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1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η μετανάστευση αποτελεί συχνό φαινόμενο στην νοοτροπία των μουσουλμάνων.  Εδώ και 

δεκατρείς αιώνες σύνολη η Ευρώπη βρίσκεται σε συνεχείς πολιτικοκοινωνικές τριβές με το 

Ισλάμ. Tα τελευταία χρόνια όλο και πιο έντονη είναι η μετανάστευση μουσουλμανικών 

πληθυσμών προς το χώρο της ΕΕ. Οι περισσότεροι θεωρούν και συνάμα φοβούνται πως 

απώτερος σκοπός αυτής της μαζικής μετανάστευσης είναι η ισλαμοποίηση της Ενωμένης 

Ευρώπης ( Στάμκος, 2015). 

 

Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία επιχειρείται μία προσέγγιση της διαδρομής του 

Ισλάμ στο χώρο της ΕΕ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έως σήμερα, ορίζοντας ως εργαλείο 

προσέγγισης και ανάλυσης του συγκεκριμένου πολύπλευρου φαινομένου την βιβλιογραφική 

έρευνα και την ανάλυση ιστορικών πηγών πληροφόρησης.  

 

Περίπου δεκαπέντε με είκοσι εκατομμύρια μουσουλμάνοι κατοικούν σήμερα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υποστηρικτές του Ισλάμ αποτελούν πλέον την πλειοψηφία των 

μεταναστών, καθώς και τη δεύτερη μεγαλύτερη θρησκευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής 

κοινωνίας. Οι μεγαλύτερες μουσουλμανικές κοινότητες βρίσκονται σε Γαλλία, Γερμανία, 

Μεγάλη Βρετανία και ο ρυθμός ανάπτυξης τους επιταχύνεται συνεχώς. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των μουσουλμάνων που ζουν στην Δυτική Ευρώπη προέρχονται κυρίως από την 

οικονομική μετανάστευση της δεκαετίας του ’60 και του ’70, οι απόγονοι τους δεύτερης και 

τρίτης γενιάς που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ευρώπη, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται 

με τη θρησκεία του Ισλάμ,  και πρόσφατα έφτασαν και πολιτικοί πρόσφυγες από τις 

μουσουλμανικές χώρες. 

 

Ο 20ος αιώνας αναντίρρητα χαρακτηρίστηκε από δύο κυρίαρχα ζητήματα αντικειμενικώς 

περιπεπλεγμένα μεταξύ τους, την ευρωπαϊκή αποικιοκρατία και τον αγώνα ανεξαρτησίας του 

συνόλου του μουσουλμανικού κόσμου. Αδιαμφισβήτητα τα αποτελέσματα της 

αποικιοκρατικής περιόδου παραμένουν ζωντανά ακόμη και σήμερα, καθώς αυτή επηρέασε 

και μετέβαλε άρδην τον σύγχρονο γεωγραφικό και ανθρωπολογικό χάρτη του σημερινού 

μουσουλμανικού κόσμου εντός των πλαισίων του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου καθώς 

έθεσε τα όρια της γεωγραφικής και πολιτικοδιοικητικής αναπροσαρμογής σε όλο το φάσμα 

των μουσουλμανικών περιοχών αναφοράς. Παρά τη μακρά ιστορία του Ισλάμ στην ΕΕ, οι 

ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια ευαισθητοποιήθηκαν απέναντι στις 

μουσουλμανικές τους κοινότητες. Η ενσωμάτωση των μουσουλμάνων έχει πλέον αυξημένη 
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σημασία στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα,  δεδομένου πως τρομοκρατικές επιθέσεις ξεκίνησαν σε 

ευρωπαϊκό έδαφος από μουσουλμάνους μετανάστες, μετατρέποντας την ενσωμάτωση των 

μουσουλμανικών κοινοτήτων σε ζήτημα υψίστης σημασίας για τις πολιτικές της ΕΕ. 

 

Η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Σουηδία είναι οι 

χώρες με το μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό. Οι χώρες αυτές παρουσιάζουν 

σημαντικό ενδιαφέρον, καθώς η κάθε μια έχει τη δική της πολιτική απέναντι στους 

μετανάστες. Για παράδειγμα, Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία χαρακτηρίζονται από μια 

πολυπολιτισμική προσέγγιση της ένταξης των μεταναστών, η οποία έως ένα μεγάλο βαθμό 

προωθεί ενεργά την οργάνωση και τη θεσμοθέτηση των μουσουλμανικών κοινοτήτων 

(Entzinger, 2003). Αντίθετα, οι πολιτικές της Γερμανίας και της  Ελβετίας είναι περισσότερο 

αυστηρές απέναντι στους μουσουλμάνους μετανάστες, γεγονός που δημιουργεί δυσκολία 

στην απόκτηση ίσων δικαιωμάτων, επίσημης αναγνώρισης και υποστήριξης της πολιτιστικής 

τους ταυτότητας. Και στις δύο χώρες οι μουσουλμάνοι μετανάστες αντιμετωπίζονται 

περισσότερο ως εργατικά χέρια και οι προσπάθειες ένταξής τους επικεντρώθηκαν κυρίως 

στην αγορά εργασίας (Eurislam, 2012). Η Γαλλία από την άλλη είναι γνωστή για την 

προσήλωση της σε μια περισσότερο  ρεπουμπλικανική πολιτική απέναντι στο ζήτημα της 

ένταξης των μουσουλμάνων μεταναστών, που σημαίνει πως αυτοί απολαμβάνουν ίσα 

δικαιώματα με τον υπόλοιπο πληθυσμό του γαλλικού κράτους. Τέλος , το Βέλγιο έχει δύο 

διαφορετικές προσεγγίσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, που βασίζονται στις διαφορετικές  

πολιτικές προσεγγίσεις μεταξύ Βαλλωνικής και Φλαμανδικής Κοινότητας. 
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2.0 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΣΛΑΜ 

2.1Ισλάμ 

Για να κατανοήσει κάποιος τι ακριβώς ορίζουμε με τον όρο «Ισλάμ» , θα πρέπει να 

ερευνήσει εις βάθος όλες τις διαφορετικές του εκφάνσεις. Και αυτό γιατί κάνοντας λόγο για 

Ισλάμ δεν εννοούμε μια μονοδιάστατη έννοια. Απαιτεί γνώση του τρόπου ζωής των 

μουσουλμάνων και  εξοικείωση με τις αξίες αυτών. Για να γίνει όμως αυτό σωστά , πρέπει να 

αποβάλλουμε τον ορθολογισμό μας, έτσι όπως αυτός έχει διαμορφωθεί λόγω της ευρωπαϊκής  

ιστορίας και κουλτούρας μας. Η μη γνώση των ζητημάτων του πολιτιστικού και ιστορικού 

υποβάθρου των αραβικών χωρών οδηγεί συνήθως σε τοποθετήσεις κατά του 

μουσουλμανικού κόσμου καθώς και του ίδιου του Ισλάμ. 

 

Αναφερόμενοι σε αυτό, μιλάμε για μια μονοθεϊστική θρησκεία που ιδρύθηκε κατά το πρώτο 

μισό του 7ου αι.  μ.Χ. από τον προφήτη Μωάμεθ στις περιοχές της σημερινής Σαουδικής 

Αραβίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην μοναδικότητα και το απρόσιτο του Θεού ( Αλλάχ) . 

Σύμφωνα με το Ισλάμ δεν υπάρχει κανένας όμοιος του και κανένας δεν μπορεί να συγκριθεί 

μαζί του. Μεταξύ του Αλλάχ και κάθε άλλης υπάρξεως υπάρχει αγεφύρωτο χάσμα                 

( Γιαννουλάτος, 2006 σ.192 ). Στο Ισλάμ δεν υπάρχει κάποια κεντρική εξουσία πέραν από 

αυτή του Κορανίου.  Δεν υπάρχει κάποιος δάσκαλος για παράδειγμα , που να μπορεί να 

διδάξει τι είναι το Ισλάμ και τι δεν είναι . Αυτός είναι και ο λόγος που ο καθένας μπορεί να 

ερμηνεύσει το Κοράνι, όπως προτιμά ο ίδιος και επικαλούμενος την εξουσία του , να διαδίδει 

πως κηρύττει το αληθινό Ισλάμ ( Robert, 2002 σ.9 ).  

 

Όπως αναφέρει ο Γαβρόγλου (2001) «ο ορθολογισμός μας δεν είναι η τυπική λογική που 

χρησιμοποιούμε για να αποτιμήσουμε την οποιανδήποτε εγκυρότητα των επιχειρημάτων μας. 

Ο ορθολογισμός μας έχει και αυτός σημαδευτεί από την ιστορική πορεία του δικού μας 

πολιτισμού και άρα υποκρύπτει αξιολογήσεις και αποτιμήσεις με τα κριτήρια των δικών μας 

αξιών , που και αυτές έχουν ιστορικά διαμορφωθεί. Όταν λοιπόν προσπαθούμε να 

κατανοήσουμε το Ισλάμ, αναπόφευκτα το πράττουμε μέσα από αυτό το πλαίσιο στο οποίο 

έχουμε διαμορφωθεί» (Γαβρόγλου 2001, σ.43).  

 

Η αραβική λέξη «Ισλάμ»  προϋπήρχε προ της επικρατήσεως της θρησκείας του Μωάμεθ και 

στην κυριολεξία της σημαίνει υποταγή. Ετυμολογικά έχει τις ρίζες της στην αραβική λέξη 

«σουλαμά». Στο παρελθόν είχε τη σημασία της συμφωνίας, της συνθήκης, του λόγου της 

τιμής για το κλείσιμο μιας υποθέσεως. Ο Μωάμεθ όμως με το κήρυγμά του έδωσε νέο 
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περιεχόμενο στη λέξη «Ισλάμ». Ουσιαστικά, ο τρόπος ζωής που λέγεται Ισλάμ είναι η 

ολοκληρωτική αποδοχή των διδαγμάτων και της καθοδήγησης του Θεού όπως αυτός 

αποκαλύφθηκε στον τελευταίο του Προφήτη, τον Μωάμεθ ( Κουρκούμπας, 2006). 

Οποιοσδήποτε υποτάσσει την επιθυμία του στη βούληση του θεού ονομάζεται 

μουσουλμάνος. Ο μουσουλμάνος είναι αυτός που πιστεύει στον Θεό και αγωνίζεται για μια 

ολική αναδιοργάνωση της ζωής του. Το Ισλάμ είναι μια πίστη, ένας κώδικας ζωής που 

περιέχει νόμους , οπότε περιέχει και πολιτικό σύστημα , το οποίο κατά το Ισλάμ είναι 

θεόσταλτο. 

 

2.2 Ο Προφήτης Μωάμεθ 

H θρησκευτική κατάσταση στην αραβική χερσόνησο, πριν από την γέννηση του Μωάμεθ, 

ήταν αρκετά πολύπλοκη λόγω της ύπαρξης πολλών και διαφορετικών εβραϊκών και 

χριστιανικών κοινοτήτων. Ο Μωάμεθ γεννήθηκε στη Μέκκα περί το 570 μ. Χ.  και ανήκε 

στη φυλή των Κουραϊσιτών και συγκεκριμένα στο γένος των Χασίμ. Ο πατέρας του 

ονομαζόταν AbdAllah, πέθανε λίγους μήνες πριν από την γέννηση του και η μητέρα του, 

Amina,   πέθανε όταν ο Μωάμεθ ήταν έξι ετών. Μετά τον θάνατο της μητέρας την ανατροφή 

του ανέλαβαν ο παππούς και ο θείος του. Στα οκτώ του χρόνια έχασε  και τον παππού του , 

οπότε την ανατροφή του αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο θείος του , AbuTalib ( Γιαννουλάτος, 

2006  σ.103-104).  

 

Στα εικοσιπέντε χρόνια του ο Μωάμεθ (595 μ. Χ. ) παντρεύτηκε την κατά δεκαπέντε χρόνια 

μεγαλύτερη του Χαντίτζα. Ο Μωάμεθ ξεκίνησε ως οικονόμος της , εξελίχθηκε σε 

διεκπεραιωτή των επιχειρήσεών της και τέλος σε σύζυγό της. Μαζί έκαναν τέσσερις γιους 

και δύο κόρες ( Γιαννουλάτος, 2006 σ.107). 

 

Ο Μωάμεθ αποτελούσε μια ιδιάζουσα θρησκευτική μορφή. Αποσυρόταν συχνά στην έρημο, 

συνήθως στο σπήλαιο Hira κοντά στη Μέκκα, και στοχαζόταν για προβλήματα της ζωής, της 

κοινωνίας, της αδικίας, του Θεού και της τελικής κρίσης. Σε ηλικία σαράντα ετών λοιπόν, 

και ενώ βρισκόταν στο σπήλαιο Hira βίωσε μια παράξενη πνευματική εμπειρία, την οποία 

ερμήνευσε ως κλήση στο προφητικό του έργο. Οραματίστηκε τον άγγελο Γαβριήλ, που είχε 

τη μορφή ενός άνδρα, να του ανακοινώνει πως αυτός θα ήταν ο απεσταλμένος του Θεού. ( 

Γιαννουλάτος, 2006 σ.110-111). 
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Σύμφωνα με την παράδοση , για τρία χρόνια ο Μωάμεθ ανέφερε και  σχολίαζε μόνο σε 

κοντινά του πρόσωπα το προφητικό του όνειρο. Επίσημα άρχισε να δρα το 613 στον λόφο 

Safa, στο κέντρο της Μεκκα. Με το πρώιμο  κήρυγμά του καλούσε το πλήθος  να τον 

ακολουθήσει στο δρόμο του Ισλάμ. Κεντρικά θέματά του ήταν η ηθική του ανθρώπου, η 

ευθύνη του απέναντι στον δημιουργό του, η τελική κρίση και η ανάσταση των νεκρών, με 

περιγραφές των απολαύσεων που θα γευόντουσαν όσοι θα κατέληγαν στον παράδεισο και 

των μαρτυρίων για όσους θα κατέληγαν στην κόλαση. Ο Μωάμεθ δεν είχε ως στόχο του τη 

δημιουργία μιας νέας θρησκείας αλλά την αναστήλωση της μονοθεϊστικής θρησκείας του 

Αβραάμ.1  Όπως είναι λογικό όμως , με αυτά που διακήρυττε προκάλεσε τα σκωπτικά σχόλια 

και τον χλευασμό πολλών, και αυτό γιατί, θεωρούσαν πως η νέα θρησκεία που κήρυττε την 

πίστη σε έναν Θεό και ήταν αντίθετη με την ειδωλολατρεία και τον πολυθεϊσμό που 

επικρατούσε μέχρι τότε στην περιοχή, που ήταν σημαντικό θρησκευτικό κέντρο 

διαφορετικών φυλών,  υπονόμευε τα συμφέροντα των εμπόρων της περιοχής2( Γιαννουλάτος, 

2006 σ.113). 

 

Με το πέρασμα του χρόνου οι ιδέες του Μωάμεθ δεχόντουσαν όλο και μεγαλύτερη επίθεση 

από το κατεστημένο σε σημείο που κατέληγε η θέση του να είναι τρομερά επισφαλής. Ο 

προφήτης λοιπόν, αναγκάστηκε να στείλει πολλούς από τους οπαδούς του στην Αιθιοπία, 

υπό την προστασία του χριστιανού αυτοκράτορα. Το 620 μ. Χ. ο Μωάμεθ έλαβε μια 

πρόσκληση από τους κατοίκους της πόλης Γιαθρίμπ, οι οποίοι είχαν ανάγκη τη βοήθεια του, 

λόγω έντονων διαμαχών μεταξύ των τοπικών φυλών και θεωρούσαν πως ο Προφήτης είναι ο 

περισσότερο άξιος και τίμιος για να τους βοηθήσει ( Μακρής, 2004 σ.68).  Έτσι το 622 ο 

Μωάμεθ μαζί με όσους πιστούς είχε, μεταναστεύει στη Γιαθρίμπ, η οποία στην πορεία 

μετονομάστηκε σε Μεδίνα, δηλαδή «πόλη του Προφήτη». Η φυγή του Μωάμεθ από τη 

Μέκκα είναι γνωστή με τον όρο «Εγίρα» και το έτος 622 αποτελεί την αρχή του 

μουσουλμανικού ημερολογίου. 

 

Η μετανάστευση του Μωάμεθ στην Μεδίνα έπαιξε καθοριστικό ρόλο καθώς έδωσε την 

ευκαιρία στον Προφήτη να ιδρύσει την πρώτη ισλαμική κοινότητα της ιστορίας, 

αποτελούμενη από τους εξόριστους της Μέκκα και τους κατοίκους της Μεδίνας που 

                                                           
1 Ο Μωάμεθ παρουσίασε τον εαυτό του ως ερμηνευτή του ηθικού μονοθεϊσμού του Αβραάμ, του 
μόνου που έμεινε συνεπής στην αληθινή μονοθεΐα. Έτσι το Ισλάμ ακολουθεί τη θρησκεία του Αβραάμ και 
προηγείται όλων των θρησκειών ενώ συνιστά μια νέα φάση του πρωταρχικού μονοθεϊσμού. 
2 Η Μέκκα βρίσκεται 77 χιλιόμετρα από την Ερυθρά Θάλασσα σε μια βραχώδη κοιλάδα του νότιου 
Χιτζάζ. Από αυτή τη θέση η Μέκκα δεσπόζει στο σταυροδρόμι των διαδρομών των καραβανιών που συνδέουν 
το βορρά με το νότο, αλλά και την ανατολή με τη δύση. Εξαιτίας της τοποθεσίας της λοιπόν, είχε γίνει από 
πολύ νωρίς βασικός σταθμός εμπορίου.  
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ασπάστηκαν το Ισλάμ . Μια κοινότητα που θα βασιζόταν εξολοκλήρου στο Ισλάμ, όσον 

αφορά όχι μόνο την προσωπική ζωή των μελών της αλλά και αυτή καθαυτή την κοινωνικής 

της δομής. Το Ισλάμ ήταν κάτι παραπάνω από κώδικας συμπεριφοράς, ήταν όπως αναφέρει 

και ο Μακρής ( 2004) « ένα νόμο-μοντέλο συμπεριφοράς που διαχεόταν σε όλες τις 

κοινωνικές πρακτικές και αξίες και τις μετουσίωνε σε κάτι καινούριο, σε κάτι διαφορετικό 

από αυτό που υπήρχε μέχρι τότε».  

 

Η ισλαμική πολιτεία στη Μεδίνα ήταν ένα πολίτευμα, μια κοινωνική τάξη πραγμάτων, ένα 

προσωπικό και κοινωνικό όραμα απόλυτα συνυφασμένο με το Ισλάμ ως θρησκευτική 

παράδοση, ως πολιτική πρακτική και ως κοινωνική επιταγή, με τον Μωάμεθ να βρίσκεται 

στη θέση του θρησκευτικού, πολιτικού και στρατιωτικού αρχηγού της Κοινότητας των 

πιστών. Στα αραβικά αυτή η πρώτη Κοινότητα Πιστών ονομάζεται «umma» ( Μακρής, 2004 

σ.69-72 ). Την άνοιξη του 632 ολόκληρη η Αραβία ενώθηκε κάτω από τη σημαία του Ισλάμ . 

Ο Μωάμεθ πέθανε τον Ιούνιο του ίδιου έτους και τάφηκε στη Μεδίνα (Μακρής, 2004 σ.72-

73).  

 

2.3 Το Κοράνι & Η Δομή Του 

Όπως αναφέρει ο Γιαννουλάτος (2016) για το Ισλάμ , την εποχή που ο Μωάμεθ άρχισε το 

έργο του, υπήρχαν ήδη ανεπτυγμένες θρησκείες , δηλαδή ο Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός, 

οι οποίες βασιζόντουσαν σε ιερά κείμενα, ενώ  η αραβική ειδωλολατρία στηριζόταν μόνο  σε 

προφορικές παραδόσεις και θρύλους. Θέλησε λοιπόν, και η δική του θρησκεία να έχει ένα 

γερό στήριγμα.  

 

Θεμελιώδους σημασίας για τους πιστούς του Ισλάμ είναι η πίστη στο Κοράνι. Το όνομά του 

σημαίνει «Απαγγελία» και συχνά μπορεί να το βρει κάποιος με τον όρο «αλ Κουράν αλ 

Καρίμ» που σημαίνει το «Ευγενές Ανάγνωσμα». Σύμφωνα με την επίσημη σουννιτική 

θεολογία  το Κοράνιο είναι ουράνιο βιβλίο και  αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους μέσω του 

Προφήτη Μωάμεθ σε μια περίοδο είκοσι τριών περίπου ετών. Οι μουσουλμάνοι  πιστεύουν 

πως  το κορανικό κείμενο αντιστοιχεί  ακριβώς σε αυτά που αποκαλύφθηκαν στον Μωάμεθ 

μέσω του αγγέλου Γαβριήλ, θεωρώντας ότι είναι ο λόγος του Θεού και η καταγραφή της 

αποκάλυψης στο ανθρώπινο γένος. Αποτελεί τον θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο βασίζεται 

όλο το Ισλάμ και θεωρείται ως το αντίγραφο ενός ουράνιου αρχέτυπου, αφού στη γη υπάρχει 

μόνο ένα αντίγραφο αυτού.  
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Σε αντίθεση με τη σουννιτική θεολογία, βρίσκεται η  άποψη που υποστηρίζει η ψυχρή 

φιλολογική τοποθέτηση των θρησκειολόγων που βρίσκονται εκτός Ισλάμ. Αυτή αναφέρει ότι 

ο Μωάμεθ είχε κοντά του διάφορους γραφείς , οι οποίοι κατέγραφαν τις προφητείες του ή 

αποσπάσματά τους σε ό, τι διαθέσιμες επιφάνειες είχαν . Πολλά κομμάτια των κηρυγμάτων 

του όμως δεν διασώθηκαν παρά μόνο στη μνήμη και στις καρδιές των οπαδών του                  

( Γιαννουλάτος, 2006 σ.142). 

 

Ο ι περισσότεροι μουσουλμάνοι ερευνητές εξηγούν πως  η  λέξη Κοράνι προέρχεται από το 

ουσιαστικό του ρήματος qara΄a, το οποίο είναι σημιτικό . Παράγωγο του ρήματος αυτού 

είναι και η λέξη qur’an , η οποία βρέθηκε και στην αρχαία συριακή χρησιμοποιούμενη από 

τους Σύριους Χριστιανούς προς δήλωσιν των λειτουργικών αναγνωσμάτων και σημαίνει 

ανάγνωση, απαγγελία, κήρυγμα. Στο Κοράνιο συναντιέται πολλές φορές το ρήμα στην 

προστακτική του έγκλιση, δηλαδήiqra, που μεταφράζεται ως «ανάγνωσε». Σύμφωνα με τις 

μουσουλμανικές παραδόσεις όμως ο Μωάμεθ λάμβανε τα μηνύματα μέσω της ακοής ή της 

καρδιάς. Έτσι το iqra θα μπορούσε να μεταφραστεί ως ανάγγειλε ή κήρυξε και συνεπώς η 

λέξη qur’an να αποδοθεί ως κήρυγμα ή αναγγελία (Γιαννουλάτος, 2006 σ.139).  Και αυτό 

εξηγεί το  γιατί από πλευράς ύφους και σύνταξης το Κοράνι είναι κυρίως προς απαγγελία 

παρά γραπτό κείμενο προς ανάγνωση ( Μακρής, 2004 σ.117).   

 

Μετά τον θάνατο του Μωάμεθ , πολλές από τις αποκαλύψεις του Θεού προς το πρόσωπό του 

ήταν ήδη καταγεγραμμένες σε διάφορου είδους υλικά, όπως φύλλα φοινίκων , δέρματα και 

λίθινες πλάκες. Ο χαλίφης Αμπού Μπακρ , που υπήρξε ο πρώτος χαλίφης και ηγέτης  του 

ισλαμικού κράτους από το 632 έως το 634 μ. Χ. ενδιαφέρθηκε για την περισυλλογή των 

προφητειών του Μωάμεθ καθώς υπήρχε κίνδυνος να χαθούν. Έτσι επιφόρτισε τον Ιμπν 

Θααμπίτ, έναν από τους γραμματείς του Προφήτη να τις συγκεντρώσει όλες 

καταγεγραμμένες και μη σε ένα βιβλίο.  

 

Το Κοράνι αποτελείται από 450 σελίδες και διαιρείται σε 114 τμήματα που ονομάζονται 

suwar. Η έκταση της κάθε sura (ενικός αριθμός) ποικίλλει από 3 στίχους έως 286-287 και 

κάθε στίχος μπορεί να έχει από 2 έως 10.000 λέξεις. Η κατάταξη των κεφαλαίων δεν γίνεται 

βάσει λογικής ή χρονολογικής σειράς και το υλικό τους είναι συχνά ανομοιόμορφο και χωρίς 

συνοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ανάγνωσή του να είναι αρκετά δύσκολη.  Προηγούνται 

συνήθως τα εκτενέστερα και ακολουθούν τα συντομότερα. Εξαίρεση αποτελεί το πρώτο 

κεφάλαιο, «Η Έναρξις», που είναι μια σύντομη sura σε μορφή προλόγου. Αυτή απαγγέλλεται 

από τους πιστούς  δύο φορές σε κάθε προσευχή τους, περικλείοντας όλους τους 
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μουσουλμάνους μέσω της χρησιμοποίησης πρώτου πληθυντικού προσώπου. Η σημασία της 

για τους μουσουλμάνους αντιστοιχεί στη σημασία που δίνουν οι χριστιανοί  στην Κυριακή 

προσευχή. Στους μουσουλμάνους οι suwar είναι συνήθως γνωστές με τις εξής ονομασίες : Η 

Έναρξη, Ο Οίκος Εμράν, Η Τράπεζα, Ιωσήφ, Αβραάμ, Η Μαριάμ, Η Νυχτερινή Οδοιπορία, 

Οι Έλληνες και άλλα πολλά ονόματα. Στην δυτική επιστήμη αναφέρονται με τον αριθμό της 

σειράς τους στο αυθεντικό κείμενο (Γιαννουλάτος, 2006 σ.145-146) . 

 

Οι suwar διακρίνονται κατά κανόνα σε δύο κατηγορίες: αυτές που αποκαλύφθηκαν στη 

λεγόμενη πρώιμη περίοδο του Μωάμεθ, όταν δηλαδή βρισκόταν ακόμα στη Μέκκα και αυτές 

που αποκαλύφθηκαν όταν είχε διαφύγει στη Μεδίνα. Δεν υπάρχει ομοιομορφία στις suwar 

της πρώτης περιόδου. Άλλες είναι σύντομες με ρυθμό και ποιητικά γνωρίσματα και άλλες 

εκτενέστερες που αν και διατηρούν το ποιητικό στοιχείο διαπραγματεύονται πιο πεζά 

θέματα. Οι suwar της περιόδου αυτής αναφέρονται συνήθως στα σημάδια του Θεού στη 

φύση , στην ευσπλαχνία του, σε περιγραφές της μετά θάνατον ζωής είτε στον παράδεισο είτε 

στην κόλαση και στις τιμωρίες που θα υποστούν όσοι είναι άπιστοι. Οι suwar της δεύτερης 

περιόδου τονίζουν την αυξανόμενη δύναμη που κατείχε ο Προφήτης και η Κοινότητα των 

Πιστών σε ό, τι έχει να κάνει με τις πολιτικές εξελίξεις και τα πιο σημαντικά γεγονότα που 

διαδραματίστηκαν μετά την φυγή του Μωάμεθ από την Μέκκα , την  Εγίρα (Μακρής, 2004 

σ.118) . 

