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Περίλθψθ  Η πανδθμία ζδωςε τθν ευκαιρία ςτισ εξτρεμιςτικζσ ομάδεσ να ενδυναμϊςουν τα 
αφθγιματά τουσ. 
 

 Εντατικοποίθςαν τθν κινθτικότθτά τουσ ςτο διαδίκτυο, με ςτόχο τθν περαιτζρω 
ριηοςπαςτικοποίθςθ και ςτρατολόγθςθ, αλλά και τθν πρόκλθςθ επικζςεων. 
 

 Σα ακροδεξιά αφθγιματα ςτοχοποιοφν και κατθγοροφν για τθν κρίςθ διάφορεσ εκνικζσ, 
φυλετικζσ ι κρθςκευτικζσ ομάδεσ. 
 

 Οι ακροαριςτερζσ και αναρχικζσ εξτρεμιςτικζσ οργανϊςεισ δίνουν ιδιαίτερθ ςθμαςία 
ςτθν κρίςθ τθσ πανδθμίασ, δθμιουργϊντασ ακόμθ και εξειδικευμζνεσ ιςτοςελίδεσ ι fora 
ςυηιτθςθσ για αυτι. 
 

 τθ Δφςθ, οι τηιχαντιςτικζσ οργανϊςεισ και ιδιαίτερα οι μοναχικοί δρϊντεσ μποροφν να 
εκλάβουν τισ επικζςεισ ςτο νοςθλευτικό και ιατρικό προςωπικό και ςτισ εγκαταςτάςεισ 
υγείασ ωσ ελκυςτικοφσ ςτόχουσ. 
 

 Εμφανίηονται νζεσ και αυτοτελείσ μορφζσ βίαιου ακτιβιςμοφ και εξτρεμιςμοφ οι οποίεσ 
ςυνδζονται με τισ κεωρίεσ ςυνομωςίασ, τουσ χειριςμοφσ των κυβερνιςεων και τθν 
τεχνοφοβία. 
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“ Η κοίρη 
ρσμέβαλε ρςη 
διαρπξοά πάοα 
πξλλώμ θεωοιώμ 
ρσμξμωρίαπ και 
γεμικόςεοα ρςημ 
εμςαςικξπξίηρη 
ςηπ 
παοαπληοξτόοη
ρηπ.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ … ξι 
ςοξμξκοαςικέπ 
και βίαιεπ 
ενςοεμιρςικέπ 
ξμάδεπ 
ποξράομξραμ ςιπ 
ςακςικέπ ςξσπ, 
ώρςε μα 
καςαρςξύμ 
ελκσρςικέπ ρε 
ξμάδεπ πξσ ήςαμ 
ιδιαίςεοα 
εσάλωςεπ μέρα 
ρςιπ ειδικέπ 
ρσμθήκεπ ςηπ 
παμδημίαπ.”  
 
 
 

 Ειςαγωγι 
 
Οι βίαιεσ εξτρεμιςτικζσ και τρομοκρατικζσ ομάδεσ χρθςιμοποίθςαν τθν κρίςθ τθσ πανδθμίασ 
για να επικαιροποιιςουν τα διχαςτικά και πολωτικά αφθγιματά τουσ, να ενιςχφςουν τισ 
εκςτρατείεσ παραπλθροφόρθςθσ και να διαςπείρουν κεωρίεσ ςυνομωςίασ ςτο διαδίκτυο. Ο 
φόβοσ και το άγχοσ των πολιτϊν, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, οδιγθςαν ςτθν αμφιςβιτθςθ των 
αποφάςεων των κυβερνιςεων να αντιμετωπίςουν τθν πανδθμία. Η κρίςθ ςυνζβαλε ςτθ 
διαςπορά πάρα πολλϊν κεωριϊν ςυνομωςίασ και γενικότερα ςτθν εντατικοποίθςθ τθσ 
παραπλθροφόρθςθσ. Είναι άλλωςτε γνωςτό πωσ οι κεωρίεσ ςυνομωςίασ παίηουν ςθμαντικό 
ρόλο ςτθ ριηοςπαςτικοποίθςθ, με χαρακτθριςτικά παραδείγματα, τουσ δράςτεσ των 
επικζςεων ςε Christchurch και Hanau (δικεν αποικιςμόσ από μουςουλμάνουσ μετανάςτεσ, 
αλλοίωςθ τθσ ταυτότθτασ, ςχζδιο «αόρατων» κζντρων αποφάςεων κ.ά.). Ειδικότερα, θ 
πανδθμία ζδωςε τθν ευκαιρία ςτισ εξτρεμιςτικζσ ομάδεσ να ενδυναμϊςουν τα αφθγιματα 
που ςχετίηονται με το μίςοσ, τθν ξενοφοβία και τθ ςτοχοποίθςθ κρθςκευτικϊν, 
πολιτιςμικϊν και φυλετικϊν ομάδων, αλλά και τθν αντίδραςθ ςτθν παγκοςμιοποίθςθ, ςτον 
καπιταλιςμό και ςτθν εκλαμβανόμενθ ωσ κρατικι καταςτολι. Ιδιαίτερα δθμοφιλείσ ιταν οι 
διάφορεσ κεωρίεσ ςυνομωςίασ για τθν υποτικζμενθ καταςκευι του ιοφ ςε εργαςτιριο, 
ϊςτε να χρθςιμοποιθκεί για τθν επιβολι μζτρων καταςτολισ και οικονομικοφ ελζγχου, οι 
οποίεσ διακινικθκαν από εξτρεμιςτικζσ ομάδεσ και των δφο άκρων. Επίςθσ, 
εντατικοποίθςαν τθν κινθτικότθτά τουσ ςτο διαδίκτυο, με ςτόχο τθν περαιτζρω 
ριηοςπαςτικοποίθςθ και ςτρατολόγθςθ, αλλά και τθν πρόκλθςθ επικζςεων. Σζλοσ, ζχουν 
εμφανιςτεί και νζεσ τάςεισ ριηοςπαςτικοποίθςθσ, όπωσ είναι θ τεχνοφοβία κ.ά.  
 
