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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

«Το θείον και οι νόμοι, ευ μεν αγόντων, εισίν ωφέλιμοι, κακώς δε αγόντων ουδέν 

ωφελούσιν.»  Σόλων, 630-560 π.Χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος 

 Το Ισλάμ δεν αποτελεί απλά μία θρησκεία, αλλά έναν ολόκληρο πολιτισμό, 

μια διαφορετική νοοτροπία, ένα τρόπο ζωής, μια κοσμοθεωρία που επηρεάζει 

αυτούς που το έχουν ασπαστεί σε όλες τις εκφάνσεις του βίου τους. Αντίστοιχα, 

δυσκολεύει τους υπόλοιπους να αντιληφθούν το βάθος και το περιεχόμενο του, 

αλλά και να κατανοήσουν συμπεριφορές που πηγάζουν από αυτό. Βασικό 

χαρακτηριστικό της θρησκείας αυτής, το οποίο έχει πάρει μορφή κυρίως τον 

τελευταίο αιώνα, είναι ο ακραίος φονταμενταλισμός, ο θρησκευτικός 

συντηρητισμός και η αντιπαράθεση προς τις φιλελεύθερες ιδέες, που ωστόσο δε 

περιορίζεται σε ιδεολογικό επίπεδο, αλλά κορυφώνεται με φανατικές 

συμπεριφορές προσηλυτισμού και πράξεις βίας.  

 Η ενίσχυση του ισλαμικού φονταμενταλισμού συνδέθηκε με την αύξηση των 

ακραίων συμπεριφορών των ισλαμιστών εξτρεμιστών σε εθνικό και διεθνικό 

επίπεδο. Η Ελλάδα, ως μία ευρωπαϊκή χώρα και σταυροδρόμι τριών ηπείρων, 

είναι χώρα γείτονας – σύνορο με την  Τουρκία, μία αμιγώς ισλαμική χώρα, ενώ 

ταυτόχρονα βρίσκεται δίπλα και σε χώρες που το Ισλάμ είναι η βασική τους 

θρησκεία (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη), ή αποτελεί ανερχόμενο παράγοντα.  

 To ενδιαφέρον του Δυτικού κόσμου για τον ισλαμικό ριζοσπαστισμό δεν 

είναι σίγουρα ένα φαινόμενο που ξεκινά στις αρχές του 2000. Μπορεί να 

εντοπιστεί πίσω, τουλάχιστον στην ισλαμική επανάσταση στο Ιράν το 1979 . Στην 

Ευρώπη, μια σειρά από κρίσεις με επίκεντρο τους μουσουλμάνους, οδήγησαν τις 

κυβερνήσεις να στρέψουν το ενδιαφέρον τους προς αυτούς.  Παράδειγμα στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, η fatwaεναντίον του Salman Rushdie στα τέλη της δεκαετίας 
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του 1980 ήταν ένα τέτοιο γεγονός.1 Ο φόβος των μεγαλύτερων γεωπολιτικών 

συγκρούσεων μεταξύ «Ισλάμ» και «Δύσης» ενισχύθηκε αργότερα σε μεγάλο 

βαθμό με την διατύπωση της θεωρίας του Χάντιγκτον για τη «σύγκρουση των 

πολιτισμών» στις αρχές του 1990.2        

Τα τρομερά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου ενδυνάμωσαν το Δυτικό 

ενδιαφέρον για τον  ισλαμικό ριζοσπαστισμό, ενώ φάνηκε να επιβεβαιώνεται η 

θεωρία του Χάντιγκτον. Οι διεθνείς οργανισμοί, τα πανεπιστήμια αλλά και 

ανεξάρτητα ερευνητικά κέντρα άρχισαν να ασχολούνται με την κατανόηση  

ζητημάτων ταυτότητας και πολιτικών, της μουσουλμανικής μειονότητας. 

Ταυτόχρονα, τα μέσα ενημέρωσης τόνιζαν την  μουσουλμανική παρουσία στα 

Βαλκάνια και εξέφρασαν ανησυχίες για το ενδεχόμενο η περιοχή να γίνει ένα 

‘‘φυτώριο’’ της ισλαμικής τρομοκρατίας. Άλλωστε λόγω των πολέμων στη Βοσνία 

και το Κοσσυφοπέδιο, αλλά και των γεωπολιτικών αλλαγών εξαιτίας της 

κατάρρευσης της ΕΣΣΔ, στην περιοχή επικρατούσαν συνθήκες που σύμφωνα με 

αναλυτές ασφαλείας και δημοσιογράφους αποτελούσαν πρόσφορο έδαφος για 

τους μουσουλμάνους τρομοκράτες, προκειμένου να εγκαταστήσουν βάσεις,  από 

τις οποίες θα μπορούσαν να οργανώσουν τις επιθέσεις τους στα δυτικά 

Ευρωπαϊκά κράτη και τις ΗΠΑ.3 

Το θέμα της συγκεκριμένης εργασίας επιλέχτηκε γιατί επηρεάζει τόσο τις 

διεθνείς σχέσεις όσο και την εθνική αλλά και παγκόσμια ασφάλεια. Αυτή την στιγμή 

υπάρχει σε εξέλιξη ένας εμφύλιος πόλεμος στην Συρία που τροφοδοτεί το κύμα 

προσφύγων την Ελλάδα, και παράλληλα ένα πόλεμος εναντίον των τρομοκρατών 

του «Ισλαμικού Κράτους» που έχει εμπλέξει όλες τις μεγάλες δυνάμεις του 

πλανήτη. Παράλληλα οι ισλαμιστές εξτρεμιστές αυξάνουν τα χτυπήματά τους τόσο 

σε εθνικό όσο και σε διεθνικό επίπεδο καθιστώντας το Ισλάμ στα μάτια της Δύσης 

βίαιο, αναχρονιστικό και αντιδημοκρατικό. Ταυτόχρονα για την περιοχή των 

Βαλκανίων κάποιοι μιλάνε για Μουσουλμανικό Άξονα.  Αλλά είναι αυτό 

πραγματικότητα; Μπορούμε να μιλήσουμε για μια απειλή του ισλαμικού 

                                                           
1
 www.dailymail.co.uk/.../Iranian-mullah-re... .  

2
 Σύμφωνα με τον Χάντιγκτον η θεμελιώδης πηγή συγκρούσεων σ’αυτό τον καινούργιο κόσμο (δηλαδή τον 

μεταψυχροπολεμικό) θα είναι οι  πολιτισμικές διαφορές. 
3
 Kerem Öktem. New Islamic actors after the Wahhabi intermezzo:  Turkey’s return to the Muslim Balkans. 

St Antony's College, University of Oxford, 2010,page 2-3 

http://www.dailymail.co.uk/.../Iranian-mullah-re
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ριζοσπαστισμού στα Βαλκάνια; Αποτελούν όλοι οι μουσουλμάνοι της περιοχής, 

ένα ομοιογενές και μονολιθικό σώμα  πιστών;  

Η εργασία αυτή έχει διαρθρωθεί σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

γίνεται μια παρουσίαση των χαρακτηριστικών του Ισλάμ, των θεμελιακών πηγών 

του αλλά και των πέντε στύλων του Ισλάμ που προσφέρουν στους πιστούς του 

ένα πλαίσιο ταυτόχρονα θρησκευτικό και πολιτικό.4 Επίσης αναλύεται η έννοια της 

Τζιχάντ, ενώ γίνεται προσπάθεια προσέγγισης του Πολιτικού Ισλάμ. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο προσεγγίζονται οι έννοιες του ριζοσπαστισμού και της τρομοκρατίας και 

καταβάλλεται προσπάθεια να αποκωδικοποιηθούν οι αιτίες, και οι παράγοντες 

που σχετίζονται με τους ισλαμιστές, και οδηγούν στην εκδήλωση του 

ριζοσπαστικού χαρακτήρα της πίστης τους. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το 

προφίλ των μουσουλμάνων που βρίσκονται στην Ελλάδα, τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν αλλά και οι σχέσεις ανάμεσα στη γηγενή μουσουλμανική 

μειονότητα και τους μουσουλμάνους μετανάστες. Επίσης γίνεται αναφορά στο 

ρόλο που προσπαθεί να παίξει η Τουρκία στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς 

των Βαλκανίων και της Ελλάδας. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται ποιες μπορεί να 

είναι οι συνέπειες του ισλαμικού ριζοσπαστισμού για την ελληνική ασφάλεια και 

την εξωτερική πολιτική της χώρας, ποιοι κίνδυνοι υπεισέρχονται της προσπάθειας 

εξάπλωσης των ισλαμιστών, εκτελώντας το ιερό τους καθήκον, τη τζιχάντ, καθώς 

και ποια μπορεί να είναι εν τέλει η κατάληξη φαινομένων όπως η τρομοκρατία, η 

παράνομη μετανάστευση και η δημογραφική αλλοίωση, τα οποία αρχίζουν να 

επηρεάζουν την Ελλάδα. Στο πέμπτο κεφάλαιο εξάγονται κάποια συμπεράσματα 

και δίδονται κάποιες προτάσεις,  για το πώς η χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά 

τα φαινόμενα σε εθνικό επίπεδο, βελτιώνοντας την εσωτερική  και την εξωτερική 

της πολιτική και τις πρακτικές αντιμετώπισης ριζοσπαστικών  φαινομένων από 

ισλαμιστές. 

 
 

                                                           
4
 Γεράσιμος Μακρής. Ισλάμ. Πεποιθήσεις ,πρακτικές και τάσεις. Αθήνα :Πατάκη. 2014. Σελ.233 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΙΣΛΑΜ 

 

1. Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ 

 

Το Ισλάμ είναι μία αμιγώς μονοθεϊστική θρησκεία που καθιερώθηκε τον 7ο 

μ.Χ αιώνα, με το κήρυγμα και τη δράση του προφήτη Μωάμεθ. Έχει ενσωματώσει 

στο δόγμα του, στις δοξασίες του, πολλά στοιχεία που υπάρχουν στον Ιουδαϊσμό 

και στον Χριστιανισμό. Στο Ισλάμ κεντρική πεποίθηση είναι ότι ο προφήτης 

Μωάμεθ είναι ο τελευταίος αγγελιοφόρος του Θεού στη Γή. Ένα από τα θεμέλια 

του ισλαμικού δόγματος είναι το Κοράνι. Το Κοράνι, είναι το ιερό βιβλίο, ο θεμέλιος 

λίθος πάνω στον οποίο στηρίχτηκε η θρησκεία του Ισλάμ και περιέχει τις 

αποκαλύψεις του Θεού προς τον Μωάμεθ μέσω του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Στο 

Κοράνι απεικονίζεται η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπων και δίνονται οδηγίες ως 

προς την θρησκευτική αλλά και κοινωνική ζωή των πιστών.5 

 

Η μουσουλμανική θρησκεία (το ισλάμ με Ι κεφαλαίο) και  ο μουσουλμανικός  

πολιτισμός με τις διάφορες κουλτούρες του (Ισλάμ με ι μικρό) δε παρουσιάζει μόνο 

μία μοναδική αλήθεια, αλλά αποτελεί ένα μωσαϊκό θρησκευτικών κανόνων και 

κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών  συνηθειών που απορρέουν από αυτούς. 

Το Ισλάμ δεν διεκδικεί για τον εαυτό του μόνο τον τίτλο της θρησκείας, αλλά τον 

τίτλο της ‘’Απόλυτης Αλήθειας’’.  

 

Ο προφήτης και ιδρυτής του Ισλάμ,  Μωάμεθ, ονόμασε τη θρησκεία του 

Ισλάμ και ισλαμισμό, που σημαίνει «υποταγή στο θέλημα του Θεού».6 Ο ίδιος, δε 

θέλησε να θεωρήσει τον εαυτό του ως θεό ή γιο του θεού, ενώ ταυτόχρονα 

καταδίκασε όποιον άλλο κήρυττε ότι έχει θεϊκή ιδιότητα. Ο Μωάμεθ πέρα από 

προφήτης του Αλλάχ,  είναι και ο ιδρυτής μιας απέραντης αυτοκρατορίας 

προσαρμοσμένης στα ισλαμικά δόγματά του. Επομένως, δεν ήταν μόνο 

θρησκευτικός ηγέτης, αλλά και πολιτικός ηγέτης, κριτής, νομοθέτης  και 

                                                           
5
 Ibid, 133-140 

6
  Μουστάκης Γ. Οι πέντε μεγάλες θρησκείες του κόσμου, τα υπέρ και τα κατά, Αθήνα: Πατάκη. 1996,  

σελ.277 
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προπάντων πολεμιστής, ιδιότητες που κληρονόμησαν και όλοι οι ‘’διάδοχοί’’ του, 

οι χαλίφες7. 

  Το Ισλάμ έγινε κρατική θρησκεία και άρχισε να εξαπλώνεται, όταν 

ιδρύθηκε για πρώτη φορά το Ισλαμικό Κράτος στην Μεδίνα, τότε κρατικοποιήθηκε. 

Μέχρι την ‘’Εγίρα’’ αυτό που γνωρίζουμε ως έναρξη του Ισλαμικού ημερολογίου, το 

Ισλάμ ήταν μια περιθωριοποιημένη θρησκεία η οποία διαδιδόταν από τον Μωάμεθ 

σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Αντιμετωπιζόταν αρχικά ως αίρεση. Στο Ισλάμ 

από την αρχή υπάρχει μια αμοιβαία διείσδυση σχεδόν ταυτοποίηση της θρησκείας 

και του κράτους. Ο Μωάμεθ δεν ήταν μόνο προφήτης αλλά και κυβερνήτης.  Με 

την κατάληψη της εξουσίας στη Μεδίνα, από τον Μωάμεθ, το Ισλάμ εξαπλώθηκε 

ταυτόχρονα και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτική τάξη αρχικά στην Αραβική 

Χερσόνησό και εν συνεχεία στην Μεσοποταμία, Ιράν Τουρκία κτλ. Στο Ισλάμ, σε 

αντίθεση με το Χριστιανισμό, είχαμε από την αρχή σύνδεση θρησκευτικής 

ταυτότητας και  πολιτικής ένταξης στην   Κοινότητα των πιστών.  Το Ισλάμ λοιπόν 

δεν είναι μόνο θρησκεία/θεολογία αλλά και κοινωνικό πολιτικό σύστημα.8 

  Βασικό χαρακτηριστικό της διάδοσης του Ισλάμ, ήταν πέρα από το 

κήρυγμα του, η καθιέρωση πολιτικών ελιγμών, όπως το «jihad» (στην Αραβική, 

αγώνας, πάλη, μάχη), δηλαδή  θρησκευτικό καθήκον το οποίο επιβάλλει στους 

μουσουλμάνους τον πόλεμο για τη διάδοση του Ισλάμ σε όλο τον κόσμο. Το jihad 

επομένως μπορεί να αποτελεί καθήκον όλης της Κοινότητας των Πιστών, αλλά και 

ατομικό, όταν κρίνεται ότι με αυτό τον τρόπο το άτομο θα βοηθήσει στην 

πραγματοποίηση  των στόχων της κοινότητας. Αποτελεί ένα από τα κεντρικά 

δόγματα του Ισλάμ και αναφέρεται ορισμένες φορές ως ο έκτος  πυλώνας του, 

χωρίς όμως να κατέχει πραγματικά μία τέτοια θέση.9 

Οι εντάσεις στο Ισλάμ επήλθαν με τον θάνατο του Μωάμεθ, αναφορικά με 

τον διάδοχό του. Τότε αρχίζουν οι συγκρούσεις και οι αντιπαραθέσεις. Οι τέσσερις 

πρώτοι χαλίφες, μετά το θάνατο του Μωάμεθ ήταν ο Αμπού Μπακρ, ο Ομάρ, ο 

                                                           
7
 Ο χαλίφης είναι ηγεμονικός μουσουλμανικός κληρονομικός τίτλος.  Στα αραβικά ονομάζεται Χαλίφα 

(Khalifa) = Διάδοχος (του Μωάμεθ). Είναι ο Ηγεμόνας της  μουσουλμανικής κοινότητας ( της Ούµα). 
8
  Bernard Lewis. Islam and Liberal Democrasy.  Remarks  at the International Forum for Democratic Studies. 

Washington  1995.  Page  61-63 
9
 Μακρής. Ισλάμ. Πεποιθήσεις ,πρακτικές και τάσεις. Σελ 316-318 
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Οθμάν, και ο Αλί, εξάδελφος και γαμπρός του προφήτη. Ο τελευταίος, αν και 

θεωρούταν ο νόμιμος διάδοχος του προφήτη, παραμερίστηκε για πολλά χρόνια. Ο 

Αλί θα δολοφονηθεί το 661 και οι οπαδοί του δημιουργούν τον Σιΐτισμό ( shi atu 

Ali, το κόμμα του Αλί), που διαχωρίζεται από τον κυρίαρχο Σουνιτισμό. Έχουμε το 

διαχωρισμό λοιπόν του Ισλάμ στα  δύο κύρια δόγματα. Το Σουνιτικό και το Σιιτικό 

Ισλάμ. H διάκριση μεταξύ σουνιτών και σιϊτών, διατηρεί την σημασία της μέχρι και 

σήμερα, διότι βασίζεται σε διαφωνίες που αφορούν την φύση της ισλαμικής 

πολιτικής και θρησκευτικής εξουσίας.10 

Οι σιΐτες πίστευαν ότι χαλίφης (θρησκευτικός ηγέτης), ο οποίος διαθέτει μια 

ξεχωριστή πνευματική και πολιτική εξουσία πάνω στη Μουσουλμανική Κοινότητα 

(Umma),  μπορεί να γίνει μόνο κάποιος άνθρωπος ο οποίος κατάγεται από την 

οικογένεια του προφήτη. Ονομάστηκαν έτσι από τον Αλί. Από τη στιγμή που ο 

Μωάμεθ δεν είχε διαδόχους, ο Αλί θεωρείται από του σιϊτες  ο πιο κοντινός 

απόγονος του. Για τους σιϊτες μουσουλμάνους ως πρώτος νόμιμος ιμάμης του 

Ισλάμ, θεωρείται ο Αλί.  Οι σιϊτες υποστηρίζουν ότι η θρησκευτικο-πολιτική αρχηγία 

της Κοινότητας των Πιστών ανήκει στον ιμάμη, ο οποίος παρόλο που δεν 

θεωρείται προφήτης, θεωρείται πρόσωπο θεϊκά εμπνευσμένο και αλάθητο.   

Οι σουνίτες είναι αυτοί που δεν θεώρησαν απαραίτητη αυτή την 

προϋπόθεση. Για τους σουνίτες ως χαλίφης/ιμάμης θεωρείται ο εκλεγμένος 

διάδοχος του Προφήτη Μωάμεθ. Έχει πολιτική και στρατιωτική εξουσία, χωρίς να 

είναι προφήτης.  Αργότερα στο σουνιτικό Ισλάμ οι ρόλοι αυτοί διαχωρίστηκαν. Οι 

σουνίτες θεωρούν ότι παραμένουν πιστοί στην παράδοση (σούνα), η οποία κατ' 

αυτούς αποτελείται από τις έξι Χαντίθ (Αναφορές) που συντάχθηκαν τον 3ο αιώνα 

μετά το Μωάμεθ. Οι σιΐτες αποδέχονται τις  δικές τους Χαντίθ 11  

Τον 8ο και 9ο αιώνα μ.χ η εμφάνιση νέων εντάσεων γύρω από την 

διεκδίκηση της εξουσίας, αλλά και η εξάπλωση του Ισλάμ σε εκατομμύρια 

ανθρώπους με διαφορετικά μεταξύ τους ήθη και έθιμα έφεραν νέα κρίση στις 

συνειδήσεις των πιστών. Σαν αντίδραση πολλοί μουσουλμάνοι στράφηκαν στον 

                                                           
10

 Ιωάννης Μ. Βαρβιτσιώτης, Τυφλοί στρατοί- Η Δύση και η απειλή του ισλαμικού φονταμενταλισμού, 
Αθήνα:  Καστανιώτη, 2008,σελ 27-30 
11

  Μακρής. Ισλάμ. Πεποιθήσεις ,πρακτικές και τάσεις. Σελ.122-129 
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Σουφισμό, ένα μυστικιστικό ρεύμα, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να έρθουν 

σε επαφή με την αγνότητα της πίστης, και την επιθυμία ένωσης με τον θεό. Ο 

Σουφισμός με χαρακτηριστικά τον ασκητισμό, την εσωτερική αναζήτηση, και την 

πνευματική αναγέννηση, επιδρά ακόμα και σήμερα πάνω στον ισλαμισμό.12 

2. ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 

          2.1 .    Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΩΑΜΕΘ 

 

Γεννήθηκε στη Μέκκα αλλά η ακριβής ημερομηνία γέννησής του δεν είναι 

γνωστή. Τοποθετείται περίπου το 570, με βάση την ηλικία του θανάτου του, τα 

χρόνια της παρουσίας του στη Μέκκα και στη Μεδίνα, και την καθιερωμένη άποψη 

πως ήταν περίπου σαράντα ετών όταν ξεκίνησε να κηρύττει ως προφήτης. 

Καταγόταν από την φυλή των Κουραϊσιτών και το γένος των Haxchim. Ο πατέρας 

του ονομαζόταν, Αbd Αllah, πέθανε λίγους μήνες πριν τη γέννησή του, ενώ η 

μητέρα του, Αmina, πέθανε όταν ο Μωάμεθ ήταν έξι ετών. Την ανατροφή του 

ανέλαβε τότε ο παππούς του και ο θείος του. Η έμφαση που δίνεται στις ισλαμικές 

κοινωνίες γύρω από την προστασία των ορφανών πηγάζει εν μέρει από το 

γεγονός πως ο ίδιος ο Μωάμεθ υπήρξε ορφανός. Το οικογενειακό δέντρο της 

μητέρας του συνδεόταν πιθανώς με τη Μεδίνα, χωρίς να διευκρινίζεται σαφώς με 

ποιο τρόπο. 13 

Ανήσυχη θρησκευτική φύση ο Μωάμεθ, φιλοσοφούσε πάνω σε 

προβλήματα της ζωής, της κοινωνίας, της αδικίας, της τελικής κρίσης και συχνά 

αποζητούσε τη μοναξιά της ερήμου, όπου καθόταν βυθισμένος σε περισυλλογή. 

Στην αρχή οδηγός καραβανιού, στη συνέχεια πετυχημένος έμπορος της Μέκκα, 

εμπνεύστηκε την αναστήλωση της μονοθεϊστικής  θρησκείας του Αβραάμ, και την 

πίστη στον Ένα Θεό και στη μέλλουσα ζωή, σε μία χώρα όπου επικρατούσε η 

πολυθεΐα σε πρωτόγονη μορφή, και συνεπώς  λιγοστοί ήταν εκείνοι που τον 

ακολούθησαν. Όταν ωστόσο, η πολιτικοθρησκευτική του επιρροή άρχισε να 

μεγαλώνει και απειλούσε το κατεστημένο της Μέκκα, εκδιώχθηκε εκείνος και οι 

οπαδοί του και κατέφυγε στη Γιαθρίμπ, όπου έγινε αποδεκτός, και η πόλη αυτή 

στη συνέχεια ονομάστηκε Μεδίνα, δηλαδή, «πόλη του Προφήτη». Το έτος που 

                                                           
12

 Ibid,323 
13

 Μουστάκης . Οι πέντε μεγάλες θρησκείες του κόσμου, τα υπέρ και τα κατά,  σελ.284.  



Ο ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 
 

 | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΙΣΛΑΜ 10 

 

εκδιώχθηκε, το 622 και έγινε η φυγή του, η «Εγίρα», αρχίζει το μουσουλμανικό 

ημερολόγιο. Χρησιμοποιώντας τη Μεδίνα ως βάση του, ο Μωάμεθ οργάνωνε 

εκστρατείες εναντίον της Μέκκα, κατορθώνοντας να αποσπάσει αρχικά το 

δικαίωμα του ελεύθερου προσκυνήματος των ιερών τόπων της και εν συνεχεία να 

την υποτάξει ολοκληρωτικά και να την ανακηρύξει το ιερότερο σημείο του Ισλάμ. 

Πρωταρχικό μέλημα του Μωάμεθ στη Μέκκα ήταν να γκρεμίσει τα είδωλά της και 

να προσηλυτίσει νέους οπαδούς  με θεμιτά και αθέμιτα μέσα, που είχαν ως 

χαρακτηριστικά την υποταγή και το φανατισμό. Την άνοιξη του 632 ολόκληρη 

Αραβία ενώθηκε κάτω από τη σημαία του Ισλάμ. Ο Προφήτης πέθανε τον Ιούνιο 

του ίδιου χρόνου και τάφηκε στη Μεδίνα. 14
 

        2.2.    ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ & ΝΟΜΟΙ 

 

Άξονες της μουσουλμανικής θρησκευτικότητας παραμένουν ο προφήτης 

Μωάμεθ και το Κοράνιο. Ενώ όμως o Προφήτης ενεργούσε στο όνομα του  Θεού, 

για να οδηγήσει τους ανθρώπους στο δρόμο του δικαίου και της αλήθειας, το 

Κοράνιο θεωρείται αυτός καθαυτός ο λόγος του Θεού. Για τον ίδιο τον Μωάμεθ, το 

κήρυγμά του ήταν σημαντικότερο του προσώπου του. Θεωρούσε τον εαυτό του 

τον τελευταίο των προφητών, την τελευταία και οριστική έκφραση του μηνύματος  

καθοδηγήσεως και προειδοποιήσεως του Αιωνίου Θεού. Ο Μωάμεθ παραδεχόταν 

ως προφήτες και τον Μωυσή και τον Αβραάμ, αλλά πίστευε ότι «μέσω αυτού  ο 

Θεός διόρθωνε όσα είχαν παραχαραχθεί στο μεταξύ από τους ανθρώπους, και 

ανανέωνε τις παλαιές συνθήκες μεταξύ Θεού και ανθρώπινου γένους»15.  

2.3.  ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ 

 

Η διδασκαλία του προφήτη Μωάμεθ, που αποτελεί το λόγο του θεού έτσι 

όπως του μεταδόθηκε σε μια περίοδο 20 ετών από τον αρχάγγελο Γαβριήλ, 

συγκεντρώθηκε υπό την επιμέλεια του Ιμπν Θαμπτί, ενός από τους γραμματείς του 

Προφήτη, και πήρε το όνομα Κοράνι (Kuran), δηλαδή το Ιερό Βιβλίο του Ισλάμ και 

Διαθήκη των επί γης Ισλαμιστών. Ο Θαμπτί αναφέρει: «… έτσι άρχισα να ψάχνω 

να βρω τα διάφορα κομμάτια του Κορανίου που ήταν γραμμένα σε φοινικόφυλλα, 

στην επιφάνεια επίπεδων πετρών, σε κομμάτια δέρματος, στις καρδιές των 

                                                           
14

  Μακρής. Ισλάμ. Πεποιθήσεις ,πρακτικές και τάσεις.  Σελ.53-61 
15

 Μουστάκης . Οι πέντε μεγάλες θρησκείες του κόσμου, τα υπέρ και τα κατά,  σελ.290 
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ανθρώπων, και στα κόκκαλα (συνήθιζαν να γράφουν στα κόκκαλα της ωμοπλάτης 

των καμήλων και των προβάτων). Συνέχισα να ψάχνω μέχρι που ανακάλυψα και 

το τελευταίο κομμάτι (κεφάλαιο) του Κορανίου που ήταν τελείως εξαφανισμένο.» 

Μετά κατέγραψε τις διηγήσεις των ανθρώπων που είχαν απομνημονεύσει 

κομμάτια ή και ολόκληρο το Κοράνι. Όπως γράφει ο Πέρσης θεολόγος Al 

Baghawee στο βιβλίο του Sharh as –Sunnah (4/522), «οι άνθρωποι που τα 

υπαγόρευαν ήταν τόσο έντιμοι και τόσο θρήσκοι που δεν τόλμησαν να αλλάξουν ή 

να ξεχάσουν ούτε τελεία από το Λόγο του Θεού».16
 

Το Κοράνιο υπήρξε το θεμέλιο επί του οποίου οικοδομήθηκε ολόκληρο το 

Ισλάμ. Η λέξη qur’ân χρησιμοποιούταν από τους Σύρους Χριστιανούς, θέλοντας να 

δηλώσουν αυτά που διάβαζαν στις θρησκευτικές λειτουργίες. Στην αραβική η λέξη 

qur’ân, σημαίνει ανάγνωση, απαγγελία, κήρυγμα. «Στο Κοράνιο συναντιέται 

πολλές φορές ο τύπος της προστακτικής iqrâ’ (ανάγνωσε). Επειδή όμως κατά τις 

μουσουλμανικές παραδόσεις, ο Προφήτης προσελάμβανε τα θεία μηνύματα μέσω 

της ακοής και της καρδιάς, το iqrâ’ θα μπορούσε, σύμφωνα με το ευρύτερο 

ισλαμικό θεολογικό πλαίσιο, να μεταφρασθεί: ανάγγειλε, κήρυξε, και συνεπώς η 

συγγενής προς το iqrâ’, λέξη: qur'ân να αποδοθεί με τις λέξεις: κήρυγμα, 

αναγγελία»17.  

2.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΡΑΝΙΟΥ 

 

Το Κοράνιο αποτελείται από 114 τμήματα που ονομάζονται suwar 

(κεφάλαια). Κάθε sura (σούρα) περιλαμβάνει από 3 μέχρι 286 στίχους. Οι πρώτες 

σούρες είναι οι πλέον σύντομες που χαρακτηρίζονται από ποιητικό λόγο σε 

ρυθμική μορφή. Αποκαλύφθηκαν στον Προφήτη όταν ήταν ακόμα στη Μέκκα. Οι 

επόμενες δεν παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά πλην όμως έχουν έκδηλες 

επιδράσεις από τον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό και αποκαλύφθηκαν στον 

Προφήτη όταν αυτός είχε καταφύγει στη Μεδίνα. 

Οι suwar της πρώτης περιόδου αναφέρονται στο πως εμφανίζεται ο Θεός 

στη φύση, σε περιγραφές της μετά θάνατον ζωής, σε περιγραφές του παραδείσου 

                                                           
16

 Η ιστορία του Κορανίου.https://el.wikipedia.org/wiki/Κοράνιο  
17

Κοράνιο: «Αποκάλυψη του Κυρίου του Σύμπαντος Κόσμου». (Οι Ποιηταί, 26: 192), 
http://oodegr.co/oode/islam/piges/koranio_genika_1.htm  

https://el.wikipedia.org/wiki/Κοράνιο
http://oodegr.co/oode/islam/piges/koranio_genika_1.htm
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και της κόλασης. Οι suwar της δεύτερης περιόδου αντανακλούν την αυξανόμενη 

δύναμη του Προφήτη και της Κοινότητας των Πιστών στο κομμάτι της εξουσίας και 

τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την Εγίρα. Η διάταξη των 

suwar δεν είναι χρονολογική —σύμφωνα δηλαδή με την περίοδο που 

αποκαλύφθηκαν κατά τους μουσουλμάνους λογίους— αλλά σύμφωνα με το πως 

μεταδόθηκαν στον προφήτη Μωάμεθ από τον αρχάγγελο Γαβριήλ.  

Το Κοράνιο είναι ένα από τα πρώτα κείμενα που γράφτηκαν σε μια πρώιμη 

μορφή της αραβικής γλώσσας, τη λεγόμενη Κορανική που είναι η καθαρεύουσα 

γλώσσα της Χετζάζης (σημερινής Σαουδικής Αραβίας). Τα αραβικά του Κορανίου 

αποτελούν μια τυπική γλώσσα ακριβείας, τα χαρακτηριστικά της οποίας είναι το 

δύσκολο συντακτικό και οι πολύπλοκοι γραμματικοί κανόνες. Το ύφος της 

γλώσσας περιβάλλει με απόλυτη εξουσία τόσο το ίδιο το Κοράνι, όσο και αυτούς 

που το διαβάζουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην αφήνει περιθώρια σε αυτούς 

που το ακούν να σκεφτούν κριτικά, αλλά να το αποδεχτούν ως έχει, ως 

αυταπόδεικτη και αιώνια αλήθεια.18 

Οι μουσουλμάνοι θεωρούν ότι το Κοράνιο διαθέτει τα χαρακτηριστικά της 

πνευματικής ποίησης και χάρης, και η λογοτεχνική του τελειότητα αποτελεί 

απόδειξη της θείας προέλευσής του. Σύμφωνα με αυτούς μόνο το αρχικό κείμενο 

θεωρείται το πραγματικό Κοράνιο και μόνο αυτοί που μιλούν Αραβικά μπορούν να 

καταλάβουν το πόσο τέλειο είναι. Γι’ αυτό και ο μουσουλμάνος λόγιος θα πρέπει 

να είναι ικανός να διαβάσει και να κατανοήσει το Κοράνιο στην αρχική του μορφή. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αρκετοί πιστοί που δε γνωρίζουν την Αραβική, 

αποστηθίζουν το αρχικό κείμενο, θεωρώντας ότι με αυτή την πράξη τους 

πλησιάζουν περισσότερο τον Θεό19. 

2.5.  ΟΙ ΧΑΝΤΙΘ - Η SUNNA 

 

H δεύτερη θεμελιακή πηγή του Ισλάμ μετά το Κοράνι, είναι η sunna. H 

sunna αναφέρεται στις παραδόσεις εκείνες που αφορούν την πρακτική του 

προφήτη, όσον αφορά την μεταρρύθμιση της υπάρχουσας κατάστασης στην 

                                                           
18

  Μακρής. Ισλάμ. Πεποιθήσεις ,πρακτικές και τάσεις, Σελ.131-140 
19

  Η γλώσσα του Κορανίου. https://el.wikipedia.org/wiki/Κοράνιο 

https://el.wikipedia.org/wiki/Κοράνιο
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Αραβία του 7ου αιώνα. 20  Σημαντική όμως θέση στην  ισλαμική πίστη κατέχει και η 

Παράδοση (Hadith)- άλλοι λόγοι του Μωάμεθ που καταγράφηκαν- και περιέχουν 

την πράξη και τη σοφία του προφήτη. Οι  Hadith, περιλαμβάνουν μια πληθώρα 

αφηγήσεων γεγονότων της ζωής του προφήτη, γνωμικών και ρητών που 

διατύπωσε ο ίδιος, μέσω των οποίων καθοριζόταν ο τρόπος ενέργειας και 

επιλύονταν διάφορα θέματα για τα οποία δεν υπήρχαν ρητές αναφορές στο 

Κοράνιο.21 Οι Χαντίθ (Hadith), θεολογικώς εκλαμβάνονται ως υποδεέστερες του 

κατεξοχήν ιερού βιβλίου, εντούτοις, θεωρούνται θεόπνευστες. Βέβαια πολλές 

Χαντίθ αμφισβητούνται ως γνήσια κείμενα του προφήτη, ωστόσο δεν έχει 

επηρεάσει αυτή η αμφισβήτηση ούτε από ηθικής ούτε από θρησκευτικής πλευράς 

τη σημασία των παραγγελμάτων του προφήτη. Οι χαντίθ χαράζουν ένα τρόπο 

ζωής σύμφωνα με τις επιταγές του Μωάμεθ22. 

