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Περίληψη  

Η τρομοκρατία, αν και «φαινόμενο» ιστορικά υπαρκτό, εμφανίστηκε ως είδος 

σοβαρής απειλής μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ και 

μετέπειτα της 11ης Μαρτίου 2004 στην Ισπανία αλλά και της 7ης Ιουλίου 2007 στην 

Μεγάλη Βρετανία. Εν έτει 2016, η υπέρμετρη απειλή των τζιχαντιστών εμφανίζεται 

εντονότερη και καθιστά την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επιφυλακή, 

κρούοντας τον κώδωνα του κιδύνου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 

παρουσιάσει το φαινόμενο της τρομοκρατίας των ιεροπολεμιστών ιστορικά, το δόγμα 

αυτών, καθώς και την εξέλιξη τους, φτάνοντας στην δημιουργία του Ισλαμικού 

Κράτους (IS). Ακολούθως, να μελετήσει και να αναπτύξει την σχέση των 

τζιχαντιστών με τους Επαναστατικούς του Martin Wight μέσα από μία θεωρητική 

προσέγγιση. Τέλος, καλείται να καταγράψει κάποια από τα τρομοκρατικά 

περιστατικά, τα οποία έλαβαν μέρος στην Ευρώπη, τα αίτια εξάπλωσης των 

τρομοκρατικών επιθέσεων, την αντιτρομοκρατική στρατηγική της Ένωσης, καθώς και 

κάποιες επιπλέον πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης των επιθέσεων διά της ήπιας 

ισχύος. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: Τρομοκρατία, Τζιχαντισμός, Martin Wight, Ευρώπη. 
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Εισαγωγή  

Το «φαινόμενο» της τρομοκρατίας, απαντάται από τα αρχαία χρόνια. Καταγράφεται 

στα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων (όπως τα Πολιτικά του Αριστοτέλη) και 

εμφανίζεται σε διάφορες ιστορικές περιόδους, αλλάζοντας κάθε φορά την μορφή και 

τους στόχους της. Η διεθνής ισλαμική τρομοκρατία, η οποία είναι και η τελευταία 

ιστορική περίοδος αυτής, εμφανίστηκε σταδικά τη δεκαετία του 1990 και 

κορυφώθηκε με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ, όπως και αυτές 

που ακολούθησαν, την 11η Μαρτίου 2004 στην Ισπανία και την 7η Ιουλίου 2007 στην 

Μεγάλη Βρετανία. Η  Brigitte L. Nacos έχει σημειώσει ότι η τρομοκρατία του 

παρελθόντος μετεξελίχθηκε σε κάτι πολύ πιο καταστροφικό, πολύ πιο απειλητικό το 

οποίο αποκαλέστηκε ως νέα ή μεταμοντέρνα τρομοκρατία.1  

Η σημασία του τζιχάντ είναι ριζωμένη στην εντολή του Κορανίου για αγώνα στον 

δρόμο του Θεού καθώς και στο παράδειγμα που έδωσε ο προφήτης Μωάμεθ και οι 

πρώτοι ακόλουθοί του και η οποία απέχει παρασάγκας από την έννοια που του έχουν 

προσδώσει οι ιεροπολεμιστές (τζιχαντιστές) σήμερα. Οι τελευταίοι προκειμένου να 

νομιμοποιήσουν και να δικαιολογήσουν τις πράξεις τρομοκρατίας, χρησιμοποίησαν 

τον όρο τζιχάντ, δίνοντας σ’ αυτόν μία δική τους νέα ερμηνεία. Πιστεύουν ότι 

πρόκειται για έναν ιδεολογικό – επαναστατικό αγώνα, ο οποίος δεν μπορεί να 

διεξαχθεί ειρηνικά, ένας αγώνας όπου η βία είναι απαραίτητη. Είναι πεπεισμένοι ότι οι 

Μουσουλμάνοι έχουν επιλεχθεί από τον Θεό με σκοπό να αντιμετωπίσουν τους 

αμαρτωλούς και τους διεφθαρμένους, δρώντας ως το ξίφος του Θεού στη γη.2 

Οραματίζονται εξίσου, έναν κόσμο που θα κυβερνάται αποκλειστικά από την δική 

τους εκδοχή του Ισλάμ, έναν κόσμο στον οποίο τελικά θα κυριαρχήσει η νίκη των 

«καλών» και των «αληθινών» πιστών. Με άλλα λόγια, κατά την ιστορική εξέλιξη του 

Ισλάμ και κατ’ επέκταση του όρου τζιχάντ, υπήρχαν πολλές διαφοροποιήσεις στα 

πιστεύω και αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό από τον πρόωρο διαχωρισμό των 

Μουσουλμάνων σε Σουνίτες και Σιίτες. Ο διαχωρισμός αυτός, επέφερε και την 

δημιουργία πολλών εξτρεμιστικών οργανώσεων ανά περιόδους σε πολλά μέρη, 

κυρίως της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, φτάνοντας, σήμερα, στην 

δημιουργία της οργάνωση ISIS. 

                                                           
1 Nacos B. L. 2010. Terrorism and Counterterrorism. Penguin Academies. 
2 Habeck M. 2006. Knowing the Enemy. Jihadist Ideology and the War on Terror. Yale University. 

U.S.A 
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Όπως προελέχθη, ο αγώνας των τζιχαντιστών, εν ονόματι του Θεού, είναι καθαρά 

επαναστατικός, καθώς για να επέλθει η ειρήνη στον κόσμο και να κυριαρχήσει το 

Καλό και η Αλήθεια, χρήζει ενός ιερού πολέμου. Το παραπάνω δόγμα των 

ιεροπολεμιστών, έχει μελετήσει ο Martin Wight, ένας από τους επιφανέστερους 

μελετητές των διεθνών σχέσεων του 20ου αιώνα. Ο τελευταίος, εύστοχα παραλληλίζει 

τους τζιχαντιστές και την ιδεολογία τους με την θεωρία του, η οποία βασίζεται σε τρία 

ρεύματα σκέψης, εκ των οποίων εμβαθύνει στους Επαναστατικούς ως προς τον 

πόλεμο, την ανθρώπινη φύση και τη διεθνή κοινωνία. Κατά τον Wight, οι 

Επαναστατικοί συνηθίζουν να διεξάγουν μία σειρά πολέμων, οι οποίοι αποβλέπουν, 

συνειδητά ή μη, σε μία έσχατη μελλοντική ειρήνη.3 Γι’ αυτούς, η ειρήνη ταυτίζεται με 

μία επαναστατική τάξη πραγμάτων, όπου ο πόλεμος είναι το μέσο για την επίτευξη 

αυτής και το μέσο ή το εργαλείο της ιστορίας. 

Ήδη από το 1980, η Ευρώπη έχει λειτουργήσει ως καταφύγιο και βάση στήριξης για 

τους σουνίτες μαχητές του τζιχάντ από διαφορετικές ιδεολογικές κατευθύνσεις. Από 

τα μέσα του 1990 και όλο και περισσότερο υπήρξε μία στροφή προς τρομοκρατική 

βία στο εσωτερικό της Ευρώπης από μαχητές που κατοικούσαν στη περιοχή ή που 

προέρχονταν από το εξωτερικό. Η εν λόγω στροφή γίνεται φανερή από στατιστικές 

καταγραφές των τρομοκρατικών περιστατικών και οι οποίες αποδεικνύουν την 

αύξηση των κρουσμάτων, κυρίως μετά το 2010 έως και σήμερα. Ένα εκ των 

ερωτημάτων, το οποίο επαναλαμβάνεται συνέχεια είναι το πως μπορεί να 

αντιμετωπιστεί το τεράστιο αυτό ζήτημα του τζιχαντιστικού Ισλάμ. Συνολικώς και 

οριστικώς αυτό είναι αδύνατο. Μόνο πολιτικές ήπιας ισχύος μπορούν να μειώσουν 

τον φονταμενταλιστικό βραχνά, ωστόσο χρειάζεται μεγάλη προσοχή, κυρίως στη 

πολιτική διαχείριση, τόσο από την Ευρώπη, όσο και από τον υπόλοιπο κόσμο. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, θα αναλυθεί η έννοια του τζιχάντ, 

σύμφωνα με τον Μωάμεθ και το Κοράνι και πως αργότερα με τον νόμο της Σαρία, 

των Χαντίθ και διάφορες παρεμβάσεις λογίων, μετεξελίχθηκε, αλλάζοντας οριστικώς 

η έννοια και ο σκοπός του. Επιπλέον, με βάση την ιστορική εξέλιξη του τζιχάντ, θα 

σημειωθούν διάφορα κινήματα, καταλήγοντας στην σημερινή οργάνωση ISIS και 

στην ιδεολογία αυτής. Τέλος, θα αναλυθεί το δόγμα των ιεροπολεμιστών και θα γίνει 

μία προσπάθεια να απαντηθεί η ερώτηση για το αν πρόκειται για σύγκρουση 

                                                           
3 Wight M. 1998. Διεθνής Θεωρία. Τα Τρία Ρεύματα της Σκέψης. Μτφ: Στροίκου  Η. Ποιότητα, Αθήνα. 

σελ: 270 
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πολιτισμών, σύμφωνα με τον Σάμιουελ Χάντιγκτον, ή αν πρόκειται για επιδίωξη μιας 

παγκόσμιας κυριαρχίας. 

Έπειτα, στο δεύτερο κεφάλαιο, αρχικά θα αναλυθούν τα τρία ρεύματα σκέψης του 

διεθνολόγου Martin Wight, εστιάζοντας κυρίως στους Επαναστατικούς. Στη συνέχεια, 

θα γίνει μία προσπάθεια παραλληλισμού των Επαναστατικών με τους τζιχαντιστές ως 

προς την ανθρώπινη φύση, τη διεθνή κοινωνία και φυσικά τον πόλεμο, έχοντας 

αναζητήσει τα κοινά σημεία δράσης των Ιεροπολεμιστών με την θεωρία του.  

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, θα αναφερθεί η έννοια της τρομοκρατίας, όπως 

αυτή ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς οργανισμούς, καθώς και από 

κάποια κράτη. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί μία καταγραφή τρομοκρατικών 

περιστατικών από το 1994 έως και το 2015, καθώς επίσης και τα αίτια αύξησης των 

τρομοκρατικών επιθέσεων. Τέλος, θα ήτο παράλειψη να μην αναφερθεί η ενισχυση 

του ρολου της ΕΕ στην αντιτρομοκρατικη ηπια στρατηγικη της και εν συνεχεία 

κάποιες επιπλέον πολιτικές, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο σημαντικό 

εγχείρημα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.  
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Κεφάλαιο  1 

1. Τζιχαντισμός: Η Ιστορική Εξέλιξη και η Αλήθεια του 

Όρου 

 

1.1  Η έννοια/όρος του Τζιχάντ  

Στις συζητήσεις για το Ισλάμ που λαμβάνουν χώρα σήμερα, πιο συχνή είναι η 

εννοιολογική αντίληψη του όρου τζιχάντ. Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις,  οι οποίες 

τις περισσότερες φορές είναι παραφρασμένες, ωστόσο παρακάτω θα γίνει μία 

προσπάθεια κατανόησης της εν λόγω έννοιας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η λέξη 

«τζιχάντ» (Jihad) σημαίνει «αγώνας» και προέρχεται από το αραβικό ρήμα 

«τζάχαντα» (Jahada – «αγωνίζομαι»).4 Τζιχάντ συχνά εκλαμβάνεται ως το επίκεντρο 

της σύγχρονης ριζοσπαστικής ισλαμικής ιδεολογίας.5 Ορισμένοι παρατηρητές 

συνδέουν το τζιχάντ με τη προσκόλληση σε τοπικές αξίες και την αντίσταση ενάντια 

στις τάσεις παγκοσμιοποίησης.6 Άλλοι, θεωρούν ότι οι αντί – ισλαμικοί πολεμιστές 

χρησιμοποιούν το τζιχάντ ως απόδειξη της έμφυτης βίας του Ισλάμ και του 

ασυμβίβαστου με τα πολιτισμένα πρότυπα.7 Τέλος, συγγραφείς επιμένουν ότι τζιχάντ, 

λίγο – πολύ, είναι μία εξωτερική κατευθυνόμενη βία, ενώ κάποιοι άλλοι δηλώνουν 

ότι τζιχάντ είναι μία αμυντική αρχή, η βάση της οποίας είναι η ειρήνη.8 

Ποια είναι τελικά η έννοια του τζιχάντ; Μία πρώτη άποψη θεωρεί ότι τζιχάντ είναι η 

προσπάθεια του να ζεις μια καλή ζωή ως Μουσουλμάνος, να προσεύχεσαι συχνά και 

να είσαι καλός πατέρας και σύζυγος. Μία δεύτερη άποψη λέει ότι τζιχάντ είναι η 

σκληρή και συνεχόμενη εργασία με σκοπό την μετάδοση του μηνύματος του Ισλάμ. 

                                                           
4 Assaf M. 2007. Mayhem, Myths, and Martyrdom: The Shi’a Conception of Jihad. Terrorism and 

Political Violence. Taylor & Francis Group. Vol. 19:126  
5 Kepel G. 2002. Jihad: The Trail of Political Islam. Translated by Anthony F. Roberts. Cambridge, 

MA: Harvard University Press 
6 Barber B.1995.  Jihad versus McWorld. Times Books. New York. Vol. 9:1-12   
7 Pipes D. 2002. “What Is Jihad?” New York Post. pp: 1-5 
8 Bonner M. 2006. Jihad in Islamic History. Doctrines and Practice. Princeton and Oxford University 

Press. New Jersey. U.S.A 
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Στη συνέχεια, μία τρίτη άποψη υποστηρίζει τον αγώνα των καταπιεσμένων σε μέρη, 

όπως Παλαιστίνη, Κασμίρ, Κένυα ή Κόσσοβο. Η τελευταία άποψη είναι αυτή του 

Οσάμα Μπίν Λάντεν, ο οποίος ισχυρίζεται ότι τζιχάντ θα έπρεπε να σημαίνει το να 

δουλεύεις για την ανατροπή της κυβέρνησης στον Ισλαμικό κόσμο και να επιτίθεσαι 

στην Αμερική. Ωστόσο, σήμερα υπάρχει μία διαφορετική κύρια άποψη των 

Μουσουλμάνων, η οποία θεωρεί ότι τζιχάντ είναι μια ιδέα – πίστη στο Ισλάμ, ένας 

παράγοντας – κλειδί για το τι σημαίνει να είσαι πιστός και ακόλουθος του θελήματος 

του Θεού.9  

Η λέξη τζιχάντ, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σημαίνει «αγώνας» και όχι 

πόλεμος, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Αυτό μας δίνει ένα στοιχείο για τη σημασία 

που της προδίδει το Κοράνι και οι Χαντίθ10, μία και τζιχάντ δεν σήμαινε ποτέ 

σύγκρουση προς όφελος εθνικών ή προσωπικών στόχων, αλλά σύγκρουση στο όνομα 

του Θεού. Συνεπώς, η λέξη τζιχάντ έχει δύο βασικές έννοιες. Η πρώτη ασχολείται με 

τον εσωτερικό αγώνα να ακολουθήσει κανείς το δρόμο του Θεού και τις εντολές Του 

και η δεύτερη παρακινεί τον πιστό να αφιερωθεί σε έναν εξωτερικό αγώνα με άλλους, 

για να φέρει την Αλήθεια (το Ισλάμ) στην ανθρωπότητα. Το τζιχάντ ποτέ δεν 

εκλήφθηκε ως παρότρυνση για εξαναγκαστικό προσηλυτισμό στο Ισλάμ αλλά ως μία 

ευκαιρία άλλων καταπιεσμένων χωρών να πληροφορηθούν την Αλήθεια και να έχουν 

το προνόμιο να κυβερνώνται από το δίκαιο νόμο του Ισλάμ. Άρα, ο καλύτερος 

τρόπος για να μεταφράσουμε τη λέξη τζιχάντ είναι όχι «ιερός αγώνας» αλλά «δίκαιος 

αγώνας», εφόσον αφορά την απελευθέρωση άλλων ανθρώπων από το Ψεύδος και την 

καθοδήγησή τους προς την Αλήθεια.11 

Στα τέλη του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα, η λέξη τζιχάντ έχει αποκτήσει 

διαφορετικό νόημα, κατά βάση, από τρομοκρατικά κινήματα, τα οποία νομιμοποιούν 

τον αγώνα τους και παρακινούν τους οπαδούς τους μέσω του τζιχάντ. Επί 

                                                           
9 Esposito J. L. 2002. Unholy War. Terror In The Name Of Islam. pp: 26. Oxford University Press  
10 Χαντίθ: Το Κοράνιο δεν ήταν δυνατό να προβλέψει όλες τις περιπτώσεις και να δώσει λύσεις στο 

πλήθος των προβλημάτων της Εξελισσόμενης Ισλαμικής κοινότητας. Η παλαιά όμως προμωαμεθανική 

παράδοση σύντομα αντικαταστάθηκε από τη Σούννα (Sunna) του Μωάμεθ. Με αυτό τον τρόπο, μετά 

το ιερό βιβλίο του Αλλάχ συμπληρωματική κανονιστική βάση κατέστη η Χαντίθ, δηλαδή η παράδοση 

γύρω από την πράξη και τη σοφία του Μωάμεθ, όπως την καθόριζαν διάφορα περιστατικά, 

αποφθέγματα και γεγονότα μεταδιδόμενα από στόμα σε στόμα, στηριζόμενα σε αυτόπτες μάρτυρες της 

πρώτης Ισλαμικής γενεάς. Η λέξη Χαντίθ, που σημαίνει κυριολεκτικά αναγγελία, διήγηση, παράδοση, 

χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια ως τεχνικός όρος, τόσο για το επί μέρους συγκεκριμένο περιστατικό ή 

τα περιστατικά, όσο και για τη συλλογή τους ή το σύνολο των συλλογών: 

http://oodegr.co/oode/islam/piges/xantith_genika_1.htm  
11 Habeck M. 2006. Knowing the Enemy. Jihadist Ideology and the War on Terror. Yale University. 

U.S.A 

http://oodegr.co/oode/islam/piges/xantith_genika_1.htm
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παραδείγματι, οι Μουτζαχεντίν του Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν και η Βόρεια Συμμαχία 

πραγματοποίησαν τζιχάντ στο Αφγανιστάν ενάντια διεθνών δυνάμεων, καθώς και 

μεταξύ τους. Επιπλέον, Μουσουλμάνοι στο Κασμίρ, στις Φιλιππίνες, στη Βοσνία και 

στο Κόσσοβο είχαν δημιουργήσει τους δικούς τους αγώνες στο όνομα του τζιχάντ. Οι 

Χεσμπολάχ, η Χαμάς και το παλαιστινιακό ισλαμικό τζιχάντ είχαν δικαιολογήσει τον 

πόλεμο εναντίον του Ισραήλ ως τζιχάντ. Τέλος, η οπλισμένη ισλαμική ομάδα της 

Αλγερίας βρισκόταν σε τζιχάντ τρόμου ενάντια στην τότε κυβέρνηση και ο Οσάμα 

Μπιν Λάντεν είχε επιδιώξει ένα παγκόσμιο τζιχάντ ενάντια στις μουσουλμανικές 

κυβερνήσεις καθώς και στην Δύση. Έκτοτε, η ομάδα ISIS με τρομοκρατικά 

χτυπήματα επιτίθεται σε χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, στα πλαίσια μιας 

παγκόσμιας κυριαρχίας μέσω τζιχάντ.12  

Η σημασία του τζιχάντ είναι ριζωμένη στην εντολή του Κορανίου για αγώνα στον 

δρόμο του Θεού και κατά το παράδειγμα που έδωσε ο προφήτης Μωάμεθ και οι 

πρώτοι ακόλουθοί του, οι οποίοι προερχόταν από τους πρώτους τέσσερις Χαλίφες 

(τους Εμπνευσμένους, τους Δίκαιους και Ενάρετους (Ρασιντούν)». Αυτοί είναι ο 

Αμπού Μπάκρ (632-634), πεθερός του προφήτη, ο Ομάρ (634-644), ο Οθμάν (644-

656), γαμπρός του Προφήτη και ο Αλί (656-661) εξάδελφος και γαμπρός του.13 Οι 

παραπάνω διάδοχοί αναγνωρίζονται απ’ όλες τις αιρέσεις και πτέρυγες του Ισλάμ. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση του τζιχάντ απ’ όλους τους 

μουσουλμάνους και αυτό γίνεται αντιληπτό από τις αντιπαραθέσεις και τις 

συγκρούσεις, οι οποίες ήρθαν από πολύ νωρίς και φυσικά, συνεχίζονται έως και 

σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, τον 8ο και 9ο αιώνα μ.Χ. εμφανίστηκαν έντονες διαμάχες 

γύρω από την διεκδίκηση της εξουσίας, που έφεραν νέα κρίση στις συνειδήσεις των 

πιστών, του αυθεντικού Ισλάμ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, πολλοί μουσουλμάνοι να 

στραφούν στον Σουφισμό (προσπάθεια επικοινωνίας με τον Θεό μέσω του 

ασκητισμού), προσπαθώντας να περισώσουν μ’ αυτόν τον τρόπο το αρχικό πνεύμα 

του ισλαμισμού, την αγνότητα της πίστης και την επιθυμία ένωσης με τον Θεό. Το 

μυστικιστικό αυτό ρεύμα επέδρασε και επιδρά μέχρι σήμερα βαθύτατα πάνω στον 

Ισλαμισμό με τον ασκητισμό, την εσωτερική φιλοσοφία και την πνευματική 

αναγέννηση. Τελική κατάληξη, ήταν η διάσπαση του Ισλάμ σε Σουνιτισμό και 

Σιιτσμό. Ακολουθεί η ανάλυση αυτών των δύο σχισμάτων/ φατριών. 

                                                           
12 Esposito J. L. 2002. Unholy War. Terror In The Name Of Islam. σελ: 26. Oxford University Press 
13 Noor M. 1985. The Doctrine of Jihad: An Introduction at Journal of Law and Religion. Vol: 3. No: 

2. σελ: 381-397 
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Σουνιτισμός  

Η λέξη «Σούνι» σημαίνει «οι άνθρωποι της παράδοσης και της κοινότητας των 

πιστών». Οι σουνίτες είναι ορθόδοξοι  μουσουλμάνοι, οι οποίοι δίνουν έμφαση στην 

«σούνα» (παράδοση) του προφήτη Μωάμεθ. Το σουνιτικό Ισλάμ αντιπροσωπεύει 

περίπου το 85% των μουσουλμάνων παγκοσμίως και παρέχει ένα είδος εξουσίας στην 

κοινότητα των Μουφτήδων, των ιεροδιδασκάλων και των σπουδαστών του 

Κορανίου. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των σουνιτών  είναι η επιμονή στην πιστή 

τήρηση των γραφών του Κορανίου και οι αποφάσεις τους παίρνονται με βάση την 

ομοφωνία της κοινότητας. Επίσης, θεωρούν ότι η διαδοχή του Μωάμεθ δεν 

χρειάζεται να είναι κληρονομική, γεγονός που αποτελεί την κύρια αιτία τριβών και 

συγκρούσεων με τους Σιίτες μουσουλμάνους.14 Για τους σουνίτες, το τζιχάντ 

αποτελεί ένα κοινοτικό καθήκον, που αναλαμβάνεται από μόνο ένα τμήμα του 

πληθυσμού, ώστε να εξασφαλίζεται η φυσιολογική εξάπλωση και η επιβίωση της 

«Ούμα». 

Σιιτισμός  

Οι σιίτες αποτελούν την μειονότητα του μουσουλμανικού κόσμου. Πιστεύουν ότι η 

νομιμότητα της διαδοχής, πρέπει να στηρίζεται στην κληρονομικότητα, να είναι 

δηλαδή ο Χαλίφης εξ αίματος συγγενής του Προφήτη. Η λέξη «Σία» προέρχεται από 

το αραβικό shia που σημαίνει «μερίδιο». Για τους σιίτες, το τζιχάντ έπειτα από την 

απόκρυψη του τελευταίου ιμάμη τους, το 874 μ.Χ. δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί 

σύμφωνα με όσα επιτάσσουν οι ιεροί κανόνες και μπορεί μόνο να διεξαχθεί μέσω 

εντεταλμένων, δίκαιων αγώνων υπέρ της μουσουλμανικής κοινότητας. Έτσι η 

υπέρτατη μορφή αγώνα, σύμφωνα με τη μουσουλμανική ηθική μορφή του 

Μουτζαχεντίν15, δεν είναι τόσο εκείνη ενός νικηφόρου πολεμιστή, όσο εκείνη ενός 

πολεμιστή που με λογική και στωικότητα εξακολουθεί να μάχεται για την κοινή 

σωτηρία και τη δόξα των δικαίων του Θεού.16 

                                                           
14 Μαζης Ι. 2012. Γεωγραφία του Ισλαμιστικού Κινήματος στη Μ. Ανατολή. Εκδ: Παπαζήση. Αθήνα. 

σελ: 70 
15 Μουτζαχεντίν: Ο μουτζαχεντίν είναι αυτός που κάνει τζιχάντ, δηλαδή ουσιαστικά είναι συνώνυμος 

με τον τζιχαντιστή 
16 Στο ίδιο, σελ: 34 και 80 



 
8 

 

Πολλοί μουσουλμάνοι σήμερα πιστεύουν πως η κατάσταση του κόσμου στον οποίο 

ζουν απαιτεί ένα τζιχάντ. Βλέπουν γύρω τους έναν κόσμο όπου κυριαρχούν οι 

διεφθαρμένες κυβερνήσεις και η πλούσια ελίτ, μια μειονότητα η οποία ασχολείται 

μονάχα με την οικονομική της ευρωστία και όχι με την εθνική ανάπτυξη, έναν κόσμο 

πλημμυρισμένο από την δυτική κουλτούρα και τις δυτικές αξίες μέσα από το ντύσιμο, 

την μουσική, την τηλεόραση και τις ταινίες. Αντιλαμβάνονται τις δυτικές 

κυβερνήσεις σαν ενδυναμωμένα καταπιεστικά πολιτεύματα που εκμεταλλεύονται τις 

ανθρώπινες και φυσικές πηγές της περιοχής τους, στερώντας από τους 

μουσουλμάνους την κουλτούρα τους και το δικαίωμα να κυβερνούνται, όπως οι ίδιοι 

θέλουν και να ζουν σε μια πιο δίκαιη κοινωνία. Πολλοί πιστεύουν πως για να 

αποκατασταθεί η μουσουλμανική δύναμη και ευρωστία απαιτείται η επιστροφή στο 

Ισλάμ, η δημιουργία κρατών και κοινωνιών προσανατολισμένων προς τον ισλαμισμό. 

Κάποιοι μουσουλμάνοι και πιο συγκεκριμένα μια ριζοσπαστική μειονότητα, 

συνδυάζουν στρατό και μεσαιωνικές απόψεις για να εμπνεύσουν και να 

κινητοποιήσουν ένα στρατό του Θεού, το τζιχάντ, το οποίο θα απελευθερώσει τους 

μουσουλμάνους όλου του κόσμου. 

Αν το τζιχάντ έχει τόσες έννοιες πως μπορεί να γίνει κατανοητό; Ποιες ερμηνείες 

είναι σωστές; Ποιες έννοιες προωθούν βελτιώσεις και θετικές μεταρρυθμίσεις και 

ποιές απλώς χρησιμοποιούνται για να αποποινικοποιήσουν τον εξτρεμισμό και την 

τρομοκρατία; Αυτές οι ερωτήσεις δεν είναι καινούργιες αλλά συζητιούνται από 

Μουσουλμάνους εδώ και χρόνια. Την ιστορία της μουσουλμανικής κοινωνίας από 

τον Μωάμεθ μέχρι σήμερα μπορούμε να την διαβάσουμε μέσα από αυτό που 

διδάσκει το Κοράνι για το τζιχάντ. Το τζιχάντ σαν αγώνας αναφέρεται στην δυσκολία 

και την πολυπλοκότητα του να ζεις μια καλή ζωή, να αγωνίζεσαι δηλαδή ενάντια στο 

κακό με σκοπό να είσαι ηθικός και αγνός και να κάνεις σοβαρές προσπάθειες για να 

βοηθήσεις στην μεταρρύθμιση της κοινωνίας. Ανάλογα με την κατάσταση της ζωής 

του καθενός μπορεί να σημαίνει και αγώνας ενάντια στην αδικία και την καταπίεση, 

την εξάπλωση και την υπεράσπιση του Ισλάμ, την δημιουργία μιας κοινωνίας μέσα 

από την διδασκαλία, η οποία, αν χρειαστεί, να αγωνίζεται με όπλα στον ιερό αγώνα.17 

Οι δύο έννοιες του τζιχάντ –βίαιη και μη βίαιη- συγκρούονται μέσα σε αυτήν την 

προφητική παράδοση. Υπάρχουν κείμενα, τα οποία αναφέρουν πως όταν ο Μωάμεθ 

                                                           
17 Esposito J. L. and Mogahed D. 2007. Battle for Muslims’ Hearts and Minds: The Road Not (Yet) 

Taken. Middle East Policy. Vol. IXV:1 
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επέστρεψε από τη μάχη είπε στους ακολούθους του «Επιστρέφουμε από το μικρότερο 

τζιχάντ στο μεγαλύτερο τζιχάντ».18 Το μεγαλύτερο τζιχάντ είναι ο πιο δύσκολος και 

πιο σημαντικός προσωπικός αγώνας κάποιου ενάντια στον εγωισμό του, τον 

εγωκεντρισμό του, την απληστία και το κακό.19 

Το να αντιληφθούμε τους πολλούς τρόπους με τους οποίους έχει ερμηνευτεί το 

τζιχάντ μέσα στην μουσουλμανική ιστορία θα μας επιτρέψει να διαχωρίσουμε τις 

εξτρεμιστικές οργανώσεις από την μία πλευρά και την πλειοψηφία των 

μουσουλμάνων από την άλλη. 

