
 
 

                                     

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  -  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, 

ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  -  ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

«ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΜΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ» 

του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΑΨΑ 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΙΤΣΑΣ 

 

 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Υπεύθυνη Δήλωση 

 

«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα 

επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της 

ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και 

την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από 

αυτούς τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων 

που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου»  

 

     Ημερομηνία: 03 / 01 / 2017 

      Ο Δηλών 

 

      (Υπογραφή) 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ΣΥΝΟΨΗ 

 

 Τον Ιούνιο του 2014 ο εκπρόσωπος τύπου του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) 

ανακοίνωσε την ίδρυση του ισλαμικού Χαλιφάτου με ηγέτη τον Αμπού Μπάκρ αλ 

Μπαγκντάντι. Η ίδρυση του Χαλιφάτου άλλαξε τα δεδομένα του ισλαμικού κόσμου, 

αμφισβητώντας ανοιχτά την εξουσία όλων των μουσουλμανικών ηγετών της 

Μέσης Ανατολής καθώς και τα υπάρχοντα σύνορα των κρατών τους. Η ιδέα του 

Χαλιφάτου προϋπήρχε στο σχεδιασμό και τις επιδιώξεις προγενέστερων 

τζιχαντιστικών οργανώσεων του ΙΚ, όπως για παράδειγμα της Αλ Κάιντα. Ωστόσο 

το ΙΚ είναι η πρώτη οργάνωση που κατάφερε και το έκανε πραγματικότητα. Η 

ιδεολογία του ΙΚ πηγάζει από το σαλαφιστικό-τζιχαντιστικό κίνημα, ενώ εμπνέεται 

από τις διδαχές του Ουάχαμπ και του Σαγίντ Κουτμπ. Απώτερος στόχος της 

οργάνωσης είναι η εγκαθίδρυση ενός παγκόσμιου Χαλιφάτου, το οποίο θα 

διοικείται εφαρμόζοντας τις διδαχές του Κορανίου και τα κελεύσματα του ιερού 

νόμου της Σαρία. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το ΙΚ έχει εφαρμόσει 

μια στρατηγική της οποίας το κύριο εργαλείο είναι η βία και η τρομοκρατία. Μέσα 

από την χρήση μεσαιωνικών μεθόδων και πρακτικών, όπως αποκεφαλισμοί και 

σταυρώσεις των αντιπάλων τους, σκορπίζει τον φόβο και τον τρόμο σε ολόκληρο 

τον κόσμο. Η καινοτομία του ΙΚ έγκειται στην χρήση των νέων τεχνολογιών και των 

νέων μέσων επικοινωνίας, ιδιαίτερα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

(Facebook, Twitter κλπ.). Μέσω των κοινωνικών δικτύων, το ΙΚ έχει πετύχει την 

μέγιστη διασπορά του μηνύματός του, την μεγάλη αναγνωρισιμότητα, όχι μόνο 

στην Μέση Ανατολή αλλά και στις χώρες της Δύσης καθώς και την προσέλκυση 

εθελοντών μαχητών για ένταξη στις τάξεις του από ολόκληρο τον κόσμο. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Τον Οκτώβριο του 2015 όλη η ανθρωπότητα παρακολούθησε με τρόμο την 

καταστροφή της Αψίδας του Θριάμβου στην Παλμύρα, την οποία έχτισαν οι 

Ρωμαίοι πριν από περίπου δύο χιλιάδες χρόνια. Αντίστοιχες εικόνες καταστροφής 

μνημείων και καλλιτεχνημάτων είχαν προηγηθεί και εξακολούθησαν να 

συμβαίνουν στην συνέχεια, χωρίς να είναι δυνατή η οποιαδήποτε επέμβαση για 

την αποτροπή των πράξεων αυτών. Οι ενέργειες αυτές προκλήθηκαν από τους 

άνδρες του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), μιας ισλαμιστικής οργάνωσης, η οποία 

καταστρέφει οτιδήποτε θεωρεί ειδωλολατρικό ή παγανιστικό και το οποίο βρίσκεται 

εκτός της δικής του αντίληψης των πραγμάτων. 

 Οι βάρβαρες αυτές ενέργειες προκάλεσαν την διεθνή κατακραυγή και 

καταδίκη και κινητοποίησαν μια μεγάλη στρατιωτική Συμμαχία, η οποία περιέλαβε 

σχεδόν όλες τις περιφερειακές δυνάμεις της περιοχής (Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, 

Ιράν, Τουρκία και οι χώρες του Αραβικού Κόλπου) και σχεδόν κάθε μεγάλη 

δύναμη (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο κ.ά). Ωστόσο, αυτή η 

πανίσχυρη Συμμαχία δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα την εξάλειψη του Ισλαμικού 

Κράτους.  

 Εύλογα γεννιούνται διάφορα ερωτήματα. Πώς έχει καταφέρει το Ισλαμικό 

Κράτος να κατακτήσει τόσο μεγάλες εκτάσεις; Γιατί είναι τόσο απάνθρωπες οι 

μέθοδοι που χρησιμοποιεί; Γιατί μια ομάδα τρομοκρατών ισχυρίζεται ότι εκτελεί το 

θέλημα του Θεού και τις επιταγές του Κορανίου; Έχει πραγματικά κάποια σχέση με 

το Ισλάμ, τη δεύτερη πιο διαδεδομένη θρησκεία παγκοσμίως; Και ποια είναι 

ακριβώς η απειλή για τη διεθνή κοινότητα; 

 Επικεφαλής του ΙΚ είναι ο αυτόκλητος Χαλίφης Ιμπραήμ Αλ Μπαγκντάντι, 

ένας Ιρακινός μελετητής των ισλαμικών Γραφών, κάτοχος διδακτορικού τίτλου στις 

ισλαμικές σπουδές από το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο της Βαγδάτης, ο οποίος 

ανέλαβε ένοπλη δράση μετά την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003. Ο 

Μπαγκντάντι κυβερνά το Χαλιφάτο του, το οποίο εκτείνεται από τη Μοσούλη μέχρι 

τα περίχωρα της πόλης Αλέπο (Χαλέπι) στη Συρία μια περιοχή περίπου 210.000 

τετραγωνικών χιλιομέτρων (What is 'Islamic State'? 2015). Οι οπαδοί του μέσα στο 

Χαλιφάτο αριθμούν δεκάδες χιλιάδες, ενώ χιλιάδες ακόμη τον θαυμάζουν και 



2 
 

επιδοκιμάζουν τις πράξεις του στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και στη 

Μέση Ανατολή. Λόγω της κατάληψης περιοχών πλούσιων σε φυσικούς πόρους 

και κυρίως πετρέλαιο (το οποίο εμπορεύεται), τις ληστείες τραπεζών, το 

λαθρεμπόριο αρχαιοτήτων (Shabi 2015) και την επιβολή φόρων1  (Μπαμιατζής 

2015), το Χαλιφάτο έχει τη δυνατότητα αυτόνομης χρηματοδότησης των 

δραστηριοτήτων του, ενώ η μέχρι τώρα δράση του έχει ενεργοποιήσει ένα διεθνές 

τρομοκρατικό κύμα, το οποίο εκδηλώθηκε με επιθέσεις αυτοκτονίας εναντίον των 

ΗΠΑ και χωρών της Ευρώπης (McCants 2016, 17-18) (Lister, Sanchez, και συν. 

2016) (Cronin 2015). 

 Καταστρατηγώντας κάθε βασική αρχή στρατηγικής δράσης, το ΙΚ ξεκίνησε 

έναν πολυεπίπεδο πόλεμο εναντίον κάθε πιθανού αντίπαλου. Η στρατηγική αυτή 

μοιάζει παράλογη και μπορεί να χαρακτηριστεί με ευκολία αυτοκτονική. Αυτό, γιατί 

από την μία πλευρά υπάρχει το ΙΚ με τους δεκάδες χιλιάδες μαχητές του και από 

την άλλη παρατάσσεται ένας συνασπισμός, ο οποίος περιλαμβάνει τα τέσσερα 

από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, περιφερειακές 

δυνάμεις και σχεδόν όλες τις χώρες της περιοχής. Επιπλέον, συμμετέχουν μη 

κρατικοί δρώντες, οι οποίοι μάχονται ενάντια στο ΙΚ όπως η πολιτοφυλακή του 

Κουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος (PYD), το YPG (Yekîneyên Parastina Gel) 

(Kurdish People’s Protection Unit YPG n.d.), το YPJ (Women Protection Units),οι 

Κούρδοι μαχητές Πεσμεργκά και Γιαζήδες ή Γεζίτες και η Χεζμπολάχ. Στον 

συνασπισμό που έχει δημιουργηθεί συμμετέχουν συνολικά εξήντα οκτώ χώρες και 

διεθνείς οργανισμοί (Partners 2016). 

 Συγκρίνοντας τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα, διαπιστώνεται εύκολα η 

υπεροχή των συμμάχων έναντι του ΙΚ σε όλους τους τομείς. Ωστόσο, μετά από 

δύο χρόνια εναέριων βομβαρδισμών και στρατιωτικών επιχειρήσεων, το ΙΚ 

κατάφερε και διατήρησε τις κτήσεις του και σε πολλές περιπτώσεις επέκτεινε την 

κυριαρχία του σε περιοχές της Συρίας και του Ιράκ. Η κατάσταση αυτή οδήγησε 

τον Στρατηγό Martin E. Dempsey, τον επικεφαλής των Συμμαχικών Αρχηγών 

                                                      
1
 Μέσα στο 2014 τα έσοδα από τους διάφορους φόρους που επέβαλε το ΙΚ στα περίπου 8 

εκατομμύρια πολίτες που κατοικούν στις περιοχές ελέγχου του έφτασαν τα 360 εκατομμύρια 
δολάρια. Από τις ληστείες τραπεζών το 2014 το ΙΚ κέρδισε περίπου 1 δισ. δολάρια. Μόνο από την 
κεντρική τράπεζα της Μοσούλης το ΙΚ υφάρπαξε περίπου 450 εκατ. σε μετρητά και χρυσό 
(Μπαμιατζής 2015). 
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Ενόπλων Δυνάμεων το 2015, να δηλώσει ότι οι επιχειρήσεις κατά του ΙΚ έχουν 

φθάσει σε ένα «τακτικό αδιέξοδο» (Schmitt και Gordon 2015). 

 Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί μια τόσο ισχυρή συμμαχία 

αδυνατεί να υποτάξει μια ουσιαστικά τρομοκρατική οργάνωση; Η απάντηση 

βρίσκεται στο γεγονός ότι το ΙΚ δεν αποτελεί μια κλασική τρομοκρατική οργάνωση2 

(Cronin 2015). Αντίθετα, προβάλλει τον εαυτό του ως κράτος, με σκοπό την 

δημιουργία ενός παγκόσμιου Χαλιφάτου. Η δράση του περιλαμβάνει πολλές 

καινοτόμες τακτικές τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο επικοινωνιακό επίπεδο. 

Εκτελεί σκληρότατες επιθέσεις, με τις οποίες στοχεύει στην πρόκληση τρόμου 

στους αντίπαλους στρατιώτες, ενώ παράλληλα εκτελεί τρομοκρατικές ενέργειες και 

αποστολές βομβιστών αυτοκτονίας, ιεροτελεστικούς αποκεφαλισμούς και μαζικές 

εκτελέσεις αιχμαλώτων, τα οποία προβάλλει με την άριστα οργανωμένη 

προπαγάνδα του μέσα από τα παραδοσιακά αλλά και τα νέα μέσα επικοινωνίας. 

Ιδιαίτερα διαδεδομένη γι’ αυτό το σκοπό είναι η χρήση των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης και οι εφαρμογές τους.  

                                                      
2
 Παρά τη μεγάλη εξάπλωση και την συχνότητα του φαινομένου της τρομοκρατίας γίνεται ακόμη 

συζήτηση για τον διαχωρισμό του τρομοκράτη από τον επαναστάτη-αγωνιστή για την ελευθερία 
του. Για το λόγο αυτό λίγες χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ορίσει την τρομοκρατία με 
νόμο. Για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο (Τρομοκρατικός Νόμος 2000) η τρομοκρατία ορίζεται 
ως η χρήση ή η απειλή δράσης με στόχο την επιρροή μιας κυβέρνησης ή τον εκφοβισμό του 
πληθυσμού για κάποιον πολιτικό, θρησκευτικό και ιδεολογικό σκοπό. Η τρομοκρατική δράση 
περιλαμβάνει χρήση βίας εναντίον ανθρώπων θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή τους, ένα σοβαρό 
κίνδυνο της δημόσιας ασφάλειας ή υγείας, ή σοβαρή ζημία σε περιουσίες. Επιπλέον 
περιλαμβάνονται εγκλήματα όπως δολοφονίες, απαγωγές, διακοπή των συγκοινωνιών, 
απελευθέρωση μολυσμένων ουσιών και επέμβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών. (What is 
terrorism? 2001). Η δυσκολία καθορισμού της τρομοκρατίας σε έναν ορισμό έγκειται στο γεγονός 
ότι η τρομοκρατία δεν αποτελεί κάποιο είδος ιδεολογίας αλλά περισσότερο τακτική ή στρατηγική, η 
οποία εφαρμόζεται από οργανώσεις και ομάδες έως οργανωμένα κράτη. Η τρομοκρατία 
χρησιμοποιείται συνήθως σε περιπτώσεις ασύμμετρων συγκρούσεων δηλαδή όταν ένα αδύναμο 
άτομο ή ομάδα, πολεμά εναντίον ενός ισχυρού κράτους-έθνους. Η βία έχει ως στόχο τη δημιουργία 
του φόβου στο πληθυσμό που στοχεύει και συνήθως προκαλεί την άμεση και βίαιη απάντηση από 
το κράτος (Lemieux 2016). Σύμφωνα με το FBI διακρίνεται ακόμη σε διεθνή και εσωτερική 
τρομοκρατία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (Terrorism n.d.) (What is Terrorism? n.d.). Ωστόσο 
κανένας ορισμός για την τρομοκρατία δεν έχει παγκόσμια αποδοχή για το λόγο ότι το κάθε κράτος 
αντιμετωπίζει την τρομοκρατία και τους τρομοκράτες με διαφορετικά κριτήρια (Libaw 2016). 
Σύμφωνα με τον Φούλερ, η προσπάθεια εκπόνησης ενός αντικειμενικού και κοινά αποδεκτού 
ορισμού της τρομοκρατίας αποδείχθηκε αδύνατη επιχείρηση αφού ο κάθε πλευρά έχει την δική της 
πολιτική ατζέντα. Όλες οι ανθρώπινες κοινωνίες συμφωνούν ότι η θανάτωση ανθρώπων είναι κάτι 
κακό ωστόσο οι ίδιες έχουν εντάξει στα εργαλεία τους τον θάνατο. Έτσι τα κράτη σκοτώνουν 
ατιμώρητα, ο διεθνής πόλεμος (μεταξύ κρατών) είναι κατανοητός, ενώ οι δολοφονίες διαχωρίζονται 
ανάλογα με τις προθέσεις του θύτη (Fuller 2016). Επομένως η τρομοκρατία ορίζεται κάθε φορά 
ανάλογα με την προοπτική που την προσεγγίζουν και τα συμφέροντα και επιδιώξεις που κρύβονται 
πίσω από τον εκάστοτε ορισμό της. 
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 Ωστόσο, η αδυναμία ενός τέτοιου είδους συνασπισμού να καταστείλει τη 

δράση του ΙΚ στη Μέση Ανατολή πηγάζει από την επιδίωξη των ιδιοτελών 

συμφερόντων της κάθε χώρας, που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη συνεννόησης 

και την αδυναμία αποτελεσματικής συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων. 

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο περίπλοκη όταν πρόκειται για τις Μεγάλες Δυνάμεις, 

οι οποίες αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα διαφορετικά ζητήματα ασφαλείας σε 

διαφορετικές περιοχές του πλανήτη. Επομένως, η προσοχή τους είναι πολλαπλώς 

διασπασμένη. Αντιθέτως, το ΙΚ έχει την ευχέρεια να εστιάσει το ενδιαφέρον του και 

να συγκεντρώσει το μέγιστο των δυνάμεών του στην επίτευξη των σκοπών του. 

 Τα εμπλεκόμενα κράτη πραγματοποιούν μεμονωμένες και ασυντόνιστες με 

τους άλλους συμμάχους επιθετικές ενέργειες εναντίον του ΙΚ, οι οποίες, όπως είναι 

φυσικό, αποφέρουν πενιχρά αποτελέσματα. Από αυτό εξάγεται το συμπέρασμα 

ότι για τα περισσότερα μέλη της Συμμαχίας η ήττα του ΙΚ δεν αποτελεί 

πρωταρχικό τους στόχο. Πράγματι, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ 

(Tierney 2015), η απειλή του ΙΚ βρίσκεται χαμηλά στο θεματολόγιο της ατζέντας, η 

οποία περιλαμβάνει προκλήσεις όπως οι σχέσεις με την Ρωσία και η άνοδος της 

Κίνας. Ακόμη και ο Πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ Αλ-Άσαντ, στην προσπάθειά 

του να κρατηθεί στην εξουσία, φαίνεται ότι διευκόλυνε με τον τρόπο του και την 

ανοχή του την άνοδο του ΙΚ, προκειμένου το καθεστώς του να φαίνεται στην 

διεθνή κοινή γνώμη ως λιγότερο κακό σε σχέση με την εικόνα που παρουσίαζαν οι 

τζιχαντιστές. Παράλληλα, η επιθυμία της Ρωσίας και του Ιράν είναι η διατήρηση 

του συριακού καθεστώτος στην εξουσία, ενώ οι Σαουδάραβες επιμένουν ότι ο 

Άσαντ πρέπει να απομακρυνθεί από την εξουσία. Από την άλλη μεριά ο μόνιμος 

πονοκέφαλος της Τουρκίας είναι οι Κούρδοι και το όνειρό τους να δημιουργήσουν 

ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν. Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ως αληθινούς τους 

συμμάχους μόνο ορισμένα μέλη του συνασπισμού εναντίον του ΙΚ, δυσπιστώντας 

έντονα για τις ρωσικές προθέσεις και την ανάμιξή τους στον πόλεμο στη Συρία. Το 

αποτέλεσμα είναι μια εντελώς δυσλειτουργική πολεμική προσπάθεια, η οποία 

ταλαιπωρείται συχνά από εσωτερικές διενέξεις. Στον αντίποδα, το ΙΚ 

παρουσιάζεται ως ένα αρραγές μέτωπο, μια ενιαία οντότητα με μια συνεκτική δομή 

διοίκησης που μπορεί να μετακινήσει τις δυνάμεις του πειθαρχημένα από το ένα 

μέτωπο στο άλλο. 
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 Στο κομμάτι της ιδεολογίας, το ΙΚ έχει πετύχει συντριπτική νίκη έναντι των 

συμμάχων. Όπως είπε ο Ναπολέων: «Ένας άνθρωπος δεν πρόκειται να πάει να 

σκοτωθεί για μερικές πέννες την ημέρα ή για μια ασήμαντη διάκριση… Θα πρέπει 

να μιλήσετε στην ψυχή, αν θέλετε να ηλεκτρίσετε τον άνθρωπο» (Tierney 2015). 

Οι ιδέες και το όραμα που πρεσβεύουν οι άνδρες του ΙΚ έχουν βρει πρόσφορο 

έδαφος όχι μόνο στην Μέση Ανατολή αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, 

κινητοποιώντας ανθρώπους από διαφορετικές χώρες να μεταναστεύσουν στην 

Συρία με σκοπό να πολεμήσουν με το ΙΚ. Το αφήγημα των τζιχαντιστών αφορά 

την αποτίναξη του καταπιεστικού ζυγού των Δυτικών, οι οποίοι επί αιώνες 

εξευτελίζουν τον μουσουλμανικό κόσμο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, 

απαιτείται ένα παγκόσμιο τζιχάντ (ιερός πόλεμος) κατά των απίστων, μέσω του 

οποίου θα επικρατήσει η ορθή πίστη του Ισλάμ σε ολόκληρο τον πλανήτη. Βασικές 

προϋποθέσεις για να πετύχει αυτό το εγχείρημα είναι η σύσταση του Χαλιφάτου, η 

πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή της Σαρία (μουσουλμανικού νόμου) και η 

διεξαγωγή του ιερού πολέμου μέχρι την τελική νίκη και επικράτηση των 

μουσουλμάνων. Το όραμα αυτό προσφέρει ένα πολύ ισχυρό κίνητρο 

θωρακίζοντας την αποφασιστικότητα των μαχητών του ΙΚ. Παράλληλα, η νικηφόρα 

αναμέτρηση, της ουσιαστικά υποδεέστερης δύναμης του ΙΚ, με τις μεγάλες 

δυνάμεις που το αντιστρατεύονται μεγεθύνει τις επιτυχίες, τονώνοντας το ηθικό 

των στρατιωτών του3 (Bunzel 2015, 36). 

 Αυτό λοιπόν που διακρίνει την συγκεκριμένη ένοπλη οργάνωση από τις 

προηγούμενες, όπως για παράδειγμα την Αλ Κάιντα, είναι ο πραγματισμός της και 

ο σύγχρονος χαρακτήρας της. Η ηγεσία της δείχνει να κατανοεί απολύτως τους 

κανόνες που τίθενται στο σημερινό άναρχο και ανταγωνιστικό πολυπολικό και 

παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον. Για παράδειγμα, το ΙΚ αντιλήφθηκε 

έγκαιρα ότι η συντονισμένη επέμβαση ξένων δυνάμεων δεν ήταν δυνατή στη 

                                                      
3
 Οι πολεμικές επιχειρήσεις του συνασπισμού ενισχύουν στην ουσία την προπαγάνδα του ΙΚ για 

παγκόσμια συνωμοσία εναντίον του. Η επιχειρηματολογία του εστιάζει στο γεγονός ότι οι Σιίτες της 
περιοχής συνωμοτούν με τις ΗΠΑ και τους τοπικούς Άραβες ηγεμόνες προκειμένου να μετριάσουν 
την ισχύ των Σουνιτών στην Μέση Ανατολή. Η προσέγγιση των ΗΠΑ με το Ιράν ενισχύει την 
αντίληψη αυτή. Επιπλέον, οι στρατιωτικές αυτές επιχειρήσεις, οδήγησαν στην αλλαγή της 
στρατηγικής του ΙΚ η οποία έδινε προτεραιότητα στη Μέση Ανατολή αντί για τις χώρες τις Δύσης. 
Την 21 Σεπτεμβρίου 2014, ο εκπρόσωπος τύπου του ΙΚ, Αμπού Μωχάμαντ αλ-Αντνάνι, κάλεσε 
όλους όσους βοηθούν το ΙΚ, να σκοτώσουν Δυτικούς σε ολόκληρο τον κόσμο (Αμερικανούς, 
Καναδούς, Αυστραλούς καθώς και τους συμμάχους τους). Στους στόχους περιλαμβάνει 
στρατιωτικό προσωπικό αλλά και πολίτες. Στις 26 Ιανουαρίου το 2015, ο Αντνάνι επανέλαβε την 
έκκλησή του για επιθέσεις εναντίον της Δύσης (Bunzel 2015, 36). 
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Συρία, όπως έγινε στη Λιβύη ή στο Ιράκ. 4  Για το λόγο αυτό, η ηγεσία του 

εκμεταλλεύτηκε επιτυχώς προς όφελός της τη συριακή σύγκρουση. Επιδιώκοντας 

αλλαγή καθεστώτος στη Συρία, χώρες όπως το Κουβέιτ, το Κατάρ και η Σαουδική 

Αραβία έσπευσαν να χρηματοδοτήσουν αφειδώς οποιαδήποτε ένοπλη ομάδα 

εξυπηρετούσε τον σκοπό αυτό. Το ΙΚ ήταν μία απ’ αυτές. Ωστόσο, αντί να 

διεξαγάγει τον πόλεμο ενάντια στα ξένα συμφέροντα, χρησιμοποίησε τα χρήματα 

που λάμβανε από τους χρηματοδότες του για να καταλάβει σημαντικές από 

οικονομικής απόψεως περιοχές, όπως οι πλούσιες πετρελαιοπηγές της 

ανατολικής Συρίας (Napoleoni 2015, 17-18). 

 Για την επιτυχία των σχεδίων του, το ΙΚ, σε αντίθεση με τη ρητορική των 

Ταλιμπάν και παρά τη βάρβαρη μεταχείριση των εχθρών του, διαδίδει ένα ισχυρό, 

και εν μέρει θετικό, πολιτικό μήνυμα στον μουσουλμανικό κόσμο, αυτό της 

δημιουργίας του Χαλιφάτου. Αυτό το μήνυμα έδωσε ελπίδα, τροφοδοτώντας τα 

όνειρα των ντόπιων μουσουλμανικών πληθυσμών, σε μια εποχή έντονης 

αποσταθεροποίησης στην Μέση Ανατολή, με τη βία και τον εμφύλια διαμάχη να 

σπαράσσουν την Συρία και το Ιράκ. Έτσι, η γέννηση του Χαλιφάτου, φαντάζει στα 

μάτια πολλών σουνιτών σαν την εμφάνιση μιας νέας πολλά υποσχόμενης 

πολιτικής οντότητας που γεννιέται από την τέφρα δεκαετιών πολέμου και 

καταστροφής (Napoleoni 2015, 18). 

 Η ηγεσία του ΙΚ στην προσπάθειά της να ταυτιστεί με την έννοια της 

κρατικής οντότητας και να αποβάλλει τον χαρακτηρισμό της τρομοκρατικής 

οργάνωσης, κατέβαλλε προσπάθειες ώστε να δημιουργηθεί ένας κρατικός 

μηχανισμός με σκοπό την παροχή στον άμαχο πληθυσμό, υπηρεσιών και 

μέριμνας για θέματα που μόνο ένα κράτος μπορεί και έχει τη δυνατότητα να 

                                                      
4
 Η δυναμική επέμβαση δυτικών δυνάμεων με την εκτέλεση εκτεταμένων χερσαίων επιχειρήσεων 

στην Συρία αλλά και στο Ιράκ θεωρείται απίθανη. Ξεκινώντας από τις ΗΠΑ το νέο δόγμα της 
«Έξυπνης Άμυνας» αποκλείει τέτοιου είδους επιχειρήσεις (Λίτσας, Η Μέση Ανατολή στις φλόγες 
και η Ευρώπη στις καλένδες 2014) (Cronin 2015) (Λίτσας, Ιλιάδα και Διεθνής Πολιτική 2014, 306). 
Ομοίως το Ηνωμένο Βασίλειο, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ απέχει από το 2013 από οποιαδήποτε 
στρατιωτική εμπλοκή της χώρας στη Συρία (Λίτσας, Ο Κάμερον, η Συρία και η ελληνική περίπτωση! 
2013). Αντίστοιχα και οι άλλες χώρες που συμμετέχουν στον συνασπισμό δυνάμεων κατά του ΙΚ 
αποφεύγουν επιμελώς την εμπλοκή τους με επιχειρήσεις στο έδαφος. Το κόστος σε χρήμα αλλά το 
κυριότερο σε ζωές δεν είναι έτοιμη να το σηκώσει καμία κυβέρνηση της Δύσης. Επιπλέον όλοι 
γνωρίζουν ότι μια πιθανή στρατιωτική εμπλοκή στην Μέση Ανατολή δεν πρόκειται να είναι 
σύντομη, ενώ θα προκαλέσει το μένος των τζιχαντιστικών οργανώσεων οι οποίες ένα τέτοιο 
γεγονός θα το εκμεταλλευθούν προκειμένου να συσπειρώσουν γύρω τους όλους τους 
αγανακτισμένους μουσουλμάνους κατά της άδικης επέμβασης της Δύσης. 
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παρέχει (Napoleoni 2015, 19-21). Για παράδειγμα, ορίστηκαν διοικητικές 

περιφέρειες και επαρχίες καθώς και διαχειριστική οικονομική υπηρεσία (Bayt al-

mal).5 Δόθηκαν μισθοί και οικονομικά βοηθήματα σε φτωχές οικογένειες και έγινε 

προσπάθεια ελέγχου των τιμών. Παράλληλα, επιβλήθηκαν φόροι και εισφορές 

(Karouny 2014). Ταυτόχρονα, λήφθηκαν μέτρα κατά της εγκληματικότητας, δόθηκε 

μέριμνα για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου, έγιναν διανομές τροφίμων και 

δημιουργήθηκαν ιδρύματα πρόνοιας. 

 Το ΙΚ δείχνει ότι αντιλαμβάνεται ότι η οικοδόμηση ενός κράτους δεν μπορεί 

να στηρίζεται μόνο στον τρόμο και τη βία αλλά ταυτόχρονα απαιτείται η λαϊκή 

συναίνεση. Για το λόγο αυτό άλλωστε, στην πρώτη του ομιλία ως νέος Χαλίφης, ο 

αλ Μπαγκντάντι δεσμεύτηκε να δώσει πίσω στους μουσουλμάνους «την 

αξιοπρέπεια, την ισχύ, τα δικαιώματα και την ηγεσία» του παρελθόντος και έκανε 

έκκληση σε γιατρούς, μηχανικούς, δικαστές και εμπειρογνώμονες της ισλαμικής 

νομολογίας να συνταχθούν στο πλευρό του (Strange 2014). Επιβεβαιώνοντας τις 

ρήσεις του και επιδεικνύοντας αξιοσημείωτο πραγματισμό, ο Μπαγκντάντι 

διαπραγματεύτηκε με επιχειρηματίες πιστούς στον Άσαντ για να τους 

χρησιμοποιήσει σε δουλειές, ενώ παράλληλα εκμεταλλεύτηκε εμπειρογνώμονες 

και εξειδικευμένους εθελοντές από το εξωτερικό, τους οποίους τοποθέτησε σε 

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπως για παράδειγμα επιχειρήσεις παροχής 

τηλεπικοινωνιών (Karouny 2014). 

 Εκτός από τις ενέργειες αυτές, το IK προχώρησε ακόμη παραπέρα. Με 

στόχο την δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ της οργάνωσης και των απλών 

πολιτών προσφέρει ένα είδος κοινωνικού συμβολαίου6 με το οποίο προβλέπει 

τρεις κατηγορίες παροχών: απονομή δικαιοσύνης, προστασία και δημόσιες 

υπηρεσίες και πρόνοιες. Ωστόσο, η πρόσβαση σ’αυτά τα οφέλη απαιτεί τις εξής 

βασικές υποχρεώσεις: την αποκλειστική υποταγή στο ΙΚ, την παροχή υλικής 

                                                      
5
 Το Bayt al-mal ήταν στην ουσία ένα Υπουργείο Οικονομικών υπεύθυνο για τη διαχείριση των 

φόρων την εποχή των χαλίφηδων και των σουλτάνων. Λειτουργούσε ως βασιλικό θησαυροφυλάκιο 
με ευθύνη για τη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών και των κυβερνητικών δαπανών. 
Επέβλεπε την διανομή των zakah (υποχρεωτική ελεημοσύνη με βάση το Κοράνι) και αξιοποίηση 
των φορολογικών εσόδων (Oxford, Bayt al-Mal n.d.). 

6
 Το κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι θεωρητικό. Το ΙΚ έχει εκδώσει επίσημα έγγραφα με τον τίτλο 

αυτό, στις πόλεις της Ράκκα, της Μοσούλης, του Τικρίτ κ.ά. Το συμβόλαιο αυτό στηρίζεται στο 
κείμενο που είναι γνωστό με το όνομα «τα έγγραφα της πόλης» (wathiqat al-madīnah) που 
συντάχθηκε από τον Μωάμεθ προκειμένου να κυβερνήσει την πόλη της Μεδίνα το 622 (Revkin, 
ISIS' Social Contract 2016).  
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υποστήριξη στη διακυβέρνηση και την συμμετοχή στη τζιχάντ μέσω της πληρωμής 

των φόρων ή την υπηρεσία στο στρατό των τζιχαντιστών (Revkin, ISIS' Social 

Contract 2016). Το ΙΚ φιλοδοξεί με το κοινωνικό συμβόλαιο που προσφέρει να 

αυξήσει την αξιοπιστία του και δημιουργήσει ένα σύστημα υπεύθυνης 

διακυβέρνησης, μιμούμενο το μοντέλο του αρχικού χαλιφάτου του 7ου αιώνα. 

 Όλες αυτές οι ενέργειες και δράσεις του ΙΚ καλύπτονται και νομιμοποιούνται 

από την θρησκεία του Ισλάμ ή τουλάχιστον από την ερμηνεία του Ισλάμ σύμφωνα 

με τα τζιχαντιστικά πρότυπα. Η απροκάλυπτη και απάνθρωπη βία, η ίδρυση και η 

συνεχής προσπάθεια επέκτασης του Χαλιφάτου, ο χαρακτηρισμός ακόμη και 

μουσουλμάνων ως απίστων «τακφίρ» και η νομιμοποίηση για τη θανάτωσή τους 

αλλά και η εφαρμογή της Σαρία ως του μοναδικού νομικού συστήματος και κώδικα 

καθημερινής χρήσης και η απαρέγκλιτη εφαρμογή της, όλα αυτά περιγράφονται 

στα ιερά κείμενα του Ισλάμ. Το ιδεολογικό υπόβαθρο του ΙΚ στηρίζεται στο 

σαλαφιστικό κίνημα, το οποίο απορρίπτει οποιαδήποτε εκσυγχρονιστική ερμηνεία 

του Ισλάμ και υποστηρίζει την επιστροφή στην πίστη των προπατόρων της 

θρησκείας, τον Προφήτη Μωάμεθ και τους συντρόφους του, τους ευσεβείς Σαλάφ.7 

Βασικός άξονας της ιδεολογίας τους είναι ο ιερός πόλεμος (τζιχάντ), με την μορφή 

της ένοπλης σύγκρουσης, ενώ απορρίπτουν οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία. Οι 

εκδοχές των ισλαμικών θρησκευτικών κειμένων που στηρίζουν και προωθούν την 

προπαγάνδα τους αντλούνται από τους θεωρητικούς του ισλαμικού 

φονταμενταλισμού, Αχμάντ ιμπν Αμπντ Αλ-Χαλίμ ιμπν Ταϋμίγια (1263-1328), 

Μουχάμαντ ιμπν Αμπντ Αλ-Ουάχαμπ (1703/4-1792), Μουχάμαντ Ρασίντ Ρίντα 

(1865-1935), Χασάν αλ Μπάννα (1906-1949), Σαγίντ Κουτμπ (1903-1966) και 

Σαγίντ Αμπούλ Αλά Μαουντούντι (1903-1979). Οι ερμηνείες και το έργο αυτών των 

ανδρών καθοδηγούν τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς των τζιχαντιστών, ενώ 

δίνουν την απαραίτητη νομιμοποίηση στις πράξεις και πρακτικές βίας και μεθόδων 

θανάτου των μαχητών του ΙΚ. Επιπλέον, στο ιδεολόγημα του ΙΚ έχει ενταχθεί και η 

εσχατολογική φιλολογία του Ισλάμ η οποία θέλει τη δημιουργία του παγκόσμιου 

Χαλιφάτου, την πραγματοποίηση της τελικής και νικηφόρας μάχης των 

                                                      
7
 Ο Σαλαφισμός ουσιαστικά ξεκινά από τη φράση του προφήτη Μωάμεθ, όπως αυτή εμπεριέχεται 

σε χαντίθ η οποία αναφέρει: «Οι άνθρωποι της γενιάς μου είναι οι καλύτεροι, μετά αυτοί που 
ακολουθούν αυτούς και μετά αυτοί της επόμενης γενιάς». Η φράση αυτή ερμηνεύεται ως ευθεία 
διαταγή του Μωάμεθ προς όλους τους μουσουλμάνους να ακολουθούν το παράδειγμα των τριών 
αυτών γενεών (Σαλάφ) (Λίτσας, Το σαλαφιστικό Ισλάμ 2014). 
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μουσουλμάνων απέναντι στα στρατεύματα της Δύσης και την Αποκάλυψη με την 

τελική επικράτηση του Ισλάμ. Το αφήγημα αυτό έχει σαγηνεύσει και παρασύρει 

πολλούς σουνίτες, οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν στην δημιουργία του 

Χαλιφάτου και στην ανάδειξη της δόξας του Ισλάμ. 

 Για πολλούς, ο κύριος στόχος του Ισλαμικού Κράτους είναι να γίνει για τους 

σουνίτες μουσουλμάνους ό,τι είναι το Ισραήλ για τους Εβραίους, δηλαδή ένα 

κράτος στην αρχαία γη τους, που το πήραν πίσω στη σύγχρονη εποχή. Αυτό είναι 

στην πραγματικότητα το ισχυρό μήνυμα που μεταδίδεται στην περιθωριοποιημένη 

μουσουλμανική νεολαία, η οποία ζει σ’ ένα πολιτικό κενό που το δημιούργησαν 

παράγοντες που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, όπως η αχαλίνωτη διαφθορά, η 

ανισότητα και η αδικία που επικρατεί στα σύγχρονα μουσουλμανικά κράτη όπως 

για παράδειγμα η αυταρχική διακυβέρνηση του Μπασάρ Αλ Άσαντ ή η άρνηση της 

κυβέρνησης του Αλ Μαλίκι, να ενσωματώσει τους σουνίτες στον ιστό της ιρακινής 

πολιτικής ζωής, να δώσει τέλος στις διώξεις τους, να αποκαταστήσει τις 

κοινωνικοοικονομικές υποδομές που καταστράφηκαν στη διάρκεια του πολέμου, 

και να αντιμετωπίσει το υψηλό ποσοστό ανεργίας. Είναι ένα μήνυμα ισχυρό και 

ταυτόχρονα σαγηνευτικό ακόμη και για όσους ζουν σε χώρες της Δύσης, ιδιαίτερα 

για την περιθωριοποιημένη μουσουλμανική νεολαία, η οποία βιώνει κάποιες φορές 

ρατσιστικές συμπεριφορές και διακρίσεις, ενώ αγωνίζεται να ενσωματωθεί σε μια 

δυτική κοινωνία που προσφέρει ολοένα και λιγότερες ευκαιρίες στις νεότερες 

γενιές. 

 Η επιτυχής και πολυεπίπεδη διαχείριση της κατάστασης από την ηγεσία του 

ΙΚ οφείλεται στην μελέτη της δομής και της τακτικής των προγενέστερων ένοπλων 

ομάδων. Με τις γνώσεις που αποκόμισε προσάρμοσε την πολιτική του στις 

απαιτήσεις της εποχής. Όπως οι ευρωπαϊκές ένοπλες οργανώσεις της δεκαετίας 

του 1960 και του 1970 - μεταξύ των οποίων οι Ερυθρές Ταξιαρχίες στην Ιταλία και 

ο IRA στη Βόρεια Ιρλανδία - το Ισλαμικό Κράτος έχει συνειδητοποιήσει τη δύναμη 

της «προπαγάνδας του φόβου» (Napoleoni 2015, 22-23). Άλλωστε, ο φόβος είναι 

πολύ ισχυρότερο όπλο επιβολής απ’ ό,τι τα θρησκευτικά κηρύγματα. Παράλληλα, 

το Ισλαμικό Κράτος έχει αντιληφθεί και εκμεταλλεύεται την λειτουργία των 

σύγχρονων μέσων ενημέρωσης τα οποία αναζητούν και προβάλλουν 

πληροφορίες και εικόνες σε 24ωρη βάση. Μέσα από τη χρήση των ΜΚΔ 

προβάλλει άρτια από τεχνική άποψη, βίντεο και εικόνες από τις βιαιότητες και 



10 
 

βαρβαρότητές του σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Η τροφοδοσία των μέσων 

ενημέρωσης με εικόνες και σκηνές ακραίας βίας τρέφει και αυξάνει την 

δημοσιότητά του ΙΚ ενώ ταυτόχρονα συντηρεί το μύθο του. Γι’αυτό το λόγο πλήθος 

φωτογραφιών και βίντεο με απάνθρωπες τιμωρίες και βασανιστήρια αναρτώνται 

σε ψηφιακή μορφή ώστε να μπορούν να προβληθούν εύκολα και παντού. Το 

αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν να προσηλυτίσει, να στρατολογήσει και 

να συγκεντρώσει κεφάλαια από όλο τον μουσουλμανικό κόσμο. 

 Η στρατηγική λοιπόν του ΙΚ συνοψίζεται στη χρήση της βίας και την 

εφαρμογή της Σαρία, σε συνδυασμό με την προπαγάνδα κυρίως μέσω των ΜΚΔ, 

καθώς και με μια ποικιλία από κοινωνικά προγράμματα βελτίωσης των συνθηκών 

ζωής των σουνιτικών πληθυσμών εντός του Χαλιφάτου δίνοντας την εντύπωση 

μιας κρατικής οντότητας. Η δράση του και η κοσμοθεωρία του πλαισιώνεται από 

την τζιχαντιστική ερμηνεία και εκδοχή της θρησκείας του Ισλάμ μέσω της οποίας 

αντλεί την απαραίτητη νομιμοποίηση για τις ενέργειές του. Αν το ΙΚ επιτύχει και 

εδραιωθεί χωρίς να μπορέσει η διεθνής κοινότητα να το αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά, η κατάσταση που θα προκύψει να είναι πρωτόγνωρη για την 

ιστορία της τρομοκρατίας και την οικοδόμηση κρατών και εθνών και πολύ δύσκολα 

διαχειρίσιμη. Ουσιαστικά η διεθνής κοινότητα θα έχει να αντιμετωπίσει ένα νέο 

κράτος, απειλή για την διεθνή ασφάλεια, το οποίο θα στηρίζεται στη βία, την 

τρομοκρατία και τον ισλαμικό νόμο και έχοντας ως συνεχή επιδίωξη και φιλοδοξία 

την επέκταση των συνόρων του σε ολόκληρο τον κόσμο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 Για πρώτη φορά από τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο  μια ένοπλη οργάνωση 

επιχειρεί να επανασχεδιάσει τον χάρτη της Μέσης Ανατολής, τον οποίο 

είχαν χαράξει οι Γάλλοι και οι Βρετανοί  (Χάρτες 1 και 2). Το Ισλαμικό 

Κράτος (ΙΚ), γνωστό στο παρελθόν ως Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο 

Λεβάντε (αλ Σαμ), ως ISIS (ΙΚΙΣ) ή ISIL (ΙΚΙΛ), επιχειρεί, μέσω ενός 

κατακτητικού πολέμου, να σβήσει τα σύνορα που χάραξε η Συμφωνία 

Σάικς- Πικό (The Sykes-Pikot Agreement: 1916 n.d.) (London Times: Πώς 

μια συμφωνία του 1916 εμποδίζει την ειρήνη στη Συρία 2014) το 1916 

(Χάρτης 5). Σήμερα η μαύρη σημαία του ΙΚ κυματίζει σε μια έκταση 

μεγαλύτερη από τη Βρετανία ή το Τέξας, η οποία εκτείνεται από τις 

μεσογειακές ακτές της Συρίας μέχρι την καρδιά του Ιράκ (Χάρτες 7 έως 11). 

Από τα τέλη Ιουνίου 2014, αυτή η περιοχή είναι γνωστή ως «Χαλιφάτο»  του 

Ισλαμικού Κράτους, μια οντότητα η οποία έπαψε να υφίσταται με τη 

διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Withnall 2014). 

 Στο Ισλαμικό Κράτος, όπως και στην Aλ Κάιντα πριν από αυτό, 

πολλοί δυτικοί παρατηρητές βλέπουν μια αναχρονιστική οργάνωση με 

έντονες εμμονές με το ισλαμικό παρελθόν.  Παρά τη φαινομενικά μεσαιωνική 

προσέγγιση της νομιμότητας και του κοινωνικού ελέγχου από την πλευρά 

του ΙΚ, θα ήταν λάθος να θεωρηθεί απλώς ως «οπισθοδρομικό». Ο λόγος 

είναι ότι στην εκκόλαψη του ΙΚ συνετέλεσαν η παγκοσμιοποίηση και η 

σύγχρονη τεχνολογία σε αντίθεση με τον κόσμο των Ταλιμπάν ο οποίος 

περιοριζόταν στους μεντρεσέδες (ιεροδιδασκαλεία) και στη γνώση που 

βασιζόταν στις γραφές του Προφήτη. 

 Ο κύριος στόχος του Ισλαμικού Κράτους είναι η κατάργηση των 

υπαρχόντων συνόρων στην Μέση Ανατολή, η δημιουργία του Χαλιφάτου και η 

οικοδόμηση ενός ισλαμικού «έθνους» σε ολόκληρο το Ιράκ, τη Συρία αλλά και την 

ευρύτερη περιοχή (Tran και Weaver 2014) (Το ΙΚΙΛ ανακοίνωσε την εγκαθίδρυση 

ενός «ισλαμικού χαλιφάτου» 2014) (Wright, και συν. 2016, 11). Μέχρι στιγμής έχει 

επιτευχθεί η δημιουργία ενός ισλαμικού κράτους το οποίο όμως αγωνίζεται να 

επιβιώσει. Αν τελικά συμβεί αυτό και η Δύση αναγκαστεί να το αποδεχθεί, θα είναι 

η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία όπου μια ένοπλη οργάνωση θα έχει 
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εκπληρώσει τον τελικό στόχο της τρομοκρατίας, να δημιουργήσει δηλαδή το δικό 

της κράτος πάνω στις στάχτες των υπαρχόντων εθνών, όχι μέσω επανάστασης, 

όπως συνέβη στο Ιράν, αλλά μέσω ενός παραδοσιακού κατακτητικού πολέμου 

που βασίζεται σε τρομοκρατικές τακτικές. Αν συμβεί αυτό, το Ισλαμικό Κράτος θα 

έχει γίνει το καινούριο μοντέλο τρομοκρατίας με κίνδυνο να βρει και άλλους μιμητές 

(Napoleoni 2015, 35-36). 

 Πώς έφτασε στο σημείο αυτό; Η ιστορία ξεκινά πολύ παλιά, από τον 

κατακερματισμό που υπέστη η Μέση Ανατολή μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, από 

τις πρώην αποικιακές δυνάμεις (London Times: Πώς μια συμφωνία του 1916 

εμποδίζει την ειρήνη στη Συρία 2014). Η φλόγα άναψε με την έναρξη του 

προληπτικού πολέμου στο Ιράκ και του εμφυλίου πολέμου στη Συρία. Από τον 

πρώτο αναδείχτηκε ο Αμπού Μουσάμπ αλ Ζαρκάουι, ο οποίος αμφισβήτησε 

ανοιχτά την ιστορική ηγεσία της Aλ Κάιντα και πυροδότησε την ιστορική και 

αιματηρή σύγκρουση μεταξύ σουνιτών και σιιτών ως βασική τακτική για την 

αναγέννηση του Χαλιφάτου. Η Συρία παρείχε μια μοναδική ευκαιρία, ένα 

εφαλτήριο, για όσους είχαν αφομοιώσει το μήνυμα του αλ Ζαρκάουι και είχαν το 

ίδιο όνειρο με κείνον μεταξύ αυτών ήταν ο Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι. 

 Για να γίνει αντιληπτό πώς από το 2006 και μέσα σε μία δεκαετία μια ομάδα 

τζιχαντιστών εξελίχθηκε σε αδίστακτη δύναμη, ικανή να αποσταθεροποιήσει 

ολόκληρες περιοχές εκθέτοντας τις βαθύτερες πολιτικές και σεχταριστικές τους 

αντιθέσεις, είναι ανάγκη να γίνει μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν στον 

προπάτορα του Ισλαμικού Κράτους, τον αλ Ζαρκάουι και στο ξέσπασμα της 

συριακής σύγκρουσης. 

Το χρονικό της γέννησης. Από τον Αλ Ζαρκάουι στον Χαλίφη, Αμπού 

Μπάκρ αλ Μπαγκντάντι. 

 Το Νοέμβριο του 2014 το Ισλαμικό Κράτος έδωσε στη δημοσιότητα 

ένα βίντεο με το οποίο ανήγαγε τις ρίζες του στην Aλ Κάιντα και τον Μπιν 

Λάντεν. Στο βίντεο αυτό, αναφέρεται ως γεννήτορας της οργάνωσης ο 

σκληροπυρηνικός σουνίτης, σαλαφιστής και αρχηγός της Aλ Κάιντα του 

Ιράκ από το 2003 έως το 2006, Αμπού Μουσάμπ αλ Ζαρκάουι. Στο ίδιο 

βίντεο αγνοείται εντελώς ο διάδοχος του Μπιν Λάντεν, Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, 
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ο οποίος βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον Χαλίφη Μπαγκντάντι και το 

Ισλαμικό Κράτος (Wood 2015). 

 Ο Αμπού Μουσάμπ αλ Ζαρκάουι (Εικόνα 4) γεννήθηκε στη Ζάρκα, τη 

δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ιορδανίας το 1967. Όταν ήταν είκοσι ετών, 

συνελήφθη και φυλακίστηκε για πέντε χρόνια. Το διάστημα που ήταν στη 

φυλακή ασπάστηκε τον ριζοσπαστικό σαλαφισμό (Muir 2016). Το 2000, στο 

Κανταχάρ του Αφγανιστάν, ο αλ Ζαρκάουι συνάντησε για πρώτη φορά τον 

ηγέτη της Aλ Κάιντα, Οσάμα μπιν Λάντεν. Ο νεαρός Ζαρκάουι αρνήθηκε να 

γίνει μέλος της οργάνωσης (Bunzel 2015, 13), διότι στόχος του ήταν η 

υποκίνηση μιας επανάστασης στη Γόνιμη Ημισέληνο, την περιοχή δηλαδή 

από την ανατολική Μεσόγειο μέχρι το Ιράκ, (McCants 2016, 23) 

πολεμώντας αρχικά εναντίον της ιορδανικής κυβέρνησης  και με απώτερο 

σκοπό τη δημιουργία ενός γνήσιου ισλαμικού κράτους στην περιοχή 8 

(Napoleoni 2015, 38). 

 Ωστόσο, ο Ζαρκάουι συνεργάστηκε με την ηγεσία της Aλ Κάιντα, η οποία 

του ανέθεσε την διοίκηση ενός στρατοπέδου εκπαίδευσης, στη Χεράτ, στο 

βορειοδυτικό Αφγανιστάν, κοντά στα ιρανικά σύνορα, προσελκύοντας τζιχαντιστές 

από την Ιορδανία, την Παλαιστίνη, τη Συρία, τον Λίβανο και την Τουρκία (Bunzel 

2015, 13) (McCants 2016, 24) (Napoleoni 2015, 38) (Muir 2016). Με την εισβολή 

των Αμερικανών στο Αφγανιστάν και την κατάλυση του «Ισλαμικού Εμιράτου του 

Αφγανιστάν» 9  των Ταλιμπάν, ο Ζαρκάουι διέφυγε αρχικά στο Ιράν και στη 

συνέχεια στο Ιράκ, όπου ίδρυσε την οργάνωση «Μονοθεϊσμός και Τζιχάντ» 

(Jama'at al-tawhid wa-al-Jihad) (Bunzel 2015, 14). Μετά την εισβολή των 

Αμερικανών τον Μάρτιο του 2003, η οργάνωση ανέλαβε δράση και έως τον 

Αύγουστο ευθυνόταν για πλήθος τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον 

                                                      
8
 Ο Ζαρκάουι ήταν γοητευμένος με την μορφή του Οθωμανού εμίρη της Συρίας, Νουρεντίν Ζένγκι 

(118-1174), ο οποίος είχε εκδιώξει τους σταυροφόρους από την περιοχή και η επικράτειά του 
εκτεινόταν από την πόλη Αλέπο της Συρίας ως τη Μοσούλη του Ιράκ. Επιθυμία του, όπως και των 
συνεργατών του στην Αλ Κάιντα, ήταν η παλινόρθωση του Χαλιφάτου (McCants 2016, 24-25). 

9
 «Το Ισλαμικό Εμιράτο του Αφγανιστάν» είχε εγκαθιδρυθεί το 1996 από τους συντηρητικούς 

σουνίτες, Ταλιμπάν, οι οποίοι ανήλθαν στην εξουσία της χώρας μετά την ήττα και την αποχώρηση 
των Σοβιετικών το 1989. Σύμφωνα με την μεσαιωνική ισλαμική αντίληψη, ένα εμιράτο (imara), 
αποτελεί ουσιαστικά μια επαρχία ενός «κράτους» (dawla) το οποίο διοικείται από τον Χαλίφη 
(ανώτατο θρησκευτικό και πολιτικό ηγέτη των μουσουλμάνων). (McCants 2016, 25) 
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αμερικανικών και σιιτικών στόχων10 (McCants 2016, 26) (Muir 2016). Σύμφωνα με 

τον αλ Ζαρκάουι, η σύγκρουση στο Ιράκ διεξαγόταν σε δύο μέτωπα, το ένα 

εναντίον των δυνάμεων του Συνασπισμού των δυτικών δυνάμεων και το άλλο 

εναντίον των σιιτών. 

 Στα τέλη του 2004 ο Οσάμα μπιν Λάντεν έχρησε τον αλ Ζαρκάουι 

επικεφαλής της Aλ Κάιντα στο Ιράκ (στα αγγλικά: AQI) (Bunzel 2015, 14). Ο 

Ιορδανός ανέλαβε την ηγεσία μιας ομάδας τζιχαντιστών γνωστής ως 

Ταουχίντ ουάλ Τζιχάντ, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε Ισλαμικό 

Κράτος στο Ιράκ (ΙΚΙ). Ως εμίρης της Aλ Κάιντα στο Ιράκ, ο Ζαρκάουι 

μπόρεσε να προσελκύσει αρκετούς οπαδούς και να αντλήσει τους πόρους 

για τον αγώνα εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων, οργανώνοντας 

παράλληλα μια σειρά από αιματηρές βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας 

εναντίον των Σιιτών, οι οποίες έφεραν το Ιράκ στο χείλος του εμφυλίου 

πολέμου (Napoleoni 2015, 39) (Muir 2016) (Bunzel 2015, 14). 

 Η παλινόρθωση του Χαλιφάτου αποτελούσε κοινή επιθυμία του  

Ζαρκάουι και των συνεργατών του στην Aλ Κάιντα. Ωστόσο, ο Μπιν Λάντεν 

και ο υπαρχηγός του Ζαουάχρι θεωρούσαν ότι έπρεπε να ακολουθηθεί μια 

στρατηγική τεσσάρων σημείων από την Αλ Κάιντα στο Ιράκ , με την 

ακόλουθη σειρά: εκδίωξη των Αμερικανών από το Ιράκ, εγκαθίδρυση ενός 

ισλαμικού κράτους, διάδοση της τζιχάντ στα γειτονικά κράτη και τέλος 

σύγκρουση με το Ισραήλ (Bunzel 2015, 15). Ο Ζαρκάουι αρχικά 

ακολούθησε την στρατηγική αυτή, θέτοντας ως πρωταρχικό του στόχο την 

εκδίωξη των Αμερικανών από το Ιράκ. Η συναίνεσή του διήρκησε έως τον 

Απρίλιο του 2006, οπότε και ανακοίνωσε την πρόθεσή του να εγκαθιδρύσει 

ισλαμικό κράτος στο Ιράκ σε τρεις μήνες. 

 Στις 7 Ιουνίου 2006 ο Ζαρκάουι σκοτώθηκε από τους Αμερικανούς. 

Τα μέλη της Aλ Κάιντα του Ιράκ, αντί να περιμένουν την αποχώρηση των 

δυνάμεων των ΗΠΑ, ανακήρυξαν το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ (ΙΚΙ) ή 

                                                      
10

 Ο Ζαρκάουι θεωρούσε του Σιίτες μεγαλύτερη απειλή από τους εισβολείς Αμερικανούς. Τα 
κίνητρά του ήταν πολιτικά αλλά και θεολογικά. Θεωρούσε ότι το ιστορικό μίσος των Σιιτών για τους 
Σουνίτες δεν ήταν δυνατόν να ξεπεραστεί. Για αυτόν η μοναδική λύση ήταν η νίκη στο πεδίο της 
μάχης (Bunzel 2015, 14). Τα πιο εντυπωσιακά χτυπήματα ήταν οι επιθέσεις στην πρεσβεία της 
Ιορδανίας, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Βαγδάτη και στο τζαμί του Ιμάμη Αλί, έναν από 
τους πιο ιερούς τόπους λατρείας των Σιιτών (Napoleoni 2015, 38) (McCants 2016, 26) (Muir 2016). 
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αγγλικά Islamic State of Iraq (ISI) 11  στις 15 Οκτωβρίου 2006. Στην 

ανακοίνωση ανέφεραν ότι οι μουσουλμάνοι του Ιράκ θα έπρεπε να 

δηλώσουν πίστη και υποταγή στον νέο ηγέτη τους, τον Αμπού Ουμάρ αλ 

Μπαγκντάντι και να τον αναγνωρίσουν ως «Ηγέτη των πιστών»12 (McCants 

2016, 31) (Muir 2016) (Bunzel 2015, 17). 

 Το όνομα του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ ήταν αμφίσημο. Η 

οργάνωση αποκαλούσε τον εαυτό της «κράτος» και όχι «εμιράτο» 

σηματοδοτώντας το μέγεθος του εγχειρήματος. Ο όρος εμιράτο 

χρησιμοποιούνταν για να περιγραφεί μια μικρή διοικητική περιφέρεια η 

οποία είχε επικεφαλής τον εμίρη (ηγεμόνας, διοικητής, στρατηγός ή 

πρίγκιπας). Αντίθετα η λέξη «κράτος» στα αραβικά («dawla») σημαίνει είτε 

«έθνος» είτε παραπέμπει στα μεσαιωνικά χαλιφάτα , όπως για παράδειγμα 

το χαλιφάτο των Αββασιδών (Dawla Abbasiyya), το οποίο περιλάμβανε τη 

Μεσοποταμία, τον Περσικό Κόλπο και τη Βόρεια Αφρική (McCants 2016, 

32). 

 Στην ανακοίνωση ανακήρυξης του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ, δεν υπήρχε 

καμία αναφορά στην Aλ Κάιντα ή στους όρκους υποταγής προς τον Μπιν Λάντεν ή 

στον Μουλά Ομάρ, τον επικεφαλής των Ταλιμπάν, παρόλο που τα περισσότερα 

μέλη του ΙΚΙ ανήκαν στην οργάνωση. Το γεγονός αυτό δημιούργησε πολλά 

ερωτήματα και προβληματισμό τόσο στην ηγεσία της Aλ Κάιντα όσο και στους ανά 

την υφήλιο τζιχαντιστές (Muir 2016). Το σίγουρο ήταν ότι η ηγεσία της Aλ Κάιντα 

δυσαρεστήθηκε από την ανακοίνωση, θεωρώντας ότι αγνοήθηκε και 

παρακάμφθηκε ιεραρχικώς. Η εξέλιξη αυτή ήταν ένα σημάδι ότι έχασε τον έλεγχο 

της κατάστασης στο Ιράκ (Bunzel 2015, 17). 

                                                      
11

 Το Ισλαμικό Κράτος που ανακοινώθηκε το 2006 είχε δύο ονόματα. Το επίσημο όνομα του 
κράτους ήταν, «Το Ισλαμικό Κράτους του Ιράκ» (Dawlat al-‘Iraq al-Islamiyya), όμως το ονόμαζαν 
και «Το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ» (al-Dawla al-Islamiyya fi ’l-‘Iraq). Στην πρώτη περίπτωση η 
ονομασία αντιπροσώπευε ένα κράτος για τους σουνίτες του Ιράκ. Ήδη οι κοινότητες των Κούρδων 
και των Σιιτών είχαν δημιουργήσει ημιαυτόνομες ζώνες μετά την επέμβαση των Αμερικανών το 
2003. Το νέο κράτος θα ήταν η σουνιτική ζώνη στο Ιράκ. Η δεύτερη ονομασία αντιπροσώπευε ένα 
κράτος για όλους τους μουσουλμάνους, το εκκολαπτόμενο χαλιφάτο. Το νέο κράτος ακολουθούσε 
το παράδειγμα του κράτους που εγκαθίδρυσε ο Προφήτης στη  Μεδίνα όταν εγκατέλειψε 
κυνηγημένος, την Μέκκα. Το όνομα αυτό υπερίσχυσε στους τζιχαντιστικούς κύκλους, αν και το 
πρώτο όνομα παρέμεινε ως επίσημη ονομασία (Bunzel 2015, 17-18). 

12
 Ο όρος αυτός παρέπεμπε στον τίτλο του Χαλίφη τον οποίο ωστόσο απέφυγαν να αναφέρουν 

στην ανακοίνωσή τους. 
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 Ο Υπουργός Πολέμου και ηγέτης του ΙΚΙ, Αμπού Αγιούμπ αλ Μάσρι13 

(Bunzel 2015, 17), προσπάθησε από την μία μεριά να γεφυρώσει το ρήγμα 

που δημιουργήθηκε με την ηγεσία της Αλ Κάιντα, ενώ από την άλλη 

διαφήμιζε το ΙΚΙ ως ανεξάρτητη κρατική οντότητα και όχι ως εξτρεμιστική 

οργάνωση, το οποίο απορρόφησε την Aλ Κάιντα του Ιράκ. Οι ενέργειες 

αυτές εξόργισαν την ηγεσία της Aλ Κάιντα, η οποία εξαπόλυσε δριμεία 

κριτική απέναντι στην ηγεσία του ΙΚΙ καθώς και στις ενέργειές τους. 

