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ΣΥΝΟΨΗ 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής του 

φαινομένου του πολιτικού Ισλάμ στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, και το πως η 

δράση και η εξέλιξη του σημάδεψε την πολιτική ιστορία και διαδρομή των κρατών 

αυτών αλλά και τι επιπτώσεις και συνέπειες μπορεί να επιφέρει στην Ελλάδα. 

 Στο πρώτο μέρος της εργασίας θα αναλυθούν οι ιστορικές συνθήκες προς 

την ουσιαστική εμφάνιση και δράση των οργανώσεων που εκφράζουν τις αρχές 

του πολιτικού Ισλάμ. Θα ακολουθήσουν πέντε κεφάλαια στα οποία θα γίνει μια 

καταγραφή των πολιτικών εξελίξεων στην Αίγυπτο, στην Αλγερία, στην Λιβύη, στο 

Μαρόκο και στην Τυνησία αντίστοιχα και οι οποίες οδήγησαν στην ανάδειξη των 

ισλαμιστικών κομμάτων. Επίσης θα γίνει αναφορά στις επιπτώσεις από την 

πολιτική και όχι μόνο δράση των οργανώσεων αυτών με σκοπό να γίνει δυνατή η 

σύνθεση μιας ολοκληρωμένης περιγραφής του συγκεκριμένου πολιτικού 

φαινομένου σε όλη την περιοχή. Το πρώτο τμήμα της μελέτης θα ολοκληρωθεί με 

συμπεράσματα που αφορούν τις γενικότερες αιτίες γέννησης και εξέλιξης του 

πολιτικού Ισλάμ, μέσα στο πλαίσιο των γεγονότων της αραβικής άνοιξης που 

διαδραματίστηκαν στις χώρες της Β.Αφρικής στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας.  

Το δεύτερο μέρος της μελέτης αφορά τις απειλές ασφαλείας που θα κλιθεί 

να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και κατ’ επέκταση η Ελλάδα. Θα επιχειρηθεί να 

συνδεθεί το πολιτικό Ισλάμ με την ριζοσπαστικοποίηση και με την ακραία δράση 

μερίδας των ισλαμιστών. Στα τελευταία κεφάλαια θα περιγραφεί η παρουσία του 

Ισλάμ στη χώρα μας, με τις πιθανές επιπτώσεις σε θέματα ασφαλείας που ήδη η 

Ελλάδα αντιμετωπίζει όπως και σε άλλα θέματα που πιθανόν θα κλιθεί να 

αντιμετωπίσει στο μέλλον. Η μελέτη θα ολοκληρωθεί με τα προκύπτοντα 

συμπεράσματα αλλά και προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου του 

θρησκευτικού εξτρεμισμού.  
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Η άνοδος του πολιτικού Ισλάμ στη Β.Αφρική -  Συνέπειες για την Ελλάδα 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

«Το πολιτικό Ισλάμ είναι ένα κίνημα, είναι ένα φαινόμενο, είναι ένας 

ξεχωριστός κόσμος που απαρτίζεται από πολλά κόμματα, κινήματα, οργανώσεις» 

 

Στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, η Βόρεια Αφρική και οι λαοί που 

κατοικούσαν σε αυτή την γωνιά του πλανήτη έζησαν μια κοσμογονία. Ήταν η 

διαδικασία της από-αποικιοποίησης αλλά και ο αγώνας των χωρών της περιοχής 

για την επίτευξη εθνικής ανεξαρτησίας που δημιούργησαν νέους κρατικούς 

δρώντες αλλά και νέες πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις οι οποίες γρήγορα θα 

βρισκόντουσαν σε τροχιά σύγκρουσης. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία η 

μουσουλμανική κοινωνία άλλαξε, τα διάφορα κινήματα που γεννήθηκαν και 

έδρασαν στην περιοχή, έδωσαν ένα καινούργιο χαρακτηριστικό στο Ισλάμ. Εκτός 

από την παραδοσιακή ιδιότητα της θρησκείας εκατομμυρίων ανθρώπων, το Ισλάμ 

απέκτησε μια πολιτική και κοινωνική διάσταση, βάση της οποίας, η μουσουλμανική 

θρησκεία, μεταξύ πολλών άλλων θα έπρεπε να καθορίζει και την δημόσια ζωή των 

πιστών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ισλαμική θρησκεία μετατράπηκε σε πολιτική 

ιδεολογία και οι υποστηρικτές αυτής της ιδεολογίας προσπάθησαν να την 

εδραιώσουν σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, 

ερχόμενοι στις περισσότερες περιπτώσεις σε ευρεία αντιπαράθεση με τα κοσμικά 

καθεστώτα που κυριαρχούσαν τότε στο βόρειο τμήμα της αφρικανικής ηπείρου.     

 Αυτή η πτυχή του Ισλάμ, το πολιτικό Ισλάμ, αρκετές φορές πήρε μια 

επαναστατική μορφή που είχε ως στόχο την «απελευθέρωση» όλων των 

μουσουλμάνων απανταχού της γης. Η ιρανική επανάσταση και η επικράτηση των 

Αφγανών στον πόλεμο με την ΕΣΣΔ, έδωσαν σε αρκετούς μουσουλμάνους την 

πεποίθηση ότι η επικράτηση θα επιτυγχανόταν μόνο με βίαιο τρόπο. Οι Ταλιμπάν 

επέβαλλαν τις απόψεις και τις πεποιθήσεις τους, με το πιο βίαιο τρόπο, με την 

πλέον ακραία μορφή του πολιτικού Ισλάμ, τον ισλαμικό εξτρεμισμό, τον ισλαμικό 

φονταμενταλισμό (Ahmed 2001).  
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Η συγκεκριμένη ιδεολογία γρήγορα εξαπλώθηκε από την Ασία, στην Μέση 

Ανατολή και στην Βόρεια Αφρική δημιουργώντας ζωτικής σημασίας θέματα 

ασφαλείας όχι μόνο στις χώρες αυτές αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα κράτη της 

περιοχής. 

 Το πολιτικό Ισλάμ είναι ένα παγκόσμιο κοινωνικό κίνημα. Περιλαμβάνει 

πολιτικά κόμματα όπως αυτά θα αναλυθούν στα επόμενα κεφάλαια τα οποία 

κινούνται σε όλο το φάσμα των πολιτικών επιλογών, από την προάσπιση μιας 

κοσμικής δημοκρατικής διακυβέρνησης έως την προσπάθεια για την επιβολή 

ισλαμικού νόμου στα κράτη τους. Στην έννοια του πολιτικού Ισλάμ 

συμπεριλαμβάνονται επίσης κοινωνικές οργανώσεις οι οποίες προασπίζουν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα όπως ακτιβιστές και Μ.Κ.Ο. 

 Πλέον της πολιτικής έννοιας το πολιτικό Ισλάμ αναδείχθηκε ως ένα μείζον 

κοινωνικό ζήτημα στις χώρες της βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, ως 

ένα επαναστατικό κοινωνικό κίνημα που οι οπαδοί του επεδίωξαν ριζικές πολιτικές 

αλλαγές. Ανάλογα το χρόνο και την περιοχή αυτές οι αλλαγές επιδιώχθηκαν με 

όλα τα μέσα, από ειρηνικής φύσεως διαδηλώσεις και πολιτικές παρεμβάσεις, μέχρι 

βίαιες και εξτρεμιστικές επαναστάσεις. Υπό το πρίσμα μιας κοινωνιολογικής 

προσέγγισης το πολιτικό Ισλάμ υιοθετήθηκε από τους νέους των περιοχών αυτών 

που αναζητούσαν μια νέα ταυτότητα, ένα νέο τρόπο ζωής μια απάντηση στην 

οικονομική και κοινωνική περιθωριοποίηση στην οποία είχαν άθελα τους 

τοποθετηθεί από τα καθεστώτα τα οποία κυριαρχούσαν για δεκαετίες σε αυτή τη 

γωνιά του πλανήτη. 

 Σήμερα το πολιτικό Ισλάμ εμφανίζεται και δραστηριοποιείται με διάφορες 

μορφές όπως πολιτικά κόμματα (νόμιμα ή παράνομα ανάλογα τη χώρα), ως 

πολιτικό-στρατιωτικές οργανώσεις ή ως κοινωνικές οργανώσεις ανθρωπιστικού 

χαρακτήρα σε όλη την περιοχή της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.   

 Μιας περιοχής που τόσο η γεωστρατηγική όσο και γεωοικονομική της 

σημασία είναι αδιαμφισβήτητη. Η περιοχή της Μεσογείου αποτέλεσε ανέκαθεν 

σημείο ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων οι οποίες επεδίωκαν τον 

στρατιωτικό, πολιτικό και οικονομικό έλεγχο των χωρών που απαρτίζουν το 

συγκεκριμένο σύστημα. 
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 Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να καταγράψει τη δραστηριότητα, 

το εύρος και τη σύνθεση του πολιτικού Ισλάμ στην περιοχή της βόρειας Αφρικής 

καθώς και τις επιπτώσεις που δύναται να επιφέρει αυτή η δράση του, επί θεμάτων 

ασφαλείας, στο υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου και ειδικά στη χώρα μας. 

Να καταγράψει πως αναπτύχθηκε και εδραιώθηκε εφαρμόζοντας πιστά τον τρόπο 

λειτουργίας του, δηλαδή την εφαρμογή τριών διαδοχικών σταδίων επέκτασης. Να 

διαδώσει δηλαδή τις ιδέες του, να δημιουργήσει πιστές κοινότητες και τέλος να 

κυριαρχήσει, να κερδίσει την εξουσία. Πλέον όμως των ανωτέρω θα επιδιωχθεί να 

παρουσιαστεί η σύνδεση του πολιτικού Ισλάμ με την ριζοσπαστικοποίηση και την 

υιοθέτηση, σε αρκετές εκ των περιπτώσεων, ακραίων τάσεων που δημιουργούν 

θέματα ασφαλείας τόσο στο υποσύστημα της Μεσογείου όσο κυρίως στην 

Ελλάδα.  

 Μέσα σε ένα πλαίσιο αστάθειας λόγω της οικονομικής και κοινωνικής 

κρίσης αλλά και στην εξέλιξη ενός τεράστιου μεταναστευτικού κύματος το οποίο 

ανά πάσα στιγμή μπορεί μετατραπεί σε ανθρωπιστική κρίση, η Ελλάδα είναι πολύ 

πιθανόν να κλιθεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της ισλαμιστικής 

ριζοσπαστικοποίησης όχι μόνο ως μια εισαγόμενη διαδικασία αλλά και ως μια 

διαδικασία η οποία γεννάται και συνθέτεται εντός των τειχών. Επιπρόσθετα το ήδη 

σύνθετο πρόβλημα περιπλέκουν ακόμα περισότερο τόσο η πολιτική όσο και η 

κοινωνική αστάθεια στις χώρες της βόρειας Αφρικής αλλά και η στάση της 

γειτονικής Τουρκίας η οποία θα επιδιώξει να επωφεληθεί.  

 

  



4 

 

Η άνοδος του πολιτικού Ισλάμ στη Β.Αφρική -  Συνέπειες για την Ελλάδα 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

«ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ» 

 

 Οι έννοιες Ισλάμ και κράτος απέκτησαν ουσιαστική σχέση από την στιγμή 

που ιδρύθηκε το Ισλαμικό κράτος στη Μεδίνα1 το 622 μ.Χ. Η ίδρυση του πρώτου 

τεμένους του Ισλάμ και η δημιουργία της πρώτης ισλαμικής κοινότητας στην πόλη 

σημειολογικά μπορούν να χαρακτηριστούν ως τα πρώτα  βήματα  της μετατροπής 

του Ισλάμ σε κρατική θρησκεία. Ήταν το έναυσμα της ταχύτατης επέκτασης της 

ισλαμικής θρησκείας.  Μέχρι τότε η συγκεκριμένη θρησκεία ήταν μια περιθωριακή 

αίρεση που αφορούσε μια μικρή ομάδα νομάδων και συγγενών του Προφήτη. Στη 

Μεδίνα ο Μωάμεθ είχε να αντιμετωπίσει την ισχυρή αντίσταση των εκεί εβραϊκών 

κοινοτήτων αλλά και την αντιπαλότητα ορισμένων αραβικών φυλών. Μέσα σε λίγα 

χρόνια ο Προφήτης αναγνωρίστηκε στην περιοχή ως ο απόλυτος άρχοντας 

κατατροπώνοντας την αντίσταση των Εβραίων και αντιμετωπίζοντας επιτυχώς τις 

επιδρομές των πολεμιστών της Μέκκας (Washington 2001). Το Ισλάμ άρχισε να 

κρατικοποιείται και να εξαπλώνεται σε όλη την αραβική χερσόνησο αλλά και στην 

Μεσοποταμία. Το Ισλάμ λοιπόν από τη γέννηση του ήταν μια κρατική θεολογία, 

μια θρησκεία η οποία ταυτίστηκε με το κράτος, μια κρατική θρησκεία. Επεκτάθηκε 

αντίστοιχα με το Ισλαμικό κράτος και αντιμετώπισε τις ίδιες προκλήσεις και 

εχθρούς. 

 Μετά το θάνατο του Προφήτη το 632 μ.Χ., ως πρώτος χαλίφης με ευθύνη 

της συνέχισης της πολιτικής του εξουσίας ανακηρύχτηκε ο Αμπού Μπακρ. Τον 

διαδέχτηκαν οι Ουμάρ ιμπν αλ-Χαττάμπ, Ουθμάν ιμπν Αφφάν2, και Αλί. Ο 

τέταρτος χαλίφης αποτέλεσε και την αιτία για τη διαίρεση του μουσουλμανικού 

κόσμου, για το σχίσμα του Ισλάμ. Ο Αλί όντας εξάδελφος του Προφήτη ήταν ο 

μόνος εκ των τεσσάρων χαλίφηδων ο οποίος είχε συγγένεια εξ αίματος με τον 

Μωάμεθ. Ο γάμος με την κόρη του Προφήτη, την Φατιμά, ενίσχυσε την σχέση του 

με τον ιδρυτή της μουσουλμανικής θρησκείας. Οι προηγούμενοι τρεις χαλίφηδες 

                                                           
1 Η πόλη ονομαζόταν Yathrib μέχρι την ημέρα που έφτασε ο Προφήτης εκεί οπότε και 
μετονομάστηκε. 
2 Ο Ουθμάν Ιμπν Αφφάν από την αρχή της ανάληψης της εξουσίας του, αμφισβητήθηκε από 
σημαντική μερίδα της μουσουλμανικής κοινότητας, αφού η φατρία του είχε έρθει σε σύγκρουση με 
το Μωάμεθ τα πρώτα χρόνια της θρησκευτικής του δράσεως. Το 656 δολοφονήθηκε ως απόρροια 
αυτής της αντίδρασης. 
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όπως και ο ανιψιός του Ουθμάν ιμπν Αφφάν, ο  Μωαβία  που διεκδικούσε την 

ηγεσία των Αράβων, δεν είχαν ανάλογη συγγένεια με τον Μωάμεθ. Το γεγονός 

αυτό δημιούργησε τεράστιου εύρους διαμάχες μεταξύ των υποστηρικτών των δύο 

ανδρών, οι οποίες οδήγησαν στη δολοφονία του Αλί το 661 μ.Χ. Το οριστικό 

σχίσμα της μουσουλμανικής θρησκείας έλαβε όμως χώρα το 680 μ.Χ. στην 

Καρμπάλα του σημερινού Ιράκ. Στην μάχη της ομώνυμης πόλης, ο γιός του Αλί και 

εγγονός του Μωάμεθ, Χουσεΐν σκοτώνεται μαζί με μερικές δεκάδες υποστηρικτών 

του, ερχόμενοι αντιμέτωποι με χιλιάδες στρατιώτες του Yazīd ibn Mu‘āwiya ή 

Yazid του πρώτου. Ο μαρτυρικός θάνατος των δύο συγγενών του Προφήτη, οι 

οποίοι σκοτώθηκαν υπεραμυνόμενοι των πιστεύω τους καθώς και της 

θρησκευτικής φιλοσοφίας τους, αποτελούν μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς 

των Σιιτών Μουσουλμάνων.  

Μετά το θάνατο του Αλί κατά το 661, οι Σιίτες Μουσουλμάνοι αναγνώρισαν 

τους διαδόχους του ως αληθινούς διαδόχους της εξουσίας του Προφήτη. Το 

υπόλοιπο Ισλάμ αναγνώρισε ως αληθινούς συνεχιστές τη δυναστεία των 

Ουμαγιάδων. Οι Σουνίτες αποδέχθηκαν έναν ηγέτη που ασκούσε την εξουσία 

βασισμένος στη διδασκαλία του Προφήτη και στα Χαντίθ3 αλλά δεν ήταν κληρικός. 

Στο σουνιτικό Ισλάμ ο ρόλος των κληρικών περιοριζόταν σε πνευματική 

καθοδήγηση των πολιτικών ηγετών. Σε αντίθεση στο σιιτικό Ισλάμ ο Ιμάμης εκτός 

από θρησκευτικός ηγέτης είναι και ο υπέρτατος πολιτικός ηγέτης. 

Συνθήκες συνέχισης του ισλαμικού κράτους δημιουργήθηκαν μεταξύ του 

650 και 750 μ.Χ. όταν η δυναστεία των Ουμαγιαδών προσπάθησε να δώσει στην 

επικρατούσα έως τότε κοινωνία των αραβικών φυλών, πρωτόγονες δομές κράτους 

προκειμένου να ελέγξει και να διοικήσει το κράτος, το χαλιφάτο των Ουμαγιάδων4, 

που είχε δημιουργηθεί στην περιοχή της Εγγύς Ανατολής. O Mωαβία, ο αρχηγέτης 

της δυναστείας, ήταν εκείνος που συνειδητοποίησε ότι το αραβικό κράτος έπρεπε 

να οργανωθεί στα ίχνη και τις πρότυπες δομές των μεγάλων τότε γνωστών 

                                                           
3 Ουσιαστικά με τον όρο Χαντίθ γίνεται αναφορά στην παράδοση που μεταφέρει τα έργα, τις 
πράξεις τα λόγια και τις διηγήσεις του Προφήτη Μωάμεθ. Είναι βασικό θεμέλιο της ισλαμικής 
πίστης. 
4 Ο όρος Χαλιφάτο ταυτίζεται με το πολιτικό και θρησκευτικό κράτος, την άσκηση κεντρικής 
διακυβέρνησης επί των κατοίκων και των εδαφών που κατέλαβαν οι Άραβες, κατά τους αιώνες που 
ακολούθησαν τον θάνατο του προφήτη Μωάμεθ το 632. (Britannica 2015) 
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κρατών, όπως το Βυζάντιο και η Περσία5. Από την αρχή λοιπόν της ιστορικής του 

διαδρομής το Ισλάμ ταυτίστηκε με το κράτος, ήταν μια κρατική θρησκεία. 

 Η εξελικτική όμως διαδικασία δημιουργίας του ισλαμικού κράτους έτρεξε με 

γοργούς ρυθμούς κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας της δυναστείας των Αββασιδών 

η οποία ανέτρεψε την δυναστεία των Ουμαγιάδων και παρέμεινε κυρίαρχη στον 

αραβικό κόσμο ουσιαστικά έως το 1200 μ.Χ, και την εισβολή των πρώτων 

μογγολικών φύλων. Η δημιουργία μιας κοινωνίας αστικού τύπου με κρατικές δομές 

ήταν αποτέλεσμα αρκετών παραγόντων αλλά και συγκυριών. Η διάδοση μιας 

ενιαίας αραβικής γλώσσας διευκόλυνε όχι μόνο την ανταλλαγή προϊόντων αλλά 

και ιδεών. Οι αστικοί πληθυσμοί των ευφόρων περιοχών του Τίγρη και του 

Ευφράτη δεν αντιμετώπισαν εισβολείς ή πολεμικές συγκρούσεις για περίπου 

τέσσερις αιώνες. Έτσι μέσα στα αστικά αυτά κέντρα αναπτύχθηκε το ελεύθερο 

εμπόριο γεγονός το οποίο δημιούργησε μια νέα κοινωνία, με την αστική τάξη των 

εμπόρων και των τραπεζιτών να κυριαρχούν. (Π.Γ.Βατικιώτης 2000). Με κέντρο 

την Βαγδάτη αναπτύχθηκε ο αραβικός πολιτισμός ο οποίος είχε ως βασικούς 

πυλώνες την αραβική κοινή γλώσσα, την θρησκεία και τους μουσουλμανικούς 

νόμους.  

 Η διάσπαση της πολιτικής ενότητας της ισλαμικής κυριαρχίας εξαιτίας του 

μεγάλου αριθμού αιρέσεων ανάμεσα στους άραβες πολίτες του χαλιφάτου καθώς 

και των τάσεων ανεξαρτησίας τις οποίες επέδειξαν Άραβες ηγέτες6 έκανε πιο 

εύκολη την προέλαση των Μογγόλων κατακτητών. Με την παρουσία των 

Οθωμανών ως ηγέτιδα δύναμη στην περιοχή της Μ. Ανατολής αλλά και της Μ. 

Ασίας και της Β. Αφρικής το Ισλάμ κυριαρχεί και επεκτείνεται από το 1300 ως το 

1700 και φτάνει ως τις κεντρικές ευρωπαϊκές περιοχές. Όπως όμως επισημαίνει ο 

καθηγητής Π.Γ.Βατικιώτης αυτή η περίοδος δεν βρίσκει τους Άραβες ως ηγέτες σε 

μία αυτοκρατορία αλλά ως υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

(Π.Γ.Βατικιώτης 2000)   

 Μελετώντας τις πολιτικές ιδέες του Κορανίου πολλοί μελετητές και ιστορικοί 

συμφωνούν ότι δεν μπορεί να αποτελέσει την μοναδική πηγή για την αναζήτηση 
                                                           
5 O Άραβας ιστορικός Iμπν Xαλντούν, στο γνωστό σύγγραμμά του, "Aλ-Mουκαντντίμα", αφιερώνει 
ένα ολόκληρο κεφάλαιο για να περιγράψει τη σταδιακή μετατροπή του αραβικού χαλιφάτου σε 
βασίλειο με σταθερό διοικητικό σύστημα και υπαλληλική ιεραρχία. (Μπαιρακτάρης 2006) 
6 Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ίδρυση του χαλιφάτου των Φατιμιδών το οποίο ιδρύθηκε στην 
σημερινή Τυνησία και μέχρι τον επόμενο αιώνα επέκτεινε την κυριαρχία του σε όλη την Βόρεια 
Αφρική με κέντρο του το σημερινό Κάιρο της Αιγύπτου (Π.Γ.Βατικιώτης 2000). 
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των πολιτικών ιδεών του σημερινού πολιτικού Ισλάμ. Ο Μωάμεθ ακολουθεί μια 

μετριοπαθή και ουδέτερη στάση και άποψη όσο αφορά τη διοίκηση ενός κράτους. 

Οι ηγέτες των χαλιφάτων ή των επόμενων ισλαμικών κοινοτήτων επηρεάστηκαν 

από την διαμόρφωση της πολιτικής εξουσίας τόσο από γειτονικά κράτη όσο και 

από τις ανάγκες διακυβέρνησης που προέκυψαν κατά το πέρασμα των αιώνων. Η 

πολιτική εξουσία του Ισλάμ συνεπώς δεν πηγάζει μόνο από το Κοράνι αλλά από 

μια πλειάδα παραγόντων που επηρέασαν τους μουσουλμάνους ηγέτες και 

διαμόρφωσαν τελικά ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης. Είναι χαρακτηριστική η 

προσπάθεια δημιουργίας μιας αραβικής αυτοκρατορίας η οποία δεν διέφερε από 

τις γνωστές μέχρι τότε αυτοκρατορίες στον τρόπο επέκτασης και στον τρόπο 

επιβολής της κυριαρχίας της. (Χ.Χαλαζίας 2008)  Αυτό όμως που δεν μπορεί να 

αμφισβητηθεί είναι η πολιτική φύση της θρησκείας αυτής. Παλαιότεροι και νεότεροι 

μουσουλμάνοι στοχαστές ερμήνευσαν και δίδαξαν πώς αντιλαμβάνονται τη δομή 

της κοινωνίας, το πολιτικό σύστημα αλλά κυρίως το νομικό πλαίσιο εντός του 

οποίου θα πρέπει να λειτουργούν αυτά (Ε.Καραγιαννης 2017).  

 Στον Χριστιανισμό, η κοσμική και η θρησκευτική εξουσία διαχωρίστηκαν, 

αλλά για τους πιστούς του Ισλάμ, ο συγκεκριμένος διαχωρισμός δεν ισχύει. Έτσι 

όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη σε ένα μουσουλμανικό κράτος δεν 

μπορούν να απορρέουν από κοσμικούς νόμους αλλά μόνο από τον Ισλαμικό νόμο 

και αυτά που πρεσβεύει η μουσουλμανική θρησκεία. Για τους πιστούς της εν λόγω 

ιδεολογίας, οποιοσδήποτε προσπάθεια για την εφαρμογή κοσμικών νόμων και 

διατάξεων, είναι μη σύμφωνη με τον Ισλαμικό νόμο και συνεπώς προϊόν διαμάχης 

και σύγκρουσης. Η εφαρμογή και τήρηση του Ισλαμικού νόμου αποτελεί υπέρτατο 

σκοπό για τους Ισλαμιστές. Υποχρέωση των σωστών Μουσουλμάνων, όμως είναι 

να αποκαταστήσουν την εφαρμογή τους σε όλο τον κόσμο. Για να γίνει δυνατή η 

εφαρμογή και η επικράτηση του απαιτείται η συμμετοχή του λαού σε αυτήν τη 

διαδικασία αλλά και η αποδοχή της σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό. 

Εργαλείο για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η πολιτικοποίηση της θρησκείας 

(Π.Γ.Βατικιώτης 2000). Η πολιτική εξουσία θα χρησιμέψει για την επιβολή του 

Ισλαμικού νόμου σχετικά εύκολα και χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση από τους 

διαφωνούντες.  
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Μια άλλη διατύπωση, η οποία δεν διαφοροποιείται από την προηγούμενη, 

δίνεται από την συγγραφέα A.Linjakumpu. Η θρησκεία είναι ένας κομψός τρόπος 

για να «πουλήσει» κάποιος τη δική του πολιτική, να καταλάβει τον πολιτικό έλεγχο 

και να δικαιολογήσει πολιτικές ενέργειες (Linjakumpu 2008).  Ο πολιτικός έλεγχος 

του κράτους σύμφωνα και με τις δύο διατυπώσεις και απόψεις είναι απαραίτητος 

για την εδραίωση του νόμου. Συνεπώς αυτός είναι ο σκοπός και η βασική επιδίωξη 

των σύγχρονων ισλαμικών κομμάτων που έχουν εκδηλώσει την πολιτική τους 

δράση σε όλο το μουσουλμανικό τόξο. 

 Η επικράτηση όμως των ισλαμικών κομμάτων θα είχε ως αποτέλεσμα την 

δημιουργία ενός κράτους μέσα στο οποίο δεν θα μπορούσε να συνυπάρξει 

ξεχωριστή θρησκευτική και πολιτική άποψη. Ένα ισλαμικό κράτος αποκλείει μη 

μουσουλμάνους με αποτέλεσμα το γεγονός από μόνο του να προκαλεί 

συγκρουσιακό χαρακτήρα στις επιδιώξεις των Ισλαμιστών. Το Ισλάμ από μόνο του 

δεν είναι μια απλή θρησκεία, είναι ένας τρόπος ζωής, που αφορά και καθορίζει 

συμπεριφορές ατόμων, κοινωνιών, κρατών και εθνών (Linjakumpu 2008). Το 

Ισλάμ είναι μια θρησκεία στην οποία τα κράτη υπάγονται σε αυτό, το Ισλάμ 

περιλαμβάνει έθνη, κράτη και κοινότητες7.  

 Ιστορικά ήδη από τον 10ο αιώνα το Ισλάμ είχε περιορίστεί στην ρύθμιση 

κανόνων μεταξύ των ατόμων και είχε απομακρυνθεί ουσιαστικά από την πολιτική 

και την διακυβέρνηση των μουσουλμανικών κρατών. Για να μπορέσουν οι ηγέτες 

των κρατών αυτών να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους προσανατολίστηκαν στην 

ισχύ των όπλων και στη δημιουργία δομών κοσμικού κράτους προσπαθώντας, όχι 

πάντα με επιτυχία, να διατηρηθούν εντός του πλαισίου του Ισλαμικού νόμου. Οι 

σουλτάνοι, οι χαλίφηδες κατάλαβαν ότι όσο πιο ισχυρή γινόταν η κεντρική εξουσία 

τόσο πιο εύκολα θα έλεγχαν τις διάφορες κοινωνικές ομάδες και θα μείωναν τους 

κινδύνους για πιθανή απώλεια της εξουσία τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία 

επέφερε ανοίγματα προς τις ευρωπαϊκές χώρες, ίδρυση μη θρησκευτικών 

σχολείων και πανεπιστημιακών σχολών σε όλο τον αραβικό κόσμο. Θεσπίστηκαν 

νέοι νόμοι επηρεασμένοι από τα ευρωπαϊκά νομικά συστήματα. Το κυριότερο 

δημιουργήθηκε μια πολυπληθής κοινωνική ομάδα η οποία ήταν μορφωμένη με 

ευρωπαϊκά πρότυπα, γνώριζε το ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και γενικά ήταν αρκετά 

                                                           
7 Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στο σύγχρονο δυτικό κόσμο όπου ένα κράτος μπορεί να 
περιλαμβάνει κατοίκους διαφόρων εθνοτήτων και θρησκειών. 
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απομακρυσμένη από το παραδοσιακό ισλαμικό τρόπο ζωής. Οι παραδοσιακά 

συντηρητικές θρησκευτικές δυνάμεις γινόταν όλο και πιο αδύναμες. 

Η κατάσταση αυτή άρχισε να αλλάζει μετά την πτώση της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας. Στη θέση της δημιουργήθηκαν γρήγορα φιλελεύθερα κράτη και 

κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις. Για μια επιτυχημένη διάδοχη κατάσταση 

αναζητήθηκαν λύσεις με χαρακτήρα παναραβικό, εθνικιστικό ή και σοσιαλιστικό. 

«Ηγέτες και κυβερνήσεις εξακολουθούσαν υποκριτικά να αποτίνουν φόρο τιμής στο 

Ισλάμ» (Π.Γ.Βατικιώτης 2000). Οι κυβερνήσεις γρήγορα έγιναν καθεστώτα που 

κυβερνούσαν μακριά από τις παραδοσιακές αξίες και ιδεώδη του Ισλάμ , στοιχεία 

που όμως ασπαζόταν ο λαός αυτών των κρατών. Η συνέχιση διατήρησης της 

συγκεκριμένης στάσης από τα καθεστώτα που κυβερνούσαν τα κράτη με 

μουσουλμανικό πληθυσμό (και ειδικά στη Βόρεια Αφρική) συνδυάστηκε με 

αυταρχικότητα, βιαιότητα και μια μανιώδη προσπάθεια διατήρησης της εξουσίας. 

Ο ανωτέρω τρόπος διακυβέρνησης συνεχίστηκε μέχρι και την περίοδο της από-

αποικιοκρατίας. Την περίοδο αυτή πολλές παραδοσιακές συντηρητικές 

μουσουλμανικές οργανώσεις έβρισκαν πρόσφορο έδαφος στην κοινωνία για να 

αναδειχθούν, να επηρεάσουν και να γίνουν ευρύτερα αποδεκτές. Το πολιτικό 

Ισλάμ είναι ουσιαστικά προϊόν των πολιτικών διαδικασιών του 19ου και κυρίως του 

20ου αιώνα, είναι παιδί της νεοτερικότητας (Ε.Καραγιαννης 2017). Οι εκπρόσωποι 

και οι οπαδοί του άρχισαν ένα αγώνα για την επαναφορά των παραδοσιακών 

συντηρητικών αρχών και ιδεωδών του Ισλάμ και την επιβολή του Ισλαμικού νόμου. 

Για τον σκοπό αυτό θα έπρεπε να επιστρέψουν στο κέντρο των πολιτικών 

διαδικασιών σε όλη την αραβική επικράτεια. Με την πολιτική τους επικράτηση θα 

απόρριπταν το παλιό διεφθαρμένο καθεστώς διακυβέρνησης σε όλο τον αραβικό 

κόσμο και θα ήταν οι ίδιοι οι ηγέτες σε μια πορεία επιστροφής στο πραγματικό 

Ισλάμ. Για τον σκοπό αυτό οι οργανώσεις μετεξελίχθηκαν σε πολιτικά κόμματα με 

κυρίαρχη ιδεολογία τον Ισλαμισμό. Η δράση τους διαδραματίζεται από τα μέσα του 

προηγούμενου αιώνα σε όλη την αραβική επικράτεια και σχετίζεται με την πολιτική 

πορεία όλων των κρατών της Βόρειας Αφρικής. Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα 

γίνει μια προσπάθεια καταγραφής της ιστορικής δράσης του πολιτικού Ισλάμ στα 

ανωτέρω κράτη μέσα στο πλαίσιο των πολιτικών εξελίξεων στις χώρες αυτές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

«ΑΙΓΥΠΤΟΣ» 

   

Εικόνα 1: «Πολιτικός Χάρτης και Σημαία της Αιγύπτου » 

 

 Η Αίγυπτος στη διεθνή βιβλιογραφία δεν συγκαταλέγεται στις χώρες της 

Βόρειας Αφρικής αλλά της Μέσης Ανατολής8. Το ειδικό της όμως, πολιτικό, 

θρησκευτικό και ιστορικό βάρος, την καθιστούν αναπόσπαστο και αναγκαίο 

κομμάτι κάθε ανάλυσης για τα τεκταινόμενα της περιοχής της Βόρειας Αφρικής. Η 

Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου καλύπτει έκταση 1.001.450 τ. χλμ. ενώ ο 

πληθυσμός της ανέρχεται στα 92 εκατομμύρια κατοίκους. Στη χώρα η συντριπτική 

πλειοψηφία των κατοίκων της ασπάζεται το Ισλάμ,  με τους περισσότερους από 

αυτούς να είναι Σουνίτες ενώ οι Σιίτες δεν υπερβαίνουν το 5% του συνολικού 

πληθυσμού. 

Η αρχή του 19ου αιώνα βρίσκει την Αίγυπτο αντιμέτωπη με ένα κενό 

πολιτικής εξουσίας ως αποτέλεσμα της αποχώρησης των γαλλικών στρατευμάτων 

καθώς και της ανάπτυξης ενός έντονου ανταγωνισμού των τοπικών ομάδων για 

την εξασφάλιση μεγαλυτέρων φορτίων ισχύος. Εξασφαλίζοντας την υποστήριξη 

των θρησκευτικών ηγετών της Αιγύπτου (Κούτσης 1992), του αγώνα για την 

εξουσία επικράτησε ο Μοχάμεντ Αλί9. Η νέα άρχουσα τάξη της Αιγύπτου 

συμπεριελάμβανε πρόσωπα από διάφορες εθνικότητες οι οποίες ζούσαν στην 

Αίγυπτο, με μοναδικό στόχο την εδραίωση του Αλί στην εξουσία, μέσω της 

δημιουργίας ισχυρού στρατού και ναυτικού και την ανάπτυξη στρατιωτικής 

υποδομής που θα ενίσχυε τις στρατιωτικές δυνάμεις, την εκβιομηχάνιση της 

                                                           
8 Οι χώρες της Βόρειας Αφρικής απαντώνται ως Μαγκρεμπ ( Δύση στα Αραβικά) ενώ οι χώρες της 
Μέσης και της Εγγύς Ανατολής αποτελούν το Μασρέκ (Ανατολή)  
9 Ο Μουχαμάντ Αλί γεννήθηκε στην Καβάλα από γονείς οι οποίοι κατάγονταν από την Μ.Ασία. 
Αφού δούλεψε ως καπνέμπορας, αργότερα ανέλαβε επικεφαλής στρατιωτικού τμήματος και το 
1801 έφτασε στην Αίγυπτο ως επικεφαλής εκστρατευτικού σώματος για την αντιμετώπιση των 
γαλλικών στρατευμάτων. Στην Αίγυπτο ως αρχηγός σώματος τεσσάρων χιλιάδων Αλβανών, 
διακρίθηκε γρήγορα και αφού προσεταιρίστηκε τους Μαμελούκους, αναδείχτηκε διοικητής της 
Αιγύπτου και αναγνωρίσθηκε από την Πύλη το 1805. 
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χώρας, την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και κυρίως τη δημιουργία 

κρατικών μονοπωλίων στο τομέα της βιομηχανίας και της γεωργίας. Ένας από 

τους κύριους πολιτικούς του στόχους ήταν η μείωση της πολιτικής επιρροής που 

ασκούσαν οι θρησκευτικοί ηγέτες της περιοχής από τη διαχείριση των βακουφιών. 

Με συνοπτικές διαδικασίες μέσα στα επόμενα έτη κατάφερε ώστε όλες εκτάσεις να 

περάσουν στην κυριότητα του, περιορίζοντας αισθητά την επιρροή των 

ουλαμάδων στους κατοίκους της Αιγύπτου. 

Η συνεχής αύξηση της επιρροής του Μουχαμάντ Αλί πέραν της Αιγύπτου 

μετά την κατάληψη της Παλαιστίνης και της Συρίας κατά τη δεκαετία του 1830, 

αποτέλεσε απειλή για τα συμφέροντα της Μ. Βρετανίας στην περιοχή, η οποία 

μέσω οικονομικών και πολιτικών συμφωνιών με την Υψηλή Πύλη κατάφερε να 

περιορίσει τον ηγέτη της Αιγύπτου10. 

Ο εγγονός του Μουχάμεντ Αλί, Ισμαήλ ο οποίος διορίστηκε ως διοικητής της 

Αιγύπτου το 1863, είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός δυτικού τύπου κράτους και το 

επεδίωξε προσπαθώντας να αποκτήσει την ανεξαρτησία της Αιγύπτου από το 

σουλτάνο. Το κατόρθωσε κατά μεγάλο μέρος περί το 1867 όταν απέσπασε το 

τίτλο του χεδίβη11 και ουσιαστικά η Αίγυπτος αυτονομήθηκε από την Οθωμανική 

αυτοκρατορία σε οικονομικό και διοικητικό τομέας. Το σχέδιο ανάπτυξης της 

χώρας με την κατασκευή αρδευτικών έργων, σιδηροδρομικού δικτύου, λιμανιών 

και της διώρυγας του Σουέζ , συνοδεύτηκε από το δανεισμό τεράστιων ποσών 

από αγγλικές και γαλλικές τράπεζες που ουσιαστικά σήμαινε την εξάρτηση της 

Αιγύπτου από την Ευρώπη. Ο κίνδυνος χρεωκοπίας της αιγυπτιακής οικονομίας 

είχε ως αποτέλεσμα την πώληση μετοχών της διώρυγας στην βρετανική 

κυβέρνηση και την ανάμιξη της Μ. Βρετανίας στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις 

της Αιγύπτου. Η τακτική της πώλησης μετοχών δεν απέδωσε και έτσι το 1876 η 

αιγυπτιακή οικονομία τέθηκε υπό τον έλεγχο γαλλο-βρετανικών τραπεζών γεγονός 

το οποίοι σηματοδότησε την απαρχή εξελίξεων στα εσωτερικά πολιτικά δρώμενα 

της χώρας.  

                                                           
10 Μέσω της εμπορικής συμφωνίας Μπάλτα Λίμαν το 1839, η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
αναλάμβανε την υποχρέωση να καταργήσει το κρατικό μονοπώλιο στα αγροτικά προϊόντα εντός 
της επικράτειας της και να επιτρέψει στους Βρετανούς υπηκόους πλήρη εμπορική δραστηριότητα. 
Αποτέλεσμα της συμφωνίας ήταν να καταρρεύσουν τα προνόμια του Μουχάμαντ Αλί. (Κούτσης 
1992) 
11 Ουσιαστικά σημαίνει αντιβασιλέας, τίτλο που έφερε και ο Μουχαμέντ Αλί αλλά για πρώτη φορά 
χρησιμοποιήθηκε από την Υψηλή Πύλη το 1867. 
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Μέσα σε ένα κλίμα έντονων αντιδράσεων από τον αιγυπτιακό λαό και με 

την επιρροή των ευρωπαϊκών δυνάμεων να παραμένει σταθερή ο σουλτάνος 

Χαμίντ αντικατάστησε τον Ισμαήλ με τον Μοχάμεντ Ταουφίκ. Στους κόλπους όμως 

του στρατεύματος η εθνική συνείδηση άρχισε να καλλιεργείται ανάμεσα στους 

Αιγύπτιους Αξιωματικούς οι οποίοι με αρχηγό τον Αχμάντ Ουράμπι ιδρύσαν μια 

μυστική οργάνωση. Τα σκληρά οικονομικά μέτρα τα οποία η διοίκηση του χεδίβη 

Ταουφίκ εφάρμοσε το 1880, είχαν ως αποτέλεσμα την εξέγερση των στρατιωτικών 

υπό τον Ούραμπι. Παρά την πρόσκαιρη αποδοχή των αιτημάτων τους από χεδίφη, 

οι κινήσεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων για υποστήριξη του υπάρχοντος 

συστήματος σκλήρυνε την στάση των εθνικιστών οι οποίοι υποκίνησαν 

διαδηλώσεις κατά του χεβίδη. Οι φόβοι ανατροπής της ισχύουσας κατάστασης 

οδήγησαν τους Βρετανούς να επέμβουν στην Αίγυπτο και να την καταλάβουν το 

Σεπτέμβριο του 188212.  