 

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

αραβικής γλώσσας, τη λεγόμενη κορανική που είναι η καθαρεύουσα της Χετζάζης , δηλαδή 

της σημερινής Σαουδικής Αραβίας. Μετά τον θάνατο του Μωάμεθ όμως , το Ισλάμ ξέφυγε 

από τα σύνορα της Αραβίας και απλώθηκε σε όλο το μήκος του αποκαλούμενου τότε 

«πολιτισμένου κόσμου», οπότε, όπως είναι λογικό, οι Άραβες κατακτητές αντιμέτωποι με 

εκατομμύρια αλλόγλωσσων υπηκόων, είχαν σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας, γεγονός που 

οδήγησε τη γλώσσα σε μια σημαντική αλλαγή, στην απώλεια της πολυπλοκότητάς της και 

του δυσνόητου λεξιλογίου της.  

 

Σύμφωνα με τις παραδόσεις του Ισλάμ , το Κοράνι καταλαμβάνει περίοπτη θέση στο πλαίσιο 

των τριών μονοθεϊστικών παραδόσεων της Μέσης Ανατολής , δηλαδή του Ιουδαϊσμού, του 

Χριστιανισμού και του Ισλάμ. Εκφράζει ένα είδος σκληρού μονοθεϊσμού. Παρουσιάζεται 

σαν την τελευταία Διαθήκη του Θεού προς τους ανθρώπους θέλοντας να τους οδηγήσει στο 

σωστό δρόμο. Για αυτό το λόγο θεωρείται από πολλούς «η κορωνίδα και η τελείωση της 



11 
 

μονοθεϊστικής παράδοσης της Μέσης Ανατολής , το τελευταίο σκαλί σε μια συνομιλία Θεού 

και ανθρώπου που διήρκησε αιώνες» , όπως αναφέρει ο Μακρής (2004).  

 

Οι μουσουλμάνοι πιστεύουν πως το Κοράνι δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι μια νέα 

αποκάλυψη, ακριβώς όπως και το Ισλάμ δεν είναι μια νέα θρησκεία . Αντιθέτως είναι η 

αρχική και αυθεντική διαθήκη της θρησκείας του ενός και μόνου Θεού, ο οποίος 

εμφανίστηκε πρώτα στον Αβραάμ και στην πορεία στον Μωυσή, στον Ιησού και τέλος στον 

Μωάμεθ (Μακρής, 2004 σ.119-120).  

 

2.4 Οι 5 Στύλοι Του Ισλάμ  

Όπως αναφέρει ο  Ζιάκας ( 2003) «αυτό που έχει σημασία για το Ισλάμ είναι τα καθήκοντα 

των πιστών και όχι η θεωρητική θεολογική γνώση, όχι η δογματική διδασκαλία, αλλά η 

τήρηση των εντολών του Θεού, τα οποία συνιστούν την ουσία του Ισλάμ. Για αυτό τα πέντε 

βασικά καθήκοντα κάθε μουσουλμάνου, τα οποία συνιστούν τις κοινωνικές και θρησκευτικές 

αξίες της ισλαμικής θρησκείας , ονομάζονται «Στύλοι του Ισλάμ». Αυτοί αποτελούν πέντε 

βασικές πράξεις στη θρησκεία του Ισλάμ που θεωρούνται υποχρεωτικές από τους πιστούς 

και είναι το θεμέλιο της μουσουλμανικής ζωής. Η συμμόρφωση και η τήρηση των εντολών 

αυτών κάνει τους πιστούς τέλειους μουσουλμάνους .Οι σιίτες και οι σουνίτες συμφωνούν 

σχετικά με τα ουσιώδη στοιχεία για την εκτέλεση και την πρακτική αυτών των πράξεων, η 

διαφορά μεταξύ τους έγκειται στο γεγονός ότι οι σιίτες χρησιμοποιούν άλλη ονομασία. 

 

Οι πέντε «Στύλοι του Ισλάμ» προσφέρουν στους μουσουλμάνους ένα πλαίσιο που έχει 

ταυτόχρονα θρησκευτικό και πολιτικό χαρακτήρα. Όπως έχω αναφέρει και στο αρχικό 

κεφάλαιο περί Ισλάμ είναι αρκετά δύσκολος ή καλύτερα αδύνατος ο διαχωρισμός θρησκείας 

και πολιτικής. Αυτό άλλωστε είναι εμφανές και από το γεγονός πως  ο Μωάμεθ για το Ισλάμ 

ήταν θρησκευτικός, πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης. 

 

Ο πρώτος στύλος του Ισλάμ  είναι η shahada, δηλαδή η ομολογία πίστεως. Είναι η πίστη 

στον έναν και μοναδικό Θεό και στο προφητικό αξίωμα του Μωάμεθ. Η ομολογία αυτή είναι 

η επίσημη πράξη μέσω της οποίας ένα άτομο γίνεται μουσουλμάνος. Χωρίς αυτή την 

ομολογία κανένας δεν μπορεί να ανήκει στο Ισλάμ. Όλοι οι μουσουλμάνοι ομολογούν 

ομόφωνα « Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από τον Αλλάχ, και ο Μωάμεθ είναι ο Προφήτης 

του». Για να είναι όμως ολοκληρωμένη η πίστη , πρέπει να συνοδεύεται από τα υπόλοιπα 

τέσσερα καθήκοντα (Ζιάκας, 2003 σ.76-80).  
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Δεύτερος στύλος του Ισλάμ είναι η salat δηλαδή η τελετουργική προσευχή. Σύμφωνα με το 

κορανικό όραμα δεν υπάρχει θρησκεία χωρίς προσευχή. Η salat  αποτελείται από τις πέντε 

καθημερινές προσευχές, έτσι όπως τις καθορίζει ο ισλαμικός νόμος. Οι πιστοί πρέπει να 

προσεύχονται ανεξαρτήτως του που βρίσκονται, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να 

προσεύχονται μόνο στο τζαμί. Στη salat ανήκει και η επίσημη προσευχή που τελείται κάθε 

Παρασκευή μεσημέρι, στο κεντρικό τζαμί της Κοινότητας. Για το Ισλάμ η Παρασκευή είναι 

η ημέρα της επίσημης λατρείας, αντί της Κυριακής για τον χριστιανισμό και του Σαββάτου 

για τους Εβραίους. 

 

Αρχικά η salat πραγματοποιούνταν δύο φορές την ημέρα, αργότερα όμως έγινε αποδεκτό ότι 

έπρεπε να τελείται πέντε φορές καθημερινά. Η προσευχή λοιπόν γίνεται κάθε πρωί ( μεταξύ 

αυγής και ανατολής του ηλίου) , κάθε μεσημέρι και δειλινό (όταν ο ήλιος πλησιάζει προς τη 

δύση του), κάθε φορά μετά το ηλιοβασίλεμα και κάθε βράδυ ( τις πρώτες ώρες της νύχτας).  

Οι ώρες προσευχής ανακοινώνονται από τον  μουεζίνη από ένα περίοπτο σημείο, συνήθως το 

μιναρέ του τζαμιού,  με δημόσιο κάλεσμα των πιστών. Για να προσευχηθεί κάποιος, πρέπει 

να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία  περιλαμβάνει το πλύσιμο 

(ουουντού), τις υποκλίσεις και τις γονυκλισίες και διάφορα άλλα τελετουργικά (Ζιάκας, 2003 

σ.76-78).  

 

Ο τρόπος που τελείται η salat  καθώς και η δομή της,  έχουν χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα 

την προσωπική προσευχή του Προφήτη. Αυτή η προσευχή είχε δοθεί στον Μωάμεθ ως 

ατομικό καθήκον. Με την πάροδο του χρόνου όμως,  άρχισαν να προσεύχονται μαζί του και 

οι πιστοί γύρω του, μετατρέποντάς την έτσι σε ένα από τα σημαντικότερα συλλογικά 

καθήκοντα των μουσουλμάνων. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από ανάλογα κορανικά 

χωρία (Μακρής, 2004 σ.255).  

 

Τρίτος στύλος του Ισλάμ είναι η zakat, δηλαδή η νομικώς καθορισμένη «ελεημοσύνη». Με 

πιο απλά λόγια είναι η προσφορά μέρους του εισοδήματος κάποιου για συγκεκριμένους 

σκοπούς, όπως παραδείγματος χάρη για τους άπορους ή για όσους έχουν  ανάγκες είτε 

οικονομικές είτε ανάγκες διαβίωσης. Η προσφορά αυτή, δηλαδή ο φόρος επιβάλλεται σε 

συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, όπως στα γεωργικά προϊόντα, στα ζώα που κάποιος 

μπορεί να έχει στην κατοχή του, στο χρυσό και το ασημί και στα εμπορεύματα. Τα έσοδα 

διατίθενται σε οκτώ κατηγορίες, στους φτωχούς, σε αυτούς που έχουν ανάγκη, σ’ αυτούς που 

εργάζονται για την καταβολή και τη διανομή της zakat, σε εκείνους των οποίων η καρδιά 
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μπορεί να κερδηθεί, στους δούλους , σε αυτούς που έχουν χρέη, σ’ αυτούς που ασχολούνται 

με τη διάδοση του Ισλάμ, είτε ως στρατιώτες είτε ως διδάσκαλοι και τέλος, στους ξένους που 

έχουν χάσει τον δρόμο τους και βρίσκονται ανάμεσα σε μουσουλμάνους (Μακρής, 2004 

σ.286) .  

 

Τέταρτος στύλος του Ισλάμ είναι η sawm, δηλαδή η νηστεία. Κατά το Ramadan, ή στα 

ελληνικά Ραμαζάνι3 , συγκεκριμένα την 27η νύχτα  του μήνα αυτού, «Νύχτα της Δύναμης» 

όπως ονομάστηκε, ο Θεός αποκάλυψε στον Προφήτη Μωάμεθ το Κοράνι. Για αυτό το λόγο 

θεωρείται ιερός μήνας από τους μουσουλμάνους (Μακρής, 2004 σ.305). Ο μήνας αυτός 

λοιπόν αποτελεί την περίοδο της νηστείας των μουσουλμάνων παγκοσμίως. Η 

μουσουλμανική νηστεία είναι αρκετά ιδιόρρυθμη, καθώς αναφέρεται στην αποχή από τη 

στερεά και υγρή τροφή, ακόμα και το νερό, την αποχή από τη σεξουαλική επαφή, το 

κάπνισμα και άλλα.  

 

Κατά τη διάρκεια λοιπόν της νηστείας τους, οι μουσουλμάνοι νηστεύουν όλη την ημέρα, 

δηλαδή από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση του και μετά τη βραδινή προσευχή η 

νηστεία τους σταματάει για όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το μήνα αυτό, η προσέλευση των 

πιστών στα τζαμιά είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι κατά τη διάρκεια όλου του έτους. Δείχνει 

με έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο  την εσωτερική  ενότητα των πιστών του Ισλάμ. 

Φυσικά αν κάποιος διακόψει τη νηστεία του, οι κυρώσεις που προβλέπονται είναι πολύ 

σκληρές. Η 27η προς την 28η μέρα , η τελευταία μέρα δηλαδή της νηστείας γιορτάζεται με 

λαμπρότητα από όλη την ισλαμική κοινότητα και θεωρείται ως επισφράγιση της «κοινωνικής 

και αδελφικής ζωής των μουσουλμάνων» (Ζιάκας, 2003 σ.78). 

 

Πέμπτος και τελευταίος στύλος είναι το hajj, δηλαδή το προσκύνημα στη Μέκκα, καθώς και 

στον ιερό τάφο του Προφήτη Μωάμεθ στη Μεδίνα. Όλοι οι μουσουλμάνοι που είναι σε θέση 

να ταξιδέψουν, οφείλουν, έστω για μια φορά στη ζωή τους να επισκεφτούν τους ιερούς 

τόπους. Μπορούν να τους επισκεφτούν οποιαδήποτε εποχή του χρόνου επιθυμούν ,αλλά οι 

αληθινοί προσκυνητές είναι εκείνοι που θα επιλέξουν να πάνε μαζί με άλλους 

μουσουλμάνους κατά τη διάρκεια του δωδέκατου μήνα του ισλαμικού ημερολογίου, δηλαδή, 

μετά το μήνα της αποχής και της νηστείας ( Ramadan). Φυσικά, όσοι επιλέξουν να πάνε στη 

Μέκκα και αν επιθυμούν και στη Μεδίνα πρέπει να πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, 

                                                           
3Το Ραμαζάνι είναι ο ένατος μήνας του ισλαμικού σεληνιακού ημερολογίου. Ως μηνιαία εορτή 
αντιπαραβάλλεται με τη χριστιανική εορτή της Σαρακοστής. 
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τα οποία είναι: να είναι μουσουλμάνοι, ενήλικες, ελεύθεροι, δηλαδή όχι δούλοι, και τέλος να 

έχουν τη δυνατότητα να προσκυνήσουν4 (Hourani, 2013 σ.215-216).  

 

Οι προσκυνητές φροντίζουν πριν την επίσκεψή τους στη Μέκκα να είναι τελετουργικώς 

καθαροί, να απέχουν από κάθε γενετήσια πράξη και λίγο πριν φτάσουν στον ιερό τόπο να 

φορέσουν λευκό μανδύα (ihram). Τα τελετουργικά στάδια που ακολουθούν είναι κοινά για 

όλους. Βασικός άξονας του προσκυνήματος είναι η Κάαμπα. Οι πιστοί γυρίζουν επτά φορές 

γύρω από το ιερό της, προσπαθώντας να αγγίξουν τον ιερό λίθο που βρίσκεται στο κέντρο 

(Ζιάκας, 2003 σ.80). Μετά από αυτό, την 8η μέρα του μήνα βγαίνουν έξω από την πόλη και 

κατευθύνονται προς το λόφο Αραφάτ. Η διαδικασία αυτή είναι και η ουσία του 

προσκυνήματος (Hourani, 2013 σ.218). To hajj είναι μια ομολογία πίστης στον έναν και 

μοναδικό Θεό, μια έκφραση της υπακοής στην εντολή Αυτού όπως διατυπώνεται στο 

Κοράνι: «Το προσκύνημα των ιερών τόπων είναι απαραίτητο χρέος για όσους επιθυμούν και 

μπορούν να το κάνουν» (Hourani, 2013 σ.218). Και όπως πολύ εύστοχα αναφέρει ο Μακρής 

(2004), «το ετήσιο προσκύνημα στη Μέκκα δίνει την ευκαιρία στην ισλαμική παράδοση να 

γίνει αντιληπτή ως μια υπερπολιτισμική ενοποιητική θρησκευτική παράδοση , στο πλαίσιο 

της οποίας κινούνται, αναπνέουν και εντέλει τη ζωοποιούν και τη μορφοποιούν οι ιδιαίτερες 

τοπικές παραδόσεις και αντιλήψεις του παγκόσμιου μηνύματος του Ισλάμ».  

 

2.5 Τζιχάντ - Ιερός Πόλεμος 

Τζιχάντ , θεωρείται ο «πόλεμος» ενάντια σε όσους απειλούν την Κοινότητα (Ούμμα) , είτε 

πρόκειται για αλλόθρησκους εχθρούς που βρίσκονται έξω από αυτή είτε για μουσουλμάνους 

που ανήκουν στην κοινότητα αλλά καταπατούν τον ιερό νόμο και αντιμετωπίζεται ως 

υποχρέωση ισοδύναμη με έναν από τους πέντε στύλους του Ισλάμ. Μάλιστα ένας στίχος του 

Κορανίου (Το Ιερό Κοράνι, 9.124) αναφέρει το εξής : «Πιστοί! Πολεμάτε τους άπιστους που 

θέλουν να σας συναναστραφούν».  

 

Ετυμολογικά η  λέξη  αναφέρεται στην προσπάθεια σε σχέση με κάποιο προκαθορισμένο 

σκοπό, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ύπαρξη των κατάλληλων προϋποθέσεων 

για την εξάπλωση του Ισλάμ.  (Μακρής 2004 σ.354). Στο ελληνικό λεξικό του Τεγόπουλου- 

Φυτράκη (1997 σ.1143) η ερμηνεία του τζιχάντ είναι θρησκευτικός πόλεμος ή πόλεμος για 

                                                           
4Το τέταρτο κριτήριο αναφέρεται πρώτα, στην οικονομική δυνατότητα που έχει ο κάθε μουσουλμάνος, 
δηλαδή στο αν μπορεί να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό για να πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο 
ταξίδι και δεύτερον αν είναι σε θέση να ταξιδέψει και δεν κινδυνεύει η ζωή του.  
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τη διάδοση ή υπεράσπιση του Ισλάμ. Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να τονίσω πως οι 

μουσουλμάνοι δεν δέχονται ως ερμηνεία του τζιχάντ τη φράση ιερός πόλεμος.  

 

Πηγάζοντας από τη δογματικά εκφρασμένη θέση ότι η ισλαμική παράδοση οφείλει να 

εξαπλωθεί σε ολόκληρη την ανθρωπότητα , η μάχη εναντίον των απίστων με σκοπό τον 

προσηλυτισμό  τους, την υποταγή τους ή τον αφανισμό τους, σε περίπτωση που τα δύο 

προηγούμενα δεν μπορούν να εφαρμοστούν , είναι ιερό καθήκον της μουσουλμανικής 

κοινότητας.  

 

Το τζιχάντ βασίζεται σε συγκεκριμένα κορανικά χωρία καθώς και στη Σούννα (τρόπος ζωής) 

του Προφήτη. Στην αρχή ο Μωάμεθ πίστευε πως ο Θεός ήθελε να προωθήσει την πίστη στο 

Ισλάμ με ειρηνικά μέσα . Όταν όμως μετά από δώδεκα χρόνια ειρηνικού κηρύγματος στη 

Μέκκα , οι προσπάθειες δεν απέφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα και ο Προφήτης 

αναγκάστηκε να μεταναστεύσει, η έμφαση στον ειρηνικό τρόπο διάδοσης του Ισλάμ 

μετατοπίστηκε σταδιακά προς περισσότερο βίαιες μεθόδους , στην αρχή αμυντικού 

χαρακτήρα αλλά αργότερα πιο επιθετικού (Μακρής 2004 σ.356).   

 

Σύμφωνα με τον Μάζη (2012) το τζιχάντ χωρίζεται σε εσωτερικό και εξωτερικό. Όταν λέμε 

εσωτερικό εννοούμε τον πνευματικό αγώνα που καταβάλλει ο κάθε πιστός ενάντια στα πάθη 

του, την προσπάθεια του να ζήσει μια ζωή σύμφωνα με τις επιταγές του Ισλάμ , αλλά  και ο 

καθημερινός του αγώνας για τα δίκαια της πίστης του. Εδώ κρύβεται και η κοινωνική 

διάσταση του τζιχάντ, αφού προτρέπει τους πιστούς να προάγουν τα ισλαμικά ιδεώδη σε όλη 

την κοινότητα στην οποία ανήκουν. Δηλαδή πρόκειται για ατομικό καθήκον και ατομική 

υποχρέωση του καθενός αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και υποχρέωση όλου του συνόλου της 

κοινότητας. Το εξωτερικό τζιχάντ αφορά τον ένοπλο αγώνα που διεξάγουν όλοι οι 

μουσουλμάνοι για την άμυνα των εδαφών τους εναντίον οποιασδήποτε εισβολής από τους 

άπιστους.  

 

Αν κάποια μη μουσουλμανική χώρα καταληφθεί από μουσουλμάνους, οι κάτοικοι της 

συγκεκριμένης χώρας έχουν τρεις εναλλακτικές επιλογές σύμφωνα με τον ιερό νόμο του 

Ισλάμ. Η πρώτη είναι να δεχτούν το Ισλάμ, δηλαδή να προσηλυτιστούν, η δεύτερη 

εναλλακτική είναι να πληρώσουν έναν φόρο υποτελείας αλλά να έχουν το δικαίωμα να 

συνεχίσουν να εξασκούν τη θρησκεία τους, με την προϋπόθεση όμως  αυτή να μην ανήκει σε 

κάποια προκλητική μορφή ειδωλολατρίας, ενώ εν τέλει, αν δεν συμφωνήσουν με καμία από 
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τις παραπάνω επιλογές , θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οι άνδρες τη σφαγή 

και οι γυναίκες την αιχμαλωσία και τη δουλεία (Μακρής 2004 σ.357) .  

 

Είναι πολύ δύσκολο να θεωρηθούν οι παραπάνω ερμηνείες για το τζιχάντ σταθερές και 

αμετάβλητες. Σε αυτό συμβάλλει η ταραχώδης ιστορία του Ισλάμ , καθώς και οι πολιτισμικές 

διαφορές μεταξύ τους και οι πολιτικές συνθήκες  μέσα στις όποιες οι κοινωνίες αυτές ζουν. 

 

Στις μέρες μας είναι εμφανές ότι  η έννοια του τζιχάντ χρησιμοποιείται κυρίως από ισλαμικές 

οργανώσεις. Οι ισλαμιστές με σκοπό την κατάληψη της εξουσίας παρασύρουν αμαθείς ή 

ακόμα και ημιμαθείς πιστούς στον φανατισμό στο όνομα του τζιχάντ.  Η άγνοια και η 

έλλειψη γνώσης όχι μόνο για το τζιχάντ αλλά και για το Ισλάμ γενικότερα, και ιδιαίτερα από 

μεριάς των μουσουλμάνων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Έτσι λοιπόν στις σημερινές 

συνθήκες οι δυτικοί μελετητές ερμηνεύουν το τζιχάντ όχι τόσο  ως «ιερό πόλεμο», αλλά ως 

ένα φαινόμενο που έχει οικονομικές ρίζες, ως επιθυμία πολιτικής κυριαρχίας και επίδειξης 

ισχύος.  

2.6 Το Σχίσμα Στο Ισλάμ  

 Μετά τον Θάνατο του Μωάμεθ ξεκίνησαν οι έριδες για τη διαδοχή του. Όσο ήταν εν ζωή 

είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια ολόκληρη «αυτοκρατορία» από πιστούς. Τους έδωσε 

ελπίδα, άλλαξε τον τρόπο ζωής τους , για αυτό και ήταν πρόθυμοι να τον ακολουθήσουν 

οπουδήποτε. Ήταν όλοι συναγωνιστές, φίλοι και συγγενείς του .Μετά το θάνατό του όμως , 

ενεπλάκησαν για εκατοντάδες χρόνια σε έναν αιματηρό πόλεμο , για το ποιος θα πάρει το 

χρίσμα του Χαλίφη , δηλαδή του Ηγεμόνα όλων των μουσουλμάνων.  

 

Η μία παράταξη, οι Σιίτες επισήμαναν ότι ο Προφήτης είχε ορίσει ως διάδοχό του τον Άλη, 

που ήταν ξάδελφος και γαμπρός του , αφού είχε παντρευτεί την κόρη του, Φάτιμα. 

Θεωρούσαν δηλαδή, πως ο διάδοχος θα έπρεπε να προέρχεται από το στενό συγγενικό 

περιβάλλον του Μωάμεθ. Η άλλη παράταξη, οι Σουνίτες, οι οποίοι είναι γνωστοί και ως 

Ορθόδοξοι μουσουλμάνοι, υποστήριζαν πως ο διάδοχος έπρεπε να προέλθει από το ευρύτερο 

συγγενικό περιβάλλον του Μωάμεθ, δηλαδή να ανήκει απλά στη φυλή των Κουραΐσιτών. 

Πρότειναν λοιπόν  τον Άμπου Μπακρ, που ήταν φίλος του Προφήτη και πατέρας της 

συζύγου του Μωάμεθ , Αΐσα (Ζιάκας, 2003 σ.43). 

 

Οι μάχες ανάμεσα στις δύο αντίπαλες παρατάξεις, για την διαδοχή, ήταν απίστευτης έντασης 

και αγριότητας. Τελικά επικράτησε η επιλογή των Σουνιτών, οι οποίοι άλλωστε αποτελούν 
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την πλειοψηφία του μουσουλμανικού κόσμου, περίπου το 90% αυτού, θεωρώντας πως το 

χρίσμα πρέπει να το λάβει εκείνος που ακολουθεί ορθά, την ομολογία πίστης στο Κοράνι, 

εκείνος που ακολουθεί τη Σούννα,  τον κανόνα δηλαδή του Μωάμεθ, ενώ επίσης, πιστεύουν 

ότι μετά τον θάνατο του Μωάμεθ δεν θα υπάρξει άλλος προφήτης  (Ζιάκας, 2003 σ.43). 

 

Οι Σιίτες από την άλλη σέβονται την Σούννα του Προφήτη, δηλαδή τις πράξεις ,τα λόγια και 

τα έργα του, όμως βάζουν στο ίδιο επίπεδο με αυτήν  και τις πράξεις και τους λόγους των 

Ιμάμηδων . Δηλαδή συμφωνούν εν μέρει με τους Σουνίτες, ότι δεν θα υπάρξει άλλος 

Προφήτης μετά τον Μωάμεθ, δέχονται όμως ότι αυτός έχρισε χαλίφη τον Άλη και του είχε 

δώσει μια χαρισματική εξουσία, που ονομάζεται Ουαλάγια (Ζιάκας, 2003 σ.43). Για τους 

Σιίτες ως πρώτος νόμιμος ιμάμης του Ισλάμ θεωρείται ο Άλι , δηλαδή ο τέταρτος εκ των 

τεσσάρων χαλίφηδων. Εδώ έγκειται και η μεγάλη διαφορά μεταξύ Σιιτών και Σουνιτών, 

δηλαδή το πόσο σημαντική είναι η έννοια του ιμάμη και του ιμαμάτου για τους Σιίτες , σε 

αντίθεση με τους Σουνίτες που έχουν αναπτύξει μόνο την ιστορική έννοια του χαλιφάτου 

(Μακρής, 2004 σ.107). 

 

Οι διαφορές και οι εντάσεις μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών θυμίζουν αρκετά την κατάσταση 

που επικρατεί μεταξύ Ορθόδοξων και Καθολικών Χριστιανών, κυρίως κατά το παρελθόν5. 

Ακόμα και σήμερα, Σιίτες και Σουνίτες, αν και ανήκουν στην ίδια θρησκεία, κρύβουν 

φοβερό μίσος και απέχθεια ο ένας για τον άλλον. Η διάκρισή μεταξύ τους παρότι 

πρωτοεμφανίστηκε τον 7ο αιώνα, συνεχίζει να υπάρχει ακόμα και σήμερα, καθώς βασίζεται 

σε διαφορές που αφορούν τη φύση της ίδιας της ισλαμικής πολιτικής και θρησκευτικής 

εξουσίας (Μακρής, 2004 σ.105).  

  

2.7 Ισλαμισμός- Πολιτικό Ισλάμ 

Το φαινόμενο του ισλαμισμού  άρχισε να απασχολεί εντονότερα τα ΜΜΕ, τους δυτικούς 

πληθυσμούς και τους πολιτικούς αναλυτές σε Ευρώπη και ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 

1980, εξαιτίας της ιρανικής  ισλαμικής επανάστασης που κατέλυσε το δυτικότροπο καθεστώς 

του Σάχη και ανέδειξε ως ηγέτη τον ισλαμιστή Ayatollah Khomeini (Μακρής, 2004 σ.464) .  