Ωστόσο, οι ηγέτες της Aλ Κάιντα παρουσίαζαν δημόσια ένα κοινό μέτωπο 

και υποστήριζαν την εγκαθίδρυση του Κράτους με σκοπό τη διατήρηση των 

ερεισμάτων τους στο Ιράκ και την αποφυγή σύγχυσης στις τάξεις τους 

(McCants 2016, 33-35) (Bunzel 2015, 20-22). 

 Η ανακοίνωση του ΙΚΙ προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στον 

μουσουλμανικό κόσμο. Τα τζιχαντιστικά μέσα ενημέρωσης χαιρέτησαν την 

δημιουργία του κράτους. Ωστόσο, στον υπόλοιπο κόσμο η είδηση δεν 

προκάλεσε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του κόσμου. Η νέα οντότητα δεν έπεισε 

για την σημαντικότητά της και γι’αυτό το λόγο δεν δόθηκε ιδιαίτερη 

σημασία. Επιπλέον απέτυχε να ενώσει τις τζιχαντιστικές-σαλαφιστικές 

ομάδες που δραστηριοποιούνταν στο Ιράκ (Bunzel 2015, 19). Αντιθέτως, 

δημιούργησε μεγάλη δυσαρέσκεια στο κάλεσμα για δήλωση υποταγής 

(bay’a) στον ηγέτη του ΙΚΙ. Η κριτική απέναντι στο ΙΚΙ ήταν δριμεία , 

εξευτελίζοντας ουσιαστικά τους συντελεστές του. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 

το ξέσπασμα αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ του ΙΚΙ και των άλλων των 

σουνιτικών οργανώσεων στο Ιράκ.14 

 Οι βιαιότητες των ανδρών του ΙΚΙ οδήγησαν σταδιακά στην κίνηση κατά των 

τζιχαντιστών με το όνομα «Σουνιτική Αφύπνιση» (Napoleoni 2015, 40) (What is 

'Islamic State'? 2015) (Bunzel 2015, 20). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι σουνιτικές 

φυλές, με την βοήθεια των Αμερικανών και των Ιρακινών στρατιωτών, να 

                                                      
13

 Ο Αμπού Αγιούμπ αλ Μάσρι (γνωστός και ως Αμπού Χάμζα αλ Μουχατζίρ), ήταν ο επικεφαλής 
της Αλ Κάιντα του Ιράκ μετά τον θάνατο του Ζαρκάουι και ιδρυτής και ηγέτης του Ισλαμικού 
Κράτους στο Ιράκ (McCants 2016, 33). 

14
 Τα κυριότερα αίτια της αποτυχίας του ΙΚΙ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός κράτους 

οφείλονταν στην αδυναμία κατανόησης των Ιρακινών, την δυσκολία συνεργασίας μεταξύ των ξένων 
μαχητών με τα ντόπια μέλη της οργάνωσης, την αδυναμία συντονισμού μεταξύ των διοικητών του 
ΙΚΙ, στον μεγάλο αριθμό των μαχητών και στην έλλειψη πειθαρχίας (McCants 2016, 59-60). 
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καταφέρουν να περιορίσουν τις κινήσεις των μαχητών του ΙΚΙ.15 Τρία χρόνια μετά 

τη γέννησή του, το φθινόπωρο του 2006, το ΙΚΙ είχε καταφέρει να αποξενωθεί από 

την Aλ Κάιντα και να χάσει τα εδάφη που ισχυριζόταν ότι εξουσίαζε. Η αυταρχική 

και υπεροπτική συμπεριφορά του ΙΚΙ σε συνδυασμό με την κακοδιοίκηση, την 

εσχατολογική του εμμονή και την ανεξέλεγκτη βία ενάντια σε ολοένα και 

περισσότερους εχθρούς επέφεραν την ήττα του. 

 Η ηγεσία του Μάσρι και του Αμπού Ουμάρ αλ Μπαγκντάντι έλαβε 

τέλος τον Απρίλιο του 2010 όταν τους σκότωσαν με συνδυασμένη 

επιχείρηση, Αμερικανοί και Ιρακινοί στρατιώτες (Muir 2016) (Bunzel 2015, 

22-23). Τους επόμενους τρεις μήνες τριάντα τέσσερα ακόμη ηγετικά 

στελέχη του ΙΚ σκοτώθηκαν ή συνελήφθησαν, αποδυναμώνοντας την  

οργάνωση. Τα γεγονότα αυτά άνοιξαν τον δρόμο για την  αλλαγή της 

ηγεσίας της. Νέος «Ηγέτης των πιστών» ανακηρύχτηκε ο Αμπού Μπάκρ αλ 

Μπαγκντάντι τον Μάιο του 2010. 

Η ανάκαμψη του Ισλαμικού Κράτους. Η ηγεσία του αλ Μπαγκντάντι 

 Ο Αμπού Μπάκρ αλ Μπαγκντάντι (Εικόνα 3) ανέλαβε την ηγεσία του 

Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ σε μια πολύ δύσκολη στιγμή . Ο Αμπού Μπάκρ 

θεωρήθηκε μια ασυνήθιστη επιλογή για την ηγεσία. Δεν είχε διοικητική ή 

στρατιωτική εκπαίδευση. Ήταν αρκετά νέος και γόνος μιας αγροτικής 

οικογένειας μεσαίας τάξης από τη Σαμάρα του Ιράκ. Το πραγματικό του 

όνομα είναι Ιμπραήμ Αγουάντ Ιμπραήμ αλ Μπάντρι. Παρά το γεγονός ότι 

είναι σαλαφιστής σουνίτης, ισχυριζόταν ότι η καταγωγή του ήταν σιιτική , με 

προεκτάσεις στον πρώτο χαλίφη Αμπού Μπακρ, τον Αλί και τον πεθερό του 

Προφήτη 16  (McCants 2016, 88) (A. Zelin, Abu Bakr al-Baghdadi: Islamic 

                                                      
15

 Ήδη από το 2009 οι τζιχαντιστές αποκαλούσαν χλευαστικά το ΙΚ ως «κράτος στα χαρτιά». Η 
απαισιοδοξία των υποστηρικτών του ήταν έντονη. Μέχρι και τα δικτυακά φόρουμ είχαν στραφεί 
εναντίον του ΙΚΙ και είχαν μεταβληθεί σε τόπους συνάντησης απογοητευμένων τζιχαντιστών που 
διαμαρτύρονταν για την αποτυχία της οργάνωσης (McCants 2016, 59). 

16
 Ο Αλ Μπαγκντάντι διαθέτει πολύ διαφορετικό υπόβαθρο σε σχέση με την ταπεινή 

καταγωγή του προκατόχου του. Γεννήθηκε το 1971 στη Σαμάρα, στο Ιράκ, και ισχυρίζεται 
ότι είναι άμεσος απόγονος του προφήτη Μωάμεθ. Σύμφωνα με την επίσημη βιογραφία 
του προέρχεται από θρησκευτική οικογένεια. Αδελφοί και θείοι του είναι ιμάμηδες και 
καθηγητές της αραβικής γλώσσας, ρητορικής και λογικής. Ο Αλ Μπαγκντάντι είναι 
πτυχιούχος Ισλαμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βαγδάτης, και πριν από τη 
σύλληψή του είχε εργαστεί ως ιμάμης στην πρωτεύουσα και στη Φαλούτζα. Η ακαδημαϊκή 
του εκπαίδευση του προσδίδει αξιοπιστία στην ερμηνεία του Ισλάμ και ενισχύει την εικόνα 
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State's driving force 2014) (Muir 2016). 

 Το 2004 συνελήφθη από τους Αμερικανούς και φυλακίστηκε για δέκα 

μήνες στο στρατόπεδο Μπούκα στο σιιτικό νότο. Εκεί ήρθε σε επαφή με 

πάρα πολλούς τζιχαντιστές, καθώς και με πρώην μέλη του στρατού και των 

υπηρεσιών ασφαλείας του Σαντάμ (Muir 2016). Το 2006 εντάχθηκε στην Aλ 

Κάιντα. Την ίδια χρονιά, όταν ανακηρύχθηκε το Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ, ο 

Ιμπραήμ διορίστηκε επικεφαλής όλων των επιτροπών για την επιβολή της 

Σαρία στις ιρακινές «επαρχίες» της οργάνωσης  (A. Zelin, Abu Bakr al-

Baghdadi: Islamic State's driving force 2014) . Σταδιακά συγκέντρωσε 

δύναμη, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του Αμπού Ουμάρ και του Μάσρι. 

Μετά τον θάνατο των τελευταίων, συμμετείχε στις διαδικασίες για την 

ανάδειξη του νέου ηγέτη της οργάνωσης. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 

ανέδειξε τον Ιμπραήμ νέο «ηγέτη των πιστών», ο οποίος υιοθέτησε το 

πολεμικό όνομα Αμπού Μπάκρ αλ Μπαγκντάντι (McCants 2016, 90-93) 

 Η ανάδειξή του στην ηγεσία του ΙΚ δεν έγινε με ενθουσιασμό και 

αντιμετωπίστηκε με επιφύλαξη από την Aλ Κάιντα. Ο Αμπού Μπάκρ δήλωσε 

αρχικά την πίστη του στην ηγεσία της Aλ Κάιντα και μετά τον θάνατο του Μπιν 

Λάντεν, την επιβεβαίωσε και στον νέο της ηγέτη, Αϊμάν αλ Ζαουάχρι. Παράλληλα, 

παγίωσε την εξουσία του στο ΙΚ, διενεργώντας εκκαθαρίσεις στις τάξεις της 

οργάνωσης, με την βοήθεια του στενού του συνεργάτη Χατζί Μπάκρ. Έχοντας 

εξασφαλίσει την εξουσία του, ο Μπαγκντάντι έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο 

ανάκαμψης του παραπαίοντος ΙΚΙ (McCants 2016, 88-94). 

 Ο Μπαγκντάντι άρχισε σταδιακά να αποστασιοποιείται από την Aλ 

Κάιντα. Γνωρίζοντας πόσο αντιδημοφιλές ήταν το όνομα της οργάνωσης 

μεταξύ των Ιρακινών σουνιτών οπαδών της Αφύπνισης, πρόβαλε σκοπίμως 

μια πιο τοπικιστική και εθνικιστική εικόνα. Επιπλέον, συνειδητοποίησε ότι, 

για τον σουνιτικό πληθυσμό, η σιιτική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του 

πρωθυπουργού Μαλίκι ήταν λιγότερο δημοφιλής από την Aλ Κάιντα. 

                                                                                                                                                                 
του ως σύγχρονης εκδοχής του Προφήτη. Ανάμεσα στους ανταγωνιστές του δεν υπήρχε 
άλλος με ανάλογη επίσημη θεολογική κατάρτιση  (Napoleoni 2015, 46-47) (McCants 2016, 
89-94) (A. Zelin, Abu Bakr al-Baghdadi: Islamic State's driving force 2014)  (Bunzel 2015, 
23-24). 
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Εκμεταλλευόμενος τα δεδομένα, απέφυγε  την εμπλοκή με τις αποχωρούσες 

αμερικανικές δυνάμεις και επιτέθηκε εναντίον σιιτικών στόχων, 

αναζωπυρώνοντας τη σεχταριστική σύγκρουση.  Ωστόσο, η στρατηγική αυτή 

δεν απέφερε καρπούς. Το ΙΚΙ ήταν ακόμη πολύ μικρό και αδύναμο 

(Napoleoni 2015, 40-41). 

Ο Συριακός πόλεμος και η συμμετοχή του ΙΚΙ 

 Ο πόλεμος στη Συρία έδωσε στο ΙΚΙ την ευκαιρία για ανάκαμψη. Η 

συριακή εμφύλια σύρραξη πρόσφερε στα μέλη του ΙΚΙ όχι μόνον 

στρατιωτική εκπαίδευση αλλά και τα οικονομικά μέσα για την επανεκκίνηση 

της ομάδας, όχι ως μιας από τις τζιχαντιστικές ένοπλες οργανώσεις, αλλά 

ως πρωταγωνίστριας με τις δικές της εδαφικές κτήσεις και τη δική της 

πολεμική μηχανή. 

 Αντίθετα από τους ηγέτες της Aλ Κάιντα, που απέφευγαν την τακτική 

της κατάκτησης εδαφών εστιάζοντας στον μακρινό τους εχθρό, τις ΗΠΑ, ο 

Μπαγκντάντι συμφωνούσε με την άποψη του αλ Ζαρκάουι ότι χωρίς μια 

ισχυρή εδαφική βάση στη Μέση Ανατολή ο αγώνας τους ήταν 

καταδικασμένος σε αποτυχία. Πίστευε ότι η επιτυχία θα ερχόταν μέσω της 

δημιουργίας ενός ισλαμικού κράτους, το οποίο δεν γνωρίζει σύνορα και 

ενός κατακτητικού πολέμου εναντίον των κοντινών εχθρών, δηλαδή των 

διεφθαρμένων, σιιτικών ολιγαρχικών ελίτ που εξουσίαζαν τη Συρία και το 

Ιράκ. Η στρατηγική λοιπόν που ακολούθησε ήταν ανάλογη με αυτή που είχε 

εφαρμόσει ο αλ Ζαρκάουι μερικά χρόνια νωρίτερα, διεξάγοντας έναν 

παραδοσιακό σεχταριστικό και κατακτητικό πόλεμο, καταλαμβάνοντας 

πόλεις και χωριά και επιβάλλοντας τη Σαρία (Napoleoni 2015, 42) (Bunzel 

2015, 24).  

 Όταν ξέσπασαν οι συγκρούσεις στη Συρία, η οργάνωση του 

Μπαγκντάντι στρατεύτηκε στον πόλεμο εναντίον του καθεστώτος Άσαντ και 

διακρίθηκε για τις ακραίες μεθόδους της, αλλά και για τις στρατιωτικές 

επιτυχίες της. Οι Δυτικοί, με πρωτεργάτες τις ΗΠΑ, επιθυμούσαν την πτώση 

του Άσαντ, χωρίς ωστόσο να θέλουν να εμπλακούν άμεσα. Γι’ αυτό το λόγο 

ενίσχυσαν αρχικά το ΙΚ (καθώς και άλλες ένοπλες οργανώσεις) και στη 
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συνέχεια έδειξαν ανοχή τις ενέργειές του, επαναλαμβάνοντας το σφάλμα 

που είχαν διαπράξει στο παρελθόν με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. 

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο η Δύση που βοήθησε στη γιγάντωση του ΙΚΙ. Η 

Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και η νεοοθωμανική Τουρκία ενίσχυαν 

ποικιλοτρόπως τις σουνιτικές οργανώσεις τζιχαντιστών, μεταξύ αυτών και 

το ΙΚ (Λίτσας, Τι θα φέρει η σύγκρουση δογμάτων στο Ισλάμ! 2012) . 

Ιδιαίτερα σημαντικός ήταν ο ρόλος της Τουρκίας η οποία βρήκε στο ΙΚ έναν 

υποστηρικτή στον αγώνα της κατά των Κούρδων αποκομίζοντας 

παράλληλα πολλά κέρδη από το λαθρεμπόριο πετρελαίου, όπλων και 

παροχής υπηρεσιών (κέντρα εκπαίδευσης μαχητών, επιμελητείας, 

νοσοκομείο κλπ.). Οι Τούρκοι, παρά τις πιέσεις των Αμερικάνων για τη 

διακοπή παροχής βοήθειας στο ΙΚΙ, συνέχισαν το παιχνίδι τους για αρκετό 

διάστημα, μέχρι τελικά να αναγκαστούν από τα γεγονότα και τις πιέσεις των 

ΗΠΑ να πράξουν το αντίθετο (Λυγερός 2016, 151-155). 

 Στο ξέσπασμα της βίας στη Συρία το 2011 , ο Μπαγκντάντι έστειλε 

τους άνδρες του στη χώρα, δημιουργώντας την οργάνωση με το όνομα 

«Μέτωπο Νούσρα» (Τζαμπχάτ αλ Νούσρα-Το Μέτωπο της Σωτηρίας), η 

οποία φαινόταν ότι λειτουργούσε υπό την αιγίδα της Aλ Κάιντα (Bunzel 

2015, 24) (Muir 2016). Η αλ Νούσρα απέκτησε μεγάλη δημοφιλία λόγω της 

μαχητικότητας της, ενώ υποστηρίχτηκε οικονομικά και ενισχύθηκε με ξένους 

μαχητές εμπνεόμενους από την Αλ Κάιντα. Η προσέγγισή της δεν ήταν 

ακραία σαλαφιστική, ενώ καλλιέργησε δεσμούς με τον ντόπιο πληθυσμό 

(Muir 2016).  

 Οι διαφορετικές επιδιώξεις της αλ Νούσρα και του ΙΚΙ δεν άργησαν να 

οδηγήσουν στη σύγκρουση των δύο οργανώσεων.17 Η ρήξη ξεκίνησε στις 9 

Απριλίου 2013, όταν ο Μπαγκντάντι, σε μια προσπάθειά του να αποκτήσει 

τον έλεγχο της οργάνωσης, ανακοίνωσε δημόσια ότι το Μέτωπο Νούσρα , 

ως παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους, θα συγχωνευόταν με το ΙΚΙ σε μια 

                                                      
17

 Από την μια μεριά, το ΙΚΙ αποσκοπούσε στη δημιουργία μιας επικράτειας στην αραβική 
ενδοχώρα μεταξύ της Συρίας και του Ιράκ. Η Νούσρα από την άλλη επιθυμούσε την 
ανατροπή του Άσαντ. Επιπλέον διαφωνούσαν για τον έλεγχο και την αξιοποίηση του 
πετρελαίου και των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής. Οι διαφορετικές 
προσεγγίσεις για το πώς θα πρέπει να διεξαχθεί ο αγώνας οδήγησε τις δύο οργανώσεις 
στη σύγκρουση (McCants 2016, 100-105) (Napoleoni 2015, 49). 
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νέα οντότητα, το Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του αλ Σαμ (Λεβάντε) (ΙΚΙΛ) 

(What is 'Islamic State'? 2015) (Muir 2016). Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την 

αντίδραση του ηγέτη του μετώπου Νούσρα, ο οποίος την αμέσως επόμενη 

ημέρα, αποστασιοποιήθηκε από το ΙΚΙΛ και  ορκίστηκε υποταγή στον ηγέτη 

της Aλ Κάιντα, αλ Ζαουάχρι (Bunzel 2015, 25) (Wright, και συν. 2016, 21-

23). Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε τον διχασμό και τις αποχωρήσεις πολλών 

διοικητών της Νούσρα οι οποίοι διαφωνούσαν με τη συγχώνευση, ενώ 

σύντομα ξέσπασαν αιματηρές συγκρούσεις. 18  Η δημόσια διαμάχη και η 

έκταση που έλαβε προκάλεσαν την αντίδραση της Aλ Κάιντα, η οποία με 

ανακοίνωσή της στις 2 Φεβρουαρίου του 2014, αποκήρυξε δημόσια κάθε 

δεσμό και σύνδεση με το ΙΚΙΛ (McCants 2016, 105-109) (Bunzel 2015, 25-

26 και 29-30) (Muir 2016). Ωστόσο η αποσύνδεση του ΙΚΙΛ από την Aλ 

Κάιντα κάθε άλλο παρά το αποδυνάμωσε.  

 Ο Μπαγκντάντι, γνωρίζοντας την αδυναμία της τρομοκρατικής οργάνωσης, 

απάντησε προκλητικά, απαξιώνοντας τα κελεύσματα του Ζαουάχρι19 (Muir 2016). 

Σε αντίθεση με την Aλ Κάιντα, το ΙΚΙΛ είχε στη διάθεσή του μεγάλα αποθέματα 

χρημάτων, έσοδα προερχόμενα από το λαθρεμπόριο πετρελαίου, την επιβολή 

φορολογίας και τη δήμευση περιουσιών, ενώ διοικούσε την επικράτεια του χωρίς 

κάποιον να αμφισβητήσει την εξουσία του. Οι σουνίτες αντίπαλοί του ήταν 

αποδυναμωμένοι, ενώ ο πρόεδρος Άσαντ συνέχισε να αφήνει ανενόχλητο το ΙΚΙΛ 

να απειλεί τους εξωτερικούς και εσωτερικούς του εχθρούς από τη στιγμή που δεν 

απειλούσε άμεσα τον ίδιο. Χιλιάδες μαχητές εγκατέλειψαν το Μέτωπο αλ Νούσρα 

και τις άλλες αντάρτικες οργανώσεις και εντάχθηκαν στο ΙΚΙΛ (Muir 2016) (Bunzel 

2015, 25). Με το ΙΚΙΛ συντάχθηκαν και αρκετοί ξένοι, οι οποίοι είχαν έρθει στη 

Συρία με την επιθυμία να πολεμήσουν στις τελευταίες μάχες πριν από την 

                                                      
18

 Η διαμάχη αυτή προκάλεσε τον διχασμό μεταξύ των τζιχαντιστών οι οποίοι χωρίστηκαν σε τρία 
στρατόπεδα: την ομάδα του ΙΚΙΛ, την ομάδα του Μετώπου Νούσρα και αυτούς που 
αμφιταλαντεύονταν. Οι συζητήσεις, οι διαφωνίες και οι αντίθετες απόψεις εκφέρονταν ελεύθερα 
μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σε αντίθεση με τα κλειστά φόρουμ παλαιότερων 
εποχών. Ολόκληρος ο κόσμος μπορούσε να παρακολουθήσει τη διαμάχη, οποιαδήποτε στιγμή. 
Διάφοροι τζιχαντιστές προσπάθησαν να μεσολαβήσουν μεταξύ των δύο οργανώσεων (ΙΚ και Αλ 
Νούσρα) χωρίς επιτυχία, κυρίως λόγω της αδιαλλαξίας του ΙΚΙΛ. Οι διαμάχη μεταξύ των 
τζιχαντιστών δεν έμεινε στο λεκτικό επίπεδο αλλά ξέσπασαν ένοπλες συγκρούσεις και επιθέσεις 
εναντίον ηγετικών στελεχών από τις οποίες το ΙΚΙΛ βγήκε νικητής παγιώνοντας την κυριαρχία του 
στην ανατολική Συρία (McCants 2016, 111-113). 

19
 «Έχω να επιλέξω μεταξύ της εξουσίας του Θεού και της εξουσίας του αλ Ζαουάχρι. Επιλέγω την 

εξουσία του Θεού» (Napoleoni 2015, 50). 
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Αποκάλυψη, συνεισφέροντας στην εκπλήρωση του οράματος της αναγέννησης 

του Χαλιφάτου (McCants 2016, 114). 

Η ανακοίνωση του Χαλιφάτου 

 Σε αντίθεση με την Aλ Κάιντα, η οποία λειτουργεί ως ένα σχεδόν 

παγκόσμιο τρομοκρατικό δίκτυο, το Ισλαμικό Κράτος εξαρχής επεδίωξε να 

θέσει υπό τον έλεγχό του τις σουνιτικές περιοχές του Ιράκ και της Συρίας και 

να δημιουργήσει ένα υβρίδιο κράτους, αδιαφορώντας για τα υφιστάμενα 

σύνορα. Κατάφερε, μάλιστα, να καταλάβει ένα μεγάλο μέρος από τις 

σουνιτικές περιοχές στη Συρία. 

 Έχοντας αποκτήσει πολεμική πείρα, δυτικό οπλισμό, οχήματα 

μεταφοράς και αρκετά χρήματα, ο Μπαγκντάντι στράφηκε και προς τις 

σουνιτικές περιοχές του Ιράκ, γεγονός που προκάλεσε την χλιαρή 

αντίδραση των Δυτικών. Εκμεταλλευόμενο αφενός την εχθρότητα του 

σουνιτικού πληθυσμού προς τη σιιτική κυβέρνηση της Βαγδάτης, αφετέρου 

το χαμηλό ηθικό και τη στατικότητα των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων, το 

ΙΚΙΛ αξιοποίησε κάθε ευκαιρία που του δόθηκε (Muir 2016). Έτσι, κατέλαβε 

τη Φαλούτζα και άλλες πόλεις του δυτικού και κεντρικού Ιράκ, 

αποκομίζοντας χρήματα και πρόσθετο σύγχρονο οπλισμό  (What is 'Islamic 

State'? 2015) (Λυγερός 2016, 146-147). 

 Στις αρχές του Ιουνίου του 2014 οι δυνάμεις του ΙΚΙΛ κατέλαβαν 

χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση, τη Μοσούλη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του 

Ιράκ (Muir 2016). Το ΙΚΙΛ κυρίευσε σύγχρονο βαρύ αμερικανικό οπλισμό, 

κατάσχεσε τα αποθέματα του παραρτήματος της κεντρικής τράπεζας του 

Ιράκ (δηνάρια αξίας περίπου 450 εκατομμυρίων δολαρίων) και έθεσε υπό 

τον έλεγχό του τις πετρελαιοπηγές της περιοχής. Λόγω των επιτυχιών του, 

απέκτησε υπόσταση και τεράστιο κύρος στους απανταχού φανατικούς 

ισλαμιστές. Χιλιάδες νέοι σουνίτες έσπευσαν να ενταχθούν στις γραμμές 

του. Η CIA υπολόγιζε το 2014 ότι το ΙΚΙΛ διέθετε πάνω από 31.000 

μαχητές, εκ των οποίων οι 12.000 προέρχονταν από 74 χώρες  (Λυγερός 

2016, 147). Από τότε οι αριθμοί αυτοί έχουν αυξηθεί σημαντικά. Με τη 

στρατιωτική αυτή δύναμη άρχισε να επεκτείνεται εδαφικά. Η κυριαρχία του 
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εκτείνονταν τότε από τη Μοσούλη (Βόρειο Ιράκ) μέχρι τα περίχωρα του 

Αλέπο (Βορειοδυτική Συρία), (McCants 2016, 136) μια έκταση περίπου 

21000 τετραγωνικών μιλίων (Heitz 2015) (Χάρτες 8 έως 11).  

 Η κατάληψη της Μοσούλης και η κυριαρχία σε μια τόσο μεγάλη 

έκταση οδήγησαν τους ηγέτες του ΙΚ στην ανακοίνωση της ίδρυσης 

μουσουλμανικού Χαλιφάτου στις 29 Ιουνίου 2014 . O Μπαγκντάντι, 

ανακηρύχθηκε ιμάμης και Χαλίφης για τους μουσουλμάνους σε όλο τον 

κόσμο20. Παράλληλα ανακοινώθηκε η αλλαγή του ονόματος της οργάνωσης 

από «Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε» σε «Ισλαμικό Κράτος» 

(Boulton, Westall και Abdelaty 2014) (Muir 2016). Η κυριαρχία του θα 

επεκτείνονταν σε ολόκληρο τον κόσμο και όχι μόνο στο Ιράκ και τη Συρία 

(Bunzel 2015, 31) (Χάρτης 4). Η κίνηση αποτέλεσε μια πολύ σημαντική 

εξέλιξη για το τζιχαντιστικό κίνημα με πολύ  ισχυρό πολιτικό συμβολισμό. 

Είναι ενδεικτικό ότι η τζιχαντιστική ένοπλη οργάνωση της Λιβύης Ανσάρ  Αλ 

Σαρία που ελέγχει σημαντικές περιοχές στη Λιβύη, ορκίστηκε πίστη στον 

νέο χαλίφη (Αύγουστος 2014), γεγονός που τη μετέτρεψε σε παρακλάδι του 

Ισλαμικού Κράτους. Το ίδιο έπραξαν οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν 

(Ιανουάριος 2015), η Μπόκο Χαράμ στη Νιγηρία (Μάρτιος 2015) και άλλες 

τζιχαντιστικές οργανώσεις από τη Σαουδική Αραβία  (Νοέμβριος 2014), την 

Αλγερία (Σεπτέμβριος 2014), την Αίγυπτο (Νοέμβριος 2014), την Υεμένη 

(Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2014) και τον Καύκασο (Ιούνιος 2015) (Bunzel 

2015, 31-32) (Wright, και συν. 2016, 17). 

 Η δήλωση υποταγής και πίστης στον Χαλίφη Μπαγκντάντι από τις 

διάφορες τζιχαντιστικές οργανώσεις ανά τον κόσμο σημαίνει ουσιαστικά την  

πολιτική στήριξη και την στρατιωτική συμμαχία του ΙΚ μαζί τους 

                                                      
20

 Η ανακοίνωση του Χαλιφάτου ήταν μια πράξη υπερβολική φιλοδοξίας. Ο Μπαγκντάντι φέροντας 
τον τίτλο του Χαλίφη, ουσιαστικά τοποθετούσε τον εαυτό του κάτω από τον Προφήτη Μωάμεθ και 
των συντρόφων του. Ο τίτλος του έφερε στο μυαλό των οπαδών του, εκτός από τον Προφήτη, το 
μεγαλείο των χαλιφάτων των Ομαϋαδών και των Αββασιδών, των οποίων συνεχιστής ήταν το ΙΚ. 
Οι απαιτήσεις του Μπαγκντάντι δεν είχαν καμία νομιμότητα για τον υπόλοιπο μουσουλμανικό 
κόσμο, ωστόσο η ανακοίνωση του Χαλιφάτου βρήκε μεγάλη ανταπόκριση σε αρκετούς 
ρομαντικούς μουσουλμάνους αλλά και άλλες ριζοσπαστικές ομάδες στο εξωτερικό. Τέσσερεις 
μήνες μετά την ανακήρυξη του Χαλιφάτου, μια ομάδα στη Λιβύη δήλωσε υποταγή στον Χαλίφη. 
Ακολούθησε η τζιχαντιστική οργάνωση Ansar Beit al-Maqdis από την Αίγυπτο. Το 2015 έδωσε 
όρκο πίστης και η Μπόκο Χαράμ στη Νιγηρία. Μέσα σε έναν χρόνο το ΙΚ απέκτησε συνεργάτες και 
συμμάχους σε 11 χώρες (Muir 2016). 
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αναγνωρίζοντας την πρωτοκαθεδρία του. Η ανακήρυξη του Χαλιφάτου το 

οποίο έλαβε σάρκα και οστά στα εδάφη της Συρίας και του Ιράκ αύξησε το 

κύρος του ΙΚ, μετατρέποντάς το σε σημείο αναφοράς για τους απανταχού 

σαλάφι τζιχάντι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της Aλ Κάιντα, η 

οποία έπαιζε μέχρι τότε τον ρόλο αυτό. Όπως αναφέρει ο Lister: «Ο 

αντίκτυπος της ανακοίνωσης (του Χαλιφάτου) θα είναι παγκόσμιος καθώς οι 

συνεργάτες της Αλ Κάιντα και οι ανεξάρτητες ομάδες τζιχαντιστών θα 

πρέπει τώρα οριστικά να επιλέξουν να υποστηρίξουν και να ενταχθούν στο 

ΙΚ ή να αντιπαρατεθούν σ’αυτό» (Boulton, Westall και Abdelaty 2014). Είναι 

αξιοσημείωτο, μάλιστα, ότι, ενώ αρχικά η Aλ Κάιντα τηρούσε άκρως εχθρική 

στάση απέναντι στους «αποστάτες» του ΙΚ, όταν έχασε την πρωτοκαθεδρία 

τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας των τζιχαντιστικών οργανώσεων. Ο αρχηγός 

της έκανε σχετική έκκληση τον Νοέμβριο του 2015. Η οργάνωση του 

Μπαγκντάντι ανταποκρίθηκε στην έκκληση για ενότητα μόνο μετά τους 

δραστικούς βομβαρδισμούς της ρωσικής αεροπορίας, δηλαδή μόνο όταν 

ανακόπηκε η νικηφόρα πορεία του ΙΚ και άρχισε να χάνει εδάφη (από τις 

αρχές του 2016) (Χάρτες 8 και 9) (Λυγερός 2016, 148). 

Κυβερνώντας το Χαλιφάτο 

 Η επιτυχία του Ισλαμικού Κράτους οφείλεται στη σύγκλιση διαφόρων 

παραγόντων, μεταξύ των οποίων είναι η παγκοσμιοποίηση και η πολυπολικότητα 

του διεθνούς συστήματος, η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της σύγχρονης 

τεχνολογίας, η πραγματιστική θεώρηση στην προσπάθεια οικοδόμησης έθνους, η 

βαθιά κατανόηση της ψυχολογίας της Μέσης Ανατολής και των μουσουλμάνων 

μεταναστών, καθώς κι η βαθιά απογοήτευση των μουσουλμανικών πληθυσμών 

από τις συνεχείς αναμίξεις της Δύσης στην περιοχή, οι οποίες έχουν βυθίσει, εδώ 

και μία δεκαετία, την περιοχή σε έναν ατελείωτο σεχταριστικό πόλεμο.  

 Σε αντίθεση με την Aλ Κάιντα που έχει ως στόχους την απελευθέρωση 

όλων των μουσουλμανικών εδαφών από την κατοχή των μη μουσουλμάνων και 

των «αποστατών» ηγετών, εφαρμογή της Σαρία σε όλο τον πληθυσμό στις 

περιοχές αυτές, δημιουργία ενός ισλαμικού κράτους (χαλιφάτου) και τελικά την 

ανόρθωση του λόγου του Θεού πάνω από όλους (Habeck, What does Al Qaeda 

want? 2012), το ΙΚ έχει εντελώς διαφορετική ατζέντα. Βασική επιδίωξη του ΙΚ είναι 
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η δημιουργία ενός παγκόσμιου Χαλιφάτου μέσα από την διεξαγωγή ενός 

παγκόσμιου τζιχαντιστικού πολέμου. Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει την 

ενσωμάτωση όλων των περιοχών της Μέσης Ανατολής υπό την κυριαρχία του ΙΚ 

και στην συνέχεια την επέκταση του στην Ευρώπη και την Αμερική. Σύμφωνα 

μάλιστα με την εσχατολογία του ΙΚ ο αγώνας αυτός θα οδηγήσει στην τελική μάχη 

με τους απίστους και την τελική επικράτηση του Ισλάμ σε ολόκληρη τη Γη (Lister, 

What does ISIS really want? 2015). Σ’αυτό το πνεύμα βρίσκεται και ένα από τα 

βασικά του συνθήματα: «Διατήρηση και Επέκταση».  

 Το ΙΚ λοιπόν αντιλαμβάνεται το παγκόσμιο Χαλιφάτο ως μια κρατική 

οντότητα με πολιτικοθρησκευτική υπόσταση η οποία θα περιλάβει τελικά όλους 

τους λαούς του κόσμου. Προς το παρόν αγωνίζεται να κρατήσει τις κτίσεις του και 

να εδραιώσει την κυριαρχία του. Αυτό προσπαθεί να το πετύχει με την δημιουργία 

κρατικών υποδομών στις κατεχόμενες περιοχές. Παράλληλα λοιπόν με τις 

πολεμικές επιχειρήσεις για την επέκταση της επικράτειάς του και την άμυνα στους 

εχθρούς του, ασχολείται με την δημιουργία όλων των απαραίτητων δομών για την 

λειτουργία ενός κράτους. Η ιδεολογία και η θρησκευτική πίστη σε συνδυασμό με 

την χρήση βίαιων μεθόδων επιβολής δεν αρκούν για να δημιουργήσουν, πόσο 

μάλλον να σταθεροποιήσουν οποιαδήποτε μορφή κράτους. Η ηγεσία του ΙΚ 

αντιλαμβανόμενη το δεδομένο αυτό προσπάθησε να κερδίσει τις καρδιές και τα 

μυαλά των απλών κατοίκων των περιοχών που κατέχει (A. Zelin, The Islamic 

State of Iraq and Syria Has a Consumer Protection Office 2014) (Brent Eng 2014). 

 Πρώτο μέλημα του Χαλιφάτου ήταν η εφαρμογή ενός νομικού πλαισίου, το 

οποίο θα ισχύει για όλους τους υπηκόους του (κατοίκους αλλά και μαχητές του ΙΚ) 

το οποίο θα νομιμοποιεί την κυριαρχία του στα εδάφη και τους πόρους. Στη 

συνέχεια ήταν απαραίτητη η ασφάλεια των πολιτών, η μέριμνα για την βελτίωση 

της οικονομικής τους κατάστασης, η δημιουργία και η συντήρηση κρατικών δομών 

και σχηματισμών διοίκησης, οι παροχή και διάθεση κοινωνικών αγαθών και 

υπηρεσιών, η αναζήτηση εσόδων και αξιοποίησή τους για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών της κοινωνίας και φυσικά ο απρόσκοπτος εφοδιασμός με είδη διατροφής 

και αγαθά πρώτης ανάγκης. 

 Με αυτούς τους στόχους το ΙΚ εγκαθίδρυσε την Σαρία ως το μόνο νομικό 

σύστημα απαιτώντας την απαρέγκλιτη εφαρμογή ενώ η παραμικρή παραβίαση 
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επισύρει πολύ σκληρές ποινές. Παράλληλα ασχολήθηκε με την πάταξη της 

εγκληματικότητας και την ενίσχυση της αστυνόμευσης με σκοπό την επιβολή της 

τάξης και την επίδειξη ενδιαφέροντος για την ασφάλεια και την ευημερία των 

πολιτών (Revkin και McCants, Experts weigh in: Is ISIS good at governing? 2015). 

Έτσι ένας κάτοικος της Μοσούλης, αμέσως μετά την κατάληψή της από το ΙΚ 

δήλωσε στο TIME ότι η κατάσταση βελτιώθηκε αφού σταμάτησαν οι καθημερινοί 

βομβαρδισμοί και οι δολοφονίες. Αυτό έκανε τους πολίτες να νιώσουν ασφάλεια 

(Collard 2014). Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν είναι αρκετό. Προκειμένου οι Ιρακινοί και 

Σύριοι πολίτες να εμπιστευτούν και να συνεργαστούν με το ΙΚ σκέφτηκε να τους 

προσφέρει ένα κοινωνικό συμβόλαιο.  

 Το κοινωνικό συμβόλαιο του ΙΚ περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες παροχών: 

δικαιοσύνη, προστασία και υπηρεσίες. Σε αντάλλαγμα οι πολίτες έχουν ως 

υποχρέωση την αποκλειστική υποταγή στο ΙΚ, παροχή υποστήριξης στην 

διακυβέρνηση και βοήθεια στη διεξαγωγή της τζιχάντ είτε μέσω πληρωμής φόρων 

ή με την υπηρεσία στις ένοπλες ομάδες της οργάνωσης (Revkin, ISIS' Social 

Contract 2016). Το συμβόλαιο αυτό δεν ήταν προφορικό αλλά εκδόθηκε και 

μοιράστηκε στους πολίτες των πόλεων που κατέλαβε το ΙΚ όπως για παράδειγμα 

στη Ράκκα, τη Μοσούλη, το Τικρίτ και αλλού (Εικόνα 14). Το κείμενο είναι 

εμπνευσμένο από τον 7ο αιώνα και τα λεγόμενα «έγγραφα της πόλης» (wathiqat 

al-madīnah) τα οποία εξέδωσε ο Μωάμεθ για την διακυβέρνηση της πόλης της 

Μεδίνα το 622. Στο κείμενο του ΙΚ, το οποίο περιλαμβάνει 13 έως 16 άρθρα, 

απαριθμούνται ρητώς οι υποχρεώσεις του Χαλιφάτου προς τους πολίτες του και το 

αντίθετο. Με αυτόν τον τρόπο, το ΙΚ προσπαθεί να νομιμοποιήσει την 

διακυβέρνησή του, προκαλώντας την σύγκριση με το αδίστακτο καθεστώς Άσαντ, 

την σιιτική διακυβέρνηση της Βαγδάτης και τις αντίπαλες ένοπλες ομάδες που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή οι οποίες κατηγορούνται για διαφθορά και 

ανικανότητα. Ουσιαστικά, το ΙΚ θέλει να προβάλει ένα λιγότερο κακό πρόσωπο σε 

σχέση με αυτό των ανταγωνιστών του.  

 Φυσικά, το κοινωνικό συμβόλαιο του ΙΚ είναι αυταρχικό και ετεροβαρές. 

Ωστόσο, παρέχει κάποια λίγα οφέλη για τους πολίτες. Σύμφωνα με την 

κοσμοθεωρία του ΙΚ, δεν υπάρχουν πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες όπως 

στον δυτικό και δημοκρατικό κόσμο, αφού όλα τα καθορίζει η Σαρία. Παρόλα αυτά 

προστατεύεται το δικαίωμα της ιδιωτικής περιουσίας, προβλέπεται το δικαίωμα 
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προστασίας από αυθαίρετη σύλληψη ή παράνομη βία καθώς και το δικαίωμα 

καταγγελίας μελών του ΙΚ με προσφυγή σε ειδικές υπηρεσίες γνωστές ως  

dawawīn al-mazālim. Ωστόσο, την αξιολόγηση των καταγγελιών την κάνει το ΙΚ. 

Φυσικά, το ΙΚ υποστηρίζει ότι οι αξιωματούχοι και τα στελέχη του δεν είναι 

υπεράνω του νόμου. Μάλιστα υπάρχουν διατάξεις βάσει των οποίων ο ίδιος ο 

χαλίφης μπορεί να κατηγορηθεί (από το Συμβούλιο της Σούρα21) αν αποτύχει να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του (Anjarini 2014). Ο λόγος για την ύπαρξη τέτοιων 

διατάξεων οφείλεται στο γεγονός ότι οι ηγέτες του ΙΚ αναγνωρίζουν ότι το 

Χαλιφάτο θα είναι λειτουργικό ως κράτος από την ικανότητα των στελεχών του να 

αστυνομεύσει τους εαυτούς τους και ιδιαίτερα τις συμπεριφορές των μελών 

κατώτερων βαθμίδων.  

 Προστασία επίσης δικαιούνται και οι μη μουσουλμάνοι, Χριστιανοί και 

Εβραίοι, με αντάλλαγμα την πληρωμή ειδικού φόρου. Παρόλα αυτά, το ΙΚ 

ισχυρίζεται ότι έχει τη νόμιμη δικαιοδοσία να υποδουλώσει ή να θανατώσει 

ορισμένες κατηγορίες μη μουσουλμανικών πληθυσμών οι οποίοι τίθενται εκτός του 

κοινωνικού του συμβολαίου, όπως για παράδειγμα οι Γιαζήδες. 

 Το ΙΚ δεσμεύεται ακόμη για την παροχή βασικών υπηρεσιών και δημόσιων 

αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, αποχέτευσης και 

υγειονομικής περίθαλψης (A. Zelin, The Islamic State of Iraq and Syria Has a 

Consumer Protection Office 2014). Μάλιστα, ισχυρίζονται ότι δεσμεύονται από 

θεία υποχρέωση να διαθέσουν πόρους για την ευημερία των πολιτών. Έτσι, με την 

κατάληψη νέων εδαφών αναλαμβάνουν τον έλεγχο επιχειρήσεων, από τις οποίες ο 

κόσμος μπορεί να προμηθεύεται τρόφιμα, για παράδειγμα εργοστάσια ψωμιού 

(Brent Eng 2014). Επιπλέον, χρηματοδοτεί από τα έσοδα του «κράτους» 

ορφανοτροφεία, νοσοκομεία, ενώ φροντίζει για την οικονομική βοήθεια ανθρώπων 

που έχουν ανάγκη (A. Zelin, The Islamic State of Iraq and Syria Has a Consumer 

Protection Office 2014). 

                                                      
21

 Το Συμβούλιο της Σούρα μαζί με το Συμβούλιο της Σαρία, το Στρατιωτικό Συμβούλιο, το 
Συμβούλιο Ασφαλείας και τις επιτροπές της Σαρία αποτελούν τα κυβερνητικά συμβούλια του ΙΚ. Ο 
Μπαγκντάντι έχει την εξουσία να διορίζει τους επικεφαλής αυτών των συμβουλίων. Οι 
αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Σούρα περιλαμβάνουν εισηγήσεις υποψηφίων για κυβερνητικές 
θέσεις και μελών του Στρατιωτικού Συμβουλίου. Συμμετέχουν από εννέα έως ένδεκα μέλη, τα 
οποία είναι συνήθως θρησκευτικοί ηγέτες της οργάνωσης, επιλεγμένοι από τον Μπαγκντάντι. 
Θεωρητικά το Συμβούλιο έχει την εξουσία να εγκαλέσει και να αμφισβητήσει τον επικεφαλής της 
οργάνωσης, δηλαδή τον ίδιο τον Μπαγκντάντι (Anjarini 2014) 
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 Με σκοπό την καλύτερη διακυβέρνηση έχουν οριστεί διοικητικές περιφέρειες 

και επαρχίες. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί μια οικονομική υπηρεσία, ένα είδος 

Υπουργείου των Οικονομικών (Bayt al-mal) το οποίο διαχειρίζεται τα χρήματα από 

τα έσοδα του Χαλιφάτου τα οποία προέρχονται από το λαθρεμπόριο πετρελαίου 

και αρχαιοτήτων, τις κατασχέσεις περιουσιών, τις ληστείες τραπεζών και άλλων 

ιδρυμάτων, τα λύτρα από απαγωγές προσώπων αλλά και από την φορολογία που 

έχει επιβληθεί σε όσους πληθυσμούς διαβιούν εντός των περιοχών ελέγχου τους 

(Revkin, ISIS' Social Contract 2016) (Εικόνα 11). Τα χρήματα αυτά διατίθενται 

εκτός από τις ανάγκες των πολεμικών επιχειρήσεων για τις μισθοδοσίες στελεχών 

του ΙΚ και εργαζόμενων σε επιχειρήσεις του Χαλιφάτου, για ενίσχυση φτωχών 

οικογενειών, για την διάθεση τροφίμων και συσσιτίων, αλλά και για την 

πραγματοποίηση έργων και συντήρηση εγκαταστάσεων (Karouny 2014).  

 Το αντάλλαγμα για όλες αυτές τις παροχές, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

είναι η πλήρης υποταγή στο ΙΚ και η υποχρέωση υλικής υποστήριξης του ΙΚ ή 

στρατιωτικής υπηρεσίας. Βέβαια, λόγω των αναγκών του πολέμου η προπαγάνδα 

του ΙΚ ενθαρρύνει και πολλές φορές επιβάλλει με την βία, την στράτευση αντί της 

προσφοράς σε μέσα ή υλικά αγαθά. Μάλιστα, οι άνδρες που μπορούν να 

στρατευθούν επιλέγονται με κριτήριο την ηλικία τους, η οποία ξεκινά από τα 14 

(Revkin, ISIS' Social Contract 2016). Εκείνοι που δεν στρατεύονται 

υποχρεώνονται να καταβάλλουν φόρο όπως ορίζεται από το Κοράνι, το λεγόμενο 

zakat (Revkin και McCants, Experts weigh in (part 5): How does ISIS approach 

Islamic scripture? 2015). Επιπλέον, φορολογούνται τα λάφυρα πολέμου των 

πολεμιστών, ενώ υπάρχουν φόροι για τους γαιοκτήμονες, τους εμπόρους και 

διάφορους επιχειρηματίες. Η πληρωμή φόρων είναι αδιαπραγμάτευτη 

υποχρέωση. Το ΙΚ στηρίζει την επιβολή των φόρων και την απαλλοτρίωση των 

κατακτημένων εδαφών στην ισλαμική οικονομική νομολογία, επιλέγοντας κείμενα 

και διατάξεις μεσαιωνικών συγγραφέων, όπως για παράδειγμα του Ιμπν Ταϋμίγια, 

τα οποία προσαρμόζουν ανάλογα με τις ανάγκες τους (Revkin και McCants, 

Experts weigh in (part 5): How does ISIS approach Islamic scripture? 2015).  

 Ωστόσο, οι υποτιθέμενες παροχές από το ΙΚ προς τους πολίτες σε σχέση 

με αυτά που οι τελευταίοι έχουν ως υποχρεώσεις να τηρούν είναι πολύ λιγότερες, 

με αποτέλεσμα το συμβόλαιο να μην εξυπηρετεί το ίδιο τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη. Για παράδειγμα στο Ντέιρ εζ- Ζορ (Deir ez-Zor) το ΙΚ αδυνατεί να παρέχει τις 
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βασικές υπηρεσίες και δικαιώματα τα οποία οι πολίτες υποτίθεται ότι δικαιούνται. 

Η ανεργία και η πείνα (Brent Eng 2014) έχουν φθάσει σε πρωτοφανή επίπεδα και 

υπάρχει τρομερό πρόβλημα εφοδιασμού με τρόφιμα και φάρμακα καθώς και άλλες 

προμήθειες για πάνω από ένα χρόνο. Την ίδια στιγμή, μαχητές του ΙΚ λαμβάνουν 

παχυλούς μισθούς και ζουν πλουσιοπάροχα σε σπίτια που έχουν καταλάβει με την 

βία διώχνοντας, ή φυλακίζοντας ή εκτελώντας τους ενοίκους (Revkin, ISIS' Social 

Contract 2016).  

 Τέτοιες συμπεριφορές σε συνδυασμό με τις ακραίες βιαιότητες που 

διαπράττουν οι διάφοροι μαχητές του ΙΚ έχουν υπονομεύσει σοβαρά τις όποιες 

αξιώσεις για ένα αξιόπιστο σύστημα διακυβέρνησης που θα βασίζεται στο κράτος 

δικαίου και στην οικονομική δικαιοσύνη. Οι αποδέκτες όλων αυτών των δεινών δεν 

έχουν άλλη επιλογή από το να προσπαθήσουν να διαφύγουν, προκειμένου να 

γλυτώσουν τα λίγα που τους έχουν απομείνει αλλά κυρίως τις ζωές τις δικές τους 

και των οικογενειών τους. Προς το παρόν, το κοινωνικό συμβόλαιο του ΙΚ φαίνεται 

να είναι περισσότερο κενό γράμμα παρά μια ουσιαστική εναλλακτική λύση στις 

βιαιότητες των αντιπάλων του ΙΚ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ιδεολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο του τζιχαντισμού 

 Την σημερινή εποχή, το Ισλάμ αποτελεί τη θρησκεία ενός και πλέον 

δισεκατομμυρίου ανθρώπων, η οποία μάλιστα γνωρίζει ταχεία άνθηση κερδίζοντας 

πιστούς με μεγαλύτερους ρυθμούς σε σχέση με τον Χριστιανισμό, τον Βουδισμό 

και τον Ινδουισμό, τις άλλες τρεις μεγάλες θρησκείες του κόσμου (Μακρής 2004, 

19-20). Επιπλέον, σε αντίθεση με το σχετικά πρόσφατο παρελθόν, οι 

παραδοσιακά θεωρούμενες χριστιανικές κοινωνίες της Δύσης περιλαμβάνουν 

στους κόλπους τους έναν υψηλό αριθμό μουσουλμάνων που ζουν αρμονικά και 

ειρηνικά. 22  Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιούργησε ένα ανεξέλεγκτο 

μεταναστευτικό ρεύμα το οποίο οδήγησε στις χώρες της Δύσης πολλές χιλιάδες 

μουσουλμάνους μετανάστες αυξάνοντας τον αριθμό τους ακόμη περισσότερο σε 

πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, οι κοινωνικοπολιτικές αλλαγές και οι 

τεχνολογικές δυνατότητες των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στη σύγχρονη εποχή 

είναι τέτοιες που πολλές όψεις και μορφές του Ισλαμικού κόσμου, για παράδειγμα 

οι μουσουλμάνες φορώντας το hijab (χιτζάμπ) ή το niqab (νικάμπ), ο Οσάμα Μπιν 

Λάντεν, οι τζιχαντιστές μαχητές και η σημαία του Ισλαμικού Κράτους έχουν γίνει 

σχεδόν καθημερινό θέαμα από το πλατύ κοινό με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. 

 Ωστόσο, η γνώση που είναι διαθέσιμη γι’ αυτή τη θρησκευτική παράδοση, 

είναι σχετικά περιορισμένη και πολλές φορές στηρίζεται περισσότερο σε 

στερεότυπα και εθνοκεντρικούς φόβους παρά στην πραγματικότητα. Το 

συμπέρασμα αυτό εξάγεται εύκολα όταν επικεντρώσει κανείς το ενδιαφέρον του 

στις δεκαετίες του 1980 και 1990, την εποχή δηλαδή μετά την Ιρανική Ισλαμική 

Επανάσταση του 1979, όταν η Δύση ανακάλυψε το λεγόμενο ισλαμικό 

φονταμενταλισμό ή, πιο ορθά, τον ισλαμισμό. Τα γεγονότα αυτά και στην συνέχεια 

οι τρομοκρατικές ενέργειες ακραίων ισλαμιστικών στοιχείων κατά συγκεκριμένων 

δυτικών στόχων με ορόσημο την επίθεση της Αλ Κάιντα στην Νέα Υόρκη το 2001, 

                                                      
22

 Όλοι αυτοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τους μετανάστες πρώτης γενιάς και σε αυτούς που 
έχουν γεννηθεί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και έχουν μαθητεύσει στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 
συστήματα. Μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ, αλλά και των 
πιο πρόσφατων στην Ευρώπη (Παρίσι, Βρυξέλες κ.ά.) οι μουσουλμάνοι αντιμετωπίζονται με 
καχυποψία και πολλές φορές με εχθρότητα (Μακρής 2004, 19-20) (Fuller 2016). Επιπλέον, το 
συνεχόμενο κύμα μουσουλμάνων μεταναστών προς τις χώρες της Ευρώπης δημιουργεί έντονο 
προβληματισμό για το μέλλον των δυτικών κοινωνιών τροφοδοτώντας με αυτό τον τρόπο την 
ισλαμοφοβία. 
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χρωμάτισε αρνητικά ολόκληρη την ισλαμική θρησκευτική και πολιτισμική 

παράδοση. Τη διαμόρφωση της εικόνας αυτής βοήθησε σε μεγάλο βαθμό τόσο ο 

αρνητικός λόγος από τα ΜΜΕ (Deane και Fears 2006) (Williams 2012) όσο και 

από τα διάφορα τμήματα ευρωπαϊκών και αμερικανικών πολιτικών και 

ακαδημαϊκών κατεστημένων (Μακρής 2004, 20-23) (Dorgham 2016). 

 Ξεκινώντας λοιπόν από την γέννηση του Ισλάμ στην Αραβία του 7ου αι. 

μ.Χ.23 και φθάνοντας σήμερα στους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους, εύλογα 

αναρωτιέται κανείς για το τι τελικά είναι το Ισλάμ, εάν η εκδοχή της εποχής μας 

συνδέεται με τις απαρχές του και σε τι διαφέρει η ερμηνεία του από τους 

τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους. Οποιαδήποτε απάντηση στις ερωτήσεις αυτές 

πρέπει να λάβει υπόψη της το γεγονός ότι τόσο οι μαχητές της Αλ-Κάιντα, της 

Χαμάς, των Αδελφών Μουσουλμάνων, του Ισλαμικού Κράτους καθώς και άλλων 

αντίστοιχων οργανώσεων είναι μουσουλμάνοι και ισχυρίζονται ότι αναλαμβάνουν 

δράση στο όνομα του Ισλάμ. Ωστόσο θα πρέπει ξεκαθαριστεί η σχέση όλων αυτών 

των ανθρώπων με τη θρησκεία του Ισλάμ. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, δεν 

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι όλοι οι μουσουλμάνοι ευθύνονται για τη δολοφονία 

τόσων ανθρώπων από τις επιθέσεις στη Νέα Υόρκη, την Ουάσινγκτον, το Παρίσι, 

τις Βρυξέλες, τη Συρία, το Ιράκ και όπου αλλού στον κόσμο έχουν δράσει. Κάτι 

τέτοιο θα ήταν παραπλανητικό. Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, 

αφού ο μέσος μουσουλμάνος παραμένει αμέτοχος και αδιάφορος στα κελεύσματα 

των τζιχαντιστών. Οι λίγες χιλιάδες εξτρεμιστές που πολεμούν στη Μέση Ανατολή 

αποτελούν μια πολύ μικρή μειοψηφία σε σύγκριση με το κύριο σώμα της ισλαμικής 

κοινότητας που κρατά αποστάσεις από όλα αυτά (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 

2008, 18) (F. A. Gerges 2007). 

 Ωστόσο, θα ήταν εξίσου λάθος να θεωρηθεί ότι οι μαχητές του Ισλαμικού 

Κράτους, της Αλ-Κάιντα και των άλλων ακραίων ομάδων δεν σχετίζονται με το 

Ισλάμ (Amarasingam και Jawad Al-Tamimi 2015). Όπως αναφέρει ο καθηγητής 

Μπέρναρντ Χάικελ, του Πανεπιστημίου του Πρίνστον, οι μουσουλμάνοι που 

αποκαλούν το ΙΚ μη μουσουλμανικό αισθάνονται «ντροπιασμένοι και πολιτικά 

ορθοί, με μια αθώα άποψη για τη δική τους θρησκεία» που αγνοεί «ό,τι ιστορικά 

και νόμιμα απαιτούσε η θρησκεία τους» (Wood 2015). Οι μαχητές του ΙΚ, στην 
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 Βλέπε Παράρτημα Α. 
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προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους, κάνουν συνεχείς αναφορές 

στα ιερά κείμενα του Ισλάμ (το Κοράνι, τις χαντίθ κ.ά) που διαβάζουν όλοι οι 

μουσουλμάνοι. Ωστόσο, οι τζιχαντιστές δίνουν τη δική τους ερμηνεία στο κάθε 

κείμενο. Τις ερμηνείες αυτές τις εγκρίνουν πολλοί σεβάσμιοι ερμηνευτές του Ισλάμ, 

ενώ κερδίζουν νέους υποστηρικτές με την ευφυή επιχειρηματολογία τους και την 

άριστη επικοινωνιακή τους πολιτική για το πώς η θρησκεία στηρίζει τις πράξεις 

τους. Το ερώτημα είναι ποιο ακριβώς Ισλάμ αντιπροσωπεύουν. Το Ισλάμ, ως 

θρησκεία, δεν έχει μια ενιαία μορφή και εφαρμόζεται με πολλούς και διαφορετικούς 

τρόπους στις διάφορες περιοχές του κόσμου (Hellyer 2015). Για παράδειγμα, στις 

επαρχίες της Κεντρικής Ασίας, της Αιγύπτου, του Ιράν και της Βορείου Αφρικής 

λατρεύεται παραδοσιακά· στην Τυνησία, το Ιράκ, τη Συρία και την Τουρκία 

συναντούνται διαφορετικές παραλλαγές, ενώ στη Σαουδική Αραβία εφαρμόζεται η 

σκληροπυρηνική εκδοχή του Ουαχαμπιτισμού (Hardy 2010) (Κυριακίδης και Al-

Obeid 2013). Ταυτόχρονα, υπάρχουν οι μυστικιστικές αιρέσεις των Σούφι, οι 

οποίες κυριαρχούν σε μεγάλα τμήματα του μουσουλμανικού κόσμου. Καμία από 

αυτές τις εκδοχές του Ισλάμ -οι οποίες αποτελούν και την πλειοψηφία των 

μουσουλμάνων στον κόσμο - δεν έχει κηρύξει τον πόλεμο στη Δύση (Habeck, Οι 

Μαχητές του Θεού 2008, 18-19). 

 Οι τζιχαντιστές (πολεμιστές του «Ιερού πολέμου», τζιχάντ) ταυτίζονται 

συχνά με τον «φονταμενταλιστικό» ή τον «μαχητικό ισλαμισμό», το ανανεωμένο 

δηλαδή Ισλάμ, το οποίο καλεί όλους τους μουσουλμάνους να ασπαστούν την 

καθαρή πίστη των ευσεβών προπατόρων τους, τους Σαλάφ 24  (γι’αυτό 

αποκαλούνται και Σαλαφιστές), με σκοπό την ανάληψη της πολιτικής εξουσίας 

από το Ισλάμ. Ωστόσο, ο «μαχητικός ισλαμισμός» δεν αποτελεί ενιαίο φαινόμενο. 

Ο όρος περιγράφει ένα σύνολο ανταγωνιστικών οργανώσεων, οι οποίες 

αποτελούν μέρος μιας ριζοσπαστικής ομάδας του πολύπλευρου συστήματος της 

ισλαμικής πίστης. Οι τζιχαντιστές έχουν πολύ συγκεκριμένες απόψεις σχετικά με 

το πώς θα ανέλθουν οι μουσουλμάνοι στην πολιτική εξουσία και τι πρέπει να 

κάνουν αναφορικά με τους εχθρούς τους. Η κύρια διαφορά ανάμεσα στους 
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 Ο σαλαφισμός εκκινεί από τη φράση του προφήτη Μωάμεθ, όπως αυτή εμπεριέχεται σε σχετική 
χαντίθ: «Οι άνθρωποι της γενιάς μου είναι οι καλύτεροι, μετά αυτοί που ακολουθούν αυτούς και 
μετά αυτοί της επόμενης γενιάς». Η φράση αυτή ερμηνεύεται ως ευθεία διαταγή του Μωάμεθ προς 
όλους τους μουσουλμάνους να ακολουθούν το παράδειγμα των τριών αυτών γενεών (Λίτσας, Το 
σαλαφιστικό Ισλάμ 2014). 
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τζιχαντιστές και στους άλλους ισλαμιστές είναι η εμμονή των εξτρεμιστών στη βίαιη 

ανατροπή του υπάρχοντος διεθνούς συστήματος και η αντικατάστασή του από ένα 

οικουμενικό ισλαμικό κράτος. Για να δικαιολογήσουν την επιλογή της βίας, ορίζουν 

τον ιερό πόλεμο, το «τζιχάντ», αποκλειστικά ως ένοπλο αγώνα (What is jihadism? 