Όταν ο Οσάμα Μπιν Λάντεν ή άλλοι αρχηγοί τρομοκρατικών ομάδων μιλάνε 

σήμερα, όπως όλοι οι Μουσουλμάνοι συχνά, συνειδητά ή όχι, ανατρέχουν στο 

παρελθόν για να νομιμοποιήσουν τις πράξεις και τις τακτικές τους. Τοποθετούν τους 

εαυτούς τους κάτω από τον μανδύα του Προφήτη. Συνδέουν, επίσης, τις μαχητικές 

τζιχαντιστικές θεωρίες τους με παλαιότερες ερμηνείες του τζιχάντ, όπως για 

παράδειγμα αυτές του μεσαιωνικού θεολόγου και νομικού λόγιου Ιμπν Ταϋμίγια (Ibn 

Taymiyya), ή του πατέρα του σύγχρονού επαναστατικού Ισλάμ, Σαγίντ Κούτμπ. 

Οικειοποιούνται απλώς την παράδοση ενός ιερού πολέμου ή επανεφευρίσκουν την 

παράδοση τους για να υποστηρίξουν τον πόλεμο που μόνοι τους έχουν κηρύξει με βία 

και τρομοκρατία?20 

Ο αγώνας για την ψυχή του Ισλάμ σήμερα είναι το προϊόν μια πλούσιας και 

πολύπλοκης ιστορίας. Από την πολύ αρχή, το τζιχάντ χρησιμοποιούνταν και από 

αυτούς που είχαν την δύναμη και από αυτούς που προκαλούσαν την δύναμη, και από 

τους μέσα και από τους έξω. Η αρχική ιστορία του Μουσουλμανισμού προσφέρει τα 

πιο ξεκάθαρα παραδείγματα γι’ αυτό που συμβαίνει σήμερα. Οπότε για να 

καταλάβουμε το τζιχάντ πρέπει να ξεκινήσουμε από τον Μωάμεθ και το Κοράνι. 

 

 

 

                                                           
18 Mughal, N. A. (2013). Extremism, Violence and Jihad: Nature of Terrorism in Pakistan and its 

Impact on Higher Education. The Government-Annual Research Journal of Political Science. Vol. 2:2 
19 Bonner M. 2006. Jihad In Islamic History, Doctrines and Practice. Princeton and Oxford University 

Press. New Jersey. U.S.A 
20 Esposito J. L. 2002. Unholy War. Terror In The Name Of Islam. pp: 26-28. Oxford University Press 
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1.2  Ιστορικό Πλαίσιο 

 

1.2.1 «Τζιχάντ» κατά τον Προφήτη Μωάμεθ 

Όπως όλες οι μεγάλες παγκόσμιες θρησκείες και η γραφή τους, έτσι το Ισλάμ και το 

Κοράνι προσφέρουν ένα καθολικό μήνυμα, το περιεχόμενο του οποίου είναι η 

δυνατότητα έκφρασης των μηνυμάτων τους σε πολλά μέρη ανά τον κόσμο και σε 

βάθος χρόνου. Οι οπαδοί τους, ανεξάρτητα ηλικίας και κατάστασης, βρίσκουν 

διδασκαλίες, αξίες και αρχές, οι οποίες τους δίνουν ένα νόημα και μία καθοδήγηση. Η 

θεολογία του Κορανίου και της Σούννας (Sunnah)21 είναι η ειρήνη, συνυπάρχοντας 

σε έναν κόσμο με ποικίλα έθνη και ανθρώπους. Επίσης, τα δύο αυτά ιερά αρχεία 

διδασκαλιών παρέχουν οδηγίες για το πώς να πολεμούν τον εχθρό, όπως και για το 

πώς να μάχονται εναντίον της διαφθοράς και της καταπίεσης. Όπως παρατηρούμε, η 

πρόκληση στην ισλαμική ιστορία έχει γίνει για να τραβήξει μία προσεκτική γραμμή 

ανάμεσα στην αυτοάμυνα και στην επιθετικότητα, στην αντοχή και στην αντίδραση, 

στην συμμόρφωση και στην τρομοκρατία.22  

Ο κόσμος στον οποίο εμφανίστηκε το Ισλάμ (7ο αι.) ήταν μία μικρή ασυμφιλίωτη 

περιοχή, στην οποία ο πόλεμος ήταν μία φυσική κατάσταση. Στην Αραβία και στην 

πόλη της Μέκκας, στην οποία ο Μωάμεθ έζησε και έλαβε την αποκάλυψη του Θεού, 

ήταν περικυκλωμένες από φυλετικές επιδρομές, βεντέτες και εκδικητικότητα. Τον 7ο 

αι. η Αραβία βρισκόταν κατά μήκος των κερδοφόρων εμπορικών δρόμων της 

Ανατολής. Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα να υπόκειται στην αντιπαλότητα και στις 

παρεμβάσεις των ισχυρών αυτοκρατορικών γειτόνων της. Η άνοδος και η εξάπλωση 

του Ισλάμ έλαβε χώρα τόσο στις τοπικές πολιτικές, όσο και στον αυτοκρατορικό 

πόλεμο της Εγγύς Ανατολής. Το κήρυγμα του Μωάμεθ θα προστεθεί σ’ αυτό το 

μίγμα και το ίδιο θα γίνει μία πηγή σύγκρουσης. 

Το αναμορφωτικό κήρυγμα του Μωάμεθ είχε τεθεί ως μη αποδεκτή πρόκληση στις 

θρησκείες, στα πολιτικά καθεστώτα, στους ιερείς, στους φυλετικούς ηγέτες καθώς 

και στους επιχειρηματίες της κοινότητας. Μία από τις κύριες αιτίες μη αποδοχής του 

                                                           
21 Σούννα: Κυριολεκτικά σημαίνει μία σαφή και καλά πεπατημένη οδό.  Είναι η προφορική διαβίβαση 

αρχείων των διδασκαλιών, των πράξεων, των λόγων και τα δικαιώματα ή απορρίψεις του προφήτη 

Μωάμεθ. Το Κοράνι και η Σούννα είναι οι δύο κύριες πηγές της ισλαμικής θεολογίας και του δικαίου. 

Επίσης, ορίζεται ως ένα μονοπάτι, ένας τρόπος ζωής: http://www.24grammata.com/wp-

content/uploads/2011/12/o_thriskeutikos_xaraktiras_24grammata.com_.pdf  
22 Στο ίδιο, σελ: 28 

http://www.24grammata.com/wp-content/uploads/2011/12/o_thriskeutikos_xaraktiras_24grammata.com_.pdf
http://www.24grammata.com/wp-content/uploads/2011/12/o_thriskeutikos_xaraktiras_24grammata.com_.pdf
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ήταν, διότι το νέο θρησκευτικό κήρυγμα του Μωάμεθ αποδοκίμαζε το status quo της 

περιοχής και καλούσε σε κοινωνική δικαιοσύνη τους φτωχούς και τους κοινωνικά πιο 

ευάλωτους (γυναίκες, παιδιά και ορφανά). Επιπλέον, ο Μωάμεθ και το Κοράνι 

καταδίκασαν τον πολυθεϊσμό των Αράβων, υποστήριξαν ότι υπάρχει μόνο ένας 

αληθινός Θεός και αποκάλυψε στην κοινωνία της Μέκκας έναν ασυγκράτητο 

ιμπεριαλισμό, απληστία και διαφθορά, μια κατάσταση άγνοιας και μια δυσπιστία που 

ονομαζόταν Jahiliyyah (άγνοια).23 Το παραπάνω σημείο αξίζει να σημειωθεί, διότι 

επανερμηνεύεται από τον Σαγίντ Κούτμπ και τους φονταμενταλιστές σήμερα για να 

περιγράψουν και να καταδικάσουν την Δύση. 

Το προφητικό μήνυμα του Μωάμεθ ήταν να καλέσει τους ανθρώπους «να 

αγωνίζονται» (to strive)  και «να παλεύουν» (to struggle), δηλαδή να πραγματοποιούν 

τζιχάντ με σκοπό να μεταρρυθμίσουν τις κοινωνίες τους και να ζήσουν μια καλή ζωή 

βασισμένη στα πιστεύω της θρησκείας και όχι στην πίστη της φυλής τους. Ο Μωάμεθ 

κήρυξε ένα σαρωτικό πρόγραμμα θρησκευτικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, το 

οποίο επηρέασε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές, τις επιχειρησιακές 

συμβάσεις και πρακτικές, τον άνδρα – γυναίκα και τις οικογενειακές σχέσεις. Επίσης, 

καταδίκασε την εκμετάλλευση των ορφανών και υποστήριξε την κληρονομιά των 

δικαιωμάτων τους. Υποστήριξε επιπλέον, την ισότητα ανδρών – γυναικών, καθώς 

ανέπτυξε τον γάμο και τα δικαιώματα των γυναικών μέσα σ’ αυτό.24  

Η πρώτη δεκαετία του κηρύγματος του Μωάμεθ συνάντησε αντίσταση, πολλές 

διώξεις και τα αποτελέσματα που παρήχθησαν ήταν περιορισμένα. Η κοινότητα 

παρέμεινε μικρή και υπό σταθερή πίεση. Ωστόσο, η εμπειρία της εκκολαπτόμενης 

κοινότητας του Μωάμεθ θα παρέχει το πρότυπο για τις επόμενες γενεές, ένας οδηγός 

για την αντιμετώπιση των διώξεων, την απόρριψη, των απειλών για τη πίστη, την 

ασφάλεια και την επιβίωση της κοινότητας. Όντας ο Μωάμεθ και οι οπαδοί του 

αντιμέτωποι με συνεχώς αυξανόμενες απειλές, μετακόμισαν το 622 π.Χ. από την 

Μέκκα στην Μεδίνα, όπου ίδρυσαν την πρώτη ισλαμική κοινότητα ή πόλη – κράτος. 

Δόθηκε μεγάλη σημασία στην εν λόγω μετανάστευση (Εγίρα – Hijra), 

χαρακτηρίζοντάς την ως ένα ιδεώδη και αυτό γίνεται αντιληπτό από το γεγονός ότι το 

Μουσουλμανικό ημερολόγιο αρχίζει με το έτος της Εγίρα και την δημιουργία της 

                                                           
23 Στο ίδιο, σελ: 29-30 
24 Assaf M. 2007. Mayhem, Myths, and Martyrdom: The Shi’a Conception of Jihad. Terrorism and 

Political Violence. Taylor & Francis Group. Vol. 19:126-127 
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ισλαμικής κοινότητας και όχι νωρίτερα.25 Ένα ακόμα ιδεώδη που προκύπτει είναι και 

το «αμυντικό τζιχάντ», όταν ο Μωάμεθ και οι οπαδοί του ήξεραν ότι θα αναγκαστούν 

να παλέψουν για την ζωή τους, διότι οι συγκρούσεις και οι κίνδυνοι ήταν επί θύρας.26 

Κατά τη διάρκεια των χρόνων αυτών, ο Μωάμεθ έλαβε αποκαλύψεις από τον Θεό, οι 

οποίες παρείχαν κατευθυντήριες γραμμές για το τζιχάντ. Ωστόσο, καθώς η 

Μουσουλμανική κοινότητα μεγάλωνε, γεννήθηκαν ερωτήματα σχετικά με την 

αλήθεια της θρησκείας, την πολιτική κυριαρχία, την διεξαγωγή του πολέμου και την 

σωστή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των χρόνων του πολέμου και της ειρήνης. 

Επιπλέον, ένα σημαντικό ερώτημα που επικρατούσε ήταν το πως θα δικαιολογούσαν 

και θα νομιμοποιούσαν την επέκταση και την κατάκτηση, τη βία και την αντίσταση.27 

Στα παραπάνω ερωτήματα, το Κοράνι είχε τις απαντήσεις, αλλά όπως γίνεται φανερό 

ακόμα και σήμερα, οι παραδοσιακές απαντήσεις δεν αρκούσαν. Εκτός από το κοράνι, 

απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα υπήρχαν και στον ισλαμικό νόμο καθώς και 

στις χαντίθ. Υπάρχουν μάλιστα και ιστορίες για το πώς ο Μωάμεθ συμπεριφέρθηκε 

στο να διατηρήσει ή τις παραδοσιακές αφηγήσεις ή τις χαντίθ.28  

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ενώ στο Κοράνι αδιαμφισβήτητα σημειώνεται 

ότι δεν υπάρχει καταναγκασμός στην θρησκεία, ωστόσο, λόγω της ραγδαίας 

εξάπλωσης του Ισλάμ, η άγνοια και η αβεβαιότητα αντικατέστησαν τις κοινωνίες σ’ 

ολόκληρο τον κόσμο. Με το πέρασμα των χρόνων, ο ισλαμικός νόμος (Σαρία – 

Sharia) και οι νομικοί έγιναν κυρίαρχοι του ισλαμικού κόσμου και όρισαν δικό τους 

νόημα στο τζιχάντ. Η Σαρία όριζε λοιπόν, ότι καθήκον του πολέμου είναι να 

εναντιωθούν όχι μόνο στα μουσουλμανικά εδάφη αλλά και στους πολυθεϊστές, στους 

αποστάτες, στους χριστιανούς και σε άλλες θρησκείες που αρνιούνται τους 

ισλαμικούς κανόνες. Παρακάτω, θα συνεχιστεί η ιστορική αναδρομή με την εξέλιξη 

του τζιχάντ, έτσι όπως το όρισαν οι λόγιοι – νομικοί, η Σαρία και οι Χαντίθ. 

 

 

 

                                                           
25 Noor M. 1985. ‘The Doctrine of Jihad: An Introduction. Journal of Law and 

Religion. Vol.3, No 2. pp: 384–388 
26 Esposito J. L. 2002. Unholy War. Terror In The Name Of Islam. pp:31. Oxford University Press 
27 Στο ίδιο, σελ: 32 
28 Στο ίδιο, σελ:33 
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1.2.2 Η Ιστορική Εξέλιξη του Τζιχάντ  

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, η ραγδαία εξάπλωση του Ισλάμ, 

είχε ως αποτέλεσμα η άγνοια και η αβεβαιότητα να είναι πολύ έντονες στην 

Μουσουλμανική κοινότητα. Ως λογικό επακόλουθο ήταν ο λαός του Ισλάμ να 

επηρεαστεί από νέα πρόσωπα, καταστάσεις και κείμενα. Ακόμα και οι αντιλήψεις που 

διέπουν τους οπαδούς του «ιερού πολέμου» δεν αναδύθηκαν από το πουθενά, ούτε 

αποτελούν όλες τους περιθωριακές απόψεις κάποιων φανατικών. Μετά τον θάνατο 

του Μωάμεθ, ξεκίνησε μία διαλεκτική, η οποία συνεχίζεται έως και σήμερα από 

σημαντικά τμήματα του κλήρου (τους ουλεμάδες), σχετικά με τον ισλαμικό νόμο και 

τη θεολογία των βασικών δογμάτων, τα οποία υποστηρίζουν ότι το Ισλάμ είναι μία 

και μοναδική αληθινή πίστη που θα κυριεύσει τον κόσμο, ότι δεν υπάρχει 

διαχωρισμός ανάμεσα στην θρησκεία και την υπόλοιπη ζωή μας, ότι οι μουσουλμάνοι 

ηγέτες πρέπει να κυβερνούν μόνο μέσω της Σαρίας και ότι το Κοράνι και οι Χαντίθ 

περιέχουν όλη την αλήθεια για το πώς κανείς θα ζήσει μια ενάρετη ζωή. Πολλοί 

μελετητές θεωρούν πως οι ακραίες αντιλήψεις περί ιερού πολέμου έχουν τις ρίζες 

τους στις ερμηνείες του Αχμάντ ιμπν Αμπντ αλ-Χαλίμ ιμπν Ταϋμίγια (1263-1328), 

του Μουχάμαντ ιμπν Αμπντ αλ- Ουάχαμπ (1703-1791), του Χασάν αλ- Μπάννα 

(1906-1949), του Σαγίντ Αμπούλ Αλά Μαουντούτι (1903-1979) και τέλος, του  

Σαγίντ Κούτμπ (1903-1966).29 

Αχμάντ ιμπν Αμπντ αλ-Χαλίμ ιμπν Ταϋμίγια 

Οι σύγχρονοι ισλαμιστές αλλά και οι οπαδοί του ιερού πολέμου ισχυρίζονται ότι 

αντλούν την πρωταρχική έμπνευση τους από τον Ιμπν Ταϋμίγια, έναν ερμηνευτή του 

Κορανίου και της Σούννας, του οποίου τα κείμενά γίνονται αποδεκτά από τους 

μουσουλμάνους ως έγκυρη ερμηνεία της Σαρία. Ο Ιμπν Ταϋμίγια ήταν αυτός που 

υποστήριξε ότι η κρατική εξουσία είναι απαραίτητη για το Ισλάμ και αυτό είναι 

θεμελιώδης αρχή για όλους τους ισλαμιστές. Επιπλέον, ο ίδιος ορίζει ότι οι 

μουσουλμάνοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν και να εκτελούν όλες τις εντολές, 

θετικές και αρνητικές, όπως τις έχει ορίσει ο Θεός και όπως τις έχει επεξηγήσει ο 

Μωάμεθ και καμία από αυτές δεν επιτρέπεται να παραβεί ή να αγνοεί κανείς.30  

                                                           
29 Habeck M. 2006. Knowing the Enemy. Jihadist Ideology and the War on Terror. Yale University. 

U.S.A 
30 Στο ίδιο, σελ:35 
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Σημείο – τομή των απόψεων του Ιμπν Ταϋμίγια είναι η υποστήριξή του ότι οι πιστοί 

οφείλουν να αναλάβουν ένοπλο αγώνα, δηλαδή τζιχάντ, εναντίον οποιουδήποτε 

βρίσκεται εκτός της «αγέλης» του Ισλάμ. Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι η 

έννοια του τζιχάντ, κατά τον Ιμπν Ταϋμίγια, ορίζεται ως ο εξωτερικός αγώνας 

(πόλεμος) εναντίον των απίστων. Διεύρυνε, εν συνεχεία, τον ορισμό των 

δραστηριοτήτων του ιερού πολέμου, εισάγοντας μία από τις σημαντικότερες 

αναθεωρήσεις αυτού του θρησκευτικού χρέους από την εποχή του Μωάμεθ. Μετά 

από προσεκτική μελέτη, συμπέραινε ότι το ισλαμικό έθνος έχει χρέος να πολεμά όχι 

μόνο εναντίον των αιρετικών, των αποστατών, των υποκριτών, των αμαρτωλών και 

των απίστων αλλά και εναντίον κάθε μουσουλμάνου που θα προσπαθήσει να 

αποφύγει τη συμμετοχή του στον ιερό πόλεμο. Μάλιστα, αποκάλεσε το τζιχάντ την 

«καλύτερη απ’ όλες τις οικειοθελείς πράξεις που μπορεί να τελέσει κανείς».31 Ο 

τρόπος σκέψης του Ιμπν Ταϋμίγια έχει απήχηση στις ομάδες ιεροπολεμιστών 

(τζιχαντιστών) σήμερα, πιστεύοντας ότι οι σημερινοί ηγέτες των ισλαμικών χωρών 

είναι οι άπιστοι, στους οποίους αναφέρεται ο Ιμπν Ταϋμίγια. Τα αποφθέγματα  του 

προσφέρουν στους ιεροπολεμιστές το νομικό έρεισμα που έχουν ανάγκη στην 

προσπάθειά τους να ανατρέψουν τους πολιτικούς ηγέτες των ισλαμικών χωρών.32 

Μουχάμαντ ιμπν Αμπντ αλ – Ουάχαμπ (Ουαχαμπισμός) 

Πεντακόσια σχεδόν χρόνια μετά τον Ιμπν Ταϋμίγια, ο Μουχάμαντ ιμπν Αμπντ αλ – 

Ουάχαμπ αναβίωσε αυτές τις θεωρίες και προσέθεσε ουσιώδη δικά του στοιχεία. Η 

Σαουδική Αραβία ως χώρα ιδρύθηκε με τις αρχές του ουαχαμπισμού και προκειμένου 

να είναι το σουνιτικό Ισλάμ κυρίαρχο και όχι το σιιτικό, εδώ και δεκαετίες οι 

Σαουδάραβες χρηματοδότησαν και χρηματοδοτούν πλουσιοπάροχα την προπαγάνδα 

τους στο εξωτερικό. Οι ακριβείς αριθμοί δεν είναι γνωστοί αλλά ξοδεύτηκαν 

περισσότερα από 100 δις δολάρια στην εξαγωγή του φανατικού ουαχαμπισμού, σε 

διάφορα μουσουλμανικά έθνη.33 Ο Μουχάμαντ ιμπν Αμπντ αλ – Ουάχαμπ σπούδασε 

νομική και θεολογία του Ισλάμ στην Μέκκα και την Μεδίνα και παραδειγματίστηκε 

από τον Ιμπν Ταϋμίγια. Απογοητευμένος από την πνευματική πτώση και την ηθική 

χαλαρότητα της κοινωνίας του, κατήγγειλε δημοφιλείς πεποιθήσεις και πρακτικές, 

όπως την ειδωλολατρεία και την άγνοια (Jahiliyyah), απέρριψε μεγάλο κομμάτι του 

                                                           
31 Taymiyya, Ibn Taymiyya at Public and Private Law in Islam. Σελ:138 
32 Habeck M. 2006. Knowing the Enemy. Jihadist Ideology and the War on Terror. Yale University. 

U.S.A. σελ: 36-38 
33 Μαζης Ι. 2012. Γεωγραφία του Ισλαμιστικού Κινήματος στη Μ. Ανατολή. Εκδ: Παπαζήση. Αθήνα. 
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μεσαιωνικού νόμου των Ουλεμάδων (Ulama)34 ως αίρεση και ζήτησε μια νέα 

ερμηνεία του Ισλάμ βασισμένη στην επιστροφή των πηγών που το φανερώνουν. 

Κεντρικό ρόλο στην θεολογία και στο κίνημα του αλ - Ουάχαμπ παίζει το δόγμα της 

«Θεϊκής ενότητας» (tawhid), ένας απόλυτος μονοθεϊσμός, ο οποίος  

αντικατοπτρίζεται στην αυτό - αποκάλεση των Ουαχαμπιστών ως «unitarians» 

(muwahiddun), δηλαδή αυτοί που στηρίζουν την ενότητα του Θεού. Επικαλούμενος 

την παράδοση πως ο Μωάμεθ κατέστρεψε το πάνθεον στον ναό του στην Μέκκα, ο 

αλ - Ουάχαμπ διέταξε τις δυνάμεις του να καταστρέψουν ειδωλολατρικούς ναούς, 

τάφους και ιερά αντικείμενα. Αιώνες αργότερα πολλοί θα θεωρήσουν πως οι 

εικονομαχίες και ο θρησκευτικός φανατισμός που είχε σαν έμπνευση τον αλ - 

Ουάχαμπ, αποτέλεσε πηγή για τις καταστροφές Βουδιστικών μνημείων από τους 

Ταλιμπάν, μια κίνηση που καταδικάστηκε από όλους τους Μουσουλμάνους αρχηγούς 

ανά τον κόσμο. Ο Μουχάμαντ ιμπν Αμπντ αλ – Ουάχαμπ, επίσης, ένωσε τον 

θρησκευτικό ζήλο με την στρατιωτική δύναμη και συμμάχησε με τον Μοχάμεντ Ιμπν 

Σαούντ (Muhammad ibn Saud), έναν επικεφαλή τοπικών φυλών, με σκοπό να φτιάξει 

ένα θρησκευτικό-πολιτικό κίνημα. Ο Ιμπν Σαούντ χρησιμοποίησε την ιδεολογία του 

Ουαχαμπισμού σαν θρησκευτική ιδέα για να πείσει τους ιεροπολεμιστές 

(τζιχαντιστές) να υποτάξουν και να ενώσουν τις φυλές της Αραβίας, μετατρέποντας 

τες έτσι σε αυτήν την πουριτανική εκδοχή του Ισλάμ. Οι Ουαχαμπιστές 

αντιμετώπιζαν κάθε μουσουλμάνο που αντιστεκόταν σαν άπιστο (τον οποίο 

μπορούσαν να πολεμήσουν και να σκοτώσουν).35 Αρκετοί ιεροπολεμιστές είναι 

επηρεασμένοι από την ερμηνεία του Ουάχαμπ περί Ισλάμ, όπως για την προσφυγή 

στη βία προκειμένου να εδραιώσει τις απόψεις, ακόμα κι όταν αυτό σήμαινε την 

θανάτωση άλλων μουσουλμάνων, την αδιαλλαξία του προς τις νεωτεριστικές 

ερμηνείες των ιερών κειμένων και την επιθυμία του να προσηλυτίσει όλους τους 

μουσουλμάνους στο δικό του δόγμα.36 

Αν και τον 19ο αι. το κίνημα των Ουαχαμπιστών νικήθηκε από τον Μουχάμαντ Αλί 

της Αιγύπτου, τον 20ο αι., ο Abdulaziz ibn Saud ξανά κατέκτησε τη Ριάντ και 

ξαναένωσε τις φυλές της Αραβίας, αποκατέστησε το Σαουδικό Βασίλειο και 

                                                           
34 Ουλεμάδες (Ulama): Είναι οι λόγιοι ή και εκείνοι που αναγνωρίζονται ως μελετητές των ισλαμικών 

θρησκευτικών επιστημών. Συχνά είναι ιμάμηδες, σημαντικά τζαμιά, δικαστές, καθηγητές στις 

θρησκευτικές σχολές των πανεπιστημίων: http://lexilogia.gr/forum/showthread.php?8031-Islamic-

scholar-Muslim-scholar  
35 Στο ίδιο, σελ:38-42 
36 Esposito J. L. 2002. Unholy War. Terror In The Name Of Islam. σελ:47-48. Oxford University Press 

http://lexilogia.gr/forum/showthread.php?8031-Islamic-scholar-Muslim-scholar
http://lexilogia.gr/forum/showthread.php?8031-Islamic-scholar-Muslim-scholar
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επαναδιέδωσε το κίνημα των Ουαχαμπιστών. Το βασίλειο, ως επί το πλείστον,  

συγχώνευσε πολιτική και θρησκεία. Τέλος, αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι 

πολλοί δυτικοί διανοούμενοι θεωρούν τους Ουαχαμπιστές σχεδόν αποκλειστικά 

υπεύθυνους για τον ισλαμικό φονταμενταλισμό και την τρομοκρατία, καθώς αυτοί 

παρέχουν υποστήριξη σε εξτρεμιστικές οργανώσεις, με χρήματα που προέρχονται 

από την πώληση του πετρελαίου.37 

Χασάν αλ- Μπάννα και Σαγίντ Αμπούλ Αλά Μαουντούτι 

Η Μουσουλμανική Αδελφότητα και το Τζαμαάτ-ι-Ισλάμ εγκαθιδρύθηκαν το 1928 και 

το 1941 αντίστοιχα σε Μουσουλμανικές κοινωνίες που βρίσκονταν σε κρίση. Ο 

Χασάν αλ – Μπάννα ήταν δάσκαλος και ο Σαγίντ Αμπούλ Αλά Μαουντούτι 

δημοσιογράφος. Ήταν έξυπνοι, μορφωμένοι με παραδοσιακό ισλαμικό υπόβαθρο 

αλλά και γνώστες της δυτικής σκέψης. Και οι δύο κατηγόρησαν τον ευρωπαϊκό 

ιμπεριαλισμό και την δυτικοποιημένη μουσουλμανική ελίτ για τα δεινά της κοινωνίας 

τους και για την πτώση του μουσουλμανικού κόσμου. Αναζωπυρωτές του παλιού 

Ισλάμ, αρχικά φώναζαν για ηθική και κοινωνική μεταρρύθμιση, όμως δεν άργησαν 

να εμπλακούν στον πολιτικό ακτιβισμό.38 

Για τον Χασάν αλ – Μπάννα, η αποτυχία της εθνικής ανεξαρτησίας στην Αίγυπτο 

αντικατοπτρίζονταν στην δημιουργία του Ισραήλ και στην επικείμενη μετατόπιση 

χιλιάδων Παλαιστινίων αλλά και στην επικράτηση των Βρετανών, στην μαζική 

ανεργία, τη φτώχεια και την διαφθορά. Ισχυριζόταν πως, εφόσον υπήρχαν εισβολείς 

στα Ισλαμικά εδάφη, ήταν απαραίτητο όλοι οι Μουσουλμάνοι να τους αποκρούσουν 

και να εναντιωθούν σε όποιον εμποδίζει τον σχηματισμό Ισλαμικής κυβέρνησης.39  

Για τον Σαγίντ Αμπούλ Αλά Μαουντούτι, η πτώση της μουσουλμανικής κυριαρχίας 

στην Νότια Ασία και ο διαμελισμός της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ήταν 

αποτέλεσμα της Γαλλικής και Βρετανικής αποικιοκρατίας. Η μουσουλμανική 

ενότητα και ταυτότητα κινδύνευαν από την ανάπτυξη του ινδουιστικού κοσμικού 

εθνικισμού και από την επιβολή του σύγχρονου εθνικισμού (δυτική ιδεολογία που 

έχει σκοπό την αποδυνάμωση του μουσουλμανικού κόσμου, χωρίζοντάς τον με βάση 

την γλώσσα, τη φυλή και την εθνικότητα). Αν και εμπνέονταν από το παρελθόν 

                                                           
37 Roshandel J. 2006. Jihad and International Security. New York: Palgrave Macmillan  
38 Habeck M. 2006. Knowing the Enemy. Jihadist Ideology and the War on Terror. Yale University. 