τόχοσ του κειμζνου εργαςίασ είναι θ ςφντομθ παρουςίαςθ τθσ εργαλειοποίθςθσ τθσ 
πανδθμίασ από τισ εξτρεμιςτικζσ και τρομοκρατικζσ οργανϊςεισ, κακϊσ και προςαρμογι τθσ 
προπαγάνδασ τουσ ςτα νζα κοινωνικά και οικονομικά δεδομζνα που δθμιουργικθκαν, με 
χαρακτθριςτικό παράδειγμα, τθν μεγαλφτερθ περιιγθςθ ςτο διαδίκτυο. Επίςθσ, το κείμενο 
καταλιγει ςε προτάςεισ πολιτικισ για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των νζων τάςεων του 
εξτρεμιςμοφ, αλλά και τθν πρόλθψθ τθσ ριηοςπαςτικοποίθςθσ. 

 
Ζνα νζο κοινωνικό- οικονομικό περιβάλλον 
 
Μία από τισ ςθμαντικότερεσ επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ είναι το γεγονόσ πωσ αρκετοί 
άνκρωποι βρζκθκαν ςε μία κατάςταςθ πρωτόγνωρθ και δφςκολθ ωσ προσ τθ διαχείριςι τθσ. 
Εκτζκθκαν ςε κεωρίεσ ςυνομωςίασ και ςε παραπλθροφόρθςθ ςτο διαδίκτυο και ζγιναν 
ςτόχοι εξτρεμιςτικισ προπαγάνδασ. Άλλωςτε, οι τρομοκρατικζσ και βίαιεσ εξτρεμιςτικζσ 
ομάδεσ προςάρμοςαν τισ τακτικζσ τουσ, ϊςτε να καταςτοφν ελκυςτικζσ ςε ομάδεσ που ιταν 
ιδιαίτερα ευάλωτεσ μζςα ςτισ ειδικζσ ςυνκικεσ τθσ πανδθμίασ.  
 
Οι νζεσ ςυνκικεσ αποτυπϊνονται ωσ εξισ: 
 

 Οικονομικζσ Επιπτϊςεισ: τα μζτρα που υιοκζτθςαν οι κυβερνιςεισ για να 
απαντιςουν ςτθν απειλι τθσ πανδθμίασ αναμζνεται να ζχουν ςθμαντικζσ 
οικονομικζσ επιπτϊςεισ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αφξθςθσ τθσ ανεργίασ). Αυτι θ 
κατάςταςθ μπορεί να εντείνει τον κοινωνικό διχαςμό, τισ διαμαρτυρίεσ και τθν 
πόλωςθ τθσ κοινωνίασ.  
 