2014). 

 Με σκοπό να εξηγήσουν την εμφάνιση του φαινομένου, διάφοροι δυτικοί 

αναλυτές και θεωρητικοί των Διεθνών Σχέσεων εκλαμβάνουν τη θρησκεία ως 

επιφαινόμενο, ενώ οι πολιτικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες αποτελούν 

την αποδεκτή βάση για μια ερμηνεία των πράξεων των εξτρεμιστών, 

παραβλέποντας την επίδραση της θρησκείας στο λόγο και τις πράξεις των 

τζιχαντιστών (Al-Ibrahim 2015, 409). Ωστόσο όλες αυτές οι παράμετροι 

(εθνικότητα, φτώχεια, καταπιεστικές κυβερνήσεις, αποικισμός, ιμπεριαλισμός) 

μόνο εν μέρει εξηγούν τις πράξεις αυτών των εξτρεμιστικών ομάδων. Σίγουρα όλα 

αυτά αποτελούν σημαντικά κίνητρα τα οποία μπορούν να εξωθήσουν τους 

μουσουλμάνους σε κάποιας μορφή βίαιης αντίδρασης, αλλά από μόνα τους δεν 

εξηγούν γιατί οι τζιχαντιστές επέλεξαν τη βία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή 

γιατί οι εξτρεμιστές αιτιολογούν όλες τις πράξεις τους με θρησκευτικά κριτήρια 

(Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 20-23). Επιπλέον, αυτού του είδους οι 

προσεγγίσεις, δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι τα μέλη αυτών των τρομοκρατικών 

οργανώσεων δεν επιθυμούν μια κοινωνική αλλαγή στον πυρήνα της 

διεθνοπολιτικής εξέλιξης. Η στόχευσή τους είναι ξεκάθαρα μιλιταριστική, σε 

θεωρητικό επίπεδο -κατά Martin Wight- έκδηλα επαναστατική (Wight 2011, 50-59), 

και αφορά την πραγμάτωση της μαξιμαλιστικής στόχευσης του παγκόσμιου 

Χαλιφάτου (Λίτσας, Τζιχάντ και εσχατολογία 2014). 

 Οι τζιχαντιστές δηλώνουν στρατευμένοι στο όραμα της δημιουργίας μιας 

ισλαμιστικής ουτοπίας επί της γης η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσα από την 

υποταγή ή την καταστροφή του συνόλου του κόσμου που δεν πιστεύει στο δικό 

τους θρησκευτικό δόγμα. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί για αυτούς τη βάση της 

κοσμοθεωρίας τους και προκειμένου να βρουν ανταπόκριση σε άλλες κοινότητες 

εκτός της δικής τους, χρησιμοποιούν έννοιες, σύμβολα και οικεία γεγονότα που 

έχουν απήχηση στους δυσαρεστημένους μουσουλμάνους (Habeck, Οι Μαχητές 

του Θεού 2008, 23). Βασικό συστατικό στην επίτευξη των στόχων τους αποτελεί η 

χρήση βίας η οποία είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των εμποδίων, την 
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αποκατάσταση την θεϊκής ηγεσίας στη γη και την υπεράσπιση της 

μουσουλμανικής κοινότητας ενάντια στους απίστους και στους αποστάτες (What is 

jihadism? 2014). 

 Σύμφωνα με τα ιερά κείμενα του Ισλάμ ο κόσμος χωρίζεται σε δύο Οίκους. 

Οι εκτός της κυριαρχίας τού Ισλάμ χώρες ονομάζονται «Οίκος του Πολέμου» (Dar 

al-Harb) και οι περιοχές που ελέγχονται από τους μουσουλμάνους αποτελούν τον 

«Οίκο του Ισλάμ» (Dar al-Islam). Στον «Οίκο του Πολέμου» περιλαμβάνονται όλες 

οι περιοχές του κόσμου όπου επικρατεί ο πολυθεϊσμός, η αθεΐα και η ειδωλολατρία 

και αναμένεται να τεθούν υπό το κράτος της αληθούς πίστεως με την τζιχάντ 

(Γιαννουλάτος 2006, 295) (What is jihadism? 2014). Πριν από την έλευση του 

Ισλάμ, οι πρώιμες εκδοχές της μοναδικής αληθινής θρησκείας (Ιουδαϊσμός και 

Χριστιανισμός) διεφθάρησαν από τους ανθρώπους και γι’αυτό το λόγο Θεός 

έστειλε το Κοράνι και τον Μωάμεθ, προσφέροντας μια τελευταία ευκαιρία στους 

ανθρώπους για τη σωτηρία τους από την αμαρτία. Από τη στιγμή που η θεϊκή 

αλήθεια αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους και αυτοί ασπάστηκαν το Ισλάμ και 

έγιναν μουσουλμάνοι, ήταν πια υποχρέωσή τους να την μοιραστούν και με τον 

υπόλοιπο κόσμο έτσι ώστε να δημιουργηθεί παγκόσμια, μια τέλεια κοινωνία. Η 

δημιουργία αυτής της ουτοπικής κοινωνίας (το Χαλιφάτο), προϋποθέτει την 

αρμονική συνύπαρξη μέσα από τους νόμους (Σαρία) που έχει ορίσει ο Θεός, όπως 

ακριβώς τους έχει βιώσει ο Προφήτης Μωάμεθ και τους έχουν ερμηνεύσει οι σοφοί 

της θρησκείας (οι ουλεμάδες). Λόγω της θεϊκής προέλευσης του νόμου, 

απαγορεύεται ρητά η παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιασδήποτε εντολής του. 

Για την επίτευξη της ιδανικής κοινωνίας και ως αντάλλαγμα για την ευσέβεια των 

πιστών, ο Θεούς θα τους παραχωρήσει το δικαίωμα να κυβερνούν τον κόσμο, 

απονέμοντας δικαιοσύνη και διαφωτίζοντας τους ανθρώπους με την μοναδική 

αλήθεια (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 23-24). 

 Η εξιδανικευμένη εξιστόρηση της πορείας και εξέλιξης του Ισλάμ έρχεται σε 

πλήρη αντίθεση με την ιστορική πραγματικότητα. Οι μουσουλμάνοι ηγεμόνες που 

διαδέχθηκαν τον Προφήτη στα μεγάλα και ισχυρά χαλιφάτα, σουλτανάτα κλπ. που 

εξουσίαζαν, η έννοια του ιδανικού ισλαμικού κράτους ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη. 

Ο νόμος της Σαρία περιοριζόταν σε προσωπικά θέματα (γάμος, διαζύγιο, 

κληρονομικά), ενώ για τα υπόλοιπα ζητήματα εφαρμόζονταν τα διάφορα νομικά 

συστήματα που ανέπτυξαν τα κράτη (σουλτανάτα, χαλιφάτα κλπ.). Για 
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παράδειγμα, ο Οθωμανός Σουλτάνος Σουλεϊμάν Α’ ο Μεγαλοπρεπής (1520-1566), 

φέρει τον τίτλο Qanuni (ο Νομοθέτης), ως απόδειξη του μεγάλου νομοθετικού 

έργου του, το οποίο βρισκόταν εκτός από το πεδίο εφαρμογής της Σαρία (Ayoob 

2016). 

 Η παρακμή του μουσουλμανικού κόσμου οδήγησε στην κατάληψη των 

περιοχών του από τις αποικιοκρατικές δυνάμεις της Δύσης. Οι χώρες της 

Ευρώπης χάραξαν τα σύνορα στη Μέση Ανατολή, διαμελίζοντας την κοινότητα 

των πιστών, ενώ προώθησαν τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαβίωσης μέσα στις 

μουσουλμανικές κοινότητες (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 24). Η 

δημιουργία αυτής της κατάστασης οδήγησε στην αναζήτηση εξηγήσεων για τα 

αίτια της παρακμής του Ισλάμ αλλά και του τρόπου για την ανάκαμψή του. Οι 

ιδεολόγοι του ιερού πολέμου δίνουν κάποιες εξηγήσεις για την παρακμή του 

Ισλάμ. Η πρώτη εντοπίζει το πρόβλημα στα πρώιμα χρόνια, όταν οι τέσσερις 

πρώτοι δίκαιοι χαλίφηδες (αλ-Ρασιντούν) αντικαταστάθηκαν από τις κληρονομικές 

μοναρχίες των Ομαϋαδών και των Αββασιδών. Οι ηγέτες των ισχυρών αυτών 

δυναστειών δημιούργησαν τους δικούς τους νόμους, οι οποίοι πολλές φορές 

αντιτίθονταν στο θεόσταλτο νομοθετικό σύστημα της Σαρίας. Οι τζιχαντιστές 

υποστηρίζουν ότι οι τύραννοι αυτοί, κυβερνώντας με τους δικούς τους νόμους, 

εκθρόνισαν τον Θεό, δίδοντας στους εαυτούς τους θεϊκές ιδιότητες. Το διάδοχο 

σχήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν συνέβαλε στην αποκατάσταση της 

βλάβης που προκλήθηκε, οδηγώντας τελικά στον μαρασμό και στην τελική πτώση 

του Ισλάμ (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 25-26) (Ayoob 2016). Ο Σαγίντ 

Κουτμπ, ο κυριότερος ιδεολόγος των σύγχρονων τζιχαντιστικών ομάδων, 

υποστηρίζει ότι η συνέπεια της πτώσης της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και της 

κατάργησης του Χαλιφάτου είναι ότι οι αυτοαποκαλούμενοι μουσουλμάνοι μετά το 

1924 ζουν μέσα στην αμαρτία, ενώ από τότε και μετά η θρησκεία του Ισλάμ δεν 

ασκείται πια πουθενά στον κόσμο (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 26-27). 

 Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι οι μουσουλμάνοι απώλεσαν την αξιοπρέπεια 

και την τιμή τους μετά την συστηματική επίθεση των απίστων κατά του Ισλάμ. 

Σύμφωνα με την ισλαμική θεολογία, από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου, οι 

δυνάμεις του κακού, το ψεύδος (μπατίλ) και η απιστία (κουφρ), οι οποίες 

παρουσιάζονται με διαφορετικές μορφές ανάλογα με την εποχή, έχουν 

προσπαθήσει επανειλημμένα να καταστρέψουν τη μοναδική αληθινή πίστη. Με 
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τον ερχομό του τελευταίου προφήτη, του Μωάμεθ, η διαμάχη ανάμεσα σε αυτές τις 

δύο δυνάμεις εντάθηκε προκαλώντας έναν ανηλεή πόλεμο. Την εποχή εκείνη, την 

απιστία (κουφρ) αντιπροσώπευαν οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί. Στη συνέχεια, οι 

νέοι άπιστοι, η Ευρώπη και η Αμερική (οι οποίες αντικατέστησαν τους 

σταυροφόρους και τους Εβραίους αντίστοιχα), κατόρθωσαν να αποδυναμώσουν 

την Ούμμα όπως καμιά άλλη μορφή απιστίας δεν είχε καταφέρει ως τότε. Αυτό το 

πέτυχαν υποτάσσοντας ως αποικιακές δυνάμεις τις χώρες του Ισλάμ, 

ταπεινώνοντας τους μουσουλμάνους παγκοσμίως.25 Άρα η παρακμή του Ισλάμ 

δεν οφείλεται στην εσωτερική αδυναμία ή στον αμαρτωλό βίο των μουσουλμάνων, 

αλλά είναι το αποτέλεσμα της προμελετημένης τακτικής ενός αλλόθρησκου 

εξωτερικού εχθρού, τον οποίο οι οπαδοί του ιερού πολέμου κατηγορούν για όλα τα 

δεινά που υφίστανται οι μουσουλμάνοι σε ολόκληρο τον κόσμο (Habeck, Οι 

Μαχητές του Θεού 2008, 27-28) (Ayoob 2016). 

 Η λύση που προτείνουν οι τζιχαντιστές για την έξοδο από την παρακμή και 

τον πνευματικό μαρασμό είναι η επιστροφή στην αγνή εποχή του Προφήτη και των 

ευσεβών προγόνων, των Σαλάφ-αλ-Σαλίχ, στο Κοράνι και τις ιερές παραδόσεις 

(χαντίθ), που είναι και οι μόνες αρχές ικανές να ορίζουν τις πράξεις τους. Αυτές οι 

ιδέες επηρεάστηκαν από την κυρίαρχη ιδεολογία του έθνους-κράτους, 

δημιουργώντας την υβριδική έννοια του ισλαμικού κράτους ή ισλαμικού έθνους-

κράτους. Οι πιέσεις για την δημιουργία τέτοιων ισλαμικών κρατών αυξήθηκαν το 

δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, καθώς τα μέχρι τότε κράτη που δημιουργήθηκαν 

μεταπολεμικά απέτυχαν να προσφέρουν την ισχύ, τον πλούτο ή την αξιοπρέπεια 

στους λαούς τους. Γι’ αυτό το λόγο αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για το Ισλάμ 

και τη δημιουργία ισλαμικού κράτους και με κυρίαρχο σύνθημα «Το Ισλάμ είναι η 

λύση». έτσι το «χαλιφάτο» και αναζήτηση της δόξας του ισλαμικού παρελθόντος 

παρεισέφρησαν στον πολιτικό λόγο του μουσουλμανικού κόσμου (Ayoob 2016). 

 Οι διαφορετικές ερμηνείες του Ισλάμ από τις διάφορες ομάδες των οπαδών 

του ιερού πολέμου διαφοροποιούν αναπόφευκτα και τις στρατηγικές που 

επιλέγουν για να επαναφέρουν το μεγαλείο του Ισλάμ. Όσοι εντοπίζουν το 

                                                      
25

 Σε αντίθεση με τους Δυτικούς επικριτές της αποικιοκρατίας, οι οποίοι αποδίδουν τον ευρωπαϊκό 
ιμπεριαλισμό στον καπιταλισμό, τις πολιτικές δυνάμεις ή την ανθρώπινη απληστία, οι τζιχαντιστές 
υποστηρίζουν ότι η θρησκεία είναι η μόνη αιτία αυτής της εχθρότητας. Υπό το πρίσμα αυτό, 
μοναδικός σκοπός του ιμπεριαλισμού είναι η καταστροφή του Ισλάμ και η εξολόθρευση όσο το 
δυνατόν περισσότερων μουσουλμάνων (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 28). 
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πρόβλημα στα αμαρτήματα των ίδιων των μουσουλμάνων και ιδιαίτερα στο 

διεφθαρμένο σύστημα της ηγεσίας των ισλαμικών χωρών, μιλούν ανοιχτά για τη 

βίαιη ανατροπή και θανάτωσή τους, χαρακτηρίζοντάς τους «πράκτορες της 

Δύσης» (Wright, και συν. 2016, 6). Αυτοί θα πρέπει να αντικατασταθούν από 

θρησκευόμενους ηγέτες οι οποίοι θα διοικούν μόνο με τη Σαρία. Όσοι οπαδοί του 

ιερού πολέμου πιστεύουν ότι η ρίζα του κακού βρίσκεται στην καταστροφή του 

Χαλιφάτου, στοχεύουν στην επανασύσταση του δηλαδή την δημιουργία ενός 

πανισλαμικού κράτους το οποίο θα περιλάβει αρχικά όλες τις μουσουλμανικές 

χώρες, ενώ σταδιακά θα επεκταθεί και στον υπόλοιπο κόσμο (Wright, και συν. 

2016, 6-8). Τέλος, εκείνοι που θεωρούν υπεύθυνες για την παρακμή και τα 

εσωτερικά τους προβλήματα τις παρεμβάσεις και τις ηγεμονικές πολιτικές των 

χωρών της Ευρώπης, των ΗΠΑ και του Ισραήλ υιοθετούν μια επιθετική 

αντιμετώπιση με εργαλείο τη βία και την τρομοκρατία, με κύριο σκοπό την 

αναχαίτιση της δυτικής επιθετικότητας (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 28-

29). 

Οι θεωρητικοί του Ισλαμικού φονταμενταλισμού 

 Οι αντιλήψεις των οπαδών του ιερού πολέμου (τζιχάντ) δεν ξεπήδησαν από 

το πουθενά, ούτε αποτελούν απόψεις κάποιων περιθωριακών φανατικών. Τα 

βασικά δόγματα που υποστηρίζουν ότι το Ισλάμ είναι η μία και μοναδική αληθινή 

πίστη που θα κυριεύσει τον κόσμο, ότι οι μουσουλμάνοι ηγέτες πρέπει να 

κυβερνούν μόνο μέσω της Σαρίας, ότι το Κοράνι και οι χαντίθ περιλαμβάνουν όλη 

την αλήθεια για την ενάρετη ζωή, ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στη 

θρησκεία και στην πολιτική και ότι οι μουσουλμάνοι βρίσκονται σε διαρκή διαμάχη 

με τους απίστους, έχουν τις ρίζες τους στη διαλεκτική ανάμεσα στον ισλαμικό νόμο 

και τη θεολογία, η οποία ξεκίνησε αμέσως μετά το θάνατο του Μωάμεθ και 

συνεχίζεται από μελετητές ουλεμάδες του Ισλάμ ακόμη και σήμερα. Ωστόσο ο 

τζιχαντισμός έχει τις ρίζες του στην βαθιά απογοήτευση των μουσουλμάνων την 

εποχή που ακολούθησε τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο (Mouline 2016). Η διάλυση της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας και η κατάργηση του Χαλιφάτου, η διαίρεση του 

μουσουλμανικού κόσμου σύμφωνα με τις διαθέσεις των αποικιοκρατικών, δυτικών 

δυνάμεων και η βαθιά εξαθλίωση του κόσμου έστρεψε κάποιους ακτιβιστές, 

διανοούμενους και ουλεμάδες της εποχής στο Ισλάμ θεωρώντας τη θρησκεία ως 

μοναδική διέξοδο διαφυγής και ανάτασης. 
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 Τα βιώματα από την αποικιοκρατία και τη μετέπειτα ανεξαρτησία και οι 

έννοιες του εθνικισμού και του σοσιαλισμού επηρέασαν την εξέλιξη της ιδεολογίας 

των οπαδών του ιερού πολέμου, ενώ παράλληλα, η παγκοσμιοποίηση έχει 

επηρεάσει την ισλαμική κοινότητα τόσο όσο και τον υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο οι 

τζιχαντιστές κάθε φορά που εκφέρουν τις απόψεις τους, ή θέλουν να 

αιτιολογήσουν τις πράξεις τους παραπέμπουν στα θρησκευτικά τους κείμενα. Όλα 

τα θέματα που τους απασχολούν προσεγγίζονται από θρησκευτική σκοπιά, 

προτείνοντας τρόπους και συμπεριφορές μέσα από το Κοράνι, τις αχαντίθ και τον 

ενάρετο βίο του Μωάμεθ. Οι ιδεολόγοι του ιερού πολέμου χρησιμοποιούν όρους 

όπως «καπιταλισμός», «απελευθέρωση των γυναικών» και «ανθρώπινα 

δικαιώματα» όχι με το νόημα που έχουν συνήθως στην Ευρώπη και την Αμερική, 

αλλά περνώντας τους μέσα από το φίλτρο της ισλαμικής κοσμοθεωρίας (Habeck, 

Οι Μαχητές του Θεού 2008, 33-34). Έτσι την περίοδο του Μεσοπολέμου έλαβαν 

χώρα διάφορα εγχειρήματα τα οποία διαμόρφωσαν σταδιακά την κοσμοθεωρία 

των σημερινών τζιχαντιστών (Wright, και συν. 2016, 8). Το σημαντικότερο κίνημα 

της εποχής ήταν αναμφίβολα αυτό των Αδελφών Μουσουλμάνων στην Αίγυπτο. 

 Η Μουσουλμανική Αδελφότητα (αλ-Ιχβάν αλ-Μουσλιμίν)26 ιδρύθηκε το 1928 

από τον Χασάν Αλ-Μπάννα (1906-1949) (Εικόνα 5) ως πολιτικό κόμμα με σκοπό 

αρχικά την απόκτηση ισχύος και επιρροής στην μουσουλμανική κοινωνία της 

Αιγύπτου και στην συνέχεια την κατάκτηση της εξουσίας (Bunzel 2015, 7). Η 

                                                      
26

 Επιφανειακά, επρόκειτο για ένα σύγχρονο, πολιτικό κόμμα. Η Αδελφότητα ήταν εμπνευσμένη 
από την Young Men’s Christian Association και πίστευε ότι το Ισλάμ είναι μια ανώτερη και 
καθολική εξουσία, που πρέπει να κυριαρχεί απόλυτα στον μουσουλμανικό κοινωνικό χώρο 
(Mouline 2016). Η δημιουργία του στηρίχθηκε σε εδάφια του Κορανίου στα οποία γίνεται λόγος για 
«ομάδες», «φατρίες», «κόμματα», ακόμη και για «τη μερίδα του Θεού» (Χεζμπολλάχ) και σε αυτές 
τις αναφορές η Αδελφότητα, αλλά και άλλες ομάδες ή κόμματα που δημιουργήθηκαν από τότε, 
αντλούν τη θεολογική τους νομιμοποίηση. Η Αδελφότητα ήταν ένα υπερεθνικό κόμμα που είχε ως 
στόχο να συμπεριλάβει όλους τους μουσουλμάνους οπουδήποτε στον κόσμο. Σκόπιμα δεν 
ενεπλάκη στην πολιτική ζωή της Αιγύπτου, αφιερώνοντας το χρόνο της στη «Ντάουα». Η ίδρυση 
κοινωφελών ιδρυμάτων όπως κλινικές, ισλαμικές τράπεζες, κοινωνικές και αθλητικές λέσχες και 
θρησκευτικά σχολεία ήταν η κύρια συνεισφορά της στη ζωή των μουσουλμάνων της Ούμμα. 
Παράλληλα με το πολιτικό σκέλος και ενώ στην ηγεσία της Αδελφότητας βρισκόταν ο Αλ-Μπάννα, 
δημιουργήθηκε μια μυστική ένοπλη ομάδα, με σκοπό την διεξαγωγή ιερού πολέμου εναντίον των 
Βρετανών καθώς και εναντίον των κοσμικών αιγυπτιακών κυβερνήσεων που πήραν τη θέση τους 
στη συνέχεια. Η αιγυπτιακή αστυνομία σκότωσε τον Αλ-Μπάννα μετά τη δολοφονία του Αιγύπτιου 
πρωθυπουργού από μέλος της Αδελφότητας, τον Δεκέμβριο του 1948. Ερχόμενη αντιμέτωπη με 
την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης, αλλά και με εσωτερικές διαμάχες για τη δολοφονία άλλων 
μουσουλμάνων, η Αδελφότητα αποκήρυξε τη βία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60. Ωστόσο, 
διάφορες ένοπλες ομάδες που είχαν δημιουργηθεί από μέλη της Αδελφότητας, ενεπλάκησαν σε 
πράξεις βίας εναντίον των κυβερνήσεων της Αιγύπτου, της Συρίας, της Ιορδανίας και άλλων 
χωρών (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 48-50). 
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Αδελφότητα ήταν ένα σουνιτικό κίνημα χωρίς επιθετικές διαθέσεις για τις άλλες 

ισλαμικές σέκτες όπως για παράδειγμα τους Σιίτες ή τους μυστικιστές Σούφι.  

 Ο Αλ-Μπάννα επηρεάστηκε βαθύτατα από την βρετανική κατοχή της χώρας 

του, καθώς επίσης και από τη γενική παρακμή της ισλαμικής ισχύος. Μολονότι η 

πλειοψηφία των στοχασμών του πηγάζει από τις ισλαμικές πηγές, ενώ δεν 

αγνόησε τις ευρωπαϊκές έννοιες του εθνικισμού, του σοσιαλισμού, του 

πατριωτισμού και της συνταγματικής διακυβέρνησης. Ωστόσο δεν αποδέχθηκε τις 

έννοιες έτσι όπως είχαν οριστεί από τη Δύση, αλλά τους απέδωσε ισλαμικό νόημα 

δείχνοντας τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να μεταμορφωθούν για να 

συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του Κορανίου και των αχαντίθ.27 

 Το Ισλάμ, υποστήριζε ο Αλ-Μπάννα, είχε καθήκον να ενώσει τους 

μουσουλμάνους, να προστατέψει την κοινωνία και τα δικαιώματά της και 

ταυτόχρονα να χαλιναγωγήσει τα πρωτόγονα ανθρώπινα ένστικτα τιμωρώντας τις 

παραβάσεις του ισλαμικού τρόπου ζωής. Όλες αυτές τις δραστηριότητες ο Αλ-

Μπάννα τις συμπεριέλαβε κάτω από τον κορανικό όρο «Ντάουα»,28 το «Κάλεσμα» 

(Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 46). Το κάλεσμα απευθυνόταν όχι στους 

απίστους αλλά στους ίδιους τους μουσουλμάνους, ζητώντας τους να επιστρέψουν 

στο πραγματικό Ισλάμ, να γίνουν δηλαδή ξανά αληθινοί πιστοί. 

 Απώτερος σκοπός της «Ντάουα» ήταν η εγκαθίδρυση του χαλιφάτου ως 

ιδεατού συστήματος διακυβέρνησης για τον μουσουλμανικό κόσμο. Για 

παράδειγμα ο Αλ Μπάννα ανέφερε ότι η Μουσουλμανική Αδελφότητα έχει ως 

πρόταση την ιδέα ανασύστασης του χαλιφάτου και ότι την έχει θέσει ως πρώτη 

προτεραιότητα στα σχέδιά της (Bunzel 2015, 8). Η δημιουργία του χαλιφάτου ήταν 

περισσότερο ένας μακροπρόθεσμος στόχος παρά κάποια άμεση προτεραιότητα. 

Ο Αλ Μπάννα πίστευε ότι η επίτευξη του στόχου θα απαιτούσε πολύ δουλειά, 

συνεργασίες με πολιτικά κόμματα και συμμαχίες μέσα στον Ισλαμικό κόσμο. Το 

                                                      
27

Για παράδειγμα έγραφε: «Αν με τη λέξη πατριωτισμός (οι Ευρωπαίοι) εννοούν την κατάληψη 
χωρών και την ηγεμονία πάνω στη Γη, αυτό ήδη αποτελεί επιταγή του Ισλάμ, που έχει στείλει 
κατακτητές να φέρουν σε πέρας την ευγενέστερη μορφή αποικιοκρατίας και την πιο ευλογημένη 
μορφή κατάκτησης. Ιδού τι λέγει ο Παντοδύναμος: ‘Πολεμήστε τους έως ότου να μην υπάρχει πια 
διχόνοια και η πίστη να ανήκει στο Θεό» (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 45). 

28
 Ο όρος «Ντάουα», που κάποιες φορές μεταφράζεται και ως «ιεραποστολικό έργο», αναφέρεται 

στο αρχικό «κάλεσμα» του Ισλάμ που πραγματοποίησε ο Μωάμεθ, όταν πρόσταξε τους οπαδούς 
του να αναλάβουν τα καθήκοντα τους απέναντι στον κόσμο (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 
46). 
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σχέδιο προέβλεπε αρχικά τον εξισλαμισμό της κοινωνίας ξεκινώντας από τον 

απλό λαό, αγνοώντας τις νομικές, θρησκευτικές και θεολογικές σχολές, και στην 

συνέχεια την κατάληψη της εξουσίας και τη δημιουργία ισλαμικών κρατών. Τα 

κράτη αυτά, θα εξασφάλιζαν την εφαρμογή της Σαρία, ενώ θα δεσμεύονταν 

προοδευτικά σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης μέσα από προγράμματα 

συνεργασίας. Η διαδικασία αυτή θα κατέληγε στην κατάργηση των συνόρων και 

στην ανακήρυξη του Χαλιφάτου. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση του Χαλιφάτου, ο 

Αλ-Μπάννα ισχυριζόταν ότι η Ούμμα έπρεπε να διοικείται από έναν μόνο νόμο, τη 

Σαρία, ένα μόνο κόμμα, τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, και από έναν μόνο 

ηγέτη, τον Χαλίφη (Mouline 2016). 

 Ωστόσο η άλλη όψη της «Ντάουα» είναι ο «Ιερός ή δίκαιος πόλεμος» 

(τζιχάντ). 29  Ο Αλ Μπάννα υποστήριξε λοιπόν ότι, από τη στιγμή που αρκετοί 

πιστοί μουσουλμάνοι θα είχαν αφυπνιστεί από το κάλεσμα του αληθινού Ισλάμ, θα 

εξεγείρονταν εναντίον των αλλοθρήσκων, αναλαμβάνοντας έναν δίκαιο πόλεμο. 

Στην πρώτη φάση του πολέμου, θα έπρεπε να στραφούν εναντίον των απίστων 

που εκείνη τη στιγμή είχαν υπό την κατοχή τους τα ισλαμικά εδάφη. Ο αγώνας θα 

ξεκινούσε από την Αίγυπτο, με την προοπτική να απελευθερωθεί κάθε κομμάτι 

ισλαμικής γης που τελούσε υπό ξένη κυριαρχία. Κατόπιν, ο δίκαιος αυτός πόλεμος 

θα εξαπλωνόταν σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα πίστευε ότι αυτή η αποστολή 

θα ήταν εύκολη, γιατί ο ευρωπαϊκός πολιτισμός ήταν διεφθαρμένος και σε 

παρακμή. Ο Αλ-Μπάννα υποστήριζε ότι η τελική προσφυγή στη βία δεν θα είχε 

σκοπό την εκδίκηση για προηγούμενα δεινά, ούτε το θάνατο των απίστων, αλλά τη 

διάσωση της ανθρωπότητας από τα αναρίθμητα προβλήματά της. Το Κοράνι είχε 

αναθέσει στους μουσουλμάνους την σωτηρία της ανθρωπότητας και τους είχε 

εκχωρήσει το δικαίωμα της κυριαρχίας σε ολόκληρο τον κόσμο με σκοπό να 

οδηγήσουν τους ανθρώπους στην Αλήθεια και στο καλό (Habeck, Οι Μαχητές του 

Θεού 2008, 47-48). 

                                                      
29

 Η λέξη «τζιχάντ» προέρχεται από την αραβική λέξη που σημαίνει «αγώνας» και όχι από τη λέξη 
που χρησιμοποιείται για τον πόλεμο. Αυτό μας δίνει ένα στοιχείο για τη σημασία που της προσδίδει 
το Κοράνι και οι χαντίθ, αφού «τζιχάντ» δεν σήμαινε ποτέ σύγκρουση προς όφελος εθνικών ή 
προσωπικών στόχων, αλλά σύγκρουση στο όνομα του Θεού. Ο καλύτερος τρόπος για να 
μεταφραστεί η λέξη «τζιχάντ» είναι «δίκαιος πόλεμος» και όχι «ιερός πόλεμος» (Habeck, Οι 
Μαχητές του Θεού 2008, 36). 
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 Χάρη στην απλότητα του λόγου τους και στον ζήλο των μελών της, η 

Αδελφότητα διεύρυνε σημαντικά τη βάση υποστήριξής της στην Αίγυπτο και σε 

άλλα τμήματα του αραβικού κόσμου. Εντούτοις δεν κατόρθωσε να 

πραγματοποιήσει τον κύριο στόχο της: την κατάληψη της εξουσίας. Έτσι από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1940, μια μειοψηφία μελών της Αδελφότητας ξεκίνησαν να 

υιοθετούν ολοένα και πιο ριζοσπαστικές απόψεις με κύριο άξονα την προσφυγή 

στη χρήση βίας. 

 Την μεγαλύτερη ίσως επιρροή στα μέλη της Αδελφότητας άσκησε ένα από 

τα επιφανέστερα μέλη της, ο Αιγύπτιος διανοούμενος, Σαγίντ Κουτμπ (1903-1966) 

(Εικόνα 6) ο οποίος θεωρείται πατέρας του τζιχαντισμού (Karlsson n.d.). Αρχικά 

ήταν δεκτικός σε ιδέες και επιρροές από τη Δύση, αλλά μετά τα ταξίδια του στις 

ΗΠΑ στα τέλη της δεκαετίας του ’40 και στις αρχές του ’50 η στάση του άλλαξε. 

Αιτία της απότομης στροφής του ήταν η γνωριμία και επαφή του με τον 

αμερικάνικο καπιταλισμό, τον έντονο ρατσισμό αλλά και την προσέγγιση της 

δυτικής κοινωνίας για τη θέση των γυναικών. Όταν επέστρεψε στην Αίγυπτο, ο 

Κουτμπ έγινε μέλος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και σταδιακά υιοθέτησε 

όλο και πιο ριζοσπαστικές θέσεις, διαμορφώνοντας την άποψη ότι η επιστροφή 

στο «αληθινό» Ισλάμ θα έδινε διέξοδο στη Αίγυπτο αλλά και στον υπόλοιπο 

ισλαμικό κόσμο από τα προβλήματά του. Το 1954 ο Κουτμπ συνελήφθη και 

φυλακίστηκε από το καθεστώς Νάσερ. Λίγους μήνες μετά την απελευθέρωσή του, 

το 1964, τον συνέλαβαν ξανά και λίγο αργότερα τον εκτέλεσαν με την κατηγορία 

της συνωμοσίας κατά της κυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του ο 

Κουτμπ συνέγραψε τα σημαντικότερα έργα του, και ιδιαίτερα τη δική του ερμηνεία 

του Κορανίου με τίτλο «Στη σκιά του Κορανίου» και «Ορόσημα»30 (Habeck, Οι 

Μαχητές του Θεού 2008, 51). 

 Η συνεισφορά του Κουτμπ στην ιδεολογία των οπαδών του ιερού πολέμου 

είναι μεγάλη προσθέτοντας μια καινούργια ερμηνεία της απόλυτης κυριαρχίας του 

Θεού (Ταουχίντ) 31, μια νέα προσέγγιση του ισλαμικού όρου «Τζαχιλίγια» (άγνοια), 

                                                      
30

 Ο πλήρης τίτλος είναι «Ορόσημα στην πορεία». Έγινε το βιβλίο με τις υψηλότερες πωλήσεις στα 
κυκλώματα των εξτρεμιστών, και ήταν αυτό που θα τους προσέφερε τις περισσότερες από τις 
ιδεολογικές και θεολογικές βάσεις για τη σύγχρονη τζιχαντιστική ιδεολογία. 

31
 Τη δεκαετία του 1950, ο Σαγίντ Κουτμπ αναδιατύπωσε την έννοια της Ταουχίντ, της θεϊκής και 

απόλυτης ενότητας του Θεού, προσδίδοντάς της πολιτική ταυτότητα. «Ο Θεός είναι η πηγή της 
εξουσίας» έγραφε ο Κουτμπ, «όχι ο λαός, τα κόμματα ή οποιοδήποτε ανθρώπινο ον». Η έννοια 
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το όραμά του για τον κόσμο και τις απόψεις του για το τζιχάντ. Ο Κουτμπ 

υποστήριξε ότι μόνο ο Θεός έχει το δικαίωμα να νομοθετεί. Με αυτό το δεδομένο, 

συμπέρανε ότι οι μουσουλμάνοι θα πρέπει να απορρίψουν τη δημοκρατία και τις 

δημοκρατικές διαδικασίες ως εσφαλμένο πολιτικό σύστημα. Το σύστημα 

διακυβέρνησης που προτείνει είναι αυτό του ισλαμικού νόμου της Σαρία (Habeck, 

Οι Μαχητές του Θεού 2008, 71-80).  

 Επιπλέον διακήρυξε ότι όσοι μουσουλμάνοι δεν ακολουθούν τον ισλαμικό 

νόμο, έχουν περιπέσει σε κατάσταση «άγνοιας», μια έκφραση που χρησιμοποίησε 

ο Μωάμεθ για να περιγράψει τους Άραβες πριν από το κάλεσμα του Ισλάμ 

(Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 51). Οι πραγματικοί πιστοί, πρέπει να 

πραγματοποιήσουν μια έξοδο (αλ-χίζρα) από αυτή την κατάσταση διαχωριζόμενοι 

πνευματικά και φυσικά από τις κοινωνίες των αμαρτωλών. Αφού λοιπόν 

δημιουργήσουν μια σταθερή πνευματική και εδαφική βάση, οι εκλεκτοί πρέπει να 

ριχτούν στην κατάκτηση του κόσμου των αμαρτωλών στο πλαίσιο ενός 

γενικευμένου τζιχάντ (Mouline 2016).  

 Ο Κουτμπ, προσέγγισε την ιδέα του ιερού πολέμου, διαφορετικά από τον 

Αλ-Μπάννα. Ο ιερός πόλεμος (τζιχάντ) στρέφεται εναντίον κάθε απίστου αλλά και 

κάθε μουσουλμάνου «αποστάτη» 32 (τακφίρ) ο οποίος διαφοροποιείται από την 

τζιχαντιστική ερμηνεία του Ισλάμ από τον Κουτμπ. Με αυτή την προσέγγιση ο 

Κουτμπ επέτρεψε την χρήση της βίας εναντίον των «αποστατών» ηγετών των 

ισλαμικών χωρών αλλά και κάθε άλλου μουσουλμάνου ο οποίος απορρίπτει το 

κάλεσμα του για το «αληθινό» Ισλάμ. 

 Μολονότι ο Αλ-Μπάννα ήταν αυτός που επηρέασε περισσότερο τον 

Κουτμπ, πρέπει να σημειωθεί ότι είχε επηρεαστεί αρκετά και από έναν άλλο 

ιδεολόγο της εποχής, τον ινδο-πακιστανό Σαγίντ Αμπούλ Αλά Μαουντούντι 

                                                                                                                                                                 
αυτή, που είναι γνωστή ως αλ χακίμιγια λιλ-λαχ (η αρχή της διακυβέρνησης του Θεού). Ο Κουτμπ 
απορρίπτει ολοκληρωτικά τον δυτικό τύπο πολιτικής και προέτρεπε στην κάθαρση του Ισλάμ από 
κάθε εξωτερική επιρροή. Οποιαδήποτε απόκλιση από την αρχή της διακυβέρνησης του Θεού 
αποτελεί αποστασία. 

32
 Η κατηγορία για αποστασία (τακφίρ) ήταν αρχικά θρησκευτική έννοια. Στην πορεία της ιστορίας 

του Ισλάμ εξελίχθηκε σε ισχυρό πολιτικό όπλο, επιτρέποντας στον Κουτμπ να αμφισβητήσει την 
πολιτική νομιμότητα του Νάσερ, τον οποίο θεωρούσε άπιστο, εξισώνοντας τον με τους δυτικούς 
αποικιοκράτες. Η κατηγορία της απιστίας δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο στην ισλαμική ιστορία. Πάρα 
πολλές διαμάχες με σκοπό τη διεκδίκηση της εξουσίας ξεκίνησαν με την κατηγορία της απιστίας. 
Βλ. και Παράρτημα Α. 
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(Sayyid Abul A'la Maududi) (1903-1979) (Mouline 2016). Γεννημένος στην Ινδία 

υπό Βρετανική κατοχή, ο Μαουντούντι πίστευε ότι η αποτίναξη του ζυγού των 

ξένων κατακτητών θα επιτευχθεί μέσα από την αναβίωση του Ισλάμ. Θεωρούσε 

ακόμη ότι το Ισλάμ απειλούνταν από την ινδουιστική πλειοψηφία της πατρίδας του. 

Για το λόγο αυτό υποστήριξε με θέρμη τη διχοτόμηση της Ινδίας και τη δημιουργία 

ενός μουσουλμανικού κράτους ως μοναδικού τρόπου για τη διατήρηση της 

συνοχής της ισλαμικής κοινότητας. Όπως και ο Αλ-Μπάννα, έτσι και ο 

Μαουντούντι υποστήριζε ότι ήταν δυνατή η αναβίωση του Ισλάμ σταδιακά και 

ειρηνικά (Κυριακίδης και Al-Obeid 2013) μέσω ενός πολιτικού κόμματος, του 

Τζαμαάτ-ι-Ισλάμι (Ισλαμική Κοινωνία)33 (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 53). 

 Ο Μαουντούντι ήταν πολυγραφότατος και οι γραφές και οι ομιλίες του 

επηρέασαν ευρέως πολλούς μαχητικούς ισλαμιστές και τζιχαντιστές. Η βάση της 

πολιτικής του ιδεολογίας πηγάζει από την άποψη ότι η παρακμή των 

μουσουλμάνων οφείλεται στην εγκατάλειψη της πίστης τους. Για την ανάκαμψη 

των απανταχού μουσουλμάνων προτείνει την δημιουργία ενός ισλαμικού κράτους, 

του Χαλιφάτου το οποίο θα κυβερνάται από την Σαρία, καλύπτοντας όλες τις 

πτυχές της ζωής. Τη διακυβέρνηση του κράτους θα αναλάβει μια μικρή ομάδα 

ευσεβών κληρικών οι οποίοι θα στηρίζονται σε τρεις βασικές αρχές: το Ταουχίντ 

(Μονοθεϊσμός), τη risala (προφητεία) και το Khilafa (Χαλιφάτο) (Isseroff 2008).  

 Σύμφωνα με την ερμηνεία του Ταουχίντ από τον Μαουντούντι, ο Θεός είναι 

ένας και κυρίαρχος σε όλες τις μορφές ζωής, επομένως τίποτε δεν βρίσκεται έξω 

από τον έλεγχο Του και των νόμων Του. Η άποψη περί κυριαρχίας του Θεού 

(χακιμιγιάτ Αλλάχ), μεταφράζεται στο ισλαμικό κράτος του Μαουντούντι σε μια 

ολοκληρωτική διακυβέρνηση από τους εκπροσώπους του Θεού επί της γης, οι 

οποίοι είναι πλήρως εξουσιοδοτημένοι να ρυθμίζουν τη δημόσια αλλά και την 

                                                      
33

 Το κόμμα του Μαουντούντι ιδρύθηκε το 1941 με σκοπό την εγκαθίδρυση ενός ισλαμικού 
συστήματος διακυβέρνησης με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ισλαμικού κράτους το οποίο θα 
κυβερνάται με την Σαρία (Isseroff 2008). Αποτέλεσε την απάντησή του στον εθνικισμό του Ινδικού 
Εθνικού Κογκρέσου αλλά και στη πρόταση της Μουσουλμανικής Λίγκας για την δημιουργία μιας 
πατρίδας για τους Μουσουλμάνους. Η θέση του ήταν ότι η μουσουλμανική κοινότητα είναι 
παγκόσμια γι’αυτό απέρριπτε κάθε μορφής σύνορα για το κράτος που οραματιζόταν (French 
2016). Το κόμμα απέκτησε μεγάλη δύναμη και συμμετείχε στις εξελίξεις στο Πακιστάν τις δεκαετίες 
του 1950 έως 1970. Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, το κόμμα Τζαμαάτ-ι-Ισλάμι, έχασε την 
επιρροή του στον κόσμο. Το 2002 επανέκαμψε αναλαμβάνοντας μάλιστα την εξουσία στην 
επαρχία του Βορειοδυτικού Συνόρου ως μέλος του μετώπου Μουτταχίντα Ματζλίς-ι-Αμάλ (ΜΜΑ). 
Υπό τη διακυβέρνηση του ΜΜΑ, η επαρχία αυτή, έχει υιοθετήσει νόμους αντίστοιχους με αυτούς 
των Ταλιμπάν (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 53). 
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προσωπική ζωή των πιστών (Isseroff 2008). Ο Μαουντούντι προηγήθηκε του 

Κουτμπ όσον αφορά τη χρήση του όρου «άγνοια». Γι’ αυτόν, νεωτερικότητα και 

φιλελευθερισμός αποτελούν την σύγχρονη «άγνοια» εναντίον της οποίας οφείλουν 

να αγωνιστούν οι μουσουλμάνοι (French 2016). 

 Τον Μαουντούντι απασχόλησε και η τζιχάντ. Στο βιβλίο του Risala al Dinyat 

(Προς την κατανόηση του Ισλάμ) παρουσίασε μια σχετικά ήπια μορφή της 

αμυντικής τζιχάντ (Isseroff 2008). Ωστόσο σε άλλα βιβλία του προσέγγισε 

διαφορετικά την τζιχάντ. Τα μεταγενέστερα γραπτά του είναι περισσότερο 

αδιάλλακτα και πιο σαφή σχετικά με τη βίαιη τζιχάντ η οποία έχει ως σκοπό να 

επιβάλει τον νόμο του Θεού. Ουσιαστικά παροτρύνει του πιστούς του να 

εξεγερθούν ενάντια στις κυβερνήσεις των ανθρώπων και να εγκαταστήσουν το 

βασίλειο του Θεού στη Γη, ακόμη και με την βία όπως έκανε ο Μωάμεθ. Ο ιερός 

πόλεμος είναι απολύτως απαραίτητος (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 53) 

για τη διάδοση της θρησκείας και γι’αυτό οι μουσουλμάνοι δεν θα πρέπει να είναι 

ικανοποιημένοι με την εγκαθίδρυση ενός μουσουλμανικού κράτους σε μια περιοχή 

αλλά ανάλογα με τις συνθήκες θα πρέπει να προσπαθήσουν να το επεκτείνουν σε 

όλες τις κατευθύνσεις. Μάλιστα προτείνει και τον τρόπο γράφοντας στο βιβλίο του 

Haqiqat-i-Jihad ότι, οι μουσουλμάνοι από την μια μεριά θα διαδίδουν την ιδεολογία 

τους και από την άλλη θα προσκαλούν τον κόσμο όλων των εθνών να 

αποδεχθούν την πίστη τους για την σωτηρία τους. Αν το ισλαμικό τους κράτος έχει 

την δύναμη και την απαραίτητη υποστήριξη θα πρέπει να πολεμήσει και να 

καταστρέψει τις μη ισλαμικές κυβερνήσεις εγκαθιστώντας στη θέση τους ισλαμικά 

καθεστώτα (Isseroff 2008) (Syed Abul Ala Mawdudi 2015). 

 Τα κείμενα και ο τρόπος σκέψης του Αλ-Μπάννα, του Κουτμπ και του 

Μαουντούντι παρείχαν από κοινού την ιδεολογική νομιμοποίηση για τα μετέπειτα 

κινήματα των οπαδών του ιερού πολέμου. Οι σημαντικές ιδέες που εξέφρασαν 

αυτοί οι τρεις θεωρητικοί, ιδιαίτερα οι απόψεις τους για τη νέα «Τζαχιλίγια» 

(άγνοια), την «Ταουχίντ» και τον ιερό πόλεμο, εμφανίζονται σε μετέπειτα δηλώσεις 

που έκαναν ομάδες τζιχαντιστών από το Μαρόκο μέχρι την Ινδονησία και το ΙΚ, 

παρέχοντας επαρκή αιτιολόγηση και νομιμοποίηση μέσω του Κορανίου, για την 

κήρυξη ιερού πολέμου εναντίον των ΗΠΑ και της Δύσης, τις επιθέσεις εναντίον 

«πρακτόρων» ηγετών των διαφόρων ισλαμικών χωρών καθώς και τις δολοφονίες 

αθώων μουσουλμάνων. 
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 Πρωταρχική πηγή έμπνευσης για τον Κουτμπ και σημείο αναφοράς για τους 

για τους τζιχαντιστές αποτελεί ο Σύριος λόγιος, Αχμάντ Ιμπν Ταϋμίγια (1263-1328). 

Τα κείμενά του αποτελούν πηγάζουν από τη χανμπαλιτική σχολή, μία από τις 

τέσσερις ορθόδοξες σχολές της ισλαμικής ερμηνευτικής, που αναγνωρίζουν και 

ακολουθούν οι σουνίτες μουσουλμάνοι σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Ταϋμίγια, είναι 

γνωστός για τον «Φετβά του Μάρντιν» (Αποκατάσταση για «φετβά του Μάρντιν» 

2010) με τον οποίο αποκήρυττε τους εξισλαμισμένους Μογγόλους κατακτητές της 

Μέσης Ανατολής, επειδή κυβερνούσαν χρησιμοποιώντας το δικό τους νομικό 

σύστημα, τη Γιάσα, αντί της Σαρία για να εκδίδουν αποφάσεις. Στο φετβά 

καταδίκαζε αυτή τη συμπεριφορά αποκαλώντας τους Μογγόλους υποκριτές, διότι 

με την πράξη τους αυτή ουσιαστικά έθεταν πάνω από την Σαρία το δικό τους 

νομικό σύστημα με αποτέλεσμα να παραβιάζουν τις βασικές υποχρεώσεις των 

μουσουλμάνων όπως τις έχει ορίσει ο Θεός, τις έχει εξηγήσει ο Μωάμεθ και 

περιγράφονται στα ιερά κείμενα και τις ερμηνείες των μετέπειτα νομομαθών. Η 

παράβαση αυτή συνιστούσε απιστία και για το λόγο αυτό έπρεπε να πολεμηθούν 

και να θανατωθούν (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 35). Γι’αυτό το λόγο 

καλούσε τους «αληθινούς μουσουλμάνους» να διεξαγάγουν ιερό πόλεμο εναντίον 

των «αποστατών». 

 Ο φετβάς αυτός αποτελεί το σημείο αναφοράς για τους τζιχαντιστές και έναν 

από τους σπουδαιότερους συνηγόρους του ισλαμικού καθήκοντος που ονομάζεται 

«Ιερός Πόλεμος» (τζιχάντ). Η έννοια του «τζιχάντ» με την έννοια του πολέμου έχει 

κυριαρχήσει ιστορικά στις συζητήσεις γύρω από το καθήκον και είναι κυρίαρχη σε 

όλα τα γραπτά του Ιμπν Ταϋμίγια. Ο ίδιος ο Ιμπν Ταϋμίγια αποκάλεσε το «τζιχάντ» 

την «καλύτερη από όλες τις οικειοθελείς (καλές) πράξεις που μπορεί να τελέσει 

κανείς», ανώτερη και από το «χατζ» (την υποχρέωση προσκυνήματος στη Μέκκα). 

Σε άλλο σημείο ο Ιμπν Ταϋμίγια εξισώνει το «τζιχάντ» με την αγάπη του Θεού. 

Παράλληλα διεύρυνε τον ορισμό των δραστηριοτήτων του ιερού πολέμου, 

εισάγοντας μία από τις πρώτες σοβαρές αναθεωρήσεις αυτού του θρησκευτικού 

χρέους από την εποχή του Μωάμεθ (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 36-37).  

 Η θεωρία του για τον ιερό πόλεμο ήταν μια από τις σημαντικότερες 

συνεισφορές του ο Ιμπν Ταϋμίγια στην διαμόρφωση της τζιχαντιστικής ιδεολογίας. 

Ο «Φετβάς του Μάρντιν» χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τις διάφορες 

εξτρεμιστικές οργανώσεις μέχρι και από τον Μπιν Λάντεν, καλώντας τους 
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μουσουλμάνους να ανατρέψουν τις κυβερνήσεις τους και να κηρύξουν τον πόλεμο 

στην Δύση (Αποκατάσταση για «φετβά του Μάρντιν» 2010). Οι ιδεολόγοι των 

τζιχαντιστών πιστεύουν ότι υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες ανάμεσα στην 

κατάσταση που αντιμετώπιζε ο Ταϋμίγια οκτακόσια χρόνια πριν, και σ’ αυτές που 

αντιμετωπίζουν οι ίδιοι σήμερα. Όπως και τον 13ο αιώνα, έτσι και σήμερα 

υπάρχουν ισλαμικά εδάφη κατακτημένα και διοικούμενα από απίστους. Παρότι οι 

αλλόθρησκοι εκδιώχθηκαν και οι σημερινοί ηγέτες μερικών ισλαμικών χωρών 

διατείνονται ότι είναι μουσουλμάνοι, χρησιμοποιούν, όπως και οι Μογγόλοι στο 

παρελθόν, διαφορετικούς νόμους και όχι τη Σαρία στη διακυβέρνηση τους. Αυτό το 

γεγονός οδηγεί τους οπαδούς του ιερού πολέμου να πιστεύουν ότι οι σημερινοί 

ηγέτες των ισλαμικών χωρών είναι οι άπιστοι όπως και οι Μογγόλοι τον καιρό του 

Ταϋμίγια. Με αυτόν τον συλλογισμό πρέπει να ανατραπούν και να θανατωθούν αν 

δεν μετανοήσουν. Οι απόψεις του Ταϋμίγια περί δίκαιου πολέμου προσδίδουν 

στους τζιχαντιστές την απαραίτητη νομιμοποίηση ώστε να εξαπολύσουν έναν 

επιθετικό και έναν αμυντικό αγώνα κατά των απίστων, των «αποστατών», των 

«αιρετικών» και των «αμαρτωλών» μουσουλμάνων.34 

 Πεντακόσια σχεδόν χρόνια μετά τον Ιμπν Ταϋμίγια, ο Μοχάμεντ ιμπν Αμπντ 

Αλ-Ουάχαμπ (1703/4-1792), αναβίωσε αυτές τις θεωρίες και προσέθεσε ουσιώδη 

δικά του στοιχεία. Στις αρχές του 18ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε ήδη 

εισέλθει σε μια δύσκολη περίοδο στρατιωτικής, οικονομικής και τεχνολογικής 

παρακμής. Ο Ουάχαμπ ήταν νομοδιδάσκαλος της σχολής των χανμπαλιτών και 

είχε μελετήσει διεξοδικά τα κείμενα του Ιμπν Ταϋμίγια χρησιμοποιώντας το έργο 

του ως βάση για τον κορμό των θεολογικών του απόψεων. Βλέποντας την 

παρακμή της Οθωμανική αυτοκρατορία, πρότεινε ως λύση για ανάκαμψη του 

Ισλάμ την επιστροφή στην θρησκεία των ευσεβών Σαλάφ και των διδαχών του 

Προφήτη και του Κορανίου. Για να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις που συνάντησε, ο 

Ουάχαμπ συμμάχησε με την οικογένεια των Σαούντ. Οι Σαούντ τον βοήθησαν να 

                                                      
34

 Το 2010 δεκαπέντε λόγιοι από τη Σ. Αραβία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδία, 
τη Σενεγάλη, το Κουβέιτ, το Ιράν, το Μαρόκο, την Ινδονησία, τη Βοσνία, τη Μαυριτανία, την Υεμένη 
και άλλες χώρες, αποφάνθηκαν ότι ο φετβάς του Ιμπν Ταϋμίγια αποκηρύσσει τη βία, καθώς και τον 
διαχωρισμό του κόσμου σε «Οίκο του Ισλάμ» και «Οίκο των απίστων». Στην «Κοινή Διακήρυξη του 
Μάρντιν» αναφέρουν ότι: «Παρερμηνεύει το φετβά όποιος αναζητεί σε αυτόν έρεισμα για τη 
δολοφονία μουσουλμάνων ή μη μουσουλμάνων. Δεν εναπόκειται στην κρίση μεμονωμένου 
μουσουλμάνου ή μουσουλμανικής ομάδας η κήρυξη πολέμου ή η διεξαγωγή ιερού πολέμου» και 
καταλήγουν με έκκληση προς μουσουλμάνους λογίους να επεκτείνουν τις έρευνές τους, ώστε 
μεσαιωνικοί φετβάδες επί δημοσίων θεμάτων να γίνουν κατανοητοί με βάση το χρονικό και ιστορικό 
τους πλαίσιο (Αποκατάσταση για «φετβά του Μάρντιν» 2010). 
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εγκαθιδρύσει και να επεκτείνει την δική του εκδοχή της πίστης του Ισλάμ σε 

ολόκληρη την Αραβική Χερσόνησο αλλά και πέρα από αυτή, με την κήρυξη τζιχάντ 

εναντίον των αιρετικούς και με σκοπό την εφαρμογή του ταουχίντ και την εξάλειψη 

της ειδωλολατρίας (shirk) (Bunzel 2015, 8). 

 Ο Ουάχαμπ θεωρείται σαλαφιστής, παραδοσιακός και ακραίος 

μουσουλμάνος. Είναι αντίθετος σε όλες τις καινοτομίες και προσπάθειες 

εκσυγχρονισμού της ισλαμικής θρησκείας (Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb 2007) 

(Nazeer n.d.). Η σκέψη του Ουάχαμπ ξεκινά με την παραδοχή ότι ο Θεός, ο 

Προφήτης Μωάμεθ, το Κοράνι και η Σούννα είναι πάνω από όλα στον κόσμο. Από 

τη δική του μελέτη και στοχασμό πάνω στα ιερά κείμενα, ο Ουάχαμπ κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι μουσουλμάνοι δεν εννοούσαν ή δεν εφάρμοζαν 

σωστά το θεμελιώδες δόγμα του Ισλάμ, το ταουχίντ. Αυτή η θεμελιώδης αρχή του 

Ισλάμ, το σημείο εκκίνησης ολόκληρης της θρησκείας, λέει ότι ο Θεός είναι ένας 

και δεν έχει συμπαρέδρους (Nazeer n.d.). Ο Ουάχαμπ υποστηρίζει ότι αφού ο 

Θεός είναι ο μόνος κυρίαρχος, και είναι αδύνατο να έχει παρέδρους ή εταίρους 

που να μοιράζονται τη θεϊκή του ιδιότητα, όλα τα ζητήματα διακυβέρνησης και 

νομοθεσίας του ανήκουν εξ ολοκλήρου. Κανένας θνητός δεν μπορεί να φτιάξει 

νόμους ή να αλλάξει με οποιοδήποτε τρόπο τη Σαρία, γιατί όποιος το πράττει αυτό 

είναι σαν να τοποθετεί τον εαυτό του στη θέση της αληθινής θεότητας. Όπως και ο 

Ιμπν Ταϋμίγια, ο Ουάχαμπ προέτρεψε τους πιστούς σε ιερό πόλεμο εναντίον των 

ασεβών αιρετικών, ως μοναδική τιμωρία για την αμαρτία τους (Habeck, Οι 

Μαχητές του Θεού 2008, 38-39). 

 Ο Ουάχαμπ υπέδειξε ένα ακόμη είδος Ταουχίντ, τη μοναδικότητα της 

λατρείας του Θεού. Επειδή μόνο ο Θεός είναι άξιος λατρείας, οποιοδήποτε 

αντικείμενο ή άτομο προς το οποίο απευθύνονται παρακλήσεις ή προσευχές ή στο 

οποίο αποδίδονται κάποιες από τις ιδιότητές Του, παίρνει αυτομάτως τη θέση Του, 

πράγμα ανεπίτρεπτο. Όποιος μουσουλμάνος εμπλέκεται σε τέτοιες 

δραστηριότητες θεωρείται άπιστος και πρέπει να τιμωρείται με θάνατο. Οι θέσεις 

του αυτές αναλύονται λεπτομερώς στο βιβλίο του Kitab at Tawhid (The Life 

Account of Shaykh Ibn ‘Abd al-Wahhab and Ibn Sa‘ud n.d.). Λόγω αυτών των 

απόψεων, ο Ουάχαμπ κήρυξε τζιχάντ εναντίον των Σιιτών και των Σούφι και των 

λατρευτικών τους πρακτικών αλλά και οποιουδήποτε άλλου δεν συμφωνούσε με 

τις απόψεις του (Al-Ibrahim 2015, 414). Για το λόγο αυτό, οι οπαδοί του 
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προέβησαν σε καταστροφές εικόνων, τάφων και λειψάνων αγίων των Σιιτών. Για 

παράδειγμα με σύμφωνη γνώμη των Σαούντ καταστράφηκαν οι τάφοι εξεχουσών 

προσωπικοτήτων των μουσουλμάνων, ακόμη και των πρώτων συντρόφων του 

Μωάμεθ (Nazeer n.d.). Στη σημερινή εποχή, εμπνεόμενοι από την ουαχαμπίστικη 

ιδεολογία, οι Ταλιμπάν κατέστρεψαν τα αγάλματα του Βούδα στο Μπαμιάν του 

Αφγανιστάν, ενώ οι μαχητές του ΙΚ προέβησαν σε καταστροφές μνημείων στο 

Μουσείο της Μοσούλης και στην αρχαία πόλη της Παλμύρας (Habeck, Οι Μαχητές 

του Θεού 2008, 40) (Bunzel 2015, 8-9). Πέρα από το βασίλειο της Σαουδικής 

Αραβίας, η ιδεολογία του Ουάχαμπ επηρέασε ελάχιστα την ισλαμική σκέψη κατά 

τον 19ο και στις αρχές του 20ού αιώνα. Ωστόσο, οι ιδέες του έμελλε να 

επηρεάσουν την «ισλαμική αφύπνιση», κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του ’60 και 

του ’70 φθάνοντας μέχρι τις μέρες μας. Συνοψίζοντας τις ιδεολογικές ρίζες του ΙΚ , 

ο Ιρακινός ειδικός στα ισλαμιστικά κινήματα, Χισλάμ αλ-Χασχεμί αναφέρει: «Αυτά 

στηρίζονται σε δύο πράγματα: στην πίστη του τακφίρ που βασίζεται στα γραπτά 

του Μουχάμαντ ιμπν Αμπντ αλ-Ουάχαμπ και ως μεθοδολογία, στον τρόπο του 

Σαγίντ Κουτμπ» (Muir 2016). 

