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έρευνα και την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως 

απαιτείται από αυτούς τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές 

όλων των στοιχείων που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν 

πρωτότυπη δημιουργία μου» 

 

 

 

 

 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε με σκοπό την μελέτη της προβληματικής των 

ασύμμετρων απειλών στις διεθνείς σχέσεις. Λόγω του μεγάλου εύρους και γενικά της 

φύσης των ασύμμετρων απειλών, περιορίζεται η μελέτη στην εξέταση μιας από τις 

ασύμμετρες απειλές, της τρομοκρατίας και πιο συγκεκριμένα με την νέα της μορφή, 

ως υπερεθνική ισλαμιστική τρομοκρατία. Αρχικά, παρουσιάζονται συνολικά οι 

ασύμμετρες απειλές, ως προβληματική για την διεθνή κοινότητα. Στη συνέχεια 

μελετάται το φαινόμενο της τρομοκρατίας, πως αυτή ορίζεται και πως εξελίσσεται και 

μεταλλάσσεται. Ακολούθως, μελετάται το φαινόμενο της ισλαμιστικής τρομοκρατίας. 

Κατά πόσο είναι δυνατόν μια θρησκεία να αποτελεί κίνδυνο ή όχι. Διαχωρίζεται η 

θρησκευτική πίστη από τον θρησκευτικό ριζοσπαστισμό.  Περιγράφεται η ισλαμική 

τρομοκρατία ως απειλή στον τομέα ασφάλειας, εξετάζονται αιτίες και παράγοντες 

που οδηγούν στον ριζοσπαστισμό και ακολούθως στη βιαιότητα. Μελετάται ποια είναι 

η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και των διεθνών δρώντων για τον έλεγχο του 

φαινόμενου. Τέλος, εξετάζεται η σχέση της τρομοκρατίας και των τρομοκρατικών 

οργανώσεων με το διεθνές σύστημα και τις διεθνείς εξελίξεις. Εξάγονται τα σχετικά 

συμπεράσματα και στη συνέχεια προτείνονται τρόποι δράσης και πρακτικές, ώστε να 

περιοριστεί όσο είναι δυνατόν ο κίνδυνος της ισλαμιστικής τρομοκρατίας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με το τέλος του ψυχρού πολέμου και την κατάρρευση του διπολικού 

συστήματος, προέκυψαν πολλές αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον. Οι παραδοσιακές 

ισορροπίες διαταράχθηκαν και εμφανίστηκαν δομικές αλλαγές στο διεθνές σύστημα, 

με αποτέλεσμα να έρθει στο προσκήνιο η συζήτηση για την έννοια της ασφάλειας. 

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και το κενό εξουσίας και ελέγχου, 

εμφανίστηκε μια νέα απειλή για την παγκόσμια κοινότητα από την ανεξέλεγκτη 

διασπορά όπλων μαζικής καταστροφής. Το διεθνές οργανωμένο έγκλημα άλλαξε 

επίσης μορφή, λόγω του παράνομου εμπορίου πυρηνικών υλικών και όπλων. Η 

ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας, έδωσε την δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα ακόμα 

είδος απειλής: το κυβερνοέγκλημα. Οι ασύμμετρες απειλές ωστόσο δεν αποτελούν 

καινοτομία, ούτε είναι φαινόμενο πρωτοεμφανιζόμενο, αλλά η εξέλιξη και η μετάλλαξή 

τους αναγκάζουν την διεθνή κοινότητα να θέσει εκ νέου το θέμα της έννοιας της 

ασφάλειας. 

Στην περίπτωση της τρομοκρατίας, χαρακτηριστικά, η μετάβαση από την 

παραδοσιακή μορφή στην σύγχρονη μορφή της, προβλημάτισε τη διεθνή κοινότητα 

και προκάλεσε αλλαγές στον τρόπο που το διεθνές σύστημα – με τους κρατικούς και 

μη κρατικούς διεθνείς δρώντες- αντιμετωπίζει αυτή την ασύμμετρη απειλή. Γενικά 

κατά την μεταψυχροπολεμική περίοδο οι ασύμμετρες απειλές προβληματίζουν τα 

κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς, περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Οι 

ασύμμετρες απειλές είναι ο νέος μεγάλος εχθρός, και η κατανόηση του εχθρού είναι ο 

καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπισή του. Σύμφωνα με τον Sun Tzu «Εάν 

γνωρίζεις τον εχθρό σου και τον εαυτό σου, δεν χρειάζεται να φοβάσαι τα 

αποτελέσματα εκατό μαχών». 
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ΣΚΟΠΟΣ 

 Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση των ασύμμετρων απειλών, πως αυτές 

επηρεάζουν τη διεθνή κοινότητα, πως αντιμετωπίζονται από αυτήν  καθώς και πως 

επιδρούν στις διεθνείς σχέσεις. Λόγω του μεγάλου εύρους του όρου «ασύμμετρες 

απειλές», θα γίνει μια περιορισμένη αναφορά σε αυτές και κυρίως θα εξεταστεί η 

τρομοκρατία και πιο συγκεκριμένα η τρομοκρατία στην σημερινή της μορφή, που είναι 

η ισλαμιστική ή τζιχαντιστική τρομοκρατία. Μελετάται κατά πόσο η ισλαμιστική 

τρομοκρατία επηρεάζει τις διεθνείς σχέσεις και τι αλλαγές έχει επιφέρει στην αντίληψη 

της έννοιας της ασφάλειας. Διαχωρίζεται το Ισλάμ ως θρησκευτικό δόγμα από τον 

ισλαμικό ριζοσπαστισμό και φανατισμό. Εξετάζονται τα αίτια του ισλαμικού 

ριζοσπαστισμού και πώς ο θρησκευτικός ριζοσπαστισμός οδηγεί στην τρομοκρατία. 

Αναφέρονται τα μέτρα που παίρνει η διεθνής κοινότητα, μέσω των διεθνών 

οργανισμών κυρίως, για να την αντιμετωπίσει. Τέλος, αφού προκύψουν κάποια 

συμπεράσματα, προτείνονται και τρόποι για να ελεγχθεί και να αντιμετωπιστεί η 

ισλαμιστική τρομοκρατία.   

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε σε αυτή την εργασία είναι η βιβλιογραφική 

έρευνα. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από επιστημονικά συγγράμματα και άρθρα, 

έντυπα και ηλεκτρονικά, καθώς και από ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία. 

 Για την αρτιότητα της μελέτης, και για την διαχρονικότητα της, πρέπει να  ισχύει 

η προϋπόθεση ότι συνεχίζουν να υφίστανται οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και των 

Διεθνών Οργανισμών, με τη σημερινή τους ισχύ. 

 Το τι αποτελεί «ασύμμετρο», δηλαδή «ασύμμετρη απειλή» και «ασύμμετρο 

πόλεμο» δεν είναι σαφώς και περιοριστικά περιγεγραμμένο. Οι έννοιες αυτές δεν 

έχουν συγκεκριμένο σχήμα και περιορισμένο περιεχόμενο, αλλά μεταβάλλονται 

συνεχώς ανάλογα με το πλαίσιο αναφοράς (Steven Lambakis 2002, 1). 

 Το φάσμα των πιθανών «ασύμμετρων απειλών» είναι αρκετά ευρύ, ενώ 

υπάρχουν και απειλές που δεν έχουμε ακόμα προβλέψει. «Θα αποτελούσε 

πιθανότατα σφάλμα να επιχειρήσει κανείς να καταρτίσει έναν κατάλογο των λεγόμενων 
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‘ασύμμετρων απειλών’»1 (επιμελειαΤριανταφύλλου-Υφαντης-Χατζηβασιλείου 2008, 

359-364). Για τον λόγο αυτό η μελέτη θα περιοριστεί στην τρομοκρατία συγκεκριμένα, 

η οποία είναι και μια από τις μεγαλύτερες ασύμμετρες απειλές και τα τελευταία χρόνια 

είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.  

 Οι προσπάθειες πολλών φορέων τόσο ακαδημαϊκών όσο και κυβερνητικών 

ώστε να οριοθετήσουν την έννοια της τρομοκρατίας και να διατυπώσουν έναν κοινά 

αποδεκτό ορισμό του φαινόμενου, δεν έχουν αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Παρόλο που η τρομοκρατία αποτελεί φαινόμενο της πολίτικης καθημερινότητας των 

περισσότερων κρατών, η προσέγγισή της με την υιοθέτηση ενός ορισμού κοινά 

αποδεκτού από όλους τους φορείς, συγκροτεί ένα sine qua non μέσο για την 

κατανόησή του. (Μπόση, Περί του ορισμού της Τρομοκρατίας 2000, 69). Εξάλλου οι 

περισσότερες προσπάθειες που έγιναν μέχρι τώρα για να οριστεί η τρομοκρατία 

(κυρίως από τις ΗΠΑ) στόχευαν στην ένταξη της τρομοκρατικής δραστηριότητας στο 

εννοιολογικό πλαίσιο του εγκλήματος. (Winkler 1989, 23) 

 

  

                                                           
1 Κεφ 13 ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Θάνος Π. Ντόκος από το συλλογικό 

έργο: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ 

ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ. Αθήνα: Παπαζήσης, 2008. 

 



- 4 - 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

H ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ 

Ο Τεγόπουλος στο λεξικό του ως απειλή ορίζει τον εκφοβισμό τη φοβέρα και 

τον επικείμενο κίνδυνο. (Τεγόπουλος 1993, 85). 

Ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει και τιμωρεί με φυλάκιση έως ενός έτους, 

εκείνον που απειλεί άλλον με βία ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη, σε βαθμό 

τέτοιο που να δημιουργεί τρόμο ή ανησυχία. Στοιχείο του αδικήματος αυτού δεν είναι 

η άσκηση βίας, αλλά η απειλή άσκησης βίας.2  

Το ΓΕΕΘΑ, εκλαμβάνει ως απειλή οτιδήποτε θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα. 

Το ερώτημα που δημιουργείται σε αυτό το σημείο είναι σε ποια συμφέροντα 

αναφέρεται. Βέβαια το Στρατιωτικό Στρατηγικό Δόγμα περιορίζει ότι, ως απειλή κατά 

της Εθνικής Ασφάλειας είναι οτιδήποτε τη θέτει σε κίνδυνο ή αντιτίθεται στα Εθνικά 

Συμφέροντα (ΕΘΣΜ)3 (ΓΕΕΘΑ, Στρατιωτικό ΣτρατηγικόΔόγμα 2013, 2-3) 

Οι απειλές μπορούν να ταξινομηθούν ποικιλοτρόπως, αλλά όχι μονοδιάστατα. 