 

 Κοινωνικζσ Επιπτϊςεισ: Σα lockdowns οδιγθςαν ςε αυξθμζνθ κοινωνικι 
αποςταςιοποίθςθ του πλθκυςμοφ, κακϊσ και ςτθν αφξθςθ ςυμπτωμάτων άγχουσ 
και πίεςθσ, με αποτζλεςμα τθν ζκκεςθ ευάλωτων ομάδων και προςϊπων ςε 
κινδφνουσ. Σα υψθλά επίπεδα άγχουσ και ςτρεσ αρκετζσ φορζσ οδθγοφν ςτθν 
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“ Οι θεωοίεπ 
ρσμξμωρίαπ για 
ςημ παμδημία 
μπξοξύμ με 
ιδιαίςεοη εσκξλία 
μα 
εμρωμαςώρξσμ 
και μα 
διεσούμξσμ ςα 
ενςοεμιρςικά 
ατηγήμαςα.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ενίςχυςθ τθσ ςυνομωςιολογικισ ςκζψθσ που ςτοχοποιεί εκνικζσ και φυλετικζσ 
ομάδεσ ι ςτθν άκριτθ ςτοχοποίθςθ του κράτουσ και των πολιτικϊν ι οικονομικϊν 
ελίτ.  
 

 Παραπληροφόρηςη και ζκθεςη ςε προπαγάνδα ςτο διαδίκτυο: μζςα ςε αυτό το 
κακεςτϊσ άγχουσ και ςτρεσ, αρκετοί άνκρωποι αναηθτοφν εξθγιςεισ για τθν 
προζλευςθ, αλλά και τθν ζκταςθ τθσ κρίςθσ. Σο lockdown, εκ των πραγμάτων, 
ςυνζβαλε, ςτθν αφξθςθ τθσ περιιγθςθσ ςτο διαδίκτυο, κάτι που ενιςχφει τθν ζκκεςθ 
και τθν ευαλωτότθτα ςτθν παραπλθροφόρθςθ και ςτθν εξτρεμιςτικι προπαγάνδα. 
Άνκρωποι που νιϊκουν απομονωμζνοι ι και ζφθβοι που δραςτθριοποιοφνται 
ζντονα ςτο διαδίκτυο και ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι εκτεκειμζνοι ςτθν 
παραπλθροφόρθςθ και ςε διάφορα εξτρεμιςτικά αφθγιματα. 

 
Η κρίςθ τθσ πανδθμίασ διευρφνει τα παράπονα κοινωνικισ και οικονομικισ φφςθσ και εκ 
των πραγμάτων ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία πρόςφορου εδάφουσ για τθν ανάπτυξθ 
ρθτορικισ μίςουσ και ςτοχοποίθςθσ, αλλά και προϊκθςθσ απλοποιθμζνων «λφςεων». Σα 
αιςκιματα αβεβαιότθτασ και προβλθματιςμοφ για το μζλλον μποροφν επίςθσ να 
καταςτιςουν τα εξτρεμιςτικά αφθγιματα ελκυςτικά. Ζνα παράδειγμα αποτελοφν οι 
διαδθλϊςεισ και οι βίαιεσ ςυγκροφςεισ με τθν αςτυνομία, ςτο πλαίςιο τθσ αντίδραςθσ ςτα 
μζτρα για τθ διαχείριςθ τθσ πανδθμίασ, που ξζςπαςαν ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ και 
ςτισ ΗΠΑ. Σα γεγονότα αυτά ςυνιςτοφν ζνδειξθ για μία ζντονθ κοινωνικι και βίαιθ 
κινθτοποίθςθ, τθν οποία μποροφν να εκμεταλλευτοφν οι εξτρεμιςτζσ.  

 
Η Αξιοποίθςθ του διαδικτφου  
 
Ζχει αυξθκεί θ κοινωνικι κινθτοποίθςθ ςτο διαδίκτυο, όπου εξτρεμιςτικζσ και ακραίεσ 
ομάδεσ ζχουν αξιοποιιςει τθν πανδθμία για να ενιςχφςουν τθ δικτφωςθ, τθν παρουςία 
τουσ, αλλά και τθν ςτρατολόγθςθ νζων μελϊν. Επίςθσ, το ηιτθμα τθσ πανδθμίασ λειτουργεί 
και ωσ ςυνδετικόσ κρίκοσ ςε παγκόςμιο, αλλά και περιφερειακό επίπεδο για αυτζσ τισ 
ομάδεσ. 
 
Η εξτρεμιςτικι ρθτορικι ςτο διαδίκτυο ςχετικά με τθν κρίςθ τθσ πανδθμίασ βρίςκεται ιδθ 
ςε μεγάλθ ζξαρςθ. Σα ακροδεξιά αφθγιματα που ςτοχοποιοφν και κατθγοροφν για τθν 
κρίςθ διάφορεσ εκνικζσ, φυλετικζσ ι κρθςκευτικζσ ομάδεσ (π.χ. Αςιάτεσ, Εβραίουσ, 
μετανάςτεσ, Μουςουλμάνουσ, Δυτικοφσ, «άπιςτουσ», κ.ά.) βρίςκουν μεγαλφτερθ απιχθςθ, 
μιασ και θ πανδθμία και θ οικονομικι κρίςθ που τθν ακολουκεί, ενιςχφουν τα αιςκιματα 
του φόβου, τθσ απελπιςίασ και τθσ αναςφάλειασ. Οι κεωρίεσ ςυνομωςίασ για τθν πανδθμία 
μποροφν με ιδιαίτερθ ευκολία να ενςωματϊςουν και να διευρφνουν τα εξτρεμιςτικά 
αφθγιματα.  
 
