως εκείνα τα στοιχεία τα οποία προσδίδουν στον επικοινωνιακό 

πόλεμο χαρακτηριστικά υβριδικότητας; Για να κατανοήσουμε την αμεσότητα της 

διασύνδεσης του επικοινωνιακού με τον υβριδικό πόλεμο οφείλουμε να 

προσδιορίσουμε τι είναι ο υβριδικός πόλεμος. Αν και οι απόψεις μεταξύ των 

ακαδημαϊκών διίστανται, σύμφωνα με τον Martin Zapfe του Κολλεγίου Άμυνας του 

ΝΑΤΟ, υβριδικός είναι ο πόλεμος που «συνειδητά αρνείται τη διάκριση μιας 

κατάστασης πολέμου από αυτή της ειρήνης. Δράσεις που παραδοσιακά 

επιτρέπονται στον πόλεμο αλλά όχι σε κατάσταση ειρήνης, νομιμοποιούνται ως 

εργαλεία άσκησης εξωτερικής πολιτικής». Επιπρόσθετα οι, A. Jacobs και G. 

Lasconjarias τονίζουν ότι,  «όταν γίνεται λόγος για έναν υβριδικό πόλεμο οι 

περισσότεροι αναλυτές αναφέρονται πρωταρχικά σε ένα μίγμα ποικίλων εργαλείων 

και μεθόδων από ένα ευρύ φάσμα δράσεων που μπορεί να περιλαμβάνουν, τη 

χρήση ένοπλης βίας, την τεχνολογία, την εγκληματικότητα, την τρομοκρατία, 

οικονομικές πιέσεις, ανθρωπιστικά και θρησκευτικά μέσα, τις πληροφορίες, το 

σαμποτάζ, ή την παραπληροφόρηση».38 Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, ένας υβριδικός 

αντίπαλος χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό συμβατικών και μη συμβατικών μεθόδων 

(ακανόνιστη τακτική, ακανόνιστους σχηματισμούς, τρομοκρατικές ενέργειες, τυφλή 

βία, εγκληματική δραστηριότητα και επικοινωνιακές τεχνικές), κυρίως για την 

αποφυγή καταλογισμού ευθυνών39 (δημιουργία “γκρίζων ζωνών”), που όμως, 

                                                           
36 Colin S. Gray, Making Strategic Sense of Cyber Power: Why the Sky is Not Falling (Strategic 
Studies Institute, 2013), σ.48. https://www.files.ethz.ch/isn/163664/pub1147.pdf, πρόσβαση 
Σεπτέμβριος 19, 2017. 
37 Στο ίδιο, σ.13. Martin C. Libicki, Cyberdeterrence and Cyberwar (Santa Monica, RAND, 2009), 
Chap. 7. 
38 Martin Zapfe, Efficacy, not Efficiency: Adjusting NATO’s Military Integration, NATO Research 
Paper, Νο. 118, NATO Defence College, August 2015, και Andreas Jacobs and Guillaume 
Lasconjarias, NATO’s Hybrid Flanks. Handling Unconventional Warfare in the South and the East, 
NATO Research Paper, No.112, NATO Defence College, April 2015. Βλέπε σχετικά Αναλυτική 
έκθεση της Έδρας Θουκυδίδης, Οι εξελίξεις στο διεθνή περίγυρο της χώρας (ΓΕΕΘΑ – Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, Μάρτιος-Απρίλιος 2016), σ.90-91. 
39 NATO Parliamentary Assembly, Defence and Security Committee. Hybrid Warfare: NATO’s New 
Strategic Challenge? (2015). http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=4018 πρόσβαση 
Σεπτέμβριος 20, 2017. 

https://www.files.ethz.ch/isn/163664/pub1147.pdf
http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=4018
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συνήθως στερούνται στρατηγικής προκαλώντας έτσι μακροπρόθεσμα προβλήματα 

στους θιασώτες τους. Ομοίως για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μία υβριδική απειλή είναι 

μια καταναγκαστική ή ανατρεπτική δραστηριότητα η οποία διεξάγεται με συμβατικά 

και μη συμβατικά μέσα από κρατικούς ή μη κρατικούς δρώντες για την επίτευξη των 

στόχων τους και κινείται κάτω από τα όρια της επίσημης κήρυξης του πολέμου, 

αποσκοπώντας στην εκμετάλλευση των τρωτών σημείων και στην υπονόμευση 

αξιών και ελευθεριών όπως οι μαζικές εκστρατείες παραπληροφόρησης, για τον 

έλεγχο της αφήγησης40 ή τη ριζοσπαστικοποίηση ατόμων.41 

Από τους παραπάνω ορισμούς γίνεται αντιληπτό ότι σε ένα υβριδικό πόλεμο 

χρησιμοποιούνται επικοινωνιακές μεθοδεύσεις, όπου μεταδίδονται ψευδείς 

πληροφορίες, ασκείται προπαγάνδα και πολιτική πίεση, και έμμεση ή άμεση 

υποστήριξη σε εξτρεμιστικούς πολιτικούς σχηματισμούς, που επιδιώκουν να 

προκαλέσουν σύγχυση στην κοινή γνώμη, να επιδεινώσουν τις κοινωνικές εντάσεις 

και άρα να πλήξουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στις κυβερνήσεις τους. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο επικοινωνιακός πόλεμος (ή στρατηγική 

της επικοινωνίας) αν και δεν χρησιμοποιεί τη δύναμη πυρός, αναπτύχθηκε ως 

απάντηση στη συντριπτική υπεροχή του αμερικανικού συμβατικού στρατού μετά την 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, όπου κράτη και μη κρατικοί δρώντες άρχισαν 

να δίνουν έμφαση σε μη συμβατικές τακτικές. Ο υβριδικός πόλεμος αναπτύχθηκε 

κυρίως υπό το δόγμα του Ρώσου Στρατηγού Βαλερί Γερασίμοφ και 

χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τη Ρωσία - λόγω των δυνατοτήτων που 

προσφέρει η στρατηγική επικοινωνίας (πληροφοριακός πόλεμος, υπονόμευση των 

κέντρων ενημέρωσης, προπαγάνδα και διαστρέβλωση γεγονότων)42- για την 

αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας με ένα συνδυασμό στρατιωτικών και μη 

στρατιωτικών μέσων, επιτυγχάνοντας νίκες τόσο στο πολιτικό όσο και στο 

                                                           
40 Οι στρατηγικές αφηγήσεις χρησιμοποιούνται από τους φορείς ως εργαλείο μέσω του οποίου 
μπορούν να εκφράσουν τα συμφέροντά τους, τις αξίες και τις προσδοκίες τους για το διεθνές 
σύστημα και να αλλάξουν το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν, να διαχειρίζονται τις προσδοκίες 
και να επεκτείνουν την επιρροή τους. Alister Miskimmon & Ben O`Loughlin and Laura Roselle 
Forging the World: Strategic Narratives and International Relations. σ.3. 
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/127762/16079410/1326798495050/Forging+the+World+Worki
ng+P, πρόσβαση Σεπτέμβριος 20, 2017. 
41 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, Κοινή Ανακοίνωση 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (Βρυξέλλες: Ε.Ε., 2016), σ.2. 
42 Χρήστος Διαμαντόπουλος, Η Ουκρανία στη δίνη του Υβριδικού Πολέμου, CNN Greece, 
Φεβρουάριος 29, 2016. http://www.cnn.gr/focus/apopseis/story/23355/h-oykrania-sti-dini-toy-
yvridikoy-polemoy, πρόσβαση Σεπτέμβριος 22, 2017. 

http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/127762/16079410/1326798495050/Forging+the+World+Working+P
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/127762/16079410/1326798495050/Forging+the+World+Working+P
http://www.cnn.gr/focus/apopseis/story/23355/h-oykrania-sti-dini-toy-yvridikoy-polemoy
http://www.cnn.gr/focus/apopseis/story/23355/h-oykrania-sti-dini-toy-yvridikoy-polemoy
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στρατιωτικό επίπεδο. Σύμφωνα με συνέντευξή του, ο Γερασίμοφ υποστήριξε ότι 

όλες οι μέθοδοι υβριδικού πολέμου συμπληρώνονται με στρατιωτικά μέσα 

κρυμμένου χαρακτήρα και επικοινωνιακού πολέμου.43  

Κομβικής σημασίας για την παρούσα μελέτη είναι τα κύρια σημεία του 

δόγματος Γερασίμοφ ότι ένας πόλεμος δεν κηρύσσεται ποτέ και οι ενέργειες 

αρχίζουν από την περίοδο της ειρήνης με ταυτόχρονες επιχειρήσεις στο φυσικό 

πεδίο και στον κυβερνοχώρο. Παράλληλα η χρήση ασύμμετρων και έμμεσων 

μεθόδων για την προώθηση του σκοπού και η διαχείριση του πολέμου στην 

ενοποιημένη πληροφοριακή σφαίρα αποτελεί το πρότυπο των μελλοντικών 

πολέμων.44 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το διαδίκτυο αποτελεί ένα όπλο των αδυνάτων 

και οι συγκρούσεις που διεξάγονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα με 

την εμφάνιση του φαινομένου της διεθνούς τρομοκρατίας να έχει λάβει απειλητικές 

διαστάσεις, προσφέρεται ως μέσο συνάθροισης κοινωνικών κινημάτων και  

ριζοσπαστικοποίησης ατόμων προωθώντας τη δική τους ιδεολογία και αφήγηση με 

τους δικούς τους όρους. Τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ, η αλ-

Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της αλ-Σαμ (ISIS ή ISIL) αξιοποιούν τις 

δυνατότητες του επικοινωνιακού πολέμου που παρέχονται από τα διαδικτυακά αυτά 

μέσα τόσο για σκοπούς προπαγάνδας όσο και στρατολόγησης,45 παρακάμπτοντας 

συμβατικά μέχρι πρόσφατα μέσα, τα οποία θα μπορούσαν να ελεγχθούν σχετικά 

εύκολα από τους αντιπάλους τους.46  

Παράλληλα, η παγκόσμια πρόσβαση στο εικονικό περιβάλλον δημιούργησε 

πολλές ευκαιρίες για τη διεξαγωγή συγκρούσεων πραγματικού χρόνου που 

επηρεάζουν γεγονότα τόσο στο φυσικό πεδίο, όσο και στο γνωστικό πεδίο των 

στάσεων και των πεποιθήσεων των ανθρώπων. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 

                                                           
43 General Valery Gerasimov, The Value of Science in Prediction. 
 https://inmoscowsshadows.wordpress.com/2014/07/06/the-gerasimov-doctrine-and-russian-non-
linear-war/, πρόσβαση Σεπτέμβριος 22, 2017. 
44 Στο ίδιο. 
45 Στοιχείο υβριδικού πολέμου είναι η χρήση των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς και των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης για προπαγανδιστικούς σκοπούς και στρατολόγηση. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα στον τομέα αυτό αποτελούν οι συντονισμένες και εμπεριστατωμένες προσπάθειες 
στρατολόγησης νέων μελών με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εκ μέρους του ISIS. 
46 Κώστας Μαυραγάνης, Οι Πολεμιστές του Facebook και του Twitter. Ποια είναι η σημασία των Social 
Media στον σύγχρονο πόλεμο. http://www.huffingtonpost.gr/2015/02/15/facebook-twitter--
social_n_6683716.html πρόσβαση Σεπτέμβριος 22, 2017. 

https://inmoscowsshadows.wordpress.com/2014/07/06/the-gerasimov-doctrine-and-russian-non-linear-war/
https://inmoscowsshadows.wordpress.com/2014/07/06/the-gerasimov-doctrine-and-russian-non-linear-war/
http://www.huffingtonpost.gr/2015/02/15/facebook-twitter--social_n_6683716.html
http://www.huffingtonpost.gr/2015/02/15/facebook-twitter--social_n_6683716.html
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του Ιανουαρίου του 2017, σχεδόν το ήμισυ (3,77 δισ.) του παγκόσμιου πληθυσμού 

είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο και το 1/3 των χρηστών (2,8 δισ.) χρησιμοποιούν τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, ο αριθμός των χρηστών αυξάνεται κατά 18 

χρήστες το δευτερόλεπτο, ενώ τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα αποτελούν τον κύριο 

τρόπο πρόσβασης στο διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο (Εικόνες 2&3). 47  Συνεπώς τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαμορφώνουν όλο και περισσότερο τις πεποιθήσεις 

και τις αντιλήψεις μας, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται σε 

ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερωθούν. 

1.4.3 Έξυπνη ισχύς και επικοινωνιακός πόλεμος 

Θεμελιώδης έννοια στη θεωρία των διεθνών σχέσεων είναι η έννοια της 

ισχύος. Η ισχύς την οποία κατέχουν οι παράγοντες του διεθνούς συστήματος έχει 

προσδιοριστεί από διάφορα ρεύματα σκέψης, από τη ρεαλιστική θεώρηση, το 

δομικό ρεαλισμό έως την πλουραλιστική θεώρηση. 

 Τα τελευταία χρόνια ο ορισμός της ήπιας ισχύος του Nye, ως η ικανότητα να 

επηρεάζει κανείς τη συμπεριφορά των άλλων για να επιτυγχάνει τα αποτελέσματα 

που θέλει,48 γνωρίζει τη μεγαλύτερη διείσδυση στο σύγχρονο κόσμο. Υπό αυτό το 

πρίσμα, η έννοια ότι μία αμιγώς στρατιωτική δύναμη και μόνο μπορεί να αλλάξει τις 

κοινωνίες είναι μια επικίνδυνη πλάνη,49 παραπέμποντας σε μια νέα διάστασή της, 

αυτή της έξυπνης ισχύος (smart power). Σύμφωνα με τον Nye, η έξυπνη ισχύς  

σημαίνει να μάθει μια χώρα να συνδυάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σκληρή 

και την ήπια ισχύ της.50 Θα πρέπει να θεωρούμε τον επικοινωνιακό πόλεμο ως 

σημαντικό μέσο ήπιας ισχύος για τη διεξαγωγή ενός πολέμου ιδεών, δεδομένου ότι 

ο οποιοσδήποτε μπορεί να αποκτήσει ένα ασύμμετρο πλεονέκτημα επηρεάζοντας 

τις αντιλήψεις, τη συμπεριφορά και τελικά τις πεποιθήσεις της κοινής γνώμης. 

                                                           
47 Digital in 2017, Special Report by We are Social. https://wearesocial.com/special-reports/digital-
in-2017-global-overview , πρόσβαση Σεπτέμβριος 22, 2017. 
48 Joseph S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: Public Affairs, 
2004), σ.5. 
49 Joseph Jr. Nye, Ο Πόλεμος στον 21ο Αιώνα, ΤΟ ΒΗΜΑ, Φεβρουάριος 10, 2015. 
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=675494 , πρόσβαση Σεπτέμβριος 22, 2017. 
50 Ως σκληρή ισχύς (hard power) ορίζεται η δυνατότητα του κράτους να κινητοποιεί τους 
στρατιωτικούς πυλώνες ισχύος που διαθέτει προς όφελος των πολιτικών στόχων που θέτει. Ως ήπια 
ισχύς (soft power) νοείται το σύνολο των στοιχείων που είναι σχετικά με την οικονομία, τον πολιτισμό 
την παιδεία και τα υποπαράγωγα αυτών. Joseph Nye, 2005, σ.79, βλέπε σχετικά Σπυρίδων Λίτσας, 
Ιλιάδα και Διεθνής Πολιτική. Μια Θεωρητική Προσέγγιση (Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2014), σ.84. 

https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview
https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=675494
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Ιστότοποι όπως το Facebook και το Twitter εξαπλώθηκαν ραγδαία και 

χρησιμοποιούνται πλέον και για σκοπούς που ξεπερνούν την κοινωνική 

αλληλεπίδραση που συνεπάγεται από τη χρήση τους. 

Αν και τα στρατιωτικά δόγματα πολλών δυτικών κρατών σχετικά με τη χρήση 

επικοινωνιακών τεχνικών για την υποστήριξη του πολέμου διαφοροποιούνται, 

μοιράζονται πολλές κοινές ομοιότητες με αυτά που χρησιμοποιούνται και από 

χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα. Τελικά, ο ρόλος του επικοινωνιακού πολέμου, σε 

μια σύγκρουση είναι αυτό που διαχωρίζει και χαρακτηρίζει τους πολέμους του 21ου 

αιώνα, καθώς οι αναφορές και μεταδόσεις γεγονότων σε πραγματικό ή σχεδόν 

πραγματικό χρόνο έχουν μετατρέψει τον πόλεμο σε ένα διαδραστικό θέαμα για την 

παγκόσμια κοινή γνώμη.  

Στην Κίνα, δύο Συνταγματάρχες, οι Qiao Liang και Wang Xiangsui, το 1999, 

στο βιβλίο τους που αναφέρεται στον Απεριόριστο Πόλεμο, υποστήριξαν ότι οι ΗΠΑ 

οριοθετούσαν την έννοια του πόλεμου και συνεπώς αυτή η στενή κατανόησή του, 

μπορεί να αποτελεί μια τρωτότητα όπου λιγότερα ισχυρά κράτη (όπως η Κίνα) θα 

μπορούσαν να εκμεταλλευθούν. Χρησιμοποιώντας τη σκέψη του Κλαούζεβιτς και 

του Σουν Τσου, επειδή κανένας αντίπαλος δεν μπορεί να ελπίζει να νικήσει τις 

συμβατικές δυνάμεις των ΗΠΑ, ο πόλεμος γι' αυτούς δεν σημαίνει πλέον τη χρήση 

βίας για να αναγκάσει τον εχθρό να υποταχθεί στη βούλησή μας, αλλά τη χρήση 

όλων των μέσων, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής και μη-στρατιωτικής 

δύναμης, όπου λιγότερο ισχυροί δρώντες μπορούν να αναγκάσουν τον εχθρό να 

δεχτεί τα συμφέροντά τους, τα οποία μέσα όπως υποστηρίζουν είναι περισσότερο 

σύμφωνα με τη στρατηγική σκέψη του Σουν Τσου.51 Έτσι στη στρατηγική της Κίνας, 

οι υπεύθυνοι του στρατού ανέπτυξαν μια στρατιωτική φιλοσοφία που συνδυάζει τη 

χρησιμοποίηση της στρατηγικής της επικοινωνίας, τη διπλωματία, τον 

κυβερνοχώρο, την τρομοκρατία, τις οικονομικές πιέσεις και την προπαγάνδα για να 

εξαπατήσουν και να εξουθενώσουν τα αμερικανικά συστήματα. Όπως το έθεσε ένας 

                                                           
51 Thomas E. Ricks, What If Two Chinese Colonels Think That Warfare Is Changing, Even If You 
Don’t? Foreign Policy, February 7, 2014. http://foreignpolicy.com/2014/02/07/what-if-two-chinese-
colonels-think-that-warfare-is-changing-even-if-you-dont/ , πρόσβαση Σεπτέμβριος 22, 2017. 

http://foreignpolicy.com/author/thomas-e-ricks
http://foreignpolicy.com/2014/02/07/what-if-two-chinese-colonels-think-that-warfare-is-changing-even-if-you-dont/
http://foreignpolicy.com/2014/02/07/what-if-two-chinese-colonels-think-that-warfare-is-changing-even-if-you-dont/
http://foreignpolicy.com/2014/02/07/what-if-two-chinese-colonels-think-that-warfare-is-changing-even-if-you-dont/
http://foreignpolicy.com/2014/02/07/what-if-two-chinese-colonels-think-that-warfare-is-changing-even-if-you-dont/
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Κινέζος αξιωματούχος, «ο πρώτος κανόνας του απεριόριστου πολέμου είναι ότι δεν 

υπάρχουν κανόνες».52 

Συμπερασματικά, ο επικοινωνιακός πόλεμος έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος 

του διεθνούς ανταγωνισμού, εντός του λειτουργούντος άναρχου διεθνούς 

συστήματος και του σύγχρονου πεδίου μάχης, και η όποια εκμετάλλευσή του από 

τα κράτη ή η συμπεριφορά των μη κρατικών παραγόντων στο πεδίο της 

διαμορφούμενης ψηφιακής πραγματικότητας έχει συστημικές συνέπειες. Τα νέα 

αυτά χαρακτηριστικά του πολέμου φαίνεται ότι συμβάλλουν στον κατακερματισμό 

του σύγχρονου κόσμου, αποδυναμώνοντας τους κανόνες του μετα-βεστφαλιανού 

διεθνούς συστήματος και θέτουν σε κίνηση μια πολυπαραγοντική διαδικασία 

μετεξέλιξης μακράς χρονικής περιόδου εμφανίζοντας σημαντικές προκλήσεις για τη 

συνύπαρξη.  

 

         

                                                           
52 Liang Qiao, Xiangsui Wang, Unrestricted Warfare (Beijing: A Literature and Arts Publishing House, 
1999), σ.59. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

«Όλα όσα ακούμε είναι μια άποψη, όχι ένα γεγονός. Όλα όσα βλέπουμε είναι μια 

προοπτική, όχι η αλήθεια». 

Marcus Aurelius  

Το πεδίο μάχης της διεθνούς πολιτικής έχει μετατοπιστεί από το γεωγραφικό 

και φυσικό επίπεδο σε πολιτιστικό και επικοινωνιακό επίπεδο με τα σύγχρονα μέσα 

ενημέρωσης να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις αντιλήψεις μας. Συνεχώς 

απομακρυνόμαστε από την εμπειρική προσέγγιση του παρελθόντος και  

εξαρτόμαστε υπερβολικά από τις παραστάσεις της πραγματικότητας που 

παρέχονται από τα μέσα ενημέρωσης.  

Είναι γεγονός ότι η αξιολόγηση της ισχύος στον 21ο αιώνα στηρίζεται κατά 

πολύ μεγάλο ποσοστό στην πληροφορία, η οποία διοχετεύεται διάμεσο του 

διαδικτύου. Σε αυτό το διαμορφούμενο πλαίσιο της νέας χιλιετίας, οι πολιτικοί, ο 

στρατός, οι κρατικοί αξιωματούχοι, οι Διεθνείς Οργανισμοί, οι Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις (ΜΚΟ) και άλλοι διεθνείς δρώντες χρησιμοποιούν την επικοινωνία ως 

πηγή ισχύος δεδομένου ότι η εξάρτηση του διεθνούς συστήματος από την ανάπτυξη 

πληροφοριών συνεχώς αυξάνεται. Οι δρώντες εκμεταλλεύονται επικοινωνιακές 

τεχνικές για να αλλάξουν τη δημόσια εικόνα τους και εκτός από τη στρατιωτική και 

την οικονομική δύναμη, η επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για να αποκτήσουν 

εξουσία και επιρροή έναντι των υπολοίπων παραγόντων του διεθνούς συστήματος. 

Παράδειγμα της δυναμικής της σύγχρονης επικοινωνιακής στρατηγικής 

αποτελεί το παγκόσμιας εμβέλειας κανάλι Al Jazeera. Όταν το 1996, ο Εμίρης του 

Κατάρ Χαμάντ μπιν Χαλίφα το δημιούργησε, με σκοπό την εξάπλωση των ειδήσεων 

στη Μέση Ανατολή, αμφισβητήθηκε εν μέρει η παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ στον 

αγώνα για την εξουσία των πληροφοριών. Ειδικότερα κατά τον Seib, η τάση 

ενδυνάμωσης των περιθωριοποιημένων εθνών και ομάδων της Μέσης Ανατολής, 

συμπεριλαμβανομένου του εκδημοκρατισμού και της τρομοκρατίας, είναι 

αποτέλεσμα του φαινομένου του Al Jazeera, ανάλογου του φαινομένου CNN, που 

χρησιμοποιείται ως ένδειξη της δυναμικής των αποτελεσμάτων των νέων διεθνικών 
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δικτύων και διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης επηρεάζοντας τις διεθνείς σχέσεις.53 

Ουσιαστικά, κατά τον ίδιο, το Al Jazeera επιδίωξε να σπάσει τη φιλοδυτική διεθνή 

συγκέντρωση πληροφοριών του CNN και του BBC world, προσφέροντας μια 

αντιηγεμονική πηγή πληροφοριών, παρέχοντας μια νέα προοπτική στον κόσμο 

πέρα από το φακό της δύσης. Το Al Jazeera μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και 

με μεγάλη διείσδυση μέσω της ιστοσελίδας του, κατάφερε να φτάσει σε ένα ευρύ 

κοινό και να ασκεί μεγάλη επιρροή, ενώ παράλληλα παρείχε μια πλατφόρμα 

επικοινωνίας για τις εξελίξεις στις αραβόφωνες κοινωνίες, προκαλώντας και 

προάγοντας τις απαιτήσεις τους, διαχέοντας την εξουσία που διαθέτει η επικοινωνία 

στον επηρεασμό της πολιτικής και της κοινής γνώμης. Αμφισβήτησε τις αμερικανικές 

προοπτικές και ενέργειες σε όλο τον κόσμο καλύπτοντας πολέμους όπως αυτόν στη 

Συρία και το Ιράκ μέσα από μια διαφορετική άποψη, επηρεάζοντας την παγκόσμια 

κοινή γνώμη σχετικά με την κάλυψη των γεγονότων και τον ορισμό του διεξαγόμενου 

πολέμου μιμούμενο τους δυτικούς τρόπους. Τέλος, διάχυτη είναι η άποψη στη 

διεθνή σκηνή, ότι το Al Jazeera χρησιμοποιείται πλέον ως όχημα των Αδελφών 

Μουσουλμάνων (al-Ikhwān al-Muslimūn), για την επικοινωνιακή διείσδυση σε όλο 

τον Αραβικό και όχι μόνο κόσμο, υποστηρίζοντας τη δική τους αφήγηση όπως αυτή 

εκφράστηκε από τον Χασάν αλ-Μπάνα το 1928. 

Παρομοίως, κράτη όπως η μεταψυχροπολεμική Ρωσία και η Κομμουνιστική 

Κίνα, ίδρυσαν το Russia Today (RT) και το China Central Television (CCTV) 

αντίστοιχα, εκπέμποντας μηνύματα στην αγγλική γλώσσα διανέμοντας διαφορετικές 

απόψεις σε παγκόσμιο επίπεδο για να εξουδετερώσουν το μονοπώλιο της Δύσης 

όσον αφορά την πληροφόρηση.54 Συγκεκριμένα, το RT International είναι ένα 

τηλεοπτικό δίκτυο και ιστοχώρος ειδήσεων. Αν και έχει καταχωρηθεί ως αυτόνομη 

μη κερδοσκοπική οργάνωση, χρηματοδοτείται από τον ομοσπονδιακό 

προϋπολογισμό της Ρωσίας και έχει κατηγορηθεί για τη διάδοση της ρωσικής 

προπαγάνδας και την προσέλκυση αντι-δυτικών κλίσεων, υποστηρίζοντας κυρίως 

τις ρωσικές θέσεις στην παγκόσμια πολιτική.55 Τo κρατικό δίκτυο του CCTV, άρχισε 

                                                           
53 Philip Seib, Al Jazeera English, Global News in a Changing World (New York: Palgrave Macmillan, 
2012), σ.1-4. 
54 Shuang Xie & Oliver Boyd-Barret, External-National TV News Networks: Way to America: Is the 
United States Losing the Global “Information War’’? Τhe International Journal of Communication 9, 
2015, σ.71-73. 
http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/viewFile/2752/1285, πρόσβαση Σεπτέμβριος 24, 2017.  
55 Samuel Osborne, RT bank accounts 'frozen': What is Russia Today? What are its links to Moscow? 
The Independent, October 17, 2016. http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/rt-russia-

http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/viewFile/2752/1285
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/rt-russia-today-banks-frozen-what-is-it-putin-state-media-funding-a7365646.html
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τη λειτουργία του το 1958 ως εκπρόσωπος του κομμουνιστικού κόμματος της Κίνας. 

Ωστόσο γνώρισε ταχεία ανάπτυξη και παγκόσμια επέκταση όταν χρησιμοποίησε την 

αγγλική, ισπανική, γαλλική, αραβική και ρωσική γλώσσα. Πλέον, το CCTV εκπέμπει 

επίσημα από την Ουάσιγκτον αντικατοπτρίζοντας την πολιτική του Πεκίνου, 

προωθώντας τον μη παρεμβατισμό αλλά χρησιμοποιώντας τεχνικές ήπιας ισχύος. 

Αυτός ο πλουραλισμός πλέον, των πηγών πληροφόρησης αποκαλύπτει την 

προσπάθεια διαφόρων παραγόντων για την εκμετάλλευση της επικοινωνιακής 

δυναμικής και τη διεξαγωγή ενός πολέμου ιδεών που διεξάγεται καθημερινά στο  

διεθνές σκηνικό. Πέραν όμως από αυτούς τους φορείς επικοινωνίας τα 

πλεονεκτήματα της ευρυζωνικότητας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι συναφείς 

εφαρμογές όπως αυτά αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, έχουν προωθήσει 

τις τακτικές επικοινωνιακού πολέμου σε ένα άλλο επίπεδο αλληλεπίδρασης, 

διεισδύοντας σε ολοένα και περισσότερους χρήστες. Καθίσταται σαφές ότι οι νέες 

δυνατότητες επικοινωνίας έχουν επιπτώσεις στην πολιτική, καθώς η παγκόσμια 

κοινή γνώμη δεν είναι μόνο υποψήφιοι καταναλωτές επικοινωνίας αλλά χάρη στο 

διαδίκτυο δημιουργούν τις δικές τους πτυχές για την πολιτική αφήγηση, τον 

ακτιβισμό και την ηγεσία με τη χρήση ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης.56 Ένας 

άλλος τομέας όπου οι επιπτώσεις των νέων μέσων (επικοινωνιακού πολέμου) είναι 

ιδιαίτερα εμφανής είναι η άνοδος των λεγόμενων blogs, όπου παρέχεται η 

δυνατότητα σε κάθε πολίτη να ερμηνεύει, διαστρεβλώνει και να διανέμει 

πληροφορίες ενδυναμώνοντας τις τακτικές της προπαγάνδας με προφανής 

επιπτώσεις στην άσκηση πολιτικής.  

 Σύμφωνα με τον Nye, στην εποχή της πληροφοριακής επανάστασης και της 

παγκοσμιοποίησης, η ισχύς σήμερα αποτελεί μια τρισυπόστατη σχέση η οποία 

περιλαμβάνει τη στρατιωτική ισχύ (εξαναγκαστική διπλωματία, πόλεμος, 

συμμαχίες), την οικονομική ισχύ (παροχή βοήθειας, δωροδοκίες, κυρώσεις) και την 

ήπια ισχύ των πληροφοριών (δημόσια διπλωματία, διμερής και πολυμερής 

διπλωματία). Η αύξηση της ροής των πληροφοριών στη σύγχρονη εποχή έχει 

προκαλέσει την απώλεια του απόλυτου ελέγχου από τις κυβερνήσεις όσον αφορά 

την πολιτική, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο όπου η δυναμική της επικοινωνίας 

                                                           
today-banks-frozen-what-is-it-putin-state-media-funding-a7365646.html, πρόσβαση Σεπτέμβριος 
24, 2017. 
56 John Street, Mass Media, Politics and Democracy (New York, Palgrave Macmillan, 2010), σ.3-5. 

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/rt-russia-today-banks-frozen-what-is-it-putin-state-media-funding-a7365646.html
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έχει αποκεντρωθεί διαχέοντας ένα ποσοστό της ισχύος προς μη κρατικούς δρώντες, 

μετασχηματίζοντας και συρρικνώνοντας τον κόσμο.57 Επιχειρώντας μια προσέγγιση 

της ήπιας ισχύος του επικοινωνιακού (μη βίου) πολέμου, θα μπορούσαμε να 

υποστηρίξουμε ότι αποτελεί την ικανότητα επίτευξης των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων σε διεθνείς υποθέσεις μέσω της προσέλκυσης, της πειθούς και της 

προπαγάνδας παρά με τη χρήση εξαναγκαστικών μεθόδων, όπως αυτές που 

χρησιμοποίησαν οι Αθηναίοι στο διάλογό τους με τους Μηλίους, όπου κρατικοί και 

μη κρατικοί δρώντες εκμεταλλεύονται την επικοινωνία για να αυξήσουν τα φορτία 

ισχύος που διαθέτουν στο διεθνές σύστημα. 

Συμπερασματικά, για ένα μελετητή των διεθνών σχέσεων είναι σημαντική η 

κατανόηση της αποκεντρωμένης πλέον κρατικής κυριαρχίας στο πλουραλιστικό 

επικοινωνιακό περιβάλλον του 21ου αιώνα, έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται το πώς οι 

οποιεσδήποτε παρεισφρήσεις διαφόρων παραγόντων επηρεάζουν και καθορίζουν 

τις διεθνείς σχέσεις. Υποστηρίζεται επίσης, ότι η ήπια ισχύς της επικοινωνίας που 

ενασκείται από τους διάφορους παράγοντες, αποτυπώνεται στη βάση της 

φιλελεύθερης θεώρησης αλλά δεν θα πρέπει να παραλείπονται οι συνέπειες που 

δύναται αυτή να δημιουργήσει στα τρία επίπεδα ανάλυσης ή τρείς εικόνες 

(άνθρωπος, κράτος, διεθνές σύστημα) του Kenneth Waltz.58 Τα κράτη ως ο 

σημαντικότερος παράγοντας του άναρχου και ανταγωνιστικού διεθνούς συστήματος 

δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τη μετατόπιση της παγκόσμιας ισχύος μεταξύ κρατών 

μόνο, αλλά και εκατομμύρια άλλες κοινότητες σε ένα δικτυωμένο κόσμο που 

διακατέχονται από κοινά ενδιαφέροντα. Καθώς η τεχνολογία συνεχώς θα 

εξελίσσεται, η παγκοσμιοποίηση της επικοινωνίας θα αποτελέσει παράγοντα 

εκτοπισμού ισχυρών κρατών, όπως οι ΗΠΑ, αποκαθηλώνοντας την de facto 

ηγεμονίας της στον κόσμο των πληροφοριών προς ένα πιο υβριδικό και δικτυωμένο 

διεθνές σύστημα, επιταχύνοντας την άνοδο των υπολοίπων στη διεθνή πολιτική 

που μπορεί να χαρακτηριστεί ως η εμφάνιση του «μετα-αμερικανικού κόσμου».59 

Έτσι, η βασική υπόθεση που υποστηρίζεται είναι ότι τα νέα μέσα έχουν 

πολλαπλασιάσει την ισχύ και άλλων παραγόντων στη διεθνή πολιτική και 

                                                           
57 Joseph S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: Public Affairs, 
2004), σ.30-31. 
58 Για περισσότερες πληροφορίες για τα τρία επίπεδα ανάλυσης βλ. σχετικά Kenenth Waltz, Ο 
Άνθρωπος, Το Κράτος και ο Πόλεμος. Μία Θεωρητική Ανάλυση (Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2011), 
εισαγωγικό σημείωμα Ηλίας Κουσκουβέλης, σ.7-10. 
59 Fareed Zakaria, The Post-American World (New York: W. W. Norton Company, 2008), σ.43. 
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προήγαγαν τους πολέμους σε διαφορετικό επίπεδο, με την εμφάνιση 

επικοινωνιακών πολέμων, δημιουργώντας μια ισχυρή αρένα για μη δυτικές 

αφηγήσεις, επιχειρήματα και υποθέσεις εναντίον των κυρίαρχων δυτικών απόψεων. 

Συνεπώς, το παραδοσιακό περιβάλλον εθνικής ασφάλειας όπως το 

γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, έχει αλλάξει δραματικά και πλέον τα κράτη καλούνται να 

αναπτύξουν ανθεκτικά αντίμετρα για να αντιμετωπίσουν τον επικοινωνιακό πόλεμο 

που μπορεί να προέρχεται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό. Την ίδια 

στιγμή, τα ίδια τα κράτη χρησιμοποιούν επικοινωνιακές στρατηγικές έναντι όλων των 

υπολοίπων για την προώθηση των στόχων τους στην παγκόσμια πολιτική 

μεταβάλλοντας τις μεταξύ τους σχέσεις ισχύος. 

2.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Ο ρόλος της επικοινωνίας είναι απαραίτητος σε οποιαδήποτε συζήτηση 

σχετικά με τη σύγκρουση και την ειρήνη. Όμως, δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο αλλά 

και ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν τα κράτη για να αναπτύξουν, να βελτιώσουν 

και να προωθήσουν τη δική τους ατζέντα και στρατηγική. 

Αν και θεωρητικά τα ΜΜΕ αποτελούν ένα ανεξάρτητο παράγοντα, δεν 

παραγνωρίζεται η δυναμική της επικοινωνίας στην άσκηση πίεσης.  Στην ευρύτερή 

του διάσταση, το φαινόμενο της χρήσης του επικοινωνιακού πολέμου καθοδηγείται 

αφενός από την ανάγκη των δρώντων για την υποστήριξη των κυβερνητικών 

πολεμικών στόχων επικεντρώνοντας κυρίως την προσοχή τους σε περιορισμένους 

πολέμους εθνικού ενδιαφέροντος,60 αφετέρου στον κατακερματισμό των μέσων 

ενημέρωσης και τον επακόλουθο αντίκτυπο που έχουν στη διαδικασία της 

ενημέρωσης. Επιπρόσθετα είναι δυνατόν να οφείλεται στο ρόλο των τοπικών μέσων 

μαζικής ενημέρωσης, που δραστηριοποιούνται στις περιοχές μιας σύγκρουσης ή τα 

εθνικά μέσα ενημέρωσης που καλύπτουν συγκρούσεις στην άμεση περιφέρειά τους 

πέραν της δυτικής αφήγησης, η οποία εκλαμβάνεται ως η αρχή και το τέλος της 

ιστορίας. Απαιτείται συνεπώς από τη φύση και το ρόλο της επικοινωνίας ως μέσου 

                                                           
60 Eytan Gilboa, Maria Gabrielsen-Jumbert, Jason Miklian, Piers Robinson, Moving media and 
conflict studies beyond the CNN effect, Review of International Studies, March 2016, British 
International Studies Association, σ.1-3. 
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πολιτικής του 21ου αιώνα, ο προσδιορισμός των τρόπων που αυτή αλλάζει το 

ψηφιακό πλέον διεθνές σύστημα. 

Από την παραπάνω ανάλυση, η πολιτική σημασία της επικοινωνίας μπορεί 

να αξιολογηθεί με διάφορους τρόπους. Πρώτον, το παγκόσμιο δίκτυο ενημέρωσης 

δημιούργησε αλληλεπιδράσεις σε ένα ευρύ κοινό δημιουργώντας ένα παγκόσμιο 

χωριό τονίζοντας τις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η κοινή γνώμη προσδιορίζει 

τον εαυτό της ως προς τους άλλους με αποτέλεσμα να επιχειρείται μεγάλη επιρροή 

στην εικόνα των ατόμων του κόσμου. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε ένα 

εργαλείο διαφοροποίησης της ταυτότητας μεταξύ των εθνών βασιζόμενο στις 

διαφορές μεταξύ τους κατασκευάζοντας συμμάχους και εχθρούς. Με άλλα λόγια τα 

μέσα ενημέρωσης κατασκευάζουν την πραγματικότητα της διεθνούς πολιτικής και 

διαμορφώνουν τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων από το τοπικό έως το διεθνές 

επίπεδο. Δεύτερον, η πολιτική σημασία των μέσων μαζικής ενημέρωσης μπορεί να 

εντοπιστεί από τις μετατοπίσεις στον τρόπο διαμόρφωσης της ισχύος του κράτους. 

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πολλαπλασιάζουν τις δυνάμεις που λειτουργούν 

ενάντια στην ικανότητα ενός κράτους να επηρεάζει και να ελέγχει τις απόψεις μέσω 

της προπαγάνδας. Τρίτον, και πιο σημαντικό, τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης 

έχουν μυήσει το ακροατήριό τους σε καταστάσεις πολέμων, ειρήνης και διεθνούς 

διπλωματίας. Οι προσπάθειες των παγκοσμίων μέσων ενημέρωσης να 

προσελκύσουν την προσοχή του κοινού φέρνουν τις κρίσεις και τις συγκρούσεις 

στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης.61  

Επιπλέον, σε κάθε σύγχρονη σύγκρουση υφίστανται διάφοροι συντελεστές 

που δραστηριοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να παρέχουν 

καθοδήγηση. Τα μηνύματα SMS, οι αναρτήσεις στο Facebook, το Twitter και το 

YouTube ενδέχεται να είναι πανταχού παρόν σε μια σύγκρουση και να 

χρησιμοποιούνται οι δυνατότητές τους, ως πραγματικά εργαλεία ή μηχανισμοί 

πολιτικής επιρροής.62  

Παρακάτω θα αναλυθεί ο επικοινωνιακός πόλεμος ο οποίος χρησιμοποιείται 

για την άσκηση διπλωματίας από τους δρώντες στην σύγχρονη πληροφοριακή 
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εποχή – έτσι όπως έχει τα τελευταία χρόνια χαρακτηριστεί και ως ‘’netpolitik’’63 

διαδεχόμενη τη ‘’realpolitik’’ – και ως μέσο για την άσκηση επιρροής και 

προπαγάνδας. 

2.2 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 

Καθώς οι αλληλεπιδράσεις και η πολυπλοκότητα του κόσμου αυξήθηκε, όροι 

όπως η διεθνής κοινωνία και το διεθνές σύστημα εμφανίστηκαν στην παγκόσμια 

ακαδημαϊκή κοινότητα. Σύμφωνα με τον Hedley Bull, «ένα σύστημα κρατών (ή 

διεθνές σύστημα) σχηματίζεται, όταν δύο ή περισσότερα κράτη έχουν αρκετές 

σχέσεις μεταξύ τους και όταν το ένα έχει αρκετή επιρροή στις αποφάσεις του άλλου, 

ώστε να συμπεριφέρονται - σε κάποιον τουλάχιστον βαθμό - ως μέρη ενός όλου».64 

Αν και κατά τον ίδιο, η διεθνής κοινωνία, τα κράτη, αναγνωρίζουν ορισμένα κοινά 

συμφέροντα και ίσως ορισμένες κοινές αξίες, είναι αμφίβολο κατά πόσο η 

επιθετικότητα (εμφανής ή συγκαλυμμένη) των κρατών σήμερα διαθέτει αυτές τις 

κοινές αξίες, οι οποίες εξ ορισμού είναι οι βασικές συνθήκες ύπαρξης της 

κοινότητας. Επιπρόσθετα ο Bull τονίζει ότι «οι αλληλεπιδράσεις με τις οποίες 

ορίζεται το διεθνές σύστημα μπορεί να πάρουν τη μορφή της συνεργασίας αλλά και 

της σύγκρουσης … όσον αφορά τους στόχους των άλλων κρατών»,65 θέτοντας τα 

όρια της διεθνούς κοινωνίας η οποία βρίσκεται πάντα σε ανταγωνισμό με τα στοιχεία 

της κατάστασης του πολέμου. 

