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«Επικίνδυνα αποτελεσματικές» οι μέθοδοι 
 στρατολόγησης του ISIS στην Αυστραλία
Τ ο ISIS φαίνεται ότι ακο-

λουθεί τις µεθόδους 
στρατολόγησης του 
στρατού στην προσπά-

θειά του να ριζοσπαστικοποι-
ήσει νέους Αυστραλούς, και 
αυτή η στρατηγική µπορεί να 
είναι «επικίνδυνα αποτελε-
σµατική», λέει ο καθηγητής 
Greg Barton, πρόεδρος της 
Παγκόσµιας Ισλαµικής Πο-
λιτικής στο Ινστιτούτο Alfred 
Deakin του Πανεπιστηµίου 
Deakin. «Αν κοιτάξετε την 
προπαγάνδα του ISIL (Ισλα-
µικό Κράτος), αγνοώντας τα 
σκόπιµα προκλητικά πράγµα-
τα όπως οι αποκεφαλισµοί, 
πολλά από αυτά που κάνει 
µοιάζουν µε τις µεθόδους 
στρατολόγησης του στρατού 
µας» δήλωσε ο καθηγητής 
Barton.
«Κάτι που πουλάνε ως έναν 

τρόπο να κερδίσει κανείς σε-
βασµό, να µάθει δεξιότητες, 
να κάνει ενδιαφέροντα πράγ-
µατα και να διακριθεί υπερα-
σπιζόµενος έναν υψηλό σκο-
πό».
Αν αυτά τα µηνύµατα σταλούν 
από άτοµα που συνδέονται µε 
την τροµοκρατία, άνδρες που 
η ιδιοσυγκρασία τους θα αντα-
ποκρινόταν και στα µηνύµατα 

του στρατού θα µπορούσαν να 
ριζοσπαστικοποιηθούν και να 
πειστούν να πραγµατοποιή-
σουν τροµοκρατικές και απρό-
βλεπτες επιθέσεις στο έδαφος 
της Αυστραλίας. Ο καθηγητής 
Barton δήλωσε ότι οι ιδανικοί 
υποψήφιοι της προπαγάνδας 
του Ισλαµικού Κράτους είναι 
συνήθως ευάλωτοι νεαροί άν-
δρες που στερούνται ισχυρών 

προτύπων, αισθάνονται απο-
συνδεδεµένοι από την ευρύ-
τερη κοινωνία και λαχταρούν 
έναν στόχο στη ζωή τους.
Μπορεί να έρθουν σε επα-
φή µε κάποιον, περιστασιακά 
πρόσωπο µε πρόσωπο, αλλά 
συνήθως σε απευθείας σύν-
δεση, ο οποίος χτίζει µια φι-
λία και µια πειστική αίσθηση 
εµπιστοσύνης, είπε.
«Ίσως για πρώτη φορά συ-
ναντούν κάποιον που τους 
ακούει και τους εκτιµά» εξηγεί 
ο καθηγητής Barton. «Οι άν-
θρωποι µπορούν γρήγορα να 
καταλήξουν να κάνουν πράγ-
µατα που δεν θα φαντάζονταν 
ότι θα έκαναν ποτέ» δήλωσε. 
Όσο περισσότερο εµπλέκονται 
µε την οµάδα που τους έχει 
δεχτεί τόσο θερµά, τόσο πε-
ρισσότερο προπαγανδιστικό 
υλικό δέχονται – το οποίο τεί-

νει να γίνεται όλο και πιο βί-
αιο, είπε ο καθηγητής Barton. 
«Για το άτοµο που στρατολο-
γείται, δεν φαίνεται αρχικά 
σαν τρέλα και δεν αισθάνεται 
άσχηµα. Αντιθέτως. Φαίνεται 
σαν ένας τρόπος να είσαι κα-
λός άνθρωπος, κάποιος που 
ζει για άλλους. Σταδιακά πεί-
θονται για την αναγκαιότητα 
να υπηρετήσουν κάποιον βί-
αιο στόχο». Σύµφωνα µε τον 
καθηγητή Barton, τα ισλαµικά 
µηνύµατα που χρησιµοποιεί 
στην αρχή το IS τείνουν να εί-
ναι πάρα πολύ θετικά.
«Φυσικά, υπάρχει θρησκευ-
τικό υλικό, αλλά σε γενικές 
γραµµές είναι πολύ θετικό και 
µιλάει για το να είσαι καλύτε-
ρος άνθρωπος, να ζήσεις µια 
ζωή µε νόηµα, να καλλιεργή-
σεις τον χαρακτήρα σου και 
τέτοια πράγµατα» είπε.