Οι κεωρίεσ ςυνομωςίασ που ςχετίηονται με τθν πανδθμία ζτυχαν ςθμαντικισ αξιοποίθςθσ 
ςτισ ιςτοςελίδεσ ακροδεξιοφ εξτρεμιςτικοφ περιεχομζνου, ςτα κλειςτά forum, ςτισ 
εικονοςελίδεσ και ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Οι ακροδεξιοί εξτρεμιςτζσ 
χρθςιμοποιοφν τθν πανδθμία για να προωκιςουν τθν ιδεολογία τουσ και να προκαλζςουν 
τθ χριςθ βίασ. Επίςθσ, ακροδεξιζσ οργανϊςεισ, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, ζχουν 
πραγματοποιιςει κυβερνοεπικζςεισ και χακαρίςματα.  
 
Οι ακροαριςτερζσ και αναρχικζσ εξτρεμιςτικζσ οργανϊςεισ, οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται 
κυρίωσ ςτθν Ελλάδα, ςτθ Γαλλία και ςτθν Ιταλία, δίνουν ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν κρίςθ τθσ 
πανδθμίασ, δθμιουργϊντασ ακόμθ και εξειδικευμζνεσ ιςτοςελίδεσ ι fora ςυηιτθςθσ για 
αυτι.  
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“ …ξι ακοξδενιέπ 
ενςοεμιρςικέπ 
ξογαμώρειπ 
ταίμεςαι πωπ 
είμαι ασςέπ πξσ 
έυξσμ 
εμρωμαςώρει ρε 
μεγαλύςεοξ 
βαθμό ςημ 
παμδημία ρςη 
οηςξοική και 
ρςημ ιδεξλξγία 
ςξσπ. ”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ Η Al Qaida 
υαοακςήοιζε ςξμ 
ιό ωπ ςξμ 
«αόοαςξ 
ρςοαςιώςη ςξσ 
Θεξύ», ξ ξπξίξπ 
ρςξυεύει ςιπ 
Δσςικέπ 
καπιςαλιρςικέπ 
κξιμωμίεπ και 
ζηςξύρε από ςξσπ 
άπιρςξσπ μα 
αρπαρςξύμ ςξ 
Ιρλάμ για μα 
γλιςώρξσμ ςιπ 
ζωέπ ςξσπ. ” 
 
 

 
 
 

Η εργαλειοποίθςθ τθσ πανδθμίασ και τα εξτρεμιςτικά αφθγιματα 
 
Ακροδεξιζσ Οργανϊςεισ 
 
Πανευρωπαϊκά, οι ακροδεξιζσ εξτρεμιςτικζσ οργανϊςεισ φαίνεται πωσ είναι αυτζσ που 
ζχουν ενςωματϊςει ςε μεγαλφτερο βακμό τθν πανδθμία ςτθ ρθτορικι και ςτθν ιδεολογία 
τουσ. Εργαλειοποιοφν τθν κρίςθ για να ςτιγματίςουν μειονοτικζσ ομάδεσ και να 
εξαπολφςουν εκςτρατείεσ παραπλθροφόρθςθσ. Είναι αξιοςθμείωτο πωσ οι οργανϊςεισ 
αυτζσ από τθ μία κατθγοροφςαν τισ κυβερνιςεισ για κακυςτερθμζνθ λιψθ μζτρων και από 
τθν άλλθ καταδίκαηαν τισ επιπτϊςεισ των μζτρων ςτισ ελευκερίεσ, αλλά και ωσ μία 
κεκαλυμμζνθ προςπάκεια για εφαρμογι πολιτικϊν καταςτολισ. υνδζουν τθν διαςπορά 
του ιοφ με τθ μεταναςτευτικι πολιτικι τθσ Ε.Ε., ενϊ διαχζουν ακραίεσ κεωρίεσ ςυνομωςίασ 
που υποδεικνφουν τισ ΗΠΑ, τθν Κίνα ι το Ιςραιλ για τθν καταςκευι του ιοφ.  
 