Η παραμονή των Βρετανών στην Αίγυπτο όμως αποδείχθηκε μακροβιότερη 

από ότι οι ίδιοι δήλωναν13.  Με τους εθνικιστές στο περιθώριο αφού η οργάνωση 

του Ούραμπι είχε ουσιαστικά διαλυθεί, και τους εκφραστές των φιλελευθέρων 

ιδεών να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν την αυταρχικότητα του χεδίβη, μια νέα 

πολιτική μορφή αναπτύχθηκε στην Αίγυπτο.  Ο Τζαμάλ αλ Ντιν αλ Αφγανι 

εμπνευσμένος από την ιδεολογία του πανισλαμισμού διακήρυξε την 

αποκατάσταση της ισλαμικής κοινωνίας και την επιστροφή στις αρχές του Ισλάμ 

(Κούτσης 1992). Η ιδεολογία του πανισλαμισμού έγινε άμεσα αποδεκτή από την 

πολιτική και τη θρησκευτική ελίτ αλλά και τις μεγάλες μάζες του αιγυπτιακού λαού. 

Η έννοια του πανισλαμισμού αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της εύρεσης αντιμέτρων 

απέναντι στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ιδεολογίας σε θέματα πολιτισμού , ηθών 

και εθίμων και ως βάση είχε την αποκατάσταση της ισλαμικής κοινωνίας (umma) 

της περιοχής της Αιγύπτου (Vatikiotis 1976). Στο ανωτέρω πολιτικό και κοινωνικό 

πλαίσιο ο αιγυπτιακός εθνικισμός άρχισε να αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα της 

συνεχιζόμενης βρετανικής κατοχής. 

                                                           
12 Για να κατευνάσουν τους Οθωμανούς οι Βρετανοί είχαν δηλώσεις ότι δεν αμφισβητούν τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και ότι η δράση τους είχε προσωρινό 
χαρακτήρα. 
13 Ο ύπατος Αρμοστής της Βρετανίας στην Αίγυπτο λόρδος Κράμερ παρέμεινε στην περιοχή έως 
το 1914 ασκώντας ουσιαστικά τον πλήρη έλεγχο της περιοχής. Ο εκάστοτε χαδίβης έπρεπε να 
λαμβάνει την έγκριση του, για κάθε σοβαρή απόφαση. 
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Στους κόλπους όμως του αγροτικού πληθυσμού καθώς και της μέσης 

αιγυπτιακής αστικής τάξης επικρατούσε έντονη ικανοποίηση για τα οικονομικά 

αποτελέσματα της βρετανικής διακυβέρνησης. Η ευημερία και ο πλουτισμός 

ευρέων κοινωνικών ομάδων όπως οι γαιοκτήμονες και τα στελέχη της δημόσιας 

διοίκησης έθεταν σε δεύτερη μοίρα ιδέες όπως ο πανισλαμισμός αλλά και 

εθνικιστικά αισθήματα.  

Η έλευση στην Αίγυπτο ενός νέου δικηγόρου με σπουδές στη Γαλλία, του 

Μουσταφά Κάμιλ συνδυάστηκε με την ίδρυση ενός νέου πολιτικού σχηματισμού 

του «Εθνικού κόμματος»14 του οποίου ο ανωτέρω πολιτικός γρήγορα έγινε ηγέτης. 

Ο Καμίλ διαποτιζόταν από το πόθο της ελευθερίας της χώρας του και στόχευε 

στην ανάπτυξη του αιγυπτιακού εθνικισμού και στη διατήρηση της παραδοσιακής 

σχέσης της Αιγύπτου με την υψηλή Πύλη. Το «Εθνικό κόμμα» αγωνίστηκε για την 

αποχώρηση των βρετανικών στρατευμάτων, και την μετάπτωση στην πολιτική 

υποταγή της Αιγύπτου στην οθωμανική αυτοκρατορία. 

Το αντίπαλο πολιτικό δέος υπήρξε το κόμμα των πλούσιων γαιοκτημόνων 

οι οποίοι συμμάχησαν με φιλελεύθερους εθνικιστές και ίδρυσαν το Ισλαμοκοινοτικό 

κόμμα (Hizb al umma) (Κούτσης 1992).  Το συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα πίστευε 

σε μια βαθμιαία απεξάρτηση από την αγγλική κυριαρχία με τη δημιουργία δυτικού 

τύπου κοινοβουλευτικού τρόπου διακυβέρνησης. Η ιδεολογία τους αφορούσε 

πατριωτικές ιδέες σαφώς μετριοπαθέστερες από τους οπαδούς του Κάμιλ. 

Η αλλαγή της κυβέρνησης στη M.Βρετανία στις εκλογές του 1906 επέφεραν 

σαφώς δημοκρατικό και φιλελεύθερο αέρα στην Αίγυπτο. Ο νέος Αρμοστής 

Έλντον Γκόρστ, μερίμνησε για την εμπλοκή των Αιγυπτίων στα κοινά μέσω 

διενέργειας εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη επαρχιακών συμβουλίων 

(Vatikiotis 1976). Οι άξονες πάνω στους οποίους βασίστηκε η διακυβέρνηση του 

νέου αρμοστή ευνόησαν σαφώς την επιρροή και την απήχηση των φιλελευθέρων 

εθνικιστών οι οποίοι από την αρχή είχαν προκρίνει τη συνεργασία με τη Βρετανία 

ως τη μόνη λύση για τη σταδιακή ανεξαρτητοποίηση της χώρας. Οι ανωτέρω 

απόψεις ενισχύθηκαν και από την κατάληψη της Λιβύης το 1911, δείγμα της 

οριστικής κατάρρευσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

                                                           
14 Ουσιαστικά το «Εθνικό κόμμα» ήταν η μεταγενέστερη και «νόμιμη» έκφραση της οργάνωσης 
του Ουραμπι την οποία ίδρυσαν συνεργάτες του. 
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Η είσοδος της Τουρκίας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε ως αποτέλεσμα οι 

Βρετανοί να ανακηρύξουν την Αίγυπτο ως προτεκτοράτο και να επιβάλουν 

στρατιωτικό νόμο. Τo συγκεκριμένο γεγονός ουσιαστικά έθετε την αφρικανική 

χώρα για πρώτη φορά εκτός πολιτικής σύνδεσης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία 

και μετά από μερικά χρόνια η ανωτέρω πολιτική πράξη θα οδηγούσε στην 

ανεξαρτητοποίηση της Αιγύπτου.  

Με το τέλος τoυ πολέμου οι Βρετανοί κατανόησαν για άλλη μια φορά την 

καίρια θέση της Αιγύπτου στην περιοχή για τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου 

καθώς και τη στρατηγική σημασία της Διώρυγας του Σουέζ. Καθώς λοιπόν δεν 

διαφαινόταν η πρόθεση τους να παραδώσουν μια ανεξάρτητη Αίγυπτο στο λαό 

της, το εθνικιστικό κίνημα καθώς και οι μαζικές διαδηλώσεις ολοένα και αυξανόταν 

στη χώρα. Την περίοδο εκείνη (Οκτώβριος 1918) στην Αίγυπτο δημιουργήθηκε μια 

εθνική αντιπροσωπεία με μέλη κυρίως του εθνικιστικού κινήματος, η οποία είχε ως 

στόχο την έναρξη επαφών με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για την προώθηση των 

αιτημάτων περί ανεξαρτησίας15.  Μέσα από μία πολύπλοκη διαδικασία η οποία 

συνδυάστηκε από μαχητικές εκδηλώσεις του Αιγυπτιακού λαού, πιέσεις και εξορίες 

των Αιγυπτίων ηγετών από μεριάς των Βρετανών το 1922 η Αίγυπτος 

ανακηρύχτηκε ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος16. Οι Βρετανοί όμως 

διατηρούσαν βασικά κυριαρχικά δικαιώματα επί της χώρας σε τομείς οι οποίοι 

σαφώς και εμπόδιζαν την πλήρη και ουσιαστική ανεξαρτητοποίηση της χώρας. Η 

Μ. Βρετανία διατηρούσε το δικαίωμα ύπαρξης τόσο στρατιωτικών μονάδων στην 

χώρα όσο και το δικαίωμα της λειτουργίας και προστασίας επικοινωνιακών και 

συγκοινωνιακών συστημάτων.  Στο πλαίσιο αυτής της ανεξαρτησίας η οποία όμως 

ελεγχόταν από τις βρετανικές δυνάμεις εγκαθιδρύθηκε συνταγματική μοναρχία με 

μονάρχη τον βασιλιά Φουάντ και κυρίαρχο κόμμα το Ουάφντ με αρχηγό τον 

Ζαγλούλ. Οι διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις μεταξύ του βασιλιά και των 

εθνικιστών του  Ζαγλούλ αποτέλεσαν σημεία έντονου ανταγωνισμού και τριβών 

μεταξύ τους για μεγάλο χρονικό διάστημα γεγονός που έδινε τη δυνατότητα στους 

Βρετανούς να επεμβαίνουν για τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας στην 

χώρα και να παρατείνουν την ουσιαστική κυριαρχία τους στην περιοχή. Οι τριβές 

                                                           
15 Η αιγυπτιακή αντιπροσωπεία είχε την ονομασία Al wafd al masri  και επικεφαλή τον Σααντ 
Ζαγλούλ ο οποίος ήταν γόνος πλούσιας και με πολιτική επιρροή οικογενείας. 
16 Στις 28 Φεβρουαρίου του 1922 η Μ.Βρετανία ανακοίνωσε μονομερώς την ανεξαρτησία της 
Αιγύπτου. 
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μεταξύ των εθνικιστών και του βασιλιά σταδιακά μετατράπηκαν σε διαφορές 

θρησκευτικού χαρακτήρα. Οι υποστηρικτές του βασιλιά επέμεναν στην 

παραδοσιακή ισχύ του Κορανίου και της θρησκευτικής παράδοσης ως μοναδικές 

πηγές του νόμου και της διακυβέρνησης της χώρας. Αντιθέτως οι υποστηρικτές 

του Ουαφντ πρόκριναν εκσυγχρονιστικές ιδέες για την διοίκηση και διακυβέρνηση 

της χώρας. Η περίοδος του μεσοπολέμου χαρακτηρίστηκε από πολιτική αστάθεια 

λόγω της αδυναμίας διατήρησης σταθερών πολιτικών σχημάτων και τη 

διαταραγμένη σχέση του μονάρχη με το κυρίαρχο πολιτικό κόμμα το Ουάφντ. Καθ’ 

όλη τη διάρκεια του μεσοπολέμου η βρετανική επιρροή στα πολιτικά πράγματα 

συνέχιζε να ήταν έντονη ενώ ακόμα και με την Αγγλο-αιγυπτιακή συνθήκη του 

1936 συνέχιζε να διατηρεί ικανές στρατιωτικές δυνάμεις στη χώρα17.  

Το κόμμα των «Αδελφών Μουσουλμάνων» 

Η πολιτική τριβή όμως του Ουάφντ εκείνη την περίοδο ήταν εμφανής . Ένα 

νέο κόμμα ανέτειλε στην Αίγυπτο στις αρχές του 1930 και έμελλε να σημαδέψει την 

πολιτική ιστορία του τόπου. Το κόμμα των Αδελφών Μουσουλμάνων (Al Ikhwan al 

Muslimun)  ιδρύθηκε από τον Σούφι λόγιο και δάσκαλο Χασάν αλ Μπάνα (Hasan 

Al Banna) στην Ισμαηλία το 1928. Για αρκετούς μελετητές και συγγραφείς το 1928 

θεωρείται ως η ημερομηνία εμφάνισης του νέου-Ισλαμισμού και ο Χασάν αλ 

Μπάνα ως ο ιδρυτής του (Chamkhi 2014). Η βασική του ιδεολογία ήταν η 

επιστροφή αυστηρά σε αυτά που κήρυττε ο Προφήτης. Υποστήριξε μια ορθόδοξη, 

σχεδόν δογματική αντίληψη για την διακυβέρνηση και τη διοίκηση του κράτους. Η 

βασική πολιτική ιδεολογία του κόμματος πρεσβεύει ότι όλες οι πολιτικές εξελίξεις 

και αποφάσεις πρέπει να διέπονται από τα αναγραφόμενα στο Κοράνι, στους 

θεσμούς και τις παραδόσεις της Ισλαμικής θρησκείας. Σαν Σύνταγμα του νέου 

αιγυπτιακού κράτους οι οπαδοί του κόμματος υποστήριζαν ότι έπρεπε να 

υιοθετηθεί το Κοράνι. Οι προτάσεις τους ήταν ριζοσπαστικές, δεν αναζητούσαν την 

μεταρρύθμιση του Ισλάμ αναζητούσαν τα βασικά διδάγματα των Πατέρων 

(Π.Γ.Βατικιώτης 2000), τα οποία θα συγκροτούσαν μια νέα βάση για την πολιτική 

                                                           
17 Το 1936 μετά το θάνατο του βασιλιά Φουάντ, την ηγεσία ανέλαβε ο γιός του Φαρούκ ενώ με το 
κόμμα Ουάφντ να αναλαμβάνει τον έλεγχο της κυβέρνησης υπογράφτηκε συμφωνία μεταξύ 
Βρετανίας και Αιγύπτου που σαφώς και διεύρυνε το πεδίο ανεξαρτησίας της αφρικανικής χώρας 
αλλά παράλληλα διατηρούσε σημαντικά δικαιώματα στρατιωτικής παρουσίας των Άγγλων στην 
διώρυγα του Σουέζ. Η συμφωνία κατά πολλούς μελετητές και ιστορικούς προήλθε από την 
αυξανόμενη ιταλική παρουσία των Ιταλών στην Β. Αφρική και της βεβαιότητας της βρετανικής 
κυβέρνησης για επικείμενο πόλεμο . Συνεπώς ήθελε να περιορίσει τα εσωτερικά μέτωπα και να 
θέσει τους Αιγυπτίους με το μέρος τους. 



16 

 

Η άνοδος του πολιτικού Ισλάμ στη Β.Αφρική -  Συνέπειες για την Ελλάδα 

 

και οργάνωση του κράτους. Αυτή η επιστροφή θα έπρεπε να επιτευχθεί με κάθε 

μέσο, με κάθε τρόπο έστω και δια της βίας. Από αρκετούς οπαδούς του δεν 

έλειψαν οι ακρότητες οι οποίες εκφράστηκαν με βίαια επεισόδια εναντίον των 

Χριστιανών και των Εβραίων. Οι ιδέες του κόμματος βρήκαν σταδιακά 

ανταπόκριση στη νεολαία και στους κατοίκους της αστικής τάξης.   

Το κυβερνών καθεστώς στην Αίγυπτο κυνήγησε αμείλικτα τους 

υποστηρικτές του κόμματος. Υπήρξαν διώξεις, βασανισμοί και φυλακίσεις των 

μελών της οργάνωσης. Μέσα από τις ανωτέρω διώξεις αναπτύχθηκε στις τάξεις 

της οργάνωσης ένα πιο δυναμικό, πιο ασυμβίβαστο, πιο ριζοσπαστικό κομμάτι 

υποστηρικτών οι οποίο θεωρούσαν ότι το κράτος και η κρατική εξουσία της 

Αιγύπτου δεν είχαν καμία σχέση με το Ισλάμ και συνεπώς θα έπρεπε να 

πολεμηθούν μέχρις εσχάτων και να απομακρυνθούν από τη χώρα, με 

αντικατάσταση τους από νέα ισλαμική τάξη βασιζόμενη στον Ισλαμικό νόμο. Οι 

εκπρόσωποι αυτής της τάσης εκτιμούσαν ότι το Ισλάμ θα έπρεπε να επανέλθει 

στο κέντρο της πολιτικής στην Αίγυπτο, να πάψει οποιαδήποτε επιρροή από 

δυτικού τύπου πολιτικά συστήματα και η κοσμική εξουσία να απορριφθεί μη 

έχοντα καμία σύνδεση με τις αρχές και τα ιδανικά του Ισλάμ. Θεωρούσαν τους 

εκπροσώπους της εξουσίας ως διαφθαρμένους, άπιστους και ανίκανους να 

εφαρμόσουν αυτά που πρέσβευε το Κοράνι.   

Το τέλος του πολέμου, όμως πιστοποίησε την στρατηγική σημασία της 

Αιγύπτου σε μια γεωγραφική θέση ικανή να ελέγχει περιοχές ζωτικής σημασίας για 

τους δυτικούς συμμάχους. Αυτό το μωσαϊκό συμφερόντων οδήγησε σε πολιτική 

αστάθεια προς στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και στις αρχές της επόμενης18.  Η 

πολιτική αβεβαιότητα και η έντονη δυσαρέσκεια του λαού ώθησε τον Ιούλιο του 

1952 μια ομάδα Αξιωματικών του αιγυπτιακού στρατού να εξεγερθεί και να 

καταλάβει την εξουσία. Το κίνημα των «Ελεύθερων Αξιωματικών»19 με ουσιαστικό 

                                                           
18 Τον Οκτώβριο του 1951

 
η αιγυπτιακή βουλή κατήγγειλε την συνθήκη μεταξύ Αιγύπτου και 

Βρετανίας απαιτώντας την άμεση απομάκρυνση από τη χώρα των βρετανικών στρατευμάτων. Η 
συγκεκριμένη απόφαση συνδυάστηκε με την εμφάνιση εξτρεμιστικών εθνικιστικών ομάδων οι 
όποιες οδηγήθηκαν σε συγκρούσεις με το βρετανικό τακτικό στρατό. Στο ίδιο πλαίσιο μαζικές 
διαδηλώσεις του αιγυπτιακού λαού οδήγησαν την μοναρχία σε αδιέξοδο, 
19 Το κίνημα είχε δημιουργηθεί το 1949 και επικέντρωσε τις προσπάθειες του στην δημιουργία 
μιας μεγάλης μάζας στρατιωτικών οι οποίοι θα προετοίμαζαν μία επαναστατική κίνηση κατά των 
Βρετανών. 
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ηγέτη τον Συνταγματάρχη Τζαμάλ Αμπντ αλ-Νάσερ20 εγκαθίδρυσε λοιπόν, 

στρατιωτικό πραξικόπημα με κύριο στόχο την απομάκρυνση των βρετανικών 

στρατευμάτων από τη χώρα και την ουσιαστική ανεξαρτησία της Αιγύπτου. Με την 

κατάληψη της εξουσίας ο Νάσερ εγκατέστησε το «Επαναστατικό Διοικητικό 

Συμβούλιο» ως ύψιστο μέσο διακυβέρνησης της χώρας και εξανάγκασε το βασιλιά 

Φαρούκ σε παραίτηση. Οι μεταρρυθμίσεις που εφάρμοσε το συμβούλιο είχαν 

σαφώς χαρακτήρα κράτους δικαίου, με έμφαση στην αναδιανομή της γης και την 

πρόσβαση στην οικονομική ανάπτυξη για όλους. Σε πολιτικό επίπεδο διατήρησε 

ένα φιλοδυτικό αρχικά προφίλ επιτυγχάνοντας την απομάκρυνση των βρετανικών 

στρατευμάτων, και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στη διώρυγα του Σουέζ. 

Παρόλο που αρχικά οι «Αδελφοί Μουσουλμάνοι» θεώρησαν ότι η 

αποπομπή του βασιλιά από την χώρα θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα τους, 

προς την δημιουργία μιας ισλαμικής κυβέρνησης, κατανόησαν ότι και το νέο 

καθεστώς θα βρισκόταν απέναντι τους.  

Συνεπώς η οργάνωση των «Αδελφών Μουσουλμάνων», της οποίας η 

άνοδος περιορίστηκε με την έναρξη του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 

ουσιαστικά διατηρήθηκε στο περιθώριο και μετά τη λήξη του πολέμου. Από την 

αρχή της δεκαετίας του 1950 έως και τα μέσα της επόμενης τα μέλη της 

αδελφότητας διώχθηκαν δικαστικά από τα όργανα της κρατικής εξουσίας και οι 

διώξεις αυτές κορυφώθηκαν το 1966 με την εκτέλεση ενός σημαντικού 

εκπροσώπου και ιδεολόγου της οργάνωσης, του Sayyid Qutb21.  

Από το Νάσερ στον Μπουμπάρακ 

Μένοντας όχι μόνο αλώβητος από την κρίση του Σουέζ22 αλλά αυξάνοντας 

το πολιτικό του κύρος ο Νάσερ κυριάρχησε στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, 

                                                           
20 Ως ηγετική μορφή του κινήματος παρουσιαζόταν ο στρατηγός Ναγκίμπ ο οποίος τελικά 
απομακρύνθηκε από την ηγεσία της χώρας το 1954 αφήνοντας πέραν του πολιτικού παρασκηνίου 
και το πολιτικό προσκήνιο στον Νάσερ. 
21 Ο Sayyid Qutb ήταν από τους πρώτους ιδεολόγους του ριζοσπαστικού Ισλάμ. Αρνήθηκε να 
συνεργαστεί με την κυβέρνηση του Νάσερ. Κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε στην απόπειρα 
δολοφονίας του Αιγύπτιου ηγέτη το 1954, οπότε συνελήφθηκε και βασανίστηκε. Ανάμεσα στα έργα 
του συγκαταλέγεται το βιβλίο «Ma'alim fi-l-Tariq» (Οδοδείκτες) το οποίο θεωρείται από πολλούς το 
μανιφέστο του πολιτικού Ισλάμ. Απαγχονίστηκε τον Αύγουστο του 1966 κατηγορούμενος για 
προσπάθεια ανατροπής του καθεστώτος μαζί με άλλα έξι μέλη της οργάνωσης. 
22 Τον Ιούλιο του 1956 ο Νάσερ εθνικοποίησε την Διώρυγα του Σουέζ ερχόμενος σε απευθείας 
σύγκρουση  με τους Άγγλους και τους Γάλλους. Με τη συνεργασία του Ισραήλ οι δύο ευρωπαϊκές 
χώρες εισέβαλλαν τον Οκτώβριου του ίδιου έτους στην Αίγυπτο αλλά ύστερα από την παρέμβαση 
των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ η επιχείρηση έληξε με την αποχώρηση των εισβολέων.  
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παραμένοντας ως ο αδιαμφισβήτητος πολιτικός ηγέτης μέχρι και τον θάνατο του  

1970. Κατά τη διάρκεια της περιόδου όπου κυβέρνησε, ως αρχηγός του μοναδικού 

πολιτικού κόμματος της Αιγύπτου (αφού είχε καταργήσει δια νόμου τη λειτουργία 

οποιοδήποτε έτερου πολίτικου κόμματος), ο Νάσερ συνέχισε τις σοσιαλιστικές του 

επιλογές στο εσωτερικό της χώρας, προσπαθώντας να θεσμοποιήσει την 

παρουσία του ως Προέδρου της χώρας με υπεραυξημένες και αποκλειστικές 

εξουσίες. Στο εξωτερικό προσπάθησε να ισορροπήσει ανάμεσα σε Ανατολή και 

Δύση ρίχνοντας βάρος στην συμμαχία με τη Συρία.  

Τον Νάσερ αντικατάστησε ο αντιπρόεδρος Ανουάρ Αλ Σαντάτ ο οποίος αν 

και αρχικά να ακολουθήσει την πολιτική του Νάσερ αναγκάστηκε σε αλλαγή 

πλεύσης τόσο στην οικονομία όσο και στην πολιτική διαδρομή του. Η οικονομική 

κρίση που μάστιζε την χώρα και ο αραβοϊσραηλινός πόλεμος του 1973 ώθησε το 

λαό της χώρας σε μια εσωτερική μετανάστευση και σε διαδηλώσεις των ενεργών 

ομάδων του πληθυσμού κυρίως των φοιτητών για αλλαγή των προτεραιοτήτων 

της οικονομίας καθώς τα κονδύλια για την άμυνα της χώρας εμπόδιζαν 

οποιαδήποτε προσπάθεια ανάκαμψης της αιγυπτιακής οικονομίας. Την ίδια εποχή 

στις δραστήριες φοιτητικές οργανώσεις των πανεπιστημίων της χώρας επικρατεί 

το ριζοσπαστικό ισλαμικό κίνημα ως απότοκο της κατάστασης στη χώρα, ως μέσο 

έκφρασης της λαϊκής δυσαρέσκειας, ως ένας τρόπος διαμαρτυρίας.   

Η πνευματική καθοδήγηση των υποστηρικτών του πολιτικού Ισλάμ στην 

Αίγυπτο εκείνη την εποχή γινόταν κυρίως μέσω των βιβλίων τα οποία είχε γράψει 

μέσα από τη φυλακή ο Sayyid Qutb. Σύμφωνα με τον κυριότερο ιδεολόγο του 

κινήματος, οι πιστοί θα έπρεπε να αναπτύξουν μια αντίσταση στην κοσμική, μη 

ισλαμική, εξουσία η οποία αντικατέστησε την εξουσία του Θεού και να 

προετοιμαστούν για εξέγερση, να επαναστατήσουν. Η ανταπόκριση των 

μηνυμάτων του ήταν πολύ μεγάλη και η απόδειξη του φανατισμού που επέφερε 

στους κόλπους της οργάνωσης ήταν η δολοφονία του προέδρου Σαντάτ στον 

Οκτώβριο του 1981.  

Πριν το θάνατο του το 1978 ο Σαντάτ είχε θέσει ουσιαστικά εκτός πολιτικής 

δράσης τους αντιπάλους από το κοσμικό πολιτικό φάσμα23 και είχε ιδρύσει το δικό 

                                                           
23 Τόσο το νέο Ουαφντ όσο και άλλα κοσμικά κόμματα αντιδρώντας στους περιορισμούς της 
δράσης των πολιτικών κομμάτων που ψήφισε η κυβέρνηση του Σαντάτ, ανέστειλαν την λειτουργίας 
τους. 
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του κόμμα, το «Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα»24 το οποίο καθιερώθηκε σαν το 

μοναδικό πολιτικό κόμμα της Αιγύπτου. Την ίδια περίοδο όμως ο Σαντάτ έκανε μια 

προσπάθεια απόκτησης διαύλων επαφής με τους εκπροσώπους του Ισλαμιστικού 

κινήματος. Στο ανωτέρω πλαίσιο ο Cheikh Omar al Talmanassi, ηγετικό στέλεχος, 

των «Αδελφών Μουσουλμάνων» οργάνωσε ένα τμήμα του κινήματος ώστε να 

ενσωματωθεί στο υποτυπώδες πολιτικό σύστημα της Αιγύπτου στα μέσα της 

δεκαετίας του 1970. Έτσι η οργάνωση αρχίζει να αποκτά πρόσβαση στα ΜΜΕ και 

επίσημη δημοσιογραφική κάλυψη μέσω αντιστοίχων μέσων και δημοσιογράφων 

που πρόσκεινται ανοικτά προς τους «Αδελφούς Μουσουλμάνους». Η σκληρή 

γραμμή της οργάνωσης ποτέ δεν απορρίφθηκε εντελώς αλλά όπως σημειώνει ο 

καθηγητής Ι.Μάζης τα μέλη της ακολουθούν μια ρεαλιστική πολιτική 

διαμορφωμένη πιθανώς από πιέσεις αλλά και τους διωγμούς του παρελθόντος 

(Ι.Θ.Μάζης 2002). 

Στις 14 Οκτωβρίου του 1981 πρόεδρος της Αιγύπτου ανακηρύσσεται ο 

Χόσνι Σαίντ Μουμπάρακ (Hosni Mubarak), μέχρι πρόσφατα αντιπροέδρου της 

χώρας25. Έμελε να διατηρήσει το αξίωμα αυτό για τριάντα χρόνια μέχρι το 2011. 

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του κύριος άξονας της πολιτικής του ήταν η 

ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής για την βελτίωση της οικονομίας ενώ πολιτικά 

βασίστηκε σε μια δυνατή συμμαχία με τις ΗΠΑ. Έδωσε ώθηση στη infitah, στην 

ανοικτή οικονομία, εγκαθιστώντας μια περίοδο μετάβασης στην οικονομία της 

αγοράς, με πολλά προβλήματα στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής όμως. Ο 

συγγραφέας Galal Amin χαρακτηρίζει την περίοδο από το 1986 έως την χειρότερη 

περίοδο στην ιστορία λαού της Αιγύπτου από πλευράς των οικονομικών 

δυσκολιών που αντιμετώπισε ο μέσος Αιγύπτιος πολίτης (Amin 2011)  

Έντονη κοινωνικά ήταν η δράση των «Αδελφών Μουσουλμάνων» κατά τη 

συγκεκριμένη περίοδο. Χωρίς το κόμμα να μπορεί να δραστηριοποιηθεί πολιτικά 

ανέπτυξε δεκάδες οργανώσεις κοινωνικού χαρακτήρα26 οι οποίες πρόσφεραν 

                                                           
24 Το «National Democratic Party» αφορούσε ουσιαστικά την μετεξέλιξη της Αραβικής 
Σοσιαλιστικής Ένωσης που είχε ιδρυθεί το 1962 από τον Νάσερ. Το συγκεκριμένο κόμμα 
ουσιαστικά ήταν η μόνη πολιτική οργάνωση που κυβέρνησε την Αίγυπτο μέχρι τα τέλη της 
δεκαετίας του 1970. 
25 Ο Μουμπάρακ από το 1975 διατηρούσε το αξίωμα του αντιπροέδρου στις κυβερνήσεις του 
Σαντάτ. 
26 Η συγκεκριμένη τακτική ήταν πάγια διαδικασία της οργάνωσης η οποία αποσκοπούσε μέσω της 
κοινωνικής δράσης να προσεγγίσει τον Αιγυπτιακό λαό. Ακολουθήθηκε και σε άλλες αφρικανικές 
χώρες όπου δραστηριοποιήθηκαν αδελφά της κόμματα όπως η Λιβύη και ή Τυνησία. 
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τρόφιμα και κοινωνικές υπηρεσίες στα ασθενέστερα στρώματα της αιγυπτιακής 

κοινωνίας, διατηρώντας την πολιτική επαφή με τις μεγάλες μάζες του λαού και 

διοχετεύοντας τις ιδέες και απόψεις τους. Έτσι κατόρθωσε να κερδίσει το σεβασμό 

και την πολιτική υποστήριξη χιλιάδων αιγυπτίων οι οποίοι την θεωρούσαν ως το 

αντίπαλο δέος σ ένα καθεστώς που κυβερνούσε για δεκαετίες την χώρα. 

Το 2005 διοργανώνεται οι πρώτες ελεύθερες προεδρικές εκλογές της 

χώρας. Ο Μπουμπάρακ κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ τριών υποψηφίων και 

ως ο επίσημος εκπρόσωπος του Εθνικού δημοκρατικού κόμματος. Έλαβε 

ποσοστό 88,6% έναντι πολύ χαμηλών ποσοστών των αντιπάλων του υποψηφίων 

που στηρίχθηκαν από αλλά δύο κοσμικά κόμματα, το καινούργιου Ουάφντ και του 

«El-Ghad Party» (The Tomorrow Party) (cbsnews.com 2005). Έτσι ο Μουμπάρακ 

εξασφάλισε μία ακόμα πενταετία στο αξίωμα του προέδρου της χώρας. Μπορεί 

στις εκλογές του 2005 να υπήρχαν μόνο τρεις υποψήφιοι αλλά στις εκλογές για τη 

βουλή του 2010 υπήρξαν δεκάδες υποψήφιοι. Τις εκλογές κέρδισε το «Εθνικό 

Δημοκρατικό Κόμμα» και οι υποψήφιοι του κατέλαβαν 310 έδρες από τις 454 του 

κοινοβουλίου, αλλά πλέον στα έδρανα του υπήρξαν και 88 «ανεξάρτητοι» 

βουλευτές οι οποίοι ήταν μέλη της «Μουσουλμανικής Αδελφότητας» 

αποδεικνύοντας την δυναμική της οργάνωσης μέσα στην αιγυπτιακή κοινωνία. Η 

οργάνωση δεν έλαβε δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές αυτόνομα, ως μη 

νόμιμο πολιτικό κόμμα, ενώ πριν από αυτές δεκάδες μέλη της διώχθηκαν και 

φυλακίσθηκαν με εντολές από την κυβέρνηση.  Ουσιαστικά μετά τη συγκρότηση 

της νέας βουλής το κόμμα των «Αδελφών Μουσουλμάνων» ήταν το δεύτερο 

μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο και η αντιπολίτευση στο κυβερνών κόμμα 

(aljazeera.com 2011).  

Τον Ιανουάριο του 2011, το επαναστατικό κίνημα που σάρωσε την Βόρεια 

Αφρική έδωσε το έναυσμα στο λαό της Αιγύπτου να προβεί σε μαζικές 

διαδηλώσεις με κύριο αίτημα την παραίτηση του προέδρου Μουμπάρακ. Με τις 

ταραχές να κοστίζουν τη ζωή σε εκατοντάδες Αιγυπτίους. Παρά τις αντιδράσεις του 

Προέδρου ο οποίος υποσχέθηκε αλλαγές σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, την 

παραίτηση του αντιπροέδρου και της Κυβέρνησης, αλλά και την αποστολή του 

στρατού για την καταπολέμηση των διαδηλώσεων οι διαδηλωτές δεν πείστηκαν. 

Έτσι ο πρόεδρος της Αιγύπτου αναγκάστηκε σε παραίτηση στις 11 Φεβρουαρίου 

του 2011. Η ηγεσία της χώρας πέρασε στο Ανώτατο Συμβούλιο των αιγυπτιακών 
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Ενόπλων Δυνάμεων και σταδιακά27 προκηρύχτηκαν βουλευτικές εκλογές για τον 

Νοέμβριο του ίδιου έτους. 

Οι πρώτες πραγματικά ελεύθερες βουλευτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν 

στις 28 Νοεμβρίου 2011 (για την Βουλή) και στις 11 Ιανουαρίου 2012 (για το έτερο 

κοινοβουλευτικό σώμα το Shura Counsil ή την Άνω Βουλή). Ο συνασπισμός 

κομμάτων «Democratic Alliance for Egypt» ήταν ο μεγάλος νικητής των εκλογών 

αποσπώντας ποσοστό 37,7% και κερδίζοντας 235 έδρες (από τις 498) στη νέα 

βουλή (Supreme Commitee for Elections 2012). Η βάση του συνασπισμού ήταν το 

κόμμα «Freedom and Justice Party» η πολιτική οργάνωση που ίδρυσαν οι 

«Αδελφοί Μουσουλμάνοι» ώστε να συμμετάσχουν στις εκλογές. Μετά από 

απόφαση της οργάνωσης, πρόεδρος του νέου αυτού κόμματος αναδείχθηκε ο 

Mohamed Morsi. Την δεύτερη θέση των εκλογών κατέλαβε ένας άλλος 

ισλαμιστικός πολιτικός συνασπισμός το «Islamist Bloc» αποτελούμενο από 

σαλαφιστικά28 πολιτικά κόμματα. Συγκεκριμένα το «Al-Nour Party» (κόμμα του 

φωτός), το κόμμα «Building and Development Party» (Κόμμα Οικοδόμησης και 

Ανάπτυξης) και το «Al Jamaat Al Islamiya». Ο σχηματισμός των πολιτικών 

ενώσεων των Σαλαφιστών είναι κάτι καινούργιο σχετικά στην πολιτική σκηνή της 

Αιγύπτου καθώς όπως τονίζει και ο καθηγητής Ramazzan Yildirim στην ανάλυση 

του περί πολιτικοποίησης των Σαλαφιστών στην Αίγυπτο είναι κάτι που επιχειρούν 

για πρώτη φορά (Yildirim 2014). Οι Σαλαφιστές είναι παραδοσιακά αντίθετοι με την 

κοσμική εξουσία και οτιδήποτε σχετίζεται με πολιτικά κόμματα ή πολιτικές 

διαδικασίες. Οι συγκεκριμένες οργανώσεις και τα πολιτικά κόμματα που 

εκπροσωπούν τους Σαλαφιστές της Αιγύπτου, διακρίνονται από την ετερότητα 

τους και δεν θεωρούνται ως ομογενοποιημένα με κοινή πολιτική αντίληψη.  

Επιπρόσθετα το γεγονός ότι ασπάζονται το πιο σκληρό τρόπο εφαρμογής του 

ισλαμικού νόμου κάνει δύσκολες τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις για την 

μελλοντική πολιτική τους δράση.  

                                                           
27 Είχε προηγηθεί δημοψήφισμα στις 19 Μαρτίου του 2011, για την αποδοχή ή όχι από το λαό 
μεταρρυθμίσεων που αφορούσαν τον τρόπο εκλογής του προέδρου, αρμοδιότητες και άλλα 
διαδικαστικά θέματα. Οι μεταρρυθμίσεις έγιναν αποδεκτές από τους ψηφοφόρους με ποσοστό 
77%. 
28 Ως Σαλάφισμός στη διεθνή βιβλιογραφία απαντάται η κίνηση των ριζοσπαστών Σουνιτών η 
οποία αναπτύχθηκε στον ευρύτερο αραβικό κόσμο το 18

ο
 αιώνα π.Χ. Αφορά τους πλέον 

αυστηρούς, ριζοσπαστικούς εκπροσώπους του Ισλάμ.  
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Οι πρώτες προεδρικές εκλογές μετά την εξέγερση του 2011 

πραγματοποιήθηκαν σε δύο γύρους στις 23 και 24 Μαΐου και στις 16 και 17 

Ιουνίου του 2012. Ο επίσημα υποστηριζόμενος από το κόμμα των «Αδελφών 

Μουσουλμάνων» υποψήφιος, ο Mohamed Morsi ήταν νικητής στο δεύτερο γύρο 

των εκλογών με ποσοστό 51,37% (Στο πρώτο γύρο είχε αναδειχθεί επίσης 

πρώτος με ποσοστό 24,78%) (Presintetial Elections Commitee 2014). Ο Morsi 

ήταν πλέον, ο πρώτος Ισλαμιστής ηγέτης στην ιστορία του αραβικού κόσμου.  Και 

στους δύο γύρους των εκλογών ο Morsi υπερίσχυσε με λίγους σχετικά ψήφους 

διαφορά (λιγότερες από 900.000 ψήφους κατά το δεύτερο γύρο) από τον 

ανεξάρτητο υποψήφιο Ahmed Mohamed Shafik Zaki τον τελευταίο πρωθυπουργό 

επί προεδρίας Μουμπάρακ. Στον πρώτο γύρο των εκλογών συμμετείχαν συνολικά 

δεκατρείς υποψήφιοι μεταξύ των οποίων εκτός των δύο πρώτων ήταν και άλλοι 

ισλαμιστές υποψήφιοι καθώς και υποψήφιος του σαλαφιστικού κόμματος «Hizb el-

asala». Είναι χαρακτηριστικό της πολιτικής επιρροής των εκπροσώπων του 

πολιτικού Ισλάμ στις συγκεκριμένες εκλογές ότι στην τέταρτη θέση των ψήφων 

καταταγεί άλλος ένας ισλαμιστής ηγέτης ο οποίος προερχόταν από τους 

«Αδελφούς Μουσουλμάνους»,  ο Abdel Moneim Aboul Fotouh Abdel Hady29.   