U.S.A. σελ: 45-54 
39 Berger, LG. 2012. Hassan al-Banna. In: Cultural Sociology of the Middle East, Asia, and Africa. 

University of Leeds 
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ανταποκρίνονταν στην σύγχρονη κοινωνία. Κριτίκαρε, επίσης, και την αποτυχία του 

θρησκευτικού συντηρητισμού αλλά και την δυτικοποιημένη μουσουλμανική ελίτ. Αν 

και αντί-δυτικός, ωστόσο δεν ήταν κατά της επιστήμης και της τεχνολογίας. Όπως ο 

Μαουντούτι, έτσι και ο αλ – Μπάννα, προκήρυτταν το Ισλάμ σαν την εναλλακτική 

στα δεινά του Μαρξισμού και του δυτικού καπιταλισμού.40 

Ο αλ – Μπάννα υποστήριζε ότι μόνο μέσω της κατάλληλης ισλαμικής εκπαίδευσης 

θα μπορούσαν οι Μουσουλμάνοι να ξαναμάθουν να εφαρμόζουν την αδελφοσύνη, 

την ενότητα και την χαλιναγώγηση των ενστίκτων. Όλα τα παραπάνω, ο αλ – 

Μπάννα τα συμπεριέλαβε κάτω από τον κορανικό όρο Ντάουα (Dawah). Κάποιες 

φορές, ο εν λόγω όρος μεταφράζεται και ως «ιεραποστολικό έργο» και αναφέρεται 

στο κάλεσμα προς όλους τους Μουσουλμάνους να επιστρέψουν και να 

επαναοικειοποιηθούν την θρησκεία τους ολοκληρωτικά. Το Ντάουα έχει δύο έννοιες: 

α) το κάλεσμα προς τους μη μουσουλμάνους να γίνουν μουσουλμάνοι και β) κάλεσμα 

προς τους μουσουλμάνους να γίνουν καλύτεροι μουσουλμάνοι. Η ενότητα των 

Μουσουλμάνων και η Αδελφότητα δίνουν έμφαση στο δεύτερο. 

Η άλλη όψη του Ντάουα είναι ο ιερός πόλεμος και αποτελεί την δεύτερη συνεισφορά 

του αλ – Μπάννα στην ισλαμιστική σκέψη του 20ου αι. Υποστήριζε ότι από τη στιγμή 

που αρκετοί πιστοί μουσουλμάνοι θα είχαν αφυπνιστεί από το κάλεσμα του αληθινού 

Ισλάμ, θα αναλάμβαναν και πάλι το δίκαιο πόλεμο εναντίων των αλλοθρήσκων. Η 

πρώτη μάχη θα έπρεπε να στρέφεται εναντίον των απίστων που εκείνη τη στιγμή 

είχαν υπό την κατοχή τους ισλαμικά εδάφη. Κατόπιν, ο ιερός πόλεμος θα απλωνόταν 

ώστε να συμπεριλάβει ολόκληρο τον κόσμο. Πίστευε ότι αυτή η αποστολή θα ήταν 

εύκολη, διότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός ήταν διεφθαρμένος. Επομένως, ο ιερός 

πόλεμος είναι κοινωνικό καθήκον, κληροδοτημένο από τον Θεό στους 

Μουσουλμάνους, ώστε να αποτελέσουν ένα στρατό σωτηρίας που θα σώσει την 

ανθρωπότητα.41  

Οι ιδέες αυτές είχαν μεγάλη απήχηση, ιδίως στους οπαδούς του ιερού πολέμου και 

στην εξέλιξη των οργανώσεων των εν λόγω οπαδών. Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, οι ιδέες τους δημιούργησαν την σημερινή Μουσουλμανική Αδελφότητα, 

μία οργάνωση με μεγάλη απήχηση και επιρροή μέχρι και σήμερα. Η ένωση των 

                                                           
40 Esposito J. L. 2002. Unholy War. Terror In The Name Of Islam. σελ:51-52. Oxford University Press 
41 Habeck M. 2006. Knowing the Enemy. Jihadist Ideology and the War on Terror. Yale University. 

U.S.A. σελ: 45-48 
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Αδελφών μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να γίνει ένα μαζικό κίνημα, που άγγιξε 

κυρίως την μικροαστική τάξη των πόλεων. Το Ισλάμ των Αδελφών αντέτασσε τον 

ισλαμικό εκσυγχρονισμό απέναντι στον ευρωπαϊκό. Το κίνημα, από τα πρώτα, κι’ 

όλας βήματά του, ήταν ισχυρό εφόσον κατάφερε να ενώσει κοινωνικές ομάδες που 

χωρίς αυτό θα είχαν παραμείνει ανταγωνιστικές. Οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι 

δημιούργησαν εθνικά τμήματα ανά τον ισλαμικό κόσμο. Οι Σύριοι Αδελφοί 

Μουσουλμάνοι ιδρύθηκαν το 1944, το 1946 οι Ιορδανοί και το 1954 οι Σουδανοί. 

Στην Παλαιστίνη, το κόμμα της ισλαμικής απελευθέρωσης, το οποίο ιδρύθηκε το 

1953 από την Αδελφότητα εγκατέλειψε την οργάνωση, όταν έγινε περισσότερο 

πολιτικό. Το 1987, ωστόσο, η Αδελφότητα θα εγκατασταθεί στην Παλαιστίνη εκ 

νέου, με πιο γερά θεμέλια, με τη δημιουργία της Χαμάς.42 

Η αντίληψη του Μαουντούτι σχετικά με το τι είναι τελικά το τζιχάντ ξεκινά με το 

επιχείρημα πως το τζιχάντ είναι δύσκολο να κατανοηθεί από τους Μουσουλμάνους 

λόγω δύο τεράστιων παρανοήσεων. Πρώτον, το Ισλάμ δεν είναι μια θρησκεία με την 

έννοια απλώς κάποιων πιστεύω, προσευχών και τελετουργικών αλλά είναι ένα γενικό 

– συνολικό σύστημα και ένας αγώνας για το Ισλάμ, με σκοπό να εκμηδενιστούν όλα 

τα κακά και τυραννικά συστήματα και να ενδυναμώσει το δικό του πρόγραμμα προς 

όφελος της ανθρωπότητας. Δεύτερον, το Ισλάμ δεν είναι ένα έθνος με την συμβατική 

έννοια του όρου, γιατί το Ισλάμ προτρέπει όλη την ανθρωπότητα, ώστε να φέρει 

επανάσταση και μεταρρύθμιση σύμφωνα με το δικό του σχέδιο. Άρα, με βάση τον 

Μαουντούτι, το τζιχάντ είναι ο αγώνας στο όνομα του Θεού. Επίσης, για τον ίδιο, η 

έννοια του τζιχάντ είναι αντικρουόμενη, διότι θεωρεί ότι πρέπει να είναι και επιθετικό 

(κατάκτηση άλλων εθνών) αλλά και αμυντικό (διατήρηση της μουσουλμανικής 

δύναμης για την εξάπλωση της ιδεολογίας του Ισλάμ). 

Αν και οι αλ – Μπάννα  και Μαουντούτι ήθελαν να δουλέψουν στα πλαίσια του 

συστήματος, η ανάπτυξη των οργανώσεών τους και η καταδίκη ηγεμόνων και 

πολιτευμάτων, τους φέρνει σε αντιπαλότητα με τις κυβερνήσεις. Μετά τον 2ο 

Παγκόσμιο πόλεμο, η Αδελφότητα επιτάχυνε την αντιπαλότητά της προς την 

Βρετανική επικράτηση και προς τις πολιτικές της Αιγυπτιακής κυβέρνησης. Η 

καταστολή της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, υπό τις διαταγές του Gamal Abdel 

                                                           
42 Πατέλος Κ. 2006. Το Σύγχρονο Ισλάμ. Η Συνάντηση με τη Δύση. εκδ: Σιδέρης. Αθήνα. σελ: 203-

204  
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Nasser, οδήγησε στην εμφάνιση και την ανάπτυξη ριζοσπαστικών οργανώσεων στο 

όνομα του τζιχάντ.43 

Σαγίντ Κούτμπ 

Η μεγαλύτερη ίσως επιρροή της Αδελφότητας ασκήθηκε μέσω του Σαγίντ Κούτμπ, 

ενός από τα επιφανέστερα μέλη της. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, συνέγραψε 

τα σημαντικότερα έργα του, σε ένα εκ των οποίων έδωσε το τίτλο στην Σκιά του 

Κορανίου. Στην φυλακή βασανίστηκε για την υποτιθέμενη εμπλοκή του στην 

αποτυχημένη προσπάθεια δολοφονίας του Nasser κι έπειτα έγινε ακόμη πιο 

μαχητικός και ριζοσπαστικός. Στην φυλακή έγινε επίσης, αυτόπτης μάρτυρας μιας 

σφαγής, κατά την οποία 25 μέλη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας σκοτώθηκαν και 

50 περίπου τραυματίστηκαν. Το γεγονός αυτό, δυνάμωσε την άποψή του πως η 

Αιγυπτιακή κυβέρνηση ήταν αντί-ισλαμική και σε κατάσταση άγνοιας και πως 

έπρεπε να ανατραπεί. Εξέδωσε πολλά βιβλία μεταφρασμένα ακόμη και στα αγγλικά 

και τα περσικά και οι ιδέες του έδειχναν αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη, ενότητα και 

έπειθαν τον αναγνώστη για το μεγαλείο του Ισλάμ, τον γέμιζαν όμως και με βαθύ 

θυμό και αποστροφή.  Τα 10 χρόνια φυλακής και άλλα τόσα παραμονής σε 

στρατόπεδα συγκέντρωσης, τον βοήθησαν να αποκτήσει ένα επαναστατικό πνεύμα, 

το οποίο αποτυπώνονταν στα βιβλία του. Τα βιβλία αυτά αποτέλεσαν απόδειξη, ώστε 

να καταδικαστεί σε θάνατο αλλά και για να συλλαμβάνονται όλοι όσοι τα είχαν στην 

κατοχή τους. Οι ιδέες του ακούγονται ακόμη και σήμερα από τον Κομεϊνί μέχρι τον 

Μπιν Λάντεν.44  

Οι τέσσερις σημαντικότερες συνεισφορές του Κούτμπ στην ιδεολογία των οπαδών 

του ιερού πολέμου ήταν: η καινούργια ερμηνεία της απόλυτης κυριαρχίας του Θεού, 

η νέα πρόσληψη του ισλαμικού όρου Jahiliyyah - Τζαχιλίγια (άγνοια), το ρεαλιστικό 

όραμά του για τον κόσμο και οι απόψεις του για το τζιχάντ. Όπως και ο Ουάχαμπ, 

έτσι και ο Κούτμπ υποστήριξε ότι μόνο ο Θεός έχει το δικαίωμα να νομοθετεί. 

Έχοντας αυτό ως προϋπόθεση, συμπέρανε ότι πρώτον, κάθε στοιχείο 

φιλελευθερισμού είναι ανεπανόρθωτα ελαττωματικό και δεύτερον, ότι οι 

Μουσουλμάνοι οφείλουν να απορρίψουν τη δημοκρατία ως εσφαλμένη θρησκεία και 

όχι μόνο ως εσφαλμένη πολιτική ιδέα.  

                                                           
43Esposito J. L. 2002. Unholy War. Terror In The Name Of Islam. σελ:53-56. Oxford University Press  
44 Bonner M. 2006. Jihad In Islamic History, Doctrines and Practice. Princeton and Oxford University 

Press. New Jersey. U.S.A. σελ:161-165 



 
20 

 

Ο Κούτμπ υποστήριξε επίσης, ότι το νομικό σύστημα του κράτους ήταν αυτό που το 

καθιστά ισλαμικό. Το κράτος είναι ισλαμικό μόνο εάν χρησιμοποιεί τη Σαρία για να 

κυβερνά και δεν έχει σημασία, αν η πλειοψηφία του λαού είναι ή δεν είναι 

Μουσουλμάνοι. Ο ίδιος διακήρυξε ότι αυτοί οι «αυτό – αποκαλούμενοι 

Μουσουλμάνοι» βρίσκονται ακόμα σε κατάσταση άγνοιας. Χρησιμοποιώντας αυτή 

την έκφραση, ο Κούτμπ στην ουσία δήλωνε ότι όσοι Μουσουλμάνοι δεν ακολουθούν 

τον Ισλαμικό νόμο, είναι άπιστοι και αποτελούν στόχο για να τους επιτεθεί κανείς και 

να τους θανατώσει. Ο Κούτμπ υποστήριξε επίσης, ότι η φύση των ανθρώπων δεν 

αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου. Συγκεκριμένα, ό, τι έλεγαν τα ιερά κείμενα του 

Ισλάμ για τους Εβραίους, τους Χριστιανούς και άλλους απίστους είναι το ίδιο 

αληθινό και σήμερα. Επιπλέον, υποστήριξε την ιδέα του ιερού πολέμου. Θεωρούσε 

ότι οι Μουσουλμάνοι οφείλουν να διεξάγουν συνεχή αγώνα, τόσο ένοπλο, όσο και 

πνευματικό, προκειμένου ο Θεός να είναι η μόνη λατρεία. Το τζιχάντ, επομένως, 

μπορούσε να στραφεί εναντίον κάθε απίστου αλλά και κάθε Μουσουλμάνου που 

αρνείται να αναγνωρίσει την απόλυτη κυριαρχία του Θεού. Με αυτή την 

επανερμηνεία του ιερού πολέμου, ο Κούτμπ επρόκειτο να επανεμφανιστεί σε 

μεταγενέστερες ομιλίες και πράξεις των οπαδών του ιερού πολέμου.45 

 

1.3  Η Δημιουργία του Ισλαμικού Κράτους 

Ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους: Σαλαφισμός 

Υπάρχει μία σύγχυση για το τι υποστηρίζει ο σαλαφισμός. Η ιδεολογία στην οποία 

προσυπογράφει η ISIS είναι εγγενώς μη πολιτική, επικρίνοντας την Μουσουλμανική 

Αδελφότητα, θεωρώντας την ότι δεν εστιάζει αρκετά στην «κάθαρση» της πίστεως 

και ότι μένουν στην πολιτική αρένα. Για να ξεκαθαριστεί αυτός ο διαχωρισμός, 

χρειάζεται ο ορισμός του Σαλαφισμού. Ο Σαλαφισμός, προσπαθεί να «εξαγνίσει» το 

Ισλάμ από την Δυτική επιρροή και τις επί αιώνες «αποκλίνουσες» παρεκβάσεις από το 

αληθινό Ισλάμ (το οποίο, σύμφωνα με αυτούς που το ασκούν, περιλαμβάνει τον 

σιιτισμό, τον σουφισμό, ακόμη και τους μη-σαλαφιστές Σουνίτες).46 Ο Σαλαφισμός 

είναι αυστηρά σουνιτικός, και όταν κάποιος ανοίγει ένα σαλαφίτικο κείμενο, είναι πιο 

                                                           
45 Habeck M. 2006. Knowing the Enemy. Jihadist Ideology and the War on Terror. Yale University. 

U.S.A. σελ: 50-52 
46 Olidort J. 2015.  Τι είναι ο Σαλαφισμός; Πώς μια μη πολιτική ιδεολογία έγινε πολιτική δύναμη at 

Foreign Affairs. Hellenic Edition http://foreignaffairs.gr/articles/70599/jacob-olidort/ti-einai-o-

salafismos. σελ: 1 
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πιθανό να βρει μια συζήτηση για μια σκοτεινή θεολογική έννοια παρά οποιαδήποτε 

αναφορά σε στρατηγική ή στόχους. Οι Σαλαφίτες ορίζουν το Ισλάμ ως οτιδήποτε 

επιτράπηκε ρητά από τον Μωάμεθ και έγινε δεκτό από τις τρεις πρώτες γενιές 

Σουνιτών οπαδών (μέχρι τον ένατο αιώνα). Κατ’ επέκταση, οτιδήποτε εμφανίστηκε 

μετά από αυτούς -και οτιδήποτε δεν ανεχόταν ρητά ο Μωάμεθ- θεωρείται αντί-

ισλαμικό, μια εξαιρετικά ευρεία κατηγορία.47  

Ένα συχνό λάθος είναι ότι στοιβάζεται μαζί με τον Ισλαμισμό, την ιδεολογία της 

Μουσουλμανικής Αδελφότητας, για παράδειγμα, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο 

Ισλαμισμός όπως εφαρμόζεται από την Μουσουλμανική Αδελφότητα είναι μια 

σύγχρονη ιδεολογία που επιδιώκει να εισαγάγει το Ισλάμ στην πολιτική σφαίρα, 

διαμορφώνοντας πολιτικά κόμματα, συμμετέχοντας σε εκλογές και πιέζοντας προς 

συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Οι στόχοι τους είναι κυβερνήσεις, πανεπιστήμια και 

οποιοσδήποτε άλλος θεσμός, στο οποίο να μπορούν να ενσωματώσουν το Ισλάμ. Με 

λίγα λόγια, ενώ ο Ισλαμισμός της Μουσουλμανικής Αδελφότητας διευθετεί τα της 

σύγχρονης πολιτικής ζωής θέματα, οι Σαλαφίτες δεν το κάνουν. Για ορισμένες 

ομάδες Σαλαφιστών, η συμμετοχή στις πολιτικές διαδικασίες - ή τουλάχιστον η μη 

παρεμβολή στον δρόμο τους - ήταν μια σοφή στρατηγική επιλογή, που τις κράτησε 

έξω από την στόχευση των τοπικών κυβερνήσεών τους.  

Αυτό μας φέρνει στην περίπτωση του Ισλαμικού Κράτους (IS), το οποίο εξελίχθηκε 

από το θεολογικό όραμα του Αμπού Μουσάμπ αλ Ζαρκάουι, ο οποίος, σε αντίθεση 

με την αλ – Κάϊντα του Οσάμα μπιν Λάντεν, έδωσε προτεραιότητα στην κάθαρση της 

Μέσης Ανατολής από Σιίτες και άλλους αποκλίνοντες. Αποκρούει ανοιχτά την 

πολιτική ορολογία των συνταγμάτων και της σύγχρονης πολιτικής. Κείμενα της ISIS, 

όπως και αυτά άλλων Σαλαφιστών, είναι γεμάτα με συζητήσεις για χαντίθ, πρώιμες 

ισλαμικές θεολογικές έννοιες, καθώς και δηλώσεις από ειδικές προ-μοντέρνες 

προσωπικότητες που θεωρούνται ως τηρούντες το σαλαφικό δόγμα.48 

Γεννημένο σε ένα Ιράκ, μαστιζόμενο από την άνοδο των σιιτικών παραστρατιωτικών 

ομάδων και ενθαρρυμένο από έναν εμφύλιο πόλεμο στην Συρία που σταδιακά πήρε 

θρησκευτικές αποχρώσεις, η ISIS στρατολόγησε με την υπόσχεση του αληθινού 

                                                           
47 Στο ίδιο, σελ: 1 
48 Στο ίδιο, σελ: 2 
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Ισλάμ. Σήμερα, ακόμη και καθώς η ISIS κυνηγά Δυτικούς στόχους, αφιερώνει ίση 

ενέργεια σε μαθησιακά ζητήματα εξηγώντας τις θεολογικές του απόψεις.49 

Όσον αφορά την εδαφική επέκταση, η ISIS και οι επιθέσεις της κατά της Δύσης θα 

συνεχίσουν να σαγηνεύουν τους παρατηρητές, τους τοπικούς πληθυσμούς και τους 

οπαδούς. Αυτοί, όμως, δεν είναι λόγοι για τις επιτυχίες της. Αντί γι’ αυτό, είναι η 

δογματικά συνεπής, παράκαμψη της Δυτικής πολιτικής κουλτούρας από την 

οργάνωση, που της έχει επιτρέψει να κάνει τόσες πολλές στρατολογήσεις. Για να 

αντιμετωπίσει η Δύση την απειλή του IS, ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι η ISIS, 

όπως και διάφοροι άλλοι υπερασπιστές του Σαλαφισμού, είναι μέρος ενός νέου 

κεφαλαίου στο βιβλίο του Ισλαμισμού. Έχουν δεσμευτεί στις βασικές έννοιες και τα 

κείμενα που εκφράστηκαν εδώ και πολύ καιρό και για πρώτη φορά στην ιστορία της 

θρησκείας, έχουν αποδείξει την ικανότητα να τα εφαρμόσουν. Αν και ο μη βίαιος 

Σαλαφισμός θα συνεχίσει να απευθύνει έκκληση σε όσους ενδιαφέρονται 

περισσότερο να επιβιώνουν στις τοπικές τους κοινότητες - και θα πρέπει να τονιστεί, 

τέτοιες μη βίαιες φωνές αποτελούν την πλειοψηφία του κόσμου των Σαλαφιτών - το 

σχέδιο του IS θα συνεχίσει να προσελκύει και να επεκτείνεται όσο έχει τα μέσα να 

επιβάλλει τον τρόπο σκέψης του.50 

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η ιδεολογία, η ρητορική και οι 

μακροπρόθεσμοι στόχοι της ISIS είναι παρόμοια με της αλ Κάιντα, και οι δύο ομάδες 

ήταν κάποτε επισήμως σύμμαχες. Αλλά το ISIS δεν είναι η αλ Κάϊντα. Δεν είναι μια 

απόφυση ή ένα κομμάτι της παλαιότερης ριζοσπαστικής οργάνωσης Ισλαμιστών, 

ούτε αντιπροσωπεύει την επόμενη φάση στην εξέλιξή της. Παρά το γεγονός ότι η αλ 

Κάϊντα παραμένει επικίνδυνη, το ISIS είναι ο διάδοχός της. Η ISIS αντιπροσωπεύει 

την μετά - αλ Κάιντα τζιχαντιστική απειλή. Τα τρομοκρατικά δίκτυα, όπως η αλ -

Κάιντα, έχουν γενικά μόνο δεκάδες ή εκατοντάδες μέλη, που επιτίθεται κατά αμάχων, 

μη καταλαμβάνοντας έδαφος, και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα 

στρατιωτικές δυνάμεις. Το IS, από την άλλη πλευρά, μπορεί να υπερηφανεύεται για 

κάπου 30.000 μαχητές, κατέχει έδαφος τόσο στο Ιράκ όσο και στην Συρία, έχει 

εκτεταμένες στρατιωτικές δυνατότητες, ελέγχει γραμμές επικοινωνίας, διοικεί 

υποδομές, αυτοχρηματοδοτείται, και εμπλέκεται σε εξελιγμένες στρατιωτικές 

επιχειρήσεις. Αν η ISIS είναι απλά και καθαρά κάτι, αυτό είναι ένα ψευδό-κράτος 

                                                           
49 Cronin Α. Κ. 2015. ISIS Is More Than a Terrorist Group at Foreign Affairs. σελ: 1-7 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-03-23/isis-more-terrorist-group  
50 Στο ίδιο, σελ: 1-7 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-03-23/isis-more-terrorist-group
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υπό την ηγεσία ενός συμβατικού στρατού. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι 

στρατηγικές αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και των εξεγέρσεων που σμίκρυναν 

την απειλή της αλ Κάιντα δεν θα λειτουργήσουν εναντίον της ISIS.51  

Η ISIS δημιουργήθηκε χάρη στην αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003. Στην 

πρώτη ενσάρκωσή του, ήταν μόνο μια από τις πολλές σουνιτικές εξτρεμιστικές 

ομάδες που μάχονταν τις δυνάμεις των ΗΠΑ και επιτίθεντο εναντίον Σιιτών αμάχων 

σε μια προσπάθεια να υποδαυλίσουν έναν σεχταριστικό εμφύλιο πόλεμο. Εκείνη την 

εποχή, ονομαζόταν αλ Κάιντα στο Ιράκ (AQI), και ο ηγέτη της, ο Αμπού Μουσάμπ 

αλ Ζαρκάουι, είχε υποσχεθεί υποταγή στον Μπιν Λάντεν. Ο Ζαρκάουι σκοτώθηκε 

από αμερικανική αεροπορική επιδρομή το 2006, και αμέσως μετά, η AQI σχεδόν 

εξαλείφθηκε, όταν σουνιτικές φυλές αποφάσισαν να συνεργαστούν με τους 

Αμερικανούς για να αντιμετωπίσουν τους τζιχαντιστές. Αλλά η ήττα ήταν 

προσωρινή. Η AQI ανανεώθηκε μέσα στις φυλακές που λειτουργούσαν οι 

Αμερικανοί στο Ιράκ, όπου αντάρτες και τρομοκράτες συνδέθηκαν και σχημάτισαν 

δίκτυα - και όπου ο σημερινός επικεφαλής της ομάδας και αυτοαποκαλούμενος 

χαλίφης - , ο Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, ξεχώρισε ως ηγέτης για πρώτη φορά. Η 

ISIS αριθμεί σήμερα μεταξύ των μελών του, Ιρακινούς Σουνίτες φύλαρχους, πρώην 

αντί-αμερικανούς αντάρτες, ακόμη και κοσμικούς πρώην αξιωματικούς του ιρακινού 

στρατού, οι οποίοι επιδιώκουν να ανακτήσουν την δύναμη και την ασφάλεια που 

απολάμβαναν κατά την διάρκεια της εποχής του Σαντάμ Χουσεΐν. 

Η ISIS, επίσης, επιδιώκει να ελέγξει εδάφη και να δημιουργήσει ένα «καθαρό» 

σουνιτικό ισλαμιστικό κράτος που να διέπεται από μια βάναυση ερμηνεία της σαρία, 

να εξαλείψει αμέσως τα πολιτικά σύνορα της Μέσης Ανατολής που δημιουργήθηκαν 

από τις Δυτικές δυνάμεις στον 20ο αιώνα και να εδραιώσει την θέση του ως την 

μοναδική πολιτική, θρησκευτική και στρατιωτική εξουσία πάνω σε όλους τους 

Μουσουλμάνους του κόσμου.52 

 

 

 

                                                           
51 Στο ίδιο, σελ: 1-7 
52 Στο ίδιο, σελ: 1-7 
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1.4  Το δόγμα των Ιεροπολεμιστών 

Η μόνη κοινωνία που αποδέχονται οι τζιχαντιστές είναι αυτή που εφαρμόζει τα 

δόγματα του ισλαμικού νόμου, κατά τον τρόπο που αυτοί θεωρούν ορθό. 

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 αντιδημοκρατική ρητορεία του Μπιν Λάντεν καθώς και 

της ομάδας ISIS σήμερα δεν είναι μια απλή αντίδραση στην πολιτική των Η.Π.Α και 

της Ευρώπης, αλλά μία αντανάκλαση των θρησκευτικό – πολιτικών απόψεων που 

έχουν για τον κόσμο. 

Η σκέψη και η συνείδηση των τζιχαντιστών κυριαρχείται απόλυτα από τη βία. 

Σύμφωνα με την δική τους ερμηνεία της ιστορίας, η διαμάχη ανάμεσα στο Ισλάμ και 

στους απίστους αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου αγώνα ανάμεσα στο καλό και στο 

κακό, την αλήθεια και το ψεύδος, την πίστη και την απιστία, ο οποίος αγώνας θα 

συνεχίζεται αιώνια. Οι ιεροπολεμιστές δεν πιστεύουν επίσης, ότι πρόκειται για έναν 

ιδεολογικό αγώνα, ο οποίος μπορεί να διεξαχθεί ειρηνικά, αλλά πρόκειται για έναν 

επαναστατικό αγώνα, όπου η βία είναι απαραίτητη. Είναι πεπεισμένοι ότι οι 

Μουσουλμάνοι έχουν επιλεχθεί από τον Θεό με σκοπό να αντιμετωπίσουν τους 

αμαρτωλούς και τους διεφθαρμένους, δρώντας ως το ξίφος του Θεού στη γη. Η μόνη 

πρόθεσή τους πρέπει να είναι η εύνοια του Θεού, ενεργώντας με αγνές προθέσεις, 

άσχετα αν σκοτώνουν αθώους αμάχους. Μ’ αυτόν τον τρόπο, θα γίνουν δεκτοί στον 

παράδεισο με τις ατελείωτες απολαύσεις. Οραματίζονται εξίσου, έναν κόσμο που θα 

κυβερνάται αποκλειστικά από την δικοί τους εκδοχή του Ισλάμ, έναν κόσμο στον 

οποίο τελικά θα κυριαρχήσει η νίκη των καλών και των αληθινών πιστών.  

Πιστεύουν ότι ο θάνατος χιλιάδων αθώων πολιτών - μεταξύ των οποίων και 

Μουσουλμάνων - δεν είναι μόνο νομικά ορθός αλλά και επιβεβλημένος από τον ίδιο 

τον Θεό, προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι. Ιδεολόγοι του ιερού 

πολέμου υποστηρίζουν ότι οι Μουσουλμάνοι πρέπει να επιστρέψουν αποκλειστικά 

στο Κοράνι και στις Χαντίθ, προκειμένου να αναζωογονήσουν την κοινότητά τους, 

καθώς πιστεύουν ότι τα ιερά κείμενα είναι επαρκής πηγή γνώσεων για την 

δημιουργία και την διακυβέρνηση της ισλαμικής κοινότητας. Διατείνονται επίσης, ότι 

τα ιερά κείμενα πρέπει να εκλαμβάνονται σε απόλυτη κυριαρχία και να εφαρμόζονται 

αυτούσια. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, το Κοράνι και οι Χαντίθ να είναι υπεύθυνοι 
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για μια ολοκληρωμένη ζωή, όχι μόνο πολιτικά αλλά και κοινωνικά, πολιτιστικά και 

προσωπικά. Οι εξτρεμιστές πιστεύουν ότι ακολουθούν μόνο τους «ενάρετους» 

Σαλάφ53, αυτούς δηλαδή που συνέλεξαν τις Χαντίθ και δημιούργησαν την επιστήμη 

της ισλαμικής ερμηνευτικής των νόμων (fiqh - φικχ), βάζοντας τα θεμέλια για το 

σύνολο των νόμων που σήμερα είναι γνωστό ως Σαρία. Επιπλέον, ακολουθούν και 

κάθε «ενάρετο» συνεχιστή των Σαλάφ. Συνεπώς οικειοποιούνται το δικαίωμα να 

επιλέγουν ποιες αυθεντίες θα ακούσουν, καθώς και το δικαίωμα να ερμηνεύσουν και 

να εφαρμόσουν τα ιερά κείμενα όπως τους συμφέρει. 