Σαλαφισμός 

 Κοινό σημείο εκκίνησης όλων των θεωρητικών του ισλαμικού 

φονταμενταλισμού αποτελεί η διαπίστωση της παρακμής του Ισλάμ. Για να έλθει η 

ανάκαμψη, συμφωνούν ότι το Ισλάμ θα πρέπει να εξαγνιστεί και να επανέλθει 

στην αρχική πίστη που δίδαξε ο Προφήτη Μωάμεθ35. Η προσέγγιση αυτή συνιστά 

τις βάσεις ενός εξαιρετικά συντηρητικού κινήματος του σουνιτικού Ισλάμ, του 

Σαλαφισμού το οποίο συνοψίζεται ως «μια φονταμενταλιστική προσέγγιση του 

Ισλάμ, μιμούμενη τον Προφήτη Μωάμεθ και τους πρώτους ακολούθους του τους 

αλ-Σαλάφ αλ Σαλίχ, (ευσεβείς πρόγονοι)» (Amman 2015) (Hegghammer 2009, 

249). Οι οπαδοί του απορρίπτουν κάθε θρησκευτικό νεωτερισμό και υποστηρίζουν 

την απαρέγκλιτη εφαρμογή της Σαρία. Το κίνημα συχνά χωρίζεται σε τρεις 

κατηγορίες: η μεγαλύτερη ομάδα είναι οι αγνοί, οι καθαροί ή ησυχαστές, που 

αποφεύγουν την πολιτική, η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα είναι οι ακτιβιστές 

                                                      
35

 Ο Σαλαφισμός έχει τις ρίζες του σε φράση η οποία αποδίδεται στον προφήτη Μωάμεθ και 
αναφέρει: «Οι άνθρωποι της γενιάς μου είναι οι καλύτεροι, μετά αυτοί που ακολουθούν αυτούς και 
μετά αυτοί της επόμενης γενιάς». Σύμφωνα με τους σαλαφιστές η φράση αυτή αποτελεί διαταγή 
του Μωάμεθ προς όλους τους μουσουλμάνους να ακολουθούν το παράδειγμα των τριών αυτών 
γενεών (Σαλάφ) (Λίτσας, Το σαλαφιστικό Ισλάμ 2014). 
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(politicos), οι οποίοι συμμετέχουν στην πολιτική, ενώ η τρίτη ομάδα είναι οι 

τζιχαντιστές, που σχηματίζουν μία μικρή αλλά επικίνδυνη μειονότητα (Amman 

2015) (Hegghammer 2009, 257) (Dar και Hamid 2016). Ωστόσο, σύμφωνα με τον 

Hegghammer, (Hegghammer 2009, 249) ο ορισμός των Σαλαφιστών και ο 

διαχωρισμός τους από τις υπόλοιπες σουνιτικές ιδεολογίες δεν είναι τόσο 

ξεκάθαρος λόγω της οικειοποίησης του όρου από ισλαμιστικές ομάδες 

διαφορετικών αποχρώσεων και προσανατολισμών. Ο λόγος για τον οποίο είναι 

τόσο δημοφιλής είναι γιατί είναι θεωρείται συνώνυμο του «αυθεντικού» 

μουσουλμάνου. 

 Οι ρίζες του Σαλαφισμού βρίσκονται στις ρήσεις του Προφήτη και τα γραπτά 

του Ιμπν Ταϋμίγια, ενώ οι θεωρητικές δομές του, όπως αυτές εμφανίζονται σήμερα 

εκκινούν από τον ισλαμιστή θεολόγο Ουάχαμπ (Λίτσας, Το σαλαφιστικό Ισλάμ 

2014) (Bunzel 2015, 8). Ο σαλαφισμός ως κίνημα ξεκίνησε στην Αίγυπτο, στο 

δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Αρκετοί Άραβες διανοούμενοι συνέκριναν την 

ευρωπαϊκή ανάπτυξη και τις συνθήκες διαβίωσης με τις κοινωνικοοικονομικές και 

πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν στις χώρες τους, διαπιστώνοντας την 

παρακμή και τη υστέρηση των κοινωνιών τους. Ξεκίνησαν λοιπόν μια προσπάθεια 

αλλαγής και εκσυγχρονισμού η οποία έγινε γνωστή με το όνομα «αλ Νάχντα», που 

σημαίνει «ξύπνημα» ή «αναγέννηση». Ο αραβικός κόσμος μέσα από την επαφή 

του με την δυτικό κόσμο, θέλησε να δημιουργήσει μια μουσουλμανική 

νεωτερικότητα στα νέα αραβικά κράτη που προέκυψαν από τη διάλυση της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μιμούμενοι τη δυτική πολιτική κουλτούρα (Napoleoni 

2015, 132-133) (Ρούσος, Σαγίντ Κουτμπ. Ιδεολογία στον Αραβικό Χώρο- 2: 

Ισλαμισμός 2015). 

 Μέσα από τον σαλαφισμό επιχειρήθηκε ο εκσυγχρονισμός36 του αραβικού 

κόσμου. Η παρηκμασμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν αδύναμη να 

ηγεμονεύσει στο Ισλαμικό κόσμο πόσο μάλλον να τον εκσυγχρονίσει. Για το λόγο 

αυτό, το κίνημα των σαλαφιστών καλούσε όλους τους μουσουλμάνους να 

επιστρέψουν στην καθαρότητα της θρησκείας, στις απαρχές του Ισλάμ και στις 

                                                      
36

 Κύριοι εκπρόσωποι του κινήματος της «αλ Νάχντα» ήταν ο Μπούτρους-αλ-Μπουστάνι (Ρούσος, 
Νάχντα 2015) και ο Ρίφα ‘α Ραφί Ελ-Ταχταουί, ενώ στον θεολογικό εκσυγχρονισμό του Ισλάμ 
συνέβαλλαν ο Σαγίντ Τζαμάλ αντ-Ντιν αλ Αφγκάνι (1837-1897), ο μαθητής του Μουχάμαντ 
Αμπντού (1849-1905) και ο Ρασίντ Ρίντα (1865-1935) (Παναγιωτίδης 2016). 
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διδαχές του Προφήτη. Ο σαλαφισμός τόνιζε την ανάγκη να επανασυνδεθούν με τις 

ρίζες τους ως ένα μέσο για τη δημιουργία μιας αραβικής ταυτότητας όπως έγινε 

την εποχή του Μωάμεθ, η οποία με τη σειρά της θα τους παρείχε τη δύναμη 

ανεξαρτητοποίησης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν ουσιαστικά μια 

διαδικασία πνευματικής κάθαρσης και εξαγνισμού μετά από αιώνες πολιτικής και 

οικονομικής κυριαρχίας (Παναγιωτίδης 2016) (Wright, και συν. 2016, 27). 

 Ωστόσο, στα τέλη του δέκατου ένατου και στις αρχές του εικοστού αιώνα, ο 

αραβικός κόσμος γνώρισε την σκληρότητα του αποικιοκρατικού ανταγωνισμού των 

ευρωπαϊκών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή που έδρασε ως καταλύτης για τον 

μετασχηματισμό του σαλαφισμού σε ένα ξενοφοβικό και ακραίως συντηρητικό 

κίνημα. Έτσι, ο σύγχρονος σαλαφισμός άλλαξε κατεύθυνση στοχεύοντας την 

κάθαρση του Ισλάμ από τη διαφθορά και τη στασιμότητα που προκάλεσε η 

αποικιοκρατία των δυτικών. Γι’αυτό το λόγο η επιστροφή στο Ισλάμ περιλαμβάνει 

μια συντηρητική στροφή στην πρώτη μουσουλμανική κοινότητα της Μεδίνα και την 

απαρέγκλιτη εφαρμογή της Σαρία ως νομικό σύστημα με ταυτόχρονη απόρριψη 

του έθνους - κράτους, της ευρωπαϊκής νεωτερικότητας και των δημοκρατικών 

θεσμών (Napoleoni 2015, 133-134) (Ρούσος, Σαγίντ Κουτμπ. Ιδεολογία στον 

Αραβικό Χώρο- 2: Ισλαμισμός 2015). 

 Το μεγάλο πρόβλημα με τον Σαλαφισμό και του καθορισμού των 

σαλαφιστών συνίσταται στο γεγονός ότι πρόκειται για όρο θεολογικό και όχι 

πολιτικό. Σύμφωνα με τον Hegghammer αν χρησιμοποιηθεί χωρίς άλλους 

προσδιορισμούς αποκαλύπτει πολύ λίγα στοιχεία για τις πολιτικές θέσεις αυτών 

που αποκαλούνται σαλαφιστές. Σ’αυτή τη θεώρηση συνηγορούν και οι 

διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις ιδεολογικές παραδόσεις του κινήματος. 

Η ένταξη των σαλαφιστών σε ένα γεωγραφικό πλαίσιο επιτρέπει μια πιο εύκολη 

αντίληψη των πολιτικών ιδεολογιών και αντιλήψεων. Ωστόσο, η υπόθεση ότι όλοι 

οι όσοι χαρακτηρίζονται σαλαφιστές μπορούν να ενταχθούν στο ίδιο πλαίσιο 

ανάλυσης, θεωρώντας τους ως κομμάτια ενός ενιαίου υπερεθνικού Σαλαφιστικού 

κινήματος, είναι προβληματική και δεν μπορεί να υφίσταται (Hegghammer 2009, 

250-251). 

 Ο Μπαγκντάντι και το ΙΚ είναι σαλαφιστές-τζιχαντιστές (Bunzel 2015, 9-10). 

Οι αποτρόπαιες πράξεις τους είχαν σαν αποτέλεσμα την δαιμονοποίηση του 
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σαλαφισμού. Ωστόσο, οι περισσότεροι σαλαφιστές δεν είναι τζιχαντιστές, 

απορρίπτοντας μάλιστα την ιδεολογία και τις πρακτικές του ΙΚ. Οι αγνοί (καθαροί ή 

ησυχαστές) σαλαφιστές, επιδιώκουν, όπως λέει και ο Χάικελ, την εξάπλωση του 

Dar al-Islam, δηλαδή του Οίκου του Ισλάμ, απορρίπτοντας την υιοθέτηση 

μεσαιωνικών πρακτικών όπως η δουλεία και ο ακρωτηριασμός. Η προτεραιότητα 

τους είναι ο προσωπικός εξαγνισμός και η πιστή τήρηση της θρησκείας, ενώ 

πιστεύουν ότι οτιδήποτε εμποδίζει αυτούς τους στόχους, που θα μπορούσαν να 

διαταράξουν τις ζωές και την προσήλωσή τους στην πίστη τους, είναι 

απαγορευμένο. Επιδίωξη των ησυχαστών σαλαφιστών είναι η κατεύθυνση προς 

την τελειοποίηση της προσωπικής τους ζωής, πράγμα που περιλαμβάνει την 

προσευχή, την εθιμοτυπία και την υγιεινή. Μέσω αυτής της σχολαστικής τήρησης 

των ιερών κανόνων, πιστεύουν, ότι ο Θεός θα τους ανταμείψει με δύναμη και 

εξουσία και ίσως έτσι κάποια στιγμή προκύψει ένα χαλιφάτο μέσα από το 

αλάνθαστο θέλημα του Θεού (Wood 2015). 

Σαλαφισμός-Τζιχαντισμός: Η ιδεολογία των μαχητών του ΙΚ 

 Τόσο το ΙΚ όσο και η Aλ Κάιντα ανήκουν ιδεολογικά στο σκληροπυρηνικό 

σαλαφιστικό - τζιχαντιστικό Ισλάμ εκπροσωπώντας μια ακραία θρησκευτική 

γραμμή με έντονες επιρροές από τον ουαχαμπιτισμό και τις διδασκαλίες του 

Σαγίντ Κουτμπ (Dar και Hamid 2016) (Wright, και συν. 2016, 27-28). Στόχος των 

τζιχαντιστών είναι η εκπλήρωση του οράματος της αποκατάστασης του 

Χαλιφάτου, πράγμα που το ΙΚ ισχυρίζεται ότι πέτυχε με την ανακοίνωσή του το 

2014. Το δόγμα της Αλ Κάιντα και στη συνέχεια του ΙΚ διαμόρφωσε ο λόγιος 

τζιχαντιστής Αμού Μοχάμεντ αλ-Μακτίσι, μαθητής του οποίου υπήρξε ο αλ 

Ζαρκάουι. Τη σκυτάλη στο ΙΚ παρέλαβαν οι πρώτοι ηγέτες της οργάνωσης Αμπού 

Ουμάρ αλ-Μπαγκαντάντι και Αμπού Χάμζα αλ Μουχατζίρ (Bunzel 2015, 10).  

 Με αφετηρία την ταουχίντ και αντίθετα με τη μεγάλη πλειοψηφία του 

ισλαμικού κόσμου, οι εξτρεμιστές του ΙΚ, της προσδίδουν πολιτικές προεκτάσεις 

και τη χρησιμοποιούν για να δικαιολογήσουν όλες τις βίαιες πράξεις τους. 

Κηρύσσουν ότι Ταουχίντ σημαίνει πως ο Θεός έχει την απόλυτη κυριαρχία και 

μόνο οι δικοί Του νόμοι - όπως παρατίθενται στο Κοράνι και στις χαντίθ και 

ερμηνεύονται από συγκεκριμένους παραδοσιακούς νομοδιδασκάλους - είναι 

αποδεκτοί. Έτσι, η μόνη κοινωνία που αποδέχονται οι τζιχαντιστές είναι αυτή που 
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εφαρμόζει τα δόγματα του ισλαμικού νόμου κατά τρόπο που εκείνοι θεωρούν ορθό 

(Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 169-170). Για το λόγο αυτό όσοι δεν 

συντάσσονται με τις απόψεις τους δεν είναι «αληθινοί» μουσουλμάνοι 

συνιστώντας απιστία και αποστασία από το «Ισλάμ». Για παράδειγμα και με βάση 

αυτή τη λογική, όλοι οι Σιίτες είναι αποστάτες και πρέπει να θανατωθούν, ενώ οι 

Αδελφοί Μουσουλμάνοι και η Χαμάς είναι προδότες (Bunzel 2015, 10) (Bunzel 

2015, 6-7).  

 Επεκτείνοντας την ερμηνεία της ταουχίντ, οι εξτρεμιστές υποστηρίζουν ότι η 

δημοκρατία, ο φιλελευθερισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι ατομικές ελευθερίες, 

το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς οργανισμοί είναι παράνομοι, αθέμιτοι και 

αμαρτωλοί. Η δημοκρατία βρίσκεται στο στόχαστρο των επικρίσεων των 

τζιχαντιστών του ΙΚ, επειδή εκχωρεί την εξουσία στους ανθρώπους και τους 

επιτρέπει να φτιάχνουν νόμους για την κοινωνία τους, αντί να εξαρτώνται απόλυτα 

από τη θεόπνευστη Σαρία (Karlsson n.d., 6-7). Οι ΗΠΑ και οι χώρες της Δύσης, 

θεωρούνται από τους οπαδούς του ιερού πολέμου το κέντρο του φιλελευθερισμού 

και της δημοκρατίας οι οποίες επιθυμούν την διάδοση των διεφθαρμένων και 

βδελυρών αυτών ιδεών, αμφισβητώντας τους τρόπους οργάνωσης άλλων 

κοινωνιών και γι’ αυτό πρέπει να καταστραφούν μαζί με την ίδια τη δημοκρατία 

(French 2016).  

 Για τους τζιχαντιστές του ΙΚ δεν υπάρχει δημοκρατία ή οποιαδήποτε 

πολιτικό σύστημα διακυβέρνησης πέρα από το Κοράνι, τη Σαρία και τα υπόλοιπα 

ιερά κείμενα του Ισλάμ. Το νομικό σύστημα, οι κυβερνητικοί θεσμοί και η εξωτερική 

πολιτική του ουτοπικού ισλαμικό κράτος είναι θεμελιωμένα στα ιερά κείμενα και 

μόνο (Dar και Hamid 2016). Στη φράση του Χασάν Αλ-Μπάννα: «Το Κοράνι είναι 

το δικό μας σύνταγμα» συμπυκνώνεται όλη η θρησκευτικοπολιτική θεωρία των 

μαχητικών ισλαμιστών και τζιχαντιστών, από τη Χαμάς μέχρι και το ΙΚ (Habeck, Οι 

Μαχητές του Θεού 2008, 67). Η ερμηνεία βέβαια αφήνεται στην ευχέρεια της κάθε 

οργάνωσης. Το ΙΚ απορρίπτει οποιουδήποτε πολιτικό και νομικό σύστημα πέρα 

από την Σαρία. Για τους Σαλαφιστές-Τζιχαντιστές η προσπάθεια εφαρμογής του 

πολιτικού Ισλάμ μέσω ειρηνικών και δημοκρατικών διαδικασιών, όπως η πρόταση 

της Μουσουλμανικής Αδελφότητας έχει αποτύχει (Wright, και συν. 2016, 28). Ο 

ηγέτης του ΙΚ, ο Χαλίφης, κυβερνά σύμφωνα με όσα ορίζει το Κοράνι και οι χαντίθ. 

Υποχρέωσή του είναι να διεξάγει μια εξωτερική πολιτική αέναου ιερού πολέμου 
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κατά των απίστων και των αποστατών, με σκοπό τη διάδοση και επικράτηση του 

Ισλάμ σε ολόκληρο τον κόσμο και την δημιουργία του παγκόσμιου Χαλιφάτου, 

καταργώντας τα σύνορα των υπαρχόντων κρατών. 

Τζιχάντ37 

 Κινητήρια δύναμη για την επίτευξη και διατήρηση του στόχου αυτού 

αποτελεί η διεξαγωγή του τζιχάντ. Η τζιχάντ (ιερός πόλεμος, «αγώνας») θεωρείται 

από πολλούς ως ένα από τα βασικά καθήκοντα του Ισλάμ που σχετίζονται με τη 

λατρεία, τις θρησκευτικές υποχρεώσεις, τις τελετές και τις τελετουργίες. Στα 

αραβικά η λέξη σημαίνει «προσπάθεια» ή «αγώνας». Στο Ισλάμ ο όρος 

αναφέρεται στην προσωπική προσπάθεια του πιστού να φτάσει σε πνευματική 

τελείωση (What is jihadism? 2014). Πολλοί συγγραφείς, ιδιαίτερα Σιίτες, 

διαχωρίζουν αυτό τον τύπο τζιχάντ το οποίο ονομάζουν «πνευματική» ή «μεγάλη 

τζιχάντ» δηλαδή τον καθημερινό εσωτερικό αγώνα του κάθε ατόμου και την 

ακολουθία του δρόμου του Θεού και των εντολών του, από τη «φυσική» ή 

«μικρότερη τζιχάντ» η οποία αναφέρεται στην διεξαγωγή πολέμου. Το δεύτερο 

είδος, έχει εξελιχθεί μέσα στους αιώνες, ενώ η μεγάλη τζιχάντ έχει παραμείνει 

αμετάβλητη (Μακρής 2004, 354-355). 

 Το Κοράνι χρησιμοποιεί τη φράση τζιχάντ «φι σαμπίλ Αλλάχ» («ο αγώνας 

είναι υπόθεση του Θεού») με τρόπο που δεν έχει καμία σχέση με πολεμικές 

συγκρούσεις. Η Habeck αναφέρει ότι το κορανικό κείμενο συχνά περιγράφει τον 

όρο τζιχάντ με την έννοια του να εργάζεται κανείς για να πραγματοποιεί το θέλημα 

του Θεού. Ακόμη και όταν αναφέρεται η πάλη με τους απίστους, υπάρχουν εδάφια 

που την περιγράφουν μόνο ως λεκτική διαμάχη και όχι ως ένοπλη. Μάλιστα η πιο 

σημαντική χαντίθ για το εσωτερικό τζιχάντ παραθέτει ότι ο Μωάμεθ, μετά από 

κάποια σημαντική νίκη των μουσουλμάνων, είπε: «Επιστρέψαμε από το έλασσον 

τζιχάντ στο μείζον τζιχάντ». Όταν ερωτήθηκε από τους οπαδούς του για το τι 

σημαίνει «μείζον τζιχάντ», ο Μωάμεθ φέρεται να απάντησε ότι είναι «ο αγώνας 

μέσα στην ίδια την ψυχή του κάθε ανθρώπου». Οι περισσότεροι μουσουλμάνοι 

αποδέχονται αυτή τη χαντίθ ως έγκυρη. Ωστόσο οι τζιχαντιστές απορρίπτουν αυτή 

τη χαντίθ ως πλαστή. Γι’ αυτούς η ερμηνεία της τζιχάντ ως πολέμου (κιτάλ) είναι 

                                                      
37

 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε στο Παράρτημα Α της παρούσης εργασίας. 
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ξεκάθαρη. Για τους τζιχαντιστές, ο πόλεμος στην οδό του Θεού ταυτίζεται με την 

πίστη τους. Τα υπόλοιπα καθήκοντα έρχονται σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τον 

πόλεμο ο οποίος είναι υποχρεωτικός για τους αληθινούς μουσουλμάνους. 38 

(Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 120).  

 Ταυτόχρονα με την πνευματική τζιχάντ, μέσα στο Κοράνι, συναντάται η 

έννοια της τζιχάντ με την ερμηνεία του πολέμου (Karlsson n.d., 6). Η δεύτερη αυτή 

προσέγγιση προβληματίζει και δημιουργεί ερωτήματα για το πώς στο ίδιο κείμενο 

υπάρχουν ταυτόχρονα αντικρουόμενες προσεγγίσεις. Είναι χαρακτηριστικά τα 

χωρία με τις παροτρύνσεις του Κορανίου για δυναμική αντιμετώπιση των 

«απίστων». Για παράδειγμα: «Μάχεστε μέχρις ότου αποσοβηθεί αφ’ υμών ο 

κίνδυνος του πειρασμού, και όταν δεν υπάρχει άλλη λατρεία ειμή ή τού μόνου 

Θεού. Αν οι εχθροί θέσωσι τέρμα εις τας πράξεις αυτών, τότε ας παύσωσιν αι 

εχθροπραξίες, εκτός αν πρόκειται περί ασεβών»39. Η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι 

στην αρχή ο Προφήτης θεωρούσε ότι ο Θεός ήθελε να προωθήσει το Ισλάμ με 

ειρηνικά και μόνο μέσα. Όταν όμως, μετά από δώδεκα χρόνια ειρηνικού 

κηρύγματος στη Μέκκα, οι προσπάθειες αυτές δεν έφεραν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα και ο Προφήτης μαζί με τους οπαδούς του αναγκάστηκε να 

δραπετεύσει στο Γιάθριμπ (Μεδίνα). Μετά από αυτή την εξέλιξη η τακτική 

διάδοσης του Ισλάμ μετατοπίστηκε σταδιακά προς πιο βίαιες μεθόδους, στην αρχή 

αμυντικού χαρακτήρα και στη συνέχεια επιθετικού (Γιαννουλάτος 2006, 293-296). 

 Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τις κλασικές θεολογικές 

απόψεις (Μακρής 2004, 355), η τζιχάντ αναφέρεται στη στρατιωτική δράση για την 

εξάπλωση του Ισλάμ καθώς και στην άμυνα από εξωτερικούς εχθρούς. Υπό την 

έννοια αυτή είναι το μοναδικό είδος πολέμου που επιτρέπεται στους 

                                                      
38

 Συμφωνούν με τον Ιμπν Ταϋμίγια ότι οι μουσουλμάνοι που αρνούνται να συμμετάσχουν στον 
πόλεμο είναι το λιγότερο υποκριτές, που έχουν παραμελήσει την πίστη τους, ίσως ακόμη και 
αποστάτες τους οποίους μπορούν να πολεμήσουν και να σκοτώσουν (Habeck, Οι Μαχητές του 
Θεού 2008, 120). 

39  «Μάχεσθε όπερ πίστεως, και μάθετε ότι ο Κύριος ακούει και τα πάντα γινώσκει», «Όταν 
παρέλθωσιν οι ιεροί μήνες, τότε φονεύετε τους πολυθεϊστάς, όπου αν συναντήσητε, ζωγρεϊτε δέ 
πολιορκούντες και ενεδρεύοντες αυτούς. Εάν όμως μετανοήσωσιν, εάν τηρήσωσι την προσευχήν, 
εάν ελεήσωσιν, άφετε αυτούς ελευθέρους, καθότι ο Θεός είναι μακρόθυμος και έλεήμων» και 
«Οπόταν συναντάτε τους άπιστους φονεύετε και κατασφάζετε, συγκρατούντες στερεώς τα δεσμά 
τού αιχμαλώτου. / Μετά δε την κατάπαυσιν της μάχης, άφετε αυτόν ελεύθερον ή ανταλλάξατε αντί 
λύτρων. Πράττετε ούτως. Εάν εβούλετο ο Θεός, θα εθριάμβευεν ο ίδιος επ’ αυτών, αλλ’ υποβάλλει 
υμάς εις τον πόλεμον, ίνα δοκιμάση τους μεν διά των δε ό Θεός δεν θα απολέση τα έργα των 
πεσόντων εν τη μάχη υπέρ πίστεως» (Γιαννουλάτος 2006, 293-296 & 126-127) 
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μουσουλμάνους, δεδομένου ότι, όλοι οι μουσουλμάνοι να αποτελούν μία κοινότητα 

(Ούμμα) κάτω από μία ηγεσία. Για το λόγο αυτόν, οι στρατιωτικές αναμετρήσεις 

μεταξύ μουσουλμάνων ονομάζονται συγκρούσεις ή διαμάχες και ο όρος 

«πόλεμος» αποφεύγεται.40 

 Όπως η Αλ Κάιντα, έτσι και το ΙΚ έχει κηρύξει αμυντικό τζιχάντ στις ΗΠΑ και 

τα δυτικά κράτη που έχουν ανάμιξη στα γεγονότα που συμβαίνουν στην Μέση 

Ανατολή εδώ και δεκαετίες (Karlsson n.d., 6). Στους εχθρούς του, το ΙΚ έχει 

συμπεριλάβει και τους μουσουλμάνους ηγέτες των κρατών της περιοχής, οι οποίοι 

θεωρούνται προδότες, αμαρτωλοί και ψεύτες λόγω της συμμαχίας τους με τους 

δυτικούς και την εφαρμογή δημοκρατικών τρόπων διακυβέρνησης 41  (Dar και 

Hamid 2016). Επιπλέον, το ΙΚ έχει εντάξει στο δόγμα του και το επιθετικό τζιχάντ. 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αμπού Ουμάρ αλ-Μπαγκντάντι το 2007, οι 

τζιχαντιστές θα πρέπει να επιτεθούν στους αποστάτες και τους απίστους στις δικές 

τους περιοχές και να τους καταστρέψουν όλους προκειμένου να κάνουν πιο 

εμφανή τον λόγο του Θεού (Bunzel 2015, 10). 

 Η ιερότητα του αγώνα τους λογικά θα έπρεπε να ξεσηκώσει όλους τους 

μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Οι 

υποστηρικτές του τζιχάντ δεν αποθαρρύνονται από την έλλειψη μαζικού 

ξεσηκωμού στις τάξεις της Ούμμα και το δικαιολογούν κηρύττοντας ότι θα 

χρειαστεί αρκετός χρόνος, επιμονή και υπομονή μέχρι να διαδώσουν το μήνυμά 

τους σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, ανάμεσα στους μουσουλμάνους υπάρχουν 

«αμαρτωλοί», «αποστάτες, «υποκριτές» ή απλώς παραπλανημένοι από τις 

δυτικότροπες κυβερνήσεις των κρατών τους, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στον ιερό 

πόλεμο των τζιχαντιστών. Αυτοί για τον Κουτμπ, είναι οι «χειρότεροι από τους 

απίστους», ιδέα που ενστερνίζονται στο ΙΚ (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 

169-174). 

                                                      
40

 Οι Σιίτες μουσουλμάνοι διαφέρουν σε αυτό το σημείο, καθώς θεωρούν όλους όσους δεν 
ασπάζονται το σιιτικό Ισλάμ άπιστους (Μακρής 2004, 355). Αντίστοιχα οι θεωρητικοί του 
τζιχαντισμού θεωρώντας αποστάτες (τακφίρ) άλλους μουσουλμάνους νομιμοποιούν το δικαίωμα 
του τζιχάντ κατά μουσουλμάνων και την θανάτωσή τους. 

41
 Ο Αλ Μακντίσι προσδιορίζοντας τον τζιχαντισμό - σαλαφισμό της οργάνωσής του ανέφερε ότι 

είναι: «το κίνημα το οποίο επιδιώκει την εγκαθίδρυση του μονοθεϊσμού μέσω του τζιχάντ ενάντια 
στους τυράννους». Στην ισλαμιστική φρασεολογία η λέξη «τύραννοι» (tawaghit) περιγράφει τα 
τοπικά καθεστώτα (Hegghammer 2009, 255). 
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 Οι μελέτες, οι διακηρύξεις, τα διαγγέλματα και οι ομιλίες των τζιχαντιστών με 

θέμα τον αγώνα κατά των απίστων ανατρέχουν διαρκώς στα ιερά κείμενα για να 

δικαιολογήσουν τις πράξεις τους. Ωστόσο η συζήτηση των σχετικών με τον ιερό 

πόλεμο εδαφίων του Κορανίου και των χαντίθ δείχνει, περισσότερο από κάθε άλλο 

θέμα συζήτησης, μια επιλεκτικότητα στην επιλογή των κειμένων από τους 

τζιχαντιστές (Karlsson n.d., 6) (Dar και Hamid 2016). Η προσοχή δίνεται πάντοτε 

στα εδάφια εκείνα των βιβλίων που ορίζουν το τζιχάντ ως ένοπλη σύγκρουση 

χρωματίζοντας τη σχέση ανάμεσα στους πιστούς και τους απίστους με τα 

μελανότερα χρώματα.42 Από την άλλη μεριά οι τζιχαντιστές, αποφεύγουν επιμελώς 

να αναφέρουν τα κείμενα που μιλούν για ανοχή και ειρήνη, ενώ έχουν κηρύξει 

άκυρη μια σπουδαία χαντίθ, η οποία ορίζει ως «υπέρτατο τζιχάντ» τον εσωτερικό 

αγώνα του πιστού για να ακολουθήσει το παράδειγμα του Θεού, θεωρώντας τον 

πραγματικό ιερό πόλεμο ως «δευτερεύον τζιχάντ» (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 

2008, 68).  

 Ωστόσο η χρήση της βίας κατά τη διάρκεια του ιερού πολέμου έχει 

δημιουργήσει σήμερα τα πιο σοβαρά προβλήματα στους τζιχαντιστές. Αυτό 

συμβαίνει διότι οι δολοφονίες αθώων ανθρώπων και πολύ περισσότερο αθώων 

μουσουλμάνων έχουν προκαλέσει την κατακραυγή τόσο της υπόλοιπης 

μουσουλμανικής όσο και της διεθνούς κοινότητας. Οι τέσσερις παραδοσιακές 

σχολές της Σαρίας έχουν αυστηρούς κανόνες σχετικά με το ποιες πράξεις 

θεωρούνται νόμιμες κατά τη διάρκεια του πολέμου 43 (Habeck, Οι Μαχητές του 

Θεού 2008, 135).  

                                                      
42

 Τα δύο εδάφια που μνημονεύουν περισσότερο οι οπαδοί του ιερού πολέμου είναι: «Πολεμήστε 
ενάντια σε αυτούς που δεν πιστεύουν στο Θεό, ούτε στην Ημέρα της Κρίσης, που δεν 
απαγορεύουν όσα Εκείνος και ο Απόστολός του έχουν απαγορεύσει και όσους από τους λαούς της 
Βίβλου δεν αναγνωρίζουν την πίστη της αλήθειας [Εβραίους και Χριστιανούς], έως ότου 
καταβάλουν φόρο υποτέλειας [τζίζια] με εκούσια ταπεινοφροσύνη και αισθανθούν 
καθυποταγμένοι», και «Πολεμήστε τους ώσπου να μην υπάρχει πια διχόνοια και όλη η λατρεία να 
είναι για το Θεό και μόνο» (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 59). Επιπλέον υπάρχει ακόμη το 
κομμάτι: «Το καθήκον της τζιχάντ υφίσταται έως ότου επιτευχθεί η παγκόσμια κυριαρχία του Ισλάμ. 
Γι’αυτό το λόγο η ειρήνη με τα έθνη των μη-Μουσουλμάνων, είναι ευκαιριακή και λόγω των 
συνθηκών προσωρινή» (Ibrahim 2010) (Tyan 1960). 

43
 Πέντε σημεία έχουν ιδιαίτερη σημασία για να γίνουν κατανοητές οι επιθέσεις των τζιχαντιστών και 

πολύ περισσότερο αυτών του ΙΚ: η στοχοποίηση αμάχων, η μεταχείριση των αιχμαλώτων, η 
αντίθεση σε διαρκείς συμφωνίες ειρήνης, το ζήτημα των λαφύρων πολέμου και η τρομοκρατία του 
εχθρού (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 137-141).Οι άμαχοι (γυναίκες, παιδιά και μοναχοί ή 
καλόγριες) δεν επιτρέπεται να θανατώνονται, οι αιχμάλωτοι πολέμου δεν πρέπει να σφαγιάζονται, 
ενώ υπάρχουν προβλέψεις για τη συμπεριφορά απέναντι στα δέντρα και στα ζώα. Ο ισλαμικός 
νόμος λοιπόν, από πολύ νωρίς, έθεσε το πλαίσιο για τη διάκριση ανάμεσα στους στρατιωτικούς 
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 Οι τζιχαντιστές διαφωνούν κάθετα με την προσέγγιση αυτή. Η θέση που 

έχουν επανειλημμένα δηλώσει είναι ότι η έννοια του διεθνούς δικαίου έρχεται σε 

αντίθεση με τη Σαρία (Karlsson n.d., 7) (Dar και Hamid 2016) και γι’ αυτό το λόγο 

αποκλείεται η τήρηση οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας που αφορά το δίκαιο 

του πολέμου και των ενόπλων συγκρούσεων, το δίκαιο των προστασίας των 

αμάχων και των αιχμαλώτων καθώς και συμβάσεις σχετικές με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. 44  Η προσέγγιση αυτή έχει ως αποτέλεσμα πράξεις που όλος ο 

υπόλοιπος κόσμος τις αντιλαμβάνεται ως παραβιάσεις των σύγχρονων 

συμβάσεων πολέμου.  

Η σημασία του εδαφικού ελέγχου για το Χαλιφάτο 

 Οι τζιχαντιστές υποστηρίζουν ότι ο Μωάμεθ ίδρυσε ένα ισλαμικό κράτος 

αμέσως μετά τη μετοικεσία του στη Μεδίνα, συνδέοντας τις πράξεις του Προφήτη 

με τις δικές τους πράξεις και πρακτικές. Έτσι η Εγίρα (η μετανάστευση), σε 

οποιαδήποτε χώρα κι αν πραγματοποιείται, πρέπει να ακολουθείται από τη φάση 

της Μεδίνας (ίδρυση ισλαμικού κράτους). Το ισλαμικό κράτος (το επονομαζόμενο 

Χαλιφάτο) αν δεν υπάρχει ήδη, δημιουργείται εκείνη τη στιγμή από τους ίδιους 

τους μετανάστες. Στη συνέχεια την ίδρυση του Χαλιφάτου διαδέχεται η φάση του 

ιερού πολέμου (τζιχάντ) εναντίον των απίστων με σκοπό την επέκτασή του. Για να 

εδραιωθεί το Χαλιφάτο, πρέπει η απόλυτη εξουσία και η επιρροή να βρίσκεται στα 

χέρια των αληθινών πιστών και να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η Σαρία (Dar και 

Hamid 2016). Η εξουσία δεν επιτρέπεται να μοιράζεται με άλλα πολιτικά κόμματα, 

                                                                                                                                                                 
στόχους και τους αμάχους, την προστασία των δικαιωμάτων των αιχμαλώτων και την προστασία 
του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις του πολέμου. Φθάνοντας στο σήμερα τα μουσουλμανικά 
έθνη, στο πλαίσιο της συνεργασίας των λαών στον σύγχρονο κόσμο, συνυπέγραψαν τις διεθνείς 
συμφωνίες και συμβάσεις για τον πόλεμο, κάνοντας αποδεκτές όλες τις σύγχρονες νόρμες 
συμπεριφοράς σε πολεμική περίοδο (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 135). 

44
 Το διεθνές δίκαιο και η σύμφωνη με αυτό διακυβέρνηση απορρίπτονται εξίσου από τους 

τζιχαντιστές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον ΟΗΕ αφενός ως εξαρτημένο οργανισμό, διευθυνόμενο 
ολοκληρωτικά από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, και αφετέρου ως κήρυκα ενός νομικού συστήματος 
ευρισκόμενου σε ασυμφωνία με το Ισλάμ. Η ιδέα της ύπαρξης διεθνούς δικαίου είναι απεχθής 
ακριβώς για τους ίδιους λόγους που είναι η δημοκρατία, επειδή αγνοεί τη Σαρία και βασίζεται στη 
ασύμβατη για τα ισλαμική ιδεώδη ότι τα έθνη μπορούν να νομοθετούν σύμφωνα με τις επιθυμίες 
τους. Οι τζιχαντιστές πιστεύουν ότι οι Δυτικοί κατασκεύασαν το υπάρχον διεθνές δίκαιο για να 
προστατέψουν τα δικά τους δικαιώματα και όχι για να αποδώσουν πραγματική δικαιοσύνη. Μια 
ομάδα τζιχαντιστών εντοπίζει την προέλευση του διεθνούς δικαίου στην «αποκλειστικά 
χριστιανική» συνθήκη της Βεστφαλίας υποστηρίζοντας ότι εξαρχής «οι διεθνείς νόρμες 
εγκαθιδρύθηκαν από χριστιανικές δυνάμεις, οι οποίες αποσκοπούσαν στο να επεκτείνουν την 
ηγεμονία τους και να προστατέψουν τα συμφέροντά τους» (Karlsson n.d., 7) (Habeck, Οι Μαχητές 
του Θεού 2008, 88). 
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ούτε μπορεί να δίνεται η δυνατότητα με εκλογές η αφαίρεση της εξουσία της 

χώρας από τα χέρια των πιστών (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 157). 

 Εύλογα τίθεται το ερώτημα αν δύναται να εμπλακεί το Ισλάμ σε επιθετικό 

ιερό πόλεμο χωρίς την επίσημη ύπαρξη του Χαλιφάτου. Οι διάφορες τζιχαντιστικές 

οργανώσεις, συμφωνούν ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη Χαλίφη και Χαλιφάτου για 

να ξεκινήσει ένα αμυντικό τζιχάντ. Γι’ αυτό ο Αϊμάν αλ-Ζαουάχρι, ηγέτης της Αλ-

Κάιντα, ανέφερε σε συνέντευξή του ότι τα ισλαμικά εδάφη βρίσκονται υπό 

κατάληψη εδώ και ογδόντα χρόνια και πρέπει να απελευθερωθούν με ιερό πόλεμο 

τώρα (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 159). Ωστόσο υπάρχουν τζιχαντιστικές 

ομάδες οι οποίες υποστηρίζουν ότι ακόμα και ο επιθετικός ιερός πόλεμος μπορεί 

να ξεκινήσει χωρίς την ύπαρξη του Χαλιφάτου (What is jihadism? 2014). Ο Μπιν 

Λάντεν ήταν ένας από αυτούς, αφού ισχυριζόταν ότι οι μουσουλμάνοι οφείλουν να 

εξαπολύσουν τζιχάντ για να δημιουργηθεί το Χαλιφάτο, αντί να ιδρύσουν πρώτα το 

κράτος και μετά να κηρύξουν πόλεμο. Αντίθετα με τις απόψεις του Μπιν Λάντεν, ο 

αλ Ζαρκάουι, ο αλ Μπαγκντάντι και το Ισλαμικό Κράτος αλλά και η ομάδα, η Χιζμπ 

ουτ-Ταχρίρ θεωρούν ότι μόνο ένας Χαλίφης μπορεί να κηρύξει επιθετικό πόλεμο 

εναντίον των απίστων και ότι ο Χαλίφης θα εμφανιστεί και θα γίνει αποδεκτός μόνο 

όταν θα εδραιωθεί το Χαλιφάτο (What is jihadism? 2014) (Bunzel 2015, 10). 

Οι προφητείες των τζιχαντιστών 

 Το Ισλαμικό Κράτος σε αντίθεση με τις άλλες τζιχαντιστικές οργανώσεις έχει 

επενδύσει στην εσχατολογία και την θεϊκή παρακαταθήκη για το μέλλον, 

τοποθετώντας την στην εμπροσθοφυλακή της προπαγάνδας του. Με σκοπό την 

ισχυροποίηση του μηνύματός του και την προσέλκυση όλων και περισσοτέρων 

μουσουλμάνων, το ΙΚ έχει ενσωματώσει στην ρητορική του προφητείες 45  που 

αφορούν την παλινόρθωση του Χαλιφάτου, το τέλος του κόσμου και την 

Αποκάλυψη. Σύμφωνα με την κρατούσα ισλαμική αντίληψη, ο Θεός είναι ένας και 

είναι ο μόνος που γνωρίζει το μέλλον. Κομμάτια αυτού του μέλλοντος, ο Θεός τα 

                                                      
45

 Οι πρώιμες ισλαμικές προφητείες για την Αποκάλυψη προέκυψαν μέσα από συγκρούσεις μεταξύ 
των φατριών, που έλαβαν χώρα μετά το θάνατο του Προφήτη Μωάμεθ. Ο ανταγωνισμός των 
διαδόχων του Μωάμεθ γινόταν με θρησκευτικούς όρους, δεδομένου ότι οι άμεσοι διάδοχοί του, οι 
χαλίφηδες, είχαν θρησκευτική και κοσμική εξουσία. Πριν από και μετά από κάθε σύγκρουση, οι 
οπαδοί και των δύο πλευρών διέδιδαν προφητείες που αποδίδονταν στον Προφήτη, για να 
υποστηρίξουν τον εκλεκτό τους. 
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έχει παραθέσει ως προφητείες σε πολυσέλιδες επιτομές των λόγων και των έργων 

του Προφήτη και των συντρόφων του, γνωστές ως «χαντίθ»46 (McCants 2016, 39). 

 Το χάος που δημιουργήθηκε από τις εξεγέρσεις της Αραβικής Άνοιξης και 

το χάος που ακολούθησε μετά την αποχώρηση των Αμερικανών από το Ιράκ, 

έκανε πολλούς Άραβες μουσουλμάνους να αναρωτηθούν αν πλησιάζει το τέλος 

του κόσμου. Οι αναταραχές και οι συγκρούσεις πυροδότησαν τη συζήτηση για την 

επερχόμενη Αποκάλυψη. Η κλιμακούμενη βία στη Συρία, τη χώρα όπου σύμφωνα 

με τις ισλαμικές προφητείες θα πραγματοποιηθούν οι τελευταίες μάχες της 

Αποκάλυψης, έκανε ακόμα πιο ελκυστική την εσχατολογική ερμηνεία των 

γεγονότων. Η σύνδεση των πεδίων των μαχών με τις προφητείες κινητοποίησε 

πολλούς και ιδιαίτερα νεαρούς τζιχαντιστές, να ταξιδέψουν στη Συρία με σκοπό να 

ενταχθούν στις τάξεις του ΙΚ, με την ελπίδα ότι θα πολεμήσουν στις τελευταίες 

μάχες πριν από την Ημέρα της Κρίσης (McCants 2016, 115-117).  

 Οι προφητείες για το Τέλος του Κόσμου βρήκαν πρόσφορο έδαφος για την 

προπαγάνδα του ΙΚ το οποίο στηρίχθηκε στην εσχατολογία που έχει καταγραφεί 

στις βασικές σουνιτικές πηγές. Αυτές περιλαμβάνουν προφητείες για την 

επερχόμενη αποφασιστική μάχη μεταξύ των στρατευμάτων της Ρώμης και του 

Ισλάμ η οποία θα δοθεί στο χωριό Νταμπίκ, στη βόρεια Συρία και την κυριαρχία 

του παγκόσμιου Χαλιφάτου πριν από το τέλος του κόσμου (Wood 2015) (McCants 

2016, 131-133). Στο χωριό Νταμπίκ,47 το οποίο βρίσκεται βόρεια του Αλέπο, το ΙΚ 

δίνει μεγάλη σημασία. Παρότι δεν έχει κάποια σημαντική στρατιωτική αξία ο ΙΚ 

πολέμησε λυσσαλέα για να το θέσει υπό τον έλεγχό του, το καλοκαίρι του 2014, 

γιατί σύμφωνα με τα λεγόμενα του Προφήτη, είναι ο τόπος όπου θα 

στρατοπεδεύσουν τα στρατεύματα της Ρώμης πριν από την καθοριστική μάχη.48 

                                                      
46

 Επειδή οι χαντίθ γράφτηκαν δεκαετίες ή και αιώνες μετά τον θάνατο του Προφήτη, συχνά 
αντανακλούν μεταγενέστερες πολιτικές, κοινωνικές και θεολογικές αντιλήψεις αντί για τα πραγματικά 
γεγονότα που είχαν συμβεί. Οι μουσουλμάνοι διαφωνούν για την αξιοπιστία συγκεκριμένων αχαντίθ 
και για τις αντιφάσεις τους, όπως ακριβώς ορισμένοι χριστιανοί διαφωνούν για την αξιοπιστία των 
Ευαγγελίων και για τις ανακολουθίες που παρουσιάζουν. 

47
 Λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας του χωριού Νταμπίκ για το Ισλαμικό Κράτος, το βασικό 

προπαγανδιστικό αγγλόφωνο περιοδικό του έχει τον τίτλο «Νταμπίκ». 

48
 Η προφητεία αναφέρεται στα στρατεύματα της Ρώμης. Ωστόσο σήμερα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. 

Σύμφωνα με τον Μούσα Σεραντόνιο, η προφητεία αναφερόταν στην Ανατολική Ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Με τα σημερινά δεδομένα αυτή 
αντιπροσωπεύεται από την σημερινή Τουρκία, η οποία κατήργησε το τελευταίο Χαλιφάτο. Άλλες 
πηγές του ΙΚ θεωρούν ότι η προφητεία αναφέρεται γενικά σε στρατό απίστων. Οπότε τα 
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Εκεί θα συναντηθούν και θα συντριβούν από τις στρατιές του Ισλάμ. Οι 

τζιχαντιστές πιστεύουν ότι μετά την μάχη στο Νταμπίκ το Χαλιφάτο θα επεκταθεί 

και θα καταλάβει την Κωνσταντινούπολη (Dabiq: Why is Syrian town so important 

for IS? 2016). Ο ίδιος ο Αμπού Μουσάμπ αλ Ζαρκάουι είχε ανακινήσει την 

εσχατολογική φιλολογία, αναφέροντας μια προφητεία σύμφωνα με την οποία, ο 

Προφήτης προέβλεψε ότι μετά τη νίκη των μουσουλμάνων επί της Ρώμης θα έρθει 

η ημέρα της Κρίσης.49 Ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους, αλ Μπαγκντάντι ανέφερε 

κι αυτός την προφητεία του Νταμπίκ και την κατάκτηση της Ρώμης καλώντας τους 

μουσουλμάνους να μεταναστεύσουν στα εδάφη του Χαλιφάτου για να πολεμήσουν 

μαζί του (McElroy 2014). 

 Τα μηνύματα που αναφέρονται στην Αποκάλυψη βρίσκουν πρόσφορο 

έδαφος σε πολλούς μουσουλμάνους εξαιτίας της πολιτικής αναταραχής και των 

αιματηρών συγκρούσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Η 

κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου χωρίς να διαφαίνεται κάποια πιθανότητα 

άμεσης διευθέτησης και ειρηνικής επίλυσης. Δίκαια λοιπόν οι πιστοί σουνίτες, 

σαλαφιστές, τακφιριστές, τζιχαντιστές μουσουλμάνοι, οπαδοί του ΙΚ 

προετοιμάζονται για το Τέλος των Ημερών του κόσμου και την Αποκάλυψη. 

  

                                                                                                                                                                 
στρατεύματα των ΗΠΑ ή των άλλων δυτικών κρατών ταιριάζουν άριστα για την εκπλήρωση της 
προφητείας. (Wood 2015) 

49
 «Η Ώρα δεν θα έρθει μέχρι οι Ρωμαίοι (δηλ. οι χριστιανοί) να παραταχθούν στο αλ Αμάκ ή στο 

Νταμπίκ. Εκείνη την περίοδο, ένας στρατός από τους καλύτερους ανθρώπους επί της γης θα 
κινηθεί από τη Μεδίνα εναντίον τους. Όταν οι δύο στρατοί παραταχθούν, οι Ρωμαίοι θα πουν: «Μην 
στέκεστε ανάμεσα σε εμάς και αυτούς (τους μουσουλμάνους) που πήραν άντρες μας αιχμαλώτους. 
Αφήστε μας να τους πολεμήσουμε». Οι μουσουλμάνοι θα πουν: «Όχι, μα τον θεό, πώς μπορούμε 
να αποσυρθούμε από σας και τ' αδέλφια μας». Τότε, θα πολεμήσουν, και ένα τρίτο του στρατού, το 
οποίο θα αποτελείται από πολλούς μάρτυρες στα μάτια του θεού, θα σκοτωθεί και το ένα τρίτο που 
δεν θα δικαστεί ποτέ, θα κερδίσει, και αυτοί θα είναι οι κατακτητές της Κωνσταντινούπολης» 
(McCants 2016, 118). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η βία και η τρομοκρατία ως εργαλεία επιβολής του ΙΚ 

 Η νεωτερικότητα και ο πραγματισμός του Ισλαμικού Κράτους πηγάζουν από 

ένα σύνθετο μείγμα σύγχρονης τακτικής, τεχνολογικής και επικοινωνιακής 

δεξιότητας, ψυχολογικής προπαγάνδας, παλαιού τύπου πολέμου, φυλετικών 

σχέσεων και παραδόσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΚ έχει επισκιάσει όλες τις 

προηγούμενες τζιχαντιστικές οργανώσεις στην επίτευξη των στόχων και των 

σκοπών τους, αφού πέτυχε εκεί όπου όλες απέτυχαν, δηλαδή στο να 

δημιουργήσει μέσα από την άσκηση καθαρής βίας και τρομοκρατίας, έναν νέο 

τύπο κράτους, αρκετά μεγάλου, ισχυρού και από στρατηγικής απόψεως αρκετά 

σημαντικού (Napoleoni 2015, 94). 

 Τα τελευταία τρία χρόνια οι επιτυχίες του ΙΚ ήταν πρωτοφανείς. Με εργαλεία 

την απάνθρωπη βία, την τρομοκρατία και με μια εύστοχη επικοινωνιακή 

στρατηγική προσπαθεί να εκπληρώσει τον ευσεβή πόθο των μουσουλμάνων 

δηλαδή την ανοικοδόμηση του Χαλιφάτου. Καμία ένοπλη ομάδα μετά τον Β' 

Παγκόσμιο πόλεμο δεν είχε πάρει τον έλεγχο μιας τόσο εκτενούς εδαφικής 

επικράτειας όπως σήμερα έχει κάνει το ΙΚ (What is 'Islamic State'? 2015). Στο 

ζενίθ της δράσης της, η οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, 

γνωστή και ως PLO (Palestine Liberation Organization), μία από τις μεγαλύτερες 

ένοπλες οργανώσεις στη Μέση Ανατολή, ήλεγχε πολύ μικρότερη έκταση από αυτή 

όπου κυριαρχεί σήμερα το ΙΚ (Napoleoni 2015, 27-28). 

 Οι τομείς στους οποίους το ΙΚ διαφοροποιείται σε σχέση με όλες τις 

ένοπλες οργανώσεις του παρελθόντος είναι η αποφασιστικότητα και η αγριότητα 

των μαχητών του, η χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης αλλά πολύ 

περισσότερο οι άοκνες προσπάθειες οικοδόμησης του Χαλιφάτου. Το ΙΚ 

καινοτομεί σε σχέση με το παλαιό μοντέλο τρομοκρατίας προσαρμοζόμενο 

κατάλληλα στο ασταθές και ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον της Μέσης 

Ανατολής. Επιπλέον, το ΙΚ εκμεταλλεύτηκε με επιτυχία όλους εκείνους τους 

παράγοντες που διαμορφώνουν το τοπίο στην περιοχή όπως παγκοσμιοποίηση, η 

πολυπολικότητα του διεθνούς συστήματος, η σύγχρονη τεχνολογία, η ψυχολογία 
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των ανθρώπων της Μέσης Ανατολής και των μουσουλμάνων μεταναστών, καθώς 

κι αντεπίθεση της Δύσης μετά την 11η Σεπτεμβρίου. 

Βία και φόβος 

 Το ΙΚ αψήφησε κάθε συμβατικό τρόπο οργάνωσης μίας επιτυχημένης 

εξέγερσης. Η δυτική θεώρηση εκστρατειών επιρροής, βασίζεται στην ιδέα ότι οι 

επίδοξοι διεκδικητές ανταγωνίζονται με σκοπό να κερδίσουν το μυαλό και τις 

καρδιές του κοινού που απευθύνονται. Γι’αυτό το λόγο, η πολιτική επιτυχία μέσω 

του φόβου και μιας εκστρατείας που εξοργίζει και τρομοκρατεί τις μάζες αντί να 

προσπαθεί να τις γοητεύσει και να τις εντυπωσιάσει ευχάριστα, θεωρείται 

αδιανόητη (McCants 2016, 163). 

 Κόντρα στις κρατούσες νοοτροπίες και πρακτικές, το ΙΚ προσπαθεί 

ηθελημένα να προκαλέσει τον φόβο (Κουσκουβέλης 2015, 170-171) τόσο των 

δυτικών όσο και των μουσουλμάνων μέσω προκλητικών για την σκληρότητά τους 

βίντεο, τα οποία ανεβάζει στο Διαδίκτυο προκαλώντας την αποστροφή της 

παγκόσμιας κοινής γνώμης. Προς μεγάλη έκπληξη όλων, η στρατηγική αυτή 

σημείωσε αξιοθαύμαστη επιτυχία στη στρατολόγηση νέων μαχητών, βοήθησε 

σημαντικά τις πολεμικές επιχειρήσεις στην κατάληψη νέων εδαφών καθώς και 

στην υποταγή των υπηκόων του (F. A. Gerges 2014). Όσον κι αν φανεί παράδοξο 

η βία και η φρίκη λειτούργησαν υπέρ του ΙΚ.50 Η εξήγηση που δίνεται είναι ότι η 

ακραία βία συμβαδίζει με την γένεση ενός νέου κράτους. Μεγάλες επαναστάσεις, 

όπως για παράδειγμα η Γαλλική, η Οκτωβριανή και η Κινεζική, κομμουνιστική 

επανάσταση στηρίχθηκαν στην ακραία βία, προκειμένου να σταθεροποιήσουν το 

νέο καθεστώς. Σύμφωνα με την πολιτική θεωρία του Μακιαβέλι, η προσπάθεια της 

επίτευξης ενός υπερβατικού σκοπού(π.χ. δημιουργία κράτους) ή της διατήρησης 

                                                      
50

 Οι παγανιστές Μογγόλοι χρησιμοποίησαν τη βία με μεγάλη επιτυχία τον
 
13ο αιώνα, για να 

κατακτήσουν περιοχές από τον Ειρηνικό μέχρι τη Μεσόγειο. Ήταν πολύ πιο απάνθρωποι από το 
ΙΚ και σφαγίαζαν ολόκληρες πόλεις των οποίων οι κάτοικοι αρνούνταν να παραδοθούν, 
προκειμένου να αποθαρρύνουν την αντίσταση. Επίσης η Βίβλος αναφέρει ότι, οι αρχαίοι 
Ισραηλίτες εφάρμοσαν αντίστοιχες βίαιες μεθόδους, όταν κατέλαβαν τη Γη Χαναάν. Ανάλογη 
σκληρότητα επέδειξε και η οικογένεια των Σαούντ και οι υπερσυντηρητικοί σύμμαχοί της, οι 
Ουαχάμπι, οι οποίοι ανήλθαν στην εξουσία τρεις φορές από το 1744 μέχρι το 1926, όταν 
εγκαθιδρύθηκε το τρίτο και τελευταίο κράτος των Σαούντ. Τη δεκαετία του 1990, οι σουνίτες 
Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, κατέκτησαν την εξουσία, δολοφονώντας χιλιάδες άοπλους πολίτες 
συνήθως σιίτες ή μέλη εθνικών μειονοτήτων, χωρίς να εξαιρούν γυναίκες και παιδιά (McCants 
2016, 163-164). 
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της πρωτοκαθεδρίας ενός κράτους, η χρήση βίας με ελεγχόμενο και ρυθμιζόμενο 

τρόπο άσκησης και εφαρμογής είναι μια νόμιμη και αποδεκτή διαδικασία. Η βία 

αποτελεί μέθοδο της διασφάλισης των συμφερόντων και επίτευξης των σκοπών 

όχι του απλώς ισχυρότερου ή του ασθενέστερου αλλά του πλέον αποφασισμένου 

(Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός 2010, 48-49). Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι 

αποτελεί τη συνταγή για όλες τις περιπτώσεις, ωστόσο φαίνεται ότι αποδίδει σε 

μεγάλο βαθμό. 

 Το όραμα για τη δημιουργία ενός ισλαμικού κράτους, ευλογημένου από τον 

Θεό, με ιστορικές ρίζες μεγαλείου και ισχύος, τροφοδοτεί τα όνειρα και τις ελπίδες 

των μουσουλμάνων για ένα καλύτερο αύριο. Κάτι αντίστοιχο παρατηρήθηκε τόσο 

στη διαδικασία σχηματισμού του κράτους του Ισραήλ όσο και στην επανάσταση 

του Χομεϊνί του 1978, στο σημερινό Ιράν. Αν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

ανακατασκευής του παρελθόντος, η βία είναι μόνο ένα μέσο για την επίτευξη 

κάποιου σκοπού. Είναι μια τακτική που ακολουθείται για να τρομοκρατήσει τον 

εχθρό, προκειμένου να αντισταθμιστεί η ασυμμετρία δυνάμεων σε αναμετρήσεις 

εναντίον καλύτερα εξοπλισμένων στρατών (Λίτσας, Ιλιάδα και Διεθνής Πολιτική 

2014, 308-309). 

 Σε αντίθεση με όσα αναφέρουν τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, το Χαλιφάτο 

δεν είναι πιο βίαιο ή βάρβαρο από οποιαδήποτε άλλη ένοπλη οργάνωση του 

πρόσφατου παρελθόντος. Για παράδειγμα, στο Κόσοβο κατά τη δεκαετία του 

1990, διαπράχθηκαν παρόμοιες αγριότητες, συμπεριλαμβανομένων και 

αποκεφαλισμών παιδιών. Αυτό που κάνει το ΙΚ να ξεχωρίζει είναι η επικοινωνιακή 

εκμετάλλευση της φρίκης για την προώθηση του σκοπού του, προβάλλοντας 

εικόνες τρόμου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Για παράδειγμα, τις παραμονές του 

Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014 (Milmo 2014), το ΙΚ ανέβασε στο Twitter έναν 

αγώνα ποδοσφαίρου, στον οποίο κάποια μέλη του έπαιζαν ποδόσφαιρο με τα 

κομμένα κεφάλια των αντιπάλων τους (Napoleoni 2015, 84-85). 

 Τον Ιούνιο του 2014 τα στρατεύματα του ΙΚ κατέλαβαν την Μοσούλη. Αυτό 

που ακολούθησε σόκαρε την διεθνή κοινή γνώμη. Οι άνδρες του ΙΚ σκότωσαν 

αδιακρίτως εκατοντάδες αθώους, τα πτώματα των οποίων έριξαν σε μαζικούς 

τάφους. Λεηλάτησαν σπίτια σιιτών και κατέσχεσαν ιδιοκτησίες. Στην πόλη Ταλ 

Αφάρ, για παράδειγμα, μαχητές του αλ Μπαγκντάντι κατάσχεσαν 4.000 σπίτια ως 
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«λάφυρα πολέμου». Επίσης, βομβάρδισαν και έκαψαν ιερά και τεμένη 

προκειμένου να ξεριζώσουν τους σιίτες από τα εδάφη τους (Napoleoni 2015, 137-

138). Αυτού του είδους οι καταστροφές και οι εκκαθαρίσεις επαναλήφθηκαν 

πολλές φορές, σε κάθε γωνιά του Χαλιφάτου με σκοπό να επιτευχθεί η 

θρησκευτική κάθαρση. Η πλέον κατάλληλη λέξη για να περιγράψει κάποιος τις 

φρικαλεότητες αυτές είναι «γενοκτονία».  