Η διακυβέρνηση της χώρας από τον Morsi έμελε όμως να είναι πολύ 

σύντομη. Η αναρρίχηση στην εξουσία των ισλαμιστών ήταν φυσικό να προκαλέσει 

την αντίδραση των κοσμικών κομμάτων οι οποίοι υποκίνησαν ογκώδεις 

διαδηλώσεις κατά της νέας κυβέρνησης. Οι ισλαμιστές δεν κατάφεραν να χτίσουν 

έγκαιρα συμμαχίες με τα λαϊκά και αριστερών αντιλήψεων τμήματα της κοινωνίας 

αλλά ούτε και με μετριοπαθέστερες ομάδες των ισλαμιστών. Συνεπώς όταν 

ξεκίνησαν οι εξεγέρσεις, οι «Αδελφοί Μουσουλμάνοι» βρέθηκαν, ουσιαστικά, 

πολιτικά και κοινωνικά μόνοι απέναντι στο υπόλοιπο σύνολο της κοινωνίας, χωρίς 

να μπορέσουν να διατηρήσουν στο πλάι τους τα κύρια τμήματα της αιγυπτιακής 

κοινωνίας που ανέτρεψαν τον πρόεδρο Μουμπάρακ (Ρουσσος 2013). Απέναντι 

στους διαδηλωτές γρήγορα βρέθηκαν οι υποστηρικτές της κυβέρνησης και τα 

επεισόδια γενικεύτηκαν παίρνοντας μορφή βίαιων συγκρούσεων μεταξύ 

Ισλαμιστών και των αντιπάλων τους.  

                                                           
29 ο Abdel Moneim Aboul Fotouh Abdel Hady θεωρείτο ως ένα από τους καθοδηγητές της 
οργάνωσης μέχρι το 2009 όποτε και ουσιαστικά απομακρύνθηκε από το αρμόδιο όργανο. Στις 
εκλογές του 2012 έλαβε ποσοστό 17,47% καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση. 
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Τον Ιούνιο του 2013 εκατομμύρια Αιγύπτιοι βρέθηκαν στους δρόμους 

ζητώντας την άμεση παραίτηση του Ισλαμιστή προέδρου, θεωρώντας ότι ωθεί το 

κράτος να παραδώσει τον κοσμικό του χαρακτήρα. Τις τελευταίες ημέρες του 

Ιουνίου η χώρα οδηγήθηκε στο χάος και έτσι στις 3 Ιουλίου του 2013 το ανώτατο 

στρατιωτικό συμβούλιο της χώρας καθαίρεσε τον πρόεδρο της χώρας 

τοποθετώντας τον πρόεδρο του συνταγματικού δικαστηρίου Adly Mahmoud 

Mansour ως πρόεδρο της χώρας. Ο πρόεδρος Μόρσι και οι ισλαμιστές 

αξιωματούχοι της κυβέρνησης τέθηκαν σε περιορισμό ενώ χιλιάδες οπαδοί και 

εκπρόσωποι των «Αδελφών Μουσουλμάνων» συνελήφθηκαν από το στρατό. Οι 

στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας παρουσίασαν τον «χάρτη» προς την 

σταθερότητα το οποίο μεταξύ άλλων, περιείχε ένα δημοψήφισμα για το νέο 

Σύνταγμα της χώρας (έλαβε χώρα στις 14 Ιανουαρίου 2014) και νέες προεδρικές 

εκλογές το καλοκαίρι του 2014. 

Με το σύνολο των ισλαμιστικών κομμάτων αλλά και μεγάλο αριθμό 

εργατικών και αριστερών κομμάτων να απέχουν από την εκλογική διαδικασία ο 

μέχρι πρότινος αρχηγός του στρατού, Στρατηγός Abdel Fattah Saeed Hussein 

Khalil el-Sisi30 κυριάρχησε στις προεδρικές εκλογές του Ιουνίου του 2014, 

αποσπώντας το 97 % των ψήφων (η αποχή πλησίασε το 50% των ψηφοφόρων). 

Μοναδικός του αντίπαλος ήταν ο Hamdeen Sabahi ως εκπρόσωπος του 

«Νασσερικού» κόμματος «Egyptian Popular Current». Έτσι ο El-Sisi αποτέλεσε 

τον έκτο πρόεδρο της Αιγύπτου έχοντας εξασφαλίσει μια ευρεία υποστήριξη από 

πολλές κοινωνικές ομάδες της χώρας. 

Ο νέος πρόεδρος πολύ σύντομα, ξεκίνησε μια εκστρατεία κατά των 

«Αδελφών Μουσουλμάνων» θέτοντας το κόμμα εκτός νόμου. Εκατοντάδες 

υποστηρικτές του κόμματος καταδικάστηκαν σε θάνατο (The_Guardian 2014) 

(Reuters 2015), ενώ οι διώξεις συνεχίζονται ακόμα και σήμερα. 

 Στον αντίποδα εξτρεμιστές μουσουλμάνοι επιδίδονται σε τρομοκρατικά 

χτυπήματα με στόχο κυρίως Χριστιανούς κόπτες σε όλη την αιγυπτιακή 

                                                           
30 Ο Σίσι ήταν αρχηγός των αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων τον Ιούνιο του 2013 όταν οι ένοπλες 
δυνάμεις ανέτρεψαν τον πρόεδρο Μόρσι. Παραιτήθηκε από το στράτευμα προκειμένου να κατέλθει 
ως ανεξάρτητος υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2014. 
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επικράτεια31 (protothema.gr 2017).  Η κατάσταση στην Αίγυπτο δεν έχει 

σταθεροποιηθεί και η περιοχή της χερσονήσου του Σινά αποτελεί σημείο 

επιθέσεων από ακραίες ισλαμιστικές οργανώσεις και πεδίο μαχών μεταξύ των 

αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων και μαχητών των τζιχαντιστών.  

Η πιο πρόσφατη αιματηρή επίθεση έλαβε χώρα την 24η Νοεμβρίου 2017 

όταν περίπου 235 πιστοί που εκτελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα 

σφαγιάστηκαν από επίθεση τρομοκρατών σε τέμενος το οποίο ανήκει στο τάγμα 

των Σούφι στην πόλη Μπιρ αλ Αμπντ, περίπου 40 χιλιόμετρα από πρωτεύουσα 

της περιοχής του Βoρείου Σινά, αλ-Αρίς (protothema.gr 2017).   

 

 

 

  

                                                           
31 Πρόσφατη επίθεση έλαβε χώρα το Μάιο του 2017 με θύματα 25 πολίτες στην περιοχή Μίνια ενώ 
άλλοι 45 Χριστιανοί Κόπτες έχασαν τη ζωή τους σε βομβιστικές επιθέσεις στην Αλεξάνδρεια τον 
Απρίλιο του 2017.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

«ΑΛΓΕΡΙΑ» 

  

Εικόνα 2: «Πολιτικός Χάρτης και Σημαία της Αλγερίας » 

 

Η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της Αφρικής καλύπτει μια επιφάνεια περίπου 

2.382.000 τ. χλμ. στην οποία κατοικούν περί τα σαράντα εκατομμύρια κάτοικοι 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ για το 2016, είναι η Αλγερία. Πήρε το όνομα 

της από την πρωτεύουσα της Αλγέρι. Χωρίζεται ουσιαστικά σε τρεις περιοχές με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, την βόρεια μεσογειακή Αλγερία (βόρεια της 

οροσειράς του Άτλαντα), την περιοχή της οροσειράς καθώς και την απέραντη 

έκταση της Σαχάρας (νότια της οροσειράς). Πρώτοι της κάτοικοι ήταν οι 

Βέρβεροι32, λαός που παρ’ όλες τις προσπάθειες των Αράβων και των Γάλλων 

πότε δεν έχασε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αν και ποτέ δεν αναγνωρίστηκαν 

ως επίσημη μειονότητα ή διαφορετική εθνότητα33. 

Ακολουθώντας τις τύχες της βόρειας Αφρικής η χώρα όπως και όλα τα 

υπόλοιπα αραβικά εδάφη πέρασε στον έλεγχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως 

το 16Ο αιώνα. Το 1710 ο τοπικός άρχοντας (νταής) επέτυχε την αναγνώριση από 

την Υψηλή Πύλη αλλά η Αλγερία παρέμεινε τμήμα της. Η πειρατεία αναπτύχθηκε 

και εξελίχθηκε στην χώρα μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα όταν ευρωπαϊκές και 

αμερικανικές δυνάμεις νίκησαν τους ντόπιους πειρατές και ανάγκασαν τους 

Αλγερινούς σε συνθηκολόγηση. 

                                                           
32 Οι Βέρβεροι είναι διαμοιρασμένοι από τον Ατλαντικό ως την όαση Σίβα, στην Αίγυπτο, και από 
τη Μεσόγειο μέχρι τον ποταμό Νίγηρα. Η λέξη Βέρβερος προέρχεται από την αραβική λέξη Al 
Barbar, η οποία με τη σειρά της προήλθε από την ελληνική λέξη βάρβαρος. (wikipedia 2013) 
33 Οι Βέρβεροι διατηρούν και σήμερα τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα 
διαμένοντας στον ορεινό όγκο του Άτλαντα. Αγωνίζονται για την αναγνώριση τους από το Αλγερινό 
κράτος. Κατά το παρελθόν έχουν βιώσει διωγμούς και απαγορεύσεις στο σύνολο σχεδόν των 
χωρών της Β. Αφρικής. Ο Συνταγματάρχης Καντάφι είχε απαγορεύσει την διδασκαλία της γλώσσας 
τους ενώ στην Αλγερία είχε απαγορευτεί η διάδοση τόσο των ονομάτων τους όσο και της γλώσσας 
τους. (Britannica 2015) 
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 Η επέκταση της Γαλλίας στην περιοχή σαφώς και συμπεριέλαβε και την 

Αλγερία και μάλιστα εκτιμάται ότι ήταν η πιο σημαντική από τις υπόλοιπες βορειο-

αφρικανικές χώρες που κατέκτησαν οι Γάλλοι. Αυτό προκύπτει τόσο από το 

γεγονός ότι η Αλγερία αποτέλεσε ενιαίο τμήμα με την μητροπολιτική Γαλλία34 αλλά 

και από το γεγονός ότι η άρνηση των Γάλλων να την αποχωριστούν ήταν 

δεδομένη στην πάροδο των χρόνων. Οι γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις 

κατέκτησαν το Αλγέρι το 1830 και μέσα στα επόμενα χρόνια έλεγχαν σχεδόν το 

σύνολο της χώρας. Μέσα από ένα κύμα μετανάστευσης Γάλλων πολιτών αλλά και 

λοιπών Ευρωπαίων δημιουργήθηκε μια γαλλική πολιτική ελίτ, η οποία ενισχύθηκε 

με ιθαγενείς υποστηρικτές της, και η οποία έλεγχε ουσιαστικά την χώρα μέχρι και 

το τέλος του Β΄ παγκοσμίου πολέμου. Οι Αλγερινοί δεν είχαν αποκτήσει μέχρι τότε 

πολιτικά δικαιώματα σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους μετανάστες της χώρας. 

Τα επαναστατικά κινήματα και οι επιτυχίες τους στα γειτονικά κράτη του 

Μαρόκου και της Τυνησίας ώθησαν τους Αλγερινούς σε ένοπλο αγώνα ενάντια 

στους Γάλλους. Η επανάσταση ξεκίνησε τον Νοέμβριου του 1954 και επρόκειτο για 

μια αιματηρή και βίαιη εξέγερση με χιλιάδες νεκρούς εκατέρωθεν. Το Εθνικό 

Απελευθερωτικό Μέτωπο για την Αλγερία (FLN)35 ήταν η βασική επαναστατική 

στρατιωτική οργάνωση και το οποίο κατά τη διάρκεια της εξέγερσης δέχθηκε 

βοήθεια από την ΕΣΣΔ, από την Αίγυπτο αλλά και από διάφορες αφρικανικές 

χώρες. Ο αγώνας των Αλγερινών ευοδώθηκε μετά από οκτώ χρόνια και μέσα από 

πολλές πολιτικές και στρατιωτικές διαμάχες τόσο στην Αλγερία όσο και στην 

Γαλλία36 με τη συμφωνία στο Εβιάν την ίδια χρονιά.  

Ο πρώτος πρόεδρος της ανεξάρτητης χώρας ήταν ο Ahmed ben Bella 

ηγέτης του FLN ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει τις εμφύλιες διαμάχες των 

Αλγερινών για την κατάληψη της εξουσίας. Με πραξικοπηματικό τρόπο ο αρχηγός 

                                                           
34 Το 1848 η γαλλική εθνοσυνέλευση ανακήρυξε την μεσογειακή περιοχή της Αλγερίας ως τμήμα 
της μητροπολιτικής Γαλλίας (Κεφαλά 2015) 
35 Front de Liberation Algerien με ηγέτη τον Αχμέντ Μπεν Μπελά ο οποίος δρούσε επαναστατικά 
από το1948 ήδη έχοντας ιδρύσει μια μυστική επαναστατική οργάνωση την «Ειδική Οργάνωσή». 
36 Η εξέγερση της Αλγερίας προκάλεσε την κατάρρευση της τέταρτης γαλλικής δημοκρατίας και 
την άνοδο στην εξουσία του Σαρλ ντε Γκωλ. Μετά από δημοψήφισμα που διενεργήθηκε στην 
Γαλλία το 1961 ο γαλλικός λαός αποφάσισε την ανεξαρτησία της Αλγερίας, ενώ αντίθετα οι Γάλλοι 
κάτοικοι της Αλγερίας την αρνήθηκαν. Μετά από ένα χρόνο με βίαια επεισόδια όπου 
πρωτοστάτησε η οργάνωση ΟΑΣ και οι Γάλλοι έποικοι και στοίχησαν τη ζωή σε χιλιάδες 
ανθρώπους, το 1962 με νέο δημοψήφισμα το 90% περίπου των Γάλλων αποφάσισαν την οριστική 
ανεξαρτησία της Αλγερίας και την απόσυρση των γαλλικών στρατευμάτων από τη χώρα. (Carolina 
2012) 
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των ενόπλων δυνάμεων των ανέτρεψε στις 19 Ιουνίου του 1965. Ο Houari 

Boumediene διατήρησε το αξίωμα του προέδρου της χώρας μέχρι το θάνατο του 

το 1979. Σταδιακά και μεθοδικά, δημιουργώντας πανίσχυρες μυστικές δυνάμεις 

ασφαλείας, ο νέος πρόεδρος δημιούργησε ένα μονοκομματικό πολιτικό σύστημα 

το οποίο οδήγησε σε ένα αυταρχικό κράτος. Στην οικονομία εκμεταλλευόμενος την 

παραγωγή πετρελαίου κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο για 

τους κάτοικους της χώρας του. Φρόντισε για την εκβιομηχάνιση της παραγωγής 

μέσω μια ελεγχόμενης σοσιαλιστική διακυβέρνηση. Στην εξωτερική πολιτική 

διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις τόσο με την ΕΣΣΔ όσο και με την Γαλλία. 

Τον Boumediene διαδέχθηκε τον Φεβρουάριο του 1979 ο επίσης 

στρατιωτικός Chadli Bendjedid, μέσω προεδρικών εκλογών στις οποίες ήταν ο 

μοναδικός υποψήφιος. Στην αρχή της θητείας του αντιμετώπισε την παγκόσμια 

πτώση των τιμών του πετρελαίου γεγονός που σηματοδότησε σημαντικές αλλαγές 

στα οικονομικά της χώρας, με πτώση του βιοτικού επιπέδου, αύξηση της ανεργίας 

και την απαρχή διαδηλώσεων και αναταραχών. Επεδίωξε όμως να παραδώσει 

περισσότερες ελευθερίες στο λαό του, αναγνωρίζοντας οργανώσεις και κόμματα 

αλλά και επιδιώκοντας μια στροφή της οικονομίας σε πιο φιλελεύθερες 

διαδικασίες.  

Την ίδια περίοδο (τη δεκαετία του 1980 με έμφαση από το 1985 και 

μετέπειτα) τα ισλαμικά κινήματα είχαν να επιδείξουν σημαντική δράση. Καθόσον η 

πολιτική τους δράση δεν επιτρεπόταν, ισλαμιστές είχαν συγκροτήσει οργανώσεις 

οι οποίες μέσω της κοινωνικής προσφοράς ανέπτυξαν ένα σημαντικό δίκτυο 

προσώπων και ομάδων οι οποίες αργότερα θα αποτελούσαν τη μεγάλη βάση για 

την νίκη των ισλαμιστικών κομμάτων στις εκλογές του 1991. Με το κύριο μέλημα 

του καθεστώτος να είναι η αντιμετώπιση και η εξάλειψη των έτερων κοσμικών 

πολιτικών δυνάμεων, οι εκπρόσωποι του πολιτικού Ισλάμ στη χώρα βρήκαν 

πρόσφορο έδαφος, εδραίωσαν την ύπαρξη του και δημιούργησαν τις συνθήκες 

διάδοσης των ιδεών τους μέσα σε σχολεία, ναούς και άλλους χώρους 

συγκέντρωσης του πληθυσμού.  

Στις πρώτες ελεύθερες εκλογές το Δεκέμβριο του 1991 το Ισλαμικό Μέτωπο 

Σωτηρίας ( Islamic Salvation Front) αποτέλεσε το πρώτο ισλαμικό πολιτικό 
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κόμμα37 που διεκδίκησε την ψήφο του Αλγερινού λαού για τις τοπικές κυβερνήσεις 

των επαρχιών της χώρας. Το ΙSF αποτελούσε ένα συνασπισμό πολλών ισλαμικών 

οργανώσεων με κύριους υποστηρικτές τους μικρούς εμπόρους των αστικών 

κέντρων αλλά και τους νέους φοιτητές και κυρίως ανέργους πολίτες της χώρας. 

Υποστήριξε σθεναρα την ανάγκη για επιστροφή στις ρίζες του Ισλάμ. Η ρητορική 

του κόμματος περιελάμβανε την αντίθεση του σε οτιδήποτε μη ισλαμικό, στην 

διακοπή της εξάρτησης από τη Γαλλία, στη διακοπή λειτουργίας δυτικού τύπου 

καταστημάτων αλλά και στην επιβολή στις γυναίκες να φέρουν την παραδοσιακή 

ισλαμική ενδυμασία,καθώς και να μην συνυπάρχουν σε μαζικούς χώρους 

συγκέντρωσης με τους άνδρες (Kepel 2002). 

Στην συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία το ισλαμικό κόμμα πετυχαίνει 

μεγάλη νίκη έναντι του FLN. Καταλαμβάνει το 54,2% των ψήφων έναντι μόλις του 

28,1% του κόμματος που υποστήριζε το καθεστώς (wikipedia 2017). Η 

συντριπτική νίκη των ισλαμιστών στις εκλογές οδήγησε σε αναταράξεις το 

καθεστώς. Ηγετικά στελέχη του στρατεύματος οδήγησαν τον πρόεδρο Bendjedid 

σε παραίτηση και στην θέση του τοποθετήθηκε ένα επίσης ηγετικό στέλεχος του 

FLN, ο Mohamed Boudiaf38. Πλήρως ελεγχόμενος από τις στρατιωτικές δυνάμεις 

της χώρας ο νέος πρόεδρος ακύρωσε τις εκλογές του 1991 και έθεσε εκτός νόμου 

τα ισλαμικά κόμματα ανάμεσα τους φυσικά και το ISF. Οι νικητές των εκλογών 

όπως ήταν φυσικό δεν αποδέχθηκαν τις αποφάσεις του Boudiaf και ετοιμάστηκαν 

για ένοπλη αντιπαράθεση με το στρατιωτικό καθεστώς. Ο εμφύλιος πόλεμος της 

Αλγερίας ο οποίος στοίχησε τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων είχε μόλις αρχίσει. 

 Τα πρώτα χρόνια η αλγερινή κυβέρνηση φαίνεται ότι ήλεγχε τους 

ισλαμιστές οι οποίο είχαν κυρίως διαφύγει στα βουνά και τους λόφους της βόρειας 

Αλγερίας επιδιδόμενοι κυρίως σε αντάρτικο αγώνα χωρίς μεγάλες απώλειες 

εκατέρωθεν. Το ισλαμικό μέτωπο άρχισε τότε να οργανώνει το στρατιωτικό του 

σκέλος, το «Στρατό Ισλαμικής Σωτηρίας39» και να εξοπλίζεται στην προσπάθεια 

του, μέσω ένοπλου αγώνα, να αναγκάσει την κυβέρνηση να αναγνωρίσει τα 
                                                           
37 Είχε αποκτήσει πολιτική νομιμότητα από το καθεστώς ως πολιτικό κόμμα τον Σεπτέμβριο του 
1988. Πρέσβευε την εγκαθίδρυση ισλαμικού κράτους υπό τη Σαρία στην χώρα και την επιστροφή 
στις παραδοσιακές ισλαμικές αξίες. 
38 Ήταν από τα ηγετικά στελέχη του FLN. Αποχώρησε από τις τάξεις του το 1962 και εντάχθηκε 
στο Σοσιαλιστικό Επαναστατικό κόμμα (PRS). Αναγκάστηκε να αφήσει την χώρα του και ζούσε 
εξόριστος στο γειτονικό Μαρόκο.  
39 AIS ή ISLAMIC SALVATION ARMY με ηγέτη αρχικά τον Abdelkader Chebouti και εν συνεχεία 
τον Madani Mezrag. 
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αποτελέσματα των εκλογών του 1991 και να νομιμοποιήσει τα ισλαμικά κόμματα. 

Το στρατιωτικό σκέλος της οργάνωσης προήλθε από την ένωση αρκετών 

ενόπλων ισλαμικών ομάδων οι οποίες δρούσαν μέχρι το 1994 ανεξάρτητες, κάτω 

από την πολιτική ομπρέλα του ISF. Η ένοπλη όμως οργάνωση κρίθηκε 

απαραίτητη όμως και για έναν ακόμα λόγο. Από την έναρξη του εμφυλίου μια άλλη 

ένοπλη ισλαμική οργάνωση ριζοσπαστική και ακραία δρούσε αυτόνομα με κύριο 

σκοπό την ανατροπή του καθεστώτος και την δημιουργία ενός ισλαμικού κράτους 

στην Αλγερία. Η «Groupe Islamique Armé» (GIA – ένοπλη ισλαμική ομάδα) 

ωθούσε στην περιθωριοποίηση το ισλαμικό μέτωπο. Τα μέλη της GIA ήταν πρώην 

μέλη του FLN τα οποία αποσπάστηκαν από την οργάνωση και αποτέλεσαν ένα 

σκληρό ριζοσπαστικό πυρήνα μιας οργάνωσης η οποί θεωρούσε ότι όποιος δεν 

ήταν μαζί τους ήταν αντίπαλος και έπρεπε να εξοντωθεί. Στόχος της οργάνωσης η 

δημιουργία γενικευμένης σύρραξης με κλίμα τρομοκρατίας και αβεβαιότητας σε 

όλη τη χώρα. Η στάση τους ήταν εχθρική τόσο στην κυβέρνηση και τους 

υποστηρικτές τους όσο και απέναντι στους πρώην συντρόφους τους, της FLN 

(Collier-Sampanis 2005). 

 Το 1993 ήταν μια χρονιά που σημαδεύτηκε από δολοφονίες γαλλόφωνων 

ακαδημαϊκών και διανοουμένων από την GIA η οποία στόχευσε στην Αλγερινή ελίτ 

που κατά την άποψη της είχε προσχωρήσει στην γαλλική κουλτούρα και είχε 

απαρνηθεί το Ισλάμ. Επίσης η βομβιστική επίθεση στο αεροδρόμιο του Αλγερίου40 

είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο αρκετών ανθρώπων δείγμα ότι ο εμφύλιος 

οδηγούταν σε νέο επίπεδο πολύ πιο σκληρό και βίαιο.  

Η πανσπερμία ισλαμικών ομάδων στην αρχή του εμφυλίου και η προσπάθεια τους 

για την πρωτοκαθεδρία λειτούργησε αυξητικά στην πρόκληση βίαιων ενεργειών οι 

οποίες όπως ήταν φυσικό όχι μόνο δεν είχαν την έγκριση του ISF αλλά σε πολλές 

εκ των περιπτώσεων γινόταν χωρίς κεντρική σχεδίαση και προκαλούσαν ρήγματα 

στις σχέσεις των ισλαμικών ομάδων. Το μεγάλο θύμα της ανωτέρω διαδικασίας 

αποτέλεσαν ο άμαχος πληθυσμός και οι ξένοι υπήκοοι στη χώρα  (Collier-

Sampanis 2005). 

. 

                                                           
40 Ήταν μια από τις ένοπλες επιθέσεις των ισλαμιστών εναντίον του άμαχου πληθυσμού της 
χώρας η οποία ήταν μια στρατηγική που ακολούθησαν οι αντάρτες κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. 
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Με τη χώρα να δέχεται την διεθνή βοήθεια με τη μορφή δανείων αλλά και 

την επίσημη συνδρομή του IMF41 το 1994 η Αλγερία άρχισε να βελτιώνει την 

οικονομική της κατάσταση, χωρίς όμως να μπορεί να αντιμετωπίσει τα δεινά του 

εμφυλίου. Οι πρώτες προσπάθειες εξομάλυνσης της κατάστασης άρχισαν με το 

νέο πρόεδρο της χώρας τον Liamine Zéroual42 ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα 

του στις 31 Ιανουαρίου του 1994 και παρέμεινε στο ύπατο αξίωμα μέχρι τον 

Απρίλιο του 1999. Ο νέος πρόεδρος επεδίωξε τη δημιουργία ενός γενικότερου 

μετώπου ενάντια στην GIA με την συμμετοχή των κοσμικών πολιτικών κομμάτων 

(κυρίως των σοσιαλιστικών αλλά και μετριοπαθών μελών του ISF). Οι 

προσπάθειες δεν είχαν αποτέλεσμα, όμως χρησιμοποιήθηκαν ως λόγος η GIA να 

σκληρύνει ακόμα περαιτέρω την στάση της απειλώντας ευθέως τα μέλη του ISF 

στην περίπτωση συνθηκολόγησης με το καθεστώς. Για να αποδείξει ακόμα 

περισσότερο την αποφασιστικότητα της η οργάνωση στις 26 Αυγούστου του 1994 

ανακήρυξε την Αλγερία ως χαλιφάτο, με χαλίφη τον ηγέτη της Chérif Gousmi 

(A.Notholt 2010) παρόλο που ήλεγχε μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της αλγερινής 

πρωτεύουσας. Η ανακήρυξη συνδυάστηκε με πλήθος τρομοκρατικών επιθέσεων 

τόσο στην ύπαιθρο όσο και στα αστικά κέντρα που στοίχησαν τη ζωή χιλιάδων 

πολιτών. Η χώρα είχε εισέλθει σε μια περίοδο εσωστρέφειας με το σύνολο των 

ξένων υπηκόων να έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, τις διεθνείς πτήσεις να έχουν 

διακοπεί και τις γειτονικές χώρες να έχουν κλείσει τα σύνορα τους φοβούμενες 

εξαγωγή της τρομοκρατίας.  

Μέσα σε ένα κλίμα τρομοκρατίας η διάσκεψη των κοσμικών πολιτικών 

δυνάμεων της χώρας (ανάμεσα τους και το ISF) η οποία έγινε στη Ρώμη το 

Νοέμβριο του 1994 κατέληξε σε συμφωνία η οποία υπογράφτηκε στις 14 

Ιανουαρίου του 1995 και έγινε γνωστή ως «Sant' Egidio platform» φάνταζε ως μια 

απαραίτητη διαδικασία για το τέλος των εχθροπραξιών (Naylor 2000).  Στο κείμενο 

γινόταν εκτενείς αναφορές για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για 

πολυκομματική δημοκρατία στη χώρα, αναγνώριση της διαφορετικότητας της 

Αραβικής, Ισλαμικής και Βερβερικής εθνικότητας ως συστατικά στοιχεία του 

                                                           
41 Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενέκρινε σημαντικό δάνειο και τεχνοκρατική βοήθεια στην χώρα 
για να επιστρέψει η οικονομική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα ήταν σε παράλληλες ενέργειες με 
πρωτοβουλίες της Ε.Ε. και της Γαλλίας. 
42 Ο Liamine Zéroual ήταν μέλος του FLN από μικρή ηλικία. Σπούδασε σε στρατιωτικές σχολές της 
Μόσχας και του Λονδίνου και είχε διατελέσει υπουργός Άμυνας πριν τοποθετηθεί πρόεδρος της 
χώρας.  
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Αλγερινού έθνους, την απελευθέρωση των κρατουμένων ισλαμιστών του ISF και 

το τέλος του εμφυλίου (Naylor 2000). Εντούτοις για την επιτυχία και ουσιαστική 

εφαρμογή της συνθήκης θα έπρεπε να πειστούν οι λαϊκές βάσεις της χώρας, οι 

μαχητές και οι υποστηρικτές του ISF και κυρίως να περιοριστεί η δράση της 

ανεξέλεγκτης GIA. 

Υπό τις απειλές της GIA και του μποϋκοτάζ που πρότεινε το ISF, το 1995 

έγιναν προεδρικές εκλογές στην Αλγερία με τον πρόεδρο Liamine Zéroual να 

καταλαμβάνει την πρώτη θέση με υψηλότατο ποσοστό (άνω του 60%). Ο Zeroual 

συνέχισε να ενισχύει τις δυνάμεις ασφαλείας με τη δημιουργία παραστρατιωτικών 

δυνάμεων, την ίδια ώρα όπου οι εμφύλιες διαμάχες στις τάξεις των μελών του ISF 

και της GIA είχαν ενταθεί με εκατέρωθεν δολοφονίες. 

Το 1997 σημαδεύτηκε από ένα άνευ προηγουμένου κύμα μαζικών 

δολοφονιών αμάχων από διάφορες ένοπλες δυνάμεις. Ολόκληροι πληθυσμοί 

οικισμών και χωριών στην αλγερινή ύπαιθρο σφαγιάστηκαν στην προσπάθεια 

εκφοβισμού του λαού της χώρας.  Η ευθύνη των σφαγών αν και αποδόθηκε στην 

GIA χρήζει ανάλυσης καθόσον πολλοί αναλυτές και συγγραφείς εκτιμούν ότι άνηκε 

σε ένα κύκλο αντιποίνων μεταξύ των αντιμαχομένων.  Το γεγονός από μόνο του 

προκάλεσε κρίσεις στους κόλπους των ανταρτών της οργάνωσης και την 

ουσιαστική διάσπαση της.  

Ο πρόεδρος Liamine Zéroual παραιτήθηκε αιφνιδίως το 1999 και νέος 

πρόεδρος μετά από εκλογές (στις οποίες ήταν ο μοναδικός υποψήφιος) εκλέχτηκε 

ο Abdelaziz Bouteflika. Ο νέος πρόεδρος συνέχισε τις προσπάθειες για λήξη του 

εμφυλίου και στο συγκεκριμένο πλαίσιο τον Ιούνιο του 1999 η Κυβέρνηση 

πρόσφερε αμνηστία σε όσους Ισλαμιστές ήθελαν να παραδώσουν τα όπλα σε μια 

ακόμα προσπάθεια λήξης του εμφυλίου43. Πολλοί από τους αντάρτες 

συμφώνησαν αλλά υπήρξαν ομάδες ανταρτών οι οποίες συνέχισαν τον αγώνα 

διαφωνώντας με την GIA και αποχωρώντας από αυτή. Μία από τις πιο σημαντικές 

ομάδες της νέας αυτής φάσης του εμφυλίου είναι σαλαφιστική οργάνωση «Salafist 

Group for Preaching and Combat» (GSPC) η οποία ιδρύθηκε από τον Hassan 

                                                           
43 Εξαιρέθηκαν όσοι συμμετείχαν σε μαζικές σφαγές και βομβιστικές ενέργειες (στρατιωτικοί και 
αντάρτες) 
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Hattab44. Τα μέλη του ΑΙS «Στρατός Ισλαμικής Σωτηρίας» όμως συμφώνησαν να 

παραδώσουν τα όπλα, και η οργάνωση αφοπλίστηκε ουσιαστικά μέχρι το τέλος 

του έτους. Το ουσιαστικό τέλος της GIA θα επέλθει μερικούς μήνες αργότερα 

(καλοκαίρι του 2000) μετά τις στρατιωτικές επιτυχίες του στρατού της χώρας 

εναντίον των εναπομεινάντων μελών της. 

Σε αντίθεση με τις δύο ανωτέρω ισλαμικές οργανώσεις το σαλαφιστικό 

GSPC συνέχισε τη δράση του με δολοφονίες κρατικών αξιωματούχων μέχρι και το 

200545. Το 2003 την ηγεσία του, ανέλαβε ο Nabil Sahraoui που κατηγορήθηκε για 

άμεση σχέση με την al-Qaeda και την εκτέλεση διαταγών της τρομοκρατικής αυτής 

οργάνωσης στη χώρα (Himeur 2004). 

Στις 8 Απριλίου 2004 στην Αλγερία διεξήχθησαν προεδρικές εκλογές στις 

οποίες επικράτησε ο πρόεδρος Abdelaziz Bouteflika και ο οποίος υποστηρίχθηκε 

από το νεοσύστατο κόμμα  National Rally for Democracy (RND) κόμμα που είχε 

ιδρύσει ο πρώην πρόεδρος Liamine Zéroual το 1997. Η νέα κυβέρνηση τον 

Σεπτέμβριο του 2005 μέσα σε ένα κλίμα έντονης αμφισβήτησης της χρησιμότητας 

του, διοργάνωσε δημοψήφισμα στο οποίο ο αλγερινός λαός είχε να επιλέξει 

ουσιαστικά ανάμεσα στην εθνική συμφιλίωση και στην συνέχιση του εμφυλίου46. 

Αν και υπήρξε η ανησυχία ότι πολλοί από τους εγκληματίες του εμφυλίου 

(στρατιωτικοί και ισλαμιστές) θα έμεναν ατιμώρητοι, ο Αλγερινός λαός προσήλθε 

στις κάλπες και με το συντριπτικό 97,36% (περί τα 14,5 εκατομμύρια ψήφων) 

έδωσε το τυπικό τέλος σε ένα εμφύλιο που κόστισε τις ζωές χιλιάδων Αλγερινών 

(Financial Times 2005).  

Οι επόμενες προεδρικές εκλογές της Αλγερίας το 2009 επιβεβαίωσαν ότι το 

καθεστώς διακυβέρνησης της χώρας παραμένει πανίσχυρο. Με τροπολογία του 

2008 το κοινοβούλιο της χώρας έδωσε τη δυνατότητα στον πρόεδρο Abdelaziz 

Bouteflika να διεκδικήσει την τρίτη του θητεία47. Με ποσοστό άνω του 90% ο 

Abdelaziz Bouteflika κέρδισε τις εκλογές απουσία ουσιαστικού αντιπάλου και 
                                                           
44 Ο ιδρυτής της οργάνωσης πρώην μέλος της GIA διαφώνησε ανοικτά με τις αθρόες σφαγές 
αμάχων, αποχώρησε από την οργάνωση, και παρά την αμνηστία του 1999 παρέμεινε ενεργός στην 
προσπάθεια επιβολής ισλαμικού νόμου στη χώρα μέσω του ένοπλου αγώνα. 
45 To 2003 η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την απαγωγή τριάντα γερμανών τουριστών στην 
περιοχή της Σαχάρας.  
46 To ερώτημα που είχαν να απαντήσουν οι ψηφοφόροι ήταν: « Are you for or against the Charter 
for Peace and National Reconciliation project that the government has proposed? » (Buttos 2009) 
47 Μέχρι το Νοέμβριο του 2008 το αλγερινό σύνταγμα προέβλεπε ως μέγιστη θητεία του προέδρου 
τις δύο πενταετίες.  
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χωρίς οι ισλαμιστές να έχουν υποστηρίξει υποψήφιο πρόεδρο48 από τις τάξεις 

τους.   

Το 2012 στις βουλευτικές εκλογές υπό το αυστηρό βλέμμα της διεθνούς 

κοινότητας49 το προεδρικό NLF κατέλαβε την πρώτη θέση. Το πολιτικό Ισλάμ της 

Αλγερίας συμμετείχε στην διαδικασία με έναν συνασπισμό ο οποίος κατέλαβε την 

τρίτη θέση γεγονός το οποίο δεν έγινε αποδεκτό άνευ σχολίων από τους ηγέτες 

του καθώς έγιναν αναφορές σε «μη λογικό αποτέλεσμα καθώς και σε επιστροφή 

στο μονοκομματικό παρελθόν». Ο συνασπισμός Green Algeria Alliance 

σχηματίστηκε από τα ισλαμικά κόμματα της Αλγερία με σκοπό την συγκέντρωση 

υψηλού ποσοστού στις βουλευτικές εκλογές και την ουσιαστική επιστροφή των 

Ισλαμιστών στο πολιτικό προσκήνιο, αλλά τα ποσοστά του μόλις και υπερέβησαν 

το 6% (6,22% ήτοι 475.000 ψήφοι). 

Οι αλλαγές στα πολιτικά συστήματα των χωρών της Βόρειας Αφρικής και 

της Μέσης Ανατολής απόρροια της αραβικής άνοιξης μάλλον άφησαν 

ανεπηρέαστη την Αλγερία. Τρανή απόδειξη οι προεδρικές εκλογές του 2014 όπου 

ο Abdelaziz Bouteflika κέρδισε για τέταρτη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση σε 

μια διαδικασία όπου σημαδεύτηκε από την υψηλή αποχή των ψηφοφόρων (περί 

το 50%). Το ποσοστό του προέδρου υπερέβη το 80 τοις εκατό (81,53%) χωρίς να 

υφίσταται υποψήφιος εκπρόσωπος του πολιτικού Ισλάμ της χώρας καθώς τα 

μεγάλα ισλαμικά πολιτικά κόμματα της χώρα είχαν εγκαίρως ανακοινώσει ότι 

πρόκειται να μποϋκοτάρουν τις εκλογές. Τόσο το κόμμα «Islamist Movement of 

Society for Peace» όσο και το  «Islamic Renaissance Movement» είχαν 

ανακοινώσει τις προθέσεις τους από τον Ιανουάριο του 2014 αφήνοντας χωρίς 

ουσιαστικό αντίπαλο τον Bouteflika. Την προεκλογική διαδικασία χαρακτήρισαν 

διαδηλώσεις (μικρής συμμετοχής) διοργανωμένες από ισλαμικά πολιτικά κόμματα 

που αντιδρούσαν έντονα στην προοπτική τέταρτης θητείας του προέδρου 

(Alarabiya 2014). 

Ο άνεμος της αλλαγής δεν πέρασε από την Αλγερία προφανώς. Η 

παραμονή στην ηγεσία του ίδιου προσώπου από το 1999 έως και σήμερα (σαφώς 

μέσα από εκλογικές διαδικασίες) πιθανόν να μην μπορεί να επουλώσει τα ανοικτά 

                                                           
48 Τα ποσοστά αποχής κυμάνθηκαν περί το 20%  
49 Εκτιμάται ότι πάνω από 500 παρατηρητές από διαφόρους διεθνείς οργανισμούς συμμετείχαν 
στην εκλογική διαδικασία. 
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τραύματα του καταστρεπτικού εμφυλίου και να ωθήσει την χώρα σε μια νέα 

σελίδα. Οι εκπρόσωποι του πολιτικού Ισλάμ στη χώρα σαφώς και δεν βρίσκονται 

στο απόγειο της επιρροής τους στις λαϊκές μάζες της χώρας αλλά η πρόσφατη 

αποχή (2014) του αλγερινού λαού από την εκλογική διαδικασία μπορεί να θυμίσει 

σε πολλούς αναλυτές προγενέστερες καταστάσεις.  

 Ο ογδοντάχρονος πλέον πρόεδρος της χώρας στο τελευταίο διάγγελμα του 

το καλοκαίρι του 2017 έκανε λόγο για την ανάγκη η χώρα να προχωρήσει σε 

οικονομικές μεταρυθμίσεις απαραίτητες για την οικονομική ανάπτυξη. Η αλλαγή 

όμως στην οικονομία πιθανότατα να συνδιαστεί από αλλαγή και στην ηγεσία του 

κράτους50. Και πιθανότατα η διάδοχη κατάσταση να μην έχει το ειδικό βάρος του 

προέδρου Bouteflika. 

  

                                                           
50 Σύμφωνα με ανταποκρίσεις διεθνών δικτύων από την πρωτεύουσα της Αλγερίας ο πρόεδρος 
της χώρας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας ενώ οι δημόσιες εμφανίσεις του είναι πλέον 
πολύ σπάνιες (Economist 2017).  



 

Εικόνα

 

Από τους Φοίνικες και τους Έλληνες

  Η Λιβύη βρίσκεται σε μία πολύ καίρια 

της η οποία καλύπτει μια τεράστια περιοχή 1.750.540 

Μεσόγειο έως το κράτος του Τσαντ 

απλώνεται στην Μεσόγειο ανάμεσα στην 

ένα μεγάλο τμήμα της ερήμου της 

δυασανάλογος αυτής της τεράστιας έκτασης καθόσον

εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2

κατοίκους.  