Παρότι οι όροι sunna και hadith χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, δε 

σημαίνουν ακριβώς το ίδιο. Ο όρος sunna αναφέρεται σε αυτή καθαυτή την 

πρακτική ή τη γνώμη του Προφήτη, ενώ ο όρος hadith,  παραπέμπει στη διήγηση 

ή αφήγηση περί της πρακτικής του Προφήτη. Στον ισλαμικό κόσμο υπάρχουν 

πολλές συλλογές hadith, αποτελούμενες από πολλούς τόμους η κάθε μία. 

Σύμφωνα με τον ισλαμικό κόσμο, τα κριτήρια για να αξιολογήσει κανείς την 

αξιοπιστία των hadith είναι: (α) ο αριθμός των προσώπων που τις μεταφέρουν στη 

διάρκεια της ιστορίας, (β) το ήθος και ο χαρακτήρας των προσώπων αυτών, (γ) η 

σχέση της συγκεκριμένης παράδοσης με άλλες παραδόσεις που είναι ευρέως 

αποδεκτές ή αντίστοιχα ευρέως απορριπτέες.23 Έτσι για παράδειγμα οι σιϊτες δεν 

αποδέχονται τις hadith που προέρχονται από τους πρώτους τρείς Χαλίφες, μια και 

δεν τους αναγνωρίζουν.  

2.6.  ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΣΤΥΛΟΙ ΤΟΥ  ΙΣΛΑΜ 

 

Η εφαρμογή του κώδικα ηθικής του Ισλάμ αποβλέπει ακριβώς στην 

έκφραση και τη βίωση της πίστης αυτής και υπαγορεύει την τήρηση των πέντε 

θεμελιωδών αρχών που πρέπει να διέπουν τη ζωή του μουσουλμάνου και οι 
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  Μακρής. Ισλάμ. Πεποιθήσεις ,πρακτικές και τάσεις , Σελ.140 
21

 Βαρβιτσιώτης, Τυφλοί στρατοί- Η Δύση και η απειλή του ισλαμικού φονταμενταλισμού, σελ 24 
22

  Μουστάκης, Οι Πεντε Μεγαλες Θρησκειες του Κοσμου τα Υπέρ και τα Κατά,σελ 279 
23

  Μακρής.  Ισλάμ. Πεποιθήσεις ,πρακτικές και τάσεις Σελ.141 
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οποίες έχουν βαρύνοντα ηθικό και θρησκευτικό χαρακτήρα. Οι επονομαζόμενοι 

‘’Πέντε στύλοι του Ισλάμ’’, ενώνουν την ηθική με τη λατρευτική ζωή και 

λειτουργούν ως ‘’θεία παραγγέλματα’’, τα οποία συνιστούν για τον πιστό 

συγκεκριμένες εντολές προς τις οποίες πρέπει να εναρμονίζει τη συμπεριφορά 

του.   

Προκειμένου να αντιληφθούμε τα βαθύτερα αίτια των ισλαμικών πρακτικών 

πρέπει να γνωρίσουμε τις πέντε βασικές αρχές ή στύλους του Ισλάμ (arkan), τους 

οποίους οι Μουσουλμάνοι οφείλουν να τηρούν24. Οι στύλοι αυτοί είναι: (α) η 

ομολογία της πίστης σε ένα Θεό και στον Προφήτη Του, τον Μωάμεθ-shahada- η 

οποία σηματοδοτεί την είσοδο του πιστού στην ισλαμική κοινότητα (umma).  (β) η 

τελετουργική προσευχή25 στο Θεό πέντε φορές την ημέρα -salat-  το ξημέρωμα, το 

μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα, με τη δύση του ηλίου και το σούρουπο, (γ) η 

ελεημοσύνη-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 (δ) η 

νηστεία κατά τη διάρκεια του σεληνιακού μήνα Ramadan- al Sawm και (ε) το 

προσκύνημα στη Μέκκα –Hajj- τουλάχιστον μια φορά στη διάρκεια της ζωής του 

κάθε πιστού26. Εκτός από τους πέντε αυτούς στύλους του Ισλάμ, πολλοί θεωρούν 

τον ιερό πόλεμο εναντίων των απίστων τον έκτο στύλο της πίστης. Οι πέντε αυτοί 

στύλοι προσφέρουν στους Μουσουλμάνους ένα πλαίσιο που είναι θρησκευτικό 

αλλά και ταυτόχρονα πολιτικό.  

3. ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 

 

Το κύριο μέλημα αυτών που διαδέχθηκαν το Μωάμεθ και κυρίως των δύο 

εκ των τεσσάρων χαλιφών, των Αμπού-Μπακρ (632-634) και Ομάρ (634-644) 

ήταν η κατακτητική εξόρμηση των Αράβων για την εξάπλωση του Ισλάμ στις 

                                                           
24

 Όπως είπε και ο ίδιος ο Προφήτης: «Το Ισλάμ στηρίζεται σε πέντε στύλους» (al-Bukhari,al-Fath, 
1/49;αναφέρεται από το shaykh Muhammad Salih al-Munajjib. 
25

 Αν και κάθε προσευχή είναι κατά διαφορετικό τρόπο «τελετουργική», ο όρος «τελετουργική προσευχή» 
(ritual prayer) αναφέρεται εδώ σε σχέση με τον αυστηρά νομικό και θεσμοθετημένο χαρακτήρα του 
τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται η προσευχή, υποδηλώνοντας παράλληλα ότι υπάρχουν και άλλα 
είδη προσευχής που δεν είναι «τελετουργικά». Ο όρος χρησιμοποιείται ευρέως στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Βλ., για παράδειγμα, Eickelman 1989: 287.  
26

  Μακρής. Ισλάμ. Πεποιθήσεις ,πρακτικές και τάσεις Σελ.234-316. 
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γειτονικές χώρες, καθώς και στις βυζαντινές επαρχίες και την Περσία. Το jihad 

θεωρείται από πολλούς ο έκτος στύλος της πίστης του Ισλάμ. Ετυμολογικά, η λέξη 

αναφέρεται στην προσπάθεια σε σχέση με κάποιο προκαθορισμένο σκοπό και 

συγκεκριμένα στην προσπάθεια του πιστού να φτάσει σε πνευματική τελείωση27. 

Το jihad σύμφωνα με τις διδαχές του Προφήτη, αναφέρεται στη στρατιωτική δράση 

για την εξάπλωση του Ισλάμ και στη διαφύλαξή του από εξωτερικούς εχθρούς. 

Ωστόσο, φαίνεται να ενέχει και την έννοια του καθήκοντος τόσο σε κοινωνικό, όσο 

και σε προσωπικό επίπεδο. Πηγάζοντας από τη δογματικά εκφρασμένη θέση ότι η 

ισλαμική παράδοση οφείλει να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, η μάχη 

εναντίων των απίστων με σκοπό τον προσηλυτισμό τους, την υποταγή ή τον 

αφανισμό τους, σε περίπτωση που τα δυο προηγούμενα δε μπορούν να 

εφαρμοστούν είναι ιερό καθήκον της μουσουλμανικής κοινότητας. 

Το καθήκον του ιερού πολέμου στηρίζεται σε συγκεκριμένα χωρία του 

Κορανίου28, καθώς και στη sunna του Προφήτη. Στην αρχή ο Προφήτης θεωρούσε 

ότι ο Θεός ήθελε να προωθήσει το Ισλάμ με ειρηνικά μέσα. Όταν όμως, μετά από 

δώδεκα χρόνια κηρύγματος στη Μέκκα, οι προσπάθειες αυτές δεν έφεραν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα, και ο Προφήτης μαζί με τους οπαδούς του αναγκάστηκε 

να καταφύγει  στην Μεδίνα, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει πιο βίαιες μεθόδους για 

την διάδοση του Ισλάμ.29 Στην ουσία, ο Μωάμεθ χρησιμοποιούσε μια τακτική 

ανεύρεσης εχθρών, η οποία οδηγούσε γρήγορα και εύκολα τους πιστούς στην 

ένοπλη σύγκρουση με τους άπιστους. Σύγκρουση η οποία επισφραγιζόταν 

πάντοτε με την ευλογία του Αλλάχ. Τα εδάφια του Κορανίου είναι απολύτως σαφή, 

«Σκοτώστε τους άπιστους όπου και αν τους βρείτε, αφού λήξουν οι 

Απαγορευμένοι Μήνες […], σκοτώστε όσους δεν πιστεύουν στον Αλλάχ και στην 

Δευτέρα Παρουσία […], και δεν δέχονται τη δίκαιη θρησκεία […], οι Εβραίοι λένε 

πως ο Οζίζ είναι γιος του Αλλάχ και οι χριστιανοί πως ο Ιησούς είναι υιός Αυτού, 

λόγια που βγαίνουν από τα στόματά τους…», και «Ω Προφήτη, ενθάρρυνε τους 

πιστούς για τον πόλεμο εναντίον των απίστων… Να ξέρετε ότι με 20 πιστούς 

νικάτε 200 άπιστους και με 100 πιστούς νικάτε 1000 άπιστους, διότι οι άπιστοι 

                                                           
27

  Esposito, John. The Islamic Threat: Myth or Reality. Oxford: University Press, Oxford. . 1993: 32-33.  
28

 Κοράνι, ΙΙ: 186,214,215. IV:76-9. VIII: 39-42. ΙΧ:5,6,29 
29

  Μακρής, Ισλάμ. Πεποιθήσεις ,πρακτικές και τάσεις σελ.318 
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είναι μία ομάδα χωρίς αντίληψη»30. Είναι φανερό το πώς, και πόσο ο ισλαμισμός 

ενθάρρυνε τους Μουσουλμάνους να πραγματοποιήσουν πολεμικές συγκρούσεις 

με πρόσχημα την εξάπλωση του Ισλάμ, ή όπως το αποκαλούν οι ίδιοι τζιχάντ, 

προκειμένου να κατακτήσουν τις χώρες και τις περιουσίες των απίστων31. 

O πόλεμος, σύμφωνα με το Κοράνι, μπορεί να κηρυχθεί εναντίον τριών 

κατηγοριών εχθρών: (α) των ειδωλολατρών και των απίστων οι οποίοι είτε 

αρνούνται να  προσχωρήσουν στο Ισλάμ είτε αρνούνται να πληρώσουν φόρο 

υποτελείας, (β) όσων βρίσκονται κάτω από ισλαμική κατοχή, και επαναστατούν η 

αρνούνται να συνεχίσουν να πληρώνουν τους φόρους τους, (γ) των ομάδων που 

επαναστατούν εναντίον του ιμάμη, παρόλο που μπορεί να είναι μουσουλμάνοι, 

καθώς και όλων εκείνων οι οποίοι επιτίθενται πρώτοι στους μουσουλμάνους. 32 

Λαμβάνοντας υπόψη μας την ιστορία των ισλαμικών κοινωνιών μέχρι 

σήμερα, τις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ τους και τις πολιτικές συνθήκες μέσα 

στις οποίες  οι κοινωνίες αυτές ζουν, θα ήταν αδιανόητο να θεωρούμε τις 

παραπάνω απόψεις αμετάβλητες ή ανεπηρέαστες στο πέρασμα του χρόνου.  Έτσι 

λοιπόν, στις σημερινές συνθήκες, οι δυτικοί μελετητές ερμηνεύουν το jihad όχι 

τόσο ως ‘’ιερό πόλεμο’’, αλλά ως ένα φαινόμενο με βαθιές οικονομικές ρίζες, ως 

επιθυμία πολιτικής κυριαρχίας και επίδειξης ισχύος. 

4. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΣΛΑΜ33 

 

Το Ισλάμ σαν πίστη, σαν ιδεολογία, σαν θρησκεία, σαν τρόπος ζωής, ποτέ 

δεν ερμηνεύτηκε από τους Πρώτους Μουσουλμάνους ως μια ιδεολογία η 

φιλοσοφία που ασχολείται μόνο με το πνεύμα. Το Ισλάμ είναι μια πίστη, ένας 

κώδικας ζωής που περιέχει και νόμους, συνεπώς περιέχει και πολιτικό σύστημα το 

οποίο κατά το Ισλάμ είναι θεόσταλτο. Από το Κοράνι βλέπουμε ότι ο νόμος και η 

ηγεσία ανήκουν στον Αλλάχ, όχι σε ανθρώπους και διάφορες πολιτικές 

παρατάξεις. Η απόφαση αυτή είναι αυτό που λέμε Σαρία ( Ισλαμικός Νόμος). Η 

Ισλαμική νομολογία φέρνει και το κοινωνικό-πολιτικό σύστημα το οποίο είναι 

                                                           
30

 Κοράνιο,εδάφιο EI-Anfaal, παράγρ. 66-68 
31

 Dr. Arsham Momeni,Ισλάμ. Ιστορία, Επεκτατισμός και Βία. Θεσσαλονίκη:.Κυριακίδη,1997.σελ 29-30  
32

 Μακρής, Ισλάμ. Πεποιθήσεις ,πρακτικές και τάσεις Σελ.318 
33

 John Esposito, The Islamic Threat, Myth or Reality, 3
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 edition, Oxford  University Press , New York, 1999 
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αναπόσπαστο μέρος του Ισλάμ. Αυτή είναι η θέση του Ισλάμ με βάση τις πηγές 

του, το Κοράνι, την Σούννα και την συναίνεση των Ουλεμά (λογιών). 34 

Ο ισλαμισμός και οι ισλαμιστές είναι μια πολιτική εκδοχή του Ισλάμ. Ενώ το  

Ισλάμ είναι θρησκεία, το πολιτικό Ισλάμ είναι ένα κίνημα, ένα φαινόμενο. 

Εμπνευστής μπορούμε να πούμε του Ισλαμικού κινήματος ή Πολιτικού Ισλάμ ήταν 

ο Χασάν αλ-Μπάνα. Αυτός θεωρούσε ότι για να μπορέσει να αναγεννηθεί το Ισλάμ 

έπρεπε να αντισταθεί στις ιδέες της Δύσης και να προωθηθεί ως πολιτική 

ιδεολογία. Το πολιτικό Ισλάμ είναι προϊόν της νεωτερικότητας, του 19ο αιώνα.  

Όταν μιλάμε για πολιτικό Ισλάμ, μιλάμε για μια οργάνωση ανθρώπων, που παίρνει 

τη μορφή κόμματος, η οποία έχει ως κυρίαρχη ιδεολογία τον ισλαμισμό. 

 Ο ισλαμισμός πρεσβεύει ότι κανείς δεν μπορεί να έχει μια ενάρετη ζωή στο 

Ισλάμ, εάν στην καθημερινότητά του δεν ακολουθεί και εφαρμόζει τη Σαρία. Οι 

μουσουλμάνοι συνυπήρχαν κατά καιρούς  με άλλες θρησκευτικές ομάδες στον ίδιο 

τόπο, είτε ως πλειοψηφία είτε ως μειοψηφία. Επομένως η ιδέα ότι όλοι οι 

μουσουλμάνοι πρέπει να ζούνε σε ένα κράτος και η ιδέα ότι δεν μπορεί να είσαι 

μουσουλμάνος εάν δεν εφαρμόζεις στην καθημερινότητα σου τη Σαρία, είναι 

ψήγματα μιας ιδεολογίας που ναι μεν έχει τις ρίζες της στο μακρινό παρελθόν αλλά 

παίρνει μορφή τον 19ο αιώνα, τον αιώνα των πρώτων ιδεολογικών 

αντιπαραθέσεων( φιλελευθερισμός, αναρχισμός μαρξισμός κ.τ.λ) 

Το πολιτικό Ισλάμ όπως και άλλες μεγάλες θρησκείες, διεκδικεί την απόλυτη 

αλήθεια και στην προσπάθεια αυτή προσπαθεί να βρει ψήγματα από το απώτερο 

παρελθόν. Το πολιτικό Ισλάμ λοιπόν δεν είναι ενιαίο και μονολιθικό.  Το φαινόμενο 

του πολιτικού Ισλάμ μπορεί να εξεταστεί μέσα από διάφορες προσεγγίσεις. Τρείς 

από αυτές είναι οι πιο αντιπροσωπευτικές.  

Ξεκινώντας από την πολιτισμική προσέγγιση, αυτή θεωρεί ότι επειδή το 

Ισλάμ είναι επεκτατικό από τη φύση του, και το σύγχρονο πολιτικό Ισλάμ είναι μια 

έκφανση αυτού και ένα προϊόν φονταμενταλισμού, γεγονός που στοχοποιεί όλους 

τους μουσουλμάνους. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι αποδεκτή, διότι έχει απτές 

πολιτικές συνέπειες. Πατέρας του πολιτικού Ισλάμ στην προσέγγιση αυτή 
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 http://islamforgreeks.org/2012/10/02/political-islam/  
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θεωρείται  ο Σεϊκ Άχμεντ Ταϊμίγια, μεγάλος μουσουλμάνος δάσκαλος του 13ο 

αιώνα , που έζησε όταν το χαλιφάτο είχε καταλειφθεί από τους Μογγόλους. Αυτός 

υποστήριζε ότι υπάρχουν οι καλοί μουσουλμάνοι που εφαρμόζουν τη Σαρία και οι 

κακοί μουσουλμάνοι. Οι κακοί μουσουλμάνοι μπορούσαν να δεχτούν τζιχάντ.   

Μια άλλη προσέγγιση κυρίως Γάλλων κοινωνιολόγων είναι η 

κοινωνιολογική προσέγγιση. Την εποχή του 19ο αιώνα ο μουσουλμανικός κόσμος 

ήταν υπό τον έλεγχο των αποικιοκρατικών δυνάμεων( Βρετανών και Γάλλων). Οι 

κοινωνίες αυτές μπήκαν σε μια φάση εκμοντερνισμού χωρίς να έχουν τις 

προϋποθέσεις. Οι αποικιοκρατικές δυνάμεις έφεραν την δικιά τους κουλτούρα, τις 

κοινωνικές και πολιτικές τους δομές. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να υπάρξει μια 

κοινωνικό-οικονομική περιθωριοποίηση των μουσουλμάνων. Έτσι οι 

μουσουλμάνοι αναζήτησαν μια νέα ταυτότητα την οποία βρήκαν στις ιδέες του 

πολιτικού Ισλάμ. Έχουμε μια αντίδραση λοιπόν του μουσουλμανικού κόσμου στην 

δυτικοποίηση του. Το πολιτικό Ισλάμ δίνει μια συλλογικότητα ένα νόημα ζωής σε 

αυτούς που το ενστερνίζονται.  Και αυτή η προσέγγιση όμως έχει περιορισμένη 

εμβέλεια δεδομένου ότι δεν υπάρχει παντού στον μουσουλμανικό κόσμο ο 

εκμοντερνισμός της κοινωνίας. ( π.χ Υεμένη, Λιβύη κ.τ.λ )   

Η Τρίτη προσέγγιση αντιμετωπίζει το Πολιτικό Ισλάμ ως κοινωνικό κίνημα. 

Σύμφωνα με αυτή, επιδιώκει ριζικές αλλαγές με όλα τα διαθέσιμα μέσα, από 

δημοκρατικά μέσα, μέχρι τρομοκρατικές ενέργειες. Επομένως το πολιτικό Ισλάμ 

μπορεί να απαρτίζεται, από νόμιμα πολιτικά κόμματα, διάφορες 

πολιτικοστρατιωτικές οργανώσεις, μεμονωμένα άτομα ως και τρομοκρατικές 

ομάδες.     
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1. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ 

 

 «Ριζοσπαστισμός: η εφαρμογή δραστικών, ριζικών μεταρρυθμίσεων, κυρίως μέσω 

της δυναμικής ρήξης με τα κατεστημένα σχήματα, με στόχο την επίλυση 

υπαρχόντων προβλημάτων.» ΟΡΙΣΜΟΣ Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ (συνώνυμα: 

εξτρεμισμός, αυταρχισμός) 

Το φαινόμενο του ισλαμικού φονταμενταλισμού αποτελεί μία από τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η  ανθρωπότητα στην 

πορεία της, ήδη από τις αρχές του 21ου αιώνα. Το φαινόμενο αυτό έχει έναν 

ιδιαίτερα σύνθετο χαρακτήρα και πολυπαραγοντικά αίτια, στα οποία οφείλεται η 

ανάπτυξή του στους κόλπους του μουσουλμανικού κόσμου. Στην ουσία του, 

πρόκειται για επιθυμία επιστροφής στις αρχές που θεμελίωσαν το Ισλάμ και 

μαχητικής προάσπισης των στοιχείων της θρησκευτικής του κληρονομιάς, η οποία 

πολλές φορές είναι επιλεκτική και μονοδιάστατη. Το ισλαμιστικό κίνημα,  αρχικά 

θεωρήθηκε ένα περιθωριακό φαινόμενο, και ότι πολύ γρήγορα θα έφτανε στη 

δύση του. Αντίθετα ενισχύθηκε και αποτέλεσε αποσταθεροποιητικό παράγοντα σε 

παγκόσμια κλίμακα.35  

O ισλαμικός ριζοσπαστισμός λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες κοινωνικές, 

πολιτικές και θρησκευτικές διαστάσεις. Καταρχάς σε ότι αφορά το περιεχόμενο της 

έννοιας, στον επιστημονικό λόγο ο “ριζοσπαστισμός” ταυτίζεται συχνά με τον 

“εξτρεμισμό” και συνδέεται με την απόρριψη των κατεστημένων και την υιοθέτηση 

και εφαρμογή ακραίων αντιλήψεων και βίαιων μεθόδων. Στον δυτικό κόσμο, πλέον 

ο όρος ΄ριζοσπαστισμός’ έχει συνδεθεί με τον ισλαμισμό, και περιγράφει 
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 Βαρβιτσιώτης, Τυφλοί στρατοί- Η Δύση και η απειλή του ισλαμικού φονταμενταλισμού  σελ 9-11 
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οποιοδήποτε κίνημα υποστηρίζει την αναβίωση της αυστηρής τήρησης των 

διδασκαλιών και των κανόνων του Κορανίου και της Σαρία. 

Σε μεταβατικές εποχές, όταν συντελούνται μεγάλες κοινωνικές αλλαγές οι 

άνθρωποι δεν μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Πολλές 

φορές οι αξίες που τα άτομα πρεσβεύουν και ο τρόπος ζωής που ακολουθούν, 

έρχονται σε αντίθεση με αυτά που επικρατούν στις καινούργιες κοινωνίες. Ο 

ριζοσπαστισμός αποτελεί «μια κοινωνική  παθολογία» των βιομηχανικών 

κοινωνιών, ισχυρίστηκαν ο Scheuch και ο Klingemann στην κλασική δημοσίευσή 

τους με τον τίτλο “Θεωρίες του δεξιού ριζοσπαστισμού στις δυτικές βιομηχανικές 

κοινωνίες” (1967). Με  αυτή τη διατύπωσή επισημαίνεται το πόσο ευάλωτες  είναι 

οι σύγχρονες κοινωνίες, οι οποίες δεν μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο 

σκέψης και τις πράξεις των εξτρεμιστών, ώστε να μπορούν, τουλάχιστον να 

προλάβουν αυτά τα φαινόμενα.36 

Στις σύγχρονες κοινωνίες τόσο οι αλλαγές στις αξίες και τον τρόπο ζωής, 

όσο και η αυξημένες προσδοκίες με τις οποίες συνοδεύεται κάθε φορά η νέα 

κοινωνική πραγματικότητα, αλλά και από την άλλη η συχνή διάψευση των 

προσδοκιών αυτών, οδηγούν τα άτομα στην αβεβαιότητα και την  απογοήτευση. 

Για να ξεπεράσουν την αβεβαιότητα και τις απογοητεύσεις τους, εκείνοι που δεν 

ανταποκρίνονται όσον αφορά τις επιδόσεις τους στις νέες κοινωνίες, υιοθετούν ένα 

κλειστό και άκαμπτο σύστημα αξιών, σκέψης και προσανατολισμού, με το οποίο 

αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Αυτό ακριβώς το φαινόμενο περιγράφεται 

ως ΄΄ριζοσπαστισμός΄΄. Αυτή η υιοθέτηση του κλειστού κι άκαμπτου συστήματος 

τρόπου σκέψης και προσανατολισμού κάνει αυτά τα άτομα επιρρεπή στις 

προκαταλήψεις, στον εθνικισμό και στην εχθρότητα προς τα άλλα άτομα.37 

2. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΑΙΟΣ ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΣ 

 

Κατά τα τελευταία χρόνια, ο ριζοσπαστισμός και ο βίαιος εξτρεμισμός έχουν 

γίνει αντικείμενο ερευνητικών μελετών, των μέσων ενημέρωσης, και αντικείμενο με 
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το οποίο ασχολούνται οι υπηρεσίες ασφαλείας ευρωπαϊκών χωρών. Ανεξάρτητα 

από τη σοβαρότητα και την έκταση της απειλής για την εθνική ασφάλεια των 

κοινωνιών στις οποίες εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα, πρέπει να καθοριστεί ένας 

καθολικά αποδεκτός ορισμός για τις έννοιες αυτές. Η έλλειψη ενός καθολικά 

αποδεκτού ορισμού οφείλεται στο γεγονός ότι είναι δύσκολό να προσδιοριστεί η 

απειλή καθώς και ο τρόπος που θα αντιμετωπιστεί  από  μια χώρα.  

Ο Borum υποστηρίζει ότι «οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί που είναι 

υπεύθυνοι για την εθνική ασφάλεια πρέπει να κάνουν μια συντονισμένη 

προσπάθεια για να καθορίσουν τον  ΄΄ριζοσπαστισμό΄΄ ή ΄΄εξτρεμισμό΄΄, καθώς 

αυτό σχετίζεται με την στρατηγική τους».38 Στις  ομιλίες για την τρομοκρατία, οι 

παραπάνω όροι χρησιμοποιούνται, χωρίς να τους δίνεται η σημασία που τους 

αξίζει. Σύμφωνα με τον Sedgwick, ‘ο όρος ‘’ριζοσπαστισμός’’ έχει γίνει «πρότυπος 

όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το τι συμβαίνει πριν η ‘βόμβα 

σκάσει’»39. Από την άλλη πλευρά, ο όρος ‘’εξτρεμισμός’’ αναφέρεται σε οτιδήποτε 

αποκλίνει από τον κανόνα, ακόμη και αν αυτό δεν θεωρείται  απειλή για την 

ασφάλεια.  

Σύμφωνα με το λεξικό, ο όρος ‘’εξτρεμιστής’’  ορίζεται ως «ένα πρόσωπο 

που κατέχει ακραίες πολιτικές ή θρησκευτικές απόψεις».40 Η έννοια της 

«ριζοσπαστικοποίησης», είναι διττή. Μπορεί να αναφέρεται στην ενεργό επιδίωξη  

ή την αποδοχή της χρήσης βίας για την επίτευξη ενός στόχου. Μπορεί όμως σε 

μια ευρύτερη έννοια, να σημαίνει την  επιδίωξη ή την αποδοχή των βαθιών 

αλλαγών στην κοινωνία,  οι οποίες μπορεί και να αποτελέσουν κίνδυνο για τη 

δημοκρατία και υπάρχει περίπτωση να γίνουν με  την απειλή ή τη χρήση βίας.41  

Ωστόσο, η ‘’ριζοσπαστικοποίηση’’, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

συγχέεται με την ‘’τρομοκρατία’’. Ο Borum επισημαίνει, ότι οι περισσότεροι 

άνθρωποι οι οποίοι έχουν ριζοσπαστικές ιδέες δεν έχουν αναγκαστικά και  σχέση 

με την τρομοκρατία, και αντίστοιχα πολλοί τρομοκράτες, δεν είναι βαθιά ιδεολόγοι 
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και μπορεί να μην θεωρούνται ριζοσπάστες. Επομένως το να εστιάσουμε μόνο  

στον ‘’ιδεολογικό ριζοσπαστισμό’’ μπορεί να μας οδηγήσει σε λάθος 

συμπεράσματα, χαρακτηρίζοντας τις ριζοσπαστικές θέσεις ως .ένδειξη της 

τρομοκρατίας. Η ριζοσπαστικοποίηση, μέσα από την ανάπτυξη ή την υιοθέτηση 

εξτρεμιστικών πεποιθήσεων που δικαιολογούν τη βία  μπορεί να οδηγήσει στη 

συμμετοχή στην τρομοκρατία, όμως υπάρχουν και άλλες αιτίες.42  

Ο ριζοσπαστισμός και η προσχώρηση στην τρομοκρατία δεν 

δημιουργούνται σε ένα συγκεκριμένο σύστημα πεποιθήσεων ή πολιτικών 

απόψεων, και αυτό φαίνεται από τα είδη τρομοκρατίας που κατά καιρούς έχουν 

εμφανιστεί στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν αποδέχεται τις 

εξτρεμιστικές ιδεολογίες. Ακόμη και μεταξύ του μικρού αριθμού αυτών που τις 

αποδέχονται, μόνο λίγοι στρέφονται στην τρομοκρατία43. Ένα ποσοστό του  

γενικού πληθυσμού βλέπει με συμπάθεια εξτρεμιστικές ή ριζοσπαστικές απόψεις, 

αλλά οι περισσότεροι από αυτούς δεν αποδέχονται την βία. Επίσης η συμμετοχή 

ενός ατόμου σε μια ομάδα η οποία προσανατολίζεται στην τρομοκρατική δράση,  

είναι μια ένδειξη ότι αυτό το άτομο μπορεί να εμπλακεί σε βίαιο εξτρεμισμό.  Η 

συμμετοχή σε τρομοκρατικές ομάδες εξαρτάται από πολλούς παράγοντες ενώ 

είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το να έχει κάποιος ριζοσπαστικές  απόψεις  

δεν θα εμπλακεί  απαραίτητα και με βίαιες πράξεις.  

Σύμφωνα με τον Clark mc Cauley και την Sophia Moskalenko, 

ριζοσπαστισμός είναι «η αύξηση των ακραίων πεποιθήσεων, συναισθημάτων και 

συμπεριφορών σε κατευθύνσεις που δικαιολογούν την βία μέσα στην ομάδα  και 

απαιτούν θυσία για την υπεράσπιση της ομάδας»44. Ενώ σύμφωνα με τον Crosset 

και Spitaletta, ριζοσπαστικοποίηση είναι «η διαδικασία με την οποία ένα άτομο, μια 

ομάδα ή μια μάζα ανθρώπων υφίστανται μετασχηματισμό, από τη συμμετοχή στην 
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πολιτική διαδικασία, μέσω των νόμιμων μέσων, στη χρήση ή την υποστήριξη της 

βίας για πολιτικούς σκοπούς».45 

Πέρα από την ερμηνεία του κάθε  θρησκευτικού δόγματος, είναι σημαντικό 

να εντοπιστούν  οι διακρίσεις μεταξύ των εξτρεμιστικών ιδεολογιών, έτσι ώστε να 

κατανοήσουμε την εξέλιξη ενός ατόμου από τη ριζοσπαστικοποίηση στο βίαιο 

εξτρεμισμό. Επίσης όσον αφορά τις ισλαμικές ιδεολογίες υπάρχουν κάποια 

στοιχεία, όπως το εάν ευνοούν τις φυλετικές διακρίσεις ή θεωρούν ότι η Δύση 

ευθύνεται για όλα τα προβλήματα του Ισλάμ ή εάν ανέχονται πράξεις 

τρομοκρατίας που θα μπορούσαν να αποτελούν απειλή για την  ασφάλεια.46 

Βέβαια υπάρχει το ζήτημα του «πού να τραβήξουμε τη γραμμή, και  εάν-και σε 

ποιο  βαθμό υπάρχει διάκριση μεταξύ του  δόγματος του Ισλάμ και των ερμηνειών 

και των στρεβλώσεων της ισλαμικής διδασκαλίας από  βίαιους εξτρεμιστές»47. Με 

πιο απλά λόγια, η θρησκεία του Ισλάμ προστάζει τους πιστούς να ακολουθήσουν 

ακραίες συμπεριφορές ή η διδασκαλία παραποιείται και οι πιστοί κατευθύνονται 

από άτομα με ιδιοτελή συμφέροντα και βίαιες προθέσεις;  

3. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Η βία επιμένει να εμφανίζεται και να επανέρχεται με διαφορετικούς χρήστες και 

μέσα, εφόσον τμήμα του κοινωνικού συνόλου αισθάνεται ότι δεν εκπροσωπείται και 

δεν συμμετέχει στο σύνολο ή σε τμήμα της νομής της εξουσίας.48 

Οι λέξεις τρομοκρατία και τρομοκράτες χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά 

στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Η τρομοκρατία είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο με 

βαθιές ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές ρίζες. Οι επιπτώσεις της συχνά έχουν 

τεράστιο αντίκτυπο στην πορεία της ανθρωπότητας. Ωστόσο δεν υπάρχει κάποιος 

κοινά αποδεκτός ορισμός της τρομοκρατίας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η 

μελέτη του φαινομένου αυτού, αλλά και να δημιουργούνται παρερμηνείες γύρω 

από αυτό το θέμα. Σύμφωνα με τον Angus Martyn «Η διεθνής κοινότητα δεν έχει 
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κατορθώσει να αναπτύξει έναν αποδεκτό σφαιρικό ορισμό της τρομοκρατίας. Κατά 

τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και του 1980, τα Ηνωμένα Έθνη είχαν 

επιχειρήσει να  καθορίσουν τον όρο, αλλά η διαδικασία ναυάγησε, κυρίως λόγω 

των διαφορετικών απόψεων μεταξύ των διαφόρων μελών σχετικά με τη χρήση της 

βίας στο πλαίσιο συγκρούσεων για την εθνική απελευθέρωση και αυτοδιάθεση». 49 

Ο όρος «τρομοκρατία» συναντάται για πρώτη φορά στη Γαλλία, από το 

Τάγμα των Ιακωβίνων κατά την Γαλλική Επανάσταση. Έτσι χαρακτηριζόταν η 

άσκηση βίας με σκοπό την δημιουργία μιας νέας κοινωνικής τάξης. Αρχικά στόχος 

των τρομοκρατών ήταν οι άρχουσα τάξη, στην συνέχεια όμως στράφηκαν και 

εναντίων όσων επαναστατών άλλαζαν τα πιστεύω τους. Στην συνέχεια κομβικό 

σημείο στην ιστορική εξέλιξη του φαινομένου της τρομοκρατίας είναι οι πράξεις 

των ρωσικών επαναστατικών οργανώσεων εναντίων της τσαρικής κυβέρνησης 

στα μέσα του  19ο αιώνα. Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου 

γενικεύεται το κύμα βίας. Το θεμελιώδες χαρακτηριστικό του είναι ότι πηγάζει από 

τις προϋπάρχουσες πολιτικές και κοινωνικές ανισότητες και αντιθέσεις, οι οποίες 

όμως μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν εκφράζονταν ιδεολογικά. Στη διάρκεια αυτής της 

χρονικής περιόδου η καταπίεση πολιτών από αυταρχικές κυβερνήσεις, η έλλειψη 

δικαιωμάτων για τις μειονότητες, και οι διεκδικήσεις της αυτονομίας και 

ανεξαρτησίας από διάφορους λαούς, οδήγησαν στη δημιουργία κινημάτων που 

έδρασαν εκείνη την περίοδο.50 

Κατά το 19ο και τον 20ο αιώνα μπορούμε να διακρίνουμε τρείς βασικές 

κατηγορίες τρομοκρατικών οργανώσεων. Η πρώτη είναι η κατασταλτική 

τρομοκρατία. Αυτή ασκείται από ομάδες που λόγω μεταρρυθμίσεων ή κοινωνικών 

ανακατατάξεων έχασαν την εξουσία, και μέσω της τρομοκρατίας προσπαθούσαν 

να διατηρήσουν το στάτους κβο. Η δεύτερη είναι η εξεγερτική τρομοκρατία η οποία 

είναι εθνοτικού, χαρακτήρα, όπου οι οργανώσεις προσπαθούν να αντισταθούν σε  
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ξένη κατοχή. Η τρίτη κατηγορία είναι αυτή της κοινωνικής επαναστατικής 

τρομοκρατίας η οποία ξεκίνησε από τους Ρώσους αναρχικούς κατά το 19ο αιώνα51   

Τον 21ο αιώνα έχουμε περάσει σε μια νέα μορφή τρομοκρατίας πολύ πιο 

καταστροφική και πολύ πιο απειλητική. Η τρομοκρατία αυτή στηρίζεται ιδεολογικά 

στον ισλαμικό φονταμενταλισμό και μπορεί να χωριστεί σε δυο υποκατηγορίες. Η 

πρώτη αφορά οργανώσεις όπως η Hamas και η Hezbollah οι οποίες έχουν 

εδαφικές διεκδικήσεις και δρουν κυρίως στις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Η 

επόμενη υποκατηγορία αφορά οργανώσεις όπως η Al Qaida και το ISIS οι οποίες 

αγωνίζονται σε ένα παγκόσμιο επίπεδο εναντίων όλων εκείνων των « προδοτικών 

κυβερνήσεων της Umma», που εγκαταλείπουν το Ισλάμ και «παρακμάζουν», 

ακολουθώντας δυτικές αντιλήψεις οργάνωσης των κοινωνιών τους52    

4. ΠΡΟΣΣΕΓΙΣΗ ΣΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΥ 

 

Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν τις 

βασικές αιτίες του ριζοσπαστισμού. Η ανάλυση του Borum, βασίζεται  σε τρεις 

διαφορετικές θεωρίες οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για να 

εξηγήσουν τα αίτια της ριζοσπαστικοποίησης, οι οποίες είναι: (α) η θεωρία των 

κοινωνικών κινημάτων, (β) η θεωρία της  κοινωνικής ψυχολογίας και (γ) η θεωρία 

της μετατροπής.  