Μια αποδεκτή ταξινόμησή τους περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

α. Ανάλογα με την έντασή τους: χαμηλής- υψηλής έντασης 

β. Ανάλογα με το σχετιζόμενο τομέα: Στρατιωτικός- Πολιτικός- Οικονομικός-

Κοινωνικός- Περιβαλλοντικός 

γ. Ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους: Συνήθεις – Ασύμμετρες 

απειλές. (ΓΕΕΘΑ, Στρατιωτικό ΣτρατηγικόΔόγμα 2013, 2-3 εως 2-6) 

Η μεθοδολογία ταξινόμησης περιλαμβάνει εξέταση όλων των πιθανών 

περιπτώσεων απειλών υπό το πρίσμα των παρακάτω παραγόντων: 

                                                           
2    Δομή 2006,  σελ 266-267 

3 Τα ΕΘΣΜ είναι υψηλές, γενικευμένες και μερικές φορές θεωρητικές έννοιες που 

αντικατοπτρίζουν τις βασικές επιθυμίες και ανάγκες κάθε χώρας. Μερικές φορές είναι δύσκολο να 

αναγνωρισθούν και αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους. Αφορούν διάφορους τομείς των επιθυμιών και 

αναγκών της χώρας, αλλά τις περισσότερες φορές συνδέονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με την 

εθνική ασφάλεια. (ΓΕΕΘΑ.ΔΚ 0-4/2006) σελ 73 
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(α) Αποσαφήνιση της ταυτότητας της απειλής 

(β) Εγγύτητα της απειλής από πλευράς χώρου και χρόνου 

(γ) Πιθανότητα εκδήλωσης της απειλής 

(δ) Βαρύτητα των συνεπειών της απειλής 

(ε) Ανάλυση της απειλής υπό το πρίσμα των διδαγμάτων της ιστορίας. 

(ΓΕΕΘΑ, Στρατιωτικό ΣτρατηγικόΔόγμα 2013, 2-3) 

 

ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Γενικά, μπορούμε να θεωρήσουμε ως ασύμμετρο κάθε πόλεμο μεταξύ 

εμπολέμων, των οποίων η σχετική ισχύς διαφέρει σημαντικά. Επίσης «ασύμμετρος» 

χαρακτηρίζεται και ο πόλεμος στον οποίο οι εμπόλεμοι χρησιμοποιούν διαφορετική 

στρατηγική, η οποία προκύπτει από την προσπάθεια εξισορρόπησης της διαφοράς 

ισχύος.  

«Ασύμμετρη» είναι η χρήση μεθόδων από τον ένα αντίπαλο, που στοχεύουν 

στα τρωτά σημεία του άλλου αντιπάλου (πχ κοινωνικές και οικονομικές δομές) και όχι 

στην ισχυρότερη στρατιωτική του δύναμη. Ο ισχυρότερος αντίπαλος για ηθικούς 

λόγους ή εξαιτίας της ασυμμετρίας των δομών δεν μπορεί να ανταποδώσει με τον ίδιο 

τρόπο (πχ τρομοκρατικό χτύπημα)4 (επιμελειαΤριανταφύλλου-Υφαντης-

Χατζηβασιλείου 2008, 361).  

Η εξέταση και ανάλυση των ασύμμετρων απειλών πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

μια βασική ασυμμετρία: την ανισότατα και ανομοιότητα των συμφερόντων και όχι 

μόνο την ανισότητα της ισχύος. Οι ασύμμετρες δραστηριότητες αφορούν και τα τρία 

επίπεδα του πολέμου: τακτικό – επιχειρησιακό – στρατηγικό. Οι μορφές ασυμμετρίας 

έχουν σχέση με την μέθοδο, την τεχνολογία, την οργάνωση, το χρονικό πλαίσιο και το 

ηθικό. Το αποτέλεσμα ενός ασύμμετρου χτυπήματος, σε τακτικό επίπεδο, μπορεί να 

έχει μεγάλο αντίκτυπο στην έκβαση των εξελίξεων, σε στρατηγικό επίπεδο (πχ Περλ 

Χάρμπορ)5. (επιμελειαΤριανταφύλλου-Υφαντης-Χατζηβασιλείου 2008, 363) 

                                                           
4 Κεφ 13 ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Θάνος Π. Ντόκος από το 

συλλογικό έργο: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ - 
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ. Αθήνα: Παπαζήσης, 2008. 

5 Όμοιο 
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Σε έναν ασύμμετρο πόλεμο οι εμπόλεμοι μπορεί να είναι κρατικές ή μη 

κρατικές οντότητες, σε οποιονδήποτε συνδυασμό, και με δεδομένο ότι οι μη κρατικές 

οντότητες δεν περιορίζονται από το «Δίκαιο» του πολέμου σε σχέση με τις αντίπαλες 

κρατικές, αγνοούν την διάκριση μαχητών6 – αμάχων και χρησιμοποιούν μεθόδους 

διεξαγωγής, οι οποίες γενικώς δεν θεωρούνται σύμφωνες με την «ηθική» του 

πολέμου.  

Το χαρακτηριστικό του ασύμμετρου πολέμου είναι ότι το αποτέλεσμα, που 

προκύπτει από την πολεμική ενέργεια, δεν είναι ανάλογο με τα μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν (συμμετρικό), αλλά δυσανάλογα ή ακόμα και πολλαπλάσια 

(ασύμμετρα) μεγαλύτερο. Για παράδειγμα με την θυσία ενός μόνο ατόμου 

(τρομοκράτη - τζιχαντιστη), επιτυγχάνονται πολλές δεκάδες θύματα στις τάξεις του 

θεωρούμενου εχθρού. Επίσης με τη χρήση ενός χημικού ή βιολογικού όπλου, 

επιτυγχάνονται εκατοντάδες θύματα στις τάξεις του εχθρού. Επομένως, με μικρό 

κόστος επιτυγχάνεται το μέγιστο αποτέλεσμα, και αυτό ακριβώς είναι και το 

χαρακτηριστικό πλεονέκτημα του ασύμμετρου πολέμου. 

Οι ασύμμετρες απειλές δεν αποτελούν καινοτομία ούτε είναι φαινόμενο 

πρωτοεμφανιζόμενο. Η ιστορία του Δαυίδ και του Γολιάθ είναι από τις γνωστότερες 

ασύμμετρες προσεγγίσεις.  

Ο ορισμός του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ ορίζει τον ασύμμετρο 

πόλεμο ως εξής: «Οι αντίπαλοι πιθανόν να προσπαθήσουν να παρακάμψουν τις 

                                                           
6 Ορισμός σχετικά πρόσφατος, περιλαμβάνει κατηγορίες προσώπων που ανήκουν στις 

Ένοπλες Δυνάμεις και έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εχθροπραξίες: πρώτον, τα μέλη των 

τακτικών ενόπλων δυνάμεων μέρους στη σύρραξη, σε κάθε περίπτωση και δεύτερον, μέλη ειδικών 

αστυνομικών δυνάμεων και σωμάτων εθελοντών, εθνοφρουράς συμπαρατασσομένων στις τακτικές 

δυνάμεις, και μέλη οργανωμένων αντιστασιακών οργανώσεων, ή άλλων παραστρατιωτικών (militia) 

που εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις, αρκεί να συμμορφώνονται προς ακόλουθες τέσσερις 

προϋποθέσεις (ΔΕΟΣ) (άρθρα 1-3 Κανονισμών Χάγης 1907, 4 ΣΓ’49 ΙΙΙ, 43 Π ’77 Ι): 

– Να βρίσκονται υπό υπεύθυνη Διοίκηση. 

– Να φέρουν διακριτό Έμβλημα αναγνωρίσιμο από απόσταση. 

– Να φέρουν τα Όπλα τους φανερά και 

– Να Συμμορφώνονται κατά τις επιχειρήσεις τους προς τους νόμους και τα έθιμα του 

πολέμου. 
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δυνατότητες ισχύος των ΗΠΑ, επιχειρώντας παράλληλα να εκμεταλλευτούν τις 

αδυναμίες των, χρησιμοποιώντας μεθόδους διαφορετικές από τις αμερικανικές 

επιχειρησιακές μεθόδους. Οι ασύμμετρες προσεγγίσεις επιζητούν μείζον ψυχολογικό 

πλήγμα που θα επηρεάσει την ελευθερία κινήσεων ή την βούλησης του αντίπαλου.» 

(επιμελειαΤριανταφύλλου-Υφαντης-Χατζηβασιλείου 2008, 361-362) 

Έχουν γίνει πολλές απόπειρες να δοθεί ένα σαφές και συγκεκριμένο 

περιεχόμενο στην έννοια του ασύμμετρου πολέμου και της ασύμμετρης απειλής, 

όμως τελικά προκύπτει το συμπέρασμα ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Το 

περιεχόμενό τους έχει μεγάλο εύρος και μεταβάλλεται και δεν μπορεί να υπάρξει 

συγκεκριμένος κατάλογος ασύμμετρων απειλών, καθώς ο κατάλογος αυτός μπορεί να 

εμπλουτιστεί και με απειλές που δεν έχουμε ακόμα προβλέψει ή φανταστεί. 

(επιμελειαΤριανταφύλλου-Υφαντης-Χατζηβασιλείου 2008, 363-364)  

 Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το ΓΕΕΘΑ ασύμμετρη απειλή είναι μια 

απειλή μη παραδοσιακής μορφής, η οποία δεν είναι ορατή ή άμεση, και εκδηλώνεται 

με ενέργειες, οι οποίες δημιουργούν δυσανάλογο αποτέλεσμα σε σχέση με τα 

χρησιμοποιούμενα μέσα. Οι βασικότερες μορφές ασύμμετρης απειλής σύμφωνα με το 

ΓΕΕΘΑ είναι: 

α. διεθνής τρομοκρατία 

β. όπλα μαζικής καταστροφής 

γ. παράνομη δράση ένοπλων ομάδων 

δ. κύμα προσφύγων, παράτυπη μετανάστευση-λαθρομετανάστευση 

ε. διεθνές οργανωμένο έγκλημα 

στ. διακίνηση ναρκωτικών 

ζ. εθνικοθρησκευτικός φανατισμός και ριζοσπαστισμός 

η. πληροφοριακός πόλεμος – κυβερνοπόλεμος 

θ. κλιματικές αλλαγές-περιβαλλοντικά προβλήματα 

ι. απειλές στα συστήματα που σχετίζονται με τη χρήση του διαστήματος 

(ΓΕΕΘΑ, Διακλαδικός Κανονισμος 0-4/2006 Κοινή Ορολογία Ενόπλων Δυνάμεων 

2006, 36) 

Στις ασύμμετρες απειλές μπορεί να περιλαμβάνεται ακόμα και ψυχολογική και 

πληροφοριακή ασυμμετρία. Ο κατάλογος των ασύμμετρων απειλών περιλαμβάνει την 
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Διεθνή Τρομοκρατία, το Οργανωμένο Έγκλημα, την Διασπορά των Όπλων Μαζικής 

Καταστροφής (ΠΒΧ τρομοκρατία), την Παράτυπη Μετανάστευση - 

Λαθρομετανάστευση, Κυβερνοτρομοκρατία, Έλεγχος των Υδάτινων Πόρων, 

Κλιματική Αλλαγή του πλανήτη, Διεύρυνση του Οικονομικοκοινωνικού Χάσματος 

παγκοσμίως κτλ. Παρακάτω γίνεται μια συνοπτική αναφορά ενδεικτικά στις 

περισσότερο γνωστές ασύμμετρες απειλές. 