Berejiklian: ∆εν µε πτοεί 
το εκλογικό αποτέλεσµα 
στη Βικτώρια
Η Gladys Berejiklian δήλωσε ότι δεν υπάρχει αµφιβο-
λία πως οι µήνες που θα οδηγήσουν στις πολιτειακές 
εκλογές της Νέας Νότιας Ουαλίας θα είναι «απίστευτα 
δύσκολοι», αλλά είπε ότι είναι συνηθισµένη να παρα-
µένει προσηλωµένη στο έργο της.
Η πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας µίλησε µετά 
το πλήγµα που δέχτηκε το Κόµµα των Φιλελευθέρων 
στις βικτωριανές εκλογές το Σάββατο, στις οποίες το Ερ-
γατικό Κόµµα επέστρεψε στην κυβέρνηση µε ενισχυµέ-
νη την πλειοψηφία του κατά 16 έδρες.
Η κ. Berejiklian πραγµατοποίησε συνέντευξη Τύπου την 
Κυριακή για να ανακοινώσει την ενίσχυση των αστυνο-
µικών δυνάµεων για την καταπολέµηση των ναρκωτι-
κών και του εγκλήµατος µε πυροβόλα όπλα, όταν βρέ-
θηκε αντιµέτωπη µε µια σειρά ερωτήσεων σχετικά µε 
τον τρόπο που θα µπορούσε να επηρεάσει το εκλογικό 
αποτέλεσµα της Βικτώριας τις εκλογές στη ΝΝΟ τον ερ-
χόµενο Μάρτιο.
Είπε ότι δεν είναι σε θέση να σχολιάσει τους «διάφο-
ρους παράγοντες» που οδήγησαν στο αποτέλεσµα της 
Βικτώριας και ότι δεν γνωρίζει αρκετά για τα εσωτερικά 
της πολιτείας, έτσι ώστε να µπορεί να πει πόσο συνέ-
βαλε η αποποµπή του πρώην πρωθυπουργού Malcolm 
Turnbull στον θρίαµβο των Εργατικών.
∆ήλωσε, ωστόσο, ότι ο κόσµος δε θέλει να δει να υπάρ-
χει πολιτική αστάθεια στη ΝΝΟ ή τους πολιτικούς να 
επικεντρώνονται στον εαυτό τους, «και γι’ αυτό στη 
ΝΝΟ έχουµε µια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση επικε-
ντρωµένη σε όλα όσα έχει να φέρει σε πέρας».
Ερωτηθείσα αν ήταν τώρα σε δύσκολη θέση, η κ. 
Berejiklian είπε ότι οι επόµενοι µήνες θα είναι απίστευ-
τα δύσκολοι, «και ποτέ δεν το έχω αρνηθεί αυτό, ούτε 
για ένα δευτερόλεπτο. Είµαι συνηθισµένη σε αυτά. Κι 
επίσης είµαι συνηθισµένη να µένω προσηλωµένη στο 
έργο µου».

Υπ. Υγείας: Η τεράστια νίκη των Εργατικών 
στη Βικτώρια έχει τοπική εξήγηση
Ο θριαµβευτής των εκλο-
γών της Βικτόριας Daniel 
Andrews πιστεύει ότι η οµο-
σπονδιακή κυβέρνηση έχει 
διδάγµατα να πάρει από τη 
σαρωτική επανεκλογή του ως 
πρωθυπουργού της πολιτείας 
της Βικτώριας και ο οµοσπον-
διακός υπουργός Υγείας Greg 
Hunt φαίνεται ότι συµφωνεί.

Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας 
τόνισε ότι οι εκλογές διεξή-
χθησαν γύρω από πολιτεια-
κά ζητήµατα και πιστεύει ότι 
η αποποµπή του Malcolm 
Turnbull από την κυβέρνηση 
δεν επηρέασε το αποτέλεσµα.

Μετά τις ιστορικές εκλογές 
του Σαββάτου, που το αποτέ-
λεσµά τους συγκλόνισε ακόµα 
και τους νικητές, οι Εργατικοί 
της Βικτώριας επιστρέφουν 
στην κυβέρνηση ανανεώνο-
ντας την πλειοψηφία τους µε 
16 περισσότερες έδρες.

Ο κ. Andrews είπε ότι η ισχυ-
ρή νίκη δεν θα πρέπει να 
αποδοθεί σε ό,τι συµβαίνει 
στην Καµπέρα, µε τους πο-
λίτες της Βικτώριας να είναι 
αρκετά έξυπνοι ώστε να µπο-
ρούν να διακρίνουν µεταξύ 
πολιτειακών και οµοσπονδι-
ακών εκλογών.

∆ήλωσε, ωστόσο, ότι η νίκη 
των Εργατικών δείχνει ότι οι 
Βικτωριανοί θέλουν µια κυ-

βέρνηση που θα εκπληρώσει 
τις δεσµεύσει της και είπε ότι 
ο Συνασπισµός θα µπορούσε 
να µάθει από την έκφραση 
του συναισθήµατος των ψη-
φοφόρων.

«Θα ήθελα να σκεφτώ ότι µια 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση, 
για παράδειγµα, που δήλωσε 
ότι δεν θα έκοβε τη χρηµατο-
δότηση στα νοσοκοµεία και 
στα σχολεία και στη συνέχεια 
πήγε κι έκανε ακριβώς αυτό, 
και µέχρι σήµερα αρνείται να 
το παραδεχτεί, ότι αυτή η κυ-
βέρνηση έχει κάποια πράγµα-
τα να µάθει από τη Βικτώρια» 
δήλωσε σε δηµοσιογράφους 
στη Μελβούρνη την Κυριακή.

Ο κ. Hunt είπε ότι η οµο-
σπονδιακή κυβέρνηση πρέ-

πει να ακούσει το βικτωριανό 
εκλογικό σώµα και να κατα-
νοήσει τα µηνύµατα και το 
όραµά του.

Ας σηµειωθεί ότι οι Λίµπε-
ραλς έχουν χάσει πέντε στις 
έξι από τις προηγούµενες 
βικτοριανές εκλογές, αλλά 
έχουν κερδίσει τέσσερις στις 
έξι από τις προηγούµενες 
οµοσπονδιακές εκλογές.

«Πρέπει να δούµε τι έχει επι-
τύχει σε οµοσπονδιακό επί-
πεδο και γιατί υπάρχει ένα 
τέτοιο χάσµα εδώ στη Βικτώ-
ρια» δήλωσε ο κ. Hunt σε 
δηµοσιογράφους στη Μελ-
βούρνη. «Για µένα, τώρα θα 
πρέπει να σκεφτούµε προσε-
κτικά, θα πρέπει να δούµε τι 
µηνύµατα παίρνουµε».




