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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο πόλεμος είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί εδώ και αιώνες την ανθρωπότητα. Όσον 

αφορά την επιστήμη των διεθνών σχέσεων, η μελέτη του συγκεκριμένου φαινομένου 

αποτελεί τον πυρήνα της, δεδομένης της άναρχης και ανταγωνιστικής δομής του διεθνούς 

συστήματος. Ο πόλεμος αποτελεί μία στρατηγική που χρησιμοποιούν τα κράτη 

προκειμένου να υπερασπιστούν το εθνικό τους συμφέρον, δηλαδή την επιβίωση τους, 

ανεξαρτήτως του μεγέθους τους. Ο πόλεμος δεν είναι μία πράξη πολιτική αλλά «ένα 

πραγματικό εργαλείο της πολιτικής, η συνέχιση των πολιτικών σχέσεων, η υλοποίησή τους 

με άλλα μέσα»1. Επιπλέον, ο πόλεμος, σύμφωνα με τον καθηγητή Π. Ήφαιστό στο βιβλίο 

του Ο Πόλεμος και τα Αίτιά του, μπορεί να διακριθεί σε τρία κυρίως είδη. Πρώτο είδος 

αποτελεί ο έλλογος πόλεμος ο οποίος διεξάγεται μεταξύ συγκροτημένων και 

αναγνωρισμένων ως πολικά κυρίαρχων κρατών, για τα οποία ο πόλεμος είναι η συνέχεια 

της πολιτικής με άλλα μέσα. Σε αυτό το είδος πολέμου ο σκοπός, η πολιτική, η κοινωνία και 

το ίδιο το φαινόμενο του πολέμου διατηρούν τη σύμπλοκη ενότητά τους δημιουργώντας 

μεγάλες πιθανότητες ελέγχου και μετριασμού των συνεπειών2. Δεύτερο είδος αποτελεί ο 

επαναστατικός πόλεμος3 όχι με την έννοια των αξιώσεων ριζοσπαστικών καθεστωτικών 

αλλαγών εντός των συνόρων ενός κράτους από άτομα ή ομάδες που ανήκουν σε αυτό, 

αλλά με την έννοια της λίγο πολύ κατάργησης των υφιστάμενων κρατικών συνόρων και της 

δημιουργίας ενός παγκόσμιου κράτους ή μιάς άλλης ανάλογης παγκόσμιας κανονιστικής 

τάξης πραγμάτων. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι επαναστατικές είναι όλες οι 

αυτοκρατορικές ή ηγεμονικές αξιώσεις των κρατών. Σε αυτό το είδος πολέμου η 

επαναστατική λόγική διευρύνει τον πόλεμο στα ακραία του όρια, δηλαδή στην παγκόσμια 

κυριαρχία. Η ειδοποιός διαφορά του επαναστατικού πολέμου έγκειται στο γεγονός πως οι 

πρωταγωνιστές του δεν το διεξάγουν για να επιτύχουν μία συγκεκριμένη κατανομή ισχύος 

με σκοπό τις ανακατανομές εδάφους, κυριαρχίας ή άλλων συμφερόντων, αλλά για να 

επιτύχουν την εδαφική και κυριαρχική ενοποίηση στη βάση ενός ενιαίου περιφερειακού ή 

παγκόσμιου σκοπού – συμφέροντος. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επαναστατικού 

πολέμου θεωρείται και ο ιερός πόλεμος, αφού ο σκοπός είναι απέραντος και ιερός, καθώς 

ο Θεός αγιάζει και τα μέσα και το σκοπό. Επίσης, πολύ κοντά στην έννοια του 

                                                           
1
 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Θεσσαλονίκη, 2004, 

σελ.325. 
2
 Ήφαιστος Παναγιώτης, Ο πόλεμος και τα αίτιά του, Τα πολλά πρόσωπα του ηγεμονισμού και της 

τρομοκρατίας, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2000, σελ.87-88. 
3
 Ήφαιστος Παναγιώτης, Ο πόλεμος και τα αίτιά του, Τα πολλά πρόσωπα του ηγεμονισμού και της 

τρομοκρατίας, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2000, σελ.89-95. 
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επαναστατικού πολέμου βρίσκεται και ο «διεθνικός – διεθνιστικός πόλεμος», καθώς αυτός 

είναι επαναστατικός ως προς τον σκοπό, επειδή τα εξωτερικά του όρια είναι αδιευκρίνιστα 

και οι σκοποί του διεθνιστικοί ή κοσμοπολίτικοι, αλλά περιορίζεται ως προς τα μέσα. Ως 

τέτοιο είδος μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την διεθνική τρομοκρατία4. Τρίτο και τελευταίο 

είδος πολέμου για τον Π. Ήφαιστο αποτελεί ο πόλεμος για χάρη της εθνικής αυθυπαρξίας 

και αφορά τις αξιώσεις απόσχισης των μειονοτήτων5. Αυτού του είδους ο πόλεμος 

μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν πάντα σχετίζεται με κάποιο συμφέρον ισχύος γειτονικού 

κράτους που ανμοχλεύει ανταρσίες με σκοπό να αποσπάσει εδάφη. 

 Τα μέσα που χρησιμοποιούν τα κράτη για τη διενέργεια του πολέμου, καθώς και η 

συμπεριφορά τους αυτή καθευτή μέσα σε αυτό το πρωτόγονο φαινόμενο εξαρτώνται 

άμεσα από τη φυσιογνωμία του εκάστοτε κράτους, η οποία καθορίζεται άμεσα από την 

ισχύ που αυτό κατέχει. Η ισχύς των κρατών μπορεί να εκλαμβάνει διαφορετικές εκφάνσεις, 

οι οποίες πολλές φορές δεν είναι εύκολο να διακριθούν. Έτσι η ισχύς μπορεί να εμφανίζεται 

ως δύναμη, που έχει να κάνει με την υλική πλευρά της ισχύος. Μια άλλη έκφανση αποτελεί 

και η εξουσία κι έχει να κάνει με την πολιτική δυνατότητα που επιτρέπει την άσκηση της 

ισχύος. Επιπλέον, η ισχύς μπορεί να εμφανίζεται και σαν επιρροή6. Έτσι, η ισχύς ενός 

κράτους, όπως είναι φυσικό, διαμορφώνεται από πληθώρα παραγόντων τους λεγόμενους 

συντελεστές ισχύος. Οι συντελεστές ισχύος θα μπορούσαν να διακριθούν σε τρεις 

κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία αποτελούν οι υλικοί συντελεστές που αφορούν τη 

γεωγραφία του κράτους η οποία εξαρτάται άμεσα από την έκταση του κράτους, τη 

μορφολογία του εδάφους, τη γειτνίαση και τι κλίμα που επικρατεί. Άλλοι υλικοί 

συνετελεστές είναι ο πληθυσμός του κράτους, οι πηγές πλούτου καθώς και οι ένοπλες 

δυνάμεις που αυτό κατέχει. Όπως φαίνεται οι υλικοί συνετελεστές αφορούν αντικειμενικά 

μετρήσιμα μεγέθη των κρατών. Δεύτερη κατηγορία των συντελεστών ισχύος αποτελούν οι 

λειτουργικοί συντελεστές, οι οποίοι απαρτίζονται από το πολιτικό σύστημα το οποίο 

επικρατεί στο κράτος, τη διοίκηση του κράτους, τον χρόνο αντίδρασης της στρατιωτικής 

κινητοποίησης, καθώς και τη θέση του κράτους στο διεθνές σύστημα. Τέλος, μία Τρίτη 

κατηγορία συντελεστών ισχύος αποτελούν οι υποκειμενικοί συντελεστές, τους οποίους 

                                                           
4
 Ήφαιστος Παναγιώτης, Ο πόλεμος και τα αίτιά του, Τα πολλά πρόσωπα του ηγεμονισμού και της 

τρομοκρατίας, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2000, σελ.95-96. 
5
 Ήφαιστος Παναγιώτης, Ο πόλεμος και τα αίτιά του, Τα πολλά πρόσωπα του ηγεμονισμού και της 

τρομοκρατίας, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2000, σελ.96-97. 
6
 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Θεσσαλονίκη, 2004, 

σελ.141-142. 
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αποτελεί η ηγεσία και το κύρος του κράτους7. Σε αυτό το σημείο, ίσως θα μπορούσαμε να 

θεωρήσουμε και την θρησκεία ως έναν από τους υποκειμενικούς συντελεστές που 

επηρεάζουν την ισχύ ενός κράτους, καθώς πολλές φορές έχει φανεί ότι η θρησκεία παίζει 

σημαντικό ρόλο στον τρόπο χρήσης της ισχύος και στην επιλογή κατεύθυνσής της. Τόσο στη 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία, όσο και στις ισλαμικές χώρες η θρησκεία αποτέλεσε και αποτελεί 

έναν παράγοντα ισχύος καθώς αποτελεί ένα κοινό παρονομαστή, έναν κοινό στοιχείο που 

συνδέει τον πληθυσμό και αποτελεί ένα στοιχείο ενοποίησης. 

Η μελέτη αυτή θα προσπαθήσει να διερευνήσει και να αποτυπώσει τη σύνδεση του 

πολέμου με τη θρησκεία και το βαθμό αλληλεπίδρασής τους. Αυτό θα γίνει μέσα από την 

εξέταση χαρακτηριστικών περιπτώσεων πολέμων που συνδέονται άμεσα με τη θρησκεία, 

ώστε να διαπιστωθεί αν αυτή αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στη διενέργεια πολέμου ή 

εξωθεί  τα κράτη σε μαξιμαλιστικές συμπεριφορές. Στην παρούσα εργασία αντικέιμενο της 

μελέτης αποτελούν από τη μία η περίπτωση του ορθόδοξου Βυζαντίου, και από την άλλη η 

σύνδεση της ισλαμικής θρησκείας με τον ιερό πόλεμο, το λεγόμενο Τζιχάντ. Μέσα από την 

διαφορετική ανάλυση των δύο αυτών περιπτώσεων στο τέλος της εργασίας θα παρατεθούν 

τα συμπεράσματα και οι διαφορές τους. 

Από τη μία πλευρά στην παρούσα μελέτη επιλέγεται η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Αυτό γιατί 

η Βυζαντινή Αυτοκρατορία σε όλα τα χρόνια της ζωής της συνδέθηκε με έναν τρόπο σχεδόν 

άρρηκτο με τον χριστιανισμό και κυρίως τον ορθόδοξο. Αυτό είναι προφανές από την θέση 

που κατείχε η Εκκλησία στο Βυζάντιο, αλλά και από το ποσοστό στο οποίο επηρέαζε η 

γνώμη των πατριαρχών την πολιτική διακυβέρνηση του κράτους. Επίσης, για πρώτη φορά 

σε αυτήν την αυτοκρατορία οι αυτοκράτορες χαρακτηρίζονται με την φράση «ελέω Θεού», 

κάτι που καταδεικνύει και την πρόθεση της ηγεσίας να συνδέσει την ύπαρξη του κράτους 

με το Θεό. Άλλωστε αυτός ήταν ένας πολύ πετυχημένος τρόπος για να θεωρηθεί η 

Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ως η μοναδική κληρονόμος της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας με τη δύναμη και τη βοήθεια του Θεού. Η σύνδεση της αυτοκρατορίας με τη 

θρησκεία δημιούργησε με αυτόν τον τρόπο διάχητη την αίσθηση ότι ύπαρξή της αποτελεί 

θέλημα Θεού. Για αυτό τον λόγο πολλοί αυτοκράτορες προέβαλλαν τη προάσπιση της 

θρησκείας ως στόχο με απότερο σκοπό τη διενέργεια πολέμου για την διαφύλαξη των 

συνόρων του κράτους. Έτσι λοιπόν έχοντας σαν βάση τα χρόνια της βασιλείας του 

Ιουστινιανού και κυρίως του Ηράκλειου με την προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τους 

                                                           
7
 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Θεσσαλονίκη, 2004, 

σελ.147-186. 
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Πέρσες στα ανατολικά σύνορα της Αυτοκρατορίας θα επιχειρήσουμε να δούμε το ρόλο που 

διαδραμάτισε ο χριστιανισμός στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 

Από την άλλη πλευρά επιλέγεται το Ισλάμ ως μία θρησκεία η οποία συνδέεται άμεσα με την 

διενέργεια ενός ιερού πολέμου, του λεγόμενου Τζιχάντ, αφού μία από τις βασικότερες 

αρχές της διδασκαλίας του είναι η διάδοση της διδασκαλίας του Ισλάμ σε όλους τους 

άπιστους. Αυτό αποτελεί και το βασικό λόγο για τον οποίο στον δυτικό κόσμο, τα τελευταία 

χρόνια, μετά τις επιθέσεις στους δίδυμους Πύργους, ο ιερός πόλεμος του Ισλάμ έχει 

συνδεθεί με την τρομοκρατία. Όπως  αναφέρει και ο καθηγητής Π. Ήφαιστος «…ο ιερός 

πόλεμος στις σύγχρονες εκδοχές, εκ των οποίων η ύστερη ήταν η έκκληση του Οσάμα Μπιν 

Λάντεν για ιερό πόλεμο κατά των Αμερικανών στο όνομα ενός πρωτότυπου ισλαμικού 

διεθνισμού, αποτελεί μία σχεδόν ακραιφνή περίπτωση επαναστατικού πολέμου»8. 

Όσον αφορά τη μελέτη που θα ακολουθήσει, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια 

προσέγγισης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέσα από την εξωτερική πολιτική της, 

προσπαθώντας να κατάνοήσουμε την υψηλή στρατηγική η οποία την χαρακτήριζε. Μέσα 

από μία μικρή ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου της υψηλής στρατηγικής της 

αυτοκρατορίας, θα προχωρήσουμε στην ανάλυση της θέσης της θρησκείας στο Βυζάντιο 

και κατά πόσο αυτή επηρέαζε την πολική και την χάραξη της στρατηγικής στην 

αυτοκρατορία. Μάλιστα, στο τέλος του συγκεκριμένου κεφαλαίου θα γίνει μία απόπειρα 

ώστε να αναλυθεί το σημαντικότερο παράδειγμα ιερού πολέμου που διενέργησε το 

Βυζάντιο κατά τη μακρά διάρκεια της ζωής του, καταδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι 

αυτοκράτορες πολλές φορές χρησιμοποίησαν τη θρησκεία ως ένα από τα σημαντικότερα 

όπλα τους σε περιόδους πολέμου. 

Το δεύτερο κεφάλαιο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στο Ισλάμ. Στην ουσία σε αυτό το 

κεφάλαιο θα γίνει μία προσπάθεια να εξεταστεί ο ισλαμικός φονταμενταλισμός, καθώς 

στην συγκεκριμένη περίπτωση θέλοντας να εξετάσουμε το φαινόμενο σφαιρικά, δεν 

μπορούμε να ερευνήσουμε ένα συγκεκριμένο κράτος, αφού ο ιερός πόλεμος στο Ισλάμ 

συνδέεται με την ίδια την θρησκεία. Έτσι λοιπόν, αρχικά η έρευνα θα εκκινήσει από τις 

ρίζες και τη θέση του Ισλάμ και θα προχωρήσει με τη θέση του Κορανίου πάνω στο θέμα 

του πολέμου. Έπειτα, η έρευνα θα αποπειραθεί να θέσει το θέμα της αλλοίωσης που 

υπέστησαν οι αρχές του Ισλάμ ώστε να εξυπηρετηθούν οι βασικοί στόχοι του ισλαμικού 

                                                           
8
 Ήφαιστος Παναγιώτης, Ο πόλεμος και τα αίτιά του, Τα πολλά πρόσωπα του ηγεμονισμού και της 

τρομοκρατίας, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2000, σελ.92-93. 
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φονταμενταλισμού, που χρησιμοποιεί το τζιχάντ (ιερό πόλεμο) ως μέσο για την επικράτησή 

του. Επίσης θα γίνει μία σύντομη παρουσίαση των ισλαμικών κινημάτων που γεννήθηκαν 

με σκοπό την επικράτηση του τζιχάντ, για να φτάσει στο τέλος να εξετάσει τη σύνδεση της 

θρησκείας με την τρομοκρατία, μία συζήτηση ιδιαίτερα έντονη από τις αρχές της νέας 

χιλιετίας. 

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, αφού γίνει μία σύνοψη των σημαντικότερων σημείων της 

εργασίας, θα παρατεθούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την συνολική μελέτη. 
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«Εάν γνωρίζεις και τον εχθρό και τον εαυτό σου, 

δεν χρειάζεται να φοβάσαι το αποτέλεσμα ακόμη και εκατό μαχών. 

Εάν γνωρίζεις τον εαυτό σου αλλά όχι τον εχθρό, 

τότε για κάθε νίκη που έχει αποκτάς, 

 θα υποφέρεις και για μια ήττα. 

Εάν δεν γνωρίζεις ούτε τον εχθρό, ούτε τον εαυτό σου, 

 θα υποκύπτεις σε κάθε μάχη.» 

-Σουν Τσου- 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

1. Βυζαντινή Εξωτερική Πολιτική 

Ο Βυζαντινός Οικουμενισμός μπορούμε να πούμε πως είναι αυτός που αποτέλεσε τον κύριο 

πυλώνα θεμελίωσης της ιδεολογίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το Βυζάντιο 

αποτελώντας τον κληρονόμο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας πορεύεται με γνώμονα την αρχή 

ότι, «...η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ένωσε την Οικουμένη, προκάλεσε υποταγή των 

Βαρβάρων, κατάργησε τα σύνορα των εθνών και σχημάτισε την κοιτίδα που γεννήθηκε ο 

Θεάνθρωπος...»9. Η βυζαντινή διάσταση της ιδεολογίας στηρίχθηκε στα συστατικά στοιχεία 

του ρωμαϊκού Δικαίου, τη ρωμαϊκή κρατική οργάνωση και την πνευματική παράδοση του 

ελληνισμού, προσθέτοντας τη χριστιανική ηθική και πίστη. Κι αυτό γιατί το νέο κράτος 

υπήρχε επειδή ήταν θέλημα Θεού να αποτελέσει την κοιτίδα διάδοσης της χριστιανικής 

θρησκείας, είχε καταστεί «...σκεύος εκλογής προς την εξάπλωση της χριστιανικής 

ευαγγελίας και της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους...»,10 καθώς και ηγέτης όλων των 

άλλων λαών. Αυτό σημαίνει πως όλοι οι λαοί όφειλαν σεβασμό στα παραπάνω συστατικά 

στοιχεία, όφειλαν να αναγνωρίσουν το «Μεσαιωνικό Σχήμα της Ανατολικής Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας»11 και να ασπασθούν τον Χριστιανισμό, αν ήθελαν να είχαν θέση στη νέα 

τάξη πραγμάτων. Αυτή ακριβώς τη νέα διεθνή τάξη ήθελε να συγκροτήσει η αυτοκρατορία. 
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Καραγιαννόπουλος Ιωάννης, Η πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Βυζαντινά, τεύχος 2, 1970, σελ. 70. 

10 
ο.π.

 

11
 Φιλίππου Φίλιππος, Ο βυζαντινός Οικουμενισμός και η ιδέα ανεξαρτησίας του Α' Βουλγαρικού 

κράτους πριν τον εκχριστιανισμό, Βυζαντινός Δομός, τεύχος 5-6, σελ. 184 
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Μία τάξη με βάση τις δικές της εσωτερικές αξίες. Η πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη, 

είναι η δεύτερη Ρώμη, η Νέα Ιερουσαλήμ, η Βασιλεύουσα. Ακόμα και στις πιο δύσκολες 

στιγμές, η Θεία Πρόνοια θα έσωζε την Πόλη και την αυτοκρατορία. Έτσι, με την ίδρυση της 

Κωνσταντινούπολης από τον Μ. Κωνσταντίνο (324-337 μ.Χ.) το πολιτικό και πολιτιστικό 

επίκεντρο της οικουμένης μεταφέρεται και πάλι από τη Δύση στην Ανατολή, εκεί που 

βρίσκονταν και τα νευραλγικά σημεία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.  Το νέο Imperium 

Romanum θα συγχωνεύσει, όπως αναφέρεται και παραπάνω, σε ένα κράμα τη χριστιανική 

πίστη και το χριστιανικό ηθικό νόμο, την πνευματική παράδοση του ελληνισμού, το 

ρωμαϊκό δίκαιο και τη ρωμαϊκή κρατική οργάνωση, τα οποία θα αποτελέσουν και τη νομική 

βάση των οικουμενικών αξιώσεων της αυτοκρατορίας12.  Η αυτοκρατορία αντιπροσωπεύει 

τον κόσμο, την οικουμένη, που αποτελεί το ιδεώδες όριο και τέλος της κυριαρχίας της13, η 

οποία θεμελιώνεται στη μεταφυσική ιδέα ότι μόνο μια νόμιμη αυτοκρατορία υπάρχει στον 

κόσμο, αντανάκλαση της ουράνιας.  

Η σύλληψη του τότε πολιτισμένου κόσμου ως οικουμένης δεν ήταν βέβαια καινούργια.  Οι 

Ρωμαίοι, των οποίων οι Βυζαντινοί ποτέ δεν έπαψαν να πιστεύουν πως είναι οι αυθεντικοί 

κληρονόμοι και συνεχιστές τους, στηριζόμενοι στη στωϊκή-ελληνιστική ιδέα του κόσμου ως 

πόλης, στην οποία ανήκουν όλα τα έλλογα όντα, έδωσαν στην έννοια οικουμένη μια 

πολιτική διάσταση: η οικουμένη είναι ο κόσμος (orbis terrae) στον οποίο και επί του οποίου 

καλείται η Ρώμη να κυριαρχήσει.  Με αυτή την ιδέα συντάχτηκε και η χριστιανική αντίληψη 

της οικουμένης: η οικουμένη είναι ο κόσμος στο σύνολό του, στον οποίο πρέπει να 

διαδοθεί η διδασκαλία του Ευαγγελίου.  

Ο νέος κόσμος που θα δημιουργηθεί, με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη, θα συνέχεται 

από τις συνεκτικές δυνάμεις της ορθοδοξίας και της ελληνοφωνίας.  Η αναγνώριση της 

χριστιανικής εκκλησίας από τον Μ. Κωνσταντίνο και ο προσεταιρισμός του ελληνικού και 

εξελληνισμένου στοιχείου, που θα στελεχώσει την αυτοκρατορική διοίκηση, θα σχηματίσει 

τη βάση για την ανάπτυξη του οικουμενικού κράτους της χριστιανοσύνης, ανταποκρινόμενο 

στις θρησκευτικές και πολιτικές προσδοκίες της ρωμαϊκής ανατολής. 

Παρ' όλα αυτά υφίστανται οι ιδιαιτερότητες των περιοχών που συγκροτούν τη βυζαντινή 

αυτοκρατορία σε επίπεδο εθνοτήτων, γλωσσών, νοοτροπιών, ηθών και εθίμων, 

οικονομικής ζωής, θεσμών, παραδοσιακών δομών και ιεραρχιών.  «Η μεγάλη 
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 Καραγιαννόπουλος Ιωάννης, Η πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Βυζαντινά, τεύχος 2, 1970, σελ. 
70. 
13

 Baynes N.H. - Moss H. ST. L. B., Βυζάντιο. Εισαγωγή στο βυζαντινό πολιτισμό, Αθήνα 2001, σ. 384 . 

http://constantinoskyriakis.blogspot.gr/2013/08/blog-post_19.html
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διαφοροποίηση συνιστά έναν από τους βασικούς παράγοντες της όλης εξέλιξης της 

αυτοκρατορίας»14.  Έτσι, οι προσπάθειες των κυβερνήσεων να επιβάλουν πολιτική ενότητα 

και νοοτροπία συμμετοχής, δηλαδή όχι μόνο διοικητική αλλά και ιδεολογική υποταγή 

βασιζόταν: «α) στην ιδέα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, που ενσαρκώνεται στο πρόσωπο 

του αυτοκράτορα […], β) στον ελληνικό πολιτισμό […], γ) στη χριστιανική ορθοδοξία[…], δ) 

στο κοινό δίκαιο […]»15.   

Κεντρικό, επίσης, γνώρισμα της ιδέας της αυτοκρατορίας, όπως αυτή κληροδοτήθηκε από 

τη ρωμαϊκή παράδοση, είναι, από τη μια, η αιωνιότητα, η Ρώμη είναι urbs aeterna και, από 

την άλλη, η ασταμάτητη ανακαίνιση και ανανέωση, η renovatio.  Η μεταφορά της 

αυτοκρατορίας, από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, πήρε την έννοια της ανανέωσης 

(renovatio Imperii), κληρονομώντας και την αιωνιότητα (aeternitas).  Έτσι, η ρωμαϊκή ιδέα 

του αιώνιου και αήττητου απόκτησε μια σχεδόν μυστικιστική σημασία για τους πιστούς της, 

γιατί το χριστιανικό ρωμαϊκό κράτος δεν μπορούσε ποτέ να χαθεί16 ως εκτελεστικό όργανο 

του θείου σκοπού. 

Η διατήρηση αυτής της ιδεολογίας είναι που θα στιγματίσει την εξωτερική πολιτική της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και παραμένοντας σχεδόν αναλλοίωτη χαρακτηρίζει την 

μετάβαση από το Δόγμα του Imperium Romanum που χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική 

των πρώτων αυτοκρατόρων, και ιδίως του Ιουστινιανού, ως τα τέλη του 6ου αιώνα, στο 

Δόγμα της Βυζαντινής Κοινοπολιτείας, μέσω ενός συνεχούς διευρυνόμενου 

βυζαντινοκεντρικού διεθνούς καθεστώτος νομιμοποίησης, που συνοδεύτηκε από τη 

γέννηση του εθνικισμού και που χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική από τις αρχές του 7ου 

αιώνα ως τα μέσα του 9ου, μετάβαση που μπορεί να θεωρηθεί ότι πραγματοποιήθηκε κατά 

τα χρόνια της βασιλείας του Ηράκλειου17. 

Πιο συγκεκριμένα, η ιδεολογία του Imperium Romanum είναι η ακριβής συνέχιση της 

ρωμαϊκής ιδεολογίας. Σύμφωνα με αυτήν, το να είσαι Ρωμαίος σήμαινε πως είσαι 

προνομιούχος από τη μοίρα, ότι έχεις το ιερό καθήκον να φροντίζεις για την ανθρωπότητα. 

Ο Βιργίλιος περιγράφει γλαφυρά: «....Μα ΄συ Ρωμαίε, θυμήσου, τους λαούς θα κυβερνάς, 
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 Σβορώνος Ν., Η Βυζαντινή Επαρχία, Αθήνα χ.χ , σ.15. 
15

 Στο ίδιο, σ. 16. 
16

 Καραγιαννόπουλος Ιωάννης, Η πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Βυζαντινά, τεύχος 2, 1970, σελ. 
72. 
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 Γλύκατζη-Αρβελέρ Ελένη, Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Εκδόσεις Ψυχογιός,  
Αθήνα, 2013, σελ. 29-34. 
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θα θεμελιώσεις τους κανόνες της ειρήνης, στους νικημένους θα είσαι μεγαλόκαρδος, στους 

αλαζόνες τιμωρός, αυτές θα είναι οι δικές σου τέχνες».18 

Το νέο Imperium Romanum της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας πήρε δύο εκφάνσεις:19 α) τη 

ρεαλιστική, που στηρίζεται στο αξίωμα ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αποτελούσε την 

αδιάσπαστη συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία όμως παράλληλα ήταν 

ευλογημένη μέσω του Χριστιανισμού. Έτσι, το Βυζάντιο, ως άξιος συνεχιστής των τιμημένων 

προγόνων, είχε καθήκον να ξαναφέρει την αυτοκρατορία στα ρωμαϊκά επίπεδα . και β) την 

ιδεαλιστική, που εκδηλώθηκε με την επιθυμία απελευθέρωσης των υπόδουλων αδελφών 

και επιστροφής τους στα πάτρια εδάφη. Όλα τα παραπάνω επηρέασαν τον τρόπο 

λειτουργίας και διοίκησης της αυτοκρατορίας. Έτσι, για παράδειγμα, ο Ιουστινιανός, 

φανατικός οπαδός του οικουμενισμού της αυτοκρατορίας, γαλουχημένος μ' αυτές τις 

αρχές, ξεκίνησε έναν ανελέητο κατακτητικό πόλεμο, προσπαθώντας να ανακτήσει τα 

χαμένα εδάφη που τότε άνηκαν στα γοτθικά φύλα. Η εκκαθάριση του κόσμου από τους 

βαρβάρους ήταν απαραίτητη προϋπόθεση και ανάγκη για τη διατήρηση της ειρήνης, για 

την επιβολή του κράτους δικαίου και για να έρθουν όλοι οι πολιτισμένοι λαοί στους 

κόλπους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που σαν στοργικός πατέρας τους αγκαλιάζει όλους 

και τους μαθαίνει τον ελληνικό πολιτισμό και τη χριστιανική πίστη. Ο στόχος επιτεύχθηκε, 

καθώς ως το 565 (έτος θανάτου του αυτοκράτορα), είχαν καταλυθεί τα βασίλεια των 

Βανδάλων, Οστρογότθων και Βησιγότθων, η αυτοκρατορία είχε φτάσει στο μέγιστο της 

εδαφικής της εξάπλωσης και παλιές ρωμαϊκές επαρχίες επέστρεφαν σε αυτοκρατορικό 

έλεγχο. Η Μεσόγειος και η Μαύρη Θάλασσα μετατράπηκαν και πάλι σε ρωμαϊκές λίμνες.20 

Η βυζαντινή Αυτοκρατορία χρησιμοποίησε την παραπάνω ιδεολογία και στο εσωτερικό της 

ώστε να καταφέρει να έχει τη στήριξη του λαού κατά την διάρκεια των πολέμων που 

διεξήγαγε. Επιπλέον, παρουσίαζε τον εαυτό της ως το μοναδικό παράγοντα που μπορούσε 

να διατηρήσει την ειρήνη και το δίκαιο, σχεδόν σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο. Η επίκληση 

άλλωστε στις αρχές της ειρήνης και του δικαίου είναι διαχρονική και εξυπηρετεί πάντα 

αυτούς που θέλουν να διαμορφώσουν μία νέα τάξη πραγμάτων. Στην επανάληψη και 

διαχρονική ισχύ των μηνυμάτων της Ιστορίας, ταιριάζει άψογα η ρήση του Fullbright, που 

ήρθε να εξηγήσει μερικούς αιώνες αργότερα τον πατριωτισμό του Βιργιλίου: «...η δύναμη 
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 Βιργίλιος, Αινειάδα, VI, 847-852, ελεύθερη απόδοση, από το βιβλίο: Ιστορία Ρωμαϊκή και 
Βυζαντινή, σελ.67. 
19

 Γλύκατζη-Αρβελέρ, Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Εκδόσεις Ψυχογιός, 
Αθήνα, 2013, σελ. 20. 
20

 Γλύκατζη-Αρβελέρ, Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Εκδόσεις Ψυχογιός, 
Αθήνα, 2013, σελ. 31. 
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τείνει να ταυτιστεί με την αρετή και ένα μεγάλο έθνος είναι ιδιαίτερα επιρρεπές στην ιδέα 

ότι η δύναμή του είναι σημείο θεϊκής εύνοιας, που το επιφορτίζει με μία ιδιαίτερη ευθύνη 

για τη τύχη των άλλων εθνών (...) και πώς θα τα αναπλάσει κατά την ιδίαν αυτού λαμπρή 

εικόνα και ομοίωση...».21 

Κατά τη μακρά βασιλεία του Ιουστινιανού σημειώθηκε μία σειρά από στρατιωτικές 

εκστρατείες και στα δύο άκρα της αυτοκρατορίας, με στόχο την ανάκτηση της Δύσης από 

τους Γότθους και την προάσπιση της Ανατολής από τον περσικό κίνδυνο. Το βασίλειο των 

Βανδάλων στη βόρεια Αφρική καταλήφθηκε από το στρατηγό Βελισάριο σε λιγότερο από 

δύο χρόνια (532-534). Στην Ιταλία, μία πρώτη εκστρατεία από τον ίδιο στρατηγό (535-540) 

οδήγησε στην κατάληψη της Ραβένας, της πρωτεύουσας των Οστρογότθων. Μεταξύ του 

542 και 552 ο Βελισάριος και ο Ναρσής αποκατέστησαν τη βυζαντινή κυριαρχία στην Ιταλία. 

Η κατάκτηση της Ισπανίας έγινε το 551 με τη βοήθεια του ίδιου του βασιλιά των 

Βησιγότθων. Τελικά, το 561, η περσική απειλή στο ανατολικό σύνορο αντιμετωπίστηκε με 

μία συνθήκη, για τη διατήρηση της οποίας οι Βυζαντινοί υποχρεώνονταν να καταβάλλουν 

ετήσιο φόρο.22 Ωστόσο, αυτές οι επιτυχίες που σημειώθηκαν στο όνομα μιας ιδεολογίας 

αποτελούσαν στην ουσία μία πύρρειο νίκη για το Βυζάντιο. Εκ των υστέρων συμπεραίνουμε 

ότι οι μακρινές αυτές εκστρατείες δεν απέβησαν προς το συμφέρον της αυτοκρατορίας, για 

δύο λόγους: α) γιατί οι επιχειρήσεις αυτές ανάλωσαν σημαντικές κρατικές δυνάμεις σε 

μέτωπα δευτερευούσης σημασίας, αφήνοντας το νευραλγικό χώρο της Μ. Ασίας στο 

περσικό έλεος και β) γιατί όπως αποδείχθηκε, το Βυζάντιο αδυνατούσε να επωμιστεί το 

κόστος συντήρησης μίας δεύτερης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σύντομα τα ανακτώμενα 

εδάφη χάθηκαν και μαζί με αυτά και το όνειρο της αναβίωσης παλαιών μεγαλείων.23,24 

Στην ανατολή, μία άλλη εξίσου ισχυρή αυτοκρατορία κατά την περίοδο του 6ου και 7ου αι. 

μ.Χ., η Περσική της δυναστείας των Σασσανιδών, απειλούσε σοβαρότατα τη βιωσιμότητα 

της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ήδη από τα τέλη του 6ου αιώνα, με κίνητρα κυρίως 

οικονομικά. Οι δύο αυτοκρατορίες μοιράζονταν εκτεταμένα κοινά σύνορα, γεγονός που 

μετέτρεπε τις κατά καιρούς διενέξεις σε πολυμέτωπους αγώνες. Τα αποτελέσματα των 

τοπικών αυτών συγκρούσεων θα κρίνονταν σε μεγάλο βαθμό από τις περιφερειακές 

στρατηγικές συμμαχίες που θα είχαν συνάψει οι δύο αυτές υπερδυνάμεις της εποχής. Για 
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 Fullbright J.W., Από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, Η αμερικανική εξωτερική 
πολιτική, Εκδόσεις Ποιότητα, 2000, οπισθόφυλλο. 
22

 http://www.ime.gr/chronos/projects/justinian/gr/general/g3b.html  
23

 Γλύκατζη-Αρβελέρ, Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Εκδόσεις Ψυχογιός, 
Αθήνα, 2013, σελ. 31. 
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μία φορά ακόμη μετά από πολλά χρόνια, στα χρόνια του αυτοκράτορα Ηράκλειου, η 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει τη βοήθεια τρίτης δύναμης 

προκειμένου να κάμψει την αντίσταση του εχθρού.25 Η μέθοδος αυτή στιγμάτιζε από εδώ 

και στο εξής την εξωτερική πολιτική του Βυζαντίου ως το τέλος του. Παράλληλα, η 

αδυναμία εξάρθρωσης ή χειραγώγησης όλων των βαρβαρικών φυλών σε συνδυασμό με την 

πρωτοφανή ως τότε επιτυχία των Βουλγάρων να δημιουργήσουν αναγνωρισμένο 

ειδωλολατρικό κράτος μέσα στις κτήσεις της αυτοκρατορίας (681), έστρεψαν το Βυζάντιο 

προς τη διεύθυνση διατύπωσης ενός καινούριου Δόγματος, αυτό της Κοινοπολιτείας. 