 

Μορφές ασύμμετρων απειλών 

 

α. Συμβατική Διεθνής Τρομοκρατία 

Για τους διεθνείς οργανισμούς και φορείς, οι ορισμοί της τρομοκρατίας είναι οι 

ακόλουθοι: 

α. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο «Πράξη διεθνούς τρομοκρατίας είναι πάσα 

αξιόποινος πράξη τείνουσα δια των μεθόδων βίας και απειλής να επιφέρει τον τρόμο 

και το θάνατο εις πρόσωπα ή έννομα αγαθά του προσώπου ή της πολιτείας. Η 

παράνομος αυτή συμπεριφορά δέον να περιέχει απαραίτητα ένα διεθνές στοιχείο και 

δη: δέον ο δράστης και το θύμα να είναι υπήκοοι ξένων πολιτειών και η περί 

εκτελέσεως απόφαση της τρομοκρατικής πράξης δέον να λάβει χώρα εξ’ ολοκλήρου ή 

εν μέρει στο έδαφος περισσοτέρων των μία πολιτειών» (Μπόση, Ελλάδα και 

Τρομοκρατία, Εθνικές και Διεθνεις Διαστάσεις 1996, 205) 

β. Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Ευρώπης (σύσταση 1426 / 

1990) «τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζεται κάθε αδίκημα το οποίο τελείται από 

μεμονωμένα άτομα ή ομάδες, με τη χρήση ή την απειλή βίας εναντίον μίας χώρας, των 

θεσμικών οργάνων ή των κατοίκων της ή συγκεκριμένων ατόμων και η οποία, για 

λόγους αυτονομιστικούς ή εξτρεμιστικής ιδεολογίας ή θρησκευτικού φανατισμού ή από 

ακατανόητα, υποκειμενικά και παράλογα κίνητρα, επιδιώκει να προκαλέσει κατάσταση 

τρόμου στις Δημόσιες Αρχές, σε ορισμένα άτομα ή κοινωνικές ομάδες ή γενικότερα 

στο κοινό (public)». (Στριγάς 2001, 55) 

γ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ7, «τρομοκρατία είναι μία 

προσχεδιασμένη, πολιτικά κινούμενη βία, που διαπράττεται κατά μη μάχιμων στόχων 

                                                           
7 http://www.cfrterrorism.org/terrorism/introduction.html (Council of Foreign Relations) 
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από υποεθνικές ομάδες (sub national groups) ή μυστικούς πράκτορες, που συνήθως 

έχουν ως στόχο να επηρεάσουν το κοινό». 

Στα παραπάνω μπορούμε να συμπληρώσουμε ότι, ουσιαστικά ο στόχος των 

τρομοκρατών δεν είναι η εξάντληση της δράσης τους σε μία μόνο εγκληματική 

ενέργεια, αλλά σε μια σειρά ενεργειών, με διάρκεια σε βάθος χρόνου, και με σκοπό να 

επηρεάσουν όχι μόνο την κοινή γνώμη αλλά και τις Αρχές του κράτους που 

εκλαμβάνεται ως «εχθρός».  

Παρά τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν σε ότι αφορά τον ορισμό της 

τρομοκρατίας, οι περισσότεροι συμφωνούν στον τρόπο διάκρισής της8. Δέχονται ότι 

οι μορφές της ποικίλουν βάσει του κοινωνικού, πολιτικού, θρησκευτικού ή ιδεολογικού 

χώρου προέλευσης της. Έτσι οι περισσότεροι την διακρίνουν σε Πολιτική, Κρατική, 

Θρησκευτική, Οικονομική, Φυλετική και Επαγγελματική. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις 

είναι δύσκολο να εντοπισθούν και τα κτυπήματα τους είναι δύσκολο να προβλεφθούν 

αφού συνήθη καθημερινά αντικείμενα (όπως ένα μαχαίρι η ένα φορτηγό) μπορεί να 

μετατραπούν σε αυτοσχέδια όπλα τρομοκρατικής επίθεσης. Τα τρομοκρατικά 

πλήγματα βασίζονται κατά κύριο λόγο στον αιφνιδιασμό. 

Στις τρομοκρατικές πράξεις περιλαμβάνονται ανατινάξεις, πειρατείες, ομηρίες, 

φόνοι, δολιοφθορές, εμπρησμοί κ.λπ. σημαντικών στόχων ή γενικά εναντίον άμαχου 

πληθυσμού. Συνήθως συνοδεύονται από άλλες παράλληλες εγκληματικές πράξεις, 

(όπως απαγωγές ή ληστείες κ.λπ.) που εκτελούνται από τις ίδιες τρομοκρατικές 

ομάδες με σκοπό την εξασφάλιση οικονομικών πόρων, για την χρηματοδότηση των 

επιχειρησιακών τρομοκρατικών πληγμάτων. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις δεν 

επιτυγχάνουν κατάληψη εδαφών, αλλά δεν είναι αυτό ο αντικειμενικός τους σκοπός 

ούτος ή άλλως. 

Οι τρομοκράτες βέβαια από την πλευρά τους είναι πεπεισμένοι, ότι οι δικές 

τους ατομικές ή συλλογικές τρομοκρατικές ενέργειες συνιστούν ένα είδος «δίκαιης 

άμυνας», παρόλο που αυτή εκδηλώνεται παράνομα και με βίαια μέσα. Αυτό 

αναγκάζονται να το πράξουν διότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν νόμιμα και με 

ίσους όρους τους αντιπάλους τους. Η ιδεολογία και η δράση τους είναι προϊόντα 

                                                           
8 Στην παρούσα εργασία αναφέρονται σύμφωνα με την διάκριση που δέχονται οι περισσότεροι 

από τους συγγραφείς που μελετήθηκαν. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BE%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%AC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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φανατισμού και στρατολόγησής τους σε εξτρεμιστικούς κύκλους, γι αυτό και ο αγώνας 

τους δεν διέπεται από το «Δίκαιο του Πολέμου» και το «Διεθνές Δίκαιο» γενικότερα. 

Μόνο μέσα στον 20ό αιώνα και μέχρι σήμερα, έχουν υπάρξει δεκάδες 

τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον του παγκόσμιου καπιταλισμού και  συνοδεύτηκαν 

από την αντίστοιχη ανταπόκριση των χρηματιστηριακών αγορών: 

• 16 Σεπτεμβρίου 1920, τρομοκράτες τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στη Wall 

Street, στα γραφεία της J.P. Morgan, προκαλώντας το θάνατο 40 επενδυτών. 

• 1972, Μόναχο, τρομοκράτες χτύπησαν τους Ολυμπιακούς αγώνες (Σφαγή του 

Μονάχου). 

• 1985, Ακίλε Λάουρο. 

• 1988, χτύπημα της πτήσης PanAm 103, στη Σκωτία (Lockerbie). 

• 1993, βόμβα στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. 

• 1995, χτύπημα στην Οκλαχόμα, από τον Τίμοθι ΜακΒέι (Timothy McVeigh). 

• 1996, χτύπημα στην Ολυμπιάδα της Ατλάντα. 

• 1998, Κένυα, Τανζανία, Κωνσταντινούπολη, Καζαμπλάνκα. 

• 11 Σεπτεμβρίου 2001, Επιθέσεις της 11ης Σεπτ 2001 στη Νέα Υόρκη9 

Η 11η Σεπτεμβρίου 2001 με την τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Υόρκη δεν 

σήμαινε το τέλος των τρομοκρατικών επιθέσεων και το τέλος της τρομοκρατίας, αλλά 

την αρχή μιας νέας μορφής τρομοκρατίας. Το επεισόδιο αυτό υπήρξε σταθμός στην 

εξέλιξη της συμπεριφοράς των τρομοκρατών, στην ανταπόκριση της κοινωνίας και 

του κράτους και γενικά σηματοδότησε μια αλλαγή στο περιεχόμενο του όρου 

«τρομοκρατία». 

Μέχρι την 11η Σεπ 2001, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας ήταν μία υπόθεση 

που αφορούσε την αστυνομία και περιοριζόταν εντός των συνόρων των κρατών. Οι 

ΕΔ είχαν βασικά υποβοηθητικό ρόλο, ιδιαίτερα στον έλεγχο της διασποράς των 

Όπλων Μαζικής Καταστροφής και δεν συμμετείχαν με ενεργή δράση στην 

αντιμετώπιση του φαινόμενου. Ωστόσο, μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Νέα 

                                                           

9 Ακολούθησαν:  2002, Μπαλί, Ινδονησία - 2003, Κωνσταντινούπολη - 2004, Μαδρίτη - 2005, 

Λονδίνο, Μπαλί και πολύ περισσότερες στην Ευρώπη κατά την τρέχουσα δεκαετία.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CE%AF%CE%BB%CE%B5_%CE%9B%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%AF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B9_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%92%CE%AD%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%85%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%BD%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_11%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_2001
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AF
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Υόρκη, την 11 Σεπτεμβρίου 2001, δόθηκε μια νέα διάσταση στο φαινόμενο της 

τρομοκρατίας. Καταρχήν απέκτησε διεθνή χαρακτήρα ο αγώνας για τον έλεγχο και 

την πάταξη του φαινομένου. Οι ΕΔ των χωρών, άρχισαν να αναλαμβάνουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Χαρακτηριστικές είναι οι 

στρατιωτικές επιθέσεις του ΝΑΤΟ σε χώρες της Μέσης Ανατολής, με σκοπό την 

επίτευξη προληπτικού χτυπήματος στις χώρες που θεωρούνταν ότι είχαν ανάμειξη σε 

τρομοκρατικές δραστηριότητες. 