Από την παραπάνω προσέγγιση κατανοούμε ότι αφενός υπάρχει μια 

ιδεαλιστική προσέγγιση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κρατών στο πεδίο της 

διεθνούς επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των σκοπών της διεθνούς κοινωνίας, 

αλλά μια άλλη προσέγγιση θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι η επικοινωνία μεταξύ 

των κρατών χρησιμοποιείται ως εργαλείο άσκησης διπλωματίας για τον 

προσηλυτισμό, την προπαγάνδα, την ιδεολογική αντιπαράθεση, τη διαφήμιση και 

τη δημιουργία μύθων συγκλίνοντας προς τη ρεαλιστική θεώρηση. Αυτό που 

                                                           
63 Ο όρος Netpolitik χρησιμοποιείται παραφραστικά για να περιγράψει τη σημασία του διαδικτύου ως 
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Institute, 2003), σ.vii. 
64 Hedley Bull, Η Άναρχη Κοινωνία: Μελέτη της τάξης στην παγκόσμια πολιτική (Αθήνα: Εκδόσεις 
Ποιότητα, 2001), σ.47. 
65 Στο ίδιο. 
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υποστηρίζεται από τον γράφοντα είναι ότι τα κράτη και ιδίως οι Μεγάλες Δυνάμεις, 

βρίσκονται σε μια αέναη προσπάθεια εκμετάλλευσης της ισχύος τους, του διεθνούς 

δικαίου και του πολέμου ως εργαλεία κρατικών συμφερόντων και απόκτησης 

επιρροής, ξεπερνώντας τα όρια και αποκλίνοντας των στόχων της διεθνούς 

κοινωνίας. Δηλαδή αν και αυτή υφίσταται (διεθνής κοινωνία) μεταξύ των κρατών 

προωθώντας τη διατήρηση του συστήματος, την ανεξαρτησία, την ειρήνη και τον 

περιορισμό (μονοπώλιο) της βίας, η χρήση σύγχρονων προπαγανδιστικών 

επικοινωνιακών τακτικών για την άσκηση διπλωματίας στο πεδίο της διεθνούς 

πολιτικής οδηγεί σε ένα νέο ψυχροπολεμικό διεθνές σύστημα που οξύνει τις 

αντιπαραθέσεις. Αυτού του είδους η διπλωματία διάμεσο της επικοινωνίας 

χαρακτηρίζεται από τη μονοδιάστατη κατεύθυνση κατά ένα αυταρχικό- 

ολοκληρωτικό τρόπο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη χειραγώγηση των 

ανθρώπων. H προσέγγιση αυτή της διπλωματίας κυριαρχεί στις σχέσεις μεταξύ των 

κρατών και μη κρατικών παραγόντων την τελευταία δεκαετία. Επιπρόσθετα, τα 

κανάλια της διεθνούς επικοινωνίας και οι δυνατότητες οι οποίες παρέχονται από τη 

σύγχρονη πληροφόρηση δύναται να θεωρηθούν οι επικοινωνιακές στρατηγικές των 

κρατών ως πολιτική δύναμη.66  

Ειδικότερα, ο τρόπος με τον οποίο το διαδίκτυο αύξησε την επικοινωνία 

επηρέασε την ταχύτητα της πληροφόρησης δημιουργώντας την πίεση του χρόνου 

στη χάραξη πολιτικής μέσω πλουραλιστικών απόψεων για τις διεθνείς σχέσεις ενώ 

παράλληλα δημιούργησε προκλήσεις για την ισχύ των κρατών και την παραδοσιακή 

διπλωματία. 67 Ο Bollier ισχυρίζεται ότι με την άνοδο του διαδικτύου τα εργαλεία της 

διεθνούς διπλωματίας και πολιτικής έχουν μετακινηθεί προς μια γκρίζα και πιο 

ασαφής περιοχή της ηθικής νομιμότητας, της πολιτισμικής ταυτότητας, των 

κοινωνικών αξιών και της δημόσιας αντίληψης, εν αντιθέσει με την κραταιά σχολή 

της realpolitik, η οποία παραδοσιακά στηριζόταν στην ισχύ για την προώθηση των 

κρατικών συμφερόντων.68 Ο επικοινωνιακός πόλεμος ως στρατηγική επιδιώκει να 

μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων 

ενημέρωσης στην άσκηση διπλωματίας για να βοηθήσει τη διάδοση και τη 

διαμόρφωση της διεθνούς πολιτικής, ώστε να ωφελήσει τελικά τη διεθνή θέση των 

                                                           
66 Hamid Mowlana, Global Information and World Communication: New Frontiers in International 
Relations (London: SAGE Publications Ltd, 2005), σ.6. 
67 Bollier, ό.π., no 63, σ.39. 
68 Στο ίδιο, σ. vi-viii. 
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κρατών, ενώ τα τελευταία χρόνια χώρες όπως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ίδρυσαν 

εικονικές (virtual) πρεσβείες στο Twitter για την προώθηση του διαλόγου με τον 

αραβικό πληθυσμό.69 Επιπλέον, όχι μόνο τα κράτη αξιοποιούν αυτή τη νέα 

πλατφόρμα για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους, αλλά και οι μη κρατικοί 

φορείς, οι οποίοι κατά συνέπεια γίνονται όλο και πιο κυρίαρχοι στη διεθνή πολιτική 

σκηνή. 

Παράδειγμα κρατικού δρώντα που κεφαλαιοποίησε τη δύναμη του διαδικτύου 

για την ενίσχυση της ήπιας ισχύος του αποτελούν οι ΗΠΑ. Συγκεκριμένα κατά τη 

διάρκεια της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα, η υπουργός εξωτερικών Κλίντον 

αναφερόμενη στο όραμά της αναφέρθηκε υπέρ της ανάγκης δημιουργίας ενός 

Κράτους του 21ου αιώνα (21st century Statecraft), για να προωθήσει την αμερικανική 

ισχύ και να αντιμετωπίσει τις πιθανές εξεγέρσεις και τρομοκρατικές ενέργειες 

εναντίον της σε ολόκληρη την υφήλιο. Συγκεκριμένα, η Κλίντον ανέφερε ότι στην 

σημερινή εποχή «δεν μπορούμε να αφήσουμε το ψηφιακό πεδίο δράσης στην αλ-

Κάιντα και τη Χεζμπολάχ».70 Είτε πρόκειται για δυνατό κράτος είτε για αδύνατο, οι 

βίαιες εξτρεμιστικές ομάδες είναι ολοένα και πιο εξελιγμένες στη χρήση των μέσων 

ενημέρωσης για να προσελκύσουν νέους ανθρώπους, να διαφοροποιήσουν τη 

συμμετοχή τους και να εξαπλωθούν σε νέους τομείς. Τρομοκρατικές οργανώσεις 

όπως η αλ-Κάιντα, η αλ-Σαμπάμπ, το ΙΚ και άλλες μικρότερες ομάδες λειτουργούν 

                                                           
69 Eytan Gilboa, Digital Diplomacy στο C. Constantinou, P. Sharp, and P. Kerr, Handbook of 
Diplomacy (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2016), σ. 544. 
70 Ο Alec Ross, ανώτερος Σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, υποστήριξε την ανάγκη 
αντιμετώπισης της al-Qaeda η οποία έχει επεκτείνει την εμβέλειά της, συνδυάζοντας τόσο τη χρήση 
της αγγλικής γλώσσας όσο και του διαδικτύου ως εργαλεία της κυβερνο-τρομοκρατίας για να κερδίσει 
τη συμπάθεια ακόμη και μη αραβικών πληθυσμών.  Κάνοντας αναφορά σε δύο μη κρατικούς 
δρώντες, την al-Qaeda και τη Hezbollah, παρείχε στοιχεία ως προς το πώς αυτές οι δύο οργανώσεις 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να παρουσιάζουν τη δική 
τους πολιτική αφήγηση. Συνεπώς η ανάγκη μετασχηματισμού της παραδοσιακής διπλωματίας προς 
πιο καινοτόμες ψηφιακές τακτικές περιελάμβανε τη χρήση της επικοινωνιακής στρατηγικής του 
διαδικτύου ώστε να μην εστιάζεται μόνο στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κρατών ή των κρατών και 
των ανθρώπων αλλά ακόμη και μεταξύ ανθρώπων. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι ο Ross 
παραδέχεται ότι η τεχνολογία ενισχύει τόσο τους εχθρούς όσο και τους εχθρούς των συμμάχων τους, 
ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ υστερούν στην αρένα της ψηφιακής διπλωματίας παρέχοντας πρόσφορο 
έδαφος εκμετάλλευσης από μη κρατικούς φορείς για ριζοσπαστικοποίηση και συστράτευση ατόμων 
με τρομοκρατικές οργανώσεις, με ανησυχητικές συνέπειες. Συμπερασματικά, η πρωτοβουλία του 
Ross αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση της νέας πραγματικότητας της ψηφιακής διπλωματίας του 
κράτους σε ένα πιο δικτυωμένο κόσμο για να κερδίσει τις καρδιές και το μυαλό, πρωτίστως του 
μουσουλμανικού πληθυσμού. Βλ. σχετικά Andrew Rosen, Alec Ross’ Odd Tweet About 21st Century 
Statecraft. http://www.huffingtonpost.com/andrew-rosen/post_1089_b_768102.html, πρόσβαση 
Σεπτέμβριος 26, 2017. 

http://www.huffingtonpost.com/author/andrew-rosen
http://www.huffingtonpost.com/andrew-rosen/post_1089_b_768102.html
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σε ένα ευρύ φάσμα κρατών, απειλώντας τη σταθερότητα, την ασφάλεια και τα 

συμφέροντα των ΗΠΑ.  

Για το σκοπό αυτό, οι ΗΠΑ, ίδρυσαν το 2010 την Quadrennial Diplomacy and 

Development Review (QDDR) για την ανάπτυξη μιας στενής σχέσης μεταξύ της 

ψηφιακής διπλωματίας και της διεθνούς πολιτικής, δεδομένου ότι «τα εργαλεία της 

τεχνολογίας δημιουργούν άνευ προηγουμένου ευκαιρίες να εμπλέξουν ξένους 

πολίτες και να προωθήσουν από κοινού τα συμφέροντα που μοιραζόμαστε μαζί 

τους».71 Σε αυτή την προσπάθεια ανάπτυξης της ψηφιακής διπλωματίας η QDDR 

επιδιώκει συνεργασίες πέρα από την κλασική δομή κράτους–κράτους, 

προσαρμοζόμενο στη μετατόπιση της ισχύος από το ιεραρχικό βεστφαλιανό 

μοντέλο σε εκείνο των δικτύων, εμπλέκοντας ακόμη και οργανισμούς ή εταιρίες 

ιδιωτικών συμφερόντων όπως τα think-tank της Google, της RAND Corporation και 

του Brookings Institution. Στην έκθεση του 2015, η QDDR επικεντρώνεται στην 

προσπάθεια των ΗΠΑ στην στρατηγική της επικοινωνίας για την ανάσχεση βίαιων 

εξτρεμιστικών μηνυμάτων (κρατικών ή μη δρώντων) ώστε να μην νομιμοποιείται η 

ιδεολογία τους, χρησιμοποιώντας τις ευκαιρίες της ψηφιακής διπλωματίας -  η οποία 

παρουσιάζεται ολοένα και περισσότερο διασυνδεδεμένη με τους στρατηγικούς 

σκοπούς και τις εθνικές στρατηγικές επικοινωνίας των κρατών - διερευνώντας την 

ανταλλαγή μηνυμάτων με τη νεολαία και χρησιμοποιώντας κυρίως νέα ή κινητή 

τεχνολογία.72  

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών 

ανέπτυξε την ψηφιακή διπλωματία73 του web 2.0 δημιουργώντας το DipNote,74 

καθώς και εικονικές κοινότητες στο Twitter και στο Facebook, οι οποίες έχουν  

καταστεί ιδιαίτερα δημοφιλή κανάλια επικοινωνίας μεταξύ πολιτικών και λαών. 

Σήμερα, σημαντικές δηλώσεις από την αμερικανική κυβέρνηση διαδίδονται σε όλο 

                                                           
71 U.S. Department of State, Leading through Civilian Power, The First Quadrennial Diplomacy and 
Development Review Report 2010, σ.16-17. http://www.state.gov/s/dmr/qddr/, πρόσβαση 
Σεπτέμβριος 26, 2017. 
72 U.S. Department of State, Enduring Leadership in a Dynamic World, Quadrennial Diplomacy and 
Development Review Report 2015, σ.26. 
https://www.state.gov/documents/organization/267396.pdf, πρόσβαση Σεπτέμβριος 26, 2017. 
73 Ο όρος ψηφιακή διπλωματία είναι σχετικά νέος και δημιουργήθηκε για να εξηγήσει και αναλύσει τις 
επιπτώσεις της πληροφοριακής και επικοινωνιακής τεχνολογίας, ιδιαίτερα το διαδίκτυο και τα social 
media, σχετικά με τη διεξαγωγή της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας. Gilboa, ό.π., no 69, 
σ.541.  
74 Το DipNote είναι το επίσημο ιστολόγιο (blog) του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. 

http://www.state.gov/s/dmr/qddr/
https://www.state.gov/documents/organization/267396.pdf
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τον κόσμο στο Facebook (Facebook diplomacy), το Twitter (Twiplomacy)75 και το 

YouTube.  Όπως υποστηρίζει ο Gilboa όμως, η εξίσωση της ψηφιακής με την 

παραδοσιακή διπλωματία είναι παραπλανητική, επειδή η διπλωματία διεξάγεται σε 

αρκετούς τομείς όπου απουσιάζει η επικοινωνιακή τεχνολογία, όπως οι 

διαπραγματεύσεις και οι συναντήσεις μεταξύ ηγετών και διπλωματών με 

κυβερνητικούς αξιωματούχους και επικεφαλής εταιρειών και οργανισμών. Η πιο 

χρήσιμη προσέγγιση της ψηφιακής διπλωματίας θα ήταν να θεωρείται ως μέσο, 

εξυπηρετώντας τόσο τους παραδοσιακούς όσο και τους νέους στόχους εξωτερικής 

πολιτικής των κρατών και μη76 και απευθύνεται στο εσωτερικό, εγχώριο και ξένο   

ακροατήριο. Το εσωτερικό κοινό αναφέρεται σε άτομα και μονάδες στο Υπουργείο 

Εξωτερικών και άλλες σχετικές υπηρεσίες. Το εγχώριο ακροατήριο είναι πολίτες και 

κάτοικοι μιας χώρας και το ξένο ακροατήριο είναι άνθρωποι άλλης χώρας ή σε όλο 

τον κόσμο. 

Ο Bronk υποστήριξε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες διαχειρίζονται τον αντίκτυπο 

μιας τεράστιας μετατόπισης προς την ψηφιακή πολιτική της διεθνούς επικοινωνίας, 

την εξωτερική πολιτική, την εθνική ασφάλεια και την παγκόσμια αστυνόμευση»,77 

καθιστώντας την ψηφιακή διπλωματία ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την 

παράκαμψη του ελέγχου των ΜΜΕ από αυταρχικά καθεστώτα. Παράδειγμα 

αποτελεί η περίπτωση της Συρίας όπου κατά τις αρχικές φάσεις του εμφυλίου 

πολέμου, ο Αμερικανός πρεσβευτής Ford χρησιμοποίησε εκτενώς τη σελίδα 

Facebook της πρεσβείας για να παρακάμψει τη στενή λογοκρισία της συριακής 

κυβέρνησης.78 

Από τα παραπάνω κατανοούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός 

ότι διαθέτουν τα μεγαλύτερα αποθέματα σκληρής ισχύος, είναι προφανές ότι 

σταδιακά η πολιτική τους μετασχηματίζεται δίνοντας πολύ μεγάλη σημασία στη 

διεξαγωγή ενός επικοινωνιακού πολέμου παγκοσμίως για τη διασφάλιση των 

συμφερόντων της. Τέλος, με την αναγνώριση της προφανούς επιρροής των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, αυτή η τάση εμπλοκής τους στην ψηφιακή διπλωματία είναι 

                                                           
75 Σχετικά με την ανάλυση της διπλωματίας του Facebook και του Twitter βλ. σχετικά Gilboa, ό.π., 
no 69, σ.544. 
76 Gilboa, ό.π., no 69, σ.541.  
77 Christopher Bronk, From Tunis to Tunis: Considering the Planks of U.S. International Cyber Policy, 
2005--‐2011 (James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University, 2012), σ.24. 
78 Gilboa, ό.π., no 69, σ.542. 
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πιθανό να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια οδηγώντας «μελετητές και διπλωμάτες να 

υποστηρίζουν ότι τα πιο ισχυρά έθνη στο μέλλον θα είναι αυτά με τις περισσότερες 

συνδέσεις και εκείνα που βρίσκονται στο κέντρο των περισσοτέρων δικτύων, αντί 

αυτών με τους μεγαλύτερους στρατούς».79 Η ανάπτυξη της φιλοσοφίας της ήπιας 

ισχύος του Nye μέσω της επικοινωνίας αμφισβήτησε τη βασική ρεαλιστική αρχή της 

ισχύος και ανέδειξε μια νέα τάση της διπλωματίας στην εποχή της αλληλεξάρτησης 

και της παγκοσμιοποίησης, υπογραμμίζοντας το σημαντικό ρόλο που 

διαδραμάτισαν τα μέσα ενημέρωσης στις διεθνείς σχέσεις, παρέχοντας το χώρο για 

τη διάδοση ιδεών και πληροφοριών, διευκολύνοντας την εφαρμογή της πειθούς 

στους διεθνείς πολίτες. 

2.3 ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 
 

Προσδιορίζοντας την προπαγάνδα, ο Philip Taylor την περιέγραψε ως μια 

διαδικασία επικοινωνίας των ιδεών που έχει σχεδιαστεί για να πείθει τους 

ανθρώπους να σκέπτονται και να συμπεριφέρονται με τον επιθυμητό τρόπο 

χρησιμοποιώντας συνειδητές, μεθοδικές και προγραμματισμένες αποφάσεις κατά 

τρόπο επιθυμητό προς τα συμφέροντα της πηγής από την οποία προέρχεται, είτε 

άμεσα είτε έμμεσα.80 Ο απώτερος στόχος της προπαγάνδας μέσω της διεξαγωγής 

ενός επικοινωνιακού πολέμου σήμερα είναι ένα συνεχές και αμείλικτο ρεύμα 

διαχειριζόμενης αφήγησης και λόγου. Θέματα όπως η ασφάλεια, η ιδιωτικότητα, η 

τρομοκρατία και ο ακτιβισμός, ακόμα και η καθημερινή κοινωνική αλληλεπίδραση, 

επηρεάζονται πλέον από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ακροατήριο-στόχος για 

την άσκηση ψυχολογικής πίεσης μέσω προπαγάνδας μπορεί να είναι κυβερνήσεις, 

ομάδες ή και άτομα. Αξιοποιώντας επικοινωνιακές μεθόδους, η προπαγάνδα μπορεί 

να γίνει αρκετά αποτελεσματική ιδίως με τη χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, όπως συνέβη το 2008 εναντίον του πρόεδρου της Γεωργίας Σαακασβίλι 

που ήταν ο άμεσος στόχος, ιδιαίτερα όταν αυτές χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό 

με πιο παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας, όπως συμβαίνει με το ΙΚ.81 

                                                           
79 Στο ίδιο, σ.548. 
80 Philip M. Taylor, Munitions of the Mind, A History of Propaganda from the Ancient World to the 
Present Day (Manchester: Manchester University Press, 3rd Edition, 2003), σ.15. 
81 Nissen, ό.π., no 4, σ.67. 
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Ο αναλυτής του ΝΑΤΟ, Nissen, τονίζει ότι αν και στην πλειονότητα των 

δυτικών δογμάτων, υφίσταται συνήθως διάκριση μεταξύ των δραστηριοτήτων που 

επιδιώκουν να ενημερώσουν και εκείνων που επιδιώκουν περισσότερο να 

επηρεάσουν, η προπαγάνδα του επικοινωνιακού πολέμου ανεξάρτητα από τις 

όποιες πολιτικές, νομικές και δεοντολογικές διαφορές, οι μη κρατικοί (αλλά και 

ορισμένοι κρατικοί) φορείς χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολύ 

ενεργά για προπαγανδιστικούς σκοπούς, αποκλειστικά για σκοπούς επιρροής.82 

Η επιρροή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι πιθανώς ένα από τα 

κεντρικά ζητήματα όταν πρόκειται για την μετατροπή τους σε όπλο και οι τεχνικές 

για την επίτευξη αυτού του στόχου διαρκώς αναπτύσσονται. Για παράδειγμα, στον 

πόλεμο του Λιβάνου το 2006 μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, αναδείχθηκε ο 

τρόπος με τον οποίο ο επικοινωνιακός πόλεμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

επιτυχία σε μια σύγχρονη σύγκρουση. Η Χεζμπολάχ κατάφερε να δημιουργήσει και 

να διατηρήσει περιφερειακή και διεθνή πίεση που τελικά υποχρέωσε το Ισραήλ να 

σταματήσει τις επιχειρήσεις πριν επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους, 

ασκώντας έντονη επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να προπαγανδίσει 

τις θέσεις της και να επηρεάσει την πολιτική βούληση παγκοσμίως, 

συμπεριλαμβανομένου του ισραηλινού πληθυσμού. Κατασκευάζοντας και 

κινηματογραφώντας γεγονότα φρόντισε για την αφήγηση και τη διάδοσή τους 

αναδεικνύοντας τις επιτυχίες της στην επικοινωνιακή στρατηγική του 

κυβερνοχώρου. Οι πληροφορίες που διέδιδε ήταν προϊόντα προπαγανδιστικού 

περιεχομένου αφενός για τη διάβρωση της ισραηλινής νομιμοποίησης διεθνώς, 

αφετέρου για την επίτευξη της διεθνούς υποστήριξης και της στρατολόγησης νέων 

μελών. «Μέσω της επικοινωνιακής της στρατηγικής, η Χεζμπολάχ μπόρεσε 

πραγματικά να διεκδικήσει μια στρατηγική νίκη παρά το γεγονός ότι υπήρξε σαφής 

απουσία στρατιωτικής νίκης».83 

Μια άλλη διάσταση της προπαγάνδας, είναι η κατασκευή ή διαστρέβλωση 

της πραγματικότητας αποτελώντας μορφή ενός σύγχρονου επικοινωνιακού 

πολέμου, καθώς ο ρόλος των χρησιμοποιούμενων επικοινωνιακών τεχνικών 

τείνουν να γίνουν ένα παραμορφωτικό πρίσμα της αλήθειας. Είναι σημαντικό ότι η 

                                                           
82 Στο ίδιο, σ.68. 
83 Στο ίδιο, σ.77. 
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ηλεκτρονική συμπεριφορά διαφόρων παραγόντων και το περιεχόμενο του 

μηνύματος μπορεί να είναι ψευδές και να αποσκοπεί στην εξαπάτηση και τη 

χειραγώγηση με πολλούς τρόπους. Πολλοί παράγοντες, ειδικά σε περιοχές 

συγκρούσεων, επιθυμούν να είναι ανώνυμοι ή να μιμηθούν κάποιον άλλο, για να 

διαδώσουν προπαγάνδα και διασπείρουν παραπληροφόρηση για λόγους 

εξαπάτησης, δεδομένου ότι πολλές φορές τα κατασκευασμένα ή ψευδή γεγονότα 

συχνά προσλαμβάνονται ως πιο πιστευτά κυρίως για την προσέλκυση και τον 

εντυπωσιασμό του κοινού. Πλέον η διάδοση προπαγανδιστικών εικόνων ή βίντεο, 

αληθών ή ψευδών, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων είναι αρκετά εύκολη και 

διασπείρεται ταχύτατα. Η οπτική προπαγάνδα για παράδειγμα στη Συρία, στις 

επίσημες σελίδες Facebook του Προέδρου Άσαντ και του Εθνικού Συνασπισμού της 

συριακής επανάστασης και των δυνάμεων της αντιπολίτευσης το 2013 και 2014, 

δείχνει ενδιαφέρουσες διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των δύο πλευρών στη χρήση 

εικόνων για την προώθηση της πολιτικής τους ατζέντας κατά τις συριακές 

συγκρούσεις. Η αυξημένη σημασία της επικοινωνίας στη Συρία συμβαδίζει με τη 

σημαντική αύξηση του αριθμού των χρηστών του διαδικτύου στην περιοχή. 

Συγκεκριμένα η συριακή κυβέρνηση χρησιμοποίησε οπτικά μέσα για να υποστηρίξει 

την αφήγησή της ότι, ο Άσαντ είναι ένας ηγέτης που προστατεύει τους πολίτες του 

και ότι η ζωή συνεχίζεται κανονικά σε όλη τη Συρία. Η συριακή αντιπολίτευση 

χρησιμοποίησε τις εικόνες για να εδραιώσει την παρουσία της, αναδεικνύοντας τη 

βιαιότητα του καθεστώτος και τα δεινά των πολιτών. Αυτή η οπτική προπαγάνδα 

δημιούργησε σημαντικές διαφορές όσον αφορά τις αντιδράσεις του κοινού στις 

εικόνες και την πλαισίωση του επικοινωνιακού πολέμου με βάση τα κοινωνικά μέσα 

ενημέρωσης.84 

Συνεπώς, η στρατηγική επικοινωνίας διαμορφούμενη από διάφορα κέντρα 

εξουσίας ή μη, εκμεταλλεύεται την επιρροή της για να εξυπηρετήσει διάφορες 

σκοπιμότητες ή συμφέροντα, ασκώντας προπαγάνδα με την οποία μπορούν να 

χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Επίσης, η χρήση του Twitter γίνεται όλο και πιο 

                                                           
84 Στη σελίδα του Συριακού Εθνικού Συνασπισμού στο Facebook, οι αναρτήσεις παρουσίαζαν συχνά 
εικόνες παιδιών ή ενηλίκων που σκοτώθηκαν από το καθεστώς Άσαντ. Η πτυχή αυτή ήταν ιδιαιτέρως 
σημαντική κατά τη διάρκεια των εικαζόμενων επιθέσεων με χημικά όπλα κατά της συριακής 
κυβέρνησης το 2013. Σε σύγκριση, ο Άσαντ παρουσίαζε το θέμα με εικόνες θλιβερών οικογενειών 
και φίλων στρατιωτικού προσωπικού που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μαχών. Hyunjin Seo & 
Husain Ebrahim, Visual propaganda on Facebook: A comparative analysis of Syrian conflicts 
(ResearchGate, August 5, 2016), σ.18. 
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διαδεδομένη, για τη συλλογή πληροφοριών ή για την εκτέλεση αντι-προγανδιστικών 

δραστηριοτήτων (γνωστό ως crowd-sourcing).85 Το crowd-sourcing χρησιμοποιείται 

για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την παρουσία αντιπάλων στο διαδίκτυο, 

με σκοπό την ανίχνευση ψευδών ειδήσεων και/ή επεξεργασμένες εικόνες ώστε να 

υποστηρίξουν αντι-προπαγανδιστικές δραστηριότητες. 

Στην περίπτωση της Συρίας, ο Άσαντ, δημιούργησε το Συριακό Ηλεκτρονικό 

Στρατό (Syrian Electronic Army, SEA), γνωστό και ως ‘’Assad’s Cyber warriors’’, 

υποστηριζόμενος από Ιρανούς ειδικούς. Αναγνωρίζοντας τη σημασία των 

κοινωνικών μέσων ενημέρωσης για τον έλεγχο των πολιτών και την κατασκευή της 

εικόνας της χώρας, η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τον SEA, για διασπορά 

προπαγάνδας και την αντιμετώπιση αυτής εναντίον του καθεστώτος γενικότερα. 

Προκειμένου να πετύχει στην αποστολή του (ο SEA), συλλέγει πληροφορίες και 

παρενοχλεί τους αντικαθεστωτικούς, εφαρμόζοντας τακτικές προπαγάνδας και 

παραπληροφόρησης.86 Οι δράσεις του περιλαμβάνουν ενέργειες λογοκρισίας, 

αποκλείοντας ιδιωτικά εικονικά δίκτυα (Private Virtual Networks) και τους 

ιστότοπους από τους οποίους μπορούν να μεταφορτωθούν μηνύματα, προκειμένου 

να εμποδιστεί η αντιπολίτευση να χρησιμοποιεί αυτήν την τεχνική για να 

παρακάμψει τη λογοκρισία. 

Ταυτόχρονα, κυρίως στις δυτικές κοινωνίες, προκύπτουν ολοένα και 

μεγαλύτερες ανησυχίες σχετικά με τις νεοεμφανιζόμενες μορφές ακτιβισμού και 

τρομοκρατίας. Οι ομάδες ακτιβιστών μπορούν να δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο 

για την υποστήριξη καταπιεσμένων πληθυσμών και επαναστατικών κινημάτων κατά 

των καθεστώτων, πιστεύοντας ότι βρίσκονται στη σωστή πλευρά μιας σύγκρουσης. 

Αλλά σε μία σύγκρουση η αντίληψη του ποιος είναι καλός και ποιος κακός μπορεί 

να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Καθώς οι ομάδες αυτές συμμετέχουν όλο και 

περισσότερο σε έναν αμφισβητούμενο χώρο μάχης πληροφοριών θα ανακύπτουν 

ολοένα και περισσότερες πολιτικές και στρατηγικές προκλήσεις για τα κράτη και 

τους διεθνείς οργανισμούς.87 Οι ακτιβιστές Anjem Choudary και Mohammed 

Mizanur Rahman, καταδικάστηκαν προσφάτως για τη χρήση διαδικτυακών 

                                                           
85 Nissen, ό.π., no 4, σ.83. 
86 Shane Harris, How Did Syria’s Hacker Army Suddenly Get So Good? Foreign Policy, September 
4, 2013. http://foreignpolicy.com/2013/09/04/how-did-syrias-hacker-army-suddenly-get-so-good/, 
πρόσβαση Σεπτέμβριος 28, 2017. 
87 Nissen, ό.π., no 4, σ.108. 

http://foreignpolicy.com/2013/09/04/how-did-syrias-hacker-army-suddenly-get-so-good/
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διαλέξεων και μηνυμάτων, ενθαρρύνοντας την υποστήριξη προς το ΙΚ. Στις θέσεις 

τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δύο ακτιβιστές υποσχέθηκαν υπακοή στο 

Χαλιφάτο σύμφωνα με τον επικεφαλής, αλ-Μπαγκντάντι, ο οποίος διακατέχεται από 

την πεποίθηση ότι όλοι οι μουσουλμάνοι έχουν καθήκον να τον υπακούσουν και να 

τον υποστηρίξουν.88 

Αντίστοιχα, οι προπαγανδιστικές τρομοκρατικές επιθέσεις είναι συχνά 

προσεκτικά χορογραφημένες για να προσελκύσουν την προσοχή των ηλεκτρονικών 

μέσων ενημέρωσης και του κοινού. Οι τακτικές επιρροής και προπαγάνδας στο 

διαδίκτυο από το ΙΚ έχει οδηγήσει στη ριζοσπαστικοποίηση ατόμων, οδηγώντας στις 

τρομοκρατικές επιθέσεις μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, οι οποίες έχουν διεξαχθεί 

από μεμονωμένα άτομα, τους ‘’μοναχικούς λύκους’’89 όπως χαρακτηρίζονται ή 

αναρτώντας τις εγκληματικές πράξεις τους στο διαδίκτυο ως μέρος των 

προπαγανδιστικών προσπαθειών τους. Χαρακτηριστικά, στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, 

υπήρξε μια δημοσίευση στο Twitter που φαίνεται να συντάχθηκε από το ΙΚ το οποίο 

προκαλεί τη διεξαγωγή επιθέσεων σε κέντρα ανακούφισης εκτοπισμένων 

Αμερικανών πολιτών λόγω του τυφώνα Χάρβεϊ στα τέλη Αυγούστου ιδίου έτους.90  

Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι σε μια σύγκρουση  όλοι οι παράγοντες 

επιδιώκουν να διατηρήσουν την πίστη των υποστηρικτών τους και να 

υπονομεύσουν τους αντιπάλους τους μέσω της διάδοσης της δικής τους αφήγησης 

για τον πόλεμο. Η δραστηριότητα στο διαδίκτυο πλέον αποτελεί μία κρίσιμη 

παράμετρο επιθετικής παραπληροφόρησης και επιρροής που μπορεί να έχει άμεσο 

στρατηγικό αποτέλεσμα για αυτόν που τη χρησιμοποιεί. Η δημοσιότητα και η 

προπαγάνδα παρέχουν μια διαφορετική αξία στην απόλυτη στρατηγική τους. 

Αποτελούν τα μέσα ή τα εργαλεία  για να ενισχύσουν περαιτέρω τις πολιτικές τους 

                                                           
88 Steven Erlanger, Anjem Choudary, Islamist Activist in Britain, Is Convicted of Supporting ISIS, NY 
Times, August 16, 2016. https://www.nytimes.com/2016/08/17/world/europe/anjem-choudary-
islamist-activist-in-britain-is-convicted-of-supporting-isis.html?mcubz=1, πρόσβαση Σεπτέμβριος 28, 
2017. 
89 Η τρομοκρατία των ‘’μοναχικών λύκων΄΄ είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο είδος τρομοκρατίας, 
ιδιαίτερα στη Δύση, όπου όλες οι πρόσφατες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από άτομα που 
ριζοσπαστικοποιήθηκαν, προσλήφθηκαν και εκπαιδεύτηκαν με τη χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. 
90 Συγκεκριμένα το μήνυμα έλεγε ‘’Σε όλους τους μοναχικούς μουντζαχεντίν των ΗΠΑ, πατήστε στο 
Χιούστον και επιτεθείτε σε κάποιο από τα κέντρα ανακούφισης εκτοπισμένων από τις πλημμύρες, 
φροντίστε να φέρετε πολλές προμήθειες / παιχνίδια για να δείτε αν μπορείτε να βοηθήσετε βγάζοντας 
οποιοδήποτε (άπιστο) από τη δυστυχία του". Chris Perez, ISIS calls for ‘lone wolf’ attacks on 
hurricane relief centers, NY Post, September 15, 2017. http://nypost.com/2017/09/15/isis-calls-for-
lone-wolf-attacks-on-hurricane-relief-centers/, πρόσβαση Σεπτέμβριος 28, 2017. 

https://www.nytimes.com/by/steven-erlanger
https://www.nytimes.com/2016/08/17/world/europe/anjem-choudary-islamist-activist-in-britain-is-convicted-of-supporting-isis.html?mcubz=1
https://www.nytimes.com/2016/08/17/world/europe/anjem-choudary-islamist-activist-in-britain-is-convicted-of-supporting-isis.html?mcubz=1
http://nypost.com/2017/09/15/isis-calls-for-lone-wolf-attacks-on-hurricane-relief-centers/
http://nypost.com/2017/09/15/isis-calls-for-lone-wolf-attacks-on-hurricane-relief-centers/
http://nypost.com/2017/09/15/isis-calls-for-lone-wolf-attacks-on-hurricane-relief-centers/
http://nypost.com/2017/09/15/isis-calls-for-lone-wolf-attacks-on-hurricane-relief-centers/
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επιδιώξεις. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η μορφή προπαγάνδας είναι το κύριο μέσο 

επικοινωνίας για διάφορες κυβερνο-τρομοκρατικές ομάδες να μεταφέρουν τις 

προθέσεις τους, δεδομένου ότι το διαδίκτυο και ειδικότερα τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης είναι επίσης σημαντικά ακόμη και για τους απλούς ανθρώπους που ζουν 

σε περιοχές συγκρούσεων, σε βαθμό που η πρόσβαση στις πληροφορίες αποτελεί 

πόρο ισοδύναμο με την εξασφάλιση των στοιχειωδών αναγκών επιβίωσης.  

Παράλληλα, όπως αναλύθηκε παραπάνω, τρομοκρατικές οργανώσεις 

εκμεταλλεύονται όλο και περισσότερο την ευκαιρία που προσφέρει η νέα τεχνολογία 

για να ενισχύσουν αντι-δυτικές αντιλήψεις της παγκόσμιας κοινής γνώμης και να 

διασπείρουν την ιδεολογική τους προπαγάνδα. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, η 

προπαγάνδα αυτών των οργανώσεων περιλαμβάνει τη στρατολόγηση, τη 

ριζοσπαστικοποίηση, την υποκίνηση στην τρομοκρατία και την εξάπλωση του 

τρόμου (ψυχολογικός πόλεμος). Πρόκειται για τη διάδοση περιεχομένου 

πολυμέσων που παρέχει ιδεολογικές ή πρακτικές οδηγίες, εξηγήσεις, δικαιολογίες 

και προαγωγή των τρομοκρατικών ενεργειών και απευθύνεται σε διαφορετικά 

ακροατήρια, αφενός στους πιθανούς συμπαθούντες αφετέρου στους εχθρούς.91 Το 

ΙΚ έχει δείξει την επιδεξιότητα της προπαγάνδας ως μέσο για την οικοδόμηση 

αξιοπιστίας και την εδραίωση της νομιμότητας, χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά μέσα 

και την τεχνολογία του κυβερνοχώρου τόσο για λόγους στρατολόγησης αλλά και 

εκφοβισμού. 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η καινοτομία μέσω του διαδικτύου προκάλεσαν 

την ανάπτυξη της διαδικτυακής τρομοκρατικής προπαγάνδας και της 

στρατολόγησης, που τροφοδοτήθηκε από παρατεταμένες διαμάχες που υπήρχαν 

σε τμήματα του μουσουλμανικού κόσμου κυρίως στη Μέση Ανατολή και στις χώρες 

της βορείου Αφρικής. Η ευκολία πρόσβασης και η ανωνυμία που προσφέρεται από 

τη διαδικτυακή τεχνολογία επέτρεψε σε αυτές τις ομάδες χωρίς φόβο να 

εκμεταλλευτούν τη διαφορετικότητα μεταξύ των ανθρωπίνων πεποιθήσεων, 

ενισχύοντας τα αισθήματα αδικίας από τα οποία πιθανώς να διακατέχονται. 

                                                           
91 UNODC, The Use of the Internet for Terrorist Purposes, 2012. 
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/October/unodc-launches-report-to-assist-member-
states-to-counter-the-use-of-the-internet-for-terrorist-purposes.html, πρόσβαση Σεπτέμβριος 28, 
2017. 

http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/October/unodc-launches-report-to-assist-member-states-to-counter-the-use-of-the-internet-for-terrorist-purposes.html
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/October/unodc-launches-report-to-assist-member-states-to-counter-the-use-of-the-internet-for-terrorist-purposes.html
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Τέλος, αν και τα κράτη ως σήμερα φαίνονται ανέτοιμα να αντιμετωπίσουν 

αυτό το αυξανόμενο φαινόμενο του επικοινωνιακού πολέμου γενικότερα, σταδιακά 

ανέπτυξαν στρατηγικές επικοινωνίας αφενός για την υποστήριξη των δικών τους 

θέσεων αφετέρου για την αντιμετώπιση απειλών που προέρχονται από άλλους 

κρατικούς και μη δρώντες. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζεται ότι προπαγανδιστικές 

εκστρατείες, καθώς και άλλες ιδεολογικές επιταγές, ως μέρος του επικοινωνιακού 

πόλεμου χρησιμοποιούνται συχνά ως ένα κρίσιμο εργαλείο για την επιδείνωση ή 

ακόμη και την πρόκληση συγκρούσεων. 

2.4 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Κατά τον πρώην Γραμματέα των Η.Ε, Μπαν Κι-μουν, «Το διαδίκτυο είναι ένα 

πρωταρχικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι τρομοκράτες μπορούν να 

συμπεριφέρονται με έναν πραγματικά διακρατικό τρόπο».92 

Η τρομοκρατία αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της παγκόσμιας 

ασφάλειας, καθώς οι απειλές των διεθνικών τρομοκρατικών δικτύων καθίστανται 

ολοένα και πιο αξιόπιστες και εάν υλοποιηθούν επιτυχώς, όλο και πιο 

καταστροφικές. Ποια είναι όμως η σύνδεση της στρατηγικής επικοινωνίας με την 

τρομοκρατία και πως αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντά της; 

Όταν μετά την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001 στις ΗΠΑ, η αλ-Κάιντα 

δημοσιοποίησε προπαγανδιστικά βίντεο στο τηλεοπτικό δίκτυο του Al Jazeera, αυτό 

σήμαινε ότι η διάδοση υλικού εξαρτιόταν από ένα τρίτο μέρος και ήταν ευάλωτη στη 

λογοκρισία και τις αλλαγές. Η αντιτρομοκρατική εκστρατεία που ακολούθησε, είχε 

ως αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός τρομοκρατικών ομάδων να μεταφέρουν τις 

δραστηριότητές τους στον κυβερνοχώρο, δημιουργώντας χιλιάδες ιστότοπους και 

αναπτύσσοντας τις δικές τους δυνατότητες παράγωγης μηνυμάτων, αναρτώντας 

αυτά στο διαδίκτυο. Η ηλεκτρονική τζιχάντ της αλ-Κάιντα δημιούργησε ένα 

περιβάλλον απειλής όπου οι τρομοκρατικές δραστηριότητες μπορούν να 

προέρχονται από ένα μεγάλο αριθμό κρατών και στοιχεία της να 

δραστηριοποιούνται εντός αυτών. Αυτοί οι μεταμοντέρνοι τρομοκράτες 

                                                           
92 Στο ίδιο. 
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εκπαιδεύονται σε εικονικά online στρατόπεδα, εκμεταλλευόμενοι το πλουραλιστικό 

περιβάλλον των νέων κοινωνικών μέσων ενημέρωσης.93 

Σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό, ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών των 

τρομοκρατικών οργανώσεων για επικοινωνία έχει πολλαπλασιαστεί παράλληλα με 

την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας. Πλέον, οι τρομοκρατικές οργανώσεις 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και κυρίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να 

δημιουργήσουν τα αποτελέσματα που επιθυμούν μέσω μιας σειράς 

δραστηριοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο, επικοινωνούν θέματα που διακατέχονται από 

θυμό και μίσος, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά μεθόδους επικοινωνιακού 

πολέμου για να αμφισβητήσουν τα πρότυπα και τους κανόνες της κοινωνίας, 

εξιδανικεύοντας τις πράξεις τους μέσω της ενίσχυσης των μηνυμάτων που διαχέουν 

παγκοσμίως. 

Σαφώς οι δραστηριότητές τους στο επικοινωνιακό περιβάλλον αποσκοπούν 

να αποκομίσουν απτά οφέλη στο τακτικό πεδίο τα οποία είναι απαραίτητα για να 

ενισχύουν τη δύναμη και τη βιωσιμότητά τους. Σε έκθεση του Weimann για το 

Ινστιτούτο Ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών, εντόπισε οκτώ τρόπους 

(αναφερόμενος στους τζιχαντιστές) εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του 

διαδικτύου. Αυτοί αφορούν κυρίως τον ψυχολογικό πόλεμο, την προπαγάνδα και 

δημοσιότητα, την εξόρυξη δεδομένων, τη συγκέντρωση κεφαλαίων, τη 

στρατολόγηση και κινητοποίηση, την ομαδική δικτύωση, την ανταλλαγή 

πληροφοριών και το συντονισμό επιθέσεων. 

Ωστόσο όλες οι οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου και αυτών που 

ισχυρίζονται ότι ενεργούν υπό το πρίσμα μιας θρησκείας, κατέχουν μακροχρόνιους 

στρατηγικούς στόχους. Αυτή η πρακτική ακολουθείται από τους ισλαμιστές του ΙΚ 

από το 2014 έως σήμερα, ξεκινώντας σημειολογικά από τη Συρία και το Ιράκ, 

θέλοντας να επανιδρύσουν το Χαλιφάτο και να επεκτείνουν τα σύνορά του ώστε να 

ταυτίζονται με εκείνα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο αμείλικτος ιδεολογικός 

πόλεμος του ΙΚ που προωθείται μέσω προπαγανδιστικών δραστηριοτήτων έχουν 

ως στόχο της επίτευξη του στρατηγικού τους σκοπού.  