Η Θεωρία του Κοινωνικού κινήματος άρχισε στη δεκαετία του 1940, με την 

άποψη ότι «τα κινήματα προκύπτουν από παράλογες διαδικασίες συλλογικών 

συμπεριφορών που συμβαίνουν κάτω από τεταμένες συνθήκες του περιβάλλοντος 

δημιουργώντας  ένα συναίσθημα δυσαρέσκειας. Τα άτομα θα ενταχθούν σε ένα 

κίνημα επειδή υποκύπτουν στις κοινωνικές δυνάμεις» 53. Προσπαθεί συνολικά να 

εξηγήσει τους λόγους της κοινωνικής κινητοποίησης, τις μορφές που μπορεί αυτή 

να πάρει και τις πιθανές συνέπειες. 

Η θεωρία τη Κοινωνικής ψυχολογίας, ασχολείται κυρίως με τις σχέσεις, τις 

επιρροές, τις συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπων, και ιδιαίτερα με την ομαδική 
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συμπεριφορά. Δίνει, στη μελέτη της ριζοσπαστικοποίησης μια έμφαση στη 

δυναμική και στις συγκρούσεις μέσα στην ομάδα. Μέσω αυτής  μπορούν να  

εξηγηθούν φαινόμενα όπως, οι  ακραίες συμπεριφορές που καλλιεργούνται στην 

ομάδα, το φαινόμενο του ‘’groupthink’’ , το γεγονός ότι άτομα συμμετέχουν σε 

ομάδες λόγω ανταμοιβών και κινήτρων,  καθώς και ότι τα άτομα αισθάνονται 

λιγότερο υπεύθυνα για τις πράξεις της ομάδας, ακόμη και αν αυτοί συμμετέχουν σε 

αυτές54. 

Η τρίτη θεωρία δίνει έμφαση στην ατομική διαδικασία μετατροπής των 

πεποιθήσεων και ιδεολογιών. Οι έρευνες για την θεωρία της ‘’μετατροπής’’ 

βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στους κλάδους της κοινωνιολογίας, και της 

ψυχολογίας  της θρησκείας.55  

Ένα από τα πολλά μοντέλα πάνω στη μελέτη της θρησκευτικής μετατροπής 

είναι αυτό του Lewis Rambo 56 ο οποίος ανέπτυξε ένα μοντέλο επτά στοιχείων, 

στο οποίο θεωρεί ότι  τα στοιχεία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.   Τα επτά ‘’στάδια’’ 

είναι: 

i. «Το Πλαίσιο: περιλαμβάνει το πεδίο των περιβαλλοντικών παραγόντων- 

πολιτιστικών, ιστορικών, πολιτικών, κοινωνικών, που λειτουργούν σε 

όλη τη διαδικασία μετατροπής που μπορεί να επιταχύνει ή να 

επιβραδύνει αυτή τη διαδικασία. 

ii. Η Κρίση: είναι μια κατάσταση προσωπικής ανισορροπίας που 

προκαλείται   συνήθως από την προσωπική ή κοινωνική αναταραχή.  

iii.  Η Αναζήτηση: συχνά το αποτέλεσμα μιας κρίσης, είναι μια διαδικασία 

που αναζητούνται λύσεις ή δραστηριότητες για την αποκατάσταση της 

ισορροπίας.  

iv. Η Συνάντηση: σηματοδοτεί την αρχική επαφή μεταξύ αυτού που 

αναζητεί και μιας πνευματικής επιλογής. 

v. Αλληλεπιδράσεις: περιγράφει  την ανταλλαγή μεταξύ αυτού που 

αναζητεί και του υποψήφιου ώστε να ανταλλάξουν περισσότερες 

πληροφορίες και να αναπτυχθεί η πνευματική δυνατότητα. 
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vi. Δέσμευση: περιλαμβάνει δύο σημαντικά στοιχεία, πρώτα μια απόφαση ή 

μια σειρά αποφάσεων που αποδεικνύουν την πίστη στη θρησκεία και  

δεύτερο, μια δέσμευση της ιδιότητας του μέλους ή δημόσια δήλωση της 

πίστης που παγιώνει την  κατάσταση του ατόμου (ή την ταυτότητα του) 

ως μέρος του κινήματος.  

vii. Συνέπειες: είναι τα αποτελέσματα των δράσεων, των δεσμεύσεων, και 

των αποφάσεις που λαμβάνονται στην υπηρεσία της πίστης. Αυτά  

συνεχώς παρακολουθούνται και αξιολογούνται.»57 

Σύμφωνα με τον Rambo κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών, «οι σχέσεις, 

τα τελετουργικά, και οι ρόλοι αλληλεπιδρούν και ενισχύουν ο ένας τον άλλο».58 

Επίσης υπάρχει διάκριση μεταξύ των παραγόντων που ωθούν και προκαλούν 

φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε τη φύση 

και τη σημασία τους. Έτσι, η επαφή και η συνεργασία με κάποιον που 

προσηλυτίζει άτομα μπορεί να επηρεάσει το άτομο και να το ωθήσει στον 

ριζοσπαστισμό και στο βίαιο εξτρεμισμό. Το ίδιο αποτέλεσμα ωστόσο θα έχει και η 

εμπειρία της βίας, και αυτής που ασκείται από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.  

  Σύμφωνα με μια άλλη προσέγγιση, υπάρχουν τρείς κύριες  ομάδες 

ερευνητών και εξηγήσεων, σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

ριζοσπαστικοποίηση και το βίαιο εξτρεμισμό. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει 

ερευνητές όπως οι Gilles Kepel, Fahrad Khosrokhavar και Oliver Roy, οι οποίοι, 

για να εξηγήσουν τον ριζοσπαστισμό εξετάζουν τον ισλαμισμό ως πολιτικό, 

κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο. Τονίζουν ότι η ριζοσπαστικοποίηση δεν είναι 

μόνο η απάντηση στην πολιτική καταπίεση και την οικονομική στέρηση. Θεωρούν 

ότι είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας του ατόμου να βρει την ταυτότητα του σε 

ένα μπερδεμένο κόσμο59. Οι προϋποθέσεις για τη ριζοσπαστικοποίηση 

δημιουργούνται από παράγοντες, όπως η παγκοσμιοποίηση και η αποδυνάμωση 

των παραδοσιακών δομών. Άλλοι παράγοντες είναι η  κοινωνική και οικονομική 

περιθωριοποίηση, η έλλειψη ή η ανεπαρκής εκπαίδευση καθώς και η  έλλειψη 
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αλληλεγγύης μέσα στην κοινότητα. Το να γίνει κάποιος μέλος μιας ριζοσπαστικής 

ομάδας ίσως του δίνει την αίσθηση ότι ανήκει κάπου και έχει μια ταυτότητα.  

Η δεύτερη ομάδα των ερευνητών, οι οποίοι εργάζονται στη θεωρία του                 

κοινωνικού κινήματος, ή ‘’θεωρία των δικτύων’’, θεωρούν ότι, η ουσία της 

ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού έχει να κάνει με τους ανθρώπους 

που γνωρίζεις και σχετίζεσαι. Οι ριζοσπαστικές ιδέες μεταφέρονται μέσω των 

κοινωνικών δικτύων, και ο βίαιος εξτρεμισμός εμφανίζεται  μεταξύ  μικρών 

ομάδων. Μέσα σε αυτές μέσω της πίεσης και της κατήχησης διαμορφώνεται η νέα  

άποψη  του ατόμου για τον κόσμο. Ένας από τους πρωτοπόρους αυτής της 

θεωρίας είναι ο Viktorowics, ο οποίος θεωρεί τη ριζοσπαστικοποίηση, ως μια 

διαδικασία μέσω της οποίας οι εξτρεμιστικές απόψεις της ομάδας και  ενός ατόμου 

που γίνεται μέλος της, αρχίζουν να συμπίπτουν.60 Βέβαια δεν μπορεί να εξηγηθεί 

γιατί κάποια άτομα είναι πιο ευάλωτα στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση από κάποια 

άλλα. 

Η τρίτη ομάδα προσπαθεί να βρει απάντηση στο παραπάνω ερώτημα 

εντοπίζοντας  παράγοντες που λειτουργούν σε ατομικό επίπεδο. Τέτοιοι 

παράγοντες περιλαμβάνουν τις ανάγκες, και τα κίνητρα οποιουδήποτε ατόμου. 

Μερικοί από τους παράγοντες που λειτουργούν σε ατομικό επίπεδο, και μπορεί να 

κάνουν κάποια άτομα πιο ευάλωτα στη ριζοσπαστικοποίηση περιλαμβάνουν: την 

απαίτηση του ατόμου για σεβασμό,  την ανάγκη για σταθερότητα και κοινωνική 

θέση, το χαμηλό επίπεδο μόρφωσης, την έντονη θρησκευτική πίστη, την 

αυτοαπομόνωση και την έλλειψη εμπιστοσύνης στις προσωπικές τους 

ικανότητες.61 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι παράγοντες της ριζοσπαστικοποίησης 

ερευνούνται, είτε σε μάκρο-επίπεδο (πολιτικές , πολιτισμικές, οικονομικές αιτίες), 

είτε σε μίκρο-επίπεδο (ατομικές ή κοινωνικές αιτίες)62. Ο Τomas Precht 

αναφερόμενος το φαινόμενο αυτό γράφει «σε γενικές γραμμές, μπορεί να 
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θεωρηθεί ως ένα κοινωνικό φαινόμενο, όπου ζητήματα όπως το που ανήκουν τα 

άτομα,  ζητήματα ταυτότητας,  η δυναμική της ομάδας, και οι αξίες είναι σημαντικά 

στοιχεία στη διαδικασία μετασχηματισμού.»63 Σύμφωνα με τον ίδιο, κοινός 

παρονομαστής φαίνεται να είναι το γεγονός ότι τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτή 

της διαδικασία ψάχνουν για ένα σκοπό.     

Ο ριζοσπαστισμός είναι μια προοδευτική διαδικασία που αν και μπορεί να 

συμβεί πολύ γρήγορα, δεν έχει καθορισμένη κατάσταση αρχής και τέλους. 

Πρόκειται για μια ατομική διαδικασία που ξεκινά από ένα συνδυασμό παραγόντων 

και περιλαμβάνει μια δραστική αλλαγή στη νοοτροπία και τη συμπεριφορά.  Η 

ριζοσπαστικοποίηση, είναι μια διαδικασία μετασχηματισμού η οποία δεν σχετίζεται  

απαραίτητα με τη βία.  Η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει την 

υιοθέτηση από το άτομο πεποιθήσεων που προωθούν τη βία,  αλλά αυτό δεν 

σημαίνει ότι οι άνθρωποι που ριζοσπαστικοποιούνται  ενεργούν και βίαια. Είναι 

σημαντικό να κατανοήσουμε το πώς η διαδικασία αυτή εξελίσσεται τόσο σε 

ατομικό επίπεδο, όσο και μέσα αλλά και μεταξύ των διαφόρων ομάδων, ώστε να 

μπορούν να αναπτυχθούν αποτελεσματικές πολιτικές και πρακτικές για τη μείωση 

και την πρόληψη της εξάπλωσης της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου 

εξτρεμισμού.64 

5. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΥ65 

 

H ριζοσπαστικοποίηση είναι μια σειρά από διαφορετικές διαδικασίες μέσω 

των οποίων τα άτομα υιοθετούν πεποιθήσεις που προωθούν τη βία. Οι 

παράγοντες που οδηγούν στον βίαιο εξτρεμισμό δεν ανήκουν σε μια συγκεκριμένη 

κατηγορία, αλλά μπορεί να αφορούν τις κοινωνικές διαδικασίες, τις προσωπικές 

σχέσεις, και τη δυναμική της ομάδας. Η θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση, ως 

διαδικασία, και ο βίαιος εξτρεμισμός, ως αποτέλεσμα, ενεργοποιούνται, 

τροφοδοτούνται και διαμορφώνονται από μια σειρά από παράγοντες, τόσο σε 

μακροεπίπεδο (κοινωνικοί θεσμοί ) όσο και σε μικροεπίπεδο (άτομο, ομάδα). Στη 
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συγκεκριμένη ,εργασία θα αναφερθώ στους παράγοντες που αναπτύχθηκαν από 

τους Guilain Denoeux and Lynn Carter (2009) και συγκεκριμένα σε αυτούς που 

κατά τη γνώμη μου αφορούν την Ελλάδα. H επιρροή αυτών των παραγόντων είναι 

πολύπλοκη και αλληλένδετη, ωστόσο, το αποτέλεσμα, δεν είναι πάντα η ώθηση 

προς το βίαιο εξτρεμισμό. Οι παράγοντες αυτοί είναι: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 Κοινωνικός αποκλεισμός και περιθωριοποίηση. 

 Κοινωνικές διακρίσεις 

 Κοινωνικά δίκτυα και η δυναμική της ομάδας.  

 Ακάλυπτες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες 

 Ανεκπλήρωτες προσδοκίες,  όνειρα και φιλοδοξίες 

 Απληστία ή εξάπλωση των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 Η πολιτιστική πολιορκία του Ισλάμ από δυτικές επιρροές 

 Ευρύτερες πολιτιστικές απειλές 

 Προκατειλημμένες  θρησκευτικές ατζέντες. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 Η άρνηση των πολιτικών δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών. 

 Η διαφθορά και η ατιμωρησία. 

 Η σκληρή κρατική καταστολή και κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων 

 Περιοχές με ανεπαρκή διακυβέρνηση. 

 Η πολιτική ή/και στρατιωτική παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας. 

 Η αντίληψη ότι το εσωτερικό σύστημα είναι θεμελιωδώς άδικο και εχθρικό 

προς τις  μουσουλμανικές κοινωνίες  

Στη συνέχεια θα αναφερθώ με λίγα λόγια στον εκάστοτε παράγοντα, καθώς 

αυτοί είναι που θα μας βοηθήσουν να εισχωρήσουμε στις ρίζες του φαινομένου 

του ριζοσπαστισμού.  
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5.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

    5.1.1.   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

                                                     

Η ύπαρξη έντονου κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης, είναι 

παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει τα άτομα και κυρίως τους νέους στον βίαιο 

εξτρεμισμό. Αυτό αφορά τους νέους σε φτωχές συνοικίες, και κυρίως στους νέους  

μουσουλμάνους πρώτης και δεύτερης γενιάς. Είναι η αποτυχία του κράτους να 

ενσωματώσει αυτούς του ανθρώπους στην κοινωνία, και να κερδίσει το σεβασμό 

τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αίσθηση ανομίας και απομόνωσης. Οι 

ομάδες βίαιου εξτρεμισμού μπορεί να εκμεταλλευτούν αυτήν την κατάσταση 

προσφέροντας στο άτομο ένα  σκοπού και την αίσθηση ότι ανήκει σε μια ομάδα. 

5.1.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη 

ριζοσπαστικοποίηση και στον προσηλυτισμό. Τα μεμονωμένα άτομα μπορούν να 

ενταχθούν σε ομάδες βίαιου εξτρεμισμού είτε μέσω φίλων  ή από κάποιον συγγενή 

τους, τους γείτονες ή από κάποια άλλα μέλη της ομάδας. Μέσα σε αυτές τις 

ομάδες δημιουργούνται ισχυροί δεσμοί μεταξύ των μελών που ενδυναμώνουν την 

μεταξύ τους δέσμευση και τη συναδελφικότητα. 

5.1.3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

 

Οι κοινωνικές διακρίσεις μπορεί να κάνουν την εμφάνιση τους στην αγορά 

εργασίας, στις ευκαιρίες στην εκπαίδευση, αλλά και με το μπούλιγκ και την 

αρνητική αντιμετώπιση μια ολόκληρης κοινότητας. Μπορεί να είναι προς ένα 

άτομο ή μια κοινότητα (ή και τα δύο) και μπορεί να οδηγήσουν σε πρακτικές βίαιου 

εξτρεμισμού. Σε περιοχές όπου οι μουσουλμάνοι είναι μια μικρή μειοψηφία, οι  

κοινωνικό-οικονομικές ή και πολιτικές διακρίσεις  μπορεί να θεωρηθούν ως 

ασέβεια προς το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους, με αποτέλεσμα άτομα ή και 

ομάδες να αναζητήσουν την υποστήριξη μέσα σε  ριζοσπαστικές οργανώσεις.66 
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5.1.4. ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΕΣ  ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 

 

Η στέρηση και η μη πραγματοποίηση των προσδοκιών ενός ατόμου ή μιας 

ομάδας αποτελούν ισχυρό μοχλό του βίαιου εξτρεμισμού ιδιαίτερα μεταξύ των 

νέων σε συνδυασμό με  την αναβάθμιση στον τομέα της εκπαίδευσης. Η αποτυχία 

στον οικονομικό τομέα και η αδυναμία της κοινωνικής καταξίωσης επηρεάζουν 

αρνητικά τους μορφωμένους νέους. Τα άτομα με μεγαλύτερη εκπαίδευση 

αισθάνονται ότι αξίζουν μια καλύτερη ζωή, από αυτή που τους δίνει η κοινωνία 

που ζουν. Αυτός ο παράγοντας μπορεί να ενισχυθεί από μια οικονομική ύφεση και 

τη διαφθορά, ενώ σε  συνδυασμό με την αποξένωση των νέων αυτών ατόμων από 

τις παραδοσιακές τους αξίες  τους καθιστά ευάλωτους στα καλέσματα των 

ριζοσπαστικών ομάδων.67    

5.1.5. ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 

Η στέρηση των κοινωνικοοικονομικών αγαθών, ειδικά όταν συνδυάζεται με 

άλλους παράγοντες, όπως η εκτεταμένη διαφθορά και η έλλειψη της ασφάλειας και 

της δικαιοσύνης, και η αίσθηση ότι το κράτος και η κοινωνία έχουν εγκαταλείψει 

αυτές τις ομάδες, μπορεί να οδηγήσει σε μορφές βίας και να αποτελέσει 

αντικείμενο εκμετάλλευσης από ομάδες βίαιου εξτρεμισμού. Ωστόσο δεν είναι η 

φτώχεια, αλλά κυρίως ο κοινωνικός αποκλεισμός από την κυβέρνηση και την 

κοινωνία, που οδηγεί τα άτομα προς τις ακραίες ομάδες. 

5.1.6. ΑΠΛΗΣΤΙΑ ΚΑΙ  ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Σε φτωχές περιοχές όπου υπάρχει και έλλειψη οικονομικών ευκαιριών, οι 

παράνομες δραστηριότητες των οργανώσεων των εξτρεμιστικών ομάδων 

προσφέρουν ένα έτοιμο εισόδημα στους κατοίκους αυτών. Υπάρχει λοιπόν 

αλληλεξάρτηση των οργανώσεων, των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων, 

και των κατοίκων των περιοχών. Έχουν μια αμοιβαία επωφελή σχέση, 

παρέχοντας ο ένας τον άλλο έσοδα, απόκρυψη, και νομιμοποιώντας την 

παράνομη συμπεριφορά. Επίσης η εγκληματικότητα μπορεί να οδηγήσει στον 
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βίαιο εξτρεμισμό καθώς οι φυλακές είναι ένας δημοφιλής χώρος για τον 

προσηλυτισμό των  ατόμων.68 

5.2. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

        5.2.1.  ΑΡΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 

 

Η έλλειψη πολιτικών δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών, και τα κλειστά,  

αδιάφορα πολιτικά συστήματα, μπορεί να δημιουργήσουν την πεποίθηση ότι η βία 

είναι το μόνο μέσο για την πολιτική αλλαγή. Η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται με 

τις  πολιτικές ελευθερίες και τα πολιτικά δικαιώματα, και ίσως αποτελεί και την 

‘’Αχίλλειο’’ φτέρνα της ριζοσπαστικοποίησης όσον αφορά τον παράγοντα αυτό, μια 

και οι πιο οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες, δείχνουν μια μεγαλύτερη τάση να 

προστατεύουν τα πολιτικά δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες των πολιτών 

τους.    

5.2.2. ΚΑΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

Η σκληρή, απάνθρωπη μεταχείριση (συμπεριλαμβανομένων των 

βασανιστηρίων) σε ένα άτομο στα χέρια της αστυνομίας ή από τις δυνάμεις 

ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε επιθυμία για εκδίκηση. Η συνεχής βία από τη 

μεριά του κράτους, μπορεί να νομιμοποιήσει τη βία σαν μηχανισμό για να 

επιτευχθούν οι πολιτικοί σκοποί.  Όσο σκληρότερη και πιο διαδεδομένη είναι η 

βαρβαρότητα, όχι μόνο μπορεί να οδηγήσει τα άτομα  σε βίαιες δραστηριότητες 

αλλά και οι  εξτρεμιστικές ομάδες μπορεί να έχουν στήριξη από τις τοπικές 

κοινωνίες. Όπως η περίπτωση του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού (IRA) και 

της  Χαμάς.69  

5.2.3. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Μεγάλης κλίμακας πολιτική ή στρατιωτική παρέμβαση στα εσωτερικά μιας 

χώρας, μπορεί να ενώσει κοινωνικές ομάδες( φυλές, εθνότητες) που μέχρι 

πρότινος αντιμάχονταν η μια την άλλη και να τις ωθήσει στη βία. Επίσης 

κοινότητες που διαχρονικά έχουν μάθει να ζουν ελεύθερες  και αυτόνομες μπορεί 

να καταφύγουν στην βία μετά από εξωτερικές παρεμβάσεις. 
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5.2.4. Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ & Η ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ  

 

Αυτός ο παράγοντας δεν είναι απαραίτητο να οδηγήσει στον βίαιο 

εξτρεμισμό, αλλά μπορεί να ωθήσει τον πολίτη στο να μην συμμετέχει στα κοινά, 

και να του δημιουργήσει ένα αίσθημα ηθικής οργής. Όσο πιο διεφθαρμένο το 

περιβάλλον, τόσο πιο εύκολο είναι για τις εξτρεμιστικές ομάδες να το 

εκμεταλλευτούν για να προωθήσουν τις παράνομες δραστηριότητες τους   αλλά 

και να εδραιωθούν στην συνείδηση της κοινωνίας. 

5.2.5. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

Αυτές οι περιοχές είναι απομακρυσμένες περιφέρειες με μικρό πληθυσμό, 

και αποτελούν ασφαλή καταφύγια όπου οι εξτρεμιστικές ομάδες μπορούν να 

λειτουργούν πιο εύκολα, να εδραιώσουν τη δράση τους, ακόμα και να στηριχτούν 

παθητικά η ενεργητικά από τις παραμελημένες από το κράτος κοινότητες. Οι  

ομάδες αυτές, προτιμούν «τα αδύναμα κράτη» και όχι τα  «αποτυχημένα κράτη» 

διότι σε αυτά τους δίνεται η δυνατότητα να έχουν την απαραίτητη υποδομή για να 

αναπτύξουν το δίκτυό τους και να εκτελούν επιχειρήσεις. Το κομμάτι των 

υποδομών είναι πολύ σημαντικό γι’ αυτό οι οργανώσεις αυτές δεν κρύβονται 

πάντα σε απομακρυσμένες περιοχές, αλλά μπορεί για το λόγο αυτό να 

προτιμήσουν τις μεγάλες πόλεις.70  

5.2.6. Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΣ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ 

ΕΧΘΡΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 

Οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί μπορεί να δεχθούν προπαγάνδα, από 

εξτρεμιστικές ομάδες, ότι το παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό σύστημα κάνει 

διακρίσεις σε βάρος τους, οδηγώντας στην υποταγή του μουσουλμανικού κόσμου 

στα παγκοσμιοποιημένα συμφέροντα. Αυτό όταν συνδυάζεται με τις αρνητικές 

προσωπικές εμπειρίες του κάθε ατόμου, μπορεί να φέρει στην επιφάνεια 

συναισθήματα διάκρισης τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικό επίπεδο. 
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5.3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  

      5.3.1. ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΥΠΟ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ 

 

Υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ της υποστήριξης που λαμβάνουν οι 

εξτρεμιστικές οργανώσεις  και της αντίληψης ότι η Δύση, και κυρίως η Αμερική, 

επιτίθεται στο Ισλάμ και τους Μουσουλμάνους, προσπαθώντας να τους 

περιθωριοποιήσει και να τους υποτάξει.  Μπορεί να οδηγήσει άτομα που βιώνουν 

μια φυσιολογική καθημερινή ζωή, να είναι πιο επιρρεπή στις εικόνες των αδελφών 

μουσουλμάνων που υποφέρουν σε άλλες χώρες και να τους οδηγήσει στην ένταξη 

σε εξτρεμιστικές οργανώσεις, ή ακόμα και στην συμμετοχή τους σε βίαιες 

συγκρούσεις σε άλλες χώρες.  

5.3.2. ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 

Ο πληθυσμός μπορεί να νιώθει ότι δέχεται  μια  πολιτισμική απειλή – στις  

παραδόσεις, στα έθιμα, και στις αξίες του. Υπάρχει η αίσθηση ότι παραβιάζεται το 

‘’σπίτι του’’  ότι δέχεται μια επέμβαση. Η απειλή των παραδοσιακών αξιών, που 

στήριζαν και αποτελούσαν την καθημερινότητά τους, από απότομες κοινωνικές 

ανακατατάξεις και ξενόφερτες πολιτισμικές αλλαγές μπορεί να οδηγήσει στην βίαιη 

αντίδραση της κοινότητας.  

5.3.3. ΠΡΟΚΑΤΕΙΛΛΗΜΕΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΤΖΕΝΤΕΣ  

 

Εδώ αναφερόμαστε σε ομάδες που δεν προσπαθούν να υπερασπιστούν 

την δική τους πολιτισμική ταυτότητα, αλλά να επιβάλλουν τα δικά τους πιστεύω σε 

άλλους . Δεν λειτουργούν αμυντικά ,αλλά επιθετικά, προσπαθούν να επιβάλουν τη 

δική τους πιο εξτρεμιστική εκδοχή του  Ισλάμ, στον τοπικό πληθυσμό, 

εκτοπίζοντας τις παλιές θρησκευτικές δομές και πρακτικές. Αυτό μπορεί να θέσει 

τις βάσεις  ώστε να εισχωρήσουν οι βίαιες πρακτικές στο υποσυνείδητο των 

ατόμων. 

Η λίστα των παραγόντων  όπως αναφέρθηκε πιο πάνω δεν είναι πλήρης, 

διακρίνονται όμως για τον καίριο ρόλο τους στην εμφάνιση του βίαιου εξτρεμισμού. 

Όσο  περισσότεροι από αυτούς υπάρχουν σε ένα περιβάλλον, τόσο πιο πιθανή 

γίνεται η εμφάνιση της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού σε αυτό. 
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Επιπλέον, αυτοί οι παράγοντες  πολλές φορές επικαλύπτονται και ενισχύουν ο 

ένας τον άλλο.  

6. ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ  

 

Το Ισλάμ δε είναι μόνο μια θρησκεία όπως ο χριστιανισμός, αλλά μια 

θεοκρατία η οποία πιστεύει ότι τους νόμους της ανθρώπινης κοινωνίας δεν τους 

καθορίζουν οι άνθρωποι αλλά ο ίδιος ο Θεός. «Το Ισλάμ  από την ίδρυση του έχει 

συνδεθεί με την ύπαρξη μιας ισλαμικής πολιτικής οντότητας, αυτού που σήμερα 

ονομάζουμε ισλαμικό κράτος και που αντιπροσωπεύει μια περιοχή που 

κυβερνάται σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο»71. Όμως όπως αναφέραμε και 

παραπάνω δεν ασπάζονται αυτή την άποψη όλοι οι μουσουλμάνοι. Ωστόσο στο 

πέρασμά του χρόνου το Ισλάμ αντιμετώπισε κρίσεις, που σε αυτές κυριάρχησε η 

προσπάθεια ορισμένων να επιστρέψουν οι ισλαμικές κοινωνίες στις αρχές που 

υπαγορεύονταν από την ερμηνεία του Κορανίου. Αυτές ονομάστηκαν αφυπνιστικά 

κινήματα και από αυτές ξεκινάει ο ισλαμικός Φονταμενταλισμός. 

 Η πρώτη τέτοια προσπάθεια εκδηλώθηκε από τον Σεϊκ Άχμεντ ιμπν 

Ταϊμίγια (1263-1328). Αυτός θεωρούσε ότι οποιαδήποτε ‘’μη ισλαμική παράδοση’’ 

έπρεπε να σταματήσει. Δίδασκε ότι οι σωστοί μουσουλμάνοι έπρεπε να 

εφαρμόζουν πιστά τον ισλαμικό νόμο που βρίσκεται στο Κοράνιο. Το 

ριζοσπαστικό Ισλάμ περιλαμβάνει το Πολιτικό Ισλάμ, τους Σαλαφιστές οι οποίοι 

επικεντρώνονται κυρίως στο θεολογικό δόγμα, ενώ υπάρχουν και οι Ουαχαμπίτες 

(Wahhabis)72 και οι Σαλαφιστές Τζιχαντιστές.73  

Ο Ουαχαμπισμός είναι ένα πολιτικό-θρησκευτικό κίνημα που ξεκίνησε ο 

Μουχάμαντ Ιμπν αλ-Ουαχάμπ, τον 18ο αιώνα. Αυτό το κίνημα αποτέλεσε τη βάση 

για το πρώτο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Προστατευόμενος της οικογενείας 

των Σαούντ, ο νομικός και ιεροκήρυκας έκανε συμφωνία με τον αρχηγό της 

οικογένειας. Σήμερα οι Ουαχαμπίτες στη Σαουδική Αραβία αποτελούν το ισχυρό 
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  Μακρής. Ισλάμ. Πεποιθήσεις, Πρακτικές, και Τάσεις.σελ 50 
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 Έτσι ονομάζουν οι μη Σαλαφιστές Μουσουλμάνοι, τους Σαλαφιστές της Σαουδικής Αραβίας.  
73

 Μπρόζου Ζωή. Διαλεκτική Πολέμου και Θρησκείας . Ο Ιερός Πόλεμος στο Βυζάντιο και το Ισλάμ.  
Πτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη ΠΑΜΑΚ 2013, σελ 42  
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στήριγμα του καθεστώτος των Σαούντ74. Στόχος του Ουαχαμπισμού είναι η 

δημιουργία ενός σουνιτικού κράτους που στηρίζεται στην αναμόρφωση του Ισλάμ. 

Ο Ουαχάμπ δίδασκε την πίστη στον ένα και μοναδικό θεό,  ήταν υπέρ της κατά 

γράμμα ερμηνείας του Κορανίου και πολέμιος της ειδωλολατρίας. Γι’ αυτό το λόγο, 

ουαχαμπίτες έχουν επιτεθεί σε μουσουλμάνους προσκυνητές που επισκέπτονταν 

τα ιερά, ενώ θεωρούν τους άλλους Μουσουλμάνους αιρετικούς και 

αποστάτες.(takfir)75. Στις αρχές του 21ου αιώνα, ο Ουαχαμπισμός διαδίδεται σε 

πολλά σχολεία του Κορανίου και θρησκευτικά πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν χάρη 

στην οικονομική στήριξη της Σαουδικής Αραβίας.76 

Τις αρχές του 19ο αιώνα στην Αίγυπτο οι Αιγύπτιοι ισλαμιστές μίλησαν για 

Πανισλαμισμό, κηρύσσοντας την ανάγκη ενοποίησης της umma, δηλαδή της 

Κοινότητας των Πιστών ως αντίσταση στην Ευρωπαϊκή αποικιοκρατία. 

Εκπρόσωποι αυτού του κινήματος ήταν ο Jamal ad-din ai Afgani και ο μαθητής 

του Muhammad Abduh.  Επηρεασμένος από τον Muhammad Abduh ήταν ο 

Rashid Rida (1865-1935). Ο Rida, ήταν ο κορυφαίος εκφραστής του 

Σαλαφισμού77.  Ο Σαλαφισμός είναι ένα κίνημα μεταρρύθμισης που εμφανίστηκε 

στα τέλη του 19ου αιώνα με στόχο όχι την αναμόρφωση του Ισλάμ, αλλά την 

‘’επαναφορά στην αρχική του μορφή’’, ενάντια στις νοσηρές επιδράσεις της Δύσης. 

Οι Σαλαφιστές ενδιαφέρονται κυρίως για το θεολογικό κομμάτι του Ισλάμ και 

λιγότερο για την κοινωνικοπολιτική πτυχή αυτού. Αυτό το ρεύμα εντάσσεται στα 

πλαίσιο μιας τάσης βαθιά ριζωμένης στο Ισλάμ, που κατά περιόδους εκδηλώθηκε 

με διαφορετική μορφή, ιδίως όταν τις μουσουλμανικές χώρες τις είχαν καταλάβει οι 

αποικιοκρατικές δυνάμεις: Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία.  