 Η Λιβύη ουσιαστικά αποτελείται από τρεις περιοχές, στα ανατολικά 

ευρίσκεται η Κυρηναική με μεγαλύτερη πόλη την Βεγγάζη, στα δυτικά η 

Τριπολίτιδα με την πρωτεύουσα της χώρας την Τρίπολη και στα νοτιοδυτικά 

καλύπτοντας ένα μεγάλο τμήμα της Σαχάρας η περιοχή τη

πόλη την Σάμπχα.  

 Κατοικημένη από την αρχαιότητα από Φοίνικες και Έλληνες

τμήμα της σημερινής Λιβύης κατακτήθηκε από τους Άραβες περί τα μέσα του 7

μ.Χ αιώνα53. Οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής ασπάστηκαν τον ισ

την αραβική γλώσσα και πολιτισμό. Οι Οθωμανοί καταλλαμβάνουν την περιοχή το 

                                                          
51 Όπως προκύπτει από την επίσημη μελέτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 
https://esa.un.org/unpd/wpp
52 Η Πεντάπολις της Κυρηναϊκής αποτελούταν από πέντε ελληνικές αποικίες τον 7
53 Το 642 μ.Χ. οι Άραβες κατέλαβαν την Κυρηναϊκή και μέχρι το 650 μ.Χ κατέκτησαν και την 
υπόλοιπη περιοχή. 
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«ΛΙΒΥΗ» 

 

Εικόνα 3: «Πολιτικός Χάρτης και Σημαία της Λιβύης » 

Από τους Φοίνικες και τους Έλληνες, στον βασιλιά Ιμπρίς 

Λιβύη βρίσκεται σε μία πολύ καίρια γεωγραφική θέση καθόσον η έκταση 

καλύπτει μια τεράστια περιοχή 1.750.540 km2 

Μεσόγειο έως το κράτος του Τσαντ και του Νίγηρα στον άξονα βορρά 

στην Μεσόγειο ανάμεσα στην Τυνησία και στην Αίγυπτο 

ένα μεγάλο τμήμα της ερήμου της Σαχάρας. Ο πλυθησμός της όμως είναι 

δυασανάλογος αυτής της τεράστιας έκτασης καθόσον σύμφωνα με τη μέση 

μηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2017, η χώρα αριθμεί 6.375.000

Λιβύη ουσιαστικά αποτελείται από τρεις περιοχές, στα ανατολικά 

ευρίσκεται η Κυρηναική με μεγαλύτερη πόλη την Βεγγάζη, στα δυτικά η 

Τριπολίτιδα με την πρωτεύουσα της χώρας την Τρίπολη και στα νοτιοδυτικά 

καλύπτοντας ένα μεγάλο τμήμα της Σαχάρας η περιοχή της Φεζάν με μεγαλύτερη 

Κατοικημένη από την αρχαιότητα από Φοίνικες και Έλληνες

τμήμα της σημερινής Λιβύης κατακτήθηκε από τους Άραβες περί τα μέσα του 7

. Οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής ασπάστηκαν τον ισ

την αραβική γλώσσα και πολιτισμό. Οι Οθωμανοί καταλλαμβάνουν την περιοχή το 

                   

Όπως προκύπτει από την επίσημη μελέτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 
wpp/ 

Η Πεντάπολις της Κυρηναϊκής αποτελούταν από πέντε ελληνικές αποικίες τον 7

Το 642 μ.Χ. οι Άραβες κατέλαβαν την Κυρηναϊκή και μέχρι το 650 μ.Χ κατέκτησαν και την 
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στον βασιλιά Ιμπρίς  

θέση καθόσον η έκταση 

 απλώνεται από την 

και του Νίγηρα στον άξονα βορρά – νότου ενώ 

Τυνησία και στην Αίγυπτο καλύπτοντας 

Ο πλυθησμός της όμως είναι 

σύμφωνα με τη μέση 

017, η χώρα αριθμεί 6.375.00051 

Λιβύη ουσιαστικά αποτελείται από τρεις περιοχές, στα ανατολικά 

ευρίσκεται η Κυρηναική με μεγαλύτερη πόλη την Βεγγάζη, στα δυτικά η 

Τριπολίτιδα με την πρωτεύουσα της χώρας την Τρίπολη και στα νοτιοδυτικά 

ς Φεζάν με μεγαλύτερη 

Κατοικημένη από την αρχαιότητα από Φοίνικες και Έλληνες52, το μεγαλύτερο 

τμήμα της σημερινής Λιβύης κατακτήθηκε από τους Άραβες περί τα μέσα του 7ου 

. Οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής ασπάστηκαν τον ισλαμισμό, 

την αραβική γλώσσα και πολιτισμό. Οι Οθωμανοί καταλλαμβάνουν την περιοχή το 

Όπως προκύπτει από την επίσημη μελέτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

Η Πεντάπολις της Κυρηναϊκής αποτελούταν από πέντε ελληνικές αποικίες τον 7
ο
 π.Χ. αιώνα. 

Το 642 μ.Χ. οι Άραβες κατέλαβαν την Κυρηναϊκή και μέχρι το 650 μ.Χ κατέκτησαν και την 
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1551 και την διατηρούν  ουσιαστικά54 έως το 1911 όποτε οι Ιταλοί κυρήσσουν τον 

πόλεμο στην Οθωμανική αυτοκρατορία και τον Οκτώβριο του 1912 προσαρτούν 

την Λιβύη ως ιταλική αποικία55.  

  Από την περίοδο της ανάκτησης της πλήρους κυριαρχίας των Οθωμανών 

στην περιοχή το 1837 δημιουργήθηκε στη Λιβύη η Ισλαμική Αδελφότητα των 

Σενούσι56 η οποία ουσιαστικά λειτουργησε ως αντίβαρο στην οθωμανική 

κυριαρχία και η οποία θα διαδραματίσει σοβαρό ρόλο στην μετέπειτα πολιτική 

ιστορία της χώρας. Πρεσβέυε την επιβολή ενός αυστηρού Ισλάμ στους γηγενείς 

κατοίκους αλλά και την αντίσταση στους Οθωμανούς (Κεφαλά 2015).  

 Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, η ανωτέρω αδελφότητα 

τάσσεται καθαρά με το μέρος των συμμάχων οι οποίοι μετά από σφοδρές μάχες 

κερδίζουν τον έλεγχο της Βόρειας Αφρικής (καλοκαίρι του 1943). 

 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

στις 21 Νοεμβρίου 1949 η Λιβύη κέρδισε την πλήρη ανεξαρτησία της και συνέπεια 

αυτής της απόφασης στις 24 Δεκεμβρίου του 1951 η χώρα καθίσταται ανεξάρτητο 

κράτος με πρώτο βασιλιά τον Ιντρίς ας Σενούσι57 ο οποίος ήταν εγγονός του 

ιδρυτή της αδελφότητας. Με τον τίτλο Ιντρίς Α’, ο Λίβυος ηγέτης απολλαμβανε της 

υποστήριξης των δυτικών χωρών (ΗΠΑ και Ην. Βασίλειο) παρέχοντας τους 

δικαιώματα εκμετάλλευσης επί των κοιτασμάτων πετρελαίου τα οποία εν τω 

μεταξύ είχαν ανακαλυφθεί νότια της Κυρηναικής (Κεφαλά 2015).  

                                                           
54 Το 1711 ο Αχμέτ Karamanli, αξιωματικός του ιππικού, ανέτρεψε και σκότωσε τον Οθωμανό 
κυβερνήτη της Τρίπολης και κατέλαβε την εξουσία. Με χρήματα που καταχράστηκε από τους 
Οθωμανούς πολίτες αγόρασε από τον Σουλτάνο, τον τίτλο του πασά-κυβερνήτη και αν και τυπικά ο 
Αχμέτ συνέχισε να αναγνωρίζει την ηγεμονία των Οθωμανών, ίδρυσε τη δική του ανεξάρτητη 
κυβέρνηση στην Τρίπολη, στην οποία συμμετείχαν κυρίως Άραβες. Πριν πεθάνει το 1745, 
κατάφερε να επεκτείνει την κυριαρχία της Τρίπολης στην Κυρηναϊκή και τη νότια περιοχή της 
σημερινής Λιβύης, την επαρχία Φεζάν. (Κουφοπάνου 2011). Η δυναστεία του διατηρήθηκε ως το 
1835 όπου η Υψηλή Πύλη ανέκτησε την πλήρη κυριαρχία της στην περιοχή. (Κεφαλά 2015) 
55 Πρόκειται για τον Ιταλο-τουρκικό πόλεμο ή τον πόλεμο της Λιβύης του 1911-1912 κατά τη 
διάρκεια του οποίου η Ιταλία κατέλαβε τα Δωδεκάνησα για να αποτρέψει την ενίσχυση των 
οθωμανικών στρατευμάτων από τις ακτές της Μ.Ασίας. 
56 Ιδρύθηκε από τον Μοχάμεντ ιμπν Αλί ας Σενούσι (Sayyid Muhammad ibn Ali as-Senussi, 1787-
1859) ο οποίος γεννήθηκε στη Mostaganem της σημερινής Αλγερίας, σπούδασε στο Faz του 
Μαρόκου και ταξιδεύοντας διακήρυσσε τη διδασκαλία του σε αρκετά μέρη της βόρειας Αφρικής 
καταλήγοντας στην Μπάγδα της Κυρηναϊκής το 1837 η οποία αποτέλεσε ουσιαστικά την έδρα της 
αδελφότητας . (K.Shillington 2005) 
57 Ο El Sayyid Prince Muhammad Idris bin Muhammad al-Mahdi as-Senussi γεννήθηκε το 1889 
και απεβίωσε το 1983. Αποτέλεσε τον πρώτο και τελευταίο έως σήμερα βασιλιά της Λιβύης. 
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 Ο βασιλιάς προσπάθησε να εγκαταστήσει μιας δυτικής τύπου διακυβέρνηση 

δημιουργόντας αντίστοιχες διοικητικές δομές, παραγκονίζοντας θέματα θρησκείας 

αλλά και αγνοώντας μια βασική ιδιαιτερότητα της χώρας, την ύπαρξη εκατοντάδων 

φυλών στην επικράτεια της58. Το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της χώρας όμως 

παρέμεινε χαμηλό μιας και τα κέρδη από τον μαύρο χρυσό δεν διοχετεύονταν στο 

λαό, γεγονός το οποίο δημιουργούσε αναβρασμό στα κοινωνικά στρώματα. Ο 

απαλευθερωτικός αγώνας της Αλγερίας και το διεθνές κλίμα της εποχής 

συνετέλλεσαν στην δημιουργία επαναστατικών ιδεολογιών και έντονα 

αντικαθεστωτικών απόψεων στη χώρα στα μέσα και προς το τέλος της δεκαετίας 

του 1960.  

Η περίοδος διακυβέρνησης της χώρας από τον Καντάφι 

 Στο ανωτέρω πλαίσιο την 1η Σεπτεμβρίου του 1969 εκδηλώθηκε 

πραξικόπημα του οποίου ηγήθηκε ο Συνταγματάρχης Μουαμάρ Καντάφι και το 

οποίο εκδίωξε τον μονάρχη της χώρας. Ο νέος ηγέτης ανέλαβε την διακυβέρνηση 

της χώρας ως επικεφαλής επαναστατικών επιτροπών των οποίων μέλη 

προερχόταν από το λαό, από τους κατοίκους της χώρας. Η Λιβύη έτσι 

μετονομάζεται σε Λαϊκή Αραβική Λιβυκή και Σοσιαλιστική Τζαμαχιρία59 . Τη νέα 

του θεωρία διακυβέρνησης ο ίδιος την αποκάλεσε «Τρίτη Οικουμενική Θεωρία», 

(μετά τον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό) μέσω της οποίας ο Λίβυος ηγέτης 

προσπάθησε να συνδυάσει ιδεολογικά στοιχεία από το Κοράνι και τον Σοσιαλισμό 

ενισχύοντας τα, με εθνικιστικές απόψεις (Κεφαλά 2015), σε μια προσπάθεια 

απόκτησης ρόλου στη διεθνή σκηνή, ως ένας δρών με σημαντική βαρύτητα στην 

περιοχή της Βόρειας Αφρικής. Ο Καντάφι όμως ήθελε εκτός από την εξωτερική 

πολιτική παρουσία, πρωτίστως να δώσει νόημα στην έννοια του κράτους του, το 

οποίο όπως αναφέρθηκε, απαρτίζεται από τον μεγάλο αριθμό φυλών οι οποίες 

ζουν άλλες σε συγκεκριμένες περιοχές της αχανούς αυτής χώρας και άλλες 

διάσπαρτες σε όλη την επικράτεια της.  

 Ο Καντάφι προσπάθησε να δημιουργήσει μία κρατική οντότητα με βάση 

έναν ενωμένο λαό για τον οποίο η νέα ηγεσία επεδίωξε δύο στόχους. Αρχικός  
                                                           
58 Η συγγραφέας και καθηγήτρια Β.Κεφαλά αναφέρει την ύπαρξη περίπου τριάντα μεγάλων 
φυλών οι οποίες διοικούν περί τις δύο χιλιάδες διακόσιες μικρότερες φυλές. (Κεφαλά 2015)  
59 Τζαμαχιρία(Jamahiriya) γενικά σημαίνει κράτος των μαζών. Πρόκειται για τον όρο που 
χρησιμοποίησε ο Καντάφι για να χαρακτηρίσει το πολίτευμα της χώρας του αλλά και το οποίο 
προσπάθησε να επιβάλλει στις γειτονικές χώρες μέσω διαφόρων τρόπων (ειρηνικών , οικονομικών 
ή και πολεμικών.) (G.Lubin 2011)  
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στόχος ήταν σαφώς ήταν η υποστήριξη και η λαϊκή αποδοχή του καθεστώτος αλλά 

παράλληλαη  ανάληψη δράσεων για την σταδιακή απόκτηση εθνικής συνείδησης.  

 Για τον μεν πρώτο στόχο ο Καντάφι ίδρυσε επιτροπές διακυβέρνησης οι 

οποίες ουσιαστικά θα διοικούσαν τη χώρα. Στις επιτροπές αυτές θα μπορούσε να 

συμμετάσχει ο λαός, ο οποίος έτσι θα αποκτούσε ρόλο στη νέα αυτή μορφή 

διακυβέρνησης και με αυτό τον τρόπο θα στήριζε την «λαϊκή επανάσταση» του 

Καντάφι. Οι επιτροπές αυτές ουσιαστικά αντικατέστησαν σταδιακά τις διοικητικές 

δομές που υπήρχαν στην χώρα μέχρι τότε. Για την επίτευξη του δεύτερου στόχου 

η εν λόγω μορφή σοσιαλισμού συνδυάστηκε εσκεμμένα με εκτενή στοιχεία 

ισλαμισμού ως ένα επιπλέον συνδετικό στοιχείο των πολυάριθμων φυλών που 

κατοικούσαν και κατοικούν στη Λιβύη. Ο Καντάφι διοχέτευσε τμήμα του πλούτου 

των πετρελαίων της χώρας στον λαό μέσω κοινωνικών παροχών γεγονός που 

συνέδραμε στην λαϊκή αναγνώριση και αποδοχή του καθεστώτος. 

 Οι προσπάθειες του Καντάφι να παραμείνει στην εξουσία επικεντρώθηκαν 

στην εδραίωση ενός πανίσχυρου αυταρχικού καθεστώτος από το οποίο 

απουσίαζαν οποιαδήποτε πολιτική ή θρησκευτική οργάνωση. Ήταν σαφώς 

αντίθετος με τη δημιουργία ισλαμικών οργανώσεων αν και ο ίδιος προέκρινε το 

Ισλάμ ως ένα από τα συνδετικά στοιχεία του λαού του. Για τους Αδελφούς 

Μουσουλμάνους (Society of the Muslim Brothers) μάλιστα αποτέλεσε «κόκκινο 

πανί» αφού ποτέ δεν αποδέχθηκε τη δράση τους ενώ πολέμησε κάθε κίνηση τους, 

σταματώντας ουσιαστικά τη δράση τους στη χώρα. (Reuters 2011).  

 Ο αυταρχισμός αυτός ήταν η αιτία της πρώτης έκφρασης λαϊκής 

δυσαρέσκειας στην αρχή της δεκαετίας του 1980. Η άσχημη κατάσταση στη χώρα 

ενισχύθηκε καθώς την ίδια δεκαετία οι ΗΠΑ κατηγόρησαν την Λιβύη ότι ήταν 

ηθικός αυτουργός σε μια σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων οι οποίες είχαν ως 

αποτέλεσμα το θάνατο εκατοντάδων πολιτών και στρατιωτικών60. Τα οικονομικά 

κυρίως αντίμετρα των ΗΠΑ, της ΕΕ αλλά και του ΟΗΕ (πετρελαϊκό εμπάργκο) 

προς τη χώρα σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τον Λίβυο ηγέτη, επιφέροντας 

επιπλέον κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, έως τις αρχές της επόμενης 

                                                           
60 Το 1986 βομβιστική ενέργεια στο Βερολίνο είχε ως στόχο Αμερικάνους στρατιωτικούς ενώ το 
1988 μετά από έκρηξη βόμβα καταρρίπτεται το αεροσκάφος της PANAM πάνω από την Σκωτία. 
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χιλιετίας όπου μετά από πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις η διεθνή 

κοινότητα άρει σταδιακά τις κυρώσεις στο καθεστώς61.  

H εξέγερση του 2011 

 Η εξέγερση του λαού της Τυνησίας στα τέλη του 2010 και στις αρχές του 

2011 απλώς έδρασε ως επιταχυντής εξελίξεων στην χώρα. Η αυταρχικότητα του 

καθεστώτος και τα δεινά που υπέστη ο λιβυκός λαός μετά από σχεδόν σαράντα 

χρόνια διακυβέρνησης από τον Καντάφι ώθησαν σε εξέγερση το Φεβρουάριο του 

2011. Το καθεστώς προσπάθησε με βίαιο τρόπο να καταπνίξει την επανάσταση 

βασιζόμενο στην απάθεια της διεθνούς κοινότητας αλλά και των προσωπικών 

μισθοφορικών δυνάμεων ασφαλείας του Συνταγματάρχη οι οποίες παρέμειναν 

πιστές σε αυτόν. Η προσπάθεια πάταξης των επαναστατών οδήγησε σε βίαια 

επεισόδια τα οποία οδήγησαν στο θάνατο πολλούς πολίτες της χώρας αλλά και σε 

ένα μαζικό κύμα μετανάστευσης προς τις ιταλικές ακτές από κατοίκους της Λιβύης 

οι οποίοι φοβήθηκαν τις αντιδράσεις του καθεστώτος. 

 Αν και ο Καντάφι έκανε από νωρίς γνωστές τις προθέσεις του για παραμονή 

στην εξουσία, η αρχή του τέλους του ιδίου και του καθεστώτος δόθηκε από τα 

ψηφίσματα καταδίκης των Η.Ε. αλλά και την δηλωμένη στάση της Γαλλίας να 

επέμβει στρατιωτικά στη χώρα προφανώς επειδή η πολιτική της ηγεσία είχε 

έγκαιρα αντιληφθεί την επικείμενη αλλαγή στην ηγεσία της χώρας, και επιθυμούσε 

να αναλάβει διευρυμένο ρόλο στην μετά-Καντάφι εποχή, πολιτικά αλλά κυρίως 

οικονομικά62.  Την Γαλλία ακολούθησε το σύνολο του Νατοϊκού συνασπισμού 

κατόπιν ψηφίσματος του Σ.Α. του ΟΗΕ που απαιτούσε την άμεση διακοπή των 

εχθροπραξιών. Η μη αποδοχή του, από τον Λίβυο ηγέτη και η συνέχιση των 

εχθροπραξιών κατά των υποστηρικτών του Επαναστατικού Συμβουλίου ώθησε το 

ΝΑΤΟ να εξαπολύσει μια γενικευμένη αεροπορική επίθεση στις δυνάμεις του 

Καντάφι, αλλά και τις νατοικές δυνάμεις να υποστηρίξουν από αέρος και από 

                                                           
61 Αφορούσε την παραχώρηση εκμετάλλευσης πετρελαιοπηγών σε εταιρείες ευρωπαϊκών κυρίως 
συμφερόντων, την παραδοχή εκ μέρους της Λιβύης για την ανάληψη ευθύνης της αεροπορικής 
τρομοκρατικής επίθεσης του 1988 καθώς και την υπόσχεση του Καντάφι για νομιμοποίηση των 
ενεργειών του. 
62 Ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας Nikola Sarkozi εκτός της εξωτερικής πολιτικής κατάστασης είχε να 
αντιμετωπίσει και την πολιτική άνοδο του ακροδεξιού κόμματος της Marine Le Pen και αρκετοί  
αναλυτές θεωρούσαν ότι η στρατιωτική επίθεση στην Λιβύη έγινε προκειμένου να αυξηθεί η 
δημοτικότητα του Γάλλου προέδρου. ( Gatestone_institute 2011) 
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θαλάσσης τους εξεγερμένους ενόπλους63 (Townsend 2011). Οι μάχες μεταξύ των 

επαναστατών και των υποστηρικτών του Καντάφι ουσιαστικά θα συνεχιστούν 

μέχρι τον Αύγουστο του ίδιου έτους και θα ολοκληρωθούν τυπικά στις 13 

Σεπτεμβρίου με την συγκρότηση μεταβατικής κυβέρνησης στα οποία συμμετείχαν 

μέλη του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου64 (National Transitional Council of 

Libya). Η μεταβατική κυβέρνηση προσπαθώντας να ισορροπήσει τις σοβαρές 

διαφορές μεταξύ των επαναστατών, διοργάνωσε τις πρώτες εκλογές για το εθνικό 

Κογκρέσο στη χώρα στις 7 Ιουλίου του 201265. 

 Παρόλο που στις γειτονικές χώρες Αίγυπτο και Τυνησία είχαν επικρατήσει 

κόμματα που εκπροσωπούσαν το πολιτικό Ισλαμ (Muslim Brotherhood) στην 

Λιβύη επικράτησε το μετριοπαθές «National Forces Alliance»66, κοσμικό κόμμα το 

οποίο επιθυμούσε μια δημοκρατική χώρα (middle_east_online 2012). Ουσιαστικά 

πρόκειται για ένα συνασπισμό οργανώσεων κα κομμάτων που αποφάσισαν κοινή 

κάθοδο στις εκλογές λαμβάνοντας σχεδόν τους μισούς ψήφους του λιβυκού λαού 

(48,14%). Στις συγκεκριμένες εκλογές έλαβαν μέρος δεκάδες πολιτικοί 

συνασπισμοί και εκατοντάδες ανεξάρτητοι υποψήφιοι. Στη δεύτερη θέση 

κατατάχθηκε το αδελφό κόμμα της «Muslim Brotherhood», το κόμμα «Justice and 

Construction Party» με ποσοστό λίγο πάνω του 10%. Πρόκειται για το πιο ισχυρό 

πολιτικό ισλαμιστικός κόμμα67 της Λιβύης, το οποίο σύμφωνα με τις δηλώσεις των 

ηγετών του θα εργαζόταν για την σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας πάνω 

στις ισλαμικές αρχές και υπό τον Ισλαμικό νόμο68. Παρότι δεν μπόρεσαν να 

αποκτήσουν την πλειοψηφία εκτιμάται ότι διατηρούσαν πολύ μεγαλύτερη δύναμη 

στο σώμα του Κογκρέσου καθόσον πολλοί από τους ανεξάρτητους εκλεγέντες 

                                                           
63 Το αμερικάνικο πεντάγωνο ονόμασε την επιχείρηση «Odyssey Dawn» (Αυγή της Οδύσσειας) 
και ξεκίνησε στις 19 Μαρτίου του 2011 στο πλαίσιο της απόφασης 1973 του Σ.Α των Η.Ε. Διήρκησε 
μέχρι τις 31 Μαρτίου και το έργο της συνεχίστηκε με την επιχείρηση «Operation Unified Protector» 
κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. 
64 Η συγκρότηση του συμβουλίου ανακοινώθηκε στην Βεγγάζη στις 27 Φεβρουαρίου 2011 με 
σκοπό να αποτελέσει το πολιτικό σκέλος των επαναστατών στον αγώνα τους κατά του Καντάφι. 
65 Η προοπτική ήταν το κογκρέσο να επιλέξει Πρωθυπουργό και τον επόμενο χρόνο να 
διενεργηθούν βουλευτικές εκλογές. 
66 Σύμφωνα με την ιδεολογία του κόμματος πρέσβευε την προσπαθεί για δημιουργία μιας 
ανεξάρτητης δημοκρατικής χώρας, που να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα 
και τους ξένους εργαζόμενους στη χώρα. Δεν προέβλεπε την ισχύ του ισλαμικού νόμου στη χώρα 
αλλά αναγνώριζε τη σημασία του Ισλάμ στην πολιτική ζωή της χώρας . (Grant 2012) 
67 Η οργάνωση αποφάσισε την συμμετοχή της στις εκλογές με την ενίσχυση των αδελφών 
κομμάτων της Τυνησίας και της Αιγύπτου ( Reuters 2011). 
68 Αφορά δηλώσεις στελεχών του κόμματος στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazzera τον Μάρτιο του 
2012. (AlJazeera 2012) 
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(Εξελέγησαν 120 ανεξάρτητοι εκπρόσωποι σε σύνολο διακοσίων θέσεων) 

ασπάζονταν τις απόψεις τους. Μπορεί να μην κατάφεραν να κερδίσουν τις εκλογές 

αλλά οι ισλαμιστές ξεκίνησαν ένα πολυμέτωπο αγώνα για την εδραίωση της 

κυριαρχίας τους στη Λιβύη. Αναγνωρίζοντας το πρόσφορο έδαφος για επικράτηση 

πολλές ένοπλες ριζοσπαστικές ή τρομοκρατικές ισλαμικές οργανώσεις όπως η Al 

Qaeda ή το ISIS αλλά και η «Muslim Brotherhood», στήριξαν εγχώριες ακραίες 

ισλαμικές ομάδες και οργανώσεις με σκοπό την κυριαρχία σε ένα κράτος που η 

μεταβατική πορεία από τον Καντάφι σε ένα σταθερό κράτος με στέρεες δομές 

διακυβέρνησης έμοιαζε όνειρο απατηλό. Ειδικά στις περιοχές όπου κυριαρχούσαν 

οι ισλαμιστές η Σαρία άρχισε να εφαρμόζεται ενώ ένοπλες ισλαμικές ομάδες 

άρχισαν να ελέγχουν συγκεκριμένες εδαφικές περιοχές. Πιο χαρακτηριστική 

περίπτωση αποτελεί ο έλεγχος της Βεγγάζης από τους Ισλαμιστές, η κατάληψη 

του αμερικανικού προξενείου και η δολοφονία του Αμερικάνου πρέσβη τον 

Σεπτέμβρη του 201269.  Υπεύθυνη για τη δολοφονία του φέρεται να ήταν η ακραία 

ισλαμιστική οργάνωση «Ansar al -Sharia» (Υποστηρικτές της Σαρίας) η οποία έχει 

την δράση της στη συγκεκριμένη πόλη και μάχεται για την επικράτηση του 

ισλαμικού νόμου σε ολόκληρη την χώρα. 

 Μέσα σε ένα εκρηκτικό κλίμα με την κεντρική κυβέρνηση να μην μπορεί να 

ελέγξει το σύνολο της επικράτειας της χώρας διενεργήθηκαν βουλευτικές εκλογές 

στις 25 Ιουνίου του 2014 με πολύ χαμηλά ποσοστά συμμετοχής των ψηφοφόρων 

(μόλις 18% η εκλογική συμμετοχή) και με τους υποψηφίους (είχε απαγορευτεί η 

συμμετοχή κομμάτων και επιτρεπόταν μόνο η υποψηφιότητα ανεξάρτητων 

υποψηφίων). Οι υποψήφιοι που πρέσβευαν την κοσμικότητα του κράτους 

κυριάρχησαν ενώ οι ισλαμιστές κέρδισαν μόνο τριάντα έδρες σε σύνολο διακοσίων 

(Al Jazeera 2014). Νέος πρωθυπουργός της χώρας αναδείχθηκε ο Abdullah al -

Thani.  

 Οι Ισλαμιστές όμως συνεχίζοντας την προέλαση τους κατέλαβαν την  

πρωτεύουσα της χώρας Τρίπολη στα τέλη του Αυγούστου του ίδιου έτους 

αναγκάζοντας την νεοεκλεγείσα κυβέρνηση να μεταβεί στο Τομπρούκ μια από τις 

λίγες περιοχές της χώρας που έλεγχε.  Στην Τρίπολη οι Ισλαμιστές εγκατάστησαν 

                                                           
69 Ο Αμερικάνος πρέσβης John Christopher Stevens δολοφονήθηκε τη νύκτα της 11

ης
 

Σεπτεμβρίου στην Βεγγάζη. Υπεύθυνους για τη δολοφονία του η επίσημη λιβυκή κυβέρνηση 
θεώρησε την ένοπλη ισλαμική ομάδα Ansar al-Sharia. (BBC 2014) 
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δική τους κυβέρνηση μη αναγνωρίζοντας την κυβέρνηση του Τομπρούκ. Μέσα στο 

χάος που είχε επικρατήσει στη χώρα πολλές ένοπλες ισλαμικές οργανώσεις 

δρώντας ανεξάρτητες άρχισαν να ανακηρύσσουν αυτόνομες περιοχές, όπως για 

παράδειγμα το ISIL (Iσλαμικό κράτος Λιβύης) όταν οι υποστηρικτές του κατέλαβαν 

τις πόλεις Ντέρνα και Σύρτη στο τέλος του 2014 και στις αρχές του 2015 

(USAtoday 2015). 

 Στις αρχές του 2015 έγινε μια προσπάθεια να αρχίσουν διαβουλεύσεις 

μεταξύ των ισλαμιστών και της κυβέρνησης του Τομπρούκ υπό την αιγίδα του 

ΟΗΕ. Όμως δεν έγινε δυνατό να υπάρξει κοινός τόπος αναφοράς ανάμεσα στου 

Λίβυους ηγέτες και συνεπώς ο εμφύλιος συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση. Το 

καλοκαίρι του ίδιου έτους μετά από πολλές διαβουλεύσεις ξεκίνησε η 

προπαρασκευή μιας νέας συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του εμφυλίου. Με 

την εποπτεία του ΟΗΕ στην πόλη Σκιράτ του Μαρόκου υπογράφτηκε συμφωνία 

για την δημιουργία συνθηκών ειρήνευσης στην χώρα μέσω ενός σχεδίου που 

προέβλεπε μία ενωμένη κυβέρνηση (Aljazeera 2017). Η συμφωνία προέβλεπε την 

ψήφιση νέου Συντάγματος, τον αφοπλισμό των παράνομων ένοπλων ομάδων 

αλλά και προβλέψεις για τον έλεγχο αεροδρομίων και πετρελαιοπηγών. Τα 

αντιμαχόμενα μέρη προσπάθησαν να βρουν κοινή διέξοδο από τον εμφύλιο 

έχοντας κατανοήσει και την αναπτυσσόμενη απειλή των μαχητών του ISIL. 

 To 2015 η κυβέρνηση του Τομπρούκ ανέθεσε την ηγεσία των ενόπλων 

δυνάμεων της χώρας στον Στρατηγό Khalifa Hiftar70 με σκοπό την ανακατάληψη 

των εδαφών της χώρας. Ο Στρατηγός έχοντας ιδρύσει τον Λιβυκό εθνικό στρατό 

(The Libyan National Army) ξεκίνησε μια πορεία προς τα δυτικά της χώρας με 

σκοπό την εξολόθρευση ισλαμιστικών ένοπλων οργανώσεων και κυρίως τον 

έλεγχο των πετρελαιοπηγών της περιοχής. Η ανακατάληψη της Βεγγάζης, η 

ανάληψη ελέγχου αριθμού πετρελαιοπηγών και η εκδίωξη των ισλαμιστών από 

την περιοχή έχουν εδραιώσει την παρουσία του LNA στο ανατολικό τμήμα της 

χώρας. Σε ανταπόκρισεις τους από την Τρίπολη διαθνή δίκτυα επιβεβαιώναν 

διαρκώς τη δυναμική και τις επιτυχίες του στρατηγού (Al-Warfalli 2015).  

                                                           
70 Ο Χαφτάρ έχει ξεκινήσει από το 2014 τον αγώνα του για την ανακατάληψη της χώρας με την 
επιχείρηση «operation dignity». Σύμφωνα με αρκετά δίκτυα έχει την υποστήριξη τόσο των 
Αιγυπτίων όσο και των ευρωπαϊκών δυτικών δυνάμεων. (Washingtonpost 2016) 
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Εικόνα 4: «Ποιος ελέγχει, τι, στην Λιβύη σήμερα » 

Πηγή: Al Jazeera News 

 

Η κατάσταση στην αφρικανική χώρα δεν έχει εξομαλυνθεί ακόμα. 

Ουσιαστικά πρόκειται για μια πολύπλευρη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο 

κυβερνήσεις και σε αρκετές ένοπλες ισλαμιστικές και μη ομάδες οι οποίες όλες 

έχουν ως σκοπό την κατάληψη της εξουσίας και ης εκμετάλλευσης των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας. Οι μάχες συνεχίζονται σε όλη την έκταση 

της χώρας ωθώντας χιλιάδες κατοίκους να αναζητήσουν το δρόμο της 

μετανάστευσης διαπλέοντας την Μεσόγειο προς τις ιταλικές ακτές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

«ΜΑΡΟΚΟ» 

 

Εικόνα 5 : «Πολιτικός Χάρτης και Σημαία του Μαρόκο» 

 

Η πιο δυτική χώρα της Βόρειας Αφρικής είναι το Μαρόκο. Καλύπτει έκταση 

446.550 τ. χλμ. και έχει πληθυσμό που υπερβαίνει τα 34 εκατομμύρια κατοίκους. 

Σε αντίθεση με τις άλλες χώρες της Βόρειας Αφρικής το πολίτευμα του είναι 

Συνταγματική Μοναρχία η οποία ισχύει από το 1956 οπότε και ανακηρύχτηκε 

ανεξάρτητο. 

 Μέχρι τον 7ο αιώνα στην περιοχή όπως και στην γειτονική Αλγερία 

κατοικούσαν οι Βέρβεροι. Το χαλιφάτο των Ουμαγιάδων της Δαμασκού φτάνοντας 

στην ακμή της επέκτασης του, κάλυψε και την περιοχή του Μαρόκου 

καταλαμβάνοντας την συγκεκριμένη έκταση μεταδίδοντας τον Ισλαμισμό στους 

ντόπιους κατοίκους. Σταδιακά η έκταση που καλύπτει το σημερινό Μαρόκο περνά 

στον έλεγχο των Αββασιδών χαλίφηδων της Βαγδάτης και των Ουμαγιαδών της 

Ανδαλουσίας. Κατά τον 11ο όμως αιώνα οι ντόπιες βερβερικές φυλές 

(εξισλαμισμένες πλέον) καταλαμβάνουν την εξουσία και επεκτείνουν την κυριαρχία 

τους σε ολόκληρη τη βορειοδυτική Αφρική. Από το 1666 στο Μαρόκο κυριαρχεί η 

βασιλική δυναστεία των Αλαουιτών71 η οποία κατάφερε ώστε το Μαρόκο να 

ακολουθήσει διαφορετική ιστορική πορεία από τις υπόλοιπες χώρες της Βόρειας 

Αφρική και να αντιστάθει ιστορικά στις πιέσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

αλλά και στην Ισπανία. Από τις αρχές του 19ου αιώνα οι μεγάλες ευρωπαϊκές 

δυνάμεις είχαν δείξει το ενδιαφέρον τους για το Μαρόκο κατανοώντας την 

στρατηγική του αξία. Το 1860 οι ισπανικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν τμήμα 

                                                           
71 Μετά την κατάληψη του Μαρακές το 1662 οι οπαδοί του Mulay al-Rashid ηγέτη των Αλαουιτών 
κατέλαβαν το νότιο Μαρόκο και μέχρι το 1966 είχαν επανενώσει το βασίλειο υπό την ηγεσία του . Ο 
βασιλικός οίκος του Μαρόκο προέρχεται από τη συγκεκριμένη δυναστεία, την οποία η παράδοση 
θέλει να κατάγεται από την γένια του προφήτη Μωάμεθ (Encarta 2009). 
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του Μαρόκου στις μεσογειακές ακτές και το 1884 ανακηρύξαν προτεκτοράτο τη 

συγκεκριμένη έκταση. Μετά από μια περίοδο έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ 

των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων για τον έλεγχο της χώρας, το 1912 η γαλλική 

κυβέρνηση, μετά την υπογραφή της συνθήκης του Φεζ72, ανακήρυξε ως 

προτεκτοράτο της το Μαρόκο. Η ανακύρηξη συνοδεύτηκε από την αποστολή 

σημαντικών γαλλικών στρατευμάτων. Μέχρι το τέλος της επόμενης δεκαετίας το 

σύνολο του Μαρόκο πέρασε υπό την γαλλική κατοχή. 

 Η περίοδος της κατοχής στη χώρα συνοδεύτηκε από την έλευση στο 

Μαρόκο χιλιάδων Γάλλων εποίκων οι οποίοι αγόρασαν γη ή επένδυσαν στο 

εμπόριο και στις μεταφορές. Αρκετοί μαροκινοί υπηρέτησαν στο γαλλικό στρατό 

ενώ υπό τη γαλλική διοίκηση αναπτύχθηκε ένα πρότυπο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ταυτόχρονα όμως η κατοχή συνοδεύτηκε από την ανάπτυξη ενός εθνικιστικού 

κινήματος το οποίο είχε ως στόχο την ανεξαρτησία της χώρας. Στο ανωτέρω 

πλαίσιο αρκετές οργανώσεις ιδρύθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν. Πιο σημαντική 

οργάνωση η οποία εξελίχθηκε σε πολιτικό κόμμα αποτέλεσε το «Κόμμα της 

Ανεξαρτησίας» (Isticlal Party) το οποίο ιδρύθηκε αρχικά το 1937 ως «National 

Party for Isticlal» και το 1943 πήρε την τελική του ονομασία (riadreviews 2016). Το 

κόμμα διακρινόταν τότε για τις συντηρητικές του απόψεις και ήταν υποστηρικτής 

της μοναρχίας στο πλαίσιο ενός ανεξάρτητου Μαρόκου73. 

 Στους κόλπους των κομμάτων εντάχθηκαν οι μαροκινοί πολίτες και 

εναντιώθηκαν στη γαλλική κατοχή μέσω διαδηλώσεων αλλά και βίαιων επιθέσεων 

εναντίον εποίκων. Η προσωρινή εξορία του Σουλτάνου Mohammed V το 1953 ο 

οποίος δεν έδειξε διάθεση να καταπνίξει τους επαναστάτες δεν έλυσε τα 

προβλήματα για τους Γάλλους. Η αποπομπή του Σουλτάνου οδήγησε σε απεργίες 

και γενικευμένα επεισόδια ενώ οι επιθέσεις συνεχίστηκαν, με αποτέλεσμα το 1955 

ο σουλτάνος να επανέλθει στη θέση του και η γαλλική κυβέρνηση να υποσχεθεί 

ανεξαρτησία στην χώρα. Στις 6 Νοεμβρίου του 1955 υπογράφτηκε στο Celle St. 

Cloud η διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας ανάμεσα στον Σουλτάνο 

                                                           
72 Η συνθήκη υπογράφτηκε στις 30 Μαρτίου του 1912 και ουσιαστικά ήταν η συμφωνία του 
Σουλτάνου Abdelhafid με τη γαλλική κυβέρνηση να δεχθεί τα γαλλικά στρατεύματα στην επικράτεια 
της χώρας του και να αποτελεί πλέον γαλλικό προτεκτοράτο. Τη συμφωνία ακολούθησαν βίαια 
επεισόδια και τα οποία οδήγησαν στην παραίτηση του Σουλτάνου και τη διαδοχή του από τον 
αδελφό του Yusuf. (Gershovich 2005) 
73 Μετά την ανεξαρτητοποίηση της χώρας η ιδεολογία του κόμματος άλλαξε και σε πολλές 
περιπτώσεις αντιτάχθηκε στις θέσεις του μονάρχη. 
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Mohammed V και στον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Antoine Pinay 

(encyclopedia.com 2004). 

 Το Μαρόκο έγινε ανεξάρτητο κράτος τον Μάρτιο του 1956 και ως πολίτευμα 

του ορίστηκε η βασιλεία. Ο βασιλιάς πλέον Mohammed V κυβέρνησε τη χώρα ως 

το 1961 όταν και τον διαδέχθηκε ο γιος του Hassan ΙΙ ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα 

μέχρι το 1999.  