                                                           
93 Gabriel Weimann, New Terrorism and New Media (Washington: Wilson Center Common Labs, 
2014), σ.3. 
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Η σημασία της χρήσης του διαδικτύου από τους τζιχαντιστές είναι τέτοια που 

στις 4 Ιανουαρίου 2012 σε φόρουμ (al-Fidaa και Shumukh al-Islam) των ιδίων 

ανάρτησαν ένα έγγραφο σχετικά με την ηλεκτρονική τζιχάντ. Σύμφωνα με τη 

διακήρυξη των ίδιων «[...] οποιοσδήποτε μουσουλμάνος που σκοπεύει να κάνει 

τζιχάντ εναντίον του εχθρού με ηλεκτρονικό τρόπο, θεωρείται με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο μουτζαχεντίν, αρκεί να ικανοποιεί τις συνθήκες της τζιχάντ όπως η ειλικρινής 

πρόθεση και ο στόχος παροχής υπηρεσιών στο Ισλάμ και της υπεράσπισής του, 

ακόμα κι αν βρίσκεται μακριά από το πεδίο της μάχης».94 Κατά τη δική τους 

ιδεολογία, μουντζαχεντίν είναι όποιος ασχολείται με τζιχάντ και επομένως αυτή 

αποτελεί μια θεϊκή κατάσταση που περιμένουν πολλοί, προωθώντας τη χρήση του 

διαδικτυακού περιβάλλοντος σε ένα επίσημο μέσο του πολέμου. 

Η χρήση επικοινωνιακών τακτικών από τρομοκρατικές ομάδες ποικίλει 

καθώς απευθύνονται σε ένα πλήθος ατόμων, ώστε να προσαρμόζουν τα μηνύματα 

και τη διάδοση των πληροφοριών, στις προτιμήσεις, τις αξίες και τις κλίσεις 

συγκεκριμένων ομάδων ή ατόμων. Για παράδειγμα, το Facebook προσφέρεται 

κυρίως λόγω της δυνατότητας που παρέχει σε όλους να βλέπουν και να 

δημιουργούν το προφίλ του κάθε χρήστη και συνεπώς να προσαρμόζουν την 

επιθετική στρατηγική τους. Αυτή η τακτική είναι γνωστή ως ‘’narrowcasting’’ και 

απευθύνεται κυρίως στο νεαρό πληθυσμό.95 Το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής 

Ασφάλειας, σε μια ειδική έκθεσή του απαρίθμησε διάφορες τρομοκρατικές χρήσεις 

του Facebook ως: 

• Τρόπο ανταλλαγής επιχειρησιακών και τακτικών πληροφοριών, όπως 

συνταγές βόμβας, συντήρηση και χρήση όπλων κλπ. 

• Πύλη προς εξτρεμιστικές τοποθεσίες και άλλα ριζοσπαστικά 

περιεχόμενα σε απευθείας σύνδεση διαφόρων ομάδων Facebook και φόρουμ 

συζητήσεων. 

• Πύλη μέσων ενημέρωσης για την τρομοκρατική προπαγάνδα και την 

εξωστρεφή ιδεολογική ανταλλαγή μηνυμάτων. 

                                                           
94 Jihadist Gives Analysis of Electronic Jihad. https://news.siteintelgroup.com/Jihadist-News/jihadist-
gives-analysis-of-electronic-jihad.html , πρόσβαση Σεπτέμβριος 29, 2017. 
95 Weimann, ό.π., no 93, σ.3. 

https://news.siteintelgroup.com/Jihadist-News/jihadist-gives-analysis-of-electronic-jihad.html
https://news.siteintelgroup.com/Jihadist-News/jihadist-gives-analysis-of-electronic-jihad.html
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• Ένα πλουραλιστικό πεδίο πληροφοριών για απομακρυσμένη 

αναγνώριση των στόχων και την επακολουθούμενη στοχοποίηση τους.96 

Η ριζοσπαστική ισλαμική ομάδα των Αδελφών Μουσουλμάνων, δημιούργησε 

το δικό της ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως 

το Facebook υπό την ονομασία IkhwanBook. Αυτοί οι ιστότοποι, με τις τεράστιες 

βάσεις των χρηστών τους και την αφθονία των πληροφοριών που παράγουν οι 

χρήστες, παρουσιάζουν τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες εκμετάλλευσης. Αφενός 

καθίσταται δύσκολος ο έλεγχός τους όπως υποστηρίχθηκε λόγω της πληθώρας των 

αναρτώμενων πληροφοριών και της πολιτικής απορρήτου, αφετέρου παρέχουν 

στοιχεία σχετικά με τις τρέχουσες τακτικές και τεχνικές που μεταδίδονται μέσα από 

το διαδίκτυο. Ο Weimann, υποστηρίζει ότι οι νέες πλατφόρμες βοηθούν στο 

σχεδιασμό και τον συντονισμό των επιθέσεων, χάριν της αμεσότητας, καθιστώντας 

έτσι τις επιθέσεις πιο αποτελεσματικές και τέλος συνδράμουν στη συλλογή 

πληροφοριών παγκοσμίως με την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους για 

σημαντικούς στρατηγικούς στόχους.97 Συνεπώς, το Facebook χρησιμοποιείται ως 

πλατφόρμα για την ανταλλαγή επιχειρησιακών και τακτικών πληροφοριών, 

αποτελώντας μια πύλη σε εξτρεμιστικές ιστοσελίδες και φόρουμ, προάγοντας την 

προπαγάνδα και την εξωστρέφεια των ιδεολογικών τους μηνυμάτων, αλλά δεν 

αποτελεί τη μοναδική πλατφόρμα για εξτρεμιστική χρήση. Εξτρεμιστικό υλικό, 

συμπεριλαμβανομένων εγγράφων, βίντεο και αρχείων ήχου, έχουν μεταδοθεί και σε 

άλλους δημοφιλείς ιστότοπους, όπως το Twitter, το YouTube και το MySpace. 

Επιπρόσθετα, ο ψυχολογικός πόλεμος που διεξάγεται από τις τρομοκρατικές 

ομάδες συνίσταται στη διάδοση ανεπιθύμητων, φρικιαστικών εικόνων και βίντεο 

από τις δραστηριότητές τους, αναρτημένα κυρίως στο YouTube, στοχεύοντας τους 

αντιπάλους για την εξάπλωση του τρόμου. Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο οι 

τρομοκράτες διοχετεύουν εκπαιδευτικό υλικό, παρακάμπτοντας τα φυσικά 

γεωγραφικά εμπόδια, προς τους υποστηρικτές τους ώστε να αναπτύξουν αυτόνομη 

δραστηριότητα και να εξοπλιστούν για την εκδήλωση επιθέσεων, όπως συνέβη στη 

                                                           
96 Department of Homeland Security, Terrorist Use of Social Networking Facebook Case Study, 
Public Intelligence, December 5, 2010. http://publicintelligence.net/ufouoles-dhs-terrorist-use-of-
social-networking-facebook-case-study, πρόσβαση Σεπτέμβριος 29, 2017. 
97 Weimann, ό.π., no 93, σ.1-2. 

http://publicintelligence.net/ufouoles-dhs-terrorist-use-of-social-networking-facebook-case-study
http://publicintelligence.net/ufouoles-dhs-terrorist-use-of-social-networking-facebook-case-study
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Βοστώνη το 2013, όπου η βόμβα από τους τρομοκράτες είχε κατασκευαστεί μέσω 

οδηγιών που περιέχονταν στο ηλεκτρονικό περιοδικό Inspire της αλ-Κάιντα.98 

Με την εμφάνιση του Twitter, η διεθνής τρομοκρατία βρήκε το πεδίο το οποίο 

χρειαζόταν για τη δική της προπαγάνδα και την εσωτερική επικοινωνία. Η 

προπαγάνδα, απευθύνεται στους συμπαθούντες για την υποστήριξη του σκοπού 

τους και τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Το 2013 στο Κατάρ, διεξήχθη μια εκστρατεία 

μέσω του Twitter που περιελάμβανε την ενίσχυση με δωρεές ώστε να επιτευχθεί ο 

εξοπλισμός των τζιχαντιστών.99 Κατά τον Hoffman, εμπειρογνώμονα κατά της 

τρομοκρατίας, η προπαγάνδα των τρομοκρατών έχει συγκεκριμένους στόχους. Ο 

σκοπός της είναι διδακτικός, σχεδιασμένος να ενημερώνει, να προσελκύει ή να 

διδάσκει νέους υποστηρικτές. Πειθαρχικός, χρησιμοποιώντας λεηλασίες ή απειλές 

για να εξασφαλίσει την υπακοή. Πομπώδης, με στόχο τον εκφοβισμό των τοπικών 

αρχών και την αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης του κοινού στην κυβέρνηση ή 

ακόμη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αυτό-προπαγανδιστικός για να 

υποστηρίξει το ηθικό των ήδη δεσμευμένων.100 

Η τρομοκρατική χρήση του Twitter εκμεταλλεύεται την πρόσφατη τάση στην 

κάλυψη ειδήσεων που συχνά θυσιάζει την επικύρωση των γεγονότων προς όφελος 

της κάλυψης σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα κύρια μέσα 

ενημέρωσης ενδέχεται να λαμβάνουν tweets ως νόμιμη πηγή ειδήσεων. 

Οργανώσεις εκμεταλλεύονται αυτό το κενό για σκοπούς προπαγάνδας, όπως η 

είδηση της βομβιστικής επίθεσης στον Λευκό Οίκο στις 23 Απριλίου 2013, κατά την 

οποία ο SEA ανάρτησε την ψευδής είδηση (Εικόνα 4) μέσω του λογαριασμού Twitter 

του Associated Press. Ασφαλώς ουδέποτε πραγματοποιήθηκε αυτή η επίθεση και 

δεν υπήρξαν θύματα, αν εξαιρέσουμε τις οικονομικές απώλειες (139 δις. $) της Wall 

                                                           
98 Associated Press, Al Qaeda magazine on pressure cookers: ‘Make a bomb in the kitchen of your 
mom’, The Washington Times, April 16, 2013. 
http://www.washingtontimes.com/news/2013/apr/16/al-qaeda-magazine-pressure-cookers-make-
bomb-kitch/, πρόσβαση Σεπτέμβριος 29, 2017. 
99 Sanctions Intelligence Update, Social Media and Illicit finance: a look at the conflict in Syria, The 
Camstoll Group, August 12, 2014. 
https://www.camstoll.com/wp-content/uploads/2014/08/SIU_Social-Media_140808.pdf, πρόσβαση 
Σεπτέμβριος 30, 2017. 
100 Bruce Hoffman, Inside Terrorism, Revised and Expanded Edition (New York: Columbia University 
Press, 2006), σ.199. 

http://www.washingtontimes.com/news/2013/apr/16/al-qaeda-magazine-pressure-cookers-make-bomb-kitch/
http://www.washingtontimes.com/news/2013/apr/16/al-qaeda-magazine-pressure-cookers-make-bomb-kitch/
https://www.camstoll.com/wp-content/uploads/2014/08/SIU_Social-Media_140808.pdf
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Street εκείνης της ημέρας.101 To Twitter μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για 

επικοινωνία μεταξύ των τρομοκρατών. Όταν οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ 

κατά της Συρίας φάνηκαν επικείμενες τον Αύγουστο του 2013, αρκετές 

τζιχαντιστικές ομάδες στη Συρία χρησιμοποίησαν το Twitter για να επικοινωνούν, 

προετοιμαζόμενοι για τις επακόλουθες επιθέσεις. 102 

Το YouTube, παρέχοντας μια τεράστια υπηρεσία ανάρτησης και ανταλλαγής 

βίντεο, έχει γίνει μια σημαντική πλατφόρμα για τις τρομοκρατικές ομάδες και τους 

υποστηρικτές τους, προωθώντας μια ακμάζουσα υποκουλτούρα που την 

χρησιμοποιεί για να επικοινωνεί και να διασπείρει προπαγάνδα. Πολλές σελίδες του 

YouTube έχουν δημοσιεύσει τρομοκρατικά βίντεο, που μερικά από αυτά 

συσχετίζονται με σημαντικά τρομοκρατικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο, όπως το 

πρόσφατο τρομοκρατικό χτύπημα στη Βαρκελώνη στις 17 Αυγούστου 2017, όπου 

οι τζιχαντιστές είχαν αναρτήσει προειδοποιητικό χτύπημα κατά της Ισπανίας. Ενώ 

πρόσφατα ανάρτησαν απειλητικό βίντεο κατά της Ιταλίας απειλώντας με 

αιματοκύλισμα τη Βενετία. Στο μήνυμα του, ο τρομοκράτης προπαγανδίζει ότι 

«χάριν της Βενετίας, θα πάω κατευθείαν στον Παράδεισο».103 Οι τρομοκρατικές 

ομάδες συνειδητοποίησαν τις δυνατότητες αυτής της πλατφόρμας για να διαδώσουν 

τα βίντεο προπαγάνδας και ριζοσπαστικοποίησης. Στο έγγραφο για την ηλεκτρονική 

τζιχάντ του 2012, οι τζιχαντιστές τονίζουν τη σημασία του YouTube, «Αδελφοί, 

πρέπει να μελετήσετε λεπτομερώς το YouTube, γιατί θα είναι ένας από τους πυλώνες 

των τζιχαντιστικών μέσων. Με τη θέληση του Αλλάχ, θα είναι ένα μόνιμο εργαλείο, 

για να μαρτυρήσουν οι Σταυροφόροι και οι βοηθοί τους. Προσπαθήστε να 

ανακαλύψετε νέα εργαλεία και μέσα».104 Αν και το YouTube και οι άλλοι κορυφαίοι 

ιστότοποι, απαγορεύουν οποιοδήποτε περιεχόμενο ρέπει προς τη βία και έχει 

απορρίψει βίντεο διαφόρων οργανώσεων, πολλά από αυτά παραμένουν διαθέσιμα 

και δημοσιεύονται ασκώντας ακόμη μεγαλύτερη τρομοκρατική προπαγάνδα. 

Σχετικά με το Instagram και το Flickr, οι τρομοκράτες υιοθέτησαν και αυτές 

τις εφαρμογές παροχής υπηρεσιών ανταλλαγής φωτογραφιών. Τζιχαντιστές έχουν 

                                                           
101 Το tweet του SEA: "Ops! @AP get owned by Syrian Electronic Army! #SEA #Syria 
#ByeByeObama’’,  BBC News, AP Twitter account hacked in fake 'White House blasts' post, April 
23, 2013. http://www.bbc.com/news/world-us-canada-21508660, πρόσβαση Σεπτέμβριος 30, 2017. 
102 Weimann, ό.π., no 93, σ.9. 
103 Διαθέσιμα στις https://www.youtube.com/watch?v=yF1V8o5nZQ4, και 
https://www.youtube.com/watch?v=iuZDyWe1DKo, πρόσβαση Σεπτέμβριος 30, 2017. 
104 Weimann, ό.π., no 93, σ.11. 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-21508660
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αναρτήσει πληθώρα φωτογραφιών στο Instagram που δοξάζουν τρομοκρατικούς 

ηγέτες όπως ο Οσάμα μπιν Λάντεν και ο Άνγουορ αλ-Ολάκι, καθώς και έναν αριθμό 

ηγετών της αλ-Κάιντα που "μαρτύρησαν" ενώ πολεμούσαν εναντίον της Δύσης. Στο 

Flickr συγκεκριμένα δημιουργήθηκε ένα εικονικό μνημείο για τους ξένους μαχητές 

που σκοτώθηκαν στη Συρία και το Ιράκ, με το όνομα, την προέλευσή τους και σχόλια 

θαυμασμού για την αφοσίωση και το θάρρος που επέδειξαν στις μάχες. 

Αναμφισβήτητα, ο βασικός στόχος αυτής της προπαγάνδας είναι να ενθαρρύνει 

περισσότερους αποξενωμένους μουσουλμάνους να ενταχθούν στον αγώνα.  

Συμπερασματικά, οι λόγοι για τους οποίους τρομοκρατικές οργανώσεις 

στρέφονται στον επικοινωνιακό πόλεμο του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής 

ενημέρωσης είναι ότι αυτά αποτελούν το σημείο αναφοράς για την πλειονότητα του 

παγκόσμιου κοινού και ειδικά του νεαρού πληθυσμού. Λόγω της δημοτικότητάς τους 

έχουν γίνει το πρόσφορο έδαφος τρομοκρατικών ομάδων για την επίτευξη των 

στόχων τους. Δεύτερον, τα μέσα αυτά είναι φιλικά προς το χρήστη, αξιόπιστα και 

χωρίς κόστος. Τέλος, η κοινωνική δικτύωση επιτρέπει στους τρομοκράτες να 

προσεγγίζουν το κοινό-στόχο και να εισβάλλουν στην ιδιωτικότητά του σε αντίθεση 

με τους παλαιότερους ιστότοπους που ανέμεναν την επίσκεψη των αναγνωστών 

τους.105 

Η πολυπληθής γλωσσική και πολιτιστική βάση των χρηστών και η αδυναμία 

επαλήθευσης της προέλευσή τους καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση πιθανών απειλών στο ψηφιακό κοινωνικό 

χώρο. Παράλληλα η παρουσία μη βίαιου εξτρεμιστικού υλικού σε προφίλ χρηστών 

και η διασύνδεσή τους με ύποπτο περιεχόμενο περιπλέκει το έργο της απομόνωσης 

και της αξιολόγησης της αξιοπιστίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με τις 

πολιτικές ρυθμίσεις απορρήτου των παρεχόμενων διαδικτυακών εφαρμογών, οι 

τρομοκράτες μπορούν να χρησιμοποιούν τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης 

ως ένα βιώσιμο εργαλείο για πολεμικούς σκοπούς. 

 Η ραγδαία αύξηση της προβολής της online προπαγάνδας και του ισλαμικού 

φονταμενταλισμού έχει καταστεί ένα σημαντικό μέλημα των υπηρεσιών ασφαλείας 

παγκοσμίως. Όπως θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο, το ΙΚ κατάφερε να 

                                                           
105 Weimann, ό.π., no 93, σ.3. 
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διαδώσει την ιδεολογία του και να προσελκύσει νέα μέλη καταλαμβάνοντας τον 

ψηφιακό κόσμο, ενισχύοντας τα αντι-δυτικά αισθήματα της κατακερματισμένης 

μουσουλμανικής κοινότητας για τη δημιουργία του πολυπόθητου Χαλιφάτου. Σε 

αυτό το φαινόμενο, τα κράτη φάνηκαν ανέτοιμα να αναπτύξουν μια στρατηγική ώστε 

να ανταπεξέλθουν στο δυναμικό και ανθεκτικό χαρακτήρα της online προπαγάνδας 

και στις δυσκολίες που συνόδευαν έναν ήδη περιθωριοποιημένο μουσουλμανικό 

πληθυσμό που διακατέχεται από μια ευρεία έλλειψη εμπιστοσύνης προς το δυτικό 

κόσμο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 

 «Παρόλο που η απάτη σε άλλες δραστηριότητες είναι επαχθής, στη διαχείριση 

του πολέμου είναι επαινετή και ένδοξη και εκείνος που καταβάλλει τον εχθρό 

χρησιμοποιώντας απάτη πρέπει να επαινείται όσο και αυτός που το πράττει με τη 

βία». 

Niccolo Machiavelli, Discourses on Livy106 

Έχοντας εξετάσει το θεωρητικό πλαίσιο του επικοινωνιακού πολέμου όσον 

αφορά την επίδρασή του στη μετεξέλιξη των χαρακτηριστικών των σύγχρονων 

συγκρούσεων και της δυναμικής του να επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ κρατών στον 

τομέα της διπλωματίας, του επηρεασμού των αντιλήψεων αλλά και της χρήσης του 

από ριζοσπαστικές ομάδες για την προώθηση της δικής τους ιδεολογίας, το παρόν 

κεφάλαιο θα εντρυφήσει στην καινοτόμο επικοινωνιακή στρατηγική, όπως 

αποδείχθηκε, του Ισλαμικού Κράτους. Ειδικότερα η έρευνα έχει εστιάσει στο εάν η 

συγκεκριμένη οργάνωση έχει κάποιο modus operanti107 για να απαντηθούν 

ερωτήματα σχετικά με την επικοινωνιακή και οργανωτική της δομή, ποιοι είναι οι 

στόχοι της και τα μέσα που χρησιμοποιεί αλλά και τι έχει καταφέρει στον ευαίσθητο 

χώρο της Μέσης Ανατολής, αλλά και παγκοσμίως. Για το σκοπό της παρούσας 

μελέτης είναι σημαντικό, ωστόσο, να διερευνηθεί η στάση κρατικών παραγόντων 

του διεθνούς συστήματος και γιατί αυτά απέτυχαν να αντιμετωπίσουν την 

προπαγάνδα του ΙΚ και τη ριζοσπαστικοποίηση που αυτό προωθεί. 

Στο πεδίο των διεθνών σχέσεων, η έρευνα για τη δημόσια διπλωματία έχει 

επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στις κυβερνήσεις, ως αποκλειστικούς φορείς αυτής, 

αποκλείοντας μη κρατικούς δρώντες από τη δημόσια συζήτηση και την ανάπτυξη 

μιας θεωρίας ικανής να οικοδομήσει τα επικοινωνιακά πρότυπα που θα μπορούσε 

να βοηθήσει στην κατανόηση και επεξήγηση των στρατηγικών της.108 Ωστόσο, στην 

πληροφοριακή εποχή, λόγω του μεγάλου βαθμού πρόσβασης σε εξελιγμένα 

                                                           
106 Niccolo Machiavelli, Discourses on Livy (Chicago, The University of Chicago Press, 1996), σ. 
299. Μετάφραση Harvey Mansfield και Nathan Tarcov. 
107 Modus Operandi, είναι λατινική φράση, σημαίνει τρόπος του λειτουργείν. 
108 Eytan Gilboa, Searching for a Theory of Public Diplomacy, The Annals of the American Academy 
of Political and Social Science (SAGE Publications, 2008), σ.56-58.  
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επικοινωνιακά εργαλεία και η ευκολία διάδοσης των μηνυμάτων στο εικονικό πεδίο, 

κατέστησαν εφικτή τη δυνατότητα για μη κρατικούς δρώντες να στρέφονται και 

πολλές φορές να ανακαλύπτουν νέα μονοπάτια της διπλωματίας και επικοινωνιακές 

στρατηγικές για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους όπως συνέβη με το ΙΚ. 

Στην περίπτωση του πολέμου στη Συρία και το Ιράκ, το ΙΚ δεν είναι το μόνο 

που προωθεί τη δική του ιδεολογική αφήγηση και ερμηνεία για το Ισλάμ καθώς 

δραστηριοποιούνται και άλλες οργανώσεις, η Χεζμπολάχ, η Αλ Νούσρα (παρακλάδι 

της αλ-Κάιντα στη Συρία) και πολλές συριακές ομάδες ανταρτών. Η θρησκευτική και 

πολιτική ερμηνεία του Ισλάμ  μπορεί επίσης να βρεθεί στη ρητορική κρατών, όπως 

το Ιράν και η Σαουδική Αραβία, που εμμέσως έχουν εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο. 

Ωστόσο το παρόν κεφάλαιο εστιάζεται κυρίως στο ΙΚ το οποίο υιοθέτησε μια 

επικοινωνιακή στρατηγική πιο επιτυχημένη στις online δραστηριότητες από ό, τι 

άλλες παρόμοιες οργανώσεις. Με σκοπό την κατανόηση της στρατηγικής του ΙΚ στη 

Συρία και το Ιράκ κρίνεται σκόπιμη η συνοπτική χρονολογική αναφορά πως αυτή η 

οργάνωση δημιουργήθηκε και στον τρόπο ανέλιξής της.  

3.1 Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Στις σύγχρονες διεθνείς υποθέσεις, η τρομοκρατική οργάνωση γνωστή ως  

Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της αλ-Σαμ είναι μια ιδιαίτερη οντολογική περίπτωση, 

η οποία χαρακτηρίζεται από μεσαιωνικές αντιλήψεις και την ανάγκη επικράτησης 

του ισλαμικού νόμου της Σαρία,109 προπαγανδίζοντας την αναβίωση του ισλαμικού 

παρελθόντος από την εμφάνισή της, πολύ πριν την αυτοανακύρηξη του Χαλιφάτου 

τον Ιούνιο του 2014.110 Ως Χαλιφάτο, το ΙΚ απαιτεί θρησκευτική, πολιτική και 

στρατιωτική εξουσία πάνω στους μουσουλμάνους όλου του κόσμου και είναι το 

αποτέλεσμα σχεδόν 20 ετών εξέλιξης (Εικόνα 5). 

                                                           
109 Sharia (Σαρία) είναι ο ισλαμικός θρησκευτικός κώδικας διαβίωσης, ο οποίος είναι εμπνευσμένος 
από το Κοράνι. Χρησιμοποιείται ως αναφορά στο ισλαμικό δίκαιο αλλά και τον ισλαμικό τρόπο ζωής 
γενικότερα. https://en.wikipedia.org/wiki/Sharia, πρόσβαση Οκτώβριος 1, 2017. 
110 Την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014, κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού στο Μεγάλο Τζαμί της 
Μοσούλης, ο Abu Bakr al-Baghdadi, μίλησε από το μπαλκόνι, ισχυριζόμενος ότι είναι ο αγγελιοφόρος 
του Μωάμεθ και ανακήρυξε τον εαυτό του ως «ηγέτη των πιστών». Κάλεσε όλους τους πιστούς 
μουσουλμάνους να ενταχθούν στο Χαλιφάτο και να υπακούσουν στο ΙΚ. Hannah Strange, Islamic 
State leader Abu Bakr al-Baghdadi addresses Muslims in Mosul, The Telegraph, July 05 2014. 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10948480/Islamic-State-leader-Abu-
Bakr-al-Baghdadi-addresses-Muslims-in-Mosul.html, πρόσβαση Οκτώβριος 1, 2017. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sharia
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10948480/Islamic-State-leader-Abu-Bakr-al-Baghdadi-addresses-Muslims-in-Mosul.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10948480/Islamic-State-leader-Abu-Bakr-al-Baghdadi-addresses-Muslims-in-Mosul.html
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Η άνοδος του μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης 

τριών παραγόντων.111 Ως πρώτος παράγοντας ήταν η εμφάνιση της αλ-Κάιντα στη 

διεθνή σκηνή και η εκτεταμένη προβολή της ισλαμικής τζιχάντ, που αποτέλεσε 

ιδεολογικό εφαλτήριο δημιουργίας παρόμοιων ομάδων, ιδιαίτερα μετά την επίθεση 

στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το Σεπτέμβριο του 2001. Η ιδέα της ίδρυσης του 

ΙΚ ήταν του Ιορδανού Αμπού Μουσάμπ αλ-Ζαρκάουι, αρχικά με την ονομασία 

Jama'at al Tawhid wal-Jihad (JTWJ) - επικουρούμενη από την αλ-Κάιντα - και 

βασίστηκε στον τζιχαντισμό. 

Ο δεύτερος θεμελιώδης παράγοντας ήταν η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ 

στο Ιράκ το 2003. Μετά την εισβολή, η JTWJ αναπτύχθηκε στο Ιράκ τον Οκτώβριο 

του 2004, όπου ο Ζαρκάουι με την υποστήριξη του Μπιν Λάντεν άλλαξε το όνομα 

της οργάνωσης σε Tanzim Qaidat al-Jihad fi Bilad al-Rafiadayn - πιο γνωστή ως αλ-

Κάιντα του Ιράκ (AQI) -  και έγινε διαβόητη για τη συμμετοχή της στην ευρύτερη 

ιρακινή εξέγερση, όχι μόνο για τις βίαιες επιθέσεις στις δυνάμεις του συνασπισμού, 

αλλά και για τις βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας εναντίον πολιτών.112 Ουσιαστικά, 

πρόκειται για μια μαχητική ομάδα σαλαφιστών113 τζιχαντιστών που παραμένουν 

πιστοί στο φονταμενταλιστικό Ουχαμπιτικό δόγμα του Σουνιτικού Ισλάμ, η οποία 

ήλθε στο διεθνές προσκήνιο μετά την ανάληψη του ελέγχου της Μοσούλης, της 

Φαλούτζα και του Τικρίτ στο Ιράκ. Η χρησιμοποίηση εξαιρετικά βίαιων τακτικών 

είχαν ως στόχο την υποκίνηση εσωτερικού χάους και αστάθειας ενώ παράλληλα 

αυτές οι τακτικές στρεφόντουσαν εναντίον των Σιιτών, αγνοώντας τη διαφορά 

μεταξύ μαχητών και πολιτών,114 αποκλίνοντας από τις προτεραιότητες της αλ-

Κάιντα, αν και εξακολουθούσε να υφίσταται αυτή η διασύνδεση. Μετά το θάνατο του 

Ζαρκάουι, σε αμερικανικό αεροπορικό βομβαρδισμό το 2006, η οργάνωση 

                                                           
111 Daniel Cunningham, Sean Everton & Robert Schroeder, Social Media and the ISIS Narrative 
(Monterey: Department of Defense Analysis, 2015), σ.2-3. 
112 Erin Marie Saltman & Charlie Winter, Islamic State: The Changing Face of Modern Jihadism 
(Quilliam Foundation, 2014). 
113 Ο Σαλαφισμός αποτελεί ένα εξαιρετικά συντηρητικό μεταρρυθμιστικό κίνημα στο Σουνιτικό Ισλάμ. 
Το δόγμα του Σαλαφισμού συνοψίζεται ως μια φονταμενταλιστική προσέγγιση του Ισλάμ, μιμούμενη 
τον Προφήτη Μωάμεθ και τους πρώτους ακολούθους του, απορρίπτοντας το θρησκευτικό 
νεωτερισμό ή μπίντα (αίρεση), υποστηρίζοντας την εφαρμογή της Σαρία. 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%86%CE%B9%CF%83%
CE%BC%CF%8C%CF%82, πρόσβαση Οκτώβριος 1, 2017. 
114 John Turner, Strategic Differences: Al Qaeda's Split with the Islamic State of Iraq and al-Sham. 
Small Wars & Insurgencies, 2015. Βλ. σχετικά Chiara De Cuia, IS And The West: The Role Of Social 
Media, σ.15. 
http://www.academia.edu/21880919/IS_ISLAMIC_STATE_AND_THE_WEST_THE_ROLE_OF_S
OCIAL_MEDIA, πρόσβαση Οκτώβριος 2, 2017. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.academia.edu/21880919/IS_ISLAMIC_STATE_AND_THE_WEST_THE_ROLE_OF_SOCIAL_MEDIA
http://www.academia.edu/21880919/IS_ISLAMIC_STATE_AND_THE_WEST_THE_ROLE_OF_SOCIAL_MEDIA
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συγχωνεύθηκε με αρκετές άλλες τρομοκρατικές ομάδες, δημιουργώντας το 

Mujahideen Shura Council (MSC) και τον Οκτώβριο του 2006, η MSC κήρυξε την 

ίδρυση του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ (ISI). Ο Αμπού Ομάρ αλ-Μπαγκντάντι 

χρίστηκε ως ο ‘’ηγέτη των πιστών’’ (Χαλίφης) και ο Αμπού Αγιούμπ αλ-Μάσρι ως 

υπουργός πολέμου. Ο επιδιωκόμενος στόχος της οργάνωσης ήταν να καταλάβει 

τον έλεγχο των δυτικών και κεντρικών περιοχών του Ιράκ και να δημιουργήσει ένα 

σουνιτικό ισλαμικό κράτος. Ωστόσο, η συνέχιση της χρήσης της αδιάκριτης βίας και 

η χρήση του τακφίρ115 οδήγησαν στην απώλεια σημαντικής υποστήριξης, η οποία, 

σε συνδυασμό με τη δράση ομάδων πολιτοφυλακής (χρηματοδοτούμενων από τις 

ΗΠΑ) κατά της αλ-Κάιντα, έθεσαν εμπόδια στο ISI και τελικά περιθωριοποίησαν την 

οργάνωση στο Ιράκ μέχρι το 2011. Το 2010, ο Αμπού Μπάκρ αλ-Μπαγκντάντι έγινε 

ο σημερινός ηγέτης της οργάνωσης. 

Τέλος, ο τρίτος θεμελιώδης παράγοντας που συνετέλεσε στην άνοδο του 

σημερινού ΙΚ - και ο οποίος ήταν κομβικής σημασίας για την επιβίωσή του - είναι ο 

εμφύλιος πόλεμος της Συρίας. Η οργάνωση κατακερματισμένη κατέφυγε στη Συρία, 

εκμεταλλευόμενη τον εμφύλιο πόλεμο που διεξαγόταν στην περιοχή από τον 

Απρίλιο του 2011. Στη Συρία, το ISI βρήκε την ευκαιρία για την αναγέννησή του, 

ιδιαίτερα λόγω της στρατολόγησης ξένων μαχητών, ενώ έως το 2013, το ISI είχε 

επανεμφανισθεί στο Ιράκ. Αυτή η γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων του 

ISI οδήγησε σε μια περαιτέρω αλλαγή ονόματός του, ως ISIS ή ISIL (Islamic State 

of Iraq & al-Sham ή Levant).116 Αυτή η εξέλιξη αύξησε τις προϋπάρχουσες τριβές 

μεταξύ ISIS και αλ-Κάιντα και επιδείνωσε επίσης τους δεσμούς της με την οργάνωση 

                                                           
115 Τακφίρ (Takfir) είναι η πρακτική της καταδίκης των μουσουλμάνων ως άπιστοι επειδή δεν 
υιοθετούν τη ριζοσπαστική έννοια του Ισλάμ. 
116 Η προέλευση των διαφορετικών ονομάτων έγκειται στην αραβική λέξη "al-Sham". Τα 
ειδησεογραφικά δίκτυα δεν ήταν σίγουρα για το πώς να τη μεταφράσουν στα αγγλικά, καθώς δεν 
ήταν άμεσα σαφές σε τι πράγματι αναφέρεται η οργάνωση. Το Al-Sham μπορεί να μεταφραστεί 
ποικιλοτρόπως ως "the Levant", "Great Syria", "Syria" ή ακόμα και "Δαμασκός". Ο όρος al-Sham 
χρησιμοποιήθηκε ευρέως κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας των μουσουλμάνων από τον 7ο αι., για να 
περιγράψει την περιοχή μεταξύ της Μεσογείου και του Ευφράτη, της Ανατολίας (στην σημερινή 
Τουρκία) και της Αιγύπτου. Χρησιμοποιήθηκε μέχρι το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, όταν η Βρετανία 
και η Γαλλία καθόρισαν τα νέα σύνορα της Μέσης Ανατολής. Ο όρος "Levant" χρησιμοποιήθηκε για 
αιώνες από αγγλόφωνους για να περιγράψει το ανατολικό τμήμα της Μεσογείου με τα νησιά και τις 
γειτονικές χώρες. Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι αποικιακές δυνάμεις την προσδιόριζαν ως την 
περιοχή που περιλαμβάνει τη Συρία, την Ιορδανία, το Λίβανο, το Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά Εδάφη 
και μέρος της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Μεταξύ του αραβόφωνου κόσμου, όπου η χρήση των 
αρκτικόλεξων είναι διαφορετικά ασυνήθιστη, το όνομα Daesh (ad-Dawla al-Islāmiyya fī l-'raq wa-sh-
Shām) χρησιμοποιείται ευρέως αλλά με υποτιμητικές ορμές. Η γαλλική κυβέρνηση άλλαξε το 
επίσημο όνομά της (σε Daesh), θεωρώντας ότι τα άλλα ονόματα θολώνουν τις γραμμές ανάμεσα στο 
Ισλάμ, τους Μουσουλμάνους και τους Ισλαμιστές, BBC News, December 2, 2015. 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27994277, πρόσβαση Οκτώβριος 2, 2017. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27994277
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αλ-Νούσρα,117 η οποία εισήλθε στη συριακή σκηνή στις αρχές του 2012, με 

επικεφαλής τον Άμπου Μοχάμεντ αλ-Τζουλάνι, αν και ο ίδιος o Τζουλάνι απεστάλη 

στη Συρία από τον ίδιο τον Μπαγκντάντι με σκοπό να δημιουργήσει μια νέα 

τζιχαντιστική οργάνωση.118 Σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο οργανώσεων (ISIS 

και al-Nursa) φαίνεται να είναι οι επιδιώξεις της καθεμιάς. Ενώ η αλ-Νούσρα φαίνεται 

να επικεντρώνεται στην ανατροπή της κυβέρνησης Άσαντ, το ΙΚ ενδιαφέρεται 

περισσότερο για την επέκταση του στη Μέση Ανατολή, διεξάγοντας ένα αδίστακτο 

πόλεμο με θρησκευτικές επιθέσεις στην προσπάθειά του για την επιβολή του νόμου 

της Σαρία.119 

Παρόλο που οι προπαγανδιστές του ΙΚ αναφέρονται επιλεκτικά στο Κοράνι 

και τις Χαντίθ120 μιμούμενοι τον παραδοσιακό ισλαμικό νομικό λόγο με εξαιρετικά 

αναγωγικό τρόπο, οι τεχνικές τους χαρακτηρίζονται περισσότερο από μετα-

νεωτερικές επικοινωνιακές τακτικές.  

3.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Το ΙΚ από την αρχή της εμφάνισής του έχει εξαπολύσει μια άκρως καινοτόμο 

επικοινωνιακή στρατηγική, στοχεύοντας σε ένα ευρύ παγκόσμιο κοινό έτσι ώστε να 

κερδίσει την επιθυμητή υποστήριξη για την επέκτασή του στη Μέση Ανατολή. Αν και 

αποτελεί μία πολύ ορατή οργάνωση που αναδύθηκε μέσα από πολλαπλές 

κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις μεταξύ του κατακερματισμένου Ισλάμ, δεν παύει 

να αποτελεί μία μελανή σελίδα στην ιστορία της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με μία 

έκθεση του κέντρου αριστείας του ΝΑΤΟ όσον αφορά τη δομή της οργάνωσης 

διαπιστώθηκε ότι αυτή αποτελείται από διάφορα συμβούλια (Εικόνα 6), 

                                                           
117 Στις 28 Ιουλίου 2016, ο al-Jawlani άλλαξε το όνομα της οργάνωσης σε Jabhat Fateh al-Sham 
(Μέτωπο για την κατάκτηση της Συρίας), αποκόπτοντας τους δεσμούς του από την al-Qaeda, BBC 
News, August 1, 2016.  
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36924000, πρόσβαση Οκτώβριος 2, 2017. 
118 Aaron Zelin, The War between ISIS and al-Qaeda for Supremacy of the Global Jihadist Movement 
(Washington: Washington Institute, 2014), σ.4. 
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/ResearchNote_20_Zelin.pdf, 
πρόσβαση Οκτώβριος 2, 2017. 
119 Cunningham, Everton, Schroeder ό.π., no 111, σ.3. 
120 Χαντίθ (Hadith) είναι η ισλαμική παράδοση που αναφέρεται στα λόγια και τις πράξεις του Προφήτη 
Μωάμεθ ή ακόμα την έγκρισή του για ό,τι ειπώθηκε ή τελέστηκε ενώπιόν του. Οι χαντίθ 
αναγνωρίζονται σήμερα ως βασικό θεμέλιο του Ισλάμ, δεύτερες σε αξία μετά το Κοράνι. Μετά το 
θάνατο του Μωάμεθ, το Κοράνι παρέμενε η κύρια πηγή καθοδήγησης των πιστών, ωστόσο καθώς 
νέα προβλήματα παρουσιάζονταν, δημιουργήθηκε η ανάγκη ύπαρξης μιας δευτερεύουσας 
επικουρικής πηγής. https://en.wikipedia.org/wiki/Hadith, πρόσβαση Οκτώβριος 2, 2017. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36924000
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/ResearchNote_20_Zelin.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Hadith
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προσανατολισμένα στην προώθηση της εκστρατείας του μέσω επιθετικής 

προπαγάνδας, αφενός στο εγγύς περιβάλλον και αφετέρου στο παγκόσμιο. 

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική ενημέρωσης κατέχει το Συμβούλιο ΜΜΕ το οποίο 

είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση του πληροφοριακού περιβάλλοντος με τη 

διασπορά διαφορετικών μηνυμάτων και τη μαζική επικοινωνία, 

συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών μέσων και του διαδικτύου.  

Ωστόσο, μια αποτελεσματική επικοινωνιακή εκστρατεία δεν θα ήταν δυνατή 

εάν τα άλλα συμβούλια της οργάνωσης δεν συμμετείχαν σε αυτή την επικοινωνιακή 

στρατηγική. Συγκεκριμένα, η στρατηγική του προωθείται επίσης από το 

Χρηματοοικονομικό Συμβούλιο, το οποίο συλλέγει και δαπανά τους πόρους της 

οργάνωσης προκειμένου να σχεδιάσει, υποστηρίξει και να ενημερώσει για τις 

δραστηριότητές του. Το Συμβούλιο Ηγεσίας που εκπονεί τους νόμους και τις 

πολιτικές με βάση τη Σαρία. Όσοι δεν δηλώνουν υποταγή ή δεν ακολουθούν τις 

αποφάσεις της ηγεσίας, τελούν υπό την έρευνα του Νομικού Συμβουλίου, το οποίο 

γνωμοδοτεί προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για τις εκτελέσεις και τις τιμωρίες. Το 

Στρατιωτικό Συμβούλιο, υπεύθυνο για την άμυνα του Χαλιφάτου, που προωθεί τις 

επιτυχίες της οργάνωσης για επικοινωνιακούς σκοπούς. Το Συμβούλιο 

Πληροφοριών που συλλέγει διαρκώς πληροφορίες σχετικά με τους αντιπάλους της 

οργάνωσης, το δυνητικό κοινό-στόχο και το πληροφοριακό περιβάλλον. Τέλος, το 

Συμβούλιο Βοήθειας των Μαχητών που λειτουργεί ως πύλη για τον προσηλυτισμό 

και προσανατολισμό ξένων μαχητών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται επίσης ως 

αγγελιοφόροι που προσεγγίζουν το οικείους τους για την προώθηση της ιδεολογίας 

τους. 121  

Ειδικότερα όμως, η προσπάθεια του Συμβουλίου ΜΜΕ χαρακτηρίστηκε από 

μια εξαιρετικά αποτελεσματική δομή που καθοδηγεί την επικοινωνιακή εκστρατεία 

(Εικόνα 7) του Χαλιφάτου και αποτέλεσε ουσιαστικό παράγοντα της βιωσιμότητάς 

του. Καθοδηγήθηκε αρχικά από τον Αμπού Αθήρ αλ-Αμπσί, ο οποίος ήταν 

επικεφαλής της οργάνωσης στο Χαλέπι και σημαντικό μέλος της Σούρα,122 με 

                                                           
121 Anna Reynolds, Daesh Information Campaign and its Influence, Results of the Study (Riga: NATO 
StratCom, 2016), σ.23. http://www.stratcomcoe.org/daesh-information-campaign-and-its-influence-
1, πρόσβαση Οκτώβριος 3, 2017. 
122 Σούρα (Shura) σημαίνει "διαβούλευση". Το Κοράνι και ο Μωάμεθ ενθαρρύνουν τους 
μουσουλμάνους να αποφασίζουν για τις υποθέσεις τους σε διαβούλευση με εκείνους που θα 
επηρεαστούν από αυτή την απόφαση. 

http://www.stratcomcoe.org/daesh-information-campaign-and-its-influence-1
http://www.stratcomcoe.org/daesh-information-campaign-and-its-influence-1
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εκπρόσωπο τον Αμπού Χασάν αλ-Μουχατζίρ, μετά το θάνατο του Αντνάνι τον 

Αύγουστο του 2016. Αν και η έννοια ενός επίσημου εκπροσώπου δεν ισχύει στην 

πραγματικότητα για το ΙΚ δεδομένου ότι το πλήθος των μηνυμάτων που παράγονται 

αποκλείει την ανάγκη για ένα κοινό σημείο επαφής, αφήνοντας την στρατηγική 

ευάλωτη σε ανεπίσημα μηνύματα που ολισθαίνουν της κεντρικής αφήγησης, αλλά 

αυτό είναι ένα μικρό μειονέκτημα σε σχέση με τα οφέλη. Δηλαδή  υποστηρικτές και 

συμπαθούντες παγκοσμίως, πολλές φορές λειτουργούν ανεξάρτητα από την 

κεντρική θέση αλλά είναι αναμφισβήτητα ένας πολύτιμος πόρος για το ΙΚ, καθώς 

κατεβάζουν και αναδημοσιεύουν το ριζοσπαστικό περιεχόμενο, 

επαναδιατυπώνοντας ή ανεβάζοντας δικό τους υλικό.123 

Πέραν όμως της κύριας δομής του, το IΚ, για σκοπούς άσκησης 

αποτελεσματικής προπαγάνδας στο εγγύς περιβάλλον έχει περαιτέρω υποδιαιρέσει 

τη Συρία και το Ιράκ σε περιφερειακά τμήματα ενημέρωσης (Εικόνα 8) για τη 

συλλογή πληροφοριών, την προετοιμασία ειδήσεων και μηνυμάτων και τη διασπορά 

αυτών. Παράλληλα τα μηνύματα σχεδιάζονται ώστε να απευθύνονται και στο 

ευρύτερο στρατηγικό παγκόσμιο περιβάλλον προκειμένου να προωθήσουν την 

εικόνα ενός λειτουργούντος κράτους που βασίζεται στη νομιμότητα.124  

Αυτή η κάθετη αλλά και οριζόντια δομή διανομής και διασποράς 

προπαγάνδας από το ΙΚ φαίνεται ότι ακόμη ως σήμερα συνεχίζει να διεισδύει όχι 

μόνο στον μουσουλμανικό πληθυσμό αλλά και σε άλλες ομάδες του δυτικού 

κόσμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο επικοινωνιακός πόλεμος που διεξάγεται κυρίως 

μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συμπληρώνεται και από άλλες 

τρομοκρατικές οργανώσεις που είτε υποστηρίζουν, είτε δηλώνουν πίστη στο σκοπό 

του (Εικόνα 9).125  

3.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Τα επιχειρησιακά θέατρα του ΙΚ είναι τρία, το εσωτερικό, το εγγύς εξωτερικό 

και το μακρινό εξωτερικό (Εικόνα 10). Το εσωτερικό αποτελείται από τη Συρία και 

το Ιράκ, και επεκτείνεται στην Ιορδανία, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη και το Λίβανο. Το 

                                                           
123 Richard Barrett, The Islamic State (New York: The Soufan Group, 2014), σ.53. 
124 Reynolds, ό.π., no 121, σ.24-25 
125 Βλέπε σχετικά https://intelcenter.com/maps/is-affiliates-map.html#gs.w6mnnfA, πρόσβαση 
Οκτώβριος 3, 2017. 

https://intelcenter.com/maps/is-affiliates-map.html#gs.w6mnnfA
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εγγύς εξωτερικό αντιστοιχεί περίπου στη γεωγραφική περιοχή του παλαιού 

Χαλιφάτου, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και το μακρινό εξωτερικό, αποτελεί η 

Ευρώπη, οι ΗΠΑ, η νότια Ασία, η Αυστραλία126 και ταυτόχρονα ο ψηφιακός 

διαδικτυακός κόσμος, που έχει μεγάλη σημασία για την παρούσα μελέτη. 