Το θρησκευτικό άλλοθι  

 Οι ένοπλες συγκρούσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής κυρίως μεταξύ 

σιιτών και σουνιτών μουσουλμάνων με κύριο επιχείρημα την θρησκευτική κάθαρση 

της Ούμμα ξεκίνησαν σχεδόν αμέσως μετά τον θάνατο του Προφήτη. Ωστόσο 

πίσω από τα θρησκευτικά αίτια κρύβονται τα πραγματικά κίνητρα που δεν είναι 

άλλα από την δίψα για τον έλεγχο και την εξουσία συνολικά στην κοινότητα των 

πιστών (Fuller 2016). Για παράδειγμα, παρόμοιες συρράξεις με πρόσχημα τη 

θρησκεία λάμβαναν χώρα μεταξύ Καθολικών και Προτεσταντών χριστιανών στην 

Ευρώπη του 15ου αιώνα. Μάλιστα η αμετανόητη αιρετική συμπεριφορά 

αποτελούσε έγκλημα το οποίο τιμωρούνταν με θάνατο στην πυρά ή άλλες 

απάνθρωπες ποινές.  

 Αντίστοιχα, σήμερα το Χαλιφάτο χρησιμοποιεί τον αποκεφαλισμό και τη 

σταύρωση με παρόμοιο τρόπο. Έχοντας ως ιδεολογικό υπόβαθρο τις θεωρίες του 

Κουτμπ (F. A. Gerges 2014), η κατηγορία της αποστασίας (τακφίρ), εναντίον των 

σιιτικών πληθυσμών από τον εμπνευστή του ΙΚ, αλ Ζαρκάουι και τους συνεχιστές 

του, απέβλεπε στην πυροδότηση ενός εμφυλίου πολέμου (φίτνα) στο Ιράκ, στη 

Συρία και στην ευρύτερη περιοχή. Με κάλυψη τα θρησκευτικά κίνητρα, ο πόλεμος 

αυτός αποσκοπούσε και αποσκοπεί ακόμη, όχι μόνο στην αποκόμιση πολιτικών 

και οικονομικών ωφελημάτων αλλά κυρίως στην ανάληψη του ελέγχου ολόκληρης 

της περιοχής.  

 Η εκκαθάριση του εδάφους από τους ανταγωνιστές σιίτες προσφέρει πολλά 

πλεονεκτήματα για την οικοδόμηση της συνοχής στην Ούμμα. Παράλληλα 

εξασφαλίζει την υποστήριξη των τοπικών σουνιτικών πληθυσμών, δημιουργώντας 

έναν πιο ομοιογενή πληθυσμό με λιγότερες πιθανότητες απόσχισης. Με λίγα 

λόγια, η φυσική εξόντωση ή ο εκτοπισμός των σιιτών από την περιοχή διευκολύνει 
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την ηγεσία του Χαλιφάτου, από πολιτική άποψη, ενώ ικανοποιεί μια βαθιά 

ριζωμένη επιθυμία για εκδίκηση εκ μέρους των σουνιτών51. Παράλληλα με τους 

σιίτες, το ΙΚ έχει στο στόχαστρό του και όλες τις άλλες εθνικές και θρησκευτικές 

μειονότητες της περιοχής52 (Yaghi 2014, 2) (F. A. Gerges 2014). 

 Με τα δεδομένα αυτά, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι στρατηγιστές του ΙΚ 

μέχρι στιγμής έχουν επιδείξει πραγματισμό και ορθολογισμό στην κατάστρωση 

των σχεδίων τους. Ο πόλεμος, που διεξάγουν με κάλυψη το πέπλο της 

θρησκευτικής αποστολής, αποτελεί στην πραγματικότητα, το όργανο για την 

επίτευξη των πολιτικών τους στόχων, όπως έχει πει και ο Κλαούζεβιτς (Klausewitz 

1999, 51-55 & 366-375). Ο πραγματισμός τους πηγάζει από το δύσκολο έργο της 

οικοδόμησης κράτους, που είναι η κορυφαία προτεραιότητα του Ισλαμικού 

Κράτους. Για να κυβερνήσει επιτυχώς στις περιοχές που μαστίζονται από τις 

ένοπλες συγκρούσεις, θέτει ως προαπαιτούμενο την πλήρη ανακατασκευή των 

κοινωνικοοικονομικών υποδομών, διεξάγοντας ταυτόχρονα έναν κατακτητικό 

πόλεμο για την αναζήτηση φυσικών πόρων και τη εξασφάλιση μιας σταθερής ροής 

εσόδων. 

Τακτικές πολέμου και εφαρμογή της βίας ως βασικό μέσο υλοποίησης του 

οράματος του Χαλιφάτου 

 Ο πυρήνας των απόψεων των τζιχαντιστών είναι η πεποίθηση ότι ο ιερός 

πόλεμος αποτελεί πράξη λατρείας, αφιερωμένης αποκλειστικά στον Θεό. Γι’ αυτό 

οι οπαδοί του ιερού πολέμου πιστεύουν ότι πρέπει να αναλάβουν και επιθετικό και 

αμυντικό πόλεμο σύμφωνα με τους νόμους του Ισλάμ, όπως αυτοί περιγράφονται 

στις πρώιμες ερμηνείες των ιερών τους κειμένων και την ισλαμική νομολογία 

(Bunzel 2015, 10). Μέσα από τις ιδιοτελείς ερμηνείες των ιερών κειμένων από τους 

ουλεμάδες του ΙΚ, έχουν διαμορφωθεί και οι τακτικές μάχης που εφαρμόζονται 

στον πόλεμο που διεξάγουν. Αυτές περιλαμβάνουν την τακτική της 

παραπλάνησης, την απόδοση αντιποίνων στη βία των εχθρών και την εκτέλεση 

                                                      
51

 Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί πιστεύουν ότι η δραστηριοποίηση του ΙΚ στη Συρία το 2011 
αποσκοπούσε στην εκμετάλλευση της ευκαιρίας για μια εκκαθάριση των Αλαουιτών της περιοχής, 
η οποία προορίζεται να γίνει το λίκνο του νέου Χαλιφάτου (Napoleoni 2015, 138). 

52
 Σύμφωνα με μία αναφορά του γραφείου των Ηνωμένων Εθνών στο Ιράκ, οι εθνότητες και οι 

θρησκευτικές ομάδες που διώκονται από το ΙΚ είναι: Τουρκμένοι, Σααμπάκ (Shabak), Σαβαΐνας 
(Sabaeans), Κάκα (Kaka), Φαΐλι (Faili) και Άραβες Σιίτες (Yaghi 2014). Ταυτόχρονα διώκει τους 
χριστιανικούς καθώς και τους κουρδικούς πληθυσμούς της περιοχής. 
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αποστολών αυτοκτονίας. Όλες αυτές οι τακτικές συνιστούν ένα μίγμα τακτικών 

ανορθόδοξων επιχειρήσεων στο πλαίσιο βίαιων δράσεων από έναν μικρό αριθμό 

εμπλεκομένων οι οποίοι έχουν ως στόχο το μεγαλύτερο εύρος βλάβης στον 

αντίπαλό του από ότι θα μπορούσε να πετύχει με την πραγματοποίηση 

συμβατικών μεθόδων χρήσης βίας (Λίτσας, Ιλιάδα και Διεθνής Πολιτική 2014, 

308). 

 Η παραπλάνηση στο Ισλάμ έχει τις ρίζες της στο Κοράνι και την Σαρία 

(Ibrahim 2010). Σύμφωνα με τη Σαρία ένας μουσουλμάνος επιτρέπεται να 

ψεύδεται και να παραπλανά τους γύρω του προκειμένου να επιβιώσει, το οποίο 

βασίζεται στην Κορανική επιταγή που απαγορεύει στους μουσουλμάνους να 

συμβάλλουν από μόνοι τους στον θάνατό τους. Σε αυτό στηρίζεται το δόγμα της 

παραπλάνησης το οποίο ονομάζεται «taqiyya» (Ibrahim 2010). Αυτό περιλαμβάνει 

και την απόκρυψη της θρησκευτικής ταυτότητας του μουσουλμάνου. 53  Οι 

τζιχαντιστές υπερασπίζονται αυτή τη συμπεριφορά μέσω μιας γνωστής χαντίθ του 

Μωάμεθ η οποία αναφέρει ότι «ο πόλεμος είναι παραπλάνηση» (Ibrahim 2010). 

Αφού οι εξτρεμιστές θεωρούν ότι βρίσκονται σε συνεχή πόλεμο με τους απίστους 

και τους μουσουλμάνους πράκτορές τους, πιστεύουν ότι επιβάλλεται η χρήση του 

ψεύδους ουσιαστικά σε οποιονδήποτε δεν συμμερίζεται τις απόψεις τους (Ibrahim 

2010). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τακτικής αποτελούν οι αεροπειρατές 

της 11ης Σεπτεμβρίου λίγο πριν εκτελέσουν τις επιθέσεις τους. Αυτοί 

προσποιήθηκαν ότι ήταν άθρησκοι, συμπεριφέρονταν όπως οι Αμερικανοί και 

συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις εκφάνσεις του δυτικού τρόπου ζωής (Habeck, Οι 

Μαχητές του Θεού 2008, 133-134). Αντίστοιχα, ο Μπαγκντάντι χρησιμοποίησε 

αυτή την τακτική για να ανακηρύξει το Χαλιφάτο, αιφνιδιάζοντας την ηγεσία της Αλ 

Κάιντα η οποία θεωρούσε μέχρι τότε ότι ασκούσε τον έλεγχο και υπαγόρευε τους 

στρατηγικούς στόχους της οργάνωσης. 

 Ένας από τους σκοπούς της παραπλάνησης είναι η απόδοση αντιποίνων 

στους εχθρούς του Ισλάμ. Το Κοράνι και οι αχαντίθ νομιμοποιούν την απόδοση 

αντιποίνων και με βάση το βιβλικό νόμο της ανταπόδοσης (lex talionis), 

επικυρώνουν ρητά την επίθεση εναντίον κάποιου με τον ίδιο τρόπο που εκείνος 

                                                      
53

 Το δόγμα της taqiyya χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από Σιιτικές μειονότητες οι οποίες 
κατοικούσαν ανάμεσα σε εχθρικές Σουνιτικές πλειοψηφίες. Ωστόσο δεν επιτρέπεται μόνο στους 
Σιίτες αλλά αφορά όλο το Ισλάμ (Ibrahim 2010). 
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επιτίθεται στους πιστούς (Jordan pilot murder: Islamic State deploys asymmetry of 

fear 2015). Για τους τζιχαντιστές αυτό σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα, εκχωρημένο 

από τον Θεό, να ανταποδώσουν τις επιθέσεις που δέχθηκε ο μουσουλμανικός 

κόσμος από τους Αμερικανούς και τους συμμάχους τους, προκαλώντας 

αντίστοιχες απώλειες με αυτές του μουσουλμανικού κόσμου.54 Πρόσφατα, ο αλ 

Μπαγκντάντι προέτρεψε τον πληθυσμό της Μοσούλης να πολεμήσει τον εχθρό 

του Θεού, ενώ κάλεσε τους μαχητές του να απαντήσουν σε όλες τις επιθέσεις και 

να καταλάβουν τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία (O Αλ Μπαγκντάντι καλεί τους 

μαχητές του να κρατήσουν τη Μοσούλη 2016). 

 Ωστόσο, η πιο προσφιλής τακτική που σκορπά τον τρόμο και έγινε ευρύτατα 

γνωστή στη Δύση, μετά τις πολύνεκρες επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, στο 

Παρίσι, τις Βρυξέλες και αλλού στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, είναι οι επιθέσεις 

αυτοκτονίας. Τα βασικά χαρακτηριστικά των επιθέσεων αυτοκτονίας είναι ότι είναι 

φθηνές και αποτελεσματικές. Επιπλέον είναι λιγότερο πολύπλοκες από άλλες 

τρομοκρατικές επιχειρήσεις και εξασφαλίζουν σίγουρη δημοσιότητα στα ΜΜΕ 

(Hoffman 2003). Η νομιμοποίηση αυτής της τακτικής αντλείται από την 

παραδοσιακή άποψη του ισλαμικού νόμου, η οποία επιτρέπει σε έναν πολεμιστή 

να εκτελέσει μια απελπισμένη επίθεση αυτοκτονίας, αν αυτό ενθαρρύνει και 

εμπνέει τους μουσουλμάνους ή κάμπτει το ηθικό των απίστων (Habeck, Οι 

Μαχητές του Θεού 2008, 134). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτή την περίοδο, 

αποτελεί η έκκληση του Μπαγκντάντι, σε μια απέλπιδα προσπάθεια αντίστασης 

στις δυνάμεις του ιρακινού στρατού που πολιορκούν την Μοσούλη, ο οποίος 

προτρέπει τους μαχητές αυτοκτονίας: «Εσείς που επιζητείτε να μαρτυρήσετε! 

Ξεκινήστε τη δράση σας! Κάνετε τη νύχτα των άπιστων ημέρα... Κατακάψτε 

ολοκληρωτικά τα εδάφη τους και κάντε το αίμα τους να κυλήσει σαν ποτάμι!», 

(Cockburn 2016) (O Αλ Μπαγκντάντι καλεί τους μαχητές του να κρατήσουν τη 

Μοσούλη 2016).  

                                                      
54

 Στη διακήρυξη του πολέμου του 1998 η Αλ-Κάιντα καλούσε τους πιστούς να σκοτώσουν πολίτες 
και στρατιώτες, βασιζόμενη στην εντολή που περιέχεται στο Κοράνι: «πολεμήστε τους παγανιστές 
αδιακρίτως όπως και εκείνοι σας πολεμούν αδιακρίτως». Επίσης ο Μπιν Λάντεν έχει δηλώσει: 
«Φερόμαστε στους άλλους όπως μας φέρονται κι εκείνοι. Αυτών που σκοτώνουν τις γυναίκες και 
τους αμάχους μας, θα σκοτώνουμε τις γυναίκες και τους αμάχους τους, μέχρι να σταματήσουν να 
το κάνουν» και αυτό ισχύει τόσο θρησκευτικά (επειδή το επιτρέπει ο Θεός και η Σαρία) όσο και 
πρακτικά (γιατί η ανταπόδοση θα τους αποτρέψει να επιτεθούν και πάλι) (Habeck, Οι Μαχητές του 
Θεού 2008, 133). 
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 Οι βομβιστές αυτοκτονίας δρουν με κίνητρο την τελική δόξα του σκοπού τους 

και την ανταμοιβή τους στην μετέπειτα ζωή αφού με την δράση τους εξασφαλίζουν 

μια θέση στον παράδεισο. Η σκέψη αυτή εμπνέει όλους όσους συμμετέχουν στην 

τζιχάντ. Αυτή η προοπτική φαίνεται ότι επηρεάζει θετικά την συστράτευση στις 

τάξεις των «μαρτύρων» του Ισλάμ (η αυτοκτονία απαγορεύεται). (Muir 2016). Το 

γεγονός αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που κάνει τους κάνει τρομερή πολεμική 

μηχανή και πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμη. Το γεγονός ακόμη ότι συμμετέχουν 

άνθρωποι ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας 55  (Benotman και Malik 2016, 44) και 

κατάστασης κάνει το φαινόμενο σχεδόν αδύνατο να αναχαιτιστεί. Οι τζιχαντιστές 

πιστεύουν ότι οι επιθέσεις αυτοκτονίας είναι αποτελεσματικές γιατί σπέρνουν το 

φόβο και τον τρόμο στις καρδιές των απίστων, δείχνοντας έμπρακτα ότι οι μαχητές 

τους είναι απόλυτα αποφασισμένοι και αφοσιωμένοι στον αγώνα τους (Muir 2016). 

Επιπλέον παραδέχονται ότι οι ακούσιοι θάνατοι αθώων 56  (απίστων ή και 

μουσουλμάνων) είναι αναπόφευκτες «παράπλευρες απώλειες», οι οποίες, σε κάθε 

περίπτωση, επιτρέπονται από τον ισλαμικό νόμο (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 

2008, 134-135) (Muir 2016).  

Τρομοκρατία 

 Το ΙΚ, σε αντίθεση με την Αλ Κάιντα, πίστευε ότι το κύριο βάρος της 

προσπάθειας θα πρέπει να πέσει στην Μέση Ανατολή προκειμένου να 

εκπληρωθεί το όραμα της ανασύστασης του Χαλιφάτου. Η Αλ Κάιντα από την 

άλλη μεριά υποστήριζε ότι μέσα από επιθέσεις εναντίον των εισβολέων καθώς και 

με σκληρά τρομοκρατικά χτυπήματα σε ολόκληρο τον κόσμο οι δυτικές δυνάμεις 

θα αναγκαστούν, λόγω του φόβου τους, να αποχωρήσουν από την 

μουσουλμανική επικράτεια και μόνο τότε θα είναι ώριμες οι συνθήκες για την 

δημιουργία του Χαλιφάτου (F. A. Gerges 2014). Από το 2014 και μετά, το ΙΚ μέσα 

                                                      
55

 Το ΙΚ εκπαιδεύει και παιδιά για την εκτέλεση επιθέσεων αυτοκτονίας. Σύμφωνα με το Συριακό 
Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Ιούλιο του 2015 υπήρξαν περίπου 19 
υποθέσεις επιθέσεων αυτοκτονίας από παιδιά. Τα παιδιά θεωρούνται από τους ηγέτες του ΙΚ πολύ 
σημαντικά για επιθέσεις αυτοκτονίας γιατί δεν αναλύουν ιδιαίτερα τις καταστάσεις λόγω της μικρής 
τους εμπειρίας. Επιπλέον η δημοσιότητα που λαμβάνουν τέτοιου είδους επιθέσεις είναι πολύ 
μεγαλύτερη (Benotman και Malik 2016, 44). 

56
 Ένας αιχμάλωτος μαχητής του ΙΚ αναφέρει σχετικά με τις επιθέσεις αυτοκτονίας: «Ρώτησα τους 

ελεγκτές μου περισσότερες από μία φορά, αν είναι ΟΚ να σκοτώνουμε γυναίκες και παιδιά; Θα 
απαντούσαν, «Όλοι είναι το ίδιο». Αλλά για μένα, το να σκοτώνεις γυναίκες και παιδιά, δεν ένιωθα 
καθόλου άνετα γι ’αυτό. Αλλά από την στιγμή που είσαι μέσα, είσαι κολλημένος. Αν προσπαθήσεις 
να φύγεις, θα σε αποκαλέσουν αποστάτη, και θα σκοτώσουν εσένα και την οικογένειά σου» (Muir 
2016). 



69 
 

από τις αλλεπάλληλες στρατιωτικές του επιτυχίες, κατάφερε να αποκτήσει και να 

σταθεροποιήσει τον έλεγχο σημαντικών εδαφικών εκτάσεων, δίνοντάς του το 

δικαίωμα να πραγματοποιήσει το πρώτο βήμα της ανασύστασης του Χαλιφάτου. 

 Η αντίδραση της Δύσης και των συμμαχικών μουσουλμανικών χωρών της 

περιοχής κατάφερε ισχυρά στρατιωτικά πλήγματα στο Χαλιφάτο με αποτέλεσμα 

σήμερα τις απώλειες εδαφών και τη συρρίκνωση της επικράτειάς του σε σχέση με 

το 2014.57 Η δεινή αυτή κατάσταση οδήγησε την ηγεσία του ΙΚ σε αναθεώρηση της 

στρατηγικής της μέσα στο 2015, υιοθετώντας την πρακτική της Αλ Κάιντα, δηλαδή 

την πραγματοποίηση τρομοκρατικών επιθέσεων σε χώρες της Δύσης. Η εξέλιξη 

αυτή προκάλεσε την εκδήλωση ενός κύματος τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον 

απροστάτευτων πολιτικών στόχων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Στις επιθέσεις 

αυτές έλαβαν μέρος τζιχαντιστές που είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει στη Δύση. Από 

τον Ιούνιο του 2014 μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί σε όλο τον κόσμο 143 

επιθέσεις58 σε 29 χώρες με καταγεγραμμένους 2043 νεκρούς και πολλές χιλιάδες 

τραυματίες (Lister, Sanchez, και συν. 2016). 

 Η αλλαγή αυτή στρατηγικής καταδεικνύει την δύσκολη θέση που βρίσκεται 

το ΙΚ και δηλώνει την αδυναμία του να αναλάβει επιχειρήσεις εναντίον ισχυρά 

προστατευμένων στρατιωτικών στόχων. Όλες οι επιθέσεις ήταν πολύ καλά 

οργανωμένες και έλαβαν χώρα σε χρόνο όπου ασκείται τεράστια πίεση στην 

οργάνωση. Οι ανηλεείς βομβαρδισμοί από την ρωσική αεροπορία και η ανάληψη 

επιθετικών επιχειρήσεων από τις ιρακινές ένοπλες δυνάμεις, με τη βοήθεια της 

Συμμαχίας των κρατών ενάντια στο ΙΚ, έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση την 

οργάνωση, η οποία έχει αποδυναμωθεί, με αποτέλεσμα την συρρίκνωση της 

εδαφικής του επικράτειας και τον κίνδυνο ακόμη μεγαλύτερων απωλειών 
                                                      
57

 Μέσα στον Οκτώβριο του 2016 αντάρτες με τη βοήθεια της Τουρκίας κατέλαβαν το ιδεολογικά 
σημαντικό για το ΙΚ, χωριό Νταμπίκ, ενώ τις επόμενες ημέρες ξεκίνησε η επιχείρηση ανακατάληψης 
της Μοσούλης (Ξεκίνησε η επιχείρηση κατά του ΙΚ στη Μοσούλη με αμερικανική υποστήριξη: Θα 
διαρκέσει καιρό 2016). 

58
 Από τις επιθέσεις αυτές ξεχωρίζουν: Η ανατίναξη ρωσικού πολιτικού αεροσκάφους που 

εκτελούσε πτήση από αιγυπτιακό θέρετρο με 224 νεκρούς στις 31 Οκτωβρίου 2015. Την ευθύνη 
ανέλαβε τζιχαντιστική αιγυπτιακή οργάνωση που πρόσκειται στο ΙΚ (Για κατάρριψη του ρωσικού 
Airbus από μαχητές του κάνει λόγο το Ισλαμικό Κράτος 2015). Ακολούθησε η επίθεση στο Παρίσι 
το Νοέμβριο του 2015, στο θέατρο Μπατακλάν. Λόγω αυτού του γεγονότος η Γαλλία σκλήρυνε τη 
στάση της απέναντι στο ΙΚ, ενώ ανέλαβε πρωτοβουλία στη Συρία για τη διαμόρφωση ενός 
αντιτρομοκρατικού μετώπου με τη συμμετοχή της Ρωσίας. Ταυτόχρονα άρχισε να συζητά για 
πολιτική λύση στην οποία συμπεριλάμβανε και την παράταξη του Άσαντ (Λυγερός 2016, 176). 
Λίγους μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 2016, τρομοκράτες του ΙΚ αιματοκύλισαν τις Βρυξέλες, με 
διπλό χτύπημα στο αεροδρόμιο και το μετρό της πόλης. 
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(Karagiannis 2015). Σύμφωνα με τον Ντόκο (Ντόκος 2016), όσο το ΙΚ χάνει τη 

μάχη και αποδυναμώνεται στη Μέση Ανατολή, τόσο πιο επικίνδυνο γίνεται για τις 

δυτικές κοινωνίες. Το πρόβλημα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο αφού η αντιμετώπιση 

του ισλαμικού φανατισμού στις μουσουλμανικές χώρες και της 

ριζοσπαστικοποίησης μουσουλμάνων στις χώρες της Δύσης είναι πολύ δύσκολη 

και απαιτεί το σχεδιασμό και υλοποίηση μιας πολυδιάστατης πολιτικής που θα 

επιχειρεί να θεραπεύσει όχι μόνο τα συμπτώματα αλλά και τις γενεσιουργές αιτίες 

του. 

 Οι απέλπιδες αυτές προσπάθειες του ΙΚ, προσπαθούν να πλήξουν τους 

πολίτες της Ευρώπης, ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα βάρους της σύμφωνα με 

τον Κλαούζεβιτς (Klausewitz 1999, 294-295). Μέσα από τις επιθέσεις αυτές γίνεται 

προσπάθεια αποτόνωσης της πίεσης που δέχεται το ΙΚ στα εδάφη του. Με την 

πρόκληση του τρόμου στην κοινωνία προσδοκάται η κάμψη του ηθικού του 

αντιπάλου (Λίτσας, Ιλιάδα και Διεθνής Πολιτική 2014, 311-315), προκειμένου να 

εξαναγκαστεί σε υποχώρηση (Κουσκουβέλης 2015, 180-181). Κάτι τέτοιο συνέβη 

το 2004, όταν η τρομοκρατική επίθεση της Αλ Κάιντα στην Μαδρίτη σόκαρε την 

κοινή γνώμη της χώρας με αποτέλεσμα η πολιτική ηγεσία να αποφασίσει την 

απόσυρση των στρατευμάτων της από το Ιράκ (Karagiannis 2015). Ωστόσο στην 

περίπτωση χωρών όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία 

θεωρείται απίθανη η αλλαγή στάσης. Το αντίθετο μάλιστα.59 

 Επίσης, απίθανο θεωρείται το ενδεχόμενο, οι ηγέτες του ΙΚ να μην 

ανέμεναν την αύξηση της επιθετικότητας της Γαλλίας και των συμμαχικών δυτικών 

χωρών μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι και τις Βρυξέλες. Το πιθανότερο είναι ότι 

μέσω της επιθετικής απάντησης της Δύσης, το ΙΚ προσβλέπει στην αύξηση της 

συσπείρωσης και την υποστήριξη από τον γηγενή πληθυσμό στο εσωτερικό της 

επικράτειας που ελέγχει. Ταυτόχρονα, όμως με τις επιθέσεις στην Ευρώπη θέλει 

να περάσει την εικόνα του ισχυρού ακόμη αντιπάλου, ο οποίος έχει την 

δυνατότητα να πλήξει τον εχθρό στις εστίες του. Παράλληλα, μια πιθανή 

συμμετοχή δυτικών στρατευμάτων σε χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον του ΙΚ θα 

                                                      
59

 Η Γαλλική κοινωνία επέδειξε μεγάλη αντοχή και ενότητα σε αντίστοιχες επιθέσεις όπως για 
παράδειγμα στο Παρίσι τη δεκαετία του 1990 από Ισλαμική οργάνωση της Αλγερίας (Groupe 
Islamique Arme- GIA) (Karagiannis 2015). Ανάλογη συσπείρωση «γύρω από τη σημαία» επέδειξαν 
οι Αμερικανοί μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Οι τελευταίες πέτυχαν την αύξηση της 
επιθετικότητας των ΗΠΑ, προκαλώντας την στρατιωτική τους επέμβαση στο Αφγανιστάν.  
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τροφοδοτούσε και θα αναζωπύρωνε την προπαγάνδα του κατά της Δύσης. Μια 

τέτοια εξέλιξη θεωρείται βέβαιο ότι θα συσπειρώσει τους μουσουλμάνους γύρω 

από την σημαία της αντίστασης στους νέους σταυροφόρους, προσελκύοντας 

περισσότερους οπαδούς στις τάξεις του ΙΚ.  

 Όπως και στην περίπτωση της Αλ Κάιντα με τις ΗΠΑ, έτσι και με το ΙΚ, η 

ενεργοποίηση των αντανακλαστικών των δυτικών χωρών που δέχθηκαν τις 

επιθέσεις και η στενή τους εμπλοκή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Μέση 

Ανατολή θα τροφοδοτήσει έναν νέο κύκλο προπαγάνδας και αίματος στον αγώνα 

μεταξύ της Δύσης και του Μουσουλμανικού κόσμου. Ωστόσο, το ΙΚ δεν μπορεί να 

απειλήσει ουσιαστικά και να κάμψει στρατιωτικά τις χώρες της Δύσης και φυσικά 

να επεκταθεί πολύ περισσότερο από όσο έχει πετύχει μέχρι σήμερα. Γίνεται 

λοιπόν κατανοητό ότι η κατάσταση οδηγείται σε έναν φαύλο κύκλο. Ακόμη και αν 

το ΙΚ τελικά ηττηθεί (το πιο πιθανό σενάριο) ,θα επανέλθει στην πρότερη μορφή 

του, αυτή της τρομοκρατικής οργάνωσης, η οποία δεν πρόκειται να σταματήσει τις 

επιθέσεις αυτοκτονίας κατά των χαρακτηρισμένων εχθρών του. 

Η βία ως μέσο διακυβέρνησης του Χαλιφάτου 

 Παρά την πρώιμη ανακήρυξή του το 2006, το Ισλαμικό Κράτος δεν είχε την 

ευκαιρία να κυβερνήσει στα πρώτα του χρόνια. Η προκάτοχός του, η Αλ Κάιντα 

του Ιράκ, προσπάθησε να κυβερνήσει τα εδάφη που ήλεγχε, ωστόσο το ίδιο το 

Ισλαμικό Κράτος, το 2006, δεν είχε ουσιαστικά δικά του εδάφη, δεν μονοπωλούσε 

τη βία, ούτε μπορούσε να παρέχει σταθερά δημόσιες ή άλλες υπηρεσίες. Με άλλα 

λόγια, στερούνταν των βασικών χαρακτηριστικών οποιασδήποτε διακυβέρνησης 

(McCants 2016, 150-151). Το 2014 το Ισλαμικό Κράτος έκανε μια νέα αρχή. Η 

εξουσία του απλωνόταν σε πολλές πόλεις ανάμεσα στη Συρία και το Ιράκ. Στόχος 

της διακυβέρνησης της ηγετικής ομάδας του Μπαγκντάντι ήταν η ικανοποίηση των 

αναγκών των υπηκόων του (Revkin, ISIS' Social Contract 2016) (Karouny 2014). 

Ωστόσο η ενασχόληση του ΙΚ με την διεξαγωγή του πολέμου δυσκόλευε πάρα 

πολύ την αποτελεσματική ενασχόληση με την διακυβέρνηση του κράτους το οποίο 

σταδιακά συρρικνωνόταν. 

 Σύμφωνα με την πολιτική θεωρία, η βία αποτελεί δικαίωμα της ιεραρχικά 

οργανωμένης πολιτείας να ασκεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα την αρχή της 
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κυριαρχίας  στο εσωτερικό του κράτους. Ταυτόχρονα, το κράτος μέσω του 

πολέμου ασκεί βία σε βάρος υφιστάμενων αντιπάλων ή μελλοντικών απειλών για 

να επιβιώσει στη διεθνή αρένα (Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός 2010, 37-39). 

Το ΙΚ αντιλαμβάνεται την υπόστασή του ως κρατική οντότητα, επομένως ασκεί 

«νομίμως» βία, προκειμένου να επιβιώσει στο εξωτερικό και να ασκήσει την 

κυριαρχία του στο εσωτερικό των περιοχών που ελέγχει.  

 Στην προσπάθεια διακυβέρνησης, το ΙΚ χρησιμοποίησε τη βία και τον φόβο 

στην καταπολέμηση της παραβατικότητας των διατάξεων της Σαρία με την 

επιβολή των σκληρών ποινών χουντούντ. Σήμερα, οι περισσότερες 

μουσουλμανικές χώρες αρνούνται να εφαρμόσουν τις χουντούντ. Μία από τις λίγες 

χώρες που τις εφαρμόζουν είναι η ουαχαμπιτική Σαουδική Αραβία, όπου η 

ερμηνεία του Ισλάμ, έχει πολλά κοινά σημεία με αυτή του ΙΚ. Συνεπώς, δεν 

εκπλήσσει το γεγονός ότι για τα ίδια εγκλήματα, επιβάλλονται σχεδόν οι ίδιες 

ποινές με αυτές στη Σαουδική Αραβία. Για παράδειγμα, η επιβολή της θανατικής 

ποινής για βλασφημία, ομοφυλοφιλικές σχέσεις, προδοσία και φόνο. Επιπλέον, 

προβλέπονται: η θανάτωση με λιθοβολισμό για τη μοιχεία, εκατό χτυπήματα με το 

μαστίγιο για σεξ εκτός γάμου, ακρωτηριασμός ενός χεριού για κλοπή, 

ακρωτηριασμός ενός χεριού και ενός ποδιού για ληστεία και θάνατος για τη 

ληστεία με φόνο (McCants 2016, 151-152) (Muir 2016). 

 Παρόλα αυτά, υπάρχουν δύο στοιχεία που διαφοροποιούν το ΙΚ από τη 

Σαουδική Αραβία. Πρώτον, το ΙΚ εκτελεί τις ποινές του δημόσια και πολλές φορές 

με προβολή από τα ΜΜΕ, ενώ η Σαουδική Αραβία τις αποκρύπτει λόγω της 

διεθνούς κατακραυγής. Δεύτερον, το ΙΚ έχει σκληρότερες ποινές. Για παράδειγμα, 

επιλέγει τα ογδόντα χτυπήματα με μαστίγιο για την κατανάλωση αλκοόλ, σε 

αντίθεση με την Σαουδική Αραβία όπου η επιβολή αφήνεται στην ευχέρεια του 

δικαστή. Στη Σαουδική Αραβία προτιμάται η εκτέλεση με αποκεφαλισμό. Από την 

άλλη μεριά, το ΙΚ θανατώνει τα θύματά του χρησιμοποιώντας τον αποκεφαλισμό 

καθώς και την ρίψη από ψηλά κτήρια ή τη σταύρωση, αφού πρώτα τα έχει 

πυροβολήσει στο κεφάλι (McCants 2016, 152) (Thomson 2016). Στη σφοδρή 

κριτική άλλων μουσουλμάνων για τη σκληρότητά του, οι ουλεμάδες του ΙΚ 

παραθέτουν κεφάλαιο και στίχο από τα ισλαμικά ιερά κείμενα, επιδεικνύοντας κάθε 

φορά τη σχολαστικότητα των μελετητών και την υπερσυντηρητική, απαρέγκλιτη 

πίστη τους. 
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 Για παράδειγμα, η εκτέλεση του Ιορδανού μουσουλμάνου πιλότου, Μοάζ Αλ 

Κασάσμπε, που συνελήφθη από το ΙΚ και κάηκε ζωντανός για την υποτιθέμενη 

αποστασία του, προκάλεσε την οργή ακόμη και της υπερσυντηρητικής Σαουδικής 

Αραβίας (Jordan pilot murder: Islamic State deploys asymmetry of fear 2015). Ο 

λόγος ήταν ότι, σύμφωνα με τις ισλαμικές ιερές γραφές, ο Προφήτης Μωάμεθ 

απαγόρευσε ρητά και επανειλημμένα την καύση των αποστατών, επειδή μόνο ο 

Θεός μπορεί να επιβάλλει αυτού του είδους την τιμωρία. Οι θρησκευτικοί μελετητές 

του Ισλαμικού Κράτους, όμως, υποστήριξαν ότι ο Μωάμεθ ήταν απλά ταπεινός και 

ότι στην πραγματικότητα δεν απαγόρευσε αυτήν την τιμωρία. Ως επιχείρημα, 

ανέφεραν μερικούς μουσουλμάνους δικαστές του Μεσαίωνα, οι οποίοι είχαν 

υποστηρίξει το ίδιο60 (McCants 2016, 153). Επομένως, όταν η κυβέρνηση των 

«αποστατών» της Ιορδανίας βομβάρδισε τις θέσεις του, το ΙΚ ως αντίποινα 

τιμώρησε παραδειγματικά τον συλληφθέντα Ιορδανό αεροπόρο, επιβάλλοντας μια 

από τις πιο σκληρές ποινές θανάτου (Jordan pilot murder: Islamic State deploys 

asymmetry of fear 2015).  

Δουλεία 

 Στο πλαίσιο εφαρμογής μεσαιωνικών τρόπων βίας ως εργαλείου για την 

οικοδόμηση του Χαλιφάτου το ΙΚ έχει ενσωματώσει στη φαρέτρα του και τον 

θεσμό της δουλείας. Παρότι το Κοράνι επιτρέπει τη δουλεία, οι μουσουλμανικές 

χώρες την απαγόρευσαν επίσημα τον 20ό αιώνα61 (Slavery in Islam 2009). Το 

1981 η Μαυριτανία έγινε η τελευταία μουσουλμανική χώρα που κατήργησε τη 

δουλεία (Αλωνιστιώτου 2015), παρότι συνεχίστηκε ανεπίσημα, με μόλις μία 

καταδικαστική απόφαση για δουλοκτησία το 2007. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη και 

σήμερα αναφορές των ΜΜΕ για περιπτώσεις δουλείας σε ισλαμικά κράτη, τις 

οποίες όμως αρνούνται οι επίσημες αρχές (Slavery in Islam 2009).  

                                                      
60

 Επιπλέον ισχυρίστηκαν ότι μερικές ισλαμικές ιερές γραφές αναφέρουν ότι όταν οι αντίπαλοι του 
Μωάμεθ έβγαζαν τα μάτια των συντρόφων του, αυτός για αντίποινα, όταν τους συλλάμβανε 
αιχμάλωτους, τους έκαιγε τα μάτια (McCants 2016, 153). 

61
 Τον 20ο αιώνα η αντιμετώπιση του θεσμού της δουλείας άλλαξε για τις μουσουλμανικές χώρες. 

Το 1990 αποκηρύχθηκε η δουλεία με το άρθρο 11 της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Καΐρου. Αρκετά μουσουλμανικά κράτη κατήργησαν την δουλεία πολύ αργά, για παράδειγμα το 
Κατάρ το 1952, η Υεμένη και η Σαουδική Αραβία το 1962 και η Μαυριτανία το 1981 (Slavery in 
Islam 2009). 
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 Αγνοώντας για μια ακόμη φορά τις σύγχρονες πρακτικές, το φθινόπωρο του 

2014 το Ισλαμικό Κράτος ανακοίνωσε δημόσια την εφαρμογή του θεσμού της 

δουλείας στην επικράτειά του. Για να το γιορτάσει, δώρισε στα μέλη του 

αιχμάλωτες «παρθένες» Γιαζήδες για ερωτικές σκλάβες. Μάλιστα, σε δηλώσεις 

τους ανέφεραν ότι: «Θα κατακτήσουμε την Ρώμη σας, θα σπάσουμε τους 

σταυρούς σας και θα σκλαβώσουμε τις γυναίκες σας» (Wood 2015). Την 

αναβίωση της δουλείας το ΙΚ την στήριξε ιδεολογικά, παραθέτοντας σχετική 

προφητεία, η οποία αποδίδεται στον Μωάμεθ και αναφέρει ότι ο Προφήτης 

προέβλεψε ότι η Ώρα της Κρίσης θα είναι κοντά, όταν «η σκλάβα θα γεννήσει τον 

αφέντη της» (McCants 2016, 128). Όπως είναι φανερό, η προφητεία δεν μιλάει 

ξεκάθαρα για την επιστροφή της δουλείας, ωστόσο το Ισλαμικό Κράτος 

υποστηρίζει την σαφήνεια της πρότασης με τον εξής συλλογισμό: η δουλεία έχει 

καταργηθεί ως θεσμός σήμερα. Σύμφωνα όμως με τα σημάδια που εμφανίζονται, 

πλησιάζει η Ώρα της Κρίσης και η Αποκάλυψη. Για να εκπληρωθεί το θεϊκό σχέδιο, 

θα πρέπει να συμβούν κάποια γεγονότα, όπως το ότι μια σκλάβα θα γεννήσει τον 

αφέντη της. Άρα, για να πραγματοποιηθεί αυτό, θα πρέπει να αναβιώσει η 

πρακτική της δουλείας. Τον Οκτώβριο του 2014, το περιοδικό του ΙΚ, Νταμπίκ 

δημοσίευσε το άρθρο «Η Αναβίωση της Δουλείας πριν από την Ώρα της», το 

οποίο πραγματεύεται το θέμα της υποδούλωσης των Γιαζηδών. Ο ανώνυμος 

συντάκτης του άρθρου κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες και τα παιδιά 

τους θα πρέπει να μοιραστούν στους μαχητές του ΙΚ, αφού η υποδούλωση των 

οικογενειών των απίστων προβλέπεται από την Σαρία και τα ιερά κείμενα του 

Ισλάμ62 (Wood 2015). 

  

                                                      
62

 Εκτός από την εσχατολογική προσέγγιση υπάρχει και η οικονομική πτυχή του θέματος. Το 
Ισλαμικό Κράτος πουλά σε σκλαβοπάζαρα τους αιχμαλώτους του. Μάλιστα τον Οκτώβριο του 2014 
ανησυχώντας για την αύξηση των τιμών, το ΙΚ εξέδωσε ένα διάταγμα με το οποίο καθόριζε τις τιμές 
για τις γυναίκες ξεκινώντας από τα 200.000 ιρακινά δηνάρια (περίπου 170 δολάρια) για κοριτσάκια 
μεταξύ ενός και εννέα χρόνων. Η τιμή έπεφτε 40 δολάρια για κάθε δέκα επιπρόσθετα χρόνια 
ηλικίας. Οι χριστιανές σκλάβες πωλούνταν στην ίδια τιμή. Οι σκλάβες αγοράζονταν από 
τζιχαντιστές και διακινητές λευκής σάρκας, που - σύμφωνα με αναφορές- τις έστειλαν σε σπίτια και 
πορνεία σε όλη τη Μέση Ανατολή (McCants 2016, 128-129). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η προπαγάνδα και η επικοινωνιακή πολιτική του Ισλαμικού Κράτους 

 Η ηγεσία του Ισλαμικού Κράτους έχει αντιληφθεί ότι για να επιτύχει τους 

στόχους της δεν αρκεί μόνο η στρατιωτική ισχύς. Το σύγχρονο θέατρο πολεμικών 

επιχειρήσεων απαιτεί τη χρήση στρατηγικών προπαγάνδας και ψυχολογικών 

επιχειρήσεων οι οποίες πολλές φορές αποδεικνύονται καταλυτικές για την επιτυχία 

της πολεμικής προσπάθειας. Βασικά εργαλεία για την εφαρμογή αυτών των 

στρατηγικών αποτελούν τα ΜΜΕ και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ). Η 

χρήση των νέων τεχνολογιών διαμόρφωσαν ένα νέο επικοινωνιακό περιβάλλον 

αλλάζοντας τον τρόπο που λειτουργούν τα σύγχρονα Μέσα Ενημέρωσης. Η 

λειτουργία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της διάδοσης 

του φιλελεύθερου μοντέλου στο πεδίο της μαζικής επικοινωνίας επιφέροντας την 

εμπορευματοποίηση της ενημέρωσης (Παπαθανασόπουλος 2011, 79) και την 

άνθηση του φαινομένου του infotainment από την ένωση των αγγλικών λέξεων, 

ενημέρωση (inform) και ψυχαγωγία (entertainment) (Χάλλιν 2011, 360-362). 

 Το φαινόμενο αυτό βοήθησε να ανθήσει η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών 

αφού δημιουργήθηκε ένας κόσμος υπερφορτωμένος με πληροφορίες, στον οποίο 

τα μέσα ενημέρωσης αναζητούν σε 24ωρη βάση, την πρόκληση του 

ενδιαφέροντος και τον εντυπωσιασμό των καταναλωτών του προϊόντος που 

παράγουν. Οι υπεύθυνοι της προπαγάνδας γνωρίζουν ότι η ακραία βία θα 

αποσπάσει την προσοχή και θα προκαλέσει τον δημόσιο φόβο και την εγρήγορση, 

που με τη σειρά τους θα ασκήσουν πίεση στις κυβερνήσεις των χωρών που 

θεωρούν εχθρικές. Σύμφωνα με τους Schmid και de Graaf, η βία αποτελεί ένα 

μέσο πρόσβασης στη μαζική επικοινωνία και είναι ένα μήνυμα από μόνη της, ενώ 

έχει λεχθεί ότι η τρομοκρατία διεγείρεται από το «οξυγόνο της δημοσιότητας» 

(ΜακΚουέϊλ 2003, 503-504). Για το λόγο αυτό οι αποτρόπαιες και σαδιστικές 

πράξεις βίας των μελών του ΙΚ, προβάλλονται αφειδώς από τα παραδοσιακά και 

τα νέα μέσα ενημέρωσης με τη μορφή ψυχαγωγικού προγράμματος που σκοπό 

έχει να κορέσει τη δίψα για ενημερωτικό προϊόν, μιας εθισμένης, ηδονοβλεπτικής 

κοινωνίας (ΜακΚουέϊλ 2003, 114-116). 
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 Η ηγετική ομάδα του ΙΚ κατανοώντας απόλυτα τη δύναμη, τις δυνατότητες 

αλλά και τους νέους τρόπους λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης εφάρμοσε ένα 

άκρως επιτυχημένο μοντέλο στρατηγικής επικοινωνίας και προπαγάνδας. Έτσι με 

τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας οι μαχητές του ΙΚ έχουν εξελίξει την 

προπαγάνδα της βίας σε πολύ υψηλό επίπεδο. Για παράδειγμα, το βίντεο του 

αποκεφαλισμού του αμερικανού δημοσιογράφου Τζέιμς Φόλεϊ έκανε τον γύρο του 

κόσμου μέσα σε λίγες ώρες. Στο πρόσφατο παρελθόν, το μήνυμα του φόβου 

περιοριζόταν αρκετά διότι ήταν πιο εύκολος ο έλεγχος των παραδοσιακών μέσων 

ενημέρωσης, ενώ η μετάδοση πληροφοριών διεθνώς παρουσίαζε σημαντικές 

δυσκολίες λόγω των πολλαπλών φίλτρων που υφίσταντο η όλη διαδικασία 

(Μάνινγκ 2007, 95). Το τοπίο άλλαξε κυρίως με την εισαγωγή των ΜΚΔ τα οποία 

διαθέτουν αφιλτράριστη ενημέρωση, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και απευθείας 

στο κοινό από τους παραγωγούς ή τους αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων.  

Το όραμα και οι επιμέρους στόχοι του ΙΚ - Η ανάγκη χάραξης 

επικοινωνιακής εκστρατείας 

 Η καινούρια επικοινωνιακή πραγματικότητα απαιτεί την ορατότητα των 

χρηστών των νέων ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, καθώς και την αναβαθμισμένη 

δυναμική των ακροατηρίων. Διαφορετικά τα οποιαδήποτε μηνύματα δεν θα έχουν 

επαρκή διάδοση. Για το λόγο αυτό οι ηγέτες του ΙΚ αποφάσισαν να επενδύσουν σε 

μια επικοινωνιακή εκστρατεία, τα μηνύματα της οποίας παράγονται και 

μεταδίδονται με κύριο όχημα τις πλατφόρμες των ΜΚΔ.  

 Η εκστρατεία επικοινωνίας του ΙΚ βασίζεται κυρίως στην παραγωγή 

περιεχομένου ειδικά προσαρμοσμένου για πολλαπλή διάχυση μέσα από τις 

πλατφόρμες των ΜΚΔ, ιστοσελίδες και blogs, με σκοπό την αμεσότερη επαφή και 

επηρεασμό του ακροατηρίου (τεχνικές cross-media marketing). Επιπλέον 

εφαρμόζονται τακτικές δημόσιων σχέσεων όπως η αρνητική διαφήμιση του 

αντιπάλου με σκοπό την ενίσχυση του γοήτρου συγκεκριμένων υποψηφίων. H 

επικοινωνιακή εκστρατεία του ΙΚ προσιδιάζει σε μια καλοστημένη προεκλογική 

πολιτική εκστρατεία ενώ περιστρέφεται γύρω από τον κύριο σκοπό του που είναι η 

εδραίωση του Ισλαμικού Χαλιφάτου (Nissen 2014). Το γενικό όραμα θα 

υλοποιηθεί μέσα από τη χάραξη επιμέρους στόχων, όπως η επιβολή του 

σαλαφιστικού θρησκευτικού δόγματος, η εφαρμογή της Σαρία στις περιοχές της 
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επικράτειας του κράτους, η επίτευξη της συνοχής της διευρυμένης κοινότητας των 

πιστών (Ούμμα) μέσω της δημιουργίας μιας νέας ταυτότητας και μέσω της ηθικής 

αποκατάστασης των μουσουλμάνων (Παύλου 2016, 16-17). 

 Στο πολιτικό μάρκετινγκ το όραμα ή η κεντρική ιδέα του υποψηφίου αποτελεί 

τον κορμό της επικοινωνιακής εκστρατείας, καθώς και της αμφίδρομης σχέσης 

που επιδιώκεται με τους ψηφοφόρους. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία 

εμφύτευσης στο μυαλό του κοινού της κεντρικής ιδέας (positioning) της καμπάνιας, 

προερχόμενης από την κεντρική ιδεολογία του χώρου, στον οποίο είναι 

ενταγμένος ο υποψήφιος/ οργάνωση (Παύλου 2016, 24).  

 Οι υπεύθυνοι της καμπάνιας του ΙΚ αποφάσισαν να στραφούν στα νέα Μέσα 

για τη χάραξη μιας απερίσπαστης αποκεντρωμένης δομής, επικοινωνιακής 

εκστρατείας, έχοντας παράλληλα πλήρη επίγνωση της δύναμης που ασκεί η 

ψηφιοποιημένη εικόνα και η επίκληση στο συναίσθημα των θεατών και 

γνωρίζοντας την ευκολία πρόσβασης στο κοινό μέσω του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή αλλά πολύ περισσότερο μέσω των φορητών συσκευών tablet και 

κινητών τηλεφώνων τύπου smart phone. 

Η επιβολή της υπεροχής του ΙΚ με όχημα τις νέες τεχνολογίες  

 Η βιαιότητα και η γλαφυρή περιγραφή σκηνών βίας αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι του μηνύματος της καμπάνιας. Οι σφαγές, οι αποκεφαλισμοί, οι 

λιθοβολισμοί, οι ακρωτηριασμοί και γενικότερα όλες οι εικόνες της επικοινωνίας 

του τρόμου αποσκοπούν στον αποτελεσματικό εκφοβισμό του αντιπάλου, 

πλήττοντας το γόητρο και τη μαχητικότητά του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της 

επιτυχίας αυτής της προπαγάνδας τρόμου αποτελεί η κατάληψη της Μοσούλης 

τον Ιούνιο του 2014. Αν και οι υπερασπιστές της πόλης ήταν πολλαπλάσιοι 

(περίπου 60000 άνδρες) και πολύ καλύτερα εξοπλισμένοι, ηττήθηκαν από 2500 

τζιχαντιστές λόγω σφαλμάτων τακτικής, ανεπαρκούς εκπαίδευσης αλλά κυρίως 

λόγω χαμηλού ηθικού (Λυγερός 2016, 147). Η επιθετική εκστρατεία του ΙΚ μέσα 

από τα ΜΚΔ μέσω του φόβου καταρράκωσε το ηθικό των στρατιωτών με 

αποτέλεσμα να είναι απρόθυμοι να πολεμήσουν (Κουσκουβέλης 2015, 180-181). 

Με άλλα λόγια η Μοσούλη ουσιαστικά παραδόθηκε αμαχητί. Οι ψυχολογικές 

επιχειρήσεις του ΙΚ σημειώνουν μεγάλη επιτυχία αφού σε πάρα πολλές 
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περιπτώσεις, καθιστούν τους αντιπάλους τους ευάλωτους και ηττοπαθείς. Αυτό το 

επιβεβαίωσε και ένας μαχητής Πεσμεργκά στον δημοσιογράφο Τζίλιαν Κάι 

Μελχίορ (Jilian Kay Melchior) λέγοντας ότι: «Μπορεί οι Πεσμεργκά να είναι 

δυνατοί, αλλά φοβούνται επίσης. Τα ισχυρά μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί 

(το ΙΚ) επηρεάζουν τους ανθρώπους» (Melchior 2014). 

 Το Ισλαμικό Κράτος μέσα από την καλλιέργεια της ρητορικής του φόβου 

επιδιώκει να προκαλέσει την παγκόσμια κοινή γνώμη σπέρνοντας τον τρόμο στα 

διεθνή και εγχώρια ακροατήρια, με την πραγματοποίηση επιθέσεων που έχουν 

διεθνή αντίκτυπο (Carr 2014). H πρόκληση του φόβου ερμηνεύεται ως μια 

προσπάθεια ψυχολογικής επιρροής στη συμπεριφορά του κοινού μέσω της 

προβολής ενδεχόμενων καταστροφικών συνεπειών που θα επιφέρει η μη 

συμμόρφωση με τις προτεινόμενες νόρμες (Κουσκουβέλης 2015). Οι απειλές 

ωστόσο δεν είναι συγκεκριμένες αλλά γενικόλογες και εμπλουτισμένες από 

εσχατολογικά στοιχεία. Η συγκεκριμένη τακτική πειθούς συναντάται συχνά στην 

πολιτική διαφήμιση, η οποία στοχεύει περισσότερο στον επηρεασμό και στην 

επίτευξη του προσδοκώμενου αποτελέσματος μέσω του θυμικού (Παύλου 2016, 

45).  

 Το Ισλαμικό Κράτος, έχοντας ως κεντρικό σύνθημα της επικοινωνίας του: 

«Σκότωσε έναν, τρομοκράτησε χίλιους», προβάλλει μαζικές εκτελέσεις με 

λιθοβολισμού, ομαδικούς αποκεφαλισμούς και ακρωτηριασμούς με σκοπό τον 

παραδειγματισμό. Χαρακτηριστική είναι η σκηνή της εκτέλεσης των στρατιωτών 

του Άσαντ, οι οποίοι σκάβουν οι ίδιοι τους τάφους τους ή η ανθρωποθυσία του 

Ιορδανού πιλότου τον οποίο πυρπόλησαν τα μέλη του ΙΚ ενώ ήταν ακόμη 

ζωντανός μέσα σε ένα σιδερένιο κλουβί. 

 Τα βίντεο αποκεφαλισμών που προβάλλει η προπαγάνδα του ΙΚ, 

επενδύονται με επιβλητική μουσική η οποία δένει άριστα με τα λόγια και τις 

στιχομυθίες. Η σκηνοθετική επιμέλεια δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και οι 

προβαλλόμενες εικόνες είναι πλήρεις μηνυμάτων και συμβολισμών. Για 

παράδειγμα οι αποκεφαλισμοί ξένων αιχμαλώτων έχουν σχεδόν πανομοιότυπο 

στήσιμο. Στο πλάνο κυριαρχεί η μαυροφορεμένη και όρθια μορφή του εκτελεστή η 

οποία έρχεται σε αντίθεση με την πορτοκαλόχρωμη ολόσωμη φόρμα του θύματος, 

το οποίο βρίσκεται γονατισμένο μπροστά του. Οι πορτοκαλί στολές των ομήρων 
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παραπέμπουν στις στολές που φορούν οι κρατούμενοι μουσουλμάνοι στις 

αμερικάνικες φυλακές (Εικόνα 7). Με αυτό τον τρόπο στέλνεται το μήνυμα της 

ήττας των ξένων δυτικών εισβολέων από τους μαχητές του ΙΚ, ενώ η εκτέλεση των 

αιχμαλώτων αποτελεί πράξη αντιποίνων για τις απώλειες και τα δεινά που έχουν 

προκαλέσει διαχρονικά στους μουσουλμάνους (Οι αποκεφαλισμοί του Τζιχάντι 

Τζον: Ο τζιχανιστής - ενσάρκσωση της ωμότητας 2015).  

 Σε μία άλλη περίπτωση, το θύμα, ο αμερικανός δημοσιογράφος Στήβεν 

Σότλοφ (Steven Sotloff) (Εικόνα 8) αναγκάστηκε να εκφωνήσει ένα γραπτό μήνυμα 

λίγα λεπτά πριν από την εκτέλεσή του (Muir 2016). Η σκηνή της εκφώνησης 

προβάλλεται στην αρχή του βίντεο και ξαφνικά κόβεται κατά την πράξη του 

αποκεφαλισμού, η οποία δεν προβάλλεται ολόκληρη γιατί η οθόνη σταδιακά 

μαυρίζει. Όταν η εικόνα επιστρέφει το κομμένο πλέον κεφάλι έχει τοποθετηθεί στο 

σώμα του άτυχου θύματος και ολόκληρη η σκηνή έχει τοποθετηθεί σ’ένα 

αιματοβαμμένο πλαίσιο. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη ντοκιμαντέρ, Άλεξ Γκίμπνεϊ 

(Alex Gibney), η σκηνοθετική επιλογή να μην προβληθεί η πράξη του 

αποκεφαλισμού καθιστά την πράξη ακόμη πιο ανατριχιαστική. Παράλληλα, η 

προβολή της εκτέλεσης με αυτόν τον τρόπο προκαλεί την κορύφωση της αγωνίας 

του τηλεθεατή, ο οποίος αδημονεί για τη συνέχεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση της ζήτησης και την παραγωγή παρόμοιων βίντεο τροφοδοτώντας έτσι την 

δημοσιότητας της οργάνωσης (Carr 2014). 

 Ο αρθρογράφος Ντέξτερ Φίλκινς (Dexter Filkins) (Filkins 2014) αναφέρει ότι 

οι δημόσια προβαλλόμενες εκτελέσεις, εκτός από εργαλείο αύξησης της 

δημοσιότητας, χρησιμοποιούνται και ως όργανο επιστράτευσης νέων μελών. Ο 

ίδιος οποίος υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι που προσχωρούν στις τάξεις του ΙΚ 

επιζητούν συγκινησιακά φορτισμένες περιπέτειες και βλέπουν την ένταξή τους 

στην οργάνωση ως μια μοναδική ευκαιρία να σκοτώσουν, υπό την κάλυψη και το 

άλλοθι που τους παρέχει η τζιχάντ. Ο Φίλκινς αναφέρει ότι όχι μόνο πρόκειται για 

στυγνούς δολοφόνους αλλά και το ότι αντλούν ηδονή από αυτό που κάνουν. 

 Η προβολή προπαγανδιστικών βίντεο τα οποία περιέχουν σκηνές από το 

πεδίο της μάχης, σκηνές εκτελέσεων νικημένων εχθρών, επιθέσεων αυτοκτονίας 

και πανηγυρισμών νίκης μαχητών του ΙΚ μετά την κατάκτηση νέων εδαφών 

αποσκοπεί στην ανάδειξη της πολεμικής υπεροχής της οργάνωσης έναντι των 
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εχθρών, λειτουργώντας ως κίνητρο για συμπαράταξη με την μεριά των νικητών. 

Το φαινόμενο αποκαλείται bandwagon σύμφωνα με το οποίο τα ακροατήρια 

στρέφονται, έστω και την τελευταία στιγμή, προς τον υποψήφιο ή την ομάδα που 

θεωρούν πως έχει μεγαλύτερη επιρροή και δύναμη (Παύλου 2016, 48). 

Ανεξάρτητα από τις ήττες που έχει υποστεί το ΙΚ σε πόλεις όπως το Κομπάνι, η 

παραγωγή και διάδοση του προπαγανδιστικού του υλικού στέλνει το πλασματικό 

μήνυμα της νίκης και του δίκαιου και εμπνευσμένου αγώνα με σκοπό την 

προσέλκυση νέων μαχητών οι οποίοι θα αναπληρώσουν τις αναμενόμενες 

απώλειες των μαχών. Επιπλέον διαστρέφοντας την εικόνα της πραγματικότητας 

λειτουργεί αποπροσανατολιστικά από τα στοιχεία που ενδέχεται να πλήξουν την 

αυτοπροβαλλόμενη άτρωτη εικόνα της οργάνωσης. 

Η άλλη εικόνα των μαχητών του ΙΚ 

 Στο περιθώριο της προπαγανδιστικής του στρατηγικής, το επικοινωνιακό 

επιτελείο του ΙΚ, ανάμεσα στην βία, τις καταστροφές και τις εκτελέσεις, ενέταξε με 

μαεστρία τον ανθρωπισμό και την ευαισθησία των μαχητών του. Για παράδειγμα 

στα διάφορα ΜΚΔ όπως το Instagram ή το Twitter προβάλλονται εικόνες 

μαχητών να παίζουν με γατάκια (Martel 2014), να προσφέρουν ανθρωπιστική 

βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό ή να εκτελούν κοινωφελείς εργασίες ως 

αποδείξεις της αλληλεγγύης τους στον δοκιμαζόμενο λαό (Nissen 2014, 3). Στο 

ίδιο επικοινωνιακό πλαίσιο εντάσσεται και η θυματοποίηση της μουσουλμανικής 

κοινότητας, της Ούμμα, η οποία έχει υποστεί τα πάνδεινα από τους δυτικούς 

«σταυροφόρους» και τους διεφθαρμένους «μουσουλμάνους» συνεργάτες τους. 

Δηλώσεις για λήψη εκδίκησης για τα δολοφονημένα παιδιά από την Δύση 

βοηθούν αυτή την αφήγηση η οποία απευθύνεται στα ντόπια ακροατήρια. 