Στις αρχές του 20ο αιώνα δημιουργήθηκαν αρκετές οργανώσεις για να 

αντισταθούν στην Δύση. Η Μουσουλμανική αδελφότητα ήταν μια τέτοια οργάνωση 

που ιδρύθηκε από τον Xasan al-Bana (1906-1949) στην Αίγυπτο το 1928, ο 

οποίος θεωρείται και ο πατέρας του Πολιτικού Ισλάμ. Ήταν Αιγύπτιος δάσκαλος 
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 Tariq Ali .  Η Σύγκρουση των Φονταμενταλιστών. Σταυροφορίες ,Τζιχάντ, και Νεωτερικότητα: Αγρα 2003 
σελ. 146-154 
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  Η έννοια του takfir αποτελεί μια άκρως επικίνδυνη και ολοκληρωτική έννοια και αποτελεί βασικό 
στοιχείο της ιδεολογίας της Αλ Κάιντα. 
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 Pascal Buresi. Ο Κόσμος του Ισλάμ. Μια Πίστη πολλοί Πολιτισμοί . 2006  LAROUSSE 
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 Daniel Ungureanu, Wahhabism, Salafism and the Expansion of Islamic Fundamentalist Ideology, p146. 



Ο ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 
 

 | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΣ 38 

 

και ιμάμης. Η Μουσουλμανική αδελφότητα στην αρχή υπήρξε μια μικρή 

οργάνωση, από τις πολλές όμοιες της εποχής, με στόχο την προσωπική ευσέβεια 

των μελών της και τις φιλανθρωπικές δράσεις. Την δεκαετία του 1940 τα μέλη της 

έφταναν τις 500.000 ενώ η επιρροή της είχε περάσει τα σύνορα της χώρας. Ο αλ-

Μπάννα είχε δημιουργήσει ένα μαζικό κίνημα με ακτιβιστική δράση και με 

εξελιγμένες μορφές διακυβέρνησης, στηριζόμενος σε προϋπάρχοντα ισλαμιστικά 

κοινωνικά δίκτυα, ισλαμικές οργανώσεις κοινωνικής πρόνοιας και τοπικές 

ομάδες.78  

Ακραίος θεωρητικός της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ήταν ο  Sayyid 

Qutb(1906-1966). Αποτελεί τον εκφραστή του ακραίου Πολιτικού Ισλάμ. Ο Qutb, 

θεωρείται ως ο πατέρας του σύγχρονου φονταμενταλισμού και η προσωπικότητα 

η οποία θεωρείται ότι είχε επηρεάσει τον ηγέτη της  Αl -Qaida . Στις αρχές του 

1950 η Μουσουλμανική Αδελφότητα ήταν σε μεταβατικό στάδιο, καθώς πολλά από 

τα μέλη της είχαν εγκαταλείψει την πίστη στην προοδευτικότητα και την 

εκπαίδευση ως το μέσο για την ισλαμική επανάσταση στην Αίγυπτο και άρχισαν να 

ασπάζονται τη βία. Ο Qutb που μπήκε στους Αδελφούς Μουσουλμάνους το 1951 

ακολούθησε αυτόν τον τρόπο σκέψης79.  Με τα βιβλία του «Στη σκιά του 

Κορανίου» και «Ορόσημα» αποτελεί τη μεγαλύτερη επιρροή στη σύγχρονη εποχή 

της τζιχάντ, και τον κύριο εκφραστή των δογμάτων που νομιμοποιούν τη βίαιη 

μουσουλμανική αντίσταση ακόμα και εναντίων μουσουλμάνων που δεν 

ακολουθούν πιστά το Κοράνι. 

Παρατηρούμε ότι η απαρχή των ριζοσπαστικών φαινομένων στους 

κόλπους του Ισλάμ χρονολογείται από τις αρχές του 20ου αιώνα, και ήταν μια  

αντίδραση στο κύμα διείσδυσης του δυτικού πολιτισμού στον μουσουλμανικό 

κόσμο. Οι αρχικές οργανώσεις ριζοσπαστικού χαρακτήρα, είχαν περισσότερο 

αμυντικό παρά επιθετικό χαρακτήρα, απέναντι σε εκείνο που εκλάμβαναν ως 

δυτική διάβρωση και απειλή για την επιβίωσή τους ως έθνος, θρησκεία και 

πολιτισμός. Βασικός τους στόχος ήταν η διαφύλαξη της μουσουλμανικής 

κληρονομιάς και η διατήρηση της ταυτότητας τους απέναντι στον δυτικό πολιτισμό. 
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Οι οργανώσεις αυτές έκαναν στροφή προς σκληρότερες αντιδυτικές 

τοποθετήσεις και αδιάλλακτες θέσεις μετά τη  λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι 

στρατιωτικές ήττες και η οικονομική ύφεση που έπληξαν τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, 

αποδυνάμωσαν τη θέση τους στα μάτια του μουσουλμανικού κόσμου, και έδωσαν  

τόπο να ριζώσουν τα λεγόμενα των ισλαμιστών ριζοσπαστών που προέβαλαν την 

ανωτερότητα του Ισλάμ και την ανάγκη απαλλαγής του μουσουλμανικού κόσμου 

από τη δυτική διείσδυση, την οικονομική εκμετάλλευση και την πολιτική κυριαρχία.  

7. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΑΠΟΙΚΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Τα κινήματα μεταρρύθμισης δε σταμάτησαν ποτέ στο Ισλάμ. Επίσης, η 

αντίσταση κατά του αποικισμού είχε θρησκευτικό χαρακτήρα, ενώ οι πόλεμοι 

ανεξαρτησίας από τους αποικιοκράτες έγιναν στο όνομα της μουσουλμανικής 

θρησκείας. Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν ενάντια στους Σοβιετικούς εντάσσεται σε 

αυτή την κατηγορία. Πολλοί ξένοι μουσουλμάνοι, κυρίως Άραβες, 

στρατολογούνταν για να φέρουν την τζιχάντ απέναντι στον κατακτητή. Το 

αποτέλεσμα, ήταν η εγκαθίδρυση του καθεστώτος των ταλιμπάν στην περιοχή. 

Ομοίως ο αγώνας των Τσετσένων απέναντι στη Μόσχα  είχε ένα επιπλέον  σκοπό 

να επαναφέρει τη ‘’μουσουλμανική’’ εξουσία σε ισλαμικό έδαφος.  

Στην Αφρική, όταν η ευρωπαϊκή παρουσία γίνεται αισθητή με το εμπόριο 

των σκλάβων, η μουσουλμανική θρησκεία  διαδίδεται στο λαό. Το Ισλάμ παρέχει 

λοιπόν σε όλους τους δυσαρεστημένους και στα θύματα εκμετάλλευσης, τις αξίες, 

τις έννοιες και τις ιδεολογικές αναφορές για να αρχίσουν την επανάσταση. Οι 

κοινωνικές και πολιτικές ανησυχίες κατέχουν πλέον κυρίαρχη θέση μαζί με τις 

θρησκευτικές στα αιτήματα των επαναστατούντων. Η στρατιωτική αντίσταση στην 

ευρωπαϊκή πρόκληση αποτελεί συνέχεια των πρώτων επαναστάσεων. Αν και οι 

περιπτώσεις εξέγερσης εναντίον των αποικιοκρατικών δυνάμεων είναι πολύ 

συχνές, είναι δύσκολο να υπολογιστεί η συμμετοχή του Ισλάμ σε αυτά τα κινήματα, 

καθώς περιπλέκονται εθνικά και θρησκευτικά ρεύματα  και οι αιτίες είναι 

κοινωνικές-οικονομικές και πολιτικές. 

Στην αποικιοκρατία το Ισλάμ απαντά είτε με τη ‘’τζιχάντ’’, το ‘’δίκαιο 

πόλεμο’’ άμυνας, είτε με την εσωτερική αναζήτηση, ή ‘’τακίγια’’. Αυτή η τελευταία 
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συμπεριφορά κυριαρχεί σε όλες τις αποικίες. Εκδηλώνεται με την άνθιση των 

αδελφοτήτων μετά τις καταστολές εναντίον των μουσουλμάνων, την εποχή του 

Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Επίσης η χρησιμοποίηση εγγράμματων 

μουσουλμάνων στην τοπική διοίκηση, συνέβαλε στην παγίωση και τη διάδοση του 

Ισλάμ. Επομένως η μουσουλμανική θρησκεία λειτούργησε με δύο τρόπους 

απέναντι στην αποικιοκρατία. Είτε ως μέσω αντίστασης των κατοίκων είτε ως μέσο 

διείσδυσης των αποικιοκρατικών δυνάμεων στο λαό, όπως στην Αφρική που οι 

θρησκευτικές αδελφότητες είχαν την εύνοια των κατακτητών γιατί τις θεωρούσαν 

παράγοντα σταθερότητας.80 

8. Ο ΝΕΟ-ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Η θρησκεία, σε παγκόσμιο επίπεδο τείνει να διαμορφώνει άμεσα ή έμμεσα 

τις πεποιθήσεις των πιστών της. Ο ισλαμισμός ωστόσο, δεδομένου ότι αποτελεί 

μια θρησκεία που δίνει προτεραιότητα στην εθνική της ταυτότητα και όχι στον 

οικουμενισμό, μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες για το παγκόσμιο γίγνεσθαι, όταν 

οι πιστοί της προβαίνουν σε ακρότητες στο όνομα της. 

Η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης φαίνεται να σχετίζεται κατά κάποιο 

τρόπο με τις εκδηλώσεις ισλαμικού εξτρεμισμού, αφού τέτοιου είδους εκδηλώσεις 

συνοδεύουν κατά κύριο λόγο ανολοκλήρωτα εθνικά όνειρα, απωθημένους 

εθνικισμούς και εθνοφυλετισμούς. Για τον κόσμο του Ισλάμ, η αντίσταση στην 

παγκοσμιοποίηση ταυτίζεται με την αντίσταση απέναντι στο δυτικό ιμπεριαλισμό, 

που κατά καιρούς έχει καταπατήσει τα όνειρα, τις φιλοδοξίες και τις ελπίδες των 

μουσουλμανικών λαών. Ουσιαστικά, «η άνοδος του φονταμενταλισμού αποτελεί 

την απάντηση στις επιδράσεις των δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης. Ο 

φονταμενταλισμός είναι το παιδί της παγκοσμιοποίησης, στην οποία αντιδρά, αλλά 

και τη χρησιμοποιεί».81 

Η προοπτική της παγκοσμιοποίησης αποτελεί μια διεθνή πραγματικότητα, 

ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε αντιμετώπιση και αξιολόγηση της από την 

εκάστοτε θρησκεία. Η οικονομική ανάπτυξη, η επανάσταση της πληροφορικής, οι 
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ραγδαίες γεωπολιτικές μεταβολές και οι πληθυσμιακές μετακινήσεις επέφεραν 

ριζικές ανακατατάξεις και αναμείξεις πληθυσμών και πολιτισμών, καθιστώντας 

επιτακτική ανάγκη τη θρησκευτική συνύπαρξη και το διάλογο μεταξύ πολιτισμών. 

Η ενσωμάτωση των ισλαμιστών θέτει σήμερα νέες προκλήσεις στις 

ευρωπαϊκές κοινωνίες, και προπαντός μετά τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 

2001, το ζήτημα της παρουσίας και της διείσδυσης του ισλαμικού ριζοσπαστισμού 

στην Ευρώπη έχει λάβει σημαντικές διαστάσεις, τόσο από άποψη ασφαλείας των 

ευρωπαίων πολιτών, όσο και σε επίπεδο σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

του ανθρώπου. Πράγματι, ο ισλαμικός ριζοσπαστισμός δεν απειλεί μόνον την 

ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά 

απευθύνεται και στις ισλαμικές κοινότητες της Ευρώπης. Φαινόμενα που 

θεωρούσαμε ότι ανήκουν σε πολιτισμούς και κοινωνίες μακρινές από την Ευρώπη  

έχουν κάνει την εμφάνιση τους στη Γηραιά Ήπειρο.    

9. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ 

 

Ως συνέπεια των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, η 

επίδραση της παγκοσμιοποίησης στο Ισλάμ είναι ένα θέμα που ξεπερνά το 

ακαδημαϊκό ενδιαφέρον και άπτεται της καθημερινότητας, δεδομένου ότι το είκοσι 

πέντε τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλώνει την πίστη του στο Ισλάμ. 

Στα επόμενα χρόνια οι πληθυσμιακές μετακινήσεις και οι πολιτισμικές ανταλλαγές 

σε συνδυασμό με την δημογραφική άνοδο που παρουσιάζουν οι μουσουλμανικές 

χώρες αλλά και οι μουσουλμανικές κοινότητες σε άλλες χώρες, καθιστούν τις 

εξελίξεις και τους μελλοντικούς προσανατολισμούς του μουσουλμανικού κόσμου 

μεγάλης σημασίας. 82  

O αντίκτυπος της αποικιοκρατίας και η εμφάνιση των εθνικιστικών 

κινημάτων που πρωτοστάτησαν εναντίον της, συνετέλεσαν στο να διαιρέσουν τον 

ισλαμικό κόσμο σε πάνω από σαράντα μουσουλμανικές χώρες με αντικρουόμενα 

πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Πριν την παγκοσμιοποίηση, η συνείδηση της 

‘‘ούμμα’’ καθοριζόταν κατά ένα μεγάλο μέρος από την εφαρμογή των πέντε 

πυλώνων του Ισλάμ, γεγονός που έκανε τους πιστούς να θεωρούν πως ο 
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πολιτισμός τους είναι ένας ενιαίος και καθαρά ισλαμικός, δηλαδή ήταν 

ανεπηρέαστος από τις δυτικές επιρροές. Ως εκ τούτου, πολλοί διανοούμενοι 

μουσουλμάνοι της Μέσης Ανατολής θεωρούσαν πως η πολιτισμική ομοιομορφία 

των πιστών ανά τον κόσμο   θα διατηρούταν  χωρίς παρεκκλίσεις και εξωγενείς 

επιρροές. Ωστόσο, τόσο οι ιδιαιτερότητες της χώρας στην οποία διαμένουν οι 

πιστοί, όσο και η κουλτούρα και ο τρόπος ζωής των κατοίκων της, επηρεάζουν εν 

τέλει σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά των μουσουλμάνων. 

Η παγκοσμιοποίηση αλλάζει την κοινή μουσουλμανική πεποίθηση, ότι το 

Ισλάμ είναι όχι μόνο μία θρησκεία, αλλά ένας τρόπος ζωής που καθορίζεται 

αυστηρώς από τους θρησκευτικούς  κανόνες. Η δυνατότητα της επικοινωνίας των 

μουσουλμάνων με άλλους λαούς, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και της 

άρσης της απομόνωσης τους, αποκαλύπτει τις ιδιαιτερότητες της θρησκείας τους. 

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, οι κοινωνικές διακρίσεις, η ενδυμασία 

διαφέρουν όχι μόνο ανάμεσα στους μουσουλμάνους και τους μη μουσουλμάνους, 

αλλά και ανάμεσα στους μουσουλμάνους διαφορετικών χωρών. Αντίστοιχα 

μεγάλες είναι οι διαφορές και στις θρησκευτικές πρακτικές. Αυτό το γεγονός έχει 

προκαλέσει τις αντιδράσεις ομάδων διανοούμενων του Ισλάμ, και την επιδίωξη 

από  μερικά ριζοσπαστικά ισλαμικά κινήματα στην επιστροφή στον παραδοσιακό 

ισλαμικό τρόπο ζωής.  

 Η πάλη μεταξύ νεωτερισμού και αυθεντικότητας αποτελεί ίσως τη 

μεγαλύτερη μάχη για την Μουσουλμανική Κοινότητα και μία από τις 

σημαντικότερες αιτίες των ισλαμικών ριζοσπαστικών κινημάτων. Ο 

ριζοσπαστισμός αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια μέθοδο, μέσω της οποίας 

κάποιοι θέλουν να επιβάλουν τα δικά τους πιστεύω και πρακτικές, ως την απόλυτα 

ορθή θρησκευτική και πολιτική τάξη πραγμάτων. Θεωρούν ότι η ισλαμική 

ταυτότητα βρίσκεται σε κίνδυνο από το θρησκευτικό συγκερασμό που συμβαίνει 

και προσπαθούν να επιστρέψουν στις αρχικές θρησκευτικές πρακτικές. 

O θρησκευτικός φονταμενταλισμός, είναι ένα πρόβλημα που δημιουργείται 

από τη σύγκρουση των νεωτεριστικών αντιλήψεων με το παλιό Ισλάμ, και ο 

οποίος σε απάντηση στον εκσυγχρονισμό, την χαλάρωση των ηθών και τον 

υλισμό, προτάσσει την επιστροφή στις ισλαμικές αρχές συμπεριφοράς και 
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οργάνωσης. Στην σύγχρονη εποχή δημιουργείται ένας νέος πολιτικός, 

θρησκευτικός, κοινωνικός τρόπος ζωής απαλλαγμένος από την αυστηρή 

προσκόλληση στη θρησκευτική εντολή. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο, 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον οι επιρροές θα είναι ακόμη μεγαλύτερες και ως εκ 

τούτου η θρησκεία θα αλλάξει μορφή. Ως συνέπεια αυτού θα αλλάξουν και πολλές 

πολιτικές και πρακτικές της καθημερινής ζωής, όπως οι σχέσεις των δύο φύλων, η 

ισότητα, η θέση των γυναικών στην κοινωνία. Αυτές οι αλλαγές θα γίνουν δύσκολα 

αποδεκτές και θα αλλάξουν τον χαρακτήρα της παγκόσμιας Μουσουλμανικής 

Κοινότητας.83
 

10. Η ΕΝΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

Η αύξηση του αριθμού των μεταναστών στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, 

με προέλευση κυρίως από χώρες της Ασίας και της Βορείου Αφρικής είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση του μουσουλμανικού πληθυσμού στις ευρωπαϊκές χώρες. 

Σύμφωνα με στοιχεία του PEW- από το 2010- τα οποία παρουσίασε σε χάρτη το 

AFP, η Γαλλία έχει το υψηλότερο ποσοστό εκτός Βαλκανίων, καθώς εκεί ζουν 4,7 

εκατομμύρια Μουσουλμάνοι, αποτελώντας το 7,5% του πληθυσμού. Το 1990, οι 

Μουσουλμάνοι αποτελούσαν το 4,1% του πληθυσμού της Ευρώπης, ενώ το 2010 

αυτό το ποσοστό είχε ανέβει στο 6% και το PEW εκτιμά ότι ως το 2030 θα έχει 

φτάσει στο 8%.84 

Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης85 η μετανάστευση 

μουσουλμάνων ξεκίνησε από την δεκαετία του εξήντα που η Ευρώπη ζητούσε 

εργάτες, μέχρι και σήμερα που έχουμε τους νόμιμους και παράνομους μετανάστες. 

Από την ανάλυση του Sami Zubaida86 διακρίνουμε τέσσερις κατηγορίες σχέσεων 

των μουσουλμάνων σε σχέση με το ευρωπαϊκό τους περιβάλλον. Η πρώτη 

κατηγορία μουσουλμάνων προσπαθεί να διατηρήσει τις παραδόσεις της, 
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δημιουργώντας κοινοτικά τεμένη, ισλαμικά καταστήματα με παραδοσιακές τροφές, 

σχολεία όπου διδάσκεται το Κοράνιο και άλλες δομές, με στόχο να διατηρήσουν 

την πολιτιστική, εθνική και θρησκευτική παράδοση τους. Οι μουσουλμάνοι αυτοί 

προσπαθούν να αποκομίσουν όσο πιο πολλά δικαιώματα μπορούν από τις χώρες 

που βρίσκονται.  

Η δεύτερη κατηγορία είναι οι μουσουλμανικές κοινότητες που είναι 

προσδεμένες περισσότερο με την πατρίδα τους και τα εθνικά χαρακτηριστικά τους. 

Συνήθως επιδιώκουν να έχουν θρησκευτικούς και εκπαιδευτικούς λειτουργούς από 

τη χώρα τους και ακολουθούν τις πολιτικές και θρησκευτικές κατηγοριοποιήσεις 

της χώρας τους, παρά της χώρας υποδοχής. Τυπικό παράδειγμα αποτελούν οι 

Τούρκοι της Γερμανίας οι οποίοι ακολουθούν τόσο τις πολιτικές κατηγοριοποιήσεις 

της Τουρκίας, όσο και τις θρησκευτικές.  

Η τρίτη κατηγορία είναι αυτή των προσαρμοστικών μουσουλμάνων. Αυτή η 

κατηγορία μουσουλμάνων είναι συνήθως υψηλής μόρφωσης, επαγγελματίες, 

επιχειρηματίες και επιστήμονες. Η κατηγορία αυτή ανήκει στη δεύτερη γενιά 

μεταναστών και μπορούν να προσαρμόζονται καλύτερα στα σύγχρονα κοινωνικά 

και οικονομικά δεδομένα, αφού για αυτούς δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ της 

ένταξης στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και της ισλαμικής θρησκευτικής ταυτότητάς 

τους. 

Η τέταρτη κατηγορία είναι αυτή των αντιφρονούντων μουσουλμάνων, που 

ανήκουν σε φτωχά κοινωνικά στρώματα με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης. Πρόκειται 

για άτομα που είναι κοινωνικά περιθωριοποιημένα και δε βρίσκουν διέξοδο στην 

αγορά εργασίας καθώς επίσης δυσκολεύονται και στην κοινωνική ένταξη. Η 

κατηγορία των αντιφρονούντων αποτελεί μία πολύ μεγάλη δεξαμενή για τη 

στρατολόγηση των εξτρεμιστικών οργανώσεων. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί και ένα άλλο χαρακτηριστικό. 

Αρκετοί  μουσουλμάνοι στην Ευρώπη δεν είναι θρησκευόμενοι. Συγκεκριμένα με 

στοιχεία του 2007 το ένα τρίτο των Μουσουλμάνων της Ευρώπης δεν είναι 
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θρησκευόμενοι87. Παρότι τα στοιχεία αυτά έχουν προφανώς αλλάξει, είναι σαφές 

ότι περίπου ο μισός πληθυσμός των μουσουλμάνων της Ευρώπης έχει σαφή 

κοσμικό χαρακτήρα με έντονα στοιχεία προσαρμογής στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. 

Η πραγματικότητα πιστοποιεί ότι ο ισλαμικός ριζοσπαστισμός, όπως 

εμφανίζεται στη σύγχρονη εποχή, συνδέεται άμεσα με το ψυχολογικό κενό που 

δημιουργούν οι ταχύτατες οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές που 

πραγματοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα. Οι μεταβολές αυτές αλλοιώνουν τις 

υπάρχουσες δομές στις, ούτως ή άλλως, χαμηλής δεκτικότητας σε νεωτερισμούς 

μουσουλμανικές κοινωνίες και οδηγούν σε κρίση ταυτότητας τους νέους 

μουσουλμάνους που προσπαθούν να κατανοήσουν που ανήκουν.  Αυτό ωθεί 

αρκετούς στο να είναι περισσότερο δεκτικοί σε μηνύματα φονταμενταλιστικής 

προπαγάνδας. 

11. ΠΟΣΟ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΛΑΜ 

 

Το σοκ που κυριάρχησε στη Γαλλία μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο 

Παρίσι στις αρχές Ιανουαρίου του 2015 ήταν πολύ έντονο. Όμως οι κυβερνήσεις 

των χωρών της Ευρώπης δεν έχουν λάβει κάποια ιδιαίτερα, διαχρονικά  μέτρα για 

την   καταπολέμηση του κινδύνου που αφορά την επιστροφή μαχητών από  τα 

πεδία των μαχών της Συρίας και του Ιράκ, στις χώρες τους. Η ανάγκη 

αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου θα μείνει στο παρασκήνιο, μέχρις ότου οι 

ηγέτες των δυτικών χωρών δεν θα έχουν άλλη επιλογή. Πιθανόν μόνο μια σειρά 

έκτακτων γεγονότων (πχ  τρομοκρατικές επιθέσεις) που θα προκαλέσουν μεγάλο 

αριθμό θυμάτων, θα ξαναφέρουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο που προέρχεται από 

την οργάνωση του Ισλαμικού Κράτους.  

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις από τον ισλαμικό τρομοκρατικό πυρήνα 

εναντίον της σατιρικής εφημερίδας Charlie Hebdo επανέφεραν την απειλή που 

ήταν υπαρκτή για την Ευρώπη από τότε που έγινε η επίθεση από οργάνωση 

Σαλαφιστών Τζιχαντιστών στο Μουμπάι88 στο τέλους του 2008, που στοίχισε τη 
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 Οι περίπου 10 ταυτόχρονες επιθέσεις στην οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας, τη Μουμπάι, είχαν ως 
αποτέλεσμα περίπου 166 νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες. Τα χτυπήματα,  διήρκεσαν από την 26η 
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ζωή σε 166 ανθρώπους. Έκτοτε έχουν υπάρξει προειδοποιήσεις για παρόμοιες 

τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η 

επιστροφή από τη Συρία μουσουλμάνων αλλά και ευρωπαίων που 

προσηλυτίστηκαν στο Ισλάμ στις χώρες καταγωγής τους, έχει αυξήσει αυτόν τον 

κίνδυνο. Πιστεύεται ότι 5000 άτομα με ευρωπαϊκό διαβατήριο πολεμούν στην 

Συρία. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν αποκτήσει πολεμική εμπειρία και πιθανώς 

κάποιοι έχουν ασπαστεί ακραίες ισλαμικές ιδεολογίες, επομένως υπάρχει κίνδυνος 

μεταφοράς της τρομοκρατίας στην Ευρώπη.89     

Στο πρόσφατο κύμα Ισλαμικών τρομοκρατικών επιθέσεων στη Δυτική 

Ευρώπη, ένας αριθμός επιθέσεων σε πόλεις της Γαλλίας πραγματοποιήθηκε από 

"μοναχικούς λύκους". Το φαινόμενο των μοναχικών ατόμων  που εμπλέκονται σε 

τρομοκρατικές ενέργειες δεν είναι κάτι καινούργιο. Το πρόβλημα είναι ότι μέσω της 

κατήχησης σε ριζοσπαστικές ιδεολογίες, οι οποίες είναι πλέον εύκολα 

προσβάσιμες μέσω του διαδικτύου, τα άτομα αυτά νιώθουν ότι αποτελούν μέλος 

των ριζοσπαστικών ισλαμικών οργανώσεων, και ότι μπορούν να συμμετέχουν στις 

ενέργειές τους. Σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί και η ευκολία που οι άνθρωποι 

αυτοί μπορούν να κατασκευάσουν, παράδειγμα εκρηκτικούς μηχανισμούς, 

χρησιμοποιώντας τεχνογνωσία και υλικά που μπορούν να προμηθευτούν από το 

διαδίκτυο. Αυτό καθιστά δύσκολο την στρατηγική αντιμετώπισης τους και τον 

εντοπισμό τους, διότι δεν πρόκειται για μια οργάνωση, αλλά για μοναχικά άτομα 

που θα ζουν μια  ήσυχη ζωή, μέχρι που μια μέρα θα αποφασίσουν να χτυπήσουν 

την κοινωνία στην οποία ζουν.  Μάλιστα ο αναλυτής της τρομοκρατίας Μπρους 

Χόφμαν, αναφέρει ότι η νέα στρατηγική της Αλ Κάιντα είναι « να ενδυναμώσει και 

να παρακινήσει τα άτομα να διαπράξουν πράξεις βίας εντελώς έξω από κάθε δομή 

διοίκησης της οργάνωσης»90 

                                                                                                                                                                                
ως και την 29η Νοεμβρίου. Η επίθεση προκάλεσε μεγάλη ένταση ανάμεσα σε Ινδία και Πακιστάν, η οποία 
διαρκεί ακόμα και σήμερα, μετά την αποκάλυψη  της ινδικής κυβέρνησης ότι οι εννιά ένοπλοι που 
σκοτώθηκαν κατά τις επιθέσεις, αλλά και ο μοναδικός επιζών που συνελήφθη προέρχονταν από τη 
γειτονική χώρα.  
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 Οι τρομοκρατικές επιθέσεις από πυρήνες και «μοναχικούς λύκους» που 

ταυτίζονται με την παγκόσμια Τζιχάντ, αποτελούν πρόκληση ασφάλειας για τις 

μυστικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες αστυνόμευσης. Ήδη ακροδεξιές ομάδες 

εκμεταλλεύονται τον φόβο των ευρωπαίων πολιτών για το ριζοσπαστικό Ισλάμ και 

το κλίμα ισλαμοφοβίας που έχει δημιουργηθεί, για να δικαιολογήσουν τις δικές 

τους πράξεις που πηγάζουν από το μίσος για τους ξένους. Τα ακροδεξιά κόμματα 

από καθαρά ρατσιστικά και αντικρατικά κόμματα, και εκμεταλλευόμενα και την 

οικονομική κρίση εξελίχθηκαν σε αντιμεταναστευτικά, αντι-ισλαμικά, και δυνάμεις 

"αντίστασης" κατά της λιτότητας. Αυτό φάνηκε από τα αποτελέσματα των 

Ευρωεκλογών, καθώς τα κόμματα αυτά, εμφανίστηκαν στους κόλπους της 

Ένωσης ισχυρότερα από ποτέ.91   

Η Ευρώπη διστάζει να πάρει δυναμικά μετρά εναντίον των προκλητικών 

ενεργειών των μειονοτήτων, που επιδιώκουν την διάσπαση, καθώς και εναντίον 

της βίας και της τρομοκρατίας εχθρικών ομάδων μειονοτήτων σε Ευρωπαϊκές 

πόλεις φοβούμενη από τη μια την κλιμάκωση της βίας στις ευρωπαϊκές πόλεις   

και από την άλλη τον κίνδυνο να θεωρηθεί υπεύθυνη για παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης  

θα προτιμούσαν να παρθούν μέτρα νομικά, και άλλα μέτρα κατά ορισμένων 

πτυχών της μετανάστευσης, και της παράνομης μετανάστευσης στο πλαίσιο όμως  

της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν όμως, είναι ποια μέτρα και εναντίον 

ποιών; Το πλαίσιο για  τον πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας υπάρχει στην Ε.Ε 

εδώ και χρόνια. Αυτό αποτελείται από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

(8 Νοεμβρίου 2008) που προσδιορίζει το τί εστί τρομοκρατική ενέργεια  και ένα 

Ευρωπαϊκό σχέδιο του 2005 για τον πόλεμο κατά της ριζοσπαστικοποίησης και 

της στρατολόγησης τρομοκρατών92. Επίσης έχει συσταθεί αντιτρομοκρατική 

ομάδα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς των Βρυξελλών. Επομένως αυτό που 

χρειάζεται είναι η βούληση.  
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 Μια καλή προσπάθεια θα ήταν η συνεργασία των ηγετών αλλά και 

προσωπικοτήτων των κρατών της Δύσης με τους συμμάχους τους στον Ισλαμικό 

Κόσμο ώστε να διαμορφώσουν μια εκστρατεία εναντίον της ιδεολογίας, που 

εκπροσωπείται από τις παγκόσμιες οργανώσεις της Τζιχάντ. Αυτό θα πρέπει να 

συνδυαστεί  με την υποστήριξη των εκατέρωθεν θρησκευτικών ηγετών οι οποίοι 

θα πρέπει  να ηγηθούν μιας εκστρατείας στην οποία θα καταδικάζουν τις ακραίες 

ερμηνείες του Ισλάμ.  Μόνο μια συλλογική προσπάθεια απόρριψης των ακραίων 

ιδεολογιών, θα μειώσει τον αριθμό των εθελοντών στις τάξεις των παγκοσμίων 

οργανώσεων της Τζιχάντ93.                                             

12. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ  

 

Το ενδιαφέρον της Ευρώπης και της Αμερικής  για τον ισλαμικό 

ριζοσπαστισμό δεν είναι κάτι που ξεκίνησε στις αρχές του 2000. Μπορεί να 

αναχθεί τουλάχιστον από την ισλαμική επανάσταση στο Ιράν το 1979 . Σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες επίσης, μια σειρά από κρίσεις στις οποίες εμπλέκονται οι 

μουσουλμανικές κοινότητες μεταναστών, είχε σαν αποτέλεσμα την  αύξηση του 

ενδιαφέροντος. Ο φόβος μεγαλύτερων γεωπολιτικών συγκρούσεων μεταξύ 

«Ισλάμ» και «Δύσης» ενισχύθηκε αργότερα με την θεωρία του Χάντιγκτον για τη 

Σύγκρουση των Πολιτισμών στις αρχές της δεκαετίας του 1990.  

Τα τρομερά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου ενέτειναν το Δυτικό ενδιαφέρον 

για τον  ισλαμικό ριζοσπαστισμό, πυροδοτώντας  ειδικότερες συζητήσεις για τη 

ισλαμική θρησκεία. Ταυτόχρονα, διενεργήθηκαν από αναλυτές  ασφαλείας 

πολυάριθμες μελέτες σχετικά με την απειλή της ισλαμικής τρομοκρατίας, με 

επίκεντρο τις δραστηριότητες του Οσάμα Μπιν Λάντεν και της Αλ Κάιντα. Την ίδια 

στιγμή, τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρονταν στην  μουσουλμανική 

παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και εξέφραζαν τον φόβο τους για το 

ενδεχόμενο η περιοχή να γίνει το σημείο εισόδου της ισλαμικής τρομοκρατίας στην 

Ευρώπη.  
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Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του PEW, υπάρχουν 500.000 

μουσουλμάνοι, εκπροσωπώντας το 4,7% του πληθυσμού, αλλά στις υπόλοιπες 

βαλκανικές χώρες η εικόνα είναι αντίστροφη. Συνολικά 7,4 εκατομμύρια 

Μουσουλμάνοι ζουν στο Κόσοβο (91,7% του πληθυσμού), την Αλβανία (82,1%), 

την Βοσνία-Ερζεγοβίνη (41,6%), την ΠΓΔΜ (34,6%)-  το Μαυροβούνιο (18,5%) και 

τη Σερβία (3,7%).94 

Το θρησκευτικό τοπίο στα Βαλκάνια  είναι πολύπλοκο. Στην Ελλάδα 

υπάρχουν  δημοφιλείς θεωρίες σχετικά με την ύπαρξη ενός «Ισλαμικού τριγώνου» 

ή ενός «Πράσινου άξονα».95 Αυτό καταρρίπτεται από το γεγονός ότι οι 

μουσουλμάνοι της περιοχής σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν ομοιογενές σώμα 

πιστών διότι υπάρχουν γλωσσικές, εθνικές και θεολογικές διαφορές: Οι 

Μουσουλμάνοι των Βαλκανίων μιλούν διαφορετικές μητρικές γλώσσες, 

αποτελούνται από διαφορετικές εθνικές ομάδες και ακολουθούν διαφορετικές 

θεολογικές παραδόσεις (κυρίως  Σουνιτικό Ισλάμ, Μπεκτασικό96 στην Αλβανία και 

ΠΓΔΜ, κοινότητες  Αλεβίτων97 στην Βουλγαρία, και μερικές αυστηρές κοινότητες 

Σαλαφιστών, στη Βοσνία και την ΠΓΔΜ). Επίσης λόγο των διαφορετικών 

συνθηκών που επικρατεί σε κάθε χώρα στην οποία αυτές οι ομάδες βρίσκονται, 

αυτές έχουν διαφοροποιηθεί από τις νοοτροπίες των ιδιαίτερών πατρίδων τους. 