 

β. Διάδοση Όπλων Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ) 

Ο όρος «Όπλα Μαζικής Καταστροφής» χρησιμοποιείται λόγω της μαζικότητας 

των καταστροφών που προκαλούν. Αρχικά είχε καθιερωθεί ο όρος «Πυρηνικά - 

Βιολογικά - Χημικά Όπλα» και αφορούσε την καθαρά στρατιωτική χρήση και 

αξιοποίηση τους.10  

«Η διασπορά των Όπλων Μαζικής Καταστροφής (Πυρηνικών, Χημικών, 

Βιολογικών), των φορέων τους, καθώς και των σχετικών τεχνολογιών, αποτελεί 

σήμερα μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η χρήση 

των Όπλων Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ) έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ότι 

πρεσβεύει το Διεθνές Δίκαιο και, ειδικότερα, το Ανθρωπιστικό Δίκαιο.» (www.mfa.gr 

2016) 

Η χρήση των Όπλων Μαζικής Καταστροφής, συνεχώς διαφαίνεται όλο και πιο 

πιθανή. H επικινδυνότητα της διάδοσης και της εύκολης κυκλοφορίας τους έχει λάβει 

διαστάσεις διεθνούς κινδύνου. (Μπόση, Ζητήματα Ασφαλείας στη Νέα Τάξη 

Πραγμάτων 1999, 170) Ένας λόγος σχετίζεται με την αλλαγή των Αντικειμενικών 

Σκοπών των τρομοκρατών και με τον προσανατολισμό τους στην μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα και μεγιστοποίηση της απειλής. Ένας άλλος όμως πολύ 

σημαντικός λόγος αφορά την διαθεσιμότητα των οπλικών συστημάτων και της 

απαραίτητης τεχνολογίας.  

                                                           
10 Μελέτη ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ «Ασύμμετρες Απειλές. Οι νέες μορφές Απειλών κατά της Διεθνούς Ασφάλειας και 

Ασφάλειας της Χώρας μας και αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης τους», ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ», 

Σελ.Ζ-2. 
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Αρχικά υπήρχε αισιοδοξία για περιορισμό των πυρηνικών εξοπλισμών με το 

τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η διεθνής κοινότητα έκανε προσπάθειες να ενισχύσει το 

νομικό πλαίσιο γύρω από τον έλεγχο των εξοπλισμών και της μη διασποράς των 

ΟΜΚ. Η αισιοδοξία αυτή όμως γρήγορα μετατράπηκε σε ανησυχία εξαιτίας της 

διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης και της ανάδειξης μικρών ανεξάρτητων κρατών στη 

θέση της, που αδυνατούσαν να ελέγξουν και να συντηρήσουν με ασφάλεια το 

πυρηνικό οπλοστάσιο11. (επιμελειαΤριανταφύλλου-Υφαντης-Χατζηβασιλείου 2008, 

383-384) 

 «Η δημιουργία μικρών ανεξάρτητων κρατών - μετά την κατάρρευση του 

συστήματος κεντρικού ελέγχου των πυρηνικών όπλων - με πυρηνική υποδομή και 

ανεξέλεγκτη δυνατότητα συντήρησης και αξιοποίησης τέτοιου είδους υλικού, αύξησε 

την πιθανότητα διακίνησης αυτού του υλικού προς άγνωστες κατευθύνσεις.» (Μπόση, 

Ζητήματα Ασφαλείας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων 1999, 171) Αυτό δημιούργησε τις 

προϋποθέσεις, για πιθανή κατοχή ΟΜΚ από τρομοκρατικές οργανώσεις.  

Ένα ειδικό και πολύ σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί τις χώρες της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης που διαθέτουν πυρηνικές εγκαταστάσεις σχετίζεται με την φύλαξη 

των και την ορθή συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών. Υπάρχει έλλειψη του 

αναγκαίου επιστημονικού προσωπικού για να στελεχώσουν τις εγκαταστάσεις (διότι 

στην πλειοψηφία τους οι επιστήμονες ήταν Ρώσοι , και αποχώρησαν στη Ρωσία) και 

έλλειψη οικονομικών πόρων για την φύλαξη και την ορθή συντήρηση των 

εγκαταστάσεων12. (Μπόση, Ζητήματα Ασφαλείας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων 1999, 

172-178) 

                                                           
11 Κεφ 14 Διασπορά Όπλων Μαζικής Καταστροφής .των Ηλία Κουσκουβέλη και Φωτεινής 

Μπέλου από το συλλογικό έργο: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ. Αθήνα: Παπαζήσης, 2008. 

 
12 Ο καθηγητής Yuri Deryugin, ειδικός στις στρατιωτικές αποθήκες και επικεφαλής του 

Ινστιτούτου Ασφαλείας (Fatherland”s Security) δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μια αποθήκη πυρηνικών 

υλικών και όπλων είναι ένα είδος ναού. Πρέπει να υπάρχουν ειδικές συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας 

κτλ. Η έλλειψη τους προδικάζει σοβαρό πρόβλημα. Η έλλειψη πόρων για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις 

εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.» Foreign Report, No 2447, May 15, 1997. 
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Η πυρηνική τρομοκρατία, μπορεί να εκδηλωθεί με ποικίλες μορφές, όπως με 

την πυροδότηση μίας πυρηνικής βόμβας, με τη δολιοφθορά σε εργοστάσιο 

παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και πρόκληση μόλυνσης, με τη τοποθέτηση 

ραδιενεργών υλικών με σκοπό την μόλυνση πόσιμων υδάτων και κοινόχρηστων 

χώρων καθώς επίσης και με το διεθνές λαθρεμπόριο πυρηνικού υλικού, το οποίο 

τείνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. (Μπόση, Ζητήματα Ασφαλείας στη Νέα Τάξη 

Πραγμάτων 1999, 178)  

Στον τομέα των ΟΜΚ, εξέχουσα θέση κατέχουν τα χημικά όπλα και η χημική 

τρομοκρατία. Τα χημικά όπλα είναι εύκολο να κατασκευαστούν γιατί δεν χρειάζονται 

μεγάλες και ακριβές εγκαταστάσεις, οι πρώτες ύλες κυκλοφορούν στο εμπόριο 

ελεύθερα και υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην τεχνογνωσία (ακόμα και από το 

διαδίκτυο). Άρα μπορεί κάποιος να τα κατασκευάσει ή και να τα προμηθευτεί πολύ 

ευκολότερα απ’ ότι τα πυρηνικά όπλα. Επιπλέον μπορεί εύκολα να πραγματοποιήσει 

πλήγμα με χημικά όπλα (πχ αέριο sarin) εναντίον ανυποψίαστων πολιτών. Έτσι με 

μικρό κόστος και σχετική ευκολία, μπορεί ο επιτιθέμενος (πχ ένας τρομοκράτης) να 

καταφέρει μεγάλο αποτέλεσμα εναντίον του στόχου του. (Μπόση, Ζητήματα 

Ασφαλείας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων 1999, 183-188) 

Ως βιολογικός πόλεμος ορίζεται η χρήση παθογόνων μικροοργανισμών ή 

τοξίνων τους για στρατιωτικούς σκοπούς. Ο στόχος είναι να επιφέρει ασθένεια ή 

ακόμα και θάνατο στον αντίπαλο. Έχει όμως ανεξέλεγκτη δράση, και μπορεί να 

προσβάλει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού ενώ δεν είναι εύκολο να κατευθυνθεί σε 

συγκεκριμένο στόχο. Σχεδόν όλα τα μέσα που απαιτούνται για την κατασκευή ενός 

βιολογικού όπλου υπάρχουν και κυκλοφορούν ελεύθερα στο εμπόριο για ιατρική ή 

επιστημονική γενικά χρήση13. Με την εξέλιξη της βιοτεχνολογίας έχουν αντιμετωπιστεί 

και τα περισσότερα προβλήματα που υπήρχαν για την διατήρηση, φύλαξη και 

μεταφορά των παθογόνων μικροοργανισμών. (Μπόση, Ζητήματα Ασφαλείας στη Νέα 

Τάξη Πραγμάτων 1999, 188-192) 

                                                           
13 Παράδειγμα της εύκολης πρόσβασης σε βιολογικά όπλα έδωσε ένας αμερικανός πολίτης, ο 

οποίος χωρίς δυσκολία παρήγγειλε κατεψυγμένα βακτηρίδια βουβωνικής πανώλης και τα παρέλαβε με 

το ταχυδρομείο. (Μπόση, Ζητήματα Ασφαλείας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων 1999) 
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Τα βιολογικά όπλα δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμη μορφή βίας. Δεν είναι εύκολο 

να αποδειχτεί ότι κάποιες ασθένειες είναι αποτελέσματα μικροβίων κατασκευασμένων 

σε εργαστήριο, διότι μπορεί να οφείλονται και σε φυσική έξαρση κάποιας επιδημίας. 

Επιπλέον δεν μπορεί να αποδειχτεί ποιος προκάλεσε το πλήγμα με τη χρήση 

βιολογικού όπλου. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που κάνει τα βιολογικά όπλα τόσο 

αποτελεσματικά είναι και το γεγονός ότι χρειάζεται κάποιος χρόνος από την έκθεση 

του θύματος μέχρι την εκδήλωση συμπτωμάτων, οπότε δεν μπορεί να προσδιοριστεί 

με σαφήνεια το πότε συνέβη η επίθεση.  

Άρα λοιπόν τα βιολογικά όπλα είναι εύκολο να υπάρχουν στο οπλοστάσιο των 

τρομοκρατών και ένα βιολογικό τρομοκρατικό χτύπημα δεν είναι δύσκολο να συμβεί. 

Παρά τις πρωτοβουλίες που έχουν εκδηλωθεί, ο κίνδυνος της διασποράς και 

χρησιμοποίησης των ΟΜΚ δεν έχει εξαλειφθεί. Η ασύμμετρη απειλή από τα ΟΜΚ 

είναι διαφορετική για κάθε χώρα και η αντιμετώπιση της απαιτεί διεθνή συνεργασία.  

Η χώρα μας, έχει σταθερή θέση για τη Μη Διασπορά των Όπλων Μαζικής 

Καταστροφής, υποστηρίζει την οικουμενικοποίηση (globalization) όλων των 

Συνθηκών που αφορούν στον περιορισμό ή την απαγόρευση των Όπλων Μαζικής 

Καταστροφής (ΟΜΚ), η οποία, άλλωστε, είναι και επίσημη Κοινή Θέση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Επομένως, η χώρα μας έχει υπογράψει και επικυρώσει 

όλες ανεξαιρέτως τις Διεθνείς Συμφωνίες για τη Μη Διασπορά των ΟΜΚ:  

Α. τη Συνθήκη Μη Διασποράς (ΝΡΤ/Non Proliferation Treaty),  

Β. τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών 

(CTBT/Comprehensive Test Ban Treaty),  

Γ. τη Σύμβαση για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (CWC/ Chemicals 

Weapons Convention) και  

Δ. τη Σύμβαση για την Απαγόρευση των Βιολογικών και Τοξινικών Όπλων 

(BTWC/ Biological & Toxin Weapon Convention). (www.mfa.gr 2016) 

Επιπλέον, η χώρα μας υποστηρίζει την ανάγκη άρσης του μακροχρόνιου 

αδιεξόδου που παρατηρείται στις διαπραγματεύσεις για την σύναψη συνθήκης για το 

σχάσιμο υλικό (FMCT/Fissile Material Cut-off Treaty), ώστε να ολοκληρωθεί από 

πλευράς διεθνούς δικαίου ο εποπτικός μηχανισμός των πυρηνικών εξοπλισμών 

(παραγωγή – δοκιμές – διασπορά). Η Ελλάδα είναι, επίσης, μέλος όλων των 
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Καθεστώτων Ελέγχου (Control Regimes) Εξαγωγών που αφορούν στα Όπλα 

Μαζικής Καταστροφής, τους φορείς τους, τη σχετική τεχνολογία και τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους. Τα Καθεστώτα αυτά είναι:  

Α. NSG (Nuclear Suppliers Group) για αγαθά διττής χρήσης που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και στα πυρηνικά όπλα,  

Β. MTCR (Missile Technology Control Regime) για τους βαλλιστικούς 

πυραύλους,  

Γ. AG (Australia Group) για τα χημικά και βιολογικά όπλα,  

Δ. WA (Wassenaar Arrangement) για τα συμβατικά όπλα και τα υλικά διττής 

χρήσης και, τέλος,  

Ε. η Επιτροπή Zangger (ZC/Zangger Committee) για τη διακίνηση 

συγκεκριμένων τύπων πυρηνικού καυσίμου.  