Επιπλέον, ευαγγελίζοντας την ευσπλαχνία για τους μεταμελημένους και για 

όσους δηλώσουν πλήρη αφοσίωση στις αρχές της τζιχάντ και στους νόμους της 

Σαρία το ΙΚ περνά το μήνυμα ότι η συμπεριφορά των μαχητών του καθορίζεται 

από την στάση που θα τηρήσει το ακροατήριο απέναντί τους. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί το βίντεο με τους μαχητές του Ελεύθερου Συριακού 

Στρατού και αυτούς που προηγουμένως ανήκαν στα στρατεύματα του Άσαντ, οι 

οποίοι έγιναν πανηγυρικά δεκτοί από το ΙΚ εξαιτίας της μεταμέλειας και 

αφοσίωσης που επέδειξαν (Παύλου 2016, 52). Αυτό που δεν συγχωρείται είναι η 

ουδετερότητα και η μετριοπάθεια. 
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Η δημιουργία μιας νέας μουσουλμανικής ταυτότητας  

 Στο πλαίσιο της προπαγανδιστικής πολιτικής του ΙΚ εντάσσεται και η 

υιοθέτηση της πρακτικής της καταστροφής μνημείων του παρελθόντος, όπως 

έργων τέχνης, συγγραμμάτων, κτίρια και εγκαταστάσεων αρχαίων πολιτισμών 

όπως για παράδειγμα τις καταστροφές που προκλήθηκαν στην αρχαία πόλη της 

Παλμύρας. Οι καταστροφές αυτές μεταδόθηκαν με περηφάνια μέσω του 

επικοινωνιακού μηχανισμού του ΙΚ και εντάσσονται στο πλαίσιο του αγώνα για την 

επικράτηση του μονοθεϊσμού έναντι του «ιερόσυλου» πολυθεϊσμού και 

παγανισμού. Η ισοπεδωτική μανία του ΙΚ απέναντι στα μνημεία πολιτιστικής 

κληρονομιάς δύναται να μεταφραστεί και ως μια οργανωμένη προσπάθεια να 

εξωθήσει την ιστορία και τη συλλογική μνήμη στη λήθη με σκοπό να αναδυθεί μια 

νέα ταυτότητα, στα μέτρα που θέτει το ΙΚ.  

 Ωστόσο, ο ιστορικός τέχνης Omur Harmansah προσεγγίζει το θέμα από 

εντελώς διαφορετική οπτική ισχυριζόμενος ότι το ΙΚ επιδιώκει απλώς τη διατήρηση 

ή/και την αύξηση την υψηλής του δημοσιότητας. Σύμφωνα λοιπόν με τον 

Harmansah τα βίντεο με τις σκηνές καταστροφής πολιτιστικών μνημείων διεθνούς 

κύρους και αναγνώρισης όπως της Παλμύρας ή των αρχαιοτήτων στο Μουσείο της 

Μοσούλης τυγχάνουν ευρείας και άκριτης διάδοσης τόσο από τα παραδοσιακά 

όσο και τα νέα μέσα, με αμέτρητες αναπαραγωγές και κοινοποιήσεις από άτομα σε 

όλες τις άκρες του πλανήτη τα οποία δημοσιοποιούνται ως ένδειξη διαμαρτυρίας 

και καταδίκης (Harmansah 2015, 172). Ο ερευνητής υποστηρίζει ότι αυτού του 

είδους τα βίντεο τείνουν να καταστούν πολύ πιο δημοφιλή σε σχέση με αυτά των 

εκτελέσεων και των αποκεφαλισμών. Επιπρόσθετα ο Harmansah παρατηρεί ότι τα 

βίντεο αυτά δεν αποτελούν μια απλή καταγραφή του γεγονότος αλλά έχουν 

υποστεί επεξεργασία και έχουν μονταριστεί και επενδυθεί κατάλληλα με τα 

απαραίτητα επικοινωνιακά μηνύματα, αποτελώντας ένα πλήρες προϊόν για 

διάθεση στους διεθνείς ειδησεογραφικούς οργανισμούς και έτοιμο προς 

κατανάλωση από το κοινό (Παύλου 2016, 50-51). 

Τα εργαλεία προβολής της προπαγάνδας του ΙΚ 

 Το ΙΚ εκτός από τους λογαριασμούς στα ΜΚΔ, μεταδίδει και αναπαράγει το 

προπαγανδιστικό του υλικό μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το Al-
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Furqan Institute και το Al Atham Agency for Media Production. Το Al-Hayat Media 

Center παράγει βίντεο και ομιλίες σε περισσότερες από δέκα γλώσσες. Ειδικότερα, 

το Al-Furqan πραγματεύεται τη διάδοση μηνυμάτων που παράγονται και 

εκπέμπονται από επίσημα υψηλόβαθμα μέλη της οργάνωσης, τη στιγμή που το 

Al-Hayat ασχολείται περισσότερο με τη διάδοση επεξεργασμένων βίντεο, με στόχο 

τον επηρεασμό των νεανικών ακροατηρίων (Siboni, Cohen και Koren 2015, 130-

131). Επιπλέον, τα δίκτυα Zora και Umm, είναι προσανατολισμένα στο γυναικείο 

κοινό της οργάνωσης. Η προπαγάνδα τους στοχεύει στη διαμόρφωση του ρόλου 

των γυναικών του Χαλιφάτου ως σύζυγοι και μητέρες των μελλοντικών μαχητών 

(Liang 2015, 3-5). 

 Τα βίντεο που διακινούνται στους κόλπους του Al Hayat Media Center 

αναντίρρητα αποτελούν σημείο αναφοράς στην εκστρατεία του ΙΚ. Με τη δύναμη 

της εικόνας, του ήχου και του δραματοποιημένου και επεξεργασμένου μηνύματος 

να κυριαρχούν, αποσκοπούν στην αλίευση πιθανών εθελοντών ηλικίας, από 18 

μέχρι 24 ετών. Τα ελκυστικά εφέ και γραφικά, οι εναέριες λήψεις με την βοήθεια μη 

επανδρωμένων οχημάτων (drones) (Carr 2014), η μουσική υπόκρουση, το 

εναλλασσόμενο και υποβλητικό ύφος αφήγησης, καθιστούν πολλά βίντεο 

δημοφιλή. Συνήθως η πρώτη κυκλοφορία των βίντεο συμπίπτει με κρίσιμες για το 

ΙΚ ημερομηνίες, όπως για παράδειγμα η ημερομηνία ανακήρυξης του Χαλιφάτου. 

Από τα ντοκιμαντέρ του ΙΚ ξεχωρίζουν το «The Flames of War» 63 , η 

ανθρωποθυσία του Ιορδανού πιλότου, 64  (Jordan pilot murder: Islamic State 

deploys asymmetry of fear 2015) καθώς και το «Lend me your ears»65 με το οποίο 

                                                      
63

 Στο «Flames of War» που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 και η αφήγηση 
πραγματοποιείται σε άπταιστα αγγλικά. Στο ντοκιμαντέρ προβάλλεται εκτός από σκηνές του 
πολέμου στις οποίες παρεμβάλλονται δηλώσεις Δυτικών ηγετών, το μήνυμα πως οι φλόγες του 
πολέμου μόλις πυροδοτήθηκαν και ότι θα αφανίσουν τους εχθρούς, κοντινούς και μακρινούς. 
Προκρίνεται ακόμη η αυτοθυσία και ο ηρωικός θάνατος των μουτζαχεντίν στο όνομα του Αλλάχ 
κατά την διάρκεια της αιώνιας μάχης μεταξύ του καλού (ΙΚ- Ισλάμ) και κακού (Δυτικοί Σταυροφόροι 
- Σταυροφόροι του Άσαντ - Εβραίοι Σταυροφόροι). Στο εν λόγω ντοκιμαντέρ περιλαμβάνεται η 
σκηνή της εκτέλεσης των στρατιωτών του Ελεύθερου Συριακού Στρατού, οι οποίοι εξαναγκάστηκαν 
να σκάψουν τους τάφους τους. Μεμψιμοιρώντας ευάλωτοι και ταπεινωμένοι, κατηγορούν την 
συριακή κυβέρνηση για ολιγωρία και της αποδίδουν την ευθύνη για το τραγικό τέλος που τους 
περιμένει. 

64
 Στο βίντεο της πυρπόλησης του Ιορδανού πιλότου al-Kasasbeh η φιγούρα του αλλοιώνεται, 

σκόπιμα, παρουσιάζοντάς τον ως εγκληματία πολέμου ο οποίος πρέπει να πληρώσει το τίμημα για 
τους θανάτους αθώων παιδιών, τα οποία εμφανίζονται στο ίδιο βίντεο (Παύλου 2016, 32). 

65
 Στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Lend me your ears» ο όμηρος του ΙΚ, Βρετανός δημοσιογράφος John 

Cantlie, εξαναγκάζεται σε ένα είδος οδοιπορικού στα εδάφη που κατέκτησε η οργάνωση για να 
περιγράψει τον ιδανικό βίο στο Χαλιφάτο. Ο δημοσιογράφος απαγγέλλει τα υπαγορευμένα κείμενα 
της οργάνωσης και με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται πως καταδικάστηκε από την αδιαφορία της 
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προβάλετε ένα εξιδανικευμένο οδοιπορικό στο Χαλιφάτο, μέσα από την 

καθοδηγούμενη αφήγηση του Βρετανού δημοσιογράφου ομήρου, John Cantlie 

(Greene 2015, 36-38). 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

 Παρά την προσήλωσή του στις αυστηρές και ακραίες γραμμές του 

σαλαφιστικού Ισλάμ του 7ου αιώνα, το ΙΚ δεν φαίνεται να αψηφά τα σύγχρονα 

τεχνολογικά επιτεύγματα και τα νέα μέσα επικοινωνίας όπως τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης (ΜΚΔ). Αντιλαμβανόμενος πολύ γρήγορα την επικοινωνιακή τους 

δύναμη, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός του ΙΚ, ανέλαβε την διεξαγωγή μιας 

ηλεκτρονικής τζιχάντ (cyber jihad). Στο νέο αυτό είδος πολέμου, πρωτοστατούν το 

πολυμεσικό υλικό (βίντεο, φωτογραφίες, ηχητικά ντοκουμέντα και μουσική) και οι 

σύγχρονες πλατφόρμες επικοινωνίας όπως το Twitter, το Facebook, το Instagram, 

το YouTube, το Diaspora, το Ask.fm και το Tumblr, μέσω των οποίων 

σκιαγραφείται το όραμα της ανασύστασης του Χαλιφάτου που θα συσπειρώσει 

τους απανταχού μουσουλμάνους. Με την εισαγωγή της χρήσης των ΜΚΔ στο 

σύγχρονο θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, το πεδίο της μάχης ξεφεύγει από τα 

στενά γεωγραφικά όρια της σύγκρουσης δύο αντίπαλων μερών και όπως αναφέρει 

η κ. Ηλιάδη: «Πεδίο μάχης είναι πλέον το κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι 

εξηγείται και η μεγάλης κλίμακας επικοινωνιακή δράση του ISIS στα social media.» 

(Μαυραγάνης 2015). 

Οι άνθρωποι του ΙΚ που ασχολούνται με την προπαγάνδα του στα ΜΚΔ 

είναι επαγγελματίες και γνώστες της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Όταν το Twitter και το Facebook κατέβασαν το βίντεο του ΙΚ με τον αποκεφαλισμό 

του Τζέιμς Φόλεϊ, μέσα σε λίγες ώρες η πρόσβαση είχε αποκατασταθεί μέσω των 

ιστοσελίδων που φιλοξενεί το κοινωνικό δίκτυο Diaspora (Napoleoni 2015, 104). 

Την υπεροχή και την αποτελεσματικότητα της προπαγάνδας του ΙΚ μέσω των 

ΜΚΔ αναγνωρίζουν και οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες και κυβερνοπολέμου των 

ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα το Κέντρο Στρατηγικών Αντιτρομοκρατικών 

Επικοινωνιών (Center for Strategic Counterterrorism Communications- CSCC) του 
                                                                                                                                                                 
κυβέρνησής του. Επιθυμία του ΙΚ ήταν προβολή μιας ουτοπικής αναπαράστασης των 
ευημερούντων λαών της Ράκα, της Μοσούλης ή του Χαλεπίου, περιοχές οι οποίες περιήλθαν υπό 
την κυριαρχία του (Παύλου 2016, 32-33) (Greene 2015, 36-38). 
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Στέιτ Ντιπάρτμεντ (Μαυραγάνης 2015). Γι’αυτό το λόγο οι αμερικανικές 

προσπάθειες έχουν ως αποδέκτες λιγότερο το ίδιο το ΙΚ και περισσότερο τους 

πιθανούς υποστηριχτές του. Στόχος τους είναι η υπονόμευση του ΙΚ ως εκφραστή 

μιας αυθεντικής και επιτυχημένης ισλαμικής αντίστασης. Παράλληλα γίνεται 

προσπάθεια αποκάλυψης της παραπληροφόρησης και των αντιφάσεών του 

καθώς και της υποκρισίας της ρητορικής του. Ωστόσο είναι πολλοί εκείνοι που 

ανησυχούν ότι η αμερικανική προπαγάνδα είναι απίθανο να πείσει τους νεαρούς 

χρήστες του Διαδικτύου στους οποίους απευθύνεται. «Δεν πιστεύω ότι η 

κυβέρνηση πρέπει να ανταγωνίζεται ευθέως τους τζιχαντιστές στο Twitter», 

λέει ο Σαχέντ Αμανουλάχ, υπεύθυνος για την κατασκευή προγραμμάτων για την 

προώθηση αντι-εξτρεμιστικών μουσουλμανικών φωνών στο εξωτερικό, ο οποίος 

παραιτήθηκε το 2013 από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. (Η προπαγάνδα του ISIS 

υπερέχει της αμερικανικής 2014). 

Twitter 

Βασικό εργαλείο στον διαδικτυακό αγώνα του ΙΚ αποτελεί η εφαρμογή 

Twitter. Το 2014 το Twitter είχε πάνω από 284 εκατομμύρια εγγεγραμμένους 

χρήστες, με 500 εκατομμύρια αναρτήσεις (tweets) καθημερινά ενώ υποστηρίζει 

πάνω από 35 γλώσσες. Το τρίτο τρίμηνο του 2016 το Twitter συγκέντρωσε 

περίπου 317 εκατομμύρια μηνιαίων χρηστών σε ολόκληρο τον κόσμο (Statista 

2016). Το ΙΚ χρησιμοποιεί το Twitter για να θέσει θέματα προς συζήτηση και να 

σχολιάσει σε πραγματικό χρόνο, να οργανώσει δράσεις και να προκαλέσει το 

ενδιαφέρον, τον τρόμο, την αγανάκτηση αλλά και την συμπάθεια καθώς και να 

προσελκύσει νέα μέλη. Το περιεχόμενο των tweets περιλαμβάνει πολυμεσικό 

υλικό (κυρίως φωτογραφίες και βίντεο), εγκώμια και αναφορές στην ηγεσία της 

οργάνωσης, συμβουλές στρατιωτικού και θρησκευτικού χαρακτήρα. Ακόμη δίνεται 

η δυνατότητα συνομιλίας φίλων της οργάνωσης με μαχητές στην πρώτη γραμμή 

των επιχειρήσεων, οι οποίοι, με τη βοήθεια τεχνολογίας live streaming, μεταδίδουν 

μέσω της εφαρμογής, σκηνές από το πεδίο της μάχης και ομιλούν ζωντανά με 

τους ακολούθους τους. Επιπλέον αναρτώνται φωτογραφίες με εξιδανικευμένες 

εικόνες από την καθημερινή ζωή των τζιχαντιστών (Εικόνα 9), όταν δεν πολεμούν 

και φυσικά απειλές κατά των χωρών της Δύσης (Klausen 2014, 11). 
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 Σύμφωνα με την Liang, το φθινόπωρο του 2014, υπήρχαν τουλάχιστον 

45.000 λογαριασμοί στο Twitter υποστηρικτών της οργάνωσης. Το 73% των 

λογαριασμών αυτών, είχε ένα μέσο όρο 500 ακολούθων, ενώ οι δημοφιλέστεροι 

μετρούσαν μέχρι και 50.000. Οι λογαριασμοί αυτοί διακρίνονταν σε επίσημους και 

ανεπίσημους, σε τοπικούς και ατομικούς, χωρίς ωστόσο να καθίσταται εύκολος ο 

εντοπισμός των πραγματικών ιδιοκτητών των λογαριασμών. Λόγω της πληθώρας 

του υλικού στην εφαρμογή, το ΙΚ ξεχωρίζει τα tweets του με την βοήθεια των 

ετικετών hashtags με τις οποίες επιτρέπεται η εμφάνιση των δικών του tweets σε 

συζητήσεις και θέματα υψηλού ενδιαφέροντος τα οποία απασχολούν τους χρήστες 

του Twitter εκείνη την περίοδο, αυξάνοντας θεαματικά τη διάδοση του μηνύματός 

του. Η «τεχνική» αυτή αποκαλείται, με αίσθηση χιούμορ, «twitter bombs» ή 

«hashtag hijacking» (Παύλου 2016, 27) (Liang 2015, 5). Μέσω αυτής της 

στρατηγικής το ΙΚ προβάλει σε ένα κοινό πολλών εκατομμυρίων χρηστών τα 

μηνύματά του, ενώ συνδέεται και επηρεάζει ανθρώπους τους οποίους δεν θα είχε 

ποτέ τη δυνατότητα να το κάνει διαφορετικά (Veilleux-Lepage 2014). Για 

παράδειγμα, στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2014, το ΙΚ 

χρησιμοποίησε hashtags όπως #Brazil2014, #ENG, #France και #WC2014 

αποκτώντας πρόσβαση σε εκατομμύρια αναζητήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο 

μέσω Twitter. Τα tweets αυτά περιείχαν προπαγανδιστικό υλικό της οργάνωσης 

από το οποίο ξεχώριζε ένα βίντεο με Βρετανούς και Αυστραλούς τζιχαντιστές οι 

οποίοι προσπαθούσαν να πείσουν άλλους μουσουλμάνους από τη Δύση να 

προσχωρήσουν στις τάξεις τους (Napoleoni 2015, 105-106). 

 Η αποκεντρωμένη δομή των ΜΚΔ και η χαοτική εικόνα που επικρατεί 

καθιστά πολύ δύσκολη την καταπολέμηση της προπαγάνδας του ΙΚ ακόμη και για 

τις διαβόητες υπηρεσίες πληροφοριών και καταπολέμησης της τρομοκρατίας 

όπως η αμερικάνικη NSA. Η αδυναμία αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό και 

αρκετά ερωτήματα αν λάβουμε υπόψη ότι το Ισλαμικό Κράτος έχει υψηλή 

ορατότητα στα ΜΚΔ και χρησιμοποιεί πλήθος ηλεκτρονικών στρατηγικών για την 

ευρεία διάδοση των μηνυμάτων του. Βέβαια οι εν λόγω υπηρεσίες δεν μένουν 

αμέτοχες καθώς συνεργάζονται με τις εταιρίες διαχείρισης των ΜΚΔ προκειμένου 

να μπλοκάρουν όσους λογαριασμούς διαδίδουν τις απόψεις του ΙΚ. Πράγματι τον 

Αύγουστο του 2014 εντοπίστηκαν 27.000 λογαριασμοί στο Twitter οι οποίοι 

σχολίαζαν θετικά το ΙΚ. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι περίπου 700.000 λογαριασμοί 
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σχολίαζαν ή ανέφεραν κάτι για το ΙΚ. Αντιδρώντας στην εξάπλωση του ΙΚ το 

Twitter σταμάτησε τη λειτουργία περισσοτέρων από 1.000 λογαριασμούς οι οποίοι 

ήταν ύποπτοι για σχέσεις με την τρομοκρατία. Ωστόσο οι ενέργειες αυτές δεν είχαν 

σημαντικά αποτελέσματα για το λόγο ότι σχεδόν αμέσως με την διακοπή 

λειτουργίας ενός λογαριασμού δημιουργούνταν κάποιος νέος ο οποίος γινόταν 

γνωστός πολύ γρήγορα στους ακολούθους και φίλους της οργάνωσης (Melchior 

2014). Αντίστοιχα το 2016 το Twitter ανακοίνωσε την διακοπή λειτουργίας 125.000 

λογαριασμών που είχαν σχέση με το ΙΚ (Ruvic 2016). 

 Παράλληλα με την απλή χρήση του Twitter, το ΙΚ έχει αναπτύξει μια δική του 

εφαρμογή στην αραβική γλώσσα, μέσω της οποίας οι χρήστες της 

πληροφορούνται όλα τα τελευταία νέα και εξελίξεις που αφορούν την οργάνωση. Η 

εφαρμογή έχει το όνομα «Αυγή των χαρμόσυνων ειδήσεων» ή απλώς «Αυγή» 

(Εικόνα 13) και συνδέεται με τον λογαριασμό Twitter του χρήστη προβάλλοντας 

στην ροή της ενημέρωσης, συνδέσμους, hashtags και λοιπό πολυμεσικό υλικό 

από το ΙΚ καθώς και από τους άλλους χρήστες της εφαρμογής. Η ιδιαιτερότητά της 

έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί και παρακάμπτει τον αλγόριθμο εντοπισμού spam 

που χρησιμοποιεί το Twitter. Ο λογαριασμός Twitter του χρήστη παραμένει 

ανεπηρέαστος λειτουργώντας κανονικά όλη την υπόλοιπη ώρα. Η δημοφιλία της 

εφαρμογής είναι μεγάλη και σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε μέχρι και 40.000 

tweets σε μία ημέρα (την ημέρα που κατέλαβαν την Μοσούλη). Μάλιστα κατά τη 

διάρκεια της πολιορκίας της αποστάλησαν χιλιάδες tweets τα οποία συνέβαλαν 

στην κάμψη του ηθικού των υπερασπιστών της πόλης (Berger 2014). 

 Τέλος μια ακόμη τακτική που εφαρμόζει το ΙΚ για την διάδοση του μηνύματός 

του είναι οι οργανωμένες εκστρατείες hashtags. Η οργάνωση συντονίζει 

εκατοντάδες ή και χιλιάδες οπαδούς της για να αποστείλουν επαναλαμβανόμενα, 

σε συγκεκριμένες ώρες μέσα στην ημέρα μηνυμάτων με τα hashtags του ΙΚ με τα 

οποία δημιουργούν μια δημοφιλή τάση (Trend) στο δίκτυο. Με τις 

επαναλαμβανόμενες κοινοποιήσεις η τάση μεγαλώνει με αποτέλεσμα την έκθεση 

στο μήνυμα του ΙΚ όλο και περισσοτέρων χρηστών (Berger 2014). 
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Ψηφιακά περιοδικά 

 Τα εργαλεία της προπαγάνδας του ΙΚ δεν περιορίζονται σε φωτογραφίες και 

βίντεο που αναπαράγονται κατά κόρον στα ΜΚΔ. Η οργάνωση εκδίδει παράλληλα 

τρεις ηλεκτρονικές εκδόσεις, δύο ψηφιακά περιοδικά, το Dabiq και το Rumiyah και  

μία εφημερίδα, την Islamic State Report (ISR). Και τα δυο αποτελούν προϊόντα του 

ομίλου Al Hayat που στοχεύει περισσότερο σε διεθνή ακροατήρια. Η ISR καλύπτει 

τα γεγονότα του πολέμου στο Ιράκ, επεξηγώντας τις θέσεις και τους σκοπούς της 

οργάνωσης σε μια επίμονη προσπάθεια δικαιολόγησης και εξασφάλισης 

νομιμοποίησης των πρακτικών της. Μέσα από τις σελίδες του ISR προβάλλονται 

ακόμη θέματα θρησκευτικού περιεχομένου όπως για παράδειγμα η ανάγκη για την 

ορθή διάδοση του Ισλάμ σύμφωνα με τις απόψεις του ΙΚ.  

 Ωστόσο η πιο ευρεία διαδεδομένη και γνωστή έκδοση του ΙΚ είναι το 

περιοδικό Dabiq (Εικόνα 10). Το περιοδικό, αποτελεί την εξέλιξη των επίσης 

ψηφιακών περιοδικών «Ηχώ των Μαχών» του 2008 και «Έμπνευση» (Inspire) του 

2010 της Αλ Κάιντα (McCants 2016, 63-65), τα οποία κυκλοφορούσαν στην 

αγγλική γλώσσα, με έντονα ιδεολογικό και θρησκευτικό περιεχόμενο. Το όνομά 

του παραπέμπει στην ομώνυμη συριακή πόλη και την εσχατολογία γύρω από 

αυτήν. 

 Το περιοδικό κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2014, ένα μήνα ακριβώς μετά την 

ανακήρυξη του Χαλιφάτου από τον Αλ Μπαγκντάντι και την εντατικοποίηση της 

προπαγανδιστικής προσπάθειας του ΙΚ. Το Dabiq είναι προσανατολισμένο κυρίως 

σε διεθνή ακροατήρια, γεγονός που δικαιολογεί την κυκλοφορία στα αγγλικά, 

γαλλικά, γερμανικά αλλά και στα ρωσικά (Paraszczuk 2015). Οι κύριοι άξονες της 

θεματολογίας του αφορούν θρησκευτικά και πολιτικά ζητήματα, αναφορές στους 

ηρωισμούς και τις θυσιών των μαχητών του ΙΚ, εκκλήσεις στους απανταχού 

μουσουλμάνους να ενταχθούν στην οργάνωση και να μεταναστεύσουν στα εδάφη 

του Χαλιφάτου, προβολή της υπεροχής της οργάνωσης έναντι των δυτικών κ.ά. 

Επιπλέον προσφέρονται αναλύσεις σε δυσνόητα και προχωρημένα θεολογικά 

ζητήματα. Από το 7ο τεύχος και μετά περιλαμβάνει και θέματα που αφορούν τις 

γυναίκες της οργάνωσης. Η γλώσσα των άρθρων σε γενικές γραμμές είναι απλή 

και έχει την τάση να μιμείται την γλώσσα του Κορανίου και των αχαντίθ. (Bashir 

2016, 142-143). Οι αναφορές στη χρήση βίας δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο, 
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ενώ οι εκδότες, γνωρίζοντας την επιρροή των εικόνων, επενδύουν τις σελίδες του 

περιοδικού με αιματηρές αναπαραστάσεις και στιγμιότυπα από τις δράσεις των 

μαχητών του ΙΚ στο πεδίο της μάχης. Παράλληλα, δεν λείπουν εικόνες από την 

καθημερινή ζωή στο Χαλιφάτο μέσα από το πρίσμα μιας ωραιοποιημένης και 

εξιδανικευμένης εκδοχής της καθημερινότητας (Παύλου 2016, 28-30) (Gambhir 

2014, 3-4) 

 Το περιοδικό Rumiyah είναι νέο περιοδικό του ΙΚ (Εικόνα 10). Αποτελεί μια 

συντομότερη εκδοχή του Dabiq. Εστιάζει στις πολιτικές και θρησκευτικές απόψεις 

της οργάνωσης. Ο τίτλος παραπέμπει στη Ρώμη, την οποία το ΙΚ επιθυμεί να την 

καταλάβει, τόσο ως πολιτικό στόχο όσο και ως σύμβολο αφού ο σύγχρονος 

δυτικός πολιτισμός αποτελεί τη συνέχεια της αρχαίας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 

εναντίον της οποίας οι πρώτοι μουσουλμάνοι πολέμησαν (The Islamic State's 

(ISIS, ISIL) Magazine 2014). 

Κυβερνοπόλεμος 

 Oι τζιχαντιστές-χάκερ του ΙΚ έχουν δημιουργήσει μια οργάνωση η οποία 

αποκαλείται «Ισλαμικό Κράτος – Τμήμα Hacking» (Islamic State Hacking Division) 

ή ΚυβερνοΧαλιφάτο (Cyber Caliphate) η οποία είναι υπεύθυνη για πολλές 

κυβερνοεπιθέσεις σε κυβερνητικές ιστοσελίδες των ΗΠΑ, της Γαλλίας και άλλων 

χωρών. Η δράση του Cyber Caliphate εστιάζεται στη παραβίαση ιστοτόπων και 

ιστοσελίδων με σκοπό την εκτέλεση ψυχολογικών επιχειρήσεων και 

προπαγάνδας, την κλοπή ευαίσθητων δεδομένων και την πρόκληση ψηφιακών 

δολιοφθορών. Η ομάδα ξεκίνησε τη δράση της στις αρχές του 2015, με επίθεση 

στο λογαριασμό Twitter και YouTube της Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης των 

ΗΠΑ (United States Central Military Command). Παράλληλα έχει παραβιάσει κι 

άλλες ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές εφημερίδες όπως την International Business 

Times, ενώ είναι υπεύθυνη για επιθέσεις σε 19.000 γαλλικές ιστοσελίδες, μόνο τον 

Ιανουάριο του 2015, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο γαλλικό περιοδικό Charlie 

Hebdo (Γρίβα, Cyber Caliphate - Η ηλεκτρονική μορφή του Χαλιφάτου 2016). Οι 

χάκερς της οργάνωσης είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και να 

ταυτοποιηθούν. Κυρίως δρουν μέσω του Dark Web (Γρίβα, Dark Web και ISIS 

2016) προκειμένου να ασκήσουν προπαγάνδα, να συνδιαλλαγούν με ομοίους τους 
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και να αναζητήσουν οικονομικούς πόρους για τη χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων τους (Εικόνα 12).  

 Σημαίνον πρόσωπο του Cyber Caliphate, θεωρείτο ο Γιουνάι Χουσεΐν (Junai 

Hussein) ο οποίος ανήκε στην ηγετική ομάδα της οργάνωσης. Ο Γιουνάι 

απασχόλησε για πρώτη φορά τις αρχές όταν συνελήφθη το 2012 στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (ΗΒ), με την κατηγορία της παραβίασης του λογαριασμού της 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Τόνυ Μπλερ. Το 2013 ταξίδεψε στη Συρία όπου 

εντάχθηκε στο ΙΚ. Αξιοποιώντας τις γνώσεις του εκτέλεσε αναρίθμητες 

κυβερνοεπιθέσεις, αποσπώντας απόρρητα στοιχεία που αφορούσαν τις 

Αμερικανικές δυνάμεις και το προσωπικό τους στο Ιράκ, ενώ παράλληλα 

στρατολογούσε άτομα από τη Δύση μέσω των κοινωνικών δικτύων. Η δράση του 

προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του ΗΒ με 

αποτέλεσμα την επικήρυξή του από τις Αμερικάνικες και Βρετανικές αρχές. Τον 

Αύγουστο του 2015, ο Αμερικανικός Στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο του 

καταζητούμενου Γιουνάι σε αεροπορική επίθεση στη Συρία (De Freytas-Tamura 

2015) (Ackerman, MacAskillin και Ross 2015). 

 Μεγάλο ενδιαφέρον δείχνουν οι τζιχαντιστές για την κλοπή ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων αξιωματούχων και κυβερνητικών υπαλλήλων και 

στελεχών που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ και άλλων δυτικών 

κρατών που έχουν χαρακτηρίσει ως εχθρικά. Μάλιστα πρόσφατα, καταδικάστηκε 

από αμερικανικό δικαστήριο σε 20 χρόνια φυλάκιση, ο Κοσσοβάρος χάκερ, Άρντιτ 

Φερίζι (Ardit Ferizi ) με την κατηγορία της διάπραξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και 

κλοπής ευαίσθητων δεδομένων, τα οποία προώθησε στο ΙΚ (Weiner 2016). 

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Φερίζι διείσδυσε στο δίκτυο των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών μιας αμερικανικής εταιρίας και απέσπασε τα ονόματα, τις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις, τους κωδικούς και άλλα ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα, 1351 στρατιωτικών και άλλων κυβερνητικών υπαλλήλων τα οποία 

παρέδωσε στο ΙΚ. Αυτό με τη σειρά του τα δημοσίευσε στην λίστα θανάτου που 

διατηρεί. Σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικού αξιωματούχου είναι η πρώτη φορά 

που συνδυάζεται η παραβίαση υπολογιστικών συστημάτων (hacking) με την 

τρομοκρατία, ένδειξη της εφαρμογής των μεθόδων κυβερνοπολέμου από μέλη 

τρομοκρατικών οργανώσεων (Γρίβα, Cyber Caliphate - Η ηλεκτρονική μορφή του 

Χαλιφάτου 2016).   



90 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Στρατολόγηση στο ΙΚ 

 Ένας από τους στόχους της που έχει θέσει η επικοινωνιακή πολιτική και η 

προπαγάνδα του ΙΚ είναι η προσέλκυση νέων μαχητές στις στρατιές του 

Χαλιφάτου. Η πολύ έξυπνη διαχείριση των νέων μέσων με αιχμή του δόρατος τα 

ΜΚΔ πέτυχαν να κινητοποιήσουν έναν μεγάλο αριθμό ατόμων από όλο τον κόσμο. 

Το πιο αξιοπερίεργο από όλα είναι ότι οι ξένοι που πήγαν στο Ιράκ και στη Συρία 

άφησαν πίσω τους μια ζωή γεμάτη ανέσεις με αντάλλαγμα την εμπλοκή τους στη 

δίνη ενός πολύ σκληρού και αιματηρού πολέμου έχοντας πολύ μεγάλες 

πιθανότητες απώλειας της ίδιας τους της ζωής. Ωστόσο η προπαγάνδα και τα 

μέσα ενημέρωσης από μόνα τους δεν επαρκούν για να κινητοποιήσουν τους 

ανθρώπους μέχρι το σημείο να δώσουν την ζωή τους. Η παρουσίαση του ΙΚ για 

τον κόσμο, τροφοδοτεί την ψευδαίσθηση των μελών του ότι ανήκουν σε μια ομάδα 

εκλεκτών, επιλεγμένης από τον Θεό με σκοπό την αποκατάσταση της 

πραγματικής θρησκείας, την ένωση της Ούμμα, υπό την αιγίδα του παγκόσμιου 

Χαλιφάτου και την σωτηρία της ψυχής. Το μίγμα αυτό όχι μόνο ασκεί μια πολύ 

ισχυρή γοητεία αλλά πείθει και επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό τους μυημένους ώστε 

να προσφέρουν ως θυσία την ίδια τους την ζωή για την επίτευξη του σκοπού τους 

(Mouline 2016). 

 Ακόμη και έτσι, δύσκολα μπορεί να γίνει κατανοητή η έλξη που ασκεί το ΙΚ 

στους ανθρώπους οι οποίοι σύμφωνα με στοιχεία ανέρχονται γύρω στους 12.000 

ξένους μαχητές από ολόκληρο τον κόσμο, από τους οποίους οι 2.200 προέρχονται 

από την Ευρώπη (Ahmari 2014). Εκτός από την Ευρώπη, οι ξένοι εθελοντές 

προέρχονται από τις ΗΠΑ, την Ασία, τη Βόρεια Αφρική και την Αυστραλία 

(Loveluck 2015) (Kirk 2016). Η CIA υπολόγισε το 2014 ότι το ΙΚ διέθετε 31.000 

έμπειρους μαχητές, εκ των οποίων οι 12.000 προέρχονταν από 74 χώρες 

(Λυγερός 2016, 147) (What is 'Islamic State'? 2015). Τα δεδομένα αυτά δεν 

περιλαμβάνουν υποστηρικτές και συμπαθούντες στο εξωτερικό. Τα στοιχεία που 

δημοσιοποιήθηκαν για το 2015 από την Interpol καταδεικνύουν πως η 

στρατηγική επικοινωνίας του Ισλαμικού Κράτους είναι αρκετά αποτελεσματική, 

κρίνοντας από τον αυξημένο αριθμό των δυτικών επιστρατεύσεων. 

Συγκεκριμένα, οι μαχητές που προέρχονται από χώρες της Ευρώπης αγγίζουν 
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τους 3.0000 με 5.000 ανθρώπους, από τους οποίους το 65% να είναι κάτω των 

25 ετών, ενώ το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται στο 40%. Στην ίδια έκθεση 

είναι αξιοσημείωτη η αύξηση κατά 84% του ποσοστού στρατολόγησης από την 

Γαλλία σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά (Euronews 2015). Μέχρι το 

τέλος του 2016, το Αμερικανικό Πεντάγωνο υπολογίζει ότι μεταξύ 27.000 και 

31.000 ξένοι εθελοντές, από ογδόντα έξι χώρες από όλον τον κόσμο, θα έχουν 

ταξιδέψει στο Ιράκ και στην Συρία για να καταταγούν στο ΙΚ καθώς και σε άλλες 

εξτρεμιστικές οργανώσεις (Wright, και συν. 2016) (Εικόνα 15) (Χάρτης 12). 

 Το IK, μέσα από τα προπαγανδιστικά του εργαλεία και κυρίως τα ΜΚΔ 

στοχεύει αρχικά στη ριζοσπαστικοποίηση των νέων μουσουλμάνων που ζουν 

στη Δύση προκειμένου στην συνέχεια να τους στρατολογήσει. Η 

ριζοσπαστικοποίηση αυτή αποτελεί φαινόμενο που προσδιορίζεται από τους 

McCauley και Moskalenko ως η έκφραση ακραίων συναισθημάτων, 

πεποιθήσεων και συμπεριφορών που εκτονώνεται μέσω της βίας και 

συνοδεύεται από την απόρριψη των δυτικών κοινωνιών (Siboni, Cohen και Koren 

2015, 127-128). Επενδύοντας στην συναισθηματική φόρτιση των υποκειμένων οι 

στρατολόγοι του ΙΚ, προσφέρουν μια ευκαιρία εκτόνωσης, μακριά από την 

καταθλιπτική ζωή της Δύσης (Παύλου 2016, 59-60). 

 Στο επίκεντρο της καμπάνιας επηρεασμού μεμονωμένων ατόμων ή 

κοινωνικών συνόλων, τοποθετείται η μεταστροφή του τρόπου σκέψης και η 

γαλούχηση με την ιδεολογία του ΙΚ. Οι υποκινητές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στους 

αποδέκτες του μηνύματος, κατανοώντας πως η επιτυχία του εγχειρήματος και η 

ευόδωση των επιδιώξεών τους βασίζεται κατά κύριο λόγο στην κατάλληλη 

ερμηνεία της συμπεριφορικής γραμμής των ακροατηρίων. Για να γίνει αυτό, οι 

υπεύθυνοι της καμπάνιας προχωρούν σε κατάτμηση των ακροατηρίων (target 

groups), κατανοώντας πως με διαφορετικό τρόπο πρέπει να προσεγγιστούν οι 

προσηλυτιστές και οι διαμορφωτές κοινής γνώμης και διαφορετικά ο 

συνολικότερος πληθυσμός των οπαδών και των εν δυνάμει μαχητών. Η διάθεση 

ταξινόμησης προδίδει τεχνικές που απορρέουν από τον χώρο του πολιτικού 

μάρκετινγκ ως προς τον χειρισμό των ακροατηρίων. 66  Ο Charlie Winter σε 

                                                      
66

Συγκεκριμένα, με την τεχνική του micro targeting ένας αναλυτής ερευνών στοχεύει στην 
κατηγοριοποίηση του κοινού σε μικρότερες ομάδες βάσει κοινών χαρακτηριστικών, με σκοπό να 
ανακαλύψει πιο εύκολα τις παραμέτρους που ενδέχεται να καταστήσουν το κοινό πιο επιρρεπές 
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σχετική μελέτη του ξεχωρίζει τα ακροατήρια στα ήδη ενεργά μέλη του ΙΚ και τους 

μαχητές της πρώτης γραμμής, στους πιθανούς εθελοντές, τους προσηλυτιστές- 

ιεραπόστολους της οργάνωσης, τους κήρυκες του προπαγανδιστικού μηνύματος, 

καθώς επίσης και στα εχθρικά ακροατήρια της Δύσης (Winter 2015, 32-40).  

 Η μετάδοση των μηνυμάτων στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν γίνεται 

από τα εδάφη του Χαλιφάτου ή τις εμπόλεμες ζώνες αλλά από ιδεολόγους 

διαδικτυακούς μαχητές οι οποίοι βρίσκονται ανά τον κόσμο. Οι προαγωγοί της 

ψηφιακής καμπάνιας του ΙΚ ενεργούν περισσότερο στο πλαίσιο ενός καινούριου 

τύπου ακτιβισμού που χαρακτηρίζεται ως «cyber jihad» (Veilleux-Lepage 2014). 

Ο ρόλος τους κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός, αφού φροντίζουν για την ευρύτερη 

διάδοση του λόγου και της εικόνας των τζιχαντιστών, αποφεύγοντας ταυτόχρονα 

την κάθε είδους λογοκρισία (Παύλου 2016, 62). 

 Οι στρατολόγοι του ΙΚ αφού εντοπίσουν τους πιθανούς εθελοντές, 

φροντίζουν να εμφυτεύσουν ισχυρές αμφιβολίες για τον δυτικό τρόπο ζωής. 

Παράλληλα, πλασάρουν μια ουτοπική εικόνα για την τζιχαντιστική ζωή, 

διαφημίζοντας το ΙΚ ως τη μόνη απάντηση στις μη λειτουργικές δυτικές κοινωνίες 

της σήψης, της αδιαφορίας και της διαφθοράς, με την υπόσχεση μιας νέας 

ισχυρής μουσουλμανικής ταυτότητας. Η διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης 

σύμφωνα με τους McCauley και Moskalenko (McCauley και Moskalenko 2008, 

419) ευνοείται μέσα από την αντίδραση του ατόμου σε συγκεκριμένες συνθήκες ή 

γεγονότα που τελικά ενδέχεται να ωθήσει κάποιον στον εξτρεμισμό. 

Επιπρόσθετα υποστηρίζουν πως η αναζήτηση της περιπέτειας, των προκλήσεων 

αλλά και του κοινωνικού κύρους πραγματοποιείται εντός των κόλπων μιας 

εξτρεμιστικής ομάδας όπου οι επικίνδυνες και ακραίες συμπεριφορές δύνανται να 

ερμηνευθούν ως συνώνυμες της γενναιότητας και ως ένδειξη σοβαρής 

δέσμευσης με τον σκοπό της οργάνωσης (Παύλου 2016, 62-63) (McCauley και 

Moskalenko 2008, 423). 

 Οι επιτήδειοι αυτοί προσηλυτιστές επηρεάζουν θετικά την ψυχολογία των 

πιθανών εθελοντών, θέτοντας σε πρώτο πλάνο τις έννοιες της φιλίας, της 

                                                                                                                                                                 
στο μήνυμα της καμπάνιας. Παράλληλα, με τη μέθοδο της κοινωνικής χαρτογράφησης (social 
mapping) εντοπίζονται ισχυροί διαμορφωτές της κοινής γνώμης (opinion leaders), οι οποίοι 
πρέπει να προσεταιρισθούν έτσι ώστε μέσα από την δράση τους να προσηλυτίσουν ακόμη 
μεγαλύτερο αριθμό οπαδών (Παύλου 2016, 61). 
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οικογένειας, της δικαιοσύνης και της αρμονικής συνύπαρξης εντός του συνόλου. 

Με πλαστά επιχειρήματα προβάλουν έναν εικονικό κόσμο στον οποίο επικρατεί 

ένα ισχυρό, αρραγές και ομοιογενές Χαλιφάτο, στο οποίο είναι προνόμιο να ζει 

κανείς. Παράλληλα, με σκοπό την αφύπνιση του πολεμικού μένους των νεαρών 

ατόμων προσφέρουν μέσω των ΜΚΔ, τη δυνατότητα επικοινωνίας με μαχητές 

της οργάνωσης που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων οι οποίοι 

αφηγούνται συνήθως τα πολεμικά τους κατορθώματα.  

 Εξυπηρετώντας τον ίδιο σκοπό υπάρχουν πολλά παραδείγματα στο 

διαδίκτυο, με αφηγήσεις μαχητών από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία και τον 

Καναδά οι οποίοι εξιστορούν και εκθειάζουν τη ζωή στη Συρία και το Ιράκ, ενώ 

παράλληλα προβάλουν τους εαυτούς τους ως υπερασπιστές του λαού της 

Συρίας. Ταυτόχρονα, προσπαθούν να αναδείξουν την ανθρώπινη και πιο 

ευαίσθητη πλευράς τους σε μια απόπειρα να γίνουν συμπαθείς και να βρουν 

σημεία ταύτισης με το ακροατήριό τους. Για παράδειγμα, παρουσιάζονται να 

φορούν ρούχα γνωστών οίκων ένδυσης και εμπορικών σχεδιαστών παγκοσμίου 

εμβέλειας και ιδιαίτερα δημοφιλών στους νέους όπως για παράδειγμα ρούχα και 

εξοπλισμό, μάρκας North Face, γυαλιά ηλίου Ray ban ή φόρμες Puma (News 

2014). Επίσης σε πολλές περιπτώσεις απεικονίζονται να απολαμβάνουν 

εδέσματα και ροφήματα ευρείας κατανάλωσης από τις δυτικές κοινωνίες όπως 

για παράδειγμα σοκολατάκια M&M’s, κρέμα Nutella ή πίτσα (Εικόνα 9) (Παύλου 

2016, 64). 

 Η φιλική προσέγγιση των στρατολόγων καταλήγει στην πρόσκληση για 

αποκήρυξη της άνετης ζωής στην Δύση και για εξέγερση ενάντια στις αδικίες που 

γίνονται στη Συρία. Παράδειγμα τέτοιου είδους πρόσκλησης αποτελεί το βίντεο 

του Καναδού μαχητή John Maguire (Canadian John Maguire appears in new 

ISIS video 2014), ο οποίος αναφέρει ότι στην πατρίδα του είχε τα πάντα: 

μόρφωση, υλικά αγαθά, δουλειά, φίλους και οικογένεια. Ωστόσο δεν ήταν 

ικανοποιημένος διότι ένιωθε ότι δεν είχε πραγματικό σκοπό στην ζωή του. Τον 

σκοπό αυτό του τον έδωσε το ΙΚ. Έτσι το 2013 έφυγε για την Συρία όπου 

εντάχθηκε στους τζιχαντιστές του ΙΚ κάνοντας ένα νέο ξεκίνημα.  

 Η προσηλυτιστική γραμμή διαφοροποιείται ανάλογα με το κοινό που 

απευθύνεται. Έτσι στην περίπτωση των μουσουλμανικών ακροατηρίων 
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χρησιμοποιείται το μοτίβο της βίας σε μεγαλύτερο βαθμό από αλλού, με σκοπό 

την ενίσχυση της πεποίθησης της εκπλήρωσης του θρησκευτικού καθήκοντος 

μέσα από ιερό πόλεμο. Κοινό είναι το κάλεσμα για μετανάστευση από τις 

κοινωνίες του εξωτερικού στα ιερά εδάφη του Χαλιφάτου. 67  Για τα δυτικά 

ακροατήρια, το ΙΚ έχει εστιάσει τα κελεύσματά του στην αναζήτηση της 

περιπέτειας και της επαναστατικότητας, τονίζοντας στους μελλοντικούς μαχητές 

του πως θα ανήκουν στην ελίτ των νικητών. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην 

προβολή της ισχύος της οργάνωσης και της μαζικής συμμετοχής στους αγώνες 

της μέσα από την προβολή ενθαρρυντικών ομιλιών, παρελάσεων και 

θρησκευτικών συγκεντρώσεων που συνήθως οργανώνονται σκόπιμα σε μικρές 

αίθουσες για να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση της μαζικής συμμετοχής (Παύλου 

2016, 65) (Garth και O’Donnell 2012, 27-28). 

Λόγοι ριζοσπαστικοποίησης 

 Ο κοινωνικός αποκλεισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

ισλαμικού φονταμενταλισμού και λειτουργεί σαν δεξαμενή στρατολόγησης για τo ΙΚ 

και την ισλαμική τρομοκρατία. Ωστόσο είναι λάθος να θεωρηθεί ότι είναι ο 

μοναδικός λόγος. Τα γεγονότα δείχνουν ότι η ενσωμάτωση των μουσουλμανικών 

κοινοτήτων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη. Δεν είναι 

τυχαίο ότι στην Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου υπάρχουν 

μουσουλμανικές κοινότητες τρίτης γενιάς, ο ισλαμικός φονταμενταλισμός 

αναπτύσσεται.68 Γι’αυτό η δικαιολογία της κοινωνικής απομόνωσης είναι εξαιρετικά 

μονομερής. Είναι βέβαιο ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη γίνονται διακρίσεις και 

εκδηλώνονται ξενοφοβικές και ρατσιστικές τάσεις. Δεν είναι όμως αυτός ο 

μοναδικός λόγος αδυναμίας ενσωμάτωσης των μουσουλμάνων.  

 Ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου στην 

προσπάθειά του να εξηγήσει τους λόγους της απροθυμίας προσαρμογής των 

                                                      
67

 «Γιατί δεν μεταναστεύετε; Γιατί δεν αφήνετε τα σπίτια σας; Γιατί δεν αφήνετε το σπίτι σας, 
όπως άφησε κι ο Προφήτης το δικό του; Ολόκληρες οικογένειες έρχονται από το Ουζμπεκιστάν... 
Έχουμε οικογένειες που προέρχονται από το Ουζμπεκιστάν, από την Τουρκία, από παντού»! 
(McCants 2016, 145). 

68
 Ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ομολόγησε ότι καμία χώρα στην Ευρώπη δεν έχει 

να επιδείξει επιτυχίες στον τομέα της ενσωμάτωσης των μουσουλμάνων. Ωστόσο απέδωσε την 
ευθύνη της αποτυχίας σε όσους αρνούνται να αποδεχθούν και να ενσωματώσουν τους 
μουσουλμάνους που βρίσκονται πολλά χρόνια στην Ευρώπη (Λυγερός 2016, 185-186). 
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μουσουλμάνων στον τρόπο ζωής και τους θεσμούς της Δύσης αναφέρει ότι πολλοί 

ακαδημαϊκοί και πολιτικοί είχαν πειστεί ότι ο τρόπος ζωής, η ελεύθερη σκέψη και οι 

πολιτικοί θεσμοί της Δύσης θα μπορούσαν εύκολα να αποδεχθούν και σταδιακά 

να συμπλεύσουν αρμονικά με τις μουσουλμανικές κοινωνίες, τις αξίες, τις 

πεποιθήσεις και τους κανόνες του Ισλάμ. Ωστόσο μέσα από έναν αριθμό 

εμπειριών, διαπιστώθηκε ότι ακόμη και οι διανοούμενοι που είχαν δυτική 

ακαδημαϊκή εκπαίδευση παρέμειναν βαθιά προσκολλημένοι στο σύστημα πίστης, 

το δόγμα, τον πολιτισμό, την ιστορία και την κουλτούρα του Ισλάμ (Νταβούτογλου 

2011, 19). 

 Υπάρχουν λοιπόν αρκετές περιπτώσεις σουνιτών με εξαιρετικές σπουδές και 

καριέρες στη Δύση, οι οποίοι για ιδεολογικούς λόγους προσχώρησαν στον 

ισλαμικό φονταμενταλισμό. Εκτός από αυτούς, υπάρχουν περιπτώσεις νεαρών 

μουσουλμάνων, όπως για παράδειγμα οι αδελφοί Ιμπραήμ και Χαλίντ 

Μπακράουι,69 οι οποίοι προέρχονται από υποβαθμισμένες συνοικίες ευρωπαϊκών 

πόλεων, με παραβατική συμπεριφορά. Αυτοί βρίσκουν αρχικά διέξοδο και νόημα 

στον ισλαμικό φονταμενταλισμό και στη συνέχεια στρατολογούνται από τους 

τζιχαντιστές τρομοκράτες (Λυγερός 2016, 186). Η προσφορά μιας καινούριας 

ταυτότητας και μιας ζωής γεμάτης περιπέτεια είναι ένα πολύ ελκυστικό δόλωμα, 

δίνοντας ταυτόχρονα νέο νόημα στην ζωή τους.70 Όπως αναφέρει η Βασιλική 

Γεωργιάδου, η φαντασμαγορία της βίας, η αναγνώριση και καλλιέργεια 

συναισθημάτων θρησκευτικο-φυλετικής υπεροχής αλλά και η διάθεση των 

ατόμων ή των κοινωνικών συνόλων για πολιτικοκοινωνική διαμαρτυρία 

δημιουργούν το κατάλληλο υπόστρωμα ριζοσπαστικοποίησης των ατόμων που 

βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο (Γεωργιάδου 2015). 

 Επιπλέον λόγο ριζοσπαστικοποίησης αποτελεί το ίδιο το Ισλάμ. Το Ισλάμ 

δεν είναι απλώς μια θρησκεία αλλά ένα σύστημα αυστηρά καθορισμένου τρόπου 

ζωής και απονομής δικαιοσύνης. Το νομικό του σύστημα, η Σαρία, λόγω της 

θεόπνευστης δημιουργία παραμένει αμετάβλητο και αναλλοίωτο στους αιώνες. 

Ωστόσο, παρά την τελειότητά του, απευθύνεται στις ανάγκες των αραβικών 
                                                      
69

 Οι αδελφοί Μπακράουι ήταν οι βασικοί υπεύθυνοι των τρομοκρατικών επιθέσεων στις Βρυξέλλες 
το 2016. 

70
 Ένας άλλος λόγος ανταπόκρισης στο κάλεσμα του ΙΚ είναι η εσχατολογική ρητορική του και η 

επιθυμία των νεαρών εθελοντών να λάβουν μέρος στις μάχες που θα οδηγήσουν στην Αποκάλυψη 
και στο τέλος του Κόσμου (McCants 2016, 127). 
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κοινωνιών του 7ου αιώνα μ.Χ. Επιπλέον η βασική του αρχή είναι η επιβολή στην 

κοινότητα των πιστών και σταδιακά σε ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς αμφισβητήσεις, 

παρεκκλίσεις ή τροποποιήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τους τζιχαντιστές αλλά και με 

πολλούς μουσουλμάνους, οι λόγοι αυτοί το καθιστούν εντελώς ασύμβατο, με την 

έννοια της δημοκρατίας, τις φιλελεύθερες συνταγματικές αρχές, με τον δυτικό 

νομικό πολιτισμό και με τα ήθη των δυτικών κοινωνιών (Λυγερός 2016, 187). 

 Ο πιστός μουσουλμάνος λοιπόν που ζει σε μια δυτική κοινωνία 

αντιμετωπίζει καθημερινά το δίλημμα της επιλογής της παράβασης των κανόνων 

της πίστης του ή την παράβαση των νομικών του υποχρεώσεων ως πολίτης του 

κράτους που κατοικεί. Αυτό πού συμβαίνει συνήθως είναι η προσχηματική 

αποδοχή των δυτικών κανόνων και η εξώθηση των μουσουλμάνων στη 

δημιουργία άτυπων γκέτο. 71  Στην περίπτωση των φανατικών ισλαμιστών δεν 

υφίσταται καμία αντίφαση αφού το Κοράνι και η Σαρία είναι το σημείο αναφοράς 

τους. Το Σύνταγμα και οι νόμοι ενός δυτικού δημοκρατικού κράτους 

απορρίπτονται. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όποιος ασπάζεται τον ισλαμικό 

φονταμενταλισμό αρνείται το σύνολο των δυτικών αρχών, αξιών και τρόπου ζωής. 

Μάλιστα οι τζιχαντιστές, θέτουν τον εαυτό τους εκτός της κοινωνίας στην οποία 

έχουν μεγαλώσει θεωρώντας την θρησκευτικό και πολιτισμικό τους εχθρό. 

  

                                                      
71

. Ο Λυγερός αναφέρει ως παράδειγμα τους Έλληνες, τους Ιταλούς και τους Ισπανούς που 
μετανάστευσαν στην Γερμανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίοι ενσωματώθηκαν πλήρως 
στην γερμανική κοινωνία. Αντίθετα οι Τούρκοι παραμένουν ακόμη σε ένα είδος γκέτο, παρότι 
προέρχονται από μια μουσουλμανική χώρα με κοσμικό καθεστώς. Αλλά και σήμερα οι 
μουσουλμάνοι μετανάστες έχουν την τάση να γκετοποιούνται. Ακόμη και όταν εντάσσονται, στον 
δυτικό τρόπο ζωής συνήθως αυτό συμβαίνει επιφανειακά (Λυγερός 2016, 187-188). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Διαπιστώσεις - Συμπεράσματα 

 Οι εξεγέρσεις στην Βόρεια Αφρική με την εκδήλωση της Αραβικής Άνοιξης 

καθώς και οι ένοπλες συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή και η ανάδυση του ΙΚ 

αποτελούν προϊόντα του διαμορφωθέντος πολυπολικού, άναρχου και 

ανταγωνιστικού διεθνούς συστήματος. Το ΙΚ δεν εμφανίζεται μόνο σαν μια νέα 

γενιά τρομοκρατίας, αλλά παρουσιάζεται σαν μια προσπάθεια ανατροπής του 

κατεστημένου δεκαετιών στην Μέση Ανατολή. Η Δύση και οι μουσουλμάνοι 

σύμμαχοί της αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν την διαμόρφωση του νέου διεθνούς 

πολιτικού τοπίου. Αντίθετα το ΙΚ όχι μόνο προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα αλλά 

αξιοποίησε πλήρως τις ευκαιρίες που του δόθηκαν προς όφελός του, όπως στην 

περίπτωση του συριακού εμφύλιου πολέμου. 

 Σε αντίθεση με την Αλ Κάιντα που δεν ενεπλάκη ποτέ ενεργά στην 

οικοδόμηση έθνους, το ΙΚ ίδρυσε το νέο Χαλιφάτο. Όπως δήλωσε ένας 

μαχητής του Ισλαμικού Κράτους, με το όνομα Αμπού Ομάρ, σε online 

συνομιλία με τους New York Times. «Η Αλ Κάιντα είναι οργάνωση και εμείς 

είμαστε κράτος» (Napoleoni 2015, 124). Αυτή η δήλωση συνοψίζει με τον 

καλύτερο τρόπο τους διαφορετικούς ρόλους που παίζουν οι δύο ένοπλες 

ομάδες στα μάτια πολλών μουσουλμάνων και τη διαφορετική πρόκληση 

που θέτει η καθεμιά στον κόσμο. Η δημιουργία του Χαλιφάτου κατάφερε ένα 

σοβαρό πλήγμα στην ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, απειλώντας 

τη γεωπολιτική τάξη την οποία σχεδίασαν και εγκαθίδρυσαν οι χώρες της 

Δύσης σε συνεργασία με τις φιλικά προσκείμενες, ολιγαρχικές ελίτ της 

περιοχής. 

 Ταυτόχρονα, η έλευση του Χαλιφάτου υπονομεύει την αυθεντία 

οποιασδήποτε άλλης τζιχαντιστικής οργάνωσης ή τοπικών ηγεσιών. 

Σύμφωνα με το ισλαμικό μοντέλο εξουσίας ο επικεφαλής του Χαλιφάτου, 

είναι ο απόλυτος θρησκευτικός και πολιτικός ηγέτης όλων των 

μουσουλμάνων. Ως τέτοιος επιβάλλει την εξουσία του και απαιτεί την 

υποταγή όλων των μουσουλμανικών πληθυσμών σε ολόκληρο τον κόσμο  

(Bunzel 2015, 31). Συνεπώς η εξουσία του αλ Μπαγκντάντι αμφισβητεί 
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ανοιχτά την νομιμότητα της εξουσίας όλων των ηγετών των 

μουσουλμανικών κρατών της περιοχής καθώς επίσης και τα καθορισμένα 

σύνορά τους. Η αξίωση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την 

αξιολόγηση του είδους της απειλής που αντιπροσωπεύει το Χαλιφάτο τόσο 

για τους μουσουλμάνους όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο.  

 Η προσπάθεια εκπλήρωσης του ονείρου του Χαλιφάτου πλαισιώθηκε 

από την τζιχαντιστική, σαλαφιστική και τακφιριστική εκδοχή του Ισλάμ των 

οπαδών του ΙΚ. Η ακραία αυτή εκδοχή της μουσουλμανικής θρησκείας 

ενέπνευσε τον πυρήνα αλλά και πολλούς άλλους μουσουλμάνους ανά τον 

κόσμο με αποτέλεσμα να καταφέρει να συστρατεύσει πολλές δεκάδες 

χιλιάδες μαχητών γύρω από τη σημαία του Χαλιφάτου. Η αναφορές στα 

ιερά βιβλία του Ισλάμ και οι ερμηνείες που δίδονται από τους φιλικά 

προσκείμενους θεωρητικούς του τζιχαντισμού έδωσαν την επιθυμητή 

νομιμοποίηση και το άλλοθι για την εφαρμογή ακραίων και απάνθρωπων 

μεθόδων βίας από τους μαχητές του ΙΚ. 

 Ως κύριο εργαλείο στην επιδίωξη των στόχων του αλλά και επιβολής 

της εξουσίας του το ΙΚ χρησιμοποίησε την βία, εφαρμόζοντας ακραίες 

μεσαιωνικές τακτικές και τρομοκρατία προκειμένου να κατακτήσει περιοχές 

και να εδραιώσει την κυριαρχία του. Οι απάνθρωπες μέθοδοι εκτελέσεων, η 

υπερβολική σκληρότητα στην επιβολή ποινών παραβίασης των κανόνων 

της Σαρία και οι ωμοί τελετουργικοί αποκεφαλισμοί επέδρασαν θετικά στην 

διαμόρφωση της εικόνας του, προκαλώντας τον τρόμο και την αποστροφή 

στους αντιπάλους του και τον θαυμασμό στους οπαδούς και φίλους του.  Η 

διαχείριση των επιτυχιών του μέσω της προβαλλόμενης εικόνας 

προσέλκυσε χιλιάδες ξένους μαχητές στις τάξεις του. Επιπλέον 

χρησιμοποίησε την τρομοκρατία για να χτυπήσει μέσα στις χώρες τους, 

τους δυτικούς του αντιπάλους με δράστες μουσουλμάνους οι οποίοι είχαν 

γεννηθεί και είχαν λάβει δυτική εκπαίδευση και κουλτούρα.   