Από τη διακήρυξή του, το ΙΚ προώθησε την κεντρική ιδεολογία του 

χρησιμοποιώντας ως μήνυμά του την επανένωση των Μουσουλμάνων, υπό την 

ηγεσία του για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής της κοινότητας των πιστών, της 

Ούμμα.127 Ειδικότερα, η επικοινωνιακή του στρατηγική στοχεύει κυρίως σε ένα 

συγκεκριμένο κοινό-στόχο που μπορεί να αναγνωριστεί στο θεμελιώδες μήνυμά 

του, όπως αυτό διακηρύχθηκε από τον ίδιο τον Μπαγκντάντι και έθετε παράλληλα 

τους στόχους της οργάνωσης, «έχουμε κάνει τόσα πολλά για σας, δείξτε την 

εκτίμησή σας ενεργώντας ως μέρος του κράτους. Ας πολεμήσουμε μαζί και 

υποστηρίξτε την άνοδο του Χαλιφάτου» ή «εμείς είμαστε εκείνοι που 

ανακατασκευάζουμε αυτό που καταστράφηκε από την ψευδής συμφωνία των 

σταυροφόρων.128 Όλα αυτά γίνονται από το Ισλαμικό Κράτος για σένα».129 Από την 

ανωτέρω δήλωση κατανοούμε ότι η οργάνωση διέδωσε την κεντρική ιδέα μεταξύ 

της μουσουλμανικής κοινότητας, ισχυριζόμενη ότι αντιπροσωπεύει όλους τους 

μουσουλμάνους ως ένα ενοποιημένο νόμιμο κράτος. 

Η στρατηγική του IK βασίζεται επίσης στην έννοια του «πολλαπλασιασμού 

των δυνάμεων» μέσω της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να 

παρουσιάζεται η ισχύς του μεγαλύτερη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.130 Αυτό 

                                                           
126 Harleen Gambhir, ISIS Global Intelligence Summary (Institute for the Study of War, March-May 
2015). http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISIS%20INTSUM_Final.pdf, πρόσβαση 
Οκτώβριος 4, 2017. 
127 Ούμμα (Ummah) είναι ο όρος που υπάρχει στο Κοράνι για να δηλώσει το λαό του Θεού και την 
κοινότητα των απανταχού μουσουλμάνων, λέξη προερχόμενη από τα εβραϊκά ή αραμαϊκά. Το 
περιεχόμενο της κοινότητας έχει θρησκευτικά και ηθικά ιδεολογικά χαρακτηριστικά και όχι διοικητικά 
ή νομικά. 
 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%BC, πρόσβαση 
Οκτώβριος 4, 2017.   
128 Αναφέρεται στη συμφωνία Sykes–Picot, της 16ης Μαΐου 1916, ανάμεσα στο Λονδίνο και το Παρίσι 
που έθεσε τις βάσεις για την έναρξη μίας διαδικασίας που θα καθόριζε τη χάραξη των συνόρων που 
ισχύουν έναν αιώνα μετά στη Μέση Ανατολή. Με αυτή μοιράζονταν σε σφαίρες επιρροής και ελέγχου 
της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και αρχικά και της Ρωσίας, εδάφη της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας στη σημερινή Τουρκία, τη Μέση Ανατολή, το Ιράκ και τη Συρία. 
129 Reynolds, ό.π., no 121, σ.41. 
130 Thomas E. Nissen, Terror.com - IS´s Social Media Warfare in Syria and Iraq (Royal Danish 
Defence College, 2014), σ.2. http://www.stratcomcoe.org/thomas-elkjer-nissen-terrorcom-iss-social-
media-warfare-syria-and-iraq, πρόσβαση Οκτώβριος 4, 2017. 

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISIS%20INTSUM_Final.pdf
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%BC
http://pure.fak.dk/portal/da/persons/thomas-elkjer-nissen(24563eeb-6b8f-4b71-adb5-a51e11d48952).html
http://www.stratcomcoe.org/thomas-elkjer-nissen-terrorcom-iss-social-media-warfare-syria-and-iraq
http://www.stratcomcoe.org/thomas-elkjer-nissen-terrorcom-iss-social-media-warfare-syria-and-iraq
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εξυπηρετεί επίσης τον επιπρόσθετο σκοπό της δημιουργίας της εντύπωσης μιας 

μεγάλης μάζας οπαδών, κατασκευάζοντας με τον τρόπο αυτό μια κοινωνική 

απόδειξη ή ψευδής έγκριση από ομοϊδεάτες, οδηγώντας ενδεχομένως στην αύξηση 

του αριθμού των προσηλωμένων πραγματικών οπαδών. Το κυριότερο εργαλείο της 

οργάνωσης για επέκταση της επιρροής της ήταν η ωμή βία, αλλά καθώς 

προσπάθησε να οικοδομήσει αξιοπιστία και να εδραιώσει τη νομιμοποίησή της, έχει 

δείξει επιδεξιότητα σε προπαγανδιστικές τακτικές, χρησιμοποιώντας τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και την τεχνολογία στον κυβερνοχώρο για να προσελκύσει 

μαχητές και να εκφοβίσει τους εχθρούς της. 

Χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη διάδοση της 

προπαγάνδας και την προτροπή του φόβου, αποβλέπει στο ριζοσπαστισμό στο 

εγγύς και παγκόσμιο περιβάλλον, παρουσιάζοντας το ΙΚ ως μια μουσουλμανική 

ουτοπία. Καταδεικνύει επίσης τον τρόπο αξιοποίησης των νέων επικοινωνιακών 

τεχνικών, προκειμένου να προσελκύσουν την προσοχή και να εμπλακούν με 

συναισθηματικό τρόπο με τους οπαδούς τους και άλλα στρατηγικά ακροατήρια. Η 

ευκολία πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους και η πρόσβαση σε ομάδες, καθιστά 

το διαδικτυακό κόσμο ένα ελκυστικό περιβάλλον μέσω του οποίου μπορεί να 

αναζητά τρομοκρατικές ιδεολογίες χωρίς βέβαια να εξασφαλίζεται η φυσική 

συμμετοχή. Η ανταλλαγή μηνυμάτων της οργάνωσης είναι αποτελεσματική λόγω 

στρατηγικής έμφασης στον υβριδικό ψηφιακό πόλεμο, όπου συντονίζονται 

στρατιωτικές και επικοινωνιακές τακτικές με την υποστήριξη των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης σε συνεννόηση με τον Μπαγκντάντι και το συμβούλιό του.  

Επιπρόσθετα αυτά τα μηνύματα εξαπλώνονται περαιτέρω μέσω πολλαπλών 

σημείων ανάρτησης στο διαδίκτυο, μεταξύ των οποίων και επισήμων μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, περιφερειακά γραφεία αναφοράς, ανεπίσημα μέσα ενημέρωσης, το 

dark web131 και τους online υποστηρικτές. Όμως, η διαδικτυακή παρουσία του ΙΚ 

έχει εμπνεύσει και άλλες τρομοκρατικές ομάδες όπως αναφέρθηκε παραπάνω να 

παρέχουν την υποστήριξή τους και είναι βέβαιο ότι παρά την οποιαδήποτε 

                                                           
131 Dark Web είναι ένας ανώνυμος διαδικτυακός ιστός, στον οποίο σκιώδεις χρήστες έχουν 
πρόσβαση σε κρυφές υπηρεσίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για θετικούς είτε για αρνητικούς 
σκοπούς. Αποτελείται από τα αποκαλούμενα σκοτεινά δίκτυα ή darknet, συνήθως δίκτυα 
επικάλυψης, που προσεγγίζονται με συγκεκριμένο λογισμικό και άδειες με τη συχνή χρήση 
πρωτοκόλλων και θυρών που απαντώνται σε μη τυποποιημένες επικοινωνίες. 
https://el.wikipedia.org/wiki/Dark_Web, πρόσβαση Οκτώβριος 4, 2017. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Dark_Web
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στρατιωτική ήττα του, οι πράξεις τους θα συνεχιστούν και/ή θα αποτελούν σημείο 

αναφοράς στο μέλλον και για άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις. Έτσι το ΙΚ κατάφερε 

να κατασκευάσει την ‘’εικόνα’’ του με τρόπο που να υποστηρίζει την αφήγησή του. 

Ταυτόχρονα, κατέδειξε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να διαταραχθούν οι 

προσεγγίσεις και οι online δραστηριότητες του αντιπάλου, προκειμένου να 

παρουσιάζονται ως κυρίαρχοι μεταξύ άλλων οργανώσεων στη Μέση Ανατολή. 

Περαιτέρω, στη στρατηγική επικοινωνίας του ΙΚ μπορούν να αναγνωριστούν 

οι πολιτικές, θρησκευτικές και κοινωνικές επιδιώξεις που προωθούνται έχοντας ως 

βάση το θεμελιώδες μήνυμά του. Κατά τον ίδιο τον Μπαγκντάντι αυτός είναι ο 

μοναδικός αγγελιοφόρος του Προφήτη που κατέχει το πραγματικό όραμα για το 

Χαλιφάτο. Το Χαλιφάτο είναι το μέρος όπου όλοι οι μουσουλμάνοι μπορούν να 

ζήσουν εν ειρήνη ως μέρος της Ούμμα. Κατά τη δική τους ιδεολογία, μόνο το ΙΚ 

μπορεί να επανιδρύσει αυτό που έχει πολλά χρόνια πριν ξεκινήσει από τις δυτικές 

δυνάμεις με την καταπίεση του μουσουλμανικού κόσμου, όπως ισχυρίζονται, και να 

βγάλουν την Ούμμα από την απομόνωση και την άγνοια (Jahiliya).132 Οι οπτικές 

εικόνες που διαδίδονται στα παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα, απεικονίζουν σκηνές 

ευημερίας, ασφάλειας και προστασίας για τους πιστούς στην Ούμμα. Παράλληλα, 

τα επικοινωνιακά παραρτήματα του ΙΚ στη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την 

Ασία συνεχίζουν να διεξάγουν εκστρατείες για την υπονόμευση των κρατών και την 

επιδείνωση των συγκρούσεων στη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη, την Υεμένη, τη Νιγηρία 

και το Αφγανιστάν ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζουν να προκαλούν παγκόσμια 

αναταραχή, καθώς θα συνεχίζεται ο διακρατικός ανταγωνισμός μεταξύ των 

παγκοσμίων (ΗΠΑ, Ρωσία) και περιφερειακών δρώντων (Τουρκία, Ιράν, Σαουδική 

Αραβία κ.α.) στον αγώνα της εξουσίας.  

Μία άλλη διάσταση στη στρατηγική του, είναι η θρησκευτική προπαγάνδα και 

η προώθηση της τζιχαντιστικής ιδεολογίας ως καθήκον όλων των μουσουλμάνων, 

για τη διατήρηση της πίστης τους. Το ΙΚ, αντιτιθέμενο στις απόψεις μουσουλμάνων 

                                                           
132 Η Τζαχιλίγια (Jahiliya) προέρχεται από τον ίδιο τον Μωάμεθ και αναφέρεται στην πνευματική 
κατάσταση του αραβικού κόσμου, προτού ο ίδιος φέρει το μήνυμα του Ισλάμ. Στα συγγράμματα του 
Σαγίντ Κούτμπ, ο ίδιος προωθούσε την ιδέα της βεβαιότητας ότι οι περισσότεροι μουσουλμάνοι του 
πλανήτη μπορούν να κηρυχθούν άπιστοι και να εκτελεστούν, νομιμοποιώντας τον πόλεμο εναντίον 
ολόκληρου του ισλαμικού κόσμου. Mary Habeck, Οι Μαχητές του Θεού (Αθήνα: Εκδόσεις Τουρίκη, 
2006), σ.79-80. 
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ακαδημαϊκών, προωθεί το τζιχάντ133 ως εξωτερίκευση του αγώνα δια της βίας 

ενάντια σε όλους τους απίστους, για την προάσπιση του Ισλάμ και τη διατήρηση της 

αγνής πίστης. Κατά τους ίδιους το Χαλιφάτο δημιουργήθηκε για να εκπληρώσει τις 

προφητείες του Κορανίου. Χρησιμοποιώντας μια επιλεκτική αναγωγική λογική με 

αναφορές στο Κοράνι, στοχοποιούν κυρίως νεαρό πληθυσμό ασκώντας 

θρησκευτική προπαγάνδα ακόμη και εναντίον χριστιανών με στόχο την αλλαγή της 

πίστης τους, χρησιμοποιώντας το μήνυμα ότι «ακόμη έχουν το χρόνο να 

συμπαραταχθούν με τη σωστή πλευρά».134 

  Τέλος, η τρίτη διάσταση σχετίζεται με τη κοινωνική ζωή. Σε πολλές δυτικές 

χώρες η δεύτερη ή τρίτη γενιά μουσουλμάνων αισθάνονται αποκομμένοι και 

παραγκωνισμένοι στις κοινωνίες τις οποίες ζουν. Το ΙΚ με τη χρήση οπτικής 

προπαγάνδας στοχεύει σε αυτό το κοινό, το οποίο δεν έχει συνήθως καμιά 

προσωπική ή οικονομική προοπτική και ενθαρρύνει τη ριζοσπαστικοποίηση 

παρέχοντάς του ένα κίνητρο, όπως ισχυρίζεται, να κάνει κάτι σημαντικό στη ζωή 

του. Οι Berger και Stern υποστηρίζουν ότι ο νεαρής ηλικίας πληθυσμός κυρίως, 

«είναι ιδιαίτερα ευάλωτος στις φονταμενταλιστικές ιδέες, συνδυάζοντας συχνά τον 

ενθουσιασμό και την έλλειψη γνώσης για τη θρησκεία τους, καθιστώντας τους 

ευάλωτους στη στρατολόγηση».135 Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ η κοινωνική διείσδυση του 

ΙΚ δια μέσου της οπτικής προπαγάνδας είναι αρκετά ισχυρή, αν και στις 

περισσότερες περιπτώσεις η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική.136 Τα 

στοιχεία του Soufan Group, καταδεικνύουν ότι έως το 2015 είχαν ταξιδέψει στη 

Συρία και το Ιράκ μεταξύ 27.000 έως 31.000 άτομα, για να ενταχθούν στο ΙΚ και 

άλλες βίαιες εξτρεμιστικές ομάδες στην περιοχή.137 

                                                           
133 Η λέξη Τζιχάντ (Jihad) προέρχεται από την αραβική ρίζα λέξης που σημαίνει αγώνας και όχι από 
τη εκείνη που προσδιορίζει τον πόλεμο. Σύμφωνα με το Κοράνι και τις Χαντίθ δεν σήμαινε ποτέ 
σύγκρουση προς όφελος εθνικών ή προσωπικών στόχων, αλλά σύγκρουση στο όνομα του Θεού. 
Συνεπώς υφίστανται δύο διαφορετικές έννοιες, η πρώτη είναι ο εσωτερικός αγώνας ενός ανθρώπου 
για να ακολουθήσει το δρόμο του Θεού και η δεύτερη προτρέπει τον πιστό να αποδυθεί σε έναν 
εξωτερικό αγώνα (πόλεμο) με άλλους, για να φέρει την αλήθεια (το Ισλάμ) στην ανθρωπότητα. Από 
την επικοινωνιακή στρατηγική του ISIS σαφώς η διάσταση του τζιχάντ αναφέρεται στη δεύτερη έννοιά 
της για τη διεξαγωγή πολέμου εναντίον των απίστων, ακόμη και των μουσουλμάνων. Στο ίδιο, σ.36.  
134 ΝΑΤΟ, ό.π., no 120, σ.31. 
135 J.M. Berger & Jessica Stern, Why Are Foreign Fighters Joining ISIS? 
http://www.defenseone.com/threats/2015/03/why-are-foreign-fighters-joining-isis/106962/, 
πρόσβαση Οκτώβριος 5, 2017. 
136 Reynolds, ό.π., no 121, σ.32. 
137 The Soufan Group, Foreign Fighters, An Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters 
into Syria and Iraq (New York, TSG, 2015). 

http://www.defenseone.com/threats/2015/03/why-are-foreign-fighters-joining-isis/106962/
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Την ίδια στιγμή, η στρατηγική του ΙΚ έχει και στρατηγικές κατευθύνσεις. 

Πρωτίστως, αφενός επιδιώκεται η υποστήριξη ατόμων και η αύξηση του αριθμού 

των μαχητών από τον τοπικό και ξένο πληθυσμό, όπως υποστηρίχθηκε παραπάνω, 

αφετέρου αποβλέπει στην οικονομική ενίσχυση στον αγώνα κατά των απίστων. Η 

ριζοσπαστικοποίηση επιδιώκεται κυρίως με τη χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης για την περαιτέρω στρατολόγησή τους, που μπορεί να δραστηριοποιείται 

από τη χώρα που διαμένει κάποιος, προωθώντας την ισλαμική ιδεολογία και 

αυξάνοντας το εύρος επιρροής του κοινού-στόχου. Δευτερευόντως, επιδιώκει να 

ενώσει όλους τους Σουνίτες υπό ένα Χαλιφάτο. Οι αποστάτες και μη υποστηρικτές 

θα πρέπει να μην γίνονται ανεκτοί καθώς δεν υπακούν στον ισλαμικό νόμο, το 

Κοράνι και τις Χαντίθ. Αυτή η επικοινωνιακή γραμμή υποστηρίζεται μέσω άσκησης 

ψυχολογικής προπαγάνδας και πίεσης όπως οι δημόσιες εκτελέσεις, οι τιμωρίες και 

οι συνακόλουθες δηλώσεις πνευματικών ηγετών περί της σημασίας του ισλαμικού 

νόμου, για τη φυσική και ιδεολογική αντιμετώπιση των αντιπάλων. Επιδιδόμενο σε 

μια βάναυση μετάδοση ψυχολογικής προπαγάνδας, με τη μετάδοση εκτελέσεων και 

βασανιστηρίων σε πραγματικό χρόνο, θέλουν να εκφοβίσουν τους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς αντιπάλους, για να κάμψουν τη θέλησή τους να πολεμήσουν εναντίον 

του Χαλιφάτου. Χαρακτηριστική είναι εκτέλεση του ιορδανού πιλότου Muadh al-

Kasasbeh, το 2015, προκαλώντας αγανάκτηση στα διεθνή μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. Η μετάδοση του βίντεο έγινε μετά την είδηση ότι η Ιορδανία, τα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ είχαν προσχωρήσει στο συνασπισμό 

εναντίον τους. Σε απάντηση, η Ιορδανία ενίσχυσε τη συμμετοχή της στην 

εκστρατεία, ενώ τα ΗΑΕ, ανέστειλαν το ρόλο τους στις αεροπορικές επιχειρήσεις 

κατά του ΙΚ. 

Τέλος, στη στρατηγική του διάσταση, στη στρατηγική του ΙΚ εντάσσεται και η 

μετάδοση πληροφοριών για την αποτελεσματικότητα και τα επιτεύγματα του 

Χαλιφάτου στις διάφορες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής που απολαμβάνουν οι 

μουσουλμάνοι υπό την ηγεσία του Μπαγκντάντι. Με τη χρήση οπτικής 

προπαγάνδας παρέχεται θετική πληροφόρηση σχετικά με την άριστη διαχείριση του 

                                                           
http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate3.pdf, πρόσβαση 
Οκτώβριος 5, 2017. 

http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate3.pdf
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κράτους και τη βελτίωση της ζωής στην περιοχή, όπως και στρατιωτικές νίκες στο 

πεδίο της μάχης που δημιουργούν την εικόνα ενός ισχυρού Χαλιφάτου.138 

3.4 ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ  

Αν και το ΙΚ άλλαξε στρατηγικά την εστίασή του από το 2014 έως σήμερα, 

ανταποκρινόμενο στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις στην περιοχή, η υποκείμενη 

παγκόσμια άποψη, οι αξίες και οι απώτεροι στόχοι της οργάνωσης παραμείναν 

σταθεροί και αμετάβλητοι.  

Από την ανάλυση των τεχνικών προπαγάνδας που το ΙΚ χρησιμοποιεί 

φαίνεται ότι οι ομιλίες, τα βίντεο και η διασπορά μηνυμάτων από επίσημους 

διαύλους μέσων ενημέρωσης, κοινωνικά δίκτυα και κρυπτογραφημένη επικοινωνία 

αποσκοπεί να επηρεάσει τα συναισθήματα και να διεγείρει τις απόψεις και τις 

αντιδράσεις του κοινού. Βασιζόμενο στη δύναμη της επικοινωνίας για να διαδώσει 

την προπαγάνδα του, χρησιμοποιεί αφενός τηλεοπτικά δίκτυα όπου γίνεται 

αντιληπτή η στρατηγική επηρεασμού του εγγύς περιβάλλοντος. Σε αυτή την 

κατηγορία ενδεικτικά ανήκουν τηλεοπτικά δίκτυα όπως το al-Furqan Institute, al-

Hayat Media Center, al-I’tissam Media Foundation, al-Bayan Radio και όχι μόνο, τα 

οποία ακολουθούν μια επιθετική επικοινωνιακή στρατηγική μέσω εικόνας, βίντεο, 

μουσικής και προϊόντων σχετικά με το διαδίκτυο ή τα ψηφιακά περιοδικά Dabiq, 

Rumiyah, Dar al-Islam, Istok και Constantinople που χαρακτηρίζονται από πλούσιο 

προπαγανδιστικό περιεχόμενο.139 

Το al-Furqan φαίνεται να είναι το επίσημο κανάλι επικοινωνίας, το οποίο 

δημοσιεύει μηνύματα της ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένων βίντεο μαζικών 

εκτελέσεων και επαναλαμβάνει υλικό από τις άλλες ισλαμικές περιοχές. Σε αντίθεση 

                                                           
138 Reynolds, ό.π., no 121, σ.32-34. 
139 Η συντριπτική πλειοψηφία των επίσημων ανακοινώσεων είναι στα αραβικά, ωστόσο ένα μέρος 
των ψηφιακών εκδόσεων του ISIS είναι επίσης σε άλλες γλώσσες, με τα αγγλικά την πιο κοινή 
γλώσσα. Μεταξύ αυτών των δημοσιεύσεων είναι τα επαγγελματικά παραγόμενα ηλεκτρονικά 
περιοδικά Dabiq και Rumiyah. Από τις 5 Ιουλίου 2014 έως τις 31 Ιουλίου 2016, το Al Hayat Media 
Center, υπηρεσία του Συμβουλίου ΜΜΕ του ISIS, παρήγαγε δεκαπέντε εκδόσεις του Dabiq. Στις 6 
Σεπτεμβρίου 2016, κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του Rumiyah. Δεδομένου ότι δεν εμφανίστηκε 
κανένα άλλο θέμα του Dabiq από τότε που εμφανίστηκε το πρώτο τεύχος του Rumiyah, φαίνεται ότι 
το Rumiyah έχει αντικαταστήσει το Dabiq ως το κυρίαρχο περιοδικό προπαγάνδας της οργάνωσης. 
Το περιοδικό Istok κυκλοφόρησε το 2016 στη ρωσική γλώσσα , το Dar al-Islam κυκλοφόρησε το 
2014 στη γαλλική γλώσσα και το Constantinople κυκλοφόρησε το 2015 στην τουρκική γλώσσα. 
Ωστόσο φαίνεται ότι έχει σταματήσει η διανομή τους. 
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το al-Hayat αποτελεί κομβικό γρανάζι της επικοινωνιακής στρατηγικής καθώς 

λειτουργεί ως πολυγλωσσικό κανάλι ριζοσπαστικοποίησης και παρέχει μια μεγάλη 

ποικιλία μέσων ενημέρωσης, με στόχο την προσέλκυση δυνητικών ξένων 

μαχητών.140 Τα αναλυθέντα βίντεο που παρήγαγε το Al-Hayat Media Center είχαν 

ως τελικό στόχο να απεικονίσουν το Χαλιφάτο ως λειτουργικό και ως εναλλακτική 

λύση απέναντι στη Δύση, απεικονίζοντας το "τζιχάντ" ως τρόπο ζωής. Το al-I’tissam 

Media Foundation παράγει και διανέμει προπαγανδιστικά βίντεο, αλλά κυρίως 

ειδικεύεται στην αναμετάδοση ισλαμικής μουσικής και τζιχαντιστικών τραγουδιών. 

Τα βίντεο απεικονίζουν συχνά μουσουλμάνους, και ιδιαίτερα παιδιά, που 

σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα των αεροπορικών επιθέσεων στη Συρία και το Ιράκ. 

Σε άλλες περιπτώσεις επιτίθενται στις δυτικές αξίες και απευθύνονται στο σουνιτικό 

μουσουλμανικό αίσθημα χρησιμοποιώντας εικόνες και μηνύματα συντροφικότητας 

και αδελφοσύνης. 

Χαρακτηριστικό της προπαγάνδας του ΙΚ είναι οι αρχικές εκδόσεις του Dabiq 

(Εικόνα 11) που δημοσιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης επέκτασης 

της οργάνωσης, από το πρώτο τεύχος που κύριο θέμα είναι η ανακήρυξη του 

Χαλιφάτου έως την παρότρυνση για μετανάστευση, παρουσιάζοντάς την ως 

υποχρέωση και παράλληλα προειδοποίηση για τις συνέπειες της μη συμμετοχής 

στο λεγόμενο ΙΚ. Το  Dabiq πήρε το όνομά του από μια μικρή πόλη στη Συρία κοντά 

στα τουρκικά σύνορα. Αν και η πόλη δεν έχει στρατηγική σημασία, ωστόσο, 

αναφέρεται σε μια προφητεία του Μωάμεθ για τη διεξαγωγή μιας κατακλυσμιαίας 

μάχης στο Dabiq μεταξύ των Μουσουλμάνων και των απίστων. Κεντρικό μήνυμα 

του Dabiq, είναι το απόσπασμα του Ζαρκάουι, «η σπίθα έχει φωτιστεί εδώ στο Ιράκ 

και η ζέστη της θα συνεχίσει να εντατικοποιείται - με την άδεια του Αλλάχ - έως ότου 

κάψει τα στρατεύματα των σταυροφόρων στο Dabiq». Σε αντίθεση, στο Rumiyah 

(Εικόνα 12) φαίνεται ότι το ΙΚ αναφέρεται στην μακροπρόθεσμη νίκη εναντίον των 

απίστων, αντικαθιστώντας το κεντρικό μήνυμα με αυτό του αλ-Μάσρι, «οι πιστοί του 

ταουχίντ141 δεν θα ξεκουραστούν από το τζιχάντ παρά μόνο κάτω από τα 

ελαιόδεντρα της Rumiyah (Ρώμη)».142 

                                                           
140 Barrett, ό.π., no 123, σ.55. 
141 Ταουχίντ (Tawhid) είναι η αδιαίρετη έννοια ενότητας του μονοθεϊσμού στο Ισλάμ. Το ταουχίντ είναι 
η πιο θεμελιώδης έννοια της θρησκείας και θεωρεί ότι ο Θεός είναι ένας και ενιαίος. 
142 Peter Wignell, Sabine Tan, Kay L. O’Halloran & Rebecca Lange, Perspectives on Terrorism: A 
Mixed Methods Empirical Examination of Changes in Emphasis and Style in the Extremist Magazines 
Dabiq and Rumiyah, Terrorism Analysts, 2017. 
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Αυτή η αλλαγή του προπαγανδιστικού περιοδικού ήταν συνέπεια της 

απώλειας του ελέγχου του Dabiq, στις 16 Οκτωβρίου 2016, καταδεικνύοντας την 

προσπάθεια του ΙΚ για τη διατήρηση της επιρροής του παγκοσμίως, 

προετοιμάζοντας την ομαλή μετάβαση λόγω αλλαγής των συνθηκών μετά την ήττα. 

Στο τεύχος 3 του Rumiyah, η πτώση του Dabiq εξορθολογίζεται σε ένα 

χαρακτηριστικό άρθρο με τίτλο «Προς τη μεγάλη μάχη (Malhamah) του Dabiq». Το 

άρθρο προειδοποιεί ότι οι εχθροί του ΙΚ παραπλανούνται με το σκεπτικό ότι η 

πτώση του Dabiq ήταν μια ψυχολογική νίκη, καθώς αυτή ήταν μόνο η μικρή μάχη 

του Dabiq και όχι η μεγάλη που δεν έχει ακόμη λάβει χώρα.143 

Αναμφισβήτητα όμως η κύρια επικοινωνιακή απειλή του ΙΚ προέρχεται από 

το διαδίκτυο και το σύνολο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αυτό χρησιμοποιεί 

(Εικόνα 13), παρέχοντας τις δυνατότητες πρόσβασης (αλληλεπίδραση, ανωνυμία, 

ταχύτητα, έλλειψη συνόρων) στο κοινό – στόχο παγκοσμίως. Αυτή είναι η σύγχρονη 

διαδικτυακή πραγματικότητα του πληροφοριακού περιβάλλοντος, που από τη 

στιγμή που θα αναρτηθεί το πληροφοριακό υλικό θα ανακοινοποιηθεί παίρνοντας 

τη μορφή χιονοστιβάδας. Το Twitter χρησιμοποιείται ως το κύριο επικοινωνιακό 

μέσο για τη διάδοση προπαγάνδας ακόμη και για αμυντικούς σκοπούς, 

δημιουργώντας εκατοντάδες λογαριασμούς χρηστών που αναμεταδίδουν τα 

μηνύματά τους και αντικαθιστώντας άμεσα ότι έχει καταργηθεί. Επιπλέον, έχει 

καταστεί η κύρια πλατφόρμα του ΙΚ επειδή ως microblog ενσωματώνει μερικά από 

τα χαρακτηριστικά της νέας κοινωνίας της γνώσης: στιγμιαία σύνδεση, συνεχιζόμενη 

συζήτηση, αλληλεπίδραση, πλειονότητα πηγών και γρήγορη διάχυση περιεχομένου 

διευκολύνοντας τη διανομή απεριόριστου υλικού εφόσον συνδέεται με μια εξωτερική 

πηγή, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον επικοινωνιακό πόλεμο 

και ένα μοναδικό υποστηρικτικό εργαλείο με υβριδικές λειτουργίες. Σύμφωνα με μια 

έκθεση του Ινστιτούτου Brookings, περίπου 46.000 λογαριασμοί Twitter 

δημιουργήθηκαν αρχικά από υποστηρικτές του ISIS μεταξύ Σεπτεμβρίου και 

Δεκεμβρίου 2014,144 ενώ μέχρι τον Αύγουστο του 2016 το Twitter έχει αναστείλει 

235.000 λογαριασμούς που συνδέονται με το ΙΚ, μειώνοντας την επιρροή του όπως 

                                                           
http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/592/html, πρόσβαση Οκτώβριος 6, 
2017. 
143 Στο ίδιο. 
144 J.M. Berger & Jonathon Morgan, The ISIS Twitter Census. Analysis Paper (Washington: 
Brookings Institute, 2015), σ.2-7 

http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/592/html
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φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Ο Salaam Bhatti, ο εκπρόσωπος του True 

Islam, μια μουσουλμανική κοινότητα που έχει συνεργαστεί με το Twitter για τον 

εντοπισμό εξτρεμιστικού περιεχομένου, δήλωσε, «Το Twitter έγινε ένα ψηφιακό 

πεδίο μάχης που είναι επίσης ένας τρόπος στρατολόγησης ανθρώπων. Καθώς όμως 

οι τρομοκρατικές οργανώσεις χάνουν στο εδαφικό μέτωπο, θα στρέφονται στα 

κοινωνικά μέσα ξανά και ξανά προωθώντας τη ριζοσπαστικοποίηση».145 

 

Μηνιαίος αριθμός προπαγανδιστικού υλικού ανά θέμα του ΙΚ.146 

 Απ’ ότι φαίνεται το ΙΚ σε συνεργασία με θρησκευτικούς ηγέτες και πρόσωπα 

με επιρροή στην περιοχή, ελέγχει έναν στρατό από μπλόγκερς που παρακολουθούν 

τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης, ιδίως τα κοινωνικά μέσα. Οι περισσότεροι από 

αυτούς είναι ανώνυμοι, με πολλούς να δραστηριοποιούνται στην περιοχή του 

Αραβικού Κόλπου και τη Βόρεια Αφρική. Αυτός ο ψηφιακός στρατός χρησιμοποιεί 

το Twitter αναρτώντας συνδέσμους βίντεο, οι οποίοι στη συνέχεια διανέμονται 

περαιτέρω. Η αφήγησή τους έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ίδιους προκειμένου να 

ενισχύσουν το αντι-δυτικό συναίσθημα. Για παράδειγμα, το Ισραήλ, η Λωρίδα της 

Γάζας και η Αμερική αναφέρονται συχνά σε συνδυασμό με αρνητικούς όρους όπως 

‘’Σταυροφόροι’’ χωρίς ωστόσο να παραλείπονται οι αναφορές για το Ιράν και την 

                                                           
145 Nicky Wolf, Twitter suspends 235,000 accounts in six months for promoting terrorism, The 
Guardian, August 18, 2016. https://www.theguardian.com/technology/2016/aug/18/twitter-
suspends-accounts-terrorism-links-isis, πρόσβαση Οκτώβριος 8, 2017. 
146 Daniel Milton, Communication Breakdown: Unraveling the Islamic State’s Media Efforts (U.S. 
Military Academy, 2016), σ.21-41. 
https://ctc.usma.edu/v2/wp-content/uploads/2016/10/ISMedia_Online.pdf, πρόσβαση Οκτώβριος 8, 
2017.  

https://www.theguardian.com/technology/2016/aug/18/twitter-suspends-accounts-terrorism-links-isis
https://www.theguardian.com/technology/2016/aug/18/twitter-suspends-accounts-terrorism-links-isis
https://ctc.usma.edu/v2/wp-content/uploads/2016/10/ISMedia_Online.pdf
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Ιορδανία.147 Αυτού του είδους η ψηφιακή προπαγάνδα από το ΙΚ στη σύγχρονη 

διαδικτυακή πραγματικότητα αποκαλείται ως ‘’βόμβες twitter’’ (twitter bombs)148 και 

φαίνεται ότι πρώτο αυτό (ΙΚ) δεδομένης της καινοτομίας των πλατφορμών 

κοινωνικής δικτύωσης αξιοποιεί τις δυνατότητές τους στο τακτικό, επιχειρησιακό και 

στρατηγικό επίπεδο. Συνεπώς το ΙΚ αξιοποιεί πραγματικά τη σύγχρονη 

επικοινωνιακή δυναμική και το Twitter είναι απλά η πιο ανοικτή και χρήσιμη 

πλατφόρμα για τα μηνύματά του. 

3.5 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

Από την παραπάνω ανάλυση σαφώς συνεπάγεται ότι η επικοινωνιακή 

στρατηγική του ΙΚ στη Συρία και το Ιράκ περιλαμβάνει καθορισμένους 

βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Κυρίαρχη επικοινωνιακή 

τακτική του ΙΚ, όπως υποστηρίχθηκε, ήταν πρωτίστως η ανακήρυξη του Χαλιφάτου 

ώστε να αποτελεί το σημείο αναφοράς όλων των πιστών μουσουλμάνων, κατά τη 

δική του αναγωγική θεώρηση, προσηλωμένων στον ισλαμικό νόμο της Σαρία. 

Σημειολογικά αυτός ο πρώτος στόχος ενισχύθηκε το 2014 μετά την κατάληψη της 

Μοσούλης για την προαγωγή της παγκόσμιας τζιχαντιστικής ταυτότητας κάτω από 

τη σημαία του ΙΚ. Σύμφωνα με τον Brooking, αναλυτή του Συμβουλίου Εξωτερικών 

Σχέσεων των ΗΠΑ, «Το πρώτο μεγάλο σημείο καμπής ήταν η κατάληψη της 

Μοσούλης. Το ISIS κατέβαλλε μεγάλη προσπάθεια σχεδίασης στο πεδίο των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης αυτής της επίθεσης και η προσπάθεια αποπληρώθηκε».149 

Φαίνεται, ότι για το ΙΚ, η ηγεμονία επί των πληροφοριών είναι εξίσου σημαντική με 

τη φυσική κυριαρχία και η τζιχαντιστική του αφήγηση θεωρείται ο αποφασιστικός 

χώρος μάχης. Η επίτευξη του πρώτου στόχου αξιοποιήθηκε επικοινωνιακά για 

προπαγανδιστικούς λόγους, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της οργάνωσης 

ώστε να αποτελέσει μια ένδειξη του τι θα μπορούσε να αναμένεται από το Χαλιφάτο 

στο μέλλον, προκαλώντας την προσοχή όχι μόνο της Μέσης Ανατολής αλλά και 

                                                           
147 Cunningham, Everton, Schroeder ό.π., no 111, σ.8-9. 
148 Matt Kwong, Iraq crisis: ISIS social media blitz could be its downfall, CBS News, July 02, 2014. 
http://www.cbc.ca/news/world/iraq-crisis-isis-social-media-blitz-could-be-its-downfall-1.2687301, 
πρόσβαση Οκτώβριος 8, 2017. 
149 Emerson Brooking βλ. σχετικά Jacob Siegel, ISIS is Using Social Media to Reach YOU, Its New 
Audience, August 31, 2014. http://strategicstudyindia.blogspot.gr/search?updated-max=2014-09-
04T00:20:00%2B05:30&max-results=18&reverse-paginate=true&start=126&by-date=false, 
πρόσβαση Οκτώβριος 8, 2017. 

http://www.cbc.ca/news/world/iraq-crisis-isis-social-media-blitz-could-be-its-downfall-1.2687301
http://strategicstudyindia.blogspot.gr/search?updated-max=2014-09-04T00:20:00%2B05:30&max-results=18&reverse-paginate=true&start=126&by-date=false
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πολλών δυτικών χωρών, ενώ την ίδια στιγμή, άνοιξε νέους διαύλους επικοινωνίας 

για να διαδώσει το μήνυμά της. 

Κατά τον Nissen,150 οι ειδικότεροι στόχοι της επικοινωνιακής εκστρατείας που 

εξαπέλυσε το ΙΚ είναι ο καθορισμός της διεθνούς ατζέντας των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης προκειμένου να αποκτήσουν την προσοχή και την προβολή των 

μηνυμάτων τους. Ο έλεγχος της αφήγησης ώστε ενισχυθούν οι ιδεολογικές και 

επιχειρησιακές επιρροές της οργάνωσης, επηρεάζοντας διάφορους μαχητές στον 

κόσμο και οι οποίοι προσχώρησαν στο πεδίο της μάχης στη Συρία και στο Ιράκ ή 

πραγματοποίησαν τρομοκρατικές επιθέσεις στη Δύση. 

Επιπρόσθετα, ως στόχος είναι η αντιμετώπιση του δυτικού κόσμου, των 

Σιιτών μουσουλμάνων, ο εκφοβισμός και η αποθάρρυνση των αντιπάλων 

(Ιρακινών/Συριακών στρατιωτών και πολιτών, καθώς και αντίπαλων οργανώσεων). 

Υιοθετώντας την αποτροπή, το ΙΚ διασπείρει ευρέως τη βιαιότητά του προκειμένου 

να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού, να εντείνει τα συναισθήματα για τη 

συνειδητή σκληρότητα και να πείσει τους εχθρούς του για την αδυναμία τους να το 

νικήσουν.  

Η ισχυροποίηση του δικού τους προφίλ έναντι όλων των υπολοίπων, 

αντιπαραβάλλοντας τους εαυτούς τους με άλλες τζιχαντιστικές οργανώσεις. Με 

αυτόν τον τρόπο καταπολεμά τους εσωτερικούς αντιπάλους, σωματικά και 

ψυχολογικά, καταδιώκοντας τις θρησκευτικές μειονότητες πάνω στις περιοχές τις 

οποίες ασκεί επιρροή. Στοχεύει τους εσωτερικούς του εχθρούς και δημοσιεύει βίντεο 

που δείχνουν την καταστροφή αρχαίων κληρονομιών, καθώς και αποκεφαλισμούς 

και δολοφονίες, προκειμένου να δημιουργηθεί μια αίσθηση φόβου προβάλλοντας 

τα μελλοντικά τους σχέδια. Το γεγονός αυτό δείχνει την περιφερειακή φιλοδοξία της 

οργάνωσης να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα που καθοδηγεί τις εξελίξεις στη 

Μέση Ανατολή. 

Η στρατολόγηση νέων μαχητών και εύρεση υποστηρικτών στον ψηφιακό 

κόσμο. Μακροπρόθεσμα, επιδιώκει στην τελική επικράτηση, εάν εξετάσουμε τον 

τρόπο με τον οποίο αυτή η ιδέα συνδέεται με τα θρησκευτικά μηνύματα. Ο στόχος 

αυτός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση της επικοινωνιακής 

                                                           
150 Nissen, ό.π., no 130, σ.4. 
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στρατηγικής του ΙΚ, καθώς υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε εξάπλωση δυτικών ή μη 

Σουνιτικών δυνάμεων εναντίον του στην περιοχή αποτελεί μέρος της προφητείας, 

προσελκύοντας τόσο τους εγχώριους όσο και τους ξένους μαχητές που 

υποστηρίζουν το σκοπό τους. 