Η προπαγάνδα τουσ ςτοχοποιεί τουσ αλλοδαποφσ και ειδικότερα τουσ παράτυπουσ 
μετανάςτεσ ωσ τθν αιτία διάδοςθσ τθσ πανδθμίασ, ενϊ επίςθσ τουσ κατθγορεί ωσ ομάδεσ 
που αγνόθςαν τα μζτρα των κυβερνιςεων. Οι κυριότεροι ςτόχοι τουσ είναι οι Αςιατικζσ 
κοινότθτεσ, οι μουςουλμάνοι και οι Εβραίοι. Αυτι θ ςτοχοποίθςθ υπάρχει κίνδυνοσ να 
οδθγιςει ςε αφξθςθ του ρατςιςτικοφ εγκλιματοσ. Οι πιο ακραίεσ ομάδεσ κεωροφν πωσ θ 
κρίςθ είναι μία ευκαιρία «ξεκακαρίςματοσ» μζςω ενόσ εκτεταμζνου φυλετικοφ πολζμου. 
 
Πρζπει να αναφερκεί πωσ οι ακροδεξιζσ εξτρεμιςτικζσ ομάδεσ καλοφν τουσ υποςτθρικτζσ 
τουσ να χρθςιμοποιιςουν ωσ όπλο τον ιό για να τον μεταδϊςουν ςε κεωροφμενεσ από 
αυτοφσ ωσ εχκρικζσ ομάδεσ. ε αρκετζσ περιπτϊςεισ, κυρίωσ ςτισ ΗΠΑ, θ ςτοχοποίθςθ ςτο 
διαδίκτυο ζχει μεταφραςτεί ςε βία. ε αρκετζσ περιπτϊςεισ ζχουν παρατθρθκεί βίαιεσ 
επικζςεισ και καταςτροφζσ περιουςιϊν και ςπιτιϊν μειονοτιτων με ςκοπό να προκλθκοφν 
φυλετικζσ ςυγκροφςεισ για να ενιςχυκεί θ άκρα δεξιά.  
 
Σζλοσ, οι ακροδεξιοί εξτρεμιςτζσ πρωτοςτατοφν ςε διαδθλϊςεισ για τθν άρςθ των 
περιοριςτικϊν μζτρων ςτισ ΗΠΑ και ςτθ Γερμανία. Ειδικά ςτθ δεφτερθ, ζχουν προκαλζςει 
βίαια επειςόδια και επικζςεισ κατά δθμοςιογράφων και αςτυνομικϊν.  
 
Ιςλαμιςτικζσ Οργανϊςεισ 
 
τθν τηιχαντιςτικι προπαγάνδα υπιρξαν εκτεταμζνεσ αναφορζσ ςτθν πανδθμία. Ειδικότερα, 
οι οργανϊςεισ καλοφςαν υποςτθρικτζσ τουσ ςτθ Δφςθ να εκμεταλλευτοφν τθν κατάςταςθ 
και να πραγματοποιιςουν επικζςεισ. Επίςθσ, ηθτοφςαν από τουσ ριηοςπαςτικοποιθμζνουσ 
εξτρεμιςτζσ να προςπακιςουν να απελευκερϊςουν τρομοκράτεσ και εξτρεμιςτζσ από τισ 
φυλακζσ.  
 
Η Al Qaida χαρακτιριηε τον ιό ωσ τον «αόρατο ςτρατιϊτθ του Θεοφ», ο οποίοσ ςτοχεφει τισ 
Δυτικζσ καπιταλιςτικζσ κοινωνίεσ και ηθτοφςε από τουσ άπιςτουσ να αςπαςτοφν το Ιςλάμ 
για να γλιτϊςουν τισ ηωζσ τουσ. Η κρίςθ ςτο Ιράν οδιγθςε ςε κεωρίεσ ςυνομωςίασ για 
ςτοχοποίθςθ τθσ χϊρασ από καταςκευαςμζνο χθμικό όπλο, ενϊ το ISIS χαρακτιριηε τουσ 
κανάτουσ ςτο Ιράν ωσ εκδίκθςθ του Θεοφ ςτουσ αιρετικοφσ ιίτεσ.  
Γενικότερα, θ ιςλαμιςτικι προπαγάνδα κινικθκε ςε δφο άξονεσ: α) θ πανδθμία ωσ εκδίκθςθ 
του κεοφ για τουσ απίςτουσ και β) θ πανδθμία ωσ δυτικι ςυνομωςία για τθν εξόντωςθ των 
μουςουλμάνων.  
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“ Οι 
ακοξαοιρςεοέπ 
&αμαουικέπ 
ενςοεμιρςικέπ 
ξογαμώρειπ 
ποξωθξύμ ςημ 
ποξπαγάμδα πξσ 
σπξρςηοίζει όςι ξι 
κσβεομήρειπ 
έλαβαμ ςα 
πεοιξοιρςικά 
μέςοα για μα 
εγκαθιδούρξσμ 
καθερςώπ 
καςαρςξλήπ &μα 
ελέγνξσμ ςα 
κξιμωμικά 
κιμήμαςα, αλλά 
και μα ασνήρξσμ 
ςημ επιςήοηρη 
από ςιπ 
σπηοερίεπ 
πληοξτξοιώμ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε αρκετζσ περιπτϊςεισ, οι ιςλαμιςτικζσ τρομοκρατικζσ οργανϊςεισ, προωκοφν 
προςκλιςεισ για τθν χριςθ του ιοφ ωσ όπλου και τθ μαηικι μετάδοςι του κυρίωσ ςτα 
ϊματα Αςφαλείασ.  
 