 

                                                           
5 Σχίσμα εκκλησιών, 4η Σταυροφορία, ενωτικοί και ανθενωτικοί, είναι κάποια από τα παραδείγματα. 
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Μέχρι πριν από σαράντα χρόνια περίπου, όταν μιλούσαμε για ισλαμισμό εννοούσαμε την 

ισλαμική θρησκεία, η λέξη ισλαμισμός δηλαδή ήταν συνώνυμη των λέξεων Ισλάμ και 

μουσουλμανισμός. Σήμερα όμως, εννοούμε ένα πολιτικό κίνημα, το οποίο έχει ως βάση του 

το Ισλάμ και αποτελεί μια συγκεκριμένη ερμηνεία του6.  Αφορά  μια πολιτική ιδεολογία που 

χρησιμοποιεί τη θρησκεία ως πλαίσιο αναφοράς. Ο συγκεκριμένος όρος είναι αρκετά 

προβληματικός γιατί τείνει να ταυτίσει μια ερμηνεία του Ισλάμ με το σύνολο του 

(Αναγνωστοπούλου, 2002 σ.70-71).  

 

Φυσικά, έχουν προταθεί και άλλοι όροι πέραν του «ισλαμισμού», οι εξής: «ισλαμικός 

φονταμενταλισμός», «ισλαμική αναγέννηση», «ισλαμική αναβίωση», «ισλαμικός 

εξτρεμισμός». Οι περισσότεροι μουσουλμάνοι διαφωνούν με τον όρο «φονταμενταλισμός». 

Όπως αναφέρει μάλιστα ο Ολιβιέ Ρουά (2006) «για τον φονταμενταλισμό, αυτό που έχει 

καθοριστική σημασία είναι η επιστροφή στις γραφές και η απαλλαγή από κάθε συσκότιση 

που έχει επιφέρει η παράδοση. Πάντοτε αναζητά την επιστροφή σε μια προηγούμενη 

κατάσταση» (Χάρμαν, 2003 σ.19). Ενώ λοιπόν, σύμφωνα με τον φονταμενταλισμό 

προτείνεται μια τυφλή επιστροφή στο παρελθόν αφήνοντας την υπάρχουσα κοινωνία ως έχει, 

οι ισλαμιστές αποζητούν διακαώς το μετασχηματισμό της.  

 

Οι ισλαμιστές προτείνουν την αλλαγή της κοινωνίας έχοντας ως πρότυπό τους την ισλαμική 

κοινωνία του έβδομου αιώνα στη Μεδίνα, την οποία είχε ιδρύσει ο Προφήτης Μωάμεθ. Δεν 

θέλουν όμως, μια απομίμηση της κοινωνίας αυτής , καθώς δεν απορρίπτουν όλα τα στοιχεία 

της σύγχρονης κοινωνίας,  για παράδειγμα αποδέχονται και χρησιμοποιούν την τεχνολογία 

της «Δύσης» (Πατέλος, 2006 σ.83-106). Το συμπέρασμα λοιπόν είναι πως ο όρος 

«φονταμενταλισμός» δεν είναι ο πλέον δόκιμος για να περιγράψει το φαινόμενο αυτό. Το 

ίδιο ισχύει και για τους όρους «ισλαμική αναγέννηση» και «ισλαμική αναβίωση» που 

υποδηλώνουν ότι μέχρι τον 20ο αιώνα το Ισλάμ είχε εξαφανιστεί. Για αυτούς τους λόγους 

λοιπόν χρησιμοποιούμε τη λέξη «ισλαμισμός».  

 

Ο όρος «ισλαμισμός» μας παραπέμπει στο ριζοσπαστικό θρησκευτικό κίνημα του Ισλάμ.  

Όμως ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται από ποικίλα ισλαμικά κινήματα που είναι 

αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους.  Κάποια από τα κινήματα που ομαδοποιούνται κάτω από 

                                                           
6Φυσικά, πολλοί είναι αυτοί που ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούν τον  όρο ισλαμισμό αντί τον όρο Ισλάμ. 
Νομίζουν ότι είναι δύο λέξεις ταυτόσημες.  
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τον τίτλο του «ισλαμισμού» είναι η Αλ- Κάιντα, η Μουσουλμανική Αδελφότητα, οι 

Ταλιμπάν, το ΙΚΙΛ7,  καθώς και μικρότερες λιγότερο μαχητικές μουσουλμανικές ομάδες. 

 

Ο ισλαμισμός είναι μια ιδεολογία, ένα πολιτικοκοινωνικό και επαναστατικό κίνημα, που 

εμπνέεται από τον  ιερό θρησκευτικό  νόμο (Σαρία) απαιτώντας την πλήρη υποταγή του 

πιστού σε αυτό. Συνοδεύεται από ένα αίσθημα δικαίου, διεκδίκησης και ανταγωνισμού 

απέναντι σε οτιδήποτε μη ισλαμικό και ζητά απεγνωσμένα την ανατροπή της ηγεμονίας της 

Δύσης , τόσο στο επίπεδο των πολιτισμικών αξιών, όσο και σε επίπεδο οικονομικό, πολιτικό 

και στρατιωτικό (Μακρής, 2004 σ.465).  

 

Άμεσος στόχος του ισλαμισμού είναι η κατάκτηση του μουσουλμανικού κόσμου. Οι 

ισλαμιστές πιστεύουν σθεναρά πως οι κυβερνήσεις των κρατών που κατοικούν 

μουσουλμάνοι δεν τηρούν τον ισλαμικό νόμο αλλά ακολουθούν δυτικά πρότυπα και για αυτό 

τις αποκαλούν διεφθαρμένες και τους κατοίκους τους άπιστους και αποστάτες. Επιθυμούν 

την ανατροπή των υπαρχόντων καθεστώτων στις ισλαμικές χώρες και την εγκαθίδρυση 

ισλαμικού κράτους. Μακροπρόθεσμα δηλαδή, αυτό που επιδιώκουν είναι να ελέγξουν τους 

μουσουλμάνους για να μπορέσουν έτσι να καθυποτάξουν και τον μη μουσουλμανικό κόσμο.  

Μπορεί να καταφύγουν ακόμα και στη βία για να το καταφέρουν αυτό. Φυσικά, αυτό είναι 

αντίθετο προς τα λόγια του Κορανίου το οποίο λέει: «Προσκάλεσε όλους στη θρησκεία του 

Κυρίου σου με σοφία και με όμορφο κήρυγμα. Και προσπάθησε να τους πείσεις με τον 

καλύτερο τρόπο και τον πιο ευγενικό» ( Κοράνι, 16: 125). Επίσης σύμφωνα με το Ισλάμ οι 

μουσουλμάνοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να ασχολούνται με το πολιτικό σύστημα μιας μη 

μουσουλμανικής χώρας, γιατί είναι πεδίο που δεν τους αφορά.  

 

Εμπνευστής ή πατέρας, όπως τον αποκαλούν πολλοί, του σύγχρονου ισλαμισμού είναι ο 

Χασάν-Αλ- Μπάνα, ο οποίος ήταν δάσκαλος και ιμάμης. Θεωρούσε πως για να καταφέρει να 

αναγεννηθεί το Ισλάμ έπρεπε να αντισταθεί στις ιδέες και τη νοοτροπία της Δύσης, ενώ το 

1928  υπήρξε ιδρυτής της ισλαμικής οργάνωσης «Κοινωνία των Μουσουλμάνων Αδερφών» 

ή όπως είναι περισσότερο γνωστή «Μουσουλμανική Αδελφότητα», την οποία πολλοί 

ονομάζουν και μήτρα του ισλαμισμού.  

 

                                                           
7Το ΙΚΙΛ αποτελεί συντομογραφία του κινήματος με ονομασία «Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε».  
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3.0 ΠΡΩΙΜΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗΣ 
 

Για να κατανοήσουμε επακριβώς την εξέλιξη του Ισλάμ καθώς και του ισλαμισμού έως 

και τη σύγχρονη εποχή της Ενωμένης Ευρώπης πρέπει να ανατρέξουμε στο παρελθόν και 

να ερευνήσουμε ποιες ήταν οι επαφές των μουσουλμανικών πληθυσμών με τον ευρύτερο 

ευρωπαϊκό χώρο καθώς και πως διαμορφώθηκαν οι μεταξύ τους σχέσεις. Η ευρωπαϊκή 

επέκταση στις αρχές του 16ου αιώνα άρχισε με διαπραγματεύσεις Γάλλων και Οθωμανών 

που κατέληξαν σε μία εμπορική συμφωνία, παρέχοντας προνόμια στους Γάλλους σε 

περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η γαλλική διείσδυση προχώρησε γρήγορα 

δημιουργώντας εμπορικούς σταθμούς σε Συρία και Αίγυπτο. Τον ίδιο δρόμο ακολούθησε  

η Αγγλία και  η Ολλανδία σε άλλες περιοχές του ευρύτερου ισλαμικού κόσμου, ενώ πιο 

συγκεκριμένα για λόγους γεωπολιτικών συμφερόντων ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις 

χώρες του αραβικού κόσμου.  

Στην διάρκεια του 17ου και του 18ου αιώνα το ευρωπαϊκό εμπόριο εδραιώθηκε στις 

προαναφερθείσες  περιοχές και είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ένθεν κακείθεν 

εμπορικών παροικιών τόσο σε πόλεις και λιμάνια του ευρύτερου ισλαμικού κόσμου όσο 

και στις αντίστοιχες αστικές εμπορικές εστίες των μεγάλων πόλεων και λιμανιών των 

τότε ευρωπαϊκών κρατών. Μέχρι τον 19ο αιώνα οι περισσότερες χώρες του ισλαμικού 

κόσμου δέχτηκαν υψηλότερα επίπεδα εμπορικής επιρροής  κυρίως από τις τότε εμπορικές 

και στρατιωτικές υπερδυνάμεις της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας, ενώ στο 

στρατιωτικό σκέλος δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση από χώρες, όπως η Αυστρία και η Ρωσία, 

οι οποίες κινήθηκαν ιδιαίτερα στα βορειότερα τμήματα της Εγγύς Μέσης Ανατολής, 

υποσκάπτοντας τα όποια σχέδια  της τότε  Οθωμανικής εξωτερικής επεκτατικής 

πολιτικής. Ενώ λοιπόν κατά τη διάρκεια  του 16ου και 17ου αιώνα ο μουσουλμανικός 

κόσμος  φάνηκε να καλωσορίζει τις τότε Ευρωπαϊκές Δυνάμεις, έπειτα από δύο 

ολόκληρους αιώνες και ύστερα από ένα άθροισμα διαγεγνωσμένων προθέσεων των 

Ευρωπαίων σε επίπεδο άσκησης εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής, είχε πλέον γίνει 

πλήρως κατανοητό πως κατά την ευρύτερη ευρωπαϊκή σκοπιά ο ισλαμικός κόσμος στο 

σύνολο του  αποτελούσε χώρο δράσης και ανάπτυξης  των  επεκτατικών βλέψεων αυτών, 

όπως αυτές μπορούν να οριστούν υπό τα διαφορετικά πρίσματα οικονομικών, εμπορικών, 

γεωστρατηγικών, γεωπολιτικών και εν γένει άλλων  συμφερόντων. 

Στην πραγματικότητα εκ των όσων άνωθεν, διαπιστώνουμε πως οι τότε ευρωπαϊκές 

δυνάμεις βαθμιαία απέκτησαν ευρύτερα τον έλεγχο σε πολιτικό, οικονομικό και 
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διοικητικό επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός πως ακόμα και στις 

τότε εθνικές κυβερνήσεις ισλαμικού προσανατολισμού των αποικιοκρατούμενων χωρών, 

οι νευραλγικές θέσεις είχαν καταληφθεί από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Η αυξανόμενη 

λοιπόν επίδραση των ευρωπαίων αποικιοκρατών είχε ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη 

διείσδυση του ελέγχου στην εκάστοτε εθνική ισλαμική κυβέρνηση των τότε 

μουσουλμανικών κρατών και περιοχών. Οι μουσουλμάνοι είχαν ελάχιστες εξουσίες στα 

χέρια τους και βαρύτερη φορολογία σε σχέση με τους άποικους (Hourani, 2009 σ.394-

402). Αρχικά ως  ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα στις προαναφερθείσες περιοχές του 

ισλαμικού κόσμου, αναγνωρίζονταν οι εμπορικές συναλλαγές που είχαν έως τότε 

συναφθεί8, ενώ στην πορεία, ενισχύθηκαν με την έναρξη πραγματοποίησης επενδυτικών 

ενεργειών κυρίως μέσω της μορφής διεθνών δανειοδοτήσεων  προς τις εκάστοτε εθνικές 

ισλαμικές κυβερνήσεις οδηγώντας τοιουτοτρόπως σε μία κατάσταση εδραίωσης 

εξωτερικού οικονομικού ελέγχου. Συγκεκριμένα αυτές οι ευρωπαϊκές επενδυτικές 

ενέργειες οδηγούσαν  το μεγαλύτερο κομμάτι των κερδών τους εκτός των χωρών για τις 

οποίες προορίζονταν με αποτέλεσμα να επιστρέφουν υπό τη μορφή οικονομικής 

υπεραπόδοσης, η οποία εξαγόταν προς τα ευρωπαϊκά κράτη από τα οποία ούτως ή άλλως 

αρχικά εκπορεύτηκαν, με στόχο τη διόγκωση του πλούτου  και του εγχώριου κεφαλαίου 

τους.  

 Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έβλεπαν το Ισλάμ με αρνητισμό και φόβο , το θεωρούσαν 

επικίνδυνο τόσο στρατιωτικά όσο και ηθικά και αυτό τους παρείχε την δικαιολογία για 

την επιβολή της εξουσίας. Για τους μουσουλμάνους όμως το Ισλάμ ήταν βαθιά ριζωμένο 

μέσα τους. Και εφόσον ο σύγχρονος κόσμος που ζούσαν πλέον, εξαιτίας της Ευρώπης, 

επιθυμούσε αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας, έπρεπε να προσπαθήσουν 

πολύ σκληρά ώστε να παραμείνουν πιστοί στον εαυτό τους και κατ’ επέκταση στη Σαρία.  

Η επιρροή της Δύσης παρά τις κοινωνικές αρετές που είχε προσφέρει, είχε εισαγάγει μαζί 

και ανοίκειες αξίες, ανηθικότητα και ιμπεριαλιστική κυριαρχία. Ο τρόπος που τις 

αντιμετώπιζε ο μουσουλμανικός κόσμος ήταν είτε με άρνηση και απόρριψη, είτε με 

θαυμασμό και μίμηση. Αφετηρία εξυγίανσης της πίστης ήταν η επιστροφή των 

μουσουλμάνων στο πραγματικό Ισλάμ, το Ισλάμ του Κορανίου. Πίστευαν πως οι νόμοι 

του Ισλάμ μπορούσαν να παράσχουν τις σωστές βάσεις για μια σύγχρονη κοινωνία. Αυτή 

                                                           
8Γινόντουσαν εξαγωγές πρώτων υλών στην Ευρώπη, όπως αιγυπτιακό βαμβάκι, λιβανέζικο μετάξι, μαλλί και 
δέρμα από το Μαγκρέμπ, φωσφορικό  άλας και ελαιόλαδο από την Τυνησία, πορτοκάλια από την Παλαιστίνη, 
κρασί από την Αλγερία.  
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η πεποίθησή τους ενισχύθηκε πολύ περισσότερο από την συγκρότηση ενός κράτους που 

είχε ακριβώς αυτή τη βάση , της Σαουδικής Αραβίας ( Hourani, 2009 σ.468-478) . 

4.0  ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΟΥ 
ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΥ 
 

Στην Δυτική Ευρώπη ήδη από τον 19ο αιώνα υπήρχαν εγκατεστημένοι μουσουλμανικοί 

πληθυσμοί, οι οποίοι μετανάστευσαν στη Μ. Βρετανία, στη Γαλλία και την Ιταλία. 

Ευρωπαίοι διανοούμενοι του 20ου αιώνα, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την θρησκεία του 

Ισλάμ, και οδηγήθηκαν μάλιστα στην μεταστροφή προς το Ισλάμ, παίζοντας με αυτόν τον 

τρόπο πολύ σημαντικό ρόλο στην ίδρυση ισλαμικών οργανώσεων στην Δυτική Ευρώπη και 

των πρώτων μεταναστεύσεων μουσουλμανικών πληθυσμών προς τον ευρωπαϊκό χώρο που 

απαρτίζονταν από σουνίτες, σιίτες αλλά και μικρότερες ισλαμικές σέκτες9, εκ των οποίων 

από τις πιο σημαντικές να θεωρείται αυτή των Αχμαντίγια, δραστηριοποιούμενη κυρίως 

μέσω της προπαγάνδας και των μεταφράσεων του Κορανίου σε διάφορες ευρωπαϊκές 

γλώσσες ιδρύοντας μάλιστα το πρώτο τζαμί στο Βερολίνο το 1924.  

 

Από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι και το πρώτο μισό του 20ου, ο μουσουλμανικός κόσμος 

ύστερα από μια μακρά περίοδο παρακμής, διοικούνταν από τις μεγάλες αποικιοκρατικές 

δυνάμεις, την Αγγλία και τη Γαλλία, είτε ευθέως υπό τη μορφή εδαφικών προσαρτήσεων, 

είτε υπό τη μορφή προτεκτοράτων. Από την άλλη μεριά δέχθηκε έντονες πιέσεις πρώτα από 

την Τσαρική Ρωσία και αργότερα της ΕΣΣΔ και την Γερμανία. Τελικά με την πτώση της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η έκταση του 

αραβομουσουλμανικού κόσμου αποικιοκρατείται ολοσχερώς (Αναγνωστοπούλου, 2002 

σ.57-58). 

 

Ανατρέχοντας στην παγκόσμια ιστορία διαπιστώνουμε πως πάγια μέθοδος κάθε 

αποικιοκρατικής πολιτικής ήταν και παραμένει η οικονομική διείσδυση στις 

αποικιοκρατούμενες περιοχές, όπου κατά συνέπεια ο πλούτος τους λεηλατήθηκε και οι 

πολιτισμοί τους υποβαθμίστηκαν σε σχέση με τους πολιτισμούς των αποίκων. Κοινή βάση 

των χωρών της Ευρώπης ήταν η αναζήτηση πηγών πρώτων υλών και αγορών.Η  ισλαμική 

τάξη των πραγμάτων λοιπόν διερράγη μόλις οι μη μουσουλμανικές δυνάμεις ήρθαν να 

κυβερνήσουν επί των περισσότερων μουσουλμανικών κοινωνιών στην εποχή της 

                                                           
9 Ο όρος σέκτα ορίζει μια μικρή οργανωμένη ομάδα προσώπων, που έχουν τις ίδιες πεποιθήσεις , είτε αυτές 
είναι θρησκευτικές, είτε πολιτικές.  
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αποικιοκρατίας. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είχαν ως στόχο τους να καθορίσουν αυστηρά 

αποικιακά σύνορα, εκεί όπου τα σύνορα προηγουμένως ήταν ρευστά. Στα προ-σύγχρονα 

κράτη, η νομιμότητα είχε βασιστεί στην κατάκτηση και την ικανότητα υπεράσπισης των 

εδαφών. Αντίθετα, η νομιμότητα του αποικιακού κράτους στηριζόταν όχι μόνο στην 

κατάκτηση και την κατοχή του εδάφους, αλλά και στην ικανότητά του, σύμφωνα με το 

πρότυπο των ευρωπαϊκών εθνών-κρατών, να συνδέει διαφορετικά θέματα σε μια ομοιογενή 

μάζα μέσω μιας κοινής γλώσσας, ενός κοινού νομικού συστήματος, και της παροχής 

βασικών υπηρεσιών, ως αντάλλαγμα για φόρους και άλλους πόρους. 

 

Το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντόπισε τις γαλλικές δυνάμεις να ελέγχουν 

την Δυτική και τη Βόρεια Αφρική, τον Λίβανο και την Συρία, και τις αντίστοιχες βρετανικές 

την ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης, το Ιράκ, τον Περσικό Κόλπο, το υποσύστημα της 

Σινο-Ινδικής χερσονήσου, καθώς και τα στενά της Μάλακα, με αυτές να εξαπολύουν ένα 

σύνολο συντεταγμένων πολιτικών ενεργειών με σκοπό την αντικατάσταση των πολιτικών, 

οικονομικών, νομικών και εκπαιδευτικών, θεσμών, αμφισβητώντας μετωπικά την σύνολη 

καθεστηκυία φιλοσοφία των διδαχών και των πρακτικών της μουσουλμανικής πίστης, 

μετατρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την παρουσία τους από καθαρά αποικιοκρατική σε 

όργανο άσκησης ευρωπαϊκής επεκτατικής πολιτικής με έντονο το πολιτισμικό πρόσημο. 

 

Αποτέλεσμα ήταν η ήδη υπάρχουσα ευρωπαϊκή αποικιοκρατία να αντικαταστήσει τον 

Ισλαμικό νόμο, οδηγώντας κατ’ αυτό τον τρόπο σε απολυταρχικά καθεστώτα πλήρως 

ελεγχόμενα και καθοδηγούμενα από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές υπερδυνάμεις. Η απουσία 

σταθερά εδραιωμένων κρατικών δομών οδήγησε στο ερώτημα εάν το Ισλάμ, θα μπορούσε να 

υιοθετήσει δυτικότροπα πολιτικά και οικονομικά μοντέλα χωρίς να απορρίπτει ταυτόχρονα 

τις έννοιες της κοινωνίας των πολιτών και του κράτους δικαίου. Η απάντηση αυτή δόθηκε 

μέσα από την πραγματικότητα της εκδυτικοποίησης, οδηγώντας στην δημιουργία 

υπερκατοικημένων πόλεων με ελλείψεις στα συστήματα κοινωνικών παροχών και δημόσιας 

πρόνοιας, με υψηλή ανεργία, έντονο το φαινόμενο της κυβερνητικής διαφθοράς, και το 

χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών να καλπάζει, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο  στην 

χειροτέρευση του γενικού επιπέδου της ποιότητας ζωής και στην κατάρρευση των 

παραδοσιακών θεσμών της οικογένειας και των θρησκευτικών και κοινωνικών αξιών όπως 

αυτές προσδιορίζονταν ορθά μέσω της Ισλαμικής θρησκείας, οδηγώντας  πολλούς 

μουσουλμάνους να καταφέρονται εναντίον των δυτικών προτύπων πολιτικής και 

οικονομικής ανάπτυξης, ως πηγών ηθικής παρακμής και πνευματικής αναισχυντίας. Το 

αποτέλεσμα ήταν εκατομμύρια άνθρωποι να μετακινηθούν από τις πατρίδες τους, με τις 
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μεταναστευτικές ροές να αυξάνονται προς στο εσωτερικό της Ευρώπης, όπου πολλοί 

άνθρωποι αναζήτησαν νέες ευκαιρίες διαβίωσης και εργασίας. Η μεταπολεμική περίοδος της 

αποικιοκρατίας ενθάρρυνε πολλούς από τους ευρωπαίους αποίκους να επιστρέψουν στην 

Ευρώπη, συμπαρασύροντας ταυτόχρονα πολλούς μετανάστες κατοίκους των πρώην 

ευρωπαϊκών αποικιών. 

 

Όπως προκύπτει λοιπόν, οι έννοιες της αποικιοκρατίας και των μουσουλμανικών 

μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αποτελούν δύο κοινωνικά φαινόμενα 

σύγχρονα μεταξύ τους και συνάμα άρρηκτα συνδεδεμένα. Επιπρόσθετα, η μετανάστευση 

φθηνού εργατικού δυναμικού από τις πρώην ευρωπαϊκές αποικίες, είναι αυτή που αποτέλεσε 

αιτία στον μεγαλύτερο βαθμό για την δημιουργία των σημερινών μουσουλμανικών 

κοινοτήτων της σημερινής ΕΕ.  

 

Η  άφιξη της αποικιοκρατίας διαμόρφωσε το πλαίσιο αναζήτησης των αιτιών σχετικά με τις 

εξελίξεις επί των μουσουλμανικών εδαφών, δηλαδή, της διαμόρφωσης του αιτιατού της 

ανατροπής της ισλαμικής εξουσίας επί  των μουσουλμανικών εδαφών. Μια από τις πιο 

δημοφιλείς απαντήσεις, για το μεγαλύτερο ποσοστό μουσουλμάνων, αλλά και η πιο απλοϊκή, 

ήταν ότι η φυσική τάξη κατέρρευσε γιατί οι μουσουλμάνοι δεν ήταν πλέον πιστοί στις 

βασικές αρχές του Ισλάμ. Ο μόνος τρόπος για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, λοιπόν, ήταν 

να επιστρέψουν στην αγνή εποχή του Ισλάμ, δηλαδή στις τέσσερις πρώτες δεκαετίες από την 

ίδρυση της μουσουλμανικής πολιτείας το 622 μ.Χ., όταν ο προφήτης Μωάμεθ και οι άμεσοι 

διάδοχοί του ασκούσαν την εξουσία. Αυτή η λαχτάρα για επιστροφή στο αγνό Ισλάμ 

περιλαμβάνει την επαναδημιουργία του εν λόγω πολιτικού συστήματος της ονειρικής χρυσής 

εποχής. Αυτές οι ιδέες ζυμώθηκαν στο ύφος του ευρωπαϊκού έθνους-κράτους, 

δημιουργώντας την υβριδική έννοια του ισλαμικού κράτους, ή μάλλον του ισλαμικού 

έθνους-κράτους.                                                                             

Η  παρόρμηση να δημιουργηθεί ένα ισλαμικό κράτος ενισχύθηκε περαιτέρω κατά το δεύτερο 

μισό του 20ου αιώνα, καθώς κοσμικά καθεστώτα στον μουσουλμανικό κόσμο, πολιτικά 

αυταρχικά, οικονομικά αναποτελεσματικά και ηθικά πτωχευμένα, απέτυχαν να προσφέρουν 

ισχύ, πλούτο ή αξιοπρέπεια στους λαούς τους. Το σύνθημα «Το Ισλάμ είναι η λύση» κέρδισε 

αξία ακριβώς επειδή κάθε άλλο μοντέλο διακυβέρνησης φάνηκε να έχει αποτύχει.  

Κατά την διαδικασία της κατασκευής σύγχρονων ισλαμικών κρατών, όμως, οι υποστηρικτές 

των ιδεών αυτών έτειναν να αποσιωπούν τα εγγενή προβλήματα και τις εσωτερικές 



25 
 

αντιφάσεις του σχεδίου. Το πιο σημαντικό από αυτά ήταν φυσικά το γεγονός ότι το ισλαμικό 

κράτος είναι μια ιδέα δανεισμένη από τον Δυτικό πολιτισμό, και ως εκ τούτου δεν είχε καμία 

βάση  στις ιστορικές εμπειρίες του μουσουλμανικού κόσμου.  