Για τους μουσουλμάνους στα Βαλκάνια, «το να είσαι  Μουσουλμάνος σημαίνει 

                                                           
94

 Οι μουσουλμάνοι της Ευρώπης -Πόσοι είναι, πού ζουν [χάρτης] | 
iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/186711/oi-moysoylmanoi-tis-eyropis-posoi-einai-poy-zoyn-
hartis#ixzz3lMsvLdse 
95
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διαφορετικά πράγματα, σε διαφορετικές τοποθεσίες και σε διαφορετικές χρονικές 

στιγμές».98 

Αυτή η διαφορετικότητα ενισχύεται περισσότερο από τους τρόπους που 

ακολουθήθηκαν για να διωχθούν οι μουσουλμάνοι από την περιοχή, μετά την 

συρρίκνωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τον δέκατο ένατο αιώνα και  

μετά. Η αναγκαστική μετανάστευση ακολούθησε την Οθωμανική απόσυρση από 

την περιοχή και συνεχίστηκε μέσα από μια γεμάτη πολέμους περίοδο μέχρι και την 

ανταλλαγή των πληθυσμών το 1920 με τη συνθήκη της Λωζάννης. Κάθε 

αναδυόμενο χριστιανικό κράτος στα Βαλκάνια, ανάγκασε τουλάχιστον ένα μέρος 

των μουσουλμανικών πληθυσμών του να εγκαταλείψουν τη χώρα. Αυτή την 

περίοδο περίπου 1,5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι μεταφέρθηκαν από τα Βαλκάνια 

σχεδόν αποκλειστικά στην Τουρκία99. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σήμερα να 

υπάρχουν ισχυροί δεσμοί των μουσουλμάνων των Βαλκανικών χωρών, με τις 

αντίστοιχες εθνοτικές ομάδες τους στην Τουρκία και κυρίως από χώρες όπως η 

Βουλγαρία, το Κόσσοβο, η ΠΓΔΜ και η Ελλάδα.      

Στα Βαλκάνια υπάρχουν τρεις χώρες στις οποίες οι μουσουλμάνοι 

αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του πληθυσμού. Αυτές είναι η Αλβανία η 

Βοσνία- Ερζεγοβίνη μετά την ανεξαρτησία της  το 1991 και το Κόσσοβο. Στην 

Ελλάδα και κυρίως στην περιοχή της Δυτικής Θράκης υπάρχει μουσουλμανική 

μειονότητα. Αριθμούν  120-130.000 άτομα, αλλά είναι σημαντική η παρουσία τους  

από την άποψη των  ελληνοτουρκικών σχέσεων και της Οθωμανικής τους 

κληρονομιάς.100 Θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι Τούρκοι, είναι τρείς εθνότητες: 

Τουρκογενείς , Πομάκοι και Ρομά, δεν έχουν τα ίδια έθιμα και δεν μιλούν την ίδια 

γλώσσα. Για την Ελλάδα δεν υπάρχει Τουρκική μειονότητα αλλά μουσουλμανική 

μειονότητα.   
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Οι μουσουλμάνοι των Βαλκανίων ανήκουν σε τρείς βασικές γλωσσικές 

ομάδες. Οι αλβανόφωνοι είναι η μεγαλύτερη μουσουλμανική κοινότητα στα 

Βαλκάνια σήμερα, και συναντούνται στην Αλβανία, στο Κόσσοβο και την ΠΓΔΜ. Η 

δεύτερη μεγαλύτερη γλωσσική ομάδα είναι αυτή των σλαβικών γλωσσών, με 

κυριότερα τα βοσνιακά. Συναντάται σε κοινότητες στο Κόσσοβο, στην ΠΓΔΜ  στη 

Βουλγαρία και την Ελλάδα (Πομάκοι). Οι Τουρκόφωνοι αντιπροσωπεύουν λίγο 

λιγότερο από το ένα τέταρτο των μουσουλμάνων της περιοχής, με σημαντικό 

αριθμό στη Βουλγαρία και την Ελλάδα, και θύλακες στο Κοσσυφοπέδιο και την 

ΠΓΔΜ.101   

Δεν υπάρχει, επομένως, κοινή γλώσσα, η οποία να συνδέει τις 

μουσουλμανικές κοινότητες των Βαλκανίων. Η γλωσσική διαφοροποίηση μάλιστα 

είναι πιο έντονη σε χώρες που αποτελούνται από δύο ή τρεις γειτονικές γλωσσικές 

ομάδες Επίσης στα Βαλκάνια το τέλος των βίαιων συγκρούσεων είναι σχετικά 

πρόσφατο με αποτέλεσμα οι γλώσσες να μεταφέρουν ιστορικές μνήμες που 

επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο την κάθε χώρα.102  Παρόλα αυτά η Τουρκία τα 

τελευταία χρόνια προσπαθεί να προωθήσει την τουρκική γλώσσα, στους 

μουσουλμάνους της περιοχής μέσω των εκπαιδευτικών πόρων που παρέχονται 

από το κίνημα Γκιουλέν, από τα τουρκικά  προγράμματα υποτροφιών, αλλά και 

τουρκικές κρατικές υπηρεσίες όπως η ΤΙΚΑ.103 

Η στάση τώρα των Κρατών των Βαλκανίων απέναντι στις μουσουλμανικές 

κοινότητες είναι διαφορετική. Το Κόσσοβο η Αλβανία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 

έχουν διαχωρίσει την θρησκεία από το Κράτος. Και οι τρείς μέσα από τις δημόσιες 

πολιτικές των κυβερνήσεων τους, διατηρούν ίσες αποστάσεις από  όλες τις 

θρησκευτικές ομάδες. Σε άλλες χώρες με μουσουλμανικές μειονότητες, το κράτος 

παρεμβαίνει στην εκλογή των θρησκευτικών εκπροσώπων και συχνά διορίζει 

μουφτήδες, προκαλώντας την δυσαρέσκεια των λαϊκών. Τέτοια φαινόμενα έχουμε 

στην Βουλγαρία και την Ελλάδα. 
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Από την διερεύνηση των δημογραφικών, θρησκευτικών, εθνοτικών, 

θεσμικών και γλωσσικών διαφορών μεταξύ των μουσουλμάνων στα Βαλκάνια 

συμπεραίνουμε, ότι ο όρος ‘’Μουσουλμάνοι των Βαλκανίων’’ δεν είναι  ακριβής.  

Αυτό διότι συνεπάγεται την έννοια μιας συλλογικής ταυτότητας. Εκτός από τις 

εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές διαφορές, οι μουσουλμανικές κοινότητες 

στα Βαλκάνια θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν διαφορετικά θεσμικά και 

κοινωνικά πλαίσια, που κυμαίνονται από την πλειοψηφία ως την μειονότητα του 

πληθυσμού τους, από τις κοινωνίες όπου το Ισλάμ έχει μια θετική αντιμετώπιση 

μέχρι τις πιο ισλαμοφοβικές.104  

Παρά τις προαναφερθείσες διαφορές υπάρχει ένα σημείο κοινής αναφοράς 

ανάμεσα στις μουσουλμανικές κοινότητες των Βαλκανίων, που μπορεί να παίξει 

σημαντικό ρόλο στο εγγύς μέλλον. Η συντριπτική πλειοψηφία των μουσουλμάνων 

στα Βαλκάνια πιστεύει στο σουνιτικό Ισλάμ της Χαναφικής σχολής σκέψης, μια 

παράδοση που μοιράζονται με την πλειοψηφία των μουσουλμάνων στην 

Τουρκία.105 Οι στάσεις βέβαια έναντι στην Τουρκία, ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό. 

Τα αισθήματα αυτά κυμαίνονται από τη γενική αδιαφορία -μεταξύ των κοσμικών 

ελίτ της Αλβανίας, ως το σκεπτικισμό στη Βοσνία, και σε υψηλά επίπεδα 

συμπάθειας και οικειότητας στη ΠΓΔΜ και το Κόσσοβο. Οι τουρκογενείς 

μουσουλμάνοι πάντως στη Βουλγαρία και την Ελλάδα τείνουν να 

προσανατολίζονται προς την Τουρκία..106 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ 
 

1. Η ΕΝΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ 

 

Ο πληθυσμός των μουσουλμάνων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 527.000 107  

και αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη θρησκευτική ομάδα στη χώρα. Ο αριθμός 

αυτός δεν περιλαμβάνει μόνο την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης αλλά και 

τους οικονομικούς μετανάστες. Θα αναφερθούμε στις προσπάθειες των 

μεταναστών για τη δημιουργία, ενώσεων μεταξύ τους, αναζήτησης τόπων 

προσευχής, καθώς και στην προσπάθεια για δημιουργία κεντρικού τεμένους στα 

προάστια της Αθήνας. Η ενσωμάτωση πάντως των μουσουλμάνων στην ελληνική 

κοινωνία είναι στα αρχικά της στάδια. 

Η σημαντική μετανάστευση προς την Ελλάδα ξεκίνησε σχεδόν 30 χρόνια 

μετά την μετανάστευση στη Δυτική Ευρώπη. Οι πρώτοι μετανάστες που 

εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα από το 1960 ήταν κυρίως φοιτητές και 

επιχειρηματίες Άραβες. Τα μεγαλύτερα κύματα μετανάστευσης έκαναν την 

εμφάνιση τους μετά το 1990.  Αυτό συνέβη σε μια εποχή που η ελληνική οικονομία 

άρχισε να ευημερεί. Οι μουσουλμάνοι Ασιάτες εμφανίστηκαν μετά το 1990. 

Προέρχονται από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, την Ινδία και είναι οικονομικοί 

μετανάστες. Η κίνηση αυτή συνδέεται άμεσα με την αλλαγή πολιτικής στην 

Ανατολική Ευρώπη, καθώς και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

αυξανόμενοι και ηλικιακά νέοι πληθυσμοί της Αφρικής και της Ασίας.108  

Όπως ήταν αναμενόμενο, η είσοδος νόμιμων και παράνομων 

μουσουλμάνων μεταναστών στην Ελλάδα οδήγησε σε προβλήματα που 

αντιμετώπισαν οι μετανάστες όπως μειωμένα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, και  

τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος θα πρέπει 

να αντιμετωπίσει  αυτά τα προβλήματα και να βρει λύσεις, ξεκινώντας από την 
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δημιουργία μιας σωστής μεταναστευτικής πολιτικής σε συνδυασμό με τη βοήθεια 

της ΕΕ,  εάν θέλει να θεωρείται μια προοδευτική και δημοκρατική χώρα.  

2. ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Τα προγράμματα νομιμοποίησης που έχουν εφαρμοστεί τις τελευταίες 

δεκαετίες από διάφορες χώρες υποδοχής ανά τον κόσμο παρουσιάζουν μεγάλες 

διαφορές και ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής και ως προς τα δικαιώματα 

και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομιμοποίηση. Η Ελλάδα το 1998, 

υιοθέτησε το πρώτο πρόγραμμα νομιμοποίησης που αποτελούταν από δύο στάδια 

και αφορούσε τη μαζική νομιμοποίηση των αλλοδαπών. Στο πρώτο στάδιο οι 

παράνομοι αλλοδαποί υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγηση προσωρινής άδειας 

παραμονής (λευκή κάρτα). Στο δεύτερο στάδιο, ελαττώθηκε το εύρος του 

προγράμματος καθώς όσοι είχαν λευκή κάρτα έπρεπε να έχουν και  απόδειξη  

νόμιμης εργασίας ώστε στη συνέχεια να υποβάλουν αίτηση για μια περιορισμένη 

άδεια παραμονής (πράσινη κάρτα). Το 2001 η Ελλάδα προχώρησε σε ένα δεύτερο 

πρόγραμμα νομιμοποίησης, που απευθυνόταν σε μεγαλύτερο αριθμό παράνομων 

μεταναστών.109 

Μέσα σε πέντε μήνες από την εφαρμογή του προγράμματος 

νομιμοποίησης, 371.641 αλλοδαποί παρουσιάστηκαν στον Εθνικό Οργανισμό 

Απασχόλησης, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για μια λευκή κάρτα. Εκτιμάται 

ότι περίπου 150.000 αλλοδαποί οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν υποβάλει 

αιτήσεις δεν παρουσιάστηκαν. Αυτά τα δύο προγράμματα, δεν ήταν σε θέση να 

υπολογίσουν τον αριθμό των μουσουλμάνων μεταναστών στην Ελλάδα εκείνη την 

εποχή, παρείχαν όμως πληροφορίες σχετικά με το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό 

επίπεδο, την ιθαγένεια και τη γεωγραφική κατανομή των μεταναστών.110 
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3. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

 

Από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για το πρώτο Ελληνικό Πρόγραμμα 

Νομιμοποίησης111  φαίνεται πως οι Αλβανοί αποτελούσαν σχεδόν τα δύο τρίτα των 

μεταναστών. Πρόκειται κατά βάση για σουνίτες μουσουλμάνους, οι οποίοι ωστόσο 

στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι άπιστοι, αφού η θρησκευτική λατρεία 

απαγορεύθηκε διά νόμου το 1967 από το καθεστώς Χότζα, και δεκάδες τζαμιά και 

εκκλησίες καταστράφηκαν. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω παρόλο που 

αρκετοί είναι μουσουλμάνοι, δεν διακρίνονται για το θρησκευτικό φανατισμό 

τους112. Είναι κυρίως οι μετανάστες από χώρες της Ασίας και της Αφρικής που 

πραγματικά δηλώνουν, και είναι μουσουλμάνοι, και ασπάζονται το Ισλάμ. 

Με βάση τη μελέτη πινάκων που είχαν δημοσιευθεί στην εργασία του 

Δημήτρη Α. Αντωνίου με θέμα «Μουσουλμάνοι μετανάστες στην Ελλάδα, 

Θρησκευτικές και τοπικές οργανώσεις»113, μπορούν να εξαχθούν τα εξής 

συμπεράσματα. Πρώτον, οι μετανάστες είναι στην πλειοψηφία άντρες. Δεύτερον, η 

συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών που προέρχονται από χώρες της Μέσης 

Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής επιλέγουν να μένουν και να εργάζονται στην 

Αθήνα. Τρίτον, πολύ λίγοι από αυτούς είναι πάνω από 44 ετών. Όσον αφορά το 

επίπεδο εκπαίδευσης τους υπολογίζεται ότι ένας μέσος όρος 17% έχουν 

τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Η πλειονότητα των μεταναστών κάνουν χαμηλά αμειβόμενες εργασίες και 

δεν ασφαλίζονται από τους εργοδότες τους. Αυτοί που ζουν στην ελληνική 

ύπαιθρο, εργάζονται στα χωράφια. Αυτοί που ζουν στις μεγαλύτερες επαρχιακές 

πόλεις και κυρίως στην Αθήνα, χρησιμοποιούνται κυρίως  ως ανειδίκευτοι εργάτες. 

Οι μετανάστες συνήθως κατοικούν σε υπανάπτυκτες περιοχές της πρωτεύουσας, 

λόγω της ύπαρξης μικρών και φτηνών σπιτιών και πολλές φορές επιλέγουν να 

κατοικούν πολλοί σε ένα σπίτι.   
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Οι μετανάστες που τα τελευταία χρόνια έρχονταν στην Ελλάδα προέρχονται 

κυρίως από τη Μέση Ανατολή, την Ασία, γενικά από χώρες με κορανική 

εκπαίδευση. Αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν καθημερινά το Ισλάμ, αλλά μέσα τους 

κυριαρχούν τα εθνικά τους χαρακτηριστικά. Μέχρι πρόσφατα ήταν όπως είδαμε 

νέοι άντρες οι οποίοι έψαχναν για δουλειά ή προσπαθούσαν να μεταβούν σε 

χώρες της Ευρώπης. Έρχονταν από εμπόλεμες ζώνες, αυτό σημαίνει ότι μπορούν 

να αναπτύξουν βίαιη συμπεριφορά, ίσως κάποιοι να έχουν εκπαίδευση στα όπλα 

ή να έχουν έρθει σε επαφή με τζιχαντιστές. Δεν έχουν μαζί τους γυναίκες άρα δεν 

μπορούν να δημιουργήσουν μια δεύτερη γενιά.  

Σήμερα έρχονται πρόσφυγες γυναίκες και παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι στο 

μέλλον θα έχουμε τη δημιουργία δεύτερης γενιάς.  Η δεύτερη γενιά, έχει 

διαφορετικά χαρακτηριστικά και άλλες απαιτήσεις και η τρίτη ακόμα περισσότερο. 

Η δεύτερη και τρίτη γενιά αποποιούνται τα εθνικά τους χαρακτηριστικά και 

υιοθετούν την μουσουλμανική ταυτότητα. Αυτό είναι που γίνεται σήμερα στην 

Ευρώπη αλλά και σε όλον τον δυτικό κόσμο. Όμως το ίδιο γεγονός κάνει τους  

νέους μουσουλμάνους που ριζοσπαστικοπιούνται να  ξεχνούν ότι είναι πολίτες 

μιας χώρας, και να στρέφονται εναντίων της ίδιας τους της κοινωνίας.   

4. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 

 

4.1. Η ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

 

Στην  Ελλάδα του σήμερα ο ισλαμικός πληθυσμός αποτελείται τόσο από 

τους μουσουλμάνους μετανάστες όσο και από  έναν γηγενή πληθυσμό 

μουσουλμάνων που κατοικούν στο βόρειο Ελλάδα. Η τελευταίοι είναι η 

μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης και η κατάστασή της καθορίζεται 

από τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923114. Η μουσουλμανική μειονότητα της 

Δυτικής Θράκης αποτελείται από τρεις διαφορετικές εθνικές ομάδες. Η μεγαλύτερη 

ομάδα της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης είναι οι τουρκογενείς και 

αριθμούν 54.000 άτομα με πληθυσμό (10.000 στο νομό Ξάνθης, 42.000 στο νομό 
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Ροδόπης και 2.000 στο νομό Έβρου). Η δεύτερη ομάδα είναι οι Πομάκοι που 

κατοικούν κυρίως στα ορεινά της Ξάνθης και της Ροδόπης. Ο πληθυσμός τους 

φτάνει τις 36.000 (23.000 στο νομό Ξάνθης, 11.000 στο νομό Ροδόπης και 2.000 

στο νομό Έβρου) και η γλώσσα τους είναι τα πομάκικα, ένα σλαβογενές ιδίωμα. 

Υπάρχουν επίσης οι Τσιγγάνοι-Ρομά. Ο πληθυσμός τους ανέρχεται περί τις 

24.000 (από 11.000 περίπου στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης και 3.000 στο 

νομό Έβρου) και κατοικούν κυρίως στις παρυφές των μεγάλων πόλεων και σε 

διάφορα πεδινά χωριά.115   

Οι Πομάκοι είναι σλαβόφωνοι πληθυσμοί που κατοικούσαν στα βουνά της 

Ροδόπης, που είναι τα σύνορα ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Πρόκειται 

για έναν λαό αυτόχθονα, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην περιοχή, υιοθέτησε τη 

σλαβική γλώσσα λόγω των επιδρομών των Σλάβων στη νότια Βαλκανική, και στη 

συνέχεια αφομοιώθηκε από τους τουρκόφωνους πληθυσμούς. Για τους 

Τσιγγάνους, υπάρχουν αναφορές για την παρουσία τους στην Κωνσταντινούπολη,  

από τα μέσα του 11ου αιώνα. Από εκεί πέρασαν στη Θράκη και στη συνέχεια σε 

άλλα μέρη της Ευρώπης, υπό την πίεση της προέλασης των Οθωμανών.  

Χαρακτηριστικά της γλώσσας τους και θρησκευτικά τους έθιμα, δείχνουν ότι αφού 

εγκαταστάθηκαν στην Θράκη, ασπάστηκαν τον Χριστιανισμό. Μετά την υποταγή 

της Θράκης στους Οθωμανούς στα μέσα του δέκατου τέταρτου αιώνα, οι 

περισσότεροι από τους χριστιανούς ορθόδοξους τσιγγάνους προσηλυτίστηκαν στο 

Ισλάμ116.  

Οι περισσότεροι Πομάκοι και Τσιγγάνοι συνήθως θεωρούν τους εαυτούς 

τους ως Τούρκους και δηλώνουν ότι ανήκουν στην τουρκική εθνότητα117.  Μάλιστα 

οι σχέσεις των Αθίγγανων με τους Τουρκογενείς της περιοχής δεν ήταν ιδιαίτερα 

καλές. Ωστόσο, από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 η στάση των Τουρκόφωνων 

άρχισε να μεταβάλλεται υπέρ των Αθίγγανων, με αποτέλεσμα την προσέγγιση των 

δύο εθνοτικών ομάδων. Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται από  την πλευρά 
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τους μια προσπάθεια απόρριψης της καταγωγής τους και υιοθέτησης ως γλώσσας 

έκφρασης της τουρκικής, αφού αυτή διαθέτει περισσότερο κύρος 118  

Οι Μουσουλμάνοι της Θράκης είναι Έλληνες πολίτες και απολαμβάνουν 

πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Αυτό τους δίνει το δικαίωμα να ιδρύουν σωματεία, 

συνδικάτα και πολιτικά κόμματα, ενώ έχουν το δικαίωμα της  ψηφοφορίας ή / και 

της εκλογής. Όπως αναφέρθηκε η μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης 

είναι συγκεντρωμένη στους  νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, και αυτό έχει 

οδηγήσει σε ένα υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης σε τοπικό αλλά και εθνικό  

επίπεδο. Έτσι στις εκλογικές περιφέρειες της Ξάνθης και της Ροδόπης για τις 

ευρωεκλογές το 2014,το μειονοτικό Κόμμα Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας (ΚΙΕΦ) της 

μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης βγήκε πρώτο με 42.635 ψήφους.119 

Στο κομμάτι της θρησκείας η Ελλάδα δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα 

στους μουσουλμάνους πολίτες της Δ. Θράκης. Σε όλη τη διάρκεια  του 20ο αιώνα, 

σε αντίθεση με ότι συνέβαινε στα υπόλοιπα Βαλκάνια, τα θρησκευτικά ιδρύματα 

και τα ιεροσπουδαστήρια (medrese) δεν σταμάτησαν τη λειτουργία τους, ενώ το 

κράτος διαχειριζόταν και τα ισλαμικά κληροδοτήματα (βακούφια)120. Η ελληνική 

κυβέρνηση διορίζει τους  μουφτήδες οι οποίοι εκτός από θρησκευτικοί ηγέτες είναι 

και δικαστές (ιεροδίκες).121 Εκδικάζουν λοιπόν υποθέσεις των μουσουλμάνων της 

μειονότητας στα ιεροδικεία, ενώ στα άλλα μουσουλμανικά κράτη οι μουφτήδες 

διατηρούν μόνο τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.122 Βέβαια τα παραπάνω δεν 

σημαίνουν ότι η Δυτική Θράκη είναι ένα ιδανικό μέρος για τη μουσουλμανική 

μειονότητα, μιας και ο βαθμός ανάπτυξης της περιοχής δεν είναι μεγάλος. Επίσης 

τα τελευταία χρόνια υπάρχουν φωνές διαμαρτυρίας από στελέχη της μειονότητας, 

ότι οι μουφτήδες δεν πρέπει διορίζονται από το κράτος αλλά να εκλέγονται 

απευθείας από τους μουσουλμάνους κατοίκους της Δ. Θράκης.  
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Από την συνθήκη της Λωζάννης και μετά οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν 

βοήθησαν στην οικονομική ανάπτυξη της μειονότητας της Δ. Θράκης. Αυτό είχε 

σαν αποτέλεσμα οι κάτοικοι να οδηγηθούν στην μετανάστευση, προς Γερμανία, 

Τουρκία αλλά και τις αστικές περιοχές της Ελλάδας κυρίως την Αθήνα. Αυτή η 

εσωτερική μετανάστευση χρονολογείται από τις αρχές του 1970 και συνεχίζεται 

μέχρι σήμερα. Έτσι εκτός από τους μουσουλμάνους από την Ασία και τη Β. 

Αφρική στην Αθήνα υπάρχουν περίπου 15.000 μουσουλμάνοι από τη Δ. Θράκη.123 

Εκτός από την κίνηση προς την ελληνική πρωτεύουσα, πριν από περίπου 20 

χρόνια κάποιοι από τους προαναφερόμενους μουσουλμάνους αποφάσισαν να 

αφήσουν τη Δυτική Θράκη, και να μεταναστεύσουν στην Τουρκία. Ωστόσο, επειδή 

το τουρκικό κράτος δεν ήθελε να μειωθεί ο αριθμός της μειονότητας,  αρνήθηκε, 

από το 1960, την έκδοση αδειών παραμονής και εργασίας για τους 

μουσουλμάνους με ελληνική ιθαγένεια. Όταν αυτοί αποφάσισαν να γυρίσουν στην 

Ελλάδα είχαν χάσει την ελληνική ιθαγένεια.124  Ένα άλλο πρόβλημα που  

αντιμετωπίζει η μουσουλμανική μειονότητα από τη Θράκη που κατοικεί στην 

περιοχή της Αθήνας, έχει να κάνει με την ταφή των νεκρών. Δεδομένου ότι δεν 

υπάρχουν μουσουλμανικά νεκροταφεία στην Αθήνα, αυτοί οι μουσουλμάνοι 

αναγκάζονται να μεταφέρουν τους νεκρούς τους πίσω στη Θράκη, γεγονός που 

τους επιβαρύνει οικονομικά.  

Οι σχέσεις τώρα μεταξύ μουσουλμάνων μεταναστών, με την 

προϋπάρχουσα μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης είναι πολύ 

περιορισμένες, λόγω του γεγονότος ότι λίγοι μετανάστες αποφασίζουν να 

κατοικήσουν και να εργαστούν στις φτωχές περιοχές της Δυτικής Θράκης, όπου 

κατοικεί η μειονότητα. Επίσης οι μουσουλμάνοι μετανάστες ενδιαφέρονται να 

δουλεύουν και να στέλνουν χρήματα στην πατρίδα τους οπότε δεν τους 

ενδιαφέρουν οι σχέσεις με την ελληνική μουσουλμανική μειονότητα στην Αθήνα. 

Επιπλέον, οι μουσουλμάνοι βουλευτές που εκλέγονται στη Δυτική Θράκη δεν 
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φαίνεται να ενδιαφέρονται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 

μουσουλμανικός πληθυσμός των μεταναστών στην Αθήνα.125 

4.2. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 

 Οι μουσουλμάνοι που κατοικούν στην Αθήνα μαζεύονται για να 

προσευχηθούν σε ‘’πρόχειρους’’  χώρους, είτε σε ιδιωτικές κατοικίες είτε σε 

αποθήκες, γκαράζ, μικρά καταστήματα σε υποανάπτυκτες περιοχές της 

πρωτεύουσας. Από τα περίπου εκατό ‘’πρόχειρα’’ τζαμιά που λειτουργούσαν στην 

Αθήνα έχουν κλείσει περί τα σαράντα. Οι λόγοι σύμφωνα με τους έλληνες είναι 

οικονομικοί, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των μουσουλμανικών κοινοτήτων οι 

αυστηρότερες προϋποθέσεις λειτουργίας, που έβαλε το ελληνικό κράτος. 126  Σε 

κάθε αίθουσα προσευχής προσεύχονται μουσουλμάνοι ίδιας εθνικότητας και 

θρησκευτικού δόγματος.  Για τους μετανάστες, η συνάντηση με τους ανθρώπους 

κοινής θρησκείας, γλώσσας και καταγωγής, τους κάνει να αισθάνονται πιο άνετα 

και αποτελεί ένα χώρο κοινωνικής συναναστροφής.  

Χώροι προσευχής (Masjid) βρίσκονται και σε άλλες ελληνικές πόλεις όπως 

τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Ηράκλειο. Παρόλο που το Ισλάμ αναγνωρίζεται 

επίσημα από το Ελληνικό Σύνταγμα ως «γνωστή θρησκεία»127, οι περισσότερες 

από αυτές τις αίθουσες προσευχής είναι παράνομες λόγω του γεγονότος ότι οι 

μετανάστες που συγκεντρώνονται σε αυτά τα μέρη απλά δεν έχουν υποβάλει 

αίτηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για άδεια ‘’ευκτήριου 

οίκου’’. Όπως εξηγεί στα ‘’Παραπολιτικά’’ ο  Γιώργος Καλαντζής, Γενικός 

Γραμματέας Θρησκευμάτων «Συνήθως οι χώροι αυτοί νοικιάζονται από κάποιον 

πολιτιστικό σύλλογο ή από δύο-τρεις νόμιμους μετανάστες ή Έλληνες 

μουσουλμάνους πολίτες, και ενώ δηλώνουν άλλες χρήσεις στο μισθωτήριο, 

κυρίως πολιτιστικές εκδηλώσεις, χρησιμεύουν και ως χώροι προσευχής» 128 
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Οι μουσουλμάνοι της Δ. Θράκης κατά καιρούς έφτιαξαν οργανώσεις για να 

μπορέσουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και να διεκδικήσουν τα 

δικαιώματά τους. Οι περισσότερες από αυτές δεν είχαν επίσημα καταγραφεί ή 

λειτούργησαν για μικρό χρονικό διάστημα. Από αυτές ξεχωρίζει η Πανελλήνια 

Ομοσπονδία υποστήριξης των μουσουλμάνων στην Ελλάδα -η Φιλότητα (φιλία) η 

οποία δημιουργήθηκε το 1997 από Πομάκους απόφοιτους πανεπιστημίου. 

Αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην ιστορία της παρουσίας της μουσουλμανικής 

μειονότητας της Δ. Θράκης στην  Αθήνα. Ωστόσο η Φιλότητα προσπαθεί να  

εξυπηρετεί και απευθύνεται σε όλους τους μουσουλμάνους που διαμένουν στην 

Αθήνα και την Ελλάδα, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Έχει επικεντρωθεί 

στην δημιουργία θρησκευτικής υποδομής για τους μουσουλμάνους της 

πρωτεύουσας, καθώς και στην προσπάθεια δημιουργίας μουσουλμανικού 

νεκροταφείου.129 Μέλη της Φιλότητας συνεργάζονται επίσης με αριστερές / 

αντιρατσιστικές οργανώσεις και  συμμετέχουν σε αντιρατσιστικές εκδηλώσεις. 

Τέλος σύμφωνα με ανακοίνωση της, μέσω του προέδρου της Μεχμέτ Ιμάμ, οι 

μουσουλμάνοι στην Ελλάδα δεν πρέπει να αφήσουν κάποιους φονταμενταλιστές 

ξενόφερτους, να τους διασπάσουν, να τους προσδιορίσουν,  και να 

δημιουργήσουν πόλωση μεταξύ των ορθοδόξων και των μουσουλμάνων στην  

Ελλάδα. 130 

Παρ 'όλα αυτά, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι μετανάστες είναι ακόμη 

μακριά  από την ίδρυση μιας επίσημης οργάνωσης που θα εκπροσωπεί όλες τις 

μουσουλμανικές κοινότητες στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι’ αυτό. Κατ 

'αρχάς, το πρωταρχικό μέλημα της πλειοψηφίας των μουσουλμάνων μεταναστών 

στην Ελλάδα είναι να μαζέψουν αρκετά χρήματα και να επιστρέψουν στις πατρίδες 

τους, στις οικογένειές τους. Μετά υπάρχει έλλειψη ελλήνων μουσουλμάνων με 

υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και εμπειρίας που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη 

γέφυρα ανάμεσα στις μουσουλμανικές ομάδες και την ελληνική κυβέρνηση και  

κοινωνία. Τέλος όπως αναφέρθηκε το ενδιαφέρον του ελληνικού κράτους είναι 
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γενικά πολύ περιορισμένο στο να στηρίξει τις θρησκευτικές οργανώσεις  των 

μουσουλμάνων μεταναστών. 131
 

5. Η ΙΔΡΥΣΗ  ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ132 

 

Το ζήτημα του τεμένους είναι ένα θέμα που ταλανίζει το ελληνικό κράτος για 

αρκετές δεκαετίες. Η ανέγερση τζαμιού στην Αθήνα αντιμετωπίστηκε με 

καχυποψία και αναβλητικότητα από όλες τις κυβερνήσεις, αλλά και το μεγαλύτερο 

τμήμα της κοινής γνώμης. Η ύπαρξη όμως κατά την διάρκεια των τελευταίων 

δεκαετιών μεγάλου αριθμού αλλοδαπών μουσουλμάνων, αλλά και μουσουλμάνων 

από τη Θράκη στην Αττική, θέτει το ζήτημα  σε νέα βάση. Αρχικά ενόψει των 

ολυμπιακών αγώνων, το 2000 στα πλαίσια του νόμου για τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του 2004, καθορίστηκε η χωροθέτηση Ισλαμικού Πολιτιστικού Κέντρου, 

στο οποίο θα κτιζόταν και τέμενος, σε έκταση του Υπουργείου Γεωργίας στη Θέση 

Χούσμουζα στην Παιανία.133  

Παρά το γεγονός ότι το τζαμί υποτίθεται θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες των 

μουσουλμάνων της Αθήνας, αφενός το ελληνικό κράτος δεν ήρθε σε επαφή με 

τους  εκπρόσωπους των μουσουλμάνων μεταναστών, αφετέρου το τζαμί και το 

Κέντρο θα ανεγειρόταν αρκετά μακριά από τους τόπους διαμονής των 

μουσουλμάνων της πρωτεύουσας, ακυρώνοντας ουσιαστικά την καθημερινή 

χρησιμότητά του.  Εν τω μεταξύ, ο βασιλιάς Fahd της Σαουδικής Αραβίας 

συμφώνησε να χρηματοδοτήσει την ανέγερση του τεμένους και του ισλαμικού 

κέντρου, οπότε οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ελληνικής και της κυβέρνησης της 

Σαουδικής Αραβίας, ανέβαλαν  την ανέγερσή του.134  

 Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης να μην  συζητά κατευθείαν με τις 

μουσουλμανικές μειονότητες, αλλά με τους Άραβες διπλωμάτες, αφήνει αμφιβολίες 

κατά πόσον η ανέγερση ενός κεντρικού τεμένους θα μπορούσε να εξυπηρετήσει 

πραγματικά τις λατρευτικές ανάγκες των διαφορετικών μουσουλμανικών 
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κοινοτήτων. Έντονες ωστόσο ήταν οι συζητήσεις  στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

καθώς και στους κόλπους των πολιτικών κομμάτων, της Εκκλησίας, αλλά και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής που θα χτιζόταν το τέμενος. 