Για τους ιεροπολεμιστές το Κοράνι και οι Χαντίθ έχουν επιπτώσεις και στην πολιτική 

ζωή της ισλαμικής κοινότητας. Οι εξτρεμιστές ισχυρίζονται ότι το Κοράνι είναι και 

το Σύνταγμά τους, δηλαδή το κράτος που δημιουργούν θα θεμελιώσει το νομικό του 

σύστημα, τους κυβερνητικούς του θεσμούς και την εξωτερική πολιτική μόνο πάνω 

στα ιερά κείμενα. Απορρίπτουν οποιοδήποτε νομικό σύστημα δεν βασίζεται στα ιερά 

κείμενα, ιδιαίτερα τη δημοκρατία, η οποία, κατά τα λεγόμενά τους, είναι η υπέρτατη 

έκφραση της ειδωλολατρίας. Επισημαίνουν, επίσης, ότι ο μελλοντικός ηγέτης του 

ισλαμικού κράτους θα επιλεγεί σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Κοράνι και οι Χαντίθ 

και ότι το νέο κράτος θα διεξάγει μια εξωτερική πολιτική ιερού πολέμου, διότι αυτό 

προστάζουν τα ιερά κείμενα.54  

Η επιδίωξη λοιπόν, του Ισλάμ είναι η διακήρυξη της ελευθερίας της ανθρωπότητας 

όχι μόνο φιλοσοφικά, αλλά και στην ζωή. Με την συγκεκριμένη ερμηνεία, γίνεται 

ένα είδος απελευθερωτικής θεολογίας, σχεδιασμένης να δώσει τέλος στην καταπίεση 

από τους ανθρώπινους θεσμούς και τους ανθρώπινους νόμους και να επαναφέρει το 

Θεό στη δικαιωματική του θέση του αδιαμφισβήτητου κυβερνήτη του κόσμου. Το 

πασιφανές συμπέρασμα της ιδεολογίας των οπαδών του τζιχάντ είναι ότι κάθε 

στοιχείο του σύγχρονου δυτικού φιλελευθερισμού είναι ελαττωματικό, λανθασμένο 

και διαβολικό. Η έννοια της δημοκρατίας δέχεται ιδιαίτερη επίκριση από τους 

ιεροπολεμιστές, καθώς δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τους ανθρώπινους 

                                                           
53 Οι τζιχαντιστές ορισμένες φορές κατατάσσονται στους Σαλαφιστές, αλλά αυτός ο όρος έχει πολλές 

ερμηνείες. Αρχικά είναι ένας γενικά τρόπος για να πει κανείς «ορθόδοξος» και επομένως 

χρησιμοποιείται από πολλούς Μουσουλμάνους που πιστεύουν ότι ακολουθούν την ορθή ισλαμική οδό. 

Αναφέρεται επίσης, και σε ένα συγκεκριμένο κίνημα μέσα στο Ισλάμ (τέλη 19ου αι.), το οποίο 

πρεσβεύει την επιστροφή στο αληθινό Ισλάμ και αυτό σημαίνει κάτι σαν ένα είδος 

«φονταμενταλισμού». Τελευταία, Μουσουλμάνοι οπαδοί της παράδοσης χρησιμοποιούν τον όρο για 

να αναθεματίσουν το κίνημα των οπαδών του τζιχάντ και τους Ουαχαμπιστές. 
54 Brachman J. M. 2009. Global Jihadism. Theory and Practice. Taylor and Francis Group. London and 
New York. σελ: 22-50 
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νόμους ή τους ανθρώπους που νομοθετούν σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες και 

πιστεύω. Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθεί και η άποψη τους για το Διεθνές 

Δίκαιο και τον Ο.Η.Ε., καθώς αντιμετωπίζουν τον Ο.Η.Ε. αφενός ως εξαρτημένο 

οργανισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ευρώπη, και αφετέρου ως 

αγγελιοφόρος ενός νομικού συστήματος ευρισκόμενου σε ασυμφωνία με το Ισλάμ. Η 

ιδέα της ύπαρξης διεθνούς δικαίου είναι απεχθής όσο είναι και η δημοκρατία. Οι 

ιεροπολεμιστές καταδικάζουν επίσης τις οικονομικές θεωρίες του κλασικού 

φιλελευθερισμού, απόψεις, οι οποίες συμπίπτουν με την κριτική πολλών αριστερών 

κινημάτων. 

Γενικότερα, οι ιεροπολεμιστές απορρίπτουν την έννοια των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και τις θρησκευτικές ελευθερίες. Έτσι λοιπόν, η ιδεολογία που αποτελεί 

το θεμέλιο για τις πράξεις των τζιχαντιστών συνεπάγεται την απόρριψη όλων των 

άλλων συστημάτων πίστης. Αν και πολλά σημεία στο Κοράνι και στις Χαντίθ μιλούν 

για το αντίθετο, οι τζιχαντιστές υποστηρίζουν ότι ο Θεός δεν επιθυμεί να 

συνυπάρχουν άλλα συστήματα πίστης. Τέλος, οι τζιχαντιστές αναγνωρίζουν ότι η 

Δύση δεν θα παραδοθεί αμαχητί και ότι έχουν ενωθεί εναντίον του Ισλάμ σε έναν 

πόλεμο που θα τελειώσει με την ολοκληρωτική καταστροφή των απίστων.55 

 

1.5  Σύγκρουση Πολιτισμών ή Επιδίωξη μιας Παγκόσμιας Κυριαρχίας; 

Η «σύγκρουση πολιτισμών» του Σάμιουελ Χάντιγκτον δεν έχει καμία σχέση με τη 

σύγκρουση που επιδιώκουν οι ιεροπολεμιστές. Πρόκειται για έναν συμφυρμό των 

αντιλήψεών τους για τον φιλελευθερισμό - τον οποίο θεωρούν υπέρτατο κακό – 

καθώς και για μεσαιωνικές ισλαμικές θεωρίες που χωρίζουν τον κόσμο σε δύο 

εχθρικές παρατάξεις, τον Οίκο του Ισλάμ (Νταρ αλ – Ισλάμ - Dar al – Islam) και τον 

Οίκο του Πολέμου (Νταρ αλ – Χάρμπ – Dar al Harb). Ο Οίκος του Ισλάμ 

περιλαμβάνει όλα τα εδάφη υπό την κυριαρχία του Ισλάμ, ενώ ο Οίκος του Πολέμου 

αφορά τον υπόλοιπο κόσμο που αρνείται να αναγνωρίσει την κυριαρχία του Ισλάμ 

και γι’ αυτό βρίσκεται συνεχώς υπό την απειλή του πολέμου.56 Οι οπαδοί του ιερού 

                                                           
55 Habeck M. 2006. Knowing the Enemy. Jihadist Ideology and the War on Terror. Yale University. 

U.S.A. σελ: 71-94 
56 Muhhal N.A. Extremism, Violence and Jihad: Nature of Terrorism in Pakistan and It’s Impact on 

Higher Education.σελ: 9 
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πολέμου αποδέχονται την παραπάνω μανιχαϊστική57 άποψη για τον κόσμο και 

αποτελεί τον κεντρικό άξονα της εξωτερικής τους πολιτικής. Η πλειοψηφία αυτών 

υποστηρίζει ότι ο διαχωρισμός του κόσμου γίνεται ανάμεσα στους υποστηρικτές της 

Αλήθειας και στον αιώνιο εχθρό του Ψεύδους, το οποίο αποκαλείται και απιστία.  

Οι τρείς κυριότεροι θεωρητικοί του ιερού πολέμου ξεκαθαρίζουν ένα σημαντικό 

σημείο που αφορά τον πόλεμο κατά του Ψεύδους: ότι ο πόλεμος αυτός θα συνεχίζεται 

ωσότου το Ισλάμ απελευθερώσει όλο τον κόσμο από το σκοτάδι και την υποτέλεια σε 

άλλους ανθρώπους. Γι’ αυτό και οι τζιχαντιστές δεν αναγνωρίζουν τα εθνικά σύνορα 

μέσα στα ισλαμικά εδάφη, διότι η αναγνώριση αυτή των συνόρων θα έδινε τέλος 

στην εξάπλωση του Ισλάμ και θα σταματούσε τον επιθετικό ιερό πόλεμο. Θα 

εμπόδιζε ακόμη, το ισλαμικό έθνος να καταστεί η καλύτερη κοινότητα που 

δημιουργήθηκε ποτέ - εντολή που εμπεριέχεται στο Κοράνι - την οποία οι 

τζιχαντιστές την παρερμηνεύουν, υποστηρίζοντας ότι έχει εκχωρηθεί στους 

Μουσουλμάνους με σκοπό την κυριαρχία όλου του πλανήτη.58  

Με δεδομένο τις ιδιόρρυθμες απόψεις των εξτρεμιστών για τα ιερά κείμενα, ο 

πόλεμος τους έχει αποκτήσει ξεχωριστά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων και 

της πίστης για απόδοση αντιποίνων σε είδος, όπως η παραπλάνηση και οι αποστολές 

αυτοκτονίας (μαρτύρων). Οι τελευταίες έχουν γίνει πλέον, ευρύτατα γνωστές με την 

χρήση βομβιστών αυτοκτονίας και τον εθελούσιο θάνατο. Αυτή η τακτική, είναι 

νομιμοποιημένη από μια άποψη του ισλαμικού νόμου, η οποία επιτρέπει σε έναν 

πολεμιστή να εκτελέσει μια επίθεση, αν αυτό ενθαρρύνει του Μουσουλμάνους και 

τρομοκρατεί τους απίστους.  

Το κλειδί για να κατανοήσουμε την επιδίωξη τους για ένα παγκόσμιο Χαλιφάτο είναι 

η απόλυτη κυριαρχία του Θεού. Ο Κούτμπ ισχυρίστηκε ότι η δουλεία προς το Θεό 

σημαίνει πραγματική ελευθερία για την ανθρωπότητα.59 Η επιδίωξη, δηλαδή του 

Ισλάμ, είναι να διακηρύξει την ελευθερία της ανθρωπότητας, όχι μόνο φιλοσοφικά 

                                                           
57 Μανιχαϊσμός: 1. θρησκεία που ιδρύθηκε τον 3ο αι. μ.X. και που δέχεται την ύπαρξη δύο 

ανταγωνιστικών στοιχείων, του φωτός και του σκότους, του καλού και του κακού: στηρίχτηκε στο 

Xριστιανισμό και σε ορισμένες θρησκείες ανατολικών λαών. 2. χαρακτηρισμός κάθε δυϊστικής 

θεωρίας ή διδασκαλίας ή και κάθε άποψης που δέχεται ότι υπάρχει μόνο το καλό ή το κακό, το δίκαιο 

ή το άδικο αποκλείοντας οτιδήποτε άλλο: http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CE%BC%CE%B1%CE%BD%C

E%B9%CF%87%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&sin=all 
58 Habeck M. 2006. Knowing the Enemy. Jihadist Ideology and the War on Terror. Yale University.   

U.S.A. σελ: 131 
59 Στο ίδιο, σελ: 75 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%87%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&sin=all
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%87%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&sin=all
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%87%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&sin=all
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αλλά και στην καθημερινή ζωή, δίνοντας τέλος στην καταπίεση από τους 

ανθρώπινους θεσμού και νόμους και να επαναφέρει τον Θεό στην θέση του 

κυβερνήτη του κόσμου. 

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι τα μέλη αυτών των τρομοκρατικών 

οργανώσεων «δεν επιθυμούν μια κοινωνική αλλαγή στον πυρήνα της διεθνοπολιτικής 

εξέλιξης».60 Κατά τον Martin Wight, η στόχευσή τους είναι επαναστατική και 

μιλιταριστική και αφορά την επιδίωξη του παγκόσμιου Χαλιφάτου. Πώς μπορεί να 

αντιμετωπιστεί το τεράστιο αυτό ζήτημα του τζιχαντιστικού Ισλάμ; Συνολικώς και 

οριστικώς αυτό είναι αδύνατο. Μόνο πολιτικές ήπιας ισχύος μπορούν να μειώσουν 

τον φονταμενταλιστικό βραχνά, ωστόσο χρειάζεται μεγάλη προσοχή, κυρίως στη 

πολιτική διαχείριση, τόσο από την Ευρώπη, όσο και από τον υπόλοιπο κόσμο.61  

 

                                                           
60 Λίτσας Σ. 2014. Τζιχάντ και Εσχατολογία. Εφημερίδα «Δημοκρατία»: 

http://www.dimokratianews.gr/content/28466/%CF%84%CE%B6%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE

%BD%CF%84-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%B5%CF%83%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF

%CE%B1 
61 Στο ίδιο: Εφημερίδα «Δημοκρατία» 

http://www.dimokratianews.gr/content/28466/%CF%84%CE%B6%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BD%CF%84-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%83%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://www.dimokratianews.gr/content/28466/%CF%84%CE%B6%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BD%CF%84-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%83%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://www.dimokratianews.gr/content/28466/%CF%84%CE%B6%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BD%CF%84-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%83%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://www.dimokratianews.gr/content/28466/%CF%84%CE%B6%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BD%CF%84-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%83%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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Κεφάλαιο 2 

2. Οι Τζιχαντιστές μέσω των Επαναστατικών του Martin Wight 

Μία Θεωρητική Προσέγγιση 

 

 

2.1 Τα Πολιτικά Ρεύματα Σκέψης του Martin Wight 

Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου, έκαναν την εμφάνισή τους οι 

πρώτες αναλύσεις. Κάποιες από αυτές, έκαναν λόγο για πλήγμα, το οποίο ήταν 

συνέπεια της αλαζονείας των Η.Π.Α κατά την άσκηση της ηγεμονίας τους, καθώς και 

της αδιαφορίας τους έναντι του Τρίτου Κόσμου. Θεώρησαν πως το εν λόγω πλήγμα 

ήταν τόσο ισχυρό που θα άλλαζε τόσο τη δομή, όσο και τη λειτουργία του διεθνούς 

συστήματος.62 Επίσης, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

ισχυρίστηκαν ότι πρόκειται για έκφανση «της σύγκρουσης πολιτισμών» του Σάμιουελ 

Χάντιγκτον και ότι η Δύση συγκρούεται με το Ισλάμ, μία οπτική, η οποία 

αποδείχθηκε λανθασμένη. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, θα αναλυθούν οι 

ιεροπολεμιστές και οι τρομοκρατικές επιθέσεις αυτών μέσω των πολιτικών ρευμάτων 

σκέψης της διεθνούς θεωρίας και πιο συγκεκριμένα των «Επαναστατικών» του Martin 

Wight. 

Ο Martin Wight ήταν ένας από τους σημαίνοντες μελετητές των διεθνών σχέσεων του 

20ου αιώνα.63 Στο επίκεντρο της Θεωρίας του Martin Wight βρισκόταν η διαμάχη 

μεταξύ των τριών ομάδων στοχαστών: α) των Μακιαβελικών, β) των Γκροτιανών και 

γ) των Καντιανών ή όπως συχνά τους ονόμαζε α) των Ρεαλιστών, β) των 

Ρασιοναλιστών και γ) των Επαναστατικών.64 Πριν την διεξοδική ανάλυση των 

Επαναστατικών είναι χρήσιμη η αναφορά και των άλλων δύο πολιτικών ή 

φιλοσοφικών ρευμάτων σκέψης, των Ρεαλιστών και των Ρασιοναλιστών.  

 

 

                                                           
62 Κουσκουβέλης Η. 2001. Η Επιστροφή στην Πολιτική: http://www.kouskouvelis.gr σελ: 2 
63 Hall I. 2006. The International Thought Of Martin Wight. Palgrave Macmillan. New York 
64 Wight M. 1998. Διεθνής Θεωρία. Τα Τρία Ρεύματα της Σκέψης. Μτφ: Στροίκου  Η. Ποιότητα, Αθήνα  

http://www.kouskouvelis.gr/site/files/epistrofh_politikh.pdf
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Ρεαλιστές  

Οι Ρεαλιστές θεωρούν ότι το διεθνές σύστημα κρατών είναι άναρχο και οι σχέσεις 

μεταξύ τους, κατά κύριο λόγο, ρυθμίζονται με πόλεμο.65 Ο πόλεμος είναι 

αναπόφευκτος καθώς απορρέει τόσο από τη φύση του ανθρώπου, η οποία είναι κακή, 

όσο και από το άναρχο διεθνές σύστημα κρατών.66 Ο πόλεμος επίσης, μπορεί να είναι 

προληπτικός, απεριόριστος (με τη μέγιστη δυνατή χρήση βίας) και φυσικά επιδιώκει 

την καταστροφή του αντιπάλου.67 Το συγκεκριμένο ρεύμα σκέψης δεν μπορεί να 

ερμηνεύσει, για παράδειγμα, την επίθεση εναντίον των ΗΠΑ, με εξαίρεση ίσως το 

σημείο όπου ο ρεαλισμός συναντάται με τη σκέψη των επαναστατικών (χρήση 

απεριόριστης βίας που σκοπό έχει την καταστροφή του αντιπάλου).68 

Ρασιοναλιστές  

Οι Ρασιοναλιστές δίνουν έμφαση στις διεθνείς και θεσμοθετημένες διπλωματικές και 

εμπορικές συναλλαγές, καθώς και στην ύπαρξη μιας κάποιας διεθνούς κοινότητας με 

ισορροπία και συμφωνίες μεγάλων δυνάμεων. Πιστεύουν επιπλέον, ότι ο άνθρωπος 

από τη φύση του δεν είναι ούτε καλός, ούτε κακός, και μπορεί να βελτιωθεί.69 Για 

τους Ρασιοναλιστές η ειρήνη είναι ο κανόνας και ο πόλεμος η εξαίρεση. Ο τελευταίος 

είναι ένα αναγκαίο κακό που πρέπει κατά το δυνατόν να ελαχιστοποιηθεί. Ο πόλεμος 

πρέπει να είναι «δίκαιος», δηλαδή να κηρύσσεται από μία αρμόδια αρχή, να επιδιώκει 

την αποκατάσταση αδικιών και φυσικά να διεξάγεται με τη σωστή νοοτροπία και την 

αναλογική χρήση βίας.70 Η σκέψη των Ρασιοναλιστών δεν είναι, όπως γίνεται 

αντιληπτό, η κατάλληλη για να εξηγήσει την επίθεση εναντίων των ΗΠΑ, ούτε τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις που λαμβάνουν χώρα ακόμα και σήμερα. Φαίνεται, όμως 

πως είναι χρήσιμη η σκέψη αυτών στο να γίνουν κατανοητές ορισμένες από τις 

αντιδράσεις των κρατών, όπως η τιμωρία των ενόχων με σκοπό την αποκατάσταση 

της δικαιοσύνης, αφού πρώτα υπάρξουν αδιάσειστα στοιχεία. 

                                                           
65 Ήφαιστος Π. 2001. Κοσμοθεωρητική ετερότητα και αξιώσεις πολιτικής κυριαρχίας. Ποιότητα, Αθήνα. 

σελ: 9,13 
66 Στο ίδιο, σελ: 266-270 
67 Στο ίδιο, σελ:280- 282 
68 Κουσκουβέλης Η. 2001. Η Επιστροφή στην Πολιτική: http://www.kouskouvelis.gr σελ: 4 
69 Wight M. 1998. Διεθνής Θεωρία. Τα Τρία Ρεύματα της Σκέψης. Μτφ: Στροίκου  Η. Ποιότητα, 

Αθήνα. σελ: 9,35,46 
70 Στο ίδιο, σελ: 263-264, 276- 280 
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Επαναστατικοί  

Όσον αφορά τους Επαναστατικούς, υποστηρίζουν τη δημιουργία και τη διατήρηση 

μιας κοινωνίας (ακόμη και μιας διεθνούς κοινωνίας) πολιτών, η οποία διέπεται από 

συγκεκριμένες αρχές και υποχρεώσεις. Γι’ αυτούς, η υπέρτατη πραγματικότητα είναι 

η επιδίωξή τους να οδηγήσουν το σύστημα κρατών στη λήθη και μέσα από 

επαναστατικές προσταγές, να απαιτήσουν την εργασία των ανθρώπων για χάρη της 

ανθρώπινης αδελφότητας. Πιο συγκεκριμένα, το κύριο χαρακτηριστικό των 

Επαναστατικών είναι η έντονη πίστη στην ηθική ενότητα της κοινωνίας των κρατών 

ή της διεθνούς κοινωνίας, με την οποία ταυτίζονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

πρώτον, να μιλούν εν ονόματι αυτής της ενότητας και δεύτερον, να αισθάνονται 

υποχρέωση να την ολοκληρώσουν, θέτοντάς την ως το πρώτο στόχο της διεθνούς 

πολιτικής τους. Η  αισιοδοξία και η τελειομανία ως προς την ανθρώπινη φύση – την 

οποία θεωρούν ότι μπορούν να την αναμορφώσουν – είναι αυτές που την 

χαρακτηρίζουν. Επιπλέον, για τους Επαναστατικούς ο πόλεμος είναι ένα μέσο και ένα 

εργαλείο της ιστορίας, το οποίο πολύ συχνά, γίνεται ένα εργαλείο εξόντωσης και 

εξαγνισμού.71 Θεωρούν ότι ο πόλεμος συχνά είναι αναγκαίος καθώς αποβλέπει σε μία 

μελλοντική ειρήνη, η οποία ταυτίζεται με την ανασύνθεση της διεθνούς κοινωνίας με 

βάση συγκεκριμένα πρότυπα. Ο πόλεμος πρέπει και είναι, κατά περίπτωση, «δίκαιος»  

πολλές φορές και «ιερός». Τέλος, η ανθρωπότητα διαιρείται σε καλή και σε κακή, 

ανάλογα με τα κριτήρια κάθε δόγματος, και στη συνέχεια η καλή «σκοτώνει» την 

κακή.72 

Στην κατηγορία των «Επαναστατικών» ο Wight κατατάσσει τους πρώτους 

Μουσουλμάνους, τους Καθολικούς της αντιμεταρρύθμισης (16ος και 17ος αι.), τους 

Προτεστάντες (16ος και 17ος αι.), τους Σταυροφόρους, τους Ιακωβίνους της Γαλλικής 

Επανάστασης, τους Κουμουνιστές, τους Φασίστες, τους Ναζί. Το κοινό 

χαρακτηριστικό των παραπάνω, είναι ότι επιδίωξαν να διατηρήσουν ή να ανατρέψουν 

το διεθνές σύστημα της εποχής τους και να το οργανώσουν σύμφωνα με τις δικές 

τους αρχές με κάθε μέσο και προσωπική θυσία, διότι ήταν πεπεισμένοι πως 

γνωρίζουν ποιο είναι το καλό, όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για τον υπόλοιπο 

κόσμο.73 Αυτό που αξίζει επιπλέον να σημειωθεί, είναι ότι οι περισσότεροι από τους 

παραπάνω βασιζόταν στην λαϊκή συναίνεση με θεωρίες περί δικαιώματος αντίστασης 

                                                           
71 Στο ίδιο, σελ: 9, 33, 270, 287 
72 Στο ίδιο, σελ: 282-291 
73 Κουσκουβέλης Η. 2001. Η Επιστροφή στην Πολιτική. http://www.kouskouvelis.gr, σελ: 5-6 
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κατά των τότε κυβερνήσεων και της τυραννοκρατίας.74 Στις διαλέξεις ο Wight 

σύστησε πρώτα τους Επαναστατικούς, όπως αρμόζει στην περίπτωσή τους, καθώς 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του σύγχρονου διεθνούς 

συστήματος. Υπήρχε μια περαιτέρω λογική πάνω σ' αυτό: μια αποτελεσματική 

κοινωνία εθνών, η Republica Christiana, η οποία προηγήθηκε της ανάπτυξης του 

συστήματος της διπλωματίας και του εμπορίου των Ορθολογιστών, και αυτό ιστορικά 

ακολουθήθηκε από ένα σύστημα που το χαρακτήριζε η αναρχία.75 

Ποια είναι όμως τα κοινά χαρακτηριστικά των Τζιχαντιστών με τους 

Επαναστατικούς; Διαβάζοντας τα παραπάνω, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι το 

ρεύμα σκέψης του Επαναστατισμού φαίνεται, σε αντίθεση με τα άλλα δύο ρεύματα, 

να είναι ιδιαίτερης χρησιμότητας για να κατανοηθούν σε σημαντικό βαθμό τα αίτια 

των τρομοκρατικών επιθέσεων από το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου έως και σήμερα 

από τους φονταμενταλιστές του Ισλάμ, οπαδούς του τζιχάντ. Στη συνέχεια, θα 

αναπτυχθεί λεπτομερέστερα το ρεύμα των Επαναστατικών, διακρίνοντας ταυτόχρονα 

τα κοινά σημεία επαναστατισμού των τζιχαντιστών. 

  

2.2 Τζιχαντιστές και Επαναστατικοί 

 

2.2.1  Οι Επαναστατικοί ως προς την Ανθρώπινη Φύση 

Οι Επαναστατικοί έχουν την τάση να είναι οπτιμιστές και τελειομανείς, όσον αφορά 

την ανθρώπινη φύση.76 Στην επαναστατική πρακτική, η εξόντωση είναι το μέσο που 

χρησιμοποιείται για τον καταναγκασμό της ανθρώπινης φυλής. Ο Επαναστατισμός 

χαρακτηρίζεται από αυτό που κατά τη Γαλλική Επανάσταση ονομαζόταν θεωρία της 

εκκαθάρισης του πληθυσμού. Είναι πράγματι οπτιμιστικό να θεωρεί κανείς ότι 

καταστρέφοντας την ανθρώπινη φυλή, μπορείς να κάνεις ενάρετη την υπόλοιπη και 

ότι αυτού του είδους οι μέθοδοι δεν αλλάζουν το αποτέλεσμα.77   

                                                           
74 Wight M. 1998. Διεθνής Θεωρία. Τα Τρία Ρεύματα της Σκέψης. Μτφ: Στροίκου  Η. Ποιότητα, 

Αθήνα. σελ: 15 
75 Hall I. 2006. The International Thought Of Martin Wight. Palgrave Macmillan. New York. σελ: 144 
76 Στο ίδιο, σελ: 144 
77 Wight M. 1998. Διεθνής Θεωρία. Τα Τρία Ρεύματα της Σκέψης. Μτφ: Στροίκου  Η. Ποιότητα, 

Αθήνα. σελ: 35 
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Ένα από τα κοινά σημεία των Τζιχαντιστών με τους Επαναστατικούς του Wight έχει 

να κάνει με το κάλεσμα του Κούτμπ να «αποκαταστήσουν» την απόλυτη κυριαρχία 

του Θεού, έχοντας ως κύρια βάση τη βία.78 Μέσω της τελευταίας, θα αποκτήσουν την 

εξουσία και θα ιδρύσουν ένα αληθινό Ισλάμ. Ο Κούτμπ ισχυρίστηκε ότι οι 

περισσότεροι Μουσουλμάνοι πρέπει να κηρυχθούν άπιστοι και να εκτελεστούν.79 

Λογικό επόμενο, είναι η νομιμοποίηση του πολέμου εναντίον ολόκληρου του 

ισλαμικού κόσμου. Επί παραδείγματι, ο Οσάμα Μπιν Λάντεν υποστήριξε τα λόγια 

του Ταϋμίγια, ο οποίος ισχυριζόταν ότι όποιος δεν εφαρμόζει όσα αναφέρονται στο 

Κοράνι, θεωρείται άπιστος και πρέπει να αντιμετωπίζεται με πόλεμο.80 Όπως 

παρατηρούμε, οι Ιεροπολεμιστές έχοντας ως εφαλτήριο το χαρακτηριστικό του 

οπτιμισμού, της τελειομανίας και την υποστήριξη της απόλυτης κυριαρχίας του Θεού, 

προσπαθούν να πολεμήσουν, να καταστρέψουν και κατ’ επέκταση να εκκαθαρίσουν 

τον κόσμο από τους απίστους, ώστε να σωθεί η ανθρωπότητα και να επέλθει και πάλι 

ο άνθρωπος στην ενάρετη ζωή, όντας ένας αληθινός Μουσουλμάνος.  

Ένα άλλο κοινό σημείο που γίνεται ευδιάκριτο, είναι η απόρριψη της προσωπικής 

ελευθερίας εκ μέρους των Τζιχαντιστών, η οποία, εξίσου, πηγάζει από την ερμηνεία 

της μοναδικότητας του Θεού. Θεωρούν ότι το Ισλάμ έχει έρθει με σκοπό να φέρει την 

αληθινή και οικουμενική ελευθερία στον κόσμο, ελευθερία από την τυραννία και 

απελευθέρωση από την υποτέλεια. Υποστηρίζουν ότι οι λόγοι που αρνούνται την 

ανθρώπινη ελευθερία έχουν να κάνουν με την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης να 

διαχειριστεί διάφορες καταστάσεις, οι οποίες απειλούν να καταστρέψουν τον 

ανθρώπινο πολιτισμό.81 Και εδώ, μπορούμε να διακρίνουμε ότι η ανθρώπινη φύση 

κατέχει σημαίνοντα ρόλο. Λόγω της αδυναμίας που την διακρίνει, δεν μπορεί ένα 

άτομο να είναι ενάρετο και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να τιμωρείται, ώστε να 

επανέλθει και πάλι στον «σωστό δρόμο», ο οποίος στην παρούσα ερμηνεία είναι ο 

Θεός.  