 

Όπως αναφέρει ο Μακρής (2004), η αρνητική άποψη που έχουν σχηματίσει οι ισλαμιστές για 

τις κυβερνήσεις των μουσουλμανικών χωρών πηγάζει από το παρελθόν και συγκεκριμένα 

από την περίοδο της δυτικής  αποικιοκρατίας. Θεωρούν ότι αν και έληξε το καθεστώς της 

αποικιοκρατίας, έμειναν πολλά δυτικά κατάλοιπα, που στην πορεία μάλιστα οδήγησαν σε  

μιμητική συμπεριφορά των μουσουλμάνων προς τη Δύση (Μακρής, 2004 σ.471). Ο 

ισλαμισμός  έρχεται ως ένα προϊόν αντίδρασης εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων. Ο 

σημαντικότερος εξωτερικός παράγοντας είναι η πολιτιστική νεωτερικότητα και  το δυτικό 

πολιτικό σύστημα του έθνους- κράτους καθώς  και η υποβάθμιση του μουσουλμανικού 

κόσμου. Εκπρόσωποι του ισλαμισμού, όπως για παράδειγμα ο Σαγίντ Κουτμπ10 και ο 

Μοχάμεντ Μπακίρ αλ- Σαντρ11 στην προσπάθεια τους να πολιτικοποιήσουν τις πεποιθήσεις 

τους άρχισαν να μελετούν τις καταστροφικές επιπτώσεις που είχε η καπιταλιστική 

νεωτερικότητα στην ισλαμική ηθική. Οι ισλαμιστές ασπάζονται τον εκσυγχρονισμό όσον 

αφορά τη θεσμική νεωτερικότητα, με την υιοθέτηση των επιστημονικών τεχνικών ακόμη και 

ιδεών της Δύσης, χωρίς όμως τη δυτικοποίηση, δηλαδή απορρίπτουν το πολιτισμικό 

περιβάλλον όπου γεννήθηκε η δυτική πολιτιστική νεωτερικότητα. Όπως καταλαβαίνουμε 

από τα παραπάνω ο ισλαμισμός ήρθε ως αντίδραση, ή καλύτερα ως μια απάντηση στον 

ιμπεριαλισμό αλλά και ως μια βαθιά αίσθηση πολιτικής, θρησκευτικής και πνευματικής 

κατάπτωσης των μουσουλμανικών κοινωνιών στην περίοδο του μεσοπολέμου, ιδιαίτερα μετά 

την κατάργηση των  χαλιφάτων το 1924 από τον Κεμάλ Ατατούρκ.   

 

                                                           
10Γεννήθηκε το 1906 και πέθανε το 1966. Ήταν Αιγύπτιος συγγραφέας, ποιητής και ηγετικό στέλεχος της 
«Μουσουλμανικής Αδελφότητας». Εξέφραζε την ιδέα μιας αποκλειστικά ισλαμικής κοινωνίας δικαίου. Στο 
βιβλίο του «Κοινωνική Δικαιοσύνη στο Ισλάμ» παραθέτει μία ερμηνεία της κοινωνικής διδασκαλίας του 
Ισλάμ. Υποστηρίζει πως για τους μουσουλμάνους, η θρησκεία δεν διαχωρίζεται από τη ζωή και πως ο 
άνθρωπος μπορεί να είναι ελεύθερος μόνο αν λυτρωθεί από την υποταγή του σε εξουσίες (των ιερέων, του 
φόβου, των ανθρώπινων επιθυμιών και πόθων),  πέρα από αυτή του Θεού. Η διαμονή του στις ΗΠΑ από το 
1948-50, τον έφερε πολύ κοντά στον τρόπο ζωής των κατοίκων εκεί. Η εμπειρία του αυτή δεν του άρεσε 
καθόλου και τον οδήγησε να απορρίψει τον Δυτικό πολιτισμό καθώς διέκρινε σε αυτόν εμμονές πάνω στον 
υλισμό, τη βία και τις σεξουαλικές ευχαριστήσεις.   
   
11Γεννήθηκε το 1935 και πέθανε το 1980. Ήταν κληρικός και φιλόσοφος και ιδεολογικός  ιδρυτής του 
πολιτικού κόμματος «IslamicDawaParty». 
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5.0 ΙΣΛΑΜ  ΚΑΙ  ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΩΣ ΤΟ 
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ  Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ( 1919- 1950) 
 

Λίγο πριν την άφιξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο μουσουλμανικός χάρτης είχε 

διαμορφωθεί ως εξής: η Γαλλία είχε κατακτήσει τμήματα της Βορειοανατολικής Αφρικής 

εκτεινόμενα έως και τις περιοχές του σύγχρονου Λιβάνου και  Συρίας. Τμήματα του 

γαλλικού στρατού κατέλαβαν την Τυνησία εξαιτίας οικονομικών λόγων αλλά και για 

λόγους επιβράδυνσης της επιρροής που ασκούσε η Ιταλία, ενώ η Αλγερία μετετράπη σε 

επίσημο προτεκτοράτο της Γαλλίας, ορίζοντας την ως τον επίσημο οικονομικό 

διαχειριστή βάσει συμφωνίας  που συνήψε με τις τοπικές πολιτικοθρησκευτικές αρχές. Η 

Αγγλία από την άλλη εξαπλώθηκε από την Αίγυπτο, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, την 

Ιορδανία, το Ιράκ, τον Περσικό Κόλπο μέχρι την Ινδία, την Μαλαισία και την 

Σιγκαπούρη. Η Γερμανία  κυριάρχησε στην Ινδονησία. Η Ιταλία ασκούσε μια μικρή 

επιρροή στη Λιβύη ενώ η Ισπανία μαζί με τη Γαλλία ασκούσαν μικρή επιρροή στο 

Μαρόκο.  Οι μόνες περιοχές που έμειναν σε χέρια μουσουλμάνων ήταν η Τουρκία και το 

Ιράν, για τι οποίες όμως Άγγλοι, Γάλλοι και Ρώσοι είχαν πολιτικές φιλοδοξίες. Σε 

Αίγυπτο, Τυνησία και Μαρόκο οι γηγενείς κυβερνήσεις υφίσταντο μόνο τυπικά, καθώς 

σταδιακά απώλεσαν τη δύναμή τους όσο διευρυνόταν η κυριαρχία των Ευρωπαίων 

(Hourani, 2009 σ. 394). 

Η συνθήκη των Βερσαλλιών (1919) προέβλεπε πως οι αραβικές χώρες που πριν 

βρισκόντουσαν υπό το καθεστώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μπορούσαν να 

αναγνωριστούν προσωρινά ως ανεξάρτητες , υπό την καθοδήγηση ενός κράτους , στο 

οποίο είχε ανατεθεί εντολή προσωρινής διοίκησης. Σύμφωνα με τους όρους των εντολών 

αυτών, η Κοινωνία των Εθνών όρισε το 1922 την Βρετανία υπεύθυνη για το Ιράκ και την 

Παλαιστίνη και τη Γαλλία για τη Συρία και το Λίβανο ( Hourani, 2009 σ.436-437). Είναι 

εμφανές πως από το σύνολο των αραβικών χωρών μόνο μερικά σημεία της αραβικής 

χερσονήσου παρέμειναν ελεύθερα. Η Υεμένη και η Σαουδική Αραβία αποτελούσαν 

ανεξάρτητα κράτη εντός ορισμένων ορίων.  

Μετά το τέλος του πολέμου η αναζήτηση ταυτότητας  αποτελούσε το σημαντικότερο 

πρόβλημα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι, κυρίως Άγγλοι και Γάλλοι. Μία 

λύση για να κατευνάσουν τις αραβικές αντιδράσεις  ήταν η καταβολή ισάξιων φορών και 

από τους μουσουλμάνους και από τους Ευρωπαίους αποίκους.  



27 
 

Στο Μαρόκο υπήρξε αντιστασιακό κίνημα κατά της γαλλικής και ισπανικής κυριαρχίας , 

το οποίο όμως απέτυχε και έτσι κυριάρχησε τελικά η Γαλλία ως τα τέλη της δεκαετίας 

του 1920. Η Ιταλία επίσης κατά παρόμοιο τρόπο επεκτάθηκε από την ακτή της Λιβύης 

στην έρημο το 1934. Η  Αίγυπτος πλέον ανήκε στο βρετανικό προτεκτοράτο. Αυτό 

σταδιακά προκάλεσε εξεγέρσεις, οι οποίες ανεστάλησαν, οδήγησε όμως στη σύσταση 

εθνικιστικού κόμματος12. 

Αφού αναχαιτίστηκαν όλα τα αντιστασιακά κινήματα κατά τη δεκαετία του 1920 στη 

Μέση Ανατολή και στην περιοχή του Μαγκρέμπ, η Βρετανία και η Γαλλία δεν 

αντιμετώπισαν κάποιο σοβαρό κίνδυνο για αρκετά χρόνια. Η Βρετανία είχε τεράστια 

συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Πέρα από το κομμάτι του εμπορίου , η κυριαρχία της 

στη Μέση Ανατολή συνέβαλε στη διατήρηση της θέσης της ως μεσογειακής και 

παγκόσμιας δύναμης. Πιο συγκεκριμένα διατηρούσε στρατιωτικές βάσεις στην Αίγυπτο 

και την Παλαιστίνη  και αεροδρόμια στις προαναφερθείσες χώρες καθώς επίσης  στο 

Ιράκ και στον Κόλπο. Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούσε και το Μαγκρέμπ για τη 

Γαλλία , όχι μόνο λόγω της θέσης του, όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό που παρείχε 

στο στρατό.  

Η Ιταλία, η οποία είχε εγκατασταθεί ήδη από το 1918 στα Δωδεκάνησα και στην ακτή 

της Λιβύης ,ως το 1939 είχε καταλάβει ολόκληρη τη Λιβύη, την Αλβανία και την 

Αιθιοπία. Τα αντιστασιακά κινήματα ,λοιπόν, που είχαν ταχθεί εναντίον των Βρετανών 

και των Γάλλων βρήκαν στην Ιταλία αλλά και στην Γερμανία έναν  σύμμαχο. 

Τα περισσότερα μέλη που ανήκαν στα επαναστατικά κινήματα ήταν μορφωμένοι νέοι 

που επιθυμούσαν να γίνουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Ζητούσαν καλύτερες προοπτικές 

στην κυβερνητική υπηρεσία και μεγαλύτερο ποσοστό αυτονομίας εντός των ευρωπαϊκών 

ιμπεριαλιστικών συστημάτων. Και η Βρετανία και η Γαλλία θέλοντας να διασφαλίσουν 

τα συμφέροντά τους αποφάσισαν να συνάψουν συμφωνία με τέτοιου είδους κινήματα 

ώστε να αποφευχθούν οι εντάσεις. Παραχώρησαν λοιπόν την ευθύνη των τοπικών 

αυτοδιοικήσεων σε κυβερνήσεις που αντιπροσώπευαν εθνικιστικές θέσεις, αλλά ο τελικός 

έλεγχος θα συνέχιζε να βρίσκεται στα χέρια τους.   Αυτή την χρονική περίοδο ένα μεγάλο 

ρεύμα Αλγερινών εργατών μετακομίζει προσωρινά στη Γαλλία. 

                                                           
12Το 1919, η βρετανική κυβέρνηση αρνήθηκε να ικανοποιήσει τις επιθυμίες των Αιγυπτίων περί ανεξαρτησίας. 
Αυτό οδήγησε σε μια εκτεταμένη εθνικιστική εξέγερση, η οποία απέτυχε. Αργότερα συστάθηκε εθνικιστικό 
κόμμα με την ονομασία « Ουάφντ» με αρχηγό τον ΣάαντΖαγκλούλ (1857- 1927). 
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Σ τα κινήματα αυτά υπήρχε βαθιά ριζωμένο το αραβικό στοιχείο. Είχαν ως στόχο τους, τη 

συγκρότηση μιας αυτόνομης  κοινωνίας, έχοντας ως υπόδειγμα τον σύγχρονο ευρωπαϊκό 

πολιτισμό. Μάλιστα, η αναβίωση της αραβικής γλώσσας ως δεσμός ενότητας αποτελούσε 

κεντρικό θέμα. Είναι αυτονόητο λοιπόν από τα παραπάνω πως  τα κινήματα αυτά έφεραν 

ένα έντονο ισλαμικό στοιχείο. Ήθελαν την αποκατάσταση της ηθικής υπεροχής του 

Ισλάμ και ίσα δικαιώματα με τους άποικους, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να 

απορρίπτουν τους ιδιαίτερους νόμους και την κοινωνική ηθική τους. Ουσιαστικά 

αποζητούσαν μία κοινωνία και ένα κράτος θεμελιωμένο σε μία αναμορφωμένη Σαρία. 

Ένας από τους σημαντικότερους αντικαθεστωτικούς σχηματισμούς που ξεκίνησε την 

δράση του αυτή την περίοδο ήταν «οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι» στην Αίγυπτο. 

6.0 ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΑΛΛΑΓΩΝ 
 

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος μετέβαλλε αρκετά την παγκόσμια ισορροπία ισχύος. Οι βάσεις 

της βρετανικής και της γαλλικής εξουσίας κλονίστηκαν, καθώς ο αποικιοκρατικός 

επεκτατισμός των χωρών αυτών συρρικνώθηκε ταυτόχρονα με το πλήγμα στο κύρος τους,  

βάσει των πολιτικοστρατιωτικών εξελίξεων που επήλθαν με το τέλος του 

πολέμουπλήττοντας την εικόνα τους στη συνείδηση των λαών που βρίσκονταν υπό την 

επικυριαρχία αυτών. Πλέον με την αλλαγή του σκηνικού, όπου Σοβιετική Ένωση και  

ΗΠΑ αποτελούσαν τις δύο παγκόσμιες κυρίαρχες δυνάμεις, το ηθικό του συνόλου του 

ισλαμικού κόσμου αναπτερώθηκε, ενισχύοντας τις επιδιώξεις τους για εθνική 

ανεξαρτησία από τις αποδυναμωμένες πλέον σε σχέση με το παρελθόν ευρωπαϊκές 

επικυριαρχικές δυνάμεις.  

Ωστόσο αν και ο αριθμός των μουσουλμάνων στη Δυτική Ευρώπη ήταν ακόμα αρκετά 

περιορισμένος κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου δημιουργήθηκαν μεγαλύτερες μουσουλμανικές μεταναστευτικές ροές, οι οποίες 

προερχόντουσαν ως επί το πλείστο από τις πρώην αποικίες της Γαλλίας και  της 

Βρετανίας με κατεύθυνση κυρίως προς τη Γερμανία και την Αυστρία, κυρίως κατά την 

δεκαετία του 1950, πολλοί μουσουλμάνοι οικονομικοί μετανάστες από την Βόρεια 

Αφρική , την Τουρκία, την Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία μετακινήθηκαν και 

συμμετείχαν ενεργά  στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης. Τα παραδείγματα της Γερμανίας, 

της Γαλλίας και του Βελγίου οι οποίες δέχτηκαν μαζικά μετανάστες από την Τουρκία, το 

Μαρόκο και την Αλγερία προσελκύοντας νέο εργατικό δυναμικό, το οποίο με την πάροδο 
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του χρόνου, απορροφήθηκε από τις ευρωπαϊκές οικονομίες και οδήγησε στην άνθηση 

αυτών και την συνεχόμενη αύξηση νέων ευκαιριών εργασίας κυρίως στον δευτερογενή 

βιομηχανικό κλάδο.  

Το γεγονός πως οι κυβερνήσεις της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και της Υεμένης 

διαθέτοντας το από κοινού αίσθημα ισλαμοαραβικής αλληλεγγύης και κατέχοντας την  

βαθύτερη επίγνωση του εθνικού τους συμφέροντος, επιθυμούσαν την περαιτέρω 

συνεργασία και ενοποίηση αυτών σε πολιτικοθρησκευτικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα,και 

την έμπρακτη συμπαράσταση προς τους αδελφούς μουσουλμάνους της Παλαιστίνης, 

οδήγησε στα πλαίσια των επιδιώξεων αυτών,στην σύσταση των δύο συνεδρίωντα οποία 

έλαβαν χώρα στην Αλεξάνδρεια (1944) και στο Κάιρο (1945) και είχαν ως αποτέλεσμα 

την δημιουργία του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών. Ο σχηματισμός αυτός οδήγησε στην 

ενδυνάμωση των επαφών και τη σύσφιξη των σχέσεων με επίσημο τρόπο μεταξύ των 

κρατών της Αιγύπτου, Συρίας, Λιβάνου, Υπεριορδανίας, Ιράκ, Σαουδικής Αραβίας και 

Υεμένης.  

Ως συνέπεια, οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι εξελίχθηκαν σε βασική συνισταμένη  

διαμόρφωσης πολιτικοθρησκευτικής συνείδησης κυρίως στην Αίγυπτο και την Συρία, 

ενώ ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1945-1952, περίοδο αποσύνθεσης του αιγυπτιακού 

πολιτικού συστήματος, διαφάνηκε πως θα μπορούσαν να κινηθούν  οργανωμένααπέναντι 

στην βρετανική επικυριαρχία. Μέλη τους ήταν συνήθως άτομα σχετικά υψηλού 

μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου, σε αντίθεση με τους οπαδούς τους που 

προέρχονταν κυρίως από χαμηλότερα στρώματα. Η αληθινή ισλαμική κοινωνία 

μπορούσε να αποκατασταθεί μόνο με τη διαμόρφωση μιας νέας νοοτροπίας μέσω της 

κατάλληλης παιδείας. 

Μετά το τέλος του πολέμου, η Μέση Ανατολή και το Μαγκρέμπ, ενώ μέχρι πρότινος 

βρισκόντουσαν υπό την κυριαρχία δύο ευρωπαϊκών κρατών, αποτέλεσαν χώρο δράσης 

τεσσάρων ή και περισσότερων χωρών. Αυτό έδωσε στις τοπικές μουσουλμανικές 

δυνάμεις το χώρο που χρειάζονταν για να δράσουν, με αποτέλεσμα το 1945 έπειτα από 

πιέσεις προς τη γαλλική και βρετανική κυβέρνηση από πλευράς  της πολιτικής διοίκησης 

του Λιβάνου και της Συρίας, αυτές να αναγκαστούν εν μέσω πλήθους διαπραγματεύσεων, 

να παραχωρήσουν το δικαίωμα της εθνικής ανεξαρτησίαςσυνεπαγόμενη 

πολιτικοθρησκευτική και οικονομική ελευθερία επιλογών. Σε συνέχεια των εξελίξεων 

αυτών στον ευρύτερο ισλαμοαραβικό κόσμο,  το 1951 ακολούθησε η Λιβύη προς την 
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οποία η βρετανική κυβέρνηση αντιστοίχως παραχώρησε την ανεξαρτησία αυτής με τις 

συνεπαγόμενες προεκτάσεις ίδιου χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση του Μαγκρέμπ αντίστοιχα η γαλλική κυβέρνηση αντιμετώπιζε μια 

περισσότερο περίπλοκη κατάσταση, λόγω των διαθέσιμων στρατευμάτων της και των 

εθνικών της  μειονοτήτων στην περιοχή. Συγκεκριμένα  Τυνησία , Μαρόκο και Αλγερία 

αντιμετώπισαν εντάσεις, μερικές από τις οποίες μετατράπηκαν σε ένοπλες εξεγέρσεις με 

σκοπό την πλήρηάρση της γαλλικής επικυριαρχίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η περίπτωση της Αλγερίας, η οποία δεν ήταν απλά μια αποικία των Γάλλων , 

αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της μητροπολιτικής Γαλλίας. Οι Ευρωπαίοι άποικοι της 

αποτελούσαν ένα ξεχωριστό έθνος με ρίζες σε αυτήν, ενώ  το 80% του πληθυσμού τους 

θεωρούνταν αυτόχθονες. Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης κοινωνικοπολιτικής 

αναδιάταξης ήταν η μαζική μεταναστευτική κίνηση  περίπου 300.000 μουσουλμάνων 

γαλλοαλγερινής καταγωγής προςτην Γαλλία ( Hourani 2013, 503). Χαρακτηριστικό της 

περιόδου αυτής αποτελούν οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές προερχόμενες από τις 

περιοχές της Καβυλίας, του Μαρόκο και της Τυνησίας, με κατεύθυνση τα μεγάλα 

γαλλικά αστικά κέντρα σε μικρότερο ποσοστό τα αντίστοιχα  γερμανικά. Έως το 1960, οι 

μουσουλμάνοι μετανάστες αυξήθηκαν κατά 200.000 αγγίζοντας περίπου το  μισό 

εκατομμύριο με προέλευση τη ισλαμοκρατούμενη ζώνη του Μαγκρέμπ. 

7.0 ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΗΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 
ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ OPEC (1950-1979) 
 

Ως τα μέσα της δεκαετίας του ’50 οι περισσότερες αραβικές χώρες που βρίσκονταν υπό 

ευρωπαϊκό έλεγχο είχαν ανεξαρτητοποιηθεί. Σε ορισμένες από αυτές οι ξένες 

στρατιωτικές βάσεις διατηρήθηκαν για κάποια χρόνια ακόμα. Ωστόσο, όπως αναφέρει 

και ο Hourani (2013), η απόσυρση των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων δεν συνεπαγόταν 

και μια διαφορετική σχέση με τους πρώην ιμπεριαλιστές ηγέτες. Η οικονομική ανάπτυξη 

που αποζητούσαν τα κράτη καθιστούσε απαραίτητη τη βοήθεια από το εξωτερικό, 

δηλαδή τις ευρωπαϊκές επενδύσεις. Υπήρχε εξάρτηση των περισσοτέρων αραβικών 

κρατών από τις εκβιομηχανισμένες χώρες. 

Σημαντικό στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί στην χρονική περίοδο που εξετάζουμε, είναι 

η πληθυσμιακή αύξηση των αραβικών χωρών και η πίεση που αυτή ασκούσε στον τρόπο 

διαβίωσης. Η αλλαγή ήταν κυρίως απότοκος της πτώσεις που σημειώθηκε στον δείκτη 
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θνησιμότητας και ειδικά στην βρεφική θνησιμότητα13. Η ηλικιακή κατανομή των 

ανθρώπων άλλαξε με ραγδαίους ρυθμούς. Ως το 1960, πάνω από το μισό πληθυσμό στις 

περισσότερες χώρες ήταν νέοι κάτω των είκοσι, οι οποίοι ζητούσαν καλύτερες 

προοπτικές για το μέλλον τους. 

Ένας από τους λόγους που συνέβαινε αυτό ήταν το γεγονός πως αυτή τη περίοδο το 

πετρέλαιο άρχισε να αποκτά ιδιαίτερη δύναμη ως εξαγώγιμο προϊόν.  Οπότε υπήρχε 

οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών που διέθεταν πετρελαιοπηγές και του 

βιομηχανοποιημένου κόσμου. Στο μέλλον μάλιστα το πετρέλαιο έμελλε να διαδραματίσει 

αρκετά καθοριστικό ρόλο. Το 1960 τα αποθέματα πετρελαίου στη Μέση Ανατολή 

υπολογίζονταν στο 60% των γνωστών αποθεμάτων της Υφηλίου. Αξίζει να τονιστεί εδώ, 

πως ο καταμερισμός των κερδών μεταξύ των εταιρειών και των πετρελαιοπαραγωγών 

χωρών αρχικά ήταν άνισος με τις εταιρίες να παίρνουν το μεγαλύτερο ποσοστό, ενώ από 

το 1950 όμως και έπειτα από πιέσεις των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, το μερίδιο τους 

ανήλθε στο 50% του καθαρού εισοδήματος των εταιριών. Το 1960 μάλιστα, οι βασικές 

πετρελαιοπαραγωγές χώρες συνέστησαν τον Οργανισμό Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών 

(OPEC). Στόχος του συγκεκριμένου οργανισμού ήταν η διαμόρφωση ενός κοινού 

μετώπου στις διαπραγματεύσεις με τις μεγάλες εταιρίες πετρελαίου που ήταν κυρίως 

ευρωπαϊκές και αμερικανικές (Hourani, 2013 σ.511-515).  

Στις δεκαετίες αυτές, τις οποίες αναλύουμε σ’ αυτό το κεφάλαιο παρατηρήθηκαν και τα 

μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα μεταξύ των αραβικών κρατών. Η διευρυμένη γνώση 

των λαών, των εθίμων και των διαλέκτων που αποκτήθηκε μέσω του εκτεταμένου 

μεταναστευτικού ρεύματος ενίσχυσε την ιδέα ενός ενιαίου μουσουλμανικού κόσμου, που 

θα επέτρεπε την ελεύθερη και εύκολη μετακίνηση αυτών. Το γεγονός αυτό, δεν 

σηματοδοτούσε απαραίτητα και πιο στενή ένωση, καθώς υπήρχαν ανυπέρβλητες 

διαφορές. Οι μετανάστες γνώριζαν πως αποκλείονταν από τις τοπικές κοινωνίες στις 

οποίες μετακόμιζαν ( Hourani, 2013 σ.576). 

Επιπλέον οι ακμάζουσες οικονομίες των περισσότερων βιομηχανικών χωρών της 

Ευρώπης συνήθιζαν να καλύπτουν τις ανάγκες τους για φθηνό και ανειδίκευτο εργατικό 

δυναμικό με μετανάστες από διάφορες χώρες όπου η ισλαμική θρησκεία αποτελούσε 

πλειοψηφία και  συνδέονταν με προϋπάρχοντες αποικιακούς δεσμούς ή κρατικές 

                                                           
13Οι μεγάλες αποικιοκρατικές δυνάμεις προσπάθησαν να βελτιώσουν το σύστημα υγείας των αραβικών 
χωρών με τη δημιουργία κέντρων υγείας όχι μόνο στις πόλεις αλλά και στην ύπαιθρο. Το 1959 μάλιστα 
τέθηκε σε ισχύ ένα πρόγραμμα κοινωνικής ασφάλισης που συνεχώς διευρυνόταν.  
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εμπορικές συμφωνίες. Εκείνη την εποχή ωστόσο, τόσο οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις όσο 

και οι μουσουλμάνοι μετανάστες αντιλαμβάνονταν το φαινόμενο αυτό ως μια προσωρινή 

κατάσταση, αναμένοντας οι τελευταίοι να επιστρέψουν στις πατρίδες τους μετά από 

μερικά χρόνια, με τους μουσουλμάνους να παραμένουν κατά εκείνη την χρονική περίοδο 

ως μια αόρατη κοινωνικά παρουσία στην Ευρώπη. Η κατάσταση άλλαξε σημαντικά κατά 

τη δεκαετία του 1970, όπου στον απόηχο της οικονομικής ύφεσης που προκλήθηκε από 

την πετρελαϊκή κρίση του 1973-75, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έλαβαν σοβαρά 

μέτρα περιορισμού των μεταναστευτικών ροών. Ωστόσο, ακόμη και αν οι κανονισμοί 

αυτοί μείωσαν την εισροή των νέων εργατών μουσουλμανικής καταγωγής, οι νόμοι της 

οικογενειακής επανένωσης δεν έπαψαν να ισχύουν, επιτρέποντας σε αυτούς να 

συνοδεύονται από τους συζύγους και τα παιδιά τους.  