 Βέβαια η χρήση της βίας δεν αποτελεί πρωτοτυπία ούτε είναι η πρώτη 

φορά στην ιστορία όπου έχουμε τη δημιουργία ενός κράτους μέσα από την 

βία. Η ειδοποιός διαφορά στην επίτευξη των επιδιώξεων του ΙΚ σε σχέση με 

όλες τις προηγούμενες ιστορικές αλλά και τζιχαντιστικές οργανώσεις είναι η 
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αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας. Ο 

σχεδιασμός και η εκτέλεση της επικοινωνιακής πολιτικής του Ισλαμικού Κράτους 

μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία των Νέων Μέσων κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχής αν 

ληφθεί υπόψη η διασπορά του υλικού που μεταδίδεται και αναπαράγεται 

συνολικά από τα μέσα επικοινωνίας. Η επικοινωνιακή ομάδα του ΙΚ ενσωμάτωσε 

στην εκστρατεία του στοιχεία του πολιτικού μάρκετινγκ, έθεσε ξεκάθαρους 

στόχους και όραμα με σκοπό τη συγκέντρωση όλων των μουσουλμάνων του 

κόσμου στα εδάφη του Χαλιφάτου. Στην πράξη, το όραμα της οργάνωσης δεν 

υλοποιήθηκε στον επιθυμητό βαθμό αφού το ΙΚ μόλις σταμάτησε την εδαφική του 

επέκταση, ξεκίνησε να γνωρίζει αλλεπάλληλες ήττες, ενώ δεν κατάφερε να πείσει 

και να συσπειρώσει όλους τους Μουσουλμάνους στα εδάφη του Χαλιφάτου. 

 Ωστόσο, το ΙΚ κατάφερε το παραγόμενο προπαγανδιστικό του υλικό να 

κοινοποιείται και να διασπείρεται μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα 

εργαλεία του Web 2.0 τόσο στα ψηφιακά όσο και στα παραδοσιακά μέσα 

ενημέρωσης και επικοινωνίας, προσδίδοντας στην οργάνωση πολύ μεγάλα 

ποσοστά ορατότητας. Η υψηλή αυτή δημοφιλία και ορατότητα του μηνύματος του 

ΙΚ αιτιολογείται πρώτον, από τη χαοτική δομή και την ελευθερία έκφρασης που 

διαθέτουν τα κοινωνικά δίκτυα και δεύτερον από τη συνεισφορά των μεγάλων 

πρακτορείων ειδήσεων και δυτικών μέσων ενημέρωσης τα οποία αναπαράγουν 

το υλικό της καμπάνιας του ΙΚ σε τέτοιο βαθμό ώστε ουσιαστικά να βοηθούν 

στην προσπάθεια διάδοσης τους μηνύματός του. Επιπλέον υπάρχει ακόμη ένας 

λόγος. Αυτός είναι η αδυναμία αντιμετώπισης της επιτυχούς στρατηγικής 

επικοινωνίας του ΙΚ ακόμη και από δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ. Οι αναφορές 

αμερικανών αξιωματούχων για την αδυναμία αντιμετώπισης της προπαγάνδας 

των τζιχαντιστών του ΙΚ είναι πολλές και χαρακτηριστικές, ενώ οι προσπάθειες 

για αναχαίτιση της απήχησης του μηνύματος του ΙΚ συχνά χαρακτηρίζεται ως 

αποτυχία (Η προπαγάνδα του ISIS υπερέχει της αμερικανικής 2014). Από όλα 

αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι στο σύγχρονο πεδίο στρατιωτικών επιχειρήσεων 

και όχι μόνο, θεωρείται επιβεβλημένη η χρήση των νέων μέσων ψηφιακής 

επικοινωνίας και ιδιαίτερα των κοινωνικών δικτύων. Ταυτόχρονα για την επιτυχία 

της επικοινωνιακής προσπάθειας χρειάζεται μια σωστά σχεδιασμένη και 

ορθολογική στρατηγική επικοινωνίας. Ωστόσο θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η 

επικοινωνία και τα ΜΚΔ δεν μπορούν από μόνα τους να κερδίσουν μάχες εκεί 
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που τις κερδίζουν τα όπλα (Μαυραγάνης 2015). 

 Τα συνολικά κατορθώματα της μέχρι τώρα πορείας του ΙΚ οφείλονται 

στον ορθολογισμό του και τη νεωτερικότητά του. Με εργαλεία μια σύγχρονη 

στρατιωτική τακτική, μια άριστη στρατηγική επικοινωνία και επιτηδευμένη 

προπαγάνδα, σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες και μέσα, μεθόδους 

προνεωτερικού πολέμου και την κατανόηση της κουλτούρας και της 

ιδιοσυγκρασίας των ανθρώπων της περιοχής κατάφερε επισκιάσει όλες τις 

προηγούμενες προσπάθειες οικοδόμησης κράτους  και έθνους. Έχει λοιπόν 

τις προϋποθέσεις να επιτύχει εκεί όπου απέτυχαν όλες οι μεταπολεμικές 

ένοπλες οργανώσεις, δηλαδή να δημιουργήσει έναν νέο τύπο κράτους, 

αρκετά μεγάλου, ισχυρού και από στρατηγικής απόψεως αρκετά 

σημαντικού, ώστε να τραβήξει την προσοχή του κόσμου. Όσον αφορά το 

τελευταίο το έχει σίγουρα καταφέρει αφού ένας πολύ μεγάλος αριθμός 

κρατών και διεθνών οργανισμών έχει κινητοποιηθεί προκειμένου να το 

αντιμετωπίσουν (Partners 2016). 

 Η ασταθής κατάσταση στην περιοχή ευνόησε την ανάπτυξη του ΙΚ το 

οποίο εκμεταλλεύτηκε το χάος που επικρατεί. Οι αντίπαλες μεγάλες και 

περιφερειακές δυνάμεις μαστίζονται από την ασυμφωνία στόχων και 

συμφερόντων, αφήνοντας χώρο στο ΙΚ να εξελιχθεί και να κυνηγήσει χωρίς 

σημαντικά εμπόδια τους στόχους του. Παρόλα αυτά, τα δεδομένα στο 

ρευστό περιβάλλον της Μέσης Ανατολής φαίνεται ότι μεταβάλλονται σε 

βάρος του ΙΚ.72 Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί ήδη έχουν κλονίσει σοβαρά τις 

θέσεις του, ενώ οι συντονισμένες επιχειρήσεις που έχει εξαπολύσει ο 

Ιρακινός στρατός έχουν προκαλέσει την απώλεια εδαφών και συρρίκνωση 

                                                      
72

 Σύμφωνα με πηγές του Αμερικανικού Πενταγώνου, στα τέλη του 2016, το ΙΚ έχει χάσει περίπου 
το 43% των περιοχών του συνολικού Χαλιφάτου (57% των περιοχών στο Ιράκ και 27% των 
περιοχών στη Συρία). Επιπλέον το ΙΚ έχει χάσει την κυριότητα σημαντικών πόλεων στο Ιράκ όπως 
τη Φαλούτζα, το Ραμάντι και το Τικρίτ. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η μάχη για την 
ανακατάληψη της Μοσούλης από τις Ιρακινές δυνάμεις με την βοήθεια των συμμαχικών εναέριων 
βομβαρδισμών. Στη Συρία το ΙΚ έχει χάσει το Κομπάνι, το Ται Αβγιάντ και τη Χασάκα (Wright, και 
συν. 2016). Το Αύγουστο του 2016 το Αμερικανικό Πεντάγωνο υπολόγιζε ότι περίπου 45.000 
μαχητές του ΙΚ έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις (Department of Defense Press Briefing by 
Lieutenant General Sean MacFarland, commander, Combined Joint Task Force-Operation 
Inherent Resolve via teleconference from Baghdad, Iraq 2016). Στα τέλη του Οκτωβρίου 2016, 
αμερικανικές στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι 800 με 900 μαχητές του ΙΚ έχουν χάσει τη ζωή τους 
κατά τη διάρκεια των πρώτων δέκα ημερών των επιχειρήσεων ανακατάληψης της Μοσούλης (Scott 
2016). 
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της ισχύος του.  

 Το μέλλον του ΙΚ διαγράφεται ζοφερό ωστόσο την περίοδο 2006 - 

2011 είχε βρεθεί σε πολύ χειρότερη θέση και παρόλες τις αντιξοότητες 

κατάφερε να ανακάμψει. Υπάρχουν λοιπόν κάποια πιθανά σενάρια για την 

τύχη του Χαλιφάτου και του ΙΚ ως οργάνωσης (Wright, και συν. 2016, 13-

16). Μια πιθανότητα είναι να διατηρήσει την κυριαρχία του σε κάποιες 

περιοχές έχοντας όμως υποβαθμισμένες δυνατότητες δράσης. Παρά τις 

σημαντικές απώλειες εδαφών, οι μαχητές του ΙΚ έχουν επιδείξει 

επανειλημμένα στο παρελθόν, σημαντική αντοχή στον πόλεμο, 

αντιμετωπίζοντας τις επιθέσεις των εχθρών τους με θάρρος και 

αποφασιστικότητα. Η φήμη και το κύρος που έχει κερδίσει ανάμεσα στους 

τζιχαντιστές θα το βοηθήσει να αντέξει αποφεύγοντας την πλήρη 

κατάρρευση (Χάρτες 10 και 11). 

 Σε ένα δεύτερο σενάριο το Χαλιφάτο θα μπορούσε να εξασφαλίσει 

την συνέχεια της ύπαρξής του έχοντας όμως πολλά προβλήματα. Ήδη το ΙΚ 

αγωνίζεται για την επιβίωσή του. Η επέκτασή του εδώ και καιρό, έχει 

σταματήσει, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς με τις απώλειες νέων 

εδαφών. Παράλληλα η αδυναμία καλλιέργειας σχέσεων εμπιστοσύνης με 

τους τοπικούς πληθυσμούς δημιουργεί σαθρά θεμέλια στο οικοδόμημα της 

μουσουλμανικής ουτοπίας που ευαγγελίζεται το ΙΚ. Το κλίμα τρομοκρατίας 

που βιώνουν καθημερινά αμέτρητοι κάτοικοι του Ιράκ και της  Συρίας από 

τους μαχητές του ΙΚ εξαιτίας της πολλές φορές αναίτιας και βάναυσης 

συμπεριφοράς τους, έχει προκαλέσει την δυσαρέσκεια μεγάλης μερίδας του 

πληθυσμού με αποτέλεσμα την δημιουργία ιδιαίτερα αρνητικού κλίματος 

(Fisk 2015).  

 Ωστόσο, η αποφασιστικότητα της Συμμαχίας να εξαλείψει την απειλή 

του ΙΚ μπορεί να οδηγήσει τελικά στην κατάρρευση του Χαλιφάτου. 

Θεωρείται λοιπόν πιθανή η αναζήτηση καταφυγίου και η ανασύνταξη των 

δυνάμεων του ΙΚ στην έρημο. Δηλαδή όπως είχε κάνει ο Μπιν Λάντεν στο 

παρελθόν. Η λύση αυτή αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο τύπου του ΙΚ, αλ-

Αντνάνι, λίγο πριν σκοτωθεί σε αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ, τον 

Αύγουστο του 2016 (Wright, και συν. 2016, 13). 
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 Στην περίπτωση της διάλυσης του Χαλιφάτου τα μέλη του έχουν 

αρκετές επιλογές προκειμένου να αποφύγουν την σύλληψη ή τον θάνατο. 

Αρκετοί μαχητές έχουν την δυνατότητα να διαφύγουν στις εστίες τους 

δηλαδή στις χώρες προέλευσής τους και να παραμείνουν εκεί για όσο 

διάστημα χρειαστεί. Άλλοι πάλι μπορούν να αναζητήσουν καταφύγιο σε 

άλλες τζιχαντιστικές οργανώσεις, στη Μέση Ανατολή ή και σε χώρες της 

Βορείου Αφρικής. Το ΙΚ είχε ενεργούς κλάδους στην Λιβύη, στην Αίγυπτο, 

στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν (Χάρτης 12).  

 Παράλληλα, η αυξημένη πίεση στο ΙΚ έχει ήδη προκαλέσει την αλλαγή 

στόχευσης της ηγεσίας του από την Μέση Ανατολή στις εχθρικές χώρες της 

Δύσης που το πολεμούν. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες υποδηλώνουν αυτή τη στροφή, ενώ παράλληλα 

υποδεικνύουν το δίκτυο συμμάχων και συνεργατών του Χαλιφάτου στην 

Ευρώπη, τις ΗΠΑ και αλλού στον κόσμο. Παραδείγματα αυτής της δράσης 

βίωσε ο δυτικός κόσμος αρκετές φορές μέσα στο 2016 και από ότι φαίνεται 

θα υπάρξει συνέχεια. Μάλιστα στην Τρίτη έκδοση του διαδικτυακού 

περιοδικού Ramiyah, το ΙΚ δίνει οδηγίες για επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ σε 

μεμονωμένους τρομοκράτες (lone-wolf). Στις οδηγίες που δίνει αναφέρει την 

στοχοποίηση διασημοτήτων, χώρους φεστιβάλ, πολιτικών συγκεντρώσεων 

και παρελάσεων (Wright, και συν. 2016, 16).  

 Πιο πιθανό φαντάζει το σενάριο της κατάρρευσης του Χαλιφάτου και 

την έκπτωση του ΙΚ από κρατική οντότητα σε τρομοκρατικό δίκτυο, 

αντίστοιχο της Αλ Κάιντα. Ωστόσο η ήττα αυτή δεν θα απαλλάξει τη Δύση 

από τις τρομοκρατικές επιθέσεις ανοίγοντας ένα μεγάλο κύκλο τυφλής 

τρομοκρατίας με αμέτρητους νεκρούς και τραυματίες. Όσο αποτελεσματικές 

και αν είναι οι υπηρεσίες ασφαλείας και όσο αυστηρά μέτρα ελέγχου και αν 

ληφθούν, είναι απίθανο να αποτρέπονται όλες οι απόπειρες επιθέσεων. 

Πολύ περισσότερο όταν οι τζιχαντιστές βρίσκονται εντός των τειχών.  

 Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το ΙΚ δεν αποτελεί ένα νέο 

είδος επαναστατικού κινήματος. Ωστόσο η διαφορετικότητά του έγκειται στο 

γεγονός ότι αν τα καταφέρει να επιβιώσει χωρίς ουσιαστικές απώλειες θα 

είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία που ένα κράτος γεννιέται από 
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καθαρή τρομοκρατία μέσω ενός προνεωτερικού κατακτητικού πολέμου. Αν 

δηλαδή το Ιράκ και η Συρία διαμελιστούν και το ΙΚ καταφέρει να κρατήσει 

στην κατοχή του τις σουνιτικές περιοχές των δύο χωρών, τα πράγματα θα 

γίνουν πολύ δύσκολα για ολόκληρη την περιοχή.  Μια τέτοια εξέλιξη, είναι 

βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε έναν νέο κύκλο αίματος αφού η κοσμοθεωρία του 

ΙΚ απαιτεί την επέκταση. Έτσι τα γειτονικά κράτη  της Ιορδανίας, του 

Λιβάνου και του Ισραήλ πρόκειται να μπουν αργά ή γρήγορα στο 

στόχαστρο της οργάνωσης. Από τη άλλη μεριά οι φόβοι που εκφράζουν τα 

κράτη του Κόλπου για την επέκταση του Χαλιφάτου και την επιρροή του 

κοντά ή και μέσα από τα σύνορά τους υπογραμμίζουν την επαναστατική 

δύναμη που μπορεί να αποκτήσει το ΙΚ σε αυτές τις χώρες.  Προς το παρόν, 

το ΙΚ βρίσκεται σε αναδίπλωση δεχόμενο επιθέσεις με αεροπορικούς 

βομβαρδισμούς από αεροσκάφη της Συμμαχίας, ενώ ο ιρακινός στρατός με 

ευρείας κλίμακα χερσαία επιχείρηση έχει καταλάβει τα περίχωρα της 

Μοσούλης και δίνει μάχη με το ΙΚ για την κατάληψή της.  Πολύ σύντομα η 

τύχη του ΙΚ και το μέλλον του ονείρου του Χαλιφάτου θα κριθούν αμφότερα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Η κατάσταση στην προϊσλαμική Αραβία τον 7ο αιώνα μ.Χ 

 Το Ισλάμ εμφανίστηκε στην Αραβία τον έβδομο αιώνα, έχει δηλαδή μια 

ιστορία δεκατριών περίπου αιώνων. Οι κάτοικοι της Αραβίας του έβδομου αιώνα 

ήταν Βεδουίνοι. Οι φυλές των Βεδουίνων ακολουθούσαν μια νομαδική 

κτηνοτροφική ζωή. Ο αρχηγός κάθε φυλής ονομαζόταν σεΐχης ή εμίρης και 

προήδρευε ενός συμβουλίου γερόντων απαρτιζόμενου από τους αρχηγούς των 

φατριών της φυλής. Παρόλο που οι αραβικές φυλές είχαν αναπτυγμένο το αίσθημα 

της κοινής αραβικής καταγωγής αυτό δεν ήταν αρκετό για να τις ενώσει σε ένα 

ενιαίο κράτος. Οι συμμαχίες συνάπτονταν με βάση τα εμπορικά και οικονομικά 

συμφέροντα ή με εξωτερικές πιέσεις από τις μεγάλες δυνάμεις της περιοχής, την 

χριστιανική Βυζαντινή και την ζωροαστρική Περσική αυτοκρατορία. Ωστόσο στα 

τέλη του 6ου αιώνα είχαν ωριμάσει οι συνθήκες για την εθνική ενότητα των 

Αράβων. 

 Στις αρχές του 7ου αιώνα οι Βυζαντινο-περσικοί πόλεμοι βρίσκονταν στην 

κορύφωσή τους, με τις προσπάθειες του αυτοκράτορα Ηράκλειου να αποκτήσει 

τον έλεγχο της περιοχής καθώς και να απελευθερώσει την Παλαιστίνη από τους 

Πέρσες που την είχαν καταλάβει. Φυσικοί σύμμαχοι των βυζαντινών ήταν οι 

αραβικές φυλές που κατοικούσαν στη Συρία και την Παλαιστίνη, ενώ σύμμαχοι των 

Περσών ήταν οι φυλές του Κόλπου, οι Εβραίοι και οι Νεστοριανοί χριστιανοί. Οι 

δύο αυτοκρατορίες ανταγωνίζονταν για τον έλεγχο της Παλαιστίνης και του δρόμου 

προς την Αίγυπτο. Όπως και σήμερα οι μεγάλες δυνάμεις δεν επιθυμούσαν την 

ένωση των Αράβων αντιθέτως προτιμούσαν την πολυδιάσπαση και τις 

αντιμαχόμενες περιφερειακές φυλές (Μπαντάουη, Εισαγωγή στην Ιστορία του 

Ισλαμικού Κόσμου. Α' τόμος 2003, 100-105). 

 Οι βασικές πόλεις της περιοχής ήταν η Μέκκα (Makkah) και το Γιάθριμπ 

(αργότερα Μεδίνα). Η Μέκκα ήταν η πιο σημαντική πόλη της Αραβίας των 

Βεδουίνων και βρισκόταν κάτω από την κυριαρχία της φυλής, των Κουραϊσιτών73 

(Quraysh) με γενάρχη της τον Κουσάι. Ο ρόλος των Κοραϊσιτών ήταν να 

διατηρήσουν την πολιτική, οικονομική, και πολιτιστική ανεξαρτησία της Μέκκας 

                                                      
73

 Η λέξη Κοραϊσίτης σημαίνει «αυτός που ασχολείται με το χρήμα». 
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έναντι όλων των βασικών πολιτικών και πολιτιστικών δυνάμεων της περιοχής και 

παράλληλα να διατηρήσουν την ηγεμονία τους πάνω στις φυλές των Βεδουίνων 

της ερήμου γύρω από την πόλη.  

 Η θέση της Μέκκα μακριά από τις μεγάλες δυνάμεις της περιοχής, 

καθιστούσε τη στρατιωτική κατάληψη σχεδόν αδύνατη, ενώ η οικονομική και 

εμπορική ευμάρειά της βοήθησε στην εν γένει πρωτοκαθεδρία της. Στην 

ισχυροποίηση της πόλης συνέβαλλε και η ανάδειξή της σε θρησκευτικό κέντρο της 

περιοχής, όπου οι παγανιστικές λατρείες όλων των Βεδουίνων καθώς και άλλες 

λατρείες της περιοχής, μπορούσαν να συνυπάρχουν γύρω από ένα κοινά 

αποδεκτό σύμβολο, το βράχο της Κάαμπα (Μπαντάουη, Εισαγωγή στην Ιστορία 

του Ισλαμικού Κόσμου. Α' τόμος 2003, 97). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι 

Κοραϊσίτες και οι υπόλοιποι Βεδουίνοι να έχουν σαφή γνώση των βασικών θέσεων 

των μονοθεϊστικών παραδόσεων της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή του 

Χριστιανισμού, του Ιουδαϊσμού και του Ζωροαστρισμού, ενώ και οι ίδιοι πίστευαν 

στην ύπαρξη του Αλλάχ, του ενός και μοναδικού Θεού και δημιουργού των 

πάντων. Έτσι, όταν τον έβδομο αιώνα ο Προφήτης Μωάμεθ, κήρυξε τον απόλυτο 

μονοθεϊσμό του Ισλάμ και μιλούσε για παράδεισο, κόλαση και τελική κρίση, οι 

ακροατές του μπορούσαν πολύ καλά να αντιληφθούν τους όρους που 

χρησιμοποιούσε και το νόημα των λόγων του. Ωστόσο, οι κοινωνικο-πολιτικές 

συνέπειες του κηρύγματος του Μωάμεθ ήταν, το λιγότερο, επαναστατικές για την 

καθεστηκυία τάξη των Κοραϊσιτών και των συμμάχων τους. 

 Η Μέκκα βρισκόταν σε αντιπαλότητα με την άλλη μεγάλη πόλη της περιοχής 

την Γιάθριμπ όπως και με τις φιλοπερσικές φυλές του Κόλπου. Μετά το θάνατο 

του Κουσάι οι Κοραϊσίτες χωρίστηκαν σε δύο μεγάλες οικογένειες με διαφορετικές 

δραστηριότητες και διαφορετικές ιδεολογίες. Η οικογένεια των Ομαϋαδών, η 

ασχολήθηκε με το εμπόριο, την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Η άλλη μεγάλη 

οικογένεια αυτή των Χασιμιτών, ανέλαβε αποκλειστικά τις θρησκευτικές 

δραστηριότητες της πόλης. Από τους Χασιμίτες κατάγεται η οικογένεια του 

Προφήτη Μωάμεθ (Μπαντάουη, Εισαγωγή στην Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου. Α' 

τόμος 2003, 74-77 και 97-100) (Μακρής 2004, 61-63) 
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Ο Μωάμεθ 

 Ο Μωάμεθ74 γεννήθηκε το 570-1 μ.Χ. στη Μέκκα και ανήκε στη φυλή των 

Κουραϊσιτών και στην οικογένεια των Χασιμιτών. Η οικογένειά του είχε καλές 

σχέσεις με τους Βυζαντινούς και τους Αιθίοπες. Λόγω της σχέσης της οικογένειας 

του με το τέμενος της Κάαμπα, ο Μωάμεθ έζησε από πολύ μικρός σε ένα 

περιβάλλον θρησκευτικού συγκρητισμού. Ασχολήθηκε με το εμπόριο με 

αποτέλεσμα να έλθει σε επαφή με Βυζαντινούς, Εβραίους και Πέρσες. Ο γάμος 

του με την πλούσια χήρα Χαντίτζα τον βοήθησε να συμπεριληφθεί στους ισχυρούς 

Κοραϊσίτες της Μέκκα. Ο Μωάμεθ θεωρούνταν από την κοινωνία της Μέκκας ένας 

καλός, δίκαιος, έντιμος και έξυπνος άνθρωπος. Σύμφωνα με την ισλαμική 

παράδοση σε ηλικία σαράντα ετών, εμφανίστηκε μπροστά του ο αρχάγγελος 

Γαβριήλ και μετά από αυτή την εμπειρία ο Μωάμεθ άρχισε να κηρύττει τον λόγο 

του Θεού, περίπου το 610 μ. Χ.  

 Τα πρώτα δέκα χρόνια η κοινωνία της Μέκκας δεν υποδέχθηκε με ιδιαίτερο 

ενθουσιασμό τις διδαχές του Μωάμεθ, ο οποίος κήρυττε μια αυστηρή μονοθεϊστική 

λατρεία, καταδικάζοντας τις κοινωνικο-οικονομικές διαφορές με αποτέλεσμα να 

εμφανίζεται κριτής υπάρχουσας πολιτική τάξη. Η άρχουσα οικογένεια των 

Ομαϋαδών (Umayyad) αντέδρασε με σκοπό να σταματήσει το κήρυγμά του. 

Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσουν απειλές 

κατά της ζωής του. Το 620 μ.Χ ο Μωάμεθ προσκλήθηκε από τους κατοίκους της 

πόλης Γιάθριμπ, οι οποίοι, έχοντας ακούσει για την τιμιότητά του, τον 

παρακάλεσαν να έλθει ως διαιτητής σε μια σοβαρή ασυμφωνία μεταξύ των 

τοπικών φυλών. 

 Η εξέλιξη αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ιστορία του Ισλάμ και οι 

συνέπειές της γίνονται αισθητές μέχρι και σήμερα. Για τον Μωάμεθ ήταν η ευκαιρία 

να φύγει και να σωθεί από τους αντιπάλους του, ενώ ταυτόχρονα του δόθηκε η 

ευκαιρία να ιδρύσει την πρώτη ισλαμική πολιτεία της ιστορίας. Έτσι το 622, ο 

Μωάμεθ και οι οπαδοί του, έφυγαν κρυφά από τη Μέκκα. Η φυγή αυτή 

ονομάστηκε Εγίρα (hijra) που σημαίνει μετοικεσία, μετανάστευση, φυγή ή 
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 Ο πλήρες όνομα του Μωάμεθ πριν γίνει προφήτης ήταν Muhammad ibn Abd Allah. Σύμφωνα με 
το Κοράνι η αποκάλυψη έγινε στον Μωάμεθ, που ήταν γιός του Αμτζντάλλα, γιού του, Αμπντ Αλ-
Μουττάλεμπ, γιού του Χάσεμ, γιού του Κουσάι, που ήταν γιός του Κιλάμπ (Μακρής 2004, 66-67). 
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εγκατάλειψη σηματοδοτώντας την έναρξη της μουσουλμανικής χρονολογίας. Οι 

κάτοικοι του Γιάθριμπ έγιναν όλοι μουσουλμάνοι και ιδρύθηκε η πρώτη Κοινότητα 

των Πιστών (Ούμμα). Από τότε η πόλη Γιάθριμπ ονομάστηκε madinat al-nabi, 

δηλαδή πόλη του Προφήτη, ή απλά al-Madina, όρος που αποδόθηκε στην 

ελληνική γλώσσα ως «Μεδίνα». 

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

Ισλάμ και ισλαμισμό, που σημαίνει «υποταγή του ανθρώπου στο θέλημα του ενός 

και μοναδικού Θεού» 75  (Μπαντάουη, Εισαγωγή στην Ιστορία του Ισλαμικού 

Κόσμου. Α' τόμος 2003, 126). Το Ισλάμ ήταν κάτι παραπάνω από ένας 

προσωπικός κώδικας συμπεριφοράς που επέτρεπε στον πιστό να ακολουθεί το 

δρόμο του Θεού σε μια κατά τα άλλα άπιστη κοινωνία. Πολύ περισσότερο από 

αυτό, το Ισλάμ νουθετούσε την κοινωνία με ένα νόμο-μοντέλο συμπεριφοράς 

επηρεάζοντας όλες τις κοινωνικές πρακτικές και αξίες και τις μετουσίωνε σε κάτι 

καινούργιο, σε κάτι ουσιαστικά διαφορετικό από αυτό που υπήρχε μέχρι εκείνη τη 

στιγμή. Το Ισλάμ δεν περιοριζόταν στη θεοσεβή ανάπλαση του ατόμου αλλά 

επιθυμούσε τη μεταρρύθμιση ολόκληρης της κοινωνίας. Εδώ λοιπόν έγκειται η 

ιστορική σημασία της ισλαμικής πολιτείας της Μεδίνας για πολλούς 

μουσουλμάνους ως βασικό παράδειγμα-μήτρα οργάνωσης του ισλαμικού κράτους. 

Η ισλαμική πολιτεία στη Μεδίνα ήταν ένα πολίτευμα, μια κοινωνική τάξη 

πραγμάτων, καθώς και ένα προσωπικό και κοινωνικό όραμα απόλυτα 

συνυφασμένο με το Ισλάμ ως θρησκευτική παράδοση, ως πολιτική πρακτική και 

ως κοινωνική επιταγή, με τον Προφήτη του Θεού στη θέση του θρησκευτικού, 

πολιτικού και στρατιωτικού αρχηγού της Κοινότητας των Πιστών. 

 Η αποτελεσματικότητα της πρότασης του Μωάμεθ αποδείχθηκε με την 

αύξηση ισχύος του κινήματος του. Έκανε τόσους οπαδούς και τόσους εχθρούς 

μέσα σε δώδεκα χρόνια από τότε που άρχισε το κήρυγμά του (610) που οι φίλοι 

του, του έδωσαν τη διακυβέρνηση μιας πόλης, και οι εχθροί του απειλούσαν να 

τον σκοτώσουν (622). Επιπλέον ο Θεός του δεν είχε υπερβολικές απαιτήσεις από 

τους πιστούς, παραδεχόταν τον αραβικό τρόπο ζωής, ήταν λιτός και ο λόγος του 
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 Οι μουσουλμάνοι δεν δέχονται τον όρο «μωαμεθανισμός» ως εναλλακτική ονομασία του Ισλάμ, 
υποστηρίζοντας ότι η θρησκεία τους αναφέρεται άμεσα στην υποταγή που οφείλουν στον Θεό και 
όχι στην στενή σχέση τους με τον Προφήτη Του. 
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ήταν η αραβική. Επιπλέον, δεν φιλοδοξούσε να αλλάξει τον τρόπο της 

καθημερινής ζωής των Αράβων. Πολύ σημαντικό επίσης ήταν το γεγονός ότι ο 

απόστολός Του δεν ανήκε σε καμία φυλή, αφού οι Κοραϊσίτες, η φυλή των 

πατέρων του, τον είχε κυνηγήσει. Με το σκεπτικό αυτό του απλού βεδουίνου της 

εποχής εκείνης, ο Μωάμεθ δεν είχε φυλή αλλά την Ούμμα και άρα μπορούσε να 

είναι ανιδιοτελής ηγέτης και άνθρωπος του Θεού. Ο Μωάμεθ λοιπόν οδηγούσε το 

έθνος του στην αλλαγή της διαφυλετικής συμπεριφοράς του. Το Ισλάμ της πρώτης 

περιόδου στόχευε στην εθνική ενότητα και την κοινή προσπάθεια. Αυτό ήταν που 

έκανε ισχυρή τη νέα θρησκευτική πρόταση.  

 Με τους όρους της ιστορίας των θρησκευμάτων, ο Μωάμεθ δεν ίδρυσε μια 

καινούργια θρησκεία. Όπως και άλλοι προφήτες πριν από αυτόν, ήλθε ως 

μεταρρυθμιστής της σημιτικής μονοθεϊστικής θρησκείας του Μωυσή, του Αβραάμ 

και του Ιησού, οι οποίοι αποτελούν προφήτες του Θεού. Σύμφωνα με τον Μωάμεθ, 

ο Θεός φανερώθηκε στον κόσμο πολλές φορές. Η τελευταία φορά, πριν από αυτόν 

ήταν με τον Ιησού, τον οποίο οι μουσουλμάνοι τιμούν ως μεγάλο προφήτη, αλλά 

όχι ως υιό του Θεού. Υποστηρίζουν ότι η Αγία Γραφή περιέχει μόνον ένα μέρος 

της διδασκαλίας του Ιησού και αυτό διαστρεβλωμένο. Για το λόγο αυτόν, μέσα 

στην απέραντη καλοσύνη και αγάπη Του για τον άνθρωπο, ο Θεός αποφάσισε να 

αποκαλύψει για μια τελευταία φορά το λόγο του μέσω ενός νέου Προφήτη. 

 Μετά την εγκαθίδρυση του Ισλάμ στη Μεδίνα, ο Μωάμεθ ανέλαβε πολεμικές 

επιχειρήσεις εναντίον της Μέκκα και των άπιστων φυλών των Βεδουίνων της 

ερήμου. Σημείο καμπής για την ιστορία του Ισλάμ αποτελεί η μάχη της Μπάντρ 

(Badr), το 624 μ.Χ., στην οποία οι μουσουλμάνοι κατατρόπωσαν μια σαφώς 

μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη ανδρών από τη Μέκκα υπό την καθοδήγηση του 

Προφήτη. Τελικά την άνοιξη του 632 ολόκληρη η Αραβία ενώθηκε κάτω από τη 

σημαία του Ισλάμ. Ο Προφήτης πέθανε τρεις μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 632 

και τάφηκε στη Μεδίνα. 

 Ο θάνατος του Προφήτη προκάλεσε ρήγματα στην μουσουλμανική 

κοινότητα. Η περίοδος που ακολούθησε ονομάζεται περίοδος του χαλιφάτου 

διακρίνεται σε τρεις επιμέρους χρονικές περιόδους: στην περίοδο των ορθά και 

καθοδηγούμενων χαλίφηδων, ή αλλιώς η εποχή των τεσσάρων Ορθοδόξων 

Χαλιφών (Αλ-Χουλαφαά Αλ-Ρασιντούν) (632-661). Ακολούθησε η δυναστική 
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περίοδος των Ομαϋαδών (Umayyad) (661-750) και η δυναστική περίοδος των 

Αββασιδών (Abbasid) (750-1258) η οποία τελειώνει με την κατάληψη της εξουσίας 

του κράτους από τα τουρκικά φύλα, που είχαν μεταφερθεί ως φυλές μισθοφόρων 

από την κεντρική Ασία (Μακρής 2004, 61-74) (Μπαντάουη, Εισαγωγή στην 

Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου. Α' τόμος 2003, 110-113). 

Τα δογματικά θεμέλια του Ισλάμ και η Κοινότητα των Πιστών 

 Ο ισλαμικός λόγος στηρίζεται σε τέσσερεις βασικές δογματικές πηγές: το 

Κοράνι (Quran), τις Χαντίθ (hadith) και τις δύο αρχές επιχειρηματολογίας Ιτζμα 

(ijma) και Γκίγιας (qiyas) ή Ιτζντχαντ (ijtihad). Οι πηγές αυτές αποτελούν τη βάση 

του ισλαμικού λόγου και τα θεμέλια του ισλαμικού νόμου, τη Σαρία (Sharia), έτσι 

όπως αυτός κωδικοποιείται και ερμηνεύεται από τους θεολόγους 

νομοδιδασκάλους (ulama). Επιπλέον προσφέρουν το θεωρητικό υπόβαθρο για 

αυτά που ονομάζονται οι «πέντε στύλοι του Ισλάμ» δηλαδή την ομολογία της 

πίστης, την καθημερινή προσευχή, τη νηστεία/αποχή του Ραμαζανιού, την 

υποχρέωση της ελεημοσύνης και το προσκύνημα στη Μέκκα (Μακρής 2004, 

115). 

Το Κοράνι 

 Το Κοράνι είναι το ιερό βιβλίο των μουσουλμάνων το οποίο αποκαλύφθηκε 

από τον Θεό στους ανθρώπους μέσω του Προφήτη Μωάμεθ κατά τη διάρκεια 

είκοσι περίπου χρόνων. Ο όρος Κοράνι απαντάται στο ίδιο το κείμενο περί τις 

εβδομήντα φορές και το νόημά του ποικίλλει. Για την πλειονότητα των 

μουσουλμάνων ερευνητών ο όρος μεταφράζεται ως «η Απαγγελία» και αναφέρεται 

στον ίδιο τον Προφήτη Μωάμεθ και στο γεγονός ότι το Κοράνι είναι κυρίως προς 

απαγγελία παρά ένα κείμενο προς ανάγνωση (Μακρής 2004, 117-126) 

(Μπαντάουη, Εισαγωγή στην Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου. Α' τόμος 2003, 122-

125). 

 Το Κοράνι αποτελείται από 114 τμήματα που ονομάζονται suwar (ενικ. 

sura). Η έκταση της κάθε sura ποικίλλει από τρεις στίχους έως 286-7. Οι suwar 

διακρίνονται συνήθως σε δύο κατηγορίες: αυτές που αποκαλύφθηκαν στη 

λεγόμενη πρώιμη περίοδο του Μωάμεθ, όταν εκείνος βρισκόταν ακόμη στη Μέκκα, 
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και αυτές που αποκαλύφθηκαν όταν ο Προφήτης είχε καταφύγει στη Μεδίνα 

(Μακρής 2004, 118). 

 Για τα μέλη της Κοινότητας των Πιστών το Κοράνι, αποτελεί αυτόν καθαυτό 

το Λόγο του Θεού, όπως αποκαλύφθηκε στον Προφήτη. Σε αντίθεση με την Αγία 

Γραφή, όπου θεόπνευστοι άνθρωποι γράφουν για τον Θεό, στο Κοράνι ο ίδιος ο 

Θεός μιλά στην ανθρωπότητα. Σύμφωνα με τις παραδόσεις του Ισλάμ το Κοράνι 

αποτελεί την τελευταία Διαθήκη που ο Θεός αποφάσισε να αποκαλύψει στους 

ανθρώπους. Θεωρείται λοιπόν η κορωνίδα και τελείωση της μονοθεϊστικής 

παράδοσης της Μέσης Ανατολής. Κατά μία άλλη άποψη, το Κοράνι δεν 

εμφανίζεται ως κάτι καινούργιο, ως μια νέα θεία αποκάλυψη αλλά ως επανόρθωση 

των λαθών των προηγούμενων αποκαλύψεων. Δηλαδή αποτελεί την αρχική, 

αρχέτυπη, τη μία και μοναδική θεϊκή αποκάλυψη, η οποία έρχεται να διορθώσει τα 

σφάλματα και τις παραλείψεις που τέλεσαν αυτοί που παρέλαβαν τις δύο 

προηγούμενες αποκαλύψεις, την ιουδαϊκή μέσω των βιβλίων της Τορά και τη 

χριστιανική μέσω της Αγίας Γραφής (Μακρής 2004, 119-120). 

 Το Κοράνι προέκυψε ως γραπτό κείμενο όταν λίγα χρόνια μετά το θάνατο 

του Μωάμεθ, οι διάδοχοί του συγκέντρωσαν όλα τα κομμάτια του Κορανίου που 

μέχρι εκείνη τη στιγμή αποτελούσαν μέρος των προφορικών παραδόσεων των 

μουσουλμάνων και απαγγέλλονταν από διαφορετικούς ανθρώπους, οι οποίοι 

βρίσκονταν κοντά στον Προφήτη κατά τη διάρκεια της ζωής του. Μαζί με αυτά 

συγκεντρώθηκαν και τα τμήματα εκείνα του Κορανίου που είχαν αποτυπωθεί ως 

κείμενα σε διάφορα υλικά (πάπυρο, λεπτή πέτρα, δέρμα ζώου) και βρίσκονταν 

στην κατοχή κάποιων από τους πιστούς (Μακρής 2004, 121) (Μπαντάουη, 

Εισαγωγή στην ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου. τόμος Β' 2013, 37-39). 

Αλ Χαντίθ (al-hadith) 

 Η δεύτερη θεμελιακή πηγή του Ισλάμ μετά το Κοράνι είναι η Σούνα (Sunna). 

Ο όρος Σούνα μπορεί να μεταφραστεί ως έθιμο ή εθιμική συμπεριφορά, αλλά στη 

συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρεται στις παραδόσεις εκείνες που αφορούν την 

ζωή, τις συνήθειες και τις πρακτικές του Προφήτη από την στιγμή που άρχισε το 

κήρυγμά του έως τον θάνατό του. Το περιεχόμενο των παραδόσεων αυτών 

αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους μουσουλμάνους. 
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 Η Σούνα του Προφήτη ονομάζεται επίσης χαντίθ (hadith), δηλαδή ένα 

σύνολο ιστοριών που αφορούν πράξεις και λόγια του Προφήτη (Μακρής 2004, 

127). Ετυμολογικά ο όρος χαντίθ σημαίνει διήγηση ή αφήγηση, με την προσθήκη 

όμως του οριστικού άρθρου (al-hadith) σημαίνει «παράδοση του Προφήτη» και 

αναφέρεται σε κάτι που ο Προφήτης Μωάμεθ είπε ή έκανε ή σε κάτι που έγινε ή 

ελέχθη, μπροστά του και για το οποίο εξέφρασε θετική γνώμη.  

 Δύο σημεία πρέπει να υπογραμμιστούν εδώ. Πρώτον, παρότι οι όροι Σούνα 

και Χαντίθ χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, δεν σημαίνουν ακριβώς το ίδιο. Ο όρος 

Σούνα αναφέρεται σε αυτή καθαυτή την πρακτική ή τη γνώμη του Προφήτη, ενώ ο 

όρος χαντίθ παραπέμπει στη διήγηση ή αφήγηση από κάποιον τρίτο περί αυτής 

της πρακτικής ή γνώμης, η οποία, με κάποιον τρόπο, έχει φθάσει μέχρι τις μέρες 

μας. Δεύτερον, κατά κανόνα ο όρος παράδοση αναφέρεται σε πρακτικές ή ιδέες 

συλλογικού χαρακτήρα που προέρχονται από το παρελθόν. Γι’αυτό είναι δύσκολο 

να αποδοθεί σε μια ιστορική αρχή ή να παρουσιαστεί ως έργο ενός μόνο 

προσώπου ή μίας συγκεκριμένης ομάδας προσώπων (Μακρής 2004, 127). 

 Οι χαντίθ αποτελούν παραδόσεις του Προφήτη, ακριβώς επειδή μπορούν 

να αποδοθούν στο πρόσωπό του και να φτάσουν σε μας μέχρι σήμερα μέσα από 

μια συνεχή αλυσίδα μαρτυριών που ενώνει το παρόν με τον ίδιο τον Προφήτη ή με 

τον άμεσο περίγυρό του. Με άλλα λόγια, αυτό που σήμερα θεωρείται έγκυρη 

χαντίθ πρέπει να συνοδεύεται από μια αλυσίδα ονομάτων και βιογραφικών 

στοιχείων, καθώς και από τις λεπτομέρειες των συνθηκών μετάδοσης της 

πληροφορίας από το ένα πρόσωπο στο άλλο, ξεκινώντας από τον Προφήτη και 

φτάνοντας στον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας (Μακρής 2004, 128). Σεβάσμιοι 

λόγιοι από την εποχή των Σαλάφ συγκέντρωσαν όλες τις γραπτές και προφορικές 

αναφορές για τη ζωή του Μωάμεθ και τις επιμελήθηκαν σε έξι συλλογές, καθεμία 

από τις οποίες αναγνωρίζεται ως ορθόδοξη και ιερή από τους (σουνίτες) 

μουσουλμάνους σήμερα (οι σιίτες έχουν τη δική τους συλλογή) (Habeck, Οι 

Μαχητές του Θεού 2008, 60). 

 Στον ισλαμικό κόσμο υπάρχουν πολλές συλλογές χαντίθ, αποτελούμενες 

από πολλούς τόμους η καθεμιά. Καθώς δεν υπάρχουν κεντρικές εκκλησιαστικές 

αρχές, το θέμα της αξιοπιστίας ήταν και παραμένει ιδιαίτερα δύσκολο. Έτσι, 

κάποιες από αυτές τις συλλογές θεωρούνται πιο αξιόπιστες από άλλες, σύμφωνα 
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πάντα με κριτήρια που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μουσουλμάνων θεολόγων 

νομοδιδασκάλων διαμέσου των αιώνων (Μακρής 2004, 128). 

 Οι χαντίθ παρέχουν το περιεχόμενο και τις επεξηγήσεις για τα περισσότερα 

σημεία που δεν είναι ξεκάθαρα στο Κοράνι. Για παράδειγμα: πώς γίνεται κανείς 

μουσουλμάνος, πώς γίνεται η προσευχή, τι πρέπει να κάνει κανείς κατά τη 

διάρκεια του προσκυνήματος (χατζ) και άλλες λεπτομέρειες σχετικές με τον 

ισλαμικό βίο. Ακόμη και μικρολεπτομέρειες σχετικές με την εμφάνιση, την 

καθημερινή συμπεριφορά και τη λατρεία του Θεού αναφέρονται στις χαντίθ. 

 Καθεμία από τις συλλογές των χαντίθ περιέχει εδάφια (μερικά είναι 

ολόκληρα βιβλία) για τον ιερό πόλεμο, για τις σχέσεις με τους απίστους και τη 

βασική μορφή που θα πρέπει να έχει μια ισλαμική κυβέρνηση. Μερικοί από τους 

κανόνες αυτούς μπορεί να είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένοι. Παραδείγματος χάριν, οι 

χαντίθ διατυπώνουν νόμους για τις αποδεκτές μεθόδους μεταχείρισης αμάχων και 

αιχμαλώτων πολέμου και για την ανάγκη διεξαγωγής ιερού πολέμου και τις 

ανάλογες ανταμοιβές (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 61). 

Σαρία 

 Ο χαρακτηριστικός μουσουλμανικός όρος που εκφράζει την έννοια του 

ηθικού νόμου και της θρησκείας είναι η λέξη Σαρία, η οποία σημαίνει την οδό του 

ηθικού και λατρευτικού καθήκοντος, τους νόμους και κανόνες που βασίζονται στο 

θέλημα του Θεού, όπως αυτοί διατυπώθηκαν στο Κοράνι και διαμορφώθηκαν κατά 

τους τρεις πρώτους ισλαμικούς αιώνες. Προικισμένοι νομικοί επεξεργάστηκαν τα 

ιερά κείμενα του Ισλάμ με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί η μουσουλμανική νομική 

επιστήμη (φικχ: γνώση, νοημοσύνη). Η Σαρία υιοθετούμενη στην πράξη ως νόμος 

του κράτους, αποκτά αυτή την ιδιότητα όμως ταυτόχρονα παραμένει θρησκευτική 

έννοια και κομμάτι της κυριαρχικής εξουσίας του Θεού. Η εφαρμογή της Σαρία δεν 

προϋποθέτει κρατικό ή κάποιον άλλο μηχανισμό για την επιβολή της ως νόμου. 

Επιπλέον περιλαμβάνει διατάξεις που δεν υπάγονται στην περιοχή των σημερινών 

κωδίκων όπως για παράδειγμα θέματα πίστης, αμφίεσης, προσωπικής υγιεινής, 

νηστείας κλπ. Όλες οι πλευρές της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας στον 

δημόσιο και ιδιωτικό βίο, όλες οι περιπτώσεις εμπορικής, οικογενειακής, πολιτικής 
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και θρησκευτικής δραστηριότητας και συμπεριφοράς διέπονται από διατάξεις 

οριζόμενες από την ισλαμική θρησκεία (Γιαννουλάτος 2006, 299-301). 

 Η Σαρία σύμφωνα με τον Μωάμεθ αποτελεί την καθοδήγηση του Θεού για 

την ανθρωπότητα και περιλαμβάνει απαγορεύσεις και ηθικές επιταγές. Το νόημα 

πίσω από την ίδρυση ενός ισλαμικού κράτους είναι η εφαρμογή της Σαρία. Το 

Ισλάμ γεννήθηκε σε μια φυλετική κοινωνία που δεν είχε γραπτή νομοθεσία ούτε 

και κράτος το οποίο θα την εφάρμοζε. Κάθε φυλή ζούσε σύμφωνα με τα δικά της 

ήθη και έθιμα. Ο ιδρυτής του Ισλάμ, ο Μωάμεθ, δημιούργησε αρχικά κράτος, με 

την εισαγωγή μιας νέας και ευρύτερης θρησκευτικής ταυτότητας, ενώνοντας με 

αυτό τον τρόπο τις διασπασμένες φυλές. Για να το κάνει αυτό, έπρεπε να θεσπίσει 

νόμους πάνω από την φυλετική ταυτότητα και να εισαγάγει κανονισμούς 

λειτουργίας ενός κράτους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι ιερές γραφές του Ισλάμ, 

εκτός από θρησκευτικά κείμενα να αποτελούν νομικές συλλογές οι οποίες 

περιέχουν από κληρονομικό δίκαιο μέχρι κανόνες για τη διεξαγωγή του πολέμου 

(McCants 2016, 73). 

Ijma  

 Μετά το Κοράνι και τις hadith, η ijma αποτελεί την τρίτη πηγή του Ισλάμ. Ο 

όρος αναφέρεται στην απόλυτη συμφωνία της μουσουλμανικής κοινότητας. 

Σύμφωνα με το Ισλαμικό λεξικό της Οξφόρδης σημαίνει συναίνεση ή συμφωνία 

(Oxford, ijma 2016). Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για τη σημασία της ως έννοια και 

ποιους ακριβώς αφορά. Για ορισμένους αφορά μόνο τις απόψεις των λόγιων 

μελετητών των ιερών κειμένων ενώ για άλλους η έννοια επεκτείνεται σε όλους τους 

πιστούς. Η δεσμευτική ijma βασίζεται σε μια χαντίθ στην οποία ο Προφήτης 

αναφέρει: «Η κοινότητά μου δεν θα συμφωνήσει ποτέ σε ένα λάθος». Στην πρώτη 

περίοδο μετά το θάνατο του Προφήτη η ijma ήταν απλά ένα φυσικό επακόλουθο. 

Με την πάροδο όμως του χρόνου και την επέκταση του Ισλάμ η διατήρησή της 

μετατράπηκε σε μια φαντασιακή έννοια αφού κάτι τέτοιο δεν ήταν ποτέ εφικτό 

(Μακρής 2004, 131-135). 

Qiyas ή Ijtihad 

 Η τέταρτη και τελευταία πηγή του Ισλάμ, είναι η κατ’ αναλογία 

επιχειρηματολογία, qiyas ή ijtihad. Σύμφωνα με το Ισλαμικό λεξικό της Οξφόρδης 
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σημαίνει ανεξάρτητη συλλογιστική (Oxford, Ijtihad 2016). Έχοντας το Κοράνι και τη 

Σούνα του Προφήτη ως οδηγούς του, ο κάθε πιστός, αλλά ακόμη περισσότερο ο 

νομοδιδάσκαλος και ο δικαστής, μπορεί να αποφασίσει για μια πληθώρα 

ζητημάτων που η καθημερινή ζωή τούς φέρνει αντιμέτωπους. Υπάρχουν όμως 

πολύ περισσότερα ζητήματα τα οποία οι δύο αυτές πηγές δεν καλύπτουν, 

ζητήματα που εμφανίζονται απλά και μόνο λόγω των εξελίξεων που συμβαίνουν 

στις κοινωνίες εξαιτίας του χρόνου που περνά. 

 Προέκυψε λοιπόν η ανάγκη καθορισμού των κριτηρίων με τα οποία το 

ijtihad θα ορίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ισλαμικού νόμου, αλλά και 

σύμφωνα με τις εκάστοτε κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν και 

προσδιορίζουν το εκάστοτε πρόβλημα καθορίζοντας παράλληλα τον τρόπο με τον 

οποίο θα προσεγγισθεί ο ισλαμικός νόμος προκειμένου να αναζητηθεί η λύση του. 

Το ζήτημα ήταν ότι έπρεπε να μετριαστεί το στοιχείο της προσωπικής εκτίμησης 

και αυθαιρεσίας που μπορεί να περιέχει μία ατομική γνωμοδότηση. Γι’ αυτό λοιπόν 

αναζητήθηκε η λύση μέσω της αντιπαραβολής του Κορανίου και της Σούνας του 

Προφήτη με κατά περίπτωση επιχειρήματα και γνωμοδοτήσεις. Όπως ήταν 

αναμενόμενο προέκυψε και το ζήτημα για το ποιος νομιμοποιείται να δίδει ijtihad 

στο οποίο κατέληξαν ότι μόνο οι μεγάλοι θεολόγοι του παρελθόντος είχαν το 

δικαίωμα εξάσκησής του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την δέσμευση όλων των 

επόμενων γενεών νομικών του Ισλάμ. Σύμφωνα με τους εκσυγχρονιστές του 

Ισλάμ η προσέγγιση αυτή ουσιαστικά στέρησε στο Ισλάμ την δυνατότητα 

εκσυγχρονισμού του και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα της κάθε εποχής 

(Oxford, Ijtihad 2016) (Britannica 2015) (Μακρής 2004, 136-139). 

Η Κοινότητα των Πιστών (Ούμμα) 

 Ο αραβικός όρος που αναφέρεται στο Κοράνι υποδηλώνοντας το λαό (του 

Θεού) ή πιο συγκεκριμένα την Κοινότητα των Πιστών είναι ο όρος Ούμμα. Με άλλα 

λόγια, η Ούμμα είναι η κοινότητα των απανταχού μουσουλμάνων και περιλαμβάνει 

όλες τις χώρες που βρίσκονται κάτω από την ισλαμική κυριαρχία με την έννοια της 

τοπικής ισχύος της Σαρία. Την ίδια στιγμή, η έννοια Ούμμα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως ορισμός πολιτικού χαρακτήρα κάποιων τοπικά ορισμένων 

συνόλων μουσουλμάνων (π.χ. η Ούμμα των Σουδανών ή των Αιγυπτίων), χωρίς 

αυτό να ακυρώνει στο ελάχιστο τον εθνικό χαρακτήρα της Ούμμα των 
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μουσουλμάνων ή να επισκιάζει το γεγονός της ένταξης του εκάστοτε επιμέρους 

συνόλου πιστών/μελών κρατικής οντότητας σε αυτήν. Στην κλασική ισλαμική 

βιβλιογραφία, η θρησκευτική και η πληθυσμιακή έννοια της Ούμμα εμφανίζονται 

αλληλοσυμπληρούμενες. Σύμφωνα με τον ορισμό που τελικά επικράτησε, η 

Ούμμα φαίνεται να έχει: (α) καθαρά θρησκευτικά στοιχεία χωρίς αναφορά σε 

διοικητικές περιφέρειες υπό συγκεκριμένα νομικά καθεστώτα, όπως η «Ούμμα» 

των χριστιανών, (β) πληθυσμιακά στοιχεία, όπως η Ούμμα των Αράβων και (γ) σε 

ηθικά και ιδεολογικά στοιχεία, όπως η Ούμμα των καλών ανθρώπων σε αντίθεση 

με αυτή των κακών (Μακρής 2004, 139-140). 

 Πάντως, με την πάροδο του χρόνου η Ούμμα των μουσουλμάνων θεωρείται 

μία, χωρίς εσωτερικές, γεωγραφικές ή άλλες διαιρέσεις. Για παράδειγμα, μέχρι την 

κατάργηση του αξιώματος του, το 1924, ο σουλτάνος της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας εθεωρείτο για πολλούς αιώνες ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης 

όλων των μουσουλμάνων της γης. Το γεγονός αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό όσον 

αφορά τη συμφωνία της θεολογικής ορθοδοξίας με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο 

και την ακολουθούμενη πολιτική πρακτική. Στην πράξη όμως, ο τίτλος ήταν τις 

περισσότερες φορές κενός περιεχομένου, εξαιτίας των πολιτικών συγκρούσεων 

μεταξύ των μουσουλμάνων, αλλά και του γεγονότος ότι για μεγάλες χρονικές 

περιόδους η εξουσία του σουλτάνου σε απομακρυσμένες περιοχές όπως το 

Μαρόκο ή του Σουδάν ήταν περισσότερο ονομαστική παρά πραγματική (Μακρής 

2004, 141-142). 

Jihad: O ιερός πόλεμος 

 Σύμφωνα με τα ιερά κείμενα του Ισλάμ ο κόσμος χωρίζεται σε δύο Οίκους. 

Οι εκτός της κυριαρχίας τού Ισλάμ χώρες ονομάζονται «Οίκος του Πολέμου» (Dar 

al-Harb) και οι περιοχές που ελέγχονται από τους μουσουλμάνους αποτελούν τον 

Dar al-Islam, τον «Οίκο του Ισλάμ». Στον «Οίκο του Πολέμου» περιλαμβάνονται 

όλες οι περιοχές του κόσμου όπου επικρατεί ο πολυθεϊσμός, η αθεΐα και η 

ειδωλολατρία και αναμένεται να τεθούν υπό το κράτος της αληθούς πίστεως με την 

τζιχάντ (Γιαννουλάτος 2006, 295). Ο πόλεμος μπορεί να κηρυχθεί εναντίον τριών 

κατηγοριών εχθρών: (α) των παγανιστών και των απίστων οι οποίοι αρνούνται να 

δεχτούν την ισλαμική επικυριαρχία, είτε μέσω της προσχώρησής τους στο Ισλάμ 

είτε μέσω της πληρωμής φόρου υποτέλειας, (β) των πληθυσμών εκείνων που 
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βρίσκονται κάτω από ισλαμική επικυριαρχία αλλά επαναστατούν» και αρνούνται 

να συνεχίσουν να πληρώνουν φόρο υποτέλειας και (γ) των ατόμων ή ομάδων που 

αντιστέκονται ή επαναστατούν εναντίον του ιμάμη παρόλο που μπορεί να είναι 

μουσουλμάνοι, καθώς και όλων εκείνων οι οποίοι επιτίθενται στους 

μουσουλμάνους πρώτοι. 

 Στην περίπτωση κατάληψης μιας μη μουσουλμανικής χώρας από 

μουσουλμάνους, ο ισλαμικός νόμος προσφέρει στους κατοίκους τρεις εναλλακτικές 

επιλογές: (α) να δεχτούν το Ισλάμ, οπότε δεν τίθεται θέμα εχθροπραξιών, (β) να 

πληρώσουν φόρο υποτέλειας γενόμενοι έτσι προστατευόμενοι πληθυσμοί, στους 

οποίους επιτρέπεται να εξασκούν τη θρησκεία τους, εκτός κι αν αυτή αποτελεί 

κάποια ιδιαιτέρως προκλητική μορφή ειδωλολατρίας στα μάτια των κατακτητών και 

(γ) να μην κάνουν τίποτε από τα δύο και να αντιμετωπίσουν οι μεν άνδρες τη 

σφαγή, οι δε γυναίκες την αιχμαλωσία και τη δουλεία. 

 Η γενική ισλαμική αντίληψη περί τζιχάντ σήμερα είναι ότι αποτελείται από 

μια εσωτερική και μια εξωτερική συνιστώσα. Οι πιστοί παροτρύνονται να 

παλέψουν για την εμβάθυνση της πίστης και τον έλεγχο των επιθυμιών τους, στο 

πλαίσιο της αναζήτησης του Θεού και του αγαθού. Ο εσωτερικός αυτός αγώνας 

έχει μεν προτεραιότητα, αλλά υπάρχει επίσης και το όραμα του εξωτερικού αγώνα, 

που περιλαμβάνει την πάλη για να επιτευχθεί η διαμόρφωση της κοινωνίας 

σύμφωνα με την ισλαμική θεώρηση. Ο πόλεμος στον οποίο αναφέρεται η 

πλειοψηφία των εδαφίων και των χαντίθ που μιλούν για τζιχάντ γίνεται αντιληπτός 

από τους σύγχρονους μουσουλμάνους ως αναφορά για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών της συγκεκριμένης εποχής και στο πλαίσιο της αποστολής του Μωάμεθ. 

Αντίθετα με τους τζιχαντιστές, οι μετριοπαθείς μουσουλμάνοι πιστεύουν πως ο 

δίκαιος πόλεμος της τζιχάντ είναι μόνο αμυντικός και τελευταία λύση όταν 

επιτίθενται οι εχθροί (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 118). 

 Η ιδέα της μικρής τζιχάντ εξελίχθηκε την εποχή που το Ισλάμ ήταν ήδη 

υπερδύναμη και αντανακλούσε το αυτοκρατορικό πνεύμα. Θρησκευτικοί μελετητές 

εκείνης της περιόδου διέκριναν δύο μορφές μικρής τζιχάντ: την αμυντική και την 

επιθετική. Η πρώτη ήταν η υποχρέωση όλων των μελών της κοινότητας να 

πολεμούν εναντίον των εχθρών προασπίζοντας το Ισλάμ. Η επιθετική τζιχάντ, από 

την άλλη πλευρά, μπορούσε να κηρυχθεί μόνον από τον χαλίφη, ηγεμόνα της 
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κοινότητας. Αποστολή της ήταν η εξάπλωση του Ισλάμ, όχι η προστασία του. Η 

τζιχάντ που διεξάγει το Ισλαμικό Κράτος εμπίπτει και στις δύο αυτές κατηγορίες. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 η διαμάχη για την αληθινή έννοια της 

σύγχρονης τζιχάντ περιστρέφεται γύρω από τρεις ορισμούς: αντισταυροφορία, 

αντιαποικιακός αγώνας, επανάσταση. Στην περίπτωση του Ισλαμικού Κράτους 

φαίνεται να έχουν ενσωματωθεί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα η 

μικρή τζιχάντ να έχει αποκτήσει εντελώς νέα σημασία δηλαδή αυτής της 

οικοδόμησης έθνους (Napoleoni 2015, 123-124). 