Τέλος, προφανές κοινό σημείο με τους Επαναστατικούς είναι το γεγονός ότι η 

διαμάχη ανάμεσα στους Τζιχαντιστές και σε χώρες που έχουν δεχθεί επίθεση ή και 

που βρίσκονται υπό την απειλή τους, αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου αγώνα 

                                                           
78 Habeck M. 2006. Knowing the Enemy. Jihadist Ideology and the War on Terror. Yale University. 

U.S.A. σελ: 78 
79 Στο ίδιο, σελ: 80 
80 Στο ίδιο, σελ: 81 
81 Στο ίδιο, σελ: 71-94 
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ανάμεσα στο καλό και στο κακό, την αλήθεια και το ψέμα, ένας αγώνας που ξεκίνησε 

με την εμφάνιση του πρώτου ανθρώπου και θα συνεχίζεται αιώνια.82 Γίνεται 

αντιληπτό, ότι σ’ αυτό το σημείο η νίκη του καλού ενάντια στο κακό είναι από τις 

πρωταρχικές επιδιώξεις τους. Θεωρούν ότι είναι θέμα της ανθρώπινης φύσης η 

επιλογή του ανθρώπου για το αν θα ακολουθήσει το καλό, τον ενάρετο βίο, ή το 

κακό, το οποίο είναι η καταστροφή του αληθινού Ισλάμ.  

Οι ισλαμικές οπτιμιστικές διδαχές και κανόνες, σύμφωνα με τους Ιεροπολεμιστές, 

περιέχουν τα πάντα για τα ανθρώπινα ζητήματα. Μόνο το Ισλάμ μπορεί να δώσει 

δύναμη στους Μουσουλμάνους να απελευθερώσουν καταπιεσμένους λαούς, να 

εξολοθρεύσουν τους απίστους, ώστε το καλό να κυριαρχήσει για ακόμα μια φορά. 

 

2.2.2  Οι Επαναστατικοί ως προς την Διεθνή Κοινωνία 

Όσον αφορά την Διεθνή Κοινωνία των Επαναστατικών, κύρια επιδίωξή τους είναι η 

προαγωγή της διεθνούς κοινωνίας σε ένα παγκόσμιο κράτος και ο καθορισμός αυτού 

σε ένα υπέρ – κράτος.83 Η ιδέα μιας civitas maxima, δηλαδή μιας μεγάλης κοινωνίας, 

η οποία «εξομοιώνει τις διεθνείς σχέσεις σε μία κατάσταση εσωτερικής πολιτικής», 

είναι το βασικό χαρακτηριστικό της θεωρίας των επαναστατικών.84 

Η επαναστατική θεωρία για να πετύχει την παραπάνω εξομοίωση, απαιτεί 

ομοιογένεια μεταξύ των μελών της διεθνούς κοινωνίας. Κύρια προϋπόθεση είναι η 

δογματική και δομική συμμορφία και ιδεολογική ομοιογένεια μεταξύ των κρατών. 

Δεν μπορεί να υπάρξει διεθνής ειρήνη, εάν δεν αποκτήσουν όλες οι κυβερνήσεις την 

ίδια ιδεολογία.85 Ένας δεύτερος τρόπος για να πετύχει η civitas maxima είναι ο 

ιδεολογικός ιμπεριαλισμός, μια μεγάλη δύναμη δηλαδή, η οποία προσπαθεί να 

διαδώσει ένα πιστεύω και να επιβάλλει ομοιομορφία, όπως για παράδειγμα έκανε ο 

Σταλινισμός στην Ευρώπη και ο Τζιχαντισμός σήμερα, όπως θα δούμε παρακάτω. 

Πίσω από τις προσπάθειες του ιδεολογικού ιμπεριαλισμού, βρίσκεται η θεωρία του 
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83 Bull H. 2009. Martin Wight and the Theory of International Relations: The Second Martin Wight 
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«εκλεκτού λαού» ή της «αυτοκρατορικής Θείας κλήσης», σύμφωνα με την οποία ένας 

λαός μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί ως «εκλεκτός» και οι πράξεις αυτού να 

χαρακτηριστούν ως θεόσταλτες.86 Τέλος, ο ιδεαλισμός των σκληρών και των ήπιων 

επαναστατικών είναι ο τελευταίος τρόπος εξομοίωσης. Οι σκληροί επαναστατικοί 

πιστεύουν στη δημιουργία μιας αδελφότητας του ανθρώπινου είδους με χρήση βίας, 

ενώ οι ήπιοι επαναστατικοί έχουν τον ίδιο στόχο αλλά προσπαθούν να το πετύχουν 

μέσω της συζήτησης και της επιθυμίας.87 

Τόσο οι Επαναστατικοί του Wight, όσο και οι Τζιχαντιστές επιδιώκουν την έννοια 

της civitas maxima. Μπορεί ο καθένας τα σημεία της εν λόγω έννοιας να τα 

ερμηνεύει διαφορετικά, ωστόσο και οι δύο συμφωνούν στην δημιουργία μιας 

μεγάλης κοινωνίας. Η civitas maxima των ιεροπολεμιστών είναι η επιδίωξή τους για 

ένα παγκόσμιο Χαλιφάτο, ένα υπέρ – κράτος, το οποίο θα κυριαρχείται από την 

μοναδικότητα του Θεού και το Ισλάμ.88 Στην περίπτωση των Τζιχαντιστών, οι 

διεθνείς σχέσεις εξαλείφονται, καθώς δεν υφίσταται η εξωτερική πολιτική, διότι η 

εξουσία του Κυρίαρχου έχει συμπαντικές διαστάσεις. Λέγοντας οι αυθεντίες ότι το 

Ισλάμ θα κυβερνά τον κόσμο, εννοούν ότι κάθε κομμάτι γης πρέπει να βρίσκεται 

κάτω από ισλαμική διακυβέρνηση και ιδιαίτερα την ηγεμονία της Σαρίας.  

Ένα επιπλέον κοινό σημείο των δύο έχει να κάνει με την ιδεολογική ομοιογένεια και 

την επιδίωξη διάδοσης ενός συγκεκριμένου πιστεύω. Οι τζιχαντιστές οραματίζονται 

έναν κόσμο που θα κυβερνάται αποκλειστικά από την ιδεολογία – δόγμα του Ισλάμ, 

έναν κόσμο, στον οποίο η θρησκεία θα ανήκει στον έναν και μοναδικό Θεό.89 

Θεωρούν ότι η ιδεολογία στην οποία πιστεύουν πρέπει να είναι ομοιογενής, να 

διακατέχεται, όπως αναφέρει ο Wight,  από έναν ιδεολογικό ιμπεριαλισμό. Πρόκειται 

δηλαδή για μία μεγάλη δύναμη, η οποία προσπαθεί να διαδώσει ένα πιστεύω και να 

επιβάλλει ομοιομορφία, διακηρύττοντας την ελευθερία της ανθρωπότητας, όχι μόνο 
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φιλοσοφικά αλλά και στην καθημερινή ζωή. Με την αρχή του «ταουχίντ»90, το Ισλάμ 

γίνεται ένα είδος απελευθερωτικής θεολογίας, σχεδιασμένη να δώσει ένα τέλος στην 

καταπίεση από τους ανθρώπινους δεσμούς και νόμους και να επαναφέρει τον Θεό 

στη θέση του κυβερνήτη του κόσμου.91 

Ένα σημείο που γίνονται φανερά τα κοινά στοιχεία της θεωρίας των Επαναστατικών 

του Wight με τους Τζιχαντιστές είναι η έννοια του όρου των επαναστατικών 

«εκλεκτός λαός». Οι Τζιχαντιστές είναι πεπεισμένοι ότι οι Μουσουλμάνοι έχουν 

επιλεγεί από τον Θεό ως ο εκλεκτός λαός, ο οποίος είναι προκαθορισμένος να 

συμμετάσχει στη μάχη ανάμεσα στο καλό και στο κακό, δρώντας ως το ξίφος του 

Θεού στη γη. Θεωρούν ότι είναι οι μοναδικοί που μπορούν να αντιμετωπίσουν την 

διαφθορά και τον λανθασμένο τρόπο ζωής των απίστων.  

Τέλος, ο διαχωρισμός του Wight  σε σκληρούς και ήπιους επαναστατικούς, οδηγεί 

άμεσα στο συμπέρασμα ότι οι Ιεροπολεμιστές ανήκουν στην κατηγορία των σκληρών 

επαναστατικών. Και οι Ιεροπολεμιστές πιστεύουν στη δημιουργία μιας αδελφότητας, 

κυρίαρχης όλου του πλανήτη. Η χρήση βίας είναι απαραίτητη, διότι θεωρούν ότι είναι 

ο μοναδικός τρόπος επίτευξης των στόχων τους.92  

 

2.2.3 Οι Επαναστατικοί ως προς τον Πόλεμο 

Οι Επαναστατικοί, όσον αφορά την θεωρία περί πολέμου, πιστεύουν ότι η ειρήνη 

προηγείται του πολέμου και ότι ο πόλεμος είναι ένα αναγκαίο κακό. Οι Επαναστατικοί 

συνηθίζουν να διεξάγουν μία σειρά πολέμων, οι οποίοι αποβλέπουν, συνειδητά ή μη, 

σε μία έσχατη μελλοντική ειρήνη. Γι’ αυτούς, η ειρήνη ταυτίζεται με μία επαναστατική 

τάξη πραγμάτων, όπου ο πόλεμος είναι το μέσο για την επίτευξη αυτής και το μέσο ή 
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το ιδεώδες στην πραγματικότητα στην ολιστική ισλαμική κοσμοθεωρία. Αυτή η αρχή υποδηλώνει ότι ο 
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Του (σιφάτ), δηλαδή δεν έχει δύο δυνάμεις, δύο γνώσεις, κλπ.· ένας στα έργα Του (αφ’άλ), δηλαδή δεν 

επηρεάζεται με κανέναν τρόπο από οτιδήποτε άλλο πλην του Εαυτού Του. Αυτή η αρχή μαζί με την αρχή 

του τανζίχ (κανένας συμβιβασμός με την υπερβατική καθαρότητα του Αλλάχ) μπορεί να θεωρηθούν ως η 

παραδειγματική βάση της ενότητας μεταξύ διαφόρων συγκρουόμενων σχολών, σεκτών και παραδόσεων 

στην ισλαμική ιστορία». Ήφαιστος Παναγιώτης: 
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το εργαλείο της ιστορίας.93 Τέλος, για τον Επαναστατικό το κριτήριο του δίκαιου 

πολέμου είναι ιδεολογικό και υποστηρίζουν ότι οι νομικοί ορισμοί του πολέμου είναι 

ανοησίες.94  

Ο πόλεμος των Ιεροπολεμιστών είναι ακριβώς αυτό που ορίζεται και για τους 

Επαναστατικούς, διότι και ο ίδιος ο Martin Wight σημειώνει στο βιβλίο του «ότι το 

δόγμα του ιερού πολέμου είναι Μουσουλμανικής προέλευσης». Σημειώνει επίσης, ότι «η 

Μουσουλμανική θεωρία είναι εκείνη που παρέχει ένα πλήρως ανεπτυγμένο δόγμα περί 

ιερού πολέμου…. Στο ισλαμικό συνταγματικό δίκαιο ο κόσμος διαιρείται στο Dar-al-

Islam, στην κατοικία του Ισλάμ (Ισλάμ σημαίνει «υποταγή στο Θεό»…) και στο Dar-al-

Harb, στην κατοικία του πολέμου, που είναι το τμήμα εκείνο της ανθρωπότητας το οποίο 

δεν έχει ακόμη αποδεχθεί το Ισλάμ, και όπου βασιλεύει ο πόλεμος, πραγματικά ή εν 

δυνάμει, μέχρι, μετά από την κατάκτησή του, να απορροφηθεί από το Dar-al-Islam. Ένα 

από τα θρησκευτικά καθήκοντα που διδάσκει το Κοράνι στους Μουσουλμάνους είναι το 

Τζιχάντ, το καθήκον της διεξαγωγής πολέμου κατά εκείνων που δεν αποδέχονται τα 

δόγματα του Ισλάμ. Το να πεθάνει κανείς σε ένα τέτοιο πόλεμο του αποφέρει τη δόξα του 

μαρτυρίου και την άμεση είσοδο στον παράδεισο στον οποίο θα απολαμβάνει ιδιαίτερα 

προνόμια. Επομένως, Τζιχάντ είναι το καθήκον της διεξαγωγής πολέμου, ο οποίος είναι 

μόνιμα σε λανθάνουσα κατάσταση. …. Αν και το Τζιχάντ ως τυπική διαδικασία έχει 

πεθάνει, παραμένει ζωντανό ως ιδέα στο σύγχρονο Ισλαμικό ριζοσπαστισμό και συχνά 

χρησιμοποιείται από τους Μουσουλμάνους τρομοκράτες…».95 Ένα άλλο χαρακτηριστικό 

του δόγματος του ιερού πολέμου είναι ότι συνεπάγεται μια οριζόντια διαίρεση της 

ανθρωπότητας και της διεθνούς κοινωνίας πέρα από κρατικά σύνορα σε δύο τάξεις, 

την καλή και την κακή. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι περιττό να αναφερθεί κάτι περαιτέρω, παρά μόνο ότι 

η λανθάνουσα κατάσταση του τζιχάντ ως ιδέα, πλέον γίνεται πράξη. Ο πόλεμος 

εναντίον του κακού για την εύνοια του Θεού, γίνεται φανερός από τις τρομοκρατικές 

επιθέσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι, όχι 

μόνο της Αλ- Κάιντα, αλλά και του ISIS σήμερα, περιλαμβάνουν τη μεταστροφή όλων 

των Μουσουλμάνων στη δική τους εκδοχή του Ισλάμ, την επέκταση του ισλαμικού 
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κράτους, ώσπου να συμπεριλάβει όσα εδάφη είχαν ποτέ βρεθεί υπό ισλαμικό νόμο και 

τέλος, την διεύρυνση του ιερού πολέμου αυτού πέρα από τα σύνορα, ώσπου όλος ο 

κόσμος να κυβερνάται από το δικό τους εξτρεμιστικό Ισλάμ.  

 

2.3 Αντί Επιλόγου  

Ανακεφαλαιώνοντας, οι αναλύσεις του Martin Wight ήταν, είναι και θα είναι 

αναλλοίωτες στον χρόνο. Ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να κατασκευάσει ένα 

ολοκληρωμένο σχήμα της ιστορίας της σύγχρονης διεθνής σκέψης μέσω των τριών 

ρευμάτων σκέψης (Ρεαλιστές, Ρασιοναλιστές και Επαναστατικούς). Στη παρούσα 

εργασία, αναλύθηκε η δράση των Τζιχαντιστών μέσα από τους Επαναστατικούς του 

Martin Wight, έχοντας αναζητήσει τα κοινά σημεία δράσης των Ιεροπολεμιστών με 

την θεωρία του. Μπορούμε να συμπεραίνουμε πως τα εν λόγω κοινά σημεία είναι 

φανερά, όσον αφορά την φύση του ανθρώπου, την διεθνή κοινωνία και φυσικά τον 

πόλεμο. Μέσα από τον πλούτο των ιστορικών παραδειγμάτων που δίνει ο Wight, 

είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι αναφορές του στα ρεύματα σκέψης είναι έγκυρες και 

απαράμιλλες. Εκτός των άλλων, είναι και επίκαιρες και αυτό γίνεται αντιληπτό από 

την άμεση σύνδεση με τις εξελίξεις των τρομοκρατικών επιθέσεων που λαμβάνουν 

χώρα σήμερα, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στον Μουσουλμανικό κόσμο.  

Στο επόμενο κεφάλαιο, θα γίνει μία προσπάθεια ορισμού της τρομοκρατίας, όπως 

αυτή ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς οργανισμούς, καθώς και από 

κάποια κράτη. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί μία καταγραφή τρομοκρατικών 

περιστατικών από το 1994 έως και το 2015, καθώς επίσης και τα αίτια αύξησης των 

τρομοκρατικών επιθέσεων. Τέλος, θα ήτο παράλειψη να μην αναφερθεί η 

αντιτρομοκρατική ήπια στρατηγική της και εν συνεχεία κάποιες επιπλέον πολιτικές, 

οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο σημαντικό εγχείρημα της εξωτερικής 

πολιτικής της ΕΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. Τρομοκρατία και Ευρώπη 

 

3.1 Ιστορική Αναδρομή – Η Εννοιολογική Προβληματική της Τρομοκρατίας 

 

Ιστορική Αναδρομή 

Η τρομοκρατία ως έννοια είναι δύσκολο να ορισθεί, διότι δεν έχει υπάρξει ακόμη 

κοινή αποδεκτή προσέγγιση. Αποτελώντας η τρομοκρατία ένα εν εξελίξει 

«φαινόμενο», το οποιοδήποτε εγχείρημα ενός ορισμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

επιφανειακές ή εσφαλμένες προσεγγίσεις. Ωστόσο, η εν λόγω έννοια έχει αποτελέσει 

αντικείμενο ερμηνειών και οριοθετήσεων, οι οποίες αγγίζουν έναν ολοκληρωμένο 

ορισμό αυτής. 

Συγκεκριμένα, η έννοια της τρομοκρατίας εντοπίζεται σε πολλά κείμενα αρχαίων 

συγγραφέων και ιδιαίτερα σε κείμενα Ελλήνων φιλοσόφων.96 Η τρομοκρατία λοιπόν, 

σαν λέξη απαντάται για πρώτη φορά σε ένα συμπλήρωμα του Λεξικού της Γαλλικής 

Ακαδημίας (Dictionnaire) και στην Γαλλική Επανάσταση του 1789, καθώς ο όρος 

αυτός χρησιμοποιήθηκε από τους Ιακωβίνους (ακραία πτέρυγα της αριστεράς), ως 

προϋπόθεση για την οικοδόμηση της νέας κοινωνικής τάξης. Οι πράξεις βίας και 

τρομοκρατίας ήταν μέθοδοι τιμωρίας κατά των αριστοκρατών και των 

αντιφρονούντων της επανάστασης. Σύντομα ο όρος «τρομοκρατία» απέκτησε 

αρνητικές συνεκδοχές και οι τρομοκράτες χαρακτηριζόταν ως άτομα με βίαιες και 

εγκληματικές προθέσεις.97 

Με το πέρασμα του χρόνου, ο όρος χρησιμοποιήθηκε ευρέως, περνώντας από 

τέσσερις φάσεις εκ των οποίων η πρώτη, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι η 

Γαλλική Επανάσταση.98 Η τρομοκρατία στην δεύτερη φάση συσχετίζεται με τη 

διαδικασία της αποαποικιοποίησης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,99 ενώ στην 

τρίτη φάση η έννοια της τρομοκρατίας αποκτά ιδεολογικό περιεχόμενο με την 

                                                           
96 Αριστοτέλης. Πολιτικά IV-VIII, Βιβλίο 58. Εκδόσεις: Ζαχαρόπουλος. Αθήνα. σελ: 557 
97 Dictionnaire. Supplement. Paris, an VII (1798). σελ: 775 
98 Hoffman B. 2006. Inside Terrorism. Columbia University Press. New York. σελ: 1-20 
99 Στο Ίδιο, σελ: 1-20 
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«αριστερά» και «δεξιά» τρομοκρατία να βρίσκεται επί θύρας κατά την διάρκεια του 

Ψυχρού Πολέμου των δεκαετιών του 1970 και 1980.100 Περνώντας στην σημερινή 

εποχή και συνάμα στην τέταρτη φάση της εν λόγω έννοιας, αναδύεται στα τέλη της 

δεκαετίας του 1990 η διεθνής Ισλαμική τρομοκρατία με αιχμή του δόρατος τις 

επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ, όπως και αυτές που ακολούθησαν, 

της 11ης Μαρτίου 2004 στην Ισπανία, της 7ης Ιουλίου 2007 στην Μεγάλη Βρετανία101 

και την επίθεση της 13ης Νοεμβρίου 2015 στη Γαλλία. «Η τρομοκρατία του 

παρελθόντος μετεξελίχθηκε σε κάτι πολύ πιο καταστροφικό, πολύ πιο απειλητικό το 

οποίο αποκαλέστηκε «νέα τρομοκρατία» ή «μετά – μοντέρνα τρομοκρατία».102 Η 

τρομοκρατία αυτή, έχει ως ιδεολογική βάση τον ισλαμικό φονταμενταλισμό και 

μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε δύο υποκατηγορίες. Η πρώτη αφορά οργανώσεις, 

όπως η Χαμάς και η Χεσμπολάχ, οι οποίες επιδιώκουν εδαφικές διεκδικήσεις 

στηριζόμενες σε ριζοσπαστικές ισλαμιστικές ιδεολογίες. Η δεύτερη αφορά 

οργανώσεις όπως η αλ - Κάϊντα, στόχος των οποίων είναι η συμμετοχή τους σε 

τζιχάντ (παγκόσμιο αγώνα) εναντίον όλων εκείνων που έχουν προδώσει το Ισλάμ, 

αποκτώντας δυτικές πολιτισμικές και κοινωνικές αντιλήψεις και εναντίων όλων των 

απίστων, εκείνων δηλαδή που δεν επιδέχονται το Ισλάμ ως την μόνη αληθινή 

θρησκεία.103  

Η οργάνωση του ISIS θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει στοιχεία και από τις δύο 

υποκατηγορίες. Από τη πρώτη, διότι επιδιώκει μία παγκόσμια εδαφική κυριαρχία - 

παγκόσμιο Χαλιφάτο με βάση ριζοσπαστικές ιδεολογίες και από τη δεύτερη, διότι 

είναι παρακλάδι της αλ- Κάϊντα και στόχος τους αποτελεί ο ιερός πόλεμος κατά όλων 

των απίστων. Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι η έννοια της τρομοκρατίας 

διαχρονικά αλλάζει φυσιογνωμία εξαρτώμενη της εποχής και των πολιτικών και 

άλλων συνθηκών που επικρατούν. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι «η βία 

επιμένει να εμφανίζεται και να επανέρχεται με διαφορετικούς χρήστες και μέσα, εφόσον 

τμήμα του κοινωνικού συνόλου αισθάνεται ότι δεν εκπροσωπείται και δεν συμμετέχει 

στο σύνολο ή σε τμήμα της νομής της εξουσίας».104 

 

                                                           
100 Μπόση Μ. 2000. Περί Ορισμού της Τρομοκρατίας. Τραυλός Π. σελ: 21-25 
101 Baylis. J., & Smith. S.2007. Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής (3η 

Έκδοση). Αθήνα: Επίκεντρο. σελ: 611-614 
102 Nacos B. L. 2010. Terrorism and Counterterrorism. Penguin Academies. σελ: 2 
103 Μάζης Ι. Θ. 2005. Τα Αίτια της Τρομοκρατίας και οι Δυνατότητες Αναίρεσής τους. Γεωστρατηγική. 

σελ: 26 
104 Μπόση Μ. 2000. Περί του Ορισμού της Τρομοκρατίας. Π. Τραυλός. Αθήνα. σελ: 20 
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Η Εννοιολογική Προβληματική της Τρομοκρατίας 

Η τρομοκρατία, αν και αποτελεί σημαντικό όρο στο λεξιλόγιο της πολιτικής, δεν 

κατέστη δυνατό να προσδιορισθεί με έναν κοινά αποδεκτό ορισμό. Η Μπόση 

αναφέρει ότι η τρομοκρατία με τους τρόπους και τις μεθόδους που έχει εμφανιστεί, 

δεν έχει ενταχθεί σε ένα ικανοποιητικό ερευνητικό πλαίσιο που θα 

αποκωδικοποιούσε ακριβώς τις εκφάνσεις της ή θα οριοθετούσε τη δράσης της.105 

Υπό το πρίσμα αυτό, όπως θα αναφερθεί παρακάτω, κράτη και διεθνής οργανισμοί, 

επεδίωξαν περισσότερο να περιγράψουν τις πράξεις τρομοκρατίας παρά το ίδιο το 

«φαινόμενο». Με άλλα λόγια, μέχρι και σήμερα, είναι δύσκολο να ορισθεί επακριβώς 

η έννοια της τρομοκρατίας ή του τρομοκράτη αλλά ερμηνεύονται κατά το δοκούν. 

Ετυμολογικά, «τρομοκρατώ» σημαίνει ότι επικρατώ με τη δημιουργία φόβου και 

τρόμου σε κάποιον άλλον. Ειδικότερα, η τρομοκρατία εμφανίζεται κατά κανόνα με τη 

μορφή συγκεκριμένων κατηγοριών εγκλημάτων του κοινού ποινικού δικαίου καθώς 

επίσης στρέφεται συχνά εναντίον συγκεκριμένων στόχων και συμβόλων χωρίς να 

αποκλείεται η προσβολή και κοινών στόχων. Τα τελούμενα εγκλήματα είναι πάντα 

προσχεδιασμένα και η τέλεσή τους σχεδιάζεται από ομάδες που έχουν όλα τα 

στοιχεία εγκληματικών οργανώσεων.106 

Το λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας δίνει τον εξής ορισμό: «Η δια του τρόπου 

επικράτησης ή επιβουλή της εξουσίας υπό κοινωνικής τινός τάξεως δια σκληρών 

μέτρων βίας: «λευκή τρομοκρατία» η ασκούμενη υπό της κρατούσης αστικής τάξεως, 

«ερυθρά τρομοκρατία» η χρησιμοποιουμένη υπό των επαναστατών εναντίον της 

αστικής».107 

Σε διεθνή επίπεδο, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στο υπ’ αριθμό 1566 

(2004), ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ορίζει ως τρομοκρατικές πράξεις τις  

«εγκληματικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων και κατά πολιτών που αποσκοπούν 

στην πρόκληση θανάτου ή σοβαρών σωματικών βλαβών, ή η απαγωγή ομήρων, με 

σκοπό να προκληθεί κατάσταση τρόμου στον γενικό πληθυσμό ή σε μία ομάδα ατόμων 

ή σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ο εκφοβισμός ενός πληθυσμού ή ο εξαναγκασμός μιας 

                                                           
105Στο ίδιο. σελ: 70 
106 Συμεωνίδου-Καστανίδου Ε. 2007. Οργανωμένο έγκλημα και τρομοκρατία. Σάκκουλα. Αθήνα 
107 Ζευγώλη Γ. κ.α. 1955. Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης. 2ος  Τόμος. Πρωΐας. Αθήνα. σελ: 2424 
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κυβέρνησης ή ενός διεθνή οργανισμού στο να ενεργήσει ή να μην ενεργήσει κάποια 

πράξη…».108 

 

Κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση στην απόφαση – πλαίσιο του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2002 «για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας» (2002/475/ΔΕΥ) 

θεωρούνται ως εγκλήματα τρομοκρατίας «οι εκ προθέσεως πράξεις … όταν ο δράστης 

της διαπράττει με σκοπό: 

 Να εκφοβίσει σοβαρά έναν πληθυσμό ή 

 Να εξαναγκάσει αδικαιολόγητα τις δημόσιες αρχές ή ένα διεθνή οργανισμό να 

εκτελέσουν οποιαδήποτε πράξη ή να απόσχουν από την εκτέλεσή της, ή  

 Να αποσταθεροποιήσει σοβαρά ή να καταστρέψει τις θεμελιώδεις πολιτικές 

συνταγματικές, οικονομικές ή κοινωνικές δομές μιας χώρας ή ενός διεθνούς 

οργανισμού. 

i. Προβολή κατά της ζωής προσώπου, η οποία είναι δυνατόν να επιφέρει 

θάνατο 

ii. Σοβαρή προσβολή κατά της σωματικής ακεραιότητας προσώπου 

iii. Απαγωγή ή αρπαγή ομήρων 

iv. Πρόκληση μαζικών καταστροφών σε κυβερνητικές ή δημόσιες 

εγκαταστάσεις, συγκοινωνιακά συστήματα, υποδομή, περιλαμβανομένων 

και των συστημάτων πληροφορικής, σταθερές εξέδρες που βρίσκονται 

επί της υφαλοκρηπίδας, δημόσιους χώρους ή ιδιωτικές ιδιοκτησίες, που 

θα μπορούσαν να εκθέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές ή να 

προξενήσουν σημαντικές οικονομικές απώλειες, 

v. Κατάληψη αεροσκαφών, πλοίων ή άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς ή 

μεταφορά εμπορευμάτων, 

vi. Κατασκευή, κατοχή, κτήση, μεταφορά, προμήθεια ή χρήση πυροβόλων 

όπλων, εκρηκτικών υλικών, πυρηνικών, βιολογικών και χημικών όπλων 

καθώς και, όσον αφορά τα βιολογικά και χημικά όπλα, έρευνα και 

ανάπτυξη, 

vii. Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών ή πρόκληση πυρκαγιών, πλημμυρών 

ή εκρήξεων, με αποτέλεσμα την έκθεση ανθρώπινων ζωών σε κίνδυνο, 

                                                           
108 Απόφαση Συμβουλίου Ασφαλείας (1566/2004): 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1566%20(2004) 
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viii. Διαταραχή ή διακοπή του εφοδιασμού ύδατος, ηλεκτρικής ενέργειας ή 

κάθε άλλου βασικού φυσικού πόρου, με αποτέλεσμα την έκθεση 

ανθρωπίνων ζωών σε κίνδυνο, 

ix. Απειλή τέλεσης μιας εκ των πράξεων οι οποίες απαριθμούνται στα 

στοιχεία i έως viii.»109 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ωθεί τα κράτη μέλη να 

προσεγγίσουν τις νομοθεσίες τους και να καθορίζουν τους ελάχιστους κανόνες όσον 

αφορά τις αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία.110 Το κείμενο, 

αφού καθορίσει τις αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία, 

προσδιορίζει τις ποινές που τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέψουν στην εθνική τους 

νομοθεσία. Η εν λόγω απόφαση-πλαίσιο εναρμονίζει τον ορισμό των εγκλημάτων 

τρομοκρατίας σε όλα τα κράτη μέλη θεσπίζοντας ένα συγκεκριμένο και κοινό ορισμό. 