 To 1963 διενεργούνται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές τις οποίες κερδίζει το 

φιλομοναρχικό «Front for the Defense of Constitutional Institutions»74 ενώ το 

«Isticlal Party» κατετάγη δεύτερο σε ψήφους. Τρίτο κατετάγη το «National Union of 

Popular Forces». Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο το δεύτερο όσο και το τρίτο κόμμα 

αντιτάχθηκαν έντονα στη μοναρχία χωρίς όμως να μπορέσουν να νικήσουν το 

νικητή των εκλογών δείγμα της επιρροής του θεσμού της βασιλείας στη χώρα. Στις 

πρώτες εκλογές της χώρας συμμετείχαν πέντε μεγάλοι πολιτικοί σχηματισμοί και 

δεκάδες ανεξάρτητοι υποψήφιοι και για τα δύο σώματα της βουλής (Βουλή των 

αντιπροσώπων και Βουλή των Συμβούλων). Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κράτη 

της περιοχή οι μονάρχες του Μαρόκο ενθάρρυναν τη συμμετοχή κομμάτων και 

ανεξάρτητων υποψηφίων στις εκλογικές διαδικασίες εφαρμόζοντας πιθανότατα σε 

εσωτερικό επίπεδο την επιθετική προσέγγιση της στρατηγικής του «Διαιρεί και 

βασίλευε» («divide et impera») (Η.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις 

2010), αφού κανένας πολιτικός σχηματισμός δεν ήταν διαχρονικά τόσο ισχυρός 

ώστε να δημιουργεί προβλήματα στην μοναρχία. 

 Η βασιλεία του Hassan II συνεχίστηκε με την έντονη υποστήριξη τόσο των 

ΗΠΑ όσο και των δυτικών ευρωπαϊκών χωρών γεγονός που ήταν υπεύθυνο για 

την μη ύπαρξης έντονων αναταράξεων στη χώρα μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας 

του 1970. Το υψηλό επίπεδο αποδοχής του μονάρχη, εκτοξεύτηκε το 1975 όταν η 

εισβολή χιλιάδων μαροκινών πολιτών συνοδεία του μαροκινού στρατού στην 

Δυτική Σαχάρα είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη μιας τεράστιας έκτασης και την 

επέκταση του μαροκινού κράτους, γεγονός που έγινε δεκτό με αύξηση του 

εθνικισμού και την ανάδειξη του βασιλιά ως εκφραστή των επεκτατικών απόψεων 

                                                           
74 Το κόμμα δημιουργήθηκε από προσκείμενους στην μοναρχία με σκοπό την εύρεση πολιτικής 
έκφρασης των υποστηρικτών του μονάρχη στο κοινοβούλιο. Ιδρύθηκε το 1963 από τον Ahmed 
Reda Guedira.  
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του λαού του75. Μέχρι όμως και το 1991 αυτή η πορεία στοίχησε τη ζωή σε 

χιλιάδες στρατιώτες τόσο του Μαρόκου όσο και των πολεμιστών του μετώπου 

POLISARIO των ένοπλων δηλαδή ομάδων που δρούσαν στο έδαφος της Δυτικής 

Σαχάρας αντιμαχόμενοι τους Μαροκινούς εισβολείς. 

Στην εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας, εκλογικές διαδικασίες έλαβαν 

χώρα το 1970 και το 1977 με τη συμμετοχή πολλών κομμάτων και υποψηφίων. 

Στο προσκήνιο παραμένει σαφώς το «Isticlal Party» (νικητής των εκλογών το 

1977) αλλά και το φιλοβασιλικό κόμμα « Popular Movement»76 το οποίο είναι η 

κύρια πολιτική οργάνωση που εκφράζει τους υποστηρικτές της μοναρχίας. Σε όλες 

τις προαναφερόμενες εκλογές κανένας πολιτικός σχηματισμός που να πρεσβεύει 

τις απόψεις του πολιτικού Ισλάμ δεν ήταν υποψήφιος. 

Στις αρχές όμως της επόμενης δεκαετίας τα οικονομικά προβλήματα που 

μάστιζαν τις χώρες της περιοχής δεν άφησαν ανεπηρέαστο το Μαρόκο. Με την 

παρέμβαση του ΔΝΤ η κυβέρνηση αναγκάστηκε να λάβει αντιλαϊκά οικονομικά 

μέτρα και σημαντικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Οι αυξήσεις σε βασικά είδη 

διατροφής ήταν η αφορμή για το ξέσπασμα βίαιων επεισοδίων στη χώρα τον 

Ιούνιο του 1981. Η μοναρχία αντέδρασε με επίσης βίαιο τρόπο και εκτιμάται ότι 

υπήρξαν αρκετοί νεκροί από τις προσπάθειες καταστολής (Κεφαλά 2015). Οι 

προσπάθειες της μοναρχίας για κατευνασμό των λαϊκών απαιτήσεων μπορεί να 

επέφεραν μια επιφανειακή ηρεμία σε επίπεδο αντιδράσεων αλλά δεν συνέφεραν 

στην προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.  

 Τα γεγονότα της δεκαετίας του 1980 ανάγκασαν τον βασιλιά Hassan 

να προβεί σε κινήσεις αποφόρτισης της πολιτικής κατάστασης. Συνεπώς νέες 

                                                           
75 Στις 6 Νοεμβρίου του 1975 άνω των 350.000 Μαροκινών πολιτών με τη συνοδεία 20.000 
στρατιωτών εισέβαλλαν στην περιοχή της πρώην ισπανικής Σαχάρας (Οι Ισπανοί είχαν πειστεί να 
εγκαταλείψουν την περιοχή την οποία διατηρούσαν από τον προηγούμενο αιώνα στο πλαίσιο των 
διεθνών πιέσεων για από-αποικιοποίηση). Η πορεία αυτή έμεινε γνωστή ως «GREEN MARCH»  
και είχε ως αποτέλεσμα άνω των 150.000 γηγενών κατοίκων Sahrawi της Δυτικής Σαχάρας να 
πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς προς την Αλγερία, να ξεκινήσει ένας πολυετής πόλεμος μεταξύ 
των μαροκινών δυνάμεων και ένοπλων δυνάμεων των φυλών της Δυτικής Σαχάρας (Μέτωπο 
POLISARIO) και το Μαρόκο με την Αλγερία να βρεθούν σε εμπόλεμη κατάσταση. H κατάσταση 
έδειξε να ομαλοποιείται το 1991 μετά από δεκαπέντε έτη εχθροπραξιών με παρέμβαση του ΟΗΕ το 
οποίο προέβλεπε κατάπαυση του πυρός και μια πενταετή μεταβατική περίοδο στο τέλος της 
οποίας θα διεξαγόταν δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία του κράτους. Το σχέδιο δεν έγινε 
αποδεκτό από το Μαρόκο το οποίο συνεχίζει να θεωρεί την Δυτική Σαχάρα εθνικό έδαφος. Από 
τότε και μέχρι σήμερα ουσιαστικά δεν έχει υπάρξει σημαντική εξέλιξη και το θέμα συνεχίζει να 
απασχολεί τη διεθνή κοινότητα.   
76 Ιδρύθηκε το 1958 και η ιδεολογία του ασπάστηκε την υποστήριξη στο μονάρχη και το ισχύον 
πολιτειακό καθεστώς. 
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οργανώσεις πολιτικές και θρησκευτικές οργανώθηκαν και αναγνωρίστηκαν από 

την μοναρχία. Όμως όλες αυτές οι κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές είχαν 

ανέκαθεν ως στόχο τον έλεγχο της κοινωνίας και την ισχυροποίηση του θεσμού 

της μοναρχίας στη χώρα. 

Τις εκλογές του 1984 τις κερδίζει το φιλομοναρχικό «Constitutional Union» 

με 25% των ψήφων ενώ  το «Isticlal Party» καταλαμβάνει μόλις την τέταρτη θέση 

έχοντας απολέσει σημαντικό τμήμα των ψηφοφόρων του. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός των πολλών υποψηφίων κομμάτων με αποτέλεσμα το διαμερισμό των 

ψήφων και ουσιαστικά την μη ύπαρξη πολιτικής δύναμης η οποία να μπορεί να 

δημιουργήσει προβλήματα στην μοναρχία εκπροσωπώντας ένα μεγάλο τμήμα του 

λαού. Η συγκεκριμένη βουλή θα παραμείνει με τη σύνθεση που προέκυψε από τις 

εκλογές μέχρι τις εκλογές του 1993, (η κανονική διενέργεια εκλογών προβλεπόταν 

για το 1990) καθόσον είχε αποφασιστεί η παράταση της θητείας της, λόγω της 

εμπόλεμης κατάστασης της χώρας αλλά και την τροποποίηση του Συντάγματος το 

1992. (wikipedia.org 2017) 

Τις εκλογές του 1993 κερδίζει το σοσιαλιστικό κόμμα «Socialist Union of 

Popular Forces» και το οποίο προσπάθησε στο μέτρο του δυνατού να δώσει 

επιπλέον ελευθερίες στο λαό. Οι προσπάθειες αυτές αναγνωρίστηκαν από το 

μαροκινό λαό που το επιβράβευσε με αύξηση των εκλογικών του ποσοστών και με 

νέα νίκη στις εκλογές του 1997. Ο σχηματισμός της κυβέρνησης με βάση στελέχη 

του  «Socialist Union of Popular Forces» και του «Isticlal Party» σε συνδυασμό με 

την ανάληψη της βασιλείας από το νέο μονάρχη Mohammed VI το καλοκαίρι του 

1999 συνδυάστηκε με μεγάλες ελπίδες της τοπικής κοινωνίας για μια νέα πολιτική 

διαδρομή της χώρας προς την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 

ανάπτυξη της οικονομίας προς όφελος του λαού της χώρας. Ο βασιλιάς και η 

κυβέρνηση του εφάρμοσαν ένα φιλελεύθερο οικονομικό πρόγραμμα με έμφαση 

στην εμπορική σχέση με την Ε.Ε. και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων 

(IMF.org 2017). Παρά την ανάπτυξη της οικονομίας (ρυθμοί ανάπτυξης 6% την 

περίοδο 2000-2001και θετικοί μέχρι και σήμερα) δεν έγινε δυνατή τόσο η 

καταπολέμηση της ανεργίας (παρέμεινε περί το 10% αλλά με ποσοστά άνω του 

20% για τους νέους (IMF 2016).  

Στις εκλογές του 1997 το κόμμα «Justice and Development Party» 

καταλαμβάνει ποσοστό 4% και οκτώ έδρες στο κοινοβούλιο. Αποτελεί την 
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μετεξέλιξη του κόμματος «Constitutional and Democratic Popular Movement» της 

δεκαετίας του 197077 και ουσιαστικά είναι το πρώτο κόμμα που συμμετέχει στις 

εκλογές, πρεσβεύοντας στις αρχές του την επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες 

του Ισλάμ και την επιβολή του ισλαμικού νόμου, πάντα όμως σεβόμενο το 

υφιστάμενο θεσμό της μοναρχίας. Το κόμμα θα αναρριχηθεί στη δεύτερη θέση στις 

εκλογές του 2007 αναδεικνύοντας τη δυναμική του78. Η ανοδική πορεία του 

κόμματος συνεχίστηκε τόσο στις βουλευτικές εκλογές του 2011 όσο και των 

πρόσφατων του 2016. Παρά τις προσπάθειες του βασιλιά να ανακόψει την πορεία 

του ισλαμικού κόμματος ιδρύοντας για άλλη μια φορά ένα νέο πολιτικό κόμμα το 

«Authenticity and Modernity Party», οι ισλαμιστές κατάφεραν και κέρδισαν την 

ψήφο του μαρoκινού λαού καταλαμβάνοντας το 27,14 % των ψήφων (le_matin 

2016). Ο ηγέτης του κόμματος, Abdelilah Benkirane, συνέχισε να βρίσκεται στην 

πρωθυπουργία της χώρας79.  

Στην πρωθυπουργία της χώρας ευρίσκεται λοιπόν ένας μετριοπαθής 

ισλαμιστής ενός όμως κόμματος μέρος ενός πολιτικού συστήματος που ελέγχεται 

από τον βασιλιά της χώρας. Παρόλο που επιτυχημένη μέχρι τις εκλογές του 2011 

τακτική που ακολουθούσε ο εκάστοτε βασιλιάς της χώρας απέτυχε, είναι δεδομένο 

ότι και το ισλαμικό κόμμα που ηγείται της κυβέρνησης ελέγχεται από την μοναρχία. 

Η τακτική που εφάρμοζαν οι μονάρχες του Μαρόκου, σαφώς για την προάσπιση 

των πολιτικών τους συμφερόντων, εστιαζόταν στην ύπαρξη πληθώρας πολιτικών 

κομμάτων προκειμένου να υπάρχει διασπορά των ψήφων και να μην είναι δυνατή 

η γιγάντωση ενός πολιτικού σχηματισμού. Επιπλέον η δημιουργία σε τακτά 

χρονικά διαστήματα νέων πολιτικών σχηματισμών οι οποίοι απολάμβαναν την 

εύνοια του παλατιού προσέφερε νέες πολιτικές επιλογές στους ψηφοφόρους και 

ουσιαστικά την επίρριψη των ευθυνών στους προηγούμενους ευνοούμενους για 

την άσχημη ενίοτε πορεία της οικονομίας. Η τακτική δεν απέδωσε στις εκλογές του 

2011 και του 2016 όπου το  νεοσυσταθέν «Authenticity and Modernity Party», δεν 

κατάφερε να αποτελέσει εμπόδιο στο ισλαμικό κόμμα.  

                                                           
77 Είχε συμμετάσχει στις εκλογές του 1977 καταλαμβάνοντας ποσοστό 12,%. 
78 Σε επίπεδο ψήφων το ισλαμικό κόμμα έλαβε την πρώτη θέση με διαφορά 10.000 ψήφων από το 
Istiqlal τo οποίο όμως λόγω του εκλογικού συστήματος στη χώρα έλαβε 6 έδρες παραπάνω. 
79 Ο Abdelilah Benkirane είχε αναλάβει την πρωθυπουργία το 2011 μετά την πρώτη νίκη του 
ισλαμικού κόμματος στις εκλογές. Αντικαταστάθηκε με βασιλική παρέμβαση τον Μάρτιο του 2017 
από τον Saadeddine Othmani επίσης ηγετικό στέλεχος (νυν ηγέτης) του «Justice and Development 
Party». 
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Η άνοδος των ποσοστών του ισλαμικού κόμματος ερμηνεύεται ως μια 

ευρύτερη αποδοχή του πολιτικού Ισλάμ στη χώρα. Αυτή όμως η άνοδος συμβαίνει 

μια χρονική περίοδο όπου αυξάνονται και τα περιστατικά εμφάνισης 

ριζοσπαστικών ισλαμικών οργανώσεων. Οι βομβιστικές επιθέσεις που έλαβαν 

χώρα στην Καζαμπλάνκα τον Μάιο του 2003 είχαν στόχους ευρωπαϊκών και 

κυρίως ισπανικών συμφερόντων και κόστισαν τη ζωή σε 41 ανθρώπους80. 

(europarl.eu 2003). Η επιλογή των στόχων ισπανικών συμφερόντων σαφώς και θα 

πρέπει να συνδυαστεί με την κατοχή ως τμήμα της ισπανικής επικράτειας δύο 

θυλάκων στα ανατολικά παράλια του βορειοδυτικού τμήματος του Μαρόκου81. Τα 

δύο χερσαία αυτά τμήματα αποτελούν σημείο τριβής ανάμεσα στην Ισπανία και το 

Μαρόκο και σχετικά πρόσφατα η επίσκεψη του βασιλιά της Ισπανίας Juan Carlos I 

(2007) προκάλεσε την οργισμένη προφορική αντίδραση του βασιλιά του Μαρόκου 

Mohammed VI (aljazeera 2007). 

Η τραγική τρομοκρατική επίθεση στη Μαδρίτη το 2004 αποδόθηκε από την 

ισπανική δικαιοσύνη σε παρακλάδια της Al Qaeda που δρούσαν στη Βόρεια 

Αφρική χωρίς όμως να μπορέσουν να αποδείξουν την ενεργή συμμετοχή της 

τρομοκρατικής αυτής ομάδας στην επίθεση (The Associated Press 2007). Αντίθετα 

ανάμεσα στου συλληφθέντες υπήρχαν άτομα μαροκινής καταγωγής οι οποίο 

καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους στις επιθέσεις82.  

Τα δύο ανωτέρω περιστατικά (και κυρίως η επίθεση στην Καζαμπλάνκα) 

είχαν ως αποτέλεσμα η πολιτική της μαροκινής κυβέρνησης απέναντι στους 

ισλαμιστές να γίνει πιο περιοριστική και αυστηρή. Πέρα από τις κατηγορίες για 

σχέση των εξτρεμιστών με το επίσημο ισλαμικό κόμμα της χώρας το παλάτι έδωσε 

διευρυμένες αρμοδιότητες στις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας σε μια 

προσπάθεια πρόληψης αντίστοιχων τρομοκρατικών επιθέσεων στο μέλλον. 

Παρόλο όμως που τα θεσμικά ισλαμικά κόμματα είναι σχετικά δυνατόν να 

ελεγχθούν και το ισχύον πολιτικό σύστημα στην χώρα να περιορίσει την πολιτική 

τους δράση, το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί στις ριζοσπαστικές ισλαμιστικές 

οργανώσεις που δρούσαν ή συνεχίζουν να δρουν στο Μαρόκο. Οι περισσότεροι 

                                                           
80 Οι βομβιστές έθεσαν ως στόχο μεταξύ άλλων το "Σπίτι της Ισπανίας" και το Ισπανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο, 
81 Αφορά τα ισπανικά εδάφη της Θεούτα (Ceuta) και της Μελίγια (Melillia) για τα οποία το Μαρόκο 
θεωρεί ότι θα έπρεπε να ανήκουν στην επικράτεια του.  
82 Αφορά τον Jamal Zougam ο οποίος ζούσε στη Μαδρίτη και ήταν από τους πρώτους 
συλληφθέντες μετά από 20 μήνες ερευνών. 
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αναλυτές συνδέουν τις οργανώσεις αυτές με παρακλάδια της οργάνωσης Al 

Qaeda στην Βόρεια Αφρική και ειδικά στο Μαρόκο. Η ισλαμική οργάνωση 

«Moroccan Islamic Combatant Group» (GICM) θεωρείται ως το προπύργιο των 

τρομοκρατών στη χώρα με μέλη τα οποία έχουν εκπαιδευτεί στο Αφγανιστάν και 

αποτέλεσαν τους πυρήνες της οργάνωσης στο Μαρόκο και συνδέθηκε άμεσα με 

τις επιθέσεις του 2003 και του 2004. (TRAC 2014) (STANFORD_UNIVERSITY 

2012). Η οργάνωση μέσω των τρομοκρατικών επιθέσεων επιθυμούσε την ίδρυση 

ισλαμικού κράτους στην επικράτεια του Μαρόκου. Δέχθηκε όμως ισχυρό πλήγμα 

το 2007 όταν μετά από δράση των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας πολλά μέλη 

της συνελήφθηκαν. 

Το Μαρόκο ανέκαθεν χρησιμοποιήθηκε ως ένας βραχίονας των 

Ευρωπαίων και κυρίως των ΗΠΑ διαχρονικά83 στην Βόρεια Αφρική. Το σταθερά 

φιλοδυτικό καθεστώς της χώρας χρησιμοποιήθηκε ως εμπροσθοφυλακή στην 

προσπάθεια για έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων στην περιοχή και κυρίως στην 

Αλγερία και στη Λιβύη (Κεφαλά 2015). Πλέον όμως η χώρα χαρακτηρίζεται από 

πολλούς ως φυτώριο τρομοκρατών οι οποίοι δύναται να δράσουν σε ολόκληρη την 

Ευρώπη (DW 2017). Η αποφασιστικότητα της μαροκινής κυβέρνησης για την 

πάταξη της τρομοκρατίας καθώς και η αμερικανική βοήθεια και συνδρομή είναι 

δεδομένη και πλέον αναμένονται συγκεκριμένες ενέργειες για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας η οποία πλήττει βαθύτατα το Μαρόκο στον τομέα του 

Τουρισμού, βασική πηγή οικονομικών οφελών για την χώρα. Η ίδρυση της 

υπηρεσίας «Central Bureau of Judicial Investigation» το 2015 συνοδεύτηκε από 

μια σειρά συλλήψεων ατόμων τα οποία κατηγορήθηκαν για σχέση με ισλαμιστικές 

τρομοκρατικές οργανώσεις (moroccoworldnews 2017).  

 

 

 

  

                                                           
83 Το Μαρόκο ήταν η πρώτη χώρα όπου αναγνώρισε τις ΗΠΑ το 1777, ενώ από τις αρχές του 
επόμενου αιώνα είχε συμφωνήσει σε αμυντική συνεργασία και παροχή διευκολύνσεων σε 
αμερικανικά πλοία που ευρίσκοντο στην περιοχή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

«ΤΥΝΗΣΙΑ» 

  

Εικόνα 6: «Πολιτικός Χάρτης και Σημαία της Τυνησίας » 

 

Η Δημοκρατία της Τυνησίας είναι το μικρότερο από τα κράτη της βόρειας 

Αφρικής. Με έκταση λίγο μεγαλύτερη από της Ελλάδας (162.000 τ. χλμ.) και 

πληθυσμό ο οποίος αυξάνεται συνεχώς και το 2016 ξεπέρασε τα έντεκα 

εκατομμύρια84, η Τυνησία παραμένει μια χώρα όπου η οικονομία της βασίζεται 

στην γεωργία και μέχρι πριν από μερικά χρόνια στον τουρισμό. 

 Η ιστορία της Τυνησίας σε γενικές γραμμές ακολούθησε αυτήν των 

χωρών της περιοχής. Αποτέλεσε τμήμα του αραβικού κράτους και μετά από μία 

σύντομη κυριαρχία των Ισπανών, κομμάτι της οθωμανικής αυτοκρατορίας από το 

δέκατο έκτο αιώνα. Στο πλαίσιο της κυριαρχίας της περιοχής από τους 

Οθωμανούς παραχωρήθηκαν στους κατοίκους της, δικαιώματα μια άτυπης 

ανεξαρτησίας σε παρόμοιο πλαίσιο με τις άλλες χώρες της περιοχής και 

ουσιαστικά το μπεηλίκι της Τύνιδας ήταν ανεξάρτητο από το 1705. Η σταδιακή 

κατάρρευση της οθωμανικής αυτοκρατορίας έδωσε την ευκαιρία στους Γάλλους να 

καταλάβουν την περιοχή το 1881. Ο λαός της Τυνησίας αντέδρασε έντονα με 

διαδηλώσεις οι οποίες κατεστάλησαν βίαια από το γαλλικό στρατό. Με τη συνθήκη 

του Μπαρντό το 1883 η Τυνησία αποτέλεσε προτεκτοράτο της Γαλλίας και ο 

Γάλλος επίτροπος που διοριζόταν από το Παρίσι ήταν ο κύριος υπεύθυνος για τη 

διαχείριση των εξωτερικών υποθέσεων, την άμυνα των συνόρων, τη διατήρηση 

της εσωτερικής ασφάλειας και την ευθύνη για τη διεξαγωγή διοικητικών 

μεταρρυθμίσεων (www.kathimerini.gr 2014). Ως αποτέλεσμα ο Μπέης δεν είχε τον 

έλεγχο των στρατιωτικών δυνάμεων στην επικράτεια του, ενώ οι Γάλλοι 

                                                           
84 Σύμφωνα με την επίσημη εκτίμηση του ΟΗΕ για το 2016 ο πληθυσμός της Τυνησίας ανερχόταν 
σε 11.266.000 κατοίκους. (www.ins.tn 2017) 
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χρησιμοποίησαν την επιρροή τους για την προώθηση των συμφερόντων γαλλικών 

εταιρειών στην χώρα. 

Οι αρχές του επόμενου αιώνα συνδυάστηκαν με την ανάπτυξη του 

αραβικού εθνικισμού στην περιοχή της βόρειας Αφρικής καθώς και την επιστροφή 

στις αξίες του ισλαμισμού. Ανάπτυξη η οποία όπως έχει αναφερθεί και σε 

προηγούμενα κεφάλαια αποτελεί προϊόν τόσο την τάσης για ανεξαρτησία των 

λαών της περιοχής αλλά και την απομάκρυνση από την Υψηλή Πύλη. Στην 

Τυνησία η εθνικιστική τάση βρίσκει έκφραση στην ίδρυση τον Φεβρουάριο του 

1907 του κόμματος «Κίνημα των νέων Τυνησίων». Στο συγκεκριμένο κόμμα 

ανταμώνουν τόσο η τάση για ανεξαρτησία όσο και η τάση για επιστροφή στο 

πραγματικό Ισλάμ (Κεφαλά 2015). Το κίνημα όμως δεν θα μακροημερεύσει. Οι 

γαλλικές δυνάμεις θα το διαλύσουν έως το τέλος της δεκαετίας. Στις 4 Ιουνίου του 

1920 στην Τυνησία ιδρύεται το «Συνταγματικό Φιλελεύθερο Κόμμα» πιο γνωστό 

ως Ντεστούρ85. Με σαφείς εθνικιστικές απόψεις και κύριο σκοπό την επιδίωξη της 

ανεξαρτησίας της χώρας το συγκεκριμένο κόμμα και το διάδοχο του (Νεο 

Ντεστούρ), θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο μέχρι και τις παραμονές του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το κόμμα θα διασπαστεί στις αρχές της επόμενης 

δεκαετίας και η συνέχεια του θα εμφανιστεί το 1934 όποτε το κόμμα μετονομάζεται 

σε Νέο Ντεστούρ86. Ηγέτης του νέου κόμματος αναλαμβάνει ο Habib Bourguiba87. 

Με αμείωτη πολιτική δράση το κόμμα και οι υποστηρικτές του αναζητούν και 

απαιτούν την ανεξαρτησία της χώρας. Για τη δράση τους αυτή φυλακίζονται από 

τις γαλλικές δυνάμεις ενώ το κόμμα τους διαλύεται (Hourani 2002).  

Η ένοπλη σύρραξη η οποία ξεκίνησε το 1952 έφερε αποτελέσματα δύο 

χρόνια αργότερα όταν η γαλλική κυβέρνηση υποσχέθηκε την ανεξαρτησία στην 

Τυνησία. Στο πλαίσιο της ανωτέρω δέσμευσης η Τυνησία ανακηρύσσεται 

ανεξάρτητη στις 2 Μαρτίου του 1956. Οι πρώτες ελεύθερες εκλογές λαμβάνουν 

χώρα το 1957 και το Νέο Ντεστούρ με ηγέτη τον Habib Bourguiba θριαμβεύει. Με 

πρόσφατη την μεγάλη εκλογική του νίκη ο Bourguiba καταργεί τη βασιλεία και 

αναλαμβάνει την εξουσία ως πρώτος πρόεδρος της χώρας. Η άνοδος στο ύψιστο 

                                                           
85 Constitutional Liberal Party ή al-Ḥizb al-Ḥurr ad-Dustūrī (στα αραβικά).  
86 NEW Constitutional Liberal Party 
87 O Habib Bourguiba γεννήθηκε στο Μοναστήρι (της σημερινής ΠΓΔΜ) το 1907 πριν μεταβεί για 
εγκατάσταση με την οικογένεια του στην Τύνιδα. Ήταν δικηγόρος και σπούδασε στο Παρίσι. 
Επέστρεψε στην Τυνησία το 1920 όπου και ξεκίνησε την πολιτική του δράση. 
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αξίωμα συνοδεύτηκε με μια μετατροπή της νεοσύστατης δημοκρατίας σε μια χώρα 

με ένα πολιτικό κόμμα και με λίγο αργότερα με ένα ισόβιο πρόεδρο. Σταδιακά έως 

το 1987 ο Bourguiba, δημιουργεί ένα προσωποπαγές πολιτικό σύστημα το οποίο 

φτάνει στο αποκορύφωμα του το 1975 όταν ο ίδιος με αλλαγή του Συντάγματος 

ανακηρύσσεται ως ισόβιος πρόεδρος της χώρας (Perkins 2004). 

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του ο Bourguiba ακολούθησε μια σαφώς 

φιλοδυτική διακυβέρνηση η οποία βασίστηκε σε εφαρμογή δυτικού τύπου 

κυβερνητικών δομών, με έμφαση στην ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην 

κοινωνία, στην ανάπτυξη εμπορικών και πολιτικών σχέσεων με τις χώρες της 

Δύσης και κυρίως τη Γαλλία, καθώς και της προσέλκυσης δυτικών κεφαλαίων με 

έμφαση στην προσπάθεια ανάπτυξης. Η ανάπτυξη της οικονομία όμως στις αρχές 

της δεκαετίας του 1970 δεν είχε τους ρυθμούς που ανέμεινε η κυβέρνηση και έτσι 

η δυσαρέσκεια στις λαϊκές τάξεις ήταν πλέον εμφανής. Οι προσπάθειες για 

μεταρρυθμίσεις στην οικονομία της χώρας δεν απέδωσαν και ως αποτέλεσμα η 

λαϊκή δυσαρέσκεια άρχισε να διογκώνεται. Την απογοήτευση του λαού ενίσχυαν 

τόσο τα προνόμια που χαρακτήριζαν τον στενό κύκλο του προέδρου αλλά και 

οιγενικότερες πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.   

Στην δεκαετία του 1970 είχε ήδη διαμορφωθεί ένα κλίμα παναραβισμού, με 

τάση για επιστροφή στις ρίζες του Ισλάμ. Τα ριζοσπαστικά και επαναστατικά 

κινήματα στην Μέση ανατολή και στην βόρεια Αφρική είχαν αναπτυχθεί και το 

πολιτικό Ισλάμ αναζητούσε πολιτικό ρόλο στην περιοχή. Το κοσμικό κράτος στην 

Τυνησία είχε αποτύχει κατά την άποψη των ευρέων μαζών του λαού και οι 

οργανώσεις που εξέφραζαν το πολιτικό Ισλάμ στη χώρα είχαν βρει πρόσφορο 

έδαφος για την απόκτηση όλο και περισσότερο λαϊκής αναγνώρισης. Το κλίμα 

μάλλον ενισχύθηκε με την ισλαμική επανάσταση στο Ιράν αλλά και την ανάμειξη 

του ΔΝΤ στα εσωτερικά της χώρας το 1983. Οι διαδηλώσεις του ίδιου έτους στην 

πρωτεύουσα της χώρας καταπνίγονται με σκληρό τρόπο από το καθεστώς. Η 

αρχή του τέλους για το καθεστώς του προέδρου Bourguiba ήταν γεγονός. Το 1987 

ο στρατηγός Zine El Abidine Ben Ali ο οποίος εκτελούσε καθήκοντα 

πρωθυπουργού αναλαμβάνει την διακυβέρνηση της χώρας88. Η αλλαγή έγινε 

                                                           
88 Η αλλαγή στην ηγεσία του καθεστώτος έγινε αναίμακτα με τον στρατηγό να αναλαμβάνει την 
διακυβέρνηση με ουσιαστική αποπομπή του Bourguiba ως «μη ικανό να εκτελεί τα καθήκοντα του 
από ιατρικής άποψης.»  
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αποδεκτή με συγκρατημένη αισιοδοξία από τον λαό ο οποίος ανέμενε 

περισσότερες ελευθερίες.   

Η επιρροή του πολιτικού Ισλάμ στην χώρα, όπως αναφέρθηκε, ήταν 

εμφανής. Στην προσπάθεια του να εξισορροπήσει τις καταστάσεις ο νέος 

πρόεδρος προσπάθησε να βρει διαδρόμους επικοινωνίας με τους Ισλαμιστές της 

χώρας σε μια τάση για επαναφορά της πολιτικής ηρεμίας στην χώρα. Η άρνηση 

του όμως να αναγνωρίσει τους φορείς που εξέφραζαν το πολιτικό Ισλάμ στη χώρα 

ουσιαστικά έθεσε εκτός πολιτικού κάδρου του Ισλαμιστές οι οποίο δεν είχαν 

επίσημο λόγο στη χώρα και δρούσαν στο παρασκήνιο στα όρια της νομιμότητας. 

Το μονοκομματικό πολιτικό σύστημα το οποίο εγκαθίδρυσε ο προκάτοχος του 

σαφώς και βόλευε τον Ben Ali, ο οποίος διατήρησε το υπάρχον σύστημα και κατά 

την διακυβέρνηση του, στερώντας τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, ανάμεσα τους 

και τους ισλαμιστές, στην διεκδίκηση της εξουσίας στην Τυνησία. Με εκλογικές 

διαδικασίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από απίστευτα ποσοστά εκλογής για τον 

μοναδικό υποψήφιο πρόεδρο89 αλλά και συνταγματικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες 

στηρίζουν την μοναρχία του o  Ben Ali θα διατηρήσει την εξουσία μέχρι το 2011. 

Μέχρι την μεγάλη επανάσταση του 2011, η χώρα αντιμετώπισε τον προηγούμενο 

έτος (2010) νέες ταραχές οι οποίες ήταν προμήνυμα των γεγονότων που άλλαξαν 

τον ρου της πολιτικής ιστορίας στην χώρα. 

Μια από τις αιτίες των ταραχών ήταν σαφώς και η ανεργία η οποία χτύπαγε 

κυρίως τους νέους ανθρώπους με πανεπιστημιακή μόρφωση. Αλλά και η φτώχεια 

η έντονη και δυσβάσταχτη φορολογία και το αυταρχικό καθεστώς που δεν έδινε 

κανένα περιθώριο ανάπτυξης. Ένας από αυτούς που κατέβηκαν στους δρόμους 

για να διαμαρτυρηθούν ήταν ο Μοχάμεντ Μπουαζίζι, μικροπωλητής από την μικρή 

πόλη Σίντι Μπου Ζαύντ. Πάνω στην απόγνωση του για ένα κράτος το οποίο δεν 

του επέτρεπε να ζήσει με αξιοπρέπεια αυτοπυρπολήθηκε τον Δεκέμβριο του 2010, 

έξω από το κυβερνείο της γενέτειρας του, και πέθανε λίγες ημέρες αργότερα 

αποτελώντας το σύμβολο του ξεσηκωμού χιλιάδων συμπατριωτών του εναντίον 

του καθεστώτος (Ζαχάρωφ 2016). Οι συνεχιζόμενες διαδηλώσεις παρά την έντονη 

αντίδραση των δυνάμεων καταστολής είχαν ως αποτέλεσμα την άτακτη φυγή του 

                                                           
89 Είναι χαρακτηριστικό ότι στις προεδρικές εκλογές του 1994 το κόμμα του έλαβε ποσοστό 99,9% 
και συνολικά 2,987,375 ψήφους ενώ μόλις 2500 ψηφοδέλτια ήταν λευκά. Αντίστοιχα οι 
συνταγματικές μεταρρυθμίσεις του 2002 υπερψηφίστηκαν με ποσοστό 99,52% στο δημοψήφισμα 
που έλαβε χώρα (wikipedia.org 2017) 
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προέδρου από την χώρα. Οι πολίτες της Τυνησίας ζήτησαν τον εκδημοκρατισμό 

της χώρας και την διενέργεια ελεύθερων εκλογών μακριά από το απολυταρχικό 

μονοκομματικό καθεστώς. Η φυγή του προέδρου Ben Ali σηματοδότησε την 

λεγόμενη «Αραβική Άνοιξη» όχι μόνο στην Τυνησία αλλά και σε αρκετές άλλες 

αραβικές χώρες. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο στις 17 Ιανουαρίου σχηματίστηκε κυβέρνηση εθνικής 

ενότητας η οποία αποφασίζει την πολιτική αμνηστία σε όλους τους πολιτικούς 

αντιπάλους του καθεστώτος και την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων. Με 

δεδομένη πλέον την εγκαθίδρυση δημοκρατικών διαδικασιών και την απαρχή 

πολιτικής ελευθερίας θα κάνει δυναμικά την επανεμφάνιση του το κίνημα Εnnhada 

(Ennhada party ή Renaissance Party) το οποίο αυτό προσδιορίζεται ως το 

ισλαμικό δημοκρατικό πολιτικό κόμμα της Τυνησίας (Ghannouchi 2016). Έχοντας 

τις ρίζες του στο κίνημα «The Movement of Islamic Tendency»  στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980, το κίνημα μετεξελίχθηκε σε ένα μετριοπαθές ισλαμικό κόμμα 

το οποίο πλήρωσε τις απολυταρχικές τάσεις του ισόβιου προέδρου της Τυνησίας 

Zine El Abidine Ben Ali, με απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε εκλογική 

διαδικασία (πλην ανεξαρτήτων υποψηφίων στις βουλευτικές εκλογές) αλλά και με 

φυλακίσεις και εξορίες περί των 25000 μελών του (staff_reuters 2011). Σύμφωνα 

με την διεθνή βιβλιογραφία το κίνημα επηρεάστηκε, αρχικά τουλάχιστον από την 

Ιρανική Επανάσταση αλλά και το κίνημα των Αδελφών Μουσουλμάνων (Wright 

2001). Η ρητορική του κινήματος αφορά μια στροφή στον ισλαμισμό με έμφαση 

στον αραβικό εθνικισμό και με σοσιαλιστικές απόψεις διακυβέρνησης. Δεν 

αποπέμπει όμως τη σχέση με τη Δύση και του δυτικού τύπου διακυβέρνησης 

θεσμούς.  Ιστορικός ηγέτης του κινήματος θεωρείτε ο Rached Ghannouchi ο 

οποίος πλέον της μιας αρχικής τριετίας στην δεκαετία του 1980 (1984-1987), 

ανέλαβε τα ηνία του κινήματος το 1991 και ενίοτε διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στη πολιτική ζωή της χώρας. 

Μέσα σε ένα αρκετά έντονο πολιτικό περιβάλλον με αρκετά βίαια επεισόδια 

μεταξύ φανατικών μουσουλμάνων και μετριοπαθέστερων πολιτικών ομάδων, οι 

πρώτες ελεύθερες βουλευτικές εκλογές στην Τυνησία διεξήχθησαν σχεδόν δέκα 

μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 201190.  To Ennhada party ήταν ο μεγάλος 

νικητής των εκλογών κερδίζοντας το 37% των ψήφων και καταλαμβάνοντας τις 

                                                           
90 Μέχρι τότε καθήκοντα προέδρου εκτελούσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Fouad Mebazaa. 
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ογδόντα εννέα από τις διακόσιες δέκα επτά έδρες του κοινοβουλίου 

(Tunisia_Live.net 2011). Κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν υπερέβη το εννέα 

τοις εκατό στην εν λόγω εκλογική διαδικασία καταδεικνύοντας την πανσπερμία 

ιδεών, απόψεων και πολιτικών επιρροών στην χώρα. Ως φυσικό επακόλουθο της 

μη επίτευξης αυτοδυναμίας σχηματίστηκε κυβέρνηση συνεργασίας,η οποία έλαβε  

ψήφο εμπιστοσύνης από το νικητή των εκλογών και τα κόμματα Democratic 

Forum for Labour and Liberties και  Congress for the Republic . Το Δεκέμβριο του 

ίδιου έτους η νεοσύστατη βουλή ανέδειξε τον Moncef Marzouki (ο όποιος 

προερχόταν από το κόμμα Congress for the Republic91) ως ενδιάμεσο πρόεδρο 

μέχρι την ψήφιση νέου συντάγματος και την ανάδειξη νέου προέδρου. 

Η πορεία όμως της χώρας μέχρι τις επόμενες εκλογές δεν ήταν ήρεμη. Στην 

πολιτική σκηνή της Τυνησίας, μετά την νομιμοποίηση του συνόλου των πολιτικών 

σχηματισμών, εμφανίστηκαν ισλαμικά ριζοσπαστικά κινήματα τα οποία πίεζαν για 

την ψήφιση και την καθιέρωση του ισλαμικού νόμου στη χώρα και αποπομπή του 

κοσμικού χαρακτήρα του.  Οι πιέσεις σε όλα τα επίπεδα συνεχίστηκαν με βίαια 

επεισόδια, ακρότητες καθώς και δολοφονίες πολιτικών υπέρμαχων του κοσμικού 

χαρακτήρα του κράτους όπως συνέβη τον Ιούλιο του 2013 όταν ο Μοχάμεντ 

Μπράχμι92, ένα ηγετικό στέλεχος της αντιπολίτευσης, δολοφονήθηκε 

από ένοπλο στην πρωτεύουσα Τύνιδα (newpost.gr 2013). Οι διεργασίες μεταξύ 

των πολιτικών κομμάτων για την θέσπιση νέου Συντάγματος καρποφόρησαν τον 

Ιανουάριο του 2014 όταν και η βουλή της χώρας υπερψήφισε με συντριπτική 

πλειοψηφία το νέο Σύνταγμα. 

Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας για ευρεία συναίνεση στην αποδοχή του 

νέου Συντάγματος93 τα μέλη της Εθνικής Συντακτικής Συνέλευσης μνημονεύουν 

όχι μόνο τις κοσμικές αλλά και ισλαμικές αρχές στο κείμενο. Σαφώς και γίνεται 

αναφορά στην επανάσταση που έλαβε χώρα στα τέλη του 2010 μέχρι την εκδίωξη 

του προέδρου Ben Ali, και στους Τυνήσιους πολίτες που χάθηκαν στον αγώνα για 

εκδημοκρατισμό και ενάντια στην διαφθορά και στην καταπίεση. Στο προοίμιο του 

Συντάγματος (www.legislation.tn 2014) γίνεται επίσης αναφορά στην 

                                                           
91 Πρόκειται για το δεύτερο κόμμα το οποίο στις εκλογές του 2011 είχε λάβει ποσοστό 9 % και 29 
έδρες. Είναι ένα κέντρο-αριστερό κοσμικό κόμμα το οποίο ιδρύθηκε το 2007, νομιμοποιήθηκε το 
2011 και είχε ως ηγέτη τον Marzouki.  
92 Ο Μπράχμι ήταν γενικός συντονιστής του Λαϊκού Κινήματος, μέλος της εθνικής συντακτικής 
συνέλευσης της Τυνησίας και υπέρμαχος του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους.  
93 Constitution de la République tunisienne 
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προσκόλληση του Τυνησιακού λαού στις διδασκαλίες του Ισλάμ, στην πίστη στις 

ανθρώπινες αξίες και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μνημονεύεται επίσης η αραβική 

και ισλαμική ταυτότητά του λαού της χώρας στο πλαίσιο ενός αστικού κράτους 

όπου κυρίαρχο στοιχείο είναι ο λαός. Σημαντικό σημείο αποτελούν το δύο πρώτα 

άρθρα όπου τονίζεται ότι η Τυνησία είναι ένα κοσμικό κράτος το οποίο βασίζεται 

στην ελεύθερη βούληση του λαού του. Στο πρώτο άρθρο βέβαια, γίνεται σαφής 

αναφορά ότι το Ισλάμ είναι η επίσημη θρησκεία του κράτους. Όπως επισημαίνει η 

καθηγήτρια Βιβή Κεφαλά μπορεί να μην γίνεται καμία αναφορά στη Σαρία και στην 

ισλαμική νομοθεσία αλλά οι αναφορές του προοιμίου περί αραβο-μουσουλμανικής 

ταυτότητας και του αραβικού και μουσουλμανικού έθνους μέρος του οποίου είναι 

και οι Τυνήσιοι αποτελούν μια έννοια ισλαμικού Συντηρητισμού (Κεφαλά 2015), 

αποτέλεσμα της προσπάθειας συγκερασμού απόψεων και ιδεών ανάμεσα στα 

μέλη της επιτροπής. 

 Επόμενο βήμα προς την πολιτική εξομάλυνση της χώρας αποτέλεσαν οι 

βουλευτικές εκλογές οι οποίες έγιναν τον Οκτώβριο του 2014. Για την 

αντιμετώπιση του ισλαμικού κόμματος Ennhada δημιουργήθηκε ένας νέος 

πολιτικός φορέας, ένας συνασπισμός κοσμικών κομμάτων που έλαβε την 

ονομασία Nidaa Tounes (H φωνή της Τυνησίας). Ο συνασπισμός ουσιαστικά είχε 

ξεκινήσει την πολιτική του δράση από το 2012, όταν ιδρύθηκε ως ένα αντίβαρο 

στην εξτρεμιστική δράση και στην προσπάθεια διατάραξης του κοσμικού 

χαρακτήρα του κράτους όπως διακήρυσσαν οι συντελεστές του 

(businessnews.com 2014). Στο κόμμα όπως μετεξελίχθηκε στην πορεία 

εντάχθηκαν πολιτικοί από ένα ευρύ φάσμα ιδεολογίας, ακόμα και πρώην 

συνεργάτες του προέδρου Ben Ali. Στην προσπάθεια για περιορισμό του πολιτικού 

Ισλάμ όπως αυτό εκφραζόταν από το Ennahda, αριστεροί πολιτικοί συναντήθηκαν 

και συμφώνησαν για κοινή πολιτική κάθοδο με προοδευτικούς εργατικούς, 

συνδικαλιστές αλλά και υποστηρικτές του πρώην προέδρου Habib Bourguiba. 

Παρόλο που στον συνασπισμό το 2013 εντάχθηκαν και άλλα κοσμικά πολιτικά 

κόμματα δημιουργώντας την «Ένωση για την Τυνησία»94 το Nidaa Tounes 

αποφάσισε την κάθοδο στις εκλογές με τη συγκεκριμένη οργάνωση και ονομασία 

διατηρώντας την «Ένωση» εκτός εκλογικής διαδικασίας. 

                                                           
94 Το 2013 τόσο το Republican Party όσο και ανεξάρτητοι πολιτικοί ενώθηκαν με το Nidaa Tounes 
στην ευρύτερη προσπάθεια επικράτησης στις εκλογές.  
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 Οι βουλευτικές εκλογές αποτέλεσαν ένα θρίαμβο για το συνασπισμό ο 

οποίος πρώτευσε αποσπώντας το τριάντα οκτώ τοις εκατό σχεδόν των 

ψήφων(37,56%) καταλαμβάνοντας ογδόντα έξι έδρες στο κοινοβούλιο. Αντίθετα το 

ισλαμικό Ennahda αντιμετώπισε την μείωση των εκλογικών του ποσοστών 

(27,79%) καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση και εξήντα εννέα έδρες (www.ndi.org 

2015). Μετά από μια μακρά περίοδο διαβουλεύσεων και εκατέρωθεν 

συμβιβασμών τα δύο μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα ή αλλιώς οι εκφραστές του 

κοσμικού χαρακτήρα του κράτους και του πολιτικού Ισλάμ της χώρας 

συμφώνησαν στη δημιουργία κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Habbib Essint 

(www.tovima.gr 2015). Ενδιάμεσα σε δύο γύρους είχαν διεξήχθη οι πρώτες 

ελεύθερες προεδρικές εκλογές της χώρας. Μετά τον πρώτο γύρο της 23ης  

Νοεμβρίου του 2014 οι δύο υποψήφιοι οι οποίοι συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα 

ποσοστά και προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο ήταν ο Beji Caid Essebsi ο οποίος 

υποστηρίχθηκε από το Nidaa Tounes και ο Moncef Marzouki ο οποίος 

υποστηρίχθηκε από το κεντροαριστερό κοσμικό κόμμα Congress for Republic. Στο 

δεύτερο γύρο ο υποψήφιος του Nidaa Tounes επικράτησε με ποσοστό 55,68 % 

και συνεπώς αποτέλεσε τον πρώτο δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ισλαμικό Ennahda δεν υποστήριξε επίσημα κάποιον 

υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές αλλά ο ηγέτης του Rached 

Ghannouchi εκτιμάται ότι στο παρασκήνιο υποστήριξε τον νικητή των εκλογών 

(reuters 2014). O ιστορικός ηγέτης της χώρας σε ηλικία 91 ετών σήμερα (2017), εκ 

των ιδρυτών του Nidaa Tounes έχει μακρά πολιτική σταδιοδρομία και εμπειρία 

καθόσον έχει διατελέσει σε πολλές υπουργικές θέσεις στο παρελθόν ενώ υπήρξε 

και ο πρωθυπουργός της μεταβατικής κυβέρνησης μετά την λαϊκή εξέγερση του 

2011. Ένθερμος υποστηρικτής του κοσμικού χαρακτήρα της Τυνησίας βρίσκεται  

αντιμέτωπος με την προσπάθεια των ισλαμιστών να αναρριχηθούν στην εξουσία 

μέσω οποιοδήποτε τρόπου, με αποκορύφωμα την επίθεση φανατικών ισλαμιστών 

σε μουσείο της Τύνιδας τον Μάρτιο του 2015 όπου είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 

άνω των είκοσι ανθρώπων η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν τουρίστες 

θέτοντας την χώρα σε ένα νέο γύρο εσωστρέφειας και στερώντας της, τα 

σημαντικά έσοδα του τουριστικού συναλλάγματος (kathimerini.gr 2015).  

 



60 

 

Η άνοδος του πολιτικού Ισλάμ στη Β.Αφρική -  Συνέπειες για την Ελλάδα 

 

Ο Beji Caid Essebsi, αντιμετώπισε την πρώτη σοβαρή πολιτική κρίση τον 

Αύγουστο του 2016 όταν η Βουλή απέσυρε την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο 

του πρωθυπουργού Habib Essid. Κατόπιν νέων διαβουλεύσεων και διεργασιών, 

στις 27 Αυγούστου του ίδιου έτους νέος πρωθυπουργός της χώρας αναδείχθηκε ο 

Youssef Chahed95. 

 Η κατάσταση στην Τυνησία δεν έχει ακόμα ομαλοποιηθεί.  Μπορεί οι 

μετριοπαθείς ισλαμιστές του Ennahda να παρέχουν την υποστήριξη τους στη νέα 

κυβέρνηση, όμως η εσωτερική πολιτική σταθερότητα κρίνεται εύθραυστη κυρίως 

λόγω της δράσης των φανατικών ισλαμιστών. Είναι σαφές ότι η κοινωνική 

ευημερία είναι ο βασικός παράγοντας που θα επιφέρει πολιτική ηρεμία και θα 

εδραιώσει τη δημοκρατία στη χώρα.  

 

 

 

  

                                                           
95 Ο Youssef Chahed προέρχεται από το κόμμα Nidaa Tounes και ήταν Υπουργός Εσωτερικών 
πριν αναλάβει τα νέα του καθήκοντα. Εκλέχτηκε με ευρεία πλειοψηφία (167 ψήφους) έχοντας την 
υποστήριξη των μεγαλυτέρων κομμάτων της χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

«ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗ Β. ΑΦΡΙΚΗ – ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ» 

Η ανάλυση των προηγουμένων κεφαλαίων, για κάθε χώρα, είχε σχεδόν τον 

ίδιο επίλογο, έναν κοινό παρανομαστή κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, 

τις εξεγέρσεις των πληθυσμών ενάντια στις τοπικές ηγετικές ομάδες οι οποίες 

έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της «αραβικής άνοιξης». Μια λαϊκή έκρηξη της 

οποίας το μέγεθος και οι επιδράσεις που επέφερε δεν έγινε δυνατόν να 

προβλεφθούν. Αλλά και κατά την εξέλιξη των εξεγέρσεων οι δυτικές δυνάμεις δεν 

είχαν καμία δυνατότητα να επέμβουν και να επηρεάσουν ή να διαμορφώσουν 

καταστάσεις σε περιοχές όπου σημαντικά συμφέροντα τους ευρισκόταν σε 

κίνδυνο. Ένας κίνδυνος ο οποίος αυξήθηκε με την εμφάνιση νέων βασικών 

δρώντων στο συγκεκριμένο σύστημα, την παρουσία ισλαμικών πολιτικών 

κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό του συνόλου των βορειο-αφρικανικών χωρών. 

Μέσα στο πλαίσιο των αρχών και των ιδεών του πολιτικού Ισλάμ διαμορφώνονται 

νέα δεδομένα για τη λειτουργία των συγκεκριμένων αυτών κρατών αλλά και 

εγείρονται θέματα για την περιφερειακή ασφάλεια σε ολόκληρο το υποσύστημα της 

Μεσογείου.  

Αναζητώντας τα αίτια των εξεγέρσεων θα ήταν πιθανότατα σφάλμα να 

επικεντρωθεί ένας αναλυτής στο ρόλο της Θρησκείας ως κύριο λόγο της 

«αραβικής άνοιξης». Πιθανότατα η επικράτηση των ισλαμικών πολιτικών 

κομμάτων στις πρώτες ελεύθερες εκλογές που έγιναν σε Τυνησία, Αλγερία, Λιβύη 

και κυρίως η επικράτηση των «Αδελφών Μουσουλμάνων» στην Αίγυπτο να δίνει 

την εντύπωση ότι οι εκφραστές του πολιτικού Ισλάμ μετατράπηκαν σε ένα μέσο 

υποκίνησης των λαϊκών μαζών σε όλες τις χώρες της περιοχής. Όμως τα 

βαθύτερα αίτια των εξεγέρσεων δεν είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα. Οι αιτίες των 

μαζικών διαδηλώσεων, της λαϊκής αντίδρασης κατά των καθεστώτων είχαν κυρίως 

κοινωνικά αίτια. Η ανάγκη για ισότητα, για ισονομία, για επαγγελματική 

εξασφάλιση, για αναδιανομή του πλούτου έβγαλαν χιλιάδες μουσουλμάνους στους 

δρόμους διαμαρτυρόμενους. Τα προβλήματα διαβίωσης των κατοίκων των χωρών 

αυτών ώθησαν τους λαούς να ενεργοποιηθούν, να αφήσουν πίσω τους χρόνια 

αδράνειας και να εναντιωθούν σε καθεστώτα τα οποία κυβερνούσαν για δεκαετίες. 
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 Αυτό το κοινωνικό τέλμα εκμεταλλεύτηκαν ισλαμικές οργανώσεις και 

προσπάθησαν να καλύψουν τα κενά σε θέματα κοινωνικής μέριμνας, σε 

περίθαλψη, σε εκπαίδευση αλλά και σε βασικές ανάγκες διαβίωσης. Προσέφεραν 

σε ευρείες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες βασικά στοιχεία κοινωνικής μέριμνας 

αντικαθιστώντας τις κυβερνήσεις των κρατών τους ή έτερους κοινωνικούς φορείς. 

Απέκτησαν έτσι πρόσβαση και ακροατήριο σε πολυπληθείς κοινωνικές ομάδες οι 

οποίες δρώντας ανταποδοτικά υποστήριξαν τις πολιτικές οργανώσεις των 

ισλαμιστών στις εκλογικές αναμετρήσεις.  Οι ψηφοφόροι τους όμως δεν  μπορεί να 

χαρακτηριστούν όλοι ως ισλαμιστές και υποστηρικτές της τζιχάντ και ακραίων 

ριζοσπαστικών ομάδων. Είναι απλώς άνθρωποι που είτε πείστηκαν από τους 

ισλαμιστές ή «γοητεύτηκαν» από την δράση τους και την κοινωνική τους 

προσφορά, όντας άφθαρτοι με την πολιτική εξουσία. 

Πλέον όμως από τις επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες οι οποίες 

προφανώς επέδρασαν καταλυτικά στις εξεγέρσεις, οι πολιτικές συνθήκες 

δημιούργησαν ένα πλαίσιο αντίδρασης και διαμαρτυρίας στα διάφορα κοινωνικά 

στρώματα. Χωρίς να επιχειρείται ομαδοποίηση και ταύτιση των πολιτικών 

συνθηκών αφού σε κάθε χώρα επικρατούσαν ξεχωριστές και διακριτές πολιτικές 

καταστάσεις, εκτιμάται ότι η αυταρχικότητα και η εσωστρέφεια των καθεστώτων 

που κυριάρχησαν στην βόρεια Αφρική τις τελευταίες δεκαετίες δοκίμασαν τις 

αντοχές των λαϊκών στρωμάτων. Ο πλουτισμός συγκεκριμένων οικογενειών ή 

στην καλύτερη περίπτωση λίγων και ευνοούμενων πολιτών δεν μπορούσε πλέον 

να γίνει αποδεκτός από τις μεγάλες λαϊκές κοινωνικές ομάδες οι οποίες 

δοκιμαζόταν καθημερινά.  

Επιστρέφοντας στα βαθύτερα αίτια των αραβικών εξεγέρσεων είναι 

πεποίθηση των περισσοτέρων αναλυτών ότι δεν υπήρξε εξωτερική επιρροή με την 

μορφή μιας γενικευμένης παρέμβασης από κάποιο κέντρο εξουσίας. Παρά τις 

συνεχείς παραινέσεις της αμερικάνικής κυβέρνησης για εκδημοκρατισμό των 

χωρών της Βόρειας Αφρικής αποδεικνύεται ότι οι ΗΠΑ και γενικότερα οι μεγάλες 

δυτικές δυνάμεις δεν ενεπλάκησαν σε κάποιου είδους προετοιμασίας των 

εξεγέρσεων (Η.Κουσκουβέλης, Το διεθνές σύστημα και η «Αραβική Άνοιξη» 2012). 

Αντίθετα ήταν καθαρά προϊόν εσωτερικών διαδικασιών και προσπάθειας 

διαφόρων κοινωνικών ομάδων για απόκτηση μεγαλύτερης πολιτικής, κοινωνικής 

και οικονομικής εξουσίας.   
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Τα γεγονότα αυτά συνέβησαν παρά την υποστήριξη των δυτικών 

κυβερνήσεων και κυρίως των ΗΠΑ, στα καθεστώτα που κυβερνούσαν για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα. Οι δυτικές ηγεσίες σαφώς και επέλεξαν την εσωτερική 

σταθερότητα στις χώρες της βόρειας Αφρικής, σε βάρος της δημοκρατίας 

προκειμένου να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα τους (G.Voskopoulos 2013).  

Η «αραβική άνοιξη» ως μεταβατική διαδικασία, συνοδεύτηκε με την ελπίδα 

της διεθνούς κοινότητας για ενίσχυση της ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο και 

την ενίσχυση της δημοκρατίας στις περιοχές αυτές. Αντίθετα όμως κατέληξε σαν 

μια δεξαμενή εσωτερικής αστάθειας η οποία επιφέρει ρευστότητα στο εξωτερικό 

περιβάλλον της βόρειας Αφρικής. Χωρίς να ήταν σαφές στη διεθνή κοινότητα 

ποιες δυνάμεις θα επικρατούσαν σε αυτό το στάδιο της μετάβασης και ποιες 

απειλές και προκλήσεις θα προέκυπταν, η αραβική άνοιξη συνδυάστηκε με την 

άνοδο στην εξουσία ισλαμιστικών κομμάτων τα οποία άδραξαν την ευκαιρία. Η 

άνοδος όμως των ισλαμικών κομμάτων στην εξουσία και η διακυβέρνηση των 

χωρών της βόρειας Αφρικής μπορεί να πραγματοποιήθηκε,τα κόμματα αυτά όμως 

δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των λαών τους. Η απήχηση τους 

σταδιακά μειώθηκε και η σύντομη τους παραμονή στην εξουσία έδειξε ότι μάλλον 

δεν ήταν ικανοί ή έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τα τεράστια οικονομικά και κοινωνικά 

προβλήματα των κρατών αυτών. Συνεπώς τα ισλαμικά κόμματα πέρασαν γρήγορα 

από το στάδιο της πολιτικής κυριαρχίας σε ένα δεύτερο ρόλο και σε πολλές 

περιπτώσεις σε ένα περιθωριακό ρόλο. Είναι εμφανές ότι σε άλλες χώρες λίγο, και 

σε άλλες περισσότερο οι εκπρόσωποι του πολιτικού Ισλάμ διώκονται και τα 

κινήματα και οι οργανώσεις κρίνονται ως παράνομες. Δυστυχώς όσο πιο αυστηρές 

είναι οι προηγούμενες κυρώσεις τόσο αυξάνεται η ενίσχυση του ισλαμικού 

φονταμενταλισμού. Και το σημαντικότερο όπως ήδη αναφέρθηκε αυτή η 

αυταρχικότητα συνδέεται με κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των λαών της 

περιοχής. Δημιουργείται δηλαδή πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης ακραίων 

απόψεων, επιρροής μεγάλων μαζών και τάσεις υποστήριξης των ισλαμιστών από 

τους κατοίκους των περιοχών αυτών.  

Σαν συμπέρασμα εκτιμάται, όπως προκύπτει από την ανάλυση της 

πολιτικής κατάστασης στις πέντε χώρες της βόρειας Αφρικής, ότι το πολιτικό Ισλάμ 

υφίσταται, δραστηριοποιείται αλλά ταυτόχρονα συμπιέζεται από πολλές 

κατευθύνσεις, και σε μερικές περιπτώσεις είναι έτοιμο να εκραγεί. 
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Η πολιτική κατάσταση στην περιοχή χαρακτηρίζεται από χαώδης (στη 

Λιβύη) έως τουλάχιστον ασταθής (όπως π.χ. στην Αίγυπτο). Η απουσία σταθερής 

κεντρικής κυβέρνησης συνδράμει στο γεγονός της ύπαρξης συγκρούσεων σε όλο 

το εύρος της βόρειας Αφρικής. Συγκρούσεις που τις περισσότερες φορές παίρνουν 

την μορφή τρομοκρατικών επιθέσεων είτε εναντίον έτερων θρησκευτικών ομάδων 

(π.χ. Αιγύπτιοι Κόπτες) είτε εναντίον δυτικών στόχων είτε εναντίον του ίδιου του 

τοπικού πληθυσμού.  

Η πολιτική κατάσταση και οι εξελίξεις στο υποσύστημα96 της Ανατολικής 

Μεσογείου, ενδιαφέρουν την χώρα μας για αρκετούς λόγους .  

Αρχικά οποιαδήποτε μεταβολή στα πολιτικά δρώμενα της Αιγύπτου 

επηρεάζει βαθύτατα ένα κομμάτι του Ελληνισμού που ζει και δραστηριοποιείται 

στη χώρα. Σύμφωνα με την επίσημη εκτίμηση του Υπουργείου εξωτερικών σήμερα 

στην Αίγυπτο ζουν περί τις τρεις χιλιάδες οκτακόσιοι (3800) Έλληνες97 (mfa.gr 

2017).  Πλέον των Ελλήνων που ζουν στη χώρα, ένα θέμα με πολύ ισχυρό 

ελληνικό ενδιαφέρον αποτελεί το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας 

το οποίο είναι υπεύθυνο για την ορθόδοξη εκκλησία σε όλη την αφρικανική ήπειρο. 

Με μεγάλη δράση σε όλη την ήπειρο χαίρει του σεβασμού όλων των Αιγύπτιων. 

Επιπρόσθετα σε ένα σημείο όπου πολλές φορές έχουν λάβει χώρα τρομοκρατικές 

επιθέσεις, στην χερσόνησο του Σινά ευρίσκεται ένα σημείο αναφοράς του 

μοναστικού κόσμου, η ελληνορθόδοξη Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης98, το 

οποίο επισκέπτονται χιλιάδες Ελληνορθόδοξοι, και όχι μόνο, από όλο τον κόσμο. 

Αλλά και στη γειτονική Λιβύη πριν την εξέγερση ζούσε μια ακμάζουσα 

ελληνική παροικία με αρκετούς Έλληνες οι οποίοι απασχολούνταν στις 

κατασκευαστικές και πετρελαϊκές εταιρείες κυρίως. Υπήρχαν ακμάζουσες 

ελληνικές οργανώσεις τόσο στην Τρίπολη όσο και στην Βεγγάζη. Όλα αυτά βέβαια 

δεν ισχύουν πλέον. Είναι χαρακτηριστική η συνέντευξη του Μητροπολίτη Λιβύης  

Θεοφύλακτου, ο οποίος περιγράφει με λεπτομέρειες, την αναγκαστική φυγή των 

                                                           
96 Ως σύστημα κρατών ορίζεται ένα σύστημα μεταξύ κρατών που συνδέονται κ’ αλληλεπιδρούν 
πολυεπίπεδα υπό το βάρος, μεταξύ άλλων της δράσης εξωσυστημικών δρώντων (Γ.Βοσκόπουλος 
2017) 
97 O Ελληνισμός της Αιγύπτου δέχθηκε ισχυρό πλήγμα κατά την περίοδο της εθνικοποίησης από 
τον Πρόεδρο Νάσερ. Χιλιάδες Έλληνες επιχειρηματίες αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα 
προς την Ελλάδα ή άλλες χώρες της Αφρικής.  
98 http://www.sinaimonastery.com/index.php/el/ 
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Ελλήνων από τη Λιβύη μπροστά στον κίνδυνο επικείμενων σφαγών ανάλογων 

αυτών που εφάρμοσαν οι τζιχαντιστές εναντίον Χριστιανών Κοπτών της χώρας.99 

Επιπλέον του άμεσου ενδιαφέροντος για τους Έλληνες που ζουν και 

εργάζονται ένα μείζον ανθρωπιστικό θέμα που εξελίσσεται αφορά τους χιλιάδες 

πρόσφυγες οι οποίο ξεκινούν από τα παράλια της Λιβύης προς τις ιταλικές ακτές 

και ειδικά το νησάκι της Λαμπετούσα το οποίο είναι το κοντινότερο ευρωπαϊκό 

έδαφος από την αφρικανική χώρα. Η κατάσταση στη Λιβύη δεν επιτρέπει τον 

έλεγχο των παραλίων της, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να διαπλέουν  

καθημερινά την Μεσόγειο στην αναζήτηση ενός καλύτερου τρόπου ζωής, ενώ 

κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι ανάμεσα τους μπορεί να βρίσκονται και 

τρομοκράτες. Η ανθρωπιστική κρίση που πλήττει την Ιταλία και την Ελλάδα είναι 

άνευ προηγουμένου καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του 

ΟΗΕ αλλά και τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής ένωσης μόνο το 2016 

έφθασαν στην Ελλάδα 85.000 πρόσφυγες100 που ζήτησαν άσυλο, ενώ στην Ιταλία 

άνω των 220.000 (UNHCR 2017). Και αν στην Ελλάδα η κατάσταση όσον αφορά 

τις ροές έχει ομαλοποιηθεί101, στην Ιταλία η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Με 

χαρακτηριστικούς τίτλους όπως «Η Ιταλία του 2017 είναι η Ελλάδα του 2015» να 

αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, η γειτονική χώρα έχει δεχθεί από τις 

αρχές του 2017 έως τον Οκτώβριο του ίδιου έτους άνω των 120.000 προσφύγων 

και μεταναστών οι οποίοι προστίθενται στους 220.000 πρόσφυγες του 

προηγούμενου έτους. (The_Guardian 2017). Είναι δεδομένο ότι τα δρομολόγια 

των διακινητών έχουν αλλάξει, μετά τη συμφωνία Ε.Ε. και Τουρκίας τον Μάρτιο 

του 2016102. Αλλά επίσης δεδομένο είναι ότι η προσφυγική κρίση στην Ιταλία θα 

αναγκάσει τις Ιταλικές αρχές να διερευνήσουν τρόπους ώστε να τερματιστεί η 

συγκεκριμένη ροή και να οδηγήσει τους διακινητές σε νέα μονοπάτια βάζοντας την 

Ελλάδα πάλι στο επίκεντρο. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όσο η αναταραχή και οι 

                                                           
99 Αφορά την συνέντευξη του Μητροπολίτη Λιβύης στην εφημερίδα «Καθημερινή» στις 22 
Φεβρουαρίου του 2015 και ο οποίος περιγράφει τις τελευταίες στιγμές των Ελλήνων στη χώρα 
αλλά και τις σφαγές των Χριστιανών Κοπτών στη χώρα.   
100 Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ το μεγαλύτερο τμήμα των προσφύγων αφορά 
πρόσφυγες από τη Συρία (28417), το Ιράκ (11500) και το Αφγανιστάν(15600).   
101 Αν και από το Φθινόπωρο του 2017 διαπιστώνεται μια αύξηση των καθημερινών αυξήσεων 
προσφύγων στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προκαλώντας ανησυχία στις κρατικές αρμόδιες 
υπηρεσίες.  
102 Αφορά την συμφωνία που επιτεύχθηκε στις αρχές του 2016 και η οποία μεταξύ άλλων 
προέβλεπε την επανυποδοχή των παράνομων μεταναστών και προσφύγων στο έδαφος της 
Τουρκίας από την Ελλάδα. «EU-Turkey statement, 18 March 2016» 



 

εμπόλεμες διαμάχες στις χώρες της βόρειας Αφρικής και 

συνεχιστούν, η προσφυγικές ροές θα συνεχίσουν αμείωτες. Άλλωστε η ιστορία της 

ανθρωπότητας είναι μια ιστορία μ
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εμπόλεμες διαμάχες στις χώρες της βόρειας Αφρικής και 

η προσφυγικές ροές θα συνεχίσουν αμείωτες. Άλλωστε η ιστορία της 

ανθρωπότητας είναι μια ιστορία μετανάστευσης. 

 

Εικόνα 7: «Νέοι οδοί μετανάστευσης» 
Πηγή : «The Guardian 30/10/17» 

  

  Συνέπειες για την Ελλάδα 

εμπόλεμες διαμάχες στις χώρες της βόρειας Αφρικής και κυρίως στη Λιβύη 

η προσφυγικές ροές θα συνεχίσουν αμείωτες. Άλλωστε η ιστορία της 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

«ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟ» 

 
Πως όμως από την δράση του πολιτικού Ισλάμ φτάνουμε στην δράση 

ακραίων ριζοσπαστών και ένοπλων τρομοκρατικών ομάδων με δεκάδες θύματα; 

Υπάρχει σύνδεση μεταξύ των εκπροσώπων των πολιτικών οργανώσεων οι οποίες 

εκφράζουν την συγκεκριμένη πολιτική διάσταση; 

 Για πολλούς αναλυτές η διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης ξεκινά από την 

πολιτικοποίηση της θρησκείας. Είναι το πρώτο στάδιο κινητοποίησης μεγάλων 

μαζών της κοινωνίας και πραγματοποιείται πολλές φορές μέσω συναισθηματικής 

φόρτισης ή εκμετάλλευσης οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών. Αυτές οι 

πολυπληθείς κοινωνικές ομάδες αποτελούν ουσιαστικά μια δεξαμενή, με 

υποψήφια μέλη, κάποια από τα οποία θα περάσουν στο δεύτερο στάδιο, στην 

ριζοσπαστικοποίηση, πριν τελικά ενταχθούν σε ένοπλες ομάδες και αναλάβουν 

δράση (τρίτο στάδιο). Η ριζοσπαστικοποίηση δεν είναι μια σταθερή διαδικασία η 

οποία μπορεί να μπει σε καλούπια. Ανάλογα τον υποψήφιο που επιλέγεται να 

στρατολογηθεί, εφαρμόζεται ένα ξεχωριστό μοντέλο το οποίο εκμεταλλεύεται 

ανάλογα, τα ατομικά χαρακτηριστικά του ατόμου, τις ειδικές συγκυρίες της 

περιοχής και της χρονικής κατάστασης.   

 Τα έμπειρα μέλη της οργάνωσης ακολουθούν διάφορους μηχανισμούς 

ριζοσπαστικοποίησης με στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού 

αποτελέσματος και την στρατολόγηση όλο και μεγαλυτέρου αριθμού ατόμων. 

Συνεπώς η εκμετάλλευση προσωπικών βιωμάτων, η ανάδειξη ενός ατόμου στην 

κοινωνική πυραμίδα καθώς και η δημιουργία προσωπικών στόχων (π.χ. κοινωνική 

καταξίωση και αποδοχή)  αποκτούν μορφή εργαλείων ριζοσπαστικοποίησης στους 

έμπειρους στρατολόγους των ισλαμιστικών οργανώσεων. Δεν είναι άλλωστε 

τυχαίο ότι το κήρυγμα προς τις μάζες ανατίθεται σε άτομα με ηγετικά 

χαρακτηριστικά, με ρητορικές ικανότητες, με πύρινο λόγο τα οποία μετατρέπονται 

στα μάτια του λαού σε ένα εμπνευσμένο ηγέτη για τον οποίο μπορούν να 

θυσιαστούν. Πρόσφορο έδαφος δημιουργείται, όπως διαπιστώθηκε και από την 

ανάλυση των πρώτων κεφαλαίων, σε περιπτώσεις όπου το πολιτικό περιβάλλον 

είναι ασταθές, σε χώρες με οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, σε κοινωνικές 

ομάδες που έρχονται αντιμέτωποι με το φάσμα της κοινωνικής περιθωριοποίησης 
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αυξάνοντας έτσι την βάση της πυραμίδας των ισλαμιστικών ριζοσπαστικών 

οργανώσεων. 

 Ομοίως με τους μηχανισμούς, πολλοί μπορεί να είναι και οι τόποι στους 

οποίους λαμβάνει χώρα η συγκεκριμένη διαδικασία. Σαφώς τα τζαμιά είναι οι πιο 

συνήθεις χώροι ριζοσπαστικοποίησης των πιστών. Ένα αποστειρωμένο από 

«απίστους» περιβάλλον, όπου εμπνευσμένοι ρήτορες μπορούν ανενόχλητοι να 

μεταδώσουν ιδέες και απόψεις, να φανατίσουν και να στρατολογήσουν. Με 

δεδομένο το παράδειγμα της Αιγύπτου103 όπου τα αιγυπτιακά πανεπιστήμια 

μετατράπηκαν σε φυτώρια ριζοσπαστικών ισλαμιστικών οργανώσεων την δεκαετία 

του 1970, τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν επίσης να αποτελέσουν 

ιδανικούς τόπους για την δημιουργία ακραίων ισλαμιστικών οργανώσεων καθώς οι 

καθοδηγητές βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στο ατίθασο πνεύμα νέων παιδιών που 

θα ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο. Στην εποχή μας όμως δεν απαιτείται μόνο η 

κατ’ ιδίαν επαφή για την ανταλλαγή ιδεών και την σταδιακή στρατολόγηση 

στελεχών. Το διαδίκτυο έχει εξελιχτεί ως το κύριο μέσο για τη διαδικασία της 

ριζοσπαστικοποίησης και της δημιουργίας αποφασισμένων Ισλαμιστών να 

σπείρουν τον θάνατο υπηρετώντας το νόμο του Προφήτη. Το Ινστιτούτο Brookings 

της Ουάσινγκτον παραθέτει ένα χαρακτηριστικό «αλγόριθμο» στρατολόγησης 

νέων μελών στην ιστοσελίδα του (Brookings_edu 2015). Ξεκινώντας λοιπόν από 

μια μικρή κοινότητα πιστών και μέσω ομαδικών συνδιαλέξεων συνθέτεται μια 

ομάδα υποστηρικτών των ριζοσπαστικών οργανώσεων (η μέση της πυραμίδας). 

Οι υπεύθυνοι της στρατολόγησης σταδιακά θα ξεχωρίσουν συγκεκριμένα άτομα, 

τα οποία θα αποκόψουν από το κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον και 

αργότερα μέσω ιδιωτικών συνομιλιών οι στρατολόγοι θα διερευνήσουν τα όρια του 

συγκεκριμένου ατόμου (από το πιο σύνηθες που είναι να πολεμήσει, μέχρι και να 

εκτελέσει μια επίθεση αυτοκτονίας). 

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου αλλά και του εύρους της 

στρατολόγησης στελεχών, αποτελούν οι Ευρωπαίοι που πολέμησαν ή συνεχίζουν 

να πολεμούν στην Συρία στο πλευρό των μαχητών του Ισλαμικού κράτους.  

                                                           
103 Όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 2 της παρούσας μελέτης.  
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Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον πέντε χιλιάδες104 πολίτες κρατών της Ευρώπης, 

εθελοντικά μετέβηκαν στην Συρία για να πολεμήσουν με τους Τζιχαντιστές του 

Ισλαμικού Κράτους (BBC 2015). 

 Το φαινόμενο όμως δεν είναι καινούργιο. Ήδη από το 2007 η βρετανική 

υπηρεσία πληροφοριών Μ15 εκτιμούσε περί τους τέσσερις χιλιάδες τους 

Βρετανούς μουσουλμάνους οι οποίοι πολεμούσαν στο πλευρό των Ταλιμπάν, στο 

Αφγανιστάν και στο Πακιστάν. H διαδικασία στρατολόγησης και μεταφοράς 

ευρωπαίων πολιτών σε διάφορα μέρη του κόσμου, ώστε να πολεμήσουν στο 

πλευρό των Ισλαμιστών αποτελεί μια πάγια τακτική ενίσχυσης των ριζοσπαστικών 

ενόπλων οργανώσεων και στη διεθνή βιβλιογραφία απαντάται ως ένα δίκτυο με 

την ονομασία «Transnational Islamist Networks» (Karagiannis 2013). Ουσιαστικά 

μέσα σε αυτά τα συστήματα, τα δίκτυα, οι ισλαμιστές μαχητές απορρίπτουν την 

έννοια του κράτους και υιοθετούν την Ummah105, γίνονται μέλη της 

μουσουλμανικής κοινότητας αφήνοντας πίσω τους οικογένειες και χώρες, 

μετατρεπόμενοι σε μέλη κάτι πιο ανώτερου, πιο ιδανικού όπως θεωρούν. Μέσω 

διαφόρων τρόπων χρηματοδότησης τα νέα μέλη των οργανώσεων, ταξιδεύουν στο 

τελικό στάδιο του προορισμού τους προκειμένου να ενταχθούν στις ένοπλες 

ομάδες. Η εν λόγω διαδικασία, αυτό το διεθνές ισλαμιστικό δίκτυο (προϊόν της 

παγκοσμιοποίησης)  αποτελεί άλλο ένα παράγοντα απειλής της ασφάλειας των 

δυτικών κρατών, καθώς τα συγκεκριμένα μέλη μπορούν επιστρέφοντας από τις 

εμπόλεμες περιοχές να δημιουργήσουν νέα πεδία δράσης δρώντας μεμονωμένα ή 

ως μέλη ολιγομελών ομάδων σε ευρωπαϊκό έδαφος. 

 Όπως αναφέρθηκε στη εισαγωγή της παρούσας εργασίας το πολιτικό Ισλάμ 

εξ ορισμού είναι ένα επαναστατικό κοινωνικό κίνημα το οποίο επιθυμεί ριζικές 

πολιτικές αλλαγές με οποιοδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένης της βίας. Η 

δράση των υποστηρικτών του Ισλαμικού κράτους στη Συρία και στο Ιράκ και 

πρόσφατα στη Λιβύη είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι υποστηρικτές 

του, το αναγνωρίζουν ως ένα μέσο αντίδρασης απέναντι στη δυτικοποίηση του 

                                                           
104 Η Interpol είχε διακριβώσει την ταυτότητα τουλάχιστον τεσσάρων χιλιάδων Ευρωπαίων 
πολιτών οι οποίοι πολεμούσαν στο πλευρό των τζιχαντιστών μέχρι το καλοκαίρι του 2015. 
Υπολογίζεται όμως ότι τουλάχιστον διπλάσιος αριθμός συμμετείχε στον εμφύλιο πόλεμο της 
Συρίας. (The_Telegraph 2016) 
105 Μια πρώτη ερμηνεία της Ummah, βασιζόμενη στο Κοράνι, σχετίζεται με την μουσουλμανική 
κοινότητα, με πιστούς οι οποίοι έχουν τα ίδια ιδανικά και θρησκευτικά πιστεύω κατανοώντας ότι 
είναι μέρος ενός θεϊκού σχεδίου. 
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μουσουλμανικού κόσμου, ως ένα μέσο αντίδρασης στον εκμοντερνισμό που 

επιχειρήθηκε ή και επιχειρείται. Αυτή η αντίδραση μπορεί να λάβει διάφορες 

μορφές, από ειρηνικές διαδηλώσεις μέχρι βίαιες τρομοκρατικές επιθέσεις οι οποίες 

προκαλούνται από οπαδούς του ακραίου ριζοσπαστικού Ισλάμ.  

 Οι σημερινές τάσεις του ριζοσπαστικού Ισλάμ μπορεί να περιορίζονται σε 

αμιγώς εθνικές οργανώσεις όπως η Hamas106 και η Hezbollah107 αλλά μπορεί να 

διεκδικούν και «διεθνή» ρόλο όπως η Al Qaeda108 παρακλάδια της οποίας δρουν 

σε αρκετές χώρες του κόσμου ή όπως αναλύθηκε στο πρώτο μέρος της παρούσας 

μελέτης όπως και η οργάνωση των «Αδελφών Μουσουλμάνων» με αδελφές 

οργανώσεις και συμμαχικούς πολιτικούς φορείς σε όλη τη βόρεια Αφρική. 

Όπου όμως και να δρουν οι ριζοσπαστικές αυτές ομάδες αποτελούν μια 

ασύμμετρη απειλή για την ασφάλεια όχι μόνο της Δύσης αλλά και του άμαχου 

πληθυσμού όλης της περιοχής της Μεσογείου.  