 Πέντε σημεία έχουν ιδιαίτερη σημασία για να γίνουν κατανοητές οι επιθέσεις 

των τζιχαντιστών και πολύ περισσότερο αυτών του ΙΚ: η στοχοποίηση αμάχων, η 

μεταχείριση των αιχμαλώτων, η αντίθεση σε διαρκείς συμφωνίες ειρήνης, το 

ζήτημα των λαφύρων πολέμου και η τρομοκρατία του εχθρού. 

 Το ζήτημα στο οποίο συγκρούεται εντονότερα η άποψη των τζιχαντιστών με 

την διεθνή νομοθεσία είναι η στοχοποίηση και μεταχείριση των αμάχων. Οι 

τζιχαντιστές επικροτούν τους μεσαιωνικούς όρους διεξαγωγής του πολέμου και γι’ 

αυτό δεν έχουν κανένα δισταγμό να θανατώσουν οποιονδήποτε αλλόθρησκο 

άνδρα, είτε ανήκει στο στρατιωτικό προσωπικό της εχθρικής χώρας είτε είναι 

απλός πολίτης. Επιπλέον, ο ορισμός του ποιος είναι άμαχος είναι αρκετά ευρύς 

επιτρέποντας τον εκ προθέσεως θάνατο γυναικών, παιδιών και μουσουλμάνων, 

αν αυτοί βοηθούν την πολεμική προσπάθεια του εχθρού με οποιοδήποτε τρόπο. 

Από την άλλη μεριά το διεθνές δίκαιο έχει καθορίσει με ακρίβεια την διάκριση των 

αμάχων από τους στρατιώτες και το τι αποτελεί νόμιμο στρατιωτικό στόχο κατά τη 

διάρκεια του πολέμου. Ωστόσο η παραδοσιακή ισλαμική ερμηνεία αγνοεί εντελώς 

τις σύγχρονες διακρίσεις δίδοντας τις δικές της κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή του 

πολέμου. Έτσι, και οι τέσσερις σχολές της φικχ συμφωνούν ότι όλοι οι άπιστοι 

άρρενες που έχουν περάσει την εφηβεία (γενικά οι άνω των 13 ή 14 ετών) 

επιτρέπεται να θανατωθούν κατά τη διάρκεια του ιερού πολέμου, ανεξάρτητα από 

το αν υπηρετούν σε κάποια επίσημη στρατιωτική οργάνωση ή αν φέρουν όπλα. 

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι οι άνδρες πρέπει απαραίτητα να 

θανατωθούν, αλλά ότι σε περίοδο πολέμου αποτελούν νόμιμο στόχο. Εξαίρεση 

στον κανόνα αυτόν αποτελούν οι καλόγεροι, οι ηλικιωμένοι (μόνο για κάποιες από 

τις σχολές της φικχ), οι παράφρονες και οι ανάπηροι. Οι άνδρες που ανήκουν στις 

ομάδες αυτές, καθώς επίσης και οι γυναίκες, τα παιδιά και οι σκλάβοι θεωρούνται 
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άμαχοι, οι οποίοι υπό κανονικές συνθήκες δεν αποτελούν στόχο παρά μόνο αν 

έχουν συμμετάσχει ενεργά στον πόλεμο, αν έχουν συνεισφέρει οικονομικά στον 

πόλεμο ή αν υποκίνησαν τον πόλεμο κατά των μουσουλμάνων. Η εσκεμμένη 

πρόκληση θανάτου απίστων οι οποίοι εμπίπτουν σε μία από αυτές τις κατηγορίες 

δεν αποτελεί σοβαρό αμάρτημα, αλλά πράξη η οποία μπορεί να εξιλεωθεί μέσω 

της εξομολόγησης και της προσευχής. Ο τυχαίος θάνατός 76  τους - όπως και 

μουσουλμάνων - από τη χρήση ενός όπλου που σκοτώνει αδιακρίτως ή επειδή 

βρίσκονταν ανάμεσα σε στρατιώτες, δεν θεωρείται καταδικαστέος (Habeck, Οι 

Μαχητές του Θεού 2008, 137). 

 Η μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου είναι το δεύτερο σημείο στο 

οποίο οι απόψεις των τζιχαντιστών συγκρούονται με τις ισχύουσες διεθνείς 

συμβάσεις. Το διεθνές δίκαιο, που διέπεται από τις συμβάσεις της Χάγης και της 

Γενεύης, αλλά και από άλλες διεθνείς συμφωνίες, αναγνωρίζει σήμερα ότι κάθε 

στρατιώτης έχει το δικαίωμα να παραδοθεί και να λάβει μια ανθρώπινη και 

αξιοπρεπή μεταχείριση από αυτούς που τον αιχμαλώτισαν. Τα δικαιώματά του 

περιλαμβάνουν σίτιση, άσυλο, επικοινωνία με τον έξω κόσμο και προστασία από 

βασανιστήρια. Αντίθετα από την σύγχρονη διεθνή νομοθεσία, η παραδοσιακή 

ισλαμική πρακτική εκχωρεί στον ηγέτη των μουσουλμάνων (τον Χαλίφη) το 

δικαίωμα να διαλέξει ανάμεσα σε τέσσερις επιλογές για την τύχη των αρρένων 

αιχμαλώτων: α) Θάνατο δι’ «αποκεφαλισμού», β) Υποδούλωση, γ) Εξαγορά της 

ελευθερίας του έναντι χρηματικών λύτρα ή άλλων αγαθών ή την ανταλλαγή του με 

άλλους αιχμαλώτων μουσουλμάνων και δ) Απελευθέρωση. Οι γυναίκες 

αιχμάλωτοι μπορούσαν είτε να υποδουλωθούν είτε να απελευθερωθούν. Οι 

τζιχαντιστές, ενστερνίζονται και εφαρμόζουν απόλυτα αυτές τις παραδοσιακές 

πρακτικές - αν και έχουν απορρίψει την αναγκαιότητα του Χαλίφη. Οι εκτελέσεις 

των Ντάνιελ Περλ, Νίκολας Μπεργκ, Τζέιμς Φόλεϊ και πολλών άλλων αποτελούν 

αποδείξεις της φιλοσοφίας των τζιχαντιστών για το θέμα. Την ατζέντα της 
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 Ο Μπιν Λάντεν υποστήριζε τις επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο αθώων 
μουσουλμάνων και αλλοθρήσκων. Υπάρχουν και άλλοι, μη ισλαμικοί λόγοι που χρησιμοποιούν οι 
εξτρεμιστές για να σκοτώσουν αμάχους. Ένας Πακιστανός ιεροπολεμιστής δικαιολόγησε τη 
στοχοποίηση διεθνώς όλων των Ινδών, γιατί οι ρυθμοί ανάπτυξης του πληθυσμού τους αποτελούν 
απειλή για τη μουσουλμανική κοινότητα, ενώ ο μαχητικός ισλαμιστής Καραντάουι ισχυρίστηκε ότι οι 
πολίτες του Ισραήλ αποτελούν νόμιμο στρατιωτικό στόχο εξαιτίας της υποχρεωτικής στρατολογίας 
τους και της συμμετοχής τους στις δημοκρατικές διαδικασίες, πράγμα που αποδεικνύει ότι κάθε 
Ισραηλίτης είναι συνεργός της κυβερνητικής πολιτικής. Η ίδια δικαιολογία χρησιμοποιήθηκε από 
έναν από τους υποστηρικτές της Αλ-Κάιντα για το θάνατο των Αμερικανών πολιτών κατά τη 
διάρκεια των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 138) 
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μεταχείρισης των αιχμαλώτων συμπληρώνει το ζήτημα των βασανιστηρίων. 

Τόσο η Αλ-Κάιντα όσο και το ΙΚ έχουν τοποθετηθεί, υποστηρίζοντας ότι οι 

νομομαθείς του Ισλάμ επιτρέπουν τα βασανιστήρια αιχμαλώτων ή άλλων 

κρατουμένων, αν αυτό βοηθάει τον ιερό σκοπό των μουσουλμάνων (Habeck, Οι 

Μαχητές του Θεού 2008, 138-139). 

Όσον αφορά τις συνθήκες ειρήνης, οι τζιχαντιστές έχουν ως σημείο 

αναφοράς τη συνθήκη της Χουνταϋμπίγια, την οποία σύναψε ο Μωάμεθ με τους 

αντιπάλους του και με την οποία συμφώνησαν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες 

για δέκα χρόνια. Βασιζόμενη σε αυτό το προηγούμενο, η νομολογία της σχολής 

των χανιφιτών αναγνωρίζει τις ανακωχές για μια περίοδο δέκα ετών. Ωστόσο ο 

ιερός πόλεμος δεν τερματίζεται και θα πρέπει να συνεχιστεί χωρίς προηγούμενη 

ειδοποίηση, αν οι αλλόθρησκοι παραβιάσουν τη συμφωνία.77 Η νομολογία της 

σχολής των μαλικιτών επέτρεπε ανακωχή μόνο για τρεις μήνες. Οι τζιχαντιστές 

πιστεύουν γενικά ότι οι εκεχειρίες είναι εφικτές κάτω από ειδικές αλλά πολύ 

περιορισμένες συνθήκες, και συγκεκριμένα όταν ισχύουν για ένα συγκεκριμένο 

χρονικό περιθώριο και όταν δεν επιτρέπουν στους απίστους να έχουν στην κατοχή 

τους ισλαμικά εδάφη. Ορισμένοι πιο σκληροπυρηνικοί υποστηρίζουν ότι από τη 

στιγμή που δεν υπάρχει «αληθινό» ισλαμικό κράτος, οι μουσουλμάνοι δεν 

επιτρέπεται να συνάπτουν συνθήκες με τους απίστους. Συμφωνούν μάλιστα ότι η 

ιδέα της μόνιμης ειρήνης με τους απίστους αντιτίθεται στην κοσμοθεωρία του 

Ισλάμ, διότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε τον τερματισμό του ιερού πολέμου πριν από 

την πλήρη διάδοση του Ισλάμ και την ολοκλήρωση του θεϊκού σχεδίου για την 

ανάληψη της ηγεσίας του κόσμου από τους μουσουλμάνους (Habeck, Οι Μαχητές 

του Θεού 2008, 139-140). 

 Ένα άλλο θέμα που αφορά τον ιερό πόλεμο είναι το ζήτημα των 

λαφύρων. Το Κοράνι και οι αχαντίθ περιλαμβάνουν πολλά εδάφια σχετικά 

με το τι συνιστά λάφυρο και πώς αυτό θα πρέπει να μοιράζεται δίκαια 

ανάμεσα στους πιστούς. Οι τέσσερις σχολές της φικχ ανέπτυξαν 

πολυσύνθετους κανόνες και ερμηνείες των ιερών κειμένων με σκοπό να 

ρυθμίσουν νομικά το ζήτημα αυτό. Ωστόσο οι κανόνες αυτοί δεν είναι πλέον 

                                                      
77

Σύμφωνα με τον Κουτμπ είναι δυνατόν να υπάρξει ανακωχή χωρίς συγκεκριμένο χρονικό 
περιθώριο, αλλά «αν υπάρχει φόβος προδοσίας από την πλευρά» των απίστων, θα μπορούσε 
αυτή να ακυρωθεί άμεσα (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 139-140). 
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αποδεκτοί από την πλειοψηφία των σύγχρονων μουσουλμάνων. Οι 

τζιχαντιστές, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζουν ότι ισχύουν ακόμη, και γι’ 

αυτό τα λάφυρα είναι ένα νόμιμο δικαίωμα στον πόλεμο κατά της Δύσης 

(Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 140-141). Το ΙΚ αλλά και άλλες 

τζιχαντιστικές οργανώσεις εφαρμόζουν την πρακτική της λαφυραγώγησης 

ως βασικής πηγής εσόδων για την χρηματοδότηση των πολεμικών και 

λοιπών δραστηριοτήτων τους. 

Υπάρχει τέλος το θέμα της τρομοκρατίας του εχθρού. Με σημεία 

αναφοράς ένα στίχο του Κορανίου (Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 141) 

αλλά και διάφορες αχαντίθ, οι τζιχαντιστές θεωρούν ότι το να σπέρνουν τον τρόμο 

στους απίστους δεν είναι μόνο μια άριστη πολεμική τακτική, αλλά και μια πρακτική 

που αντλείται από την ισλαμική παράδοση. Ο Κουτμπ υποστηρίζει ότι ένας από 

τους κύριους στόχους του ιερού πολέμου είναι να «προκαλέσουν τον τρόμο στην 

καρδιά των εχθρών του Θεού, οι οποίοι είναι επίσης εχθροί των υπερασπιστών 

του Ισλάμ ανά τον κόσμο, είτε εχθρεύονται ανοιχτά και είναι γνωστοί στη 

μουσουλμανική κοινότητα γι’ αυτό, είτε λειτουργούν κρυφά, χωρίς να εκφράζουν τα 

πραγματικά τους πιστεύω και χωρίς να εχθρεύονται φανερά το Ισλάμ». Η 

εφαρμογή τρομοκρατικών μεθόδων επιτρέπεται από τον Κουτμπ όχι μόνον 

εναντίον των αντιπάλων ή φανερών εχθρών της ιδεολογίας του αλλά και εναντίον 

οποιουδήποτε δεν συμφωνεί με αυτήν. Σχεδόν κάθε ομάδα πιστών του ιερού 

πολέμου επιβεβαιώνει τη βούλησή της να σκοτώνει ή να τραυματίζει σοβαρά 

άνδρες, γυναίκες και παιδιά με τους πιο φριχτούς τρόπους, ώστε να προκαλεί τον 

τρόμο στους εχθρούς της. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ριζοσπαστικός ισλαμιστής 

ιμάμης, Αμπού Χάμζα, υποστήριξε σθεναρά τις βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας 

όχι επειδή είναι αποτελεσματική μέθοδος για να απελευθερωθούν οι ισλαμικές 

περιοχές από την ξένη κατοχή, αλλά διότι «είναι ο μόνος τρόπος να 

τρομοκρατηθούν οι άπιστοι». 

Σουνίτες-Σιίτες και Αλ Τακφίρ 

 Η γένεση της έννοιας «τακφίρ» (αποστασίας από το Ισλάμ) χρονολογείται 

από το σχίσμα, τη «Μεγάλη Φίτνα» μεταξύ των σουνιτών και σιιτών, που οδήγησε 

στον πρώτο εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των μουσουλμάνων. Ο Μωάμεθ είχε πεθάνει 

από το 632 μ.Χ. χωρίς να ορίσει κάποιον διάδοχο. Τον διαδέχθηκαν οι χαλίφηδες 
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Αμπού Μπακρ, Όμαρ Ιμπν αλ Χαττάμπ και Οθμάν Ιμπν Αφφάν. Ο Οθμάν 

δολοφονήθηκε το 656 μ. Χ. και τον διαδέχθηκε ο ξάδελφος και γαμπρός του 

Μωάμεθ, Αλί ο οποίος όμως αμφισβητήθηκε έντονα με αποτέλεσμα την πρόκληση 

εμφυλίου πολέμου. Ο Αλί ως άμεσος συγγενής του προφήτη, θεωρούσε ότι 

νομιμοποιούνταν στη διεκδίκηση και ανάληψη της θέσης του Χαλίφη, στο πλαίσιο 

μιας κληρονομικής διαδοχής στην εξουσία. 

 Η αμφισβήτηση του Αλί από τους οπαδούς του δολοφονημένου Οθμάν 

χώρισε τον Ισλαμικό κόσμος σε δύο στρατόπεδα. Στην παράταξη του Αλί 

συμμετείχαν όσοι είχαν την άποψη για την συνέχεια εξ αίματος του κάθε χαλίφη 

από τον Μωάμεθ. Οι μουσουλμάνοι που ακολούθησαν τον Αλί ονομάστηκαν 

«οπαδοί του Αλί» (Σιάτ Αλί στα αραβικά ή εν συντομία Σιίτες). Με την αντίπαλη 

παράταξη, της οποίας ηγούνταν ο Μωαβία και η οικογένεια των Ομαϋαδών, 

συντάχθηκαν όλοι εκείνοι που θεωρούσαν ότι οποιοσδήποτε ενάρετος 

μουσουλμάνος θα μπορούσε να διαδεχθεί τον Μωάμεθ, χωρίς να προέρχεται 

απαραίτητα από το οικογενειακό του περιβάλλον (σουνίτες: υποστηρικτές της 

παράδοσης και της Σούνα του Προφήτη). Στην προσπάθεια ισχυροποίησης των 

επιχειρημάτων της μίας απέναντι στην άλλη πλευρά χρησιμοποιήθηκε η έννοια 

«τακφίρ» δηλαδή της αποστασίας και απομάκρυνσης από το Ισλάμ. Η διχόνοια 

διευρύνθηκε με το πέρασμα των αιώνων και παραμένει ζωντανή μέχρι και σήμερα 

(Μπαντάουη, Εισαγωγή στην Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου. Α' τόμος 2003, 151-

171) Για παράδειγμα στην σημερινή εποχή η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος 

είναι Σουνίτες οι οποίοι στράφηκαν εναντίον και πολεμούν τον σιιτισμό. 

 Από τον 7ο αιώνα λοιπόν, η έννοια του θρησκευτικού όρου «τακφίρ» 

παραμένει συνδεδεμένη με τα πολιτικά και οικονομικά ζητήματα. Η εξήγηση δίνεται 

εύκολα αφού ο Προφήτης ήταν τόσο θρησκευτικός όσο και πολιτικός ηγέτης, με 

αποτέλεσμα τα όρια θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας στο Ισλάμ να είναι 

δυσδιάκριτα. Έτσι, η κατηγορία για «τακφίρ» έγινε ένα εργαλείο της πολιτικής 

επενδυμένο με θρησκευτική περιβολή. Τη δεκαετία του 1950 και του 1960 τα μέλη 

της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στην Αίγυπτο χρησιμοποίησαν την έννοια αυτή 

προκειμένου να δικαιολογήσουν την αντίθεσή τους στον Νάσερ. Πρόκειται για μια 

περίπτωση όπου οι σουνίτες χρησιμοποίησαν την «τακφίρ» ως όπλο εναντίον 

άλλων σουνιτών. 
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 Την ιδεολογική ανάλυση της τακφίρ ανέλαβε ο Κουτμπ, εξέχων μέλος των 

Αδελφών Μουσουλμάνων στην Αίγυπτο, ο οποίος ξεκίνησε από τον ορισμό του 

σωστού μουσουλμάνου. Έτσι ισχυρίστηκε ότι ένας μουσουλμάνος οφείλει να 

εφαρμόζει τους νόμους του Θεού, αλλιώς, σύμφωνα με τη Σαρία, δεν είναι 

μουσουλμάνος. Συμπλήρωσε ακόμη ότι «η υπακοή σε νόμους και δικαστικές 

αποφάσεις (άλλες από αυτές του Θεού) είναι μια μορφή λατρείας και όποιος 

διαπράττει κάτι τέτοιο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει σε αυτή τη θρησκεία 

(Ισλάμ). Είναι σαν να αποδέχεται κανείς μερικούς ανθρώπους ως αφέντες πάνω 

στους υπόλοιπους, τη στιγμή που αυτή η θρησκεία έχει εξαλείψει τέτοιες πρακτικές 

και έχει διακηρύξει ότι όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη πρέπει να απελευθερωθούν 

από την υποτέλεια προς οποιονδήποτε άλλο εκτός από το Θεό». Στην άποψη 

αυτή στηρίζονται οι τζιχαντιστές ώστε να αποκαλέσουν «τακφίρ» (αποστάτες) την 

πλειοψηφία του ισλαμικού κόσμου. Ο χαρακτηρισμός των άλλων μουσουλμάνων 

ως αποστατών και συνεπώς απίστων, προσφέρει στους τζιχαντιστές την 

επιθυμητή νομιμοποίηση για να πολεμήσουν και να σκοτώσουν οποιονδήποτε 

μουσουλμάνο (σουνίτη, σιίτη κ.ά) δεν συμφωνεί με την άποψή τους περί Ισλάμ 

(Habeck, Οι Μαχητές του Θεού 2008, 77-78). 

Την ιδέα της πλήρους εξόντωσης ή εκτοπισμού των σιιτών από τις περιοχές 

τους εισήγαγε ο αλ Ζαρκάουι το 2003 ξεκινώντας μια σειρά από αιματηρές 

επιθέσεις αυτοκτονίας εναντίον σιιτικών στόχων. Οι Ιρακινοί σιίτες κατηγορήθηκαν 

για συμμαχία με τους εισβολείς δυτικούς και εχθρούς των μουσουλμάνων, 

διαχωρίζοντας λοιπόν την θέση τους από την Ούμμα με αποτέλεσμα να 

κατηγορηθούν για «τακφίρ». Σύμφωνα με το άρθρο του Wood, στο Ισλάμ, η 

πρακτική του «τακφίρ» ή του αφορισμού, είναι θεολογικά επικίνδυνη. Σύμφωνα με 

τον Προφήτη αν κάποιος μουσουλμάνος αποκαλέσει έναν άλλο μουσουλμάνο 

άπιστο, τότε ο ένας από τους δύο έχει δίκιο. Αν ο κατήγορος έχει λάθος, τότε 

αυτός έχει διαπράξει αποστασία εξαπολύοντας μια ψευδή κατηγορία. Η ποινή για 

την αποστασία είναι ο θάνατος (Wood 2015). 

Ο Ζαρκάουι και το ΙΚ αναπτύσσοντας την επιχειρηματολογία τους, ενέταξαν 

και πολλές άλλες ενέργειες78 οι οποίες σύμφωνα με τα λεγόμενά τους μπορούν να 

                                                      
78

 Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν περιπτώσεις όπως: την πώληση αλκοόλ και ναρκωτικών, τη 
δυτική ενδυμασία και το ξύρισμα της γενειάδας, την ψήφιση στις εκλογές - ακόμα και ενός 
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απομακρύνουν έναν Μουσουλμάνο από το Ισλάμ. Το να είναι κάποιος Σιίτης, 

πληροί τις προϋποθέσεις της αποστασίας, διότι το ΙΚ θεωρεί τον Σιιτισμό ως 

καινοτομία, και το να διαφοροποιείται κάποιος από την αυθεντία του Κορανίου 

ισοδυναμεί με το να αρνείται την τελειότητά του. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι 

από 200 εκατομμύρια Σιίτες χαρακτηρίζονται ως αποστάτες και πρέπει να 

θανατωθούν. Το ίδιο ισχύει και για τους αρχηγούς των κυβερνήσεων κάθε 

μουσουλμανικής χώρας, οι οποίοι έχουν βάλει τον ανθρώπινο νόμο πάνω από τη 

Σαρία θέτοντας υποψηφιότητα για αξιώματα ή προωθώντας νόμους (στο πλαίσιο 

των δημοκρατικών διαδικασιών διακυβέρνησης) που δεν έχουν θεσπιστεί από τον 

Θεό (Wood 2015). 

                                                                                                                                                                 
Μουσουλμάνου υποψηφίου - καθώς και το να αποκαλεί κάποιος, κάποιους άλλους αποστάτες 
χωρίς ουσιαστικές αποδείξεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Σημαντικά γεγονότα για την ιστορία του Ισλαμικού Κράτους 

1979: Εισβολή των Σοβιετικών και πόλεμος στο Αφγανιστάν 

 Με φόντο τον Ψυχρό Πόλεμο και στο πλαίσιο του ανταγωνισμού των 

υπερδυνάμεων της εποχής για τον έλεγχο στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης 

Ανατολής, διεξήχθη ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, ο οποίος είχε διάρκεια εννέα 

χρόνια (27 Δεκεμβρίου 1979 - 15 Φεβρουαρίου 1989). Ο πόλεμος έλαβε χώρα 

μεταξύ των σοβιετικών δυνάμεων που υποστήριζαν το κυβερνών Δημοκρατικό 

Κόμμα Μαρξιστών του Λαού του Αφγανιστάν και των ισλαμιστών Μουτζαχεντίν, οι 

οποίοι υποστηριζόταν από πλήθος δυνάμεων μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής, η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και άλλα μουσουλμανικά 

έθνη. Η σύγκρουση υπήρξε σύγχρονη με την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και 

τον Ιρανο-ιρακινό Πόλεμο. Στον πόλεμο συμμετείχε ο Σαουδάραβας Οσάμα Μπιν 

Λάντεν, ο ιδρυτής της Αλ Κάιντα. Κατά την διάρκεια του Ρωσο-αφγανικού πολέμου 

οι μουτζαχεντίν θεωρούνταν οι κύριοι υπασπιστές των αμερικανικών συμφερόντων 

στην περιοχή, με τις ΗΠΑ να προσφέρουν χρηματική και στρατιωτική στήριξη 

στους αντάρτες. Ο πόλεμος έληξε με την ήττα των Σοβιετικών και την αποχώρησή 

των στρατευμάτων τους από την χώρα, σηματοδοτώντας το σοβιετικό Βιετνάμ. 

1990: Ο σχηματισμός των εξτρεμιστικών δικτύων 

 Με το τέλος του Ρωσο-αφγανικού πολέμου οι ισλαμιστές μαχητές βγήκαν 

ενισχυμένοι. Η Αλ Κάιντα του Μπιν Λάντεν ξεκινά την συνεργασία της με τον αλ 

Ζαρκάουι, οποίος δραστηριοποιήθηκε στο Ιράκ διευθύνοντας την Αλ Κάιντα του 

Ιράκ. Τα τρομοκρατικά δίκτυα που σχηματίστηκαν αποτέλεσαν την αντίδραση των 

ισλαμιστών στον αυξανόμενο επεμβατισμό των ΗΠΑ σε χώρες της Μέσης 

Ανατολής.  

1996: Άνοδος των Ταλιμπάν στην εξουσία του Αφγανιστάν 

 Οι Ταλιμπάν (μαθητές της θρησκείας), το θεοκρατικό κίνημα του Μουλά 

Ομάρ, κυβέρνησε το Αφγανιστάν από το 1996 έως το 2001. Μετά την κατάρρευση 

της Αφγανικής κυβέρνησης που ενισχυόταν από τους Σοβιετικούς το 1992, 

ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των διαφόρων φατριών στη χώρα. Σε μια 
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προσπάθεια αποκατάστασης της τάξης, ο Μουλά Ομάρ ίδρυσε την οργάνωση των 

Ταλιμπάν, που κατέλαβαν γρήγορα μεγάλο μέρος της χώρας, 

συμπεριλαμβανομένης και της πρωτεύουσας, Καμπούλ, το 1996. Το κίνημα, 

ακολούθησε αυστηρές θρησκευτικές γραμμές όσον αφορά την εφαρμογή του 

ισλαμικού νόμου (Σαρία) και κατηγορήθηκε για τις βάναυσες πρακτικές και τις 

θέσεις του ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα και τον ρόλο των γυναικών στην 

κοινωνία. Εκδιώχθηκαν βίαια από την εξουσία μετά την πολεμική σύρραξη ΗΠΑ- 

Αφγανιστάν το 2001. 

2001: Τρομοκρατικές επιθέσεις στην Νέα Υόρκη το 2001 

 Την 11η Σεπτεμβρίου 2001 εκδηλώθηκαν πολλαπλά τρομοκρατικά 

χτυπήματα εναντίον των ΗΠΑ από την οργάνωση του Μπιν Λάντεν, Αλ Κάιντα. Οι 

πολύνεκρες αυτές επιθέσεις συγκλόνισαν την παγκόσμια κοινή γνώμη. Οι 

επιθέσεις σόκαραν την αμερικάνικη κοινή γνώμη η οποία αιφνιδιάστηκε πλήρως, 

ενώ τραυμάτισαν την εικόνα της παντοδυναμίας των ΗΠΑ διεθνώς. Η απάντηση 

της Αμερικής ήλθε με την κήρυξη του πολέμου στην τρομοκρατία και την 

στρατιωτική επέμβαση στο Αφγανιστάν το 2001 και στο Ιράκ το 2003.  

2003: Η Αμερικανική επέμβαση στο Ιράκ 

 Η επέμβαση στο Ιράκ ήταν η συνέχεια του πολέμου στο Αφγανιστάν. 

Σκοπός των ΗΠΑ ήταν η ανατροπή του δικτάτορα του Ιράκ, Σαντάμ Χουσεΐν με 

πρόσχημα τον κίνδυνο από την ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής από τον 

Σαντάμ, την απελευθέρωση του βασανιζόμενου ιρακινού λαού και την 

εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στη χώρα. Το κενό που δημιουργήθηκε από την 

πτώση του Σαντάμ Χουσεΐν οι ΗΠΑ επιχείρησαν να το καλύψουν με την 

τοποθέτηση στην εξουσία του φιλοαμερικανού σιίτη Νούρι αλ Μαλίκι. Ωστόσο, η 

σεχταριστική προσέγγιση της κυβέρνησής του ώθησε τη σουνιτική μειονότητα στο 

Ισλαμικό Κράτος. Οι επιπόλαιοι χειρισμοί των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της 

Μέσης Ανατολής, κατέστησαν εύφορο το έδαφος για τη μελλοντική ακμή του 

Ισλαμικού Κράτους. 

2004: Η ενδυνάμωση της Αλ Κάιντα του Ιράκ 
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 Η οργάνωση του αλ Ζαρκάουι ενισχύθηκε από τους εκτοπισμένους 

σουνίτες. Εκμεταλλευόμενος την απογοήτευση και τις διακρίσεις των σουνιτών 

από την επίσημη κυβέρνηση, ο Ζαρκάουι εξαπόλυσε σειρά επιθέσεων κατά 

σιιτικών στόχων προκαλώντας χάος στη χώρα. Η δράση του Ζαρκάουι αύξησε το 

κύρος του και της οργάνωσής του αποδυναμώνοντας την Αλ Κάιντα. 

2006: Θάνατος του αλ Ζαρκάουι από τις αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράκ. 

2011: Αποχώρηση Αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ και η Αραβική 

Άνοιξη. Συριακός εμφύλιος πόλεμος 

 Οι εξεγέρσεις της Αραβικής Άνοιξης στις χώρες της Βορείου Αφρικής και το 

ξέσπασμα του συριακού εμφύλιου πολέμου δημιούργησαν αποσταθεροποίηση 

στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Στη Συρία λόγω της έκτασης των 

συγκρούσεων απωλέσθηκε ο κυβερνητικός έλεγχος στη μεθόριο με το Ιράκ. Στον 

πόλεμο αυτό έλαβε μέρος και το Ισλαμικό Κράτους του Ιράκ το οποίο 

εκμεταλλεύθηκε τις συνθήκες προς όφελος του. Η ποικιλότροπη ενίσχυση του ΙΚΙ 

από τις αλληλοσυγκρουόμενες δυνάμεις στην Συρία βοήθησε την εξάπλωσή του. 

2011: Αναγέννηση του ΙΚ 

 Στο Ιράκ οι εναπομείναντες μαχητές της Αλ Κάιντα του Ιράκ, 

συσπειρώθηκαν γύρω από τον νέο επικεφαλής της οργάνωσης Αμπού Μπακρ αλ 

Μπαγκντάντι, θέτοντας τις βάσεις για την δυναμική επάνοδο του Ισλαμικού 

Κράτους στο προσκήνιο. 

2012: Ο σχηματισμός του Μετώπου αλ Νούσρα 

 Δημιουργείται στη Συρία από μαχητές της Αλ Κάιντα του Ιράκ αλλά υπό την 

αιγίδα της Αλ Κάιντα το Μέτωπο αλ Νούσρα για συμμετοχή στις εκεί επιχειρήσεις. 

2013: Σταθεροποίηση και ισχυροποίηση του αλ Μπαγκντάντι 

 Ο αλ Μπαγκντάντι σταδιακά απομακρύνθηκε και διαχωρίστηκε από τις 

θέσεις της Αλ Κάιντα με την οποία τελικά ήρθε σε ρήξη με αφορμή την τύχη της 

οργάνωσης αλ Νούσρα. Η οργάνωσή του κατέλαβε νευραλγικές περιοχές τόσο 
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στη Συρία όσο και στο Ιράκ, ενώ μετονομάστηκε από Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ 

(ΙΚΙ) σε Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε (ΙΚΙΛ).  

2014: Η ανακήρυξη του Χαλιφάτου 

 Το διαζύγιο μεταξύ της Αλ Κάιντα και του ΙΚ έγινε οριστικό τον Φεβρουάριο 

του 2014. Η αφορμή ήταν η απαίτηση του Μπαγκντάντι για απορρόφηση της αλ 

Νούσρα από το ΙΚΙΛ και την αντίθετη άποψη μερίδας των μαχητών της καθώς και 

της Αλ Κάιντα. Η ρήξη γρήγορα οδήγησε σε ένοπλες συγκρούσεις τις οποίες 

κέρδισε ο Μπαγκντάντι, πράγμα το οποίο τον κατέστησε κυρίαρχο του παιχνιδιού. 

Παράλληλα διακήρυξε την αναβίωση του Χαλιφάτου και αυτοανακηρύχθηκε 

Χαλίφης και ηγέτης όλων των πιστών μουσουλμάνων. Η οργάνωση άλλαξε και 

πάλι το όνομά της από ΙΚΙΛ σε Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). 

2015-2016: Η αντεπίθεση της Δύσης 

 Το Ισλαμικό Κράτος διεξήγαγε λυσσαλέο αγώνα για την διατήρηση των 

κτίσεών του. Ωστόσο η εμπλοκή της Ρωσίας και η ενεργοποίηση μιας ευρύτερης 

συμμαχίας κρατών άλλαξε τα δεδομένα με αποτέλεσμα συνεχείς ήττες του ΙΚ και 

απώλειες εδαφών. Ως απάντηση το ΙΚ εξαπέλυσε τρομοκρατικές επιθέσεις στο 

εξωτερικό προκαλώντας πολύνεκρα χτυπήματα. Αυτή την περίοδο (τέλος του 

2016) αγωνίζεται για να μην χάσει την Μοσούλη η οποία βρίσκεται υπό πολιορκία 

από τις ιρακινές και τις συμμαχικές τους δυνάμεις. 
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Χρονολόγιο των Ονομάτων του Ισλαμικού Κράτους (A. Y. Zelin 2014) 

Jamaat al-Tawhid wa-l-
Jihad (JTWJ) 

1999-2004 

Al-Qaeda in the land of 
Two Rivers  ή αλλιώς al-

Qaeda in Iraq (AQI) 
2004-2006 

Majlis Shura al-Mujahedin 
(MSM) 

2006 

Islamic State of/in Iraq 
(ISI) 

2006-2013 

Islamic State of Iraq and 
al-Sham (ISIS) ή Islamic 

State of Iraq and the 
Levant (ISIL) 

2013-2014 

Islamic State (IS) 2014-σήμερα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Γλωσσάρι 

Αλαουίτες: Αποτελούν θρησκευτική μυστικιστική κοινότητα στη Συρία, παραλλαγή 

του Σιιτισμού. Τιμούν το Αλί και το όνομά τους σημαίνει «Ακόλουθοι του Αλί». 

Σήμερα υπολογίζονται στο 12% περίπου του πληθυσμού της Συρίας ενός 

συναντούνται στην Τουρκία και στο βόρειο Λίβανο. Στους Αλαουίτες ανήκει η 

οικογένεια των Άσαντ η οποία κυβερνά την Συρία από τη δεκαετία του 1970. 

Αλ Κάιντα: Σε ακριβή μετάφραση σημαίνει «το ίδρυμα» ή «η βάση». Είναι 

διεθνής τρομοκρατική οργάνωση την οποία ίδρυσαν γύρω στο 1988, ο 

Σαουδάραβας, Οσάμα Μπιν Λάντεν. Στόχος τους ήταν η δημιουργία ενός 

δικτύου που θα ένωνε τους Άραβες εθελοντές, προκειμένου να 

εξαπολύσουν ιερό πόλεμο (τζιχάντ) εναντίον των Σοβιετικών στο 

Αφγανιστάν. Η αλ Κάιντα χρηματοδότησε, στρατολόγησε και εκπαίδευσε 

σουνίτες εξτρεμιστές για την αφγανική αντίσταση. Σύντομα έγινε πολυεθνική 

οργάνωση σουνιτών και παρέμεινε ενεργή και μετά το τέλος του αφγανικού 

πολέμου. Το όραμά τους είναι η ίδρυση ενός Χαλιφάτου ισλαμιστών 

παγκόσμιας εμβέλειας. Για το λόγο αυτό αναζητεί τη συνεργασία και άλλων 

ένοπλων ισλαμιστικών οργανώσεων προκειμένου να ανατρέψει καθεστώτα 

που θεωρούνται «μη ισλαμικά», και να εκδιώξει τους μη μουσουλμάνους και 

τους δυτικούς από τις μουσουλμανικές χώρες. Το 1998 συγχωνεύτηκε με 

την Αιγυπτιακή Ισλαμική Τζιχάντ (την αλ Τζιχάντ). Ευθύνεται για πλήθος 

τρομοκρατικών επιθέσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Το πιο εντυπωσιακό 

χτύπημα της οργάνωσης έγινε την 11η Σεπτεμβρίου 2001, στην Νέα Υόρκη 

των ΗΠΑ. 

Αλ Ταουχίντ ουάλ Τζιχάντ: Στρατιωτική ισλαμιστική ομάδα που ιδρύθηκε 

στη Φαλούτζα του Ιράκ το 2003, με επικεφαλής τον Αμπού Μουσάμπ αλ 

Ζαρκάουι. Η ομάδα υποστήριξε υλικοτεχνικά και οικονομικά μαχητές της αλ 

Κάιντα που διέφυγαν από το Αφγανιστάν στη διάρκεια του πολέμου το 

2001. Το 2004 η ομάδα ορκίστηκε πίστη στον Μπιν Λάντεν και 

μετονομάστηκε σε αλ Κάιντα στο Ιράκ. Το όνομά της σημαίνει 

«Μονοθεϊσμός και τζιχάντ». 
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Σεΐχης, Αμπντουλάχ Αζάμ: Σουνίτης μουσουλμάνος που υποστήριξε την 

τζιχάντ εναντίον των Σοβιετικών εισβολέων στα τέλη της δεκαετίας του 

1980. Μαζί με τον Μπιν Λάντεν ίδρυσε το Γραφείο Αφγανικών Υπηρεσιών, 

με σκοπό την άντληση κεφαλαίων και τη στρατολόγηση τρομοκρατών, 

καθώς και την αλ Κάιντα. Σκοτώθηκε από έκρηξη παγιδευμένου 

αυτοκινήτου τον Νοέμβριο του 1989. 

Αμπού Μουσάμπ αλ Ζαρκάουι: Ισλαμιστής μαχητής από την Ιορδανία, και 

εμπνευστής του Ισλαμικού Κράτους. Απέκτησε φήμη όταν πήγε στο Ιράκ και 

θεωρήθηκε υπεύθυνος για μια σειρά από βομβιστικές επιθέσεις στη 

διάρκεια του ιρακινού πολέμου. Σκοτώθηκε το 2006 από τις αμερικανικές 

δυνάμεις. 

Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι: Σημερινός ηγέτης και αυτοανακηρυχθείς 

χαλίφης του Ισλαμικού Κράτους.  

Αντισοβιετική τζιχάντ: Ο πόλεμος των Αφγανών και άλλων μουσουλμάνων 

μαχητών (των μουτζαχεντίν) εναντίον της σοβιετικής εισβολής και κατοχής 

του Αφγανιστάν από τον Δεκέμβριο του 1979 μέχρι τον Φεβρουάριο του 

1989. Τελείωσε με την ήττα και την απόσυρση του σοβιετικού στρατού.  

Εθνικισμός: Όρος που περιγράφει το συναίσθημα και την ιδεολογία της 

προσκόλλησης σε ένα έθνος και στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του. 

Η λέξη προέρχεται από τη θεωρία ότι το κράτος πρέπει να θεμελιώνεται σε 

ένα έθνος κι ότι ένα έθνος πρέπει να συγκροτείται ως κράτος. Ο εθνικισμός 

απαιτεί συνείδηση εθνικής ταυτότητας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει 

συγκεκριμένα εδαφικά όρια, κοινή γλώσσα, κοινά έθιμα και άλλα στοιχεία 

πολιτισμού. 

Εμίρης: Τίτλος του αρχηγού της αραβικής φυλής. Στα αραβικά Αμίρ-αμιρά-εμίρη. 

ξεκίνησε ως στρατιωτικός τίτλος, ο οποίος τόνιζε την μαχητικότητα, τα στρατιωτικά 

χαρίσματα και τα επιτεύγματα του κατόχου του αλλά και ολόκληρης της φυλής. 

Ερυθρές Ταξιαρχίες (Brigate Rosse): Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες αποτελούσαν μια 

τρομοκρατική οργάνωση, η οποία έδρασε στην Ιταλία την δεκαετία του 1970 

και του 1980. Στόχος της ήταν η δημιουργία ενός «επαναστατικού» κράτους 
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μέσα από τον ένοπλο αγώνα και την έξοδο της Ιταλίας από το ΝΑΤΟ. Η 

δράση της περιλάμβανε δολοφονίες, απαγωγές και ληστείες. Η πιο διάσημη 

επιχείρηση των Ερυθρών Ταξιαρχιών ήταν η απαγωγή του πρώην 

πρωθυπουργού της Ιταλίας, Άλντο Μόρο το 1978. 

Groupe Islamique Arme (GIA): Ένοπλη ομάδα ισλαμιστών, η οποία ιδρύθηκε 

τον Μάρτιο του 1992 από Αραβοαφγανούς οι οποίοι επέστρεψαν στην 

Αλγερία μετά τον αφγανικό πόλεμο. Στόχος της GIA ήταν η ανατροπή της 

Αλγερινής κυβέρνησης και η ίδρυση ισλαμικού κράτους με νομικό πλαίσιο 

τη Σαρία. Από τον Δεκέμβριο του 1993 έως το 2004, η GIA είχε 

πραγματοποιήσει πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον ξένων και 

Αλγερινών στόχων (δυνάμεις ασφαλείας και πολίτες) στην Αλγερία αλλά και 

σε γαλλικό έδαφος με σημαντικότερες την αεροπειρατεία της πτήσης της Air 

France 8969 τον Δεκέμβριο του 1994 και την επίθεση στο μετρό του 

Παρισιού το 1995. 

Ιμάμης: Καθοδηγητής της μουσουλμανικής κοινότητας. Η θέση δεν απαιτεί 

χρίσμα ή ιδιαίτερες πνευματικές δυνάμεις πέραν της επαρκούς εκπαίδευσης 

για την καθοδήγηση της ομαδικής προσευχής. Για τους σουνίτες, ο ιμάμης 

είναι το συνώνυμο του χαλίφη δηλαδή του διαδόχου του Προφήτη ο οποίος 

όμως αναλαμβάνει τον διαχειριστικό και πολιτικό αλλά όχι τον θρησκευτικό 

έλεγχο της μουσουλμανικής κοινότητας. Συνεπώς για τους σουνίτες 

αποτελεί τίτλο με ελάσσονα σημασία για την ισλαμική θεολογία. Για τους 

σιίτες είναι ο απόλυτος πνευματικός καθοδηγητής.  

ISI: To Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ (ΙΚΙ). 

ISIS: To Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και τη Συρία (ΙΚΙΣ), γνωστό επίσης ως 

Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε (ΙΚΙΛ) και ως Ισλαμικό Κράτος 

(ΙΚ).  

Κοράνι: Το ιερό βιβλίο του Ισλάμ. 

Κουφρ: Στην κυριολεξία σημαίνει «δυσπιστία». Ο όρος χρησιμοποιείται για 

να περιγράψει όσους δεν πιστεύουν στο Ισλάμ δηλαδή τους «άπιστους».  

Κράτος-κέλυφος ή Κράτος εν κράτει (Shell- state): Το αποτέλεσμα της 
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διαδικασίας κατά την οποία μια ένοπλη οργάνωση αναλαμβάνει τη 

συγκρότηση της κοινωνικοοικονομικής υποδομής (φορολογία,

υπηρεσίες πρόσληψης εργαζομένων κτλ.) ενός κράτους χωρίς να κατέχει   

την πολιτική υποδομή (επικράτεια, αυτοδιάθεση).  

Μουλά Ομάρ: Ο πνευματικός ηγέτης και διοικητής των Ταλιμπάν. Ήταν 

επίσης ο ηγέτης του Αφγανιστάν από το 1996 μέχρι το 2001, όταν τον 

εκτόπισαν οι ΗΠΑ που εισέβαλαν στη χώρα.  

Μουσουλμανική Αδελφότητα: Ιδρύθηκε στην Αίγυπτο το 1928 από τον 

Χασάν αλ Μπάννα. Θεωρείται το πρότυπο των σύγχρονων ισλαμιστικών, 

σουνιτικών κινημάτων. Έχει διεθνή παρουσία και κηρύσσει ένα  είδος 

μεταρρυθμιστικού Ισλάμ. Το σύνθημά τους αναφέρει: «Ο Αλλάχ είναι ο 

στόχος μας, Το Κοράνι είναι το Σύνταγμα, Ο Προφήτης είναι ο ηγέτης μας, 

Τζιχάντ είναι ο δρόμος μας, Θάνατος για χάρη του Αλλάχ είναι η επιθυμία 

μας» 

Μουτζαχεντίν: Πληθυντικός της αραβικής λέξης «μουτζαχίντ» (mujahed) που 

σημαίνει «αυτός που κάνει τζιχάντ». Ο όρος περιέγραφε τους 

μουσουλμάνους που πολεμούσαν τους Σοβιετικούς στο Αφγανιστάν (1979 -

1989) και έχει μεταφραστεί ως «ιεροί πολεμιστές».  

Οθωμανική Αυτοκρατορία: Η μουσουλμανική αυτοκρατορία την οποία ίδρυσε, 

στο τέλος του 13ου αιώνα, ο Οσμάν Α', ιδρυτής μιας τουρκικής δυναστείας 

στη βορειοδυτική Ανατολία, την οποία επεξέτειναν οι διάδοχοί του, γνωστοί 

ως Οθωμανοί, που κατέκτησαν τα βυζαντινά εδάφη της δυτικής Ανατολίας και 

της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο απόγειό της, η οθωμανική εξουσία 

επεκτάθηκε σε όλη τη Μέση Ανατολή, σε περιοχές της Βόρειας Αφρικής και 

της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ωστόσο η αυτοκρατορία άρχισε να καταρρέει 

τον 19ο αιώνα και διαλύθηκε με τη λήξη του Α' Παγκοσμίου πολέμου. Η 

ενδοχώρα της Ανατολίας έγινε η σημερινή Τουρκία, και οι πέραν αυτής 

επαρχίες αναγνωρίστηκαν ως ανεξάρτητα κράτη. 

Ουλεμά: Μουσουλμάνος νομομαθής και θεολογος της ισλαμικής θρησκείας.  

Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ): Παλαιστινιακό 
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εθνικιστικό κίνημα και κεντρική οργάνωση όλων των παλαιστινιακών 

κινημάτων. Η ΟΑΠ δημιουργήθηκε το 1964 από τον Αχμέντ Σουκεϊρί με 

αιγυπτιακή πρωτοβουλία. Ο στόχος της, όπως αναφέρεται στον 

καταστατικό της χάρτη (Μάιος 1964), ήταν η ίδρυση ανεξάρτητου 

παλαιστινιακού κράτους στα εδάφη που σήμερα κατέχει το Ισραήλ ή, 

τουλάχιστον, στα λεγόμενα Κατεχόμενα: τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. 

Ηγέτης της ήταν ο Γιασέρ Αραφάτ (από το 1969 μέχρι τον θάνατό του το 

2004), τον οποίο διαδέχτηκε ο Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος εξακολουθεί να 

βρίσκεται σ’ αυτό το πόστο μέχρι σήμερα. Η ΟΑΠ  μέχρι το 1991 

θεωρούνταν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τρομοκρατική οργάνωση.  

Πεσμεργκά: Το επίσημο όνομα των Κούρδων στρατιωτών. Αυτοί οι μαχητές 

υπήρχαν με τη μία ή την άλλη μορφή από την αρχή του κινήματος 

ανεξαρτησίας των Κούρδων (δεκαετία του 1920, μετά τη διάλυση της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας). Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία γυναικών στις 

γραμμές των Πεσμεργκά 

Πόλεμος δι' αντιπροσώπων: Όρος που σημαίνει τον πόλεμο ανάμεσα σε 

ελάσσονες δυνάμεις οι οποίες πρόσκεινται σε διεθνή εχθρικά στρατόπεδα. 

Κλασικό παράδειγμα είναι ο πόλεμος του Βιετνάμ, από τα τέλη της 

δεκαετίας του ’60 μέχρι τις αρχές του ’70. 

Σαλαφισμός: Συντηρητικό και μεταρρυθμιστικό κίνημα του σουνιτικού Ισλάμ, 

το οποίο κηρύσσει την αυστηρή και άκαμπτη προσήλωση στις αρχές του 

Ισλάμ και επιστροφή τις διδαχές και τα κυρήγματα του Προφήτη και των 

ευσεβών ακολούθων του-διαδόχων του (Σαλάφ). Εμφανίστηκε τον 19ο 

αιώνα ως απάντηση στην ευρωπαϊκή επιρροή με σκοπό τον εκσυγχρονισμό 

του Ισλάμ. Οι σαλαφιστές δρουν κυρίως στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και 

στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θεωρούνται «κυρίαρχη μειοψηφία» στη 

Μέση Ανατολή. 

Σαρία: Μεταφράζεται ως «ο δρόμος προς την πηγή του ύδατος». Αποτελεί 

ένα σύστημα θείου νόμου και καθορίζει τον ισλαμικό τρόπο διαβίωσης σε 

όλες τις εκφάνσεις του. Με βάση την Σαρία πρέπει να ζουν όλοι οι πιστοί 

μουσουλμάνοι. 
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Σεΐχης: Σεΐχη-Αλ Σαϊχ (γέροντας, σοφός, έμπειρος) τίτλος φυλάρχου για 

κάποιες προϊσλαμικές αραβικές φυλές. Ο τίτλος εξέφραζε τη σοφία, την 

εμπειρία και τις γνώσεις του κατόχου του.  

Σιίτες: Αποτελούν το ένα από τα δύο κυριότερα δόγματα του Ισλάμ. Η 

ονομασία τους προέκυψε από την φράση «Σι’ατ Αλί» δηλαδή «η παράταξη 

του Αλί» εξαδέλφου και γαμπρού του Μωάμεθ. Οι οπαδοί του Αλί μετά τον 

θάνατο του Μωάμεθ διεκδίκησαν την εξουσία της μουσουλμανικής 

κοινότητας υποστηρίζοντας την κληρονομική διαδοχή κόντρα στους 

σουνίτες. Η διαμάχη αυτή προκάλεσε την λεγόμενη «Μεγάλη Φίτνα» 

(διχόνοια), με αποτέλεσμα το σχίσμα στην ισλαμική θρησκεία. 

Σουνίτες: Αποτελούν έναν από τους δύο κύριους κλάδους του Ισλάμ. Η 

κοσμοθεωρία τους στηρίζεται στη Σούνα (παράδοση και ζωή του Προφήτη 

Μωάμεθ). Αποτελούν το πολυπληθέστερο από τα δύο κύρια ισλαμικά 

δόγματα. Σύμφωνα με τους σουνίτες η διαδοχή του Μωάμεθ δεν χρειάζεται 

να είναι κληρονομική, γεγονός που αποτελεί την κύρια αιτία τριβών και 

συγκρούσεων με τους Σιίτες Μουσουλμάνους.  

Σταυροφορίες: Οι πολεμικές εκστρατείες των χριστιανικών στρατών της 

Δυτικής Ευρώπης για την επανάκτηση των Ιερών Τόπων που είχαν περάσει 

υπό μουσουλμανικό έλεγχο. Το 1095 ο Πάπας Ουρβανός Β' ξεκίνησε την 

Πρώτη Σταυροφορία. Από τον 11ο μέχρι τον 13ο αιώνα έγιναν οκτώ 

σταυροφορίες. Οι ιππότες που πήραν μέρος σε αυτές πίστευαν ότι είχαν 

εξασφαλίσει θέση στον παράδεισο. Για τους μουσουλμάνους οι 

Σταυροφορίες ήταν στρατιωτικές επιχειρήσεις με τις οποίες οι χριστιανοί 

προσπαθούσαν να επεκτείνουν τα εδάφη τους και να εξολοθρεύσουν το 

Ισλάμ. 

Τακφίρ: Κατηγορία για αποστασία στην ισλαμική πίστη. Ο κατηγορούμενος 

για «τακφίρ» καθίσταται άμεσα «άπιστος» με αποτέλεσμα την νομιμοποίηση 

της θανάτωσή του από τους πιστούς μουσουλμάνους.  

Ταουχίντ: Η ενότητα του Θεού στη μουσουλμανική θεολογία. Καθορίζει την 

έννοια του μονοθεϊσμού στο Ισλάμ. Αποτελεί θεμελιώδη έννοια της 

θρησκείας σύμφωνα με την οποία ο Αλλάχ είναι ένας και μοναδικός.  
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Τζαμπάτ αλ Νούσρα: Πτέρυγα της αλ Κάιντα που δρα στη Συρία και στον 

Λίβανο. Δημιουργήθηκε το 2012 στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη 

Συρία. 

Τζιζιέ (κεφαλικός φόρος): Φόρος που επιβάλλεται από το ΙΚ σε μη 

μουσουλμανικά τμήματα των ισλαμικών κοινωνιών. Ενώ ο φόρος αυτός δεν 

τηρείται από έθνη κράτη στον ισλαμικό κόσμο, το ΙΚ τον επιβάλλει σε 

κάποιες περιοχές. 

Τρομοκρατία: Είναι σύνθετη λέξη η οποία προέρχεται από τις λέξεις τρόμος και 

κράτος. Ως έννοια ορίζεται ως η συστηματική χρήση ή απειλή χρήσης, βίας 

η οποία προκύπτει ως αντίδραση, ή άσκηση πίεσης, από οργανωμένες 

ομάδες με πολιτικά, θρησκευτικά ή άλλα ιδεολογικά κίνητρα. Αυτό μπορεί 

να συμβαίνει ακόμη και από κάποιο κρατικό μηχανισμό, εναντίον ατόμων, 

ομάδων ή περιουσιών, με απώτερο στόχο τις κυβερνήσεις από τις οποίες 

προσδοκούν κάποια αντίστοιχα οφέλη. Η κάθε πράξη επ' αυτού 

χαρακτηρίζεται τρομοκρατική ενέργεια και οι συμμετέχοντες σε αυτή 

τρομοκράτες. Για παράδειγμα στις τρομοκρατικές ενέργειες 

περιλαμβάνονται ομηρίες πολιτικών, εκρήξεις βομβών, επιθέσεις 

αυτοκτονίας, δολιοφθορές, ληστείες κλπ.  

Φίτνα: Αρχικά σήμαινε δοκιμασία της πίστης ενός μουσουλμάνου. Σήμερα 

αναφέρεται σε περιόδους αναταραχής και συγκρούσεων στο εσωτερικό της 

μουσουλμανικής κοινότητας. Χρησιμοποιείται συχνά στην ισλαμική ιστορία  

με την έννοια του εμφυλίου πολέμου. 

Χαλιφάτο: Είναι η επικράτεια όπου ασκεί την εξουσία ο χαλίφης.  

Χαλίφης: Τίτλος πολιτικού και θρησκευτικού ηγέτη των μουσουλμάνων, ο 

οποίος προστατεύει την ακεραιότητα του κράτους και της πίστης. Οι 

χαλίφηδες θεωρούνται διάδοχοι του Μωάμεθ. Ο όρος προέρχεται από την 

αραβική λέξη khalifa,που σημαίνει διάδοχος. «Χαλίφης» ήταν επίσης ο 

τιμητικός τίτλος τον οποίο υιοθέτησαν οι Οθωμανοί σουλτάνοι τον 16ο 

αιώνα, αφότου ο σουλτάνος Μεχμέτ Β' κατέκτησε τη Συρία και την 

Παλαιστίνη, έκανε την Αίγυπτο δορυφόρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

και αναγνωρίστηκε ως φύλακας των ιερών πόλεων Μέκκας και Μεδίνας.  

https://www.wikiwand.com/el/%CE%92%CE%AF%CE%B1
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Χαμάς: Δημιουργήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1987 (πέντε μέρες μετά την 

έναρξη της Ιντιφάντας). Είναι ο παλαιστινιακός κλάδος της Μουσουλμανικής 

Αδελφότητας και έχει στόχο την ίδρυση Ισλαμικού Παλαιστινιακού Κράτους 

στη θέση του Ισραήλ. Πρόκειται για την κύρια αντιπολίτευση στην ΟΑΠ στα 

εδάφη τα κατεχόμενα από το Ισραήλ. Η Χαμάς επωφελήθηκε από τις 

αποτυχίες του Γιασέρ Αραφάτ στο διεθνές μέτωπο, ειδικά μετά τον Πόλεμο 

του Κόλπου. Πρεσβεύει ότι ο πόλεμος είναι το μοναδικό μέσο για την 

απελευθέρωση των κατεχομένων και απορρίπτει τους όποιους 

συμβιβασμούς. Η Χαμάς είναι ευθύνεται για πολλές τρομοκρατικές 

επιθέσεις στο Ισραήλ.  

Χεζμπολάχ: Στα αραβικά σημαίνει «κόμμα του Θεού». Πρόκειται για 

ριζοσπαστική λιβανέζικη οργάνωση σιιτών που συστάθηκε το 1982 ως 

απάντηση στην ισραηλινή εισβολή στον Λίβανο. Έχει στόχο την 

εγκαθίδρυση ισλαμικής εξουσίας στον Λίβανο στα πρότυπα του Ιράν, την 

απελευθέρωση όλων των κατεχόμενων αραβικών εδαφών και την απέλαση 

των μη μουσουλμάνων από τις μουσουλμανικές χώρες. Η ομάδα 

χρηματοδοτείται από το Ιράν και δρα κυρίως στην Κοιλάδα Μπεκάα, νοτίως 

της Βηρυτού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΕΙΚΟΝΕΣ 

 

Εικόνα 1: Μαχητές του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) 

 

Εικόνα 2: Μαχητές του ΙΚ με την σημαία τους 
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Εικόνα 3: Ο ηγέτης του ΙΚ Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι 

 

 

Εικόνα 4: Αμπού Μουσάμπ αλ Ζαρκάουι 
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Εικόνα 5: Χασάν Αλ-Μπάννα 

 

 

Εικόνα 6: Σαγίντ Κουτμπ 
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Εικόνα 7: Ομαδικές εκτελέσεις με αποκεφαλισμό των αιχμαλώτων 

 

 

Εικόνα 8: Δολοφονημένοι δυτικοί αιχμάλωτοι οι οποίοι αποκεφαλίστηκαν 
από το ΙΚ. Από πάνω αριστερά και προς τα δεξιά:Steven Sotloff, David 
Haines, James Foley, Alan Henning, Abdul Rahman (Peter) Kassig 
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Εικόνα 9: Μαχητής του ΙΚ σε προπαγανδιστική φωτογραφία στο Twitter 

 

 

Εικόνα 10: Προπαγανδιστική σύνθεση του περιοδικού Rumiyah του ΙΚ και 

εξώφυλλο του περιοδικού Dabiq 
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 Εικόνα 11: Πηγές εσόδων του ΙΚ 
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Εικόνα 12: Χρηματοδότηση του ΙΚ μέσω του Dark Web 

 

 

 

 

Εικόνα 13: Μηνύματα του ΙΚ στην εφαρμογή "Dawn" μέσα στο Twitter 
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Εικόνα 14: Κοινωνικό Συμβόλαιο (Document of the City) του ΙΚ 
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Εικόνα 15: Προέλευση των εθελοντών μαχητών του ΙΚ 

  



163 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΧΑΡΤΕΣ 

 

 

Χάρτης 1: Κράτη της Μέσης Ανατολής 

 

Χάρτης 2: Αποικιοκρατία και Ζώνες επιρροής πριν από τον Α' Παγκόσμιο 
Πόλεμο 
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Χάρτης 3: Έκταση του Χαλιφάτου των Ομαϋαδών (750 μ.Χ.) 

 

 

Χάρτης 4: Προπαγανδιστικός χάρτης με απεικόνιση των επεκτατικών 
βλέψεων του Χαλιφάτου του ΙΚ 
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Χάρτης 5: Χωρισμός της Μέσης Ανατολής με την συμφωνία Sykes-Picot 
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Χάρτης 6: Περιοχές Σουνιτικών και Σιιτικών πληθυσμών 

 

 

Χάρτης 7: Περιοχές ελέγχου από το ΙΚ στο Ιράκ και την Συρία το 2014 
 



167 
 

 

Χάρτης 8: Περιοχές ελέγχου από το ΙΚ στο Ιράκ και στη Συρία  

από Αύγουστο 2014 έως Οκτώβριο 2016 

 

 

Χάρτης 9: Κέρδη και απώλειες εδαφών του ΙΚ το 2015 
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Χάρτης 10: Κέρδη και απώλειες εδαφών για το ΙΚ 2015 

 

 

Χάρτης 11: Κατάσταση ελεγχόμενων περιοχών από το ΙΚ  
19 Δεκεμβρίου 2016  
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Χάρτης 12: Χώρες στις οποίες υπάρχουν οργανώσεις που στηρίζουν το ΙΚ 



 
 

 