Απέναντι στον κίνδυνο διασποράς πυρηνικών όπλων, η χώρα μας υπήρξε εξ’ 

αρχής υποστηρικτής της δημιουργίας «αποπυρηνικοποιημένων ζωνών» σε 

ευαίσθητες περιοχές του πλανήτη.14 (www.mfa.gr 2016) 

Η Στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής της 12ης 

Δεκεμβρίου 2003 (έγγρ.15708/03 - δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα) 

συμπεραίνει ότι η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ) αποτελεί μια από 

τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Για τον 

λόγο αυτό έχει εκπονήσει στρατηγική για την εξάλειψη – ή τουλάχιστον τον 

περιορισμό -.των προγραμμάτων ανάπτυξης ΟΜΚ παγκοσμίως. Η στρατηγική 

προβλέπει την ενίσχυση των διεθνών μηχανισμών μη διάδοσης, την προαγωγή ενός 

σταθερού περιβάλλοντος σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, τη στενή συνεργασία 

με βασικούς εταίρους, όπως τις ΗΠΑ, τη Ρωσία ή το ΝΑΤΟ και την παροχή βοήθειας 

σε τρίτες χώρες. (eur-lex.europa.eu 2015) 

                                                           
14 Σήμερα υφίστανται 7 περιφερειακές ζώνες ελεύθερες από πυρηνικά όπλα (Συνθήκες 

Ανταρκτικής/1961, Τλατελόλκο για Λ.Αμερική και Καραϊβική/1969, Ραροτόνγκα για Ν.Ειρηνικό/1986, 

Μπανγκόγκ για Ν.Α. Ασία/1997, Μογγολίας/2000, Σεμέι για Κ. Ασία/2009 και Πελιντάμπα για 

Αφρική/2009), μικρής σχετικά γεωπολιτικής σημασίας, ενώ εκκρεμεί η μακροχρόνια διαπραγμάτευση 

για τη δημιουργία της Αποπυρηνικοποιημένης Ζώνης στη Μ. Ανατολή, η οποία, όταν και εφόσον 

δημιουργηθεί, θα είναι καταλυτικής σημασίας για τον πυρηνικό αφοπλισμό. (www.mfa.gr 2016) 

 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EL&f=ST%2015708%202003%20INIT
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/nato.html
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γ. Κυβερνοπόλεμος 

 Μέχρι τώρα η εθνική ασφάλεια αφορούσε τις απειλές σχετικές με την εδαφική 

ακεραιότητα μιας χώρας. Παρόλο που τα κλασικά τρωτά σημεία και αδυναμίες δεν θα 

πάψου να ισχύουν, εμφανιστήκαν και νέα ασύμμετρα τρωτά σημεία, τα οποία μπορεί 

να εκμεταλλευτεί μια τρομοκρατική οργάνωση ή φορείς του διεθνούς οργανωμένου 

εγκλήματος. Δηλ μπορεί να υπάρχει απειλή για καταστροφή ή παρενόχληση με 

ηλεκτρονικά μέσα δικτύων επικοινωνιών ή συστημάτων πληροφοριών: τραπεζικό, 

Ένοπλες Δυνάμεις, Υπηρεσίες Υγείας κτλ (επιμελειαΤριανταφύλλου-Υφαντης-

Χατζηβασιλείου 2008, 378-379) 

Ο Κυβερνοπόλεμος ή Πληροφοριακός Πόλεμος (ΠΠ) ή Δικτυακός Πόλεμος 

είναι μια ασύμμετρη απειλή «νέας γενιάς» και αφορά όλες εκείνες τις ενέργειες που 

απαιτούνται για την εξασφάλιση της κυριαρχίας στο χώρο των πληροφοριών καθώς 

και για τον επηρεασμό, κατά το δοκούν, της πληροφόρησης του αντιπάλου, των 

διαδικασιών που βασίζονται σε πληροφορίες, των πληροφοριακών του συστημάτων 

και των επικοινωνιακών του δικτύων τα οποία έχουν ως βάση λειτουργίας Η/Υ, με 

ταυτόχρονη λήψη μέτρων για την προστασία των ημετέρων αντιστοίχων  

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ ο Πληροφοριακός Πόλεμος είναι οι πληροφοριακές 

επιχειρήσεις, οι οποίες διεξάγονται σε περιόδους έντασης, κρίσης ή σύρραξης για την 

επίτευξη συγκεκριμένων στρατιωτικών ή πολιτικών αντικειμενικών σκοπών, έναντι 

συγκεκριμένου αντιπάλου ή αντιπάλων (ΓΕΕΘΑ, Διακλαδικός Κανονισμος 0-4/2006 

Κοινή Ορολογία Ενόπλων Δυνάμεων 2006, 209) 

Η απειλή του Πληροφοριακού Πολέμου, που έχει γίνει αποδεκτή ως μελλοντική 

απειλή, δεν αφορά μόνο το στρατιωτικό τομέα αλλά ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό 

μιας χώρας. Σήμερα που η κοινωνική, οικονομική και στρατιωτική υποδομή 

εξαρτώνται άμεσα από την ελεύθερη διακίνηση πληροφοριών, ένας αντίπαλος μπορεί 

να έχει την ικανότητα να διεισδύσει και να επιτεθεί στα πληροφοριακά συστήματα. 

Πριν από λίγα χρόνια, πολλοί πίστευαν, ότι η απειλή για μια τρομοκρατική δράση 

μεγάλης έκτασης με καταστροφικά αποτελέσματα μέσω των Η/Υ, ανήκε στο επίπεδο 

της επιστημονικής φαντασίας.  

Η πραγματικότητα όμως ήρθε να αλλάξει αυτή την άποψη. Οι τεχνολογικές 

εξελίξεις που άρχισαν να προέρχονται από τα εργαστήρια της έρευνας στην 
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ηλεκτρονική, τη βιολογική και την τεχνική ευφυΐα, έδειξαν ότι πολύ σύντομα αυτές οι 

ακραίες για την εποχή τους προβλέψεις, όχι μόνο θα έβγαιναν αληθινές, αλλά 

ταυτόχρονα προοιώνιζαν ακόμη πιο «φανταστικά» περιβάλλοντα και πρακτικές. Το 

πρώτο βήμα αυτής της επανάστασης, ήταν η ταχύτητα εξάπλωσης του διαδικτύου, η 

οποία συνένωσε ολόκληρο τον πλανήτη, ρίχνοντας τα πιο σημαντικά του σύνορα, τα 

σύνορα της πληροφορίας.  

Οι απειλές του ΠΠ είναι παγκόσμιες, πολύμορφες και είναι δυνατόν να 

προέρχονται από άτομα και ομάδες που επιδιώκουν στρατιωτικά, πολιτικά, 

κοινωνικά, πολιτιστικά, εθνικά, θρησκευτικά ή προσωπικά οφέλη, καθώς επίσης και 

από άτομα που παράνομα διεισδύουν στα πληροφοριακά συστήματα, για να 

επιδείξουν με τον τρόπο αυτό τις ικανότητές τους15.  

 

δ. Παράτυπη Μετανάστευση - Λαθρομετανάστευση 

«Η ιδιότητα του πρόσφυγα προσδιορίζεται βάσει των νομικών κριτηρίων που 

προβλέπονται στη Σύμβαση του 1951. Ο καθοριστικός παράγοντας για την 

αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα είναι η ύπαρξη βάσιμου φόβου δίωξης λόγω 

φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή ένταξης σε συγκεκριμένη 

κοινωνική ομάδα. Η βασιμότητα του φόβου δίωξης κρίνεται ανάλογα με τις περιστάσεις 

κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης.» (Ζάικος 2016) 

Από τον Απρίλιο του 2015 μεγάλος αριθμός προσφύγων, κατά βάση από 

χώρες της Μέσης Ανατολής όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις, μετακινούνται μέσω 

Ελλάδας και της πορείας που ονομάστηκε «βαλκανικός διάδρομος» προς τις χώρες 

της κεντρικής Ευρώπης. Αρχικά με ελάχιστους περιορισμούς, ταξιδεύουν από την 

Τουρκία στην Ελλάδα και στη συνέχεια περνώντας τα σύνορα με την πΓΔΜ φτάνουν 

μέσω των βαλκανικών χωρών κυρίως στην Αυστρία και τη Γερμανία. Σε μια από τις 

μεγαλύτερες μετακινήσεις πληθυσμών στην ιστορία, με περισσότερους από ένα 

εκατομμύριο ανθρώπους να έχουν εισέλθει στην Ευρώπη, στις αρχές του 2016 η 

                                                           
15 Κοράκης, Γ., «Ασύμμετρες Απειλές. Οι νέες μορφές απειλών κατά της διεθνούς ασφαλείας 

της χώρας μας και οι Ε.Δ.», Διημερίδα ΑΣΠ για τις Ασύμμετρες Απειλές στον 21ο Αιώνα, Θεσσαλονίκη, 

21-22 Μαΐου 03.) 
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κατάσταση άρχισε να παίρνει διαστάσεις που δεν μπορούσαν να διαχειριστούν οι 

χώρες Ευρώπης. 