Η έννοια που αποδίδει στην τρομοκρατία συνδυάζει δύο στοιχεία: ένα αντικειμενικό 

στοιχείο, καθώς αναφέρεται σε σειρά περιπτώσεων σοβαρής εγκληματικής 

συμπεριφοράς (η δολοφονία, οι σωματικές βλάβες, η σύλληψη ομήρων, ο εκβιασμός, 

η κατασκευή όπλων, οι επιθέσεις, η απειλή υλοποίησης των παραπάνω πράξεων 

κ.λπ.) ένα υποκειμενικό στοιχείο, καθώς οι πράξεις αυτές θεωρούνται ως εγκλήματα 

τρομοκρατίας, εφόσον διαπράττονται με σκοπό να φοβίσουν σοβαρά ένα πληθυσμό, 

να εξαναγκάσει αδικαιολόγητα τις δημόσιες αρχές ή ένα διεθνή οργανισμό να 

εκτελέσουν οποιαδήποτε πράξη ή να απόσχουν από την εκτέλεσή της, ή να 

αποσταθεροποιήσει σοβαρά ή να καταστρέψει τις θεμελιώδεις πολιτικές, 

συνταγματικές, οικονομικές ή κοινωνικές δομές μιας χώρας ή ενός διεθνούς 

οργανισμού.111 

Με την Απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τα κράτη - μέλη υποχρεώνονται να λάβουν 

κάθε μέτρο προκειμένου να θεμελιώσουν τη δικαιοδοσία τους σχετικά με τις 

τρομοκρατικές πράξεις, να θεμελιώσουν τη δικαιοδοσία τους στις περιπτώσεις κατά 

τις οποίες αρνούνται να παραδώσουν ή να εκδώσουν ύποπτο τέλεσης ενός τέτοιου 

εγκλήματος ή καταδικασμένο γι' αυτό το έγκλημα, προς άλλο κράτος μέλος ή προς 

                                                           
109 Απόφαση – Πλαίσιο του Συμβουλίου για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0475&from=EN 
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 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:l33168  
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τρίτη χώρα. Επίσης οφείλουν να συντονίσουν τις ενέργειές τους και να καθορίσουν 

την αρμοδιότητα για να συγκεντρωθούν οι διώξεις σε ένα κράτος μέλος, όταν είναι 

υπεύθυνα πολλά κράτη μέλη. 

Εκτός όμως των διεθνών οργανισμών και κράτη επιδίωξαν να ορίσουν το 

«φαινόμενο» της τρομοκρατίας, συχνά με διαφορετικούς ορισμούς από διαφορετικές 

υπηρεσίες. Οι ΗΠΑ ανάμεσα στους ορισμούς που έχουν διατυπώσει, έδωσαν και τον 

εξής ορισμό της τρομοκρατία του Υπουργείου Εξωτερικών: «η προϋπολογισμένη βία 

με πολιτικά πιστεύω, που σκοπεύει σε επιθέσεις κατά αμάχων πολιτών ή άλλων στόχων 

εκ μέρους παράνομων και συνωμοτικών ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν να επηρεάσουν 

ένα κοινό».112 Αξίζει να αναφέρουμε και τον ορισμό που έχει δώσει η Γερμανία με 

τον οποίο αντιμετωπίζει τις τρομοκρατικές οργανώσεις με σκληρότητα, καθώς δεν 

αναγνωρίζει σ’ αυτές τις κοινωνικό – επαναστατικές ιδέες ούτε τον πολιτικό – 

ιδεολογικό χαρακτήρα τους. Η Γερμανία δηλαδή δεν τοποθετεί τις τρομοκρατικές 

οργανώσεις μόνο στον τομέα τον ποινικών αδικημάτων, αλλά παράλληλα τις θεωρεί 

κίνδυνο για την κοινωνική σταθερότητα και τους κρατικούς θεσμούς.113 Τέλος το 

Ηνωμένο Βασίλειο διατυπώνει τον ορισμό της τρομοκρατίας ως «την χρήση βίας για 

πολιτικούς σκοπούς, εμπεριέχοντας την όποια χρήση βίας με σκοπό τον εκφοβισμό 

του κοινού ή τμήματός του.114 

Από πλευρά της ακαδημαϊκής κοινότητας, κοινωνιολογικές, πολιτικές και νομικές 

προσεγγίσεις έχουν αποδώσει μία σειρά από ορισμούς ανάλογα πάντα με την 

επιστήμη που αντιπροσωπεύουν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεωρητική 

προσέγγιση της Μπόση, η οποία διακρίνει τριών ειδών περιεχόμενα: την τρομοκρατία 

ως έγκλημα, την τρομοκρατία ως πολιτική σύγκρουση και την τρομοκρατία ως απλή 

ή τυχαία χρήση βίας. Σύμφωνα με το πρώτο είδος, θεωρεί ότι η τρομοκρατία 

εξισώνεται με το έγκλημα μιας και αποτελεί σύνολο πράξεων που εμπεριέχουν βία ή 

χρήση πράξεων που προκαλούν τρόμο και έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο, τη 

φθορά ή την καταστροφή περιουσίας. Εν συνεχεία, το δεύτερο είδος τρομοκρατίας, 

παρ’ όλο που το αναγνωρίζουν αρκετοί μελετητές, δεν κατορθώνουν να το αναγάγουν 

σε κύριο ορισμό, μιας και περιλαμβάνει στο πλαίσιό της πολιτικές επαναστάσεις και 

εξεγέρσεις και στρατιωτικές δικτατορίες, οι οποίες δεν αποτελούν τρομοκρατία, παρά 
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το γεγονός ότι εμπεριέχουν χρήση βίας. Τέλος, η τρίτη μορφή προσέγγισης της 

τρομοκρατίας ορίζεται ως «… τυχαία χρήση βίας κατά του πληθυσμού μιας χώρας, με 

σκοπό την άσκηση επιρροής επί των πολιτικών εξελίξεων». Η εν λόγω προσέγγιση δεν 

θα πρέπει να θεωρείται απόλυτα ακριβής, διότι δεν λαμβάνει υπόψη της όλη τη γκάμα 

τρομοκρατικών ενεργειών.115 
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3.2  Καταγραφή Τρομοκρατικών Επεισοδίων από το 1994 έως και το 2015 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, η διεθνής Ισλαμική 

τρομοκρατία έκανε την εμφάνισή της στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο, ήδη 

από το 1980, η Ευρώπη έχει λειτουργήσει ως καταφύγιο και βάση στήριξης για τους 

σουνίτες μαχητές του τζιχάντ από διαφορετικές ιδεολογικές κατευθύνσεις. Από τα 

μέσα του 1990 και όλο και περισσότερο μετά το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου, 

υπήρξε μία στροφή προς τρομοκρατική βία στο εσωτερικό της Ευρώπης από μαχητές 

που κατοικούσαν στη περιοχή ή που προέρχονταν από το εξωτερικό.116 Έχοντας 

μελετήσει τα τρομοκρατικά χτυπήματα κυρίως από το 1994 και μετά, θα ήτο 

παράλειψη η μη καταγραφή και ανάλυση των εν λόγω επιθέσεων, ως απόδειξη 

αύξησης του αριθμού αυτών έως και το 2015.  

Πίνακας 1  

Πηγή: Nesser Peter. Chronology of Jihadism in Western Europe Update 2008-2010. Researcher, FFI’s 

Terrorism Research Group 

Υπό το πρίσμα του παραπάνω πίνακα, ότι η δραστηριότητα των τρομοκρατικών 

επιθέσεων ήταν υψηλή στα μέσα της δεκαετίας του 1990 (1994-1995) λόγω των 

επιθέσεων στην Γαλλία από την ένοπλη Αλγερινή Ισλαμική ομάδα (GIA). Οι 

επιθέσεις αυξήθηκαν, όταν η αλ- Καϊντα ξεκίνησε παγκόσμιο πόλεμο το 1998 και 

κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του 2003 – 2004 λόγω της εισβολής στο Ιράκ. Μετά 

                                                           
116 Nesser P. 2011. Ideologies of Jihad in Europe at Terrorism and Political Violence. Vol: 23:173-200. 

Taylor & Francis Group, LLC. σελ: 173 
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το 2004, η δραστηριότητα παρέμεινε σε χαμηλότερο αλλά σημαντικό επίπεδο, πριν 

από την εντατικοποίηση το 2010. Η μείωση των επιθέσεων το 2005, μπορεί ίσως να 

εξηγηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εντατικοποίηση των προσπαθειών 

καταπολέμησης της τρομοκρατίας από τις Ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας κατά 

των δικτύων του τζιχάντ σε κεντρικά σημεία της Ευρώπης, λόγω των επιθέσεων στην 

Μαδρίτη και στο Λονδίνο.117
 

Οι κύριοι λόγοι των συνεχόμενων και ενδεχομένως των συνεχόμενων επιθέσεων είναι 

οι εξής: 

i. Η έμφαση της αλ-Κάϊντα προς την Ευρώπη, θεωρώντας την εχθρό, λόγω της 

εισβολής της μαζί με τις ΗΠΑ στο Ιράκ 

ii. Η προπαγάνδα και οι απειλές της αλ-Κάϊντα εναντίον της δημοσίευσης των 

σκίτσων του Μωάμεθ από την Δανέζικη εφημερίδα Jyllands – Posten και τα 

σχέδια του προφήτη Μωάμεθ από τον Σουηδό καλλιτέχνη Lars Vilks με στόχο 

την στρατολόγηση των Ευρωπαίων Μουσουλμάνων για συμμετοχή τους σε 

παγκόσμιο αγώνα 

iii. Το γεγονός ότι οι διαφορετικές ομάδες τζιχαντιστών προσπαθούν να 

συμφωνήσουν για τις αιτιολογίες και τα οφέλη του να επιτεθούν στην Ευρώπη 

iv. Λόγω της τάσης των τζιχαντιστών να εγκαθίστανται περισσότερο σε 

περιφέρειες (πχ:  στην Σκανδιναβία), έχει ως αποτέλεσμα η εμφάνιση των 

δικτύων τους να είναι πιο έντονη στην περιφέρεια της Ευρώπης 

v. Η δημιουργία περιφερειακών τμημάτων της αλ- Κάϊντα στο Ιράκ, στην 

Αραβική Χερσόνησο και στη Βόρεια Αφρική, μερικά εκ των οποίων ελέγχουν 

τα δίκτυα για την υλικοτεχνική υποστήριξη, την χρηματοδότηση, την 

στρατολόγηση και την ριζοσπαστικοποίηση στην Ευρώπη 

vi. Τέλος, οι συμμαχίες μεταξύ της αλ-Κάϊντα με μαχητικές ομάδες στο 

Πακιστάν, τον Καύκασο και τις Αφρικανικές Χώρες που ελέγχουν τα δίκτυα 

στην Ευρώπη118 

 

 

                                                           
117 Nesser P. 2010. Chronology of Jihadism in Western Europe Update 2008-2010. FFI’s Terrorism 

Research Group. σελ: 1 
118 Στο ίδιο, σελ: 2 
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Τρομοκρατικά περιστατικά του έτους 2008 

Το έτος 2008, έγιναν εφτά απόπειρες τρομοκρατικών επιθέσεων. Πιο αναλυτικά, τον 

Ιανουάριο του 2008, η Πορτογαλικές πολιτικής αεροπορίας είχαν καταγράψει 

ύποπτες επικοινωνίες σε ένα ραδιόφωνο βραχέων κυμάτων, οι οποίες απειλούσαν για 

τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον στόχων του Παρισιού, συμπεριλαμβανομένου και 

του Πύργου του Άιφελ. Επιπλέον, ο Τύπος ανάφερε ότι η Γαλλική Ασφάλεια είχε 

παρατηρήσει έντονες συζητήσεις για τις επιθέσεις στην Γαλλία σε ριζοσπαστικές 

ιστοσελίδες.119 

Επίσης, τον Ιανουάριο του 2008, οι Ισπανικές αρχές συνέλαβαν δώδεκα Πακιστανούς 

και δύο Ινδούς ύποπτους για βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας εναντίον του 

συστήματος μεταφορών της Βαρκελώνης. Οι εισαγγελείς πίστευαν ότι οι επιθέσεις 

στην Ισπανία ήταν να γίνουν ταυτόχρονα με τις επιθέσεις σε Γερμανία, Πορτογαλία 

και Ηνωμένο Βασίλειο.120 

Τον Φεβρουάριο του 2008, η αστυνομία της Δανίας, συνέλαβε πολλά άτομα 

μουσουλμανικής καταγωγής ως υπόπτους για το σχεδιασμό δολοφονίας ενός από 

τους γελοιογράφους - ο οποίος βρισκόταν πίσω από τα σχέδια του Μωάμεθ - τα οποία 

ξεσήκωσαν πλήθος μουσουλμάνων προς διαμαρτυρία και οδήγησαν σε απειλές από 

μαχητικές Ισλαμικές ομάδες.121 

Μία ακόμα απόπειρα επίθεσης, έγινε τον Απρίλιο του 2008 όπου η Βρετανική 

αστυνομία συνέλαβε ένα 19χρονο αγόρι, ο οποίος είχε στην κατοχή του εξοπλισμό 

για κατασκευή πυροκροτικών και αυτοσχέδια εκρηκτικά.122 Επιπλέον, τον Μάιο του 

ίδιου χρόνου, ένας 22χρονος προσπάθησε να πυροδοτήσει τρείς βόμβες σε εστιατόριο 

στο Έξετερ, εκ των οποίων μόνο μία εξεράγει.123 

Τον Σεπτέμβριο του 2008, συνελήφθησαν από την αστυνομία πέντε Βορειό – 

Αφρικανοί στην Ρέννες ύποπτη προετοιμασία τρομοκρατικών επιθέσεων.124 Τέλος 

                                                           
119 Στο ίδιο, σελ: 2  
120 Reinares F. 2009. A Case Study of the January 2008 Suicide Bomb Plot in Barcelona at Combating 

Terrorism Center. No:1. Vol: 2 https://www.ctc.usma.edu/v2/wp-content/uploads/2010/06/Vol2Iss1-

Art2.pdf  
121 Tidslinje Muhammed – krisen. 2008 at Berlingske Tidende. Danish 

http://www.b.dk/nationalt/tidslinje-muhammed-krisen  
122 Teenager Facing Terrorism Charges. 2008 at BBC News 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7373929.stm 
123 Nail-Bomber Given Life Sentence. 2009  at BBC News 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7859887.stm  
124 France holds five terror suspects. 2008 at BBC News http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7611078.stm  

https://www.ctc.usma.edu/v2/wp-content/uploads/2010/06/Vol2Iss1-Art2.pdf
https://www.ctc.usma.edu/v2/wp-content/uploads/2010/06/Vol2Iss1-Art2.pdf
http://www.b.dk/nationalt/tidslinje-muhammed-krisen
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7373929.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7859887.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7611078.stm
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τον Δεκέμβριο, η Ιταλική αστυνομία συνέλαβε δύο Μαροκινούς, οι οποίοι 

συνωμοτούσαν με σκοπό να εκτελέσουν μία βομβιστική επίθεση στον Καθεδρικό 

Ναό του Μιλάνο.125 

 

Τρομοκρατικά περιστατικά του έτους 2009 

Τον Απρίλιο του 2009, οι Βρετανικές Αρχές εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με μία 

τρομοκρατική επίθεση της αλ-Κάϊντα, η οποία είχε προγραμματιστεί να εκτελεστεί το 

Πάσχα με στόχο μαζικό πληθυσμό. Η αστυνομία συνέλαβε δώδεκα υπόπτους σε μία 

σειρά επιδρομών σε όλη τη Βόρεια Αγγλία. Οι δέκα από αυτούς φέρεται να κατείχαν 

φοιτητικές βίζες. Οι Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου υποστήριξαν ότι οι ύποπτοι 

είχαν προγραμματίσει να εξαπολύσουν βομβίστηκες επιθέσεις αυτοκτονίας σε 

εμπορικό κέντρα, σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό και σε ένα νυχτερινό κέντρο 

διασκέδασης στο Μάντσεστερ.126 

Τον Μάιο του 2009, η Ιταλική αστυνομία συνέλαβε δύο ισλαμιστές, οι οποίοι 

πιστεύεται ότι σχεδίαζαν επιθέσεις αυτοκτονίας στη Γαλλία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο.127 Τον Ιούνιο του ίδιου έτους, οι Ιταλικές Αρχές ανακοίνωσαν το 

σχεδιασμό επιθέσεων ενός υπόπτου, ο οποίος ήταν έγκλειστος στις ιταλικές φυλακές 

και πιστεύεται ότι σχεδίαζε επιθέσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Αστυνομία 

ανέφερε ότι ο φυλακισμένος και οι συνεργοί του ήταν μέρος ενός διεθνούς δικτύου 

που εκτείνεται σε Αλγερία, Μαρόκο, Συρία και Ευρώπη, οι οποίοι συμμετέχουν στη 

συγκέντρωση χρημάτων, στις στρατολογήσεις του Ιράκ και του Αφγανιστάν και στις 

τρομοκρατικές συνομωσίες σε Ευρώπη και όχι μόνο.128 

Τον Οκτώβρη του 2009 ένας Λίβυος προσπάθησε να εισβάλλει σε στρατόπεδο της 

Σάντα Μπάρμπαρα στο Μιλάνο και πυροδότησε μία μικρή συσκευή εκρηκτικών στην 

είσοδο, όταν οι φρουροί τον σταμάτησαν στην είσοδο.129 Τον ίδιο μήνα, οι Αρχές τον 

                                                           
125 Rotella S. and De Cristofaro M. 2008. Italian Investigators Arrest 2 Accused of Leading Terror Cell 

at Los Angeles Times http://articles.latimes.com/2008/dec/03/world/fg-terror3  
126 Burton F. and Scott S. 2009. Disruption vs. Prosecution and the Manchester Plot at Stratfor Global 

Intelligence 

https://www.stratfor.com/weekly/20090422_disruption_vs_prosecution_and_manchester_plot  
127 Crumley B. 2009. Europe Pieces Together Terrorism Puzzle at Time 

http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1897602,00.html 
128 Italy: Terror Cell Apprehended, Planned Attacks Across Europe. 2009 at Islam in Europe 

http://islamineurope.blogspot.gr/2009/06/italy-terror-cell-apprehended-planned.html  
129 EU Terrorism Situation and Trend Report. 2010. The Hague: Europol. σελ: 20 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/TE-SAT%202010.pdf  

http://articles.latimes.com/2008/dec/03/world/fg-terror3
https://www.stratfor.com/weekly/20090422_disruption_vs_prosecution_and_manchester_plot
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1897602,00.html
http://islamineurope.blogspot.gr/2009/06/italy-terror-cell-apprehended-planned.html
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/TE-SAT%202010.pdf
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ΗΠΑ, συνέλαβαν δύο άνδρες ύποπτους και το σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων 

εναντίον της Δανέζικης εφημερίδας Jyllands – Posten. Και οι δύο άνδρες ήταν 

απόφοιτοι της Στρατιωτικής Πακιστανικής Ακαδημίας και πιστεύεται ότι 

συνεργαζόταν με την γνωστή Πακιστανική ομάδα μαχητών llyas al-Kasmir, η οποία 

απαρτίζεται από μαχητές των τζιχάντ και η οποία συνεργάζεται με την αλ-Κάϊντα, 

τους Ταλιμπάν και τους μαχητές του Πακιστάν.130 

Τον Δεκέμβριο του 2009, ένας Νιγηριανός φοιτητής του πολυτεχνείου μηχανικής, 

προσπάθησε να περάσει λαθραία βόμβα σε μία πτήση των ΗΠΑ από το Άμστερνταμ 

στο Ντιτρόιτ. Παραδέχτηκε στους ανακριτές ότι ενήργησε κάτω από τις διαταγές της 

Σαουδικής αλ-Κάϊντα και της αλ-Κάϊντα της Αραβικής Χερσονήσου.131 

 

Τρομοκρατικά περιστατικά του έτους 2010 

Την χρονιά του 2010, τα περιστατικά τρομοκρατικών επιθέσεων που σημειώθηκαν 

στην Ευρώπη ανέρχονται στα δέκα. Το πρώτο γεγονός έλαβε μέρος τον Ιανουάριο, 

όπου ένα οπλισμένο άτομο με μαχαίρι, εισέβαλε στο σπίτι ενός γελοιογράφου, τον 

Kurt Westergaard, και απείλησε να τον σκοτώσει. Η αστυνομία κατάφερε να τον 

σταματήσει, τραυματίζοντάς τον ελαφρά. Ο εν λόγω άντρας συνεργαζόταν με την 

μαχητική ομάδα της αλ-Κάϊντα.132 Τον Ιούλιο του 2010, η νορβηγική υπηρεσία 

ασφαλείας της αστυνομίας συνέλαβε δύο άνδρες, διότι υπήρχαν υπόνοιες ότι έχουν 

άμεση σύνδεση με την κεντρική αλ-Κάϊντα  και τον σχεδιασμό τρομοκρατικών 

επιθέσεων στην Νορβηγία και όχι μόνο.133 

Επιπλέον, τον Σεπτέμβρη του 2010, ένας Τσετσένος που ζούσε στο Βέλγιο 

ενεργοποίησε μια εκρηκτική συσκευή μέσα σε ένα ξενοδοχείο της Κοπεγχάγης, με 

αποτέλεσμα να τραυματιστεί μόνο ο ίδιος. Η αστυνομία πίστευε ότι ετοίμαζε μία 

επιστολή – βόμβα με τη δύναμη μιας χειροβομβίδας, ο προορισμός της οποίας ήταν η 

Δανέζικη εφημερίδα Jyllands – Posten με αφορμή και πάλι τις περίφημες 

                                                           
130 Nesser P. 2010. Chronology of Jihadism in Western Europe Update 2008-2010. FFI’s Terrorism 

Research Group. σελ: 4 
131 EU Terrorism Situation and Trend Report. 2010. The Hague: Europol 

https://www.europol.europa.eu/  
132 Sjølie M. L. 2010.  The Danish cartoonist who survived an axe attack at Guardian 

https://www.theguardian.com/world/2010/jan/04/danish-cartoonist-axe-attack  
133 Nesser P. 2010. Chronology of Jihadism in Western Europe Update 2008-2010. FFI’s Terrorism 

Research Group. σελ: 5 

https://www.europol.europa.eu/
https://www.theguardian.com/world/2010/jan/04/danish-cartoonist-axe-attack
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γελοιογραφίες του Μωάμεθ το 2005.134 Τον ίδιο μήνα οι γαλλικές αρχές σήμαναν 

κόκκινο συναγερμό, λόγω των επανειλημμένων απειλών κατά του Πύργου του Άιφελ 

και άλλων τοποθεσιών στο Παρίσι. Για το λόγο ότι η αύξηση των απειλών συνέπεσε 

με την απαγωγή των Γάλλων πολιτών από την αλ-Κάϊντα, ενέτεινε τις αντί – γαλλικές 

επιχειρήσεις στη Βόρεια Αφρική αλλά και διεθνώς. Επίσης, ο Τύπος του Ηνωμένου 

Βασιλείου ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας είχαν αναστατωθεί, διότι 

σχεδιαζόταν τρομοκρατικά χτυπήματα στη Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία από ένα 

πακιστανικό τρομοκρατικό δίκτυο, βασισμένο στην αλ-Κάϊντα και στους 

Ταλιμπάν.135 

Στα τέλη του Οκτώβρη του 2010, η υπηρεσία ασφαλείας της Σουηδίας, συνέλαβε 

τέσσερις ύποπτους, οι οποίοι συσχετιζόταν με μία βομβιστική επίθεση στο 

Γκέτεμποργκ, η οποία για ακόμα μία φορά, πιθανόν να κατευθυνόταν στην εφημερίδα 

Jyllands – Posten.136  

Τον Νοέμβριο του 2010, οι γερμανικές αρχές έκλεισαν τον γυάλινο θόλο στην 

κορυφή του κτηρίου Ράιχσταγκ στο Βερολίνο για τους τουρίστες και άλλους 

επισκέπτες, λόγω τρομοκρατικών απειλών. Η κίνηση αυτή, φαίνεται να συνδέεται με 

τις γενικές απειλές κατά των ευρωπαϊκών χωρών αλλά κυρίως λόγω των 

πληροφοριών που είχαν οι Πακιστανοί μαχητές, ότι οι Γερμανοί παρακολουθούν τα 

στρατόπεδα εκπαίδευσης στο Πακιστάν. Τον ίδιο μήνα, οι Βελγικές αρχές συνέλαβαν 

έντεκα ισλαμιστές στην Αμβέρσα, οι οποίοι ήταν ύποπτοι για σχεδιασμό επιθέσεων 

εναντίον απροσδιόριστων στόχων στο Βέλγιο.137 

Το τελευταίο τρομοκρατικό γεγονός του έτους 2010, έλαβε μέρος τον Δεκέμβριο, 

όπου ένας βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχτηκε στο κέντρο της Στοκχόλμης, 

τραυματίζοντας δύο από τους περαστικούς. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε ένα 

πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο κατά τη προετοιμασία των Χριστουγέννων.138  

 

 

                                                           
134 Στο ίδιο, σελ: 5 
135 Στο ίδιο, σελ: 5-6 
136 Doward J. et al, 2010. Cargo bombs from Yemen open new front in al-Qaida terror war at Guardian 

https://www.theguardian.com/world/2010/oct/30/cargo-bombs-al-quaida  
137 Sicherheit I. 2010. Terroristen planen angeblich Anschlag auf Reichstag at Der Spiegel 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/innere-sicherheit-terroristen-planen-angeblich-anschlag-auf-
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138 Nesser P. 2010. Chronology of Jihadism in Western Europe Update 2008-2010. FFI’s Terrorism 

Research Group. σελ: 7 

https://www.theguardian.com/world/2010/oct/30/cargo-bombs-al-quaida
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/innere-sicherheit-terroristen-planen-angeblich-anschlag-auf-reichstag-a-730191.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/innere-sicherheit-terroristen-planen-angeblich-anschlag-auf-reichstag-a-730191.html


 
52 

 

 

 

Πίνακας 2 

 

Δεδομένα πίνακα: Nesser P. & Hegghammer T. Jihadi attacks and alleged attack plots in the West, 

January 2011 ‐ June 2015 

 

Ο παραπάνω πίνακας καταγράφει τα τρομοκρατικά γεγονότα, σύμφωνα με τα 

δεδομένα του Peter Nesser και του Thomas Hegghammer, από το 2011 έως και το 

2015. Στη συνέχεια θα καταγραφούν λεπτομερέστερα οι τρομοκρατικές επιθέσεις και 

απειλές των τζιχαντιστών ανά χρόνο. 