Τέλος, ο προπαγανδισμός των δυνατοτήτων της δομής διοίκησης του 

Χαλιφάτου και η αύξηση κεφαλαίων, αφενός για την αναβίωση μιας ισλαμικής 

ουτοπίας προσκολλημένης στις δικές του διαστρεβλωμένες παραδόσεις του Ισλάμ 

αφετέρου στη φαινομενική θρησκευτική νομιμότητα καταφέρνοντας να 

συγκεντρώσει κεφάλαια από δωρεές, κυρίως μέσω του Twitter και του Facebook.151  

Αν και σήμερα η στρατιωτική νίκη επί του ΙΚ διαφαίνεται ορατή από άλλους 

κρατικούς δρώντες, τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις αντιμαχόμενες παρατάξεις 

που δεν συμφωνούν με το Χαλιφάτο, δεν παύει η πρωτοπόρος επικοινωνιακή 

στρατηγική την οποία ακολούθησε να αποτελεί αντικείμενο μελέτης στο πλαίσιο μιας 

μελλοντικής προοπτικής σύγκρουσης.  

Από το παραπάνω υποθετικό αλλά καθόλου αμφισβητήσιμο πλαίσιο είναι 

απορίας άξιο γιατί τα κράτη του εγγύς και ευρύτερου περιβάλλοντος δεν κατάφεραν 

να υποσκελίσουν την επικοινωνιακή εκστρατεία που το ΙΚ ακόμη και σήμερα 

προωθεί. Είναι γεγονός ότι η τρομοκρατική δραστηριοποίηση στο διαδίκτυο και 

στους πόρους που αυτό παρέχει, αποτελεί μια πρόκληση για τις υπηρεσίες 

ασφαλείας παγκοσμίως και αντικείμενο μελετών για τους ακαδημαϊκούς κύκλους.  Η 

ραγδαία αύξηση της χρήσης των νέων μεθόδων επικοινωνίας ωστόσο και η 

αντίληψη από το ΙΚ της δυναμικής τους, συνέβαλλε στην ελεύθερη διάδοση των 

ριζοσπαστικών ιδεών με διάφορους διαδικτυακούς τρόπους καθιστώντας 

ουσιαστικά ανίκανες τις υπηρεσίας ασφαλείας να αντιδράσουν σε αυτή τη 

χειραγώγηση των ανθρωπίνων αντιλήψεων. Παρά την αύξηση της έρευνας του 

εικονικού περιβάλλοντος για τις παρενέργειες που το διαδίκτυο έχει καθιερώσει στη 

ζωή καθενός από εμάς δεν έχουν αναπτυχθεί αποτελεσματικές στρατηγικές ή 

                                                           
151 Πέραν των δωρεών, τα έσοδα του ISIS προέρχονται κυρίως από παράνομες δραστηριότητες 
όπως οι απαγωγές, το εμπόριο ανθρώπων, οι εκβιασμοί, οι φόροι, ο έλεγχος σημαντικών εμπορικών 
δρόμων, ο έλεγχος φυσικών πόρων, οι ληστείες και το λαθρεμπόριο πετρελαίου. Brooke Satti 
Charles, Funding Terrorists: The Rise of ISIS, Security Intelligence, October 10, 2014. 
https://securityintelligence.com/funding-terrorists-the-rise-of-isis/, πρόσβαση Οκτώβριος 9, 2017. 
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τακτικές αντιμετώπισης της προπαγάνδας που αυτό προωθεί σε διάφορες 

εκφάνσεις της κοινωνικής μας ζωής.  

Ο επικοινωνιακός πόλεμος στη Συρία και το Ιράκ αλλά και παγκοσμίως έχει 

μεταλλαχθεί. Είναι ένας πόλεμος δυναμικός και ανελέητος. Οι κυβερνητικές 

στρατηγικές που αναπτύχθηκαν για την καταπολέμηση αυτής της αυξανόμενης 

απειλής χαρακτηρίστηκαν από επαμφοτερίζουσες πολιτικές όπως η απομόνωση, η 

διπλωματία και η δίωξη με τη συγκέντρωση πληροφοριών.152 Ωστόσο, οι 

στρατηγικές είχαν περιορισμένη επιτυχία λόγω της ανικανότητάς τους να 

ανταπεξέλθουν στο δυναμικό και ανθεκτικό χαρακτήρα της διαδικτυακής 

προπαγάνδας και στις δυσκολίες που συνόδευαν έναν ήδη περιθωριοποιημένο 

ισλαμικό πληθυσμό που διατηρεί μια έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις δυτικές 

κυβερνήσεις. Δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη μια ολοκληρωμένη στρατηγική από 

κανένα δρώντα του διεθνούς συστήματος, ικανή να αντιμετωπίσει την νέα 

διαδικτυακή πραγματικότητα. Αν και έχουν υπάρξει προσπάθειες από τις ΗΠΑ, το 

ΝΑΤΟ και την ΕΕ, οι προσεγγίσεις τους αναφέρονται κυρίως στην απομόνωση και 

τον περιορισμό του περιεχομένου που διαδίδεται στο διαδίκτυο που στην ψηφιακή 

διάσταση αφενός είναι πολύ εύκολο να ξεπεραστεί ως εμπόδιο, αφετέρου είναι τις 

περισσότερες φορές αναποτελεσματικές. Χαρακτηριστικά τόσο η ιρακινή όσο και η 

συριακή κυβέρνηση, καθώς και οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρεται ότι 

έχουν καταργήσει κάποιες ιστοσελίδες του ΙΚ, αλλά νέες εμφανίζονται πολύ 

γρήγορα, φιλοξενούμενες σε διαφορετικό διακομιστή. 

                                                           
152 Στην Κίνα, η στρατηγική απομόνωσης έχει αποδειχθεί αρκετά επιτυχημένη όσον αφορά την 
καταπολέμηση των online διαφωνούντων, χρησιμοποιώντας αυταρχικές πολιτικές άρνησης και 
διαγραφής περιεχομένου, επιδιώκοντας τον έλεγχο των πληροφοριών που διατίθενται στους 
πολίτες, αποτρέποντας επιτυχώς την εξωτερική προπαγάνδα να φτάσει στη συντριπτική πλειοψηφία 
του πληθυσμού. Στις περισσότερες διεθνείς συγκρουσιακές καταστάσεις η τεχνολογική καινοτομία 
και η έλλειψη προσοχής στη λεπτομέρεια εκ μέρους εκείνων που πραγματοποιούν την απομόνωση 
περιεχομένου επέτρεψαν να υπονομευθεί αυτή η μέθοδος αντι-ριζοσπαστικοποίησης στο διαδίκτυο. 
Για παράδειγμα, η κυβέρνηση της Συρίας το 2012 επεδίωξε, αλλά απέτυχε, να περιορίσει τη διάδοση 
της διαδικτυακής προπαγάνδας σχετικά με μια λαϊκή εξέγερση, αρνούμενη στο 90% της πρόσβασης 
του πληθυσμού στο διαδίκτυο. Η τουρκική κυβέρνηση το 2014, προσπάθησε να διαγράψει την αντι-
κυβερνητική online ρητορική ανεπιτυχώς. Οι αποκλίνουσες φωνές βρήκαν μια εναλλακτική διαδρομή 
χρησιμοποιώντας την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων κινητού τηλεφώνου για να μεταδώσουν τα 
μηνύματά τους. Τέλος, το 2014, κατά τη διάρκεια της αυξανόμενης διένεξης στο Ιράκ, στους πολίτες 
δεν επιτράπηκε η πρόσβαση στα κοινωνικά μέσα, αλλά βρήκαν τρόπους επικοινωνίας 
χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μη αποκλεισμένες πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Βλ. σχετικά Mark 
Taylor, An Analysis of Online Terrorist Recruiting and Propaganda Strategies, July 19, 2017. 
http://www.e-ir.info/2017/07/19/an-analysis-of-online-terrorist-recruiting-and-propaganda-
strategies/, πρόσβαση Οκτώβριος 10, 2017. 
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Όπως υποστήριξε η J. Harman, Πρόεδρος του ιδρύματος Wilson Center, σε 

άρθρο της στο Los Angeles Times περί των ‘’μελλοντικών τρομοκρατών’’, «πρέπει 

να χρησιμοποιήσουμε τα καλύτερα εργαλεία που γνωρίζουμε για να 

αντιμετωπίσουμε τα ριζοσπαστικά μηνύματα και να οικοδομήσουμε γέφυρες στους 

ευάλωτους. Οι αφηγήσεις μπορούν να εμπνεύσουν τους ανθρώπους να κάνουν 

τρομερά πράγματα ή να προωθήσουν αυτές τις εξτρεμιστικές φωνές».153 

Αναγνωρίζοντας την απειλή του πολέμου του διαδικτύου στην προώθηση βίαιων 

εξτρεμιστικών αφηγήσεων, οι ΗΠΑ  δήλωσαν ότι «το διαδίκτυο έχει γίνει όλο και πιο 

ισχυρό στοιχείο στο ριζοσπαστισμό και τη βία» και ότι «επιβάλλεται να αναπτύξουμε 

πιο αποτελεσματικά μέσα για τη διασφάλιση των ατόμων ενάντια στη βίαιη 

εξτρεμιστική στρατολόγηση και ριζοσπαστικοποίηση».154  

Ομοίως η ΕΕ καθυστερημένα αναγνώρισε την αναγκαιότητα προστασίας των 

ευάλωτου κοινού και την ισχυροποίηση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας, 

αναπτύσσοντας το 2016 την παγκόσμια στρατηγική της, συμπεριλαμβάνοντας την 

ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την επικοινωνιακή της στρατηγική. Σε αυτό το 

πλαίσιο, στη στρατηγική επικοινωνίας για τη Συρία και το Ιράκ, η ΕΕ αποσκοπεί να 

ενισχύσει την ανάπτυξη και διάδοση εναλλακτικών μηνυμάτων για την αντιμετώπιση 

της τρομοκρατικής προπαγάνδας. Το δίκτυο ευαισθητοποίησης σχετικά με τη 

ριζοσπαστικοποίηση (Radicalization Awareness Network, RAN) υποστηρίζει τα κ-μ 

και τους εμπλεκόμενους φορείς που είναι σε επαφή με ριζοσπαστικοποιημένα 

άτομα ή εκείνα που θεωρούνται ευάλωτα στη ριζοσπαστικοποίηση.155 Όπως 

τονίζεται στην αναλυτική έκθεση της έδρας Θουκυδίδης του 2016, «οι 

αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίες αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο 

αντιμετώπισης υβριδικών επιθέσεων, αφού έχουν σκοπό να αναχαιτίζουν ψευδείς 

πληροφορίες, προπαγάνδα, ψεύδη και μύθους, που επιδιώκουν να προκαλέσουν 

σύγχυση στην κοινή γνώμη, να επιδεινώσουν τις κοινωνικές εντάσεις και άρα να 

πλήξουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στις κυβερνήσεις τους».156 

                                                           
153 Jane Harman, Future Terrorists, Los Angeles Times, January 6, 2014. 
http://articles.latimes.com/2014/jan/06/opinion/la-oe-harman-terrorism-response-20140106. 
Βλ. σχετικά Wiennman, ό.π., no 93, σ.15. 
154 Executive Office of the US President, Strategic Implementation Plan for Empowering Local 
Partners to Prevent Violent Extremism in the United States (National Security Council, 2016), σ.1. 
155 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ό.π., no 41, σ.17. 
156 Αναλυτική έκθεση της Έδρας Θουκυδίδης, Οι εξελίξεις στο διεθνή περίγυρο της χώρας (ΓΕΕΘΑ – 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μάρτιος-Απρίλιος 2016), σ.97. 

http://articles.latimes.com/2014/jan/06/opinion/la-oe-harman-terrorism-response-20140106


71 
 

Τον Ιούνιο του 2015, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναγνώρισε - 

δεδομένου ότι περίπου 30.000 αλλοδαποί μαχητές του ISIS, οι περισσότεροι από 

τους οποίους προέρχονται από τις χώρες του ΝΑΤΟ - ότι οι υπάρχουσες 

προσπάθειες των κ-μ είχαν περιορισμένη επιτυχία σε σχέση με τα αποτελεσματικά 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΙΚ και ότι η Συμμαχία έχασε τον πόλεμο του 

διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,157 ουσιαστικά από ένα μη κρατικό 

δρώντα όπου τα μέσα που χρησιμοποιεί παρέμειναν ευέλικτα και ανθεκτικά παρά 

τις προσπάθειες για την εξάλειψή τους. 

Οι υπηρεσίες ασφαλείας πρέπει να προσαρμόσουν τις αντιτρομοκρατικές 

στρατηγικές τους στην νέα ψηφιακή διάσταση, εφαρμόζοντας μη παραδοσιακές 

τακτικές διαδικτυακού πολέμου, συλλογής πληροφοριών και εκπαίδευσης 

ψηφιακών μαχητών ανάλογων εκείνων της Ρωσίας. Αυτός ο ψηφιακός στρατός θα 

παρακολουθεί ύποπτους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης συλλέγοντας 

πληροφορίες και/ή ενσπείροντας πληροφορίες, με τη συνδρομή των κλάδων της 

ψυχολογίας, της ασφάλειας και των επικοινωνιών, ώστε να αναπτύξουν εργαλεία 

και τεχνικές για να ανταποκριθούν στην ηλεκτρονική δραστηριότητα της 

τρομοκρατίας, προς όφελος της εθνικής και διεθνούς ασφάλειας.158  

Συμπερασματικά, το ΙΚ έχει μια σαφώς καθορισμένη στρατηγική για να 

χειραγωγεί τα δυτικά μέσα ενημέρωσης και να εξυπηρετεί τους στόχους της 

προπαγάνδας του. Η αποτελεσματικότητά του έχει τις ρίζες της στην στρατηγική 

καθοδήγηση για τα μελλοντικά σχέδια της οργάνωσης τα οποία ετέθησαν από την 

διακήρυξη του Χαλιφάτου και τα οποία την κατέστησαν αρκετά ισχυρή ώστε να 

προσελκύσει την προσοχή όλου του κόσμου. Έχοντας ως ιδεολογικό άρμα την 

θρησκεία βρήκε απήχηση στη Μέση Ανατολή και σε πολλές άλλες χώρες, για την 

αύξηση των υποστηρικτών και τη συγκέντρωση κεφαλαίων αξιοποιώντας μια 

επιθετική στρατηγική ενημέρωσης με αποτελεσματικές προπαγανδιστικές τεχνικές 

πειθούς, προκαλώντας τη ριζοσπαστικοποίηση ατόμων και την παγκόσμια 

ανησυχία σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Παράλληλα επιδιώκει 

να προσελκύσει τα μέσα ενημέρωσης για να διευκολύνει τη διάδοση των κεντρικών 

                                                           
157 Naja Bentzen, NATO Strategic Communications – An evolving battle of narratives, European 
Parliamentary Research Service, July 2016, σ.3. 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586600/EPRS_BRI(2016)586600_EN.p
df, πρόσβαση Οκτώβριος 11, 2017. 
158 Wiennman, ό.π., no 93, σ.14-15. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586600/EPRS_BRI(2016)586600_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586600/EPRS_BRI(2016)586600_EN.pdf
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μηνυμάτων της στη Συρία και το Ιράκ, ενώ με τα σοκαριστικά βίντεο συνεχίζει να 

προκαλεί και να προσελκύει τη διεθνή προβολή. 

Από την άλλη μεριά οι εκτενείς αναφορές κρατικών παραγόντων για τη 

σημερινή κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενισχύουν τις προπαγανδιστικές θέσεις 

της οργάνωσης, καθώς τονίζουν τη διαφοροποίηση μεταξύ των διαφορετικών 

θρησκευτικών κοινοτήτων και της σύγκρουσης των πολιτισμών ενισχύοντας ακόμη 

περισσότερο την πόλωση του διεθνούς συστήματος και τη δική της εξτρεμιστική 

ιδεολογία. Όπως επισήμανε ο S.Huntington, «oι μεγάλες διαφορές μεταξύ της 

ανθρωπότητας και η κυρίαρχη πηγή σύγκρουσης θα είναι πολιτισμικές. Τα κράτη θα 

παραμείνουν οι ισχυρότεροι παράγοντες στις παγκόσμιες υποθέσεις, αλλά οι κύριες 

συγκρούσεις της παγκόσμιας πολιτικής θα γίνουν μεταξύ εθνών και ομάδων 

διαφορετικών πολιτισμών. Η σύγκρουση των πολιτισμών θα κυριαρχήσει στην 

παγκόσμια πολιτική. Οι εσφαλμένες γραμμές μεταξύ των πολιτισμών θα είναι οι 

γραμμές μάχης του μέλλοντος».159 Οι Seib και Janbek υποστηρίζουν ότι «το 

σύγχρονο μοντέλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τις τρομοκρατικές 

οργανώσεις είναι επικεντρωμένο στο κοινό, πολιτισμικά εξαρτώμενο και συνδέεται 

πάντοτε με ένα συνεχές αφηγηματικό ρεύμα που αποτελεί μέρος του 

κοινωνικοπολιτικού πλαισίου στο οποίο λειτουργούν αυτές οι οργανώσεις».160 

Υπάρχουν, ωστόσο, πρακτικές αντιμετώπισης που τα κράτη θα μπορούσαν 

να ακολουθήσουν προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η προπαγάνδα του ΙΚ; Η 

προσοχή των κρατών πρέπει να επικεντρωθεί στην καταπολέμηση των μηνυμάτων 

(counter-messaging) που διασπείρονται με τα παραδοσιακά και διαδικτυακά μέσα. 

Στις ΗΠΑ, το 2014, το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκίνησε την εκστρατεία «Think 

again, turn away» στο Tumblr, η οποία χλεύαζε  τα μηνύματα του ΙΚ με εικόνες 

νεκρών τζιχαντιστών, υπογραμμίζοντας τις φρικαλεότητές του. Ωστόσο, οι 

προσπάθειες των ΗΠΑ να παρακολουθήσουν τη χρήση των κοινωνικών μέσων από 

το ΙΚ - και να αντιμετωπίσουν την online προπαγάνδα – θεωρούνται μέχρι στιγμής 

                                                           
159 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations? Essay 1993, Foreign Affairs. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizations, πρόσβαση 
Οκτώβριος 11, 2017. 
160 Philip Seib & Dana Janbek, Global Terrorism and New Media The post-Al Qaeda generation (New 
York: Routledge, 2011), σ.1. 

https://www.foreignaffairs.com/authors/samuel-p-huntington
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizations
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προσωρινές, διστακτικές και ερασιτεχνικές.161 Παράλληλα, στο διπλωματικό τομέα, 

ίδρυσε στις 10 Μαΐου 2016, το Παγκόσμιο Κέντρο Ανάμειξης (Global Engagement 

Center) που αντικατέστησε το Κέντρο Στρατηγικών Αντιτρομοκρατικών 

Επικοινωνιών (Center for Strategic Counterterrorism Communications). Στόχος του 

είναι  η διάδοση των αντι-ισλαμιστικών μηνυμάτων στην αραβική γλώσσα μέσω των 

μουσουλμανικών κυβερνήσεων, των θρησκευτικών ηγετών, των σχολείων, το νεαρό 

πληθυσμό και τα κινήματα που παραμένουν αξιόπιστα στις τοπικές κοινωνίες 

υπογραμμίζοντας τη βαναυσότητα του ΙΚ και την αδυναμία διακυβέρνησης. 

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται και στην ιδρυτική του πράξη (Παράρτημα Β), 

αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της προπαγάνδας και παραπληροφόρησης 

προερχόμενης από τη Ρωσία, την Κίνα ή άλλες ξένες κυβερνήσεις και οργανώσεις. 

Στην Αγγλία, το ίδρυμα Quilliam, ξεκίνησε μια εκστρατεία #notanotherbrother 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2015, απευθυνόμενη στο νεαρό πληθυσμό και 

ιδίως την μουσουλμανική κοινότητα που μπορεί να είναι ευάλωτοι στα μηνύματα και 

την ουτοπική προπαγάνδα του ΙΚ. Τον Απρίλιο του 2015 δημιούργησε την ειδική 

στρατιωτική Μονάδα Brigade 77 - που πήρε το όνομά της από την εξειδικευμένη 

μονάδα στον αντισυμβατικό πόλεμο κατά τη διάρκεια του Β' ΠΠ – και έχει ως σκοπό, 

μέσω στοχευμένης επικοινωνιακής δραστηριότητας και αφηγηματικής προσέγγισης, 

ενσωματώνοντας πληροφοριακές και ψυχολογικές επιχειρήσεις, στην ανάλυση της 

συμπεριφοράς των δρώντων, των ακροατηρίων και των αντιπάλων, 

χρησιμοποιώντας μη θανάσιμες τακτικές.  

Η Γαλλική Κυβέρνηση, αντίθετα, ξεκίνησε μια ιστοσελίδα «Stop-

djihadisme.gouv.fr»162 η οποία εστιάζει στην πρόληψη της τρομοκρατίας και βοηθά 

τους πολίτες να κατανοήσουν την απειλή που αυτή προτάσσει, τις τεχνικές 

προπαγάνδας και χειραγώγησης. Τα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν υιοθετήσει μια 

πολιτική σήμανσης του υλικού που προέρχεται από το ΙΚ, ως προπαγανδιστικό, 

αλλοιώνοντας τα μηνύματα σε μια προσπάθεια αποφυγής προώθησης των ιδεών 

του. 

                                                           
161 Andrew Byers & Tara Mooney, Winning the Cyberwar against ISIS, Why the West Should Rethink 
Its Strategy, Foreign Affairs, May 5, 2017. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2017-05-05/winning-cyberwar-against-isis, 
πρόσβαση Οκτώβριος 12, 2017. 
162 Βλέπε σχετικά http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/, πρόσβαση Οκτώβριος 12, 2017.  

https://www.foreignaffairs.com/authors/andrew-byers
https://www.foreignaffairs.com/authors/tara-mooney
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2017-05-05/winning-cyberwar-against-isis
http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/
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Ομοίως, η Αυστραλιανή κυβέρνηση διέθεσε 21,7 εκ. δολάρια για να 

υπονομεύσει την εξτρεμιστική προπαγάνδα, μειώνοντας την πρόσβαση στο 

εξτρεμιστικό υλικό και ενισχύοντας τις φωνές της κοινωνίας των πολιτών που 

καταπολεμούν τις τρομοκρατικές αφηγήσεις. Παράλληλα δημιούργησε μια 

εκστρατεία στο Twitter @Fight_DAESH με στόχο τη διόρθωση ψευδών 

πληροφοριών που διαδόθηκαν στο Twitter από το ΙΚ ώστε να αποσιωπήσουν τα 

μηνύματα που προωθούν τις επιτυχίες του.163  

Στο Ιράκ, η κυβέρνηση προσπάθησε να διακόψει την πρόσβαση στο 

διαδίκτυο σε περιοχές όπου υφίστανται πυρήνες του ΙΚ.  Παράλληλα διεξάγει μια 

ενημερωτική εκστρατεία #No2ISIS, από τον Ιούνιο του 2014 προκειμένου να 

εξασθενίσουν τα μηνύματα του θρησκευτικού εξτρεμισμού, αλλά η Βαγδάτη λόγω 

του περιορισμένου κεντρικού ελέγχου της τηλεπικοινωνιακής υποδομής της χώρας 

δεν φάνηκε ικανή να διαδώσει τα δικά της μηνύματα.164  

Η Συριακή Κυβέρνηση στήριξε τις προσπάθειές της στον SEA, όπως έχει 

αναφερθεί στο δεύτερο κεφάλαιο, και ο οποίος στοχοποιεί, πλην των άλλων, 

ιστότοπους και λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης αφενός του ΙΚ και αφετέρου 

των ομάδων αντιπολίτευσης. Παράλληλα, δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό 

περιβάλλον για την καταπολέμηση της προπαγάνδας, προερχόμενης από 

τηλεοπτικά δίκτυα της Δύσης και της Αραβικής χερσονήσου διεξάγοντας 

κυβερνοεπιθέσεις για την προώθηση μηνυμάτων υπέρ του καθεστώτος ώστε να 

κερδίσει τον πόλεμο ιδεών στη Συρία. Μια άλλη ομάδα του καθεστώτος Άσαντ είναι 

η Electronic National Defence Force (ENDF) που φαίνεται να συνδέεται με την 

παραστρατιωτική δύναμη National Defence Force (NDF) και η αποστολή της είναι 

η συντριβή των σελίδων αντικαθεστωτικών ομάδων και άλλων παραγόντων του 

ΝΑΤΟ.165 

                                                           
163 Lauren Williams, Islamic State Propaganda and the Mainstream Media (Sydney: LOWY Institute, 
2016), σ.12. 
164 James P. Farwell, The Media Strategy of ISIS, Survival, 56:6, 49-55 (Routledge, 2014), σ.52. 
165 SecDev, Syria’s National Defence Forces take the battle to cyberspace (SecDev Foundation, 
2013). 
 https://secdev-foundation.org/wp-content/uploads/2014/08/Flash-Note-Syria-12-
Syria%E2%80%99s-National-Defence-Forces-take-the-battle-to-cyberspace.pdf, πρόσβαση 
Οκτώβριος 13, 2017. 

https://secdev-foundation.org/wp-content/uploads/2014/08/Flash-Note-Syria-12-Syria%E2%80%99s-National-Defence-Forces-take-the-battle-to-cyberspace.pdf
https://secdev-foundation.org/wp-content/uploads/2014/08/Flash-Note-Syria-12-Syria%E2%80%99s-National-Defence-Forces-take-the-battle-to-cyberspace.pdf
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Ομοίως στο Λίβανο, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προώθησαν 

το #BurnISISFlagChallenge, μετά τον αποκεφαλισμό ενός λιβανέζου στρατιώτη, 

αλλά εγκαταλείφθηκε πολύ γρήγορα λόγω της διαδικτυακής διαμάχης που 

δημιουργήθηκε μεταξύ των χρηστών.166  

Ακόμη και ομάδες ακτιβιστών δραστηριοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της 

επικοινωνιακής εκστρατείας του IK, όπως το @Abdullah-X, με σκοπό να αποτρέψει 

νεαρούς Βρετανούς μουσουλμάνους να ενταχθούν σε τζιχαντιστικές ομάδες. Οι 

ενημερωτικές εκστρατείες #NotInMyName και #AllStandTogether του Active 

Change Foundation και οι εκστρατείες των Anonymous, οι οποίοι ξεκίνησαν τις 

επιθέσεις στον κυβερνοχώρο - #OpNo2ISIS, #OpiceISIS, #trollingisis (και 

εκατοντάδες άλλα) – κατά του ΙΚ και κατά χωρών που πιστεύουν ότι το 

υποστηρίζουν οικονομικά. Σκοπός τους ήταν να αφαιρέσουν λογαριασμούς Twitter 

(Denial of Service, DoS) και ιστότοπους που συνδέονται με το ΙΚ.167  

Παρόλα αυτά, όλες αυτές οι δράσεις απέχουν πολύ από την καταπολέμηση 

της προπαγανδιστικής μηχανής του ΙΚ, και ως εκ τούτου αυτό εξακολουθεί να 

επηρεάζει το χώρο των ιδεών και να κυριαρχεί επικίνδυνα στην αφήγηση όπως 

δείχνουν οι τρομοκρατικές επιθέσεις παγκοσμίως. Σήμερα το ΙΚ στη Συρία και το 

Ιράκ καταρρέει, τα εδάφη του συρρικνώνονται, το ανθρώπινο δυναμικό του 

εξαντλείται και τα οικονομικά αποθέματά του μειώνονται, όμως η ανάγκη για 

προπαγάνδα θα είναι πιο σημαντική από ποτέ. Καμία οργάνωση στην πρόσφατη 

μνήμη δεν έχει απολαύσει τόσο μεγάλη κάλυψη ειδήσεων, αλλά όπως όλα δείχνουν 

οι στρατιωτικές επιτυχίες εναντίον της τα τελευταία δύο χρόνια, δεν την καθιστά 

άτρωτη. Αν και φαινομενικά τα πρότυπα διάδοσης της προπαγάνδας του IK 

εξελίσσονται, ωστόσο πλέον είναι προβλέψιμα, καθώς διαθέτουν ένα modus 

operanti. Η κατανόησή τους για την υπονόμευση αυτών είναι εφικτή από έμπειρους 

αναλυτές αναπτύσσοντας εναλλακτικές αφηγήσεις και δημιουργώντας 

αντισταθμιστικά μηνύματα στους χώρους του κοινωνικού διαλόγου ώστε να 

επιτευχθεί η μη νομιμοποίηση και η τελική ιδεολογική νίκη. 

                                                           
166 Newman, Marissa, #Burn ISIS Flag Challenge goes viral, Times of Israel, September 7, 2014. 
http://www.timesofisrael.com/burnisisflagchallenge-goes-viral/, πρόσβαση Οκτώβριος 13, 2017. 
167 Cuia, ό.π., no 114, σ.49-53. 

http://www.timesofisrael.com/burnisisflagchallenge-goes-viral/
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Συνολικά, οι βίαιες πρακτικές και η τρομοκρατική στρατηγική του ΙΚ 

συγχρονίστηκαν με ένα περίπλοκο περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης, τις 

οργανωμένες εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια συνεκτική 

στρατηγική προώθησης της ιδεολογίας του, κυριαρχώντας στην παγκόσμια κάλυψη 

ειδήσεων. Τα νέα μέσα επικοινωνιακού πολέμου που με μεγάλη δεξιότητα 

παρουσίασε το ΙΚ κατέδειξε τη φύση της μελλοντικής ψηφιακής απειλής που 

αντιπροσωπεύει «μια συνεχόμενη μετεξέλιξη του πολέμου με άλλα μέσα», 

παρουσιάζοντας νέες προκλήσεις και απαιτώντας δραματικές αλλαγές και ευελιξία 

στη στρατηγική σκέψη. Ακριβώς όπως το ΙΚ έχει προσαρμόσει τις αφηγήσεις του σε 

ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, πρέπει να προσαρμόσουμε τις μεθόδους μας για 

την κατανόησή τους.168

                                                           
168 Όπως τονίζεται στο βρετανικό δόγμα της στρατηγικής επικοινωνίας, «Στο παγκόσμιο 
πληροφοριακό περιβάλλον είναι πολύ εύκολο να ακουστούν ανταγωνιστικές αφηγήσεις. Όπου η 
αφήγηση συναντά ανταγωνιστικές αφηγήσεις αναφέρεται ως η μάχη των αφηγήσεων (επικοινωνιακού 
πολέμου), αν και η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για ένα διαρκή ανταγωνισμό παρά μια μάχη με 
νικητές και ηττημένους». UK MoD, Joint Doctrine Note 12/1: Defence Contribution to Strategic 
Communication, 2012, σ.2-11. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

«Η ισχύς και η απάτη είναι στον πόλεμο δύο θεμελιώδεις αρετές». 

Thomas Hobbes, Leviathan169 

Αναμφίβολα στη Συρία και το Ιράκ, η δραστηριότητα του ΙΚ κυριάρχησε στη 

διεθνή πολιτική, εκμεταλλευόμενη τη μακροχρόνια θρησκευτική πόλωση, την 

απώλεια νομιμοποίησης των κυβερνήσεων και τη μεγάλη κοινωνική και θεσμική 

κατάρρευση στις δύο χώρες. Ωστόσο, αν και κεντρικός δρων (το ΙΚ) δεν είναι το 

μόνο που δραστηριοποιείται εντός της ευρύτερης ζώνης του πολέμου, καθώς οι 

συγκρούσεις που διεξάγονται συχνά χαρακτηρίζονται από αλληλεπικαλυπτόμενες 

και συχνά ασαφής δεσμεύσεις περιφερειακών και διεθνών  παραγόντων. Συνεπώς 

το παρόν κεφάλαιο εστιάζει κυρίως στη δραστηριότητα άλλων Κρατών όσον αφορά 

την επικοινωνιακή τους στρατηγική στη Μέση Ανατολή. 

Ένας μεγάλος αφηγηματικός διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση 

Ανατολή για να διαδώσει την ιστορία του πολέμου και οι αντιμαχόμενες δυνάμεις 

περιστρέφουν ή δημιουργούν τις ιστορίες που είναι κατάλληλες για τις επιδιώξεις 

τους, ώστε να κερδίσουν το πλεονέκτημα και να οδηγηθούν στον τελικό θρίαμβο. 

Δηλαδή οι αντιμαχόμενες δυνάμεις θέτουν τη δική τους εκδοχή της αλήθειας που θα 

επικρατήσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας μη συμβατικές 

τακτικές επιρροής της κοινής γνώμης και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. 

Σαφώς όλες οι δυνάμεις τάσσονται εναντίον της εξτρεμιστικής ιδεολογίας και της 

προπαγάνδας του ΙΚ170 - αφού αυτό αγγίζει το σκληρό πυρήνα της εσωτερικής 

                                                           
169 Thomas Hobbes, Leviathan (London: Oxford University Press, 1651 reprint 1909), σ.96. 
170 Οι δυτικές χώρες και η Ρωσία λένε ότι έχουν έναν κοινό εχθρό, το ΙΚ. Αλλά έχουν επίσης πολύ 
διαφορετικούς φίλους και αντίθετες απόψεις για το πώς να επιλύσουν έναν πόλεμο που έχει 
σκοτώσει τουλάχιστον 250.000 ανθρώπους και οδήγησε περισσότερους από 10 εκατομμύρια εκτός 
των οικιών τους. Η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της αντιτίθενται τόσο στο ΙΚ όσο και στον Πρόεδρο 
Άσαντ, κατηγορώντας τον για επιθέσεις εναντίον πολιτών και επιμένουν ότι δεν έχει θέση στην 
μεταπολεμική διευθέτηση. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση του Άσαντ πρέπει να αποτελεί το 
κεντρικό στοιχείο των διεθνών προσπαθειών για την καταπολέμηση των τζιχαντιστών. Reuters, US, 
allies ask Russia to halt strikes outside IS areas in Syria, October 03, 2015. 
https://www.dawn.com/news/1210559/us-allies-ask-russia-to-halt-strikes-outside-is-areas-in-syria, 
πρόσβαση Οκτώβριος 15, 2017. 

https://www.dawn.com/authors/422/reuters
https://www.dawn.com/news/1210559/us-allies-ask-russia-to-halt-strikes-outside-is-areas-in-syria
https://www.dawn.com/news/1210559/us-allies-ask-russia-to-halt-strikes-outside-is-areas-in-syria
https://www.dawn.com/news/1210559/us-allies-ask-russia-to-halt-strikes-outside-is-areas-in-syria
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ασφάλειάς τους και υπογραμμίζει τη βούληση των κρατικών δρώντων να μην 

επιτρέψουν οποιαδήποτε αλλαγή στο μονοπώλιο της βίας - από την άλλη μεριά 

όμως φαίνονται αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν από τα συμφέροντά τους στη 

Μέση Ανατολή και να μην υποστούν μια ήττα στο διεξαγόμενο πόλεμο των ιδεών.  

Πως όμως η συριακή σύγκρουση σχετίζεται με την κατάσταση στο Ιράκ και 

ποια η επίδραση παραγόντων της διεθνούς πολιτικής που εξηγούν τη βαθμιαία 

κλιμάκωση μέχρι τώρα, ώστε να προσελκύει την προσοχή των Μεγάλων Δυνάμεων; 

Η περιοχή έχει καταστεί το επίκεντρο όχι μόνο στρατιωτικών εχθροπραξιών και του 

λεγόμενου πολέμου δια αντιπροσώπων (proxy war) μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, αλλά 

και το επίκεντρο ενός πληροφοριακού πολέμου και προπαγάνδας δεδομένου ότι 

πλαισιώνεται από τις πολιτικές αφηγήσεις δυτικών, ευρωασιατικών και αραβικών 

κρατών. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αφηγούνται επίσης τον πόλεμο. Κάποιοι λένε 

ότι είναι αμερόληπτοι, άλλοι αναγνωρίζουν τη μεροληψία υπέρ ορισμένων αξιών και 

ιδανικών και όλοι προσποιούνται ότι προσπαθούν να κατανοήσουν και να 

γνωστοποιήσουν την αλήθεια για το τι εκτυλίσσεται στο Ιράκ και τη Συρία.  

4.1 ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 

Δεν υπήρξε σύγκρουση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου που να υπόκειται 

σε τέτοιες ακραίες μεροληπτικές επικοινωνιακές τακτικές και ψευδείς δηλώσεις και 

όλες σχεδόν οι αξιώσεις σχετικά με την τρέχουσα σύγκρουση έχουν συνδεθεί με μια 

πολιτική ατζέντα.171 Η πιο σημαντική διαπίστωση σχετικά με την κατάσταση στην 

περιοχή είναι η μεροληψία των μέσων ενημέρωσης η οποία παραμένει βασική 

συνιστώσα, επηρεάζοντας την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων καθώς 

επικρατεί ένας πόλεμος ιδεών, προπαγάνδας και παραπληροφόρησης ο οποίος 

διαφοροποιεί τις κρατικές δράσεις από την πραγματική πολιτική στρατηγική και τις 

επιδιώξεις του κάθε δρώντα. 

Δύο παραδείγματα που καταδεικνύουν τον επικοινωνιακό αυτό πόλεμο είναι: 

Πρώτον, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης υπονόμευσαν το επίπεδο υποστήριξης που 

απολάμβανε η συριακή κυβέρνηση. Χαρακτηριστικά, όταν έγιναν πολιτικές 

                                                           
171 Jörg Dostal, Syria and Iraq: The Long-Term Cost of Geopolitical Destabilisation. σ.189. Βλ. 
σχετικά  From the Desert to World Cities: The New Terrorism (Singapore: Konrad Adenauer Stiftung 
Ltd, 2015). 
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συγκεντρώσεις το 2011 και το 2012, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες εξέφρασαν την 

υποστήριξή τους στην κυβέρνηση.172 Αυτές οι συγκεντρώσεις έλαβαν μικρής 

απήχησης στα δυτικά μέσα ενημέρωσης ενώ πιο περιορισμένες συγκεντρώσεις της 

αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι ισοδυναμούν με ‘’επανάσταση’’. Αντίθετα, ο 

συνασπισμός που υποστηρίζει τη σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί να 

πραγματοποιήσει διαπραγματεύσεις με τις αντικαθεστωτικές δυνάμεις ή/και 

τρομοκρατικές ομάδες, αλλά ο χαρακτηρισμός μιας ομάδας ως τρομοκρατική 

διαφοροποιείται ανάμεσα στους δύο συνασπισμούς. Δεύτερον, τα περισσότερα από 

τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αντιμετωπίζουν ως γεγονός τον ισχυρισμό ότι 

ο συριακός στρατός έχει χρησιμοποιήσει χημικά όπλα εναντίον πολιτών, χωρίς 

ωστόσο αυτοί οι ισχυρισμοί να έχουν αποδειχθεί. Από τη συριακή κυβέρνηση και 

τους υποστηρικτές τους, υπάρχουν ισχυρισμοί ότι οι αντικαθεστωτικοί, παρήγαγαν 

τα χημικά όπλα και τα χρησιμοποίησαν ώστε να πυροδοτήσουν μια στρατιωτική 

παρέμβαση των Αμερικανών και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ.173 

Η σύγκρουση στη Συρία και το Ιράκ μετατράπηκε γρήγορα σε ένα διεθνικό 

πόλεμο λόγω της παρουσίας ξένων μαχητών και εισβολής ανταρτών από γειτονικές 

χώρες. Με τη σειρά του, η συριακή κυβέρνηση βασίστηκε στις προϋπάρχουσες 

συμμαχίες, ενώ οι αντικαθεστωτικές δυνάμεις έλαβαν βοήθεια από σουνιτικές χώρες 

και κυρίως δυτικές πηγές. Έκτοτε, η προσπάθεια ‘’εξισορρόπησης’’ συνεχίστηκε 

κλιμακώνοντας τη σύγκρουση. Η Ρωσία και το Ιράν υποστήριξαν τη συριακή 

κυβέρνηση και αύξησαν σταδιακά την παρουσία τους, με τη Ρωσία να διεξάγει 

αεροπορικές επιχειρήσεις από το 2015, εναντίον των αντιπάλων του Άσαντ. Εν τω 

μεταξύ, η Τεχεράνη πιστεύεται ότι δαπανά δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για να 

ενισχύσει τη Δαμασκό, παρέχοντας στρατιωτικούς συμβούλους, οπλισμό καθώς και 

γραμμές πίστωσης και μεταφοράς πετρελαίου. Η κυβέρνηση της Συρίας έχει επίσης 

την υποστήριξη της Χεζμπολάχ του Λιβάνου – που επικουρείται από το Ιράν και 

αποτελεί μεγάλο εχθρό του Ισραήλ - της οποίας οι μαχητές έχουν παράσχει 

σημαντική υποστήριξη στο πεδίο της μάχης από το 2013. Αντίθετα, οι 

αντιπολιτευόμενες δυνάμεις των Σουνιτών, έχουν προσελκύει την υποστήριξη των 

ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασίλειου, της Γαλλίας, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, 

                                                           
172 Jonathan Steele, Most Syrians back President Assad, but you'd never know from western media, 
The Guardian, January 17, 2012. www.theguardian.com/commentisfree/2012/jan/17/syrians-
support-assad-western-propaganda, πρόσβαση Οκτώβριος 15, 2017.  
173 Dostal, ό.π., no171, σ.190-191. 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jan/17/syrians-support-assad-western-propaganda
http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jan/17/syrians-support-assad-western-propaganda
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του Κατάρ και της Ιορδανίας.174 Ωστόσο, ο τότε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο 

Μπάιντεν, δήλωσε τον Οκτώβριο του 2014 ότι «οι σύμμαχοί μας στην περιοχή ήταν 

το μεγαλύτερο πρόβλημά μας» υποστηρίζοντας, εν μέρει, ότι η Τουρκία, η Σαουδική 

Αραβία και τα Εμιράτα ήταν τόσο αποφασισμένοι εναντίον του Άσαντ που η βοήθεια 

που παρείχαν (οικονομική και οπλισμό τα προηγούμενα χρόνια) κατέληξε σε 

οργανώσεις όπως η αλ-Κάιντα, η αλ-Νούσρα και το μελλοντικό ISIS. Έτσι, σχετικά 

με το ζήτημα της ανόδου του ΙΚ απαιτείται να αναγνωριστεί ότι η εμφάνιση του 

οφείλεται σε προηγούμενες αποτυχημένες παρεμβάσεις τους στο Ιράκ.175  

Αν και δεν υφίσταται συμβατικός πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας - 

ένας τέτοιος πόλεμος θα σήμαινε το τέλος της ανθρωπότητας λόγω της αμοιβαίας 

πυρηνικής καταστροφής - πρέπει ωστόσο να αποδεχτούμε ότι η διάλυση της 

Σοβιετικής Ένωσης το 1991, δεν σήμαινε το τέλος της διεθνούς αμφισβήτησης και 

των σφαιρών επιρροής στη Μέση Ανατολή και αλλού. 