Στόχος του νέου Δόγματος ήταν η δημιουργία μίας διεθνούς κοινότητας με κέντρο το 

Βυζάντιο, μίας κοινότητας που θα βρίσκονταν κάτω από την άμεση επιρροή της 

Κωνσταντινούπολης. Με αυτόν τον τρόπο η αυτοκρατορία μονιμοποίησε, κατά κάποιο 

τρόπο, τους συμμάχους της. Βέβαια αυτή η Βυζαντινή Κοινοπολιτεία, δεν σήμαινε 

βυζαντινή κυριαρχία απέναντι σε αυτούς τους λαούς της κοινότητας, όπως σήμαινε το 

Imperium Romanum. Απλά σήμαινε, κατά κάποιο τρόπο, την πολιτιστική υποταγή τους.26 

Αυτή η Κοινοπολιτεία, αυτή η «Μεσαιωνική Κοινότητα Ανατολικοευρωπαϊκών εθνών», 

όπως τη χαρακτήρισε ο Οbolensky27, «για να ήταν επιτυχής θα έπρεπε το Βυζάντιο να 

εξασφαλίσει οφέλη στους υποτελείς του».28 

Τα οφέλη αυτά εξασφαλίστηκαν μέσω μίας διαδικασίας που έθετε την αυτοκρατορία 

κέντρο των διεθνών εξελίξεων. Μέσα από τελετουργίες, συμβολισμούς, μύθους, 

προπαγάνδα, πολιτιστική διείσδυση και διπλωματικές πρακτικές, το Βυζάντιο κατάφερε να 

αποκτήσει μία ειδική βαρύτητα στη διεθνή σκηνή που πήγαζε από την αρχαιότητα της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και να πείσει για την αποστολή του. Έδειξε ότι αποτελεί το 

σταθερό παράγοντα του διεθνούς συστήματος, ενέπνευσε σε όλους τους λαούς – μέσω της 

επίδειξης της ισχύος του – σεβασμό, θαυμασμό, φόβο και τελικά έμμεση υποταγή. Κανένας 

παίχτης του διεθνούς συστήματος δε μπορούσε να λειτουργεί και να δρα μέσα σε αυτό, 

χωρίς να λαμβάνει υπόψη του την αντίδραση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Όλοι οι 
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 Για την ακρίβεια αυτή ήταν η δεύτερη. Είχε προηγηθεί η συσπείρωση όλων των τότε γνωστών 
δυνάμεων για την αντιμετώπιση των Ούννων, το 451 στα Καταλαυνικά Πεδία. Ο Ηράκλειος 
εξασφάλισε τη βοήθεια των φυλών του Καυκάσου και έκανε μια συμμαχία με τους Χαζάρους, Οι 
βόρειες επαρχίες της Περσίας, που συνόρευαν με τον Καύκασο, αποτέλεσαν μια από τις κύριες 
περιοχές στρατιωτικής δράσης του αυτοκράτορα. 
26

 Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική, σελ 210. 
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 Οbolensky Dimitri, Η Βυζαντινή Κοινοπολιτεία: Η ανατολική Ευρώπη 500-1453 μ.Χ., Εκδόσεις 
Βάνιας, 1991.σελ. 123. 
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 Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική 6ος-11ος αιώνας, Εκδόσεις, Ποιότητα, 
Αθήνα, 2001, σελ 229. 
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πολιτισμένοι λαοί ζητούσαν αναγνώριση από το Βυζάντιο. Όλοι οι πολιτισμένοι ηγέτες 

ζητούσαν την παράδοση κάποιου τίτλου, προνομίων ή ευνοϊκής μεταχείρισης από το 

Βυζαντινό αυτοκράτορα. Ζητούσαν δηλαδή νομιμοποίηση. Η αυτοκρατορία αντάλλαζε αυτή 

την παραχώρηση νομιμοποίησης με στρατηγικής κυρίως φύσεως πλεονεκτήματα, ώστε να 

αντισταθμίζει τη συνήθως ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη του αντιπάλου. Κάτι τέτοιο 

συνέβη με την περίπτωση των σλαβικών φύλων του βορρά, και ιδιαίτερα των ρωσικών 

φύλων. 

Σε ορισμένες βέβαια σπάνιες περιπτώσεις, όπως των Σλάβων της Βαλκανικής, χρήσιμες 

αποδείχθηκαν οι μυστικές διπλωματικές τακτικές καθώς και οι απειλές, οι πρακτικές 

εκφοβισμού του εχθρού και οι δωροδοκίες. Τέθηκαν όμως μόνο υπό το πλαίσιο της 

ευέλικτης βραχυχρόνιας πολιτικής, όταν λόγω ελλείψεως χρόνου, οι συμμαχίες έπαιρναν το 

χαρακτήρα άτυπης συνεννόησης για την αποφυγή ενός κινδύνου. Αυτό συνέβαινε κυρίως 

όταν αστάθμητοι παράγοντες επέβαλαν την γρήγορη αντιμετώπιση ενός προβλήματος και 

οι ήδη υπάρχουσες συμμαχίες δεν ευνοούσαν την επιθυμητή έκβαση των πραγμάτων.  Οι 

συμμαχίες και συμφωνίες τέτοιας φύσεως διαλύονταν αμέσως μετά την λήξη της 

«επαγγελματικής» συνεργασίας και δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις στη βυζαντινή ιστορία 

όπου δύο πρώην σύμμαχοι γίνονταν σε σύντομο χρονικό διάστημα (ακόμα και μηνών) 

άσπονδοι εχθροί, όπως συνέβη ορισμένες φορές με τους Σλάβους.29 

Την ίδια περίοδο που το Βυζάντιο έχτιζε την κοινοπολιτεία του, κάτοχοι της περσικής 

κληρονομιάς στην ανατολή χρίζονταν οι Άραβες.30 Αυτό συνέβη γιατί όπως τελικά 

αποδείχθηκε, οι μακροχρόνιοι πόλεμοι ανάμεσα στους Πέρσες και τους Βυζαντινούς 

εξάντλησαν και τα δύο κράτη. Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι Άραβες.31 Οι Άραβες 

είχαν ασπαστεί πρόσφατα μια νέα θρησκεία, τον ισλαμισμό και επιτιθέμενοι με ορμή, μέσα 

σε λίγα χρόνια κατέλυσαν το περσικό κράτος και εισέβαλαν στις ανατολικές περιοχές του 

βυζαντινού κράτους. Ύστερα κατέκτησαν την Κύπρο, τη Ρόδο κι άλλα νησιά και βάδισαν 

κατά της Βασιλεύουσας. Δύο φορές πολιόρκησαν την Κωνσταντινούπολη με πολύ στρατό 

και στόλο. Οι πολιορκημένοι Βυζαντινοί πέρασαν δύσκολες ώρες και αντιστάθηκαν γενναία. 

Χάρις στο «υγρό πυρ», ένα καινούριο όπλο που επινόησαν, έκαψαν τα καράβια των 

Αράβων και τους ανάγκασαν, το 717, να λύσουν την πολιορκία και να επιστρέψουν στη 
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 Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική, 6ος-11ος αιώνας, Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα, 2001, σελ. 66-67. 
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χώρα τους. Η επιβίωση της ίδιας της αυτοκρατορίας διακινδύνευσε όσο ποτέ άλλοτε μέχρι 

το 1204. Έτσι, το Βυζάντιο αναγκάστηκε να αναθεωρήσει και να εγκαταλείψει τα 

μεγαλεπήβολα οράματα του Imperium Romanum, τουλάχιστον για την παρούσα φάση. Για 

πρώτη φορά οι Βυζαντινοί ένιωσαν την ίδια τους την υπόσταση να διακυβεύεται. Βρέθηκαν 

ενωμένοι όσο ποτέ, κάτω από την κοινή ανάγκη να ορθώσουν το υψηλό πατριωτικό τους 

φρόνημα. Αυτός ο αγώνας είχε δύο μορφές, καθώς παράλληλα με την προσπάθεια για τη 

σωτηρία του κράτους, έγινε και προσπάθεια για τη σωτηρία του Χριστιανισμού από τους 

άπιστους. Γεννήθηκε έτσι ο βυζαντινός εθνικισμός, η βυζαντινή απάντηση στον Ιερό Πόλεμο 

του Ισλάμ, και μέσα από αυτόν εγκαινιάστηκε η περίοδος στρατικοποίησης των κοινωνικών 

δομών του κράτους. Οι εκστρατείες από εδώ και στο εξής «σταυροφοριοποιήθηκαν» και η 

πατριωτική ιδέα έμεινε χαραγμένη στις βυζαντινές ψυχές ως το τέλος. Η χριστιανική πίστη 

χρησιμοποιήθηκε σαν το συνδετικό στοιχείο που ένωνε όλον τον πληθυσμό. Αποτελούσε το 

κοινό σημείο αναφοράς. Η προάσπιση της θρησκείας κατέληξε να ταυτίζεται με την 

προάσπιση της ζωής του ίδιου του κράτους. Άλλωστε η ύπαρξη της Ανατολικής Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας και η ιδέα ότι η Κωνσταντινούπολη αποτελεί την φυσική κληρονόμο της 

Ρώμης θεωρείται έργο θεϊκό, οπότε και η προάσπιση της ύπαρξης του κράτους θεωρείται 

ως ανταπόδοση σε αυτό το «θεϊκό» έργο. Πλέον, ο πόλεμος που γίνονταν για το Χριστό 

ήταν πιο ιερός από τον πόλεμο που γίνονταν για την ανασύσταση της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας.32 

Από τα τέλη του 8ου αιώνα, ο χαρακτήρας της διπλωματίας και της διαμόρφωσης του 

Βυζαντινού Κοινοπολιτισμού, πήρε άλλη μορφή. Η κύρια αιτία αυτής της αλλαγής ήταν η 

μορφοποίηση των χριστιανικών καθεστώτων στη Δύση και στη συνέχεια, η άνοδος των 

Μακεδόνων αυτοκρατόρων στο θρόνο της Πόλης. Η «συναρμολόγηση» της Αγίας Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους από διάσπαρτα φεουδαρχικά κρατίδια και ο 

σταδιακός διαχωρισμός της Παπικής Εκκλησίας και του Πατριαρχείου της 

Κωνσταντινούπολης, ήταν από τους κύριοι παράγοντες "χριστιανοποίησης" της εξωτερικής 

πολιτικής αλλά και συρρίκνωσης των επεκτατικών σχεδίων. 

Υπακούοντας στη βασική πολιτική ιδεολογία που κληρονόμησε από τη Ρώμη, το Βυζάντιο 

προσέδωσε στον εαυτό του ρόλο οικουμενικό και επιδίωξε να συγκροτήσει μία διεθνή τάξη 

με βάση τις εσωτερικές του αξίες. Μέσα από αιώνες παγκόσμιας πρωτοκαθεδρίας, 

αντιμετώπισε ένα θεμελιώδη μετασχηματισμό: τη μετατροπή του από ρωμαϊκή πολιτεία σε 
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ελληνοχριστιανικό κράτος. Η σταδιακή αυτή αλλαγή, που συντάραξε ολόκληρη τη δομή της 

αυτοκρατορίας, επηρέασε ιδιαίτερα το χαρακτήρα της εξωτερικής πολιτικής και έγινε 

ιδιαίτερα εμφανής στον τρόπο χειραγώγησης των εθνικών θεμάτων. 

 

2. Η Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική 

 

 

«Εφόσον δεν είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε μετωπική επίθεση,  

αλλάζουμε την τακτική μας και επιδιώκουμε να επικρατήσουμε 

 χωρίς αιματοχυσία. Η νίκη σημαίνει πάντοτε το ίδιο,  

αλλά τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται είναι διάφορα.» 

Άννα Κομνηνή 

 

2.1 Το θεωρητικό υπόβαθρο της Υψηλής Στρατηγικής 

 

Το θεωρητικό πλαίσιο της υψηλής στρατηγικής  περιλαμβάνει αφενός το πλαίσιο ανάλυσης 

των πολέμων και αφετέρου τις μακροσκοπικές υψηλές στρατηγικές των κρατών, τόσο σε 

ειρηνικές περιόδους, όσο και σε περιόδους πολέμου. Η μακροσκοπική υψηλή στρατηγική 

δεν αφορά μόνο το στοιχείο της σύγκρουσης στη διεθνή πολιτική, αλλά και την αύξηση της 

επιρροής ενός κράτους στη διεθνή πολιτική μέσω της προώθησης θεσμών συνεργασίας και 

επιδίωξης προώθησης πανανθρώπινων αξιών. Στην ουσία η υψηλή στρατηγική αποτελεί 

τον τρόπο με τον οποίο ένα κράτος συνδυάζει όλους τους συντελεστές ισχύος που διαθέτει, 

όπως οικονομία, ένοπλες δυνάμεις, τεχνολογία, γεωγραφική θέση, δημογραφία, 

διπλωματία, διεθνή νομιμοποίηση, πολιτική και κοινωνική συνοχή, προκειμένου να 

προωθήσει και να μεγιστοποιήσει το εθνικό του συμφέρον . 

 

Η στρατιωτική στρατηγική αναφέρεται στη χρήση της ένοπλης βίας για την προώθηση των 

πολιτικών σκοπών και περιλαμβάνει τις χερσαίες, ναυτικές και εναέριες δυνάμεις. Ο 

πόλεμος υπακούει με ελάχιστες εξαιρέσεις στους πολιτικούς αντικειμενικούς σκοπούς οι 

οποίοι εάν επιτευχθούν ή εκπληρωθούν η χρήση βίας δεν θα έχει νόημα. Η χρήση ένοπλης 
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βίας έχει τρεις βασικούς επιχειρησιακούς στόχους με σκοπό την κάμψη της θέλησης του 

αντιπάλου33. Πρώτος είναι η καταστροφή των ένοπλων δυνάμεων του αντιπάλου που 

αποτελεί και το σημαντικότερο κομμάτι των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Δεύτερος είναι η 

κατάκτηση και υπεράσπιση εδάφους, και τρίτος η καταστροφή συντελεστών ισχύος του 

αντιπάλου πλην των ενόπλων δυνάμεών του. 

 

Η τακτική νίκη στη μάχη καλείται να εξυπηρετεί σε κάθε περίπτωση τους αντικειμενικούς 

πολιτικούς σκοπούς, σε αντίθετη περίπτωση, οι τακτικές νίκες θα είναι χωρίς αντίκρισμα. 

Παράλληλα, η στρατηγική πρέπει να προσαρμόζεται στις τακτικές δυνατότητες. Στην 

περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν ισχύει ο στρατός  θα οδηγηθεί σε ήττες σε τακτικό επίπεδο 

και κατ’ επέκταση σε στρατηγική ήττα. 

 

Η οικονομία του πολέμου αφορά την χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεων, τον 

εξοπλισμό, καθώς και ζητήματα διοικητικής μέριμνας. Για την υψηλή στρατηγική θα πρέπει 

να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η υπονόμευση της οικονομικής υποστήριξης των εχθρικών 

ενόπλων δυνάμεων. Συνήθως αποδίδουν περισσότερο οι επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν 

με την καταστροφή των οικονομικών μέσων τα οποία έχουν άμεση σχέση με την 

υποστήριξη των εχθρικών ενόπλων δυνάμεων και όχι με την καταστροφή των γενικότερων 

οικονομικών υποδομών του αντιπάλου, αφού ο λαός σε κατάσταση πολέμου είναι 

διατεθειμένος να υποβληθεί σε τέτοιου είδους θυσίες34. 

 

Στον τομέα της εσωτερικής πολιτικής, η ικανότητα ενός πολιτικού συστήματος να 

εξασφαλίζει τη λαϊκή υποστήριξη, ηθική και υλική, για την ενίσχυση των ένοπλων 

δυνάμεων αποτελεί σημαντικό παράγοντα της υψηλής στρατηγικής. Η προώθηση της 

οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, από τον οποίο εξαρτάται άμεσα η 

πολιτική οργάνωση του κράτους και η συνοχή του πολιτικού συστήματος. Σημαντικό 

παράγοντα αποτελεί και η εσωτερική νομιμοποίηση, η οποία συνίσταται στην ανοχή ή την 

υποστήριξη των πολεμικών προσπαθειών από τον λαό που εξαρτάται από τους πολιτικούς 

αντικειμενικούς σκοπούς του πολέμου35, ενώ ποικίλει ανάλογα και με τη μορφή του 

πολιτεύματος36. 
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 Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική, 6ος-11ος αιώνας, Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα, 2001, σελ. 16-22. 
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 Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική, 6ος-11ος αιώνας, Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα, 2001, σελ. 29-33. 
35

 Η υπεράσπιση των εθνικών συνόρων αποσπά συνήθως καθολική λαϊκή νομιμοποίηση. 
36

 Π.χ. Στο φεουδαρχικό σύστημα ο μονάρχης πρέπει να εξασφαλίσει την υποστήριξη των βαρόνων. 
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Η διεθνής νομιμοποίηση, από την άλλη, εξαρτάται από το κατά πόσο ο σκοπός και τα μέσα 

του πολέμου συμβαδίζουν με τις διεθνείς αξίες. Άλλωστε η διεθνής νομιμοποίηση μπορεί 

να επηρεάσει τη στάση τρίτων δυνάμεων προς τους εμπολέμους.37 

 

Για την μακροσκοπική υψηλή στρατηγική καθοριστικό ρόλο παίζει το στοιχείο του 

ανταγωνισμού σε ένα άναρχο διεθνές σύστημα όπου οι δρώντες προσπαθούν πρωτίστως 

και με κάθε τρόπο να αποφύγουν την πιθανή ήττα στον πόλεμο και τις συνέπειες που το 

γεγονός αυτό συνεπάγεται για την επιβίωση τους και τα ζωτικά συμφέροντα τους. Στο 

πλαίσιο αυτό τα κράτη ακολουθούν διαχρονικά τέσσερα πρότυπα στρατηγικών38. Πρώτη 

εμφανίζεται η στρατιωτική ανάσχεση – επέκταση, στρατηγική η οποία συνίσταται στη 

χρήση της ισχύος του κράτους, είτε για να αμυνθεί (ανάσχεση), είτε για να επιβληθεί σε 

αυτούς που του απειλούν ή ακόμα και να προχωρήσει σε ένα επιθετικό πόλεμο39. Κατόπιν 

ακολουθεί η δημιουργία συμμαχιών. Ένα κράτος συμμαχεί με άλλα είτε για την 

αντιμετώπιση μιας απειλής, είτε λόγω της ύπαρξης άλλων κοινών συμφερόντων. Οι 

συμμαχίες συγκεντρώνουν πόρους και ισχύ για την προώθηση κοινών σκοπών στο πλαίσιο 

ενός διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο των συμμαχιών περιορίζεται η 

αυτονομία δράσης των συμμετεχόντων κρατών σε ένα βαθμό, ενώ είναι ευάλωτες στο 

σύνδρομο της αδράνειας, αφού το κάθε κράτος έχει συμφέρον να μεγιστοποιεί τα οφέλη 

από τις συμμαχίες και να ελαχιστοποιεί το κόστος που οι συμμαχίες του συνεπάγονται. 

Έπειτα, ακολουθεί η στρατηγική της εξισορρόπησης, η οποία έχει σαν στόχο την  

εξουδετέρωση απειλών μέσω ισορροπιών μεταξύ άλλων μονάδων του συστήματος, ώστε 

να μην μπορεί ο αντίπαλος να συγκεντρώσει τις δυνάμεις του εναντίον του κράτους που 

ασκεί την στρατηγική. Οι συμμετέχοντες δεν περιορίζονται από ελευθερία δράσης όπως 

στις συμμαχίες, ενώ δεν επωμίζονται και το κόστος που απορρέει από την συμμετοχή σε 

συμμαχίες. Οι εξισορροπήσεις θα μπορούσαν να αποβούν ιδιαίτερα επωφελείς εάν τα 

κράτη προσαρμόζονται γρήγορα και ευέλικτα στους εκάστοτε συσχετισμούς ισχύος40. 

Βέβαια ένα σημαντικό μειονέκτημα της συγκεκριμένης στρατηγικής δεν θα μπορούσε να 

είναι άλλο από τον μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας που εμπεριέχει. Τέλος, η τελευταία 
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 Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική, 6ος-11ος αιώνας, Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα, 2001, σελ. 21. 
38

 Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική, 6ος-11ος αιώνας, Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα, 2001, σελ. 29-33. 
39

 Οbolensky Dimitri, Η Βυζαντινή Κοινοπολιτεία: Η ανατολική Ευρώπη 500-1453 μ.Χ., Εκδόσεις 
Βάνιας, 1991, σελ.32-33. 
40

 Jones A. H. M., The Later Roman Empire, 284 – 602: A social, Economic and Administrative Survey, 
University of Oklahoma Press, Norman, Oklahoma, 1964, σελ. 309-312. 
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στρατηγική είναι αυτή του κατευνασμού, η οποία αποτελεί την προσπάθεια άμβλυνσης 

της απειλής μέσω παραχωρήσεων, μονομερών ή αμοιβαίων, με στόχο είτε τον πρόσκαιρο 

κατευνασμό μιας δευτερεύουσας απειλής για την συγκέντρωση των προσπαθειών στην 

κύρια απειλή, είτε, σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο, την υπέρβαση της αντιπαλότητας. Το 

πλεονέκτημα, εφόσον η στρατηγική αυτή επιτευχθεί, είναι η μείωση του συγκρουσιακού 

στοιχείου στις εξωτερικές σχέσεις ενός κράτους. Ωστόσο το κύριο μειονέκτημα της είναι ότι 

μπορεί εύκολα να εκληφθεί ως ένδειξη αδυναμίας και να ωθήσει τον αντίπαλο να αυξήσει 

τις απαιτήσεις του41. Όλες οι προαναφερθείσες στρατηγικές είναι γεγονός ότι δεν 

ακολουθούνται μεμονωμένα αλλά στην πραγματικότητα συνδυάζονται, καθώς δεν είναι 

αλληλοαποκλειόμενες, απλώς κάποια υπερισχύει κάποιας άλλης ανάλογα με τη φύση του 

εκάστοτε αντιπάλου.  

 

Οι παραπάνω στρατηγικές στην ουσία λοιπόν αποτελούν το πυρήνα χάραξης της υψηλής 

στρατηγικής ενός κράτους η οποία μπορεί να αποτιμηθεί ως επιτυχής ή ανεπιτυχής με βάση 

ορισμένα κριτήρια αξιολόγησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης της υψηλής στρατηγικής όπως 

παρουσιάζει στο έργο του ο κ.Χ.Παπασωτηρίου είναι42 πρώτον, η καταλληλότητα, η οποία 

συνίσταται στη δυνατότητα μιας υψηλής στρατηγικής να προσαρμόζεται στις ευκαιρίες ή 

τις απειλές του διεθνούς περιβάλλοντος, καθώς και τις εσωτερικές συνθήκες για την 

καλύτερη προώθηση των στόχων που έχουν τεθεί. δεύτερον, η εσωτερική συνοχή, η οποία  

αναφέρεται στις πτυχές της υψηλής στρατηγικής και κατά πόσο αυτές 

αλληλοϋποστηρίζονται ή αλληλοϋπονομεύονται. τρίτον, η αποδοτικότητα, η οποία 

συνίσταται στην προώθηση των πολιτικών σκοπών με το οικονομικότερη χρήση πόρων. 

τέταρτον, ο συσχετισμός ικανοτήτων και στόχων που αφορά τη σωστή εκτίμηση των 

μέσων που διατίθενται για τον καθορισμό των πολιτικών σκοπών, καθώς συχνά η 

υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων οδηγεί σε υπερεπέκταση, με αποτέλεσμα να ακολουθεί  

κρίση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη στρατηγική που υιοθέτησε ο αυτοκράτορας 

Ιουστινιανός τον 6ο αιώνα. και πέμπτον, την αντοχή σε σφάλματα, η οποία  συνίσταται 

στην απορρόφηση των κραδασμών που προκαλούν τυχόν λάθη ή απρόβλεπτα γεγονότα 

στην υψηλή στρατηγική ενός κράτους.  

                                                           
41

 Jones A. H. M., The Later Roman Empire, 284 – 602: A social, Economic and Administrative Survey, 
University of Oklahoma Press, Norman, Oklahoma, 1964, σελ. 309-312. 
42

 Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική, 6ος-11ος αιώνας, Εκδόσεις Ποιότητα, 
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2.2 Η Υψηλή Στρατηγική στο Βυζάντιο 

 

Μετά την πτώση της Δυτικής Αυτοκρατορίας το 476 μ.Χ. το κέντρο βάρους μετατοπίζεται 

πλέον στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία λαμβάνει 

έναν τελείως διαφορετικό γεωπολιτικό προσανατολισμό από αυτόν της Ρωμαϊκής. Ο 

κρατικός μηχανισμός της Αυτοκρατορίας λειτουργούσε οργανωμένα, με την φορολογία να 

παρέχει τους πόρους για την άμυνα, καθώς και για τα σημαντικά δημόσια έργα που 

συντελέστηκαν. Στις αρχές του 6ου αιώνα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία περιλάμβανε όλες τις 

περιοχές στη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου43. Η πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη 

βρισκόταν στο σταυροδρόμι της Ευρασίας και Μεσογείου – Ευξείνου Πόντου. Από 

οικονομικής άποψης, η Αίγυπτος ήταν από η πλουσιότερη περιοχή της αυτοκρατορίας 

χωρίς να αντιμετωπίζει ελέω και της γεωγραφικής της θέσης, περιστοιχισμένη από 

ερήμους, σημαντικές εξωτερικές απειλές, πλην κάποιων φυλών στις όχθες του Άνω Νείλου, 

τις οποίες βέβαια πλήρωναν οι Βυζαντινοί για να μην προχωρούν σε επιθετικές ενέργειες44. 

Η περιοχή της Υπερκαυκασίας αποτέλεσε χώρο αυξημένου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος 

για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, καθώς η ύπαρξη της Περσίας ως αναθεωρητικής δύναμης 

στην περιοχή οδήγησε σε ένα ανταγωνισμό για την επέκταση των σφαιρών επιρροής χωρίς 

ουσιαστικά αποτελέσματα όμως για κανένα από τους δύο. Η παρουσία των νομαδικών 

φύλων στην ουκρανική στέπα που θα μπορούσαν να απειλήσουν την αυτοκρατορία 

αποτέλεσε ένα ακόμα πεδίο γεωπολιτικού ενδιαφέροντος για τους βυζαντινούς αφού θα 

έπρεπε στον διπλωματικό τομέα να παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στην περιοχή 

προλαβαίνοντας ή αποτρέποντας δυσάρεστες εξελίξεις.45 Στα Βαλκάνια η μορφολογία του 

εδάφους από τη μια πλευρά καθιστούσε δυσκολότερο τον αυτοκρατορικό έλεγχο των 

τοπικών πληθυσμών, από την άλλη, όμως, διευκόλυνε την άμυνα έναντι των εξωτερικών 

απειλών46. 

 

Η υψηλή στρατηγική που ακολούθησε ο Ιουστινιανός οδήγησε στη στρατηγική 

υπερεπέκταση του Βυζαντίου με οδυνηρές συνέπειες για την ασφάλεια της αυτοκρατορίας 

στα Βαλκάνια και την Κάτω Ιταλία. Αυτό γιατί ενώ μπορεί να περιέσωσε την Αυτοκρατορία, 

                                                           
43

 Βαλκάνια, Μ. Ασία, Συρία, Παλαιστίνη και Αίγυπτος 
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 Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική, 6ος-11ος αιώνας, Εκδόσεις Ποιότητα, 
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 Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική, 6ος-11ος αιώνας, Εκδόσεις Ποιότητα, 
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ακόμα και σε περιπτώσεις τριμέτωπων πολέμων, δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσει μια 

μακρά περίοδο ειρήνης και, παράλληλα, δεν ήταν ανθεκτική σε σφάλματα, όπως απέδειξε 

η συνέχεια με τον Ιουστίνο τον Β. Τα διαθέσιμα μέσα δεν ήταν ικανά να ανταποκριθούν 

τελικά στους μεγαλόπνοους στόχους. Οι πολιτικές που διαμόρφωσε ο ίδιος επηρέασαν 

βαθιά την μετέπειτα βυζαντινή στρατηγική σκέψη. Παρά τις απειλές από την Περσία, καθώς 

και από βαρβαρικά φύλα στα δυτικά, ο Ιουστινιανός, ο οποίος διέθετε μικρότερο 

στράτευμα, κατάφερε να ανταπεξέλθει με την κατάλληλη κινητοποίηση πόρων. Η Βυζαντινή 

αμυντική στρατηγική βασίστηκε σε δύο πυλώνες, αφενός τον τακτικό στρατό για άμυνα σε 

βάθος, και αφετέρου στις αμυντικές οχυρώσεις με την πολιτοφυλακή και τις κατώτερες 

μονάδες πεζικού να έχουν κυρίαρχο ρόλο. Επί Ιουστινιανού, μάλιστα, υλοποιήθηκε 

πρόγραμμα κατασκευής ή επιδιόρθωσης 600 περίπου οχυρών διάσπαρτών σε όλες τις 

παραμεθόριες περιοχές, κυρίως των Βαλκανίων, για την προστασία των τοπικών 

πληθυσμών47. 

 

Στα χρόνια του Ιουστινιανού, ο τακτικός στρατός ήταν τοποθετημένος στο εσωτερικό της 

επικράτειας και λειτουργούσε ως στρατηγική εφεδρεία ικανή να κινηθεί σε οποιοδήποτε 

σημείο της αυτοκρατορίας μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα48. Οι βυζαντινοί 

έδιναν μεγάλη σημασία, όχι στην αριθμητική υπεροχή, αλλά στην ποιοτική στρατηγική και 

τακτική ανωτερότητα. «Το Στρατηγικόν Του Μαυρίκιου», ένας στρατιωτικός κανονισμός, 

που συντάχθηκε μια γενιά αργότερα, περιγράφει τον πυρήνα της στρατηγικής σκέψης του 

Ιουστινιανού και των στρατηγών του Βελισάριου και Ναρσή «η στρατηγική χρησιμοποιεί 

χρόνους, τόπους, αιφνιδιασμούς και τεχνάσματα για να ξεγελά τον εχθρό, ώστε ιδανικά να 

επιτυγχάνει τους στόχους της ακόμα και χωρίς μάχη»49. Στο Στρατηγικόν του Μαυρίκιου 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή του ρίσκου και την εξοικονόμηση προσωπικού. Ο 

συγγραφέας σημειώνει τρία είδη οδηγιών που χρήζουν ιδιαίτερη μνείας. Αρχικά, είναι η  

πληροφόρηση και η παραπλάνηση, στοιχεία που διαχρονικά έχουν επηρεάσει βαθύτατα 

την στρατηγική σκέψη της Ανατολής50. Ακολουθούν οι πορείες και τα στρατόπεδα, με 

έμφαση στην ασφάλεια και την αποφυγή ρίσκου και υπογραμμίζει μεταξύ άλλων την 

αναγκαιότητα ύπαρξης περιπόλων και παρατηρητών που να προηγούνται του 
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 Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική, 6ος-11ος αιώνας, Εκδόσεις Ποιότητα, 
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 Αυτό μπορούσε να γίνεται λόγω της ύπαρξης ευρύτατου οδικού δικτύου αλλά και λόγω της 
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στρατεύματος. Τέλος, αναφέρει την παράταξη κατά τη μάχη με ιδιαίτερη έμφαση εκεί στο 

ρόλο του ιππικού, το οποίο αποτελούσε και τον πυρήνα του Βυζαντινού στρατού. Η 

παράταξη του ιππικού στη μάχη περιλάμβανε την παράταξη πρώτης γραμμής βάθους 

μερικών ιππέων και την ύπαρξη δεύτερης γραμμής ως εφεδρεία. Το πεζικό είχε έναν 

μάλλον επικουρικό ρόλο, τόσο σε τακτικό, όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Κύρια 

αποστολή του ήταν να παρασύρει τον εχθρό σε μάχη σε ευνοϊκό χρόνο και τόπο και να 

πραγματοποιεί ελιγμούς με σκοπό την ψυχολογική κατάρρευση του εχθρικού 

στρατεύματος ή την διακοπή της γραμμής επικοινωνιών του, με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα τη τακτική του Βελισάριου κατά ενός δεκαπλάσιου σε μέγεθος περσικού 

στρατεύματος που οδήγησαν στην υποχώρηση του και σε μια βυζαντινή νίκη χωρίς μάχη 

την οποία αργότερα «αποθέωσε» ο Liddell Hart51. 

 

O τακτικός στρατός βασιζόταν για την αντιμετώπιση πολλαπλών εχθρών στην υιοθέτηση 

διαφορετικής στρατηγικής αντιμετώπισης για κάθε αντίπαλο. Για παράδειγμα, με τους 

Πέρσες επεδίωκαν την μάχη του ιππικού σώμα με σώμα, με τα Γερμανικά φύλα ωστόσο 

επεδίωκαν τις ενέδρες και τις αιφνιδιαστικές επιθέσεις, με τα Νομαδικά φύλα 

αποσκοπούσαν στη μάχη σώμα με σώμα κατά την προέλαση, ενώ κατά την υποχώρηση θα 

έπρεπε να διατηρούν ισχυρή αμυντική θέση, με τα Σλαβικά φύλα, τέλος, επεδίωκαν τη 

μάχη σώμα με σώμα καθώς και ενέδρες και αιφνιδιαστικές επιθέσεις, ενώ με τη μέθοδο της 

εξαγοράς προσπαθούσαν να κατευνάσουν κάποιες σλαβικές κοινότητες, ώστε να 

αντιμετωπίζουν μικρότερες δυνάμεις52. 

 

Οι Βυζαντινοί διατήρησαν το Ρωμαϊκό πεπρωμένο του οικουμενισμού και το γεγονός αυτό 

δικαιολογούσε και η έκταση της αυτοκρατορίας τους, τουλάχιστον όταν αυτή εκτεινόταν 

από το Γιβραλτάρ έως τον Καύκασο. Κάθε παρέκκλιση, όπως η πτώση της Δυτικής 

Αυτοκρατορίας τον 5ο αιώνα και η ένταση της Περσικής απειλής τον 6ο, ερμηνευόταν ως 

θεϊκή τιμωρία για τις αμαρτίες τους και την απομάκρυνση τους από το ορθό δόγμα.53 Ο 

όρος Βυζαντινή Κοινοπολιτεία αναφέρεται στην ανάδειξη μιας διεθνούς κοινωνίας με 

κέντρο αναφοράς το Βυζάντιο και εκπροσωπεί την μετεξέλιξη του βυζαντινού 

οικουμενισμού. Όλοι οι ανεξάρτητοι άρχοντες δυνάμεων εκτός των βυζαντινών συνόρων 
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ήταν υποτελείς του αυτοκράτορα, ενώ στηριζόταν σε ένα καθεστώς διεθνούς 

νομιμοποίησης, σύμφωνα με το οποίο η νομιμοποίηση ενός ανεξάρτητου ηγεμόνα 

στηριζόταν από την αναγνώριση του τίτλου του από την Κωνσταντινούπολη54. 

 

Ο εκχριστιανισμός των βαρβαρικών περιοχών με την αποστολή ιεραποστόλων, όπως για 

παράδειγμα στην Αιθιοπία στις αρχές του 6ο αιώνα, βοήθησαν αποφασιστικά και τη 

Βυζαντινή διπλωματία. Ο Ιουστινιανός χρησιμοποίησε τόσο την ιεραποστολική διπλωματία, 

όσο και τις οικονομικές διαστάσεις της διπλωματίας, είτε μέσω τεχνικής και οικονομικής 

βοήθειας, είτε μέσω εμπορικών αποκλεισμών για να εξασφαλίσει συμμαχίες, να αποτρέπει 

εισβολές και να αποδυναμώνει τους εχθρούς. Το διπλωματικό δίκτυο του Βυζαντίου ήταν 

εξαιρετικά ανεπτυγμένο για τα δεδομένα της εποχής, ενώ ιδιαίτερα στο βόρειο μέτωπο, 

όπου οι απειλές προέρχονταν από πολλές ετεροβαρείς βαρβαρικές δυνάμεις, ο 

Ιουστινιανός προέβη σε εξισορροπητικούς ελιγμούς, καθώς και διπλωματικές ακροβασίες 

για παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις και να επεμβαίνει αποτρεπτικά όπου αυτό 

απαιτούνταν55. 