Εκμεταλλευόμενη το προσφυγικό ρεύμα προς την Ευρώπη, η τρομοκρατική 

οργάνωση της ISIS καταφέρνει να μεταφέρει στελέχη της στις ευρωπαϊκές χώρες, 

αποφεύγοντας τη μεταφορά μέσω αεροπορικής συγκοινωνίας, όπου υπάρχουν 

αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Φροντίζει να στέλνει στελέχη της, μεταμφιεσμένα ως 

προσφυγές, αρχικά στην Τουρκία.16 Από εκεί στα παράλια, για να καταλήξουν πρώτα 

στην Ελλάδα και από εκεί στην Ευρώπη. «Εξαιτίας των χαοτικών συνθηκών στα 

τουρκο-συριακά σύνορα είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν στελέχη της ISIS μέσα 

σε αυτό το κύμα των προσφύγων. (pronews.gr 2014) 

Η εξαθλίωση των ανθρώπων αυτών, που προέρχονται κατά βάση από 

εμπόλεμες περιοχές ή ασταθείς οικονομικές χώρες, τους καθιστά ικανούς για 

διάφορες πράξεις βίας προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Η αύξηση 

της παράτυπης μετανάστευσης σε μια χώρα, συνοδεύεται με αύξηση της 

εγκληματικότητας στη χώρα αυτή. (Μπόση, Ζητήματα Ασφαλείας στη Νέα Τάξη 

Πραγμάτων 1999, 252). Οι παράτυποι μετανάστες αποτελούν εύκολα θύματα στη 

στρατολόγηση από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και κυρίως από εξτρεμιστικούς 

κύκλους. 

«Από τη μια πλευρά, προβάλλεται το νομικό καθήκον – και η ανθρωπιστική 

ηθική επιταγή – των κρατών να βοηθήσουν τους πρόσφυγες, ενώ από την άλλη 

πλευρά, οι πρόσφυγες αντιμετωπίζονται ως μια σοβαρή απειλή για την κρατική 

δημόσια τάξη και τη διεθνή ασφάλεια. Ας σημειώσουμε ότι η διασύνδεση των μαζικών 

διασυνοριακών ροών με εκτιμήσεις ασφαλείας συναντάται σε αρκετές αποφάσεις του 

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.» (Ζάικος 2016) Το ιδιαίτερα κοινωνικό 

και ανθρωπιστικών διαστάσεων θέμα αγγίζει και τα όρια ασφάλειας. Η 

λαθρομετανάστευση, ως ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο λόγω των διαστάσεων 

που πήρε τα τελευταία χρόνια, αποτελεί έναν εν δυνάμει παράγοντα ασύμμετρης 

απειλής για το εσωτερικό των χωρών των δυτικών κοινωνιών και κατά συνέπεια και 

χώρας μας.  

                                                           
16 Όπως ανέφερε σε δημοσίευμά της η Κυριακάτικη Bild (Bild Am Sonntag), η οποία επικαλείται 

πηγές από τις αμερικανικές υπηρεσίες 
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Η Δυτική κοινωνία και πιο πολύ η Ευρώπη θα βρεθεί στριμωγμένη στις 

επιλογές17 της, ακόμη και σε σχέση με ζητήματα ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Η 

χωρίς έλεγχο μεγάλη εισροή μεταναστών και η αλλοίωση της εθνολογικής βάσης της 

κοινωνίας, θα αρχίσει να αντανακλά σε θέματα που έχουν σχέση με την θέση της 

Ευρώπης στην διεθνή πολιτική σκηνή. Το μουσουλμανικό κύμα, που πλειοψηφεί στις 

τάξεις των παράνομων μεταναστών, και των αυτοαποκαλούμενων «προσφύγων», 

σταδιακά θα αρχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο σε κάθε προσπάθεια ή πρωτοβουλία 

των χωρών της Ευρώπης στον εξωτερικό τομέα. Κάθε απόφαση εξωτερικής 

πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν σημαντικές παραμέτρους της εσωτερικής 

κοινωνικής κατάστασης.  

Στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί ποια είναι ακριβώς η 

πολιτική στον τομέα του χειρισμού της νεομουσουλμανικής μειονότητας της χώρας και 

σύντομα θα παρουσιαστεί πρόβλημα. Συγκεκριμένα στη χώρα μας σύντομα θα 

υπάρχουν μερικές χιλιάδες δεύτερης γενιάς Μουσουλμάνοι μετανάστες, όπως βέβαια 

και στην Ευρώπη, με απόλυτα δικαιώματα Έλληνα πολίτη, και αντίστοιχα ευρωπαίου 

πολίτη. Καθώς αυτοί θα έχουν δυνατότητα άσκησης εκλογικού δικαιώματος, θα 

επέλθουν μεταβολές όχι απλά στο εκλογικό σώμα αλλά και στην δυνατότητα άσκησης 

εξωτερικής πολιτικής. Οι μουσουλμανικοί αυτοί πληθυσμοί θα επηρεάζουν τις 

αποφάσεις της Ευρώπης, ανάλογα με τις ιδιαίτερες εθνικές και θρησκευτικές 

ευαισθησίες της μειονότητας.  

Συμμετοχή σε υπερεθνικές επεμβάσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής ή της 

ισλαμικής Ασίας θα είναι σχεδόν αδύνατες δίχως να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι πιέσεις 

του μουσουλμανικού στοιχείου των κοινωνιών. Το ίδιο θα ισχύει και για λογής μέτρα 

                                                           

17 Σχεδόν 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική 

έφθασαν στη Γερμανία το 2015, αναζωπυρώνοντας τις κοινωνικές εντάσεις με αποτέλεσμα την 

ενίσχυση των ποσοστών του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το οποίο 

υποστηρίζει ότι το Ισλάμ δεν είναι συμβατό με το γερμανικό Σύνταγμα. (Πηγή: Σόιμπλε: Να φτιάξουμε 

ένα «γερμανικό Ισλάμ» -Φιλελεύθερο και ανεκτικό | iefimerida.gr 

http://www.iefimerida.gr/news/291979/soimple-na-ftiaxoyme-ena-germaniko-islam-fileleythero-kai-

anektiko#ixzz4XqJczQuO)  

 

http://www.iefimerida.gr/news/291979/soimple-na-ftiaxoyme-ena-germaniko-islam-fileleythero-kai-anektiko#ixzz4XqJczQuO
http://www.iefimerida.gr/news/291979/soimple-na-ftiaxoyme-ena-germaniko-islam-fileleythero-kai-anektiko#ixzz4XqJczQuO
http://www.iefimerida.gr/news/291979/soimple-na-ftiaxoyme-ena-germaniko-islam-fileleythero-kai-anektiko#ixzz4XqJczQuO
http://www.iefimerida.gr/news/291979/soimple-na-ftiaxoyme-ena-germaniko-islam-fileleythero-kai-anektiko#ixzz4XqJczQuO
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στο εσωτερικό εφ’ όσον θα αναφέρονται σε αποφάσεις κοινωνικής, εκπαιδευτικής ή 

αξιακής γενικότερα φύσης που θα άπτονται νοοτροπιών διαφορετικών από τις 

παραδοσιακά ευρωπαϊκές.  

Γνωστή είναι η ένταση στην Βρετανία ανάμεσα σε τρίτης γενιάς Ασιάτες που 

οδηγεί σε συγκρούσεις και τρομοκρατικές κινήσεις. Γνωστά είναι, επίσης, τα 

προβλήματα που εμφανίζονται σε χώρες όπως η Δανία, η Ολλανδία, και η Γερμανία 

με αφορμή συγκρούσεις ανάμεσα σε διαφορετικές θρησκευτικές υποδιαιρέσεις μεταξύ 

Μουσουλμάνων αλλά και απέναντι σε εκδηλώσεις που ενοχλούν τις ευαισθησίες τους. 

(Ανδριανόπουλος, www.foreignaffairs.gr 2016) 

 

ε. Οργανωμένο Έγκλημα (Διεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα) 

Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα που αποτελεί ασύμμετρη απειλή είναι και το 

οργανωμένο έγκλημα. Σήμερα, ως οργανωμένο έγκλημα, παρά τις κατά καιρούς 

εννοιολογικές διακυμάνσεις, θεωρείται η οργάνωση προσώπων, που αποσκοπεί στην 

άσκηση εγκληματικής δραστηριότητας σε διαρκή βάση, προκειμένου να αποκομίσει 

οικονομικά οφέλη και να ελέγξει εθνικές και διεθνείς καταστάσεις. Στο πλαίσιο του 

οργανωμένου εγκλήματος, τα τελευταία χρόνια άρχισαν να εντοπίζονται εγκληματικές 

ομάδες, αποτελούμενες από Έλληνες και αλλοδαπούς, οι οποίες δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή σε πολλές εγκληματικές πράξεις. 

Οι φορείς του οργανωμένου εγκλήματος είναι μη κρατικοί δρώντες και η 

επιδίωξή τους για εύκολο και παράνομο πλουτισμό, δεν μπορεί να αποκλείσει τη 

χρησιμοποίηση κακοποιών του κοινού ποινικού δικαίου σε τρομοκρατικές πράξεις. 

Αυτό βέβαια προϋποθέτει τη δυνατότητα σοβαρής χρηματοδότησης εκ μέρους 

τρομοκρατικών οργανώσεων. 

Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης 

σηματοδότησε την αύξηση και την μετεξέλιξη του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, 

το οποίο τείνει να καταργεί την ειρήνη, τη δημοκρατία, την ανάπτυξη, τη χρηστή 

διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει στενή σχέση και συνεργασία 

του οργανωμένου εγκλήματος με τη διαφθορά και την τρομοκρατία. Οι παράγοντες 

αυτοί συνιστούν ασύμμετρη απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Οι οργανωμένες 

εγκληματικές ομάδες επωφελούνται από τα νέα διεθνή δεδομένα της 
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παγκοσμιοποίησης, της τεχνολογικής ανάπτυξης, του διαδικτύου και των διεθνών 

τραπεζικών πρακτικών και συχνά “κρύβονται” κάτω από νόμιμες δραστηριότητες. 

(www.mfa.gr 2016) 

 Καθώς αλλάζουν οι μη κρατικές οργανώσεις που ελέγχουν το οργανωμένο 

έγκλημα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια μετεξέλιξη από το «παλιό» στο «νέο» 

οργανωμένο έγκλημα. (Μπόση, Ζητήματα Ασφαλείας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων 

1999, 147-158) Το διεθνές οργανωμένο έγκλημα έχει αλλάξει πλέον μορφή και δεν 

εκπορεύεται από τις παραδοσιακές οικογένειες της ιταλικής μαφίας (Βιδάλη 1997, 

422-430). όπως γινόταν παλιότερα. Η εμφάνιση του «νέου» οργανωμένου 

εγκλήματος αρχίζει να καταγράφεται με την κατάρρευση των καθεστώτων των χωρών 

της Ανατολικής Ευρώπης και με της διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.  