Πώς μπορεί κανείς να κατανοήσει την προσπάθεια απομάκρυνσης του 

Σύριου Προέδρου Άσαντ και πώς σχετίζεται αυτή η εκστρατεία με τα γεγονότα στο 

Ιράκ; Πρέπει να τονιστεί ότι οι ΗΠΑ είχαν δεσμευτεί για μια αλλαγή καθεστώτος στη 

Δαμασκό επί προεδρίας Ομπάμα.176 Αυτή ήταν η επίσημη στρατηγική των ΗΠΑ, 

όταν καταβλήθηκαν προσπάθειες για την απομόνωση της Συρίας στην περιοχή, αν 

και αυτή η στρατηγική δεν προχώρησε με γραμμικό τρόπο.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μετά-αποικιακής περιόδου, η Συρία και το Ιράν ήταν 

σε μια διαρκή σύγκρουση με το Ιράκ. Ποτέ πριν από την εισβολή των Αμερικανών 

στο Ιράκ οι κυβερνήσεις στη Δαμασκό, τη Βαγδάτη και την Τεχεράνη δεν 

συμφωνούσαν μεταξύ τους, με τη Συρία και το Ιράν να έχουν μια αμοιβαία αμυντική 

συνθήκη (από το 1980) εναντίον του Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν. Ωστόσο, η 

απομάκρυνσή του Σαντάμ επέτρεψε για πρώτη φορά στην ιστορία την εμφάνιση 

μιας συμμαχίας μεταξύ των τριών κυβερνήσεων. 

                                                           
174 Syria: The story of the conflict, BBC News, March 11, 2016. http://www.bbc.com/news/world-
middle-east-26116868, πρόσβαση Οκτώβριος 16, 2017. 
175 Carol Giacomo, Joe Biden Apologizes for Telling the Truth, Taking Note, October 6, 2014. 
https://takingnote.blogs.nytimes.com/2014/10/06/joe-biden-apologizes-for-telling-the-truth/?_r=0, 
πρόσβαση Οκτώβριος 16, 2017. 
176 Syria crisis: Where key countries stand, BBC News, October 30, 2015. 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23849587, πρόσβαση Οκτώβριος 16, 2017. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868
https://takingnote.blogs.nytimes.com/2014/10/06/joe-biden-apologizes-for-telling-the-truth/?_r=0
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23849587
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Από την πλευρά των ΗΠΑ, η προσέγγιση μεταξύ της Συρίας, του Ιράκ και του 

Ιράν αφενός δεν υποστήριζε τα συμφέροντά τους αφετέρου ο συνασπισμός μεταξύ 

τους υποστηρίζει πολιτικά κινήματα όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς. Δεύτερον, η 

επιβίωση της σημερινής συριακής κυβέρνησης θα επιβεβαιώσει τη μακρόχρονη 

συμμαχία της χώρας με τη Ρωσία, που χρονολογείται από το 1956.177 Τρίτον, το 

έδαφος των τριών κρατών θα μπορούσε να λειτουργήσει κατά των ενεργειακών 

έργων που συνδέουν τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ με την Τουρκία και τις 

δυτικές αγορές. Τέταρτον, μια συμμαχία μεταξύ των τριών κρατών - μακριά από τον 

δυτικό ή τον αραβικό έλεγχο του Κόλπου – θα συνδέει ενεργειακούς πόρους της 

περιοχής με τη Μεσόγειο και την κινεζική αγορά. Τέλος, σε μεγάλο βαθμό 

ανεξερεύνητες αλλά προφανώς σημαντικές πηγές φυσικού αερίου στην ακτογραμμή 

της Συρίας θα μπορούσαν να συνδεθούν με αναδυόμενες αγορές στην Ασία, 

θέτοντας την Κίνα στο κάδρο της σύγκρουσης επίσης.178  

Η Ρωσία παρουσιάζει τη δράση της ως μια αντιτρομοκρατική εκστρατεία  για 

την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων και για την προστασία της νόμιμα 

εκλεγμένης κυβέρνησης, κατόπιν πρόσκλησής της, όπως δήλωσε ο Ρώσος 

Υπουργός Εξωτερικών Λαβρόφ. Αλλά η Μόσχα θέλει να διατηρήσει τη σχέση της 

με τη συριακή κυβέρνηση, αφού η Συρία είναι ένα από τα τελευταία κράτη στην 

περιοχή που είναι σαφώς φιλικό προς αυτή. Παράλληλα, η Μόσχα σαφώς επιθυμεί 

τη διατήρηση μιας κοσμικής κυβέρνησης στη Συρία, ώστε να αποφύγει την 

εγκατάσταση ενός σουνιτικού ισλαμικού καθεστώτος στη Δαμασκό, που θα έθετε σε 

κίνδυνο τη διατήρηση των στρατιωτικών της βάσεων στις ακτές της Μεσογείου. 

Επιπρόσθετα, αποβλέπει μακροχρόνια στις αυξημένες εμπορικές και οικονομικές 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην περιοχή μετά τη σύγκρουση, ιδίως στον τομέα 

της ενέργειας, υποδαυλίζοντας οποιαδήποτε δυνητική λύση που υποστηρίζεται από 

τη Δύση και μποϋκοτάροντας δια μέσου διπλωματικών κινήσεων τη βούληση της 

Ουάσιγκτον να σταθεροποιήσουν την περιοχή. Τέλος, επιθυμεί να διατηρήσει την 

επιρροή της στη Δαμασκό, ωστόσο οι κινήσεις της είναι προσεκτικές ώστε να μην 

                                                           
177 Σε μια συνέντευξη στην ιρανική τηλεόραση, ο Άσαντ δήλωσε ότι η επιτυχία αυτής της συμφωνίας 
ήταν ζωτικής σημασίας για τη διάσωση της Μέσης Ανατολής από την καταστροφή. Επιπροσθέτως, 
η αεροπορική εκστρατεία του συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ήταν αντιπαραγωγική και 
βοήθησε την τρομοκρατία να εξαπλωθεί αλλά ο νέος συνασπισμός της Ρωσίας, της Συρίας, του Ιράν 
και του Ιράκ μπορεί να επιτύχει πραγματικά αποτελέσματα. Reuters, ό.π., no 170. 
178 Dostal, ό.π., no 171, σ.192-193. 
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υπονομευθεί η ρωσική προσέγγιση με τις περιφερειακές χώρες, κυρίως τη Σαουδική 

Αραβία και την Τουρκία.179 

Συνοπτικά, υπάρχουν πολλά συμφέροντα που διακυβεύονται στη Μέση 

Ανατολή στον 21ο αιώνα και το ζήτημα του ποιος ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στην 

περιοχή συνδέεται άμεσα με την απόκτηση και διατήρηση της ηγεμονίας των 

Μεγάλων Δυνάμεων (ΗΠΑ και Ρωσίας). «Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το τίμημα 

για την εξισορρόπηση στην περιοχή οδηγεί σε μια  ατέρμονη αλυσίδα συγκρούσεων 

στην οποία τα σουνιτικά και σιιτικά κράτη θα σπαταλήσουν τις δυνατότητες και τους 

πόρους τους, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση εκείνων που θέλουν να τους 

επιβληθούν».180 Την ίδια στιγμή είναι εμφανής η μονομερής προσέγγιση των ΗΠΑ 

στη Μέση Ανατολή εφαρμόζοντας τη στρατιωτική τους ισχύ και προωθώντας 

διπλωματικές προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης ενώ από την άλλη μεριά 

η Ρωσία πέραν της στρατιωτικής της παρουσίας διεξάγει μια εκστρατεία 

παραπληροφόρησης και προπαγάνδας, ώστε να επανακτήσει και πάλι την 

απωλεσθείσα αίγλη της στο διεθνές σύστημα.  

4.2 ΡΩΣΙΑ 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, η Ρωσία σηματοδότησε την έναρξη των 

αεροπορικών επιχειρήσεων στη Συρία και σύμφωνα με το ΝΑΤΟ η εμπλοκή της 

στην περιοχή αποτέλεσε και την έναρξη της ρωσικής επικοινωνιακής της 

εκστρατείας.181 Οι δραστηριότητές της εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της 

εξωτερικής της πολιτικής, στοχεύοντας στην άσκηση κρατικής προπαγάνδας και 

παραπληροφόρησης τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό και εγγύς κοινό, 

αφενός για να προωθηθεί ως μια χώρα που κατέχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε 

ένα πολυκεντρικό κόσμο και καθοδηγητή της διεθνούς ειρήνης και αφετέρου να 

προωθήσει την ανωτερότητά της έναντι των ΗΠΑ. Αν και οι ΗΠΑ και η Ρωσία 

διατείνονται ότι πολεμούν την τρομοκρατία του ΙΚ, χωρίζονται στο θεμελιώδες 

                                                           
179 Ben Smith & Claire Mills, Iraq and Syria - developments in 2015, Briefing Paper Number CBP 
7261, UK House of Commons Library, November 27, 2015. 
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7261, πρόσβαση 
Οκτώβριος 18, 2017. 
180 Dostal, ό.π., no 171, σ.194. 
181 Dace Kundrate, The Dynamics of Russia's Information Activities during the Syria Campaign (Riga: 
NATO StratCom, 2016), σ.3. 

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7261
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ζήτημα της τύχης του καθεστώτος Άσαντ. Αυτή η αβεβαιότητα αντικατοπτρίζεται 

στην αφήγηση των μέσων ενημέρωσης των δύο χωρών. 

Στην περίπτωση της Ρωσίας, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι «η 

δύναμη των στρατηγικών αφηγήσεων είναι (...) να προσελκύει συναισθήματα και να 

θολώσει τα όρια ανάμεσα σε αυτό που είναι πραγματικό και αυτό που δεν είναι».182 

Η σύγχρονη ρωσική προπαγάνδα είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλα τα μέσα 

ενημέρωσης, δημιουργώντας ενημερωτικό χάος και προκαλώντας δυσπιστία στο 

ακροατήριο. «Η Ρωσία είναι πρωτοπόρος καθιστώντας την πληροφοριακή εποχή σε 

εποχή παραπληροφόρησης».183 

Συνεπώς η εμπλοκή της Ρωσίας στη Συρία και η ανάπτυξη της 

επικοινωνιακής της εκστρατείας ήταν μια διπλωματική προσπάθεια που 

αποσκοπούσε στη συγκέντρωση διεθνούς υποστήριξης προς το Κρεμλίνο και τον 

Άσαντ ή μια επιχείρηση παραπληροφόρησης αποκρύπτοντας τις πραγματικές 

προθέσεις του καθεστώτος Πούτιν; Την ίδια τακτική που χρησιμοποίησε στην 

περίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία χρησιμοποιεί και στη Μέση Ανατολή. Στην 

περίπτωση της Συρίας και του Ιράκ, η Ρωσία χρησιμοποιώντας τα ΜΜΕ ως όπλο, 

έχει εφαρμόσει μια πολύπλοκη στρατηγική πληροφόρησης, η οποία σκηνοθετείται 

από αρκετές κυβερνητικές υπηρεσίες, προσπαθώντας να υπονομεύσουν άλλες 

διαμεσολαβητικές προσπάθειες αν και παρουσιάζεται το αντίθετο. Οι τακτικές της 

απαρτίζονται από διασπορά ψευδών ειδήσεων (fake news), παραπληροφόρηση, 

λογοκρισία, σκόπιμη παράλειψη γεγονότων, κατασκευή μιας ψεύτικης 

πραγματικότητας, εκφοβισμός, ψυχαγωγία, απλούστευση και περιθωριοποίηση της 

ποιότητας του περιεχομένου που αναλαμβάνονται να πραγματοποιηθούν από ένα 

άριστα καταρτισμένο ψηφιακό στρατό (trolls).184 Η ρωσική Ομοσπονδιακή 

Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) έχει αναπτύξει ένα δίκτυο ‘’trolls" και ψεύτικους 

                                                           
182 Irina Khaldarova & Mervi Pantti, Fake News: The narrative battle over the Ukrainian conflict, 
Journalism Practice (Researchgate, 2016), pp. 1-11. 
https://www.researchgate.net/publication/301245962_Fake_News_The_narrative_battle_over_the_
Ukrainian_conflict, πρόσβαση Οκτώβριος 18, 2017. 
183 Molly McKitterick, Russian Propaganda: The Weaponization of Information, Voice of America 
News, November 3, 2015. https://www.voanews.com/a/russian-propaganda-weaponization-
information/3036087.html, πρόσβαση Οκτώβριος 18, 2017. 
184 Τρόλ (Troll) είναι ένα άτομο που διασπείρει διαφωνία στο διαδίκτυο ξεκινώντας διαμάχες ή 
προκαλώντας αναστάτωση, αναρτώντας μηνύματα εκτός θέματος σε μια διαδικτυακή κοινότητα 
(όπως μια ομάδα συζήτησης, ένα φόρουμ, ένα δωμάτιο συνομιλίας ή ένα blog) με σκοπό να 
προκληθούν συναισθηματικά οι αναγνώστες, να διαταραχθεί η συζήτηση ή ακόμη για διασκέδαση. 

https://www.researchgate.net/publication/301245962_Fake_News_The_narrative_battle_over_the_Ukrainian_conflict
https://www.researchgate.net/publication/301245962_Fake_News_The_narrative_battle_over_the_Ukrainian_conflict
https://www.voanews.com/a/russian-propaganda-weaponization-information/3036087.html
https://www.voanews.com/a/russian-propaganda-weaponization-information/3036087.html
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λογαριασμούς σε διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες για να βοηθήσει στη διάδοση 

της προπαγάνδας. Αυτός ο ψηφιακός στρατός, διεξάγει επιθέσεις σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης που επικρίνουν τις κινήσεις του καθεστώτος Πούτιν. Για 

παράδειγμα, τον Ιανουάριο του 2016, καθώς μαχητικά αεροσκάφη της Ρωσίας 

βομβάρδιζαν στόχους στη Συρία, οι Ρώσοι ακτιβιστές του Twitter ίδρυσαν ένα νέο 

ιστοχώρο υπέρ του Κρεμλίνου, το Southfront.org,185 ισχυριζόμενοι ότι εξερευνούν 

την αλήθεια σε θέματα που καλύπτονται ελάχιστα από τη Δύση και τα ΜΜΕ. Σήμερα 

ο αναγνώστης μπορεί να διαπιστώσει σε πραγματικό χρόνο τις επιχειρήσεις 

επιρροής της Ρωσίας μέσω της http://dashboard.securingdemocracy.org/ όπου 

κυριαρχούν τα hashtags στο Twitter σχετικά με τη Συρία και το Ιράκ. 

 

Online δραστηριότητα (σε πραγματικό χρόνο) των ρωσικών επιχειρήσεων 

επιρροής στο Twitter.186 

Αν και η επικοινωνιακή της στρατηγική βασίζεται κατά κύριο λόγο σε 

τηλεοπτικά δίκτυα (Russia Today, Pervy kanal, Sputniknews, Vesti.ru, Ria.ru) δεν 

είναι η μόνη πηγή ειδήσεων. Το RT δίνει μεγάλη έμφαση στη διανομή προπαγάνδας 

                                                           
185 Jessikka Aro, The Cyberspace War: Propaganda and Trolling as Warfare Tools (Brussels: Wilfred 
Martens Centre for European Studies, 2016), σ.125. 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12290-016-0395-5.pdf, πρόσβαση Οκτώβριος 
18, 2017. 
186 Βλέπε σχετικά http://dashboard.securingdemocracy.org/, τελευταία πρόσβαση Νοέμβριος 21, 
2017. 

http://dashboard.securingdemocracy.org/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12290-016-0395-5.pdf
http://dashboard.securingdemocracy.org/
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μέσω του YouTube, μεταδίδοντας μηνύματα στο ευρύ κοινό οπτικά και ηχητικά. Η 

προπαγάνδα της Ρωσίας χαρακτηρίζεται από ένα σταθερό και αμείλικτο ρεύμα 

διαχειριζόμενης αφήγησης και λόγου, ώστε να επιτύχει μια κατάσταση όπου οι ΗΠΑ 

και άλλες δυτικές χώρες να δέχονται τις ρωσικές κινήσεις στη διεθνή σκακιέρα και 

να δυσφημίζεται παράλληλα η Δύση μέσω της διαχείρισης της δυναμικής των 

ειδήσεων στα μέσα ενημέρωσης. Το Pervy Kanal προήγαγε τη Ρωσία ως ισχυρό 

παγκόσμιο παίκτη χωρίς την οποία η τρομοκρατία του ΙΚ δεν μπορεί να νικηθεί και 

η ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί, επικεντρώνοντας κυρίως στο δυτικό ακροατήριο, 

βρίσκοντας έτσι ένα επιχείρημα για τη στρατιωτική συμμετοχή της στη Συρία.187  

Η στρατηγική αφήγηση της Ρωσίας στα ΜΜΕ και ο ρόλος της προωθήθηκε 

κυρίως μετά την 14η Μαρτίου 2016, όποτε και ανακοινώθηκε η αποχώρησή της. Το 

γεγονός ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν εγκατέλειψαν τη Συρία επεξηγήθηκε 

εξάλλου στο όνομα της ειρήνης, παρά την προτεινόμενη ειρηνευτική διαδικασία του 

Πούτιν, λειτουργώντας ως διπλωματικό νομιμοποιητικό άλλοθι των ρωσικών 

προσπαθειών. Η ρωσική προπαγάνδα είναι επικίνδυνα μεγάλη, έντονη και 

εμφανίζεται σε διαφορετικά επίπεδα επιρροής και αντίληψης.  

Για το περιφερειακό ακροατήριο, το μήνυμα ήταν ότι η Μόσχα αποτελεί την 

κορυφαία στρατιωτική και πολιτική δύναμη και τον αποτελεσματικότερο παράγοντα 

της διεθνούς ειρήνης έναντι των ΗΠΑ. Ο ρόλος της στην περιοχή ήταν καθοριστικός 

αφού χάριν στις δικές της προσπάθειες ανακόπηκε η επέκταση του ΙΚ, 

καταστρέφοντας τις βάσεις και τις υποδομές του και επαναφέροντας την πολιτική 

σταθερότητα σε αντίθεση με τον δυτικό συνασπισμό που δεν κατάφερε να 

σταθεροποιήσει τη συγκρουσιακή κατάσταση. Η Ρωσία εμφανίζεται ως κράτος που 

υποστηρίζει τη νόμιμη συριακή κυβέρνηση, ενώ οι ΗΠΑ και άλλα κράτη εμφανίζονται 

ως προβοκάτορες και χορηγοί της τρομοκρατίας.  

Ομοίως για το δυτικό ακροατήριο, η ρωσική προπαγάνδα ήταν ακόμη πιο 

δυναμική αφού αναδείκνυε πτυχές της αποτυχημένης πολιτικής της Δύσης υπό την 

αμερικανική ηγεσία τα προηγούμενα χρόνια και συνεπώς αυτή ως διαμεσολαβητής 

επανέφερε την ειρήνη και την ευημερία σε μια αποτυχημένη κατάσταση, 

χαρακτηρίζοντας όλες τις δυνάμεις κατά του Άσαντ ως επιτιθέμενους, οι οποίοι 

                                                           
187 Kundrate, ό.π., no 181, σ.8-9. 
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έχουν επιδεινώσει τη συριακή διαμάχη σε ανεξέλεγκτα επίπεδα εξαιτίας της 

στρατιωτικής αδεξιότητάς τους. Συνοπτικά στο παρακάτω διάγραμμα  

παρουσιάζονται οι κεντρικές αφηγηματικές της θέσεις το διάστημα 2015-2016.188 

 

Συνεπώς, όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο σε ένα συμβατικό πόλεμο 

υπάρχουν σαφείς γραμμές μεταξύ συμμάχων, εχθρών και ουδετέρων. Στο 

σύγχρονο υβριδικό πόλεμο δια αντιπροσώπων στη Μέση Ανατολή παρ΄ όλα αυτά 

υπό την επήρεια της κρατικής προπαγάνδας, η Ρωσία διαστρεβλώνει την κλασική 

περί συμμαχιών αντίληψη στις διεθνείς σχέσεις δημιουργώντας ένα πλαίσιο 

αβεβαιότητας, παρουσιαζόμενη ως η μοναδική δύναμη για τη διευθέτηση της 

σύγκρουσης της οποίας η εμπλοκή εξασφαλίζει μια κατάσταση "win-win" για όλους 

τους δρώντες. Χαρακτηριστικά, όταν στις 23 Οκτωβρίου 2015, ο Υπουργός 

Εξωτερικών Λαβρόφ, δήλωσε την πρόθεση της Ρωσίας να βοηθήσει τις ΗΠΑ, η RT 

παρουσίασε τη Μόσχα ως κορυφαία ειρηνοποιό στέλνοντας μηνύματα για τη 

βελτίωση των σχέσεων κρατών με τη Ρωσία ώστε να υπάρξει συνεργασία με την 

κυβέρνηση Άσαντ.189 Σε μια άλλη περίπτωση, η Ρωσία κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι είναι 

υπεύθυνες για τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Παρισιού, επειδή «δεν θα είχαν 

συμβεί ποτέ εάν οι ΗΠΑ είχαν συμμορφωθεί και δεν είχαν εισβάλλει στο Ιράκ το 

2003».190 

                                                           
188 Στο ίδιο, σ.19-21. 
189 Στο ίδιο, σ.28. 
190 Damien Sharkov, Putin: Paris Attacks Could Have Been Avoided If The U.S. Had Listened To Me, 
Newsweek, January 11, 2016. http://www.newsweek.com/putin-bild-interview-413868, πρόσβαση 
Οκτώβριος 19, 2017. 

http://www.newsweek.com/authors/damien-sharkov-0
http://www.newsweek.com/putin-bild-interview-413868
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Συνεπώς, βασικός πολιτικός στόχος της Ρωσίας είναι αφενός να αποτρέψει 

την ήττα του Άσαντ και αφετέρου να καταστρέψει τις αντικαθεστωτικές δυνάμεις, 

εμποδίζοντας τις αμερικανικές προσπάθειες να δημιουργήσουν μια φιλοαμερικανική 

οντότητα στο εσωτερικό της χώρας και να διαμορφώσουν τη μεταπολεμική Συρία. 

Βασική τακτική της στο διεξαγόμενο επικοινωνιακό πόλεμο στη Συρία και το Ιράκ 

είναι η διάσπαση του συντονισμού και της ενότητας της αμερικανικής συμμαχίας 

καθώς αυτοί οι δύο παράγοντες είναι καθοριστικής σημασίας και αποτελούν 

αντικείμενο στοχοποίησης των επιχειρήσεων επιρροής του αντιπάλου. Φαίνεται ότι, 

μετά την παραμονή της ρωσικής προπαγάνδας στη σκιά του ρωσικού στρατιωτικού 

σχεδιασμού για πολλά χρόνια, αυτή ανακάμπτει προς μια περίοδο αναγέννησης 

αφενός με τη χρήση των τηλεοπτικών δικτύων αφετέρου με την εκμετάλλευση της 

ψηφιακής τεχνολογίας ώστε να διασπάσουν τους αντιπάλους τους στο εξωτερικό. 

Κάτω από την επιφάνεια δραστηριοποιείται ένα τεράστιο ψηφιακό δίκτυο χρηστών 

με στόχο να συντρίψει τους αντιπάλους του κράτους, διασπείροντας 

παραπληροφόρηση, εντείνοντας τον εθνικισμό και διαμονοποιώντας τον εχθρό. 

Αυτή η παγκόσμια μάχη πληροφοριών και ανταγωνιστικών αφηγήσεων προϊδεάζει 

ένα σκοτεινό μέλλον, όπου ένας κόσμος διαχωρισμένος ιδεολογικά θα είναι πιο 

επικίνδυνος, επιβάλλοντας μια διαρκή κατάσταση δυσπιστίας και αυξάνοντας την 

πιθανότητα συγκρούσεων. 

4.3 ΣΥΡΙΑ 

Σχετικά με την επικοινωνιακή στρατηγική της Συρίας, αυτή βασίστηκε σε μια 

κεντρική προσπάθεια δαιμονοποίησης ηγετών των δυτικών χωρών και κυρίως των 

ΗΠΑ - καθώς αυτοί διακατέχονταν από την επιθυμία αλλαγής του συριακού 

καθεστώτος - κατηγορώντας τους για υπερεθνική ολιγαρχία και αποτυχημένη 

γραφειοκρατική προσέγγιση της διεξαγόμενης σύγκρουσης που συνετέλεσε στην 

άνοδο του ΙΚ. 

Κατά τη δική τους προσέγγιση, οι ΗΠΑ προσπάθησαν να παρουσιάσουν τον 

πρόεδρο Άσαντ ως έναν άλλο Μπιν Λάντεν, Καντάφι και Χουσεΐν με την κατηγορία 

ότι υποθάλπει την τρομοκρατία ώστε να επηρεάσουν και να διεγείρουν το 

συναισθηματικό κόσμο του ακροατηρίου προκαλώντας και διασπείροντας το φόβο. 

Άλλωστε ο φόβος είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο. Την ίδια στιγμή αντικρουόμενες είναι 

οι αντιλήψεις και οι αποδείξεις σχετικά με τη χρήση χημικών όπλων που αφενός η 
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συριακή κυβέρνηση προπαγανδίζει ότι χρησιμοποιήθηκαν από τις αντικαθεστωτικές 

δυνάμεις ενώ στα δυτικά μέσα ενημέρωσης κατηγορούν την κυβέρνηση.191 Το 

Υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας διατείνει ότι η χρήση χημικών όπλων είναι απλά 

ένας μύθος και επιθετική προπαγάνδα που εφευρέθηκε από δυτικές και 

περιφερειακές δυνάμεις (Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Τουρκία) για τη διεξαγωγή 

αεροπορικών επιθέσεων εναντίον της.192 Ακόμη επιτίθεται εντόνως εναντίον του Al-

Jazeera, καθώς θεωρεί ότι υποστηρίζει την ανατροπή του Άσαντ διαδίδοντας ψεύδη 

υπέρ της ένοπλης ανατροπής και των συμφερόντων της Μουσουλμανικής 

Αδελφότητας. 

Επιπρόσθετα, κατηγορούν τα ΜΜΕ και ιδίως το CNN ότι παρουσιάζει στη 

διεθνή της ειδησεογραφία συριακές ή ρωσικές αεροπορικές δυνάμεις να 

βομβαρδίζουν σχολεία, νοσοκομεία και ειρηνικές γειτονιές χωρίς να γίνεται καμία 

αναφορά στις φρικαλεότητες των αντικαθεστωτικών δυνάμεων πέραν του ΙΚ που 

συνιστά κοινό εχθρό. Στο διαδίκτυο και τα τηλεοπτικά δίκτυα παρουσιάζεται 

σύμφωνα με αναφορές Ιρανών, Σύριων και Ρώσων στρατιωτικών αξιωματούχων η 

υποστήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ προς τους τρομοκράτες, υπονομεύοντας τις 

προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Συρία και το Ιράκ.193 Όπως 

διεξοδικά υποστηρίζει η Δαμασκός αυτή η τεχνική επιρροής του διεθνούς 

ακροατηρίου γίνεται κατά κύριο λόγο για τη νομιμοποίηση των ενεργειών τους, 

τροφοδοτώντας τη δυτική κοινωνία με ψεύτικες φωτογραφίες και βιντεοκλίπ.    

Από την άλλη μεριά, η Δαμασκός προωθεί μέσω των δικών της δικτύων 

ενημέρωσης πως μόνο αυτή κατέχει την αλήθεια για τη συγκρουσιακή κατάσταση 

                                                           
191 Μια στρατιωτική δήλωση της Συρίας που δημοσιεύθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στις 4 
Απριλίου 2017, ημέρα διεξαγωγής επίθεσης με χημικά όπλα, αρνήθηκε τη χρήση "οποιασδήποτε 
χημικής ή τοξικής ουσίας" στο Χαν Σεικούν, προσθέτοντας ότι ο στρατός "δεν τα χρησιμοποίησε ποτέ, 
και οπουδήποτε και δεν θα το κάνει στο μέλλον". Ο πρόεδρος Άσαντ δήλωσε στη συνέχεια ότι το 
περιστατικό ήταν μια "κατασκευή" που χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει την αεροπορική επίθεση 
των ΗΠΑ με πυραύλους κρουαζιέρας εναντίον της αεροπορικής βάση Shayrat στις 7 Απριλίου. 
Σύμφωνα με τον καθηγητή και αναλυτή του ΜΙΤ, Theodor Postol, η έκθεση του Λευκού Οίκου 
‘’κατασκευάστηκε’’, διακινδυνεύοντας μια ακούσια κλιμάκωση και αντιπαράθεση με τη Ρωσία που θα 
παρακωλύσει τις προσπάθειες νίκης εναντίον του ΙΚ. Syria chemical 'attack': What we know, BBC 
News, April 26, 2017. http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39500947, πρόσβαση 
Οκτώβριος 19, 2017. 
192 Nicholas Megaw, Syrian president Assad accuses US of fabricating reports of chemical attack, 
Financial Times, April 13, 2017. https://www.ft.com/content/d13ec453-af03-375e-8ced-
3d188a86e3c4, πρόσβαση Οκτώβριος 19, 2017. 
193 Βλέπε σχετικά https://syrianfreepress.wordpress.com/2017/10/16/usa-help-gangsters/, 
πρόσβαση Οκτώβριος 19, 2017. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39500947
https://www.ft.com/stream/c243c590-dfdc-38d9-8115-be850a588efe
https://www.ft.com/content/d13ec453-af03-375e-8ced-3d188a86e3c4
https://www.ft.com/content/d13ec453-af03-375e-8ced-3d188a86e3c4
https://syrianfreepress.wordpress.com/2017/10/16/usa-help-gangsters/
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και οι ενέργειές της διακατέχονται από ένα συνεπή τρόπο ομαλοποίησης των 

συνθηκών, χωρίς βέβαια να παραλείπονται οι αναφορές στην παρακμή της 

αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και την αλαζονική της στάση στη Μέση Ανατολή, 

όπου μέσω της ισχύος της επιδιώκει την επικράτηση και την εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων της. Παράλληλα προωθείται εντόνως η ρωσική δραστηριότητα, όπου 

η Μόσχα έχει πετύχει σημαντικές νίκες επί των Αμερικανών στο διπλωματικό τομέα 

και στον αφηγηματικό πόλεμο των πληροφοριών.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Προστασίας των Δημοσιογράφων, η 

Συρία κατατάσσεται ως η τρίτη πιο καταπιεστική χώρα στον κόσμο όσον αφορά την 

ελευθερία του Τύπου, επισημαίνοντας ότι «η λογοκρισία των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης υπήρξε πολύ πριν από την εξέγερση, αλλά αυξήθηκε από τότε που ο 

Άσαντ θέλησε να μεταφέρει μια συγκεκριμένη εικόνα στον έξω κόσμο ότι το καθεστώς 

αγωνίζεται ενάντια στους τρομοκράτες που προκαλούν τις αναταραχές»194 και 

ουσιαστικά μέσω της λογοκρισίας ο Άσαντ διατηρείται στην εξουσία,  απεικονίζοντας 

τον εαυτό του ως την τελευταία εγγύηση μιας κοσμικής κυβέρνησης. Έχει 

φημολογηθεί ότι οι τηλεοπτικές συνεντεύξεις του Αραβικού Πρακτορείου Ειδήσεων 

της Συρίας (SANA) χρησιμοποιεί κυβερνητικούς υποστηρικτές ‘’μεταμφιεσμένους 

ως ντόπιους’’ που βρίσκονται σε σημεία καταστροφής και ισχυρίζονται ότι 

προκλήθηκαν από αντικαθεστωτικούς.195 

Στη στρατηγική της, η συριακή κυβέρνηση, από την αρχή της κρίσης 

κατέστειλε την κινητή τηλεφωνία, την ηλεκτρική ενέργεια και το διαδίκτυο με 

αναφορές να μιλούν για βασανισμούς ακτιβιστών για την απόσπαση προσωπικών 

κωδικών δικτυακών τόπων για την εκμετάλλευσή τους. Τέλος, ο φιλοκυβερνητικός 

Συριακός Ηλεκτρονικός Στρατός έχει συχνά διεξάγει εκατοντάδες κυβερνοεπιθέσεις 

σε  ιστοσελίδες, δημοσιεύοντας υλικό υπέρ του καθεστώτος ή επιτυγχάνοντας την 

άρνηση υπηρεσιών σε αυτούς που μιλούν κατά του Άσαντ. 

                                                           
194 Βλέπε σχετικά 10 Most Censored Countries, Committee to Protect Journalists. 
https://cpj.org/reports/2012/05/10-most-censored-countries.php, πρόσβαση Οκτώβριος 20, 2017. 
195 Ivan Watson, Raja Razek & Saad Abedine, Defecting Syrian propagandist says his job was 'to 
fabricate', CNN News, October 10, 2012. http://edition.cnn.com/2012/10/09/world/meast/syria-
propagandist-defects/, πρόσβαση Οκτώβριος 20, 2017. 

https://cpj.org/reports/2012/05/10-most-censored-countries.php
http://edition.cnn.com/2012/10/09/world/meast/syria-propagandist-defects/
http://edition.cnn.com/2012/10/09/world/meast/syria-propagandist-defects/
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4.4 ΙΡΑΝ 

Στην περίπτωση του Ιράν η στρατηγική του είναι αρκετά πολύπλοκη. Τα 

προηγούμενα χρόνια οι δυτικές κυβερνήσεις και τα μέσα ενημέρωσης φαίνεται ότι 

εστίασαν στη σκληρή ισχύ της Τεχεράνης και το ρόλο της στρατιωτικής της 

ικανότητας στη Μέση Ανατολή.  Ωστόσο, αν εστιάσει κανείς αποκλειστικά στη 

στρατιωτική ικανότητα του Ιράν διαπράττει ένα μεγάλο λάθος. Σαφώς θα πρέπει να 

ληφθεί σοβαρά υπόψη η επέκταση της δράσης του ιρανικού στρατού και των 

δυνάμεων Quds στη Συρία και το Ιράκ, αφού οι ίδιοι οι Ιρανοί ηγέτες διαφημίζουν 

συνεχώς τη στρατιωτική τους δύναμη για να επιτύχουν στη στρατηγική της 

σύμπλευσης (bandwagoning)196 των γειτονικών χωρών. Ωστόσο, το Ιράν 

εξακολουθεί να ασκεί σημαντική μη-στρατιωτική επιρροή στην περιοχή και να 

επεκτείνεται μέσω τακτικών χειραγώγησης της ήπιας ισχύος. 

Το Ιράν χρησιμοποιεί την προπαγάνδα τόσο στο εσωτερικό όσο και στην 

ευρύτερη περιοχή. Η προπαγάνδα είναι πάντα αντι-δυτική (κυρίως αντι-

αμερικανική) και αντι-Ισραηλινή. Ωστόσο, όταν πρόκειται για σύγκρουση στη Μέση 

Ανατολή, είναι δύσκολο κανείς να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στην προπαγάνδα, τη 

δημόσια διπλωματία και την ήπια ισχύ που χρησιμοποιεί είτε το Ιράν είτε άλλοι 

δρώντες, είτε πρόκειται για τις ΗΠΑ είτε για τη Ρωσία. 

Η αυξανόμενη παρουσία του Ιράν στη Συρία και το Ιράκ είναι 

μακροπρόθεσμα προσανατολισμένη δραστηριοποιούμενη κυρίως στο χώρο της 

δημόσιας διπλωματίας και της προπαγάνδας. Χωρίς σχεδόν κανένα σύμμαχο στην 

περιοχή, κατάφερε να κυριαρχήσει στο Ιράκ, τη Συρία και το Λίβανο, έχοντας 

παράλληλα αντιπροσώπους (proxies) και σε άλλες χώρες όπως η Υεμένη, 

αυξάνοντας διαρκώς την επιρροή του. Η επιρροή του Ιράν στο Ιράκ δεν είναι απλώς 

ανερχόμενη, αλλά ποικίλει προβάλλοντας στρατιωτικές, πολιτικές, οικονομικές και 

πολιτιστικές σχέσεις. Από την άλλη μεριά, η απεικόνιση των τρομοκρατικών ομάδων 

από το Ιράν γίνεται με θρησκευτικούς όρους αποκαλώντας το ISIS, αλ-Νούσρα και 

αλ-Κάιντα ως αιρετικούς (takfiris) και τα μέσα ενημέρωσης απεικονίζουν τις 

φρικαλεότητες και τις μη ισλαμικές πτυχές της δράσης τους. 

                                                           
196 Σχετικά με τη στρατηγική της ‘’Σύμπλευσης’’ (Bandwagoning) βλ. σχετικά, Ηλίας Κουσκουβέλης, 
Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, Ε΄ έκδοση, 2007), σ.204-205.   
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Το δίκτυο μέσων ενημέρωσης του Ιράν, με υψηλό επίπεδο χρηματοδότησης 

και καθοδηγούμενο από το Iran’s Revolutionary Guards Corp (IRGC), προβάλλει 

άμεσα την περιφερειακή πολιτική του και την αλληλεπίδρασή του με τη Ρωσία, τη 

Συρία και το Ιράκ, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο. 

Εκμεταλλευόμενο τον πόλεμο στην περιοχή επικεντρώνεται στο χάσμα μεταξύ 

Σιιτών-Σουνιτών ή στην αντιπαλότητα του με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η στρατηγική 

του επικεντρώνεται κυρίως στις κοινές θρησκευτικές πεποιθήσεις - προάγοντας 

εκτεταμένους θρησκευτικούς δεσμούς με τη Σιιτική πλειοψηφία του Ιράκ - αλλά και 

ίδιες ιδεολογικές απόψεις εναντίωσης κατά της Δύσης. Το δίκτυό τους, Islamic 

Republic of Iran's Broadcasting (IRIB), είναι επιφορτισμένο με τη μεταφορά των 

συνδυασμένων στρατιωτικών και ισλαμικών μηνυμάτων που καθορίζονται από τον 

ίδιο τον Αγιατολλάχ Χαμενεΐ. 

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράκ, το Ιράν 

κατάφερε να προσελκύσει επαρκή υποστήριξη και να γίνει ένας αναγνωρισμένος 

παίκτης στη διεθνή σκηνή για συζητήσεις σχετικά με την ειρήνη στην περιοχή. 

Χρησιμοποιώντας πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες θρησκευτικών 

ιδρυμάτων και εκτελώντας τακτικές επιρροής μέσω ενημερωτικών δικτύων όπως το 

Sahar, Qods TV, Press TV, al-Alam και το al-Kawthar - που αποτελούν το εργαλείο 

ήπιας ισχύος της Ισλαμικής Δημοκρατίας – το IRIB είναι ένα από τα μεγαλύτερα 

δίκτυα ενημέρωσης στη Μέση Ανατολή. Το πιο αποτελεσματικό από αυτά είναι η 

τηλεόραση al-Alam κατέχοντας κεντρική θέση στο να αντανακλά το 

προπαγανδιστικό ύφος των ιρανικών μέσων ενημέρωσης, υποστηριζόμενο από 

ιστότοπους (Fars News Agency, Tasnim New Agency) και λογαριασμούς στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, κ.α.). Το Sahar TV, το al-Kawthar και το 

Qods TV είναι κυρίως θρησκευτικά μέσα προπαγάνδας ενώ για τον ίδιο σκοπό οι 

ιστότοποι Al-Manar και Al-Nahar, ανήκουν στη Χεζμπολάχ αλλά χρηματοδοτούνται 

από το Ιράν.197 

Η Συρία και το Ιράκ καλύπτεται από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ως μια 

δεδομένη σφαίρα επιρροής, παρουσιάζοντας τη διπλωματική και στρατιωτική 

εξουσία του Ιράν στην περιοχή. Βασική γραμμή αποτελεί ότι οποιαδήποτε εξωτερική 

                                                           
197 Massoumeh Torfeh, The Role of Iran’s Regional Media in its Soft War Policy, Al-Jazeera Centre 
for Studies, February 16, 2017. http://studies.aljazeera.net/en/reports/2017/02/role-irans-regional-
media-soft-war-policy-170216114010915.html, πρόσβαση Οκτώβριος 21, 2017. 

http://studies.aljazeera.net/en/profile/massoumeh-torfeh-170216115019641.html
http://studies.aljazeera.net/en/reports/2017/02/role-irans-regional-media-soft-war-policy-170216114010915.html
http://studies.aljazeera.net/en/reports/2017/02/role-irans-regional-media-soft-war-policy-170216114010915.html
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παρέμβαση της Τεχεράνης έχει ζητηθεί από τις κυβερνήσεις της Βαγδάτης και της 

Δαμασκού και επομένως είναι σύμφωνη με τις περιφερειακές και διεθνείς 

δεσμεύσεις. Χαρακτηριστικά, ο Ιρακινός Υπουργός Εξωτερικών Ιμπραήμ αλ-

Τζαφάρι δήλωσε ότι ο Ιρανός στρατηγός Κασέμ Σολεϊμάνι, «ήρθε στο Ιράκ για να 

βοηθήσει τη χώρα στην εκστρατεία κατά της τρομοκρατίας μετά από αίτημα της 

Βαγδάτης».198 Επιπρόσθετα, στα τηλεοπτικά κανάλια που δημιουργήθηκαν, 

μεταδίδουν μηνύματα που απεικονίζουν το Ιράν ως προστάτη του Ιράκ και τις 

Ηνωμένες Πολιτείες ως μη αξιόπιστες, κάνοντας την υπόθεση ότι είναι ο μόνος 

αξιόπιστος σύμμαχός τους. 