Ο Ιουστινιανός χρησιμοποίησε και τη στρατηγική του κατευνασμού56 που ως προς το 

σκέλος της Περσικής απειλής είχε στόχο την μακροπρόθεσμη βελτίωση των σχέσεων μέσω 

μονομερών παραχωρήσεων εκ μέρους του Βυζαντίου. Παρόλα αυτά απέτυχε 

μακροπρόθεσμα. Από την άλλη πλευρά, ο κατευνασμός χρησιμοποιήθηκε συχνά με 

επιτυχία για να μειώσει μια δευτερεύουσα απειλή, όπως για παράδειγμα στα Βαλκάνια και 

στη δυτική Μεσόγειο όσο το Βυζάντιο διέθετε τις δυνάμεις του για την ανάσχεση μιας 

σοβαρότερης απειλής57. 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί ο μεγάλος Βυζαντινό-περσικός πόλεμος (603-628) που έκανε 

φανερές της συνέπειες της υπερεπέκτασης, με τους Πέρσες να κινούνται εναντίον του 

Βυζαντίου σε συνδυασμό με τους Αβάρους. Ο αυτοκράτορας Φωκάς ανατρέπεται και τη 

θέση του αναλαμβάνει ο Ηράκλειος, κύριος σκοπός του οποίου ήταν η διατήρηση του 

status quo ante bellum. Με τους υπάρχοντες πόρους να είναι μειωμένοι, καθώς και σοβαρά 

προβλήματα εσωτερικής συνοχής ο Ηράκλειος επιχειρεί την αναδιοργάνωση του 
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στρατεύματος και προχωρά σε μια κίνηση αντιπερισπασμού επιτιθέμενος στην 

Υπερκαυκασία, ενώ παράλληλα προχωρά σε εξισορροπητικούς ελιγμούς κάνοντας χρήση 

των στρατηγικών του κατευνασμού και της εκμετάλλευσης των συμμαχιών. Εν τέλει, 

διενεργώντας, όπως θα δούμε και σε επόμενο κεφάλαιο, τον μεγαλύτερο ίσως ιερό πόλεμο 

στην ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, καταφέρνει να καταλάβει την περσική 

πρωτεύουσα Κτησιφώντα και να επαναφέρει το status quo ante bellum αποκρούοντας 

παράλληλα και τους Αβάρους. Η μέθοδος που ακολούθησε ο Ηράκλειος βασιζόταν στις 

παραδόσεις του 6ου αιώνα τόσο για την διπλωματία, όσο και για τη στρατιωτική 

στρατηγική. Ο συνδυασμός μιας θρησκευτικό-πατριωτικής κινητοποίησης με τις κρατικές 

δομές και πρακτικές του 6ου οδήγησαν τον Ηράκλειο στην περίφημη νίκη του 62858. Έτσι, 

ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα του βαθμού στον οποίο επηρέαζε η θρησκεία την 

πολιτική στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν μπορεί να είναι άλλο από τους βυζαντινο-

περσικούς πολέμους στα χρόνια του αυτοκράτορα Ηράκλειου. Ο Ηράκλειος κατάφερε με 

αριστοτεχνικό τρόπο να χρησιμοποιήσει την επιρροή που ασκούσε η Εκκλησία και η ίδια η 

θρησκεία στο βυζαντινό λαό και να τη μετατρέψει σε όπλο κατά των Περσών, σε χρόνια 

εξαιρετικά κρίσιμα για την Αυτοκρατορία. 

 

Συμπερασματικά, οι Βυζαντινοί κατάφεραν να ανταπεξέλθουν αντιμετωπίζοντας, 

διαχρονικά τουλάχιστον, μια δύναμη πιο ισχυρή στρατιωτικά, ενώ η επιτυχημένη υψηλή 

στρατηγική που ακολούθησαν κατέστησε το Βυζάντιο την μακροβιότερη αυτοκρατορία 

στην ιστορία του δυτικού πολιτισμού. Εκτός της προώθησης της οικουμενικής τους 

ιδεολογίας μακροπρόθεσμα, η βραχυπρόθεσμη πολιτική τους ευελιξία συνέβαλε 

αποφασιστικά στην επιτυχία της υψηλής τους στρατηγικής. Στον τομέα της στρατιωτικής 

στρατηγικής ακολούθησαν σε γενικές γραμμές την έμμεση προσέγγιση, η οποία συνήθως 

απέφευγε τις μετωπικές συγκρούσεις προβαίνοντας σε ελιγμούς, ενέδρες και 

αιφνιδιαστικές επιθέσεις. Η βυζαντινή στρατηγική επικεντρώθηκε στην έμμεση εξουθένωση 

του αντιπάλου δίνοντας έμφαση σε μη στρατιωτικές στρατηγικές. Έτσι καθίσταται επίκαιρη 

η ρήση της Άννας Κομνηνής «εφόσον δεν είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε μετωπική 

επίθεση αλλάζουμε την τακτική μας και επιδιώκουμε να επικρατήσουμε χωρίς 

αιματοχυσία. Η νίκη σημαίνει πάντοτε το ίδιο αλλά τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται 

είναι διάφορα.»59. 
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3. Η Θρησκεία στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 

 

Με δεδομένο ότι ο ρόλος της θρησκείας τόσο σε παλαιότερες όσο και σε σύγχρονες 

κοινωνικές ομάδες είναι όχι μόνο σημαντικός, αλλά πολλές φορές και καθοριστικός για τη 

λειτουργία τους, είναι αναμενόμενο και στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η δυναμική της 

θρησκείας να βρίσκεται ανάμεσα στους παράγοντες που καθόρισαν ως ένα βαθμό τη 

φυσιογνωμία του κράτους. Θα ήταν ενδιαφέρον να μελετήσουμε σε ποιο βαθμό η 

θρησκεία μπόρεσε να επηρεάσει τη διαδικασία συγκρότησης της φυσιογνωμίας της 

αυτοκρατορίας και πώς επηρέασε την εξωτερική της πολιτική. 

Η Βυζαντινή αυτοκρατορία σαν εξέλιξη του Ρωμαϊκού κόσμου, στηρίχτηκε κατά βάση σε 

τρία στοιχεία που καθόρισαν και την εξέλιξή της: στη ρωμαϊκή πολιτική θεωρία, στον 

ελληνικό πολιτισμό και στη χριστιανική πίστη 60.  

 

Η ιδιαίτερη σημασία του Χριστιανισμού για το Βυζάντιο, προκύπτει από τη διαπίστωση ότι 

«από όλα τα στοιχεία που αποτελούν τη συνισταμένη του Βυζαντίου μόνο ο Χριστιανισμός 

θεωρείται και είναι η ουκ άνευ βυζαντινή καταβολή. Είναι γνωστό ότι ο Χριστιανισμός από 

την πρώτη του εμφάνιση θεωρήθηκε ως ένας βασικός παράγοντας της ρωμαϊκής κοινωνίας· 

η αποδοχή του με αυτοκρατορική απόφαση μετά τους διωγμούς σημαίνει στροφή στην 

πολιτική της Ρώμης, που μεθοδεύτηκε με επιμονή από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο» 61. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί το Βυζάντιο 

θεωρείται σαν η «εκχριστιανισμένη και εξελληνισμένη Ρωμαϊκή ανατολική αυτοκρατορία 

με την Κωνσταντινούπολη για πρωτεύουσα» 62. 

  

Πράγματι, ελάχιστοι υπήρξαν οι τομείς δραστηριότητας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας που 

έμειναν έξω από τη σφαίρα επιρροής της νέας θρησκείας. Η συμβολή του Χριστιανισμού 

στις δομές του βυζαντινού κόσμου φαίνεται έντονα στα χαρακτηριστικά της πολιτικής του 

ζωής και μπορούν να το επιβεβαιώσουν τα παρακάτω στοιχεία.  

 

 

                                                           
60

 Ostrogorsky, George, History of the Byzantine State, Rutgers University Press (first published 1963), 

1986. 
61

 Γλύκατζη – Αρβελέρ Ελένη, Γιατί το Βυζάντιο, Εκδόσεις, Ελληνικά Γράμματα, 2009. 
62

 Γλύκατζη – Αρβελέρ Ελένη, Γιατί το Βυζάντιο, Εκδόσεις, Ελληνικά Γράμματα, 2009. 



Διαλεκτική Πολέμου και Θρησκείας 2013 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  - ΠΜΣ Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών 
 

28 

3.1 Ο Χριστιανισμός στην πολιτική και την Πολιτεία του Βυζαντίου  

 

Η μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη και η μετατόπιση του κέντρου 

βάρους της αυτοκρατορίας στην Ανατολή, κατεξοχήν χώρο ανάπτυξης του χριστιανικού 

στοιχείου, δείχνει ότι από την πρώιμη βυζαντινή εποχή ο Χριστιανισμός επηρέαζε την 

προοπτική και τις επιλογές της νέας αυτοκρατορίας. Αυτό φάνηκε από τη φυσιογνωμία που 

δόθηκε εξαρχής στη νέα πρωτεύουσα, της οποίας το κυριότερο γνώρισμα αποτέλεσε ο 

έντονος και συμβολικός χριστιανικός χαρακτήρας. Οι εκκλησίες καθώς και τα χριστιανικά 

κτίρια και σύμβολα κατέλαβαν θέση στα πλέον κεντρικά σημεία της πόλης και έδειξαν ότι ο 

Κωνσταντίνος είχε πάρει την απόφαση να δώσει στην αυτοκρατορία του χαρακτήρα 

ανάλογο με το περιεχόμενο της νέας θρησκείας.  

 

Ο τίτλος του ηγεμόνα και το πολίτευμα παίρνουν στοιχεία από τη νέα θρησκεία. Η 

αποδοχή από τον αυτοκράτορα του τίτλου «εν Χριστώ τω θεώ πιστός βασιλεύς», η στέψη 

που πραγματοποιείται με χριστιανική τελετή και η υποχρέωσή του να ενσωματώνει στην 

πολιτική του κατεξοχήν χριστιανικές αρετές, όπως η φιλανθρωπία, η ευεργεσία και η 

πραότητα, αποτελούν σημαντικά τεκμήρια για την επιρροή της χριστιανικής διδασκαλίας 

στην αντίληψη του αυτοκράτορα αναφορικά με τη θέση και την αποστολή του. 

Προβλήματα που δημιουργούνται ανάμεσα στην κοσμική και θρησκευτική εξουσία κατά 

κανόνα αντιμετωπίζονται ομαλά, οι σχέσεις τους είναι αρμονικές και οι 

αλληλοσυμπληρούμενες εξουσίες αποτελούν την εγγύηση για την ενότητα και την ειρηνική 

λειτουργία των θεσμών της αυτοκρατορίας. Ο πατριάρχης είναι ο επί γης αντιπρόσωπος 

του Χριστού και ποιμένας των χριστιανικών ψυχών και δεν διστάζει απευθυνόμενος προς 

τον αυτοκράτορα να διευκρινίσει: «Σοί βασιλείαν ο Θεός ενεχείρισεν. ημίν τα της εκκλησίας 

επίστευσε» (Μ. Αθανάσιος). Ο αυτοκράτορας επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην άσκηση 

της πολιτικής εξουσίας και μεριμνά για την ευδαιμονία και τον ειρηνικό βίο των υπηκόων 

του. Αυτό το πλαίσιο λειτουργίας των εξουσιών δεν επέτρεψε να υπάρξει ούτε 

καισαροπαπισμός, ούτε παποκαισαρισμός στο Βυζάντιο63.  

 

Στο χώρο της Νομοθεσίας και του Δικαίου, ο αυτοκράτορας βάσει του μοναρχικού 

πολιτεύματος, είχε το δικαίωμα να ρυθμίζει απόλυτα τα πολιτικά, στρατιωτικά, νομοθετικά 
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και εκκλησιαστικά θέματα64. Ο βυζαντινός ηγεμόνας όμως δεν ήταν απόλυτος μονάρχης και 

δεν μπορούσε η βυζαντινή μοναρχία να χαρακτηριστεί θεοκρατία65. Αυτό συνέβαινε γιατί 

υπήρχαν περιορισμοί από τη διδασκαλία της Εκκλησίας, το φυσικό δίκαιο και την ηθική, 

που καθιστούσαν θεωρητική και μόνο τη νομοθετική εξουσία του αυτοκράτορα66. Οι αρετές 

και τα ιδεώδη του Χριστιανισμού ενσωματώνονται στη νομοθεσία και την απονομή της 

δικαιοσύνης μέσα από την υποχρέωση του αυτοκράτορα να προσαρμόζει την εξουσία του 

κατά μίμησιν Θεού και να αποτελεί ο ίδιος υπόδειγμα δικαιοσύνης και φιλανθρωπίας. Έτσι 

κατανοείται γιατί το δόγμα των Βασιλικών: «Όπερ αρέσει τω βασιλεί νόμος εστίν» δεν 

μπόρεσε ποτέ να βρει πρακτική εφαρμογή στο Βυζάντιο και γιατί αληθινός κυβερνήτης του 

κράτους ήταν ο νόμος και όχι ο αυτοκράτορας σαν πρόσωπο και θεσμικό όργανο.  

 

Τα χριστιανικά σύμβολα συνοδεύουν κάθε επίσημη εκδήλωση και παρουσία του κράτους 

και εκφράζουν εμφανέστατα τον χριστιανικό προσανατολισμό του. Ιδίως τα νομίσματα που 

κυκλοφορούν σε όλη την οικουμένη, μεταφέρουν την κυρίαρχη ιδεολογία, τονίζοντας τη 

σχέση του κράτους με την ορθοδοξία, καθώς και τη θρησκευτική και πολιτική κυριαρχία του 

αυτοκράτορα, του οποίου η εξουσία ξεκάθαρα προέρχεται από τον Θεό.  

3.2 Η παρουσία του Χριστιανισμού στην Βυζαντινή κοινωνία  

 

Πέρα όμως από τον αυτοκράτορα και ο υπήκοος του Βυζαντινού κράτους είναι ακραιφνής 

και πιστός χριστιανός. Πιστεύει ότι το κράτος στο οποίο ανήκει είναι υπό την προστασία 

του Θεού και απολαμβάνει την εύνοιά Του. Την πίστη αυτή εκφράζει ο Κοσμάς ο 

Ινδικοπλεύστης τον 6ο αιώνα όταν αναφέρει ότι: «Το Κράτος των Ρωμαίων ου 

καταληθήσεται, θα μείνει αλώβητον ανά τους αιώνας, ως πρώτον πιστεύσαν εις τον 

Δεσπότην Χριστόν» 67.  

 

Τα μέλη της βυζαντινής κοινωνίας είναι νομοταγείς υπήκοοι του αυτοκράτορα και 

προσηλωμένοι στην πίστη τους χριστιανοί, καθοδηγούμενοι από μοναχούς και κληρικούς, 

ακούουν αδιάκριτα στο όνομα Ρωμαίος ή Χριστιανός, έννοιες ταυτόσημες στο Βυζάντιο, 
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 Γάσπαρης Χ. – Νικολούδης Ν. – Πέννα Β., Ελληνική Ιστορία, Τόμ. Β΄ – Βυζάντιο και Ελληνισμός, 
Εκδόσεις Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Πάτρα, 1999. 
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 Βeck Hans-Georg, H Βυζαντινή Χιλιετία, (Δημοσθένης Κούρτοβικ Μετάφρ.), Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις 
Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 1992. 
66

 Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη, Βυζαντινή Ιστορία, (Β΄ Έκδοση), Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 1996, τόμ. 
Α΄, σελ. 324-610. 
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  Γλύκατζη – Αρβελέρ Ελένη, Γιατί το Βυζάντιο, Εκδόσεις, Ελληνικά Γράμματα, 2009. 
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που ο αυτοκράτοράς του Λέων ΣΤ΄ ονομάζει χαρακτηριστικά Έθνος Χριστιανών, ενώ τον 

βυζαντινό λαό ονόμασαν Περιούσιο ή Νέο Ισραήλ.68 Με τις γιορτές, τα πανηγύρια, τις 

δεισιδαιμονίες και τις κοινωνικές και θρησκευτικές ταραχές, αποτελούσε πολύχρωμο 

μωσαϊκό μιας ζωηρής και ανήσυχης μεσαιωνικής κοινωνίας69.  

 

Η Εκκλησία βρίσκεται κοντά στον απλό λαό και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως 

υπουργείο κοινωνικής πρόνοιας. Το καθήκον να περιθάλπει τους φτωχούς, τους ξένους, τις 

χήρες και τα ορφανά ήταν μια ευαγγελική υποχρέωση, που την ανέλαβε η Εκκλησία τον 4ο 

αιώνα70. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούμε τα έργα των εκκλησιαστικών Πατέρων 

του 4ου αιώνα, τα οποία διαπνέονται από έντονο πνεύμα προσφοράς και αλτρουισμού, 

τόσο σαν θεωρητικές αντιλήψεις, όσο και ως συγκεκριμένες πρακτικές, που εκδηλώνονται 

με την έμπρακτη επίδειξη αλληλεγγύης προς ενδεείς και αναξιοπαθούντες. Βασικό άλλωστε 

χαρακτηριστικό που εισάγεται στο βίο των Βυζαντινών είναι η φιλανθρωπία και η 

αποστασιοποίηση από τα υλικά αγαθά, που θεωρούνται τα κυριότερα στοιχεία για την 

τελείωση του ανθρώπου. Η φιλανθρωπία στο Βυζάντιο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όχι 

μόνο της αυτοκρατορικής υπόστασης αλλά και της κοινωνικής και πολιτικής αρετής κάθε 

χριστιανού71.  

 

Μέσα στα νέα πολιτικά, πολιτισμικά και κοινωνικά πλαίσια που δημιουργήθηκαν κάτω από 

την επίδραση του ευαγγελικού λόγου, ενώθηκαν ο ελληνικός πολιτισμός με τη ρωμαϊκή 

παράδοση και έδωσαν αυτό που σήμερα ονομάζουμε Βυζαντινό πολιτισμό. Επιπλέον, ο 

Χριστιανισμός συνέβαλε καθοριστικά ώστε το Βυζάντιο να παρακάμψει τα προβλήματα που 

δημιουργούσαν οι ανατολικοί λαοί, να τους προσεγγίσει πολιτισμικά και να εξασφαλίσει 

χωρίς ιδιαίτερες δαπάνες και απώλειες την ομαλή συνύπαρξη των ανομοιογενών 

πολιτισμικά πληθυσμών τους. Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι η θρησκεία αποτέλεσε ένα 

σημαντικό παράγοντα που ενίσχυσε τη συνοχή της αυτοκρατορίας σε δύσκολους καιρούς, 

όπως την περίοδο της βασιλείας του Ηράκλειου, που ο χριστιανισμός αποτέλεσε το κίνητρο 

για την νίκη ενάντια των Περσών. 
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  Γλύκατζη – Αρβελέρ Ελένη, Γιατί το Βυζάντιο, Εκδόσεις, Ελληνικά Γράμματα, 2009. 
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 Καραγιαννόπουλος Ε. Ιωάννης, Η Βυζαντινή ιστορία από τις πηγές (Β΄ Έκδοση), Εκδόσεις Βάνιας, 
Θεσσαλονίκη, 1996. 
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 Mango Cyril, Βυζάντιο, η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, (Δημήτρης Τσουγκαράκης, Μετάφρ.). (Β΄ 
Έκδοση), Εκδόσεις Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 1990. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ 

1. Οι Καταβολές και η Θέση του Ισλάμ 

1.1. Τα Πρώτα Χρόνια του Ισλάμ 

Ο όρος Ισλάμ συναντάται κατά την προϊσλαμική περίοδο στο εμπορικό λεξιλόγιο του 

Αραβικού κόσμου και σήμαινε την συμφωνία, τη συνθήκη, το λόγο της τιμής για το 

«κλείσιμο» μας υποθέσεως. Ο Μωάμεθ με το κήρυγμά του έδωσε νέο περιεχόμενο και 

δύναμη στον παλαιό όρο, χρησιμοποίησε δε αυτόν από την πρώτη φάση της δράσεώς του 

για να δηλώσει την υπαρξιακή υποταγή στην κλήση του Αλλάχ και να προσδιορίσει τον 

σκοπό και τον προσανατολισμό των οπαδών του. Όσοι αποδέχονται την μορφή αυτής της 

σχέσεως με τον Θεό ονομάζονται Μουσουλμάνοι (Muslim). Με την πάροδο του χρόνου ο 

όρος Ισλάμ έγινε, κυρίως στις εκτός Αραβικού κόσμου γλώσσες, το όνομα ενός 

θρησκευτικού συστήματος ιδεών, νόμων και πράξεων. Στην Ελληνική γλώσσα έχουν 

χρησιμοποιηθεί οι όροι Ισλαμισμός, Μουσουλμανισμός, Μωαμεθανισμός. Ο τελευταίος 

μάλλον ερεθίζει τους Μουσουλμάνους, γιατί δεν λατρεύουν τον Μωάμεθ όπως π.χ. οι 

Χριστιανοί τον Χριστό, αλλά απλώς ακολουθούν την διδασκαλία του και τον τιμούν σαν τον 

πρώτο προφήτη.72 

Ο Μωάμεθ, ιδρυτής του Ισλάμ (570 μ.Χ. - 632 μ.Χ.), κατόρθωσε με το κήρυγμά του που είχε 

θρησκευτικοπολιτικό περιεχόμενο, να οργανώσει την αραβική κοινωνία σε ισλαμική 

κοινότητα, να οργανώσει στρατό και να συνενώσει όλες τις διεσπαρμένες μέχρι τότε φυλές. 

Οι αραβικές στρατιές ξεκινώντας από την Αραβική Χερσόνησο επεκτάθηκαν προς τα 

βόρεια, προς Συρία, Παλαιστίνη και Μεσοποταμία. Από εκεί κινήθηκαν ταυτόχρονα προς 

τρεις κατευθύνσεις: Δυτικά μέσω Αιγύπτου προς Βόρεια Αφρική και μέσω Γιβραλτάρ στην 

Ιβηρική Χερσόνησο και Γαλλία, βόρεια προς Μικρά Ασία και Καύκασο, ανατολικά δια μέσου 

Ιράν προς κεντρική Ασία και Ινδική Χερσόνησο. Αυτή την «ορμή προς τη Δύση» την 

αναχαίτισαν οι Φράγκοι στη Γαλλία, οι Βυζαντινοί στη Μικρά Ασία73 και οι Χαζάροι στον 

Καύκασο.74 
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 http://d1.islamhouse.com/data/el/ih_books/single/el_What_is_islam.pdf  
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 Οι επεκτατικές βλέψεις των Αράβων στην Ευρώπη διεκόπησαν με τις νίκες των χριστιανικών 
όπλων, αρχικά το 718 προ των τειχών της Κωνσταντινούπολης, υπό του αυτοκράτορα Λέοντος Γ’ του 

http://d1.islamhouse.com/data/el/ih_books/single/el_What_is_islam.pdf
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Το σχίσμα στο Ισλάμ επήλθε πολύ νωρίς, μόλις το 632, με τον θάνατο του Μωάμεθ, 

αναφορικά με τον διάδοχό του (χαλίφης75 - στα αραβικά Khalifa). Την εποχή αυτή αρχίζουν 

οι συγκρούσεις και οι αντιπαραθέσεις. Οι τέσσερις πρώτοι χαλίφες, οι «Εμπνευσμένοι, οι 

Δίκαιοι και Ενάρετοι» (ρασιντούν), αναγνωρίζονται από όλες τις αιρέσεις και πτέρυγες του 

Ισλάμ. Ο Αμπού Μπακρ (632-634), πεθερός του προφήτη, ο Ομάρ (634-644), ο Οθμάν (644-

656), γαμπρός του προφήτη και ο Αλί (656-661) εξάδελφος και γαμπρός του. Ο τελευταίος, 

αν και θεωρούνταν ο νόμιμος διάδοχος του Μωάμεθ, παραμερίστηκε επί πολλά χρόνια. 

Υποστηρίχτηκε στην αρχή μόνο από μια μικρή ομάδα μουσουλμάνων, τους ανσαρίτες, 

κατοίκους της Μεδίνας και «βοηθούς» του Μωάμεθ μετά την Εγίρα, οι οποίοι πίστευαν ότι 

η ευλάβειά του, η στενή του συγγενική σχέση με τον Προφήτη και τα χαρίσματά του τον 

καθιστούσαν ιδανικό για το ρόλο του Χαλίφη. 

Ο Αλί θα δολοφονηθεί το 661 από τον Μωαβία (Μουαουίγια), ο οποίος εγκαθιδρύει την 

πρώτη κληρονομική δυναστεία των Ομμεϋάδων (661-750), μεταφέροντας την έδρα του 

χαλιφάτου στη Δαμασκό. Γεννιέται τότε ο σιιτισμός (shi atu Ali, κόμμα του Αλί), που 

χωρίστηκε από τον κυρίαρχο σουνιτισμό,76 θεωρήθηκε ως αίρεση του Ισλάμ και με την 

σειρά του διασπάστηκε σε διάφορες τάσεις.77 Ο σιιτισμός απορρίπτει σχεδόν ολοκληρωτικά 

την κοσμική εξουσία, ενώ θεωρεί ως μόνη νόμιμη εξουσία την θρησκευτική. Για τους σιίτες 

και όλα τα δόγματα που προήλθαν από αυτούς, η εξουσία βρισκόταν στα χέρια μιας σειράς 

«ιμάμηδων» (καθοδηγητών), αλάθητων δηλαδή ερμηνευτών της αλήθειας που περιέχεται 

στο Κοράνι,78 οι οποίοι σε αντίθεση με τον χαλίφη δεν κατείχαν εγκόσμια εξουσία. 

Τον 8ο και 9ο αιώνα μ.Χ. εμφανίζονται έντονες διαμάχες γύρω από τη διεκδίκηση της 

εξουσίας, που έφεραν νέα κρίση στις συνειδήσεις των πιστών. Σαν αντίδραση στην κρίση 

                                                                                                                                                                      
Ίσαυρου και τελικά το 732 με το θρίαμβο του Κάρολου Μαρτέλου στο Πουατιέ. 

74
 http://www.islamhouse.com/data/el/ih_books/  

75
 Ο Χαλίφης έπρεπε να είναι μουσουλμάνος, αρτιμελής, ενάρετος και ο ικανότερος στις δικανικές 

αποφάσεις. Επίσης, αρχικά, έπρεπε να κατάγεται από τη φυλή του Μωάμεθ (Κορέις - Koreish). 

76
 Οι Σουνίτες θεωρούν ότι παραμένουν πιστοί στην παράδοση (σούνα), η οποία κατ' αυτούς 

αποτελείται από τις έξι Χαντίθ που συντάχθηκαν τον 3ο αιώνα μετά το Μωάμεθ (τον 9ο μ.Χ.). Η 
ορθοδοξία των σουνιτών υλοποιείται στην εγκόσμια εξουσία του χαλίφη. 

77
 Βασικές υποδιαιρέσεις των σιιτιτών είναι οι Ιμαμίτες, το μεγαλύτερο ρεύμα των Σιιτών, που ζουν 

σήμερα κυρίως στο Ιράν, στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, οι Ισμαηλίτες, που ζουν στη Συρία, στο 
Αφγανιστάν, στο Πακιστάν και στην Ινδία και οι Ζαϊντίτες, οι οποίοι ζουν κυρίως στη βόρεια Υεμένη. 

78
 Μετά το 873 διατυπώθηκε η θέση πως ο 12

ος
 ιμάμης εξαφανίστηκε (αναλήφθηκε) και έσπασε η 

αλυσίδα των ιμάμηδων. Πλέον η έλευση του μάχντι, του «δίκαιου διαδόχου», στη σιιτική θεολογία, 
προσέλαβε εσχατολογική διάσταση, αφού αυτό θα συνέβαινε στο τέλος των καιρών για να 
αποκαταστήσει τη βασιλεία του Θεού και να εγκαθιδρύσει ένα κράτος δικαίου. 
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του αυθεντικού Ισλάμ, πολλοί Μουσουλμάνοι στράφηκαν στο Σουφισμό, ένα μυστικιστικό 

ρεύμα, προσπαθώντας να περισώσουν μ’ αυτόν τον τρόπο το αρχικό πνεύμα του 

Ισλαμισμού, την αγνότητα της πίστης και την επιθυμία ένωσης με το Θεό. Το μυστικιστικό 

αυτό ρεύμα, επέδρασε και επιδρά μέχρι σήμερα βαθύτατα πάνω στον Ισλαμισμό με τον 

ασκητισμό, την εσωτερική φιλοσοφία και την πνευματική αναγέννηση. 

Οι Άραβες, μετά κυρίως την πολιτιστική επανάσταση των Αββασιδών (9ος αι.) γνώρισαν την 

Ελληνική φιλοσοφία από συριακές και εβραϊκές μεταφράσεις. Παρέλαβαν με αυτό τον 

τρόπο τη σκυτάλη της εξέλιξης των επιστημών, κυρίως στον τομέα των μαθηματικών, της 

ιατρικής, της ποίησης και της αρχιτεκτονικής, οι οποίες μετά το υψηλό επίπεδο που είχαν 

φτάσει κατά την ελληνιστική εποχή και με εξαίρεση το άστρο της Ανατολικής Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας, είχαν τελματωθεί για αιώνες, πνιγμένες από το σκοταδισμό του 

ευρωπαϊκού Μεσαίωνα. Η πρόοδος των επιστημών που επετεύχθη κατά την περίοδο των 

επόμενων πέντε αιώνων στον αραβικό κόσμο διακόπηκε απότομα μετά την πτώση της 

Γρανάδας στις 2 Ιανουαρίου 1492, τελευταίου προπύργιου των Αράβων στην Ισπανία, που 

σηματοδοτεί και τη έναρξη της σταδιακής παρακμής της αυτοκρατορίας τους, η οποία 

καταλύεται οριστικά το 1517 από τους Οθωμανούς με την κατάκτηση του Καΐρου των 

Μαμελούκων, έδρας παλαιότερα του χαλιφάτου των Φατιμιδών. 

1.2. Η Θέση του Κορανίου 

Το Κοράνιο, μολονότι στην αρχή δεν ήταν συγκροτημένο βιβλίο αλλά διάσπαρτες 

αποκαλύψεις που γράφονταν οπουδήποτε, σταδιακά οργανώθηκε και κατέστη το ιερό 

βιβλίο του Ισλάμ. Ο Μωάμεθ, που δε γνώριζε γραφή και ανάγνωση, ανακοίνωνε τις 

αποκαλύψεις, που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, του έφερνε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, 

αγγελιαφόρος των λόγων και της θέλησης του Θεού. Η συγκέντρωση όλων των 

αποκαλύψεων του Προφήτη δεν έγινε παρά μετά τον θάνατό του, κατά την τέταρτη 

δεκαετία του 6ου αιώνα. Το Κοράνιο αποδόθηκε σε άριστη αραβική γλώσσα και αποτέλεσε 

το υπόδειγμα για τη μεταγενέστερη αραβική λογοτεχνία. Για τους πιστούς Μουσουλμάνους 

μάλιστα θεωρείται, μετά τη σύνταξή του ως το πληρέστερο βιβλίο, από το οποίο δεν μπορεί 

να αφαιρεθεί ή να προστεθεί κάτι. Τα σημαντικότερα στοιχεία της διδασκαλίας του 

Μωάμεθ είναι τα ακόλουθα πέντε79: 
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 Κωνσταντίνος Τσοπάνης, Μωάμεθ, Ο Ιδρυτής του Ισλάμ, Εκδόσεις Περισκόπιο, Αθήνα 2007, σελ. 
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1. Υπάρχει μόνον ένας Θεός, ο Αλλάχ, και όλοι οφείλουν να υπακούουν σε Αυτόν. 

2. Όλοι οι πιστοί είναι ίσοι ενώπιον του Θεού. 

3. Οι πλούσιοι πρέπει να μοιράζονται τα αγαθά τους με τους φτωχούς. 

4. Οι άνθρωποι πρέπει να ζουν με δικαιοσύνη. 

5. Όλοι οι άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν την ημέρα της Κρίσης. 

 

Επίσης πέντε είναι οι πυλώνες, τα βασικά καθήκοντα, της ισλαμικής πίστης:80
 

 

I. Ομολογία Πίστεως (shahada) η οποία σηματοδοτεί την είσοδο του πιστού στην 

ισλαμική κοινότητα (ούμμα)81. Όποιος θελήσει να ασπασθεί το Ισλάμ δεν 

χρειάζεται ούτε ειδική κατήχηση ούτε εκμάθηση δυσνόητων δογμάτων, αλλά 

είναι αρκετό να απαγγείλει ενώπιον δύο μαρτύρων τη φράση «Δεν υπάρχει άλλος 

Θεός παρά μόνον ο Θεός, και ο Μωάμεθ είναι ο Προφήτης Του». Αυτός που 

ομολογεί, μαρτυρά, την πίστη του, γίνεται μάρτυρας (shahid), έννοια δανεισμένη 

από το χριστιανισμό. Η υπέρτατη ομολογία είναι η θυσία για την πίστη, 

πολεμώντας όμως για αυτήν και όχι υπομένοντας στωικά και παθητικά το θάνατο. 

Εδώ ενυπάρχει και η έννοια του τζιχάντ (jihad), δηλαδή του αγώνα για την 

επικράτηση της πίστης που παρερμηνεύεται ενίοτε και ως πόλεμος εναντίον των 

άπιστων. 

II. Προσευχή (salat) πέντε φορές τη μέρα απο όλους τους πιστούς σε συγκεκριμένες 

ώρες. Υποδηλώνει την ισότητα των πιστών και την ενότητα της ούμμα. 

III. Η φορολογία (zakat), είναι η διανομή του δυόμιση τοις εκατό της περιουσίας κάθε 

μουσουλμάνου στους φτωχούς, όχι ως ελεημοσύνη αλλά ως θρησκευτική 

υποχρέωση απέναντι στους λιγότερο τυχερούς αδελφούς της κοινότητας. 

IV. Νηστεία (sawm), από την ανατολή έως τη δύση του ήλιου κατά το μήνα του 

Ραμαζανίου. 

V. Συμμετοχή στο ετήσιο προσκύνημα (hajj) στην Κάαβα στη Μέκκα, τουλάχιστον μία 

φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του πιστού. Έχει εφαρμογή σε όλους τους 

μουσουλμάνους που είναι φυσικώς και οικονομικώς ικανοί να το πράξουν. 
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 John L. Esposito, The Islamic Threat, Myth or Reality, Oxford University Press, New York, 1999, σελ. 
33. 
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 Η έξοδος από το Ισλάμ είναι αδύνατη. Στο Ισλάμ θρησκεία και κράτος ταυτίζονται απόλυτα. Λόγω 

ακριβώς του δυσυπόστατου (θρησκεία - κράτος), άρνηση του Ισλάμ ισοδυναμεί με εθνική προδοσία 
(έγκλημα καθοσιώσεως). 
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Το τζιχάντ, ο «ιερός πόλεμος», είναι το μόνο εξαιρετικό σημείο του Κορανίου 

που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ιστορία ως δόγμα θρησκείας. Ωστόσο 

κάθε έντιμος ιστορικός οφείλει να παραδεχθεί ότι όλες οι μεγάλες θρησκείες της 

ανθρωπότητας επιδόθηκαν σε «ιερούς πολέμους», με τη διαφορά ότι δεν τους 

ανήγαγαν σε δόγμα. Με «ιερό πόλεμο» κατέλαβαν τη Γη της Επαγγελίας στην 

Παλαιά Διαθήκη οι Ισραηλίτες. Ο Καρλομάγνος πραγματοποίησε πολέμους με 

σκοπό τον προσηλυτισμό στον Χριστιανισμό των Σαξόνων και των υπολοίπων 

γερμανικών φύλων. Λίγους αιώνες αργότερα οι βασιλείς της Δύσης με τις Σταυροφορίες82 

εξαπέλυσαν επίσης «ιερούς πολέμους» κατά των «απίστων». Ωστόσο, η Δ’ Σταυροφορία 

στράφηκε τελικά κατά των Ορθοδόξων χριστιανών δίνοντάς τους ένα καίριο πλήγμα με την 

πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204. 