Είναι λοιπόν αντιληπτό ότι αντί να επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους όπως αρχικά 

αναμενόταν από όλες τις πλευρές, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών να αποφασίζει να 

εγκατασταθεί μόνιμα πλέον στις προς ενοποίηση χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Ήταν εκείνο το χρονικό σημείο από το οποίο και έπειτα ο μουσουλμανικός πληθυσμός 

της Ευρώπης άρχισε να αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς. Στο πρώτο κύμα των 

μεταναστών προστέθηκε με αυτόν τον τρόπο μια δεύτερη και μια τρίτη γενιά 

μουσουλμάνων γεννημένων στην ευρωπαϊκή ήπειρο, οι περισσότεροι εκ των οποίων 

απέκτησαν πολιτειακά δικαιώματα στις χώρες στις οποίες γεννήθηκαν, και σε συνδυασμό 

με τον  μεγάλο αριθμό, είτε των νόμιμα αιτούντων άσυλο είτε παρανόμων μεταναστών, 

από διάφορες μουσουλμανικές χώρες οι οποίες βίωναν πολεμικές συρράξεις, η 

μουσουλμανική παρουσία οδηγήθηκε στο να επεκταθεί έτει περαιτέρω στον ευρωπαϊκό 

χώρο, με τρόπο που δεν είχε προηγούμενο. 

Τα  βασικά στοιχεία που χαρακτήριζαν τα εθνικιστικά κινήματα της περιόδου ήταν 

κυρίως η έννοια του «Τρίτου Κόσμου» και η ιδέα της ισλαμικής ενότητας. Οι πρώην 

αποικιακές αυτοκρατορίες της Δύσης , δεν τάσσονταν με κανένα από τα δύο μπλοκ που 

είχαν διαμορφωθεί την περίοδο αυτή, αυτό δηλαδή της Δύσης και αυτό της 

κομμουνιστικής Ανατολής. Τους ένωνε τόσο η επιθυμία για ανάπτυξη όσο και η κοινή 

πολιτιστική και ιστορική τους πορεία. Επιθυμούσαν τη σύσταση μίας ένωσης που θα τους 

παρείχε μεγαλύτερη συλλογική δύναμη και ηθική ενότητα μεταξύ λαών και 

κυβερνήσεων. Έπρεπε να είναι ενωμένοι στον αγώνα εναντίον της «λερναίας Ύδρας του 

ιμπεριαλισμού» όπως πολύ εύστοχα αναφέρει ο Hourani (Hourani, 2013 σ.544). 
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Δύο κινήματα ξεχωρίζουν κατά τις δεκαετίας ’50 και ’60. Το πρώτο είναι το κόμμα 

Μπάαθ, το οποίο σημαίνει ανάσταση ή αναγέννηση, το οποίο εμφανίστηκε στη Συρία.  

Ξεκίνησε αρχικά ως ιδεολογία και εξελίχτηκε στην πορεία σε πολιτική δύναμη. 

Αμφισβητούσε τον έλεγχο της συριακής πολιτικής από ένα μικρό αριθμό επιφανών 

ατόμων. Είχε μεγαλύτερη απήχηση στα άτομα που ανήκαν στην νέα πεπαιδευμένη 

τάξη14. Το άλλο σημαντικό κίνημα είναι το «Σοσιαλιστικό Συνδικαλιστικό Κόμμα» των 

Αιγύπτιων στρατιωτικών αξιωματούχων με επικεφαλής τον Νάσερ. Οι Αδελφοί 

Μουσουλμάνοι τον κατηγόρησαν πως χρησιμοποίησε τη γλώσσα του Ισλάμ για να 

συγκαλύψει μία πολιτική κοσμικού κράτους.  Σε όλη τη δεκαετία του ’60 κυριάρχησε η 

ιδέα του σοσιαλισμού με κύριο εμπνευστή τον ίδιο. Όμως δεν έβλεπαν όλα τα κράτη την 

ταχεία μεταρρυθμιστική και επαναστατική πολιτική του με καλό μάτι. Κάποιες 

κυβερνήσεις επιθυμούσαν πιο επιφυλακτικές και μετριοπαθείς πολιτικές. Οι 

μουσουλμανικοί πληθυσμοί ένιωθαν δυσφορία με τον εαυτό τους και τον κόσμο τους. Τα 

αισθήματα αυτά και η επιθυμία τους για αλλαγή διατυπώνονταν με λέξεις και εικόνες που 

ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με το Ισλάμ. Ζητούσαν την αναμόρφωση αυτού, ώστε να 

μπορεί να επιβιώσει στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας . Αυτό πρέσβευε και η 

πεπαιδευμένη ελίτ , η οποία είχε καθοδηγήσει τα εθνικιστικά κινήματα και αργότερα 

ήλεγχε τις νέες κυβερνήσεις. 

Μετά το 1967, η κατάσταση δεν βελτιώθηκε. Από τα σημαντικότερα γεγονότα που 

συνέβησαν αυτή την περίοδο στον αραβικό κόσμο είναι ο Πόλεμος των Έξι Ημερών, 

γνωστός και ως Αραβοϊσραηλινός Πόλεμος του 1967, ενώ ήδη από το 1964 η Αραβική 

Συμμαχία δημιούργησε ένα σχηματισμό, την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της 

Παλαιστίνης (PLO), η οποία τέθηκε υπό αιγυπτιακό έλεγχο οδηγώντας στην διόγκωση 

του παλαιστινιακού εθνικού αισθήματος και των ενεργειών της PLO , προκαλώντας μία 

σειρά βίαιων αντιδράσεων κατά του Ισραήλ και φυσικά αντιστοίχως ισραηλινών 

αντιποίνων. Η ένοπλη αντιπαράθεση αυτή, μεταξύ του Ισραήλ και των Αράβων γειτόνων 

του, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τη Συρία. Το Ιράκ, η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ 

και η Αλγερία βοήθησαν τις αραβικές δυνάμεις παρέχοντάς τους εξοπλισμό. Ήταν 

αναπόφευκτο το ότι η δυναμική της νασερικής πολιτικής θα ωθούσε τον Νάσερ στη θέση 

του πιο ένθερμου υπέρμαχου των Αράβων σε ένα πρόβλημα που ήταν κοινό για τους 

                                                           
14Αυτή είχε δημιουργηθεί μετά τη ραγδαία αναβάθμιση της εκπαίδευσης και τα μέλη της προέρχονταν από τα 
λιγότερο κυρίαρχα στρώματα της κοινωνίας. 
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περισσότερους αραβικούς λαούς (Hourani, 2013 σ.556-561). Μάλιστα το 197315 έλαβαν 

χώρα γεγονότα εξίσου δραματικά με αυτά του Αραβοϊσραηλινού Πολέμου του 1967, τα 

οποία οδήγησαν σε μία καινούρια φάση της αραβικής ενότητας, καθώς και της 

διεκδίκησης της ανεξαρτησίας ενάντια στις μεγάλες δυνάμεις. 

Η σύγκρουση των δύο λαών επηρέασε κατά πολύ τις τότε και μετέπειτα διεθνείς 

εξελίξεις, καθώς το αίσθημα αποτυχίας και ταπείνωσης που αισθάνθηκε κυρίως 

οισλαμοαραβικός κόσμος, γέννησε ένα έντονο αντί-δυτικό και αντί-ευρωπαϊκό 

προσανατολισμό σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο στην γέννηση και την άνοδο του ισλαμισμού στην ακραία μορφή του, η οποία 

αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για τη διεθνή ασφάλεια.  

Τα γεγονότα του ’67  και οι αλλαγές που τα συνόδεψαν οδήγησαν σε πνευματικές 

ανησυχίες , και σε εκείνη την αίσθηση πως κάτι δεν πάει καλά με τον κόσμο, κάτι που 

είχε αρχίσει να διαφαίνεται ήδη από τις δεκαετίες του ’50 και του ’60. Εφόσον οι Άραβες 

είχαν υποστεί τέτοια πανωλεθρία το ’67, άρχισαν να πιστεύουν πως κάτι πήγαινε εντελώς 

λάθος στη δομή και τον ιστό των κοινωνιών τους και στο ηθικό σύστημα που τις 

εξέφραζε. Πίστευαν πως για να είναι υγιείς, ο πολιτικός και κοινωνικός τους βίος θα 

έπρεπε να πηγάζει από τις δικές τους ηθικές αρχές και αξίες, που φυσικά η βάση τους δεν 

θα μπορούσε να είναι κάποια άλλη πέραν της ισλαμικής θρησκείας.  

Καθόλη την διάρκεια της δεκαετίας του 1970, η οικονομική ύφεση έπληξε την Ευρώπη 

οδήγησε πολλά μέλη των μουσουλμανικών κοινοτήτων στην ανεργία, σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο. Το γεγονός αυτό οδήγησε κατά την διετία 1973-75, πολλές δυτικές ευρωπαϊκές 

χώρες να εισάγουν και να  εφαρμόσουν μαζικά περιοριστικές πολιτικές μετανάστευσης ως 

έμμεσο αποτέλεσμα της πετρελαϊκής κρίσης, οι οποίες προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν ως 

τροχοπέδη στις προσλήψεις ξένου εργατικού δυναμικού αποτρέποντας εκ νέου 

μουσουλμάνους μετανάστες να κατευθυνθούν προς την Ευρώπη. Ωστόσο, οι πολιτικές αυτές 

δεν φάνηκαν να είναι αποτελεσματικές στην ενθάρρυνση επαναπροώθησης των 

μουσουλμανικών ροών. Πολλοί μετανάστες έμειναν στην Ευρώπη ενώ έφεραν και τις 

οικογένειές τους μέσω των πολιτικών επανένωσης οικογενειών.  

 

                                                           
15Η Αραβοϊσραηλινή διαμάχη που σημειώθηκε το 1973-1974 είναι γνωστή ως ο «Πόλεμος του YomKippur». Η 
ονομασία YomKippur μας παραπέμπει στην ισραηλινή γιορτή του Εξιλασμού. 
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Μαζί με την συνολική αύξηση των μεταναστών στην Ευρώπη, οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί 

ακολούθησαν επίσης την ίδια πορεία σε όλη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

δεκαετιών. Ορισμένοι εξ ’αυτών ήδη τοποθετημένοι  σε ευρωπαϊκές χώρες από τις δεκαετίες 

του 1970 και του 1980 είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν την εθνική ιθαγένεια της εκάστοτε 

χώρας και την ταυτότητα του ευρωπαίου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πράγμα που 

εξηγεί την αύξηση των μουσουλμανικών πληθυσμών. Αυτή η περίοδος είδε πολλές 

ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσπαθούν να εφαρμόσουν περιοριστικές πολιτικές 

μετανάστευσης, ενώ παράλληλα παρέχει αμνηστία για τους μετανάστες που ζουν στις χώρες 

τους.  

 

Τελικά, η πρώτη πετρελαϊκή κρίση ήταν αναπόφευκτη. Σημειώθηκε την περίοδο αυτή 

1973-1974, όπου υπήρξε μεγάλη αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, εξαιτίας του 

πετρελαϊκού εμπάργκο των Αραβικών χωρών απέναντι στις ΗΠΑ και την Ολλανδία16. 

Ταυτόχρονα, μειώθηκε η άντληση και προσφορά πετρελαίου στο πλαίσιο της συμφωνίας 

του OPEC17. Η ζήτηση σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή αυξανόταν συνεχώς, καθώς 

οι ανάγκες των βιομηχανικών χωρών ξεπερνούσαν την παραγωγή, γεγονός που 

καθιστούσε τον OPEC αρκετά ισχυρό και του έδινε την ευκαιρία να αυξήσει το ποσοστό 

του στα κέρδη.Η αντίδραση των Αραβικών χωρών ήταν η χρήση του πετρελαίου ως μέσο 

διπλωματικής πίεσης. Αύξησαν την τιμή λοιπόν του πετρελαίου περίπου 70% και 

επέβαλλαν πετρελαϊκό εμπάργκο στις χώρες οι οποίες στήριζαν το Ισραήλ. Μολονότι, η 

διάρκεια του εμπάργκο ήταν σχετικά σύντομη, από Τον Οκτώβριο του 1973 έως τον 

Μάρτιο του 1974, καταγράφηκε κατακόρυφη πτώση στα χρηματιστήρια των 

αναπτυγμένων χωρών, αυξήθηκε η ανεργία και οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν 

αρκετά υψηλές και μετά το τέλος του εμπάργκο. 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 δύο γεγονότα σημάδεψαν τον μουσουλμανικό χώρο και 

επηρέασαν τις σχέσεις του με τη Δύση και την Ευρώπη, η επανάσταση και η επιβολή 

θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν, καθώς και η Σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν. Ο 

                                                           
16Η Σαουδική Αραβία επέβαλλε ολοκληρωτικό εμπάργκο στις εξαγωγές στις ΗΠΑ και την Ολλανδία, η οποία 
φαινόταν φιλοϊσραηλινή δυτικοευρωπαϊκή χώρα. 
17OPEC είναι η συντομογραφία για τον Οργανισμό Πετρελαιοπαραγωγών Εξαγωγών Χωρών. Συστάθηκε το 
1960 στη Βαγδάτη από τις χώρες Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία και Βενεζουέλα. Είναι ένας διεθνής 
οικονομικός οργανισμός. Πρωταρχικοί στόχοι και σκοποί του ήταν η καθιέρωση ενιαίας πετρελαϊκής 
πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών και η προστασία των συμφερόντων τους με σταθεροποιητικές τιμές της 
διεθνούς αγοράς προς αποφυγή αρνητικών συνεπειών για τα ίδια τα κράτη μέλη αλλά και για χάρη μιας 
δίκαιης και ομαλής πετρελαϊκής βιομηχανικής ανάπτυξης. Το 1985 προστέθηκαν και οι εξής χώρες : Ανγκόλα, 
Αλγερία, Γκαμπόν, Ισημερινός, Κατάρ, Λιβύη, Νιγηρία. Από τότε ο οργανισμός παραμένει ανοικτός και για 
οποιαδήποτε άλλα πετρελαιοπαραγωγά κράτη.  
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απόηχος των δύο γεγονότων επηρέασε τη Μέση Ανατολή, με κυριότερη την 

ισχυροποίηση του ισλαμικού φονταμενταλισμού , τόσο στην σουνιτική όσο και στην 

σιιτική εκδοχή του. 

Η Ιρανική επανάσταση, γνωστή και ως ισλαμική επανάσταση, μετέτρεψε το Ιράν από 

μοναρχία ή αλλιώς χαλιφάτο του Παχλεβί σε ισλαμικό θεοκρατικό καθεστώς υπό τον 

Αγιατολάχ Χομεϊνί. Θεωρήθηκε η τρίτη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία, μετά τη 

Γαλλική επανάσταση και αυτή των μπολσεβίκων στη Ρωσία, ενώ μετέτρεψε τον ισλαμικό 

φονταμενταλισμό σε πολιτική δύναμη από το Μαρόκο μέχρι τη Μαλαισία, ενώ έλαβε 

χώρα σε μια κοινωνία που είχε γνωρίσει μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, όμως οι πολιτικές 

της δομές παρέμεναν συντηρητικές , αποκλείοντας τον πληθυσμό από κάθε είδους 

συμμετοχή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να επιστρέψει στο Ισλάμ, που αποτελούσε μία από 

τις βασικές δομικές δυνάμεις του ιρανικού πληθυσμού να πάρει περισσότερο από ποτέ 

κοινωνικοσυμβολική διάσταση προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να επανέλθει η ισότητα. 

Στόχος της επανάστασης ήταν η διαιώνιση της και στις υπόλοιπες μουσουλμανικές χώρες 

του Κόλπου. Καλούσε τα κράτη να αντισταθούν στο καθεστώς της μοναρχίας , διότι η 

μοναρχία αποτελεί μη ισλαμικό θεσμό και  προδίδει το γεγονός πως πάντοτε θα υπάρχει  

εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Αυτό ακριβώς οδήγησε σε συναισθήματα φόβου απέναντι στην 

ιρανική επανάσταση που εξαπλωνόταν. Το αίσθημα της ισλαμοποίησης που 

προσπαθούσε να διευρυνθεί προκαλούσε με τη σειρά του φόβους για την εξάπλωση μιας 

παγκόσμιας τρομοκρατίας αλλά και γενικότερα για  ξέσπασμα  νέων φονταμενταλιστικών 

προσπαθειών (Esposito, 1999 σ.118-119).  

Με τη συγκεκριμένη επανάσταση ήρθε στην επιφάνεια το ζήτημα του πολιτικού Ισλάμ , 

το  οποίο μάλιστα θα προσδιορίσει  τον τρόπο διεξαγωγής στον μετέπειτα πόλεμο του 

Αφγανιστάν. Διαφαίνονται δύο διαφορετικά πρόσωπα του πολιτικού Ισλάμ, ένα 

επαναστατικό και ένα ελιτιστικό. Η μεν επαναστατική πλευρά πρέσβευε πως βασική 

προϋπόθεση της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου ισλαμικού κράτους είναι η μαζική 

συμμετοχή των πολιτών, η δε ελιτιστική εκτιμούσε πως ένα ισλαμικό κράτος έπρεπε να 

περιορίζει τη μαζική συμμετοχή και όχι να την υποστηρίζει (Μαμτάνι, 2006 σ.225). 

Η σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν το 1979, ήταν το δεύτερο γεγονός της περιόδου 

που αποτέλεσε βασικό παράγοντα στη διαμόρφωση των μετέπειτα ταραγμένων σχέσεων 

της Ευρώπης με τον μουσουλμανικό κόσμο. Το 1978 πραγματοποιήθηκε επανάσταση στο 
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Αφγανιστάν, η οποία ανέτρεψε το εθνικιστικό καθεστώς που υπήρχε και στη θέση του 

συγκροτήθηκε κυβέρνηση από φιλοσοβιετικές δυνάμεις. Η νέα  κυβέρνηση δημιούργησε 

έντονες αντιδράσεις στην μουσουλμανική πλειονότητα της. 

Σε αυτό το σημείο γίνεται αντιληπτό, ότι η όλη παραπάνω περιγραφείσα κατάσταση θα 

οδηγούσε σε παράπλευρες συνέπειες, για το σύνολο του μουσουλμανικού κόσμου στην 

Ευρώπη καθώς και για τα ευρωπαϊκά κράτη αυτά καθαυτά. Για αυτόν άλλωστε τον λόγο 

στα επόμενα δύο κεφάλαια εξετάζονται με ιδιαίτερη συνέπεια το πώς το Ισλάμ εισήλθε 

στους κόλπους της Ηνωμένης Ευρώπης και εδραιώθηκε έως και σήμερα, προτού 

παρουσιασθεί η αλλαγή κλίματος έναντι αυτού μετά το τρομοκρατικό χτύπημα του 2001 

και βάσει της σημερινής κατάστασης όπως αυτή διαμορφώνεται από την Αραβική Άνοιξη 

και την Συριακή κρίση που συνεχίζει εκτυλίσσεται. 

8.0 Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 

Το Ισλάμ έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στη δόμηση διαφοροποιημένης πολιτιστικής 

ταυτότητας των μουσουλμάνων κατοίκων της ΕΕ. Χρησιμοποιείται ουσιαστικά για να ορίσει 

εντός εισαγωγικών τα πλαίσια αυτού, συγκερασμένα με την νέα ευρωπαϊκή τους ταυτότητα, 

ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται για τους μουσουλμάνους μια ισχυρότερη ή πιο συντηρητική 

κριτική στάση απέναντι στην μουσουλμανική θρησκεία. Ο Βρετανός κοινωνικός 

επιστήμονας Yunas Samad (2007), ο οποίος διεξήγαγε έρευνα σχετικά με το ποσοστό 

εμφάνισης κοινής εθνικής συναντίληψης μεταξύ νεαρών μουσουλμάνων διαφορετικής 

καταγωγής οδηγήθηκε στο συμπέρασμα πως άνδρες και γυναίκες χρησιμοποιούν τη 

θρησκεία του Ισλάμ για τη δημιουργία ευφόρου εδάφους για συζητήσεις σχετικά με την 

ισότητα των δύο φύλων και αντιμετώπισης της από την νέα γενιά. 

 

 Το Ισλάμ λειτουργεί ως δείκτης εντοπισμού του κατά πόσο οι μουσουλμάνοι μετανάστες 

δεύτερης γενιάς έχουν αφομοιωθεί εντός του σημερινού ευρωπαϊκού πολιτισμικού πλαισίου, 

και πως η συμπεριφορά αυτών έχει μορφολογικά ετεροπροσδιοριστεί από το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο τοποθετούνται, σε σχέση με την αντίστοιχη συμπεριφορά των μεταναστών πρώτης 

γενιάς. Απόδειξη των όσων προηγουμένων, είναι οι ισλαμικές αντιλήψεις περί κοινωνικής 

οργάνωσης και συμπεριφοράς, οι οποίες λειτουργούν ως αντικατοπτρική αντηρίδα, 

οδηγώντας σε διαπραγματεύσεις προς όφελος του γυναικείου πληθυσμού σε ζητήματα  

άμεσα συνδεδεμένα με θρησκειολογικά θέσφατα κοινωνικού αποκλεισμού (Samad, 2007 

σ.160-169). 
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Συμπέρασμα των άνωθεν είναι πως το Ισλάμ δεν παίζει ένα μονοδιάστατο 

κοινωνικοθρησκευτικό ρόλο. Οι πολύπλευρες διαστάσεις της ισλαμικής ταυτότητας, πρέπει 

να λαμβάνονται υπ’ όψιν στη διάδραση μεταξύ μουσουλμάνων και μη στον ευρωπαϊκό χώρο, 

καθώς μάλιστα  και ως προς τη νομική υπόσταση των οργανωμένων ισλαμικών κοιτίδων 

μέσα σε κοσμικά ευρωπαϊκά κράτη.  

 

Αυτό βέβαια που θεωρείται βασικό, όπως προκύπτει από τα δεδομένα, είναι πως στην ουσία 

η ισλαμική θρησκεία δεν εμφανίζεται υπό μία ενιαία νομική υπόσταση πανευρωπαϊκού 

χαρακτήρα. Η επίσημη θέση του Ισλάμ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γενική σχέση 

μεταξύ κράτους και θρησκείας. Πέρα από την περίπτωση του Βατικανού, τα περισσότερα 

ευρωπαϊκά κράτη διαχωρίζουν τα  κοσμικά καθεστώτα τους από τον θεσμό της εκκλησίας. 

Ενώ στην περίπτωση της Γαλλίας προωθείται η πλήρης απουσία θρησκευτικής συμμετοχής 

σε οποιαδήποτε κυβερνητική υπόθεση και  ο απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ κράτους και 

θρησκείας, άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Αυστρία, η Γερμανία και η Ιταλία διαθέτουν ένα 

μοντέλο συνεργασίας των θρησκευτικών κοινοτήτων με το κράτος. Μία άλλη ομάδα κρατών, 

όπως η Βρετανία και η Δανία εξακολουθούν να έχουν μια κρατική εκκλησία.  

 

 Αφενός μεν η προβολή της αδήριτης ανάγκης από μέρους των ευρωπαϊκών κρατών ούτως 

ώστε η ισλαμική πίστη να λάβει χαρακτήρα νομικής υπόστασης με επίσημα θεσμοθετημένο 

τρόπο, αφετέρου δε η παραδοσιακή ισλαμική αντίληψη πλήρους υποταγής προς τον Θεό, 

οδηγεί στην ανάπτυξη  μιας διαστρεβλωμένης εντύπωσης για το Ισλάμ στην Ευρώπη. Ο 

καθηγητής κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, Ayhan Kaya (2009) αναφέρει 

επιπρόσθετες αιτίες για την παράδοξη ανάπτυξη της εξατομίκευσης και της θεσμοθέτησης 

του Ισλάμ στην Ευρώπη, τονίζοντας πως ενώ η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης οδήγησε 

τους νέους μουσουλμάνους στην απελευθέρωση από την πατριαρχική γονική πίεση και το 

πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο, τα Δυτικά κράτη και οι εκάστοτε θρησκευτικοί ταγοί 

είναι σε θέση είτε να συνθλίψουν είτε να αποκαταστήσουν εθνικά και θρησκευτικά 

κωλύματα ( Kaya, 2009 σ.199).  

 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της μουσουλμανικής μετανάστευσης, οι περισσότεροι 

μουσουλμανικοί οργανισμοί ιδρύθηκαν κυρίως βάσει των πολιτιστικών και εθνοτικών τους 

δεσμών δίνοντας δευτερεύοντα ρόλο προς την έννοια της θρησκευτικής ταυτότητας. 

Εργατικές οργανώσεις και πολιτιστικοί σύλλογοι ιδρύθηκαν, κυρίως από Βορειοαφρικανούς 

και Τούρκους μετανάστες, για την διατήρηση των πολιτιστικών παραδόσεων των κοινοτήτων 
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τους. Οι οργανώσεις αυτές στην ουσία ονομάστηκαν "μουσουλμανικές" μόνο κατά το τυπικό 

του πράγματος, αφού τα μέλη τους αν και χαρακτηρίζονται από την μουσουλμανική 

ταυτότητα, η εστίασή τους δεν είναι σε καμία περίπτωση απολύτως θρησκευτική. Αν και οι 

νεότερες γενιές ευρωπαίων μουσουλμάνων έλκονται λιγότερο συχνά από τους πολιτιστικούς 

και όχι μόνο οργανισμούς που είναι στενά συνδεδεμένοι με τις χώρες γέννησης και 

προέλευσης των γονέων τους, οι ομάδες αυτές εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν ένα 

σημαντικό κλάσμα του μουσουλμανικών οργανώσεων της Ευρώπης. 

 

Σήμερα, σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες φιλοξενούν μουσουλμανικές μειονοτικές 

κοινότητες, ενώ οι καλύτερες εκτιμήσεις μιλούν για δεκαπέντε έως είκοσι εκατομμύρια 

μουσουλμάνων που ζουν στη μόνιμα στις χώρες της ΕΕ, αναδεικνύοντας το Ισλάμ δεύτερη 

θρησκεία της ηπείρου. Βέβαια ο χαρακτήρας της μουσουλμανικής παρουσίας διαφέρει 

σημαντικά από χώρα σε χώρα. Παραδείγματος χάριν σε ορισμένες χώρες, οι μουσουλμάνοι 

εντοπίζονται να προέρχονται από συγκεκριμένες περιοχές ή χώρες όπου αποτελούν την 

κοινωνική πλειοψηφία. Τέτοιες περιπτώσεις είναι αυτές των Βορειοαφρικανών, Αλγερινών 

κυρίως, που διαμένουν  στη Γαλλία, Νοτιοασιατών, Πακιστανών κυρίως, στη Μεγάλη 

Βρετανία, Τούρκων στη Γερμανία και Μαροκινών στην Ισπανία. Ωστόσο είναι σίγουρο πως 

σε όλες αυτές τις χώρες υπάρχουν σημαντικές μουσουλμανικές κοινότητες που προέρχονται 

και από άλλες περιοχές. Για ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Σουηδία ή η Ιταλία, 

η μουσουλμανική μετανάστευση και κατοίκηση είναι ένα ακόμη πιο ποικιλόμορφο 

φαινόμενο πολλών και διάφορων μουσουλμανικών κοινοτήτων, διαμορφώνοντας ένα 

πολυμορφικό κοινωνικό μωσαϊκό. 

 

Σε όλα τα κράτη της ΕΕ έγιναν προσπάθειες για την αποδοχή και αφομοίωση των 

μουσουλμάνων, η κάθε μία από τις οποίες είχε διαφορετικό ποσοστό επιτυχίας. Το 2003  

συγκροτήθηκε στη Γαλλία για την αντιπροσώπευση των  Γάλλων μουσουλμάνων το Γαλλικό 

Συμβούλιο Μουσουλμανικής Πίστης (FrenchCounciloftheMuslimFaith),  με το χαρακτήρα 

του να ομοιάζει περισσότερο προς αυτόν μιας   μη κυβερνητικής οργάνωσης ( ΜΚΟ) και όχι 

ως το ενιαίο επίσημο όργανο εκπροσώπησης της μουσουλμανικής θρησκευτικής κοινότητας. 