 

 
  

                                                           
106 Η Παλαιστινιακή Harakat al-Muqāwama al-Islāmiyya ή «Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης» , η 
οποία σήμερα από παραστρατιωτική οργάνωση έχει εξελιχθεί σε πολιτικό κόμμα στην 
Παλαιστινιακή Αρχή. 
107 Η Λιβανέζικη Χεζμπολάχ ή «Κόμμα του Θεού») η οποία αποτελεί μια σιιτική στρατιωτική και 
πολιτική οργάνωση η οποία συμμετέχει πλέον στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο του Λιβάνου. Η 
ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης θωρείται ως τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. 
108 Μετά το Αφγανιστάν η οργάνωση εμφανίστηκε σε πολλές χώρες της Ασίας αλλά και της 
Αφρικής όπως μεταξύ άλλων στη Σομαλία, στην Υεμένη, στη Λιβύη και στην Αλγερία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 

«ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ» 

 

 Η επίδραση του Ισλάμ στη χώρα μας εκτιμάται ότι κινείται σε τρεις άξονες, 

σε τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις και ένα κοινό παράγοντα ο οποίος δύναται να τις 

συνδέσει αλλά και να δράσει ως καταλύτης. Αρχικά στην ασταμάτητη ροή του 

προσφυγικού κύματος το οποίο έχει γιγαντωθεί τα τελευταία έτη. Το πρόβλημα δεν 

είναι σαφώς, απλά η παρουσία μουσουλμάνων προσφύγων στη χώρα, αλλά το ότι 

η ροή τους δεν δύναται να ελαττωθεί με αποτέλεσμα ο αριθμός τους συνεχώς να 

αυξάνεται. Ο δεύτερος άξονας αφορά τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. 

Το πρόβλημα στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι οι Έλληνες πολίτες της 

ακριτικής περιφέρειας αλλά ότι οι ίδιοι, μπορεί και άθελα τους στην μεγάλης τους 

πλειοψηφία, λειτουργούν ως ένα εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, 

η οποία επιδιώκει και πολλές φορές το καταφέρνει να την χρησιμοποιεί για δικό 

της όφελος. Τέλος η ισχυροποίηση και η δράση του πολιτικού Ισλάμ στις χώρες 

γύρω από την Ελλάδα, και κυρίως με την γειτονική Τουρκία να μετατρέπεται 

σταδιακά από ένα κοσμικό κράτος δυτικού τύπου, σε κράτος με εφαρμογή όλο και 

περισσότερο του Ισλαμικού νόμου ως βάση διακυβέρνησης.   

Το προσφυγικό ζήτημα 

Ο μεγάλος όγκος των μουσουλμάνων που ζουν σήμερα στην Ελλάδα 

αφορά πρόσφυγες και μετανάστες από διάφορες ασιατικές και αφρικανικές χώρες. 

Η χώρα ήλθε πρόσφατα αντιμέτωπη με ένα τεράστιο μεταναστευτικό και 

προσφυγικό κύμα που αποτελείτο από μουσουλμάνους πολίτες κρατών τα οποία 

αντιμετώπιζαν τεράστια κοινωνικά προβλήματα, από κράτη με εμφυλίους ή 

διακρατικούς πολέμους, από κράτη όπου διώχθηκαν ή απειλήθηκε η ζωή τους. 

Πριν από δύο δεκαετίες η Ελλάδα είχε έρθει αντιμέτωπη με ένα άλλο κύμα 

μετανάστευσης, από την Αλβανία τότε. Παρ’ ότι και οι Αλβανοί στο θρήσκευμα 

κατά την συντριπτική πλειοψηφία είναι μουσουλμάνοι δεν γίνεται να υπάρξει 

σύγκριση μεταξύ των δύο περιόδων. Οι μετανάστες και πρόσφυγες της τελευταίας 

πενταετίας είναι άτομα που έχουν ζουν και λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές του 

Κορανίου, οι μουσουλμανικές παραδόσεις είναι η καθημερινότητα τους. Είναι 
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βαθιά θρησκευόμενοι και είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσουν να διατηρούν τις 

θρησκευτικές τους συνήθειες και στην Ελλάδα. 

Η προέλευση των μουσουλμάνων προσφύγων είναι κυρίως από χώρες της 

Μέσης Ανατολής από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν. Σήμερα υπολογίζεται ότι 

πλέον των Αλβανών μεταναστών και της μουσουλμανικής μειονότητας της 

Θράκης, στην Ελλάδα διαμένουν περί τις 600.000 μουσουλμάνοι109. Οι κοινότητες 

των Πακιστανών και των Αιγυπτίων θεωρούνται οι πιο καλά οργανωμένες με τη 

λειτουργία οργανώσεων και πολιτιστικών κέντρων στην Αθήνα. Οι περισσότεροι 

είναι πρώτης γενιάς μετανάστες και κυρίως νέοι άνδρες οι οποίοι έφυγαν από την 

πατρίδα τους για λόγους ασφαλείας λόγω των πολέμων που ελάμβαναν χώρα 

εκεί. Για πολλούς αναλυτές θεωρείται βέβαιο ότι μετά την εγκατάσταση τους στην 

Ελλάδα θα τους ακολουθήσει και γυναικείος πληθυσμός. Ως αποτέλεσμα στη 

χώρα θα προκύψει και δεύτερη γενιά μεταναστών. Παρά την οικονομική κρίση η 

οποία μαστίζει τη χώρα, οι άνθρωποι αυτοί όπως προκύπτει από την αγορά 

μικρών επιχειρήσεων, την μακροχρόνια παραμονή για αρκετούς από αυτούς στην 

Ελλάδα, δεν επιθυμούν να φύγουν για άλλες χώρες της δυτικής Ευρώπης.  Εδώ 

βρίσκουν στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας καθώς και κοινωνικές παροχές 

αδιανόητες για πολλούς από αυτούς στα κράτη από τα οποία προέρχονται. Σε 

πρόσφατες δημοσιεύσεις και μελέτες γίνεται αναφορά στον δείκτη Migration Policy 

Index110, όπου σύμφωνα με τις μετρήσεις του ενώ το 2010 το ποσοστό των 

μεταναστών και των προσφύγων οι οποίοι ζητούσαν πολιτικό άσυλο στη χώρα δεν 

ξεπερνούσε το 5% , το αντίστοιχο ποσοστό το 2015 ανερχόταν στο 54%, γεγονός 

που δείχνει καταφανέστατα τις προθέσεις για μόνιμη εγκατάσταση τους στη χώρα. 

(mipex.eu 2015) (ta_nea.gr 2015) 

                                                           
109 Η εκτίμηση σαφώς και δεν μπορεί να είναι ασφαλής καθώς υφίσταται μεγάλος αριθμός μη 
καταγεγραμμένων παράνομα εισερχόμενων προσώπων στη χώρα τα τελευταία έτη. Ο 
συγκεκριμένος αριθμός είναι η εκτίμηση η οποία συγκεντρώνει την μεγαλύτερη αποδοχή από 
πολιτικούς  και κοινωνικούς φορείς. To ινστιτούτο Pew της Ουάσινγκτον σε έρευνα του στο τέλος 
του 2011, η οποία είχε αναπαραχθεί από πολλά μέσα ενημέρωσης, εκτιμούσε ότι οι μουσουλμάνοι 
που ζούσαν στην Ελλάδα (πριν την προσφυγική κρίση) αριθμούσαν περί τις 500.000 (Καθημερινη 
2015) Στο βιβλίο του «Η οργή του Ισλάμ» ο Α. Ανδριανόπουλος εκτιμά ότι στις αρχές του 2016 
πάνω από 700.000 μουσουλμάνοι ζούσαν στη χώρα.  
110 Ο δείκτης Migration Policy Index είναι ένας παγκόσμιος δείκτης ο οποίος καταγράφει στοιχεία 
και δεδομένα για τις πολιτικές και διαδικασίες υποδοχής και ένταξης προσφύγων και μεταναστών 
σε τριάντα οκτώ χώρες ανάμεσα τους όλες οι χώρες της ΕΕ καθώς και οι ΗΠΑ. 
(http://www.mipex.eu/what-is-mipex) 
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Οι περισσότεροι από αυτούς οργανώνονται γύρω από εθνικού χαρακτήρα 

οργανώσεις, και προσπαθούν να προασπίσουν τα συμφέροντα τους αλλά και να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα και έτερες κοινωνικές παροχές. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα η «Ελληνική Κοινότητα Πακιστάν – Η ενότητα», η 

«Αιγυπτιακή Κοινότητα Ελλάδας», η «Ένωση Αιγυπτίων Εργαζομένων στην 

Ελλάδα»111 και άλλες οργανώσεις  οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στην 

Αθήνα. Έτσι οι μουσουλμανικές κοινότητες χτίζονται με μια αξιοπρόσεκτη 

δυναμική. Είναι φυσικό επακόλουθο (λόγω της συνεχούς ροής μεταναστών) να 

μεγαλώσουν και να διεκδικήσουν περισσότερες ελευθερίες και θρησκευτικά 

δικαιώματα όπως επίσημους χώρους λατρείας. Στην παρούσα χρονική περίοδο 

ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα σε υπόγεια, σε γκαράζ, σε 

εγκαταλελειμμένα οικήματα όπου λειτουργούν παράνομα τζαμιά, και όπου 

αμφιβόλου προέλευσης άτομα ασκούν κατήχηση.   

Οι περισσότεροι δεν είναι ενσωματωμένοι στην ελληνική γραφειοκρατία. 

Δεν έχουν νόμιμα πιστοποιητικά, δεν πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές 

εισφορές. Τους παρέχεται όμως ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη μέσω των 

κοινωνικών δομών του κράτους αλλά και πλήθους ΜΚΟ. Τα τελευταία έτη γίνεται 

μια προσπάθεια από το ελληνικό κράτος ώστε παιδιά προσφύγων να 

παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης με σαφή σκοπό την αύξηση του 

ρυθμού ενσωμάτωσης τους στην ελληνική κοινωνία. 

Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης 

 Με την συμφωνία της Κωνσταντινούπολης στις 28 Μαρτίου του 1881 το 

νεοσύστατο βασίλειο της Ελλάδας επέκτεινε τα σύνορα του καταλαμβάνοντας την 

περιοχή της Θεσσαλίας. Μαζί με την εδαφική επέκταση στην ανωτέρω περιοχή 

ζούσαν και αρκετοί μουσουλμάνοι οι οποίοι έπρεπε να ενταθούν σχετικά ομαλά 

στην ελληνική κοινωνία. Τα επόμενα χρόνια η ελληνική κυβέρνηση ψήφισε νόμους 

σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία της μειονότητας, και επικύρωσε την ισχύ του 

ιερού ισλαμικού νόμου (Σαρία). Οι μουσουλμάνοι της Θεσσαλίας ουσιαστικά δεν 

απασχόλησαν το ελληνικό κράτος για πολλά χρόνια112. Αυτό όμως που 

                                                           
111 Στο διαδικτυακό τόπο «Learn about Greece» ο οποίος έχει δημιουργηθεί μέσω του ΥΠ.ΕΣ 
βρίσκεται ένας πολύ μεγάλος κατάλογος με πληροφορίες για όλες τις οργανώσεις και συλλόγους 
μεταναστών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 
112 Γρήγορα οι εύφορες πεδιάδες της Θεσσαλίας αγοράστηκαν από τους Έλληνες γαιοκτήμονες 
και οι τούρκοι τσιφλικάδες αποχώρησαν μαζί με τις οικογένειες τους από τη χώρα.  
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απασχόλησε και συνεχίσει να ενδιαφέρει τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις είναι 

η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Ως αποτέλεσμα της συνθήκης της 

Λωζάννης του 1923, εκατόν είκοσι χιλιάδες περίπου μουσουλμάνοι κάτοικοι της 

δυτικής Θράκης θα παρέμεναν στις εστίες τους και θα εξαιρούνταν από την 

ανταλλαγή πληθυσμών.    

 Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης 

είναι ευρέως γνωστά113. Όπως ευρέως γνωστή ήταν η διαχρονική πρόθεση του 

ελληνικού κράτους να αποφύγει οποιαδήποτε μορφή εθνοκάθαρσης ή 

θρησκευτικών διωγμών των ελλήνων πολιτών διαφορετικού θρησκεύματος πέραν 

του Χριστιανισμού. Με σεβασμό απέναντι στα πιστεύω τους και σε αντίθεση με τις 

πολιτικές της Τουρκίας η οποία μέσω συστηματικών διώξεων ουσιαστικά, εκδίωξε 

την ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, το ελληνικό κράτος διατήρησε το 

καθεστώς της ισχύος της Σαρίας επί των μουσουλμάνων πολιτών και με το νόμο 

2345/1920 «περί προσωρινού αρχιμουφτή και μουφτήδων των εν Kράτει 

μουσουλμάνων και περί διαχειρίσεως των περιουσιών των μουσουλμανικών 

κοινοτήτων»114 με αποτέλεσμα οι δικαστικές, θρησκευτικές και οικογενειακές 

υποθέσεις των Ελλήνων Μουσουλμάνων πολιτών να διέπονται από τις διατάξεις 

του Ισλαμικού νόμου.   

 Αυτή η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι ένα από τα μέσα, από τα 

εργαλεία με τα οποία οι εκπρόσωποι του πολιτικού Ισλάμ που δραστηριοποιούνται 

στην χώρα μας δύναται να επηρεάσουν καταστάσεις, και σταδιακά να απειλήσουν 

επί θεμάτων ασφαλείας της χώρας. Αν και βαθύτερα αίτια πέρα από τα προφανή 

δεν υφίστανται, η μουσουλμανική μειονότητα διαχρονικά αποτελεί ένα εργαλείο 

πίεσης, δημιουργίας εντυπώσεων αλλά και πρόκλησης θεμάτων ασφαλείας για την 

εδαφική ακεραιότητα της χώρας από πλευράς Τουρκίας.  Με σαφείς παραινέσεις 

εκ μέρους του Τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής οι μουσουλμάνοι έχουν 

οργανωθεί σε κομματικές οργανώσεις οι οποίες διατηρούν πολύ μεγάλο βαθμό 

συσπείρωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ευρωεκλογές του 2014 το κόμμα 

«Ισότητας-Ειρήνη-Φιλία»115 έλαβε συνολικά 42.620 ψήφους, ενώ στην εκλογική 

                                                           
113 Η μειονότητα σήμερα αριθμεί περί τις 130.000 Έλληνες πολίτες μουσουλμανικού 
θρησκεύματος. Αποτελείται από τρεις συνιστώσες, (Πομάκοι, Ρομά και Τουρκόφωνοι)  
114 Ο νόμος καταργήθηκε μόλις το 1990 με το νόμο 1920/24-12-1990 περί «Μουσουλμάνων 
θρησκευτικών λειτουργών» 
115 «Dostluk-Eşitlik-Bariş (DEB)» με επικεφαλή τον Μουσταφά Αλή Τσαους. 
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περιφέρεια την Ροδόπης ήλθε πρώτο σε ψήφους με ποσοστό 41,64%. Πρώτο 

ήλθε και στην εκλογική περιφέρεια Ξάνθης με ποσοστό 25,91% ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό του κόμματος στον Έβρο ήταν μόλις 1,45%. (singularlogic.eu 2014). Μία 

απόδειξη της κατευθυνόμενης ψήφου αποτελεί το γεγονός ότι στις εκάστοτε 

βουλευτικές εκλογές συγκεκριμένοι μουσουλμάνοι υποψήφιοι βουλευτές των 

«μεγάλων» κομμάτων ψηφίζονται από τη μειονότητα, με σκοπό τη μη διασπορά 

των ψήφων σε πολλούς υποψηφίους και την επίτευξη όσο πιο μεγάλης 

εκπροσώπησης στο ελληνικό κοινοβούλιο116. Είναι αξιοσημείωτο ότι για πρώτη 

φορά, με τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, και λόγω του ισχύοντα εκλογικού 

νόμου, στην εκλογική περιφέρεια της Ροδόπης δεν εξελέγη Χριστιανός βουλευτής 

αφού και οι τρεις εκλεγέντες βουλευτές είναι Μουσουλμάνοι. Η συσπείρωση είναι 

αξιοσημείωτη και όπως αναφέρει σε άρθρο του ο καθηγητής Κ.Τσιτσελίκης στις 

τελευταίες εκλογές για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο (2014) αποδείχθηκε η επιτυχία 

του καλέσματος του τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής για «εθνική ψήφο» 

(Κ.Τσιτσελίκης 2014). Αν προσπαθήσει κάποιος να βρει τα αίτια της 

συγκεκριμένης εκλογικής επιτυχίας των μειονοτικών, σίγουρα θα σταθεί στη δράση 

του προξενείου, στην οργάνωσης που έχει δημιουργηθεί στη Θράκη, την 

«Τουρκική Ένωση Ξάνθης» 117, αλλά και στη κοινωνική και οικονομική κατάσταση 

που υφίσταται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έχει αναλυθεί σε προηγούμενα 

κεφάλαια της παρούσης μελέτης, ότι σε περιόδους όπου οι λαοί βρίσκονται 

αντιμέτωποι με κρίση οποιαδήποτε μορφής είναι εύκολο, στοιχεία και οργανώσεις 

να περάσουν τα μηνύματα τους, να κερδίσουν εύνοια και λαϊκή υποστήριξη, πόσο 

μάλλον όταν υφίσταται πρόσφορο έδαφος. Η ίδρυση ελληνικού βραχίονα της 

                                                           
116 Στις βουλευτικές εκλογές του 2015 εξελέγησαν για πρώτη φορά τέσσερις μουσουλμάνοι 
βουλευτές (Ένας στην Ξάνθη και τρεις στη Ροδόπη). 
117Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1927 στην Ξάνθη με την ονομασία «Στέγη της τουρκικής νεολαίας 
Ξάνθης». Μετονομάστηκε το 1936 σε «Τουρκική ένωση Ξάνθης». Το 1983 και το 1984 το 
Πρωτοδικείο της Ξάνθης έκρινε ως μη νόμιμη τη λειτουργία της και διέταξε την διάλυση της με το 
σκεπτικό ότι η συνθήκη της Λωζάννης αναγνωρίζει μόνο θρησκευτική και όχι εθνική μειονότητα 
καθώς και ότι σκοπός της οργάνωσης ήταν να διαδώσει στη μουσουλμανική μειονότητα την ιδέα 
της ύπαρξης μιας εθνικής - τουρκικής μειονότητας μέσα στην επικράτεια του ελληνικού κράτους και 
να έτσι λειτουργούσε εξυπηρετώντας συμφέροντα τρίτου κράτους. Το 2008 μετά από προσφυγή 
των εκπροσώπων της οργάνωσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η χώρα 
μας καταδικάστηκε για τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων καθόσον εκτιμήθηκε από ΕΔΑΣ 
ότι παραβίαση τα άρθρου 11 και 14 της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου) (iefimerida 2017)  
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τούρκικης τράπεζας Ziraat118 η οποία δραστηριοποιείται μέσω καταστημάτων της 

στην Κομοτηνή, την Ξάνθη, τη Ρόδο και την Αθήνα είναι ακόμα μια προσπάθεια 

για έλεγχο της τοπικής οικονομίας στην Θράκη μέσω της υποστήριξης της 

μουσουλμανικής μειονότητας. 

 Παράλληλα η «Τουρκική ένωση Ξάνθης» μέσω πολυσχιδούς δράσης στην 

περιοχή καλλιεργεί πνεύμα εθνικής μειονότητας στην Θράκη ταυτιζόμενη πλήρως 

με τις απόψεις της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας. Στο ίδιο πλαίσιο οι εκπρόσωποι 

και υποστηρικτές της δεν αναγνωρίζουν τους μουφτήδες που διορίζονται από το 

ελληνικό κράτος και ορίζει μουφτήδες (ψευτομουφτήδες) της επιρροής της και της 

αποδοχής του τουρκικού κράτους. 

 
Η άνοδος του Πολιτικού Ισλάμ στην περιοχή – Ο ρόλος της Τουρκίας 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας έγινε εκτενής αναφορά στην 

άνοδο του πολιτικού Ισλάμ στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής. Με σαφές σημείο 

αναφοράς την κατάσταση στην Λιβύη η οποία ως αποτυχημένο κράτος δύναται να 

μεταδώσει καταστάσεις κρίσης σε όλη τη περιοχή, υφίσταται μια δυναμική 

ανάκαμψης των Ισλαμιστών. Και ασφαλώς η κατάσταση στην Αίγυπτο  μπορεί τη 

δεδομένη χρονική στιγμή να εκτιμάται ως ελεγχόμενη αλλά το πλήθος 

τρομοκρατικών ενεργειών οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από ισλαμιστικές 

εξτρεμιστικές οργανώσεις μαρτυρούν την πραγματική κατάσταση119. Οι 

συγκρούσεις και το κλίμα αβεβαιότητας ωθούν χιλιάδες ανθρώπους να αφήσουν 

τις εστίες τους και να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής σε κάποια 

ευρωπαϊκή χώρα με τα ζητήματα που προκύπτουν  αναλύθηκαν ανωτέρω.  

 Η άνοδος όμως των ισλαμιστικών κινημάτων και πολιτικών κομμάτων και 

σε πολλές περιπτώσεις ο έλεγχος της πολιτικής κατάστασης σε κάποια από τις 

βορειο-αφρικανικές χώρες επιφέρει και αλλαγές στις εξωτερικές σχέσεις των 

κρατών αυτών, αναθεωρώντας την εξωτερική τους πολιτική και αναζητώντας νέες 

                                                           
118 Η τουρκική τράπεζα Ziraat διαθέτει άνω των 1700 καταστημάτων στην Τουρκία ενώ 
δραστηριοποιείται σε 18 χώρες του εξωτερικού σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της: 
http://www.ziraatbank.com.gr 
119 Τον Οκτώβριο του 2017 έγινα σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικούς και ισλαμιστές 
αντάρτες σε περιοχή 200 χλμ. δυτικά του Καίρου που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο πάνω 53 
αστυνομικών και ανταρτών . Η αστυνομικές αρχές αποδίδουν την πρόκληση των συγκρούσεων 
στην ισλαμιστική οργάνωση  Hasm την οποία συνδέουν ευθέως με την οργάνωση των «Αδελφών 
Μουσουλμάνων» (ict.org 2017) 
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συμμαχίες κυρίως με μουσουλμανικές χώρες αλλά και την πανταχού παρούσα 

Τουρκία η οποία επιδιώκει την πολιτική επιρροή στις χώρες αυτές. Οι διμερείς 

σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής ήταν παραδοσιακά πολύ 

καλές και η πιθανότητα να μεταβληθούν στην περίπτωση επικράτησης 

ισλαμιστικών κομμάτων στην κυβέρνηση των χωρών αυτών είναι πολύ πιθανή. 

Σαφώς και θα αναζητήσουν νέους συμμάχους και υποστηρικτές μακριά από το 

δυτικό κόσμο. Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να μετατραπεί σε ένα 

προστάτη όλων των μουσουλμάνων και ευχαρίστως θα προσφέρει την φιλία της 

σε όλα τα κράτη που θα επιδιώξουν μια στροφή στην εξωτερική τους πολιτική 

αναζητώντας έτερα μουσουλμανικά κράτη.  

Αν λοιπόν, κάποιος προσθέσει στην εξίσωση της περικύκλωσης της χώρας 

από ένα «ισλαμικό τόξο» τον παράγοντα Τουρκία θα καταλήξει σε μια άκρως 

επικίνδυνη κατάσταση για την Ελλάδα. Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια με την 

άνοδο του Ερντογάν στην εξουσία, επιδιώκει να ανακτήσει το ρόλο μιας μεγάλης 

περιφερειακής δύναμης αντίστοιχης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στο πλαίσιο 

αυτό λειτουργεί ως προστάτιδα όλων των μουσουλμάνων απανταχού. Συνεπώς 

και ενδιαφέρεται για τον έλεγχο των χιλιάδων μουσουλμάνων που βρίσκονται στην 

Ελλάδα. Παρά τις πρόσκαιρες συμφωνίες, έναντι σημαντικών ανταλλαγμάτων, με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία επιδιώκει την μετανάστευση μουσουλμανικών 

πληθυσμών προς την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Η συγκεκριμένη διαδικασία 

επιφέρει πολλαπλά οφέλη για τη γειτονική χώρα. Δημιουργεί πολλαπλά 

προβλήματα στην Ελλάδα καθώς την αναγκάζει να διαχειριστεί σύνθετα 

προβλήματα (αντιμετώπιση μεταναστευτικού, σχέσεις με την ΕΕ, δυσφήμηση 

χώρας κ.α) και ταυτόχρονα να αποκομίζει συμφέροντα οικονομικά και διπλωματικά 

από τις συμφωνίες με την ΕΕ.   

Στο ανωτέρω πλαίσιο η τουρκική κυβέρνηση δείχνει με δηλώσεις 

αξιωματούχων της το ενδιαφέρον της για την ποιότητα ζωής των μουσουλμάνων 

μεταναστών στην Ελλάδα, τις προοπτικές τους και επικρίνει τις ελληνικές αρχές για 

τυχόν θέματα συνθηκών των κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας στην ελληνική 

επικράτεια ξεχνώντας εσκεμμένα ότι αυτή τους ωθεί να περάσουν τα 

ελληνοτουρκικά σύνορα. Οι μουσουλμάνοι πρόσφυγες βέβαια δεν έχουν κάποια 

εθνική ή πολιτική σχέση με τη γειτονική χώρα. Δεν είναι σαφώς τουρκόφωνοι και 

δεν έχουν πολύ περισσότερο σχέση με τα σχέδια της τουρκικής ηγεσίας.  Παρόλα 
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αυτά η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις ελληνικές πολιτικές για το μεταναστευτικό 

ενώ δεν διστάζει να παρεμβαίνει στα εσωτερικά ζητήματα της χώρα όχι μόνο σε 

θέματα της μουσουλμανικής μειονότητας αλλά και επί του συνόλου των 

μουσουλμάνων μεταναστών της χώρας. Πριν λίγα χρόνια μάλιστα υπήρχαν 

δηλώσεις του τούρκου Προέδρου ότι η χώρα του θα πληρώσει αυτή, για την 

ανέγερση τζαμιού στην Αθήνα αρκεί να υπάρχει επίσημος χώρος λατρείας για τους 

ομόθρησκους τους120 (iefimerida.gr 2013).  

Η Τουρκία δεν παρακολουθεί απλώς αδιάφορη τα μεταναστευτικά κύματα 

να ξεσπούν πάνω στη χώρα μας. Στο πλαίσιο της προοπτικής μιας μελλοντικής 

ισλαμοποίησης της Ευρώπης διαδραματίζει ίσως τον πιο ενεργό ρόλο. Αποτελεί 

συνειδητό εργαλείο προώθησης του ακραίου Ισλάμ προς τη Δύση 

(Α.Ανδριανόπουλος 2015).    

Το πολιτικό Ισλάμ στην Ελλάδα στο κοντινό μέλλον 

Το πολιτικό Ισλάμ δεν έχει οργανωθεί ακόμα στην χώρας μας. Δεν 

υφίσταται αυτή τη στιγμή μια κεντρική οργανωτική επιτροπή εντός της ελληνικής 

επικράτειας η οποία να κατευθύνει τους μουσουλμάνους μετανάστες στην 

δημιουργία πολιτικού φορέα. Η δημιουργία όμως διαύλων συνεννόησης μεταξύ 

των ομάδων (ειδικά ίδιας εθνικής προέλευσης) και μελλοντικά η υιοθέτηση μιας 

κοινής γραμμής εκτιμάται ως η πλέον αναμενόμενη και λογική εξέλιξη. Επίσης 

δυνατή, είναι η εγκατάσταση επικοινωνίας με αντίστοιχους πολιτικούς φορείς στις 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όπου δραστηριοποιούνται πολιτικές 

μεταναστευτικές οργανώσεις. Για την δυνατότητα όμως των μεταναστών να 

ψηφίζουν ή και να εκλέγονται ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς αν και έχουν γίνει 

σημαντικά βήματα.  

Το Σύνταγμα της χώρας καθορίζει στο άρθρο 51 ότι δικαίωμα ψήφου έχουν  

οι πολίτες που έχουν εκλογικά δικαιώματα όπως ορίζει σχετικός νόμος121. Το 

2010 με το νόμο 3838/2010 τροποποιήθηκε το έως τότε ισχύον νομικό καθεστώς 

                                                           
120 Σε συνάντηση του Προέδρου Ερντογάν με τον τέως πρωθυπουργό Α.Σαμαρά τον Ιανουάριο 
του 2013 στο Κατάρ, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση του για την ανέγερση τζαμιού 
στην Αθήνα με έξοδα της τουρκικής πολιτείας.  
121 Άρθρο 51 παράγραφος 3 του Συντάγματος: 3. «Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική 
και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει. O 
νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί 
κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής 
καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα». 
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απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας122. Η πλέον σημαντική από τις κατατεθείσες 

τροποποιήσεις αφορούσε τον τρόπο αποκτήσεως της. Στο πλαίσιο των αλλαγών 

προκρίθηκαν νέα τυπικά κριτήρια, όπως είναι η νόμιμη παραμονή στη χώρα και ο 

χρόνος παραμονής εντός της ελληνικής επικράτειας  (βάσει της αρχής του δικαίου 

του εδάφους – jus soli123), κατ’ απόκλιση της θεμελιώδους αρχής του δικαίου της 

καταγωγής (jus sanguinis124), ως αυτόματου τρόπου κτήσης της ελληνικής 

ιθαγένειας (matrix24.gr 2014). Ο ίδιος νόμος προέβλεπε με συγκεκριμένα άρθρα 

τη δυνατότητα (υπό προϋποθέσεις) συμμετοχής ομογενών και αλλοδαπών 

υπηκόων στις εκλογές πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης με δικαίωμα 

ψήφου125. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση σκοπός του νόμου ήταν η ομαλή 

ένταξη των αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία σταδιακά από το καθεστώς του 

μετανάστη σε αυτό του πολίτη. Με την απόφαση 460/2013 της ολομέλειας του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, οι ανωτέρω διατάξει του νόμου 3883 κρίθηκαν ως 

αντισυνταγματικές. Η απόφαση του συμβουλίου στηρίχθηκε στο γεγονός ότι το 

ελληνικό κράτος ιδρύθηκε και υπάρχει ως εθνικό κράτος με σταθερά ήθη, έθιμα, 

κοινή γλώσσα και μακρά παράδοση. Συνεπώς όλα τα ανωτέρω στοιχεία 

δεσμεύουν το νομοθέτη να συνδυάζει τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια ενός 

αλλοδαπού προκειμένου να τεκμηριώνεται ο γνήσιος δεσμός με την ελληνική 

κοινωνία (adjustice.gr_Ιστοτοπος του ΣΤΕ 2013). Ουσιαστικά δηλώνει ότι η 

απονομή ελληνικής ιθαγένειας πρέπει να βασίζεται στην ουσία, στην κανονική 

ένταξη ενός αλλοδαπού στην ελληνική κοινωνία και όχι σε τυπικά προσόντα τα 

οποία δύναται να αφορούν πρόσωπα με χαλαρή ή ανύπαρκτη ενσωμάτωση. Τον 

Ιούνιο του 2015 με το νόμο 4332/2015 για την «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας» ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα σε τέκνα μεταναστών που 

γεννήθηκαν στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα, 

και έχουν σπουδάσει σε ελληνικά σχολεία να προχωρήσουν σε αίτηση για την 

                                                           
122 Οι νέες περιπτώσεις αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας που προβλεπόταν στο νόμο 
αφορούσαν την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικα τέκνα αλλοδαπών υπηκόων που 
γεννιούνται στην Ελλάδα και των οποίων οι γονείς διαμένουν στη χώρα επί πέντε έτη, υπό την 
προϋπόθεση ότι η διαμονή είναι μόνιμη και νόμιμη, στην απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από 
τέκνα αλλοδαπών που φοίτησαν επί έξι έτη σε ελληνικά σχολεία και επίσης στην απόκτηση της 
ελληνική ιθαγένειας από ενήλικους αλλοδαπούς με δήλωσή τους μεταξύ 18ου και 21ου έτους, 
εφόσον φοίτησαν επί έξι έτη σε ελληνικό σχολείο. 
123Ως  jus soli ορίζεται το δικαίωμα οποιουδήποτε που γεννιέται στην επικράτεια ενός κράτους σε 
ιθαγένεια ή υπηκοότητα (αυτού του κράτους) 
124 Το Δίκαιο του αίματος (ή Δίκαιο της καταγωγής ή Δίκαιο της συγγένειας), είναι η αρχή βάση της 
οποίας ένα άτομο αποκτά την ιθαγένεια των γονέων του. 
125 Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 3883/2010.  



80 

 

Η άνοδος του πολιτικού Ισλάμ στη Β.Αφρική -  Συνέπειες για την Ελλάδα 

 

απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Αν και όλη η διαδικασία κινείται σε πολύ 

αργούς ρυθμούς και τον Οκτώβριο του 2017 το Συμβούλιο της Επικρατείας 

κλήθηκε να αποφασίσει ξανά για τη συνταγματικότητα του νόμου. Από τον Ιούλιο 

του 2015 μέχρι το καλοκαίρι του 2017 πάνω από 60.000 αιτήσεις δικαιούχων 

έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές και περίπου οι μισοί από αυτούς έχουν 

αποκτήσει το δικαίωμα στην ελληνική ιθαγένεια.  

Τα ανωτέρω στοιχεία δεν αφορούν βέβαια τους πρόσφυγες και μετανάστες 

οι οποίοι ζήτησαν πολιτικό άσυλο στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

πενταετίας συνέπεια του μεταναστευτικού κύματος που σάρωσε τις μεσογειακές 

χώρες. Θα μπορούσε όμως με μια προβολή στο κοντινό μέλλον να αφορά τα 

παιδιά των μεταναστών αυτών τα οποία μην έχοντας γνωρίσει άλλη πατρίδα, 

δικαίως θα αναζητήσουν την ελληνική ιθαγένεια. Θα αποκτήσουν σύμφωνα με το 

Σύνταγμα δυνατότητα συμμετοχής σε τοπικές πρωτοβάθμιες αρχικά εκλογικές 

διαδικασίες. Ακλουθώντας το παράδειγμα άλλων κρατών σύντομα θα τεθούν 

υποψήφιοι σε κόμματα και κομματικές οργανώσεις προσπαθώντας να αντλήσουν 

ψήφους από ομόθρησκους τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο δήμαρχος του 

Λονδίνου, Σαντίν Καν ο οποίος είναι πακιστανικής καταγωγής και μουσουλμάνος 

στο θρήσκευμα.  Τα ανωτέρω δεν είναι βεβαίως αρνητικά ούτε θα πρέπει να 

αναλύονται στη βάση μιας ξενοφοβικής διάστασης. Θα πρέπει όμως αυτοί οι 

μέλλοντες πολίτες του ελληνικού κράτους να λάβουν την ελληνική παιδεία, να 

αποδεχθούν τις ελληνικές παραδόσεις, ήθη και έθιμα και να μπορέσουν να 

ενταχθούν ομαλά στην ελληνική κοινωνία, διατηρώντας πάντα τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους σε θέματα πολιτισμού και θρησκείας, σεβόμενοι όμως την νέα 

τους χώρα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο 

«ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» 

 «Δεν υπάρχει ασφάλεια σε αυτόν τον κόσμο...Μόνο ευκαιρίες!» 

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ DOUGLAS McARTHUR 

 

Η Εννοια της Ασφαλειας 

 Τί είναι ασφάλεια; Έχει την ίδια σημασία σε όλες τις φράσεις; 

Αντιλαμβάνονται όλοι το ίδιο με το άκουσμά της; Η λέξη ασφάλεια στις διεθνείς 

σχέσεις αποκτά μία άλλη έννοια, συνήθως πιο ακραία. Σύμφωνα με διάφορες 

μελέτες η ασφάλεια ως έννοια συνδέεται με την επιβίωση. Όταν μια 

διαμορφούμενη κατάσταση δύναται να απειλήσει μια παραδοσιακή αξία όπως την 

εδαφική ακεραιότητα ενός κράτους, τον πληθυσμό μιας χώρας, την ελευθερία ενός 

λαού. Για τον προσδιορισμό του τι πραγματικά απειλείται, που δηλαδή εγείρονται 

πραγματικά θέματα ασφαλείας θα ήταν δόκιμο να γίνει μια κατηγοριοποίηση των 

απειλών με τις οποίες θα μπορούσε να έρθει αντιμέτωπο ένα κράτος.  

 Σε μια σχετική μελέτη με θέμα την ασφάλεια η οποία δημοσιεύθηκε 

πρόσφατα στις ΗΠΑ οι συγγραφείς διαχωρίζουν τις απειλές στα εξής επίπεδα: 

στρατιωτικό, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντολογικό (B.Buzan 

1998).  

 Στο στρατιωτικό επίπεδο ανάλυσης θέματα ασφαλείας εντοπίζονται σαφώς 

στην απειλή από ένοπλες δυνάμεις κατά της ακεραιότητας μιας χώρας. Στο 

πολιτικό επίπεδο εγείρονται θέματα ασφαλείας κατά μιας συγκεκριμένης πολιτικής 

ιδεολογίας η οποία κυριαρχεί στην χώρα. Επίσης οτιδήποτε αμφισβητεί την νόμιμη 

και αναγνωρισμένη κυβερνητική εξουσία ή την πολιτική προοπτική ενός κράτους. 

Τα θέματα ασφαλείας σε οικονομικό επίπεδο σαφώς είναι δυνατόν να 

προσδιοριστούν σύμφωνα με την οικονομική σταθερότητα και την ηρεμία στην 

τοπική αγορά. Πιθανή χρεωκοπία μιας χώρας θα επιφέρει τεράστια θέματα 

διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού και θα προκαλέσει ζητήματα και σε άλλους 

τομείς. Ο πιο πολύπλοκος τομέας για ζητήματα ασφαλείας είναι το κοινωνικό 

επίπεδο. Η απειλή σε θέματα «ταυτότητας» εθνικής , θρησκευτικής, πολιτιστικής 

δημογραφικής και γλωσσικής είναι πλέον το πιο πολυσυζητημένο θέμα σε όλο τον 



82 

 

Η άνοδος του πολιτικού Ισλάμ στη Β.Αφρική -  Συνέπειες για την Ελλάδα 

 

κόσμο στο πλαίσιο γιγάντωσης ενός μεταναστευτικού κύματος που έχει ως 

επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο. 

 Για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας θα πρέπει να γίνουν εντελώς 

διακριτοί τρεις τύποι συμμετεχόντων σε αντίστοιχα θέματα. Αρχικά πρέπει να 

καθορισθούν τα αντικείμενα, οι ιδέες, οι αξίες τα στοιχεία άυλα ή υλικά τα οποία 

απειλούνται. Δευτερευόντως οι δρώντες εκείνοι οι οποίο έχουν ως στόχο να 

ασφαλίσουν τα ανωτέρω απειλούμενα στοιχεία και τέλος να καθορισθούν  οι 

λειτουργικοί δρώντες οι οποίοι έχουν την δυναμική να απειλήσουν την ασφάλεια 

ενός ή περισσοτέρων στοιχείων. 

 Παραδοσιακά η κυριαρχία ενός κράτους είναι το κύριο απειλούμενο 

στοιχείο, αυτό το στοιχείο για το οποίο θα πρέπει να διασφαλισθεί η ασφάλεια του 

προκειμένου τα υπόλοιπα συνδεδεμένα στοιχεία (γλώσσα, θρησκεία, παραδόσεις 

και φυσικά ο ίδιος ο λαός ) θα είναι ασφαλής. Το κράτος λοιπόν και οι λειτουργίες 

του είναι πάντα στον πυρήνα όλων των επιπέδων ανάλυσης. 

 Σαφώς η πιο γνωστή έννοια απειλής της ασφάλειας είναι η στρατιωτική 

απειλή και ο πόλεμος μεταξύ δύο αντιμαχόμενων κρατών. Σήμερα όμως, όπου οι 

νέες μορφές πολέμου κυριαρχούν, για πολλούς αναλυτές εκτιμάται ότι ο τομέας 

της κοινοτικής ασφάλειας126 είναι αυτός που δέχεται τις πιο πολλές απειλές. Το  

φόρουμ ανάλυσης των διεθνών σχέσεων «Copenhagen School» συνδέει σε 

αρκετές περιπτώσεις τους όρους πολιτική και κοινοτική ασφάλεια εξετάζοντας 

θέματα όπως η σταθερότητα μιας κοινωνίας, τα κυβερνητικά συστήματα αλλά και 

οι ιδεολογίες που επικρατούν σε ένα κράτος και καθιστούν νόμιμες τις εκάστοτε 

κυβερνήσεις και τις ηγετικές ελίτ. (B.Buzan 1998). Ο όρος «societal» σε αυτήν την 

ανάλυση, δεν αναφέρεται σαφώς σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας αλλά σε θέματα 

διατήρησης της συλλογικότητας και της κοινής ταυτότητας ενός λαού. Δεν 

απειλείται δηλαδή το κοινωνικό πρόσωπο ενός κρατικού μηχανισμού αλλά η 

ιδιαίτερη ταυτότητα του, τα μοναδικά αυτά στοιχεία που καθιστούν κάθε λαό 

πολιτιστικά και εθνικά διαφορετικό από ένα άλλο. 