Στη γενικότερη ερμηνεία του, το τζιχάντ ερμηνεύεται ως η μάχη ενάντια στο κακό, η 

αυτοπειθαρχία, μέσα από την οποία οι πιστοί ακολουθούν το θέλημα του θεού για να 

γίνουν καλύτεροι Μουσουλμάνοι. Είναι η αιώνια πάλη για την αρετή. Το τζιχάντ είναι ο 

πρωταρχικός τρόπος με τον οποίο ο Μουσουλμάνος ομολογεί ή πραγματοποιεί την 

αλήθεια του πρώτου πυλώνα του Ισλάμ στην καθημερινή ζωή. Τέλος, σημαίνει τον αγώνα 

για την υπεράσπιση του Ισλάμ. Όπως ο Προφήτης δια του παραδείγματος έδωσε τη βάση 

για τη συνένωση θρησκείας και κράτους, έτσι ακριβώς όλα τα ισλαμικά κινήματα οφείλουν 

να αγωνιστούν για την αναμόρφωση της κοινωνίας και του κόσμου. Ο κόσμος είναι ένα 

πεδίο μάχης μέσα στο οποίο οι πιστοί και οι άπιστοι πολεμούν για την κυριαρχία. Η 

αποστολή της ισλαμικής κοινότητας είναι η εξάπλωση αλλά και η άμυνα του ισλαμικού 

νόμου διά του κηρύγματος, της διπλωματίας και του πολέμου.83 

Σύμφωνα με τον Μωάμεθ, οι Μουσουλμάνοι δεν θα πρέπει να εκβιάζουν άλλους 

ανθρώπους να ασπασθούν το Ισλάμ, αλλά να είναι ήρεμοι κατά τη συζήτηση μαζί τους. 

Επίσης, πρέπει να γνωρίζουν ότι μεταξύ των Χριστιανών βρίσκονται πολλοί άνθρωποι 

συμπονετικοί και φίλοι των Μουσουλμάνων. Μετά την αντιπαράθεσή του όμως με τους 

Εβραίους της Μεδίνας, τους χαρακτήρισε ως τους «χειρότερους εχθρούς των πιστών μετά 

τους ειδωλολάτρες», μολονότι στην αρχή και εκείνους τους είχε χαρακτηρίσει ως άξιους 

σεβασμού, μην επιτρέποντας το βίαιο εξισλαμισμό τους. Οι ειδωλολάτρες θα τιμωρηθούν 
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 Από τον 11ο μέχρι τον 15ο αιώνα έγιναν συνολικά οχτώ Σταυροφορίες εκ των οποίων μόνο η 
πρώτη πέτυχε το σκοπό της, την ανακατάληψη της Ιερουσαλήμ από τους Άραβες το 1099. 
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αυστηρά, αφού η ειδωλολατρία είναι η πιο μεγάλη αμαρτία. 

Ο Μωάμεθ κήρυξε το Ισλάμ που σημαίνει άνευ όρων υποταγή και οι πιστοί του, έπρεπε να 

υπακούουν χωρίς καμία απολύτως αντίρρηση στη διδασκαλία του Προφήτη, που ήταν η 

τελειότερη όλων όσων είχαν προηγηθεί αλλά και η τελευταία. Ο ίδιος ο Μωάμεθ καθώς και 

οι ηγέτες που τον διαδέχθηκαν απαίτησαν «υποταγή» άνευ όρων εκ μέρους οποιουδήποτε 

στη θεϊκή αποκάλυψη. Από εδώ προέρχεται και η αντίληψη του βίαιου προσηλυτισμού που 

πολλές φορές εφαρμόσθηκε στις τάξεις του Ισλάμ. 

1.3. Οι Δυτικές Επιρροές 

Κατά  την  διάρκεια της  περιόδου από τα τέλη του 19ου αιώνα, και κυρίως κατά τον 20ο 

αιώνα, γεννήθηκε ο αραβικός εθνικισμός, ένα κίνημα μεικτής προελεύσεως. Η δυαδικότητα  

του φαινομένου, πηγάζει τόσο από την αντίδραση των αραβικών κρατών στο δυτικό  

ιμπεριαλισμό  και  στον  ευρωπαϊκό αποικιακό  νόμο, όσο  και από  την διείσδυση  των  

ευρωπαϊκών  ιδεών  περί  εθνότητας και  αναβίωσης  της  αραβικής γλώσσας  και  παιδείας.  

Πολλά  από  τα  πρόσωπα  που οργάνωσαν  τα  εθνικιστικά – απελευθερωτικά κινήματα  

στις  περιοχές  αυτές,  είχαν επηρεαστεί  από  τα  πιστεύω  και  τα  ιδεώδη  της  Γαλλικής  

Επανάστασης  και  πιο συγκεκριμένα,  από  τις  σύγχρονες «δυτικές»  πολιτικές  αξίες  και  

θεσμούς,  όπως  η δημοκρατία,  το  κράτος  δικαίου,  τα  ατομικά  δικαιώματα  και  τον  

εθνικισμό. Σε αντίθεση με  τα  παραδοσιακά  ισλαμικά  ιδανικά,  όπου  η  πολιτική  πίστη  

και  η  αλληλεγγύη, τίθενται  εντός  της  ισλαμικής  κοινότητας  και  πηγάζουν  από  την  

κοινή  θρησκευτική πίστη,  ο  σύγχρονος  εθνικισμός  παρουσίαζε  τις  εθνικές  κοινωνίες,  

όχι  βάσει  της θρησκείας  αλλά  με  βάσει  την  κοινή  γλώσσα,  το  έδαφος,  τις  εθνικές  

ομάδες  και  την ιστορία.  

Η  άνοδος  του  εθνικιστικού  κινήματος  επιταχύνθηκε  με  τον  επικείμενο  άμεσο 

ευρωπαϊκό  έλεγχο  σημαντικών  περιοχών  του  αραβικού  κόσμου,  ο  οποίος  ξεκίνησε 

αρχικά  με  την  επιρροή  στην  περιφέρεια  τους  και  βαθμιαία  εξελίχθηκε  με  τον 

ολοκληρωτικό  έλεγχο  των  κρατών.  Οι  περιοχές  αυτές  ήταν  η  Αλγερία  και  η κατάκτησή  

της  από  τους  Γάλλους  το  1830,  αλλά  η  πιο  σημαντική  κατάκτηση  ήταν αυτή της 

Βρετανίας  στην καρδιά του αραβικού κόσμου, της Αιγύπτου.  

Η  αγγλική  κατοχή,  λοιπόν,  οδήγησε σε  ένα  έντονο  ξέσπασμα  του  εθνικιστικού 

κινήματος  στην  Αίγυπτο.  Ο  αιγυπτιακός  εθνικισμός  εμπνεύστηκε,  κυρίως  από  την 
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πανισλαμική  ιδεολογία  του  Τζαμάλ  αλ-Ντιν  αλ-Αφγάνι.  Ο  ευρωπαϊκός  επεκτατισμός, 

διακήρυττε  ο  Αφγάνι,  θα  μπορούσε  να  αναχαιτισθεί  μόνο  με  την  αναγέννηση  του 

ισλαμικού πολιτισμού, πράγμα που προϋπόθετε την αποκατάσταση της ενότητας της 

ισλαμικής  κοινωνίας  και  τη  διασφάλιση  της  επικυριαρχίας  της  Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας.  Επομένως,  η  οποιαδήποτε  ενέργεια  για  την  απελευθέρωση  της 

Αιγύπτου  θα  έπρεπε  να  πραγματοποιηθεί  μέσα  στα  πλαίσια  μιας  στενής συνεργασίας 

με το σουλτάνο84. 

Ο  πανισλαμισμός  του  Αφγάνι,  βρήκε  απήχηση  σε  όλες  σχεδόν  τις  κοινωνικές τάξεις 

για διάφορους λόγους: Τα  μέλη  της  άρχουσας  τάξης,  ως  επί  το  πλείστον Τούρκοι  το  

γένος,  τον  ασπάσθηκαν,  διότι  διαφύλαττε  την  οθωμανική  υπεροχή.  Οι θρησκευτικοί  

ηγέτες  τον  υποστήριξαν,  διότι  θεωρούσαν  την  παρουσία  μιας  ξένης δύναμης  σοβαρή  

απειλή  κατά  του  καθιερωμένου  κοινωνικού  τους  κύρους.  Ακόμα  και η  τάξη  των  

διανοούμενων  πίστευε  ότι  μόνο  η  πολιτική  αφοσίωση  στον  Οθωμανό σουλτάνο  θα  

μπορούσε  να  απομακρύνει  το  ενδεχόμενο  της  μονιμοποίησης  της αγγλικής  κατοχής.85 

Σε  ότι  αφορά  τις  μάζες  του  αιγυπτιακού  λαού,  αυτές  ήδη διακατέχονταν  από  

φιλοοθωμανικά  αισθήματα,  δεδομένου  ότι  δεν  γνώριζαν  τότε κανένα άλλο συνδετικό 

ιστό της αιγυπτιακής  κοινωνίας εκτός από εκείνο του Ισλάμ.86 

Στον  υπόλοιπο  αραβικό  κόσμο,  το  Ισλάμ  έπαιξε  πολύ  σημαντικό  ρόλο  στην ανάπτυξη  

κινημάτων  ανεξαρτησίας  κατά  της  αποικιοκρατίας  και  προωθούσε  σε μεγάλο βαθμό τον 

τοπικό εθνικισμό. Ωστόσο, αν και η θρησκεία ήταν ένας  ιδιαίτερος παράγοντας 

ανασυγκρότησης, δεν αποτελούσε τον μόνο, αφού η αποδοχή του Ισλάμ ποίκιλλε  από  

χώρα  σε  χώρα,  ενώ  σημαντικό  ρόλο  έπαιζαν  και  οι  τοπικές  συνθήκες.  Έτσι,  λοιπόν  

ενώ  σε  κάποιες  περιοχές  ο  εθνικισμός  πήγαζε  από  την  θρησκεία,  σε κάποιες το 

κοσμικό στοιχείο υπερνικούσε.  

Σε  πολλά  μέρη  του  μουσουλμανικού  κόσμου,  η  ισλαμική «κίνηση ανασχηματισμού»  

και  ο  εθνικισμός  αποτελούσαν  μια  δραστική  δύναμη,  διότι  τα  κύρια θέματα  του  

πρώτου  συμπληρώνονταν  από  τους  κύριους  στόχους  του  δεύτερου. Έτσι,  η  διατήρηση  

της  μουσουλμανικής  ταυτότητας,  η  ανανέωση  της  ισλαμικής κοινωνίας,  η  

μουσουλμανική  ενότητα  και  αλληλεγγύη,  θα  μπορούσαν  να  επιτύχουν την  αυτονομία  

                                                           
84

 Albert Hourani, «Αrabic Thought inthe LiberalAge»,Oxford UniversityPress, London, 1970, σελ 114-
116. 
85

 Esposito John, «The Oxford History of Islam», Oxford 1999, σελ 379. 
86

 Vatikiotis J. P., «A Modern History of Egypt», Weidenfeld and Nicolson, London, 1976, σελ 174-179. 



Διαλεκτική Πολέμου και Θρησκείας 2013 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  - ΠΜΣ Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών 
 

38 

και  την  ανεξαρτησία  και  να  αποφύγουν  την «δυτική»  πολιτική  και πολιτιστική  

αφομοίωση.  Κυρίαρχο  ρόλο  σε  όλη  αυτή  την  προσπάθεια  του  αγώνα  για την 

ανεξαρτησία, είχαν φυσικά οι θρησκευτικοί ηγέτες και οι θρησκευτικοί οργανισμοί. 

1.4. Η Αλλοίωση των Αρχών του Ισλάμ 

«Σκληροί τρομοκράτες, που δημιουργούν όπλα μέσα από τη θρησκεία, είναι στην 

πραγματικότητα προσκολλημένοι στην κατά λέξη ερμηνεία της θρησκείας και δεν 

διακρίνονται από βάθος - είναι επιφανειακοί. Είναι ανίκανοι να κατανοήσουν ότι, ίσως 

χωρίς να το επιδιώκουν, μετατρέπουν τη θρησκεία σε μια από τις ιδεολογίες που 

βρίσκονται σε αποσύνθεση (...) Στο ιερό Κοράνι οι άνθρωποι προσκαλούνται να ενώσουν 

τις προσπάθειές τους με σύμπνοια και αλληλεγγύη για να κάνουμε το καλό. Όλοι μας 

πρέπει να συνεργαζόμαστε, για να κάνουμε το καλό».87 

Το Ισλάμ βασίζεται στο Κοράνιο που είναι το ιερό βιβλίο των Μουσουλμάνων. Το Κοράνι 

έχει πολύ μεγαλύτερη αξία για το Ισλάμ από ότι έχει η Βίβλος για τον χριστιανικό κόσμο. 

θεωρείται πως είναι το αντίγραφο του ιερού βιβλίου που βρίσκεται στον ουρανό και για 

τον λόγο αυτό ακόμα και το τσαλάκωμα μιας σελίδας που έχει αποσπάσματα από το Κοράνι 

θεωρείται μεγάλη ιεροσυλία. Τα περιεχόμενά του είναι πολλές φορές δυσνόητα και 

σίγουρα προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη η πρόκληση της στυγνής βίας, ακατανόητης στον 

χριστιανικό κόσμο για ένα ιερό βιβλίο. Όμως, σε κάθε βιβλίο, ιδιαίτερα στα ιερά βιβλία, το 

ζήτημα είναι το τι επιλέγει να διαβάσει κάποιος και πώς το ερμηνεύει. Όπως ορθότατα 

επισημαίνει ο Δρ. Κυριάκος Θ. Νικολάου-Πατραγάς, «Η απλή του Κορανίου ανάγνωσις δεν 

δύναται να προσφέρει αφ’ εαυτής το ποθούμενον αποτέλεσμα. Αντιθέτως, δύναται να 

οδηγήση εις το ακριβώς αντίθετον».88 

Θα παραθέσουμε δυο αντιπροσωπευτικά εδάφια του Κορανίου, που δείχνουν ξεκάθαρα το 

κλίμα βίας που προβάλλεται και καλλιεργείται στους κόλπους των μουσουλμανικών 

εξτρεμιστικών ομάδων. Το πρώτο είναι από το δεύτερο κεφαλαίο που επιγράφεται «Η 

Αγελάδα», σούρα 191, «Σκοτώστε τους εχθρούς σας όπου τους βρίσκετε. Διώξτε τους από 

το φως από όπου σας έδιωξαν. Ο κίνδυνος να αλλάξετε θρησκεία είναι χειρότερος από τον 
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φόνο. Μην τους πολεμάτε καθόλου κοντά στο τέμενος Χαράμ, εκτός αν σας προκαλέσουν. 

Αυτή είναι η ανταμοιβή για τους άπιστους».89 

Το δεύτερο εδάφιο είναι από το πέμπτο κεφαλαίο που επιγράφεται «Η Μεδίνα», σούρα 38: 

«… και κόψτε τα χέρια του κλέφτη, άντρα ή γυναίκας, παραδειγματική τιμωρία για το 

έγκλημά τους από τον Αλλάχ»90. Είναι δυνατό να επισημαίνουμε την διαφορά νοοτροπίας 

που συχνά δημιουργείται μέσα από το Κοράνι, μεταξύ ενός μουσουλμάνου και ενός 

χριστιανού. Αυτήν την προτροπή στη βία επικαλούνται και οι ισλαμιστές τρομοκράτες, που 

ερμηνεύουν το Κοράνι με τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοεί την άσκηση της βίας, σύμφωνα με 

τις αντιλήψεις τους. 

Το Ισλάμ θα έλεγε κανείς ότι είναι περισσότερο ένα σύστημα πολιτικοκοινωνικής 

συμπεριφοράς, παρά μία θρησκεία με την απολυτρωτική και θεραπευτική έννοια, όπως 

γνωρίζουμε την χριστιανική θρησκεία. Στο χριστιανισμό ο άνθρωπος σαν ένα αυτοτελές και 

ανεξάρτητο πρόσωπο είναι ελεύθερος, έχει το αναφαίρετο δικαίωμα της προσωπικής 

επιλογής. Αντίθετα στο Ισλάμ ο άνθρωπος είναι απόλυτα υποταγμένος στην θέληση του 

Θεού. Από εδώ πηγάζει ένα σημαντικό και καίριο πρόβλημα διαφορετικής νοοτροπίας και 

διαφορετικού τρόπου που βλέπει ένας μουσουλμάνος από έναν χριστιανό την 

καθημερινότητα. 

1.5. Η βάση του Ισλαμικού Φονταμενταλισμού  

Το Ισλάμ δεν είναι μόνο μία θρησκεία αλλά μία Θεοκρατία η οποία πρεσβεύει ότι πηγή των 

νόμων των ανθρώπινων κοινωνιών δεν πρέπει να είναι οι άνθρωποι, αλλά ο ίδιος ο Θεός. 

Δεν ασπάζονται όμως όλοι οι μουσουλμάνοι την πεποίθηση ότι μοναδική πηγή των νόμων 

των ανθρώπινων κοινωνιών πρέπει να είναι η «Θεόσταλτη Σαρία». Ωστόσο ανάμεσα στους 

μουσουλμάνους υπάρχουν ομάδες και κινήματα που επιδιώκουν την ανασύσταση του 

Παγκόσμιου Χαλιφάτου του 7ου αιώνα μ.Χ. και την εφαρμογή της Σαρία. Κατά τη 

μουσουλμανική παράδοση, ο κόσμος χωρίζεται σε δύο οίκους: τον Οίκο του Ισλάμ (Dar al-

Islam), τον οποίο διοικούν οι Ισλαμικές κυβερνήσεις και επικρατεί ο Ισλαμικός νόμος και 

στον Οίκο του Πολέμου (Dar al-Harb), στον υπόλοιπο κόσμο δηλαδή που εξακολουθεί να 
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 Τα αποσπάσματα του Κορανίου είναι από το βιβλίο «ΤΟ ΙΕΡΟ ΚΟΡΑΝΙΟ και η Μετάφραση των 
Εννοιών Του στην Ελληνική Γλώσσα», Συγκρότημα του Βασιλιά Φαχντ, Μεδίνα 'Ετος 1421 Εγίρας 
(2000μΧ). Short Link: http://IslamHouse.com/609  

90
 Η αμέσως επόμενη σούρα αναγράφει: «Αν όμως, μετανιώσει μετά το έγκλημά του και 

επανορθώσει, τότε ο Αλλάχ θα τον συγχωρήσει». 

http://islamhouse.com/609
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κατοικείται και πιο σημαντικό να διοικείται από τους άπιστους (μη ισλαμιστές). Πρέπει 

συνεπώς, είτε όλος ο κόσμος να υιοθετήσει τη μουσουλμανική πίστη, είτε να υποταγεί στη 

μουσουλμανική κυριαρχία. Αυτή η πάλη (Τζιχάντ) των Μουσουλμάνων, ο ιερός πόλεμος για 

την επικράτηση του Ισλάμ, ξεκινάει μέσα από τον Οίκο του Θεού και συνεχίζεται προς τα 

έξω, ενάντια στον ίδιο άπιστο εχθρό.91 

Επίσης, δεν θα πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι στην ισλαμική παράδοση, γίνεται μια 

διάκριση μεταξύ δύο ειδών «ιερού πολέμου», του «μεγάλου ιερού πόλεμου» και του 

«μικρού ιερού πόλεμου». Αυτή η διάκριση έλκει τις καταβολές της από μία ρήση του 

Προφήτη, που στην επιστροφή από μια πολεμική εκστρατεία,  να είπε: «Γυρίσατε από ένα 

μικρό ιερό πόλεμο σε ένα μεγάλο ιερό πόλεμο». Ο μεγάλος ιερός πόλεμος, είναι 

εσωτερικής και πνευματικής φύσεως, ενώ ο μικρός είναι ο υλικός πόλεμος που βιώνεται 

εξωτερικά, εναντίον μιας εχθρικής ομάδας, με την πρόθεση να ποδηγετηθεί αυτή η ομάδα 

των «απίστων» κάτω από το Θεϊκό Νόμο του Ισλάμ. Η σχέση μεταξύ του «μεγάλου» και του 

«μικρού ιερού πολέμου», αντικατοπτρίζει την σχέση μεταξύ σώματος και ψυχής. Για να 

μπορέσει όμως κάποιος να είναι σε θέση αντιληφθεί τον ηρωικό ασκητισμό ή αλλιώς, το 

«μονοπάτι της Δράσης», απαιτείται να μπορεί να αντιληφθεί την κατάσταση στην οποία τα 

δύο αυτά μονοπάτια περιπλέκονται, με τον «μικρό ιερό πόλεμο» να γίνεται το μέσο με το 

οποίο θα συντελεστεί ο «μεγάλος ιερός πόλεμος» και, αντίστροφα, ο «μικρός ιερός 

πόλεμος», ο εξωτερικός πόλεμος δηλαδή, γίνεται μία -σχεδόν- τελετουργική δράση που 

εκφράζει και μαρτυρεί την πραγματικότητα του πρώτου, του εσωτερικού, του μεγάλου 

ιερού πολέμου. Αρχικά, το ορθόδοξο Ισλάμ, σφυρηλάτησε μια ενιαία μορφή ασκητισμού, 

αυτή που συνδέεται με την έννοια της Τζιχάντ ή ιερού πολέμου.92 

Ο «μεγάλος ιερός πόλεμος» αφορά την πάλη του ανθρώπου με τους εχθρούς που κουβαλά 

μέσα του. Συγκεκριμένα, είναι η πάλη των υψηλότερων αρχών του ανθρώπου, ενάντια σε 

οτιδήποτε είναι ανθρώπινο μέσα του, ενάντια στην κατώτερη φύση του, τις χαοτικές του 

παρορμήσεις και κάθε είδους υλικής δεσμεύσεως. Ο «εχθρός» που μας αντιπαλεύεται και ο 

«άπιστος» μέσα μας πρέπει να ηττηθεί και να κυριαρχηθεί. Αυτός ο εχθρός είναι η ζωώδης 

ορμή και το ένστικτο, η ανοργάνωτη πολυπλοκότητα των παρορμήσεων, οι περιορισμοί 
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 Charles W. Kegley, Jr., The New Global Terrorism, Characteristics, Causes, Controls – Bernard Lewis, 
The Roots of Muslim Rage, Prentice Hall, New Jersey 2003, σελ. 195. 
Ήφαιστος Παναγιώτης, Ο πόλεμος και τα αίτιά του, Τα πολλά πρόσωπα του ηγεμονισμού και της 
τρομοκρατίας, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2000, σελ. 93. 
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 Johnson, James Turner. The Holy War Idea in Western and Islamic Traditions. Pennsylvania 
University Press, Pennsylvania, 2002, σελ.19. 
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που μας υποβάλλει ένας φαντασιακός εαυτός, και ως εκ τούτου ο φόβος, η μοχθηρία και η 

αβεβαιότητα. Αυτή η κυριαρχία ενώπιον του εσωτερικού εχθρού είναι ο μόνος τρόπος να 

πραγματοποιηθεί η εσωτερική απελευθέρωση ή η αναγέννηση σε μια κατάσταση 

ανωτέρου εσωτερικού σφρίγους και «ηρεμίας», κατά την εσωτεριστική και θριαμβευτική 

έννοια της λέξης.93 

Στον κόσμο του παραδοσιακού πολεμικού ασκητισμού ο «μικρός ιερός πόλεμος», 

ονομαστικά, ο εξωτερικός πόλεμος, υποδεικνύεται και χρησιμοποιείται σαν το μέσο για να 

διεξαχθεί αυτός ο «μεγάλος ιερός πόλεμος». Έτσι, στο Ισλάμ, οι όροι «ιερός πόλεμος» και ο 

«δρόμος του Αλλάχ» συχνά οι όροι χρησιμοποιούνται διαδραστικά. Σε αυτήν την σειρά των 

ιδεών, η δράση επιτελεί τη δραστική λειτουργία και αποσκοπεί σε μια θυσιαστική και 

εξαγνιστική τελετουργία. Οι εξωτερική σκληρότητα που αντιμετωπίζει κάποιος σε μια 

πολεμική εκστρατεία, προκαλεί τον «εσωτερικό εχθρό» να έρθει στην επιφάνεια και 

προβάλλει σθεναρή αντίσταση και πάλη, στην μορφή των ζωωδών ενστίκτων όπως αυτό 

της αυτοσυντήρησης, του φόβου, της αδράνειας, της συμπόνιας η άλλων παθών. Αυτοί που 

διεξάγουν μάχες πρέπει να υπερνικήσουν αυτά τα αισθήματα κατά την ώρα που βαδίζουν 

στο πεδίο της μάχης, αν θέλουν βέβαια να νικήσουν και να υπερισχύσουν της εξωτερικής 

μορφής του «άπιστου». Προφανώς ο πνευματικός προσανατολισμός και η «σωστή 

πρόθεση», δηλαδή, η τάση προς την υπέρβαση έχει τον σκοπό, σαν θεμέλιο της Τζιχάντ, 

ειδάλλως ο πόλεμος χάνει τον ιερό του χαρακτήρα και εκφυλίζεται σε μια άγρια διένεξη 

στην οποία ο αγνός ηρωισμός αντικαθίσταται με μια ριψοκίνδυνη εγκατάλειψη, και που 

αυτό που μετρά σε αυτήν την περίπτωση είναι οι αχαλίνωτες ορμές της ζωώδους φύσεως.94 

1.6. Οι Ρίζες Φονταμενταλισμού στο Ισλάμ 

 Κατά καιρούς το Ισλάμ αντιμετώπισε διάφορες κρίσεις, που συνοδεύτηκαν από 

προσπάθειες να επιστρέψουν οι ισλαμικές κοινωνίες στις θεμελιώδεις αρχές, που 

υπαγορεύονταν από την ερμηνεία του Κορανίου. Εμφανίστηκαν διάφορες σέκτες μεταξύ 

των πιστών και σχολές ερμηνείας της Σαρία, που θεωρούσαν ότι κατέχουν το κλειδί της 

ιερής σοφίας, διάφοροι Μουφτήδες και Ουλεμάδες, που διόρισαν τους εαυτούς τους 

θεματοφύλακες της θρησκείας και εξέδιδαν γνωμοδοτήσεις ή ιερονομικές ρήτρες, 

κατακεραυνώνοντας σαν αιρετικούς ή άπιστους, όλους τους Μουσουλμάνους, που 
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αρνούνταν να δεχθούν την δική τους στενόμυαλη πρόσληψη της Σαρία. Σε τέτοιου είδους 

προσπάθειες, που ονομάστηκαν αφυπνιστικά κινήματα, εντοπίζονται οι ρίζες του ισλαμικού 

φονταμενταλισμού. 

Το πρώτο σημαντικό αφυπνιστικό κίνημα εκδηλώθηκε στα τέλη του 13ου και αρχές του 14ου 

αιώνα και εμπνευστής του θεωρείται ο Σεΐκ Άχμεντ ιμπν Ταϊμίγια (1263-1328). Ο ιμπν 

Ταϊμίγια στο φετβά95 του, γνωστό και ως «Φετβάς του Μάρντιν», καταδικάζει τους 

εξισλαμισθέντες Μογγόλους κατακτητές της Εγγύς Ανατολής,96 επειδή έσφαζαν και 

κατέστρεφαν εφαρμόζοντας τους δικούς τους νόμους και όχι τον ισλαμικό, τη σαρία. Με το 

φετβά καταδίκαζε αυτό το «κατά το ήμισυ Ισλάμ» και τους «υποκριτές Μογγόλους», 

καλώντας τους «αληθινούς μουσουλμάνους» να διεξαγάγουν ιερό πόλεμο εναντίον των 

«αποστατών αυτών».97 Ο Ταϊμίγια εναντιώθηκε και στο σουφισμό και επέμεινε ότι κάθε 

παρόμοια «μη ισλαμική» παράδοση έπρεπε να σταματήσει. Ο μουσουλμανικός κόσμος, 

δίδασκε ο Ταϋμίγια, έπρεπε να κυβερνηθεί σύμφωνα με την αυστηρή εφαρμογή του 

ισλαμικού νόμου που βρίσκεται στο Κοράνιο. 

1.6.1. Ριζοσπαστικό - Πολιτικό Ισλάμ 

Το ριζοσπαστικό Ισλάμ περιλαμβάνει τον Ισλαμισμό ή Πολιτικό Ισλάμ, καθώς και το κίνημα 

των Σαλαφιστών, το οποίο επικεντρώνει την προσοχή του περισσότερο στο θεολογικό 

δόγμα και όχι τόσο στη πολιτική πτυχή του Ισλάμ. Στην ευρύτερη περιοχή του 

ριζοσπαστικού Ισλάμ, ανήκουν οι Ουαχαμπίτες (Wahhabis),98 οι Ντεομπάντις (Deobandis) 

και οι Σαλαφιστές Τζιχαντιστές (Salafi Jihadists). 
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 Φετφάς ή Φετβάς, είναι η γνωμοδότηση του μουφτή (θρησκευτικού δικαστή των μουσουλμάνων) 
ή και μη θεολόγων ισλαμιστών δικηγόρων όταν ο πολιτικός δικαστής, ο καδής, αδυνατεί να 
καταλήξει σε απόφαση επί ενός ζητήματος. Ο φετβάς σήμερα θεωρείται απολύτως εφαρμοστέος 
κυρίως από τους σιίτες μουσουλμάνους.  
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 Η Βαγδάτη, η οποία αποτέλεσε - και αποτελεί - το ενδοξότερο κέντρο της αραβικής κουλτούρας 

και ισχύος, την εποχή των αββασιδών χαλίφων, από τα τέλη του 8ου αιώνα, μέχρι την παρακμή, 
έπεσε στα χέρια του Μογγόλου Χουλαγκού το 1258. 

97
 Ο φετβάς του Ιμπν Ταϊμίγια αποκηρύσσει τη βία. Ο ιερός πόλεμος που επικαλείται δεν έχει καμία 

σχέση με την εσφαλμένη ερμηνεία του από εξτρεμιστικές ομάδες και από τον Μπιν Λάντεν, ο οποίος 
διαρκώς αναφερόταν στον Ιμπν Ταϊμίγια όταν καλούσε τους μουσουλμάνους να ανατρέψουν τη 
μοναρχία στη Σαουδική Αραβία και να κηρύξουν ιερό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ. 

98
 Έτσι αποκαλούν οι Δυτικοί αναλυτές και οι μη Σαλαφιστές Μουσουλμάνοι, τους Σαλαφιστές της 

Σαουδικής Αραβίας. 
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1.6.2. Το Κίνημα του Ουάχαμπ 

Το 18ο αιώνα ο αραβικός κόσμος βρισκόταν υπό την κυριαρχία των Οθωμανών ηγεμόνων, 

οι οποίοι μετά την κατάλυση του χαλιφάτου των Αβασιδών του Καΐρου, είχαν σφετεριστεί 

τον τίτλο του χαλίφη για να προσδώσουν στο αξίωμά τους και θρησκευτική εξουσία. Όμως 

πολλοί Άραβες πίστευαν ότι το οθωμανικό χαλιφάτο ήταν διεφθαρμένο. Στη Σαουδική 

Αραβία δημιουργήθηκε τότε ένα κίνημα, που τα μέλη του έγιναν γνωστά ως Ουαχαμπίτες, 

από το όνομα του ιδρυτή του, Μοχάμεντ Αλ-Ουάχαμπ (Mohammad ibn Abd-al-Wahhab). 

Ο Ουάχαμπ γεννήθηκε στην Αλ-Ουαίνα (Al-Uyayna) κοντά στο Ριάντ της σημερινής 

Σαουδικής Αραβίας. Σπούδασε στην Μπάσρα, τη Μέκκα και τη Μεδίνα. Ταξίδεψε για πολλά 

χρόνια στις μουσουλμανικές χώρες, όπου διαπίστωσε ότι υπήρχαν κατά τόπους 

διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις. Επιστρέφοντας στη γενέτειρά του το 1740, έγραψε 

το Kitab at-tawhid (Βιβλίο Ενότητας), που αποτέλεσε το θεμελιώδες κείμενο του κινήματος 

του, για την επιστροφή σε μια αυθεντικότερη μορφή του Ισλάμ. Ο Ουάχαμπ δίδασκε στους 

οπαδούς του την υπέρτατη αξία που έχει ο Μονοθεϊσμός για το Ισλάμ και τη σημασία που 

έχει η καταπολέμηση του παγανισμού. Ο Ουάχαμπ πίστευε ότι η απλή πίστη στον ένα και 

μοναδικό θεό δεν ήταν αρκετή και θα έπρεπε οι πιστοί Μουσουλμάνοι να διάγουν έναν 

αγνό ισλαμικό βίο. Ακολουθώντας τα χνάρια του Ταϊμίγια (Σχολή σκέψης Χανμπάλι),99 ο 

Ουάχαμπ θεωρούσε ότι η λατρεία των Αγίων του Ισλάμ, οι επισκέψεις σε τάφους και η 

κατασκευή μνημείων ήταν πράξεις ειδωλολατρίας. Ο Ουάχαμπ επίσης κατηγορούσε τους 

άλλους Μουσουλμάνους ως αιρετικούς και αποστάτες (takfir).100 

Εξαιτίας των ιδεών του, αλλά κυρίως εξαιτίας των ακροτήτων που επέβαλε η εφαρμογή 

τους, ο Ουάχαμπ εξορίστηκε από την πόλη του. Το 1744 συναντήθηκε με τον ηγεμόνα της 

της πόλης Αντ Ντιριγιάχ, Μοχάμεντ ιμπν Σαούντ, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από τις θεωρίες 

του Ουάχαμπ και τις εφάρμοσε στη χώρα του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Σαουδική Αραβία 

έγινε το πρώτο ισλαμικό φονταμενταλιστικό κράτος στον κόσμο. Σήμερα το θρησκευτικό 

κατεστημένο των Ουαχαμπιτών στη Σαουδική Αραβία αποτελεί τον ισχυρό βραχίονα του 

καθεστώτος των Σαούντ. 

                                                           
99

 Μέχρι τα μέσα του 10ου αιώνα, η σουνιτική θεολογία είχε αποκρυσταλωθεί σε τέσσερις 
αναγνωρισμένες σχολές Ισλαμικής Νομολογίας, νομικές σχολές ή σχολές σκέψεις, τη Χαναφί, τη 
Μαλικί, τη Σαφιή και τη Χανμπαλί, οι οποίες δεν είχαν ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ τους. 
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 Η έννοια του takfir αποτελεί μια άκρως επικίνδυνη και ολοκληρωτική έννοια, η οποία αποτελεί 

βασικό στοιχείο της ιδεολογίας της Αλ Κάιντα. 
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1.6.3. Το Ισλαμικό Κίνημα 

Ο Ισλαμισμός ως κίνημα έχει τις απαρχές του στην Αίγυπτο του 19ου αιώνα. Οι πρώτοι 

Αιγύπτιοι Ισλαμιστές υποστήριξαν το ιδεολόγημα του Πανισλαμισμού ως ένα είδος 

αντίστασης στην Ευρωπαϊκή αποικιοκρατία, αναδυόμενο από την παραπαίουσα 

Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι πιο σημαντικοί εκπρόσωποι αυτού του κινήματος ήταν ο 

Jamal ad-din al-Afghani (1837- 897) και ο μαθητής του Muhammad Abduh (1849-1905). 

Στην προσπάθεια του να ενώσει το μουσουλμανικό κόσμο ο αλ-Αφγκανί ίδρυσε το Ισλαμικό 

Κίνημα. Ενθάρρυνε την επαναφορά της σαρία, που αποτελεί τον προσωπικό κώδικα 

συμπεριφοράς κάθε μουσουλμάνου και ταυτόχρονα το νομικό σύστημα διακυβέρνησης 

των φανατικών μουσουλμανικών χωρών. Ο σύγχρονος ισλαμικός φονταμενταλισμός που 

γεννήθηκε ως αντίδραση στην απειλή της δυτικής οικονομικής και πολιτιστικής κυριαρχίας, 

έχει τις ρίζες του σ' εκείνη την εποχή. 

Οπαδός του Abduh ήταν ο Rashid Rida (1865-1935).101 Ο Rida πίστευε ότι η αδυναμία του 

Μουσουλμανικού κόσμου έναντι της Δύσης θα μπορούσε να ανατραπεί μόνο αν οι 

Μουσουλμάνοι επιστρέψουν σε αυτό που έβλεπε ως «αληθινό Ισλάμ». Ένα Ισλάμ καθαρό 

από παγανιστικές και Δυτικές επιρροές. Όπως αυτό που ασκούσε η πρώτη γενιά των 

Μουσουλμάνων, οι λεγόμενοι Σαλάφ. Οι Σαλάφ επομένως πρέπει να είναι τα πρότυπα του 

πιστού Μουσουλμάνου. Για αυτό το λόγο και πολλοί αναλυτές στη Δύση χαρακτήρισαν το 

κίνημα των Σαλαφιστών ως φονταμενταλισμό με την έννοια ότι επιδιώκουν την επιστροφή 

στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες του Ισλάμ. Οι Σαλαφιστές, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση 

στην Ισλαμική θεολογία και λιγότερο στη κοινωνικοπολιτική πτυχή του Ισλάμ. 