 

Τρομοκρατικά περιστατικά του έτους 2011 

Τον Ιανουάριο του 2011, ο Γερμανό – Κοσοβάρος Arid Uka πυροβόλησε και 

σκότωσε δύο Αμερικανούς στρατιώτες στο διεθνές αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης 

και παράλληλα τραυματίζοντας και πολλά άλλα άτομα.139 Επιπλέον, τον Απρίλιο του 

2011, οι γερμανικές αρχές εξουδετέρωσαν έναν πυρήνα τρομοκρατών, με αρχηγό τον 

Μαροκινό Abdeladim El‐Kebir, ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με την αλ-Κάϊντα.140 

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, οι βρετανικές αρχές οργάνωσαν μία επιχείρηση 

                                                           
139 Guido W. 2013. Steinberg, German Jihad: On the Internationalization of Islamist Terrorism at New 

York: Columbia University Press. σελ:3  
140 Στο ίδιο, σελ:236-237 
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εναντίον δικτύου Βρετανό – Πακιστανών τρομοκρατών, οι οποίοι ετοίμαζαν μία 

σειρά από βομβιστικές επιθέσεις.141 

Τρομοκρατικά περιστατικά του έτους 2012 

Τον Μάρτιο του 2012, ο Γαλλό – Αλγερινός Mohammed Merah, ο οποίος εκτελούσε 

εντολές της αλ-Κάϊντα, πραγματοποίησε μόνος του επιθέσεις στην νότια Γαλλία, 

σκοτώνοντας τρείς Γάλλους στρατιώτες. Επιπλέον, επιτέθηκε και σε ένα εβραϊκό 

σχολείο, σκοτώνοντας ένα δάσκαλο και τρία παιδιά.142 Τον ίδιο μήνα, οι ιταλικές 

αρχές, συνέλαβαν τον Mohamed Jarmoune ως ύποπτο σχεδίασης τρομοκρατικής 

επίθεσης στην συναγωγή του Μιλάνο.143 Τον Απρίλιο, η αντιτρομοκρατική 

αστυνομία της Βρετανίας, συνέλαβε πέντε άτομα στο Λούτον, οι οποίοι ήταν ύποπτοι 

για τρομοκρατικές επιθέσεις, εκ των οποίων ο αρχηγός, επικοινωνούσε με ένα μέλος 

της αλ-Κάϊντα και ο υπαρχηγός ήταν υπεύθυνος στρατολόγησης Βρετανών.144 

Τον Ιούνιο του 2012, συνελήφθη μία συμμορία εξτρεμιστών από το Birmingham, οι 

οποίοι σκόπευαν να επιτεθούν σε ένα συλλαλητήριο δεξιάς αντί – ισλαμικής 

εξτρεμιστικής οργάνωσης, διότι θεώρησαν ότι έχουν προσβάλλει τον προφήτη 

Μωάμεθ.145 Τον Ιούλιο, οι βρετανικές αρχές, απέτρεψαν επίθεση τζιχαντιστών που 

στόχευε να δολοφονήσει σημαντικά μέλη των MI5 και MI6.146 Τον Αύγουστο του 

ίδιου χρόνου, οι ισπανικές και γαλλικές αρχές συνέλαβαν υπόπτους που πιστεύεται 

ότι σχεδίαζαν επίθεση σε αγορά του Γιβραλτάρ.147 Η τελευταία επίθεση του 2012, 

πραγματοποιήθηκε σε ένα αρτοπωλείο στα προάστια του Παρισιού, όπου δύο 

τζιχαντιστές έριξαν μία χειροβομβίδα.148 

 

 

 

                                                           
141The Guardian: https://www.theguardian.com/international  
142 Andre V. and Harris‐ Hogan S. 2013. Mohamed Merah: From Petty Criminal to Neojihadist at 

Politics, Religion & Ideology. Vol:14, No:2. σελ:307–319 
143The Clarion Project: 

http://www.clarionproject.org/research/development%E2%80%90home%E2%80%90grown%E2%80

%90jihadist%E2%80%90radicalisation%E2%80%90italy# 
144Luton Today: http://www.lutontoday.co.uk/news/crime/luton-al-qaeda-inspired-terrorists-jailed-for-

44-years-1-5013407  
145 The Guardian:https://www.theguardian.com/uk/2013/jun/10/six-would-be-terrorists-edl-jailed  
146 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2314594/Muslim-convert-Richard-Dart-refuses-stand-

dock-sentenced-years-prison-terrorism-offences.html  
147 Goodman A. & Cruickshank P. CNN: http://edition.cnn.com/2013/03/01/world/europe/france-

terrorism-arrests/ 
148 Cruickshank P. CNN: http://edition.cnn.com/2014/08/28/world/europe/france-suspected-isis-link/  

https://www.theguardian.com/international
http://www.clarionproject.org/research/development%E2%80%90home%E2%80%90grown%E2%80%90jihadist%E2%80%90radicalisation%E2%80%90italy
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http://www.lutontoday.co.uk/news/crime/luton-al-qaeda-inspired-terrorists-jailed-for-44-years-1-5013407
http://www.lutontoday.co.uk/news/crime/luton-al-qaeda-inspired-terrorists-jailed-for-44-years-1-5013407
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http://edition.cnn.com/2013/03/01/world/europe/france-terrorism-arrests/
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Τρομοκρατικά περιστατικά του έτους 2013 

Τον Φεβρουάριο του 2013, ο Μαροκινός Mohammed Echaabi συνελήφθη από τις 

ισπανικές αρχές, διότι σχεδίαζε τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ισπανία και σ’ όλη 

την Ευρώπη, ενάντια σε δημόσια πρόσωπα.149 Τον ίδιο μήνα, ένας τζιχαντιστής 

εξαπέλυσε μία αποτυχημένη επίθεση εναντίον ενός Δανού, ο οποίος ασκούσε κριτική 

εναντίον του Ισλάμ.150 Τον Μάρτιο του 2013, συνέλαβαν δύο ύποπτους τζιχαντιστές, 

οι οποίοι σχεδίαζαν βομβιστικές επιθέσεις στην Γαλλία.151 Οι γερμανικές αρχές, τον 

Μάρτιο, έκλεισαν τρείς ριζοσπαστικούς ισλαμικούς οργανισμούς, οι οποίοι 

πραγματοποιούσαν προπαγάνδα και συγκέντρωναν χρήματα για τους τζιχαντιστές. 

Συνελήφθησαν επίσης, δύο μέλη των ανωτέρω οργανώσεων, οι οποίοι σχεδίαζαν 

επίθεση εναντίον ενός Γερμανού δεξιού πολιτικού.152 

Τον Μάιο του ίδιου χρόνου, δύο Βρετανοί με καταγωγή από την Νιγηρία, σκότωσαν 

έναν Βρετανό στρατιώτη με μαχαίρι και μπαλτά, αφού πρώτα τον πάτησαν με το 

αυτοκίνητο, προσπαθώντας να τον διαμελίσουν για να εκδικηθούν τον θάνατο των 

μουσουλμάνων από Βρετανούς στρατιώτες. Η παραπάνω επίθεση, ενέπνευσε έναν 

δράστη, ο οποίος σκότωσε έναν στρατιώτη στο μετρό του Παρισιού.153 Τον Ιούνιο, οι 

γαλλικές αρχές συνέλαβαν έξι υπόπτους, οι οποίοι δρούσαν μεμονωμένα και 

σχεδίαζαν επιθέσεις σε δημόσια πρόσωπα της Γαλλίας.154 

Τον Οκτώβριο του 2013, η γαλλική αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο, ο οποίος 

σχεδίαζε βομβιστικές επιθέσεις στην Γαλλία και στο Λίβανο.155 Τέλος, τον ίδιο μήνα 

η υπηρεσία της Βρετανίας ΜΙ5 συνέλαβε τέσσερις τρομοκράτες, οι οποίοι σχεδίαζαν 

να πραγματοποιήσουν επίθεση στο κέντρο του Λονδίνου.156 

Τρομοκρατικά περιστατικά του 2014 

Τον Φεβρουάριο του 2014, η γαλλική αστυνομία συνέλαβε έναν 23χρονο 

τρομοκράτη στην Νίκαια της Γαλλίας. Πιστεύεται ότι είχε εκπαιδευτεί στην 

                                                           
149CNN: http://edition.cnn.com/2013/02/08/world/europe/spain‐ terrorist‐ suspect‐ arrest/  
150 http://politiken.dk/magasinet/feature/ECE2282067/attentatmanden‐ ringede‐ to‐ gange/  
151 Chronology Of Jihadism in Europe 1994-2015 http://www.hurstpublishers.com/wp-

content/uploads/2015/11/Islamist-Terrorism-in-Europe-Appendix.pdf  
152Στο ίδιο, σελ: 37-42 
153 Intelligence and Security Committee of 

Parliament:http://isc.independent.gov.uk/committee‐ reports/special‐ reports  
154 Chronology Of Jihadism in Europe 1994-2015 http://www.hurstpublishers.com/wp-

content/uploads/2015/11/Islamist-Terrorism-in-Europe-Appendix.pdf 
155 Στο ίδιο, σελ: 37-42 
156Στο ίδιο, σελ: 37-42  
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οργάνωση της ISIS στη Συρία και σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο καρναβάλι της 

Νίκαιας, καθώς είχε στην κατοχή του εκρηκτικά.157  

Τον Μάιο του 2014, ένας Γαλλό – Αλγερινός τζιχαντιστής, εισήλθε στο Εβραϊκό 

μουσείο στις Βρυξέλλες και άνοιξε πυρ εναντίον επισκεπτών και υπαλλήλων με 

αποτέλεσμα η επίθεση να αφήσει πίσω τέσσερις νεκρούς. Έπειτα από έξι μέρες 

συνέλαβαν τον δράστη στη Μασσαλία.158 Επίσης, τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου, 

συνελήφθη ένας 19χρονος, ο οποίος προσπάθησε να αποκεφαλίσει έναν Βρετανό 

στρατιώτη με μαχαίρι. Είχε εμπνευστεί την επίθεση από αυτήν του Μαΐου του 

2013.159 Ένα ακόμα τρομοκρατικό περιστατικό πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβρη, 

όπου συνελήφθη ένας 14χρονος Τούρκος, ο οποίος πιστεύεται ότι σχεδίαζε 

βομβιστικές επιθέσεις στον σταθμό τρένου της Αυστρίας.160 

Τον Νοέμβρη του 2014, συνελήφθησαν στην Βρετανία τέσσερις τζιχαντιστές, οι 

οποίοι πιστεύεται ότι οργάνωναν επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας μνήμης των 

στρατιωτών του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου.161 Επιπλέον, τον Δεκέμβριο στην 

Γαλλία, ένας άνδρας οπαδός του τζιχάντ, εισέβαλε σε αστυνομικό τμήμα με μαχαίρι 

και επιτέθηκε σε τέσσερις αστυνομικούς, εκ των οποίων, η μία αστυνομικός 

τραυματίστηκε.162 

Τρομοκρατικά περιστατικά του έτους 2015 

Τον Ιανουάριο, δύο Γαλλο – Αλγερινοί τρομοκράτες εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις 

του σατιρικού περιοδικού Charlie Hedbo, στο Παρίσι και σκότωσαν τον εκδότη και 

αρκετό προσωπικό. Το περιοδικό ήταν γνωστό για την έκδοση σατιρικών σκίτσων 

του Μωάμεθ. Παράλληλα, ένας άλλος οπαδός του τζιχάντ, αφού τραυμάτισε μία 

περαστική και σκότωσε μία αστυνομικό, κράτησε ομήρους σε ένα εβραϊκό σούπερ 

μάρκετ.163 Τον ίδιο μήνα, οι βέλγικες αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες έκανα επιδρομή 

                                                           
157 CNN: http://edition.cnn.com/2014/08/28/world/europe/france‐ suspected‐ isis‐ link/  
158Chronology Of Jihadism in Europe 1994-2015 http://www.hurstpublishers.com/wp-

content/uploads/2015/11/Islamist-Terrorism-in-Europe-Appendix.pdf σελ: 43-48 
159 Goldberg M. 2015. Columbia Journal of European Law: http://cjel.law.columbia.edu/preliminary-

reference/2015/unexpected-visitors/  
160 BBC News: http://www.bbc.co.uk/news/world‐ europe‐ 32882941  
161Telegraph:http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism‐ in‐ the‐ uk/11216261/Armed‐ polic
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163 Huffington Post: 
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σε κρησφύγετο τρομοκρατών, προτού πραγματοποιηθεί μία μεγάλη επίθεση. Δύο 

τρομοκράτες σκοτώθηκαν και ο αρχηγός τους συνελήφθη.164  

Τον Φεβρουάριο ένας Δανό – Μαροκινός έκανε επίθεση σε μία συγκέντρωση, όπου ο 

Σουηδός Lars Vilks πραγματοποίησε μία ομιλία με θέμα την ελευθερία του λόγου. 

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν τέσσερις πολίτες και ένας σκοτώθηκε. Ο 

δράστης απέδρασε και κατάφερε να πραγματοποιήσει μία ακόμα επίθεση σε μία 

συναγωγή, όπου σκότωσε έναν φύλακα και τραυμάτισε δύο αστυνομικούς.165 

Στις 10 Μαρτίου 2015, οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη δύο Ισλαμιστών 

στρατιωτών, οι οποίοι σχεδίαζαν επιθέσεις στην Ισπανία και σε διπλανές χώρες. Τον 

επόμενο μήνα, η ισπανική αστυνομία, φυλάκισε επτά ισλαμιστές που σχετιζόταν με 

την ISIS και σχεδίαζαν απαγωγές, εκτελέσεις και επιθέσεις σε εβραϊκά καταστήματα 

και κτήρια.166  

Τον Απρίλιο του 2015, η γαλλική αστυνομία συνέλαβε έναν 24χρονο με αλγερινή 

καταγωγή, ο οποίος πιστεύεται ότι προετοίμαζε επιθέσεις σε εκκλησίες του Παρισιού. 

Επίσης, τον Μάιο, η γερμανική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα και μία γυναίκα, οι 

οποίοι σχεδίαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα. Τον Ιούνιο, ένας ισλαμιστής εξαπέλυσε 

επίθεση ενάντια σε μία αμερικάνικη εταιρεία αερίου, έξω από την Λιόν. Ο 

τρομοκράτης δούλευε ως οδηγός για την εταιρεία και προσπάθησε να δημιουργήσει 

εκρήξεις αερίου. Επίσης, σκότωσε το αφεντικό του, αποκεφαλίζοντάς τον.167 

Το τελευταίο χτύπημα του 2015 και ίσως το πιο σοκαριστικό και οργανωμένο, θα 

έλεγα, ήταν της 13ης Νοεμβρίου στο Παρίσι, όπου σημειώθηκε μία σειρά από βίαιες 

επιθέσεις στην Γαλλία, στο προάστιο Σάιν – Ντενί. Αναφέρθηκαν τουλάχιστον τρείς 

εκρήξεις και έξι μαζικοί πυροβολισμοί. Η επίθεση με τα περισσότερα θύματα, έγινε 

στο θέατρο Μπατακλάν, όπου οι ένοπλοι κράτησαν ομήρους τους ακροατές μιας 

συναυλίας. Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, σκοτώθηκαν οκτώ ένοπλοι, ενώ 
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αναζητούνται ακόμα οι συνεργάτες τους. Αναφέρεται οτι σκοτώθηκαν 129 άνθρωποι 

και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν. Τα μεσάνυχτα ο Γάλλος πρόεδρος, 

κήρυξε την χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έκλεισε τα σύνορα.168 

Είναι φανερό, οτι οι υποστηρικτές του τζιχάντ εκτείνονται σ’ όλη την Ευρώπη, για να 

είναι σε θέση να διεξάγουν σειριακές πολύπλοκες επιθέσεις, όπως οι πολλαπλές 

βομβιστικές επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελλών, στις οποίες 

σκοτώθηκαν τουλάχιστον 30 άτομα, το πρωί της 22ης του Μάρτη. Το γεγονός αυτό, 

δείχνει οτι η ISIS, μπορεί να αντλήσει εκατοντάδες υποστηρικτές, μερικοί από τους 

οποίους έχουν αξιόπιστη εμπειρία στην κατασκευή βομβών και γνωρίζουν πως να 

επικοινωνήσουν με ασφάλεια.169 Η πολυπλοκότητα της ISIS έχει αιφνιδιάσει αρκετά 

ανακριτές και αστυνομία, καθώς προκύπτει από τα ίχνη που άφησαν οι βομβιστές 

αυτοκτονίας στο Παρίσι, οτι χρησιμοποιούν ουσίες, οι οποίες μπορούν εύκολα να 

βρεθούν σε διαθέσιμα προϊόντα της αγοράς (πχ: ασετόν). Ένα επιπλέον σημάδι 

πολυπλοκότητας είναι η πειθαρχία της ασφάλειας των επικοινωνιών τους, οι οποίες 

δεν μπορούν ακόμα να γίνουν γνωστές. Τέλος, γίνεται φανερό όλο και περισσότερο 

το επιχειρησιακό τους σχέδιο στο να στοχεύουν σε πολλαπλές, κατά εξακολούθηση 

επιθέσεις, με στόχο να σπείρουν σύγχυση, ώστε να μη μπορούν οι υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης να ανταποκριθούν.170 

Πολλά θα εξαρτηθούν από την κλίμακα και το χρονοδιάγραμμα της επόμενης 

θηριωδίας. Η ζωή έχει έναν τρόπο να επιστρέφει στην κανονικότητα πολύ γρήγορα. 

Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ευρώπης, οι οποίες, ασφαλώς, έχουν κάνει 

καλά την δουλειάς τους, κρατώντας τους πολίτες ασφαλείς, δεν είναι σε θέση να 

αποτρέψουν επιθέσεις αυτού του είδους, η ηρεμία και η άσκηση δεν μπορεί να είναι η 

λύση. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
168 BBC News: http://www.bbc.com/news/live/world-europe-34815972  
169 The Economist. 2016. The Brussels Attacks Show That Islamic State Is Still Growing in Ambition 

and Capability. Europe Must Confront the Possibility of Such Attacks on a Regular Basis 

http://www.economist.com/news/europe/21695308-europe-must-confront-possibility-such-attacks-

regular-basis-brussels-attacks-show  
170 Στο ίδιο 
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3.3 Αίτια Εξάπλωσης των Τρομοκρατικών Επιθέσεων 

Είναι γεγονός οτι η Ευρώπη ιστορικά, έχει υποφέρει από μία σειρά τρομοκρατικών 

επιθέσεων στο όνομα του τζιχάντ. Όπως παρατηρήσαμε και στο προηγούμενο 

υποκεφάλαιο της παρούσας εργασίας, οι τελευταίες επιθέσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στην Γαλλία και μετέπειτα, το 2016 στις Βρυξέλλες, καθώς 

επίσης και οι προειδοποιήσεις τους για τα επόμενα χτυπήματα, μας δημιουργούν ένα 

συνεχή φόβο και σε μία δικαιολογημένη ή μη αδράνεια, μη γνωρίζοντας πώς πρέπει 

να αντιμετωπιστεί το «φαινόμενο» του τζιχαντισμού. 

Η σειρά των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι, οι οποίες έχουν στοιχίσει τις 

ζωές πάνω από 120 ατόμων, ήταν ένα από τα εφιαλτικά σενάρια που είχαν οι δυτικές 

υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας εδώ και χρόνια. Ένας από τους σαφείς λόγους 

που έχει αυξηθεί η τρωτότητα στην Ευρώπη είναι ο συνεχιζόμενος εμφύλιος πόλεμος 

στη Συρία και η εμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους (IS), ως ακόμα πιο ισχυρός 

μαγνήτης για τους επίδοξους τζιχαντιστές, από αυτών της αλ-Κάϊντα.171 Ενώ τα μη 

επανδρωμένα αεροσκάφη των ΗΠΑ είχαν κατευνάσει τον τότε ισχυρό πυρήνα της 

αλ-Κάϊντα, κάνει την εμφάνισή του το Ισλαμικό Κράτος ακόμα πιο επιθετικό και 

ισχυρό, με στόχο την επιδίωξη ενός παγκόσμιου Χαλιφάτου, μέσω του ιερού 

πολέμου.172 Εκμεταλλευόμενο το Ισλαμικό Κράτος την επιδίωξη του παγκόσμιου 

Χαλιφάτου, καθώς και των ΜΜΕ για την προβολή των επιτυχιών και των 

βαναυσοτήτων του, έχει ριζοσπαστικοποιήσει, στρατολογήσει και εκπαιδεύσει 

πολλές χιλιάδες νέους Ευρωπαίους και μη. Επιπλέον, ένας εξίσου σημαντικός λόγος 

εξάπλωσης του τζιχαντισμού είναι και η ευκολία των οπαδών του τζιχάντ να 

εισέρχονται στην Ευρώπη και να επιστρέφουν στα πάτρια εδάφη τους, με αποτέλεσμα 

η μεταφορά των όπλων να είναι αβίαστη και συνεχής και η επίτευξη των στόχων τους 

να καθίσταται εύκολη υπόθεση.173 

Η αυξημένη ροή των προσφύγων – μεταναστών από τη Συρία και όχι μόνο, προς τα 

εδάφη της Ευρώπης, λόγω του πολέμου, είναι ένα αμφιλεγόμενο, κατά τη γνώμη του 

γράφοντος, αίτιο αύξησης του τζιχαντισμού στην Δύση. Αρκετοί πολιτικοί της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη μία προβάλουν τις αξίες μιας ελεύθερης κοινωνίας και 

                                                           
171 The Economist. 2015. What Paris’s Night of Horror Means for Europe. How Europe has become 

more vulnerable to terrorist attacks http://www.economist.com/news/21678511-how-europe-has-

become-more-vulnerable-terrorist-attacks-what-parisu2019s-night-horror  
172 Στο ίδιο, σελ: 1-2 
173 Στο ίδιο, σελ: 1-2 
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από την άλλη, πιστεύουν οτι τα σύνορα πρέπει να κλείσουν και η ροή των 

προσφύγων να ελέγχεται. Αυτό από μόνο του καθίσταται αντιφατικό, καθώς 

δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την προσπάθεια των αρμόδιων να βρουν λύση. Η 

λογική του να κλείσεις τα σύνορα σε πρόσφυγες είναι πρακτικά αλλά και ηθικά, 

βαθιά προβληματική.174 Σαφώς, υπάρχει ο κίνδυνος της διήθησης και η Ευρώπη θα 

πρέπει να παρακολουθεί νέες αφίξεις, ωστόσο, πέντε τουλάχιστον τρομοκρατικές 

επιθέσεις στο Παρίσι και όχι μόνο, πραγματοποιήθηκαν από Ευρωπαίους πολίτες και 

όχι από πρόσφυγες. Πολλά άτομα που φτάνουν στα ελληνικά νησιά είναι και οι ίδιοι 

θύματα βίας του τζιχάντ και θα ήταν ανήθικο να αναγκάσεις κάποιον να γυρίσει στην 

πατρίδα του, όπου κινδυνεύει η ίδια του η ζωή. 

Ένα ακόμη αίτιο αύξησης του τζιχαντισμού στην Ευρώπη, στο οποίο θα μπορούσε να 

σταθεί κανείς περισσότερο και το οποίο επιδέχεται κοινωνιολογικής, είναι ο 

προσηλυτισμός των νέων Ευρωπαίων πολιτών σε τζιχάντ. Θα χρησιμοποιηθεί η 

θεωρία της ταυτότητας ενός ατόμου του Marcia και το μοντέλο του θρησκευτικού 

προσηλυτισμού του Lofland και Starks, οι οποίοι εξηγούν τους λόγους για τους 

οποίους οι νέοι προσηλυτίζονται σε τζιχάντ. Και οι δύο θεωρίες υποστηρίζουν οτι νέα 

άτομα με ασαφείς δεσμεύσεις/ υποχρεώσεις, είναι ευάλωτα σε ριζική αλλαγή 

ταυτότητας. Μία αβέβαιη ταυτότητα και ένας αβέβαιος θρησκευτικός 

προσανατολισμός, οδηγεί τους νέους μουσουλμάνους ή τους νέους γενικά πιο κοντά 

στον ριζοσπαστικό Ισλάμ και σε τζιχάντ.175 Επίσης, έρευνες και από τις δύο θεωρίες 

βρήκαν οτι η έλλειψη από θετικούς συναισθηματικούς δεσμούς, σχετίζονται με την 

ασταθή ταυτότητα. Μία νέα ομάδα με ξεκάθαρα καθορισμένη αποστολή, μπορεί να 

λύσει τα παραπάνω προβλήματα με δύο τρόπους. Πρώτον, προσφέροντας θερμούς 

διαπροσωπικούς δεσμούς, καθώς και δυνητικούς νέους προσωπικούς στόχους και 

δεσμεύσεις. Οι ομάδες των τζιχαντιστών εξυπηρετούν τέλεια τον διττό αυτό σκοπό. 

Το 2014, περίπου 2.500 νέοι άνδρες από τη Δύση πολέμησαν ως τζιχαντιστές στην 

Συρία.176 Για ποιούς λόγους, όμως, οι νέοι αυτοί αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν 

αυτή τη δραστική αλλαγή; Για ποιό λόγο εγκαταλείπουν τη χώρα και την οικογένειά 

τους και ξεκινούν ένα αβέβαιο και επικίνδυνο ταξίδι; Τα δύο αυτά ερωτήματα, 

μπορούν εύστοχα να απαντηθούν με τις ανωτέρω θεωρίες.  

                                                           
174 The Economist. 2016. How To Fight Back. The Battle Against Islamic State Must Be Waged on 

Every Front http://www.economist.com/news/leaders/21678785-battle-against-islamic-state-must-be-

waged-every-front-how-fight-back  
175 Meeus W. H. J. 2015. Why Do Young People Become Jihadist? A Theoretical Account on Radical 

Identity Development. ResearchGate . Utrecht University 
176 Barrett R. 2014. Foreign Fighters in Syria. New York. NY: The Soufan Group  

http://www.economist.com/news/leaders/21678785-battle-against-islamic-state-must-be-waged-every-front-how-fight-back
http://www.economist.com/news/leaders/21678785-battle-against-islamic-state-must-be-waged-every-front-how-fight-back
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Το μοντέλο του Marcia για την ταυτότητα έχει γίνει το πιο σημαντικό όχημα της 

εμπειρικής μελέτης της διαμόρφωσης της προσωπικότητας της εφηβικής ηλικίας και 

της αναδυόμενης ενηλικίωσης. Στο μοντέλο του Marcia, ένα άτομο έχει σαφή 

καθορισμένη ταυτότητα, όταν αυτό το άτομο έχει δυνατές δεσμεύσεις σε διάφορα 

επίπεδα της ζωής του, αφού έχει εξερευνήσει και δει όλες τις εναλλακτικές 

δεσμεύσεις που μπορεί να υπάρξουν. Ο Marcia επισημαίνει οτι ο παραπάνω τρόπος 

διαμόρφωσης της ταυτότητας ονομάζεται «identity achievement - επίτευγμα 

ταυτότητας - επιτυχημένοι». Άτομα χωρίς δεσμεύσεις και καθόλου εξερεύνηση 

ονομάζονται «diffusions identity – διαχυτές». Επιπλέον, άτομα με δεσμεύσεις και 

χωρίς να έχουν μπει στη διαδικασία να εξερευνήσουν εναλλακτικές, τοποθετούνται 

στην κατηγορία των «foreclosure – αποκλεισμένων» και άτομα χωρίς δεσμεύσεις 

αλλά όντας σε διαδικασία αναζήτησης εναλλακτικών δεσμεύσεων, τοποθετούνται 

στην κατηγορία των «moratoriums – αυτοί που επιβραδύνουν κάτι». Στο μοντέλο του 

Marcia, το «επίτευγμα ταυτότητας» και σε ένα μικρότερο επίπεδο οι «αποκλεισμένοι» 

εκπροσωπούν μία σταθερή προσωπική ταυτότητα.177  

Η αξιολόγηση της παραπάνω μελέτης υποστηρίζει οτι οι «επιτυχημένοι» και οι 

«αποκλεισμένοι» τείνουν να έχουν χαμηλότερα επίπεδα εσωτερίκευσης προβλημάτων 

(άγχος, αρνητικές επιπτώσεις, τάση για να ανησυχία, κατάθλιψη, χρήσης ναρκωτικών 

ουσιών, επιθετικότητας και εγκληματικότητας), σε σχέση με τους «moratoriums» και 

τους «diffusions». Επιπλέον, πολλές δημοσιεύσεις για τις παραπάνω κατηγορίες, 

έχουν επισημάνει την σύνδεση μεταξύ των διαφορετικών πτυχών της 

προσωπικότητας και της προσαρμογής με τις κατηγορίες της ταυτότητας. Από τη μία 

πλευρά, η δέσμευση βρέθηκε να συνδέεται με θετικά αποτελέσματα σε πολλά 

επίπεδα, όπως σε λιγότερο άγχος και κατάθλιψη, σε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, σε 

καλύτερη ακαδημαϊκή προσαρμογή και σε περισσότερη κοινωνική ευθύνη. Από την 

άλλη πλευρά, διαστάσεις που δείχνουν αβεβαιότητα χαρακτήρα, έχουν συνδεθεί με 

περισσότερο άγχος κ.α.178  Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να συμπεράνουμε οτι οι 

κατηγορίες υψηλών δεσμεύσεων είναι πιο σταθερές με την πάροδο του χρόνου και 

λειτουργούν σαν τελικό στάδιο ανάπτυξης της προσωπικότητας ενός ατόμου. Οι 

δυνατές δεσμεύσεις επίσης, εμφανίζουν υψηλή προσαρμοστικότητα σε σχέση με 

                                                           
177 Kroger J., Martinussen M. & Marcia J. 2010. Identity Status Change During Adolescence and 

Young Adulthood: A meta – Analysis at Journal of Adolescence. Vol:33. σελ: 683-695 
178 Στο ίδιο, σελ: 695-698 
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αυτούς που έχουν λιγότερο αβέβαιη ταυτότητα, καθώς επίσης και θετικές σχέσεις με 

γονείς και συνανθρώπους. 

Σε σχέση με τα παραπάνω, μια κατηγορία ανθρώπων που είναι πιθανό να στραφεί 

προς τον τζιχαντισμό είναι αυτοί που δεν έχουν διαμορφώσει μία προσωπικότητα και 

διαπροσωπικές σχέσεις. Παρακάτω θα αναφερθεί υπό ποιές συνθήκες αυτή η αλλαγή 

ταυτότητας οδηγεί στον τζιχαντισμό. Το ιδανικό μοντέλο της θρησκευτικής 

μετατροπής διατυπώθηκε από τον Lofland και Stark (1965). Μελέτησαν μία ομάδα 

15 νέων ατόμων, τα οποία άλλαξαν την θρησκευτική τους λατρεία προς την «θεϊκή 

παραίνεση». Ο Lofland και Stark, διατύπωσαν εφτά συνθήκες/ καταστάσεις για την 

θρησκευτική αυτή αλλαγή: τρεις προδιαθετικούς παράγοντες και τέσσερις 

περιστασιακές καταστάσεις. Οι τρεις προδιαθετικοί παράγοντες εμφανίζονται πριν 

την αλλαγή. Για να γίνει κανείς πιθανός υποψήφιος για την αλλαγή αυτή, α) πρέπει 

να ζήσει διαρκείς προσωπικές εντάσεις, ειδικά λόγω της ανικανότητας να 

πραγματοποιήσει προσωπικές φιλοδοξίες, β) να χειριστεί ένα πρόβλημα μέσα από την 

οπτική της θρησκείας και γ) να προσδιορίσει την θρησκευτική του ταυτότητα. Οι 

τέσσερις περιστασιακές καταστάσεις περιγράφουν την πραγματική διαδικασία 

μετατροπής. Ένα άτομο αλλάζει όταν α) συναντά μία θρησκευόμενη ομάδα σε ένα 

μεταβατικό στάδιο της ζωής του, β) όταν καλείται να δημιουργήσει 

συναισθηματικούς δεσμούς με ένα ή περισσότερα μέλη της ομάδας, γ) όταν δεν έχει 

συναισθηματικούς δεσμούς με άτομα εκτός ομάδας ή όταν τους χάνει και δ) όταν 

ξεκινάει έντονες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ομάδας με σκοπό να γίνει μέλος αυτής. 