 
Μία άλλθ διάςταςθ, που ςυνδζεται με τισ ιςλαμιςτικζσ τρομοκρατικζσ οργανϊςεισ, είναι θ 
ενδεχόμενθ διεφρυνςθ των ςτόχων των τρομοκρατικϊν επικζςεων. τθ Δφςθ, οι 
τηιχαντιςτικζσ οργανϊςεισ και ιδιαίτερα οι μοναχικοί δρϊντεσ μποροφν να εκλάβουν τισ 
επικζςεισ ςτο νοςθλευτικό και ιατρικό προςωπικό και ςτισ εγκαταςτάςεισ υγείασ ωσ 
ελκυςτικοφσ ςτόχουσ, επειδι μποροφν με αυτό τον τρόπο να προκαλζςουν μαηικό ςοκ ςτθν 
κοινωνία. Επίςθσ, ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, μποροφν να υπάρξουν επίςθσ  αντίςτοιχεσ 
επικζςεισ, ειδικότερα εάν θ ιατρικι βοικεια προσ αυτζσ τισ χϊρεσ ςυνδεκεί με τθ Δφςθ.  
 
Ακροαριςτερζσ- Αναρχικζσ Οργανϊςεισ 
 
Οι ακροαριςτερζσ και αναρχικζσ εξτρεμιςτικζσ οργανϊςεισ προωκοφν τθν προπαγάνδα που 
υποςτθρίηει ότι οι κυβερνιςεισ ζλαβαν τα περιοριςτικά μζτρα για να εγκακιδρφςουν 
κακεςτϊσ καταςτολισ και να ελζγξουν τα κοινωνικά κινιματα, αλλά και να αυξιςουν τθν 
επιτιρθςθ από τισ υπθρεςίεσ πλθροφοριϊν. Κατθγοροφν τισ κυβερνιςεισ για τθν κρίςθ, με 
ζμφαςθ ςτθν κριτικι ςτο καπιταλιςτικό ςφςτθμα που διζλυςε το ςφςτθμα υγείασ και τισ 
δωρεάν δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. ε αρκετζσ ιςτοςελίδεσ υπιρχαν καλζςματα υποςτιριξθσ των 
επειςοδίων ςτισ φυλακζσ, αλλά και ςε δομζσ φιλοξενίασ, με αφορμι τα χαρακτθριηόμενα ωσ 
ελλιπι μζτρα για τθν πανδθμία.  Επίςθσ, ζχουν ενςωματϊςει τθν πανδθμία και ςτα 
αφθγιματα, αλλά και γενικότερα ςτθν προπαγάνδα τουσ κατά των κοινωνικϊν δομϊν, των 
περιβαλλοντικϊν πολιτικϊν, του καπιταλιςτικοφ οικονομικοφ ςυςτιματοσ και των 
κυβερνιςεων.  
 
Προωκοφν τθν αντίςταςθ ςτα περιοριςτικά μζτρα και υποςτθρίηουν τισ εξεγζρςεισ ςε 
φυλακζσ και δομζσ μεταναςτϊν, αλλά και τισ κλοπζσ και διαρριξεισ ςε ςοφπερ- μάρκετ και 
αποκικεσ τροφίμων.  
 
Οι οικονομικζσ επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ, κα αξιοποιθκοφν για να ενιςχφςουν το δίκτυο 
των υποςτθρικτϊν τουσ, ιδιαίτερα από ανκρϊπουσ που δζχονται τισ μεγαλφτερεσ 
οικονομικζσ και κοινωνικζσ πιζςεισ. ε αρκετζσ περιπτϊςεισ, όπωσ ςτθ Γαλλία, οι 
ακροαριςτερζσ οργανϊςεισ ςυνεργάηονται με τεχνοφοβικζσ ομάδεσ και πραγματοποίθςαν 
είκοςι επτά επικζςεισ και ςαμποτάη ςε επικοινωνιακζσ υποδομζσ, κυρίωσ 5G.  
 