Δευτερευόντως, οι Σαλαφιστές θεωρούν πως θα πρέπει να επιδιώξουν την εγκαθίδρυση 

ενός Ισλαμικού κράτους που θα κυβερνάται σύμφωνα με το Νόμο της Σαρία. 

Ένα άλλο κίνημα που ανήκει στο ριζοσπαστικό Ισλάμ και που είναι λιγότερο γνωστό από τα 

προηγούμενα είναι αυτό των Ντεομπάντι.102 Το κίνημα αυτό γεννήθηκε το 1866, στην Ινδία 

στη πόλη Ντεομπάντ από όπου πήρε και το όνομά του. Οι Ντεομπάντις πρεσβεύουν ότι ο 

σωστός Μουσουλμάνος πρέπει να είναι πρώτα πιστός στο Ισλάμ και μετά στη χώρα της 

οποίας είναι πολίτης ή κάτοικος. Επίσης, οι Ντεομπάντις αναγνωρίζουν μόνο τα 

θρησκευτικά σύνορα της Ούμμα και όχι τα εθνικά σύνορα, ενώ έχουν την υποχρέωση να 
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 John L. Esposito, The Islamic Threat, Myth or Reality, Oxford University Press, New York, 1999, σελ. 
61. 

102
 http://www.islamicpluralism.org/2206/fatwa-fanatics-the-deobandi-wahhabi-lust-for  

http://www.ahya.org/tjonline/eng/01/09chp1.html  
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ασκούν το Τζιχάντ προκειμένου να προστατέψουν τους αδελφούς τους Μουσουλμάνους 

που κινδυνεύουν σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, είναι 

επίσης ένα κίνημα που επηρεάστηκε από τις αρχές των Ντεομπάντι. Τα ιεροδιδασκαλεία 

(madrassas) των Ντεομπάντις στο Πακιστάν, ήταν τα φυτώρια στα οποία γαλουχήθηκαν οι 

νεαροί μαθητές (talib) που δημιούργησαν το κίνημα των Ταλιμπάν. 

1.6.4. Πολιτικό Ισλάμ103  

Στην περίοδο που ακολούθησε την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

σχηματίστηκαν πολλές ισλαμικές οργανώσεις, με σκοπό να αντισταθούν στη δυτική 

κυριαρχία. Μία τέτοια οργάνωση, ήταν η Μουσουλμανική Αδελφότητα, που ιδρύθηκε στην 

Αίγυπτο το 1928 από τον Χασάν αλ-Μπάνα (Hassan al-Banna, 1906-1949), ο οποίος κατά 

μία έννοια ήταν και ο εμπνευστής του σύγχρονου ισλαμικού κινήματος ή Πολιτικού Ισλάμ. 

Ο Αλ-Μπάνα θεωρούσε ότι το κλειδί για να αναγεννηθεί το Ισλάμ ήταν η αντίσταση στις 

κοσμικές ιδέες της Δύσης και η προώθηση του Ισλάμ ως πολιτικής ιδεολογίας. Επί δύο 

δεκαετίες ο Αλ-Μπάνα εργάστηκε πυρετωδώς προκειμένου να σφυρηλατήσει το κίνημα 

του και να προωθήσει τις ιδέες του. Η Μουσουλμανική Αδελφότητα συνεργάστηκε στενά 

με διάφορες ομάδες και κοινωνικές οργανώσεις, επιδιώκοντας να επηρεάσει τους 

υπάρχοντες ακτιβιστές με τις ριζοσπαστικές της ιδέες. Η Μουσουλμανική Αδελφότητα το 

1952 υποστήριξε το κίνημα των «Ελεύθερων Αξιωματικών»104 υπό την ηγεσία του Νάσερ 

στην Αίγυπτο. Μετά την κατάληψη όμως της εξουσίας από το Νάσερ, το νέο καθεστώς 

άρχισε τις διώξεις κατά των Αδελφών Μουσουλμάνων. Πολλοί «Αδελφοί» έφυγαν από την 

Αίγυπτο και μετανάστευσαν στη Δυτική Ευρώπη, κυρίως στη Γερμανία και τη Γαλλία, ενώ 

κάποιοι άλλοι βρήκαν καταφύγιο στη Σαουδική Αραβία και στα κράτη του Κόλπου. Σήμερα, 

πολλές ισλαμικές οργανώσεις στην Ευρώπη, ιδεολογικά ανήκουν στο ευρύτερο παγκόσμιο 

δίκτυο της 51 Μουσουλμανικής Αδελφότητας, χωρίς να αποτελούν και τυπικά μέλη της.105  

Πρωτοπόρος στην προσπάθεια εκείνης της περιόδου (δεκαετίες 1950-60) αναδείχτηκε ο 

Σαγιέντ Κουτμπ (Sayyid Qutb, 1906-1966), ο θεωρητικός της Αδελφότητας, ο «Τρότσκυ του 

Ισλαμισμού», όπως αποκαλείται. Ο Κουτμπ αποτελεί τον εκφραστή του ακραίου Πολιτικού 

                                                           
103

 John L. Esposito, The Islamic Threat, Myth or Reality, Oxford University Press, New York, 1999, σελ. 
52-73. 
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 Σπυρόπουλος Γεώργιος, Μέση Ανατολή: Αραβο-Ισραηλινή Διένεξη – Ιστορία – Πολιτική – 

Διπλωματία, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011, σελ.160. 
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 Η πιο γνωστή Ευρωπαϊκή οργάνωση της Μουσουλμανικής Αδελφότητας είναι η FIOE (Federation 
of Islamic Organizations in Europe). 
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Ισλάμ. Ήταν ουσιαστικά ο πρώτος σύγχρονος Ισλαμιστής που μίλησε ανοιχτά για την 

αναγκαιότητα του Τζιχάντ, προκειμένου να εγκαθιδρυθεί το Ισλαμικό κράτος. Ο Κουτμπ και 

οι οπαδοί του αποτελούσαν τη πιο ριζοσπαστική και ακραία πτέρυγα του κινήματος της 

Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Τα βιβλία του στις αρχές της δεκαετίας του 1960 - ειδικά 

το «Στη σκιά του Κορανίου» και το «Ορόσημα» (Ma'alim fi al-Tariq) - άσκησαν μεγάλη 

επιρροή στους ριζοσπάστες μουσουλμάνους των επόμενων δεκαετιών. Ο Κουτμπ πίστευε 

ότι μετά το θάνατο του προφήτη ο κόσμος είχε σταδιακά περιέλθει σε κατάσταση Jahiliyya, 

δηλαδή παγανιστικής άγνοιας.106 Γι’ αυτό καθήκον κάθε μουσουλμάνου ήταν να 

καταστρέψει αυτό τον κόσμο και να χτίσει πάνω στα ερείπιά του ένα 53 γνήσιο ισλαμικό 

κράτος.107 

Η πολιτικο-κοινωνική ιδεολογία του Ισλαμισμού του Κουτμπ και το υπερσυντηρητικό, 

πουριτανικό και μισαλλόδοξο Ισλάμ των Ουαχαμπιτών της Σαουδικής Αραβίας, αποτέλεσαν 

τη μήτρα από την οποία γεννήθηκε η Αλ-Κά0ντα κα0 ο σύγχρονος Σαλαφιστικός 

Τζιχαντισμός (Salafi Jihadism) ή όπως είναι γνωστός, Takfiri Jihadism. Οι Τζιχαντιστές Takfiris 

οπαδοί της έννοιας του takfir που περιγράψαμε παραπάνω, δεν δίστασαν και δεν 

διστάζουν να σκοτώσουν όλους όσους χαρακτηρίζουν ως αιρετικούς και αποστάτες του 

αυθεντικού, σύμφωνα με αυτούς, Ισλάμ. 

Η πεποίθηση του Κουτμπ ότι η βία ήταν απαραίτητο στάδιο για την πορεία προς τη 

δημιουργία ενός γνήσιου ισλαμικού κράτους υιοθετήθηκε αργότερα από το συμπατριώτη 

του Αιγύπτιο Αμπντ αλ-Σαλάμ Φαράτζ. Ο Φαράτζ τόνισε την έννοια του «βίαιου αγώνα» ή 

«ιερού πολέμου» που εμπεριέχεται στο θρησκευτικό καθήκον του Τζιχάντ. Έλεγε ότι ήταν 

καθήκον των μουσουλμάνων να χρησιμοποιούν βία ενάντια στους εχθρούς του Ισλάμ και 

για το λόγο αυτό θα ανταμείβονταν με μια θέση στον παράδεισο.108 

Μια πολύ σημαντική Ισλαμιστική οργάνωση είναι η Jamaat i-Islami. Η οργάνωση αυτή 

ιδρύθηκε ως πολιτικό κόμμα το 1941 στην τότε Βρετανική Ινδία από τον Ισλαμιστή 

διανοούμενο και δημοσιογράφο Σαγιέντ Μαουντούντι (Sayyid Abul ala Maududi, 1903-
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 Πιθανόν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο Jahiliyya ήταν ο ιμπν Ταϊμίγια για να περιγράψει 
τους οπισθοδρομικούς της σύγχρονής του μουσουλμανικής κοινότητας. Τον 20ο αιώνα έγραψε γι’ 
αυτόν ο ινδός ισλαμιστής συγγραφέας, Σαγιέντ Αμπούλ αλα Μαουντούντι, τον όρο όμως έκανε 
δημοφιλή ο Κουτμπ με το μεγάλης επιρροής έργο του, «Ορόσημα». 
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 Ο Κουτμπ εκτελέστηκε από την αιγυπτιακή κυβέρνηση το 1966 για την πολιτική του δράση. 
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 Το 1981 ο Φαράτζ εκτελέστηκε για την εμπλοκή του στη δολοφονία του προέδρου της Αιγύπτου, 

Ανουάρ Σαντάτ. 
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1979). Το 1927 ο Μαουντούντι έγραψε το βιβλίο «Jihad in Islam», στο οποίο εξέφρασε την 

άποψη ότι ο ρόλος του Τζιχάντ είναι να καθιερώσει το Ισλάμ ως πολιτική ιδεολογία. Το 

Τζιχάντ αποτελούσε για τον Μαουντούντι έναν «ιερό πόλεμο» που πρώτα δίνει κανείς 

εναντίον του εαυτού του, μια πάλη με τους πειρασμούς. Έδωσε έναυσμα σε πιο 

ριζοσπαστικούς θεωρητικούς να υιοθετήσουν την τυφλή βία αφού επιβεβαίωσε ότι «το 

Ισλάμ είναι μια παγκόσμια επανάσταση και οφείλει να επεκταθεί και να επικρατήσει, αφού 

αυτό είναι το θέλημα του Θεού», αλλά ο ίδιος ο Μαουντούντι δεν προσυπέγραφε σε έναν 

πόλεμο των «ενωμένων μουσουλμάνων» κατά των «απίστων και των σταυροφόρων». 

Πίστευε στην ειρηνική επικράτηση του πολιτικού Ισλάμ, μέσω της «ανωτερότητάς» του και 

της «ισλαμικής εκπαίδευσης» της κοινωνίας. Στα γραπτά του υποστήριζε ότι η ισλαμική 

σαρία ήταν το τέλειο νομικό σύστημα και με ορθή εφαρμογή θα αποτελούσε το νομικό 

πλαίσιο της «δημοκρατο-θεοκρατίας», την οποία πίστευε ως το τέλειο πολίτευμα. Μετά το 

διαμελισμό της Βρετανικής Ινδίας το 1947 σε τρεις περιοχές, το Δυτικό Πακιστάν, την Ινδία 

και το Ανατολικό Πακιστάν (το σημερινό Μπανγκλαντές), οι προσπάθειες του Μαουντούντι 

στράφηκαν στο να μετατρέψει το Πακιστάν σε Ισλαμικό κράτος. Η βασική παρακαταθήκη 

του Μαουντούντι μέχρι σήμερα είναι ότι μέσω των βιβλίων του εκλαΐκευσε την ισλαμιστική 

ιδεολογία έτσι ώστε να μπορεί να γίνε- π-ο κατανοητή κα- εύκολα αποδεκτή από τον απλό 

Μουσουλμάνο. 

1.6.5. Το Παλαιστινιακό Ζήτημα109 

To 1948 ιδρύθηκε το εβραϊκό κράτος του Ισραήλ. Τα εδάφη του εκτεινόταν σε εκείνα της 

ανατολικής Γαλιλαίας, κυρίως τις πόλεις Σάφαντ και Τιβεριάδα, την παράκτια πεδιάδα με 

τη Χάιφα και το Τελ-Αβίβ κι ένα μέρος της ερήμου Νέγκεβ μέχρι τον κόλπο της Άκαμπα.110 

Σύντομα ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στο νεοσύστατο κράτος και τις γειτονικές αραβικές 

χώρες, που αντέδρασαν στην ίδρυσή του. Εξαιτίας του πολέμου, πολλοί Παλαιστίνιοι 

Άραβες εγκατέλειψαν τις εστίες τους και εγκαταστάθηκαν σε προσφυγικούς καταυλισμούς 

στη Συρία, τον Λίβανο και την Ιορδανία, καθώς και σε εδάφη της Παλαιστίνης, στις περιοχές 

δηλαδή της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας. Το 1967, στη σύρραξη που έμεινε 

γνωστή στην ιστορία ως ο «Πόλεμος των Έξι Ημερών», το Ισραήλ με μία προληπτική 

συνδυασμένη επίθεση εναντίον των γειτονικών αραβικών κρατών, κατέλαβε τη Δυτική 

Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, που από τότε ονομάζονται «κατεχόμενα». Ο πόλεμος, που 
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 Σπυρόπουλος Γεώργιος, Μέση Ανατολή: Αραβο-Ισραηλινή Διένεξη – Ιστορία – Πολιτική – 
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 Σπυρόπουλος Γεώργιος, Μέση Ανατολή: Αραβο-Ισραηλινή Διένεξη – Ιστορία – Πολιτική – 
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είχε ως αποτέλεσμα την επέκταση του Ισραήλ,111 προκάλεσε στον αραβικό κόσμο ακόμα 

μεγαλύτερο μίσος, με αποτέλεσμα πολλοί Άραβες να ταχθούν στον αγώνα για την 

απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Αρχίζει πλέον η ανάπτυξη των αγωνιστικών ισλαμικών 

ομάδων που θέτουν άμεσους πολιτικούς στόχους, κυρίως την κατάληψη της πολιτικής 

εξουσίας. Οι αραβικές χώρες πλημμυρίζουν από ριζοσπαστικές ισλαμικές οργανώσεις. Η 

πάλη εναντίον του Ισραήλ παρείχε ένα κοινό σκοπό, μία αίσθηση ενότητας μεταξύ των 

Αράβων εθνικιστών και των ισλαμιστών. «Η απελευθέρωση της Παλαιστίνης συμβόλιζε τον 

αγώνα, το μεγάλο Τζιχάντ, ενάντια στο δυτικό ιμπεριαλισμό». 

Κατά  την  άποψη  πολλών  μουσουλμάνων,  το  αίσθημα  εχθρότητας  των  δύο κόσμων 

μεγάλωσε ιδιαίτερα,  μετά  τον πόλεμο των 6 Ημερών και του πολέμου του Γιομ Κιπούρ, 

όπου  αποδείχθηκε  η  ισραηλινή  στρατιωτική  υπεροχή, διότι το κράτος ήταν 

επανδρωμένο με εξοπλισμούς της Δύσης, κυρίως των ΗΠΑ, κάτι που πάντα θα αποτελεί 

πολιτικό στόχο όλων των αμερικανικών κυβερνήσεων. 

Η συνεχόμενη διαδικασία πολιτικής και στρατιωτικής μεσολάβησης της Δύσης στη  Μέση 

Ανατολή  βοηθάει  στη  διαιώνιση  μιας «παράνοιας»112 που  έχει  επικρατήσει αναφορικά  

με τον  μουσουλμανικό  κόσμο.  Επιπλέον,  η  παρουσία  του  πετρελαίου αύξησε, φυσικά, 

τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή, ενώ ο άμεσος έλεγχος  των 

πετρελαϊκών  πηγών  από  δυτικές  εταιρίες  θεωρήθηκε  κάτι  δεδομένο  και μη 

διαπραγματεύσιμο.  Παράλληλα,  όλα  τα  γεγονότα  που  έλαβαν  χώρα στην  περιοχή, με 

αποκορύφωμα τους αραβοϊσραηλινούς πολέμους,  αποδεικνύουν  την  αδιάκοπτη  δυτική 

παρέμβαση στον  αραβικό κόσμο, σε όλη τη διάρκεια  του Ψυχρού Πολέμου. Η 

Ουάσινγκτον υποστήριζε συγκεκριμένα  αραβικά  καθεστώτα,  για  να  εξασφαλίζει  τα 

συμφέροντά  της  και  αυτό  είχε  σαν  αποτέλεσμα  οι  ΗΠΑ  να  αποτελούν  ενεργό  και 

βασικό  παίχτη  στη  διαμόρφωση  των  ενδοαραβικών  πολιτικών,  είτε  επίσημα  είτε 

ανεπίσημα. Όλη  αυτή  η  κατάσταση,  είχε  μεγάλο  αντίκτυπο  σε  όλο  τον  μουσουλμανικό 

κόσμο, δημιουργώντας μια γενικότερη παράνοια και μια αίσθηση ότι οι άνθρωποι της 

περιοχής  δεν  είναι  οι «αρχηγοί»  της  ίδιας  τους  της  γης,  παρ’  όλες  τις  προσπάθειες 

των  πολιτικών  αρχηγών  τους  να  προωθήσουν  πολιτικές «παναραβισμού»  που 
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ενδυναμώνουν  την  αραβική  ενότητα  αλλά  και  την  αραβική  στρατιωτική  δύναμη. 

Ακόμα  και  εκείνοι  οι  μουσουλμάνοι,  οι  οποίοι  διατείνονται  ευνοϊκά  σε  πολλές  πτυχές 

του  δυτικού  τρόπου  ζωής,  αντιδρούν  έντονα  σε  οποιαδήποτε  άνευ  ορίων  επέμβαση 

των  δυτικών,  προκειμένου  οι  τελευταίοι  να  επιτύχουν  τους  στρατηγικούς  τους 

στόχους113. Αυτό  εξηγεί  το  γεγονός  ότι  οι  μουσουλμάνοι  επιδεικνύουν  νοοτροπίες 

συνωμοσιολογικές,  προερχόμενες  από  την  πεποίθησή  τους  ότι  ανέκαθεν αποτελούσαν 

θύματα εξωτερικών συνομωσιών. 

1.6.6. Η Ιρανική Επανάσταση 

Το 1979 στο Ιράν, έγινε μια ριζοσπαστική επανάσταση, όπου οι Μοτζαχεντίν και οι 

Φενταγίν διεκδικούσαν μια εξισωτική, σοσιαλιστική  (μαρξιστικού τύπου) κοινωνία. Οι 

εκτεταμένες ταραχές και οι βίαιες διαδηλώσεις που συντάραζαν όλο το Ιράν το 1978, 

υποχρέωσαν το Σάχη να εγκαταλείψει τη χώρα τον Ιανουάριο του 1979. Τα κόμματα της 

αντιπολίτευσης ενώθηκαν ορίζοντας νέο ηγέτη τον «Αγιατολάχ» Ρουχολά Μουσάβι Χομεϊνί 

(1902 - 1989), που ανέλαβε την εξουσία τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους. Ο Χομεϊνί 

επέβαλε την αυστηρή εφαρμογή της σαρία σε όλες της πτυχές της ζωής των Ιρανών. Είναι ο 

θεωρητικός του σιιτικού φονταμενταλισμού και ιδρυτής του μόνου θεοκρατικού ισλαμικού 

κράτους στον κόσμο. 

Πιο συγκεκριμένα, η  ιρανική  επανάσταση,  γνωστή  και  ως  ισλαμική  επανάσταση,  ήταν  

η επανάσταση  που  μετέτρεψε  το  Ιράν  από  μοναρχία (χαλιφάτο)  του  Παχλεβί  σε 

ισλαμικό  θεοκρατικό  καθεστώς  υπό  τον  Αγιοτολάχ  Χομεϊνί.  Θεωρήθηκε  η  Τρίτη 

μεγαλύτερη  επανάσταση  στην  ιστορία  μετά  την  γαλλική  και  αυτή  των  μπολσεβίκων 

στη Ρωσία, ενώ μετέτρεψε τον ισλαμικό φονταμενταλισμό σε πολιτική δύναμη από το 

Μαρόκο μέχρι τη Μαλαισία. 

Στη  Δύση  υπήρχε  η  αντίληψη  ότι  η  διακυβέρνηση  του  Παχλεβί  διατηρούσε  τη 

σταθερότητα στην περιοχή, ενώ ο ίδιος θεωρείτο ένας πεφωτισμένος ηγέτης αλλά και 

σύμμαχος,  όπως  ο  Σαντάτ  της  Αιγύπτου,  διότι  αποτελούσε  την  κεφαλή  ενός 

σύγχρονου  κράτους.  Από  την  εποχή  που  οι  ΗΠΑ  είχαν  αφοσιωθεί  στον  πόλεμο  του 

Βιετνάμ,  οι  πολιτικές  και  τα  συμφέροντα  των  δύο  χωρών  εναρμονίζονταν, 

απορρίπτοντας την πολιτική του Νάσερ, συνάπτοντας καλές σχέσεις με το Ισραήλ και 

διαθέτοντας τον πετρελαϊκό τους πλούτο στην αμερικανική αγορά. Υπό  αυτές  τις 

                                                           
113

 Όπως πριν σελ. 42-43. 



Διαλεκτική Πολέμου και Θρησκείας 2013 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  - ΠΜΣ Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών 
 

50 

συνθήκες,  ήδη  από  τη  δεκαετία  του  ΄60  αμερικανοί  και  ευρωπαίοι  τραπεζίτες, 

επιχειρηματίες  και  διπλωμάτες  δραστηριοπούνταν  έντονα  στο  Ιράν,  μετατρέποντας τη 

χώρα σε ένα δυτικού τύπου κράτος. 

Οι  εσωτερικές  διαφωνίες  με  αυτού  του  είδους  την  πολιτική  έλαβαν  χώρα  μετά το  

1970,  όταν  αναδύθηκε  μια  νέα  μορφωμένη  τάξη  εθνικιστών,  οι  οποίοι προέρχονταν  

και  από  τους  μικροαστούς  αλλά  και  από  τον  κλήρο,  προβάλλοντας  τις ανησυχίες  της  

για  την  ιρανική  ταυτότητα  και  ανεξαρτησία,  αμφισβητώντας  την  έντονη ξένη παρουσία. 

Ταυτόχρονα απαιτούσε κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές εξαιτίας της μεγάλης  

συγκέντρωσης  πλούτου  σε  συγκεκριμένες  ομάδες  του  πληθυσμού  αλλά  και εξαιτίας 

της μεγάλης διαφθοράς της πολιτικής ζωής.  

Οι βασικές αιτίες της ιρανικής Επανάστασης του 1979, όπως προαναφέρθηκε, ήταν  

πολιτικές  και  πολιτιστικές.  Οι  οικονομικές  διεκδικήσεις  αυτής  της  επανάστασης των  

πόλεων  δεν  εξέφραζαν  όλους  τους  κοινωνικούς  και  πολιτικούς  παράγοντες,  έτσι 

έπαιξαν  μόνο  περιθωριακό  ρόλο.  Την  απώλεια  νομιμότητας  του  αυτοκρατορικού 

καθεστώτος  ακολούθησε  η  μαζική εκστρατεία  πολιτικής  απείθειας  που  κατέληξε  στην 

Επανάσταση  του  ’79  και  στην  ανατροπή  μιας  πολιτικής  τάξης  που  εκφραζόταν  στο 

πρόσωπο  του  Σάχη.  Παρά  το  πολιτικό,  κοινωνικό  και  οικονομικό  της  κόστος,  η 

Επανάσταση  είχε  ως  αποτέλεσμα  να  καταστήσει  υπεύθυνους  τους  Ιρανούς,  που 

σταμάτησαν  να  θεωρούν  τους  εαυτούς  τους  θύματα114 όπως  γίνεται  συχνά  στη  Μέση 

Ανατολή.  

Παρά τα παραδοσιακά εξωτερικά της στοιχεία, η Επανάσταση ήταν σύγχρονη και  αστική  

και  έλαβε  χώρα  σε  μια  κοινωνία  που  είχε  γνωρίσει  οικονομική  ανάπτυξη χωρίς  

πολιτικό  εκσυγχρονισμό.  Πράγματι  οι  πολιτικές  δομές  παρέμεναν  προ-νεωτερικές, 

έντονα  ιεραρχημένες,  αποκλείοντας  τον  πληθυσμό  από  κάθε  είδους συμμετοχή.  Αυτό  

είχε σαν  αποτέλεσμα,  να  επιτρέψει  στο  Ισλάμ,  που  αποτελούσε μια από  τις  βασικές  

δομικές  δυνάμεις  του  ιρανικού  πληθυσμού,  να  πάρει  περισσότερο από ποτέ, κοινωνικό-

συμβολική διάσταση προκειμένου να γίνει «φαντασιακό» σημείο αναφοράς ικανό να 

επαναφέρει την ισότητα.    

Πρόκειται  λοιπόν  για  μια  Επανάσταση  που  σηματοδοτεί  πάνω  από  όλα  την αποτυχία  

του  αυταρχικού  εκσυγχρονισμού.  Ήταν  έργο  πολλών  κοινωνικών  τάξεων και  ομάδων,  
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από  τους  αγρότες  ως  τη  νέα  μεσαία  τάξη  και  από  τον  κλήρο  ως  την παραδοσιακή  

μεσαία  τάξη,  τους «μπαζάρι»,  που  είχαν  κινητοποιηθεί  μέσα  από  την τριμερή  

συμμαχία  των  επαναστατών  κληρικών,  της  διανόησης  και  των  μπαζάρι,  η οποία 

σηματοδότησε τα κοινωνικά κινήματα του σύγχρονου Ιράν. 

Ταυτόχρονα, η σύγχυση μεταξύ των ισλαμικών ταυτοτικών φιλοδοξιών και του πολιτικού  

ισλάμ,  επέτρεψε  στους  τελευταίους  να  αναλάβουν  την  ηγεσία  της Επανάστασης.  Η  

σύγχυση  αυτή  ενισχυόταν  ακόμη  πιο  πολύ  από  την  πολιτική ιδεολογία  της  

Επανάστασης,  που  ήταν  σύνθεση  σιιτικής  παράδοσης  και  των επεξεργασιών από 

ριζοσπάστες διανοούμενους. Το μυστικό της επιτυχίας της μπορεί να  αναζητηθεί  σε  αυτό  

που  υποστήριζε, ότι υλοποιεί, δηλαδή διάφορες διεκδικήσεις, ακόμη και τις πιο 

αντιφατικές, όλων των κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων.115 

Ο  Αγιοτολάχ  Χομεϊνί  ήταν  ο  αρχιτέκτονας  και  το  σύμβολο  της  Επανάστασης και  παρά  

το  γεγονός  ότι  βρισκόταν  χαμηλά  στην  ιεραρχία  του  κλήρου,  η  χαρισματική 

προσωπικότητά  του  αλλά  και μια  σειρά  περιστάσεων  ήταν  καταπέλτης,  για  να  ηγηθεί 

την  Επανάσταση  και  στην  συνέχεια  την  Ισλαμική  Δημοκρατία  του  Ιράν.  Ήδη  από  το 

1964, μιλούσε  ανοιχτά  κατά  των  πολιτικών  του  Σάχη,  γι’  αυτό  και φυλακίστηκε  αλλά 

και εξορίστηκε αρχικά στην Τουρκία, στη συνέχεια στο Ιράκ και τέλος στη Γαλλία.  

Ο  Χομεϊνί  μαζί  με  άλλους  ισλαμιστές  ιδεολόγους,  όπως  ο  Μαοντούτι,  εμπνευστής  του  

Ισλαμικού  Συναγερμού  αλλά  και  ο  Χασάν  Αλ-  Μπάνα  των  Αδελφών Μουσουλμάνων,  

μοιράζονταν  ένα  δικό  τους  τρόπο  αντίληψης,  του  τι  είναι  Ισλάμ. Θεωρούσαν,  λοιπόν,  

ότι  το  Ισλάμ  διαθέτει  ένα  σύστημα  και  ένα  πρόγραμμα  για  όλες τις  πτυχές  της  

κοινωνίας:  τον  τρόπο  διακυβέρνησης  και  διοίκησης,  τις  σχέσεις  του κράτους  με  τους  

πολίτες  του,  τις  σχέσεις  με  τα  ξένα  κράτη.  Και  βέβαια  το μουσουλμανικό τέμενος  θα 

είναι το κέντρο ανάλυσης, εξέτασης και άσκησης ελέγχου όλων των κοινωνικών 

προβλημάτων. 

Η  εγκαθίδρυση  της  ισλαμικής  δημοκρατίας  πυροδότησε  σημαντικές θεωρητικές 

συζητήσεις για το κράτος, και στο εσωτερικό μιας σιιτικής κοινωνίας, κάθε επέμβαση  των  

κληρικών  στα  πολιτικά  πράγματα,  σήμαινε  ταυτόχρονα  και  την καθυστέρηση  της  
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επιστροφής  του  κρυμμένου  ιμάμη116 και  έτσι  την  εγκαθίδρυση  της ιδανικής  σιιτικής  

κυβέρνησης.  Ο  Χομεϊνί  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  ο  πρώτος  ιρανός νομοδιδάσκαλος  που  

θεωρητικοποίησε  την  ισλαμική  διακυβέρνηση.  Έτσι,  λοιπόν τόνισε  ότι  η  εφαρμογή  

ενός  σημαντικού  τμήματος  των  ισλαμικών  κανόνων  δεν  είναι δυνατή  χωρίς  τη  

δημιουργία  ενός  ισλαμικού  κράτους  και  διακήρυξε  ότι  το  Ισλάμ  ήταν θεμελιακά 

αντίθετο στη μοναρχία. Η θεωρία της ισλαμικής διακυβέρνησης εντάσσεται σε  ένα  

σύστημα  διακυβέρνησης  όπου  η  κυριαρχία  προέρχεται  από  το  Θεό  και εδράζεται  σε  

αυτόν,  και  η  κοινότητα  πρέπει  να  διοικηθεί  υπό  αυτόν,  από  έναν ανώτατο  

φακίχ(έγκριτο  νομοδιδάσκαλο),  ικανό  να  ερμηνεύσει  τους  ισλαμικούς νόμους.  

Σύμφωνα  με  το  Χομεϊνί,  τα  μέλη  της  κοινότητας  είναι  ανήλικα  και  έχουν ανάγκη από 

έναν προστάτη που θα τηρήσει την ισλαμική τάξη και νόμο117. 

Το  πολιτικό  σύστημα  της  ισλαμικής  Δημοκρατίας  του  Ιράν  στηρίζεται  στο δυϊσμό: είναι  

και  δημοκρατία  και  ισλαμική,  κάτι  που  αντικατοπτρίζεται  τόσο  στο Σύνταγμά  της,  όσο  

και  στη  σύνθεση  των  νόμιμων  πολιτικών  της  δυνάμεων.  Αυτός  ο δυϊσμός  προέρχεται  

από  τη  θεϊκή  και  την  ανθρώπινη  καταγωγή  της  κυριαρχίας.  Το πολιτικό  σύστημα  

συνδέει  τον  θρησκευτικό  δεσποτισμό,  του  οποίου  η  εξουσία πηγάζει  από  το  Θεό  και  

εδράζεται  σε  αυτόν,  με  ένα  εκλογικό  μοντέλο  που  στηρίζεται στην  πολιτική  

αντιπροσωπευτικότητα,  συνδέοντας  το  ιερό  με  το  κοσμικό. Χαρακτηριστικά,  το  άρθρο  

56  του  ιρανικού  Συντάγματος  ορίζει  ότι  η «απόλυτη κυριαρχία  του  κόσμου  και  

ανθρώπου  ανήκει  στο  Θεό  και  ο  Θεός  προσέφερε  στον άνθρωπο την ελευθερία της 

αυτοδιάθεσης του.»118 

Ο  πρωταρχικός  στόχος  της  Επανάστασης  ήταν  η  εξαγωγή  της  και  σε  άλλες περιοχές  

της  Μέσης  Ανατολής,  κάτι  που  αναφέρεται  και  στο  Σύνταγμα  της  χώρας (στη  

διαιώνιση  της  Επανάστασης  τόσο  στο  εσωτερικό  όσο  και  στο  εξωτερικό). Παράλληλα  

καλούσε  όλες  τις  μουσουλμανικές  χώρες  του  Κόλπου  να  αντισταθούν στα  καθεστώτα  

τους,  καταγγέλλοντας  τις  μοναρχίες  τους,  διότι  η  μοναρχία  είναι  μη-ισλαμικός  θεσμός  

αλλά  και  γιατί  οι  μοναρχίες  πάντα  θα  έχουν  δεσμούς  με  το μεγαλύτερο εχθρό τους τις 

ΗΠΑ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γεννήσει ένα αίσθημα φόβου  για  την  ιρανική  απειλή  

που  προσπαθούσε  να  εξαπλωθεί.  Το  αίσθημα  της αδιάλλακτης  ισλαμοποίησης  που  
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προσπαθούσε  να  διευρυνθεί  ολοκληρώθηκε  και από  το  φόβο  για  εξάπλωση  μιας  

παγκόσμιας  τρομοκρατίας,  αλλά  και  γενικότερα  για ξέσπασμα  και  νέων  

φονταμεταλιστικών  προσπαθειών  όχι  μόνο  στο  μουσουλμανικό κόσμο αλλά και 

ευρύτερα στον Τρίτο Κόσμο119. 

Ο  κεντρικός  ρόλος  του  σιισμού  στην  Ιρανική  Επανάσταση  και  οι  απόπειρες των  

ισλαμιστών  ηγετών  να  την  εξαγάγουν,  είχαν  οδηγήσει  την  κοινή  γνώμη  και  τους 

δυτικούς  ηγέτες  στην  ταύτιση  του  σιισμού  με  τη  βία  και  τον  αυτοκαταστροφικό 

φανατισμό, ενώ ο σουνισμός και οι διάφορες εκδοχές του στις οποίες περιλαμβάνεται και ο 

ουαχαμπισμός, εκλαμβάνονταν ως μετριοπαθείς και απολιτικές. 

Οι  ΗΠΑ  έχουν  επιλέξει  πολιτική  αποκλεισμού  έναντι  του  Ιράν.  Η αποδυνάμωση  και  η  

απομόνωση  του  Ιράν  αποτελούν  τα  συνθήματα  των κυβερνήσεων(τουλάχιστον  μέχρι  

τις  προηγούμενες  εκλογές)  τόσο  των Ρεπουμπλικάνων  όσο  και  των  Δημοκρατικών.  Η  

αμερικανική  εχθρότητα  έναντι  του ιρανικού  καθεστώτος  δεν  εξηγείται  μόνο  από  τις  

φανταστικές  ή  πραγματικές  απειλές που  μπορεί  να  συνιστά,  για  τα  συμφέροντα  των  

ΗΠΑ,  του  Ισραήλ  ή  των  συμμάχων τους  στην  περιοχή,  αλλά  ακόμα  και  από  την  

περιφερειακή  πολιτική  της  Ισλαμικής Δημοκρατίας ή ακόμη την υποστήριξή της σε ομάδες 

που θεωρούνται τρομοκρατικές.  

Οι  ρίζες  της  εχθρότητας  αυτής  βρίσκονται  κυρίως  στην  ταπείνωση  την  οποία επέβαλε  

το  ισλαμικό  καθεστώς,  που  ειδικά  τότε  ήταν  διαποτισμένο  από  έντονο  

αντιαμερικανισμό,  το  Νοέμβριο  του  1979  οπότε  η  πρεσβεία  της  μεγαλύτερης  δύναμης 

του  κόσμου  καταλήφθηκε  από  νεαρούς  ριζοσπάστες  ισλαμιστές  στην  Τεχεράνη.  Η 

πρώτη φοιτητική κατοχή της πρεσβείας έγινε αμέσως μετά την επιστροφή του Χομεϊνί στις 

14 Φεβρουαρίου του 1979, αλλά ο Χομεϊνί καθώς και ο πρωθυπουργός του Ιράν 

Μπαζαργκάν κινήθηκαν αμέσως ώστε να εκδιώξουν τους καταληψίες. 