Ιδιαίτερα, το Ιράκ αποτελεί ένα κεντρικό στοιχείο της περιφερειακής πολιτικής 

του Ιράν. Η πρώτη ξένη ραδιοφωνική μετάδοση στα αραβικά από την Ισλαμική 

Δημοκρατία ήταν η προπαγάνδα για την ανατροπή του τότε Ιρακινού ηγέτη, Σαντάμ 

Χουσεΐν ενώ το al-Alam δημιουργήθηκε αρχικά ως απάντηση στην εισβολή ΗΠΑ-

Ηνωμένου Βασιλείου στο Ιράκ το 2003.199 Επιπλέον, η εγγύτητα του Ιράκ προς το 

Ιράν το καθιστά θέμα προτεραιότητας. Έχοντας ενδυναμώσει τις στρατιωτικές 

ικανότητες του Ιράκ κατά του ΙΚ, - παρείχε οπλισμό, εκπαίδευση και συμμετείχε στις 

διεξαγόμενες επιχειρήσεις200 - το Ιράν κατάφερε να προωθήσει τη θέση του στην 

περιοχή και να νομιμοποιήσει την παρουσία του στη συνείδηση των Σιιτών ως 

προστάτης ιερών πόλεων και μνημείων (Νατζάφ, Καρμπάλα και το μεγάλο Τζαμί 

της Κούφα). Ιδιαίτερα στο νότιο Ιράκ, όπου ο πληθυσμός είναι κυρίως Σιίτες, 

υπάρχουν ενδείξεις ιρανικής επιρροής παντού. Χαρακτηριστικά ο Σεΐχης  Fadhil al-

Bidayri, κληρικός στη Νατζάφ δήλωσε ότι «Οι Σιίτες είναι η πλειοψηφία στο Ιράκ, 

αλλά μια μειοψηφία στον κόσμο. Όσο η ιρανική κυβέρνηση ελέγχει την ιρακινή, δεν 

έχουμε καμία ευκαιρία».201 

Συμπερασματικά, αν και πρώην εχθρός του Ιράκ, η Τεχεράνη επιβλήθηκε επί 

της Βαγδάτης αποτρέποντας την επικράτηση των τζιχαντιστών οικοδομώντας με 

                                                           
198 FarsNews, Ibrahim Al-Jaafari: Iraq Needs Iran, Syria, Russia's Experience in Fighting ISIL, June 
12, 2016. http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13950323000380, πρόσβαση Οκτώβριος 21, 
2017. 
199 Torfeh, ό.π., no 197. 
200 Ιρακινοί στρατιώτες εισέρχονται στο Ιράν χωρίς έλεγχο των εγγράφων. Παίρνουν στρατιωτική 
εκπαίδευση και στη συνέχεια μεταφέρονται στη Συρία, όπου αγωνίζονται υπό την ηγεσία ιρανικών 
αξιωματικών για την υπεράσπιση του Άσαντ. 
201 Tim Arango, Iran Dominates in Iraq After U.S. ‘Handed the Country Over’, New York Times, July 
15, 2017. https://www.nytimes.com/2017/07/15/world/middleeast/iran-iraq-iranian-power.html, 
πρόσβαση Οκτώβριος 21, 2017. 

http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13950323000380
http://studies.aljazeera.net/en/profile/massoumeh-torfeh-170216115019641.html
https://www.nytimes.com/2017/07/15/world/middleeast/iran-iraq-iranian-power.html
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αυτόν τον τρόπο σχέσεις σύμπλευσης. Την ίδια στιγμή στο εσωτερικό του Ιράκ 

ενεργοποιήθηκαν τηλεοπτικές εκπομπές που εκπέμπουν μηνύματα φιλικά προς την 

Τεχεράνη. Αυτό χρησίμευσε για να εξαπλωθεί η ιρανική επιρροή στην περιοχή και 

να βρει διέξοδο προς τη Μεσόγειο. Απώτερος σκοπός της Τεχεράνης φαίνεται ότι 

είναι η επέκταση των συμμαχιών της, ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή συναντίληψη 

και να επιτύχει τις πολιτικές της επιδιώξεις. Μέσω της παρουσίας του (Ιράν) σε άλλες 

χώρες, δια αντιπροσώπων,202 επιδιώκει να αντικαταστήσει κυβερνήσεις ώστε οι 

φιλικά προσκείμενες προς αυτό οργανώσεις να πάρουν τη θέση τους. Προσπαθεί 

και εκμεταλλεύεται το χάος της περιοχής χρησιμοποιώντας το Ιράκ για τη μεταφορά 

όπλων και προμηθειών σε πληρεξούσιούς του στη Συρία και το Λίβανο. Ακόμη και 

αν δεν ανατραπεί η κυβέρνηση, αυτή δεν θα κατέχει τη βούληση να δράσει εναντίον 

του.203  

Ήταν συνεπώς οι διεξαγόμενες επιχειρήσεις του Ιράν ένας πόλεμος κατά της 

τρομοκρατίας, πόλεμος προπαγάνδας ή μια εκστρατεία δημόσιας διπλωματίας; Τα 

ιρανικά μέσα ενημέρωσης διαμορφώνοντας εκτενώς τα περισσότερα νέα στη Μέση 

Ανατολή όσον αφορά τους συνεχιζόμενους πολέμους, διαφημίζουν συνεχώς την 

στρατιωτική ισχύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επισημαίνοντας την αυτάρκεια στην 

παραγωγή και την οικονομική του ισχύ, καλλιεργώντας την εικόνα μιας ισχυρής 

χώρας, ικανή να απωθήσει τις επιθέσεις της Δύσης ή του Ισραήλ. Φαίνεται συνεπώς 

πως ο Χαμενεΐ εφαρμόζει το δόγμα Μπους για να κερδίσει τα μυαλά και τις καρδιές 

των ανθρώπων στη Συρία και το Ιράκ αλλά είναι εξαιρετικά αμφίβολο με την  

ανθρωπιστική καταστροφή στην περιοχή, αν η προπαγανδιστική μηχανή του Ιράν 

θα καταφέρει να το πετύχει. 

4.5 ΤΟΥΡΚΙΑ 

 Παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ για μια συμπαγής συμμαχία στη Μέση 

Ανατολή με στόχο την εξουδετέρωση του ΙΚ, η κατάσταση έγινε αρκετά περίπλοκη 

από τις μονομερής δράσεις της Τουρκίας με την είσοδο τουρκικών στρατευμάτων 

                                                           
202 Will Fulton, Joseph Holliday & Sam Wyer, Iranian Strategy in Syria (Institute for the Study of War, 
2013), σ.19-20. http://www.understandingwar.org/report/iranian-strategy-syria, πρόσβαση 
Οκτώβριος 21, 2017. 
203 Majid Rafizadeh, How Iran Dominates the Middle East? Soft Power, Huffingtonpost, May 22, 
2016. https://www.huffingtonpost.com/majid-rafizadeh/how-iran-dominates-the-
mi_b_10089658.html, πρόσβαση Οκτώβριος 21, 2017. 

http://www.understandingwar.org/report/iranian-strategy-syria
https://www.huffingtonpost.com/author/majid-rafizadeh
https://www.huffingtonpost.com/majid-rafizadeh/how-iran-dominates-the-mi_b_10089658.html
https://www.huffingtonpost.com/majid-rafizadeh/how-iran-dominates-the-mi_b_10089658.html


94 
 

εντός συριακού και ιρακινού εδάφους. Αυτή η παρέμβαση της Τουρκίας έχει 

περιπλέξει τις προσπάθειες σταθεροποίησης της Ουάσιγκτον, καθώς οι στόχοι τους 

συγκρούονται όσον αφορά το ρόλο και την εμβέλεια δράσης των κουρδικών 

δυνάμεων στην περιοχή. Ωστόσο, οι ενέργειες της Τουρκίας φαίνεται ότι 

καθοδηγούνται περισσότερο από το φόβο δημιουργίας ενός κουρδικού κράτους 

παρά από τη δράση των τζιχαντιστών.  

Χαρακτηριστικά, τα τουρκικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η τουρκική κυβέρνηση 

αναμένεται να επεκτείνει τις επιχειρήσεις της στη Συρία, ως επακόλουθο της 

επιχείρησης ‘’Ασπίδα του Ευφράτη’’ η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2016 υπό 

το πρόσχημα της καταπολέμησης του ΙΚ, αλλά στην πραγματικότητα η επιχείρηση 

εστιάστηκε κυρίως εναντίον του People's Protection Units (YPG) στη Βόρεια Συρία. 

Αυτή η σχεδιαζόμενη νέα επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε από τον ίδιο τον Ερντογάν 

επικοινωνιακά και προς τους συμμάχους τους δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι  

«Είναι προφανές ότι το ζήτημα στη Συρία υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια της 

καταπολέμησης μιας τρομοκρατικής οργάνωσης», αναφερόμενος ουσιαστικά στις 

προσδοκίες της Μόσχας και της Ουάσιγκτον για την κουρδική αυτονόμηση της 

περιοχής. Παράλληλα πηγή του τουρκικού ΥΠΕΞ δήλωσε ότι «οι κινήσεις της 

Τουρκίας στη Συρία βασίζονται στις εκτιμήσεις και τις δικές τους αντιλήψεις περί των 

απειλών που αντιμετωπίζει το κράτος και όχι σε ό, τι λένε οι άλλοι».204 

Στο πλαίσιο αυτό η Άγκυρα αισθάνεται αρκετά ευάλωτη καθώς οι 

συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην περιοχή διαχέονται πλέον στο εσωτερικό της. Εν 

τω μεταξύ, οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζουν να συγκρούονται σχεδόν 

καθημερινά με Κούρδους μαχητές, κυρίως σε περιοχές της νοτιοανατολικής 

Τουρκίας. Υπό το βάρος πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών πιέσεων όπως 

τονίζει o αρθρογράφος Μουσταφά Ακιόλ, «η αδικαιολόγητη και αλυτρωτική ρητορική 

της Τουρκίας είναι όλα για εσωτερική κατανάλωση».205 Η τουρκική κυβέρνηση 

ακολουθώντας μια επαμφοτερίζουσα πολιτική στη Συρία και το Ιράκ επιτίθεται κατά 

των Κούρδων ανταρτών που μάχονται εναντίον του ΙΚ και την ίδια στιγμή φαίνεται 

                                                           
204 Semih Idiz, Turkey hints at new operation in Syria, Al-Monitor, August 8, 2017. https://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2017/08/turkey-syria-is-ankara-preparing-for-a-new-operation.html, 
πρόσβαση Οκτώβριος 22, 2017. 
205 Ivan Watson, Isil Sariyuce & Mohammed Eyad Kourdi, Turkey's complex reasons for fighting in 
Syria and Iraq, CNN, October 24, 2016. http://edition.cnn.com/2016/10/24/middleeast/turkey-middle-
east-offensive/index.html, πρόσβαση Οκτώβριος 22, 2017. 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/08/turkey-syria-is-ankara-preparing-for-a-new-operation.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/08/turkey-syria-is-ankara-preparing-for-a-new-operation.html
http://edition.cnn.com/2016/10/24/middleeast/turkey-middle-east-offensive/index.html
http://edition.cnn.com/2016/10/24/middleeast/turkey-middle-east-offensive/index.html
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ότι διεξάγει ένα πληροφοριακό πόλεμο εναντίον της Δαμασκού και της Βαγδάτης.  

Αυτή η ρητορική εκφράστηκε επισήμως και από τον ίδιο τον Ερντογάν όταν 

αναφέρθηκε στην τύχη της Μοσούλης,206 η οποία βρίσκεται στη συλλογική 

συνείδηση όλων των Τούρκων από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ 

ταυτόχρονα επιτίθεται μέσω επισήμων διπλωματικών καναλιών κατά των ΗΠΑ 

κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς τους 

Κούρδους. Χρησιμοποιώντας μια ρητορική θρησκευτικού φανατισμού από τον ίδιο 

τον Πρόεδρο Ερντογάν ενισχύεται ο τουρκικός εθνικισμός ο οποίος αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για την ολίσθηση της Τουρκίας προς τον αυταρχισμό, που 

έχει καταστεί το νέο ιδεολογικό υπόβαθρο του καθεστώτος, αυξάνοντας το χάσμα 

με τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και την ενταξιακής της πορεία στην ΕΕ. 

Φαίνεται, λοιπόν ότι για την Άγκυρα η διαφοροποίηση μεταξύ των επίσημων 

δηλώσεων που αποδεσμεύονται στα μέσα ενημέρωσης και της πραγματικής 

στρατηγική της στην περιοχή είναι αρκετά διαφορετική.207 Αυτό συνεπάγεται και από 

τις πρόσφατες συναντήσεις του Ερντογάν με Ιρανούς αξιωματούχους στην Άγκυρα 

το 2017 για τη θεσμοθέτηση  τρόπων ενίσχυσης των διμερών αμυντικών δεσμών 

και το συντονισμό των προσπαθειών τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

όπως ισχυρίζονται, συμβιβάζοντας τις διαφορές τους στη Συρία και το Ιράκ. Όπως 

όλα δείχνουν, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην άρνηση δημιουργίας κουρδικού 

κράτους αποδεχόμενοι ότι κάτι τέτοιο θα αποσταθεροποιούσε την περιοχή. Η 

συμφωνία αυτή επετεύχθη παρότι οι δύο χώρες προέρχονται από διαφορετικούς 

συνασπισμούς. Στα μέσα ενημέρωσης αυτή η συνάντηση προβλήθηκε ως μια 

καμπή στις σχέσεις Τεχεράνης-Άγκυρας, ενώ η φιλοκυβερνητική τουρκική 

εφημερίδα Sabah τόνισε ότι η συμφωνία «δεν θα είχε πραγματοποιηθεί εάν και οι 

δύο πλευρές δεν είχαν δείξει προθυμία συνεργασίας και ενδιαφέροντος στην 

                                                           
206 Tim Arango & Michael Gordon, Turkey’s Push to Join Battle for Mosul Inflames Tension with Iraq, 
New York Times, October 23, 2016. https://www.nytimes.com/2016/10/24/world/middleeast/turkeys-
push-to-join-battle-for-mosul-inflames-tension-with-iraq.html, πρόσβαση Οκτώβριος 22, 2016.  
207 Οι επιχειρήσεις της Τουρκίας έχουν διπλό στόχο. Πρώτον, η Τουρκία θέλει τα δικά της 
στρατεύματα στις απομακρυσμένες ή ‘’ασφαλείς’’ ζώνες που καθορίστηκαν κατά τις ειρηνευτικές 
συνομιλίες στην Αστάνα του Καζακστάν. Δεύτερον και πιο σημαντικό είναι να επωφεληθεί από την 
αντιπαράθεση μεταξύ των ανταγωνιστικών συνασπισμών δυτικά του Ευφράτη. Με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες και τους Κούρδους από τη μία πλευρά και τη Ρωσία, το Ιράν και τον συριακό στρατό, από 
την άλλη, η Τουρκία ελπίζει να σπάσει το διάδρομο που έχει δημιουργηθεί από το YPG, καθώς 
θεωρεί ότι αυτή η έκταση γης είναι απειλή για την εθνική ασφάλειά της. Umit Bektas, Does the US 
have answer for Turkish threats against Syrian Kurds? Reuters, July 2, 2017. http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2017/07/us-answer-turkey-threats-syria-kurds-hamas-iran-
hezbollah.html, πρόσβαση Οκτώβριος 22, 2017. 

https://www.nytimes.com/by/tim-arango
https://www.nytimes.com/by/michael-r-gordon
https://www.nytimes.com/2016/10/24/world/middleeast/turkeys-push-to-join-battle-for-mosul-inflames-tension-with-iraq.html
https://www.nytimes.com/2016/10/24/world/middleeast/turkeys-push-to-join-battle-for-mosul-inflames-tension-with-iraq.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/07/us-answer-turkey-threats-syria-kurds-hamas-iran-hezbollah.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/07/us-answer-turkey-threats-syria-kurds-hamas-iran-hezbollah.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/07/us-answer-turkey-threats-syria-kurds-hamas-iran-hezbollah.html
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περιοχή».208 Ομοίως, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης έχουν σταματήσει να 

κατηγορούν την Άγκυρα ότι βοήθησε τρομοκρατικές οργανώσεις στη Συρία και στην 

ευρύτερη περιοχή, υιοθετώντας μια πιο φιλική προσέγγιση. Είναι ενδιαφέρον ότι οι 

Σιιτικές μονάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν, Iraqi Popular Mobilization Force 

(PMF), έχουν μειώσει την κριτική τους για την Τουρκία και έχουν εντείνει την 

προπαγάνδα εναντίον των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας. 

Συνεπώς, η Άγκυρα αφού δεν κατάφερε να πείσει την Ουάσιγκτον να 

σταματήσει την υποστήριξή της προς τις κουρδικές δυνάμεις, στρέφεται τώρα προς 

τη Ρωσία και το Ιράν για την αντιμετώπιση των Κούρδων. Δεδομένου όμως ότι και 

η Ρωσία υποστηρίζει τη δημιουργία μιας κουρδικής οντότητας στη μεταπολεμική 

Συρία διολισθαίνει προς το Ιράν αφού και οι δύο έχουν δηλώσει την προθυμία τους 

να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες τους στη Συρία και το Ιράκ. Όμως η αναθέρμανση 

των σχέσεών τους αντιπροσωπεύει περισσότερο μία συμφωνία για την εξασφάλιση 

των συμφερόντων τους.   

Η Τουρκία, για τη στήριξη της ανωτέρω μισαλλόδοξης πολιτικής της, 

χρησιμοποιεί εκτεταμένα τα τηλεοπτικά δίκτυα για τη διαμόρφωση της κοινής 

γνώμης στο εγγύς και παγκόσμιο κοινό αλλά κυρίως επιχειρεί να κάμψει το ηθικό 

των αμερικανικά υποστηριζόμενων κουρδικών καντονιών. Ταυτόχρονα, από το 

2013 και μετά από μια σειρά διαμαρτυριών κατά της διαφθοράς της κυβέρνησης, 

προσέλαβε χιλιάδες επαγγελματίες σχολιαστές (trolls) σε μια προσπάθεια 

οικοδόμησης ενός στρατού κοινωνικών μέσων ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, 

οργάνωσε μια ομάδα 6.000 ατόμων που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο για τον 

έλεγχο των μηνυμάτων με στόχο «να αναπτύξουν μια θετική πολιτική γλώσσα που 

διδάσκουμε στους εθελοντές μας..[..] και όταν το αντίπαλο στρατόπεδο εξαπλώνει 

παραπληροφόρηση, τις διορθώνουμε με έγκυρες πληροφορίες, πάντα 

χρησιμοποιώντας θετική γλώσσα»,209 όπως δήλωσε η τουρκική κυβέρνηση. Για το 

σκοπό αυτό ίδρυσε το Νέο Ψηφιακό Γραφείο (New Turkey Digital Office) για την 

προώθηση της προπαγάνδας και την ενορχήστρωση πληροφοριακών εκστρατειών, 

                                                           
208 Yunus Paksoy, Iranian chief of staff visits Ankara as common stance sought in Idlib, Afrin, Daily 
Sabah, August 14, 2017. https://www.dailysabah.com/diplomacy/2017/08/15/iranian-chief-of-staff-
visits-ankara-as-common-stance-sought-in-idlib-afrin, πρόσβαση Οκτώβριος 23, 2017. 
209 Ayla Albayrak & Joe Parkinson, Turkey's Government Forms 6,000-Member Social Media Team, 
Wall Street Journal, September 16, 2013. https://www.wsj.com/articles/turkeys-government-forms-
6000member-social-media-team-1379351399, πρόσβαση Οκτώβριος 23, 2017. 

https://www.dailysabah.com/diplomacy/2017/08/15/iranian-chief-of-staff-visits-ankara-as-common-stance-sought-in-idlib-afrin
https://www.dailysabah.com/diplomacy/2017/08/15/iranian-chief-of-staff-visits-ankara-as-common-stance-sought-in-idlib-afrin
https://www.wsj.com/articles/turkeys-government-forms-6000member-social-media-team-1379351399
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για την υποστήριξη των πολιτικών θέσεων του κράτους μέσω του διαδικτύου. Οι 

εργαζόμενοί του χαρακτηρίζονται ως πολιτικοί σχολιαστές της κυβέρνησης (‘’AK 

trolls’’) που χρηματοδοτούνται άμεσα από το κράτος. Αυτή η τουρκική ταξιαρχία του 

διαδικτύου χρησιμοποιεί κυρίως διαδικτυακές πλατφόρμες (Facebook, Twitter) για 

να προωθήσουν το AKP210 δυσφημώντας την αντιπολίτευση, να διασπείρουν 

ψευδής ειδήσεις και να λειάνουν το έδαφος για την εφαρμογή των πολιτικών 

επιλογών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 

4.6 ΚΙΝΑ 

 Η σχέση της Κίνας με τη Συρία είναι ξεχωριστή. Φαίνεται ότι το Πεκίνο θέλει 

να διατηρήσει τους οικονομικούς δεσμούς της με τη Δαμασκό αφού σύμφωνα με 

στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατατάχθηκε ως ο τρίτος μεγαλύτερος 

εισαγωγέας της Συρίας. Η Συρία έχει επωφεληθεί πάρα πολύ από τη συνεχιζόμενη 

αύξηση του κινεζικού ενδιαφέροντος στη Δαμασκό. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο 

χωρών επικεντρώνονται στην ασφάλεια και την οικονομία έχοντας βάλει την Κίνα σε 

μια ενδιαφέρουσα θέση στην περιοχή, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται στο 

περιθώριο της πραγματικής σύγκρουσης. 

Η Κίνα κινείται προς μια στενότερη συνεργασία με το συριακό καθεστώς 

παράλληλα με τη Ρωσία και το Ιράν, ενώ στόχος της είναι η διατήρηση των 

παραδοσιακών φιλικών σχέσεών τους. Παρά τις κυρώσεις του ΟΗΕ στη Συρία, το 

Πεκίνο έχει εμπλακεί περισσότερο στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον 

Κινέζο Ναύαρχο Γκουάν Γιουφέι, μέλος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής της 

Κίνας, ο κινεζικός στρατός είναι διατεθειμένος να συνεχίσει τις ανταλλαγές και τη 

συνεργασία με το στρατό της Συρίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής 

εκπαίδευσης.211 Αν και σε αντίθεση με τη Ρωσία, το Πεκίνο προσπάθησε να 

διατηρήσει μια ασφαλή απόσταση από τη σύγκρουση και στα κινεζικά μέσα 

ενημέρωσης επέμεινε ότι η μοίρα της κυβέρνησης Άσαντ θα αποφασισθεί από τον 

συριακό λαό, αντιτασσόμενο σε οποιαδήποτε παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Την 

                                                           
210 Το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (Adalet ve Kalkınma Partisi, AK PARTİ) είναι το κυβερνών 
πολιτικό κόμμα της Τουρκίας υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 
211 Liu Zhen, Chinese military to provide ‘aid and training assistance’ to Syrian government, South 
China Morning Post, August 16, 2016. 
http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2004676/chinese-military-provide-aid-
and-training-assistance, πρόσβαση Οκτώβριος 24, 2017. 

http://www.scmp.com/author/liu-zhen-0
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ίδια στιγμή ευθυγραμμίζεται με την πολιτική της Μόσχας εμποδίζοντας προσπάθειες 

δυτικών χωρών να επιβάλουν κυρώσεις σχετικά με την κατηγορία της χρήσης 

χημικών όπλων. Στην επικοινωνιακή της στρατηγική στη Μέση Ανατολή διατείνεται 

εντόνως σχετικά με πλαστά γεγονότα και ψευδής ειδήσεις που επηρεάζουν την 

κοινή γνώμη και όλα για το κρατικό κινεζικό δίκτυο τηλεόρασης (CCTV) εντάσσονται 

σε ένα πλαίσιο πολέμου προπαγάνδας για τη νομιμοποίηση των ενεργειών ξένων 

κυβερνήσεων. Όσον αφορά την κινητοποίηση των μέσων ενημέρωσης της Κίνας, 

φαίνεται ότι ο απώτερος στόχος της κινεζικής αφήγησης είναι η συμπύκνωση της 

κοινής γνώμης σε συναίνεση, που περιστρέφεται γύρω από το παγκόσμιο 

ακροατήριο. Η ύπαρξη του Wumao Dang ή "50 Cent Party" δεν είναι μυστικό, όπου 

απασχολούνται μέχρι δύο εκατομμύρια άνθρωποι για να διαμορφώνουν την 

παγκόσμια κοινή γνώμη στο διαδίκτυο.212  

Επιπρόσθετα, ο Άσαντ απεικονίστηκε στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης ως 

φιλελεύθερος που πιστεύει στις δυνατότητες της Κίνας στη Μέση Ανατολή, 

προωθώντας τις κινεζικές επιχειρηματικές αντιπροσωπείες σε τομείς όχι μόνο για 

την ανασυγκρότηση του κράτους, αλλά και για διμερείς εμπορικές συμφωνίες, ενώ 

μεταξύ τους έχουν αναπτυχθεί και εκπαιδευτικές δραστηριότητες μεταξύ κινεζικών 

και συριακών πανεπιστημίων. Οι Κινέζοι εξακολουθούν να βλέπουν τη Δαμασκό και 

τη συριακή κυβέρνηση ως κλειδί για την οικονομική τους ευημερία στην περιοχή, 

όπου ακόμη και ο Λίβανος θέλει να επωφεληθεί από την εγγύτητά του προς τη 

Συρία. Οι Κινέζοι διπλωμάτες στη Δαμασκό είναι πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις 

τους σχετικά με την ασφάλεια, ενώ στο οικονομικό μέτωπο παρουσιάζονται 

αποφασισμένοι να αποκομίσουν οφέλη ακόμη και πέρα από τη Συρία, 

αντικατοπτρίζοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για τον παραδοσιακό δρόμο του 

μεταξιού και η Συρία θεωρείται ένας αρκετά σημαντικός εμπορικός κόμβος για την 

επίτευξη των σχεδίων του Πεκίνου. 

Συμπερασματικά, η άνοδος της Κίνας στη Συρία είναι σημαντική. Είναι μια 

από τις πρώτες πραγματικά συγκρούσεις όπου οι Κινέζοι έχουν ασκήσει πολιτική, 

αμυντική και οικονομική διπλωματία και έχουν καταστήσει σαφές στη Ρωσία και τις 

                                                           
212 Leo Benedictus, Invasion of the troll armies: from Russian Trump supporters to Turkish state 
stooges, The Guardian, April 12, 2017. https://www.theguardian.com/media/2016/nov/06/troll-
armies-social-media-trump-russian, πρόσβαση Οκτώβριος 24, 2017. 
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Ηνωμένες Πολιτείες, ότι η Συρία είναι νόμιμο κράτος και δεν πρέπει να αφεθεί σε 

κατάρρευση. Στη Συρία, η Κίνα δεν παρακολουθεί απλώς τη ρωσική και την 

αμερικανική αντιπαλότητα, αλλά έχει καλλιεργήσει το δικό της μονοπάτι 

αποφεύγοντας μια στρατιωτική αντιπαράθεση και επικεντρώνοντας στην εδραίωσή 

της στη Μέση Ανατολή και την ήπια δράση στο παρασκήνιο. 

4.7  ΗΠΑ 

Είναι προφανές ότι στην περίπτωση των ΗΠΑ, αυτές δεν εκτίμησαν σωστά 

την εξέλιξη των γεγονότων στη Μέση Ανατολή μετά την αποχώρησή τους από το 

Ιράκ στα τέλη του 2011, δημιουργώντας ένα κενό ισχύος στην περιοχή το οποίο 

περιφερειακά κράτη εκμεταλλεύτηκαν, αναπτύσσοντας τις δικές τους στρατηγικές. 

Αν η παρέμβασή τους είχε γίνει το 2013 με τις πρώτες αναφορές χρήσης χημικών 

όπλων από τον Άσαντ εναντίον αμάχου πληθυσμού, θα σταματούσε οποιαδήποτε 

εξέλιξη στην παρατεταμένη φύση των μετέπειτα συγκρούσεων και την επέκταση 

βίαιων τρομοκρατικών οργανώσεων και του συνεπακολουθούμενου κύματος 

προσφύγων. Επίσης, οι ΗΠΑ δεν κατανόησαν το μελλοντικό ρόλο τον οποίο θα 

μπορούσε να έχει το Ιράν ή ακόμη και η Χεζμπολάχ στη διαμόρφωση της περιοχής, 

καθώς και οι δύο διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη Συρία και απέκτησαν μεγάλη 

επιρροή στο Ιράκ μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων.  

Την ίδια στιγμή δεν αναγνώρισαν τη δυναμική της αραβικής αντίστασης 

εναντίον του καθεστώτος του Άσαντ το οποίο μάχεται εναντίον των Σουνιτών στη 

Συρία και το Ιράκ, ούτε το βάθος της έντασης μεταξύ του Ιράν και των γειτονικών 

αραβικών κρατών και το βαθμό στον οποίο αυτό διαμορφώνει τις αραβικές 

στρατηγικές προτεραιότητες, όπου πέραν των συμφερόντων της διεθνούς πολιτικής 

είναι εν εξέλιξη μια διαχρονική θρησκευτική διαμάχη Σουνιτών - Σιιτών που 

καθοδηγεί τις εξελίξεις. Από την άλλη μεριά, η αδρανειακή στρατηγική τους και ο μη 

παρεμβατισμός τους κατά τα προηγούμενα χρόνια καλλιέργησαν το έδαφος για την 

άμεση εμπλοκή της Ρωσίας στη Συρία και την εντατικοποίηση των συγκρούσεων 

της Τουρκίας εναντίον των Κούρδων οι οποίοι ανέκαμψαν πολιτικά και στρατιωτικά 

διεκδικώντας την ίδρυση ενός κουρδικού κράτους, για όσο διάστημα υφίσταται η 

ρωσοαμερικανική αντιπαλότητα εξασφαλίζοντας την υποστήριξή τους για τους 

δικούς τους σκοπούς.  
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Σύμφωνα με τον Cordesman, αναλυτή του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών 

Σπουδών  των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Ομπάμα δεν ενήργησε αποφασιστικά στα σημεία 

της σύγκρουσης ώστε να εμποδίσει έναν μακροχρόνιο πόλεμο φθοράς και η 

στρατηγική της τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράκ χαρακτηρίστηκε από μια 

βραδυκίνητη και βαθμιαία κλιμακούμενη συμμετοχή. Αντίθετα η βεβιασμένη 

αποχώρηση από το Ιράκ πριν την ενδυνάμωση του ιρακινού στρατού και την 

οικοδόμηση της ικανότητάς του για τη σταθεροποίηση της εσωτερικής κατάστασης 

καταστράφηκε από τις αποτυχημένες επιλογές του πρώην πρωθυπουργού του 

Ιράκ, Μαλίκι, στην προσπάθειά του για την απόκτηση ελέγχου και εξουσίας.213 

Ομοίως, κατά δηλώσεις κρατικών αξιωματούχων των ΗΠΑ, τόνισαν ότι η νέα 

κυβέρνηση Τράμπ δεν έχει προωθήσει μια μακροπρόθεσμη πολιτική στρατηγική για 

το μέλλον της Συρίας, αντ' αυτού επικεντρώθηκε στο ΙΚ, αφήνοντας για αργότερα το 

ζήτημα της τύχης του καθεστώτος Άσαντ και των συνωστισμένων συμμάχων στην 

περιοχή, παραδεχόμενοι ότι ποτέ δεν είχαν μια συνεπή στρατηγική, και ενώ 

«είμαστε αντίθετοι με τον Άσαντ, αλλά ο κύριος εχθρός μας είναι το ΙΚ, το οποίο 

επίσης αντιτίθεται στον Άσαντ. Ο πιο ικανός σύμμαχός μας είναι η (κουρδική) 

Πεσμεργκά, αλλά η Τουρκία, που είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ και φιλοξενεί μια 

αεροπορική βάση που είναι κεντρική στις προσπάθειές μας, θεωρεί τους Κούρδους 

εχθρούς».214 

Από τις δηλώσεις των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης αλλά και εκείνες 

που αποδεσμεύονται από επίσημους αντιπροσώπους του Λευκού Οίκου φαίνεται 

ότι η νέα αμερικανική κυβέρνηση αμφιταλαντεύεται στη διαμόρφωση μιας στέρεας 

στρατηγικής, αφού χωρίζεται μεταξύ εκείνων που θεωρούν το ΙΚ τον πρωταρχικό 

εχθρό και ορισμένους αξιωματούχους να θεωρούν ότι ο πόλεμος στη Συρία και το 

Ιράκ αποτελεί μέρος μιας υπαρξιακής αντιπαράθεσης μεταξύ των ΗΠΑ και των 

συμμάχων τους στο Κόλπο από τη μια μεριά και τη Ρωσία και το Ιράν από την 

άλλη.215 

                                                           
213 Anthony Cordesman, U.S. Strategy and the War in Iraq and Syria, Center for Strategic and 
International Studies, May 13, 2016. https://www.csis.org/analysis/us-strategy-and-war-iraq-and-
syria, πρόσβαση Νοέμβριος 6, 2017. 
214 Phil Stewart & Jonathan Landay, By keeping U.S. focus on Islamic State, Trump risks wider Syria 
war, Reuters, June 20, 2017. 
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-usa-analysis/by-keeping-u-s-focus-on-islamic-
state-trump-risks-wider-syria-war-idUSKBN19A319, πρόσβαση Νοέμβριος 6, 2017. 
215 Στο ίδιο. 

https://www.csis.org/analysis/us-strategy-and-war-iraq-and-syria
https://www.csis.org/analysis/us-strategy-and-war-iraq-and-syria
https://www.reuters.com/journalists/phil-stewart
https://www.reuters.com/journalists/jonathan-landay
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-usa-analysis/by-keeping-u-s-focus-on-islamic-state-trump-risks-wider-syria-war-idUSKBN19A319
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-usa-analysis/by-keeping-u-s-focus-on-islamic-state-trump-risks-wider-syria-war-idUSKBN19A319
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Αν και επικοινωνιακά διατείνονται υπέρ της ανάπτυξης ενός ανοιχτού 

διαύλου επικοινωνίας με τις ρωσικές δυνάμεις εγκατεστημένες στη Συρία για την 

αποσυμφόρηση των διεξαγόμενων επιχειρήσεων στο έδαφος και τον αέρα, κατόπιν 

συνομιλιών του Αμερικανού στρατηγού Ντάνφορντ με τον αρχηγό των ενόπλων 

δυνάμεων της Ρωσίας Γερασίμοφ, η βαλλιστική επίθεση με πυραύλους κρουαζιέρας 

(Tomahawk) εναντίον των δυνάμεων του Άσαντ με την κατηγορία χρήσης χημικών 

όπλων στις αρχές Απριλίου 2017, αποκλίνει των πραγματικών επιδιώξεων καθώς 

η Ουάσιγκτον κατηγορεί τη Μόσχα ότι προσπαθεί να αποκρύψει το ρόλο της 

συριακής κυβέρνησης στις επιθέσεις, με τον Άσαντ να υποστηρίζει ότι τα στοιχεία 

κατασκευάστηκαν. Και ενώ η επίθεση έγινε αποδεκτή από πολλούς πολιτικούς 

ηγέτες, η Ρωσία την καταδίκασε ως πράξη επιθετικότητας και παραβίασης του 

διεθνούς δικαίου. Την ίδια στιγμή η Ρωσία και η Συρία επισημαίνουν την έλλειψη 

αξιοπιστίας της αμερικανικής κυβέρνησης, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι 

χρησιμοποίησε το γεγονός επικοινωνιακά για τη νομιμοποίηση διεξαγωγής της 

επίθεσης.216  

Επιπρόσθετα, ένα άλλο παράδειγμα της επικοινωνιακής αυτής 

αντιπαράθεσης αποτελεί η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Τίλερσον, στις 20 

Οκτωβρίου 2017, όταν ανακοίνωνε την απελευθέρωση της πόλης Ράκκα και τη 

σημαντική νίκη επί του ΙΚ, υπογραμμίζοντας την επιτυχία της διεθνούς και συριακής 

προσπάθειας στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και της ικανότητάς του να 

στρατολογεί, να υποκινεί ξένους τρομοκράτες, να μεταφέρει κεφάλαια και να διαδίδει 

προπαγάνδα μέσω του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης.217 Η 

αντίδραση του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας ήταν να κατηγορήσει την 

αμερικανική συμμαχία για τη διεξαγωγή ανελέητων βομβαρδισμών που εξαφάνισαν 

την πόλη ‘’από προσώπου γης’’ παρομοιάζοντας την καταστροφή της με αυτή της 

Δρέσδης του 1945.218 

                                                           
216 James Stavridis, Donald Trump and the War of Alternative Fact, Time, April 13, 2017. 
http://time.com/4739396/trump-syria-russia/, πρόσβαση Νοέμβριος 6, 2017. 
217 US Department of State, Raqqa's Liberation from ISIS, DipNote, October 20, 2017. 
https://blogs.state.gov/stories/2017/10/20/en/raqqas-liberation-isis, πρόσβαση Νοέμβριος 6, 2017. 
218 Reuters, Russia accuses US-led coalition of 'barbaric' bombing of Syria's Raqqa, CNBC, October 
22, 2017. https://www.cnbc.com/2017/10/22/russia-accuses-us-led-coalition-of-barbaric-bombing-
of-syrias-raqqa.html, πρόσβαση Νοέμβριος 6, 2017. 

http://time.com/4739396/trump-syria-russia/
https://blogs.state.gov/stories/2017/10/20/en/raqqas-liberation-isis
https://www.cnbc.com/2017/10/22/russia-accuses-us-led-coalition-of-barbaric-bombing-of-syrias-raqqa.html
https://www.cnbc.com/2017/10/22/russia-accuses-us-led-coalition-of-barbaric-bombing-of-syrias-raqqa.html
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Στο πλαίσιο του διεξαγόμενου επικοινωνιακού πολέμου στη Μέση Ανατολή, 

οι ΗΠΑ, επιχειρούν να οικοδομήσουν την αμερικανική αξιοπιστία σε παγκόσμιο 

επίπεδο – έπειτα από την επέμβασή τους στο Ιράκ, σχετικά με την κατοχή ΟΜΚ από 

τον Χουσεΐν - ώστε να συνεχίσουν να οικοδομούν συμμαχίες στο διεθνές σύστημα 

και να πείθουν τους ουδετέρους περί της νομιμότητας των ενεργειών τους. Αφενός 

απευθύνονται προς το παγκόσμιο ακροατήριο ότι κυρίως, ο στόχος της στρατηγικής 

τους είναι η εξόντωση του ΙΚ που τόσο έχει διχάσει τον μουσουλμανικό πληθυσμό. 

Τον Οκτώβριο του 2014, τα μέλη του συνασπισμού εναντίον του ΙΚ συμμετείχαν σε 

διάσκεψη στο Κουβέιτ που επικεντρώθηκε στις απειλητικές online δραστηριότητες 

του Χαλιφάτου, στο οποίο υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα συμπλήρωσης της 

στρατιωτικής στρατηγικής με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ανταλλαγής 

πληροφοριών. Αυτή η αναγκαιότητα επαναδιατυπώθηκε κατά τη Διάσκεψη 

Κορυφής της Ουάσιγκτον για την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού που 

πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2015, όπου υπογραμμίστηκε η σημασία 

της ενίσχυσης των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των βίαιων εξτρεμιστικών 

μηνυμάτων και τις αφηγήσεις χρησιμοποιώντας στρατηγικές επικοινωνίες και μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, μη νομιμοποιώντας τη βίαιη εξτρεμιστική ιδεολογία και 

οικοδομώντας ένα παγκόσμιο κίνημα για να προσφέρει εναλλακτικές οδούς για τις 

ευάλωτες ομάδες.219 Αφετέρου (οι ΗΠΑ) οικοδομούν την αξιοπιστία των 

προσπαθειών τους με την «προώθηση διπλωματικών προσπαθειών υπό την ηγεσία 

του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της απόφασης 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των 

Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την επίτευξη πραγματικής πολιτικής μετάβασης που θα 

τιμά τη βούληση του Συριακού λαού».220 

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο τρία, η λειτουργία του 

Παγκοσμίου Κέντρου Ανάμειξης (GEC) από το 2016, δραστηριοποιείται στον τομέα 

της διπλωματίας και της πληροφόρησης για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας 

εναντίον του αμερικανικών συμφερόντων. Σε αυτή την προσπάθειά της, το GEC 

επιδιώκει να φωτίσει τις σκοτεινές γωνιές των διεθνών σχέσεων αποφεύγοντας τη 

σύγχυση και την παραπληροφόρηση αφενός προς το λαό των ΗΠΑ αφετέρου προς 

τους συμμάχους τους για να συνεχίσουν να στηρίζουν τις επιλογές της Ουάσιγκτον. 

                                                           
219 US DoS, Statement from Summit on Countering Violent Extremism, February 19, 2015. 
https://www.state.gov/j/cve/, πρόσβαση Νοέμβριος 6, 2017. 
220 US DoS, ό.π., no217. 

https://www.state.gov/j/cve/
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Δραστηριοποιούμενη στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης αλλά και τις πλατφόρμες 

κοινωνικής δικτύωσης ενισχύει τις αντιστάσεις της κοινωνίας αποδεσμεύοντας 

δηλώσεις και ομιλίες κρατικών αξιωματούχων σχετικά με την κατάσταση στη Συρία 

και το Ιράκ αναφερόμενη μόνο σε επαληθευμένα γεγονότα. Κυρίως μέσω του 

επίσημου ιστολογίου του Υπουργείου Εξωτερικών, DipNote, παρέχει ενημερωτικά 

δελτία στα μέσα ενημέρωσης ακόμη και αναφορές στο Twitter. Η προσοχή τους 

κυρίως εστιάζεται στη συνεργασία με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ έτσι ώστε να 

δημιουργήσουν μία συνεκτική στρατηγική επικοινωνίας, ευθυγραμμιζόμενη με 

άλλους αξιόπιστους δρώντες, μη απαλλασσόμενων των ΜΜΕ και τις ΜΚΟ, 

δημιουργώντας ένα είδος διεθνούς αλήθειας σχετικά με τις προθέσεις τους.221  

Η Ουάσιγκτον υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, 

εστιάζει την προσοχή της στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας ενάντια 

στον εξτρεμισμό του ΙΚ που απειλεί την ασφάλειά της και παράλληλα εργάζεται 

επικοινωνιακά σε διάφορες γλώσσες για την παύση της ηλεκτρονικής παρουσίας 

του στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα ο Τίλερσον δήλωσε ότι «είναι ανάγκη να σπάσουμε 

την ικανότητα του ISIS να διαδώσει το μήνυμά του και να στρατολογήσει νέους 

μαχητές online. Ένα ‘’ψηφιακό Χαλιφάτο’’ δεν πρέπει να ανθίσει στη θέση ενός 

φυσικού. Πρέπει να καταπολεμήσουμε το ISIS (online) επιθετικά όπως θα το κάναμε 

στο έδαφος».222 Παράλληλα οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας παρά τις διπλωματικές 

προσπάθειες έγιναν ακόμα πιο προβληματικές. Η Ρωσία επενδύει στην 

μεταπολεμική Συρία, τον μόνο πραγματικό σύμμαχό της στον αραβικό κόσμο, 

καταδικάζοντας την αμερικανική στρατιωτική δράση, ενώ οι ΗΠΑ επιθυμούν την 

αλλαγή του συριακού αυταρχικού καθεστώτος προς ένα πιο δημοκρατικό, το οποίο 

θα συνεργαστεί μαζί τους αυξάνοντας τον αριθμό των συμμάχων στην περιοχή. Απ΄ 

ότι όλα δείχνουν η μεταξύ τους αντιπαράθεση θα εξαρτηθεί από το μέλλον της 

κυβέρνησης Άσαντ. Σχετικά με την εμπλοκή τους στο Ιράκ, όπως δημοσιεύεται στην 

αιτιολογική οικονομική έκθεση του 2018,223 η παρουσία αμερικανικών 

                                                           
221 Στο ίδιο. 
222 Haroon Ullah, Taking on the ‘Digital Caliphate’ in our Fight against ISIS, DipNote, March 27, 2017. 
https://blogs.state.gov/stories/2017/03/27/en/taking-digital-caliphate-our-fight-against-isis, 
πρόσβαση Νοέμβριος 6, 2017. 
223 US DoD, Justification for FY 2018 Overseas Contingency Operations (OCO) Counter-Islamic 
State of Iraq and Syria (ISIS) Train and Equip Fund (CTEF), May 2017. 
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-
public/publication/170601_Iraq_Syria_train_assist.pdf?5zvupDtqtLvj_6Wvoh0NxhfOyGYNRdtu, 
πρόσβαση Νοέμβριος 6, 2017. 

https://blogs.state.gov/stories/2017/03/27/en/taking-digital-caliphate-our-fight-against-isis
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/170601_Iraq_Syria_train_assist.pdf?5zvupDtqtLvj_6Wvoh0NxhfOyGYNRdtu
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/170601_Iraq_Syria_train_assist.pdf?5zvupDtqtLvj_6Wvoh0NxhfOyGYNRdtu
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στρατευμάτων θα συνεχιστεί διότι παρά την ήττα του ΙΚ τα απομεινάρια αυτής - αν 

παραμείνουν ανεξέλεγκτα - θα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση 

για το μέλλον της περιοχής και την εθνική ασφάλειά τους.  

Συμπερασματικά, η εφαρμογή της realpolitik από τις ΗΠΑ επέβαλλε την 

εμπλοκή της ώστε να διαδοθούν τα δικά της μηνύματα προς τη Ρωσία, το Ιράν, την 

Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και άλλους περιφερειακούς δρώντες, επηρεάζοντας 

το αποτέλεσμα, σταθεροποιώντας την περιοχή και εξαλείφοντας ένα ασφαλές 

καταφύγιο για τρομοκρατικές οργανώσεις. Παράλληλα παρουσιάζεται και μια 

ευκαιρία για την επέκταση της επιρροής της στη Μέση ανατολή στερώντας έναν 

πολύτιμο σύμμαχο στη Ρωσία και το Ιράν διασφαλίζοντας την απειλή την οποία 

προτάσσουν εναντίον των συμμάχων τους στην περιοχή, αν και επικοινωνιακά 

υποστηρίζεται ότι η επέμβασή τους γίνεται για ανθρωπιστικούς σκοπούς και μόνο.  