Η πρόσβαση που είχαν οι εγκληματικές οργανώσεις σε πυρηνικά υλικά και 

όπλα, σε χημικά, βιολογικά όπλα και συμβατικά όπλα υψηλής τεχνολογίας τους 

έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθούν πολύ γρήγορα και να υπερισχύσουν σε σχέση 

με το «παλιό» οργανωμένο έγκλημα. Ενώ δηλ παλιότερα είχαμε εγκλήματα όπως 

κλοπές αυτοκινήτων, εμπόριο ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος, εμπορία ανθρώπων, 

σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και εκβιασμούς, τώρα ήρθε να προστεθεί και το 

λαθρεμπόριο πυρηνικών, χημικών και βιολογικών όπλων, το οποίο μάλιστα έχει λάβει 

ανησυχητικές διαστάσεις. (Μπόση, Ζητήματα Ασφαλείας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων 

1999, 149) 

Μια ακόμα παράμετρος του οργανωμένου εγκλήματος είναι και η πειρατεία. Οι 

πειρατικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων απειλούν την ελεύθερη και απρόσκοπτη 

διεξαγωγή της διεθνούς ναυσιπλοΐας και του εμπορίου. Το φαινόμενο παρατηρείται 

στην περιοχή του Κόλπου της Γουϊνέας, αλλά κυρίως στα ανοικτά των ακτών της 

Σομαλίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η έκθεση του οργανισμού “Oceans Beyond 

Piracy”, συμφωνα με την οποία η ζημία της παγκόσμιας οικονομίας από την πειρατεία 

στον Κόλπο της Γουινέας έφτασε, κατά το έτος 2015, στα 720 εκατ. δολ. ΗΠΑ. Σε 54 

περιστατικά πειρατείας στον Κόλπο της Γουινέας, υπήρχαν 23 νεκροί, 19 τραυματίες 

και 44 απαγωγές (εντός του 2015). 

Οι Διεθνείς Οργανισμοί ασχολούνται με την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

πειρατείας, αλλά και των αιτών που το προκαλούν, με προεξάρχοντες τον ΟΗΕ και 
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τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime Organisation, IMO). 

(www.mfa.gr 2017) 

Ένα σημαντικό νομοθετικό πλαίσιο για την πάταξη του διεθνούς οργανωμένου 

εγκλήματος αποτελεί η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού 

οργανωμένου εγκλήματος (United Nations Convention against Transnational 

Organized Crime), που υπογράφηκε στο Παλέρμο το 2000, όπως επίσης και τα τρία 

συμπληρωματικά της Πρωτόκολλα:  

α) για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας προσώπων και 

ιδιαίτερα γυναικών και ανηλίκων,  

β) την πρόληψη και τιμωρία της διευκόλυνσης της παράνομης μετανάστευσης 

και  

γ) της παράνομης κατασκευής και εμπορίας μικρών όπλων.  

Η Σύμβαση αφορά το οργανωμένο έγκλημα κάθε μορφής λαμβάνοντας υπόψη 

το διεθνικό χαρακτήρα του (transnational nature), αυτό σημαίνει ότι αφορά τις 

περιπτώσεις όπου η προετοιμασία και διάπραξη του εγκλήματος συμβαίνει σε 

περισσότερες από μια χώρες, όπως επίσης και όταν οι οργανωμένες ομάδες 

εγκληματιών δρουν συνήθως σε πολλές χώρες. Επίσης ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της 

διεθνούς συνεργασίας στους τομείς που αφορούν ανακρίσεις, διώξεις και έκδοσης σε 

περιπτώσεις ξεπλύματος χρημάτων, διαφθοράς, παρεμπόδισης της δικαιοσύνης. 

Η χώρα μας έχει ήδη υπογράψει και εφαρμόζει την Σύμβαση αυτή κατά του 

Οργανωμένου Εγκλήματος όπως επίσης και τα τρία συμπληρωματικά Πρωτόκολλα. 

(www.mfa.gr 2016) 

Σύμφωνα με την Europol Review 2015, στηρίζονται τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ 

στην καταπολέμηση της σοβαρής διεθνούς εγκληματικότητας και τρομοκρατίας. Η 

Europol συνεργάζεται επίσης στενά με πολλά κράτη εταίρους εκτός ΕΕ και διεθνείς 

οργανισμούς. (www.europol.europa.eu 2016) 

Οι μεγάλες εγκληματικές και τρομοκρατικές οργανώσεις συνιστούν σημαντική 

απειλή για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την 

ασφάλεια και τα μέσα βιοπορισμού των κατοίκων της. Οι πιο σοβαρές απειλές για την 

ασφάλεια οφείλονται: 

  α. στην τρομοκρατία· 

http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx
http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/
http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/terrorism
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β. στη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών 

γ. στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

δ. στην οργανωμένη απάτη· 

ε. στην παραχάραξη του ευρώ· 

στ. στην παράνομη διακίνηση ανθρώπων. (www.europol.europa.eu 2016) 

Παρόλα αυτά διαφαίνονται και καινούργιοι κίνδυνοι, όπως το έγκλημα στον 

κυβερνοχώρο και το εμπόριο ανθρώπων, τα οποία συνεχώς αυξάνονται. Οι 

οργανώσεις που κρύβονται πίσω από αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες 

προσπαθούν  να επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται και 

προσαρμόζονται γρήγορα στα μέτρα των αρχών επιβολής του νόμου. 

(www.europol.europa.eu 2016) 

 

  

https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/drug-trafficking
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime/money-laundering
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/organised-property-crime
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/forgery-of-money-and-means-of-payment/euro-counterfeiting
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/trafficking-in-human-beings
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Η τρομοκρατία είναι φαινόμενο ανοικτό σε πολλαπλές ερμηνείες. 

Προσεγγίστηκε αλλά και συνεχίζει να προσεγγίζεται ποικιλοτρόπως, ανάλογα με το 

πώς εκδηλώνεται και ποιες μορφές παίρνει. Έτσι έχουμε την εθνική, την διεθνή, την 

επαναστατική, την θρησκευτική, την εθνική, και μπορεί τέλος να είναι μεμονωμένη ή 

ομαδική. Για τους δράστες είναι μια απελευθερωτική δράση, για αυτούς που την 

υφίστανται είναι μια εγκληματική πράξη. 

Ο όρος τρομοκρατία (λατινική ρίζα terror) προέρχεται από το λατινικό ρήμα 

«terrere» που σημαίνει τρομάζω. Ως έννοια η τρομοκρατία εμφανίστηκε κατά τη 

διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης. Για το Ροβεσπιέρο « η τρομοκρατία δεν συνιστά 

τίποτε διαφορετικό από την άμεση, αυστηρή και άτεγκτη δικαιοσύνη».   (Mark 

Burgess) 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών περιέγραψε την τρομοκρατία 

ως μια πράξη «που αποσκοπεί στο να προκαλέσει το θάνατο ή σοβαρές σωματικές 

βλάβες σε πολίτες ή αμάχους με απώτερο στόχο τον εκφοβισμό του πληθυσμού ή τον 

εξαναγκασμό μίας κυβέρνησης ή ενός διεθνούς οργανισμού να προβεί ή να απέχει 

από οποιαδήποτε πράξη» (www.terrorism-research.com 2005). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2002 στο Άρθρο 1 της Απόφασης Πλαίσιο για τον 

αγώνα κατά της τρομοκρατίας, δίνει έναν επίσημο ορισμό για την τρομοκρατία. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τρομοκρατικά αδικήματα αποτελούν 

εγκληματικά αδικήματα σε βάρος του ατόμου και της ιδιοκτησίας, αυτά συγκεκριμένα : 

«μπορεί να βλάψουν σοβαρά μια χώρα ή ένα διεθνή οργανισμό όταν διαπράττονται με 

σκοπό να εκφοβίσουν τον πληθυσμό ή να εξαναγκάσουν μια κυβέρνηση ή έναν διεθνή 

οργανισμό να προβεί ή να απέχει από οποιαδήποτε πράξη, να αποσταθεροποιήσουν 

ή να καταστρέψουν τις κύριες πολιτικές, συνταγματικές, οικονομικές ή κοινωνικές 

δομές μιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισμού». (THE COUNCIL OF THE 

EUROPEAN UNION 2002) 
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Σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες τρομοκρατία αποτελούν οι δραστηριότητες 

που:  

α. περιλαμβάνουν πράξεις επικίνδυνες για την ανθρώπινη ζωή, οι 

οποίες παραβαίνουν τους των ποινικούς νόμους των ΗΠΑ ή οποιουδήποτε 

άλλου κράτους  

β. αποσκοπούν στον εκφοβισμό ή στον εξαναγκασμό του άμαχου 

πληθυσμού, στον επηρεασμό της πολιτικής μιας κυβέρνησης μέσω 

εκφοβισμού ή εξαναγκασμού και  

γ. εφόσον λαμβάνουν χώρα, πρωταρχικά, εντός της εδαφικής 

δικαιοδοσίας των ΗΠΑ . (Knight 2005) 

Υπάρχει και πληθώρα ορισμών που διατυπώθηκαν από ακαδημαϊκούς, 

συγγραφείς και ειδικούς επί θεμάτων τρομοκρατίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ο 

ορισμός που έδωσε ο Walter Laqueur: «Η τρομοκρατία συνιστά την παράνομη χρήση 

βίας για την εκπλήρωση ενός πολιτικού σκοπού όταν στοχεύει αθώο πληθυσμό» 

(W.Laqueur 2002 ) 

Η τρομοκρατία δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο είδος πολέμου. Είναι ουσιαστικά 

η πρόκληση «τρόμου» από ομάδες (κρατικούς ή μη κρατικούς δρώντες) στο λαό του 

θεωρούμενου αντιπάλου με την χρήση αντισυμβατικών μέσων εις βάρος άοπλων 

πολιτών. Η δράση της περιλαμβάνει δολοφονίες, εκρήξεις βομβών, απαγωγές, κ.λπ. 

Οι στόχοι επιλέγονται με σκοπό, να προκαλούνται οι μεγαλύτερες δυνατές 

επιπτώσεις. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Η παραδοσιακή τρομοκρατία είχε συγκεκριμένους στόχους: επιθέσεις, 

δολοφονίες ή απαγωγές προσωπικοτήτων, δράσεις αναρχικών, εθνικιστών, 

αριστερών κτλ σε δημόσιους χώρους και δημόσια κτήρια. Έχει όμως αλλάξει μορφή η 

τρομοκρατία σήμερα, καθώς εφαρμόζεται ως πρακτική από τις υπερεθνικές 

τρομοκρατικές οργανώσεις που αναζητούσαν το πιο εντυπωσιακό χτύπημα που θα 

προκαλούσε τη διεθνή κοινή γνώμη, για να ευαισθητοποιήσουν τη διεθνή κοινότητα 

σχετικά με τις επιδιώξεις τους. Η δράση των ισλαμικών τρομοκρατικών οργανώσεων 

μεταφέρεται εκτός της περιοχής τους, δηλ έξω από τις περιοχές της Μέσης και 
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Εγγείους Ανατολής, για να πετύχουν το μέγιστο αποτέλεσμα στην ευαισθητοποίηση 

της διεθνούς κοινής γνώμης. Μιλάμε τελικά για υπερεθνική τρομοκρατία.  