Οκτώ  μήνες  όμως  αργότερα  η  κατάσταση  ήταν  ριζικά  διαφορετική.  Όταν  η κυβέρνηση  

των  ΗΠΑ  υποδεχόταν  τον  έκπτωτο  Σάχη  της  Περσίας  στη  Νέα  Υόρκη  για ιατρική  

περίθαλψη,  ο  Χομεϊνί  αντέδρασε  επικριτικά.  Αυτή  τη  φορά  η  ιρανική κυβέρνηση  θα  

αντιδρούσε  με  διαφορετικό  τρόπο,  μετά  την  αρχική  απελευθέρωση των  γυναικών  και  

μαύρων  πεζοναυτών,  οι  εναπομείναντες  πενήντα  δύο  αμερικανοί διπλωμάτες  

                                                           
119

 John Esposito «The Islamic threat: Myth or Reality? » Oxford University Press, NewYork,1999, σελ 
118-119 



Διαλεκτική Πολέμου και Θρησκείας 2013 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  - ΠΜΣ Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών 
 

54 

κρατήθηκαν  όμηροι  από  τους  φοιτητές  της «Γραμμής  του  Ιμάμη»  και κρατήθηκαν επί 

444 ημέρες.120 

Η  ομηρία  του  1979  έλαβε  αμέσως  την  έγκριση  του  Αγιοτολάχ  Χομεϊνί. 

Χαρακτηρίζοντας  τις  ΗΠΑ  ως «Μεγάλο  Σατανά»,  δήλωσε  ότι  οι  φοιτητές  κατέλαβαν 

«το κέντρο κατασκοπείας και συνωμοσίας» των ΗΠΑ στη χώρα. Αυτή η υπόθεση είχε δύο  

βασικές  συνέπειες.  Καταρχήν  σημάδεψε  βαθιά  την  αμερικανική  προεδρική 

προεκλογική  εκστρατεία,  συμβάλλοντας  στην  εκλογή  του  ρεμπουπλικανού υποψηφίου  

Ρέιγκαν  που  υποσχόταν  τη  χρήση  βίας  κατά  των «βαρβάρων τρομοκρατών»,  ενώ  ο  

απερχόμενος  πρόεδρος  Κάρτερ  ήταν  υπέρ  των διαπραγματεύσεων.  Στο  εσωτερικό  του  

Ιράν  η  ομηρία  συνέβαλε  στην περιθωριοποίηση των φιλελεύθερων, μη κληρικών 

μουσουλμάνων και στην ενίσχυση της  εξουσίας  του  κλήρου.  Αναπόφευκτα,  η  υπόθεση  

των  ομήρων,  σε  συνδυασμό  με την  πολιτική  εξαγωγής  της  επανάστασης,  οδήγησε  σε  

απομόνωση  του  Ιράν  στη διεθνή σκακιέρα.   

Η  ιρανική  επανάσταση  ήταν  υπεύθυνη  για  μια  νέα  πολιτική  εξέλιξη  στο παγκόσμιο  

πολιτικό  σκηνικό.  Έχουμε  την  εμφάνιση  ενός  ισλαμικού  καθεστώτος  που ήταν  όχι  

μόνο  ισλαμικό  και  αντικομουνιστικό,  αλλά  την  ίδια  στιγμή  ακραία  εθνικιστικό και  

αποφασισμένο  να  δράσει  ανεξάρτητα  από  οποιαδήποτε  εξωτερική  επίδραση,  και 

κυρίως  αυτή  των  ΗΠΑ.  Όσο  γινόταν  περισσότερο  εμφανές,  τόσο  η  επίσημη  Αμερική 

ενέτεινε  τις  προσπάθειές  της  για  την  εξεύρεση  άλλων  συμμάχων  ή  φίλων  στην 

περιοχή.  Σύντομα,  μη  θρησκευτικά  αλλά  και  ιδιαίτερα  βίαια  καθεστώτα,  όπως  αυτά 

του  Σαντάμ  Χουσεϊν  στο  γειτονικό  Ιράκ,  θα  στρατολογούνταν  ως  σύμμαχοι  των 

Αμερικανών.    

Κατά  την  διάρκεια,  λοιπόν,  της  δεύτερης  κατάληψης  της  πρεσβείας  των  ΗΠΑ στο  

Ιράν,  οι  δυνάμεις  του  Σαντάμ  Χουσεϊν  εισέβαλαν,  με  τις  ευλογίες  των  ΗΠΑ,  στο 

νοτιοδυτικό  Ιράν,  στις  20  Σεπτεμβρίου  του  1980.  Προκειμένου,  λοιπόν,  να 

αποδυναμώσουν  το  ισλαμικό  καθεστώς,  ΗΠΑ  και  Ευρώπη,  υποστήριξαν  τον  ιρακινό 

πρόεδρο  στον  πόλεμο  κατά  του  Ιράν,  ο  οποίος  ναι  μεν  ήταν  δικτάτορας  της  χώρας 

του αλλά κοσμικός από την άλλη.  

Μεταξύ  Ιράν  –  Ιράκ,  υπήρχαν  συγκεκριμένα  συνοριακά  προβλήματα,  τα οποία είχαν 

επιλυθεί υπέρ του Ιράν από το 1975, όταν ο Σάχης ήταν στο απόγειο της εξουσίας.  Η  
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ιρανική  επανάσταση,  και  η  περίοδος  που  επακολούθησε,  έδωσε  στο Ιράκ  την  ευκαιρία  

να  αποκαταστήσει  την  ισορροπία.  Εντούτοις,  διακυβεύονταν  και κάτι  άλλο,  πιο  

σημαντικό,  το  ζήτημα  της  θρησκείας.  Το  νέο  ιρανικό  καθεστώς απευθύνθηκε  στους  

απανταχού  μουσουλμάνους,  ζητώντας  τους  να  δώσουν  στο Ισλάμ  τη  θέση  που  του  

αρμόζει  στον  κόσμο,  κάτι  που  φαινόταν  πως  είχε  ιδιαίτερη προτίμηση  στη  σιιτική  

πλειοψηφία  του  Ιράκ,  το  ιρακινό  καθεστώς  αντιμετώπιζε  έτσι μια  διπλή  πρόκληση,  ως  

κοσμική  εθνικιστική  κυβέρνηση  και  ως  κυβέρνηση εξουσιαζόμενη  από  σουνίτες  

μουσουλμάνους.  Έτσι  το  1980,  ο  ιρακινός  στρατός εισέβαλε  στο  Ιράν.  Μετά  από  δύο  

νίκες,  όμως,  δεν  μπόρεσε  να  διατηρήσει  υπό μόνιμη  κατοχή  κανένα  κομμάτι  της  

χώρας  και  έτσι  το  Ιράν  πέρασε  στην  αντεπίθεση και εισέβαλε στο Ιράκ.  

Ο πόλεμος δε δίχασε την ιρακινή κοινωνία, διότι οι σιίτες του Ιράκ παρέμειναν αδρανείς  

αλλά  ως  ένα  βαθμό  διχάστηκε  ο  αραβικός  κόσμος.  Η  Συρία  υποστήριζε  το Ιράν,  

εξαιτίας  της  διαφωνίας  της  με  το Ιράκ,  αλλά  οι  περισσότερες  από  τις  υπόλοιπες 

αραβικές  χώρες  προσέφεραν  οικονομική  ή  στρατιωτική  αρωγή  στο  Ιράκ,  αφού  μια 

ιρανική  νίκη  θα  διατάρασσε  το  πολιτικό  σύστημα  στον  Κόλπο  και  ενδεχομένως  να 

επηρέαζε και την κοινωνική ευταξία σε χώρες όπου το σιιτικό αίσθημα ήταν ισχυρό.  

Οι  συγκρούσεις  τελικά  έληξαν  σε  συμφωνία  κατάπαυσης  οκτώ  χρόνια  μετά, την  οποία  

διαπραγματεύτηκαν  οι  ΗΠΑ.  Καμία  πλευρά  δεν  κέρδισε  εδάφη,  ενώ  και  οι δύο  

πλευρές  ζημιώθηκαν  σε  μεγάλο  βαθμό.  Κατά  μια  έννοια,  όμως  και  οι  δύο πλευρές 

είχαν καταφέρει να περισώσουν κάτι: κανένα καθεστώς δεν κατέρρευσε υπό την  πίεση  

του  πολέμου  και  η  ιρανική  επανάσταση  δεν  επεκτάθηκε  σε  άλλο  κράτους του Κόλπου.      

Ο  πόλεμος  Ιράκ-  Ιράν  έμεινε  στην  ιστορία  για  τη  χρήση  χημικών  όπλων  μετά τον  

πόλεμο  του  Βιετνάμ  και  οι  ΗΠΑ  ήταν  όχι  μόνο  προμηθευτές  των  όπλων  αυτών, αλλά  

και  της  ειδικής  εκπαίδευσης  που  απαιτεί  η  χρήση  τους.  Η  κυβέρνηση  Ρέιγκαν δεν  

δίστασε  να  πουλήσει  μυστικά  στρατιωτικό  εξοπλισμό  στους  εχθρούς  της,  αλλά 

διαπραγματεύτηκε  παράλληλα  με  εκείνους  που  ο  αμερικανός  πρόεδρος  είχε παλιότερα  

χαρακτηρίσει  ως «βαρβάρους  τρομοκράτες».  Η  υπόθεση  του «Ιρανγκεϊτ», που  είναι  

επίσης  γνωστή  με  την  ονομασία «Ιράν  –  Κόντρα»  και  αποκαλύφθηκε  τον Νοέμβριο  

του  1986,  εμπλέκει  ορισμένα  μέλη  του  Αμερικανικού  Εθνικού  Συμβουλίου 

Ασφαλείας121.  
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Η  επανάσταση  στο  Ιράν  αποτέλεσε  μια  διδακτική  εμπειρία  για  τους Αμερικάνους,  

φέρνοντας  στην  επιφάνεια  το  θέμα  του  πολιτικού  ισλάμ,  κάτι  που  θα ασκήσει  

παγκόσμια  επιρροή  αλλά  και  θα  προσδιορίσει  τον  τρόπο  διεξαγωγής  του πολέμου  στο  

Αφγανιστάν.  Είναι  αλήθεια  ότι  η  Αμερική,  πριν  από  το  συγκεκριμένο γεγονός,  έβλεπε  

τον  κόσμο  με  έναν  σχετικά  απλοϊκό  τρόπο:  από  τη  μία  υπήρχε  η ΕΣΣΔ  και  ο  

αγωνιστικός  εθνικισμός  στον  Τρίτο  Κόσμο,  τον  οποίο  οι  ΗΠΑ  ανέκαθεν θεωρούσαν  

ως«πιόνι»  των  σοβιετικών,  και  από  την  άλλη  πλευρά  υπήρχε  το πολιτικό  ισλάμ  το  

οποίο  οι  ΗΠΑ  το  αντιλαμβάνονταν  ως  έναν  ανεπαρκή  σύμμαχο στον αγώνα εναντίον 

της Σοβιετικής Ένωσης. 

Για  αυτόν  ακριβώς  το  λόγο  οι  ΗΠΑ  υποστήριξαν  ενεργά  οργανώσεις  όπως  η Σερακάτ-

ι-  Ισλάμ  που  εναντιωνόταν  στο  Σουκάρνο  στην  Ινδονησία,  την  Τζαμαάτ-  ι–Ισλάμι  

εναντίον  του  Ζουλφικάρ  Αλί  Μπούτο  στο  ακιστάν  και  την  Οργάνωση  των Αδελφών  

Μουσουλμάνων  που  εναντιώνονταν  στο  Νάσερ  στην  Αίγυπτο.  Παράλληλα, η  

προσδοκία  ότι  το  πολιτικό  Ισλάμ  θα  μπορούσε  να  αποτελέσει  ένα  τοπικό «μαξιλάρι»  

που  θα  απορροφούσε  τους  κραδασμούς  του  θρησκευτικού  εθνικισμού, έτυχε ευρείας 

αποδοχής από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή, από το Ισραήλ μέχρι και 

τα πιο συντηρητικά  αραβικά καθεστώτα. 

Κλείνοντας  πρέπει  να  επισημανθεί  ότι,  η  ιρανική  επανάσταση  έφερε  στην επιφάνεια  

τα  δύο  αντίθετα  πρόσωπα  του  πολιτικού  ισλάμ,  ένα  επαναστατικό  και  ένα ελιτιστικό.  

Η  επαναστατική  πλευρά  αντιλαμβανόταν  την  οργάνωση  των  ισλαμικών κοινωνικών  

κινημάτων  και  τη  μαζική  συμμετοχή  ως  βασική  προϋπόθεση  για  τη δημιουργία  ενός  

ανεξάρτητου  ισλαμικού  κράτους.  Αντίθετα,  η  ελιτιστική  πλευρά  δεν αντιμετώπιζε  

θετικά  τη  μαζική  συμμετοχή,  και  κατά  την  δική  της  εκτίμηση,  ένα ισλαμικό  κράτος  

έπρεπε  να  περιορίζει  τη  μαζική  συμμετοχή  και  όχι  να  την υποστηρίζει.  Οι  ΗΠΑ  

βάσισαν  τη  δράση  τους  σε  αυτή  τη  φόρμουλα,  ταυτίζοντας  το επαναστατικό  Ισλάμ  με  

το  Ιράν  και  το  σιιτικό  στοιχείο,  ενώ  το  ελιτιστικό  πρόσωπο του  Ισλάμ  συνδέθηκε  με  

το  σουνιτικά  και  ταυτόχρονα  φιλοαμερικανικά  καθεστώτα, όπως εκείνα της Σαουδικής 

Αραβίας και του Πακιστάν122 

1.6.7. Το Ισλάμ και ο Φονταμενταλισμός Σήμερα 

Η έξαρση της σύγχρονης ισλαμικής μαχητικότητας κρύβει αίτια όπως οι πολιτικές και 
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οικονομικές αποτυχίες των αραβικών κυβερνήσεων στη μετααποικιακή περίοδο, το 

παλαιστινιακό ζήτημα, αλλά και τα εριστικά κείμενα που προτρέπουν σε ενεργό δράση, 

γραμμένα από φανατικούς ισλαμιστές όπως ο Σαγιέντ Κουτμπ. Από το 1979, ο ισλαμικός 

φονταμενταλισμός αποτελεί σημαντικό παράγοντα εξελίξεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 

Ισλάμ, ωστόσο, είναι μια ειρηνική θρησκεία. Ο ισλαμισμός, ή η ισλαμική αφύπνιση, γίνεται 

κατανοητός από πολλούς στο μουσουλμανικό κόσμο ως μια δύναμη θετική. Οργανώσεις 

όπως η Μουσουλμανική Αδελφότητα, παρότι στο παρελθόν είχαν αναμειχθεί με την 

τρομοκρατία, προσπαθούν τώρα να επιτύχουν τους σκοπούς τους, αποκτώντας πολιτική 

δύναμη με τη συμμετοχή τους σε δημοκρατικές διαδικασίες ή με κοινωνικές επαναστάσεις 

στο πλαίσιο κινημάτων όπως η «Αραβική Άνοιξη». Ο ρόλος τους είναι να πιέζουν με 

ειρηνικά μέσα τις κυβερνήσεις τους για να εφαρμοστεί ο ισλαμικός νόμος, καθώς επίσης 

και να επαναφέρουν στην αληθινή πίστη όσους έχουν απομακρυνθεί από αυτήν. 

Πρόσφατο παράδειγμα η Αίγυπτος, όπου μετά την πτώση του καθεστώτος Μουμπάρακ, η 

Μουσουλμανική Αδελφότητα επιδιώκει τη συμμετοχή της στην εξουσία. Κύρια αιτία 

πυροδότησης του συγκεκριμένου φαινομένου υπήρξαν οι πολυετείς κυβερνήσεις 

αυταρχικού χαρακτήρα, όπου συχνά μεγάλα τμήματα του πληθυσμού ζούσαν σε άθλιες 

συνθήκες φτώχιας. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν τα μέλη των ισλαμικών οργανώσεων, όπως η 

Μουσουλμανική Αδελφότητα στην Αίγυπτο αλλά και σε άλλες χώρες και οργάνωσαν δομές 

στην παρανομία, υποκαθιστώντας το κράτος και προσφέροντας κοινωνικές παροχές. 

Λογικά λοιπόν και προβλεπόμενα, έλαβαν υψηλά ποσοστά στις δημοκρατικές εκλογές που 

ακολούθησαν τις εξεγέρσεις. Αν και υπήρξαν εξαγγελίες διαφόρων δυτικών χωρών για 

διαρκή και σημαντικά χτυπήματα στην τρομοκρατία, οι ισλαμικές ένοπλες ομάδες 

συνεχίζουν να υφίστανται και σε κάποιες περιπτώσεις να διευρύνουν τη δημοτικότητά 

τους, καθώς τρέφονται και από την άνοδο του μετριοπαθούς πολιτικού Ισλάμ δίνοντας 

εναλλακτικές αντίστασης σε άτομα που προέρχονται από χαμηλές κοινωνικές τάξεις. Εξίσου 

σημαντική για την αύξηση της επιρροής των ένοπλων ισλαμικών οργανώσεων, είναι η 

αυστηρή ταύτισή τους με το σκληροπυρηνικό, κατ’ αυτούς, αληθινό Ισλάμ. Άλλωστε αυτό 

αποτελεί και το κυριότερο σημείο σύνδεσης με την έννοια του ιερού πολέμου. Έτσι η ήττα 

των οργανώσεων αυτών δεν προβλέπεται στο άμεσο μέλλον, αφενός λόγω της ιδεολογικής 

τους συνέπειας και, αφετέρου, λόγω της δυτικής πολιτικής. Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος 

και σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές στον ισλαμικό κόσμο ώστε οι οργανώσεις 

αυτές να χάσουν τα ερείσματά τους, ενώ επιχειρήσεις όπως αυτή της Γαλλίας στο Μάλι δεν 

μπορούν να καταστρέψουν φονταμενταλιστικά δίκτυα όπως φάνηκε στο Αφγανιστάν. 
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Παρ' όλα αυτά, στην αντίληψη των Δυτικών, ο ισλαμικός φονταμενταλισμός συνδέεται 

στενά και εξισώνεται, λανθασμένα, με την τρομοκρατία, καθώς εξτρεμιστικές οργανώσεις 

όπως η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και η παλαιστινιακή Τζιχάντ, συνεχίζουν να προβαίνουν σε 

ακραίες ενέργειες. 

2. Τρομοκρατία και Ισλαμικός Φονταμενταλισμός  

2.1. Ιστορική Αναδρομή του Φαινομένου της Τρομοκρατίας 

Η τρομοκρατία ως λέξη δεν υπήρχε ανέκαθεν ούτε στο διεθνές ούτε στο ελληνικό λεξιλόγιο, 

ως πρακτική όμως σίγουρα προϋπήρξε. Ο όρος τρόμος (terrorisme) προέρχεται από τη 

λατινική λέξη terreo που σημαίνει «εγώ φοβάμαι κάτι». Επίσης, κάνει την εμφάνισή του 

στη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης (1789) ως ένα μέσο δίωξης των Γιρονδίνων 

(συντηρητική πτέρυγα), από τους πολιτικούς τους αντιπάλους, τους Ιακωβίνους 

(ριζοσπαστική πτέρυγα). Οι Ιακωβίνοι, αφού κατέλαβαν την εξουσία, ξεκίνησαν ένα κύμα 

διώξεων κατά των Γιρονδίνων, κατά το οποίο διαπράχθηκαν αρκετές ακρότητες. Η Γαλλική 

Επανάσταση λοιπόν, αποτελεί κατά γενική ομολογία, την αφετηρία της τρομοκρατίας τόσο 

ως μέσου για την επίτευξη ορισμένων σκοπών όσο και ως όρου, παρόλο που παρόμοιες 

πρακτικές υπήρξαν και σε προηγούμενες εποχές. 

Μία τέτοια ιστορική αναφορά θα μπορούσε να γίνει για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, καθώς 

υπήρχαν πράξεις βίας και τρόμου που στρέφονταν κατά πολιτικών αντιπάλων και 

οδηγούσαν στην απορύθμιση της κοινωνίας. Άλλοι ιστορικοί που μελετούν το φαινόμενο 

της τρομοκρατίας θεωρούν ως μορφές τρομοκρατίας δολοφονίες, που διαπράχθηκαν στην 

Αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη όπως η δολοφονία του τυράννου Ίππαρχου από τον Αρμόδιο 

και τον Αριστογείτονα το 514 π.Χ., η δολοφονία του πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 

Φιλίππου Β’ το 336 π.Χ. και η δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα στη Ρώμη το 44 π.Χ.123 . Κατά 

τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δεν υπήρξαν ιδιαίτερες τρομοκρατικές 

εκδηλώσεις. 

Κατά τον 11ο αιώνα εμφανίζεται ένα κίνημα (σέκτα) στο χώρο της Μέσης Ανατολής που 

στρέφεται με τρόπο οργανωμένο και μεθοδικό κατά του καθεστώτος και της κρατικής 

εξουσίας. Αυτό το κίνημα ήταν οι Ασσασίνοι. Οι Ασσασίνοι ήταν Ισμαηλίτες Μουσουλμάνοι 
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και ανέπτυξαν τη δράση τους στην περιοχή του Αλαμούτ (σημερινό Ιράν) και της Συρίας, 

από το 1092, όταν δολοφόνησαν τον φημισμένο βεζίρη του Σουλτάνου, τον Νιζάμ αλ 

Μουλκ ως τα μέσα περίπου του 13ου αιώνα, οπότε σταμάτησαν τη δράση τους έπειτα από 

την εισβολή των Μογγόλων του Τσενγκίς Χαν. H δράση τους είχε απλώσει τον τρόμο στην 

περιοχή, στην οποία δρούσαν και η φήμη τους πέρασε στην Δύση μέσω των Σταυροφόρων, 

ενώ το όνομά τους χρησιμοποιείται ως σήμερα σε πολλές γλώσσες λόγω της φήμης τους ως 

ικανών δολοφόνων.124 Οι Ισμαηλίτες από τους οποίους προέρχονταν οι Ασσασίνοι ήταν 

ισλαμικό κίνημα, από τους σπουδαιότερους κλάδους του λεγόμενου εξτρεμιστικού 

σιιτισμού. Ο εξτρεμισμός του βασίζεται στην ιδιαίτερη υπογράμμιση του χαρακτήρα 

ιερότητας που αποδίδεται στους ηγέτες της κοινότητας (ιμάμηδες), οι οποίοι θεωρούνται 

ταγοί, αλάνθαστοι, άψογοι και ημίθεοι. Η ονομασία Ισμαηλίτες προέρχεται από τον ιμάμη 

Ισμαήλ, τον οποίο όρισε διάδοχο ο πατέρας του αντί του άλλου αδελφού του, Μουσά· ο 

Ισμαήλ συνέχισε τη σειρά των δώδεκα ιμάμηδων, την οποία παραδέχεται η δωδεκαπλή ή 

μετριοπαθής σία.  Ο ισμαηλισμός, που είχε αποκτήσει αξιοσημείωτη σπουδαιότητα –

ακόμα και πολιτική– προπάντων από τον 10ο έως τον 12ο αι., δημιούργησε το ισχυρό 

κράτος των Φατιμιδών με κέντρο την Αίγυπτο. Χωρίζεται σε πολλά ρεύματα, των οποίων τα 

θεολογικά και οργανωτικά όρια σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ευδιάκριτα. Οι Ισμαηλίτες 

αριθμούν σήμερα λίγες εκατοντάδες χιλιάδες και είναι διαιρεμένοι σε διάφορες 

κοινότητες, λόγω αρχαίων σχισμάτων που οφείλονταν κυρίως σε προβλήματα διαδοχής. Οι 

εσωτερικές διδασκαλίες τους, παρεμφερείς με τον γνωστικισμό, μόλις τώρα αρχίζουν να 

μελετώνται με απευθείας κείμενα. Η πιο γνωστή είναι εκείνη που ονομάζεται χότζα στην 

Ινδία και αποτελείται από τους οπαδούς του Αγά Χαν (έχει περίπου 200.000-250.000 

οπαδούς στην Ινδία, στο Ιράν, στην κεντρική Ασία, στην Αφρική κ.α.)125. 

Τι είναι όμως τρομοκρατία και πώς ορίζεται; H αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα ένας 

κοινά αποδεκτός ορισμός της τρομοκρατίας, με άμεση συνέπεια να δυσχεραίνεται η 

αντιμετώπισή της αλλά και να δημιουργούνται πολλές παρερμηνείες γύρω απ’ αυτό το 

θέμα. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πάντως, ότι οι ορισμοί της τρομοκρατίας 

προέρχονται κατά κύριο λόγο από τρία σύνολα φορέων. Το πρώτο σύνολο είναι οι φορείς 

της εξουσίας, τα κράτη, το δεύτερο είναι διάφοροι ακαδημαϊκοί φορείς και το τρίτο είναι 

όσοι ανήκουν σε αυτού του είδους τις οργανώσεις και οι συμπαθούντες αυτών. Το κράτος, 

ορίζει συνήθως την τρομοκρατία στοχεύοντας στην εξαφάνιση των όποιων αντιπάλων του, 
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χωρίς ποτέ να υπολογίζει ότι και το ίδιο είναι πιθανό να ασκεί τρομοκρατία. Οι 

ακαδημαϊκοί, έχουν μία τάση αντικειμενικότερης εξέτασης του ζητήματος, δε λείπουν όμως 

κι εδώ οι διαφωνίες και οι διαφορετικοί ορισμοί. Τέλος, οι «τρομοκράτες» και οι 

υποστηρικτές τους, θεωρούν ότι η μόνη μορφή τρομοκρατίας προέρχεται από την εξουσία, 

ενώ οι δικές τους ενέργειες δεν είναι παρά μόνο δικαιολογημένη αντίδραση απέναντι στην 

κρατική αυθαιρεσία. Το συμπέρασμα απ’ αυτή την αντιπαράθεση στο θέμα του ορισμού 

συνοψίζεται στη γνωστή φράση, «ο τρομοκράτης για έναν άνθρωπο είναι για έναν άλλο 

αγωνιστής της ελευθερίας» (one man’s terrorist is another man’s freedom fighter). 

Οι μορφές, τα είδη της τρομοκρατίας, μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με το ποιος την 

εφαρμόζει, πώς είναι οργανωμένος, ποια είναι η ιδεολογία και τα κίνητρά του και ποια 

μέσα χρησιμοποιεί. Ένας δόκιμος διαχωρισμός των μορφών τρομοκρατίας είναι αυτός 

μεταξύ καθεστωτικής και αντικαθεστωτικής τρομοκρατίας. Η τελευταία αποτελεί μάλλον το 

είδος της τρομοκρατίας που θα μας απασχολήσει περισσότερο, καθώς ένα μέρος αυτής 

προέρχεται από το θρησκευτικό φονταμενταλισμό, όπως θα δούμε παρακάτω. Μη 

θέλοντας όμως να παραβλέψουμε την καθεστωτική τρομοκρατία, θα μπορούσαμε σε 

συντομία να τη χωρίσουμε σε δύο επί μέρους διαφορετικά είδη. Το πρώτο είναι η 

τρομοκρατία, η οποία ασκείται απ’ το καθεστώς εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του, 

των ίδιων των πολιτών του και γενικώς των διαφωνούντων εντός των ορίων της χώρας, με 

απώτερο σκοπό την ενίσχυση της εξουσίας του και την υποταγή όλων σ’ αυτό. Κλασσικά 

παραδείγματα τέτοιας μορφής, είναι το σταλινικό καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης και το 

χιτλερικό καθεστώς της Γερμανίας. Και τα δύο αποτέλεσαν ακραίες μορφές απολυταρχικών 

μορφών εξουσίας, που έκαναν χρήση ακραίων και αυταρχικών μεθόδων επιβολής. Το 

δεύτερο είδος είναι όταν καθεστώτα, κυβερνήσεις, έχουν ως όργανό τους τρομοκρατικές 

οργανώσεις, οι οποίες δρουν σε άλλες χώρες με σκοπό την προώθηση και υποστήριξη των 

συμφερόντων τους. Κλασσικό παράδειγμα, η υποστήριξη της Αλ Κάιντα από το καθεστώς 

των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν.126 

Ενώ λοιπόν η τρομοκρατία που εκπορεύεται από ένα καθεστώς έχει ως κύριο στόχο τη 

διατήρηση και την ενίσχυση της εξουσίας του, η αντικαθεστωτική τρομοκρατία έχει στόχο 

της το υπάρχον καθεστώς. Επιθυμεί, είτε τη βίαιη ανατροπή και την αντικατάστασή του με 

τη δική της εξουσία, είτε την - κατά την άποψή της - βελτίωση και εξέλιξή του μέσω της 

αποδοχής των δικών της ιδεών και προτάσεων. Βεβαίως είναι πιθανό να υπάρχουν και 
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περιπτώσεις αντικαθεστωτικής τρομοκρατίας, οι οποίες δεν έχουν αυτού του είδους τις 

βλέψεις, αλλά κυρίως αποσκοπούν στην εκδίκηση και στην ευθεία αντιπαράθεση και 

σύγκρουση με ένα καθεστώς ή μία ιδεολογία. Στην τελευταία περίπτωση ανήκει μάλλον η 

τρομοκρατία που έχει τις ρίζες της στο θρησκευτικό φονταμενταλισμό, η οποία γενικά θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως τρομοκρατία με θρησκευτικά κίνητρα. 

Η τρομοκρατία με αποκλειστικά θρησκευτικά κίνητρα είναι δύσκολο να εντοπιστεί, καθώς 

συνήθως η θρησκευτική «βάση» συνδυάζεται με κίνητρα ρατσιστικά ή αντικυβερνητικά ή 

ακόμη και πολιτικά. Ένα γεγονός θρησκευτικής τρομοκρατίας μπορεί να θεωρηθεί η 

δολοφονία του πρωθυπουργού του Ισραήλ Γιτζάκ Ράμπιν (Νοέμβριος 1995) από ένα 

φανατικό Εβραίο, τον Γιγκάλ Αμίρ, ο οποίος μετά τη σύλληψή του δήλωσε ότι έδρασε 

μόνος του με βάση εντολές απ’ το θεό.127 Άλλο παράδειγμα είναι οι επιθέσεις της Αλ Κάιντα 

ή οι επιθέσεις Παλαιστινίων Καμικάζι (Ταξιαρχίες των Μαρτύρων του Αλ Άκσα) στο Ισραήλ, 

οι οποίες έχουν βέβαια κι άλλα κίνητρα (π.χ. απελευθέρωση της Παλαιστίνης), σαφέστατα 

όμως έχουν θρησκευτική βάση, καθώς όπως ισχυρίζονται αντλούν τη δύναμή τους από τον 

Αλλάχ. Άλλο παράδειγμα είναι η δράση του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού (Irish 

Republican Army - IRA),128 ο οποίος επιδίωκε καθαρά πολιτικούς στόχους, αλλά ο αγώνας 

του είχε και θρησκευτική χροιά. Επίσης, θρησκευτική τρομοκρατία μπορεί να θεωρηθεί, 

κατά μία έννοια, η βομβιστική επίθεση στο Alfred P. Murrah Federal Building, στο κέντρο 

της Οκλαχόμα την 19 Απρ 1995, καθώς ο δράστης Τίμοθι ΜακΒέι (Timothy McVeigh) 

ασπαζόταν τις ιδέες μίας χριστιανικής αίρεσης, της «Χριστιανικής Ταυτότητας» (Christian 

Identity),129 η οποία είχε παραπλήσια ιδεολογία με την Κου Κλουξ Κλαν. Τέλος, άλλη μία 

περίπτωση, είναι αυτή της ιαπωνικής θρησκευτικής οργάνωσης «Ύψιστη Αλήθεια» (Aum-

Shinrikyο) του Σόκο Ασαχάρα, που διέσπειρε το αέριο Σαρίν στο μετρό του Τόκιο στις 20 

Μαρτίου 1995.130 

Εκτός από την τρομοκρατία με θρησκευτικά κίνητρα, υπάρχει και αυτή με 

απελευθερωτικά κίνητρα, όπως η περίπτωση της βασκικής οργάνωσης ΕΤΑ 
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(Euskadi ta Askatasuna - Βασκική πατρίδα και ελευθερία), η οποία ξεκίνησε τη δράση της το 

1959 με στόχο την ανατροπή της δικτατορίας του Φράνκο στην 

Ισπανία και συνεχίζει τη δράση της έως σήμερα με στόχο την απόσχιση της 

«Χώρας των Βάσκων» από την Ισπανία και τη δημιουργία ανεξάρτητου βασκικού 

κράτους. Υπάρχει επίσης η τρομοκρατία με ιδεολογικο-πολιτικά κίνητρα, όπως 

στην Ιταλία η οργάνωση «Ερυθρές Ταξιαρχίες» (Brigate Rosse), οι οποίες ξεκίνησαν τη 

δράση τους το 1969 έχοντας ως στόχο την αλλαγή του υπάρχοντος 

καθεστώτος, με κορυφαία στιγμή της δράσης τους την απαγωγή και δολοφονία 

του Προέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και πρώην Πρωθυπουργού 

της Ιταλίας, Άλντο Μόρο, το Μάιο του 1978. 131 

Οι μορφές της τρομοκρατίας που μπορούν να ενταχθούν στις προηγούμενες 

κατηγορίες είναι πάρα πολλές και η αναφορά που έγινε είναι απλώς ενδεικτική. 

Στην Ευρώπη σήμερα οι οργανώσεις οι οποίες ασκούν τρομοκρατία έχουν μειωθεί πάρα 

πολύ και όσες υπάρχουν δεν έχουν τη δράση και ίσως την ακτινοβολία που είχαν 

παλαιότερες οργανώσεις, όπως οι Ερυθρές Ταξιαρχίες. Αν όμως στην Ευρώπη η 

τρομοκρατία βρίσκεται σε μία περίοδο ύφεσης, δε συμβαίνει το ίδιο και στη Μέση 

Ανατολή, όπου η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση Ισραηλινών - Παλαιστινίων οδηγεί στην 

εκδήλωση αλλεπάλληλων τρομοκρατικών ενεργειών και από τις δύο πλευρές, με άμεση 

συνέπεια τα θύματα ν’ αυξάνονται συνεχώς χωρίς να φαίνεται δυνατότητα ειρήνης στην 

περιοχή. Αυτό που χρήζει επισήμανσης, είναι ότι στις μέρες μας υπάρχει μία αυξητική τάση 

της τρομοκρατίας που ονομάζεται θρησκευτική, και ιδίως, εκείνης που εκπορεύεται από 

μουσουλμανικές οργανώσεις, που αρκετές εξ αυτών συνδέονται μεταξύ τους σε ένα 

παγκόσμιο ευρύ δίκτυο, οι οποίες έχουν ως στόχο τη Δύση, και κυρίως τις ΗΠΑ και τους 

στενούς συμμάχους τους. Κορυφαίο γεγονός αυτής της δράσης ήταν ασφαλώς το 

τρομοκρατικό χτύπημα που οργανώθηκε και εκτελέστηκε από την Αλ Κάιντα, την οργάνωση 

του Σαουδάραβα πολυεκατομμυριούχου Οσάμα Μπιν Λάντεν, στο Παγκόσμιο Κέντρο 

Εμπορίου (World Trade Center) στη Ν. Υόρκη και στο αμερικανικό Πεντάγωνο στην 

Ουάσινγκτον, στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η τρομοκρατία σήμερα εξακολουθεί να είναι αισθητή σ’ ένα 

μεγάλο μέρος του πλανήτη. Η καθεστωτική προσπαθεί να διαφυλάξει την εξουσία και τα 

προνόμιά της, εκλεπτύνοντας ίσως τις μεθόδους της. Η αντικαθεστωτική, με κύριο 
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εκφραστή της την «θρησκευτική τρομοκρατία», ιδίως την προερχόμενη από το Ισλάμ, 

διακρίνεται για μία τάση παγκοσμιοποίησης τόσο ως προς τη δομή της (συνεργασία 

οργανώσεων) όσο και ως προς την εκδήλωσή της (δράση σ’ όλο τον κόσμο), με βασικό 

στόχο της το λεγόμενο «δυτικό» πολιτισμό.  