Νζεσ μορφζσ εξτρεμιςμοφ 
 
τθν Ευρϊπθ, θ αβεβαιότθτα και θ αναςφάλεια λόγω τθσ κρίςθσ τθσ πανδθμίασ είναι πολφ 
πικανό να οδθγιςουν ςτθν εμφάνιςθ νζων και αυτοτελϊν μορφϊν βίαιου ακτιβιςμοφ και 
εξτρεμιςμοφ, αλλά ακόμθ και τρομοκρατίασ, οι οποίεσ κα ςυνδζονται με τισ κεωρίεσ 
ςυνομωςίασ, τουσ χειριςμοφσ των κυβερνιςεων και τθν τεχνοφοβία. Ωςτόςο, δεν πρζπει να 
ξεχνάμε πωσ κινθματικά αυτζσ οι μορφζσ αντίδραςθσ ιδθ υπάρχουν και ςε αρκετζσ 
περιπτϊςεισ υποςτθρίηονται και ενκαρρφνονται και από τουσ ακροδεξιοφσ, ακροαριςτεροφσ 
και αναρχικοφσ εξτρεμιςτζσ αντίςτοιχα.  
 
Οι περιπτϊςεισ εξειδικευμζνου εξτρεμιςμοφ αυτισ τθσ λογικισ είναι οι ακόλουκεσ: 
 

 τοχοποίθςθ των Κινζηων πολιτϊν, αλλά και επιχειριςεων με κινζηικα προϊόντα, 
λόγω τθσ αρχικισ εμφάνιςθσ του ιοφ ςτθν Κίνα και των κεωριϊν ςυνομωςίασ γφρω 
από τθν ενδεχόμενθ καταςκευι ςε εργαςτιριο.  
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“…η αβεβαιόςηςα 
και η αμαρτάλεια 
λόγω ςηπ κοίρηπ 
ςηπ παμδημίαπ 
είμαι πξλύ πιθαμό 
μα ξδηγήρξσμ 
ρςημ εμτάμιρη 
μέωμ και 
ασςξςελώμ 
μξοτώμ βίαιξσ 
ακςιβιρμξύ και 
ενςοεμιρμξύ, 
αλλά ακόμη και 
ςοξμξκοαςίαπ” 
 
 
 
 

 τοχοποίθςθ κεραιϊν, δικτφων επικοινωνιϊν, αλλά και εταιρειϊν τθλεπικοινωνιϊν 
λόγω τθσ κεωρίασ ςυνομωςίασ για τθν ευκφνθ τθσ τεχνολογίασ 5G για τθν ζξαρςθ 
τθσ πανδθμίασ. Η ςυγκεκριμζνθ ςτοχοποίθςθ, προκάλεςε ιδθ αρκετζσ επικζςεισ, 
αλλά και απόπειρεσ κατά ςτόχων ςε κράτθ- μζλθ τθσ Ε.Ε. (εξιντα επικζςεισ και 
απόπειρεσ επικζςεων ςε υποδομζσ 5G ςτθν Ολλανδία, το Βζλγιο και το Ηνωμζνο 
Βαςίλειο).  

 

 Άνοδοσ του αντικυβερνθτικοφ ακτιβιςμοφ ωσ τάςθ κατά των μζτρων περιοριςμοφ 
και τθσ προςζγγιςθσ περί περιςτολισ ελευκεριϊν και δικαιωμάτων για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ.  

 
Προτάςεισ Πολιτικισ 
 
 

 Ενίςχυςη τησ ζρευνασ για τισ νζεσ τάςεισ ςτα εξτρεμιςτικά αφηγήματα. 
 

Είναι ςθμαντικό να ενιςχυκεί θ γνϊςθ για τισ νζεσ τάςεισ ςτα εξτρεμιςτικά αφθγιματα και 
τον τρόπο που αυτά ενςωματϊνουν τθν πανδθμία και τισ επιπτϊςεισ τθσ, αλλά και για τισ 
νζεσ αυτόνομεσ μορφζσ εξτρεμιςμοφ που αναδφονται ωσ αποτζλεςμα των κεωριϊν 
ςυνομωςίασ για τθν προζλευςθ τθσ πανδθμίασ. 
 

 Χρήςη εργαλείων εντοπιςμοφ και ανάλυςησ του εξτρεμιςτικοφ περιεχομζνου ςτο 
διαδίκτυο.  
 