Από την ίδρυσή του, ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν μπόρεσε να λειτουργήσει ποτέ 

αρμονικά εξαιτίας των συγκρούσεων αντίπαλων μουσουλμανικών οργανώσεων, ιδιαίτερα 

των Αδελφών Μουσουλμάνων με άλλες οργανώσεις που καθ’ ομολογία των προηγουμένων, 

προσιδιάζουν σε μορφώματα  με κατεύθυνση κοσμικού χαρακτήρα. Επί του ζητήματος 

τούτου συγκεκριμένα, ο πολιτικός επιστήμονας Malika Zeghal (2005) υποστήριξε πως η 
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δημιουργία του συγκεκριμένου οργανισμού ήταν αποτέλεσμα των γαλλικών πολιτικών 

στρατηγικών  και όχι των Γάλλων μουσουλμάνων  ( Malika, 2005 σ.99-113). 

Αξίζει να σταθούμε ιδιαίτερα στην πολιτική της Γαλλίας απέναντι στο ζήτημα των 

μουσουλμάνων μεταναστών, όπου η ενσωμάτωση αυτών στις κοινωνικές δομές αυτής, 

στο πρακτικό κομμάτι απέχει πολύ από την πλήρη εξάλειψη των διακρίσεων και του 

αποκλεισμού, στον οποίο συγκαταλέγεται και η ανεργία. Για την αρμονική και 

λειτουργική συμβίωση των Γάλλων μουσουλμάνων  και των Γάλλων μη μουσουλμάνων, 

η Γαλλία προσπάθησε να αναπροσαρμόσει την έννοια και την λειτουργία της 

ουδετεροθρησκείας και να παραχωρήσει πεδίο στη δημόσια παρουσία των θρησκειών, 

λειτουργώντας με αντιφατικό τρόπο απέναντι στη λύση του ζητήματος, καλώντας από τη 

μία τους μουσουλμάνους θρησκευτικούς ηγέτες να δηλώνουν δημόσια πως η θρησκεία 

του Ισλάμ είναι ενάντια στη λειτουργία του τζιχάντ, και την ίδια στιγμή τους προτρέπει 

να ζουν ιδιωτικά τη θρησκεία τους ( Ζουμπουλάκης, 2015). 

 

Το Ισλάμ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη θρησκεία της Γαλλίας με 1.430 επίσημα τζαμιά. 

Σύμφωνα με δημογραφικές προβλέψεις,  σε συνδυασμό με τα ανεξέλεγκτα κύματα 

μετανάστευσης και τα υψηλά ποσοστά γεννήσεων, το Ισλάμ μέσα στα επόμενα χρόνια θα 

αποτελεί την κυρίαρχη θρησκεία του γαλλικού κράτους ( Παπαγεωργίου, Δ., 2015). 

 

Το 2004, το 12%  του μη μουσουλμανικού αυστριακού πληθυσμού οριακά τοποθετείται 

πάνω από τους επίσημους δείκτες του ορίου της φτώχειας ενώ αντίστοιχα τα επίπεδα του 

αυστριακού μουσουλμανικού πληθυσμού βρίσκονται στο επίπεδο του  46,5% αυτού. Τα 

αντίστοιχα ποσοστά στην περίπτωση της Δανίας παρουσιάζουν το ποσοστό του 3,9% για  

τους μη μουσουλμάνους δανέζικους πληθυσμούς , ενώ στους μουσουλμανικούς δανέζικους 

πληθυσμούς το αντίστοιχο ποσοστό είναι 25,1% ( Tausch, 2010 σ.122). Ως αποτέλεσμα 

αυτών των δεδομένων ο Tausch δημιούργησε τον «Δείκτη Μουσουλμανικής Ανάπτυξης» 

σύμφωνα με τον «Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης» του UNDP18. Σύμφωνα με τον 

συγκεκριμένο δείκτη λοιπόν, οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί στην Ελβετία, την Ισπανία και 

την Σλοβενία αποτελούν τα χαρακτηριστικότερα δείγματα αρμονικής κοινωνικής 

ενσωμάτωσης στην ΕΕ , συγκριτικά με τους μουσουλμάνους στη Βρετανία, την Γερμανία, 

την Γαλλία και την Αυστρία (Tausch, 2010 σ.151). 

 

                                                           
18United Nations Development Program ( Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών) 
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Στην περίπτωση του γερμανικού κράτους προωθήθηκε η δημιουργία ενός 

αντιπροσωπευτικού σώματος για τους Γερμανούς μουσουλμάνους, τo Γερμανικό  Συνέδριο 

του Ισλάμ (GermanIslamConference) το 2006 από το Υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό την 

επίτευξη διαλόγου μεταξύ της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των 

μουσουλμάνων εκπροσώπων ,όπως αυτοί διορίζονται από το γερμανικό Υπουργείο 

Εσωτερικών. Ο καθηγητής νομικής Mathias Rohe (2010) , μέλος ο ίδιος του συγκεκριμένου 

οργανισμού, υποστηρίζει πως οι διορισμοί των μουσουλμάνων εκπροσώπων έχουν 

αμφισβητηθεί εξαιτίας του τρόπου που πραγματοποιήθηκαν, καθώς οι σουννιτικές ισλαμικές 

ομάδες ανθίσταντο για τη θέση που κατέχει η δική τους μειονότητα , συγκριτικά με την 

κοσμική μειονότητα, ενώ μάλιστα πολλοί ήταν αυτοί που απέρριψαν τη συμμετοχή των 

συντηρητικών μουσουλμάνων. Από αυτούς κανένας τους δεν αποτελεί μέλος του γερμανικού 

Κοινοβουλίου , γεγονός που επίσης προκαλεί αντιδράσεις και οδηγεί στο συμπέρασμα 

ζητημάτων  έλλειψης διαφάνειας και θρησκευτικής ισότητας σε θέματα πολιτικής 

εκπροσώπησης (Rohe, 2010 σ.118). Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη οργάνωση 

συνεχίζει να υπάρχει και να λειτουργεί, δεν έχει επιτύχει να αναγνωριστεί επίσημα ως μία 

θρησκευτική  μουσουλμανική κοινότητα σε ομοσπονδιακό επίπεδο, η οποία τυγχάνει  ίδιων 

δικαιωμάτων με τη χριστιανική εκκλησία ή τις εβραϊκές κοινότητες. 

 

Στις περιπτώσεις της Μ. Βρετανίας και της Ιταλίας δεν υπήρξε  ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

πρόνοια για τη δημιουργία  επίσημα αναγνωρισμένων μουσουλμανικών οργανώσεων που θα 

αποτελούσαν,  την αρμόδια νομικά σκέπη, εκπροσώπησης των μουσουλμάνων των κρατών 

αυτών, σε συνδυασμό με το γεγονός πως στις συγκεκριμένες χώρες παρατηρήθηκαν έντονα 

φαινόμενα φιλονικίας μεταξύ αντίπαλων μουσουλμανικών οργανώσεων με διαφορετικές 

αντιλήψεις. 

 

Στην Ισπανία, ιδρύθηκε η Ισπανική Ισλαμική Επιτροπή (Islamic Commission of Spain), η 

οποία αποτέλεσε τη μοναδική εκπροσώπηση της ισλαμικής θρησκείας σε αυτή, παρόλο που 

δεν θεωρούνταν μια επίσημη μουσουλμανική κοινότητα, καθώς δεν περιελάμβανε το σύνολο 

του φάσματος των μουσουλμανικών κοινοτήτων της Ισπανίας. 

 

Είναι λογικό πως η παρουσία του Ισλάμ σε μία χώρα επιδρά στις εξελίξεις αυτής, ανάλογα με 

τον αριθμό των μουσουλμάνων που βρίσκονται εκεί. Στην περίπτωση που το ποσοστό των 

μουσουλμάνων κατοίκων προσεγγίζει το 2%- 5% διακρίνεται προσηλυτισμός άλλων εθνικών 

μειονοτήτων, καθώς και περιθωριοποιημένων ομάδων του πληθυσμού. Τέτοια φαινόμενα 

παρατηρούνται ήδη σε χώρες όπως η Δανία (2%), η Γερμανία (3%), η Βρετανία (2,7%), και 
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η Ισπανία (4%). Όταν όμως ξεπερνάει το 5%, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Γαλλίας 

(8%), της Σουηδίας (5%), της Ελβετίας (4,3%) και της Ολλανδίας (5,5%), υπάρχουν έντονες 

πιέσεις και διεκδικήσεις από μέρους των μουσουλμάνων, για ύπαρξη ισότητας μεταξύ αυτών 

και των γηγενών κατοίκων. Μάλιστα, οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων 

χρόνων, για τις οποίες δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, για το αν πρόκειται για προϊόν 

γνήσιας προσφυγικής διαφυγής ή για αποτέλεσμα προσχεδιασμένης ισλαμικής διείσδυσης, 

με κατεύθυνση τα κράτη της ΕΕ , θα εντείνουν την ήδη υπάρχουσα τεταμένη κατάσταση 

(Ανδριανόπουλος, 2016). 

Ο Μάνος Ηλιάδης (2013) σε άρθρο του σημειώνει πως «το Ισλάμ αντικαθιστά βαθμιαία 

αλλά σταθερά τον Χριστιανισμό ως κυρίαρχη θρησκεία στην Ευρώπη, όχι μόνο με τη συνεχή 

ανέγερση τζαμιών, αλλά ακόμη και με το κλείσιμο χριστιανικών εκκλησιών που 

μετατρέπονται σε τζαμιά. (…) Στη Γερμανία από το 2000 έως το 2012 είχαν κλείσει 

τετρακόσιες ρωμαιοκαθολικές εκκλησίες και άνω των εκατό των προτεσταντών. (…) Στη 

Γαλλία ο αριθμός των ισλαμικών τεμενών υπερδιπλασιάστηκε και ξεπέρασε τα δύο χιλιάδες, 

μέσα σε δέκα μόνο χρόνια. (…) Στην Αγγλία τουλάχιστον δέκα χιλιάδες εκκλησίες έκλεισαν 

από το 1960 μέχρι σήμερα. (…) Αντιθέτως, στην ίδια χώρα τα νόμιμα τεμένη αυξήθηκαν σε 

χίλια εφτακόσια, αρκετά εκ των οποίων είναι πρώην χριστιανικές εκκλησίες που έκλεισαν. 

(…) Στο Μάλμε της Σουηδίας το 40% περίπου των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι». Ο ίδιος 

επισημαίνει ότι στην Αθήνα «δεκαπέντε χρόνια μετά το 1998 που υπήρχαν μόνο δεκαοχτώ 

(αυτοσχέδια) τζαμιά, ο αριθμός τους έφτασε ήδη τα εκατόν δεκαπέντε με εκατόν είκοσι»        

( Ηλιάδης, 2013). 

9.0 Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ 
 

Οι μουσουλμανικές κοινότητες που βρίσκονται στο χώρο της ΕΕ διαφέρουν μεταξύ τους από 

χώρα σε χώρα. Διαφέρουν ως προς τις πολιτικές πεποιθήσεις τους, την κοινωνική και 

οικονομική τους κατάσταση, ακόμα και ως προς τη θρησκευτική τους ταυτότητα. Για 

παράδειγμα  μουσουλμανικές κοινότητες που προέρχονται κυρίως από τον αραβικό χώρο και 

βρίσκονται ως επί το πλείστο στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην Ιταλία, η πλειοψηφία τους 

απαρτίζεται από σουνίτες μουσουλμάνους. Σημεία διαφοροποίησης ως προς τις 

θρησκευτικές πρακτικές που ακολουθούνται μπορούν να εντοπιστούν κυρίως στους 

μουσουλμανικούς πληθυσμούς τουρκικής, ιρανικής, κουρδικής, λιβανικής και συριακής 

καταγωγής, οι οποίοι είναι κυρίως εγκατεστημένοι στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας 

Ευρώπης, όπως Γερμανία, Ολλανδία και Αυστρία. 
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Βεβαίως, σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν διαφορές ακόμη και μεταξύ των ομάδων που 

προέρχονται από την ίδια χώρα, με εθνοτικές και θρησκειολογικές διαφοροποιήσεις ζωτικής 

σημασίας. Οι μετανάστες, για παράδειγμα, τουρκικής καταγωγής σε όλες τις χώρες της 

Δυτικής Ευρώπης είναι κυρίως σουνίτες, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και σημαντικοί αριθμοί 

αυτών που εντάσσονται στα πλαίσια του αλεβιτικού δόγματος, το οποίο θεωρείται αιρετικό 

δόγμα με σιιτικές βάσεις. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν,  διαπιστώνουμε επι παραδείγματι, ότι 

σουνίτες μουσουλμάνοι προερχόμενοι από την Τουρκία μπορεί να είναι είτε καθαρά 

τουρκικής καταγωγής είτε κουρδικής, μια διάκριση με πολύ σημαντικές επιπτώσεις και 

προεκτάσεις. Επιπρόσθετα, οι επιγαμίες μεταξύ των Ευρωπαίων Μουσουλμάνων με 

διαφορετικό εθνοτικό και  θρησκειολογικό υπόβαθρο σε σημαντικό αριθμό, προσθέτει 

επιπλέον στρώματα κοινωνικοθρησκευτικών διαφοροποιήσεων του ενιαίου σώματος του 

Ισλάμ στην σύγχρονη Ευρώπη.  

 

Για να μπορέσει κανείς να ερευνήσει αυτό το πολυδαίδαλο τοπίο πρέπει να καταρχήν να 

οργανώσει και να κατηγοριοποιήσει τις χιλιάδες διαφορετικές μουσουλμανικές οργανώσεις 

που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό της Ευρώπης. Και ενώ η εθνικότητα και εθνική 

καταγωγή είναι σημαντικοί παράγοντες, αυτό που δομικά και ορθολογικά προέχει, είναι η 

κατηγοριοποίηση των μουσουλμανικών οργανώσεων που εδρεύουν στην Ευρώπη, με βάση 

τις πολιτικές και θρησκευτικές τους απόψεις.  

 

Το κριτήριο που χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση των οργανισμών, ως εκ τούτου, 

βασίζεται στις απόψεις του εκάστοτε οργανισμού ως προς τον ρόλο που το Ισλάμ θα πρέπει 

να διαδραματίζει στη δημόσια ζωή. Στην ουσία, αυτό που επιδιώκεται είναι να προσδιοριστεί 

μια ερευνητική συνέχεια η οποία εντοπίζει από τη μια πλευρά ακραίες ισλαμικές οργανώσεις, 

δηλαδή τις ομάδες και τα δίκτυα που αντιλαμβάνονται το Ισλάμ ως ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα το οποίο πρέπει να διαμορφώνει όλες τις πτυχές της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής, 

και από την άλλη τις αντίστοιχες κοσμικές που υποστηρίζουν ενεργά τον αυστηρό 

περιορισμό του Ισλάμ στα πλαίσια της ιδιωτικής σφαίρας επιλογών. Το σύστημα αυτό οδηγεί 

αναπόφευκτα σε αυθαίρετα και υπεραπλουστευμένα συμπεράσματα και μεθόδους. Λόγος 

είναι πως οι διάφοροι μουσουλμανικοί οργανισμοί αλλάζουν συχνά θέσεις κατά την πάροδο 

του χρόνου, επανεκτιμώντας και αναπροσαρμόζοντας κάποιες από τις απόψεις τους. 

Επιπλέον, οι περισσότεροι από αυτούς δεν ακολουθούν μονοπάτια μονολιθικών απόψεων, 

καθώς τις περισσότερες φορές ασχολούνται με μια ποικιλία διαφορετικών θεμάτων.  

 



44 
 

Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο  να λάβει χώρα η σημαντικού χαρακτήρα διάκριση 

μεταξύ των θρησκευτικών και πολιτικών απόψεων, ακόμη και αν η γραμμή που χωρίζει τις 

δύο κατηγορίες αυτές είναι συχνά ιδιαίτερη και λεπτή. Δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο 

πολλές φορές να εντοπίζονται ισλαμικές οργανώσεις που αγκαλιάζουν και αποδέχονται 

εξαιρετικά συντηρητικές ερμηνείες του Ισλάμ, αλλά παρόλα αυτά δεν δραστηριοποιούνται 

και δεν εμπλέκονται σε καμία προσπάθεια να εφαρμόσουν και να εισάγουν τα στοιχεία και 

τις απόψεις αυτές στα καθημερινά κοινά και την δημόσια ζωή. Άλλωστε η συζήτηση των 

διαφόρων μουσουλμανικών οργανώσεων σχετικά με το ρόλο του Ισλάμ στη δημόσια ζωή 

αλλάζει σημαντικά από χώρα σε χώρα, ως απάντηση της στάσης της κάθε χώρας ξεχωριστά 

ως προς το ρόλο της θρησκείας εντός των πλαισίων αυτής, συμπεριλαμβάνοντας από τους 

απόλυτα κοσμικούς έως τους τζιχαντιστικούς.  

 

Όπως λοιπόν αναφέραμε παραπάνω, στο ένα από τα δύο άκρα τοποθετούνται οι πλήρως 

κοσμικοί μουσουλμάνοι των χωρών της Ευρώπης, όντας ιδιαίτερα επικριτικοί  επί πολλών 

θέσεων εντός των πλαισίων των μουσουλμανικών κοινοτήτων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, 

εντός των πλαισίων του ίδιου του Ισλάμ. Με κάποιες λίγες εξαιρέσεις, οι πλήρως κοσμικοί 

δεν είναι οργανωμένοι σε σταθερές και πλήρως λειτουργικές δομές, παρά οι ίδιοι 

διαφαίνονται να είναι δημόσιοι διανοούμενοι, πολιτικοί, ή ακτιβιστές οι οποίοι λόγω της 

δημόσιας θέσης τους  και της προβολής που αυτοί απολαμβάνουν, παίζουν πρωτεύοντα ρόλο 

υπέρ της καταδίκης των μουσουλμανικών συντηρητικών θέσεων, ενάντια στην έλλειψη 

αυτοκριτικής και της οποιασδήποτε απροθυμίας ενσωμάτωσης στο ευρωπαϊκό κοινωνικό 

μοντέλο καθώς και άλλων αρνητικών τάσεων στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών 

μουσουλμανικών κοινοτήτων.  

 

Ορισμένοι εξ αυτών κατεύθυναν τα βέλη της κριτικής τους όχι μόνο εναντίον συγκεκριμένων 

συμπεριφορών των μουσουλμανικών κοινοτήτων ή / και των ηγετών τους, καθώς επίσης και 

εναντίον της ίδιας της έννοιας της θρησκείας του Ισλάμ, ενώ  αρκετοί εξ’ αυτών σε πολλές 

περιπτώσεις απαρνήθηκαν πλήρως την μουσουλμανική θρησκεία. Είναι δύσκολο να 

προσδιορισθεί η επιρροή των άνωθι στοιχείων αυτών προς τις μουσουλμανικές κοινότητες, 

στις περισσότερες των περιπτώσεων, αυτά έχουν προκαλέσει έντονες αρνητικές αντιδράσεις 

από πλευράς ορισμένων ευρωπαίων μουσουλμάνων, αλλά χωρίς αυτό να αποτελεί 

απαραίτητα ένδειξη της δημόσιας αποδοχής τους, καθώς οι φωνές των λίγων δεν θα πρέπει 

να συγχέονται και να θεωρούνται ως απόψεις της πλειοψηφίας, παρόλο το γεγονός πως είναι 

πιθανόν μια μεγάλη μερίδα των μουσουλμανικών κοινοτήτων εν γένει, να εγκρίνει σιωπηρά 

τις απόψεις αυτές. Υπό το ίδιο πρίσμα λογικής, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα 



45 
 

από αυτά τα στοιχεία δεν οδηγούν ή ανήκουν σε μεγάλα, δομημένα κινήματα, πολλώ δε 

μάλλον, λειτουργούν ως μεμονωμένες περιπτώσεις.  

 

Από τα παραπάνω είναι κατανοητό πως η  κοινωνική πραγματικότητα των μουσουλμάνων 

που βρίσκονται εγκατεστημένοι στο χώρο της ΕΕ διακρίνεται από μια ποικιλομορφία, με 

διαφορετική συμπεριφορά ως προς το πώς αυτοί εκλαμβάνουν την θρησκευτική τους 

ταυτότητα, σε αντίθεση με την εικόνα ενός ενιαίου μπλοκ μουσουλμάνων που έχουν οι 

περισσότεροι μη μουσουλμάνοι Ευρωπαίοι. Ωστόσο, είναι φανερό πως σε γενικές γραμμές η 

προέλευση των μουσουλμάνων μεταναστών της ΕΕ είναι διαφορετικού 

κοινωνικομορφωτικού υποβάθρου καθώς οι περισσότεροι εξ’ αυτών, προέρχονται από την 

ύπαιθρο, έχοντας ένα υπόβαθρο εργατικής τάξης, ενώ αρκετοί εξ’ αυτών δεν μετανάστευσαν 

ως διεθνείς σπουδαστές ή επαγγελματίες, αλλά ως εργαζόμενοι ή ως πρόσφυγες. 

 

Με την ύπαρξη πολλών ενδείξεων, πως οι μουσουλμάνοι στην ΕΕ έχουν μικρότερο ποσοστό 

πρόσβασης στην δημόσια κρατική εκπαίδευση και περιορισμένες δυνατότητες κοινωνικής 

ανέλιξης, θα πρέπει να παρουσιάσουμε την ουσιαστική πορεία κοινωνικής ενσωμάτωσης των 

μουσουλμανικών πληθυσμών στα εθνικά σώματα του ευρωπαϊκού χώρου.  

 

9.1 Εκπαιδευτικές παροχές & Παιδεία 

Τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μουσουλμανικών μειονοτήτων ήταν ανάμεικτα, καθώς σε 

ορισμένες χώρες ασχέτως του κοινωνικοοικονομικού τους υποβάθρου, κατάφεραν να 

βελτιώσουν την θέση τους. Φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι για τους μουσουλμάνους η 

θρησκεία είναι αυτή που παίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη και την ενθάρρυνση της 

εκπαίδευσης, ενώ η γονική υποστήριξη, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια, αποτελεί επίσης 

ένα ισχυρό μέσο εξασφάλισης των μελλοντικών εκπαιδευτικών επιτευγμάτων. Τα σχολικά 

συστήματα σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη σημασία της 

προσχολικής εκπαίδευσης στη διασφάλιση μαθητών που προέρχονται από μουσουλμανικές 

μειονοτικές ομάδες, χρησιμοποιούν συγκριμένους τρόπους με σκοπό να συνδυάσουν την 

υποστήριξη τους κυρίως μέσω δημιουργίας σχολείων που παρέχουν τη διδασκαλία παιδιών 

που προέρχονται από διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες. Βεβαίως έχουν εκφραστεί 

ανησυχίες από τους γονείς των μουσουλμάνων μαθητών  τους για τις τυχόν αρνητικές 

επιπτώσεις του διαχωρισμού των παιδιών τους καθώς η πρόκληση της χάραξης 

εκπαιδευτικής πολιτικής είναι να βρεθούν τρόποι ώστε να μπορέσει να ξεπεραστεί ο υπάρχον 

διαχωρισμός, όπως για παράδειγμα οι ρατσιστικές συμπεριφορές  που συχνά αντιμετωπίζουν 
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προς το άτομό τους πολλοί μαθητές που ανήκουν στις μουσουλμανικές κοινότητες, γεγονός 

που προέρχεται όχι μόνο από  συμμαθητές τους, αλλά ακόμα και από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι τους αντιμετωπίζουν ως άτομα χαμηλότερων προσδοκιών.  

 

9.2 Εργασία & Απασχόληση 

Οι μουσουλμάνοι που βρίσκονται σε χώρες της ΕΕ δεν έχουν καταφέρει να ενσωματωθούν 

στην κοινή αγορά εργασίας, αντιμετωπίζοντας τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας  συγκριτικά 

με τον γενικό πληθυσμό της κάθε χώρας, και σε συνδυασμό με τις  χαμηλές απολαβές των 

θέσεων εργασίας τις οποίες κατέχουν,  έχουν οδηγηθεί να τοποθετούνται  υψηλότερα  στους 

δείκτες ποσοστών φτώχειας. Επιπρόσθετα  στοιχεία, επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς, ότι σε 

διάφορες περιπτώσεις αρκετοί μουσουλμάνοι αντιμετωπίζονται με ρατσιστικό τρόπο  λόγω 

της θρησκείας και της εθνολογικής  τους προέλευσης, στα πλαίσια της αγοράς εργασίας στην 

οποία ανήκουν, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στον γυναικείο μουσουλμανικό πληθυσμό, 

κυρίως στις περιπτώσεις που σχετίζονται με την εξωτερική ενδυμασία και περιβολή 

σύμφωνα με τους μουσουλμανικούς νόμους.  

 

Σε κάποια ευρωπαϊκά κράτη, ένα φάσμα διαφορετικών μέτρων έχουν ληφθεί για την 

υποστήριξη της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 

πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τις μουσουλμανικές κοινότητες, εξασφαλίζοντας τον ρόλο 

τους για την  παροχή ενημέρωσης  και πληροφοριών προς εκείνους που παραμένουν 

ανενεργοί και εκτός των πλαισίων  της αγοράς εργασίας. Σε πολλές περιπτώσεις  μάλιστα, 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον  εντοπίστηκε από πλευράς της εκάστοτε πολιτείας, για την  εξασφάλιση 

ενός πολυπολιτισμικού χαρακτήρα που θα χαρακτήριζε και θα αντικατόπτριζε την αρμονική 

συνύπαρξη και λειτουργία του συνόλου του εργατικού δυναμικού των αντίστοιχων περιοχών 

αναφοράς. 

 

9.3 Στέγαση & Κοινωνική Ενσωμάτωση 

H πλειονότητα των μουσουλμανικών πληθυσμών, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου 

Ανοιχτής Κοινωνίας ( Open Society Institute), εντοπίζεται να  είναι μετανάστες πρώτης ή 

δεύτερης γενιάς, των οποίων ο χαρακτήρας της αρχικής τους εγκατάστασης αντανακλά την 

φύση της μεταναστευτικής διαδικασίας. Απασχολούμενοι σε χαμηλόμισθες και ανειδίκευτες  

θέσεις εργασίας, οι περισσότεροι εξ’ αυτών εγκαταστάθηκαν αρχικά είτε στις φτωχότερες 
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περιοχές των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων ή/και των ευρωπαϊκών χωρών εν γένει. Η 

συγκεκριμένη ανθρωπογεωγραφική συγκέντρωση παρείχε τις βάσεις υποστήριξης ανάπτυξης  

δικτύων, για την εγκαθίδρυση σχέσεων ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών βάσει των νέων, 

όπως είχαν πλέον διαμορφωθεί, κοινωνικοπολιτισμικών αναγκών. Οι  πολιτικές αρχές 

παρόλα αυτά, εξέφρασαν τις αυξανόμενες ανησυχίες τους σχετικά με αυτές τις εθνολογικές 

και θρησκευτικές ανθρωπογεωγραφικές συγκεντρώσεις.  