Σε αντιπαράθεση εντός και εκτός Βουλής εξελίχτηκε, εν όψει των 

Ολυμπιακών Αγώνων, η ανέγερση στην Παιανία του ισλαμικού τεμένους Η 

αντιπολίτευση εξέφρασε, σχεδόν ομόφωνα, σοβαρές αντιρρήσεις για το έργο. Οι 

κύριες ενστάσεις αφορούσαν την επιλογή της τοποθεσίας και τον τρόπο που οι 

κυβέρνηση προσπάθησε να περάσει το σχέδιο νόμου για το τέμενος. Βέβαια 

υπήρχαν και αρκετοί βουλευτές, συμπεριλαμβανομένων του κυβερνώντος 

κόμματος, οι οποίοι ήταν εντελώς εναντίον της κτήσης στην Αθήνα ενός  κεντρικού 

τζαμιού και του Ισλαμικού πολιτιστικού κέντρου για ιδεολογικούς λόγους. Επίσης  

οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι, προσπάθησαν με διαμαρτυρίες προς την 

κυβέρνηση να αντισταθούν στην οικοδόμηση του τεμένους στην Παιανία, 

προβάλλοντας αιτίες όπως ότι θα υποβαθμιστεί ποιότητα ζωής και η περιοχή από 

την προσέλευση μουσουλμάνων και ότι το τέμενος θα διαταράξει την ηρεμία της 

περιοχής.135 

Οι πιέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος άμεσες ή έμμεσες έπαιξαν ασφαλώς 

σημαντικό ρόλο στην άκαρπη έκβαση της πολυετούς προσπάθειας. Θα πρέπει 

όμως να τονιστούν κάποιες ιδιαιτερότητες. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει διαχωρισμός 

Κράτους-Εκκλησίας και οι  Έλληνες έχουν την τάση να συνδέουν τις θρησκευτικές 

απόψεις πολύ στενά με την εθνότητα136. Επίσης σύμφωνα με παλιό νόμο για τη 

λειτουργία Ναού οποιουδήποτε δόγματος, προαπαιτείται άδεια εκτός από το 

Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, και από την οικεία 

ανεγνωρισμένη εκκλησιαστική αρχή.137  

Η ιεραρχία της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν ήρθε σε ανοιχτή 

κόντρα με την απόφαση της πολιτείας και έδωσε την συγκατάθεσή της . Παρ 'όλα 

αυτά ο Μητροπολίτης Μεσογείων Αγαθόνικος στην ετήσια έκθεσή της 
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Μητρόπολης του για το έτος 1999, που αναφέρεται στο θέμα του τεμένους και του 

Ισλαμικού πολιτιστικού κέντρου έγραψε: «Οφείλω σε σας, αγαπημένο μου ποίμνιο, 

να συμπεριλάβω στην ετήσια έκθεσή μου ένα θέμα μεγάλης σημασίας και 

ενδιαφέροντος. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για ένα θέμα το οποίο θα οδηγήσει 

σε πολλά προβλήματα και ανακατατάξεις. Αναφέρομαι στο κεντρικό τζαμί στην 

Αθήνα  και στο Ισλαμικό πολιτιστικό κέντρου, το οποίο πρόκειται να χτιστεί στην 

κορυφή ενός λόφου στην Παιανία. Η Ιερά Μητρόπολις μας σε συνεργασία με τις 

τοπικές αρχές και τον τοπικό πληθυσμό θα αντιδράσει έντονα στην προσπάθεια 

να νοθεύουν τη θρησκευτική, πολιτιστική, κοινωνική και παραδοσιακή δομή και τη 

ζωή των πολιτών των Μεσογείων ... Καλώ τους πολίτες των Μεσογείων να 

αγωνιστούν για να αποτραπεί η εγκατάσταση αλλοδαπών, επικίνδυνων και 

αιρετικών στοιχείων στην περιοχή μας»138 

Τον Ιούνιο του 2002 ο Ευρωπαίος Επίτροπος Alvaro Gil-Robles, 

επισκέφθηκε την Αθήνα, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μετά το σύντομο πέρασμά του ο επίτροπος έγραψε 

μια έκθεση για την Επιτροπή Υπουργών και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση. 

Όσον αφορά τη δημιουργία ενός τεμένους στην Αθήνα, δήλωσε: «Μια ερώτηση 

σχετική με τους τόπους λατρείας είναι η έλλειψη επίσημου τεμένους στην Αθήνα, 

όπου, εκτός από τους Έλληνες μουσουλμάνους, αρκετές χιλιάδες μουσουλμάνοι 

ξένης καταγωγής ζουν εκεί ως αποτέλεσμα της μεγάλης μετανάστευσης. Προς το 

παρόν οι προσκυνητές, σύμφωνα με την έκθεση που έλαβα από διάφορες ΜΚΟ 

με επίσημη επιβεβαίωση, συναντούνται σε σαφώς ακατάλληλους χώρους, όπως 

διαμερίσματα, υπόγεια, γκαράζ και άλλες ιδιωτικές εγκαταστάσεις. Όταν αυτό το 

ζήτημα τέθηκε στην ηγεσία, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων - καθώς και ο 

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος - με διαβεβαίωσαν ότι δεν είχαν καμία αντίρρηση για 

την ανέγερση τεμένους, αλλά επικαλέστηκαν την τοπική αντίσταση. Απευθύνω 

έκκληση στην αλληλεγγύη, το πνεύμα της ανεκτικότητας και την καλή θέληση όλων 

των ενδιαφερομένων να επιλέξουν ένα μέρος εύκολα προσπελάσιμο για τους 
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προσκυνητές στο οποίο θα οικοδομηθεί ένα τζαμί για τους μουσουλμάνους που 

είναι εγκαταστημένοι στην περιοχή της Αθήνας». 139  

Παρατηρούμε ότι με τις επιλογές των μέχρι σήμερα ελληνικών 

κυβερνήσεων, δεν τίθενται στοιχειώδεις όροι και προϋποθέσεις για την λειτουργία 

των θρησκευτικών χώρων των μουσουλμάνων, που λειτουργούν σήμερα σε  μια 

ζώνη αφάνειας. Με αυτό τον τρόπο όμως  αφήνεται ανέλεγκτη η πιθανότητα 

διείσδυσης φονταμενταλιστικών ισλαμιστικών κύκλων και διαιωνίζεται η 

ισλαμοφοβία. Τελειώνοντας, αξίζει να τονίσουμε ότι μέχρι σήμερα, δεν έχει 

δημιουργηθεί κεντρικό τέμενος στην Αθήνα. 

6. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Το Ισλάμ πέρασε πλέον οριστικά στη Δύση. Όχι με κατακτητικούς πολέμους 

όπως παλιά, αλλά με την μετανάστευση μουσουλμανικών πληθυσμών που 

αναζητούσαν καλύτερες συνθήκες ζωής. Η ύπαρξη μουσουλμανικών πληθυσμών 

σε διάφορες χώρες αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν συνδυάζεται με το φαινόμενο 

της παγκοσμιοποίησης. Στην Ελλάδα όπως και στην Ευρώπη υπάρχει το 

παραδοσιακό σουνιτικό Ισλάμ, ορισμένες αποκλίνουσες ομάδες και το Ισλάμ των 

μεταναστών, αυτό το οποίο ο Ολιβιέ Ρουά χαρακτηρίζει ως «Το 

παγκοσμιοποιημένο Ισλάμ». Δεν πρόκειται βέβαια για την πλευρά του 

εξτρεμιστικού Ισλάμ, αλλά ένα καθ’ όλα ειρηνικό Ισλάμ, του οποίου τα μέλη είναι 

κυρίως οικονομικοί μετανάστες.140 H  Ελλάδα, όπως και η Ευρώπη τα τελευταία 

χρόνια, έχουν αποκτήσει χαρακτήρα πολυπολιτισμικό και πολυθρησκευτικό. Ποιο 

θα είναι όμως  το μέλλον όλων αυτών των διαφορετικών κοινοτήτων;   

Η Ελλάδα όντας μια από τις πιο ομοιογενείς χώρες στην περιοχή και εθνικά 

και θρησκευτικά, και καλούμενη μέχρι πρότινος να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της 

δικής της μουσουλμανικής μειονότητας της Δ. Θράκης, απέναντι στα οποία ήταν 

ήδη δύσκαμπτη, τώρα καλείται να αντιμετωπίσει το φαινόμενο του όλο και 

αυξανόμενου αριθμού των μουσουλμάνων μεταναστών. Το κράτος όμως  δεν 

μπορεί πλέον να κρατάει τα προβλήματα ‘’κάτω από το χαλί’’. Βασικότερο 
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πρόβλημά των μεταναστών, και κυρίως στην περιοχή της Αθήνας όπου ο αριθμός 

τους είναι  μεγάλος, είναι η απουσία ενός ενιαίου αναγνωρισμένου επίσημα τόπου 

λατρείας, καθώς και η έλλειψη ενός κεντρικού οργάνου εκπροσώπησης όλων των 

μουσουλμάνων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι μουσουλμάνοι να αναγκάζονται να 

ενοικιάζουν αίθουσες, τις οποίες διαμορφώνουν σε τζαμιά και για να υπάρχει 

μονιμοποίηση από τις ελληνικές αρχές τα λειτουργούν ως κέντρα συλλόγων ή 

λέσχες. Όταν το ζήτημα της ίδρυσης του τεμένους στην Αθήνα βγήκε στην 

επιφάνεια, το ελληνικό κράτος και η κοινωνία δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν. 

Δυστυχώς, αυτό που δεν έχει ακόμη γίνει κατανοητό, είναι ότι το Ισλάμ έχει 

γίνει μια ‘’εγχώρια’’ θρησκεία και όχι κάποιο ξένο φαινόμενο. Η Ελλάδα θα πρέπει 

να υιοθετήσει μια σοβαρή μεταναστευτική πολιτική, να χαράξει σαφείς πολιτικές 

απέναντι στις θρησκευτικές μειονότητες. Αυτό βέβαια προϋποθέτει τη γνώση των 

θρησκευτικών κανόνων, και των ιδιαιτεροτήτων που απορρέουν από αυτούς. 

Επιπλέον θα πρέπει να τηρεί τους διεθνείς κανόνες που είναι σχετικοί με τα 

θέματα σεβασμού των θρησκευτικών παραδόσεων, αλλά όχι σε βάρος της 

προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η μετάβαση προς μια πολύ-

θρησκευτική κοινωνία είναι αναμφίβολα μια διαδικασία δύσκολη. 141 

7. Η ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

  Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν παρούσα στην περιοχή των Βαλκανίων  

για πέντε αιώνες. Η πολύχρονη παρουσία της και η επιρροή που είχε σχεδόν σε 

κάθε πτυχή της ζωής των τοπικών μουσουλμάνων έχει επηρεάσει ιδιαίτερα το 

κομμάτι της θρησκείας και του πολιτισμού τους. Ωστόσο μετά την απόσυρση της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι μουσουλμάνοι της περιοχής λόγο της 

απομόνωσης  μεταξύ των χριστιανικών κοινοτήτων, αλλά και της εγγύτητας με 

ευρωπαϊκές δυνάμεις, όπως η Αυστρο-Ουγγαρία, άρχισαν να αποστασιοποιούνται 

από την αυτοκρατορία και προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα ‘’τοπικό Ισλάμ’’ 

που θα ήταν συμβατό με το δυτικό τρόπο ζωής.142  
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Οι πολιτικές των κομμουνιστικών κρατών της περιοχής στην κοινωνική αλλά 

κυρίως στην θρησκευτική ζωή των μουσουλμάνων πολιτών, τους ανάγκασαν να 

αποξενωθούν από την Ανατολή και να φτιάξουν πιο στενές σχέσεις με τη δύση. 

Αρκετές χιλιάδες μουσουλμάνων μεταναστών από τα κράτη των Βαλκανίων  

εργάστηκαν  στη Δυτική Γερμανία, Ελβετία και Αυστρία, συμβάλλοντας έτσι στην 

ανταλλαγή ιδεών και νοοτροπίας.143 Αυτοί μετέφεραν στις πατρίδες τους και στις 

κοινότητες τους εκτός από χρήματα και ένα αέρα νεωτερισμού στη  θρησκευτική 

τους ζωή. Φάνηκε ότι το τέλος του εικοστού αιώνα οι μουσουλμάνοι των 

Βαλκανίων είναι πιο κοντά στην Ευρώπη και αρκετά μακριά από την Τουρκία. 

Ωστόσο, τις επόμενες δύο δεκαετίες η σχέση αυτή θα αλλάξει. 

Οι μεγάλες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές στις χώρες των 

Βαλκανίων, δημιούργησαν νέες συνθήκες,  τις οποίες έσπευσε να επωφεληθεί  η 

Τουρκία. Ο ακτιβισμός της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται κυρίως 

στην εγγύς γειτονιά της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνει για την αύξηση της επιρροής 

της στις χώρες που υπάρχει μουσουλμανικό ή τουρκικό στοιχείο, στηριζόμενη 

στους θρησκευτικούς και ιστορικούς δεσμούς με αυτές. 

Κατά τη διάρκεια των γιουγκοσλαβικών συγκρούσεων η Τουρκία ως μέλος 

του ΝΑΤΟ και στενός σύμμαχος της Αμερικής, έστειλε ειρηνευτικές δυνάμεις στην 

Αλβανία, στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), στη 

Βοσνία- Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο. Η παρουσία της Τουρκίας στην 

περιοχή την δεκαετία του 90, περιορίστηκε στη σφαίρα της υψηλής πολιτικής και 

αντανακλά την κοσμική θεώρηση της Τουρκικής Δημοκρατίας. Αυτό που προωθεί 

είναι η ιδέα του ‘’παντουρκισμού’’ δηλαδή την ιδέα, ότι όπου υπάρχουν 

μουσουλμάνοι, αυτοί είναι Τούρκοι. Κύριο χαρακτηριστικό των θέσεων της 

Τουρκίας είναι ο εθνικισμός.144  

Έτσι στην Αλβανία δόθηκαν ενισχύσεις για την επιστροφή  του πληθυσμού 

προς το Ισλάμ, με την επισκευή, ανακατασκευή χώρων λατρείας που υπενθύμιζαν 

την οθωμανική κληρονομιά. Ταυτόχρονα με τουρκική παρότρυνση η χώρα έγινε 
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μέλος της Ισλαμικής Διάσκεψης, ενώ υλοποιήθηκαν προγράμματα στρατιωτικής, 

οικονομικής και άλλων μορφών συνεργασίας. Στη Βουλγαρία, οι τουρκικές κινήσεις 

τη δεκαετία του 90 ήταν πιο  επιθετικές αφού το καθεστώς Ζίφκοφ υπεύθυνο για τη 

φυγή χιλιάδων Τούρκων είχε καταρρεύσει, και τώρα υπήρχε ελευθερία πολιτικής 

δράσης από την τουρκική πλευρά. Τα νέα βουλγαρικά δεδομένα άνοιξαν  το 

δρόμο στην Τουρκία, η οποία με όπλο τον κρίσιμο αριθμό Τούρκων και 

μουσουλμάνων (Πομάκοι, Ρομά), συμμετείχε στις διάφορες κυβερνήσεις 

συνασπισμού.145 Στην πρώην Γιουγκοσλαβία- με εξαίρεση τις δημοκρατίες όπου ο 

χριστιανικός πληθυσμός υπερτερεί- η Τουρκία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει την 

πολιτική προστασίας των τουρκικών-μουσουλμανικών πληθυσμών. Ταυτόχρονα 

σε κρατικό επίπεδο η Τουρκία, αναγνώρισε στις 6 Φεβρουαρίου 1992 και τις 

τέσσερις πρώην γιουγκοσλαβικές δημοκρατίες που κήρυξαν την ανεξαρτησία τους  

και το ίδιο έπραξε αργότερα και με το Κόσσοβο, ενώ ήταν η πρώτη χώρα που 

άνοιξε πρεσβεία στη Βοσνία –Ερζεγοβίνη, και κατά τη διάρκεια του πολέμου, 

τάχθηκε ανοιχτά υπέρ των μουσουλμάνων, εμπλέκοντας και την Ισλαμική 

Διάσκεψη. Το Φεβρουάριο του 1993, ο Τ. Οζάλ, έκανε επίσκεψη στη Σόφια, στα 

Τίρανα,  στα Σκόπια  και στο Ζάγκρεμπ, για να λάβει υποστήριξη για τις τουρκικές 

θέσεις.146  

 Ταυτόχρονα  στην περιοχή, και σε περιοχές  όπως η Αλβανία ή το 

Κόσσοβο, έκαναν την  εμφάνιση τους θρησκευτικά δίκτυα από την Σαουδική 

Αραβία και τον Κόλπο που χρησιμοποιώντας ως μέσω την φιλανθρωπική τους 

δράση προσπάθησαν να  προσηλυτίσουν τις μουσουλμανικές κοινότητες στον 

ουαχαμπισμό.147 Αυτά παρέμειναν μέχρι τις αρχές του 2000 όπου και 

αποχώρησαν από την περιοχή, κάτω από τις πιέσεις και των Ηνωμένων Πολιτειών 

στο πλαίσιο του ‘’πολέμου κατά της τρομοκρατίας’’148. Ωστόσο, οι πολιτικές 

αλλαγές στην Τουρκία είχαν σαν αποτέλεσμα την ενεργό συμμετοχή πλέον όχι 

μόνο του Κράτους, αλλά και θρησκευτικών και φιλανθρωπικών οργανώσεων στα 

Βαλκάνια. Από το 2000, οι Τουρκικές θρησκευτικές οργανώσεις, ιδίως το κίνημα  
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Γκιουλέν , άρχισαν να δημιουργούν ένα ισχυρό έρεισμα στις περιοχές της Βοσνίας, 

του Κοσσόβου , της ΠΓΔΜ και της  Αλβανίας.  

Σε κυβερνητικό επίπεδο, ο νέος ρόλος της Τουρκίας ως μια μουσουλμανική 

δύναμη στην περιοχή έγινε δεκτός από την πλειοψηφία των κυβερνήσεων. 

Σύμφωνα με τον  Ӧktem Kerem  «στα μάτια της διεθνούς κοινότητας και για κράτη 

όπως η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η ΠΓΔΜ, την Τουρκία θεωρήθηκε ως 

μια χώρα ικανή να προάγει το μετριοπαθές Ισλάμ στην περιοχή».149 Μέσα από 

κυβερνητική υπηρεσία ΤΙΚΑ150, και το Diyanet151, η Τουρκία έχει διοχετεύσει  

σημαντικά χρηματικά ποσά για τα έργα ανοικοδόμησης, αναπτυξιακά 

προγράμματα και μη κυβερνητικές οργανώσεις.152 Το σημαντικό είναι ότι 

διαφορετικές υπηρεσίες από την Τουρκία που στην χώρα τους δεν 

συνεργάζονταν, ένωσαν τις δυνάμεις τους στα Βαλκάνια. Ίσως σε αυτό έπαιξε 

ρόλο η νέα  πολιτική ελίτ, με επικεφαλής τον Τούρκο Πρόεδρο Αμπντουλάχ Γκιούλ  

και τον υπουργό Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου, ο οποίος «εισήγαγε ένα νέο 

δόγμα πολιτικής που ξεπέρασε τα όρια της συμβατικής διπλωματίας και της 

υψηλής πολιτικής, φθάνοντας στο μικρο-επίπεδο των κοινοτικών οργανώσεων και 

της λαϊκής πολιτικής.»153 

Είναι λοιπόν προφανές ότι, η Τουρκία επιδιώκει μια πιο ενεργό εμπλοκή 

στα Βαλκάνια. Πως όμως αντιμετωπίζουν τα κράτη των Βαλκανίων και οι 

μουσουλμανικές κοινότητες που ζουν σε αυτά την στάση αυτή της Τουρκίας; 

Σαφώς επειδή η Τουρκία είναι η πιο μεγάλη μουσουλμανική χώρα στην περιοχή τα 

κράτη μπορούν να στηριχτούν και πολιτικά και οικονομικά σε αυτή. Επίσης το 

τουρκικό Ισλάμ σαν θρησκεία είναι πιο κοντά στους μουσουλμάνους των 

Βαλκάνιων, και όλες οι ισλαμικές κοινότητες της περιοχής προήλθαν από 

Οθωμανικές  δομές θρησκευτικής διακυβέρνησης.154   
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Τα συναισθήματα ωστόσο προς την Τουρκία, κυμαίνονται από το επίπεδο 

της συμπάθειας και οικειότητας σε ορισμένες περιοχές, ιδιαίτερα στην ΠΓΔΜ και το 

Κόσσοβο, μέχρι τον υψηλό σκεπτικισμό σε περιοχές όπως η Βοσνία. 155 Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι οι τοπικοί μουσουλμανικοί πληθυσμοί, παρά τα όσα 

αναφέραμε πιο πάνω θεωρούν τους εαυτούς τους περισσότερο ως Ευρωπαίους 

μουσουλμάνους, που επιδιώκουν να συνδεθούν με άλλα έθνη που ανήκουν στην 

οικογένεια της Ευρώπης. Παρά το γεγονός ότι ορισμένες δηλώσεις Τούρκων 

πολιτικών, ιδίως του υπουργού Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου, δείχνουν το 

αντίθετο, οι μουσουλμάνοι των Βαλκανίων δεν επιθυμούν να γίνουν μέρος τη νέο –

οθωμανικής αυτοκρατορίας αλλά μάλλον μέρος της ΕΕ. Σαφώς και η βοήθεια από 

την Τουρκία είναι ευπρόσδεκτη, αλλά παρά τις παρόμοιες νοοτροπίες, υπάρχουν 

διαφορετικοί πολιτικοί, κοινωνικοί και γεωγραφικοί παράγοντες που  οδηγούν 

στους τοπικούς μουσουλμανικούς πληθυσμούς να στηρίζονται περισσότερο στις 

δικές τους δυνάμεις για να υποστηρίξουν την θρησκευτική αλλά και πολιτική ζωή 

τους.   

 Ένα ερώτημα που προκύπτει από τα ευρήματα αυτά είναι, τι διαφορά θα 

κάνει η νέα τουρκική παρουσία στα Βαλκάνια; Σύμφωνα με τον Kerem Öktem156 η 

‘’τουρκική επιστροφή’’ στα Βαλκάνια θα μπορούσε να έχει, σε μεσοπρόθεσμο 

ορίζοντα, ένα πολύ ισχυρότερο αντίκτυπο στην οργάνωση των μουσουλμανικών 

κοινοτήτων και την πρακτική της θρησκευτικής τους ζωής, από ό, τι οι πολιτισμικά 

ξένες και πολιτικά επαναστατικές αραβικές και ισλαμικές αποστολές. Ήδη σε 

χώρες όπως η Αλβανία ο μουσουλμανικός πληθυσμός έχοντας τη δυνατότητα 

επιλογής στράφηκε στο πιο ‘’φιλελεύθερο’’ τμήμα του Ισλάμ που έφερε στη χώρα η 

Τουρκία.157 Το πώς θα επηρεάσει αυτό την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και 

την εξωτερική πολιτική των χωρών των Βαλκανίων θα εξαρτηθεί από το πολιτικό, 

νομικό και κοινωνικό πλαίσιο σε κάθε χώρα, καθώς και από τις εξελίξεις στην 

Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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8. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ  ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 

 

Η Τουρκία λόγω της γεωγραφικής της εγγύτητας αλλά και των ιστορικών 

δεσμών, παίζει συγκεκριμένο ρόλο στην περιοχή.  Η πολιτική της Τουρκίας όσον 

αφορά την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης βασίζεται σε δύο στοιχεία: στην 

διαμάχη με την Ελλάδα και στην επιθυμία της να γίνει μέλος της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.158  Από την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάννης, ο στόχος της 

Τουρκίας στο χώρο της Θράκης, είναι ο πλήρης και αδιαμφισβήτητος έλεγχος της 

μουσουλμανικής μειονότητας. Εθνολογικά, η μουσουλμανική μειονότητα στη 

Θράκη, αποτελείται από τους τουρκογενείς ,τους Πομάκους  και τους Αθίγγανους. 

Το ποσοστό των τουρκογενών ήταν παλαιότερα υψηλότερο, γύρω στο 45% του 

συνόλου της μειονότητας, αλλά σήμερα έχει μειωθεί σημαντικά, λόγω της 

μετανάστευσης πολλών στην Τουρκία αλλά και σε χώρες της Ευρώπης.159 

Η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκης αποτελείται κυρίως από 

τουρκόφωνους. Επίσης ενώ οι παλαιοί παράγοντες της μειονότητας χαρακτήριζαν 

τους εαυτούς τους ως ‘’μουσουλμάνους’’ οι νέα γενιά ταυτίζεται με την τουρκική 

εθνικότητα και οι απαιτήσεις που εγείρουν είναι να χαρακτηριστούν ως τουρκική 

μειονότητα με τα αντίστοιχα δικαιώματα.160 H προσέγγιση της μουσουλμανικής 

μειονότητας από την Τουρκία γίνεται μέσω των θρησκευτικών ιδρυμάτων στην 

περιοχή με την  άμεση ή έμμεση υλική υποστήριξη αυτών.  Ο εκτουρκισμός της 

μουσουλμανικής μειονότητας είναι η αποστολή του τούρκικου προξενείου στην 

Κομοτηνή. Στη μουσουλμανική μειονότητα επίσης εφαρμόζεται η «σαρία», το 

δικαίωμα των μουφτήδων να ασκούν δικαστικές λειτουργίες, πράγμα που δεν 

ισχύει στην Τουρκία.  

Στην Ελλάδα σύμφωνα με το Νόμο 1920/1990 οι μουφτήδες είναι άτομα 

που αναγνωρίζονται από την μουσουλμανική κοινότητα  και διορίζονται από τον 

τοπικό νομάρχη. Σύμφωνα με το Νόμο η Ελλάδα διόρισε δύο μουφτήδες και ένα 

βοηθό μουφτή στη Θράκη. Η Τουρκία ώθησε την μειονότητα να θέσει θέμα 

αναγνώρισης των  τοποθετημένων μουφτήδων από το ελληνικό κράτος. Αυτό είχε 
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σαν αποτέλεσμα να διχαστεί η μουσουλμανική κοινότητα καθώς ένα κομμάτι της  

αποδέχτηκε αυτούς που είχε τοποθετήσει το κράτος και κάποιο άλλο τοποθέτησε 

δύο δικούς του. Αυτό είχε σαν συνέπεια να δημιουργούνται προστριβές, μεταξύ 

του ελληνικού κράτους και της μουσουλμανικής κοινότητας, αλλά ακόμα και μέσα 

στους κόλπους της  ίδιας της μουσουλμανικής μειονότητας.161    

 Η εκπαίδευση της μειονότητας επίσης, αποτέλεσε και αποτελεί στρατηγικής 

σημασίας παράγοντα στην προσπάθεια της Τουρκίας, για τον εκτουρκισμό του 

μουσουλμανικού στοιχείου. Ο έλεγχος αυτής,  γίνεται  μέσω μουσουλμάνων 

δασκάλων που σπουδάζουν στην Τουρκία και εκπαιδεύονται ώστε να 

προωθήσουν την παν-τουρκική ιδέα. Η τοποθέτηση αυτών στα μειονοτικά σχολεία 

είναι εφικτή μια και σε αυτά μπορούν να διοριστούν μουσουλμάνοι δάσκαλοι, υπό 

το καθεστώς συμβασιούχων ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο της νομοθετικής 

εξουσιοδότησης του άρθρου 7, παρ. 1.α’, β’ και γ’ του Ν. 694/1977.   Οι συμβάσεις 

αυτές επιβαρύνουν οικονομικά τα μειονοτικά σχολεία, τα οποία στην περίπτωση 

αυτή ‘’θεωρητικά’’ χρηματοδοτούνται από τους γονείς ή την κοινότητα, 

λειτουργώντας υπό ημιαυτόνομο καθεστώς.162 Για να αντιμετωπίσει αυτό το 

φαινόμενο το ελληνικό κράτος ίδρυσε την Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία 

Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ), στην οποία φοιτούν έλληνες μουσουλμάνοι που στη 

συνέχεια διορίζονται δάσκαλοι στα μειονοτικά σχολεία. Ο έλεγχος της μειονότητας, 

προωθείται επίσης, μέσω υποτροφιών, σε σπουδαστές που επιλέγονται από την 

Τουρκία. 

Η Τουρκία προσπαθεί εδώ και χρόνια να αμφισβητήσει την ύπαρξη και 

άλλων συνιστωσών μέσα στους κόλπους των μουσουλμάνων, τόσο θρησκευτικά 

όσο και εθνοτικά. Γι αυτήν υπάρχουν μόνο σουνίτες και μόνο Τούρκοι, υπάρχει 

μόνο ‘’τουρκική μειονότητα’’. Η Ελλάδα κάνει προσπάθειες έστω και μικρές για να 

αφομοιώσει τους μουσουλμάνους. Αν και η αφομοίωση είναι μια  πολιτική η οποία 

έρχεται σε αντίθεση με τις Ευρωπαϊκές νόρμες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

τα δικαιώματα των μειονοτήτων, δημιουργεί τρόπους για να ενταχθούν αυτοί οι 
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άνθρωποι στην κοινωνία και να μην αισθάνονται ‘’ανεπιθύμητοι’’ και 

‘’πολιορκημένοι’’. Αυτή η αίσθηση είναι πολύ έντονη ιδίως μεταξύ των πιο 

ευσεβών μουσουλμάνων, αυτοί ζουν την εμπειρία των διακρίσεων πιο έντονα, και 

υπό τις κατάλληλες συνθήκες αυτό αποτελεί παράγοντα ριζοσπαστικοποίησης.  

9. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ; 

 

Σύμφωνα με τον  Kerem Öktem  το φαινόμενο του ‘’ισλαμικού εξτρεμισμού 

στα Βαλκάνια’’, φαίνεται να  αποτελεί ένα περιθωριακό φαινόμενο κυρίως, που 

τώρα φθίνει. Το φαινόμενο δεν αποτελεί πλέον μείζον θέμα ασφάλειας, μια και σε 

ολόκληρη την περιοχή υπάρχουν μερικές χιλιάδες πιθανοί εξτρεμιστές, οι 

περισσότεροι από τους οποίους έχουν εγκαταλείψει το  βίαιο αγώνα και 

αποσύρθηκαν στο Σαλαφισμό, δηλαδή τον ριζικά συντηρητικό αλλά συχνά ήρεμο 

τρόπο ζωής, Ο μικρός αριθμός που παραμένει  επιρρεπής  στη βία είναι υπό 

παρακολούθηση από τις κρατικές υπηρεσίες163 

Αυτό, ωστόσο, δεν ήταν πάντα έτσι. Από την αρχή της δεκαετίας του 1990  , 

τα θρησκευτικά δίκτυα της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν και οι  φιλανθρωπικές 

οργανώσεις έσπευσαν να επωφεληθούν από τους εξαθλιωμένους οικονομικά και 

ψυχικά  λαούς της περιοχής. Σε χώρες όπως η Αλβανία, η Σαουδική Αραβία 

ανέλαβε την ανασύσταση της Ισλαμικής Κοινότητας και της θρησκευτικής ζωής της 

χώρας. Η ουαχαμπική επίδραση ήταν εμφανής στα τεμένη, και τα Αραβικά 

ιδρύματα έφεραν πρακτικές που δεν ήταν μέρος της τοπικής κουλτούρας. 

Επιπρόσθετα ντόπιοι ιμάμηδες και θρησκευτικοί μελετητές, με εκπαιδευτικά 

προγράμματα, από τα θρησκευτικά ιδρύματα του Κόλπου στέλνονταν να 

σπουδάσουν σε ισλαμικά πανεπιστήμια στον αραβικό κόσμο, αποκτώντας έτσι μια 

πολιτικοποιημένη θεοκρατική κοσμοθεωρία, την οποία κατά την επιστροφή τους  

προσπάθησαν να μεταλαμπαδεύσουν στις κοινότητές τους. 164  

Ωστόσο οι εκπρόσωποι της ουαχαμπικής διδασκαλίας από την αραβική 

χερσόνησο, είχαν ένα  ιδεολογικό μειονέκτημα το οποίο περιόρισε τις επιπτώσεις 
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στους μουσουλμάνους της περιοχής. Παρά τα πακέτα φιλανθρωπίας και 

αναπτυξιακής βοήθειας, προσέγγισαν τους μουσουλμάνους των Βαλκανίων ως 

αιρετικούς ανθρώπους που δεν ακολουθούσαν το αληθινό Ισλάμ. Αγνόησαν την 

ιδιαιτερότητα της περιοχής, τις θρησκευτικές παραδόσεις που  δημιουργήθηκαν 

κατά τους αιώνες της οθωμανικής κυριαρχίας, τον χαρακτήρα του ‘’Βαλκανικού 

Ισλάμ’’ με αποτέλεσμα τα μηνύματα τους να απέχουν πολύ από την 

μουσουλμανική ταυτότητα της περιοχής και να μην γίνουν καθολικά αποδεκτά από 

την τοπική κοινωνία. Σ’ αυτό βοήθησε και η παρέμβαση των τουρκικών 

θρησκευτικών ιδρυμάτων στην περιοχή που αντιστάθμισε την ακραία εκδοχή του 

Ισλάμ που ερχόταν από την Σαουδική Αραβία και τις χώρες του Κόλπου.  

Με τις επιθέσεις της 9/11, και τον ‘’πόλεμο κατά της τρομοκρατίας’’, οι 

περισσότεροι φορείς  με την παραμικρή ακόμη σύνδεση με διακρατικά αραβικά 

ισλαμικά δίκτυα και Σαλαφικές μορφές του Ισλάμ προοδευτικά εκδιώχθηκαν από 

τα Βαλκάνια. Όλοι οι εκπρόσωποι των ισλαμικών Ενώσεων της περιοχής 

συμφώνησαν από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι ομάδες Σαλαφιστών και 

Ουαχαμπιστών από την Αραβία να αποσυρθούν, καθώς οι ΗΠΑ έλαβαν μέτρα 

κατά της δυνατότητας η Αλ Κάιντα να κάνει επιχειρήσεις από τα Βαλκάνια. Σήμερα, 

οι αυστηρές μουσουλμανικές κοινότητες είναι κάτι σπάνιο, ενώ οι Σαλαφικές  

επιρροές από την άποψη της ένδυσης, της πολυγαμίας και της  ευλάβειας 

παραμένουν περιορισμένες σε ορισμένα χωριά των Πομάκων και των οικισμών 

Ρομά στη Βουλγαρία και σε ορισμένες συνοικίες και χωριά στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη. Σύμφωνα με τον Gashi «εξακολουθούμε να μιλάμε μόνο για το ένα 

τοις εκατό του γενικού πληθυσμού» 165.  

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία απειλή για την ασφάλεια,  

και ότι  διεθνή δίκτυα θρησκευτικών οργανώσεων και ισλαμιστές φονταμενταλιστές 

δεν θα κάνουν καμία άλλη προσπάθεια να απλώσουν την  επιρροή τους και τελικά 

να αλλάξουν τη μορφή του Ισλάμ στην περιοχή Είναι αναμφισβήτητο ότι 

ουαχαμπιστές  είναι παρόντες στην περιοχή, και ότι υπάρχουν κέντρα στα οποία 
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διδάσκονται ακραίες εκδοχές του Ισλάμ. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα 

επικρατήσουν στην περιοχή. 166 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το πρώτο παγκόσμια γνωστό χτύπημα τρομοκρατικής ισλαμικής 

οργάνωσης στις ΗΠΑ, την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, σηματοδότησε την αρχή 

μιας νέας εποχής θρησκευτικής τρομοκρατίας και έβαλε τέλος στα όνειρα αυτών 

που πίστευαν ότι με την κατάρρευση της ΕΣΣΔ και την επικράτηση των ΗΠΑ, θα 

ακολουθούσε μια εποχή παγκόσμιας ειρήνης. Η πιο πρόσφατη επίθεση ήταν στις 

18  Μαρτίου 2015 στο Εθνικό Μουσείο της Τύνιδας στην Τυνησία,  η οποία 

στοίχισε τη ζωή σε 23 ανθρώπους. Η τρομοκρατία εξαπλώνεται και σε άλλη μία 

αραβική χώρα της Μεσογείου, η οποία μέχρι χθες θεωρείτο ασφαλής167. Αυτά είναι 

δείγματα της δυναμικής που έχει αποκτήσει η ισλαμική τρομοκρατία, τις τελευταίες 

δεκαετίες, παγκόσμια.  