Οι θεωρητικοί ισχυρίζονται πως αυτά τα εφτά βήματα αντιπροσωπεύουν τις 

απαραίτητες καταστάσεις για την εν λόγω αλλαγή.179  

Οι νέοι άνδρες, οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν στην ομάδα των τζιχαντιστών, έχουν 

σαφώς μία αβέβαιη ταυτότητα, χωρίς δυνατούς συναισθηματικούς δεσμούς και 

δεσμεύσεις. Επίσης, η ανάγκη τους στο να ενταχθούν σε μία νέα ομάδα, ικανή να 

τους προσφέρει αυτά που αναζητούν, τους καθιστά ευάλωτους σε οποιαδήποτε 

εγκληματική πράξη. Οι νέοι τζιχαντιστές θεωρούν την ένταξή τους στην ISIS ένα 

ταξίδι περιπέτειας, μία ανάληψη του status quo και του γοήτρου τους. Επηρεάζονται 

από την ισχύ του όρου «άνδρα πολεμιστή» και απολαμβάνουν την στιγμή της μάχης, 
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ακόμα και όταν γνωρίζουν οτι θα επέλθει ο θάνατος.180 Αυτή η στιγμή, τους δίνει την 

εικόνα του ήρωα στην οικογένεια τους και στις γυναίκες, καθώς και την αποδοχή 

τους από τους υπόλοιπους άνδρες. Με άλλα λόγια, αυτό το μείγμα ενθουσιασμού, 

γοήτρου και την ανάγκη να ενταχθούν σε μία ομάδα, στην οποία θα έχουν μία ισχυρή 

θέση, είναι οι κύριοι λόγοι που νέοι εντάσσονται στην ομάδα των τζιχαντιστών. 

Κάποιοι επιπλέον λόγοι που νέοι εντάσσονται στην ομάδα των τζιχαντιστών, είναι 

πρώτον, η ύπαρξη μιας ομάδας, εν προκειμένω η ISIS, η οποία έχει πλαισιώσει το 

πρόβλημα και τη λύση της σε βίαιους όρους. Δεύτερον, η ιδεολογία της ομάδας 

υποστηρίζει οτι ο πολιτικός στόχος και ο σκοπός της είναι τόσο σημαντικός που 

δικαιολογεί τη χρήση τρομοκρατικής βίας. Τρίτον, υπάρχει κάποια κοινωνική 

υποστήριξη εντός της κοινότητας του ατόμου για την επιλογή του να ακολουθήσει 

αυτό το μονοπάτι.181 Τέλος, σε ζώνες συγκρούσεων, οι υπεύθυνοι στρατολογήσεις 

κάνουν επίκληση στο συναίσθημα, δείχνοντάς τους βίντεο και εικόνες βίας. Οι 

τρομοκρατικές ομάδες έχουν εξοικειωθεί με τα social media και έχουν σφυρηλατηθεί 

σε ένα γνωστό και καλό, δυστυχώς, αποδέκτη, οτι δηλαδή η Δύση επιτίθεται και 

καταλαμβάνει Μουσουλμάνους και ισλαμικά εδάφη. Κηρύγματα, μέσω διαδικτύου, 

κάποιων πολεμιστών – οι οποίοι έχουν απεβιώσει – κρατά ενεργή τη διαφήμιση για 

τη διεκδίκηση ενός παγκόσμιου Χαλιφάτου και το καθήκον του Μουσουλμάνου για 

Εγίρα. Αυτά, μπορούν να προκαλέσουν τραύματα σε ένα άτομο, το οποίο, όντας σε 

ζώνη σύγκρουσης, έχει την ανάγκη του «πλασματικού συγγενή» (αδελφότητα). Είναι 

λοιπόν, είναι οι ανθρώπινες αδυναμίες και τα κίνητρα που δίνουν στα άτομα αυτά 

(ιδεολογία και η κοινωνική υποστήριξη), ώστε να είναι σίγουροι για την επιλογή τους 

αυτή.  

 

3.4 Η Αντιτρομοκρατική Δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η τρομοκρατία είναι μια απειλή που δεν γνωρίζει σύνορα και μπορεί να επηρεάσει τα 

κράτη και τους λαούς, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. Μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολίτες δεν αποτελούν εξαίρεση. Άτομα και ομάδες που 

                                                           
180 Mark van Vugt. 2014. ISIS and the Real Reason Why Young Muslim Men Join the Jihad. The Male 

Warrior Phenomenon at Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/blog/naturally-

selected/201409/isis-and-the-real-reason-why-young-muslim-men-join-the-jihad  
181 Speckhard A. Talking to Terrorist: What Drives Young People to Become Foreign Fighters for ISIS 

and Other Terrorist Groups and What Can Be Done in Response at Freedom From Fear Magazine 

http://f3magazine.unicri.it/?p=1080  

https://www.psychologytoday.com/blog/naturally-selected/201409/isis-and-the-real-reason-why-young-muslim-men-join-the-jihad
https://www.psychologytoday.com/blog/naturally-selected/201409/isis-and-the-real-reason-why-young-muslim-men-join-the-jihad
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πιστεύουν ότι μπορούν να προωθήσουν τους πολιτικούς και θρησκευτικούς στόχους 

τους με τη χρήση της τρομοκρατίας, συνιστούν σοβαρή απειλή για τις δημοκρατικές 

αξίες των κοινωνιών, για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών, ειδικά όταν 

ο στόχος είναι οι ζωές αθώων ανθρώπων. Οι τρομοκρατικές ενέργειες είναι 

εγκληματικές και αδικαιολόγητες, και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιες, κάτω 

από όλες τις συνθήκες. Δεδομένου οτι οι απειλές αυτές δεν γνωρίζουν σύνορα, πρέπει 

να αντιμετωπιστούν, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.182 Γι’ αυτό τον 

λόγο, το 2005, τα κράτη – μέλη της ΕΕ υιοθέτησαν την αντιτρομοκρατική 

στρατηγική της ΕΕ, με στόχο να καταπολεμήσουν από κοινού την τρομοκρατία, 

εξασφαλίζοντας, έτσι, την καλύτερη δυνατή προστασία για τους πολίτες. Η 

στρατηγική αυτή επικεντρώνεται σε τέσσερις κύριους πυλώνες: πρόληψη, προστασία, 

καταδίωξη και αντίδραση. 

Πρόληψη  

Προκειμένου να προληφθεί η στροφή των ατόμων προς την τρομοκρατία και να 

κατευναστεί η εμφάνιση νέας γενιάς τρομοκρατών, η ΕΕ συμφώνησε σε μία 

στρατηγική, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στην καταπολέμηση της 

ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης σε τρομοκρατικές ομάδες, όπως η ISIS. 

Κάποιες από τις βασικές προτεραιότητες για την πρόληψη είναι α) η αντιμετώπιση 

προβληματικών συμπεριφορών με την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων, ιδίως σε 

θέματα διαδικτύου, β) η αντιμετώπιση της υποκίνησης και της στρατολόγησης σε 

φυλακές και σε τόπους θρησκευτικής λατρείας και εκπαίδευσης, γ) η καλύτερη 

επεξήγηση των πολιτικών δράσεων της ΕΕ, μέσω της ενημέρωσης και της 

επικοινωνιακής στρατηγικής, δ) η ανάπτυξη διαπολιτισμικού διαλόγου εντός και 

εκτός της Ένωσης και τέλος, η προώθηση της δημοκρατίας, της διακυβέρνησης, της 

εκπαίδευσης και της οικονομικής ευημερίας.183 

Προστασία 

Κύριο μέλημα της προστασίας είναι η ενίσχυση της άμυνας, καθιστώντας τους 

στόχους λιγότερο ευάλωτους σε επιθέσεις, καθώς επίσης και μειώνοντας τις 

επιπτώσεις που θα συνεπάγεται μία επίθεση. Γι’ αυτό το λόγο, οι βασικές 

                                                           
182 Migration and Home Affairs. 2015.  Crisis and Terrorism. European Commission 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/index_en.htm  
183 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2005. Η Αντιτρομοκρατική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
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προτεραιότητες για την ενίσχυση της προστασίας είναι: α) η βελτίωση της ασφάλειας 

των διαβατηρίων της ΕΕ, μέσω της εισαγωγής των βιομετρικών δεδομένων, β) η 

δημιουργία του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και της δεύτερης 

γενιάς του Συστήματος Πληροφοριών Σέγκεν (SIS II), γ) η αποτελεσματική ανάλυση 

των κινδύνων για τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, μέσω της FRONTEX, δ) η εφαρμογή 

κοινών προτύπων ασφαλείας για την πολιτική της αεροπορίας, των λιμένων και των 

θαλάσσιων μεταφορών και στ) μεγαλύτερη ερευνητική δραστηριότητα και σε τοπικό 

επίπεδο.184 

Καταδίωξη  

Στόχος της καταδίωξης είναι η παρεμπόδιση των σχεδίων των τρομοκρατών, η 

παρακώλυση των δικτύων και των δραστηριοτήτων των στρατολόγων στην 

τρομοκρατία, η αποκοπή της χρηματοδότησης των τρομοκρατών και της πρόσβασή 

τους σε υλικά για την πραγματοποίηση των επιθέσεων και η προσαγωγή τους στην 

δικαιοσύνη. Μερικές από τις προτεραιότητες της καταδίωξης είναι: α) η ενίσχυση των 

εθνικών ικανοτήτων καταπολέμησης της τρομοκρατίας, β) η πλήρης αξιοποίησης της 

Europol και της Eurojust, ώστε να διευκολυνθεί η αστυνομική και η δικαστική 

συνεργασία, γ) η περαιτέρω προώθηση της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών 

αποφάσεων, δ) η πλήρης εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, των διεθνών 

συνθηκών και συμβάσεων, στ) η ανάπτυξη της αρχής της διαθεσιμότητας των 

πληροφοριών, ε) η αντιμετώπιση της πρόσβασης των τρομοκρατών σε όπλα και 

εκρηκτικά και τέλος, η παροχή τεχνικής συνδρομής σε τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν 

προτεραιότητα.185 

Αντίδραση 

Στην αντίδραση θα πρέπει να γίνεται πλήρης χρήση των υφιστάμενων δομών, τις 

οποίες ανέπτυξε η ΕΕ για τέτοιου είδους κρίσεις, καθώς και η γρήγορη ανταλλαγή 

πληροφοριών επιχειρησιακής και πολιτικής φύσεως. Τέλος, η αλληλεγγύη και η 

αμοιβαία στήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας και των οικογενειών τους, καθώς 

και η άμεση αποζημίωσή τους συνίσταται ως μέρος της αντίδρασης.186  

 

                                                           
184 Στο ίδιο, σελ: 10 
185 Στο ίδιο, σελ: 12 
186 Migration and Home Affairs. 2015.  Crisis and Terrorism. European Commission 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/index_en.htm 
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3.5 Η Αναθεώρηση της Αντιτρομοκρατικής Στρατηγικής  

Τον Αύγουστο του 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι η άνοδος του 

Ισλαμικού Κράτους του είναι μια σημαντική απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και 

ότι απαιτείται αποφασιστική δράση για να ανακόψουν τη ροή των ξένων μαχητών 

από την Ευρώπη που συμμετέχουν σε τζιχάντ στο Ιράκ και τη Συρία. Το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, ως εκ τούτου, έκανε έκκληση για την ταχεία εφαρμογή μιας δέσμης 

μέτρων, που συμφωνήθηκαν από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων, τον Ιούνιο του 2013, μετά από εισήγηση του Συντονιστή 

Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ. Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν σε τέσσερις τομείς 

προτεραιότητας: την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, την ανίχνευση ύποπτων 

ταξιδιών, την έρευνα και τη δίωξη και τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, η Επιτροπή 

αποφάσισε να χορηγήσει ένα σημαντικό ποσό χρημάτων για να βοηθήσει τα κράτη – 

μέλη, κατόπιν αιτήματός τους, να αναπτύξουν προσαρμοσμένες στρατηγικές 

επικοινωνίας, με σκοπό την αντιμετώπιση συνεχών εκκλήσεων της ISIS μέσω του 

διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.187 Ένα από τα εργαλεία 

που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση υπόπτων που ταξιδεύουν είναι η χρήση του 

Συστήματος Πληροφοριών Σέγκεν (SIS II) και το σύστημα των διεθνών 

προειδοποιήσεων και διαχύσεων της Interpol. Για την ανίχνευση των άγνωστων 

ατόμων, είναι απαραίτητη η καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων των επιβατών 

(Passenger Name Record ΕΕ (PNR) και οι εκ των προτέρων, πληροφορίες για τους 

επιβάτες (API). Εκτός από τα παραπάνω, για να ενισχυθεί η ανίχνευση των ύποπτων 

ατόμων, είναι απαραίτητη και η ασφάλεια των συνόρων, ελέγχοντας πιο συστηματικά 

τα εξωτερικά σύνορα.188 Έχοντας την κατάλληλη νομοθεσία και ενημέρωση, 

ορισμένα κράτη – μέλη είναι σε θέση να διερευνήσουν και να καταδιώξουν ξένους 

μαχητές, είτε πριν την αναχώρησή τους, είτε κατά την επιστροφή τους. Τέλος, η 

συνεργασία με τρίτες χώρες είναι ένα σημαντικό μέτρο προτεραιότητας. Η 

συνεργασία με χώρες, οι οποίες συνορεύουν με Ιράκ και Συρία, βρίσκονται σε ένα 
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αξιόπιστο σημείο, αυξάνοντας τις πολιτικές επαφές για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας.189 

Πρόσφατες κοινές δηλώσεις 

Κατόπιν των τρομοκρατικών επιθέσεων στις Βρυξέλλες, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης 

και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και οι αντιπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της 

ΕΕ συναντήθηκαν στις 24 Μαρτίου 2016. Εξέδωσαν κοινή δήλωση, στην οποία 

ζητείται πρώτον, η έγκριση της οδηγίας PNR από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

δεύτερον, να εγκριθεί τάχιστα η υπό συζήτηση νομοθεσία και να εφαρμοστούν 

πλήρως τα συμφωνηθέντα μέτρα, ιδίως όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα και τις 

πρόδρομες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εκρηκτικών, 

τρίτον, να ενισχυθεί η τροφοδοσία και η χρήση των βάσεων δεδομένων στην 

ασφάλεια, στην μετανάστευση και στα ταξίδια, τέταρτον, την μέγιστη δυνατή 

εξασφάλιση ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων και πέμπτον, να εντοπίζονται 

εγκαίρως τα σημάδια ριζοσπαστικοποίησης.190 

 

3.6 Πολιτικές Αντιμετώπισης του Ριζοσπαστισμού δια της Ήπιας Ισχύος 

Πολλές φορές γεννιέται το ερώτημα, αν η αντιτρομοκρατική στρατηγική ήπιας ισχύος 

της ΕΕ είναι αρκετή για την αντιμετώπιση του τζιχαντισμού εν γένει. Το έργο της 

είναι και θα συνεχίσει να είναι δύσκολο, αλλά έχοντας κάποια εργαλεία, κίνητρα και 

την ανάγκη για δημιουργία, ίσως τα αποτελέσματα να είναι αισιόδοξα. Κατά κάποιον 

τρόπο, η τρομοκρατία απειλεί τη σταθερότητα και την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ, 

δημιουργώντας ριζοσπαστικούς μικρόκοσμους στην Ευρώπη. Η εσωτερική 

εξισορρόπηση της ΕΕ, με την σωστή αποδοχή, την αμοιβαία κατανόηση και τις 

πολιτικές ένταξης του ισλαμικού κόσμου στον ευρωπαϊκό, είναι ο στόχος για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας.191 Ως έννοια, η εσωτερική εξισορρόπηση 

                                                           
189 Στο ίδιο, σελ: 3 
190 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2016. Αντιμετώπιση του Ζητήματος 

των Ξένων Τρομοκρατών Μαχητών και Πρόσφατες Τρομοκρατικές Επιθέσεις στην Ευρώπη 

http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/  
191 Voskopoulos G. 2016. Radicalism in the EU: soft power and elements of internal soft balancing at 

Mediterranean Affairs: http://mediterraneanaffairs.com/radicalism-in-the-eu-soft-power-internal-soft-

balancing/  
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αναφέρεται στην χρήση της ήπιας ισχύος.192 Αυτή, στηρίζεται στην χρησιμότητα και 

στην δύναμη της πειθούς. Σε ό, τι αφορά τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, η ήπια 

ισχύς χρειάζεται μια ισχυρή διάσταση στο χώρο και το χρόνο, καθώς τα 

αποτελέσματα της χρήσης της γίνονται αισθητά μακροπρόθεσμα. Από το τελευταίο, 

μπορεί να γίνει αντιληπτό, οτι στα πλαίσια του Ισλάμ και κατ’ επέκταση της 

τρομοκρατίας, μία στρατηγική ένταξης και αλληλεπίδρασης είναι εξ ορισμού μία 

επίπονη εργασία. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να αποκωδικοποιηθούν τα κίνητρα, 

οι γνωστικές προκαταλήψεις και οι αντιδράσεις στο αντίστοιχο περιβάλλον τους. 

Αυτή η διαδικασία θα επιτρέψει την αναγνώριση των εσωτερικών εργαλείων 

εξισορρόπησης, προκειμένου να ασχοληθεί με την πηγή του ριζοσπαστισμού. Η 

εσωτερική εξισορρόπηση βασίζεται σε μία γνωστική διαδικασία εξισορρόπησης 

ιδεών και ακραίων πεποιθήσεων. Στόχος είναι να επηρεάσει τη διαδικασία της 

κατήχησης, στα πρώιμα στάδια, η οποία επηρεάζει τις προσωπικές πεποιθήσεις και τη 

συμπεριφορά. Η ήπια ισχύς μπορεί να λειτουργήσει ως εσωτερική εξισορρόπηση, 

μόνο στα πρώτα στάδια της διαδικασίας της ριζοσπαστικοποίησης και αυτό σημαίνει 

οτι υπάρχει ένας χρονικός περιορισμός δράσης.193  

Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό που προτείνεται είναι α) η υιοθέτηση μιας πολιτικής, 

βασισμένη στην ενίσχυση του ρόλου του μετριοπαθούς Ισλάμ, ως παράδειγμα προς 

μίμηση, β) ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας στην Ευρώπη θα πρέπει να λάβει χώρα 

σε κάθε τζαμί στις ευρωπαϊκές πόλεις, σε μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια θέσπισης 

αποτελεσματικών αντισωμάτων εσωτερικής εξισορρόπησης σε εξτρεμιστές, γ) τα 

αστυνομικά μέτρα, ο αποκλεισμός, η απομόνωση και η δαιμονοποίηση δεν μπορούν 

να προσφέρουν τον απαιτούμενο κοινωνικό και γνωστικό περιβάλλον για μια 

διαπολιτισμική προσέγγιση. Αυτές οι προτάσεις ενισχύουν την ανάγκη για χρήση 

ήπιας ισχύος, η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με τρόπο που να έχει νόημα σε 

μια ομάδα – στόχο, των οποίων οι γνωστικές προκαταλήψεις είναι μη-δυτικές, μη-

χριστιανικές ακόμη και μη-φιλελεύθερες και διαμορφώνονται κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες.194 

                                                           
192 Ήπια Ισχύς: Η έννοια εισήχθη για πρώτη φορά απο τον Joseph Nye και στόχο έχει να 

αμφισβητήσει την παραδοσιακή έννοια της ρεαλιστικής εξουσίας, η οποία σχετίζεται με τη διάθεση 

των στρατιωτικών μέσων, δηλαδή την σκληρή ισχύ: Nye J. Soft Power: The Means to Success in 

World Politics 
193 Στο ίδιο: http://mediterraneanaffairs.com/radicalism-in-the-eu-soft-power-internal-soft-balancing/ 

194 Στο Ίδιο: http://mediterraneanaffairs.com/radicalism-in-the-eu-soft-power-internal-soft-balancing/ 

http://mediterraneanaffairs.com/radicalism-in-the-eu-soft-power-internal-soft-balancing/
http://mediterraneanaffairs.com/radicalism-in-the-eu-soft-power-internal-soft-balancing/
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Τέλος, η ήπια ισχύς της ΕΕ, πρέπει να πείσει α) μια διαφοροποιημένη ευρωπαϊκή 

κοινή γνώμη ότι ο ριζοσπαστισμός είναι μια κοινή απειλή για την ειρηνική 

συνύπαρξη των ευρωπαίων πολιτών σε μια πολύ-πολιτισμική Ευρώπη, β) τη 

καθιέρωση πολυεπίπεδων συνδέσεων μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών και 

θρησκειών, προκειμένου να ενισχυθεί η αμοιβαία κατανόηση. Κάτω από αυτό το 

πλαίσιο, σημαντικό ρόλο θα πρέπει να αποδοθούν όχι μόνο στις κυβερνήσεις, αλλά 

και στο τοπικό επίπεδο (π.χ. δήμοι) και γ) να υποστηρίξει το μετριοπαθές Ισλάμ ή να 

προκαλέσει έναν ανοιχτό διάλογο, όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της κατασκευής 

ενός μετριοπαθούς μικρόκοσμου του Ισλάμ.195 
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Συμπεράσματα  

Η ανοδική πορεία των τρομοκρατικών επιθέσεων μετά το 2010 και κυρίως μετά τις 

επιθέσεις στη Γαλλία και στις Βρυξέλλες, επιβεβαιώνουν τη νέα πραγματικότητα. Οι 

επιθέσεις πλέον δεν είναι σποραδικές, αλλά επαναλαμβάνονται, είτε από 

οργανωμένους πυρήνες, είτε από μεμονωμένα άτομα, με μεγαλύτερη ταχύτητα, 

επιδιώκοντας να δημιουργήσουν ανασφάλεια στη διεθνή κοινωνία. Ο Γάλλος 

πρόεδρος Ολάντ δήλωσε οτι «είμαστε σε πόλεμο με την ισλαμική τρομοκρατία» και οτι 

θα παρέχει στην Γαλλία επιπλέον 10.000 στρατό.196 Η χρήση του στρατού ως 

προστασία, λειτουργεί στο κοινό, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν είναι δυνατό και 

εύλογο να φυλάσσονται τα πάντα. Επιπλέον, η εν λόγω δήλωση του Γάλλου 

προέδρου, θα εντείνει τον ρόλο της Γαλλίας στα μέτωπα του Ιράκ και της Συρίας και 

αυτό θα αποτελέσει προτροπή προς τους τζιχαντιστές για νέες επιθέσεις. 

Η ισχύς της ισλαμικής ταυτότητας συχνά υποτιμάται στη Δύση. Το Ισλάμ δεν είναι 

μόνο θρησκεία αλλά ρυθμίζει συνολικά τον τρόπο ζωής των μουσουλμάνων. Για το 

Ισλάμ η θρησκεία υπερισχύει της έννοιας του έθνους. Η αντιμετώπισή της είναι και 

θα είναι δύσκολη υπόθεση, από τη στιγμή που η βία χρησιμοποιείται ως μέσον και 

όχι ως αυτοσκοπός. Το πως, λοιπόν, πρέπει να απαντήσει ο κόσμος και τα κράτη της 

Ευρώπης στους ιεροπολεμιστές και στην επαναστατική τους ιδεολογία είναι δύσκολη 

υπόθεση. Τους εξτρεμιστές, όπως έγινε καταφανές από την εν λόγω εργασία, δεν τους 

ενδιαφέρει ο διάλογος, ο συμβιβασμός ή η συμμμετοχή σε μία πολιτική διαδικασία. Ο 

Martin Wight αναφέρει για τους επαναστατικούς  οτι ο πόλεμος είναι το μέσο για την 

επίτευξη της ειρήνης και το μέσο ή το εργαλείο της ιστορίας, έτσι και για τους 

τζιχαντιστές η χρήση βίας είναι το μέσο για την επίτευξη των στόχων τους. Οι 

απώτεροι στόχοι τους, λοιπόν, είναι να εξαναγκάσουν τον υπόλοιπο κόσμο να ζήσει 

σύμφωνα με τη δική τους εκδοχή του Ισλάμ, εκκαθαρίζοντας τις κοινωνίες από τους 

απίστους, μέσω της επιδίωξης μιας παγκόσμιας κυριαρχίας. 

Οι χώρες της Ευρώπης θα πρέπει να βρούν λογικές στρατηγικές, οι οποίες θα 

αξιοποιούν τις αποτυχίες των ιεροπολεμιστών, θα αποτρέπουν την εκτόξευση βίαιων 

επιθέσεων και θα προλαμβάνουν την όποια κίνησή τους, έως ότου να παρεμποδίσουν 

                                                           
196 Μπίτσιος Κ. 2016. Η Καθημερινή: 

http://www.kathimerini.gr/868269/opinion/epikairothta/politikh/h-islamikh-tromokratia  

http://www.kathimerini.gr/868269/opinion/epikairothta/politikh/h-islamikh-tromokratia
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ως ένα ικανοποιητικό βαθμό τον πόλεμο τους με τον υπόλοιπο κόσμο. Η στρατηγική 

εναντίον των ιεροπολεμιστών πρέπει να εξετάσει βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες 

πολιτικές, έχοντας κατά νου συγκεκριμένους στόχους για κάθε στάδιο του αγώνα, 

όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη θεωρία και τη χωλαίνουσα πρακτική τους. Αν 

και σήμερα ως μέσο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, βασικό ρόλο κατέχει η 

χρήση σκληρής ισχύος στα μέτωπα του Ιράκ και της Συρίας, στην παρούσα εργασία, 

παρουσιάστηκαν πολιτικές ήπιας ισχύος, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να 

βοηθήσουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της και γιατί όχι, να καθορίσουν το 

αποτέλεσμα.  

Όπως αναφέρθηκε, η χρήση ήπιας ισχύος, μπορεί να λειτουργήσει ως εσωτερική 

εξισορρόπηση, μόνο στα πρώτα στάδια της διαδικασίας της ριζοσπαστικοποίησης και 

αυτό σημαίνει οτι υπάρχει ένας χρονικός περιορισμός. Η ενίσχυση του ρόλου του 

μετριοπαθούς Ισλάμ, ως παράδειγμα προς μίμηση, ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας, 

ο οποίος θα λαμβάνει μέρος σε κάθε τζαμί στις ευρωπαϊκές πόλεις, η καθιέρωση 

πολυεπίπεδων συνδέσεων μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών και θρησκειών, 

προκειμένου να ενισχυθεί η αμοιβαία κατανόηση, η διαφορετικότητα και και η 

συνύπαρξη, είναι κάποιες από τις βραχυχρόνιες στρατηγικές αντιμετώπισης της 

τρομοκρατίας. Οι τζιχαντιστές έχουν την δυνατότητα να σκοτώνουν μεγάλο αριθμό 

απίστων και να εκπαιδεύουν τους ανερχόμενους τρομκράτες, μόνο αν διαθέτουν 

χρήματα για να αγοράσουν εκρηκτικά και έξυπνα όπλα. Οι απόπειρες, λοιπόν, να 

παγώσουν οι χρηματοδοτήσεις των εξτρεμιστών μέσω διεθνών ελέγχων των 

χρηματικών συναλλαγών και των «φιλανθρωπικών» ιδρυμάτων, είναι μέρος της 

πρόληψης, ώστε οι τζιχαντιστές να μην έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν για πιο 

εξελιγμένα όπλα.197 Όλες οι παραπάνω προσπάθειες αντιμετώπισης της τρομοκρατίας 

και της οργάνωσης ISIS σήμερα, προϋποθέτουν τη συμμετοχή στον αγώνα όχι μόνο 

των χωρών της Ευρώπης αλλά όσο το δυνατό περισσότερων χωρών απ’ όλο τον 

κόσμο. Εδώ, η διεθνής διπλωματία κατέχει πολύ σπουδαίο ρόλο σε όλη τη πορεία της 

υψηλής στρατηγικής κατά των ιεροπολεμιστών. 

Τέλος, αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι μία φράση του Patrick J. Kennedy, η οποία 

αναφέρει ότι «Η τρομοκρατία είναι ένας ψυχολογικός πόλεμος. Οι τρομοκράτες 

προσπαθούν να μας  χειραγωγήσουν και να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας, 

                                                           
197 Habeck M. 2006. Knowing the Enemy. Jihadist Ideology and the War on Terror. Yale University. 

U.S.A. σελ: 179 
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δημιουργώντας τον φόβο, την αβεβαιότητα, και την διαίρεση της κοινωνίας». Ένας 

πόλεμος, ο οποίος δεν πρέπει να επηρεάσει τις συνειδήσεις και τις ψυχές των 

ανθρώπων και να κυριαρχηθούν από τρόμο και κυρίως από καχυποψία προς τους 

υπόλοιπους μουσουλμάνους και κατ’ επέκταση σε αλλόθρησκους. Η κατανόηση στην 

διαφορετικότητα και η ειρηνηνική συνύπαρξη των ευρωπαίων πολιτών σε μία πολύ – 

πολιτισμική Ευρώπη, είναι το αντίδοτο για την ικανοποιητική αντιμετώπιση της 

ριζοσπαστικής τρομοκρατίας. 
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