 

Όπως αποκαλύπτεται στη σχετική έρευνα του Ινστιτούτου Ανοιχτής Κοινωνίας οι 

μετεγκατεστημένοι μουσουλμανικοί πληθυσμοί, έδειξαν να επιθυμούν την αρμονική 

συμβίωση σε διαφορετικές περιοχές προσδίδοντας σε αυτές ανάμεικτο κοινωνικοπολιτιστικό 

χαρακτήρα, απορρίπτοντας ταυτοχρόνως την κοινωνική απομόνωση στην οποία είχαν 

υποβληθεί. Το γεγονός αυτό έρχεται  σε αντίθεση με την κυρίαρχη άποψη ότι ήταν επιθυμία 

των μουσουλμάνων να ζουν παράλληλα ή τελείως απομονωμένα από το υπόλοιπο κοινωνικό 

σύνολο. Η μεγάλη πρόκληση την οποία αντιμετώπισαν οι πολιτικές αρχές ήταν η διατήρηση 

περιοχών, οι οποίες ήταν εθνολογικά και θρησκευτικά ανάμεικτες, από την στιγμή που 

μικρές διαφορές εντοπίζονταν και οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κοινωνικές 

διαρρήξεις, εξασφαλίζοντας όμως με αυτόν τον τρόπο, την δυνατότητα των μουσουλμανικών 

πληθυσμών να επιλέξουν τον τόπο διαμονής τους σε πόλεις ή περιοχές  ανεπηρέαστοι από τα 

φαινόμενα του κοινωνικού αποκλεισμού και προκατάληψης.  

 

9.4 Υγειονομική Περίθαλψη & Κοινωνική Πρόνοια 

Η φτώχεια παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς  παράγοντες κοινωνικής ανισότητας σε 

ζητήματα υγείας, καθώς από κοινού η θρησκευτική και εθνολογική καταγωγή των 

μουσουλμανικών πληθυσμών έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στην ενίσχυση των φαινομένων 

αυτής.  Παρόλα ταύτα, έρευνες έχουν καταδείξει την ικανοποίηση των μουσουλμανικών 

πληθυσμών σε σχέση με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την οποία λαμβάνουν στις 

χώρες διαμονής τους. Αναφορές σχετικά με φαινόμενα κοινωνικής διάκρισης και άνισης 

μεταχείρισης, δεν έχουν παρουσιαστεί ιδιαίτερα, ενώ οι περισσότεροι εξ’ αυτών 

μουσουλμάνοι ανέφεραν τον ιδιαίτερο σεβασμό προς τις ανάγκες τους από μέρους του 

ιατρικού προσωπικού και των κρατικών καταστημάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Ωστόσο, δεν παύουν να υπάρχουν ζητήματα σχετικά με τις ανάγκες αυτών σε θέματα 

διατροφικών συνηθειών άμεσα συνδεδεμένα με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους θρησκευτικής λατρείας εντός των νοσοκομειακών 

εγκαταστάσεων.  
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Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κυρίως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μετανάστες είναι 

η επικοινωνία με τους γιατρούς και το προσωπικό των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων. Η 

γενικότερη εικόνα πάντως δείχνει ότι οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων, πολιτιστικές και 

θρησκευτικές, καλύπτονται αποτελεσματικά. Αντίλογος στα όσα  αναφέρθηκαν παραπάνω, 

είναι το ερώτημα του κατά πόσο τα κρατικά συστήματα περίθαλψης, τα οποία παραμένουν 

ανοιχτά προς όλους τους αλλοδαπούς, ανεξαρτήτως αν είναι νόμιμοι ή και επίσημα 

ασφαλισμένοι ή παράνομοι, μπορούν να αντέξουν τα οικονομικά βάρη, τα οποία 

διογκώνονται, ενώ οι συνεισφορές προς την αρμονική λειτουργία αυτών φθίνουν. 

Αποτέλεσμα αυτού του επιχειρήματος θα μπορούσε να θεωρηθεί μια χειρότερη παροχή 

περίθαλψης προς την κοινωνία στο σύνολο της. Όπως είναι αναμενόμενο, οι κοινωνικές 

αντιδράσεις οι οποίες μπορούν να προκληθούν είναι εύλογες και δεν εδράζονται στην 

ύπαρξη διακριτικών διαθέσεων και ξενοφοβίας, καθώς εντοπίζονται αντικειμενικώς υπαρκτά 

ζητήματα οικονομικής επιβίωσης των εθνικών συστημάτων υγείας , τα οποία το εκάστοτε 

κράτος οφείλει να αντιμετωπίσει.  

 

9.5 Συμμετοχή στην δημόσια ζωή & την Πολιτική  

Σε επόμενο επίπεδο, αυτό το οποίο θα πρέπει να υπογραμμίσουμε, είναι οι ενθαρρυντικές 

τάσεις , καθώς επίσης και οι υπάρχουσες προκλήσεις, οι οποίες διαφυλάσσουν την πολιτική 

και πολιτειακή συμμετοχή των μουσουλμανικών πληθυσμών στις χώρες της ΕΕ. Πολλοί εξ’ 

αυτών όντας Ευρωπαίοι πολίτες , παρόλα αυτά παραμένουν αποκομμένοι, συγκεκριμένα στη 

Γερμανία και στη Γαλλία, χωρίς να  έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν  και εκλέγεσθαι στις 

τοπικές εκλογικές διαδικασίες, αν και οι ίδιοι αποτελούν κατοίκους των περιοχών αυτών για 

μακρά χρονικά διαστήματα.  

 

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό των πολιτικών 

δικαιωμάτων όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει στον ίδιο 

βαθμό για τους μουσουλμάνους κατοίκους, καθώς η ψήφος τους φαίνεται να αντιμετωπίζεται 

ως ένας παράγοντας διαστρέβλωσης των πολιτικών επιλογών για την τύχη των περιοχών 

αναφοράς τους από τους υπολοίπους μη μουσουλμάνους Ευρωπαίους πολίτες. Στην θετική 

πλευρά των πραγμάτων, οι νεότερες γενιές των μουσουλμανικών πληθυσμών φαίνεται να 

έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σχετικά με την ικανότητά τους να επηρεάζουν τις αλλαγές 

σε τοπικό επίπεδο, σε σχέση με τις προηγούμενες. Αυτό, όπως είναι αναμενόμενο, συμπίπτει  

με τα υψηλότερα επίπεδα μόρφωσης αυτών και την οικειότητα που αυτοί έχουν με τους  
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πολιτικούς θεσμούς γενικότερα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα, το οποίο επιβεβαιώνει τα όσα παραπάνω, είναι η συμμετοχή μουσουλμάνων στα 

κυρίαρχα πολιτικά κόμματα, και η αποχή αυτών από  τα αντίστοιχα κόμματα τα οποία  

χαρακτηρίζονται από εθνολογικά και θρησκευτικά στοιχεία και τα οποία όπως φαίνεται εκ 

του αποτελέσματος δεν έλαβαν την αναμενόμενη υποστήριξη από τους μουσουλμάνους 

ψηφοφόρους. Βεβαίως, οι αυξανόμενοι αριθμοί μουσουλμάνων σε θέσεις πολιτικού 

ενδιαφέροντος οδήγησαν όπως ήταν αναμενόμενο, σε πολλά και διάφορα ερωτηματικά 

εξαιτίας της εθνολογικής και θρησκευτικής τους προέλευσης. 

 Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμως, ότι μουσουλμάνοι και μη μουσουλμάνοι πολίτες στην 

πραγματικότητα μοιράζονται κοινές θέσεις και απόψεις σχετικά με την εμπιστοσύνη την 

οποία θα πρέπει να υποδεικνύουν προς τις τοπικές, περιφερειακές και κεντρικές 

πολιτικοδιοικητικές αρχές. Ωστόσο χαρακτηριστική είναι η διαφορά μεταξύ μουσουλμάνων 

και μη μουσουλμάνων σε ζητήματα εμπιστοσύνης προς το εθνικό Κοινοβούλιο του εκάστοτε 

κράτους μέλους της ΕΕ και του πως αυτό αποφασίζει για τα διάφορα ζητήματα, τα οποία 

θεσμικά το απασχολούν. Το γεγονός αυτό συνδέεται άμεσα με τις δεδηλωμένες σχέσεις των 

μουσουλμάνων εκπροσώπων με τους θρησκευτικούς οργανισμούς εντός των πλαισίων των 

οποίων τοποθετούνται. Απόδειξη της κατάστασης αυτής είναι πως στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι εκλεγμένοι μουσουλμάνοι εκπρόσωποι στρέφονται περισσότερο προς τα 

τοπικά πολιτικά συμβούλια σε σχέση με ζητήματα που τους απασχολούν, παρά αναζητούν 

γενικευμένες συντεταγμένες προτάσεις και λύσεις σε εθνικό επίπεδο πολιτικής διαχείρισης 

για τα ίδια ζητήματα. 

 

Τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας όσον αφορά την νομική 

υπόσταση του Ισλάμ. Χώρες οι οποίες διαθέτουν παραδοσιακές ισλαμικές μειονότητες, είναι 

σύνηθες φαινόμενο να εκπροσωπούνται με επίσημο τρόπο, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν 

περιπτώσεις ευρωπαϊκών κρατών, όπως η Αυστρία και το Βέλγιο, τα οποία διαθέτουν 

ισλαμικά ιδρύματα , εξισωμένα με τις χριστιανικές εκκλησίες, αποδεικνύοντας εμπράκτως 

την προσφορά επίσημης αναγνώρισης ύπαρξης άλλων θρησκειών. Επίσης, δεν θα πρέπει να 

παραλείψουμε άλλους εναλλακτικούς τρόπους δόμησης οργάνων εκπροσώπησης της 

ισλαμικής θρησκείας, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην περίπτωση της Ουγγαρίας, όπου 

παρέχεται με  επίσημο τρόπο αναγνώριση προς τις ισλαμικές θρησκευτικές κοινότητες εντός 

των συνόρων της,  παρόλο που τα προνόμια που αυτές απολαμβάνουν είναι περιορισμένα. 

 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, πολλοί μετανάστες απέκτησαν πρόσβαση σε 

ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, μέσω της οικογενειακής επανένωσης και των 
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γάμων, καθώς υπήρξε μια έντονη αύξηση των προσφύγων που προσπαθούσαν να 

δραπετεύσουν του πολέμου ή από χώρες με ασταθή πολιτικά καθεστώτα, όπως η Σομαλία, το 

Αφγανιστάν και το Ιράκ, με κύρια πρόθεση την μόνιμη εγκατάσταση στον ευρωπαϊκό χώρο 

ως οικονομικοί μετανάστες. Στα πλαίσια των κινήσεων αυτών οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 

δοκίμασαν διάφορες μεθόδους για τον περιορισμό της μετανάστευσης, 

συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης αυστηρότερων πολιτικών απελάσεων. 

 

Βέβαια ο μέσος όρος των μουσουλμανικών οργανώσεων ή/και των τόπων λατρείας, στην 

πραγματικότητα, δεν προωθούν ενεργά ισλαμιστικές ριζοσπαστικές απόψεις, χωρίς όμως 

αυτό να σημαίνει ταυτόχρονα ότι πολλές απόψεις αυτών δεν είναι συντηρητικές και, σε 

ορισμένες περιπτώσεις έντονα αμφιλεγόμενες, αν όχι πλήρως προβληματικές για τους 

περισσότερους μη μουσουλμάνους Ευρωπαίους. Κλασσικό στοιχείο αυτών των απόψεων 

είναι η παραδοσιακή ερμηνεία του Ισλάμ αναφορικά με τον ρόλο των γυναικών ή των 

ζητημάτων θρησκευτικής ελευθερίας, τα οποία οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θα εξέταζαν με 

περισσότερη ελαστικότητα.  

 

Χώρες πρόθυμες, για λόγους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς, που αποφάσισαν να 

διατηρήσουν τον έλεγχο των απόδημων κοινοτήτων τους, ήταν οι κυβερνήσεις της Τουρκίας, 

της Αλγερίας, του Μαρόκο, και σε μικρότερο βαθμό, της Τυνησίας και της Αιγύπτου, 

δημιουργώντας θεσμικά όργανα για την εξυπηρέτηση των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, και 

θρησκευτικών αναγκών των εγκατεστημένων στην Ευρώπη πολιτών τους. Θεωρούμενα ως 

το «μακρύ χέρι» των κυβερνήσεων των μητρικών κρατών τους, τα εν λόγω ιδρύματα 

κήρυτταν ό,τι ευρέως θεωρούνταν ως μια μετριοπαθής ερμηνεία του Ισλάμ προσπαθώντας να 

ενισχύσουν τους δεσμούς των πιστών με τις πατρίδες τους. Ιδιαίτερα εκτεταμένο είναι το 

δίκτυο που ιδρύθηκε στην Ευρώπη από πλευράς του τουρκικού κράτους, του οποίου το 

Υπουργείο Θρησκευμάτων χρηματοδοτεί εκατοντάδες τζαμιά και έχει περισσότερους από 

1.200 ιμάμηδες σε όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. 

 

Έρευνα του 2007 που πραγματοποιήθηκε στη Δανία έδειξε ότι μόλις το 5% των Δανών 

μουσουλμάνων πήγαιναν σε θρησκευτικούς τόπους λατρείας (τζαμί) ή συνομιλούσαν με 

κάποιον πνευματικό (ιμάμη) τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ενώ οι μισοί εξ αυτών σπάνια ή 

και ποτέ δεν συμμετείχαν σε θρησκευτικές τελετές, ενώ αντίστοιχη ολλανδική έρευνα του 

2008 παρουσιάζει πως νεαροί Ολλανδοί μουσουλμάνοι μαροκινής καταγωγής σε ποσοστό 

72%, σπανίως ή ποτέ δεν επισκέπτονται θρησκευτικούς χώρους λατρείας. 

 



51 
 

Αν και δεν υφίστανται ακριβείς αριθμοί και ποσοστά που να μπορούν να προσδιορίσουν μια 

σαφή εικόνα των νέων ευρωπαίων μουσουλμάνων που αντιλαμβάνονται την ισλαμική 

θρησκεία και πίστη ως πολιτιστικό ή/και κοινωνιολογικό στοιχείο καθαρά, παρόλα αυτά 

μέσω κοινωνιολογικών ερευνών που έχουν διεξαχθεί, έχει εντοπισθεί πώς οι ίδιοι 

αντιμετωπίζουν τη θρησκεία τους αμιγώς πολιτιστικά, ως συνέχεια της οικογενειακής 

παράδοσης και ως μια πηγή ταυτότητας, και όχι ως το επίκεντρο της ζωής τους. Βεβαίως, 

πολλοί εν ενεργεία θρησκευόμενοι μουσουλμάνοι συνεχίζουν να παραμένουν εκτός 

μουσουλμανικών οργανώσεων, καθώς πολλοί ευρωπαίοι Μουσουλμάνοι, δεύτερης και 

τρίτης γενιάς, έχουν διαμορφώσει δικούς τους εξατομικευμένους τρόπους και μεθόδους 

θρησκευτικής λατρείας.  

 

Αυτές οι υβριδικές μορφές συχνά συγχωνεύονται με τα παραδοσιακά στοιχεία του Ισλάμ και 

με πτυχές της δυτικής ζωής, διαμορφούμενα ως εντελώς ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη 

γνωστή και σχετική ήδη υπάρχουσα θρησκευτική δομή. Άλλοι βέβαια εφαρμόζουν πιο 

ορθόδοξες πρακτικές λατρείας σύμφωνα με το Ισλάμ, επισκεπτόμενοι τακτικά χώρους 

θρησκευτικής λατρείας, δίχως όμως να αναγνωρίζουν ή να τοποθετούν τους εαυτούς τους σε 

οποιαδήποτε από τις μουσουλμανικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, 

καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο, ιδιαίτερα δύσκολη την αξιολόγηση της 

αντιπροσωπευτικότητας, λόγω του εσωτερικού κατακερματισμού της σύνολης ευρωπαϊκής 

μουσουλμανικής κοινότητας. 

 

Παρόλο που το ζήτημα αναγνώρισης της  ισλαμικής θρησκείας σε επίσημο θεσμικό επίπεδο 

από τα περισσότερα κράτη της ΕΕ μετετράπη σε μία ατέρμονη συζήτηση άνευ 

προηγουμένου σε σχέση με το παρελθόν, οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί στις χώρες αυτές 

συνέχισαν να αντιμετωπίζονται υπό το πνεύμα του κοινωνικού σκεπτικισμού. Οι 

περισσότερες από αυτές τις στερεοτυπικές εκδηλώσεις αντίδρασης ενάντια σε οποιαδήποτε 

επίσημη αναγνώριση των μουσουλμανικών οργανώσεων εκπροσώπησης, προέρχονταν 

κυρίως από  πολιτισμικές και θρησκευτικές κοιτίδες επώασης ρατσιστικών αντιλήψεων. 

Αυτή άλλωστε ήταν και μία από τις αιτίες αυξημένης χρήσης του όρου «Ισλαμοφοβία» στις 

κοινωνικές επιστήμες, η οποία υποκρύπτει εν τέλει περισσότερα από όσα η ίδια περιγράφει. 

Δεν ήταν όμως μόνο οι ρατσιστικές και αντιισλαμικές οργανώσεις και μορφώματα, τα οποία 

στοχοποίησαν εν συνόλω και ομογενώς  την ισλαμική πίστη και θρησκεία, καθώς επίσης 

αντίστοιχο ρόλο έπαιξαν και πολλοί μουσουλμάνοι αξιωματούχοι και όπως αποκαλούνταν 

«φίλοι των μουσουλμάνων» σε θεσμικό επίπεδο, οι οποίοι προσπάθησαν να εστιάσουν στην 

θεωρητικά επικίνδυνη φύση του χαρακτήρα των ενωμένων μουσουλμανικών πληθυσμών στα 
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ευρωπαϊκά κράτη. Ως αποτέλεσμα λοιπόν, το χάσμα και οι διαμάχες μεταξύ των 

μουσουλμανικών κοινοτήτων στην ΕΕ γιγαντώθηκαν, οδηγώντας πολλές φορές στο να μην 

γίνονται αντιληπτές, να  απαξιώνεται η σημασία τους και να αποκρύπτονται  επί σκοπώ.      

 

Στην πραγματικότητα, μία αντικειμενική και επιστημονικά τεκμηριωμένη συζήτηση σε 

σχέση με το Ισλάμ και τις μουσουλμανικές κοινότητες στην ΕΕ,  πρέπει να εστιάζει πολύ 

περισσότερο στα ζητήματα πολυφωνίας εντός του μουσουλμανικού πλαισίου. Αν και μία 

τέτοια κατάσταση θα οδηγούσε έτει περαιτέρω στην ανάδειξη των αντικρουόμενων πλευρών 

και αποχρώσεων του μουσουλμανικού κόσμου, από την άλλη πλευρά ταυτοχρόνως θα 

βοηθούσε στην εκδήλωση και παρουσίαση του σκεπτικού, πως οι μουσουλμάνοι ως 

ανθρώπινες οντότητες δεν διαφέρουν σε τίποτα με τους αντίστοιχους γηγενείς ευρωπαϊκούς 

λαούς, όντας το ίδιο ικανοί να  λειτουργήσουν είτε πλουραλιστικά είτε συγκρουσιακά, 

γεγονός το οποίο εμφανίζεται στις κοινωνικές συμπεριφορικές εκφάνσεις οποιασδήποτε 

άλλης διαφορετικής θρησκείας.  

 

Μία τέτοια προσπάθεια θα βοηθούσε στο να υπερκεραστούν τα  κοινωνικά κωλύματα  

ενάντια στην εγκαθίδρυση και καθιέρωση  αντιλήψεων αποδοχής των μουσουλμανικών 

οργανισμών από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, οδηγώντας στην πραγματική αναγνώριση της 

έννοιας της πανανθρώπινης αξίας της θρησκευτικής πολυφωνίας. Υπό αυτό το πρίσμα 

λοιπόν, θα αποφευχθεί η υπερεκτίμηση ή/και υποτίμηση της αξίας της θρησκευτικής 

επιρροής στο γενικότερο πλαίσιο συζητήσεων αρμονικής αφομοίωσης των μεταναστών, σε 

ζητήματα παιδείας , κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας. Θα πρέπει άλλωστε,  σε αυτό το 

σημείο να τονίσουμε, πως η θρησκεία αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα σε ζητήματα 

κοινωνικής ομοιομορφίας, χωρίς όμως να αγνοούμε το γεγονός πως όλα τα ζητήματα 

ατομικής ή συλλογικής ταυτότητας, κοινωνικών συγκρούσεων και ζητημάτων κοινωνικής 

δικαιοσύνης και παιδείας, δεν μπορούν να αναλυθούν και να αντιμετωπιστούν πλήρως από 

αυτή, εντός των πλαισίων μίας αρμονικά υφιστάμενης πολυφωνικής κοινωνίας μακριά από 

κοινωνικές διακρίσεις και αποκλεισμούς. 

 

10.0 ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ Η ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 11Η 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ 
 

Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001, μαζί με τη μεταβολή του 

διεθνούς συστήματος και την αντιμετώπιση του ευρύτερου ισλαμικού χώρου από τις 
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χώρες του Δυτικού πολιτισμού, η οποία είχε μεταβληθεί, οδήγησε συνολικά την ΕΕ, αλλά 

και το καθένα από τα κράτη μέλη αυτής ξεχωριστά να διατηρήσουν μία στάση αναμονής 

και αναγνώρισης του ισλαμικού κόσμου με εντονότερο το σκεπτικιστικό χαρακτήρα στην 

διαδικασία αποδοχής και περαιτέρω ενσωμάτωσης των μουσουλμανικών πληθυσμών, οι 

οποίοι ήδη διέμεναν στις χώρες αυτές, είτε μόλις κατέφθαναν, ως η γενιά των 

μουσουλμάνων προσφύγων και μεταναστών του 21ου αιώνα. Η ΕΕ συνειδητοποίησε πως 

ο ισλαμικός κίνδυνος δεν απειλούσε μόνο τις ΗΠΑ, αλλά όλα τα κράτη στη διεθνή σκηνή 

και η συνεργασία για την από κοινού αντιμετώπιση της τρομοκρατίας κρίθηκε 

απαραίτητη για την επίτευξη και εξασφάλιση της διεθνούς έννομης τάξης και ασφαλείας, 

θέτοντας σε δεύτερη μοίρα, τα όσα επετεύχθησαν τις περασμένες δεκαετίες στα πλαίσια 

των ευρώ-μουσουλμανικών σχέσεων, επισκιάζοντας την εμπειρία της  αρμονικής 

συνύπαρξης  μεταξύ μουσουλμάνων και μη στην ΕΕ. Πολλές και διαφορετικές μορφές 

αντιμουσουλμανικών εκδηλώσεων έλαβαν χώρα, καθώς οι μουσουλμάνοι μετετράπησαν 

σε αποδιοπομπαίους τράγους, δεχόμενοι προφορικές, σωματικές επιθέσεις και 

προπηλακισμούς, ως προέκταση της φοβικής αγανάκτησης μέρους του ευρωπαϊκού 

πληθυσμού, υπό τη μορφή της ισλαμοφοβίας και του αντιμουσουλμανικού αισθήματος, 

το οποίο υπήρξε τόσο πρόδηλο κατά την πρώιμη εκείνη περίοδο αμέσως μετά το 

τρομοκρατικό χτύπημα, παρακάμπτοντας κάθε φωνή λογικής αντιμετώπισης του 

ζητήματος. Ένα νέο κύμα, συναισθηματικά φορτισμένου από τα προηγούμενα γεγονότα, 

πολιτικοθρησκευτικού ρεβανσισμού εξαπλώθηκε από τα χαμηλότερα λαϊκά στρώματα 

προς πάσα κατεύθυνση, έως και τις πολιτικές συζητήσεις στους διαδρόμους των 

ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και οργανισμών. Χαρακτηριστικό αυτού, ήταν οι 

γενικευμένες δημόσιες δηλώσεις και διακηρύξεις ενάντια σε οποιαδήποτε μορφής 

εκδήλωση δημόσιας πολιτισμικής συμπεριφοράς με μουσουλμανικό πρόσημο, η οποία θα 

προκαλούσε την πλειοψηφία του κοινού λαϊκού αισθήματος, ερεθίζοντας τα ευαίσθητα 

κοινωνικά αισθητήρια, τα οποία τόσο ιδιαίτερα είχαν πληγεί, οδηγώντας σε μία 

γενικότερη καχυποψία για τις τρομοκρατικές διαθέσεις του οποιουδήποτε ανθρώπου 

ανήκε στο συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο, αυτό του μουσουλμανισμού. 

Το φαινόμενο αυτό, έλαβε ιδιαίτερες εκτάσεις, κυρίως διαμέσου των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, όπου ο λαϊκισμός και η επίκληση στον αρνητικό συναισθηματισμό που 

διέπνεε την ήδη φορτισμένη κοινωνική ατμόσφαιρα, σε συνδυασμό με τις 

δημοσιογραφικές ανακρίβειες και τις δυσανάλογες συγκρίσεις και παρουσιάσεις των 

ιστορικών δεδομένων, οδήγησαν τα ήδη υπάρχοντα φαινόμενα υπερβολικά επιθετικής 



54 
 

συμπεριφοράς προς τις μουσουλμανικές κοινωνικές ομάδες, να αποτελούν τον κανόνα 

παρά την εξαίρεση.  

Πριν την 11η Σεπτεμβρίου, τα επίπεδα της  επιθετικής ισλαμοφοβίας τοποθετούντο 

σαφώς σε χαμηλότερα επίπεδα. Παρά το γεγονός της αποκήρυξης των τρομοκρατικών 

επιθέσεων αυτών, από τους ευρωπαϊκούς μουσουλμανικούς πληθυσμούς, αυτό δεν 

εμπόδισε την πλήρη στοχοποίηση αυτών, παρά την δεδηλωμένη στάση τους ενάντια σε 

οποιασδήποτε μορφής χρήσης βίας για την διάδοση, επιβολή και εγκαθίδρυση της 

ισλαμικής πίστης και θρησκείας. Οι μουσουλμάνοι που διέμεναν στις χώρες της ΕΕ, 

άρχισαν να αντιμετωπίζουν καθημερινά δυσκολίες ως προς το πώς θα ασκήσουν τα 

θρησκευτικά τους καθήκοντα με συλλογικό τρόπο. Το γεγονός ότι οι ίδιοι οι εκπρόσωποι 

των μουσουλμανικών πληθυσμών αλλά και ο λαός αυτός καθ’ αυτός καταδίκασε τις 

αποστολές αυτοκτονίας και προσπάθησε να απομακρύνει από τους κόλπους τους τυχόν 

στοιχεία, τα οποία συνδέονταν με τέτοιου είδους συμπεριφορές, το σύνολο του 

ευρωπαϊκού μουσουλμανικού κόσμου δεν έπαψε να θεωρείται από τους υπόλοιπους 

πολίτες της ΕΕ και την πολιτικοδιοικητική της διάρθρωση, ως η άμεση και μοναδική 

απεικόνιση των αυστηρών μουσουλμανικών θέσεων περί των πληθυσμών που δεν 

αποτελούν μέρος της ισλαμικής θρησκείας.  