Η  αστάθεια και κατάρρευση καθεστώτων σε ισλαμικά κράτη της βόρειας 

Αφρικής (Λιβύη) και της Μ. Ανατολής (Συρία, Ιράκ),  λόγω της προσπάθειας  των 

ΗΠΑ για την εγκατάσταση ‘’δημοκρατικών’’ κυβερνήσεων, είχε σαν αποτέλεσμα 

εμφύλιους πολέμους, πλήρη αναρχία στα κράτη αυτά, και την ανάδειξη ακραίων 

ισλαμικών  οργανώσεων, που λυμαίνονται την κάθε χώρα. Αυτό είχε σαν συνέπεια 

ένα τεράστιο κύμα πολιτικών και οικονομικών μεταναστών προς την Ευρώπη. Το 

κύμα αυτό πλήττει κυρίως τη χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης. 

Ανάμεσα σε αυτούς θα υπάρχει σίγουρα και αριθμός ο οποίος θα ασπάζεται 

ακραίες εκδοχές του Ισλάμ. Αυτό το επιβεβαίωσε και ο υπηρεσιακός υπουργός 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Μουζάλας  ο οποίος δήλωσε  «Θα ήταν 

ανόητο να πει κανείς ότι δεν έχουν μπει τζιχαντιστές», προσθέτοντας πως «οι 
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 AP, REUTERS, «Ανάληψη ευθύνης από ISIS στην Τυνησία», Καθημερινή, 20.03.2015. 
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μυστικές υπηρεσίες των ευρωπαϊκών κρατών επιβεβαιώνουν ότι ένας μικρός 

αριθμός τζιχαντιστών είναι πιθανόν να έχει περάσει στην Ευρώπη». 168  

Το πλήθος μουσουλμάνων μεταναστών επιβαρύνει δημογραφικά τις 

κοινωνίες των κρατών της Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ελλάδας,  που ήδη 

κατοικούνται από μουσουλμανικές μειονότητες. Επιπλέον, υπάρχει μια 

ιδιαιτερότητα, η οποία είναι η άνιση δημογραφική ανάπτυξη των μουσουλμανικών  

μειονοτήτων, σε σχέση με τις δυτικές κοινωνίες μέσα στις οποίες ζουν. Οι 

περισσότερες δυτικές κοινωνίες, όπως της Ελλάδας αλλά και των υπολοίπων 

βαλκανικών κρατών, που πλέον έχουν στραφεί στο δυτικό τρόπο ζωής, δεν 

αναπτύσσονται δημογραφικά. Επομένως,  ο πληθυσμός τους παραμένει στην 

καλύτερη περίπτωση στάσιμος και λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ορίου 

ζωής οι δυτικές κοινωνίες ‘’γερνάνε’’. Αντίθετα, οι μουσουλμανικές μειονότητες,  

παρουσιάζουν μια συνεχή πληθυσμιακή αύξηση, με τον πληθυσμό τους να 

αυξάνεται σταθερά, 1% ανά δεκαετία, γεγονός που μακροπρόθεσμα θα 

απασχολήσει  τα κράτη που τις φιλοξενούν.169 

Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι εύλογα: Απειλείται η Ελλάδα και 

γενικότερα τα Βαλκάνια από το Ισλάμ; Ο ισλαμικός φονταμενταλισμός συνιστά 

κίνδυνο για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια και εάν ναι, με ποιο τρόπο και σε ποια 

έκταση; Βεβαίως, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν αναφερόμαστε στο σύνολο 

των Μουσουλμάνων και στην θρησκεία του Ισλάμ, αλλά σε μια ακραία ερμηνεία 

αυτής όπως εκφράζεται από το ισλαμιστικό κίνημα και τους  εξτρεμιστικούς 

εκείνους κύκλους, που προωθούν την ιδέα του ένοπλου τζιχάντ.       
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07/09/2015. http://www.protothema.gr/greece/article/506693/kataggelia-vomva-perasan-kai-tzihadistes-
anamesa-stous-prosfuges-/  
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2. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

2.1. ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Οι μουσουλμάνοι της νοτιοανατολικής Ευρώπης, θεωρούνταν ως οι πλέον 

μετριοπαθείς. Ωστόσο, ένα ποσοστό από αυτούς, ακολουθεί πλέον, τα κελεύσματα 

του ακραίου Ισλάμ. Αυτό, είναι αποτέλεσμα πολύχρονης προσπάθειας ακραίων 

ισλαμικών στοιχείων να επηρεάσουν τους κατά τόπους μουσουλμανικούς 

πληθυσμούς. Τις τελευταίες δεκαετίες, ακραίοι ισλαμιστές, έχουν δημιουργήσει 

υποδομές σε απομονωμένες περιοχές, ενώ τα τζαμιά γίνονται ο τόπος όπου 

ακραίοι ισλαμιστές κληρικοί, επηρεάζουν τους πιστούς. Ταυτόχρονα,  διάφορες 

μουσουλμανικές ομάδες, μέσα από το διαδίκτυο αλλά και ιδιόκτητα μέσα 

ενημέρωσης προσπαθούν να στρατολογήσουν μαχητές. Οι ομάδες αυτές, 

ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από εξτρεμιστικές οργανώσεις και χρηματοδοτούνται 

από χώρες της Μέσης Ανατολής170.  

Η Ελλάδα έχει ιστορικό εισαγόμενης διεθνούς τρομοκρατίας αρχικά κυρίως 

από τις Μουσουλμανικές χώρες. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 τρομοκρατικές 

ομάδες από την Μέση Ανατολή ενεργοποιήθηκαν στην Ελλάδα και έκαναν 

τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίων Αμερικάνικων, Ισραηλινών και άλλων στόχων. 

Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρχαν τρομοκρατικά χτυπήματα 

θρησκευτικού χαρακτήρα.171 Η εμφάνιση ισλαμικών τρομοκρατικών οργανώσεων 

στα Βαλκάνια, συνδέεται, με τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Ήταν φυσικό, οι 

ηγέτες των ισλαμικών τρομοκρατικών οργανώσεων να επιλέξουν τις περιοχές 

αυτές για να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους και να μεταφέρουν το πεδίο 

δράσης τους στη Ευρώπη, αφού κατοικούνταν από συμπαγείς μουσουλμανικούς 

πληθυσμούς, κυρίως η Βοσνία, το Κόσσοβο και η ΠΓΔΜ.   

Τα πρώτα ισλαμικά παραστρατιωτικά τμήματα Μουτζαχεντίν, δηλαδή των 

πολεμιστών που εμπλέκονται με την τζιχάντ,  οργανώνονται στη Βοσνία προς το 

τέλος του 1991. Πληροφορίες έκαναν λόγο για ύπαρξη 1500-3500 Αράβων 

                                                           
170
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μαχητών στις τάξεις του βοσνιακού στρατού. Σκοπός τους ήταν, αφενός η 

ενίσχυση των μουσουλμάνων της Βοσνίας και αφετέρου η αύξηση του 

θρησκευτικού φανατισμού. Αυτοί δρούσαν αυτόνομα και δημιούργησαν μια 

ταξιαρχία που έφερε τα διακριτικά της τζιχάντ. Διέπραξαν ωμότητες και  σύμφωνα 

με δηλώσεις υψηλόβαθμου στρατιωτικού του βοσνιακού στρατού, δρούσαν 

ενάντια στα συμφέροντα του μουσουλμανικού λαού.172 

Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε μια βάση σε μουσουλμανικό έδαφος στην 

Ευρώπη, προκειμένου να μεταφέρουν την τζιχάντ στην Δυτική Ευρώπη και στη 

συνέχεια στη Βόρειο Αμερική. Η Αλ Κάιντα, κατόρθωσε να αποκτήσει  προσβάσεις 

στην Βοσνία και στρατολόγησε πολλά στελέχη από τους Μουτζαχεντίν, τους 

οποίους,  χρησιμοποίησε αργότερα σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Με την συνθήκη 

του Ντέιτον173 το 1995, εκατοντάδες  Μουτζαχεντίν, πήραν την βοσνιακή 

υπηκοότητα. Η Αλ Κάιντα παρέμεινε στην Βοσνία  και οργάνωσε στρατόπεδα 

εκπαίδευσης τρομοκρατών.174 

Οι ισλαμικές τρομοκρατικές οργανώσεις, άρχισαν να αναπτύσσουν δεσμούς 

και με τον πληθυσμό της Βόρειας Αλβανίας που κατοικούνταν από 

μουσουλμάνους.  Ο Οσάμα μπιν Λάντεν πήγε στην Αλβανία, όπου και συγκρότησε 

στρατόπεδα εκπαίδευσης, σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, το 1994 και το 

1998. Εξάλλου, δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας, η συνεργασία 

αλβανικών συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος, με ισλαμιστικά δίκτυα στα 

Βαλκάνια. Μολονότι οι συνθήκες σήμερα είναι διαφορετικές, θεωρείται αρκετά 

πιθανό, ότι θύλακες ισλαμικών τρομοκρατικών δικτύων, παραμένουν στη 

Βαλκανική Χερσόνησο και ιδιαίτερα στη Βοσνία, το Κόσσοβο και την Αλβανία. 

Στο πλευρό των τζιχαντιστών, που δρουν στο Ιράκ και τη Συρία, 

υπολογίζεται ότι πολεμούν 600-700 μαχητές, που προέρχονται από χώρες της 

Βαλκανικής, με την Αλβανία, το Κόσσοβο και τη Βοσνία, να έχουν τη μερίδα του 
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λέοντος και αυτό παρά τις προσπάθειες των εκεί επίσημων αρχών, να ελέγξουν το 

φαινόμενο, ποινικοποιώντας  τη συμμετοχή των πολιτών τους σε συγκρούσεις που 

γίνονται σε τρίτες χώρες. Τα αλβανικά ΜΜΕ, μεταδίδουν ότι μέχρι στιγμής στις 

συγκρούσεις στη Συρία και το Ιράκ έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 10 

Αλβανοί πολίτες, ενώ πολύ περισσότεροι έχουν τραυματιστεί175. 

Στην Ελλάδα σήμερα εκτός από τους μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης, 

μουσουλμάνοι, παράτυπα εισερχόμενοι και μη, κατοικούν κυρίως στα μεγάλα 

αστικά κέντρα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ιστορικό υψηλό 

κατέγραψε ο αριθμός των προσφύγων και μεταναστών που συλλαμβάνονται για 

παράνομη είσοδο στη χώρα. Από την αρχή του χρόνου έως και τον Ιούλιο, 

Αστυνομία και Λιμενικό συνέλαβαν 156.726 άτομα, αντί 32.070 το αντίστοιχο 

διάστημα πέρυσι. Το νέο μεταναστευτικό Ισλάμ στη χώρα μας -όπως έχει 

χαρακτηριστεί- εκπροσωπείται από δεκάδες διαφορετικές κοινότητες.176 

Το πρόβλημα είναι ότι  αυτή η αθρόα  εισροή και νομιμοποίηση  

παράτυπων μεταναστών, θα ανατρέψει την δημογραφική ισορροπία και 

ομοιογένεια, παράγοντα πολύ σημαντικό για την εσωτερική ασφάλεια. Εξάλλου  

ποσοστό αυτών των μεταναστών, ενδέχεται να είναι φορείς ακραίων ιδεολογιών, 

με άρνηση στην αποδοχή  θεμελιωδών αρχών του Δυτικού πολιτισμού, όπως της 

δημοκρατίας, της ανεξιθρησκίας και της ισότητας των δύο φύλων. 

Επιπρόσθετα, η ανυπαρξία επίσημου λατρευτικού χώρου  κάνει γενικά τους  

μουσουλμάνους, να νιώθουν ότι δεν είναι κοινωνικά αποδεκτοί και ότι δεν γίνεται 

σεβαστό το δικαίωμα τους στην προσευχή. Έτσι έχουν δημιουργηθεί δεκάδες 

αυτοσχέδια τζαμιά στην Αθήνα, στα οποία κηρύττουν αγνώστου προελεύσεως και 

χωρίς κρατικό έλεγχο ιεροκήρυκες, οι οποίοι άνετα μπορούν να τροφοδοτούν τον 

φανατισμό και να δημιουργήσουν  πρόσφορο έδαφος, για στρατολόγηση μελών 

από ακραίες οργανώσεις. 
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Το ερώτημα που προκύπτει είναι, κατά πόσο οι μουσουλμάνοι που ζουν 

στην Ελλάδα, είναι ευάλωτοι στις προσπάθειες μύησης τους από ισλαμιστές 

φονταμενταλιστές. Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, οι πιο ευπαθείς στον 

προσηλυτισμό σε  ακραίες εκδοχές του Ισλάμ, είναι οι οικονομικοί μετανάστες.   

Αυτό απέδειξαν και οι ταραχές που προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας το 2009, 

με πρόσχημα το σκίσιμο σελίδας του κορανίου.177  

Γενικά τo επίπεδο απειλής από τον ισλαμικό ριζοσπαστισμό στην Ελλάδα 

είναι χαμηλό. Η Ελλάδα δεν πήρε ενεργά μέρος στον ‘’πόλεμο κατά της 

τρομοκρατίας’’, ενώ και οι αποστολές που συμμετείχε σε μουσουλμανικές χώρες 

στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, αφορούσαν κυρίως την αποστολή μηχανικού και  

νοσοκομειακού προσωπικού. Παρόλα αυτά πιθανολογείται ότι η Ελλάδα μπορεί να 

αποτελέσει ένα πιθανό στόχο για τους ισλαμιστές. Προς το παρόν στην χώρα 

ακραίες μουσουλμανικές οργανώσεις επιχειρούν να δημιουργήσουν πυρήνα 

ισχυρό προκειμένου να τον αξιοποιήσουν ως βάση για ανάληψη δράσης στη 

Ευρώπη. Ταυτόχρονα η πολιτική ηγεσία της Ελλάδας,  θεωρεί ότι η χώρα μας δεν 

είναι στο στόχαστρο των ισλαμιστών, γιατί διατηρεί  καλές  σχέσεις με τον Αραβικό 

και τον Ισλαμικό κόσμο. Όμως η  Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

του ΝΑΤΟ και ως τέτοια αντιμετωπίζεται από τους τζιχαντιστές.178 

2.2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 

Η Ένωση Μουσουλμάνων της Ελλάδας, αναφέρει ότι εκτός από την  

ελληνική μουσουλμανική μειονότητα που αριθμεί  περίπου 120.000 άτομα, 

κατοικούν στην Ελλάδα περίπου 500.000 θρησκευόμενων μουσουλμάνων, 

σύμφωνα με τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις. Αποτελούν δηλαδή το 4%-5% του 

πληθυσμού της χώρας. Αυτός ο αριθμός φυσικά, δεν περιλαμβάνει τους 

παράτυπους μουσουλμάνους μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας, γεγονός  

που ανεβάζει αρκετά τον αριθμό τους179.  
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Η αδυναμία ανακοπής της διείσδυσης των μουσουλμάνων μεταναστών, 

μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμα δημογραφικό πρόβλημα. Σήμερα η 

γεννητικότητα των μουσουλμάνων στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, είναι 

μεγαλύτερη σε σχέση με τους μη μουσουλμάνους. Εάν διατηρηθούν αυτές οι 

τάσεις, σε 15 χρόνια ο πληθυσμός των μουσουλμάνων στη Ελλάδα, θα ανέλθει 

στο 7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.  

Είναι δεδομένο ότι η χώρα μας, σαν μέλος της ΕΕ, αλλά και λόγω του 

πολιτισμού της, τηρεί τους διεθνείς κανόνες όσον αφορά τα δικαιώματα των 

ανθρώπων αλλά και των μειονοτήτων. Είναι λοιπόν επόμενο, ότι οι μουσουλμάνοι 

που κατοικούν στην Ελλάδα, θα έχουν ευκαιρίες για την απόκτηση ιθαγένειας και 

κάποια στιγμή και πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα από τη 

μία πλευρά να μειωθούν οι πιθανότητες ριζοσπαστικοποίησης των μουσουλμάνων 

μέσω της ενεργής συμμετοχής τους στην πολιτική ζωή της χώρας, από την άλλη 

όμως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η συνεχής αύξηση του πληθυσμού του 

μουσουλμανικού στοιχείου στη χώρα μας, θα έχει ως αποτέλεσμα αυτό που ήδη 

γίνεται στην Ευρώπη: το μουσουλμανικό λόμπι θα επηρεάζει την πολιτική της 

χώρας180. 

Το γεγονός αυτό συνδυασμένο με το γεγονός ότι η Ελλάδα περιβάλλεται 

από μουσουλμανικούς πληθυσμούς που κατοικούν στα γειτονικά κράτη, και με την 

αναβίωση του ισλαμισμού στην γείτονα Τουρκία, την παντουρκική ιδέα και την 

απόρριψη δυτικοποιήσεως της,  μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην 

περιοχή.   

2.3. ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

 

Η ΕΕ και η Ευρώπη σαν σύνολο αντιμετωπίζουν την μεγαλύτερη κρίση 

μεταναστών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Στην Ελλάδα το 2015 

καταγράφηκαν 250.000 αφίξεις. Από αυτούς το 60% ήταν Σύριοι και το 20% 

Αφγανοί. 181  Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα καθώς το ασυγκράτητο κύμα 
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μετανάστευσης, αλλοιώνει σταδιακά την ομοιογένεια των πληθυσμών,  τους 

εθνικούς χαρακτήρες και τις παραδοσιακές δομές.  Σε  αντίθεση με ότι γινόταν στο 

παρελθόν, για πρώτη φορά η Ευρώπη και τα Βαλκάνια, κυρίως όμως η χώρα μας 

και οι άλλες μεσογειακές χώρες της νότιας Ευρώπης, κατακλύζονται από 

τεράστιους αριθμούς μουσουλμάνων, κυρίως παράνομων μεταναστών, 

δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για δημιουργία αυτόνομων μειονοτικών 

θυλάκων. Οι άνθρωποι αυτοί, εισέρχονται ως εξαθλιωμένοι συνήθως, οικονομικοί 

ή πολιτικοί πρόσφυγες, που αναζητούν καλύτερη τύχη σε περισσότερο 

ανεπτυγμένα περιβάλλοντα. Η θρησκευτική αλλά και πολιτισμική ιδιαιτερότητά 

τους, γίνεται ανεκτή και αποδεκτή στη χώρα μας, σύμφωνα με  το πλαίσιο αξιών 

που κυριαρχεί στις δυτικές κοινωνίες.  

Όμως η ανοχή διαφορετικών ηθικών και πολιτιστικών αξιών δίχως κάποιο 

πλαίσιο πολιτικής για την αφομοίωση τους στην κοινωνία, ενθαρρύνει την 

δημιουργία αυτονομίας και ξεχωριστής ταυτότητας. Έτσι δεν έχουμε  μόνο 

μετακίνηση πληθυσμών και τελικά  ενσωμάτωση τους σε μία άλλη κοινωνία,  αλλά 

σχηματισμό ολοκληρωμένων νέων κοινωνικών σχημάτων. Επομένως οι  

μουσουλμάνοι που εισέρχονται στην Ελλάδα, με τον καιρό αναπτύσσουν δικούς 

τους κοινωνικούς πυρήνες,  με  εσωτερικούς κανόνες, αξίες κι αρχές. 

Η Ελλάδα, όπως και κάθε χώρα υποδοχής,  δεν μπορεί εύκολα, να 

εμποδίσει την ανάπτυξη μιας αυτόνομης ισλαμικής κοινότητας στην χώρα. Αυτές οι 

μουσουλμανικές κοινότητες που δειλά δημιουργούνται, έχουν μια ιδιαίτερη δική 

τους δυναμική και υπακούουν σε διαφορετικούς κανόνες. Όπως αποδεικνύεται 

σήμερα από τα γεγονότα, ο κοινός παρονομαστής των μουσουλμανικών  

κοινοτήτων στην  Ευρώπη, είναι ο διαχωρισμός τους από το κράτος στο οποίο 

διαμένουν. Σε αντίθεση με τους δυτικούς,  οι μουσουλμάνοι θεωρούν ότι οφείλουν 

να δώσουν λόγο μόνο στη θρησκεία τους και το κοράνι.  Είναι λοιπόν προφανές, 

ότι επειδή για αυτούς ο νόμος και η ηθική πηγάζουν από τη θρησκεία, όχι μόνο 

δυσκολεύονται να  ενσωματωθούν στην δυτική πολιτική κουλτούρα, αλλά αυτό 

ακριβώς το γεγονός,  νομιμοποιεί  νεαρούς μουσουλμάνους από κράτη της 

Ευρώπης να πηγαίνουν σε μουσουλμανικές χώρες και να δολοφονούν 
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ευρωπαίους ή να μετέχουν σε τρομοκρατικές πράξεις, χωρίς να το θεωρούν 

πράξη προδοσίας. 182  

Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν έχει να κάνει απλά με την παρουσία 

μεταναστών και μουσουλμάνων. Το κεντρικό ζήτημα είναι πως η ροή εισόδου 

παράνομων μεταναστών από μουσουλμανικές χώρες της Ασίας, δεν μπορεί να 

ανακοπεί και λόγο των δυσμενών εξελίξεων στη Λιβύη αλλά και στη Συρία και το 

Ιράκ ο αριθμός αυτός είναι αυξανόμενος. Εφ’ όσον στις  χώρες προέλευσής τους, 

δρουν ακραίες ισλαμιστικές οργανώσεις, αναπόφευκτα ανάμεσα στους λαθραίους 

μετανάστες θα βρίσκονται και ακραίοι οπαδοί του ισλαμικού φονταμενταλισμού. 

Αυτό έχει δημιουργήσει  τον φόβο ότι ακραίες ισλαμικές οργανώσεις θα 

χρησιμοποιήσουν  το κύμα προσφύγων για να διεισδύσουν στην Ευρώπη, 

γεγονός που επιβεβαιώθηκε και επίσημα, καθώς μέλος του ISIS αποκάλυψε σε 

αγγλικές εφημερίδες ότι 4000 τζιχαντιστές μπήκαν στην Ευρώπη μαζί με τους 

πρόσφυγες. Αυτό καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη καθώς αποτελεί την κύρια πύλη 

εισόδου μεταναστών στην Ευρώπη.183    

Στην εισβολή χιλιάδων λαθρομεταναστών κάθε μήνα στην ελληνική 

επικράτεια κυρίως μέσω του Αιγαίου,  καταλυτικός και σαφώς όχι τυχαίος είναι ο 

ρόλος της Τουρκίας. Η Τουρκία, μεθοδικά, υποδαυλίζει το μεταναστευτικό ρεύμα 

των μουσουλμάνων προς την Ελλάδα, ενώ σημαντική είναι η παρουσία της σε 

περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση λαθρομεταναστών στην χώρα μας,  με σκοπό 

να εμφανιστεί ως προστάτιδα και αρωγός τους.  

2.4. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΏΝ « ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΛΥΚΩΝ» 

 

Είναι η στρατηγική του μοναχικού λύκου που εγώ νομίζω ότι πρέπει να 

δώσουμε προσοχή καθώς αποτελεί την κύρια απειλή γι’ αυτή τη χώρα. Leon 

Panetta, CIA Director, February 2010 
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Αρκετές φορές ακούμε στα νέα για πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις 

που πραγματοποιούνται από άτομα που δρουν  μόνα τους. Είναι το φαινόμενο 

των ‘’μοναχικών λύκων’’. Το φαινόμενο των μόνων ατόμων που εμπλέκονται σε 

τρομοκρατικές ενέργειες δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε είναι το φαινόμενο των 

μόνων ατόμων που οδηγούνται σε πράξεις μαζικών δολοφονιών για τους δικούς 

τους λόγους. Γίνεται όμως τώρα παγκοσμίως γνωστό εξαιτίας των πολλών και 

δυστυχώς αιματηρών περιστατικών. Ωστόσο, οι ισλαμικές ριζοσπαστικές 

ιδεολογίες με την απήχηση που έχουν σε άτομα που δεν είναι ευχαριστημένα από 

την κοινωνία, φαίνεται ότι συμβάλουν και στα δύο παραπάνω φαινόμενα.  

Οι ριζοσπαστικές ισλαμικές οργανώσεις επιδιώκουν να επιβάλουν ένα 

παγκόσμιο χαλιφάτο  μέσω τρομοκρατικών ενεργειών με σκοπό να προωθήσουν 

την παγκόσμια ισλαμική συνείδηση. Θεωρούν τους εαυτούς τους ως  την 

εμπροσθοφυλακή του αγώνα, ως τον πυρήνα των πιστών των οποίων την  πορεία 

θα ακολουθήσει η υπόλοιπη Μουσουλμανική Κοινότητα.  Πιστεύουν ότι είναι οι 

εκλεκτοί του Θεού και οι μόνοι που γνωρίζουν τις επιθυμίες και τις εντολές του. 

Αυτό είναι μια άποψη η οποία από την μια είναι έξω από την κοινή λογική, από την 

άλλη απαιτεί μια έντονη προσωπική πίστη. Με άλλα λόγια, είναι μια ιδεολογία με 

την  οποία είναι εύκολο να ταυτιστεί ένα  ιδιαίτερο μοναχικό άτομο, που νιώθει 

αποξενωμένο από την κοινωνία ή που δεν νιώθει ικανοποιημένο από αυτά που 

του δίνει η κοινωνία. 

Η αυξανόμενη επικράτηση του διαδικτύου και η εύκολη πρόσβαση σε  

εξτρεμιστικές ιδεολογίες και εγχειρίδια για την οργάνωση τρομοκρατικών 

επιθέσεων, ευνοούν την ανάπτυξη των  αυτοδίδακτων εξτρεμιστών. Ο μοναχικός 

που κλίνει προς τη βία μπορεί πλέον εύκολα να έχει πρόσβαση στις εξτρεμιστικές 

ιδεολογίες, και να ταυτιστεί με αυτές. Το ιντερνέτ  δίνει την δυνατότητα της 

διασύνδεσης μεταξύ εξτρεμιστών σε όλο τον κόσμο, και λειτουργεί σαν ένα δίκτυο 

όπου μέσω αυτού αποκτιέται γνώση, εκπαίδευση, και αναγνώριση. Επίσης μέσω 

αυτού οι μουσουλμάνοι ανά τον κόσμο νιώθουν ότι ανήκουν σε  μια ευρύτερη 

Μουσουλμανική Κοινότητα. Με αυτό τον τρόπο, η έννοια της παγκόσμιας τζιχάντ, 
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μπορεί να περάσει σε ένα άτομο που αναζητά μια ταυτότητα και κάποια βαθύτερη 

κατανόηση του κόσμου. 184 

Επομένως η ικανότητα των ριζοσπαστικών ισλαμικών οργανώσεων  να 

παρέχουν μια αντικαθεστωτική ιδεολογία με διεθνή απήχηση, μαζί με την εύκολη 

πρόσβαση  στο δόγμα της κάθε οργάνωσης, και την πιθανή επιχειρησιακή 

υποστήριξη μέσω του διαδικτύου, καθιστά πολύ εύκολο για ένα αποξενωμένο 

άτομο να αισθάνεται ταυτόχρονα και ότι είναι μέρος της ομάδας, αλλά και να 

συμμετέχει. Σε αυτό το γεγονός εάν προσθέσουμε την αυξανόμενη ευκολία με την 

οποία τα άτομα αυτά μπορούν να κατασκευάσουν, παράδειγμα εκρηκτικούς 

μηχανισμούς, χρησιμοποιώντας οδηγίες και υλικά που μπορεί να τα 

προμηθευτούν από το διαδίκτυο για να πραγματοποιήσουν  τρομοκρατικές 

επιθέσεις, καθώς και τη δυσκολία εντοπισμού τους λόγω του ότι δεν εντάσσονται 

σε μια ομάδα και δεν χρησιμοποιούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, 

καταλαβαίνουμε ότι αυτή η κατηγορία ανθρώπων αποτελεί μια αόρατη απειλή.185
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  Tomas Precht. Home grown terrorism and Islamist radicalisation in Europe. From conversion to 
terrorism. Research report funded by the Danish Ministry of Justice (December 2007). Page 56-59 
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Wolves: Preliminary  Analysis of Lone Islamist Terrorists. March 2011 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η ανάδυση και η δυναμική ανάπτυξη του ισλαμικού ριζοσπαστισμού έθεσε 

νέες βάσεις στις σχέσεις της Ελλάδας με τις Ισλαμικές κοινότητες. Αυτή η νέα 

εξέλιξη ήταν εύλογη, καθώς υπήρχε αδήριτη ανάγκη να διευθετηθούν θέματα 

γεωπολιτικής, γεωοικονομίας και γεωστρατηγικής που να συνάπτονται με τα 

συμφέρονται και των δύο πλευρών186. 

 Το Ισλάμ έχει χαρακτηριστικά θρησκευτικού φανατισμού. Ο φανατισμός εν 

γένει διακατέχει ανθρώπους περιορισμένης διανοητικής αντίληψης. Όταν όμως 

εμφανίζεται σε μορφή θρησκευτικής άποψης και συμπεριφοράς και ακολουθεί 

θεωρίες επιβολής της θρησκευτικής πίστης είναι επικίνδυνος για το παγκόσμιο 

γίγνεσθαι. Η ριζοσπαστικοποίηση για θρησκευτικούς λόγους εξετάστηκε ως 

αποτέλεσμα μιας σειράς ποικίλων διαδικασιών, μέσω των οποίων  τα άτομα 

υιοθετούν τις πεποιθήσεις που  δικαιολογούν και προπαγανδίζουν  πράξεις βίας. 

Κανένας παράγοντας από μόνος του δεν μπορεί να θεωρηθεί σχετικός με την 

διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης. Υπάρχει ένα συνδυασμός παραγόντων που 

οδηγούν κυρίως νεαρά άτομα στο να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν τρομοκρατικές 

επιθέσεις.    

Μπορούμε γενικά να διαπιστώσουμε ότι, ενώ η θρησκευτική 

ριζοσπαστικοποίηση στην Ελλάδα είναι στην αρχική της φάση, η έλλειψη της 

προσοχής και της κοινωνικής ένταξης για την αντιμετώπιση του φαινομένου 

μπορεί να το επιδεινώσει. Σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας Ιωάννη Αρμακόλα, « Η επίδραση του ισλαμικού ριζοσπαστισμού στα 

κράτη των Βαλκανίων δεν είναι μεγαλύτερη σε έκταση και ένταση από την 

απήχηση που έχει αυτού του είδους ο Ισλαμικός ριζοσπαστισμός σε δυτικές 
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χώρες, όπως η Γαλλία ή η Γερμανία. Αν υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος κίνδυνος 

στην περιοχή μας είναι ότι αυτή η επιρροή αναπτύσσεται στο πλαίσιο σχετικά 

προβληματικών, αδύναμων και σχετικά φτωχών χωρών, που δεν έχουν τις υλικές 

δυνάμεις, ούτε και την κουλτούρα πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης που είναι 

απαραίτητη για την αντιμετώπιση του Ισλαμικού ριζοσπαστισμού».187 Ταυτόχρονα 

στην Ελλάδα γενικά υπάρχει δισταγμός στο να συζητήσουμε  ανοιχτά για τα 

θρησκευτικά θέματα, και προσπαθούμε να κρατάμε στην αφάνεια τα υπάρχοντα 

προβλήματα. Αυτό μπορεί να διευκολύνει και να ευνοήσει το έργο ορισμένων 

ριζοσπαστικών θρησκευτικών  ομάδων.  

Όπως και σε κάθε μουσουλμανική κοινότητα, έτσι και στην Ελληνική, 

μπορούμε να διακρίνουμε διάφορες αποκλίσεις στο εσωτερικό της. Οι αποκλίσεις 

αυτές δημιουργούν το χώρο ώστε να δράσουν οι ομάδες που έχουν ριζοσπαστικό 

χαρακτήρα. Η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί αρχικά ψυχραιμία. Η 

βελτίωση της εκπαίδευσης των τοπικών μουσουλμάνων ιερέων, καθώς και η 

συνεργασία μαζί τους, η  αδιάκοπη επικοινωνία με την κοινότητα των πιστών και 

ειδικότερα των νέων, είναι σημαντικά βήματα, ώστε να αποφευχθούν τέτοια 

φαινόμενα στις ισλαμικές κοινότητες. 

 Από την άλλη πλευρά, η περίοδο της οικονομικής κρίσης που περνάει η 

χώρα τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρώσει τις προσπάθειες της πολιτείας στην 

οικονομική πολιτική μειώνοντας την ενασχόληση της με αυτά τα θέματα. Αυτό  έχει 

αντίκτυπο σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, όπως η Θράκη, καθώς και σε 

υποανάπτυκτες περιοχές της πρωτεύουσας που κατοικούν μουσουλμάνοι, όπου η  

έλλειψη των ιεροκηρύκων σε τεμένη, και κυρίως η έλλειψη ελέγχου σε αυτά, 

μπορεί να συμβάλλουν στη δημιουργία προϋποθέσεων για την θρησκευτική 

ριζοσπαστικοποίηση. Κίνδυνο αποτελούν και τα δεκάδες παράνομα τεμένη που 

λειτουργούν στην περιοχή της πρωτεύουσας αλλά και όλης της Ελλάδας, όπου 

υπάρχουν μουσουλμανικές κοινότητες. 
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Η αδράνεια των κρατικών θεσμών δρα αρνητικά στην αντιμετώπιση και 

πρόληψη της θρησκευτικής  ριζοσπαστικοποίησης. Επίσης η έλλειψη επικοινωνίας 

και συνεργασίας της πολιτείας με  τα επίσημα όργανα αντιπροσώπευσης των 

μουσουλμανικών κοινοτήτων, αλλά και τους θρησκευτικούς ηγέτες τους, όχι μόνο 

δεν βοηθάει στην πρόληψη του φαινομένου του ισλαμικού ριζοσπαστισμού αλλά  

ίσως το ενισχύει περεταίρω. Τέλος, η ενθάρρυνση των νέων για συμμετοχή στα 

κοινά, η αναβάθμιση τω ικανοτήτων τους, μέσα από την εκπαίδευση και την 

επαγγελματική κατάρτιση, η ανακούφιση από τη φτώχια, η ανάδειξη των 

ανθρωπίνων αξιών και δικαιωμάτων καθώς και οι εκστρατείες κατά των 

διακρίσεων και της ισλαμομοφβίας, αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην 

διεργασία της θρησκευτικής ριζοσπαστικοποίησης.    

2. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Τι μπορεί λοιπόν να κάνει η Ελλάδα  σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής για 

την αντιμετώπιση του φαινομένου του ισλαμικού ριζοσπαστισμού, σαν φαινόμενο 

αποσταθεροποίησης τόσο στα Βαλκάνια όσο και στο εσωτερικό της; 

Επισημαίνεται και πάλι ότι  η αναφορά δε γίνεται για την θρησκεία του Ισλάμ, αλλά 

για τις ακραίες ερμηνείες αυτού και ότι οι Έλληνες πολίτες που ασπάζονται τη 

μουσουλμανική θρησκεία διαφέρουν ουσιαστικά από τους μουσουλμάνους, των 

αραβικών χωρών και της Μέσης Ανατολής.  