 Οι πιο συχνές απειλές για την πολιτική ασφάλεια είναι η μετανάστευση, τα 

δημογραφικά προβλήματα, η αφομοίωση ή όχι διαφορετικών πληθυσμιακών 

ομάδων μέσα σε μια κοινωνία (εθνικές, θρησκευτικές, κοινωνικές κ.α.). Επίσης η 

                                                           
126 Στην αγγλική βιβλιογραφία απαντάται ως “The societal Sector of security” 
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μείωση του τοπικού πληθυσμού λόγω φυσικής καταστροφής, ασθενειών ή άλλων 

αντίστοιχων αιτιών.  

 Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης όπου η αλληλεπίδραση και η 

αλληλεξάρτηση όχι μόνο των οικονομιών αλλά και των κοινωνιών βαίνουν διαρκώς 

αυξανόμενες, προβλήματα και καταστάσεις οι οποίες απειλούν την ασφάλεια 

κοινωνιών δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά από ένα κράτος. Η 

προσφυγική κρίση και τα θέματα λαθρομετανάστευσης είναι παγκόσμια 

προβλήματα τα οποία απαιτούν κοινές συλλογικές δράσεις που δεν πρέπει να 

βασίζονται στην καταστολή αλλά στην πρόληψη. Αυτή ακριβώς την στρατηγική 

προτείνει στα κράτη μέλη της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόληψη γεγονότων και 

στοιχείων που απειλούν την ασφάλεια των λαών και η προστασία των κρατών 

μελών είναι ο αντικειμενικός σκοπός της Ένωσης127 στον τομέα της ασφάλειας 

όπως προκύπτει από την δημοσιευμένη έκθεση της, για την στρατηγική 

αντιμετώπισης της τρομοκρατίας.   

Επιπλέον στην έκθεση της για το 2017 για τις απειλές ασφαλείας η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Terrorism Situation and Trend Report 2017) αναλύει τις 

διαμορφούμενες απειλές στην Ευρώπη με την ισλαμιστική τρομοκρατία να 

εκτιμάται ως η κύρια απειλή ασφαλέιας για τα κράτη μέλη. Θεωρεί μάλιστα ότι η 

απειλή ασφαλέιας δεν θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια με κύριες εκφράσεις τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις από οργανωμένες τρομοκρατικές ομάδες (π.χ. ISIS) ή 

μεμονομένα άτομα που ασπάζονται την ιδεολογία των ομάδων αυτών128.   

H ελληνική πραγματικότητα  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο το πρόβλημα δεν είναι αυτή 

κάθε αυτή παρουσία μουσουλμάνων στη χώρα. Η συνεχής όμως αύξηση του 

ποσοστού στη χώρα δύναται να ανατρέψει ισορροπίες και αντιλήψεις. Σε μια πολύ 

γρήγορη ανάγνωση και εφόσον οι χώρες από τις οποίες προέρχονται ασπάζονται 

την ουνιτική πτέρυγα, ενστερνίζονται δηλαδή τη σκληρότερη εκδοχή του 

ορθόδοξου Ισλάμ, αναπόφευκτα ανάμεσα στους χιλιάδες μετανάστες θα 

βρίσκονται και μουσουλμάνοι οι οποίο θα είναι υποστηρικτές ριζοσπαστικών και 

                                                           
127 Αφορά την έκδοση « The European Union Counter-Terrorism Strategy» η οποία εκδόθηκε το 
Νοέμβριο του 2005 (Consilium_ Europa 2005) 
128 Τα στοιχεία προκύπτουν από την έκθεση του 2017 με τίτλο «European Union Terrorism 
Situation and Trend Report 2017» η οποία εκδόθηκε από την Εuropol.(www.europol.europa.eu) 
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εξτρεμιστικών τάσεων όπως επισημαίνει σε βιβλίο του ο Α. Ανδριανόπουλος 

(Α.Ανδριανόπουλος 2015).  Η ανωτέρω κατάσταση σαφώς δεν αφορά μόνο την 

Ελλάδα καθώς πολύ μεγάλοι αριθμοί μουσουλμάνων μεταναστών έχουν εισρεύσει 

σε ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία έτη. Συνεπώς από τις καταστάσεις οι οποίες 

έχουν ήδη διαμορφωθεί σε δυτικού τύπου κράτη μπορούμε να αντλήσουμε 

χρήσιμα συμπεράσματα για την χώρα μας. Οι χιλιάδες μουσουλμάνοι πρόσφυγες 

και μετανάστες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αυτόνομους θύλακες μέσα 

σε πόλεις με μια αξιοσημείωτη δυναμική η οποία εκπορεύεται από τον αριθμό 

τους. Λόγω του σημαντικού αριθμού μουσουλμάνων μεταναστών, δεν θα υπάρχει 

δηλαδή δυνατότητα αφομοίωσης των πληθυσμών αυτών από τις τοπικές 

κοινωνίες. Τα παραδείγματα των «γκέτο» που έχουν δημιουργηθεί σε περιοχές 

μεγάλων Αγγλικών και Γαλλικών πόλεων εκτιμάται ότι είναι μία τρανή απόδειξη για 

το τι πρόκειται να επακολουθήσει και στην Ελλάδα. Με βάση τις δημοκρατικές 

αξίες που ισχύουν σε όλες τις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες, οι μετανάστες ζουν 

ελεύθεροι με την άνεση να διατηρούν τις παραδόσεις τους και τις θρησκευτικές 

τους επιλογές χωρίς κανένα πρόβλημα. Συνεπώς και στην Ελλάδα είναι δεδομένο 

ότι θα αναπτυχθούν πολυπληθείς κοινωνικές ομάδες σε συγκεκριμένες περιοχές 

με ξεχωριστά θρησκευτικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά από το γενικότερο 

κοινωνικό σύνολο. Θα δημιουργηθούν τοπικές μικρές κοινωνίες μέσα σε κοινωνίες. 

Οι κοινωνικές αυτές ομάδες πολλές φορές έρχονται σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ 

τους. Είναι καθημερινά τα φαινόμενα άγριων επεισοδίων στα κέντρα υποδοχής 

προσφύγων μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών ή εθνικών ομάδων129. Η 

διαχρονική διαμάχη μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών αλλά και η αντίθεση των 

φανατικών Σαλαφιστών ενάντια σε οτιδήποτε διαφορετικό συνθέτουν το πλαίσιο 

των συγκρούσεων αυτών. Τα φαινόμενα αυτά θα διευρυνθούν όταν θα εμπλακούν 

μεταξύ τους πιο μεγάλες και πιο οργανωμένες κοινωνικές ομάδες. Και είναι επίσης 

πιθανόν αυτές οι συγκρούσεις να κατευθυνθούν με διάφορες μορφές εναντίον των 

γηγενών κοινωνικών ομάδων που ήδη σε ορισμένες περιοχές της Αθήνας 

αποτελούν μειοψηφία (π.χ. στις συνοικίες δίπλα στο κέντρο της Αθήνας πιο 

εύκολα συναντάς μετανάστη ή πρόσφυγα παρά Έλληνα) . Μια άλλη εξέλιξη επίσης 

                                                           
129 Στην καθημερινή ειδησιογραφία δεν λείπουν βίαια τις περισσότερες φορές μεταξύ μεταναστών 
όχι μόνο στα προσφυγικά κέντρα (στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου) αλλά και στο κέντρο 
ελληνικών πόλεων όπως στην Ομόνοια. Το λιμάνι της Πάτρας για παράδειγμα είναι καθημερινό 
σκηνικό πολλών επεισοδίων μεταξύ μεταναστών διαφορετικών εθνικοτήτων.  (Newsit.gr 2017) 
(tanea.gr 2017) 
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πολύ πιθανή να συμβεί αφορά την οργανωμένη απαίτηση των κοινωνικών αυτών 

ομάδων για παραχώρηση από την κεντρική εξουσία περισσοτέρων δικαιωμάτων 

και ελευθεριών που πιθανόν να έρχονται σε αντίθεση με τις πολιτισμικές και 

θρησκευτικές παραδόσεις της χώρας που τους φιλοξενεί.  

Ανεξάρτητα όμως με την πρόκληση συγκρούσεων ή όχι, και αν το 

συγκεκριμένο σενάριο θεωρείται από ορισμένους αναλυτές ως πολύ 

προχωρημένο και ξενοφοβικό, αδιαμφισβήτητη παραμένει η ύπαρξη ανασφάλειας 

από τους Έλληνες πολίτες. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών130 σε μεγάλη 

έρευνα του σχετικά με τις απόψεις των Ελλήνων πολιτών σε θέματα συνύπαρξης 

με πολίτες άλλων χωρών δημοσιοποίησε, τον Φεβρουάριο του 2017, τα 

αποτελέσματα της, τα οποία και χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης αν και για τους 

περισσότερους θεωρούνταν αναμενόμενα. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την 

ξενοφοβία των Ελλήνων και την πεποίθηση τους ότι οι μετανάστες μπορεί να 

λειτουργήσουν ως απειλή σε θέματα οικονομίας και επιπέδου κοινωνικών 

παροχών131. Ένα άλλος σημαντικός άξονας απειλής εκτιμάται όμως ότι είναι η 

πολιτισμική αλλοίωση της χώρας. Σύμφωνα με το 60% των ερωτηθέντων η 

πολιτισμική ομοιογένεια της χώρας απειλείται από το μεταναστευτικό κύμα. Τα 

ανωτέρω πιστοποιούν το αίσθημα ανασφάλειας που χαρακτηρίζει την ελληνική 

κοινωνία και εκτιμάται ότι αυτό το αίσθημα πρόκειται να γιγαντωθεί. Ιδιαίτερη μνεία 

στην συγκεκριμένη έρευνα, τέλος γίνεται στην αρνητική στάση των ερωτηθέντων 

προς τους μουσουλμάνους μετανάστες καθώς πάνω από το 80% είναι αντίθετοι με 

την μόνιμη εγκατάσταση τους στην Ελλάδα. Γεγονός που εκτιμάται ως απόλυτα 

φυσιολογικό καθώς η θρησκεία και η θρησκευτική ομοιογένεια συνιστούν επίσης 

έναν σημαντικό συντελεστή ενοποίησης ενός πληθυσμού (Η.Κουσκουβέλης, 

Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις 2010). 

 Οι μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμού είναι σαφές ότι θα προκαλέσουν 

δημογραφικές αλλαγές. Η Ελλάδα όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη είναι περιοχές 

που «γερνάνε». Το δημογραφικό πρόβλημα είναι ήδη έντονο στην χώρα μας. Η 

                                                           
130 Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1959 υπό την αιγίδα 
της UNESCO. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο από την Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
131 Σύμφωνα με την έρευνα του ΕΚΚΕ το 65% των Ελλήνων που ρωτήθηκαν θεωρούν ότι οι 
μετανάστες κάνουν κακό στην ελληνική οικονομία ενώ το 59% ότι κάνουν μεγαλύτερη χρήση των 
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας από όσο συνεισφέρουν σε επίπεδο φόρων. (in.gr 2017) 
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τελευταία χρονιά όπου η Ελλάδα είχε μέσο όρο γονιμότητας άνω του 2,1 (ελάχιστο 

ποσοστό για την αύξηση του πληθυσμού) ήταν το 1980. Το 2011 ο αντίστοιχος 

δείκτης για την χώρα μας ήταν 1,42 ενώ το 2014 μόλις 1,30 (Eurostat.eu 2016). Τα 

ανωτέρω στοιχεία από μόνα τους οδηγούν σε συμπεράσματα περί της 

πληθυσμιακής μείωσης αλλά και της μεταβολής της πληθυσμιακής πυραμίδας. Αν 

όμως τα ίδια στοιχεία αναλυθούν στο πλαίσιο μιας ασταμάτητης μεταναστατευτικής 

ροής που λαμβάνει χώρα τα τελευταία έτη στην Ελλάδα θα οδηγηθεί σε 

συμπεράσματα περί της ύπαρξης εθνοτικών και πολιτικών αλλαγών σε εσωτερικό 

επίπεδο τα επόμενα έτη. Το ποσοστό των μουσουλμάνων ως φυσικό επακόλουθο 

της μετανάστευσης από αφρικανικά και ασιατικά κράτη αυξάνεται διαρκώς. Το 

αμερικάνικο ινστιτούτο Pew Research σε έρευνα του υπολογίζει ότι το συνολικό 

ποσοστό των μουσουλμάνων στην ευρωπαϊκή ήπειρο ανέρχεται ήδη στο 7% του 

συνολικού πληθυσμού ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις του ινστιτούτου στην 

Ελλάδα το 2020 θα διαμένουν 650.000 μουσουλμάνοι πολίτες132 με αυξητικές 

τάσεις (ποσοστό 6,5% του συνολικού πληθυσμού).  

Ως ενεργοί πολίτες οι μουσουλμάνοι που ζουν νόμιμα και μόνιμα στην 

Ελλάδα θα αναζητήσουν μέσα και τρόπους πολιτικής έκφρασης. Όπως αναλύθηκε 

και στο προηγούμενο κεφάλαιο η δημιουργία πολιτικών και άλλου χαρακτήρα 

(κοινωνικού ή ανθρωπιστικού) οργανώσεων είναι θέμα χρόνου. Πιθανή εκλογή 

μουσουλμάνων βουλευτών (πέρα των βουλευτών της μουσουλμανικής 

μειονότητας της Θράκης) πιθανότατα θα ασκούσε πιέσεις στης κεντρική 

κυβέρνηση για λήψη αποφάσεων προς όφελος των μουσουλμάνων πολιτών σε 

ένα μεγάλο εύρος θεμάτων. Το επικίνδυνο στοιχείο στην ανωτέρω υπόθεση είναι 

οι πιέσεις επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Παραδοσιακές 

τακτικές και συμμαχίες της χώρας πιθανότατα θα τίθεντο υπό αμφισβήτηση και 

επανεξέταση. Το ενδεχόμενο αυτό φαντάζει ακόμα πιο πιθανό αν συνυπολογίσει 

κάποιος και τις μουσουλμανικές ηγεσίες κρατών που βρίσκονται γύρω από την 

Ελλάδα, με πιο προφανή αυτή της Τουρκίας η οποία ενδεχομένως θα επεδίωκε να 

ασκεί επιρροή στους μουσουλμάνους εκλεγμένους πολίτες για εξυπηρέτηση των 

δικών της συμφερόντων. Και επίσης πιθανή είναι η συνδρομή αυτών των 

οργανώσεων τόσο σε οικονομικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο. 

                                                           
132 Τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα «PEW-TEMPLETON: GLOBAL RELIGIOUS 
FUTURE» που δημοσιεύτηκαν στις αρχές του 2016 από το Pew Research Center (Washington, 
DC) (Pew_Research_Center 2016) 
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Ένας άλλος άξονας πιθανών απειλών είναι η παρουσία ακραίων 

ισλαμιστών εντός της χώρας με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Τρομοκρατικές 

επιθέσεις οργανωμένα, εναντίον στόχων με θρησκευτικό, πολιτικό ή κοινωνικό 

ειδικό βάρος καθώς και τυφλά χτυπήματα από «μοναχικούς λύκους». Πλέον του 

πιθανότερου σεναρίου δηλαδή της άφιξης στη χώρα αριθμού ακραίων ισλαμιστών 

μέσα από το πλήθος των μεταναστών που έχουν ζητήσει άσυλο τα τελευταία τρία 

έτη, υφίστανται πιθανότητες η διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης να γίνεται και 

εντός της χώρας. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βιώνει μια άνευ προηγουμένου 

οικονομική και κοινωνική κρίση. Η κρίση αυτή σαφώς επηρεάζει χιλιάδες 

μετανάστες που είχαν φτάσει στην χώρα πριν τη προσφυγική κρίση αναζητώντας 

ένα καλύτερο τρόπο ζωής. Αυτοί οι άνθρωποι εγκλωβισμένοι πλέον στην Ελλάδα 

δοκιμάζονται σε δύσκολες καταστάσεις ακολουθώντας το γενικότερο κοινωνικό 

σύνολο. Τα προβλήματα διαβίωσης, μέσα σε μια μη φιλική για αυτούς κοινωνία, με 

πολλά προβλήματα προσαρμογής τα οποία αυξάνονται, τους κάνει ευάλωτους σε 

έμπειρους στρατολόγους. Με την οικονομική αλλά και ψυχολογική στήριξη 

αναδεικνύουν την ανωτερότητα της μουσουλμανικής κουλτούρας απέναντι στην 

αποτυχία του δυτικού και κοσμικού συστήματος. Τους μετατρέπουν σταδιακά σε 

υποχείρια και εν δυνάμει υποψήφιους για τέλεση μιας επίθεσης εναντίον των 

«απίστων».   

 Εστίες ριζοσπαστικοποίησης μπορούν να αποτελέσουν και τα κέντρα 

υποδοχής και διαμονής μεταναστών και προσφύγων, πολλά από τα οποία 

λειτουργούν σε νευραλγικά σημεία της χώρας και ειδικά στα νησιά του ανατολικού 

Αιγαίου. Οι χώροι αυτοί λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν αλλά και 

λόγω του μεγάλου αριθμού που καταφτάνει καθημερινά133 δεν παρέχουν 

κατάλληλες συνθήκες ελέγχου με αποτέλεσμα εξτρεμιστικά στοιχεία να δύναται να 

δρουν ανενόχλητα προετοιμάζοντας επιθέσεις όχι απαραίτητα στη χώρα αλλά σε 

άλλα κράτη της περιοχής στα οποία πρόκειται να μεταβούν ακλουθώντας τις 

μεταναστευτικές ροές. Να μετατραπεί η Ελλάδα δηλαδή ένα διαμετακομιστικό 

κέντρο εξαγωγής ριζοσπαστών και εξτρεμιστών. Υπάρχουν παραδείγματα στο 

                                                           
133 Οι ροές μεταναστών και προσφύγων έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο το 2017 με 
αποτέλεσμα τα κέντρα υποδοχής να βρίσκονται σε οριακό σημείο λειτουργίας (Kathimerini.gr 
2017), με τον αρμόδιο υπουργό να δηλώνει, τον Νοέμβριο του 2017, ότι η πιθανότητα να ζήσει η 
Ελλάδα καταστάσεις ανάλογες με το 2015 να είναι μεγάλη (protothema.gr 2017)  
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παρελθόν όπου σε προσφυγικά στρατόπεδα εξτρεμιστικές μουσουλμανικές 

οργανώσεις δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για επιθέσεις σε γειτονικά κράτη134. 

 Το ανωτέρω πρέπει να εκτιμηθεί και σε συνδυασμό με το ισχυρό 

μουσουλμανικό στοιχείο που υφίσταται στα Βαλκάνια. Παραδοσιακά οι 

μουσουλμάνοι της περιοχής είναι μετριοπαθείς. Μια αλλαγή όμως στη 

συμπεριφορά του μουσουλμανικού στοιχείου παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του 

πολέμου της Γιουγκοσλαβίας στη δεκαετία του 1990. Καταλυτικός παράγοντας 

ήταν η άφιξη στην περιοχή για να πολεμήσουν στον πλευρό των Βόσνιων περίπου 

τριών χιλιάδων ισλαμιστών πολεμιστών από τα κράτη της Βόρειας Αφρικής και της 

Μέσης Ανατολής135. Από τότε μέχρι και σήμερα το ριζοσπαστικό Ισλάμ 

εδραιώθηκε στην περιοχή με κύρια κέντρα την βόρεια Αλβανία, το Κόσσοβο και 

φυσικά τη Βοσνία. Και από την «εισαγωγή» ισλαμιστών μαχητών η περιοχή 

«εξήγαγε» μαχητές, καθόσον στον πόλεμο της Συρίας υπολογίζεται ότι πάνω από 

800 φανατικοί μουσουλμάνοι πολέμησαν στο πλευρό του Ισλαμικού κράτους 

(Τζίμας 2017). Στη Βοσνία το πολιτικό Ισλάμ έχει εδραιωθεί,  αφού το σύνολο των 

κομμάτων που υποστηρίζει η μουσουλμανική πλειοψηφία της χώρας, αλλά και το 

βασικότερο κόμμα, το «Party for Democratic Action136» διατηρούν στην ιδεολογία 

τους στοιχεία που προσεγγίζουν τις αρχές μιας ισλαμικής δημοκρατίας. Πλέον 

όμως του πολιτικού Ισλάμ αναπτύσσεται και το ριζοσπαστικό Ισλάμ, με αρκετούς 

υποστηρικτές. Αυτό το στοιχείο δυνητικά μπορεί να αποτελέσει θέμα ασφαλείας 

για την Ελλάδα καθώς αναμένεται να αναπτυχτούν δίαυλοι επικοινωνίας με 

αντίστοιχα εξτρεμιστικά στοιχεία που έχουν βρεθεί στη χώρα και να αναπτυχθεί 

συνεργασία σε θέματα τρομοκρατίας, εμπορίας όπλων κ.α. άλλωστε η εγγύτητα 

των περιοχών και η ύπαρξη κοινών συνόρων διευκολύνει τέτοιες συναλλαγές.  

 

                                                           
134 Το 2007 σε προσφυγικό στρατόπεδο στο Λίβανο έκανε την εμφάνιση της η Σουντιτική 
οργάνωση Fatah al – Islam με κύριους στόχους σύμφωνα με δηλώσεις του αρχηγού της Σακές Αλ 
Αμπσί, τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος των παλαιστινιακών προσφυγικών καταυλισμών στο 
Λίβανο, σύμφωνα με τη σαρία, τον ισλαμικό νόμο, την απελευθέρωση της Παλαιστίνης καθώς και 
τη σύγκρουση με το Ισραήλ ακλουθώντας τη μέθοδο της βίας για την επίτευξη των ανωτέρω. (New 
York Times 2007) 
135 Ο αριθμός δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Δημοσιεύματα και αναλύσεις που 
ακολούθησαν αναφέρουν από 1000 έως 5000 μαχητές που πολέμησαν από τo 1992 έως το 1995 
στη χώρα. 
136 Το «Party for Democratic Action» ήταν το κόμμα που ίδρυσε ο Alija Izetbegović, πρώτος και 
μακροβιότερος ηγέτης της χώρας. Τόσο στις βουλευτικές όσο και στις προεδρικές εκλογές του 
2014 κατέλαβε την πρώτη θέση. Η ιδεολογία χαρακτηρίζεται ως συντηριτική, με πολλούς ιμάμηδες 
να συγκαταλέγονται στα μέλη του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο 

«ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ» 

 

 Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι ζούμε σε ένα παγκόσμιο ιστό όπου ο 

φανατισμός κάθε είδους δείχνει να κυριαρχεί, όπου κάθε είδους ακραία ομάδα έχει 

τη δυνατότητα να προωθεί τις απόψεις της και να κερδίζει την συμπάθεια και την 

υποστήριξη κοινωνικών ομάδων. Οι παραδοσιακές δυτικού τύπου κοινωνίες 

μοιάζουν να δείχνουν ανήμπορες να αντιδράσουν και απλώς παρακολουθούν την 

εξέλιξη των φαινομένων. Στο ίδιο πλαίσιο ακραίοι φανατικοί θρησκευτικών 

δογμάτων και ιδιαίτερα οι φανατικοί μουσουλμάνοι,  προωθούν ένα νέο τρόπο 

διακυβέρνησης και ελέγχου των κοινωνιών ο οποίος δεν μένει μέσα στα κλειστά 

όρια μουσουλμανικών χωρών αλλά μέσω ενός τεράστιου μεταναστευτικού 

κύματος μεταφέρεται στην Ευρώπη.  

 Οι απειλές που αναδύονται για την Ελλάδα έγινε προσπάθεια να 

παρουσιαστούν και αναλυθούν στο προηγούμενο κεφάλαιο, και οι οποίες εμφανώς  

είναι πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την σταθερότητα της χώρας.     

Η αντιμετώπιση του φαινομένου θα πρέπει να γίνει με ψυχραιμία. 

Σπασμωδικές κινήσεις και αποφάσεις θα είχαν χειρότερα αποτελέσματα και δεν θα 

επέφεραν λύσεις . Είναι δεδομένο ότι η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα τα 

τελευταία έτη έχει απομακρύνει τις κρατικές προτεραιότητες από τη αντιμετώπιση 

ριζοσπαστικών και ακραίων θρησκευτικών ομάδων. Ακριβώς όμως αυτό είναι το 

πλαίσιο που αναζητούν οι συγκεκριμένες ομάδες για να εδραιώσουν την παρουσία 

τους και να περάσουν τα μηνύματα τους. Για αυτό ακριβώς θα πρέπει να 

εστιάσουν οι κυβερνητικοί, κρατικοί και κοινωνικοί φορείς σε συγκεκριμένες 

δράσεις για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση του φαινομένου. 

 Το δίλημμα ποια τακτική πρέπει να ακολουθηθεί, η επιλογή ήπιας ή 

σκληρής ισχύος είναι στοιχείο που απασχολεί τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών 

κρατών. Η Ευρώπη της ισότητας, της ανεκτικότητας και του δικαίου θα πρέπει να 

αλλάξει συμπεριφορά και τακτική απέναντι στους μουσουλμάνους πρόσφυγες 

προκειμένου να μπορέσει να ελέγξει τα εξτρεμιστικά στοιχεία που αναπτύσσονται; 

Τα πλήθη των μουσουλμάνων προσφύγων που καταφθάνουν στη χώρα μας 

σαφώς και δεν είναι στο σύνολο τους ακραίοι ισλαμιστές. Πρόκειται στην 
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πλειοψηφία τους για ανθρώπους που επιζητούν ένα καλύτερο και πιο ασφαλές 

κόσμο για αυτούς και τα παιδιά τους. Η δαιμονοποίηση και η ακραία ισλαμοφοβία 

από το σύνολο ή ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας θα έχει σίγουρα επιπτώσεις. 

Θα τους απομακρύνει και άλλο από τις δομές και τη φιλοσοφία της ελληνικής 

κοινωνίας και θα τους κάνει εύκολο θύμα στις προπαγανδιστικές τακτικές 

ριζοσπαστών μουσουλμάνων που βρίσκονται εντός ή εκτός της χώρας και θα 

θελήσουν να επηρεάσουν κοινωνικές ομάδες προς όφελος τους για ικανοποίηση 

των συμφερόντων τους. Μια αδιάκριτη στοχοποίηση του μουσουλμανικού 

πληθυσμού που βρίσκεται στη χώρα θα δημιουργήσει συνθήκες που δύσκολα θα 

μπορέσουν να ανατραπούν όσο αφορά θέματα σταθερότητας και ασφάλειας στη 

χώρα. Επίσης ολέθριο λάθος εκτιμάται ότι θα ήταν η απομόνωση και η 

γκετοποίηση των μουσουλμάνων σε περιοχές ανεξέλεγκτες, σε άβατα όπου 

εξτρεμιστικές φωνές θα παρακινούν μουσουλμάνους πολίτες σε διάφορες μη 

επιθυμητές καταστάσεις για το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Το ελληνικό κράτος 

θα πρέπει να δράσει προληπτικά όσο είναι ακόμα καιρός. Το φαινόμενο της 

θρησκευτικής ριζοσπαστικοποίησης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν την 

κορύφωση του.  

 Θα πρέπει να δοθεί άμεσα λύση στο θέμα του τεμένους στην Αθήνα. Όπως 

αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο σήμερα λειτουργούν στην πρωτεύουσα 

δεκάδες παράνομα τζαμιά. Η λειτουργία επίσημου τεμένους όπου οι 

Μουσουλμάνοι αξιοπρεπώς θα εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα είναι 

μονόδρομος. Παράλληλα με τη λειτουργία του, επίσημοι φορείς της χώρας θα 

πρέπει να αποκτήσουν στενή σχέση με τους μουσουλμάνους δασκάλους που θα 

λειτουργούν στο τέμενος. Θα πρέπει να υπάρχει «έλεγχος» του ποια εκδοχή του 

Ισλάμ θα διδάσκεται εκεί, ποια τα νοήματα και ποιες οι παραινέσεις των ιμάμηδων 

στους πιστούς. Η επιλογή των ανωτέρω ιμάμηδων θα πρέπει να είναι ευθύνη του 

επίσημου ελληνικού κράτους και μόνο. Ιδιαίτερη προσοχή χρήζει η επιλογή της 

χώρας προέλευσης του ιμάμη η οποία πρέπει σαφώς να μην είναι από χώρα της 

περιοχής προκειμένου να διατηρηθούν οι ισορροπίες με τους μετανάστες οι οποίοι 

προέρχονται από διαφορά κράτη. Ήδη στη Γαλλία προωθείται από το νέο 

πρόεδρο η άποψη ότι οι ιμάμηδες που λειτουργούν στα τζαμιά που βρίσκονται στη 

γαλλική επικράτεια να εκπαιδεύονται και να χειροτονούνται στη Γαλλία, με 

απώτερο σκοπό το πλήρη έλεγχο των πνευματικών ηγετών του μουσουλμανικού 
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πληθυσμού της χώρας που προσεγγίζει το 8% του συνολικού της χώρας 

(newsbomb.gr 2017). 

 Με δεδομένο πλέον ότι οι προσφυγικές ροές δεν είναι δυνατόν να 

εξαλειφθούν, θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να εντοπίσουν και να εφαρμόσουν 

μεθόδους μέσω των οποίων ο θρησκευτικός φανατισμός θα βρίσκει διεξόδους 

εκτόνωσης. Μια από τις πολιτικές η οποία έχει διατυπωθεί αφορά την οικονομία 

της αγοράς (Α.Ανδριανόπουλος 2015). Σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτής της 

θεωρίας η δυνατότητα πρόσβασης των φανατικών ή μη μουσουλμάνων σε 

στοιχεία της φιλελεύθερης οικονομίας, σε υποτυπώδη οικονομική άνεση, σε 

κοινωνική ανέλιξη, δύναται να τους ωθήσει στην έξοδο από τα στενά όρια της 

κοινότητας τους σε μια ξένη χώρα. Να αναζητηθούν τόποι εισόδου των 

μεταναστών στο οικονομικό και κοινωνικό «σύστημα» των χωρών στις οποίες 

κατοικούν.  Στο ίδιο πλαίσιο ο καθηγητής Cihan Tugal περιγράφει στο βιβλίου την 

μετάπτωση των ριζοσπαστών μουσουλμάνων της συνοικίας Sultanbeyli της 

Κωνσταντινούπολης σε μια κοινότητα μετριοπαθών θρησκευόμενων μέσω της 

ανωτέρω διαδικασίας. Πως δηλαδή απορροφήθηκαν από κοσμικού χαρακτήρα 

πολιτικά κόμματα και οργανώσεις παρέχοντας τους κίνητρα και προϋποθέσεις 

ώστε αρχικά να ενταχθούν σε κοινωνικές δομές και στη συνέχεια να δελεαστούν 

στην προοπτική απόκτησης κοινωνικής και οικονομικής αναγνώρισης (Tugal 

2009). 

Η ενίσχυση της συνεργασίας με τις αστυνομικές και λιμενικές αρχές καθώς 

και με υπηρεσίες πληροφοριών έτερων κρατών θα προσέφερε στις ελληνικές 

αρχές πρόσβαση σε στοιχεία και σε πληροφορίες για τη δράση ατόμων με 

ριζοσπαστικές τάσεις και απόψεις που εν δυνάμει μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο 

για την ελληνική ασφάλεια. Ο εντοπισμός τέτοιων περιπτώσεων θα πρέπει να 

συνοδεύεται με άμεση απέλαση από τη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην 

γειτονική Ιταλία από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν απελαθεί άνω των διακοσίων 

ισλαμιστών, οι οποίοι κρίθηκαν δυνητικά επικίνδυνοι για θέματα δημόσιας 

ασφαλείας (Ηuffingtonpost.gr 2017) 

 Σε ένα σύνθετο σχέδιο δράσεων πολιτικών και μέτρων που θα έχουν στόχο 

την αποφυγή της ριζοσπαστικοποίησης των μουσουλμάνων που καταφθάνουν 

στη χώρα ως μετανάστες, δεν θα πρέπει να λείπουν δράσεις για τη 

μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Κατά το παρελθόν έγιναν λάθη που 
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πιθανότατα οδήγησαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού άκοπα στην «αγκαλιά» της 

γειτονικής χώρας. Πλέον όμως ο χρόνος πιέζει, με τη Τουρκία να εφαρμόζει τα 

τελευταία χρόνια απροκάλυπτα ένα σχέδιο υιοθέτησης του συνόλου των 

μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών της Θράκης. Απαιτείται μια κατά μέτωπο 

επιθετική πολιτική η οποία θα έχει στόχο την απομάκρυνση των εκπροσώπων της 

τουρκικής ηγεσίας από την περιοχή, τον έλεγχο των στοιχείων εκείνων που 

υποκινούν την αστάθεια και την δημιουργία προβλημάτων στην περιοχή, την 

κατανόηση της διαφορετικότητας των τριών φυλετικών ομάδων της μειονότητας, 

την ανάληψη δράσεων για την διακοπή της απομόνωσης των πληθυσμών των 

ορεινών μειονοτικών χωριών. Ήδη οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις με στοχευμένες 

κοινωνικές παρεμβάσεις (οδικά έργα, ανθρωπιστική βοήθεια, νοσηλευτικές 

παροχές) δείχνουν το δρόμο για την αποκατάσταση γεφυρών με τους τοπικούς 

πληθυσμούς και την διακοπή των διαδικασιών γκετοποιήσης του παρελθόντος. 

 Το πλαίσιο αντιμετώπισης της πιθανής ριζοσπαστικοποίησης των 

μουσουλμάνων μεταναστών δεν μπορεί να είναι η βίαιη καταστολή. Από την 

στιγμή που δεν είναι δυνατός ο περιορισμός των προσφυγικών ροών η πολιτική 

αντιμετώπισης θα πρέπει να εστιαστεί στην προσπάθεια ενσωμάτωσης του 

μεγαλύτερου ποσοστών των μεταναστών και των προσφύγων στην ελληνική 

κοινωνία. Έργο που μόνο εύκολο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καθόσον όπως έχει 

δείξει το πρόσφατο παρελθόν στις ευρωπαϊκές χώρες, οι μουσουλμανικές 

κοινότητες είναι πιο πιθανόν να γκετοποιηθούν παρά να ενσωματωθούν. Δρόμος 

που θα γίνει πιο πιθανός να ακολουθήσουν, αν στοχοποιηθούν και απομονωθούν 

από την ελληνική κοινωνία. Απαιτείται λοιπόν εγρήγορση του κρατικού 

μηχανισμού και αποφασιστικές κινήσεις των κυβερνόντων για την πρόληψη του 

ριζοσπαστικισμού καθόσον αν απαιτηθεί η καταστολή του μάλλον το στοίχημα της 

κοινωνικής ειρήνης έχει χαθεί.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν έγινε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν 

πληροφορίες για την πολιτική γεωγραφία του Ισλάμ σε περιοχές πλησίον της 

χώρας μας και πως το πολιτικό Ισλάμ δύναται να επηρεάσει τα θέματα ασφαλείας 

στον ελλαδικό χώρο . Δόθηκε συνεπώς η αίσθηση της δυναμικής του η οποία είναι 

αδιαμφισβήτητη. Το πολιτικό Ισλάμ είναι ένα κίνημα, ένα φαινόμενο που 

απασχολεί και θα απασχολήσει και στο μέλλον την περιοχή της Μεσογείου αλλά 

και την Ευρώπη ολόκληρη. Από όποια προσέγγιση το δει ένας αναλυτής, το 

πολιτικό Ισλάμ είναι επεκτατικό, είναι ένα επαναστατικό κοινωνικό κίνημα που 

επιθυμεί ριζικές πολιτικές αλλαγές, που επιδιώκει την κατάληψη της εξουσίας ή 

έστω τον επηρεασμό των πολιτικών επιλογών ενός κράτους. Μπορεί να 

προσαρμόζεται και να απορροφά την ετερότητα των πιστών του και αυτό το κάνει 

ακόμα πιο επικίνδυνο. Οι οπαδοί και οι υποστηρικτές του αποτελούν τη βάση ώστε 

να ξεπηδήσουν ακραία και φανατικά στοιχεία μέσω της ριζοσπαστικοποίησης. Να 

απειλήσουν παραδοσιακές δυτικές κοινωνίες και να θέσουν θέματα ασφαλείας για 

τα ευρωπαϊκά κράτη.    

O ρόλος των ηγεσιών των κρατών αυτών, είναι κρίσιμος σε καταστάσεις 

όμοιες με αυτές που διαδραματίζονται στην εποχή μας, στην χώρα μας. Αν δοθεί η 

εντύπωση ότι το κράτος είναι ανήμπορο να αντιδράσει να προβάλει μια σθεναρή 

στάση να υπερασπιστεί τις παραδόσεις και τα έθιμα του λαού του, τότε θα 

αποτελέσει τον εύκολο στόχο οποιαδήποτε ακραίας έκφρασης.    

Η σχέση των Ελλήνων με το Ισλάμ είναι τραυματική εξαιτίας του 

οθωμανικού ζυγού, της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της βίαιης 

εκδίωξης των Ελλήνων από πανάρχαιες εστίες. Η αναγκαστική συμβίωση με 

μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων που ασπάζονται την συγκεκριμένη 

θρησκεία μόνο ως εύκολη και δεν θα μπορεί να χαρακτηριστεί. Με δεδομένο την 

σύγκρουση των θρησκειών και των πολιτισμών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι 

οποίες επέδειξαν ανοχή και πνεύμα συνεργασίας είναι πολύ πιθανό οι 

συγκρούσεις να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές και ανάμεσα τους να βρίσκεται 

και η Ελλάδα.  Συγκρούσεις, όχι μόνο μεταξύ ομάδων μεταναστών αλλά και 

συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών. Το ανωτέρω δεν πρέπει να 

οδηγήσει σε μια γενικευμένη στοχοποιήση των μουσουλμάνων προσφύγων, σε 

γενικευμένη ξενοφοβία, αλλά στην υιοθέτηση πολιτικών ενσωμάτωσης των 
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μεταναστών στην ελληνική κοινωνία σεβόμενοι όμως τις θρησκευτικές πεποιθήσεις 

των λαών αυτών. Κάνοντας σαφές όμως ότι και αυτοί πρέπει να σεβαστούν τις 

παραδόσεις και τα πιστεύω της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων της 

χώρας που τους φιλοξενεί.  

Η διαμορφούμενη κατάσταση είναι σύνθετη, απαιτητική και απαιτεί 

ψύχραιμες και αποφασιστικές συνάμα λύσεις. Γιατί όποιος πιστέψει τους στίχους 

της 30ης Σούρας του Κορανίου137, και επαναπαυτεί, πολύ απλά θα βρεθεί να 

ακολουθεί τις εξελίξεις στη χώρα και δυστυχώς να μην τις προλάβει πιθανότατα 

ποτέ.  

Οι ηγεσίες των ευρωπαϊκών χωρών δεν θα πρέπει να αφήσουν τις χώρες 

του νότου και κυρίως την Ελλάδα και την Ιταλία να παλέψουν μόνες τους απέναντι 

σε ένα φαινόμενο το οποίο πιθανότατα ξεπερνά τις δυνάμεις τους, αλλά να 

συνδράμουν στην εξάλειψη αυτού του τεράστιου προσφυγικού κύματος που έχει 

επιφέρει τεράστια προβλήματα αλλά και έχει κάνει την ανθρωπότητα μάρτυρα μια 

τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης. Παράλληλα οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να 

λειτουργήσουν με σύνεση και αποφασιστικότητα χωρίς να χάνουν χρόνο 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν ένα σύνθετο και πολύπλοκο πρόβλημα. Λύσεις 

και προτάσεις υπάρχουν, απαιτείται και η βούληση για την εφαρμογή τους.  

 

 

 

  

                                                           
137 Στην 30

η
 σούρα του ιερού βιβλίου των μουσουλμάνων γίνεται αναφορά ότι αν και οι Ρουμ 

(Ρωμιοί) νικηθήκαν σε λίγο χρονικό διάστημα θα νικήσουν ξανά γιατί έτσι το αποφάσισε ο Αλλάχ. 
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