Από το χρονικό σημείο αυτό και έπειτα, οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί άρχισαν να 

αντιμετωπίζονται ως ένα ζήτημα συνεχούς επαγρύπνησης και διατήρησης της ασφάλειας 

των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς αυτοί θεωρούνται ως οι πρώτοι πιθανοί 

«σεσημασμένοι» αμφισβητίες της ευρωπαϊκής έννομης τάξης. Απόδειξη της 

συμπεριφοράς αυτής, αποτελεί η θεσμοθέτηση αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα 

αυστηρής στο σύνολο των κρατών της ΕΕ, η οποία εμμέσως στοχοποιεί και εκ των 

προτέρων καταδικάζει το σύνολο των μουσουλμανικών κοινοτήτων, οδηγώντας σε άνισες 

και απευκταίες πρακτικές κοινωνικής διάκρισης, όπως το χαρακτηριστικό παράδειγμα 

υιοθέτησης της πρακτικής της «αναγνώρισης και καταχώρησης στοιχείων ταξιδιωτών» η 

οποία εφαρμόζεται κυρίως σε μουσουλμάνους που επισκέπτονται κράτη μέλη της ΕΕ. 

Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου, σηματοδοτήθηκε η αρχή μίας νέας 

εποχής θρησκευτικής τρομοκρατίας, μιας εποχής όπου η υπερβάλλουσα παρουσία της 

βίας αποτελεί διακριτικό της χαρακτηριστικό, με τους ακραίους ισλαμιστές να έχουν 

δημιουργήσει υποδομές σε θρησκευτικούς τόπους και χώρους λατρείας μετατρέποντας τα 

σε χώρους επιρροής και προσηλυτισμού των πιστών από ακραίους ισλαμιστές κληρικούς. 
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Τον Μάρτιο του 2003 το ιρακινό καθεστώς κατέρρευσε. Η ανακούφιση πολλών Ιρακινών 

για την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος ήταν μεγάλη, ωστόσο, το χειρότερο ήταν η 

απουσία μιας συνετής και στιβαρής πολιτικής, γεγονός που οδήγησε στην 

αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής, με αποτέλεσμα ο πόλεμος να διχάσει και να 

καταστρέψει το Ιράκ. Έντονη ήταν η εξάπλωση της εγκληματικότητας και οι λεηλασίες 

περιουσιών, όπου ελλείψει στιβαρών κυβερνητικών αρχών, οι συγκρούσεις μεταξύ 

αντίπαλων κινημάτων, σουνιτικών και σιιτικών, στην περιοχή ήταν αδυσώπητες και 

κλιμακώνονταν βίαια. 

Πέντε χρόνια αργότερα, το 2008 το ιρακινό κοινοβούλιο υπέγραψε συμφωνία με τις 

ΗΠΑ, με όρο την απόσυρσή των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ μέχρι τα τέλη του 

2011, ωστόσο ο πόλεμος είχε αποβεί καταστροφικός. Η αμερικανική εισβολή 

περιλάμβανε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά και όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που έγιναν 

λίπασμα για την προπαγάνδα του ΙΚΙΛ και τη βύθιση της χώρας σε μία ακόμη βαθύτερη 

δίνη χάους και αίματος (Μαυρούλη, 2015).   

Το 2011, διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σε όλο τον ισλαμοαραβικό κόσμο, 

ασκώντας πίεση στους ηγέτες τους να θέσουν ένα τέλος σε δεκαετίες καταπίεσης και 

ειδεχθών εγκλημάτων. Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική βυθίστηκαν σε ένα  άνευ 

προηγουμένου ξέσπασμα λαϊκών διαμαρτυριών και αξιώσεων για μεταρρυθμίσεις.  Οι 

διαδηλώσεις ξεκίνησαν στην Τυνησία και εντός μερικών εβδομάδων εξαπλώθηκαν σε 

Αίγυπτο, Υεμένη, Μπαχρέιν, Λιβύη και Συρία. Πολλοί από αυτούς που συμμετείχαν στις 

λαϊκές εξεγέρσεις  πίστευαν ή μάλλον ήλπιζαν πως το αποτέλεσμα της Αραβικής Άνοιξης 

θα ήταν η θέσπιση καινούριων κυβερνήσεων, οι οποίες θα είχαν στόχο την πολιτική 

μεταρρύθμιση και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η πραγματικότητα όμως ήταν 

περισσότερος πόλεμος, βία και καταστολή των ανθρώπων που τολμούν να μιλήσουν για 

μια πιο δίκαιη και ανοιχτή κοινωνία. Οι ολοκληρωτικές κυβερνήσεις άφησαν πίσω τους 

μια βαριά κληρονομιά στρεβλώσεων της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής, 

οπότε απουσίαζαν οι κατάλληλες δομές που θα επέτρεπαν στον μετέπειτα σχηματισμό 

υγιών κυβερνήσεων. Οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες ξεσηκώθηκαν και 

διαδήλωσαν για την ανατροπή των δικτατορικών καθεστώτων, είχαν  διαφορετικές 

αντιλήψεις για την επομένη μέρα. Στον απόηχο των ταραχών αυτών ,τα αυταρχικά 

καθεστώτα του Μουμπάρακ και του Μπεν Αλί στην Αίγυπτο και στην Τυνησία 

αντίστοιχα, ανατράπηκαν, ενώ επίσης η Λιβύη αποδείχτηκε μαζί με την Συρία, ως τα πιο 

χαμένα κράτη της Αραβικής Άνοιξης, καθώς μπορεί ο ηγέτης της χώρας  Καντάφι να 
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εξολοθρεύθηκε, αυτό όμως δεν σήμαινε απαραίτητα πως η κατάσταση στη χώρα θα 

βελτιωνόταν. 

Με τις ένοπλες συγκρούσεις να μαίνονται σε Αίγυπτο, Λιβύη, Τυνησία και Υεμένη, ο 

πόλεμος στη Συρία ξεκίνησε ως συνέχεια της Αραβικής Άνοιξης, με την ενεργό ανάμειξη 

δυτικών χωρών, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ που έχουν τον ρόλο του 

χρηματοδότη καθώς και της Τουρκίας, μετατρέποντας την συριακή σύγκρουση ίσως στην 

πιο σημαντική καθώς και μεγαλύτερη πολιτικοστρατιωτική και προσφυγική κρίση του 

21ου αιώνα, οδηγώντας τα δρώμενα του ισλαμοαραβικού κόσμου να επηρεάζουν άμεσα 

τις εξελίξεις στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή κοινότητα. 

Οι φανεροί πρωταγωνιστές αυτού του πολέμου ήταν από τη μια πλευρά ο Άσαντ19 και οι 

δυνάμεις του κράτους της Συρίας και από την άλλη οι δυνάμεις της λεγόμενης 

αντιπολίτευσης, η οποία όμως σταδιακά στην ουσία διαλύθηκε για να πάρει τη θέση της η 

ισλαμική τρομοκρατία, δηλαδή η Αλ Κάιντα, μέσω της οργάνωσης Αλ Νούσρα, η οποία 

αποτελεί παρακλάδι αυτής στη Συρία, και της οργάνωσης του Ισλαμικού Κράτους στο 

Ιράκ και το Λεβάντε. Έτσι, σταδιακά, διαφάνηκε πως οι εξεγέρσεις ανατροπής του 

Άσαντ, θα εξελίσσονταν σε έναν πόλεμο που διεξάγεται από το κράτος της Συρίας 

εναντίον της Αλ Κάιντα και της ισλαμικής τρομοκρατίας. 

 

11.0 Η ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ& Η ΙΣΛΑΜΙΚΗ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 
 

Το ΙΚΙΛ, αρχικά ήταν ένα παρακλάδι της ισλαμικής οργάνωσης Αλ Κάιντα, η οποία 

δρούσε στο χώρο του Ιράκ. Το 2010 με την ανάληψη της ηγεσίας της οργάνωσης από τον 

Άμπου Μπάκρ Αλ Μπαγκνταντί και με την μετονομασία της σε ΙΚΙΛ, διαχώρισε τη θέση 

της από την Αλ Κάιντα και άρχισε να δρα αυτόνομα (Napoleoni, 2015 σ.11) και να 

συγκαταλέγεται μεταξύ των αποτελεσματικότερα χρηματοδοτούμενων τρομοκρατικών 

οργανώσεων, με την οικονομική στήριξη να προέρχεται από την Σαουδική Αραβία, το 

Κατάρ αλλά και την Τουρκία. Απώτερος σκοπός του είναι η δημιουργία ενός παγκόσμιου 

χαλιφάτου, όπως αυτό αποδεικνύεται σε επίσημα προπαγανδιστικά έγγραφά και 

                                                           
19 Ο Μπασάρ Αλ Άσαντ είναι ο πρόεδρος της Συρίας και Γενικός Γραμματέας του κόμματος Μπάαθ. 
Κατηγορήθηκε από πολλούς για την πολιτική του καθεστώτος του και τη χρήση χημικών όπλων για την 
καταστολή των εξεγέρσεων στη Συρία. 
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ενδεχομένως, η πρόκληση ενός παγκοσμίου πολέμου, που θα επιφέρει την υπονόμευση 

των ανταγωνιστικών κρατών προς αυτούς (Μάζης, 2012) ενώ σύμφωνα με επίσημες 

μελέτες και αναφορές του ΟΗΕ οι μαχητές του ΙΚΙΛ, δεν προέρχονται μόνο από χώρες 

της Μέσης Ανατολής, αλλά  και από χώρες της ΕΕ.  

Ο πόλεμος, οικονομική κρίση, η ανεργία, η λιτότητα πλήττουν πάντα πρώτα και κυρίως 

τους ασθενέστερους. Και επειδή οι μετανάστες είναι ως επί το πλείστον οι πιο αδύναμες 

ομάδες  κάθε κοινωνίας, ανέκαθεν πλήττονται από τέτοιου είδους κρίσεις. Είναι λοιπόν 

αναπόφευκτο να υπάρξει σύγχυση και θρησκευτικός φανατισμός, ο οποίος θα έρθει ως 

απάντηση στον αποκλεισμό που βιώνουν αυτές οι ομάδες. Μάλιστα ο κοινωνιολόγος 

Μαξ Βέμπερ τόνισε πως δεν μπορεί κανείς να αποστερήσει έναν άνθρωπο από το 

στήριγμα της θρησκείας του αν δεν έχει να του προτείνει κάποιο άλλο, το οποίο να είναι 

εξίσου συμπαγές και σταθερό. Ο Δυτικός κόσμος στέρησε από τους νέους 

μουσουλμάνους την ελπίδα για ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς, έτσι αυτοί με την σειρά 

τους αναζήτησαν αλλού κάποιο στήριγμα το οποίο θα τους παρείχε τη δυνατότητα της 

απόκτησης ενός καλύτερου και περισσότερο ελπιδοφόρου μέλλοντος. Το φανατικό Ισλάμ 

ήρθε λοιπόν ως συγκερασμός του αισθήματος της απογοήτευσης και του παραγκωνισμού 

που νιώθουν οι νέοι μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς από Μουσουλμάνους γονείς 

που γεννήθηκαν σε ευρωπαϊκό έδαφος. 

Τα τρία τελευταία τρομοκρατικά χτυπήματα στην καρδιά της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στο 

Παρίσι και στη Νίκαια, τον Μάρτιο του 2016, τον Νοέμβριο του 2015 και τον Ιούλιο του 

2016 αντίστοιχα, φέρνουν στο επίκεντρο των συζητήσεων την εξτρεμιστική ισλαμική 

οργάνωση του ΙΚΙΛ, η οποία ανέλαβε την ευθύνη των συγκεκριμένων δράσεων.  

Η προσήλωση των Ευρωπαίων πολιτών στις εικόνες φρίκης, μέσω των οποίων γίνεται 

φανερός ο φανατισμός και η ιδεολογική ακαμψία του ΙΚΙΛ, και οι οποίες μεταδίδονται 

μέσω των ΜΜΕ, τείνει σε μία ιδεαλιστική ανάγνωση, καθώς δημιουργεί τελικά μια 

διαστρεβλωμένη αναπαράσταση, αγνοώντας παράλληλα πως ίσως αυτός ο τρόμος που 

προκαλείται από τις σκηνές βίας, ίσως αντανακλά τον τρόπο που το ίδιο το ΙΚΙΛ θέλει να 

αντιμετωπίζεται.  

Η συγκεκριμένη μορφή τρομοκρατίας στηρίζεται περισσότερο στα θρησκευτικά 

χαρακτηριστικά παρά στα ιδεολογικά και εθνικιστικά των προηγούμενων δεκαετιών. Το 

Ισλάμ πέτυχε την παράλληλη ενσωμάτωση θρησκευτικών και πολιτικών θεμάτων σε μία 
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ενιαία δομή (Chaliand και Blin, 2007 σ.59). Το βασικό κίνητρο πίσω από όλες τις 

τρομοκρατικές κινήσεις δηλαδή, είναι κατά κύριο λόγο θρησκευτικό. Αυτή η μορφή 

θρησκευτικής τρομοκρατίας προκύπτει μετά τα γεγονότα της Ιρανικής Επανάστασης.  

Η νέα αυτή μορφή τρομοκρατίας δεν αναπτύσσεται με πυραμιδικό τρόπο όπως στο 

παρελθόν, αλλά με τη μορφή δικτύου, το οποίο διευκολύνεται μέσω των 

τηλεπικοινωνιών, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο να οργανώνονται σε μικρές ομάδες ή 

πυρήνες, οι οποίες δρουν ανεξάρτητα η μία από την άλλη ( Duyvesteyn, 2004 σ.440-454). 

Αυτό συμβαίνει και σε επίπεδο ατόμων, δηλαδή τα άτομα εμπνέονται και 

δραστηριοποιούνται από μία οργάνωση, μην ανήκοντας όμως σε μία συγκεκριμένη 

τρομοκρατική ομάδα και μην ακολουθώντας τις εντολές ενός ηγέτη, χαρακτηριστικό 

παράδειγμα δράσης τέτοιων δικτύων είναι αυτά που οργάνωσαν και εκτέλεσαν τις 

επιθέσεις σε Μαδρίτη και  Λονδίνο, το 2004 και το 2005 αντίστοιχα (Hoffman, 2006 

σ.38). Ακόμα ένα χαρακτηριστικό της «νέας» τρομοκρατίας είναι η εμφάνιση της 

αυτοκτονικής τρομοκρατίας, ή του «μοναχικού λύκου» όπως αρέσκονται τα ΜΜΕ να  

αποκαλούν τα άτομα που προβαίνουν σε τέτοιου είδους δράσεις. «Μοναχικός λύκος» 

λοιπόν, όπως αναφέρει και ο Νίκλαν (2013) σε άρθρο του είναι «ο δράστης, ο οποίος έχει 

περάσει από μία διαδικασία εκπαίδευσης και κατήχησης με ριζοσπαστικό τρόπο, με 

αποτέλεσμα να προβεί στην εκτέλεση ενός σχεδίου, χωρίς όμως να έχει επαφή με τρίτο 

πρόσωπο ή πυρήνα ή γενικότερα οργάνωση. Αυτός έχει απορροφήσει και απορροφηθεί 

από μία ακραία ιδεολογία βίας μέσω έμμεσων πηγών, όπως διδαχές τρίτων, και 

λειτουργεί απομονωμένα. Παράδειγμα τέτοιας δράσης είναι ο δράστης της Νορβηγίας 

Anders Behring ( Νίκλαν, 2013). 

Η αντιμετώπιση της ισλαμικής τρομοκρατίας αποτελεί πλέον μια περίπλοκη υπόθεση. Η 

διαμάχη μεταξύ σουνιτών και σιιτών και η ανασφάλεια που αυτή δημιουργεί στο χώρο 

της Μέσης Ανατολής τρέφουν και συντηρούν το ΙΚΙΛ, το οποίο αποζητά έναν 

ολοκληρωτικό πόλεμο, χωρίς φραγμούς και περιορισμούς. Η κοινωνική ενσωμάτωση 

μουσουλμανικών κοινοτήτων στις χώρες της ΕΕ ήταν και συνεχίζει να είναι δύσκολη, 

ιδιαίτερα κατά την περίοδο που διανύουμε, όπου οι μεταναστευτικές ροές, είτε 

προσφύγων είτε οικονομικών μεταναστών μουσουλμάνων αυξάνονται συνεχώς. Όπως 

φαίνεται οι διαφορετικές πολιτικές που ασκούν τα ευρωπαϊκά κράτη για την 

αντιμετώπιση του ζητήματος, δεν αποδίδουν καρπούς. Η υιοθέτηση διαφορετικών 

πολιτικών, παραδείγματος χάριν, από μέρους της Γαλλίας, η οποία επιδιώκει την 

κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών  και της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία δέχεται 
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και ενισχύει την πολυπολιτισμικότητα, δεν απέτρεψαν την ανάπτυξη της τρομοκρατίας 

στις μουσουλμανικές κοινότητες που αποτελούνται από μετανάστες δεύτερης και τρίτης 

γενιάς. Είναι κατανοητό λοιπόν πως το Ισλάμ της ΕΕ δεν ζει αποκομμένο από το Ισλάμ 

του υπόλοιπου κόσμου (Μπίτσιος, 2016). 

Συμπέρασμα των παραπάνω λοιπόν, είναι πως η νέα πραγματικότητα, έτσι όπως αυτή 

διαμορφώθηκε μέσα από τις αλλεπάλληλες πλέον τρομοκρατικές επιθέσεις στις χώρες της 

ΕΕ, είτε από οργανωμένους πυρήνες, είτε από μεμονωμένα άτομα, οδήγησε σταθερά προς 

την ευθεία αμφισβήτηση της κυριαρχίας του ευρωπαϊκού Δυτικού κόσμου, σπρώχνοντας 

τον σε μια κατάσταση κλονισμού και αποσταθεροποίησης.  

12.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Το ζήτημα της αντιμετώπισης του ισλαμικού κινδύνου δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον 

ρατσισμό ο οποίος έχει να κάνει με τη τεράστια διαφορά των δύο αυτών διαφορετικών 

πολιτισμών, Ισλάμ και Ευρώπης, οι οποίοι οδηγούνται στην δική τους σύγκρουση αξιών. 

Ο δυτικός κόσμος είναι χτισμένος πάνω στην αποδοχή του διαφορετικού, στην 

ανεκτικότητα, τον αλληλοσεβασμό και την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, εν 

αντιθέσει με τον ακραίο ισλαμισμό που η ιδεολογία του αποτελείται από φανατισμό, 

μίσος, αντιπαλότητα και εξαίρεση της διαφορετικότητας. Η δυσκολία λοιπόν του 

χειρισμού των προσφυγικών μεταναστευτικών ροών, από πλευράς της ΕΕ, οδηγεί 

ολοταχώς σε εθνική αλλοίωση και σε μελλοντικές σκληρότερες εντάσεις και αναταραχές 

στο εσωτερικό των κρατών-μελών της ( Ανδριανόπουλος, 2016).   

Η μεγαλύτερη και σημαντικότερη όμως διαφορά, που θα οδηγήσει ίσως και στην τελική 

ρήξη μεταξύ των δύο αντικρουόμενων πλευρών, έγκειται στο γεγονός πως ο σύγχρονος 

ευρωπαϊκός πολιτισμός, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και 

της οικονομίας, οδηγήθηκε στον παραγκωνισμό των ανθρωπιστικών αξιών και του 

σεβασμού των πολιτικών δικαιωμάτων, τα οποία υποβαθμίστηκαν εξαιτίας της επιβολής 

της αγοράς και των τραπεζών επί της πολιτικής. Η ΕΕ, αλλά και γενικότερα η Δύση, δεν 

φάνηκε να ενδιαφέρεται για την υπεράσπιση πανανθρώπινων αξιών, αλλά για την 

επιβολή της ισχύος της σε κάθε επίπεδο. Κίνητρό της στον ενδεχόμενο πόλεμο εναντίον 

της σημερινής μορφής τρομοκρατίας είναι το χρήμα και η εξουσία, ενώ βασικό κίνητρο 

της θα έπρεπε να αποτελεί η διατήρηση των ευρωπαϊκών αξιών, έτσι όπως αυτές 

προέκυψαν από τις απαρχές της τότε Ενωμένης Ευρώπης. Αντίθετα οι μουσουλμάνοι της 
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ΕΕ, ακολουθούν μία διαφορετική πολιτιστική παράδοση, μένοντας πιστοί στην βαθιά 

θρησκευτικότητα και την αλληλοϋποστήριξη των ομοθρήσκων τους (Ιακωβίδης, 2016).  

Ο ευδαιμονικός εθελοτυφλισμός με τον οποίο η πλειοψηφία των Ευρωπαίων 

αντιμετωπίζει το Ισλάμ, ως μια μονοθεϊστική θρησκεία, χαρακτηρίζεται από την ιδέα των 

αποκλειστικά και μόνο ακραίων, παρανοϊκών και φανατικών ισλαμιστών (Καμίνης, 

2016). Θεωρούν πως το χαρακτηριστικό των Μουσουλμάνων να θέλουν να επιβάλλουν 

την θρησκεία τους και να υποχρεώνουν τους άλλους να υπακούν στους ισλαμικούς 

κανόνες δεν είναι παρά ένα επιφανειακό χαρακτηριστικό, το οποίο με την πάροδο των 

χρόνων, και σε συνδυασμό με την παραμονή αυτών σε ευρωπαϊκά κράτη, θα εκλείψει. Η 

άποψη των Ευρωπαίων, οι οποίοι θεωρούν την πίστη ως μία προσωπική υπόθεση του 

καθενός, αντιπαραβάλλεται με την πραγματικότητα που βιώνουν οι μουσουλμάνοι, οι 

οποίοι από την νηπιακή τους ηλικία κατηχούνται με την ιδέα πως όλοι πρέπει να 

συμβαδίζουν με τους ισλαμικούς κανόνες συμπεριφοράς, ακόμα και δια της βίας αν είναι 

αναγκαίο. Δεν υπάρχει ανοχή και ανεκτικότητα στην ισλαμική θρησκεία ,αυτή λειτουργεί 

με τρόπο καταναγκαστικό και ολοκληρωτικό (Καμίνης, 2016).  

Γεγονός είναι λοιπόν, πως η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα μια πρόκληση, χωρίς 

ανάλογο προηγούμενο από την αρχή της δημιουργία της. Οι εσωτερικές αντιθέσεις της, οι 

οποίες αποδίδονται στην ανικανότητα της να χαράξει μία ενιαία και αποδεχόμενη από 

όλα τα κράτη μέλη μεταναστευτική πολιτική, στο δημοκρατικό της έλλειμμα και την 

έλλειψη κοινωνικής νομιμοποίησης και δημοκρατικής συνείδησης, οδηγεί τους 

ευρωπαϊκούς πληθυσμούς στο στρουθοκαμηλισμό και την αγνόηση του τεράστιου 

κινδύνου που βρίσκεται απέναντί της. Όσον αφορά στην περίπτωση των μεταναστών 

δεύτερης γενιάς, αυτοί θα θεωρηθούν ύποπτοι, αν όχι φορείς του εχθρού. Σ’ αυτό 

ακριβώς το γεγονός βασίζεται το ΙΚΙΛ, υποδαυλίζοντας συνειδητά το χάσμα μεταξύ 

μουσουλμανικών και μη μουσουλμανικών πληθυσμών μέσα στην ΕΕ. 

Το δυσκολότερο πρόβλημα για την ΕΕ,  στην αντιμετώπιση του ΙΚΙΛ, καθιστώντας τη 

χρήση όπλων μάταιη, είναι η μη ύπαρξη ενός συνασπισμένου ισλαμικού στρατού, εφόσον 

αυτοί χρησιμοποιούν το δημογραφικό πρόβλημα για την επέκταση και τη διάδοση της 

ιδεολογίας τους. Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτή η ιδεολογία είναι η σωστή 

και έγκυρη πληροφόρηση μουσουλμάνων και μη μουσουλμάνων για τα βασικά 

χαρακτηριστικά της θρησκείας του Ισλάμ. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, καθώς οι 

τεράστιες μετακινήσεις ισλαμικών πληθυσμών προς την ΕΕ, όταν βρουν την ευκαιρία θα 
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θελήσουν να επιβάλλουν τους δικούς κανόνες και έθιμα στα κράτη μέλη, οδηγώντας με 

αυτόν τον τρόπο σε αναπόφευκτες συγκρούσεις. 

Ο κυριότερος σύμμαχος των ευρωπαϊκών κρατών μελών, στην αντιμετώπιση ή ακόμα και 

την εξάλειψη του ισλαμισμού και της ιδεολογίας του είναι οι μουσουλμάνοι κάτοικοι των 

χωρών της ΕΕ. Είναι κατανοητό πως οι μουσουλμάνοι της ΕΕ δεν ζουν αποκομμένοι από 

τους μουσουλμάνους του υπόλοιπου κόσμου. Έχουν πάντα μια αναφορά και έξω από τις 

χώρες στις οποίες κατοικούν, στις χώρες καταγωγής τους και εν γένει στο παγκόσμιο 

Ισλάμ. Όσο λοιπόν αυτές οι χώρες θα μαστίζονται από τη φτώχεια και τις συνεχείς 

αιματηρές συγκρούσεις , τόσο οι μουσουλμάνοι της ΕΕ θα ενοχοποιούν αυτή, και κατ’ 

επέκταση τη Δύση, δυσανάλογα προς τις όποιες ευθύνες της απέναντι στο συγκεκριμένο 

ζήτημα, με αποτέλεσμα την ολοένα και σε μεγαλύτερο βαθμό προσχώρησή τους στον 

ιερό πόλεμο εναντίον της. Αποδεικνύεται λοιπόν πόσο δυσεπίλυτο είναι το πρόβλημα, 

άλλα δεν αλλάζει την πεποίθηση πως ο κυριότερος σύμμαχος της ΕΕ απέναντι στην 

ανάδυση του ισλαμισμού είναι οι μουσουλμάνοι της ( Ζουμπουλάκης, 2015). 

Συμπέρασμα των παραπάνω, είναι πως η νέα πραγματικότητα, έτσι όπως αυτή 

διαμορφώνεται μέσα από τις αλλεπάλληλες πλέον τρομοκρατικές επιθέσεις στις χώρες 

της ΕΕ, είτε από οργανωμένους πυρήνες, είτε από μεμονωμένα άτομα, οδηγεί την 

κυριαρχία του Δυτικού κόσμου σε κλονισμό και αποσταθεροποίηση. Αυτό που απαιτείται 

για τη λύση ενός τέτοιου ζητήματος περίπλοκου ανταγωνισμού ισχύος και συμφερόντων, 

είναι να βρεθεί μια βάση κοινής συναντίληψης πάνω στην οποία οι αντικρουόμενες 

πλευρές θα μπορέσουν τελικά να συμβιβαστούν και να συνεννοηθούν προσεγγίζοντας τα 

όποια ζητήματα από κοινού, και με την ίδια κατανόηση, με κοινά σημεία αναφοράς, 

κοινά πρότυπα, κοινά παραδείγματα και κοινές αναπαραστάσεις. Και αυτό είναι αδύνατο 

να επιτευχθεί αν οι πολιτισμοί αυτοί δεν δεχτούν να συνομιλήσουν μεταξύ τους. Ο 

πολιτισμός του κάθε λαού είναι το πιο ισχυρό μέσο που διαθέτει, για τη συνομιλία και τη 

διαπραγμάτευση του με τις θεωρητικά αντιτιθέμενες προς αυτόν πλευρές.  
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