Η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει την ιδιότητά της ως κράτους μέλους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γνωστό ότι σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντος η 

Ελλάδα έχει βρεθεί χωρίς συμμαχίες και την ανάλογη υποστήριξη. Η χώρα 

βρισκόμενη σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον και έχοντας να αντιμετωπίσει  

τις πιέσεις των οικονομικών προβλημάτων, θα πρέπει να πείσει ότι τα δικά της 

προβλήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συλλογικά με συνεργασία και 

αλληλεγγύη από τους ισχυρούς της Ε.Ε., αντί να αναζητά τρόπους για να 

ικανοποιεί τα αιτήματα όλων των άλλων εταίρων και να κάνει υποχωρήσεις έναντι 

των ελληνικών συμφερόντων188.  
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Η Ελλάδα θα πρέπει να πρωτοστατήσει στη δημιουργία ενός σχήματος 

Βαλκανικής Οντότητας, πράγμα που δεν είναι αντίθετο στους θεσμούς της ΕΕ,  το 

οποίο θα έχει σαν σκοπό, να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της 

περιοχής των Βαλκανίων, ώστε να εδραιωθεί η ειρήνη στην περιοχή και να 

επιταχυνθεί η αναπτυξιακή πορεία κάθε μιας από τις χώρες αλλά και της περιοχής 

σαν σύνολο. Για να το πετύχει αυτό η Ελλάδα, θα πρέπει να υποστηρίξει την 

ένταξη όλων των Βαλκανικών χωρών στο ΝΑΤΟ αλλά και στην ΕΕ. Η ανάπτυξη 

των δυτικών Βαλκανίων και η ένταξη  τους στους Διεθνείς  Οργανισμούς, θα 

εξαλείψει τις ανισότητες, την φτώχια, και την αναρχία, φαινόμενα τα οποία 

εκμεταλλεύονται ακραία εθνικιστικά και ισλαμικά κινήματα, το οργανωμένο 

έγκλημα και η τρομοκρατία189.  

Η Ελλάδα στην εξωτερική της πολιτική θα πρέπει να αναζητήσει συμμαχίες 

στις άλλες νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιμετωπίζουν τις ίδιες 

πιέσεις και προβλήματα από το φαινόμενο της αθρόας λαθρομετανάστευσης, η 

οποία χρησιμοποιείται σαν ‘’Δούρειος Ίππος’’ για την είσοδο ισλαμιστών με 

ακραίες ιδεολογίες στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα θα πρέπει να καταστήσει σαφές 

στο σύνολο των εταίρων της Ε.Ε., ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων της 

Ε.Ε. και η διαχείριση της λαθρομετανάστευσης, είναι πρόβλημα που χρήζει 

αντιμετώπισης από ολόκληρη την Ευρώπη, και όχι μόνο από τα περιφερειακά 

κράτη που δέχονται και τον μεγαλύτερο όγκο μεταναστών. Πρέπει επομένως να 

γίνει καλύτερη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, προκειμένου να υπάρξει 

αλληλεγγύη και καλύτερη κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε.  

Αναλυτικότερα, οι ενέργειες που μπορεί να γίνουν προς την κατεύθυνση 

αυτή παρουσιάζονται παρακάτω: Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής δύναμης φύλαξης 

των συνόρων, FRONTEX. Είναι σημαντικό, να καταβληθούν προσπάθειες, ώστε 

να ενισχυθεί η FRONTEX  και να αλλάξει η φιλοσοφίας της, η οποία στην ουσία, 

τουλάχιστον στο παρελθόν, απλώς υποδεχόταν και κατέγραφε τους 

λαθρομετανάστες. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ακολουθηθεί μια πολιτική 

διεκδίκησης περισσοτέρων κονδυλίων από τα κράτη μέλη της ΕΕ, για την 
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αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στα κράτη εκείνα που 

αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές πιέσεις και στα οποία 

συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με 

στοιχεία της  FRONTEX περίπου 274.000 παράτυποι μετανάστες μπήκαν στην ΕΕ 

το 2014, από τους οποίους οι 190.000 από αυτούς έφτασαν στο ευρωπαϊκό 

έδαφος δια θαλάσσης κυρίως μέσω Ιταλίας και Ελλάδας190. Το τελευταίο διάστημα, 

το φαινόμενο αυτό έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. 

Είναι σημαντικό, επίσης, θα ζητηθεί από την ΕΕ, να εντατικοποιήσει τη 

συνεργασία της  με τις χώρες καταγωγής των μεταναστών αλλά και με τις χώρες 

μετάβασης, κυρίως την Τουρκία,  ώστε στην πρώτη περίπτωση να βρεθούν λύσεις 

για τον ασφαλή και έγκαιρο επαναπατρισμό των παράνομων μεταναστών και στην 

δεύτερη να περιοριστεί το φαινόμενο του οργανωμένου δουλεμπορίου μεταναστών 

προς την Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ε.Ε., οφείλει να καταστήσει σαφές στην 

Τουρκία, ότι οι διαδικασίες για την ένταξή της στους κόλπους της Ε.Ε, είναι 

αδύνατο να ευδοκιμήσουν, όταν  με την ανοχή ή και τη συμμετοχή του επίσημου 

Τουρκικού κράτους, διοχετεύονται συστηματικά κατά χιλιάδες οι λαθρομετανάστες 

στην Ελλάδα, η οποία και αποτελεί τα ανατολικά  σύνορά της Ευρώπης. Η 

Τουρκία, θα πρέπει να υποχρεωθεί να υλοποιήσει τις συμφωνίες που έχει 

υπογράψει για την πάταξη της λαθρομετανάστευσης, έργο για το οποίο μάλιστα 

λαμβάνει και οικονομική βοήθεια.  

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα μπορεί  να αξιοποιήσει την θέση  του 

Κοινοτικού Επιτρόπου για θέματα μετανάστευσης, Δημήτρη Αβραμόπουλου, για 

να προωθήσει αλλαγές στη συνθήκη «Δουβλίνο ΙΙ», προς μια δικαιότερη κατανομή 

του μεταναστευτικού προβλήματος σε όλες τις χώρες της ΕΕ, έτσι ώστε όπως 

τόνισε ο Έλληνας πολιτικός, «η αλληλεγγύη να πάψει να είναι σλόγκαν και να γίνει 

πραγματικότητα». 191 
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Εκτός όσων αναφέρθηκαν παραπάνω για το ρόλο της Τουρκίας, ως 

ενδιάμεσο σταθμό της πορείας εισόδου λαθρομεταναστών προς τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία αποτελεί επίσης, πύλη διείσδυσης επίδοξων 

μαχητών του τζιχάντ στις βάσεις του ‘’Ισλαμικού Κράτους’’ στη βόρεια Συρία. Από 

στοιχεία προκύπτει ότι, σχεδόν 20.000 ξένοι υπήκοοι στους οποίους 

περιλαμβάνονται 3.400 Δυτικοί, έχουν προσχωρήσει στις τάξεις του ‘’Ισλαμικού 

Κράτους’’, σύμφωνα με τον Νίκολας Ράσμουσεν, επικεφαλή του Εθνικού 

Αντιτρομοκρατικού Κέντρου στην Ουάσιγκτον. Η πλειονότητά τους έχει διέλθει 

μέσω Τουρκίας, αφού η Τουρκία δεν αντιμετωπίζει το ‘’Ισλαμικό Κράτος’’ ως 

πρωταρχικό εχθρό της192.  Αυτοί οι άνθρωποι όταν αποφασίσουν να επιστρέψουν 

στις χώρες τους αποτελούν κίνδυνο διότι  έχουν εμπλακεί σε πολεμικές 

επιχειρήσεις, σαφώς ακολουθούν ριζοσπαστικές ιδεολογίες, και μπορεί είτε οι ίδιοι 

να συμμετέχουν σε τρομοκρατικές επιθέσεις, είτε να προσηλυτίσουν νεαρά άτομα 

τα οποία θαμπωμένα από την εμπειρία τους και έχοντας τους ως πρότυπα, θα 

ακολουθήσουν την ιδεολογία τους    

Σε αυτό το πλαίσιο, και για να εμποδίζεται η είσοδο τζιχαντιστών στην 

Ευρώπη μαζί με τους μετανάστες, στα σημεία εισόδου στην Ελλάδα, θα πρέπει να 

καταχωρούνται τα δακτυλικά αποτυπώματα όλων των μεταναστών στην ‘’Eurodac 

fingerprint database’’. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν αυτά να διασταυρώνονται  

με τα στοιχεία των ευρωπαϊκών χωρών και υπηρεσιών ασφαλείας, όπως η  

Europol, ώστε να γίνεται  ένας αρχικός έλεγχος για ύπαρξη τζιχαντιστών πριν 

αυτοί μπουν στην Ευρώπη ή μείνουν στην Ελλάδα.193   

Θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για την συγκρότηση ενός περιφερειακού 

κέντρου αντιτρομοκρατίας στα Δυτικά Βαλκάνια, με κέντρο την Ελλάδα, το οποίο 

θα έχει την ευθύνη της συλλογής πληροφοριών για τις τρομοκρατικές ομάδες και 

της ενημέρωσης για την πρόληψη και το συντονισμό μεταξύ των διωκτικών αρχών. 

Αυτό αποτελεί πλέον μια απαραίτητη ενέργεια για την προσπάθεια ελέγχου της 
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ισλαμικής τρομοκρατίας. Περαιτέρω, η ανάγκη εκσυγχρονισμού των δυνάμεων 

ασφαλείας και της ΕΥΠ, καθώς και η συνεργασία με χώρες των οποίων, οι 

υπηρεσίες έχουν αντιμετωπίσει τις τρομοκρατικές αυτές οργανώσεις ώστε να  

επωφεληθούν από αυτή την εμπειρία τους, είναι επιβεβλημένη. Ταυτόχρονα 

κρίνεται απαραίτητη η στελέχωση των υπηρεσιών αυτών, με καταρτισμένα 

στελέχη τα οποία θα διαθέτουν γνώση της δράσης των τρομοκρατικών 

Ισλαμιστικών δικτύων, ώστε εγκαίρως να μπορούν να προλαμβάνουν 

τρομοκρατικές επιθέσεις. 

Τέλος η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει την διακριτική συμμετοχή της στον 

‘’πόλεμο κατά της τρομοκρατίας’’,  στα πλαίσια  του ΝΑΤΟ, αποφεύγοντας την 

ενεργό συμμετοχή της στις συγκρούσεις  της Ατλαντικής Ένωσης με 

μουσουλμανικά κράτη. Αυτό θα την κρατήσει όσο είναι δυνατόν εκτός του πεδίου 

δράσης φανατικών τζιχαντιστών, που θα θελήσουν να εκδικηθούν για την επίθεση 

της Δύσης στη χώρα τους. Επίσης η χώρα μας παρά τα οικονομικά προβλήματα, 

θα  πρέπει να ενεργοποιήσει και πάλι την εξωτερική της πολιτική, με στόχο την 

βελτίωση των  σχέσεων της με τις Αραβικές χώρες και τις χώρες της Μ. Ανατολής. 

  

3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΥ 

 

Το να εμποδίσεις τον ισλαμικό εξτρεμισμό και την ριζοσπαστικοποίηση, 

είναι περίπλοκο και δύσκολο. Οι εμπλεκόμενοι έρχονται από όλες τις κοινωνικές 

τάξεις και δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο προφίλ τρομοκράτη. Το φαινόμενο της 

ριζοσπαστικοποίησης και της εμπλοκής σε τρομοκρατικές πράξεις νέων 

μουσουλμάνων μπορεί να θεωρηθεί ένα κοινωνικό φαινόμενο όπου θέματα όπως 

η αναζήτηση ένταξης σε μια ομάδα, ζητήματα ταυτότητας, και οι αξίες είναι 

σημαντικά στοιχεία στην διαδικασία της μεταμόρφωσης. Σύμφωνα με τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση του φαινομένου, μπορούμε  να 

καταλήξουμε σε συγκεκριμένα μέτρα και εναλλακτικές λύσεις που θα στηρίξουν 

την πρόληψη και την  αντιμετώπιση της θρησκευτικής ριζοσπαστικοποίησης και 

του βίαιου εξτρεμισμού στην Ελλάδα. Αυτές οι προτάσεις αφορούν κυρίως τρείς 



Ο ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 
 

 | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

94 

 

θεσμούς: τους κρατικούς θεσμούς, τους θρησκευτικούς και την κοινωνία των 

πολιτών.194  

3.1. ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 

 

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με την αύξηση των παράτυπων μεταναστών 

στη χώρα, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που διέρχεται, αλλά και με  την 

αύξηση της αστάθειας στην περιοχή, αντιμετωπίζει πλέον την αύξηση της 

θρησκευτικής ριζοσπαστικοποίησης ως μια ορατή απειλή για την θρησκευτική 

αρμονία της χώρας, αλλά και πιθανή αιτία για  κοινωνικές  αναταραχές.  Η 

διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της θρησκευτικής αρμονίας είναι 

πρωταρχικής σημασίας ζήτημα και απαιτεί να ληφθούν μια σειρά μέτρων 

προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία με τις θρησκευτικές κοινότητες, ο 

πολιτικός σχεδιασμός, καθώς και να ληφθούν θεσμικά, κοινωνικά, οικονομικά 

μέτρα, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της θρησκευτικής 

ριζοσπαστικοποίησης. 

Η Ελλάδα δεν κινδυνεύει από τη θρησκεία του Ισλάμ, αλλά από μια ακραία 

ερμηνεία αυτής, όπως αυτή εκφράζεται από το Ισλαμιστικό κίνημα με τα διάφορα 

παρακλάδια του. Η αντιμετώπιση ωστόσο του φαινομένου της  

ριζοσπαστικοποίησης των μουσουλμάνων, δεν μπορεί να στηρίζεται απλά και 

μόνο σε μέτρα αστυνομικού ελέγχου και καταστολής. Η Ελληνική Πολιτεία και η 

ελληνική κοινωνία για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την πρόκληση αυτή, θα 

πρέπει πρώτα να κατανοήσουν την φύση της Ισλαμιστικής απειλής. Αυτό πρώτα 

απ’ όλα προϋποθέτει γνώση. 

Μεγάλης σημασίας δράση, είναι η σωστή ενημέρωση των Ελλήνων 

πολιτών για τη φύση της Ισλαμιστικής απειλής. Οι τοπικές αρχές θα πρέπει να 

αναμειχθούν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες 

ενημέρωσης των δημοτών. Στο εξωτερικό γίνεται προσπάθεια αποτροπής των 

νεαρών μουσουλμάνων, από την υιοθέτηση ακραίων ισλαμιστικών ιδεολογιών, 

που στην πραγματικότητα δεν αντιπροσωπεύουν το Ισλάμ. Στην Ελλάδα 
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αντίστοιχα, θα μπορούσαν οι κατά τόπους Δημοτικές ή Περιφερειακές Αρχές, σε 

συνεργασία με μετριοπαθείς μουσουλμάνους ιερείς και τους επίσημους 

εκπροσώπους της Ισλαμικής Θρησκείας στην Ελλάδα, να οργανώσουν 

συναντήσεις, όπου θα συζητείται η ορθή ερμηνεία των λόγων του Κορανίου, για 

τους μουσουλμάνους, που ζουν στη χώρα. 195 

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην νεολαία και τις 

περιθωριοποιημένες κοινότητες. Η  προσέγγιση των κρατικών θεσμών δεν πρέπει 

να περιορίζεται μόνο στην αστυνόμευση και στην αντίδραση στο έγκλημα. Τα 

κράτη της Ευρώπης που έχουν αντιμετωπίσει το φαινόμενο, έχουν καταλήξει ότι 

μέθοδοι ‘’σκληρής’’ αστυνόμευσης και ισχυρά μέτρα ασφαλείας για την 

αντιμετώπιση του ριζοσπαστισμού συχνά είναι υποδεέστερα από την πιο ‘’ 

μαλακή΄΄ αντιμετώπιση του φαινομένου μέσα από προσεγγίσεις που πηγάζουν 

από την κοινωνία.196  

Συνήθως οι κρατικές πολιτικές που στηρίζονται σε περιοριστικά μέτρα 

έρχονται πολύ αργά. Θα πρέπει οι κρατικές πολιτικές να παρέχουν τις 

προϋποθέσεις, που θα δημιουργούν ένα κοινωνικό κλίμα που θα αποθαρρύνει τον 

ριζοσπαστισμό και θα ενθαρρύνει τις θετικές σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών 

ομάδων. 197  Σε αυτό θα πρέπει να εμπλακούν ενεργά εκτός από τους κρατικούς 

θεσμούς και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, η εκπαίδευση, η κοινωνία των 

πολιτών, οι οργανώσεις της νεολαίας, καθώς και  άλλοι μη κρατικοί  φορείς, και 

πάνω απ όλα οι θρησκευτικές κοινότητες.  

 Η βελτίωση των συνθηκών ζωής αλλά και των επαγγελματικών ευκαιριών, 

ιδιαίτερα μεταξύ των νέων που ζουν στα προάστια αλλά και στις αγροτικές 

περιοχές (Θράκη), απαιτεί την δυνατότητα οι νέοι να έχουν πρόσβαση στη γνώση, 

να υπάρχουν προγράμματα για την βελτίωση της επαγγελματική τους  κατάρτισης,  

αλλά  και την ίδρυση, επέκταση, και  βελτίωση των μηχανισμών που επιδιώκουν 
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να διευκολύνουν την μετάβαση από το σχολείο στην εργασία. Για να μπορέσει να 

γίνει αυτό οι νεαροί μουσουλμάνοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση  σε 

πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες για την κατάρτιση, τις  υποτροφίες, την 

απασχόληση, και πηγές χρηματοδότησης για έργα της κοινότητας. Επίσης  το 

κράτος θα πρέπει να δίνει υποστήριξη σε  επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν τους 

νέους, και να υποστηρίξει νέους επιχειρηματίες μέσω  επιδοτήσεων και 

πιστώσεων.198  

Βέβαια αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από κινήσεις ενθάρρυνσης της 

ενσωμάτωσης, της μουσουλμανικής κοινότητας στις κυρίαρχες πολιτικές δομές της 

χώρας, και στους μηχανισμούς μιας δυναμικής οικονομίας της αγοράς. Η 

εκτόνωση του μίσους, προϋποθέτει τολμηρές και μακρόπνοες πολιτικές 

πρωτοβουλίες. Το ισχυρότερό μας όπλο είναι η οικονομία της αγοράς και η 

αποφυγή της κοινωνικής απομόνωσης των μουσουλμάνων. Η διευκόλυνση 

συμμετοχής στις κοινωνικές δραστηριότητες, και οι επιβραβεύσεις σε ατομικό και 

οικογενειακό επίπεδο από την εμπλοκή τους στις οικονομικές δραστηριότητες,  θα 

μειώσει τον θρησκευτικό φανατισμό και θα απομακρύνει τους πιστούς από τις 

επιρροές των ακραίων θρησκευτικών ηγετών. 

Οι δράσεις και τα μέτρα που παίρνονται  από τις υπηρεσίες επιβολής του 

νόμου πρέπει να συνδυάζονται με την συνεργασία με τις θρησκευτικές κοινότητες 

και την κοινωνία. Οι Ελληνικές αρχές και υπηρεσίες επιβολής του νόμου, θα 

πρέπει να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και να  προσεγγίσουν τους 

μουσουλμάνους της χώρας μέσα από τους ιερείς τους, αλλά και τις ενώσεις τους, 

επίσημες και ανεπίσημες, διότι έτσι μπορούν να εντοπιστούν έγκαιρα φαινόμενα 

ριζοσπαστικοποίησης στους κόλπους της μουσουλμανικής κοινότητας. Ίσως η 

χρησιμοποίηση μουσουλμάνων αστυνομικών δημιουργήσει ένα αίσθημα 

εμπιστοσύνης. Βέβαια χρειάζεται και εκπαίδευση από την μεριά της αστυνομίας 

για να μπορεί να αναγνωρίζει συμπεριφορές ριζοσπαστικοποίησης. Θα πρέπει 

επίσης να υπάρχουν κοινωνικά προγράμματα επανένταξης των μουσουλμάνων 
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που αποφυλακίζονται. Αυτό τους προσφέρει την αίσθηση ότι και αυτοί είναι μέρος 

του κοινωνικού συνόλου και θα τους προφυλάξει από την ριζοσπαστικοποίηση.199    

Από την άλλη, είναι αναγκαίο, να καταστεί σαφές, πως η ελληνική 

νομοθεσία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση και για όλους τους κατοίκους της 

Ελλάδας, ανεξαρτήτως θρησκεύματος και χώρας καταγωγής. Το κράτος θα πρέπει 

να φέρεται και να αντιμετωπίζει τους μουσουλμάνους σαν ίσους με τους άλλους 

πολίτες, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την θρησκευτική τους ταυτότητα, ώστε να 

δημιουργήσει μια αίσθηση κοινωνικότητας και ίδιων αξιών, αλλιώς ενισχύει την 

αποξένωση και δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν αποτελούν κομμάτι της 

κοινωνίας.200   

  Η χρήση της βίας, και η κακή μεταχείριση των μεταναστών από την 

αστυνομία και από ρατσιστικές ομάδες πολιτών, μπορεί να οδηγήσει στην 

επιθυμία για εκδίκηση εναντίον τους, και την υποστήριξη των  βίαιων ομάδων  

εξτρεμισμού. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο το προσωπικό επιβολής του νόμου  

να λαμβάνει επαρκή εκπαίδευση για το πώς να σέβονται τα θεμελιώδη  

ανθρώπινα  δικαιώματα και τις ελευθερίες για να προλαμβάνονται τέτοιες 

καταστάσεις. Την ίδια στιγμή, οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται για τα  

δικαιώματά τους μέσω προγραμμάτων κοινωνικής εκπαίδευσης και των μέσων 

επικοινωνίας. Επίσης η πολιτεία θα πρέπει να βελτιώσει την νομική προστασία 

των  ευαίσθητων πληθυσμών, ίσως δημιουργώντας  νομικούς θεσμούς, όπως 

σώμα  δημόσιων συνηγόρων για την προστασία του πληθυσμού αυτού, από την 

ίδια την κρατική αυθαιρεσία. Επιπρόσθετα βασικό είναι η βελτίωση των συνθηκών 

και ο σεβασμός των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις φυλακές, ώστε αυτές 

να μην λειτουργούν σαν σύνδεσμος μεταξύ της εγκληματικότητας και του 

ριζοσπαστισμού.201  

 Το εκπαιδευτικό σύστημα, παίζει σημαντικό ρόλο στο να ξεδιαλύνει 

λανθασμένες εντυπώσεις και μύθους για το Ισλάμ. Αυτό δεν αφορά μόνο τα 
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μουσουλμανικά σχολεία. Η γνώση για το Ισλάμ, την ιστορία του, και τον ρόλο που 

έχει παίξει στον σημερινό πολιτισμό μπορεί να ενσωματωθεί σε μαθήματα 

ιστορίας, λογοτεχνίας κ.τ.λ. Αυτό θα βοηθήσει τους νεαρούς μουσουλμάνους να 

γνωρίσουν το πραγματικό Ισλάμ και να αποφύγουν τις ακραίες εκδοχές αυτού. 

Βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση , εκτός από το κράτος, μπορεί να δοθεί από  

τοπικούς φορείς, τις κατά τόπους μουσουλμανικές κοινότητες, αλλά και από 

ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Επιπρόσθετα, πρέπει να υπάρξει κρατικός έλεγχος της 

εκπαίδευσης στα μουσουλμανικά σχολεία, ώστε αυτή να είναι ποιοτική και 

ταυτόχρονα, να προωθείται η κριτική σκέψη αλλά και οι αξίες της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, όπως η ισότητα και η ελευθερία του λόγου. Αυτό θα δημιουργήσει 

μια συλλογική ταυτότητα στους νέους και θα τους προστατεύσει από δασκάλους 

που πρεσβεύουν ακραίες εκδοχές του Ισλάμ. 

Όσον αφορά, την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης είναι πλέον 

αναμφισβήτητη πραγματικότητα, η προσπάθεια της Τουρκίας να της αποδώσει 

τούρκικη υπόσταση. Αυτό μακροπρόθεσμα μπορεί να εγείρει θέματα ‘’εθνικής 

μειονότητας’’ του μουσουλμανικού πληθυσμού της Δ. Θράκης από την Τουρκία, η 

οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα φαινόμενα της ριζοσπαστικοποίησης για τη 

δημιουργία  αστάθειας στην περιοχή, προς όφελός της. Η  πολιτική που θα πρέπει 

να ακολουθήσει η Ελλάδα, θα πρέπει να σκοπεύει στην εξουδετέρωση των 

μηχανισμών της Τουρκικής επεκτατικής πολιτικής, αλλά και στην μείωση των 

παραγόντων εμφάνισης της ριζοσπαστικοποίησης στην περιοχή.  

3.2. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 

 

Η Ένωση Μουσουλμάνων Ελλάδας202 θα πρέπει να βοηθάει και να 

ενημερώνει τις κρατικές υπηρεσίες όταν εντοπίζει θρησκευτικές  διαφοροποιήσεις, 

ώστε αυτές να είναι ενημερωμένες για τα κέντρα των ριζοσπαστικών, ισλαμικών 

ιδεολογιών που τροφοδοτούν τον βίαιο εξτρεμισμό.  

Όσον αφορά τις ιδεολογίες και τις αντιλήψεις, περί  των επιθέσεων της 

Δύσης στο Ισλάμ και τους  Μουσουλμάνους, θα πρέπει να γίνονται συζητήσεις, 
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όπου μέσα από την πολυφωνία θα αποτυπώνεται η θέση των  μουσουλμανικών 

κοινωνιών στο σύγχρονο κόσμο. Επιπλέον, πρέπει να στηρίζονται οι φωνές της 

κοινότητας που αρνούνται την άποψη που χρησιμοποιείται από τις ριζοσπαστικές 

θρησκευτικές ομάδες, ότι δηλαδή  οι μουσουλμάνοι είναι τα θύματα μιας 

παγκόσμιας πολιτικής. Πρέπει να προσφέρει ενημέρωση και εξηγήσεις  για 

περιπτώσεις που μπορεί να προκαλούν  στην κοινότητα, το αίσθημα της έλλειψης 

σεβασμού και της προσβολής του Ισλάμ χρησιμοποιώντας και τα μέσα 

ενημέρωσης (διαδίκτυο). Πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες για επιτυχημένους 

μουσουλμάνους  στην Ελλάδα ή τις Δυτικές χώρες, με τέτοιο τρόπο που να 

ενισχύεται η άποψη ότι το σύστημα δεν είναι εναντίων των μουσουλμάνων και να 

καλλιεργείται το αίσθημα της ισότητας.203 

Η Μουσουλμανική κοινότητα  πρέπει να λάβει μέτρα για να ενοποιήσει την  

θεολογική εκπαίδευση των ιμάμηδων και  ταυτόχρονα να αυξήσει τα προσόντα 

τους. Επίσης θα πρέπει να προσπαθούν, οι Ιμάμηδες να προέρχονται από την 

κοινότητα και να μην είναι ξενόφερτοι. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα οι 

θρησκευτικοί εκπρόσωποι της κοινότητας να καταλαβαίνουν καλύτερα την  τοπική 

κοινωνία. Μακροπρόθεσμα, είναι απαραίτητη η συμμετοχή νέων μελών των 

μουσουλμανικών κοινοτήτων, σε αυτές τις θέσεις, ενώ απαραίτητη θεωρείται η 

εκπαίδευση των ιεροκηρύκων στον εντοπισμό του φαινόμενου της 

ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού. Η Μουσουλμανική κοινότητα  

πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των 

παράνομων τζαμιών, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλο το υλικό που υπάρχει 

μέσα στα τεμένη και  διδάσκει το μίσος και την διαφοροποίηση θα απομακρυνθεί 

από αυτά. Ένα άλλο σημαντικό μέτρο που εφαρμόζουν κάποιες ευρωπαϊκές 

χώρες είναι ο  έλεγχος των πηγών χρηματοδότησης των τεμενών. Όλα τα 

παραπάνω προϋποθέτουν την υποστήριξη του κράτους και  άλλων κοινωνικών 

φορέων.204 
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3.3. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

Στην Ελλάδα η κοινωνία των πολιτών είναι σχεδόν ανύπαρκτη όσον αφορά 

την ενθάρρυνση ή την  ανάπτυξη συζητήσεων  για ενημέρωση, σχετικά με τις 

τάσεις της θρησκευτικής  ριζοσπαστικοποίησης, την ισλαμοφοβία και γενικά άλλες 

θρησκευτικές εξελίξεις στη χώρα. Σε γενικές γραμμές, η ενασχόληση της κοινωνίας  

με το φαινόμενο αυτό, είναι επιφανειακή και έχει αγνοήσει πολλές σημαντικές 

πτυχές της πρόληψης του.  

Οι δράσεις που μπορεί  να έχει η κοινωνία των πολιτών πρέπει να είναι 

προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και της πρόληψη της 

θρησκευτικής ριζοσπαστικοποίησης. Έτσι μπορούν να διοργανώνονται συζητήσεις 

με επίκεντρο την νεολαία, τις γυναίκες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

ευαίσθητες αυτές κοινότητες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς τους 

ανθρώπους να εκφράσουν  τις  ανησυχίες τους και τα προβλήματα τους. Με αυτό 

τον τρόπο θα μειωθεί το αίσθημα του κοινωνικού αποκλεισμού και της 

περιθωριοποίησης που αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, ενώ μπορεί και να 

βρίσκονται και λύσεις σε κάποια από τα προβλήματά τους σε τοπικό επίπεδο. 

Μπορούν να κατευθύνουν τους νέους σε ασχολίες που θα τους 

εμφυσήσουν το αίσθημα της αποτελεσματικότητας και της προσφοράς στο 

κοινωνικό σύνολο. Έτσι μπορούν να τους εμπλέξουν με τον εθελοντισμό, τους 

φιλανθρωπικούς σκοπούς, κάποιες παραγωγικές πρακτικές εργασίες. Εκθέτοντας 

τους νέους σε θετικές πράξεις ουσιαστικά τους προφυλάσσουν  από την έκθεσή 

τους σε ριζοσπαστικές ιδεολογίες.  Επίσης φορείς της κοινωνίας των πολιτών θα 

πρέπει να συμμετέχουν στην εκπροσώπηση των συμφερόντων των ευάλωτων 

κοινοτήτων.  

Η κοινωνία των πολιτών μπορεί να αντιταχθεί στις ιδεολογίες και στις 

προλήψεις των ριζοσπαστικών θρησκευτικών ομάδων οργανώνοντας δημόσιες 

συζητήσεις, στις οποίες το κοινό θα μπορεί να συνδιαλέγεται με θρησκευτικούς 

ηγέτες, θεολόγους αλλά και εκπρόσωπους της πολιτείας. Επιπλέον η κοινωνία 

των πολιτών θα πρέπει να ενημερώνει το κοινό σχετικά με τις θρησκευτικές 

διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης, τις αιτίες τους  και τις συνέπειες τους.  
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4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι δημοκρατικές κοινωνίες, μετά από τραγικές 

εμπειρίες που πήγαζαν από το θρησκευτικό φανατισμό, έχουν αποπειραθεί να 

απομακρύνουν την θρησκεία από την πολιτική ατμόσφαιρα205. Ο θρησκευτικός 

δογματισμός , συχνά δικαιολογημένα, θεωρείται παράγοντας διχασμού, έριδας και 

ειδεχθών γεγονότων. Ωστόσο, ο μόνος εφικτός τρόπος για την επίλυση των 

προβλημάτων της ενσωμάτωσης του Ισλάμ, είναι να κατανοήσουμε από πού 

πηγάζει η εχθρότητα και το μίσος αυτών των κοινοτήτων, οι οποίες πέραν του ότι 

διαθέτουν  ισχυρό θρησκευτικό συναίσθημα, υφίστανται καταπίεση από τις 

κοινωνίες με τις οποίες συμβιώνουν. Η καταπίεση αυτή διαχέεται σε πολλά 

επίπεδα, κοινωνικό, βιοτικό, πολιτικό, πολιτισμικό, ανθρωπιστικό. Οι άνθρωποι 

αυτοί καλούνται να ζήσουν μέσα σε απελευθερωμένες δημοκρατικές κοινωνίες 

στις οποίες μπορεί να υφίστανται το ρατσισμό εξαιτίας των ηθών τους, και τον 

αποκλεισμό από το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι.  

Συνήθως η βία φυτρώνει εκεί που έχουμε καταπίεση των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. Κένεντι τόνισε ότι «εκεί που δεν είμαστε 

προετοιμασμένοι να επιφέρουμε κοινωνική δικαιοσύνη με ειρηνικά μέσα, 

αναπόφευκτα αυτή θα επέλθει διά βίαιων μέσων».206 Αυτό που θα εξομαλύνει τις 

καταστάσεις είναι η ενσωμάτωση των μουσουλμάνων στον κοινωνικό ιστό, ώστε 

να νιώθουν αποδεκτοί, μέρος του συνόλου και να μη σιγοκαίει  μέσα τους το μίσος 

για το διαφορετικό, που τους προβάλλεται απειλητικό από τη θρησκευτική σκοπιά 

τους. Η λύση δεν είναι ο διχασμός και ο αλληλοσπαραγμός αλλά η αρμονική 

συμβίωση. Η φράση του Γάλλου πρωθυπουργού Μανουέλ Βαλς, ότι, στα 

προάστια του Παρισιού υπάρχει «εδαφικό, κοινωνικό και εθνοτικό απαρτχάιντ», 

δεν εντοπίζει μόνο την κύρια,  πηγή του ακραίου ισλαμισμού, αλλά υποδεικνύει και 

την κατεύθυνση της λύσης: Την εξάλειψη των διακρίσεων και του αποκλεισμού, και 

κυρίως του κατεξοχήν αποκλεισμού, που είναι η ανεργία. Αυτό που χρειάζεται είναι 

η ενσωμάτωση των μουσουλμάνων στον κοινωνικό ιστό.   

                                                           
205

 Λεωνίδας Β. Κατσίρας, Πολιτεία, Θρησκεία και Εκπαίδευση, Αθήνα 2008 
206

 http://www.sigmalive.com/simerini/analiseis/201735/thriskeftikos-fanatismos-kai-tromokratia 
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Το Ισλάμ στην Ελλάδα  ανέρχεται επίσημα σε περίπου μισό εκατομμύριο .  

Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι η καχυποψία, η απόρριψη, η εχθρότητα, 

η περιφρόνηση των μουσουλμάνων, με μία λέξη η ισλαμοφοβία. Ο φόβος αυτός 

οδηγεί στον ακροδεξιό εθνορατσισμό, πράγμα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να 

κατανοήσουμε, ότι ο κυριότερος σύμμαχος της Ελλάδας αλλά και όλων των 

κρατών στην αντιμετώπιση του ακραίου ισλαμισμού, είναι οι μουσουλμάνοι που 

κατοικούν σε αυτά. Κλειδί για την ειρήνη στη σημερινή Ελλάδα, είναι ο σεβασμός 

απέναντι στις μειονότητες, και η παροχή ίσων ευκαιριών σ’ αυτές. 
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