2.2. Θρησκεία και Τρομοκρατία 

Ο πρώτος ορισμός που δόθηκε στη δημοσιότητα από ειδική κυβερνητική επιτροπή των 

ΗΠΑ ανάλυσης του φαινομένου της τρομοκρατίας προβλέπει ότι η τρομοκρατία είναι 

ουσιαστικά μια τακτική, μια μορφή πολιτικού πολέμου που έχει ως σκοπό να επιτύχει 

πολιτικά αποτελέσματα. Ένας άλλος ορισμός που χρησιμοποιεί το υπουργείο Εξωτερικών 

των ΗΠΑ αναφέρει: Ο όρος τρομοκρατία σημαίνει προϋπολογισμένη βία με πολιτικά 

πιστεύω, που σκοπό έχει επιθέσεις κατά άμαχων πολιτών ή άλλων στόχων εκ μέρους 

παρανόμων και συνωμοτικών ομάδων οι οποίες επιδιώκουν να επηρεάσουν ένα κοινό. 

Τέλος, ένας τρίτος ορισμός δίνεται από το FBI: Τρομοκρατία είναι η παράνομη άσκηση βίας 

κατά ατόμων ή περιουσίας με σκοπό τη διάβρωση ή φθορά μιας κυβέρνησης, αμάχου 

πληθυσμού ή τμημάτων τους με στόχο την ανάπτυξη πολιτικών και κοινωνικών σκοπών. 

Λόγω κυρίως της ένοπλης δράσης των Βορειοϊρλανδών μέσω του IRA και τις ακρότητες του 

Βρετανικού στρατού κατοχής τον Μάρτιο του 2000, η Αγγλική κυβέρνηση προώθησε έναν 

νέο αντιτρομοκρατικό νόμο με μια νέα προσέγγιση, καθώς θεωρεί ότι τρομοκρατία είναι: ... 

η απειλή ή η χρήση βίας για λόγους προώθησης πολιτικής, θρησκευτικής ή ιδεολογικής 

υπόθεσης, καθώς και οι βίαιες ενέργειες κατά ατόμων ή περιουσιών, ιδιωτικών ή 

δημοσίων.132 

Παρατηρούμε ότι μόνο οι Βρετανοί αναφέρουν τη λέξη «θρησκευτική» κι αυτό εξαιτίας της 

ιδιαιτερότητας του IRA. Οι ΗΠΑ σε κανέναν από τους ορισμούς που χρησιμοποιούν δεν 

αναφέρουν λέξεις όπως θρησκεία, θρησκευτικός, φονταμενταλισμός, Ισλάμ κλπ. Παρόλο 

που επιδιώκουν να πείσουν την διεθνή κοινή γνώμη ότι βρίσκονται σε πόλεμο με τον 

ισλαμικό φονταμενταλισμό, τον οποίο ταυτίζουν με τη διεθνή τρομοκρατία, στην 

ακαδημαϊκή τους προσέγγιση θεωρούν την τρομοκρατία ως φαινόμενο με καθαρά 

πολιτικές αιτίες και διαστάσεις. Η ειρωνεία είναι πως μάλλον έχουν δίκιο. 

Φαινόμενα θρησκευτικής βίας, υπήρξαν ήδη στο απώτερο παρελθόν, όπως οι Εβραίοι 

                                                           
132

 Μαίρη Μπόση, «Περί του Ορισμού της Τρομοκρατίας», Εκδόσεις Τραυλός, Αθήνα 2000, σελ. 73- 
82. 
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Ζηλωτές τον 1ο αιώνα και το μουσουλμανικό Τάγμα των Ασσασίνων τον 11ο έως και 13ο 

αιώνα. Οι περιπτώσεις τρομοκρατίας με θρησκευτικό υπόβαθρο, δεν περιορίζονται βέβαια 

στις ακραίες μουσουλμανικές ομάδες κατά Δυτικών στόχων. Είναι επίσης γνωστές οι 

συγκρούσεις Προτεσταντών και Ρωμαιοκαθολικών στην Ιρλανδία, οι συγκρούσεις 

Σουννιτών και Σιιτών, αλλά και Σιιτών κατά Σιιτών και Σουννιτών κατά Σουννιτών στο Ιράκ. 

Επίσης και σε άλλα πολιτιστικά περιβάλλοντα εμφανίσθηκαν περιπτώσεις θρησκευτικής 

τρομοκρατίας. 

Η τρομοκρατία, που δεσπόζει στις μέρες μας στο διεθνές προσκήνιο και απασχολεί όλο και 

περισσότερο την κοινή γνώμη της υφηλίου, έχει τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, έναν 

αμεσότερο δεσμό με το Ισλάμ, δεύτερον, την απόφαση των πρωταγωνιστών να θυσιασθούν 

άμεσα, όχι απλώς με την αποδοχή του κινδύνου, αλλά με μια συνειδητή επιλογή του 

θανάτου. Και τρίτον, άριστη χρήση της τεχνολογίας και ευρηματική επιχειρησιακή τακτική.'5 

Αντιπροσωπευτικές του χαρακτήρα της ισλαμικής τρομοκρατίας, ήταν οι διακηρύξεις του 

γνωστότερου πρωταγωνιστή της στην εποχή μας, του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Ωστόσο, η 

θρησκευτική ρητορική του Μπιν Λάντεν δεν ήταν πρωτότυπη. Περιέργως, έμοιάζε πολύ με 

τη θρησκευτική ρητορεία του πάπα Ουρβανού Β’, ο οποίος, στο κήρυγμά του στις 27 

Νοεμβρίου 1095 στον Καθεδρικό ναό της πόλης Κλερμόν της Γαλλίας, παρότρυνε τους 

χριστιανούς της Δύσεως να ξεκινήσουν για την Α’ Σταυροφορία. Όπως είχε κάνει ο 

Ουρβανός Β' στις αρχές της δεύτερης χιλιετίας, έτσι και στις μέρες μας ο Μπιν Λάντεν 

βεβαίωνε τους οπαδούς του για τις ανταμοιβές στον παράδεισο, οι οποίες περιμένουν 

όσους χάνονται στη μάχη. 

Οι τελευταίες επιθέσεις της Δύσεως στο Αφγανιστάν και το Ιράκ έδωσαν αφορμή να 

ξυπνήσει στη σκέψη του ισλαμικού κόσμου ο εφιάλτης των Σταυροφοριών. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι ομοιότητες ανάμεσα στα κίνητρα και στις πολιτικο-οικονομικές διεργασίες 

που οδήγησαν στις σταυροφορίες, καθώς και τις αντίστοιχες ισλαμικές επιχειρήσεις. Η 

Loretta Napoleoni διατυπώνει μια ενδιαφέρουσα γενικότερη άποψη που σχετίζεται με την 

οικονομία: «Πριν από χίλια χρόνια, η (Ρωμαιοκαθολική) Εκκλησία καθαγίασε με τις 

Σταυροφορίες μια συνεργασία ανάμεσα στους αγρότες της Δυτικής Ευρώπης και την 

ανερχόμενη τάξη των εμπόρων και των τραπεζιτών, η οποία αποτέλεσε το έμβρυο της 

ευρωπαϊκής μεσοαστικής τάξης. Με παρόμοιο τρόπο, σήμερα, το Ισλάμ έχει σφραγίσει τη 

σύγχρονη τζιχάντ με μια θρησκευτική σφραγίδα, για να προωθήσει τα πολιτικά και 

οικονομικά συμφέροντα των νέων μουσουλμανικών δυνάμεων, των φτωχών αλλά και των 
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επιχειρηματικών τάξεων. Μια νέα, απροσδόκητη συμμαχία σφυρηλατήθηκε γύρω από το 

Ισλάμ για να πολεμήσει τα μουσουλμανικά ολιγαρχικά καθεστώτα και τους υποστηρικτές 

τους, τους Δυτικούς καπιταλιστές. Αυτοί είναι οι απώτατοι στόχοι της σύγχρονης τζιχάντ».42 

Βεβαίως, παράλληλα με τις ομοιότητες υπάρχουν και πολλές διαφορές μεταξύ των 

κοινωνικο-πολιτικών συνθηκών του 11ου αιώνα και της παγκοσμιοποιημένης υφηλίου του 

21ου. 

2.3. Ισλάμ και Τρομοκρατία 

Μεταξύ των μουσουλμάνων δεν υπάρχει μια ενιαία στάση έναντι της τρομοκρατίας. Μια 

μεγάλη ομάδα υποστηρίζει την άποψη, ότι οι πράξεις αυτές ανταποκρίνονται στην εντολή 

του τζιχάντ. Υπάρχουν, ασφαλώς, κορανικά εδάφια που παροτρύνουν σε μαχητική 

σύγκρουση με τους άπιστους. Διακεκριμένοι Μουσουλμάνοι στοχαστές πάντως, 

καταδικάζουν τη μέθοδο της τρομοκρατίας και τονίζουν ότι αυτή δεν μπορεί να 

χαρακτηρισθεί ως τζιχάντ.133 Ταυτόχρονα όμως, ζητούν επίμονα να καταδικαστεί και η 

τρομοκρατία που ασκείται από μη μουσουλμάνους με διάφορες μεθόδους σε άλλα μέτωπα 

(π.χ. στη Γάζα). Ιδιαίτερα επιμένουν για τη λύση του παλαιστινιακού προβλήματος. 

Οι κύκλοι αυτοί υποστηρίζουν ότι το Κοράνιο είναι γεμάτο παροτρύνσεις για μετριοπάθεια, 

ευσέβεια και υποταγή στο θέλημα του θεού. Η αξιοπρέπεια είναι αυθύπαρκτη σε κάθε 

άνθρωπο και μόνο λόγο της φύσης του. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποδέχεται το Ισλάμ 

και για τους οπαδούς των άλλων μονοθεϊστικών θρησκειών. Σέβεται και προστατεύει τα 

δικαιώματα των μη Μουσουλμάνων. Το Κοράνιο ορισμένες φορές αναφέρεται γενικώς 

στους μη Μουσουλμάνους, άλλες στους Εβραίους και σε ειδικές περιπτώσεις στους 

Χριστιανούς. Στα κορανικά αυτά εδάφια άλλοτε διαφαίνεται κάποια συμπάθεια, άλλοτε 

υπάρχει σαφής καταφορά εναντίον και των Εβραίων και των Χριστιανών. Έτσι, κατά 

καιρούς, οι μουσουλμανικές ηγεσίες έχουν την ευχέρεια, ανάλογα με τις διαμορφούμενες 

συνθήκες, να υπογραμμίζουν τα κορανικά χωρία που τους διευκολύνουν. 

Η αλήθεια όμως είναι ότι το Ισλάμ δεν ήταν ποτέ προετοιμασμένο, ούτε στην θεωρία ούτε 

στην πράξη, να αποδώσει πλήρη ισοτιμία σε αυτούς που είχαν άλλη θρησκεία, ή 

ακολουθούσαν διαφορετικό τελετουργικό στη θρησκευτική λατρεία. Οι αυξανόμενες τάσεις 

                                                           
133

 Ο πρώην μεγάλος μουφτής της Αιγύπτου Μουχάμαντ Σαγιέντ Τανταουί, διευθυντής του Αλ Άζχαρ, 
το Μάρτιο του 1996 καταδίκασε έντονα τους δράστες τρομοκρατικών πράξεων. Αρνείται να 
θεωρούνται οι καμικάζι μάρτυρες αν σκοτώνουν αθώους, γυναίκες και παιδιά. 
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της τρομοκρατίας που εμπνέεται από θρησκευτικά αίτια, ως συνέπεια του 

φονταμενταλισμού, αποτελούν ένα νέο ιστορικό φαινόμενο και είναι προϊόν μιας, 

λαθεμένα ερμηνευμένης ως επεκτατική, θρησκείας με πολιτική χροιά. Παράλληλα είναι 

κοινωνικό φαινόμενο, λαών που απέκτησαν πρόσφατα την ανεξαρτησία τους καθώς και την 

εθνική τους συνείδηση, λαών που ζούσαν για δεκαετίες ή αιώνες στην καταπίεση, φτωχών 

και γενικώς αγράμματων ανθρώπων, με απόλυτη αφοσίωση και πίστη στην τελική νίκη 

κατά του δυτικού πολιτισμού, που θεωρείται υπαίτιος όλων των δεινών που αναγκάστηκαν 

να υποστούν. 

Η απήχηση της ιδεολογίας που είχε αφετηρία τη θρησκεία υπήρξε άμεση. Τα κοινωνικά 

σύνολα που δεν έχουν τη δυνατότητα αξιολόγησης των οικονομικών συστημάτων 

προσχώρησαν ταχύτατα στην ιδεολογία «το Ισλάμ είναι η λύση» και «επιστροφή στο 

Ισλάμ», που πρεσβεύουν οι φονταμενταλιστές, η οποία υπόσχεται μια δικαιότερη 

κατανομή πλούτου των εξαθλιωμένων κατοίκων της Μέσης Ανατολής, με ταυτόχρονη 

απαλλαγή από τη Δύση και τα διεφθαρμένα πολιτικά κόμματα ή τις στρατιωτικές 

ολιγαρχίες που το μόνο που τους απασχολεί είναι η παραμονή τους στην εξουσία. Όμως η 

ρίζα του φαινομένου δε βρίσκεται στο δόγμα αλλά εντοπίζεται στο ιστορικό επίπεδο, στα 

κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά προβλήματα των μουσουλμάνων, χωρίς βέβαια να 

υποτιμάται ο ρόλος των θρησκευτικών αντιπαραθέσεων. Από την άλλη πλευρά, η 

ισλαμοφοβία και η τάση των δυτικών χωρών να εξισώνουν κατά απόλυτο τρόπο όλους τους 

οπαδούς του Ισλάμ μεταξύ τους, εμπόδισε τη ρεαλιστική ανάλυση και την ουσιαστική 

προσέγγιση του φαινομένου της ισλαμιστικής έξαρσης, απότοκος της οποίας υπήρξε η 

θρησκευτική ισλαμική «τρομοκρατία», η οποία στην ουσία υπηρετεί πολιτικά συμφέροντα. 

Ο δυτικός κόσμος κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από μεγάλη άγνοια για τους 

Μουσουλμάνους, τις παραδόσεις τους, τον τρόπο ζωής τους και, κυρίως, τις αντιλήψεις 

τους για τα φαινόμενα των διεθνών σχέσεων. Πολλές μάλιστα από τις ερμηνείες για τη ζωή 

των Μουσουλμάνων φαίνονται γραφικές ή εξωτικές στα μάτια των Δυτικών. Ακόμη και οι 

ακραίες μορφές βίας των ισλαμιστών, δε δικαιολογούνται με την ίδια ερμηνεία που δίνεται 

σε πολλές παρόμοιες μορφές βίας, που εκδηλώνονται στον δυτικό κόσμο. Αυτό 

υποδηλώνει βαθιά άγνοια του ενός πολιτισμού ως προς τον άλλο, ηθελημένη ή τυχαία. 

Έτσι, ο δυτικός κόσμος δεν μπόρεσε, δεν μπορεί ή δε θέλει να ξεχωρίσει μεταξύ τους τις 

διάφορες μουσουλμανικές ή ισλαμικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Μέση 

Ανατολή, χαρακτηρίζοντας αυτές συλλήβδην «τρομοκρατικές» ή «εξτρεμιστικές». 

Ορισμένες αντιπροσωπευτικές τέτοιες οργανώσεις, είναι οι παρακάτω: 
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Χεζμπολάχ: Τη δεκαετία του 1980 η εμπλοκή του Ιράν στην οικονομική και πολιτική στήριξη 

της τρομοκρατίας έγινε εμφανής. Το πιο αξιοσημείωτο κατόρθωμα της Ιρανικής εμπλοκής 

με τον ισλαμικό εξτρεμισμό, ήταν η υποστήριξή της στη δημιουργία της οργάνωσης των 

Χεζμπολάχ (Hizbullah: «Το Κόμμα του θεού») ως μια ριζοσπαστική πρωτοβουλία, 

εναλλακτική των Σιϊτών της Αμάλ του Νοτίου Λιβάνου, τις παραμονές της ισραηλινής 

εισβολής στο Λίβανο το 1982. Η Χεζμπολάχ, ιδίως μερικά πιο εξτρεμιστικά στοιχεία της, 

έγινε πολύ δραστήρια επιδιδόμενη σε αντάρτικες επιθέσεις, κρατήσεις ομήρων και 

τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον της Δυτικής εμπλοκής στη Μέση Ανατολή καθώς και 

εναντίον κρατών ή προσώπων της περιοχής που θεωρούσε υποστηρικτές των δυτικών 

συμφερόντων. Οι επιθέσεις της επεκτάθηκαν σε ισραηλινά συμφέροντα στην Ευρώπη, τη 

Λατινική Αμερική και την Ασία, κυρίως στα μέσα της δεκαετίας του 1990, καθώς και σε 

ισραηλινές δυνάμεις που στάθμευαν στο Νότιο Λίβανο. Μερικοί έχουν αμφισβητήσει το 

κατά πόσον μπορούν να ονομαστούν ή όχι αυτές οι επιθέσεις τρομοκρατικές, από τη στιγμή 

μάλιστα που αποτελούσαν απαντήσεις σε επίθεση, με συγκεκριμένο στόχο και δηλωμένο 

εχθρό. Για του λόγου το αληθές, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατατάσσει την Χεζμπολάχ στη 

λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, ενώ η τελευταία αποτελεί μέρος της κυβέρνησης 

του Λιβάνου, από τις 13 Ιουνίου 2011. 

Μουσουλμανική Αδελφότητα: Η Μουσουλμανική Αδελφότητα είναι ένα μεταρρυθμιστικό 

Ισλαμικό κίνημα το οποίο ιδρύθηκε στην Αίγυπτο το 1928 από τον Χασάν αλ-Μπάνα. 

Συνοπτικά, η προσπάθεια των «Αδελφών», εστιάστηκε στην κρίση ταυτότητας των 

Μουσουλμάνων, που ήταν αποτέλεσμα της αποικιοκρατίας και στη στροφή  στο παρελθόν 

για την αποκάλυψη του χαμένου τους εαυτού. Η ιδεολογία τους πηγάζει από τα γραπτά 

κείμενα του μεγαλύτερου ιδεολόγου, Σαγιέντ Κουτμπ, ο οποίος όχι μόνο πίστευε ότι το 

Ισλάμ συμπεριλάμβανε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον ορισμό του Ισλαμικού κράτους 

ως την ιδεατή πολιτική οργάνωση του ανθρώπου, αλλά και ότι οι δύο κόσμοι, ο 

μουσουλμανικός και ο μη-μουσουλμανικός, δυτικός κόσμος, βρίσκονταν σε αντιπαράθεση 

και ότι ήταν καθήκον του κάθε Μουσουλμάνου να διεξάγει Ιερό Πόλεμο, ως μέσω 

επίτευξης των ισλαμικών ιδεωδών. Μετά την ήττα των αραβικών κρατών στον πόλεμο του 

1967, το ριζοσπαστικό Ισλάμ (κυρίως εκφραζόμενο μέσω του ιδεολογικού ρεύματος της 

Μουσουλμανικής Αδελφότητας) άρχισε να ελκύει πολλούς Άραβες και η Επανάσταση στο 

Ιράν ετοίμασε το κατάλληλο πλαίσιο για την ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση μεγάλου μέρους 

του αραβικού κόσμου. 

Χαμάς: Hamas, «Κίνημα Ισλαμικής Αντίστασης». Δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1980 ως 
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Ισλαμική οργάνωση κοινωνικής πρόνοιας στη Λωρίδα της Γάζας και ως εκ τούτου επετράπη 

και ενθαρρύνθηκε αρχικά από την ισραηλινή στρατιωτική διοίκηση που την έβλεπε ως μια 

εναλλακτική στην PLO.134 Η οργάνωση ουσιαστικά βρίσκεται στη διασπορά, ενώ ένα μεγάλο 

κομμάτι δρα στα κατεχόμενα. Η Χαμάς είναι η πλέον πολυάριθμη, η καλύτερα οργανωμένη 

και η λιγότερο φανατική από θρησκευτική άποψη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες και έγινε 

γρήγορα πολύ δραστήρια στη μάχη ενάντια στην ισραηλινή κατοχή μεγάλου μέρους των 

παλαιστινιακών εδαφών λόγω της Ιντιφάντα του 1987. Το ολιγάριθμο στρατιωτικό σκέλος 

της Χαμάς δημιουργήθηκε το 1989 και ενεργεί σχεδόν αυτόνομα. Η Χαμάς και η επίσημη 

Παλαιστινιακή Αρχή δεν διατήρησαν ποτέ πολύ καλές σχέσεις, ειδικά από τη στιγμή που 

ένθερμοι οπαδοί της οργάνωσης έχουν συλληφθεί επανειλημμένως από τις παλαιστινιακές 

αρχές κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων. Θεωρεί ότι το Ισραήλ πρέπει να επιστρέψει στα 

σύνορα του 1967. Διατηρεί επαφές με την Χεζμπολάχ, ενώ τον Ιανουάριο του 2006 κέρδισε 

την πλειοψηφία στις εκλογές για το Παλαιστινιακό Κοινοβούλιο επί της αντιπάλου της 

Φατάχ. Κατατάσσεται στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων από πολλές χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Φατάχ: Η αραβική επαναστατική οργάνωση Φατάχ (Fatah) δημιουργήθηκε στα τέλη της 

δεκαετίας του 1950 από τον Γιάσερ Αραφάτ (Yasser Arafat), ο οποίος ανέλαβε και την 

προεδρία της PLO, όταν η Φατάχ έγινε μέρος της. Η οργάνωση αυτή αποτελεί τον 

στρατιωτικό κορμό της PLO και τουλάχιστον τις δεκαετίες 1980 και 1990, έχαιρε πολύ 

μεγάλης υποστήριξης από τον παλαιστινιακό λαό, καθώς έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο 

στη διαμόρφωση των παλαιστινιακών θέσεων έναντι του Ισραήλ. Μεταξύ των άλλων 

στοιχείων που τη διακρίνουν από τις άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις, είναι ο αμιγώς 

παλαιστινιακός χαρακτήρας της. Μην καλύπτοντας συγκεκριμένο ιδεολογικό φάσμα και 

θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τον παναραβισμό, έχει αποφύγει αποτελεσματικότερα από τα 

άλλα παλαιστινιακά μέτωπα την κηδεμονία από τα αραβικά κράτη, διατηρώντας σε πολύ 

μεγάλο βαθμό την ανεξαρτησία της παλαιστινιακής λήψης αποφάσεων και προσδίνοντας 

στην οργάνωση το σύμβολο του παλαιστινιακού αγώνα. Από τους κόλπους της Φατάχ, 

γεννήθηκε ο «Μαύρος Σεπτέμβρης»,135 ο οποίος προκάλεσε διεθνές σοκ με την ομηρία και 

την εν ψυχρώ δολοφονία εννέα Ισραηλινών αθλητών κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 

                                                           
134

 H Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης γνωστή διεθνώς ως PLO (Palestine 
Liberation Organization), ιδρύθηκε το 1964 από τον Αραβικό Σύνδεσμο, με σκοπό να ενώσει τις 
διάφορες παλαιστινιακές ομάδες αντίστασης ενάντια στην ισραηλινή κατοχή της αραβικής 
Παλαιστίνης. Το 1969, πρόεδρος της PLO εκλέχτηκε ο Γίασερ Αραφάτ. 

135
 Ο «Μαύρος Σεπτέμβρης» γεννήθηκε μετά την έξωση των Παλαιστινίων προσφύγων από την 

Ιορδανία τον Σεπτέμβριο του 1970. 
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Μονάχου το 1972. 

3. Μπορεί η Ισλαμική Θρησκευτική Τρομοκρατία να αντιμετωπιστεί; 

Οι τρομοκρατικές ενέργειες που προέρχονται από θρησκευτικές εξτρεμιστικές ομάδες, 

έχουν το «άρωμα» διαφόρων θρησκειών. Ωστόσο, στα υπόλοιπα δόγματα, πλην του Ισλάμ, 

είναι κατά βάση μεμονωμένες, πολύ πιο σπάνιες και έχουν κυρίως πολιτική χροιά. 

Αντίθετα, οι ενέργειες αυτές που προέρχονται από ριζοσπαστικές ισλαμιστικές ομάδες, 

είναι μαζικές, πιο οργανωμένες και χαρακτηρίζονται από έντονα θρησκευτικά κίνητρα, σε 

τέτοιο βαθμό μάλιστα, που να θεωρείται σήμερα στη Δύση, ότι το Ισλάμ έχει κηρύξει Ιερό 

Πόλεμο εναντίον των «απίστων». Εξηγήσαμε βέβαια παραπάνω, για ποιους λόγους δεν 

ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε όμως να αρνηθούμε, πως η τρομοκρατία που έχει τις 

ιδεολογικές της ρίζες στον ισλαμικό φονταμενταλισμό, δεν αποτελεί απειλή για τη διεθνή 

ασφάλεια, ανεξάρτητα από τα συμφέροντα που υπηρετεί. Σε συλλογικό επίπεδο λοιπόν, 

εκεί θα πρέπει να στραφούν οι προσπάθειες του δυτικού κόσμου. 

Σήμερα το Ισλάμ έχει μια αυξανόμενη παρουσία στο δυτικό κόσμο. Υπάρχουν περίπου 

είκοσι εκατομμύρια μουσουλμάνοι στην Ευρώπη, Ασιάτες και Αφρικανοί, Άραβες και 

Τούρκοι, που καλύπτουν όλο το φάσμα πιθανών θρησκευτικών στάσεων, από την 

αδιαφορία μέχρι τον φανατισμό. Ποικίλλει επίσης ο βαθμός ενσωμάτωσής τους, που 

εξαρτάται από παράγοντες αντικειμενικούς, όπως η γενιά ή το επάγγελμα, και 

υποκειμενικούς, όπως η προσωπική επιθυμία για συγχώνευση με το περιβάλλον ή, 

αντίθετα, για τη διατήρηση μιας ισχυρής πολιτιστικής ταυτότητας. Οι Μουσουλμάνοι στη 

Δύση πρέπει να προσπαθήσουν να προσαρμοστούν στους κανόνες της κοινωνίας στην 

οποία ζουν και οι μη μουσουλμανικές πλειονότητες πρέπει επίσης να αποδεχτούν και να 

προσαρμοστούν στην παρουσία των Μουσουλμάνων ανάμεσά τους.  

Η σχέση ανάμεσα στην ενσωμάτωση των Μουσουλμάνων στις δυτικές κοινωνίες και τον 

ισλαμισμό ή τον επαναστατικό φονταμενταλισμό, είναι προφανής. Η αποτυχία της Δύσης 

να ενσωματώσει, δηλαδή να δώσει περιεχόμενο στην υπηκοότητα εκατομμυρίων 

αποξενωμένων πολιτών, γεννά αναγκαστικά δυσαρέσκεια και διαιρεί την κοινωνία. Αυτό 

βέβαια δε σημαίνει ότι γίνονται όλοι φανατικοί, έτοιμοι να σκοτώσουν και να σκοτωθούν. 

Δημιουργούνται όμως οι συνθήκες για να γίνουν κάποιοι από αυτούς. Αντιστρόφως, μια 

αρμονική ενσωμάτωση δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση κατά του φονικού φανατισμού. 

Οι δυνατότητες όμως του τελευταίου για στρατολόγηση, μειώνονται αισθητά. Η 
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ενσωμάτωση φυσικά, απαιτεί ομοφωνία και των δύο πλευρών. Απαιτεί την αποδοχή από 

κοινού, αξιών και αρχών που να εξασφαλίζουν την ειρηνική συνύπαρξη, αξιών 

οικουμενικών και όχι «δυτικών» ή μη. Απαιτεί αποδοχή της πολυπολιτισμικότητας. 

Εξάλλου, η ανάμειξη και ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων μεταξύ ομάδων, κοινοτήτων, 

εθνών, όχι μόνο είναι επιθυμητή γιατί εμπλουτίζει όλες τις πλευρές, αλλά αποτελεί και 

πραγματικότητα αιώνων. Κανένας πολιτισμός δεν δημιουργήθηκε από παρθενογένεση. Αν 

εκμεταλλευτούμε με ορθό τρόπο τις δυνατότητες που μας παρέχει η παγκοσμιοποίηση, θα 

έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Παρόλο που οι συντηρητικοί κύκλοι υποστηρίζουν πως η Ευρώπη θα πρέπει να αποκρούσει 

την εισβολή των Μουσουλμάνων με τη βία, οι φιλελεύθεροι θεωρούν πως τα ανθρώπινα 

δικαιώματα είναι η καλύτερη μέθοδος αντιμετώπισης των προβλημάτων και πιστεύουν 

πως οι μετριοπαθείς Μουσουλμάνοι θα υπερισχύσουν τελικά των εξτρεμιστών. Οι 

Μουσουλμάνοι σέβονται τους νόμους, το νόμο του Θεού και των ανθρώπων, σε περιόδους 

ειρήνης και πολέμου. Τον ίδιο σεβασμό έχουν και για τη δικαιοσύνη και πιστεύουν ότι 

πρόκειται για βιοτική ανάγκη που πρέπει να διέπει τις ανθρώπινες πράξεις. Αυτές οι αξίες 

του Ισλάμ είναι απόλυτα συμβατές με τις αξίες που αναδύθηκαν μέσα από τον ευρωπαϊκό 

Διαφωτισμό και αποτελούν τα θεμέλια του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις παραπάνω σκέψεις είναι ότι η στρατηγική 

αντιμετώπισης των φανατικών πρέπει να είναι διμέτωπη: έμπρακτη αποφασιστική δράση 

εναντίον της τρομοκρατίας και παράλληλη κινητοποίηση στο πολιτικό επίπεδο για την 

επίλυση των προβλημάτων που χρησιμοποιούν ως πρόσχημα οι τρομοκράτες. Η ομοφωνία 

είναι απαραίτητη γιατί οι μερικές κινήσεις που γίνονται τώρα ενδέχεται να δημιουργήσουν 

κι άλλα μελλοντικά προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως, βρίσκεται στην πρόκληση 

να ορίσουμε ξεκάθαρα το τι σημαίνει τρομοκρατία με έναν τέτοιο τρόπο που να 

διασφαλίσουμε στη συνέχεια τη συμφωνία για γενική συγκεντρωτική δράση. Σε ομιλία του 

στο Sharm El Sheikh το 1996, ο πρώην βασιλιάς της Ιορδανίας, Χουσείν, είπε λόγια που 

αρμόζουν εξαιρετικά στις σημερινές περιστάσεις: «Είναι ζωτικής σημασίας, να 

αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία σε διεθνές επίπεδο με πολυεπίπεδο τρόπο. Για να 

εξαλείψουμε την τρομοκρατία, πρέπει να καθιερώσουμε ένα διεθνή μηχανισμό για 

συνεργασία και αλληλοκατανόηση. Πρέπει αυτός ο μηχανισμός να περιλαμβάνει όλες τις 

χώρες, ώστε καμία να μη θεωρεί τον εαυτό της παρία, και όλες οι πληροφορίες πρέπει να 

διακινούνται σε όλες τις χώρες, για το καλό της κοινής ασφάλειας και του ανθρωπισμού. 

Κάτι τέτοιο όμως απαιτεί σημαντική μετακίνηση από τις ιδεολογικές μας θέσεις, όπως 
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επίσης και αναθεώρηση των μεταξύ μας σχέσεων». Αύτη η απαίτηση θα πρέπει να 

αφυπνίσει συνειδήσεις και να ανοίξει συζήτηση, όχι μόνο μεταξύ των ανησυχούντων 

πολιτών, αλλά και των εφησυχαζόντων πολιτικών. Πριν είναι πολύ αργά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

Σύνοψη – Συμπεράσματα 

 

Είναι αλήθεια ότι η μουσουλμανική θρησκεία από τη γέννηση της είχε έντονο κοσμικό 

προσανατολισμό, αφού ο ιδρυτής της, Μωάμεθ, δεν ήταν μόνο προφήτης, αλλά και 

πολιτικός ηγέτης της αναπτυσσόμενης μουσουλμανικής κοινότητας. Σε αυτό, το Ισλάμ 

διαφέρει από τον Χριστιανισμό, αφού ο Χριστός ουδέποτε άσκησε πολιτική εξουσία. Όσον 

αφορά το χριστιανισμό, δεν μπορεί να συνδεθεί με την υπόδειξη πολικών αρχών 

οργάνωσης ενός κράτους. Ο χριστιανισμός στην ουσία δίνει συμβουλές και καθοδηγεί 

ατομικά τον κάθε πιστό στην καθημερινότητά του, ενώ αντίθετα το Ισλάμ όπως 

αναφέρθηκε καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικοπολιτικής συμπεριφοράς. 

Ο χριστιανισμός λόγω της καθολικής σχεδόν απήχησής του στα εδάφη της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας χρησιμοποιήθηκε από πολλούς αυτοκράτορες ως ένα όπλο για να 

διατηρήσουν ζωντανό το αίσθημα ενότητας μεταξύ των υπηκόων τους. Αυτός μάλλον, 

μπορεί να υποθέσει κάποιος, ότι είναι και ο λόγος για τις αυξημένες αρμοδιότητες που είχε 

στη διακυβέρνηση του κράτους η Εκκλησία, οι εκπρόσωποι της οποίας έφταναν σε σημείο 

να παίρνουν αποφάσεις για την χάραξη της στρατηγικής του κράτους κατά την απουσία του 

αυτοκράτορα, όπως έγινε και κατά την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους 

Άβαρους με τον Πατριάρχη Σέργιο. Παράλληλα, όμως και ο ίδιος ο Αυτοκράτορας στην 

προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τους Πέρσες έθεσε σαν στόχο στους στρατιώτες του τον 

Τίμιο Σταυρό, ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολά της πίστης των χριστιανών και διεξήγαγε με 

αυτόν τον τρόπο έναν πόλεμο για να σώσει αυτό το χριστιανικό σύμβολο από τους 

άπιστους. 

Στην περίπτωση αυτή γίνεται φανερό πως η θρησκεία υπεισέρχεται στην διακυβέρνηση 

ενός κράτους και πως υποκινούνται ιεροί πόλεμοι με στόχο τη διάσωση της θρησκείας, 

αλλά στην πραγματικότητα την εξασφάλιση της επιβίωσης του κράτους. Με άλλα λόγια, 

στην περίπτωση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας η θρησκεία χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά 

και μόνο για την εξασφάλιση της επιβίωσης του κράτους και με αυτό το σκοπό 

διενεργήθηκαν και όλοι οι «ιεροί πόλεμοι» της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

Στην περίπτωση του Ισλάμ, τα δεδομένα κατά ένα τρόπο είναι αντεστραμμένα. Το Ισλάμ 

δεν αποτελεί ένα ενιαίο κράτος, αλλά μία ευρύτερη ομάδα πιστών οι οποίοι αποτελούν τον 
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πληθυσμό διαφόρων κρατών. Η δημιουργία της πλειονότητας των ισλαμικών κρατών 

έπεται της εξάπλωσης του Ισλάμ, με συνέπεια αφομοιώνοντας την θρησκεία του Ισλάμ, η 

οποία καθορίζει και τις κοινωνικοπολιτικές πτυχές της ζωής των πιστών της, τα ισλαμικά 

κράτη οργανώθηκαν με βάση τις προσταγές της θρησκείας τους. Με άλλα λόγια στην 

περίπτωση των ισλαμικών κρατών η θρησκεία δεν χρησιμοποιήθηκε σαν ένα όπλο της 

πολιτικής χάραξης των κρατών, σε αυτά τα κράτη η θρησκεία καθορίζει την πολιτική τους. Η 

θρησκεία πολιτικοποιείται και αυτό αποτελεί τον κύριο λόγο για την ανάπτυξη του ισχυρού 

ισλαμικού φονταμενταλισμού.   

Ο φονταμενταλισμός, όπως αναφέρθηκε, είναι πολύπλοκο και πολύμορφο φαινόμενο, με 

μακρά ιστορία και ευρύτατη παρουσία στη Μέση Ανατολή και τον ισλαμικό κόσμο. Οι ρίζες 

του θα πρέπει να αναζητηθούν όχι στις όποιες υποτιθέμενες ιδιαιτερότητες της θρησκείας, 

αλλά στις συγκρούσεις και ανατροπές που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί η 

νεωτερικότητα σε βασικές αρχές της θρησκείας. Ο φονταμενταλισμός και η πολιτικοποίηση 

της θρησκείας είναι φαινόμενα κυρίως πολιτικά και αφορούν σε σχέσεις εξουσίας και 

ελέγχου. Η διαπλοκή τους με κοσμικές ιδεολογίες, όπως ο εθνικισμός, ευνοεί την ανάδειξη 

και επιβολή συγκεκριμένων πολιτικο-θρησκευτικών ομάδων επάνω σε όλες τις άλλες. 

Ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός είναι κυρίως πολιτικός και σύγχρονος. Αναφέρεται στο 

παρελθόν και σε μία εξιδανικευμένη θρησκευτική παράδοση, την οποία ανασκευάζει και 

ερμηνεύει, προκειμένου να ελέγξει το παρόν και το μέλλον. Αξίζει να τονισθεί ότι το 

πολιτικό Ισλάμ, με εξαίρεση το καθεστώς του Χομεϊνί, είναι κατά κύριο λόγο δημιούργημα 

λαϊκών διανοουμένων και όχι κληρικών, όπως ήταν οι Jamal al Din al Afghani, Hassan al 

Banna, Sayyid Qutb, και Sayyid Abul Ala Mawdudi, των οποίων ο κεντρικός προβληματισμός 

είχε να κάνει με το ζήτημα της παρακμής και της υποταγής των μουσουλμανικών κοινωνιών 

στη Δύση και τη νεωτερικότητά της, είτε επρόκειτο για το Ιράν, είτε την Αίγυπτο ή το 

Πακιστάν. 

Ειδικότερα, κατά την εξέταση του ισλαμικού φονταμενταλισμού, το ερώτημα που γεννάται 

είναι αν υπάρχουν μετριοπαθείς Μουσουλμάνοι και αν ναι ποιοι είναι αυτοί. Μια πρώτη 

απάντηση είναι ότι μετριοπαθείς Μουσουλμάνοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αυτοί 

που δεν ανήκουν στις διάφορες τάσεις του ριζοσπαστικού Ισλάμ. Σίγουρα οι μετριοπαθείς 

Μουσουλμάνοι αποτελούν τη μεγάλη σιωπηλή πλειοψηφία των Μουσουλμάνων είτε αυτοί 

είναι Σουνίτες, είτε Σιίτες. Με τους εκπροσώπους των μετριοπαθών Μουσουλμάνων, θα 

πρέπει να συνεργαστούν οι Δυτικές κυβερνήσεις προκειμένου να επιτύχουν την ειρηνική 
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ενσωμάτωση των Μουσουλμάνων στις Δυτικές κοινωνίες. Ο λόγος είναι απλός, οι Δυτικές 

αξίες του Διαφωτισμού, της ανοχής στη διαφορετικότητα, της ανεξιθρησκίας, της 

δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ασύμβατες με τις αξίες που 

πρεσβεύει το ριζοσπαστικό Ισλάμ, παρακλάδι του οποίου αποτελεί και το Πολιτικό Ισλάμ, 

κύριου εκφραστή του ισλαμικού φονταμενταλισμού. 

Οι τρομοκρατικές ισλαμιστικές επιθέσεις έδωσαν συγχρόνως νέα ώθηση στις επαφές 

μεταξύ διανοουμένων των διαφόρων θρησκειών, με σκοπό το διαθρησκειακό διάλογο. Αντί 

για σύγκρουση των πολιτισμών, το ζητούμενο σήμερα είναι ο διάλογος των πολιτισμών, η 

προσπάθεια για την αρμονική τους συνύπαρξη. Ασφαλώς, δε διαφαίνονται πολλά 

περιθώρια για διάλογο σε θεολογικά ζητήματα. Όμως ο διάλογος είναι προτιμότερος από 

τη σιωπή, μέσα στην οποία καλλιεργείται η καχυποψία και συχνά το μίσος. 

Πολλές από τις καταπιεζόμενες κοινωνικές ομάδες στην Ασία και την Αφρική 

προσανατολίσθηκαν ένα δυναμικό πολιτικό Ισλάμ, που χρησιμοποιεί τη θρησκευτική πίστη 

χωρίς να διστάζει να χρησιμοποιήσει τις πιο ακραίες μεθόδους. Ιδιαίτερα, τα κράτη και οι 

λαοί που ανήκουν στον εκ παραδόσεως χριστιανικό κόσμο οφείλουν να γίνουν πιο 

συνεπείς στα θέματα της δικαιοσύνης και της φτώχειας στην οικουμένη. Σε ένα μεγάλο 

μέρος του ισλαμικού κόσμου δεσπόζει η βεβαιότητα ότι η Δύση έχει φερθεί και 

εξακολουθεί να φέρεται άδικα. Αυτή η αίσθηση της αδικίας προκαλεί οργή, αγανάκτηση, 

διάθεση εκδικήσεως. Αλλά και οι Μουσουλμάνοι οφείλουν να καταλάβουν ότι οι 

τζιχαντιστές αποτελούν και γι’ αυτούς ηθικό και πολιτικό πρόβλημα. Η αναστάτωση και η 

απειλή θα συνεχίζονται εφόσον οι ισλαμικές κοινωνίες δεν πάψουν να χαρακτηρίζουν τις 

δολοφονικές ενέργειες των βομβιστών αυτοκτονίας, ως «μαρτυρικές». 

Ολοκληρώνοντας, θα παραθέσουμε το παρακάτω απόσπασμα από την ομιλία του 

Αρχιεπισκόπου Τιράνων: «Η τρομοκρατία δεν μπορεί να εκπροσωπεί κανέναν πολιτισμό. 

Συνιστά την άρνηση του πολιτισμού και την επάνοδο στη νοοτροπία της ζούγκλας. Κάθε 

μορφή βίας στο όνομα της θρησκείας βιάζει την ίδια τη θρησκεία. Μία τέτοια στάση 

βεβαίως, προϋποθέτει συνεχή καλλιέργεια της θρησκευτικής συνειδήσεως, που 

ενεργοποιεί τις ευγενέστερες προσωπικές δυνάμεις και στηρίζει την κοινωνική αλληλεγγύη 

και τις προσπάθειες για παγκόσμια ειρήνη. Διότι κανένας πόλεμος δεν είναι ιερός. Η ειρήνη 

μόνο είναι ιερή».136 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ιερός Πόλεμος στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία: Το παράδειγμα 

σύγκρουσης Βυζαντινών και Περσών στα χρόνια του Ηράκλειου137 

Ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα του βαθμού στον οποίο επηρέαζε η θρησκεία την 

πολιτική στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν μπορεί να είναι άλλο από τους βυζαντινο-

περσικούς πολέμους στα χρόνια του αυτοκράτορα Ηράκλειου. Ο Ηράκλειος κατάφερε με 

αριστοτεχνικό τρόπο να χρησιμοποιήσει την επιρροή που ασκούσε η Εκκλησία και η ίδια η 

θρησκεία στο βυζαντινό λαό και να τη μετατρέψει σε όπλο κατά των Περσών, σε χρόνια 

εξαιρετικά κρίσιμα για την Αυτοκρατορία. Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή των 

πολέμων μεταξύ του Ηράκλειου και των Περσών. 

1.1 Οι Περσικές Προκλήσεις 

Όταν ο Ηράκλειος απάλλαξε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τον τύραννο Φωκά και έγινε 

αυτοκράτορας, τον Οκτώβριο του 610, βρήκε ένα κράτος διαλυμένο και σε άθλια 

οικονομική κατάσταση. Στο εσωτερικό βασίλευαν η διαφθορά και η πλήρης διοικητική 

παράλυση, ενώ οι Πέρσες στην Ανατολή και οι Άβαροι στη Βαλκανική Χερσόνησο 

λυμαίνονταν τις βυζαντινές επαρχίες. Επειδή όμως δεν είχε στρατό ο Ηράκλειος 

προσπάθησε πρώτα απ' όλα να συνάψει ειρήνη με τους δύο εχθρούς της αυτοκρατορίας. 

Δεν τα κατάφερε όμως.  

Ο βασιλιάς της Περσίας Χοσρόης B', ο οποίος είχε και το προσωνύμιο Παρβίζ, δηλαδή 

«Νικητής», συνέχιζε με τους σατράπες – στρατηγούς του να κυριεύει τις βυζαντινές 

επαρχίες. Παράλληλα, οι πρώτες απόπειρες του Ηρακλείου να αναχαιτίσει την προέλαση 

των Περσών απέτυχαν.  

Το 611 οι Πέρσες εισέβαλαν στη Συρία και έφθασαν μέχρι την Αντιόχεια. Δύο χρόνια 

αργότερα κατέλαβαν τη Δαμασκό, από όπου πήραν χιλιάδες αιχμαλώτους και τους 
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 Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτελεί περίληψη του 5
ου

 κεφαλαίου από το βιβλίο: 
Κόλλια – Δερμιτζάκη, Αθηνά, Βυζαντινός Ιερός Πόλεμος. Η διαμόρφωση της ιδέας του ιερού πολέμου 
στο Βυζάντιο, 1

η
 έκδοση, Ιστορικές Εκδόσεις Στ. Δ. Βασιλόπουλος (Ιστορικές Μονογραφίες, Νο. 10), 

Αθήνα, 1987,  (http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/2024#page/5/mode/1up), 
εμπλουτισμένο με στοιχεία που προέρχονται από: Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος, Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους, Εκδόσεις Μάτι, Αθήνα, 2005, Τόμος 3

ος
, Μέρος Α’. 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/2024#page/5/mode/1up


Διαλεκτική Πολέμου και Θρησκείας 2013 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  - ΠΜΣ Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών 
 

78 

πούλησαν σαν δούλους. Το ίδιο έκαναν το 614 στην Ιερουσαλήμ, όπου με τη βοήθεια των 

Ιουδαίων έσφαξαν χιλιάδες χριστιανούς κατοίκους της και γύρω στις 100.000 τους 

πούλησαν σαν δούλους. Κατέστρεψαν τις εκκλησίες, σύλησαν τον Πανάγιο Τάφο και πήραν 

ως λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό, τον οποίο, όπως θρυλείται, ο Χοσρόης τον έστησε στα δεξιά 

του θρόνου του, ενώ στα αριστερά τοποθέτησε έναν ψεύτικο πετεινό, ώστε ο ίδιος να 

κάθεται ως «πατήρ» ανάμεσα στον «Υιό» και στο «Άγιο Πνεύμα». Μετά την Παλαιστίνη 

σειρά κατάκτησης είχαν η Αίγυπτος και η Μικρά Ασία, όπου τα στρατεύματα του Χοσρόη 

έφθασαν ως τη Χαλκηδόνα, την οποία κατέλαβαν το 616.  

1.2 Βοήθεια από την Εκκλησία  

Χωρίς τον σιτοβολώνα της Αιγύπτου και χωρίς τις προμηθεύτριες πρώτων υλών επαρχίες 

της Συρίας και της Ιουδαίας, η Κωνσταντινούπολη έπνεε τα λοίσθια οικονομικά. Ο 

Ηράκλειος προσπάθησε και πάλι να έρθει σε συμφωνία με τον Χοσρόη, αλλά ανένδοτος ο 

πέρσης βασιλιάς φυλάκισε τα μέλη της βυζαντινής αντιπροσωπείας.  

Παράλληλα, οι Άβαροι είχαν εντελώς αποθρασυνθεί. Το 619, ενισχυμένοι με Σλάβους και 

ενθαρρυμένοι από τη βυζαντινή αδράνεια, έφθασαν ως τη Θεσσαλονίκη και απείλησαν 

ακόμη και την ίδια την Κωνσταντινούπολη. Ο Ηράκλειος, μη έχοντας στρατό για να φοβίσει 

τον χαγάνο των Αβάρων, σκέφτηκε να τον εντυπωσιάσει με ορχήστρες, ψαλτάδες, 

ιπποδρομίες και πλούσια δώρα.  

Αλλά ο χαγάνος είχε άλλα σχέδια, σκόπευε να πιάσει όμηρο τον αυτοκράτορα. Του έστησε 

ενέδρα και καθώς η αυτοκρατορική πομπή, με μπροστινό της τμήμα την ορχήστρα, 

πορευόταν προς το σημείο της συνάντησης, στη Σιλύστρια της Θράκης, οι Άβαροι 

επιτέθηκαν σφάζοντας  αδιακρίτως μουσικούς, ακολούθους και όποιον άλλον τους τύχαινε 

προσπαθώντας να εντοπίσουν τον αυτοκράτορα. Ο Ηράκλειος έκρυψε τα βασιλικά του 

διάσημα και γλίτωσε καλπάζοντας με το άλογό του ως την Κωνσταντινούπολη, 

ακολουθούμενος από τις ορδές των Αβάρων, οι οποίοι σταμάτησαν μπροστά στα τείχη της 

πόλης και αφού λεηλάτησαν τα περίχωρά της υποχώρησαν μόνοι τους προς τη Θράκη μια 

και δεν είχαν τίποτε άλλο να λεηλατήσουν.
138 

Απελπισμένος από όλη αυτή την κατάσταση ο Ηράκλειος έφθασε στο σημείο να θέλει να 

παραιτηθεί – πιθανώς το 619 – ή κατ' άλλους να μεταφέρει την πρωτεύουσα του Βυζαντίου 
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στη Λιβύη. Τελικώς όμως, ο πατριάρχης Σέργιος, από τις σημαντικότερες μορφές του 

Βυζαντίου του 7ου αιώνα, όχι μόνο μετέπεισε τον Ηράκλειο και τον έβαλε να ορκιστεί στην 

Αγία Σοφία μπροστά στον λαό ότι δεν θα εγκατέλειπε την Πόλη αλλά του πρόσφερε, ως 

δάνειο, όλα τα χρυσά, ασημένια και χάλκινα σκεύη και αντικείμενα των εκκλησιών της 

Κωνσταντινούπολης, τα οποία παραδόθηκαν στο νομισματοκοπείο και κόπηκαν νομίσματα. 

Τα χάλκινα μάλιστα νομίσματα, τα οποία λόγω της μικρής τους αξίας είχαν και τη 

μεγαλύτερη διάδοση, έφεραν την επιγραφή «εν τούτω νίκα».  

Ο αναπάντεχος αυτός πλούτος έδωσε την ελευθερία στον Ηράκλειο να διαπραγματευθεί εκ 

νέου συνθήκη ειρήνης με τους Άβαρους, έστω και απεχθή: «Ο χαγάνος μεθ' ημών πάκτα 

πεποιηκώς» γράφει ο ποιητής και χρονικογράφος Γεώργιος Πισίδης. Οι Άβαροι δέχθηκαν να 

συνθηκολογήσουν με την προϋπόθεση ότι θα έπαιρναν 150.000 χρυσά νομίσματα ετησίως.  

1.3 Προετοιμασίες για πόλεμο  

Αφού ησύχασε από τους Άβαρους, ο Ηράκλειος καταπιάστηκε με τη συγκρότηση του 

στρατού εγκαινιάζοντας το σύστημα των θεμάτων, ιδίως στη Μικρά Ασία. Δημιούργησε, 

δηλαδή, μεγάλες στρατιωτικές περιφέρειες στις οποίες παραχώρησε μεγάλες εδαφικές 

εκτάσεις σε οικογένειες στρατιωτικών με αντάλλαγμα την προσφορά στρατιωτικής 

υπηρεσίας. Έτσι, για πρώτη φορά το Βυζάντιο απέκτησε εθνικό στρατό και οι μισθοφόροι 

μειώθηκαν στο ελάχιστο. Επίσης ο Ηράκλειος, με σκοπό να επιτεθεί στους Πέρσες, οι 

οποίοι φημίζονταν για το ιππικό τους, άλλαξε και τη σύνθεση του στρατεύματος. Ως τότε ο 

στρατός στηριζόταν στο πεζικό. Στο εξής ο Ηράκλειος θα βασιζόταν και αυτός στο ιππικό 

του, το οποίο αποτελείτο από τους κατάφρακτους ιππείς, δηλαδή που φορούσαν πανοπλία, 

και από τους ιπποτοξότες, οι οποίοι ήταν οπλισμένοι με τόξα. Οι προετοιμασίες για τον 

πόλεμο εναντίον των Περσών κράτησαν πάνω από δύο χρόνια.  

Στις 5 Απριλίου 622, Κυριακή του Πάσχα, ο Ηράκλειος κρατώντας σαν λάβαρο την Εικόνα 

του Σωτήρος, επιβιβάστηκε επικεφαλής του στόλου που θα τον μετέφερε από την 

Κωνσταντινούπολη στις Πύλες της Βιθυνίας. Στην Κωνσταντινούπολη είχε αφήσει 

αντιβασιλέα τον 10χρονο γιο του και συναυτοκράτορα Κωνσταντίνο, υπό την επιτροπεία 

του πατριάρχη Σέργιου και του μάγιστρου Βώνου, οι οποίοι ανέλαβαν και τη διοίκηση του 

κράτους.  
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Στην Καισάρεια της Καππαδοκίας, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, ο Ηράκλειος βρήκε να 

τον περιμένει ένας στρατός 120.000 ανδρών. Επί μήνες ο αυτοκράτορας εκπαίδευσε ο ίδιος 

τον στρατό του υπομένοντας τις ίδιες κακουχίες και τηρώντας την ίδια σιδερένια πειθαρχία. 

Παράλληλα, με συνεχείς παραινέσεις και ομιλίες προς αξιωματικούς και απλούς στρατιώτες 

ο Ηράκλειος προσπαθούσε να τονώσει το ηθικό τους και να τους κάνει να πιστέψουν ότι η 

εκστρατεία τους εναντίον των Περσών θα ήταν τελικά νικηφόρα επειδή είχαν τη βοήθεια 

του Χριστού και της Παναγίας. 

1.4 H μάχη στα Σάταλα  

Το φθινόπωρο του 622 ο Ηράκλειος ξεκίνησε με τον ετοιμοπόλεμο πλέον στρατό του 

εναντίον των Περσών. Κατευθύνθηκε ανατολικά και μετά έκανε στροφή προς Βορρά, «επί 

τα μέρη της Αρμενίας», όπως μας πληροφορεί ο Πισίδης. 

Στην πρώτη σύγκρουση με τους Πέρσες οι Βυζαντινοί αναδείχθηκαν νικητές. Αλλά όταν ο 

Ηράκλειος θέλησε να διασχίσει την ορεινή Αρμενία και να περάσει από εκεί στα περσικά 

εδάφη βρήκε όλα τα περάσματα αποκλεισμένα από τους Πέρσες. Με ένα ευφυές 

στρατηγικό σχέδιο ο Ηράκλειος ξεγέλασε τους Πέρσες. Έστρεψε την πορεία του προς τα 

βόρεια δίνοντας την εντύπωση ότι πήγαινε προς τον Πόντο για να ξεχειμωνιάσει. Ο 

Ηράκλειος, όμως, κάνοντας κύκλο, ξαναγύρισε στην Αρμενία, αλλά βορειότερα, και 

προχώρησε προς τα Σάταλα, πόλη μεγάλης στρατηγικής σημασίας, κοντά στις πηγές του 

ποταμού Λύκου. 

Οι Πέρσες, όταν αντιλήφθηκαν ότι οι Βυζαντινοί τούς είχαν υπερκεράσει, δεν μπορούσαν 

να το πιστέψουν. Ο Χοσρόης προσπάθησε να κάνει και αυτός ελιγμό και διέταξε τον 

στρατηγό του Σαρβαραζά να βαδίσει με μεγάλη δύναμη εναντίον της Καισάρειας ώστε να 

εξαναγκάσει τον Ηράκλειο να γυρίσει πίσω. Ο Ηράκλειος όμως δεν έδειξε διαθέσεις 

οπισθοχώρησης και έτσι ο Σαρβαραζάς, φοβούμενος ότι οι Βυζαντινοί θα προελάσουν στην 

Περσία, εγκατέλειψε το σχέδιο της Καισάρειας και γύρισε πίσω για να αντιμετωπίσει τον 

Ηράκλειο. 

Ο αγώνας δρόμου των δύο στρατών ήταν άνισος. Ο στρατός του Ηρακλείου βάδιζε προς τα 

Σάταλα μέσω της οδού της Θεοδοσιουπόλεως, δηλαδή ακολουθούσε τον κεντρικό δρόμο, 

ενώ τα στρατεύματα του Σαρβαραζά, ακολουθώντας τους Βυζαντινούς, ήταν υποχρεωμένα 

να σκαρφαλώνουν στα δύσβατα μονοπάτια της ορεινής Αρμενίας. 
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Ο Σαρβαραζάς καραδοκούσε για την ευκαιρία να επιτεθεί νύχτα. Αλλά οι νύχτες ήταν 

φεγγαρόλουστες και δεν προσφέρονταν για αιφνιδιασμό. Επιπλέον μια έκλειψη σελήνης 

επέτεινε τη δυσθυμία των στρατιωτών του Σαρβαραζά επειδή τη θεώρησαν κακό οιωνό. 

Αλλά όταν ο πέρσης στρατηγός αποφάσισε τελικά να αιφνιδιάσει τον βυζαντινό στρατό, 

βρήκε τους στρατιώτες του Ηρακλείου να τον περιμένουν: το σχέδιο του το είχαν 

πληροφορηθεί οι κατάσκοποι του αυτοκράτορα. 

H μάχη αυτή δόθηκε ανάμεσα στις 7 και στις 12 Φεβρουαρίου 623. Μόλις οι Πέρσες 

κατέβηκαν από τα βουνά για να επιτεθούν έπεσαν στην ενέδρα: οι Βυζαντινοί τούς 

περίμεναν, τους περικύκλωσαν και τους σφαγίασαν κυριολεκτικά. Μόλις και μετά βίας 

σώθηκε ο Σαρβαραζάς με ελάχιστα υπολείμματα του στρατού του. Τα πλούσια εφόδια των 

Περσών έπεσαν στα χέρια των Βυζαντινών, οι οποίοι είδαν ότι οι Πέρσες δεν ήταν αήττητοι 

και ευχαριστούσαν τον Θεό για τη βοήθεια που τους προσέφερε και τον Ηράκλειο για την 

ιδιοφυή στρατηγική του και για το απαράμιλλο θάρρος του στο πεδίο της μάχης. 

Αφού στρατοπέδευσε στα Σάταλα με σκοπό προφανώς να ξεχειμωνιάσει εκεί, ο Ηράκλειος 

άλλαξε ξαφνικά γνώμη. Στο σημείο αυτό οι απόψεις των ιστορικών διίστανται: άλλοι 

υποστηρίζουν ότι ο Ηράκλειος αναγκάστηκε να σπεύσει στην Κωνσταντινούπολη εξαιτίας 

των Αβάρων και άλλοι ότι απλώς ο αυτοκράτορας προτίμησε να περάσει τους υπόλοιπους 

μήνες του χειμώνα του 623 στην πρωτεύουσα.  

1.5 Οι νίκες συνεχίζονται  

Στο μεταξύ ο Χοσρόης, μετά την καταστροφή του στρατού του Σαρβαραζά, συγκρότησε εκ 

νέου μια μεγάλη στρατιά που, με επικεφαλής και πάλι τον Σαρβαραζά, έκανε επίδειξη 

δυνάμεως στην Κιλικία και στη Γαλατία.  

Την άνοιξη του 623 ο Ηράκλειος έστειλε στον Χοσρόη επιστολή με την οποία ζητούσε 

συνθήκη ειρήνης αλλά ο πέρσης βασιλιάς απέρριψε την πρόταση. Ετσι τον Μάρτιο ο 

Ηράκλειος ξεκίνησε και πάλι εναντίον των Περσών από τα Σάταλα, όπου βρήκε τον στρατό 

του, γύρω στους 120.000 άνδρες.  

Παρ' όλο που ο Χοσρόης περίμενε ότι ο Ηράκλειος θα επέστρεφε στη Μικρά Ασία για να 

ανακαταλάβει τα εδάφη που είχαν κατακτήσει οι Πέρσες, ο βυζαντινός στρατός μπήκε στην 

περσική Αρμενία. Ο Χοσρόης αιφνιδιάστηκε και αναγκάστηκε να ανακαλέσει τον 
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Σαρβαραζά από τη Μικρά Ασία και συγκέντρωσε και μια δεύτερη μεγάλη στρατιά στην 

οποία έβαλε αρχηγό τον σατράπη Σαήν.  

Απτόητος ο Ηράκλειος συνέχισε την προέλασή του μέσα στην Περσία κυριεύοντας τις 

πόλεις Ντοβίν και Ναχκαβάν και την Ταυρίδα της Μηδίας, όπου κατέστρεψε τον περίφημο 

ναό του Ζωροάστρη σε αντίποινα για την καταστροφή του Ναού του Παναγίου Τάφου στην 

Ιερουσαλήμ. Με διαλείμματα τους χειμερινούς μήνες, τα επόμενα χρόνια η προέλαση του 

βυζαντινού στρατού μέσα στο περσικό έδαφος συνεχιζόταν ακάθεκτη παρά τις 

προσπάθειες του Χοσρόη.  

1.6 H πολιορκία της Κωνσταντινούπολης  

Στο μεταξύ οι Άβαροι, ενοχλημένοι προφανώς από τη βυζαντινή διπλωματία, η οποία 

προσπαθούσε να ενισχύσει και να έχει συμμάχους τους Χρωβάτους (Κροάτες) και τους 

Σέρβους, όχι μόνο καταπάτησαν τη συνθήκη ειρήνης που είχαν με τους Βυζαντινούς αλλά 

ήρθαν και σε συνεννόηση με τους Πέρσες για να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη ενόσω 

ο Ηράκλειος βρισκόταν μακριά. Όταν ο Ηράκλειος πληροφορήθηκε τη συμφωνία των 

Αβάρων με τους Πέρσες έστειλε στον Χαγάνο προτάσεις ειρήνης αλλά αυτός τις απέρριψε. 

Τότε ο Ηράκλειος, χωρίς ούτε καν να διανοηθεί να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη, 

έδωσε εντολή να επισκευασθούν οι οχυρώσεις της πόλης, να κατασκευασθούν αμυντικές 

μηχανές και να εξασφαλισθεί ο επισιτισμός των κατοίκων για αρκετόν καιρό. Για να 

ενισχύσει την άμυνα της Κωνσταντινούπολης ο Ηράκλειος έστειλε 12.000 άνδρες ενώ 

εμπιστεύθηκε το μεγαλύτερο μέρος της στρατιάς του στον αδελφό του Θεόδωρο με την 

εντολή να σπεύσει να βοηθήσει τους πολιορκημένους, αφού προηγουμένως συνέτριβε τον 

στρατό του Σαήν.  

Πράγματι ο Θεόδωρος νίκησε τον Σαήν κοντά στα Σάταλα, και ο Θεόδωρος συνέχισε την 

πορεία του προς την Κωνσταντινούπολη. Στο μεταξύ ο άλλος πέρσης στρατηγός, ο 

Σαρβαραζάς, έφθανε στα μέσα Ιουνίου του 626 με τον στρατό του στη Χαλκηδόνα και 

περίμενε τους Αβάρους να κάνουν την εμφάνισή τους.  

H εμπροσθοφυλακή των Αβάρων από 30.000 άνδρες εμφανίστηκε έξω από τα τείχη της 

Κωνσταντινούπολης στις 29 Ιουνίου και με συνθηματικές πυρές έκαναν γνωστή την 

παρουσία τους στους Πέρσες. Έναν μήνα αργότερα εμφανίστηκε ο Χαγάνος με τον κύριο 
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όγκο της στρατιάς του, πάνω από 150.000 άνδρες, στην οποία συμμετείχαν Σλάβοι και 

Βούλγαροι, και έστησε τις πολιορκητικές μηχανές του.  

Στην πολιορκημένη Πόλη ο μάγιστρος Βώνος επιθεωρούσε τον στρατό και τις οχυρώσεις 

ενώ ο πατριάρχης Σέργιος, κρατώντας την εικόνα της Θεοτόκου, περιφερόταν στα τείχη 

εμψυχώνοντας τους μαχητές. Οι επιθέσεις των πολιορκητών συνεχίστηκαν, χωρίς όμως 

αποτέλεσμα. Ο μάγιστρος Βώνος ζήτησε και πάλι συνθηκολόγηση από τον Χαγάνο, αλλά 

αυτός απάντησε ότι απαιτούσε να του παραδώσουν την πόλη και οι πολίτες θα ήταν 

ελεύθεροι να φύγουν με ό,τι θα μπορούσε ο καθένας να πάρει μαζί του. Αν δεν το έκαναν 

όμως, δεν έπρεπε να περιμένουν το έλεός του. Θα γλίτωναν μόνο αν γίνονταν πουλιά και 

πετούσαν ψηλά ή ψάρια και έφευγαν κολυμπώντας.  

H κατάσταση ήταν ανησυχητική αλλά όχι απελπιστική ως τις 6 Αυγούστου, οπότε οι Αβαροι 

κατέλαβαν την εκκλησία των Βλαχερνών και οχυρώθηκαν μέσα σε αυτήν. Ωστόσο ο Βώνος 

έμαθε το πώς οι Άβαροι θα έρχονταν σε συνεννόηση με τους Πέρσες για να επιτύχουν 

συντονισμένη επίθεση και αντί για τους Άβαρους στις 7 Αυγούστου άναψε ο ίδιος τις 

συνθηματικές φωτιές στην άκρη των θαλασσίων τειχών παρασύροντας τον αβαρικό στόλο 

που βρισκόταν στον Κεράτιο κόλπο να επιτεθεί χωρίς λόγο. Το αποτέλεσμα ήταν όλος ο 

στόλος των Αβάρων βυθίστηκε από τον βυζαντινό στόλο συμπεριλαμβανομένων και των 

μονόξυλων που μετέφεραν μυστικά 4.000 Πέρσες. Ο Χαγάνος θυμωμένος για το λάθος που 

είχαν κάνει οι άνδρες του έσφαξε τους επιζήσαντες και έλυσε την πολιορκία. Ο Σαρβαραζάς 

βλέποντας τις εξελίξεις μάζεψε τον στρατό του και πήρε τον δρόμο της επιστροφής.  

Μετά την αναπάντεχη νίκη ο Αντιβασιλέας Κωνσταντίνος, ο πατριάρχης Σέργιος, οι 

προύχοντες και ο λαός πήγαν στην εκκλησία των Βλαχερνών για να ευχαριστήσουν τη 

Θεοτόκο. Εκεί πρωτακούστηκε ο Ακάθιστος Ύμνος, γραμμένος για την περίσταση είτε από 

τον Πατριάρχη είτε από τον Γεώργιο Πισίδη.  

Στο μεταξύ ο Θεόδωρος με τον στρατό του είχε φθάσει έξω από την Κωνσταντινούπολη και 

κυνήγησε τους Άβαρους ως τα βόρεια σύνορα της Βαλκανικής χερσονήσου, τους συνέτριψε 

και έκτοτε οι Αβαροι έπαψαν να ενοχλούν το Βυζάντιο.  
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1.7 H μάχη στη Νινευί  

Όσο οι Αβαροι και ο στρατός του Σαρβαραζά πολιορκούσαν την Κωνσταντινούπολη, ο 

Ηράκλειος με τον λίγο στρατό που είχε κρατήσει συνέχιζε το κυνήγι του Χοσρόη. 

Ευρισκόμενος στη Λαζική εξασφάλισε τη συμμαχία των χαζάρων Τούρκων οι οποίοι τον 

ενίσχυσαν με 40.000 μαχητές. Έτσι τον Σεπτέμβριο του 627, αφού πέρασε τον ποταμό 

Άραξη και ενώθηκε πάλι με τον στρατό του Θεόδωρου, ο Ηράκλειος εισέβαλε στην 

Ατροπατηνή Μηδία και λεηλατώντας την περιοχή, σε αντίποινα προς τους Πέρσες, 

κατέβαινε προς τα Κορδυαία όρη. Στο μεταξύ οι Χάζαροι εγκατέλειψαν τον Ηράκλειο 

φοβούμενοι μήπως αποκλειστούν από τους Πέρσες και τον χειμώνα. Ο Αυτοκράτορας όμως 

ενθάρρυνε τους άνδρες του λέγοντας «τι να τους κάνουμε τους Χαζάρους όταν έχουμε τη 

βοήθεια του Χριστού και της Παναγίας;».  

Οι Πέρσες με αρχηγό έναν άλλον σατράπη, τον Ραζάτη, προσπάθησαν να αναχαιτίσουν την 

προέλαση των Βυζαντινών επιδιώκοντας να κλείσουν τα ορεινά περάσματα των Κορδυαίων. 

Δεν πρόλαβαν όμως. Ο Ηράκλειος με τον στρατό του πέρασε τα Κορδυαία και 

κατευθυνόταν προς τη Μεσοποταμία. Απ' όπου περνούσε ο βυζαντινός στρατός εξαντλούσε 

τα τρόφιμα της περιοχής, με αποτέλεσμα ο Ραζάτης που ακολουθούσε κατά πόδας να μη 

βρίσκει τίποτε για να θρέψει τους άνδρες του. Ηταν δηλαδή «οπίσω ως κύων πεινών μόλις 

εκ των ψιχίων αυτού ετρέφετο», όπως γράφει στη Χρονογραφία του ο Θεοφάνης 

Ομολογητής.  

Φθάνοντας στην πεδιάδα της Μεσοποταμίας ο Ηράκλειος άφησε τους άνδρες του να 

ξεκουραστούν. Αλλά την 1η Δεκεμβρίου του 627 ξεκίνησε ξανά με προορισμό την 

πρωτεύουσα του περσικού κράτους, την Κτησιφώντα. Πέρασε τον ποταμό Ζάβατο και 

στρατοπέδευσε κοντά στην αρχαία πρωτεύουσα των Ασσυρίων Νινευί, «ου μακράν, και 

ίσως επ' αυτού του πεδίου των Γαυγαμήλων, όπου ο μέγας Αλέξανδρος ενίκησε τον 

δεύτερον εκ παρατάξεως τον τελευταίον του πρώτου περσικού κράτους βασιλέα» γράφει ο 

K. Παπαρρηγόπουλος στην Ιστορία του Ελληνικού Εθνους. 

Οι Πέρσες πέρασαν και αυτοί τον Ζάβατο και στρατοπέδευσαν λίγο πιο κάτω, στη συμβολή 

του Ζάβατου με τον Τίγρη, και ο Ραζάτης αποφάσισε να επιτεθεί. Για τούτη την 

αποφασιστική μάχη, στις 12 Δεκεμβρίου του 627, η οποία έκρινε το τέλος του πολέμου του 

Ηρακλείου κατά των Περσών, ελάχιστα έχουν διασωθεί στη χρονογραφία ως προς τις 

δυνάμεις και την τακτική που ακολουθήθηκε από τους δύο στρατούς «αλλ' εξυμνούσι 
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μόνον άπαντες την προσωπικήν του Ηρακλείου ανδρείαν, ήτις κατά την αείμνηστον ταύτην 

ημέραν ανεδείχθη φαίνεται ενάμιλλος της ακατασχέτου ορμής του Αλεξάνδρου», όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Παπαρρηγόπουλος στο έργο του η Ιστορία του Ελληνικού 

Έθνους. Ο Ηράκλειος πάνω στο άλογό του σκότωσε τρεις από τους κυριότερους 

αξιωματικούς των Περσών και τον ίδιο τον Ραζάτη. Οι απώλειες των Περσών ήταν πολύ 

μεγάλες. Όσοι γλίτωσαν τον θάνατο ή δεν πιάστηκαν αιχμάλωτοι τράπηκαν σε φυγή.  

1.8 Το τέλος του Χοσρόη  

Μετά τη νίκη του στη Νινευί ο Ηράκλειος στράφηκε νοτιοανατολικά κυνηγώντας τον 

Χοσρόη και προσπαθώντας επιτέλους να τον κάνει να πολεμήσει. Αλλά παρ' όλο που ο 

Χοσρόης είχε μαζί του έναν στρατό 40.000 ανδρών απέφευγε την απευθείας σύγκρουση με 

τον Ηράκλειο, ταυτόχρονα όμως δεν δέχθηκε ούτε αυτή τη φορά να συνθηκολογήσει αλλά 

συγκέντρωνε πυρετωδώς και άλλα στρατεύματα. Ώσπου, τον Φεβρουάριο του 628, ο 

πρωτότοκος γιος του Χοσρόη, ο Σιρόης ή Καβάδης B', ανέτρεψε τον πατέρα του, τον οποίο 

και σκότωσε, και έκλεισε ειρήνη με τον Ηράκλειο επιστρέφοντας στο Βυζάντιο όλες του τις 

κτήσεις, μαζί και τον Τίμιο Σταυρό, τον οποίο ο Ηράκλειος μετέφερε με μεγάλη 

επισημότητα στα Ιεροσόλυμα, είτε το 629 είτε το 630, ανάλογα με την ιστορική πηγή.  

 