Κρίςιμθ παράμετρο αποτελεί θ αναβάκμιςθ τθσ γνϊςθσ για τθν ριηοςπαςτικοποίθςθ ςτο 
διαδίκτυο, αλλά και θ εποπτεία τθσ διαδικτυακισ παρουςίασ των εξτρεμιςτικϊν ομάδων και 
του τρόπου που αυτζσ προωκοφν τισ ιδεολογίεσ και τθν προπαγάνδα τουσ. Ειδικότερα, 
πρζπει να εντακεί θ ςυνεργαςία με τον ιδιωτικό τομζα και κυρίωσ με τουσ παρόχουσ 
ίντερνετ, θ ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ για τισ τάςεισ τθσ ριηοςπαςτικοποίθςθσ ςτο διαδίκτυο,  και 
θ προϊκθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ρυκμιςτικοφ πλαιςίου για τθν αφαίρεςθ εξτρεμιςτικοφ 
υλικοφ.  
 

 Αντιμετϊπιςη του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και ενίςχυςη τησ ανθεκτικότητασ τησ 
κοινωνίασ.  
 

υνεργαςία με τουσ αυτοδιοικθτικοφσ φορείσ για τθν προϊκθςθ δράςεων ςε τοπικό 
επίπεδο. Διερεφνθςθ τθσ πικανισ ςφνδεςθσ τθσ ριηοςπαςτικοποίθςθσ με τθν αίςκθςθ 
κοινωνικισ απομόνωςθσ και αποξζνωςθσ των νζων. Ενίςχυςθ των δράςεων πρόλθψθσ ςτα 
ςχολεία, τισ φυλακζσ και ςτισ δομζσ φιλοξενίασ.  
 

 Ενδυνάμωςη των επαγγελματιϊν πρϊτησ γραμμήσ για την πρόληψη και την 
αντιμετϊπιςη του ακροδεξιοφ εξτρεμιςμοφ και του ρατςιςτικοφ εγκλήματοσ.  
 

Η εκτεταμζνθ ςτοχοποίθςθ μεταναςτευτικϊν και κρθςκευτικϊν κοινοτιτων, κυρίωσ από τισ 
ακροδεξιζσ οργανϊςεισ, μπορεί να οδθγιςει ςε άνοδο των επικζςεων με ρατςιςτικό 
κίνθτρο. Είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ ενδυνάμωςθ των ικανοτιτων και θ εκπαίδευςθ 
των επαγγελματικϊν πρϊτθσ γραμμισ για τθν πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςθ του 
ακροδεξιοφ εξτρεμιςμοφ και του ςχετιηόμενου με αυτοφ ρατςιςτικοφ εγκλιματοσ. 
 

 Ενίςχυςη τησ δι-υπηρεςιακήσ ςυνεργαςίασ για την υλοποίηςη δράςεων 
πρόληψησ.  
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Η δι-υπθρεςιακι ςυνεργαςία είναι κλειδί για τθν πρόλθψθ των νζων τάςεων τθσ 
ριηοςπαςτικοποίθςθσ. Σόςο θ ςτοχοποίθςθ των επαγγελματιϊν υγείασ, όςο και θ 
ριηοςπαςτικοποίθςθ που ςχετίηεται με εξειδικευμζνα ηθτιματα, όπωσ θ περιβαλλοντικι 
διάςταςθ, πρζπει να οδθγιςουν ςτθ διεφρυνςθ των επαγγελματιϊν πρϊτθσ γραμμισ που 
ςυμμετζχουν ςτθν υλοποίθςθ δράςεων πρόλθψθσ.  
 

 Δημιουργία εναλλακτικϊν θετικϊν αφηγημάτων: ενίςχυςη τησ αίςθηςησ του 
ανήκειν ςτην  κοινωνία και ςτην πολιτεία και αξιοποίηςη εργαλείων ςτρατηγικήσ 
επικοινωνίασ.  
 

Είναι ςθμαντικι για τα κράτθ θ αντιμετϊπιςθ τθσ εξτρεμιςτικισ προπαγάνδασ, θ οποία ςτθν 
περίοδο τθσ πανδθμίασ ςυνδζκθκε και με νζεσ κεωρίεσ ςυνομωςίασ. Προτεραιότθτα πρζπει 
να αποτελζςει θ προϊκθςθ εναλλακτικϊν κετικϊν αφθγθμάτων, που δίνουν ζμφαςθ ςτθν 
ενίςχυςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ αλλά και τθσ κοινωνικισ ανκεκτικότθτασ ζναντι τθσ 
προπαγάνδασ και τθσ ριηοςπαςτικοποίθςθσ. Η ζντονθ κινθτοποίθςθ ςτο διαδίκτυο 
αναδεικνφει τθν ανάγκθ για τον ςχεδιαςμό ολοκλθρωμζνων δράςεων ςτρατθγικισ 
επικοινωνίασ.  
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