4.8 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Για το Ηνωμένο Βασίλειο, η επικοινωνιακή του εκστρατεία παρουσιάζεται 

ευθυγραμμιζόμενη με αυτή των ΗΠΑ, κατηγορώντας το καθεστώς Άσαντ για 

βαναυσότητα και απάνθρωπη μεταχείριση του συριακού λαού που πυροδότησε τον 

εμφύλιο πόλεμο στη Συρία και αποτέλεσε το λόγο ανάδυσης και επέκτασης του ΙΚ. 

Ως μέλος της παγκόσμιας συμμαχίας δεν παραλείπει να υποστηρίζει την πολιτική 

αλλαγή και την απομάκρυνση του Άσαντ, γεγονός το οποίο θα επιτρέψει τον 

τερματισμό των συγκρούσεων και τη νίκη κατά της τρομοκρατίας.  

Αυτή η στρατηγική αποτυπώθηκε το Μάϊο του 2016 από τον Βρετανό ΥΠΑΜ 

όπου επισήμανε προς το Κοινοβούλιο ότι παρά τις αεροπορικές επιθέσεις και την 

παρεχόμενη εκπαίδευση προς τις Ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας, απαιτείτο μια 

ευρύτερη στρατηγική  προσέγγιση για την επίτευξη του τελικού σκοπού, η οποία θα 

στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες:224 

• Τη διάδοση μιας αντίθετης ιδεολογίας, με την ανάπτυξη ενός πυρήνα 

στρατηγικών επικοινωνιών προς όφελος όλης της Συμμαχίας έτσι ώστε να 

υπονομεύσει την αποτυχημένη προσέγγιση του ΙΚ περί στρατιωτικής νίκης, την 

                                                           
224 UK Defence Committee, UK military operations in Syria and Iraq, UK House of Commons Second 
Report of Session 2016–17, September 21 2016, σ.44. 
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αποτροπή οικοδόμησης ενός εικονικού Χαλιφάτου και της διάδοσης της ιδέας ότι 

αντιπροσωπεύει τη μοναδική αληθινή μορφή του Ισλάμ. 

• Την υποστήριξη μιας πολιτικής μεταρρύθμισης και συμφιλίωσης στο 

Ιράκ με παράλληλο τερματισμό του συριακού εμφυλίου πολέμου απομακρύνοντας 

τον Άσαντ από την εξουσία. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στην οικοδόμηση μιας 

κυβέρνησης η οποία θα εκπροσωπεί όλους του Σύριους, με την οποία θα μπορεί να 

συνεργαστεί για την αντιμετώπιση του ΙΚ.  

• Την ενίσχυση της ανθρωπιστικής δράσης, και 

• Τον περιορισμό της ροής ξένων μαχητών μέσω της διευρυμένης 

συνεργασίας με άλλα κράτη. 

Από την έναρξη των συγκρούσεων, το ΗΒ παρείχε πολιτική υποστήριξη στις 

αντικαθεστωτικές δυνάμεις και στρατιωτική εκπαίδευση και εξοπλισμό, για τη 

διεξαγωγή επιχειρήσεων. Ταυτοχρόνως δε δραστηριοποιήθηκε στην παροχή 

εκπαίδευσης σε ακτιβιστές και δημοσιογράφους για την ανάπτυξη ενός δικτύου 

ανεξαρτήτων συριακών μέσων ενημέρωσης με σκοπό την ενίσχυση του αισθήματος 

του συριακού λαού απέναντι στην εξτρεμιστική ιδεολογία του ΙΚ αλλά και τη 

συσπείρωσή τους, απέναντι στην κρατική προπαγάνδα του συριακού αυταρχικού 

καθεστώτος, επιδιώκοντας κυρίως την άμβλυνση θρησκευτικών διαφορών και την 

παύση των συγκρούσεων.225 

Η δράση της βρετανικής κυβέρνησης στα μέσα ενημέρωσης 

πραγματοποιήθηκε με τον συγκερασμό αρμοδιοτήτων κοινωνικών, πολιτικών και 

στρατιωτικών φορέων για την καταπολέμηση της επιρροής που μπορεί να έχουν τα 

τζιχαντιστικά μηνύματα στον πολυπληθή βρετανικό μουσουλμανικό πληθυσμό. Το 

ρόλο αυτό ανέλαβε η αποκαλούμενη 77η Ταξιαρχία (ή ‘’Twitter Troops’’ όπως έχουν 

ονομαστεί) εστιάζοντας την προσοχή της στην αναγνώριση, κατανόηση, ερμηνεία 

και καταπολέμηση τάσεων ριζοσπαστικοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

που μπορούν να βλάψουν την εσωτερική ασφάλεια της χώρας.  

Κυρίως όμως, η επικοινωνιακή εκστρατεία της κυβέρνησης φαίνεται ότι 

καθοδηγείται από ένα πολυδιάστατο πλέγμα κρατικών υπηρεσιών (Joint Threat 

Research Intelligence Group, ΜΙ5,  Government Communications Headquarters) 

                                                           
225 UK Government, UK action to combat Daesh. https://www.gov.uk/government/topical-
events/daesh/about, πρόσβαση Νοέμβριος 10, 2017. 

https://www.gov.uk/government/topical-events/daesh/about
https://www.gov.uk/government/topical-events/daesh/about
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που έχει δραστηριοποιηθεί τόσο στην ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειάς της όσο 

και στη Μέση Ανατολή, στηρίζοντας τις στρατηγικές επιλογές της στη Συρία και το 

Ιράκ με παροχή πληροφόρησης ή παραπληροφόρησης στο πεδίο της μάχης ή σε 

όλες τις άλλες εκφάνσεις που υποστηρίζουν την κοινωνική ζωή. Οι τακτικές τους 

αναπτύσσονται κυρίως στο διαδίκτυο εκμεταλλευόμενοι ένα μεγάλο δίκτυο από 

χάκερ που μπορούν να χειραγωγούν και να διαδίδουν πειστικά μηνύματα για τη 

διαμόρφωση των ανθρωπίνων αντιλήψεων. Επιπρόσθετα τον Σεπτέμβριο του 2015 

δημιουργήθηκε το εξειδικευμένο κέντρο CDCC (Counter-Daesh Communications 

Cell) για την αποκάλυψη της αληθινής δραστηριότητας του ΙΚ παγκοσμίως και την 

ανάδειξη της φρικαλεότητας και της ανεπάρκειας από την οποία διακατέχεται ως 

οργάνωση. Κύριος στόχος αυτής τους της προσπάθειας, ήταν η περιστολή του 

ρεύματος Βρετανών υπηκόων να ταξιδέψουν στη Μέση Ανατολή για να ενισχύουν 

τους τζιχαντιστές.  

Υπάρχουν ωστόσο στρατηγικά συμφέροντα του ΗΒ στη Συρία και στο Ιράκ; 

Φαινομενικά το ΗΒ έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το Ιράκ παρά για τη Συρία. Αυτό 

αποτυπώνεται και από τα συγκριτικά οικονομικά δεδομένα τα έχει δημοσιεύσει η 

βρετανική κυβέρνηση. Συγκεκριμένα στην έκθεση του 2016,226 το ΗΒ από το 2012  

έχει δαπανήσει σημαντικά λιγότερα ποσά (20.6 εκ. στερλίνες) για τη σταθεροποίηση 

στη Συρία με τη μορφή υποστήριξης της διακυβέρνησης και παροχής υπηρεσιών 

έναντι εκείνων (79.5 εκ. στερλίνες) που δαπανήθηκαν για βοήθεια στο Ιράκ. Το 

γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να προξενεί εντύπωση αν κανείς συνυπολογίσει τη 

δραστηριοποίηση βρετανικών εταιρειών στο Ιράκ, κυρίως στον τομέα της ενέργειας, 

παρά στη Συρία. Κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει τη συνεισφορά της χώρας στη 

Μέση Ανατολή για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής καταστροφής και την 

εξόντωση του ΙΚ, που έχει πυροδοτήσει τρομοκρατικές ενέργειες στο εσωτερικό της, 

αλλά ομοίως κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει και τη διασφάλιση των 

διεθνοπολιτικών της συμφερόντων που περιστρέφονται γύρω από την ενεργειακή 

της ασφάλεια.   

Συνεπώς, στην περίπτωση του ΗΒ αφενός υφίσταται μια ιδεαλιστική 

προσέγγιση του Λονδίνου για την ανακούφιση των αμάχων από τα δεινά του 

πολέμου, αλλά επιπρόσθετα δεν θα πρέπει να παραλείπεται ότι η ένθερμη 

                                                           
226 UK Defence Committee, ό.π., no 224, σ.55. 
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συμμετοχή της στο πλευρό των ΗΠΑ δεν ήταν απλά ένας ελιγμός  για επιρροή στην 

παγκόσμια σκηνή αλλά και η κεφαλαιοποίηση των βρετανικών συμφερόντων στον 

ενεργειακό τομέα και το εμπόριο, συμπλέοντας με την αμερικανική πολιτική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η αβεβαιότητα του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφαλείας και η μη 

γραμμικότητα εξέλιξης ενός σύγχρονου πολέμου, καθιστά δύσκολο τον 

προσδιορισμό των συνεπειών συγκρουσιακών καταστάσεων από τους κρατικούς 

δρώντες. Καθώς όμως ο διακρατικός ανταγωνισμός θα είναι συνεχής, η ανάγκη για 

τη διαρκή μετεξέλιξη και προσαρμοστικότητα των κυβερνήσεων και της ανθρώπινης 

κοινωνίας καθίσταται με την πάροδο του χρόνου διαρκώς επιτακτική, υπό το πρίσμα 

των νέων επικοινωνιακών δυνατοτήτων. Ειδικότερα, το σύγχρονο πληροφοριακό 

περιβάλλον συνεχίζει να αλλάζει με ολοένα επιταχυνόμενο ρυθμό, λόγω των 

εξελίξεων της επικοινωνιακής τεχνολογίας που αποτελεί το μέσο άσκησης 

διπλωματίας και εφαρμογής τακτικών επιρροής και προπαγάνδας. Μέσω αυτών 

των τακτικών οι δρώντες διασπείρουν πληροφορίες και μηνύματα παγκοσμίως 

χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι αυτά τα μηνύματα ταυτίζονται με τις πραγματικές 

πολιτικές τους επιδιώξεις. Ωστόσο, στη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα, είναι 

εσφαλμένη αντίληψη να ορίζεται η τεχνολογία ως η βασική διάσταση ενός 

σύγχρονου πολέμου, καθώς οι μελλοντικές, πολεμικές συγκρούσεις δεν εμφανίζουν 

ουσιαστικές αλλαγές ως προς τη φιλοσοφία, σε αντίθεση με τα μέσα που 

μετέρχονται. Συνεπώς αν και ο χαρακτήρας του πολέμου διαρκώς εξελίσσεται, η 

φύση του θα παραμένει πάντοτε η ίδια κατά τη θεωρία του Κλαούζεβιτς. 

Παράλληλα η ραγδαίως αυξανόμενη εμφάνιση απειλών 

ριζοσπαστικοποίησης από τρομοκρατικές οργανώσεις - οι οποίες επιχειρούν να 

επιβληθούν επί των ανθρωπίνων συνειδήσεων, να εδραιώσουν την ιδεολογία τους 

και να δημιουργήσουν απτά αποτελέσματα στη φυσική διάσταση του διεθνούς 

συστήματος με την ανάπτυξη μιας επικοινωνιακής στρατηγικής - διαβρώνει την 

ύπαρξη μιας διεθνούς κοινωνίας με καθορισμένους σκοπούς.  Ο χαρακτήρας των 

σύγχρονων συγκρούσεων μετακινείται προς πιο γκρίζες περιοχές λαμβάνοντας 

υβριδικές διαστάσεις, θολώνοντας σαφείς διαχωριστικές γραμμές μεταξύ πολέμου 

και ειρήνης, δεδομένου ότι η ισχύς στο ψηφιακό πλέον πληροφοριακό περιβάλλον 

διαχέεται μεταξύ και άλλων παραγόντων, όπως τα ΜΜΕ, οι οργανώσεις, οι ΜΚΟ ή 

ακόμη και το άτομο. Από την ανάλυση της παρούσας μελέτης, παρατηρείται 

συνεπώς μια προσπάθεια διαφόρων παραγόντων να εκμεταλλευτούν την 
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επικοινωνιακή δυναμική σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να δημιουργήσουν 

πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις εκμεταλλευόμενοι την ήπια ισχύ της. Σε αντίθετη 

περίπτωση το αποτέλεσμα θα ήταν ένα κενό ισχύος δίνοντας την ευκαιρία σε τρίτους 

να κυριαρχούν στη διάδοση των δικών τους αφηγήσεων και να διαμορφώνουν 

συμπεριφορές. Ο Κλαούζεβιτς στο Περί Πολέμου περιέγραψε τα απαιτούμενα 

στοιχεία των ‘’ηθικών δυνάμεων’’, που προσδιορίζονται στην ανθρώπινη φύση και 

συνδέονται με την κοινή γνώμη, παροτρύνοντας τους στρατηγιστές να 

αναγνωρίσουν την κυρίαρχη επιρροή που έχουν αυτές οι ηθικές δυνάμεις στη 

διεξαγωγή ενός πολέμου ώστε να δημιουργηθούν οι πολιτικές συνθήκες 

επιτυχίας.227 Συνεπώς, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι ένας από τους 

θεμελιώδης στόχους των σύγχρονων συγκρούσεων είναι ο έλεγχος της κοινής 

γνώμης που διαμορφώνει στρατηγικές λόγω της αναγκαιότητας για τη νομιμοποίηση 

των ενεργειών μας.  

Υπό τις παραπάνω εξελίξεις, ο διεξαγόμενος πόλεμος στη Συρία και το Ιράκ, 

ο οποίος συνεχίζει να κυριαρχεί στην ημερήσια διάταξη της διεθνούς ενημέρωσης, 

ανέδειξε τις διαστάσεις ενός σύγχρονου επικοινωνιακού πολέμου δύο αντίπαλων 

συνασπισμών εναντίον της επέκτασης του επαχθούς ΙΚ αλλά και μεταξύ τους 

προκειμένου αυτοί να εξυπηρετήσουν τα διεθνοπολιτικά τους συμφέροντα. Κανένας 

πόλεμος δεν μπορεί να γίνει πλήρως κατανοητός, εκτός και αν κατανοηθούν και οι 

λόγοι για το ξέσπασμά του. Συγκεκριμένα ο πόλεμος στη Συρία και το Ιράκ οφείλεται 

εν μέρει σε πολιτικά αίτια, αλλά πολλές από τις ρίζες του επεκτείνονται βαθιά τόσο 

στους πολιτισμούς όσο και στα θρησκευτικά δόγματα και πρακτικές. Είναι βέβαιο, 

ότι αυτός ο πόλεμος θα αποτελέσει ορόσημο για μελλοντικές αναλύσεις αφού οι 

πολλαπλοί λόγοι διεξαγωγής του από τους εμπλεκόμενους φορείς, ακόμη και εκτός 

της γεωγραφικής περιοχής των συγκρούσεων, επηρέασαν τις πολιτικές και τη 

συμπεριφορά των κρατών στο διεθνές σύστημα. 

 Επιπλέον, η διαρκώς αναπτυσσόμενη τεχνολογία και η χρήση νέων 

επικοινωνιακών μεθόδων, ιδιαίτερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επηρέασαν το 

χαρακτήρα του πολέμου παρέχοντας νέους τρόπους κατασκευής της 

πραγματικότητας και ανάδειξης πολιτισμικών, θρησκευτικών και κοινωνικών 

διαφορών στο διεξαγόμενο πόλεμο των ιδεών. Έτσι δημιουργήθηκαν ασυμμετρίες, 

                                                           
227 Carl von Clausewitz, ό.π., no 7, σ.184-185. 
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αλλάζοντας την κοινή αντίληψη για τον παραδοσιακό χώρο συγκρούσεων 

μετακινούμενη από τη φυσική διάσταση προς σύγχρονα εικονικά θέατρα 

επιχειρήσεων. Το περιεχόμενο στις διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας μπορεί 

πολύ εύκολα να κατασκευαστεί και διανεμηθεί σε πραγματικό χρόνο μεταβάλλοντας 

ακόμη και ισορροπίες που τηρούνταν από παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, που 

λειτουργούσαν ως φύλακες της κοινής γνώμης και ελέγχονταν από τα κράτη.  Πλέον 

ο ρόλος αυτός έχει μεταβιβαστεί στο διαδικτυακό κόσμο χωρίς οι κυβερνήσεις να 

μπορούν να ελέγξουν το περιεχόμενό του και χωρίς να κατέχουν τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της διεθνούς ενημέρωσης. 

Στην περίπτωση του ΙΚ η επιδέξια χρήση της διαδικτυακής προπαγάνδας 

από το 2014 αποτέλεσε ένα ‘’εικονικό’’ μέσο για να εδραιώσει την παρουσία του στη 

Μέση Ανατολή και να καταστεί ως Κράτος. Παράλληλα έχοντας μια σαφή 

επικοινωνιακή στρατηγική χειραγώγησε τα δυτικά μέσα ενημέρωσης για να 

εξυπηρετήσει τους στρατηγικούς του στόχους. Εκμεταλλευόμενο το θρησκευτικό 

κατακερματισμό του Ισλάμ διεξήγαγε μια επιθετική στρατηγική ενημέρωσης 

αυξάνοντας τη ριζοσπαστικοποίηση ατόμων και προκαλώντας φόβο με σκοπό την 

αποτροπή αντιπάλων να δράσουν εναντίον του. Αν και πλέον η απώλεια της πόλης 

Ράκκα που αποτελούσε το τελευταίο προπύργιό του έχει πλέον επιτευχθεί, είναι 

βέβαιο ότι η παρουσία του θα συνεχίσει να υφίσταται επικοινωνιακά στο προσκήνιο 

της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας, συντονίζοντας και εμπνέοντας 

επιθέσεις ή αναμένοντας μελλοντικές ευκαιρίες για να εκτοξεύσει μια νέα 

προσπάθεια παγκόσμιας τζιχάντ.  

Από την άλλη μεριά αξίζει να τονιστεί ότι το τέλος του Ψυχρού Πολέμου δεν 

σηματοδότησε και το τέλος της ιστορίας κατά τον Φουκουγιάμα. Η Μέση Ανατολή, 

αποτελεί ένα σύγχρονο πεδίο αντιπαράθεσης όπου διεξάγεται ένας πόλεμος δια 

αντιπροσώπων και χαρακτηρίζεται από τις προσπάθειες πολλών κρατικών 

δρώντων να επηρεάσουν τις εξελίξεις, εξασφαλίζοντας μια σφαίρα επιρροής προς 

όφελός τους. Χαρακτηριστικά, όπως αναλύθηκε, διακυβεύονται στρατηγικά 

συμφέροντα αφενός των Μεγάλων Δυνάμεων αφετέρου κρατών με ηγεμονίζουσες 

φιλοδοξίες. Η προσέγγιση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή προσδιορίζεται κυρίως από 

την εφαρμογή μιας μονομερούς στρατηγικής εφαρμόζοντας την στρατιωτική τους 

ισχύ σε αντίθεση με τη Ρωσία όπου πέραν της στρατιωτικής της παρουσίας διεξάγει 

μια εκστρατεία παραπληροφόρησης και προπαγάνδας, ώστε να επανακτήσει και 
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πάλι την απωλεσθείσα αίγλη της στο διεθνές σύστημα. Στην παρούσα μελέτη 

τονίζονται ιδιαίτερα οι κινήσεις της Ρωσίας όπου η βασική επικοινωνιακή της 

στρατηγική είναι στην πραγματικότητα μια σύνθεση παραδοσιακών, παλαιών και 

σύγχρονων μεθόδων, στρατιωτικών και μη στρατιωτικών δομών και μέσων 

επιρροής, που αποσκοπεί στη διάσπαση της ενότητας της αμερικανικής συμμαχίας 

για την εγκαθίδρυση της ίδιας ως το σταθερό σύμμαχο αραβικών χωρών.  

Η στρατηγική επικοινωνίας της Συρίας και του Ιράν σαφώς διακατέχεται από 

μια αντι-δυτική (και αντι-σημιτική) ιδεολογία κατηγορώντας τις αμερικανικές κινήσεις 

για υπερεθνική ολιγαρχία και αποτυχημένες επεμβάσεις κατά το παρελθόν που 

οδήγησαν την περιοχή στο χάος. Κατά τη δική τους προσέγγιση, η άνοδος της 

τρομοκρατίας του ΙΚ οφείλεται στις αμερικανικές ενέργειες ενώ δεν παραλείπεται 

αρκετά συχνά να κατηγορούν τις ΗΠΑ για παροχή υποστήριξης σε τρομοκρατικές 

οργανώσεις. Στην περίπτωση της Συρίας απώτερος στόχος της ίδιας είναι η 

διατήρηση στην εξουσία του κοσμικού καθεστώτος του προέδρου Άσαντ, ενώ 

στόχος της Τεχεράνης είναι η αύξηση της ιρανικής επιρροής μεταξύ του Σιιτικού 

μουσουλμανικού πληθυσμού και η δημιουργία διεξόδου προς τη Μεσόγειο δια 

μέσου φιλικών καθεστώτων.  

Όσον αφορά τη στάση της Τουρκίας, φαίνεται ότι η Άγκυρα αμφιταλαντεύεται 

μεταξύ της αμερικανικής συμμαχίας από τη μια και την προσέγγιση της Ρωσίας και 

του Ιράν από την άλλη. Η διαφοροποίηση μεταξύ των επίσημων δηλώσεων της 

τουρκικής κυβέρνησης που αποδεσμεύονται στα μέσα ενημέρωσης και της 

πραγματικής στρατηγική της στην περιοχή, είναι αρκετά διαφορετική. Αφενός 

εναντιώνεται στα ρωσο-αμερικανικά σχέδια για τη δημιουργία ενός κουρδικού 

κράτους στα νοτιοανατολικά σύνορά της και φαίνεται να έχει βρει ως σύμμαχο το 

Ιράν, αφετέρου επιχειρεί να επιβληθεί στην συνείδηση του μουσουλμανικού 

πληθυσμού ονειρευόμενη την αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Στην παρούσα μελέτη επισημαίνεται ακόμη και το αυξημένο ενδιαφέρον της 

Κίνας, η οποία ελπίζει να αποκομίσει οφέλη ακόμη και πέρα από τη Συρία, 

αντικατοπτρίζοντας το αυξημένο ενδιαφέρον της κυρίως για οικονομικούς σκοπούς, 

θεωρώντας τη Συρία ως έναν αρκετά σημαντικό εμπορικό κόμβο για την έξοδό της 

στη Μεσόγειο. Αν και η Κίνα έχει αποφύγει την ευθεία αντιπαράθεση με τη Ρωσία 
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και τις ΗΠΑ, η ήπια ισχύς της επικεντρώνεται στο παρασκήνιο για τη διατήρηση των 

φιλικών της σχέσεων με τη Δαμασκό. 

Η στρατηγική προσέγγιση των ΗΠΑ, αν και αρχικά ήταν σχετικά 

περιορισμένη λόγω μη επιθυμίας τους να εμπλακούν σε ακόμη ένα πόλεμο φθοράς, 

η κατανόηση από την αμερικανική ηγεσία του διαμορφούμενου κενού ισχύος στη 

Μέση Ανατολή – το οποίο αξιοποίησε επικοινωνιακά η Ρωσία – επέβαλλε την 

αποφασιστική εμπλοκή τους καθώς η περιφερειακή αυτή διένεξη μπορεί να είχε 

καταστροφικές συνέπειες για το κύρος της ως ηγέτιδα παγκόσμια δύναμη. 

Επιπρόσθετα οι συνεχείς και πολύπλευρες συγκρούσεις άρχισαν να 

αποσταθεροποιούν την ευρύτερη περιοχή καίριων ζωτικών της συμφερόντων, 

αυξάνοντας την πιθανότητα διεύρυνσης του πολέμου ακόμη και στην ευρωπαϊκή 

ήπειρο.  Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον εξασφάλισε τα συμφέροντά της μεταξύ των 

οποίων είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η ενίσχυση των σχέσεων με 

περιφερειακούς συμμάχους και εταίρους, η πρόληψη της ρωσικής και ιρανικής 

επιρροής που ενδέχεται να έχουν στη Συρία και το Ιράκ, αποδεικνύοντας τη συνοχή 

και την αποτελεσματικότητά της στους συμμάχους τους όσον αφορά την αποτροπή 

συγκρούσεων και την περαιτέρω αποσταθεροποίηση των γειτονικών κρατών. 

Συνολικά, οι παραπάνω εξελίξεις ώθησαν πολλούς κρατικούς και μη 

κρατικούς δρώντες να αναπτύξουν επικοινωνιακές στρατηγικές ώστε να: 

• Εκμεταλλευτούν την αυξανόμενη δύναμη της ΄΄τέταρτης εξουσίας’’ των 

μέσων ενημέρωσης ως στρατηγικού παράγοντα και ισχυρό πολλαπλασιαστή 

ισχύος. Η στρατηγική επικοινωνίας διαμορφούμενη από διάφορα κέντρα εξουσίας ή 

μη, εκμεταλλεύεται την επιρροή της για να εξυπηρετήσει διάφορες σκοπιμότητες ή 

συμφέροντα, ασκώντας προπαγάνδα με την οποία μπορούν να χειραγωγούν την 

κοινή γνώμη. 

• Επηρεάσουν τη γνώση και τις αντιλήψεις του παγκόσμιου κοινού ως 

αποτέλεσμα της άμεσης ή έμμεσης αλληλεπίδρασης των ανθρώπων με τα μέσα 

ενημέρωσης. Τα κράτη καλούνται να αναπτύξουν ανθεκτικά αντίμετρα για να 

αντιμετωπίσουν τον επικοινωνιακό πόλεμο που μπορεί να προέρχεται είτε από το 

εσωτερικό είτε από το εξωτερικό. Την ίδια στιγμή, τα ίδια τα κράτη χρησιμοποιούν 

επικοινωνιακές στρατηγικές έναντι όλων των υπολοίπων για την προώθηση των 
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στόχων τους στην παγκόσμια πολιτική μεταβάλλοντας τις μεταξύ τους σχέσεις 

ισχύος. 

• Δημιουργήσουν νέες ασυμμετρίες ισχύος και ένα εικονικό θέατρο 

επιχειρήσεων, εκμεταλλευόμενοι πολιτισμικές, θρησκευτικές και κοινωνικές 

ομοιότητες ή διαφορές για την προώθηση των στόχων τους, αυξάνοντας τον διεθνή 

κατακερματισμό. Από τις δράσεις του ΙΚ, κανείς οδηγείται στο συμπέρασμα ότι η 

πληροφοριακή του εκστρατεία αποσκοπούσε στη δημιουργία εσωτερικής 

ψυχολογικής υποστήριξης από τους ‘’πιστούς’’ καθώς και στην αποδυνάμωση και 

τη ματαίωση της θεωρίας της νίκης των αντιπάλων. 

• Ενισχύσουν το βαθμό νομιμοποίησης των ενεργειών τους τόσο στο 

εσωτερικό ή εγγύς κοινό, όσο και στο ευρύτερο παγκόσμιο. Όλοι οι παράγοντες 

επιδιώκουν να διατηρήσουν την πίστη των υποστηρικτών τους και να 

υπονομεύσουν τους αντιπάλους τους μέσω της διάδοσης της δικής τους αφήγησης 

για τον πόλεμο.  

• Εκμεταλλευθούν τη νέα τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται σε ιστότοπους, όπως το 

Facebook, το Twitter, το Instagram κ.α. για να ενημερωθούν.    

5.1 ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ 

Ποια ήταν όμως τα διδάγματα τα οποία αποκόμισαν τα δυτικά κράτη από τον 

πόλεμο στη Συρία και το Ιράκ όσον αφορά τη χρήση των νέων επικοινωνιακών 

τακτικών στην σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα; Όπως υποστηρίχθηκε η 

ανάδυση του ΙΚ και η καινοτόμος στρατηγική του κατηγοριοποιήθηκε ως μια 

υβριδική απειλή που παρά την φυσική γεωγραφική απομόνωση του θεάτρου 

επιχειρήσεων, υπήρχε ένα παράλληλο πεδίο στην εικονική διάσταση το οποίο 

επηρέαζε άμεσα την ασφάλειά τους, προσελκύοντας ξένους μαχητές και 

διεξάγοντας τρομοκρατικές επιθέσεις. Αν και η διεθνής αναγνώριση της 

τζιχαντιστικής απειλής υπήρξε έγκαιρη, τα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος 

υπήρξαν σποραδικά και αναποτελεσματικά. 

Τα κράτη κατανόησαν ότι για την μελλοντική αντιμετώπιση τρομοκρατικών 

απειλών απαιτείται αντιστοίχως η ανάπτυξη υβριδικών τακτικών, καθώς η 

παγκόσμια τζιχάντ πλέον δεν μάχεται μόνο στρατιωτικά αλλά έχει και μια ψηφιακή 

διάσταση που πρέπει να αναχαιτιστεί. Οι κύριες γραμμές προσπάθειας της 
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παγκόσμιας συμμαχίας για την καταπολέμηση του ΙΚ προσδιορίστηκαν μεταξύ 

άλλων στην υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, ανάπτυξη ικανοτήτων και 

παροχή εκπαίδευσης στρατιωτικών δυνάμεων, τον περιορισμό του φαινομένου 

ροής ξένων μαχητών, την αποκοπή της χρηματοδότησης από άλλα κράτη και 

οργανώσεις, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση της κρίσης 

και τέλος τη μη νομιμοποίηση της ιδεολογικής δραστηριότητάς του στο διαδίκτυο, 

εκθέτοντας την αληθινή φύση της οργάνωσης.228 Επιπλέον επισήμαναν ότι πλέον 

οι επικοινωνιακές στρατηγικές σε ένα πολυπολιτισμικό κόσμο αποτελούν μια 

πραγματικότητα όπου οι τρομοκρατικές οργανώσεις θα συνεχίσουν να 

χρησιμοποιούν όλο και πιο εξελιγμένα προϊόντα σε συνδυασμό με επιδέξια 

προσαρμοσμένες αφηγήσεις για να διαμορφώσουν την αντίληψη τόσο των 

υποστηρικτών τους όσο και των αντιπάλων τους. Το ΙΚ συνεχίζει να διεξάγει ένα 

ιδεολογικό πόλεμο ακόμη και σήμερα μέσω αναρτήσεων (μηνύματα, εικόνες και 

βίντεο) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά η επικοινωνιακή του στρατηγική έχει 

μετασχηματιστεί ακόμη μια φορά. Λόγω της σημαντικής απώλειας εδαφών πλέον η 

δραστηριότητά του εστιάζεται στην παραμονή ριζοσπαστικοποιημένων ατόμων στις 

περιοχές διαμονής τους για την οργάνωση και τη διεξαγωγή επιθέσεων κυρίως κατά 

των δυτικών αξιών για την επικράτηση του χάους και του φόβου.  

Η προσοχή των κρατών πλέον δεν στρέφεται μόνο προς την κατάργηση 

εξτρεμιστικών ιστοτόπων και μηνυμάτων στο διαδίκτυο ή στερώντας την πρόσβαση 

στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και υπέρ της ανάπτυξης προληπτικών μέτρων για την 

διάδοση αντι-μηνυμάτων πολιτικού, θρησκευτικού και κοινωνικού περιεχομένου τα 

οποία προσαρμόζονται στις εμπειρίες των κοινωνικού συνόλου. Η αλληλεπίδραση 

και η αμοιβαία υποστήριξη είναι απαραίτητες ιδίως σε περιοχές όπου κατοικεί 

μουσουλμανικός πληθυσμός για να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση και η 

καλλιέργεια της ιδέας ότι πρόκειται για ένα πολιτισμικό ή θρησκευτικό πόλεμο.  Η 

ιδεολογική αντιμετώπιση του ΙΚ δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο από την ήδη 

κατακερματισμένη μουσουλμανική κοινότητα.  

                                                           
228 Office of the US Spokesperson, Joint Statement Issued by Partners at the Counter-ISIL Coalition 
Ministerial Meeting, Washington, December 3, 2014. https://id.usembassy.gov/joint-statement-
issued-by-partners-at-the-counter-isil-coalition-ministerial-meeting-2/, πρόσβαση Νοέμβριος 9, 
2017. 

https://id.usembassy.gov/joint-statement-issued-by-partners-at-the-counter-isil-coalition-ministerial-meeting-2/
https://id.usembassy.gov/joint-statement-issued-by-partners-at-the-counter-isil-coalition-ministerial-meeting-2/
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Επιπλέον, τα δυτικά κράτη αντιλήφθηκαν ότι οι αφηγήσεις τους πρέπει να 

εστιάζουν στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής επικοινωνιακής αποτροπής και 

ανθεκτικότητας των πολιτών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης σε συνεργασία 

με τα μέσα επικοινωνίας, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν την προπαγάνδα 

από τρομοκρατικές οργανώσεις και αυτής προερχόμενης από άλλα κράτη, που 

έχουν ως στόχο τη διάσπαση συμμαχιών και την πλήξη της εμπιστοσύνης των 

πολιτών στις κυβερνήσεις τους. Αυτή η στρατηγική ήπιας ισχύος η οποία θα 

ενημερώνει και διαμορφώνει αξιόπιστα την κοινή γνώμη, είναι επομένως 

απαραίτητη προϋπόθεση για την επικράτηση είτε ενάντια σε εξτρεμιστικές τάσεις 

είτε ενάντια σε προπαγανδιστικές τακτικές παραπληροφόρησης διαφόρων 

παραγόντων του διεθνούς συστήματος οι οποίοι τις θέτουν ως προτεραιότητα στην 

καθημερινότητα της διεθνούς πολιτικής για την επίτευξη των στόχων τους. Συνολικά 

κατανόησαν ότι η σωστή στρατηγική αφήγηση μπορεί να διατηρήσει συμμαχίες, να 

κερδίσει πολέμους, να εφαρμόσει τεχνικές ήπιας ισχύος, να αποτρέψει τη 

ριζοσπαστικοποίηση, να εξασφαλίσει την εσωτερική υποστήριξη, να διαμορφώσει 

την ταυτότητα και να μεταβάλει τη συμπεριφορά άλλων διεθνών παραγόντων. 

Επίσης, από τις δράσεις κυρίως της Ρωσίας στην Κριμαία και την εμπλοκή 

της στη Συρία, κατανόησαν ότι οι πληροφοριακές επιχειρήσεις και η ανάπτυξη μιας 

επικοινωνιακής εκστρατείας διαδραματίζουν ένα κεντρικό ρόλο και αποτελούν ένα 

ισχυρό εργαλείο επιρροής που επηρεάζει τη διεθνή πολιτική, την κοινωνία, τις 

αντιλήψεις και την συμπεριφορά των ανθρώπων, οδηγώντας τις δυτικές κοινωνίες 

σε μια κρίση ηγεσίας και έλλειψης εμπιστοσύνης. Παράλληλα η εφαρμογή τακτικών 

προπαγάνδας, παραπληροφόρησης και εξαπάτησης αποτελούν πλέον κανόνα στις 

σύγχρονες συγκρούσεις θολώνοντας τα όρια μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών 

απειλών, υπογραμμίζοντας τη σημασία των μη στρατιωτικών μέσων για την άσκηση 

πίεσης σε δυνητικούς αντιπάλους και δίνοντας στις συγκρούσεις έναν ιδεολογικό 

χαρακτήρα. Το γεγονός αυτό ώθησε τα κράτη της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και της ΕΕ 

το 2016, στην ανάπτυξη μιας μορφής συνεργασίας στις μεταξύ τους δράσεις για την 

ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι σε επικοινωνιακές εκστρατείες 

διαφόρων παραγόντων, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους και την ενίσχυση 

του τομέα των στρατηγικών επικοινωνιών για τον έλεγχο της πολιτικής αφήγησης.229 

                                                           
229 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ό.π., no 41, σ.5. 
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5.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Στην περίπτωση της χώρας μας πρέπει να τονιστεί ότι ο συντονισμός και η 

συλλογική προσπάθεια διαφόρων φορέων είναι απολύτως απαραίτητη 

προϋπόθεση ενάντια σε ένα επικοινωνιακό πόλεμο, δεδομένου ότι η διάσπαση της 

ενότητας όπως αναφέρθηκε αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της 

προπαγάνδας. Δράσεις οι οποίες θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας 

αποτελούν: 

• Ο προσδιορισμός των πηγών παραπληροφόρησης. Οφείλουμε να 

δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην ανάλυση των διαδιδόμενων μηνυμάτων στα 

μέσα επικοινωνίας αφενός για να εντοπίζονται εγκαίρως προσπάθειες 

χειραγώγησης της κοινής γνώμης που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο δημόσιο 

διάλογο αφετέρου στην κατάργηση ριζοσπαστικού περιεχομένου από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, απαιτείται να ενισχύσουμε την ικανότητά μας όσον 

αφορά στον εντοπισμό παραγόντων που κάνουν επιζήμια χρήση των κοινωνικών 

μέσων. Οι ενημερωτικές εκστρατείες που περιλαμβάνουν προπαγάνδα για τη 

γρήγορη διάδοση πληροφοριών πρέπει να παρακολουθούνται και να αναλύονται 

για να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται αυτές οι εκστρατείες και τις 

επιπτώσεις που μπορούν να έχουν στην Ελληνική κοινωνία. 

•  Η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση 

της αντίπαλης πληροφοριακής δραστηριότητας. Δηλαδή την ανάπτυξη μιας ενιαίας 

επικοινωνιακής στρατηγικής η οποία θα κατέχει ένα κεντρικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση των δραστηριοτήτων παραπληροφόρησης. Αυτό δεν σημαίνει απλώς 

την ενιαία ανταλλαγή μηνυμάτων από κυβερνητικούς εκπροσώπους, αλλά 

περιλαμβάνει επίσης ένα ευρύ φάσμα φορέων, από ακαδημαϊκούς φορείς, 

οργανισμούς και οργανώσεις, για την κατανόηση των αντίπαλων μηνυμάτων και την 

ανάπτυξη ενός αντιλόγου για την υπεράσπιση του εθνικού χώρου πληροφοριών. 

Είναι σημαντικό ωστόσο να κατανοήσουμε ότι η προσπάθεια αντιπαράθεσης για την 

καταπολέμηση της προπαγάνδας στο διαδικτυακό περιβάλλον με τη διασπορά 

‘’εμπρηστικών’’ μηνυμάτων και επίσημων δηλώσεων τροφοδοτούν την ατμόσφαιρα 

του επικοινωνιακού πολέμου παρά φέρνουν θετικά αποτελέσματα. Η έξυπνη 

διάδοση μηνυμάτων και ορισμένες φορές το χιούμορ εμποδίζει την ικανότητα του 

αντιπάλου να επιτύχει το στόχο του. 
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• Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής κοινωνίας και της κριτικής 

σκέψης του κοινού όσον αφορά την οπλοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 

ιδίως των ηλεκτρονικών μέσων, εμπλέκοντας κοινωνικούς φορείς και φορείς που 

δραστηριοποιούνται στην ατομική και κοινωνική ψυχολογία. Η διάδοση του συνόλου 

των αξιών και των αντιλήψεων της χώρας περί των θέσεών της στη διεθνή πολιτική 

είναι η καλύτερη άμυνα κατά της προπαγάνδας που τις αμφισβητεί, συμβάλλοντας 

σε μεγάλο βαθμό στην αυτοάμυνα της κοινωνίας απέναντι στη χειραγώγηση. 

Οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε στις τεχνολογικές εξελίξεις, ωστόσο είναι 

εσφαλμένη αντίληψη να θεωρούνται οι νέες μορφές επικοινωνίας υπαίτιες τάσεων 

εξτρεμισμού που άλλωστε αποτελούν το μέσο, αλλά θα πρέπει να στοχοποιείται ο 

φορέας πίσω από αυτές τις δραστηριότητες.  

• Η αξιοποίηση των διδαγμάτων άλλων χωρών, η ανταλλαγή 

πληροφοριών και η ανάπτυξη μιας στρατηγικής αντιμετώπισης απειλών 

προερχόμενες από τις αλλαγές που έχει επιβάλλει η επικοινωνιακή τεχνολογία στη 

ζωή μας προκειμένου να αντιμετωπιστούν τάσεις ριζοσπαστικοποίησης, καθώς 

αυτή δεν αφορά μόνο απόμακρες γεωγραφικές περιοχές, αλλά εξελίσσονται και 

στην ευρύτερη γειτονιά μας ιδίως αν ληφθεί υπόψη η αθρόα εισροή προσφύγων 

από τη Μέση Ανατολή η οποία αυξάνει τη εσωτερική θρησκευτική ετερότητα. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού 

που αποτελούν το πρόσφορο έδαφος ενός αντιπάλου για τη διαμόρφωση 

αντιλήψεων αντίθετων προς τις αξίες του κράτους. 

• Η ενίσχυση των τομέων δράσης σε θέματα σχετικά με τις 

πληροφοριακές επιχειρήσεις και τις συναφείς δραστηριότητες όπως ο 

πληροφοριακός πόλεμος, οι ψυχολογικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις επιρροής 

καθώς και οι επιχειρήσεις ΜΜΕ για την αντιμετώπιση της εχθρικής προπαγάνδας 

στο εσωτερικό και το εξωτερικό. 

  Ο επικοινωνιακός πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει γίνει αναπόσπαστο 

μέρος του διεθνούς ανταγωνισμού, εντός του λειτουργούντος άναρχου διεθνούς 

συστήματος και η χρήση του από τους δρώντες έχει συστημικές συνέπειες, καθώς 

αποδυναμώνουν τους κανόνες του μετα-βεστφαλιανού μοντέλου. Αξίζει να τονιστεί 

ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν κυριαρχήσει και μετασχηματίσει την πολιτική 

επικοινωνία και ειδικότερα η σύγχρονη τεχνολογία έχει αναμφίβολα καταστήσει 

πολλά φυσικά σύνορα απατηλά, αλλάζοντας παραδοσιακά το status quo και 
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αναδεικνύοντας ένα σύγχρονο λεβιάθαν. Συνεπώς αυτού του είδους ο πόλεμος 

χρησιμοποιείται όλο και πιο στρατηγικά από πολλούς δρώντες για να 

δημιουργήσουν αποτελέσματα τόσο στο εικονικό όσο και στο φυσικό πεδίο. 

Ωστόσο, η παρούσα μελέτη προσφέρει μια θεωρητική προοπτική, υποδηλώνοντας 

ότι η σύγχρονη τεχνολογία έχει καταστήσει απομονωμένες απόψεις να γίνουν πιο 

δυνατές και πολυάριθμες, αποσπώντας την προσοχή του κοινού. Ένα πράγμα είναι 

σίγουρο, ότι απαιτείται περισσότερη επιστημονική έρευνα προκειμένου να 

κατανοήσουμε πληρέστερα πώς ο επικοινωνιακός πόλεμος θα επηρεάζει στο 

μέλλον τη διακρατική αντιπαλότητα. 
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Ιράκ του ΙΚ.237 
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1 al-I'tisam of the Koran and Sunnah [Sudan] - 1 Aug. 2014 - Support 
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3 Ansar al-Khilafah [Philippines] - 14 Aug. 2014 - Allegiance 
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Support 
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39 Ansar al-Islam [Iraq] - 8 Jan. 2015 - Allegiance 
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Εικόνα 9: Λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων που υποστηρίζουν / 
συμπαρατάσσονται με το ISIS.238 
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Εικόνα 10: Τα τρία θέατρα επιχειρήσεων του ΙΚ.239 

 

Εικόνα 11: Οι εκδόσεις του Dabiq. 

 

                                                           
239 Harleen Gambhir, ISIS Global Intelligence Summary (Institute for the Study of War, 2015), σ.2. 
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Εικόνα 12: Οι εκδόσεις του Rumiyah 

 

 

Εικόνα 13: Οι online πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται από το ΙΚ240 
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