Η μέχρι τώρα γνωστή διεθνής τρομοκρατία είναι η τρομοκρατία που εμπλέκει 

πολίτες στην επικράτεια περισσοτέρων του ενός κράτους, σύμφωνα με ορισμό της 

διεθνούς τρομοκρατίας από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ. Έχει αναπτυχθεί σήμερα και η 

έννοια της υπερεθνικής τρομοκρατίας. Με το συγκεκριμένο όρο γίνεται αναφορά 

στους τρομοκράτες, οι οποίοι έχουν διεθνή δράση με απώτερο στόχο την παγκόσμια 

επανάσταση ή την εγκαθίδρυση μιας επαναστατικής υπερεθνικής παγκόσμιας τάξης. 

(Wilkinson 1977, 174). Σήμερα, η υπερεθνική τρομοκρατία βασίζεται κυρίως σε 

αποκεντρωμένες εγχώριες οργανώσεις που εμπνέονται από το ριζοσπαστικό Ισλάμ. 

(Hough M 2005)  

Οι νέες τρομοκρατικές οργανώσεις, αντίθετα με τα παραδοσιακά τρομοκρατικά 

κινήματα που συνήθως αποτελούνταν από εκατοντάδες ή χιλιάδες μέλη, μπορεί να 

είναι μικρές, αποτελούμενες από ελάχιστα άτομα ή ακόμα και με ένα μόνο μέλος (πχ 

«μοναχικός λύκος»). Όσο πιο μικρή είναι η ομάδα, τόσο πιο δύσκολο να εντοπιστεί 

και τόσο πιο ακραία μπορεί να είναι και να απομακρύνεται από τη λογική (Laqueur 

2001, 5) 

Η παραδοσιακή τρομοκρατία, είχε κυρίως κοσμικό προσανατολισμό και 

έμπνευση: ακροαριστερή, ακροδεξιά ή ακραία εθνικιστική. Αργότερα, υπήρξε μια 

παγκόσμια αναβίωση ακραίων θρησκευτικών κινημάτων, γεγονός που είχε σημαντική 

επίδραση στην εξέλιξη της τρομοκρατίας όπως τη ξέρουμε σήμερα. (Laqueur 2001, 

127). 

Για το θρησκευόμενο τρομοκράτη, η βία είναι δικαιολογημένη και αναγκαία, 

καθώς είναι πάνω από όλα ιερή πράξη ή ιερό καθήκον. Δηλαδή, η θρησκεία 

χρησιμοποιείται για να δικαιώσει και να δικαιολογήσει την πρακτική της βίας. Η 

θρησκευτική βία είναι περισσότερο καταστροφική και αμείλικτη από την πολιτική βία, 

κυρίως λόγω της δραστηριοποίησης διαφορετικών μηχανισμών, αξιών νομιμότητας 

και δικαίωσης της έννοιας της ηθικής που επηρεάζουν και υποκινούν τον «άγιο 

τρομοκράτη». (Μπόση, Ζητήματα Ασφαλείας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων 1999, 105). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι η βία και η τρομοκρατία δεν σχετίζονται με το Ισλάμ 

και ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις και οι αποκεφαλισμοί είναι μεμονωμένα 

περιστατικά, τα οποία καταδικάζονται από την πλειοψηφία των μουσουλμάνων. 

Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία που παρατίθεται παρακάτω, γίνονται 

προσπάθειες από τα ΜΜΕ για καλλιέργεια ισλαμοφοβίας στις Δυτικές κοινωνίες, κάτι 

που είναι άδικο και παραπλανητικό. Οι μετριοπαθείς μουσουλμάνοι, οι οποίοι 

αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία, είναι θύματα της ισλαμοφοβιας και του 

ρατσισμού και σε πολλές περιπτώσεις και οι ίδιοι θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων. 

Στις αρχές του 21ου αιώνα, μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, 

άρχισε να διαγράφεται ο κίνδυνος της Ισλαμικής Απειλής. Η Δύση αντιμετώπισε με 

πανικό τις τρομοκρατικές ενέργειες. Μια από τις συνέπειες του πανικού ήταν η 

δαιμονοποιηση του Ισλάμ. Οι θεωρίες για τη σύγκρουση των πολιτισμών ήρθαν ξανά 

στο προσκήνιο και παρότι οι περισσότερες πολιτικές ηγεσίες έδειξαν 

αυτοσυγκράτηση, στο συλλογικό υποσυνείδητο των δυτικών κοινωνιών η απειλή από 

το Ισλάμ θεωρήθηκε ως δεδομένη. 

 Κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του στερεότυπου της ταύτισης της 

τρομοκρατίας με το Ισλάμ διαδραμάτισαν τα μέσα ενημέρωσης. Δεν πρόκειται για 

πρόσφατο φαινόμενο. Αντίθετα, από δεκαετίες έχει καλλιεργηθεί ο φόβος του 

διαφορετικού, ο τρόμος απέναντι στο «άλλο», που στην προκειμένη περίπτωση 

οδηγεί στην απόρριψη ενός ολόκληρου θρησκευτικού δόγματος. (Karim 2001, 5)   

 Η καχυποψία και ο σκεπτικισμός με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι 

μουσουλμάνοι στη Δυτική Ευρώπη, οφείλεται στις συνεχείς αρνητικές αναφορές των 

μέσων ενημέρωσης στο Ισλάμ. Αυτό έχει οδηγήσει στη δημιουργία της γενικής 

εντύπωσης ότι η θρησκεία προάγει τον εξτρεμισμό και ότι ένας μουσουλμάνος που 

εξασκεί την πίστη του οπουδήποτε στον κόσμο, δεν μπορεί παρά να είναι 

«ισλαμιστής εξτρεμιστής». Τέτοιες εσφαλμένες αντιλήψεις ενισχύονται από ιστορικά 

στερεότυπα. 
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 Ανάμεσα στους μουσουλμάνους επικρατεί αυξανόμενη ταραχή, διότι είναι 

απογοητευμένοι από την αποτυχία των πολιτικών τους ηγετών να διασφαλίσουν τις 

βασικές ανάγκες για ζωή και ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλοί Ισλαμιστές πείθονται να 

γίνουν μαχητές από δημαγωγούς που διαστρεβλώνουν τις γραφές για να 

προσφέρουν απλές και εκδικητικές λύσεις στα προβλήματα της ζωής. Η τρομοκρατία 

θα συνεχίσει να δικαιολογείται στο όνομα του Ισλάμ, από τους λίγους που 

διαπράττουν τρομοκρατικές ενέργειες. (Karim 2001, 15-16). 

 Η παρουσίαση των ευρωπαϊκών και μουσουλμανικών κοινωνιών ως 

άσπονδων εχθρών τείνει να είναι παραπλανητική. Οι τρομοκρατικές ενέργειες και οι 

ενιοτε αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα σε ομάδες χριστιανών και μουσουλμάνων σε 

διάφορα μέρη του κόσμου, δεν αποτελούν συμπτώματα ενός παγκόσμιου πολέμου 

μεταξύ τους. Συγκρούσεις σε περιοχές όπως τα Βαλκάνια, ο Καύκασος, και η Μέση 

Ανατολή προκαλούνται λιγότερο από τη θρησκεία και περισσότερο από επεκτατικές 

φιλοδοξίες, εθνικές διαφορές και πολιτικά ή οικονομικά συμφέροντα. Έξαλλου από 

καιρό σε καιρό οι Δυτικές δυνάμεις συμμετέχουν σε στρατιωτικές συμμαχίες ακόμη και 

με χώρες τις οποίες έχουν κατηγορήσει ως τρομοκρατικά κράτη. (Karim 2001, 19-22). 

 Το μεγαλύτερο μέρος του εικοστού αιώνα , η Δύση έβαλλε κατά της Σοβιετικής 

Ένωσης. Καθώς ο κομμουνισμός εξάπλωνε την εμβέλεια του, μετά το Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ανατολική Ευρώπη έφτασε να θεωρείται πρωταρχικός 

ιδεολογικός και στρατιωτικός εχθρός. Οι κατασκευαστές όπλων των αναπτυγμένων 

χωρών πούλησαν οπλισμούς δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την συνεχή 

κλιμάκωση του Ψυχρού Πολέμου. Ωστόσο το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και το 

ακόλουθο «κενό απειλής» έθεσαν σε κίνδυνο αυτές τις δομές εξουσίας και πλούτου. 

Αντιμέτωποι με την απώλεια του λόγου ύπαρξης τους, ορισμένοι στρατιωτικοί 

οργανισμοί και οργανισμοί συλλογής πληροφοριών άρχισαν να ψάχνουν καινούριους 

εχθρούς. Σε αυτά τα πλαίσια κάποιοι ιδεολόγοι στην Ανατολική και την Δυτική 

Ευρώπη παρουσίασαν το Ισλάμ ως τον κοινό εχθρό. Τελικά, ο Ψυχρός Πόλεμος 

αναδημιουργείται από ορισμένους ως απλή ιστορική απόκλιση από την προαιώνια 

σύγκρουση μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων και παλιές εικόνες της ισλαμικής 

απειλής έρχονται ξανά στο προσκήνιο με τη μορφή της ισλαμικής τρομοκρατίας. 

(Esposito 1992, 7). 
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 Οι μουσουλμανικές αναφορές επιχειρούν συχνά να δικαιολογήσουν τις πράξεις 

ορισμένων ομάδων μουσουλμάνων με παραπομπές στην «ισλαμική ιστορία», τους 

«ισλαμικούς λαούς», τη «ισλαμική κυβέρνηση», την «ισλαμική επανάσταση» κλπ. 

Λόγω της απουσίας μιας μεγάλης άρχουσας «Εκκλησίας», κάθε μουσουλμανική 

ομάδα, εφόσον ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη νομική σχολή (μαντχάμπ), μπορεί να 

ισχυριστεί ότι οι πράξεις της είναι σύμφωνες με γραπτές επιταγές. Ωστόσο δεν 

υπάρχει ομοφωνία ούτε και ανάμεσα στις ισλαμικές ομάδες για τη νομιμότητα της 

χρησιμοποιούμενης τρομοκρατίας ως τακτικής. Παρ όλα αυτά τα διεθνή μέσα 

ενημέρωσης τείνουν να δέχονται αδιακρίτως την «ισλαμικότητα» αυτών των πράξεων, 

χωρίς να τις τοποθετούν στο πλαίσιο των έντονων αντιπαραθέσεων ανάμεσα στους 

μουσουλμάνους σχετικά με αυτά τα θέματα. Ενώ το Ισλάμ μπορεί να περιγραφεί ως 

τρόπος ζωής, όλα όσα κάνουν οι μουσουλμάνοι δεν είναι απαραίτητα ισλαμικά. 

(Arkoun 1996, 51). 

 

ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  

 Στον αντίποδα της επιχειρηματολογίας ότι το Ισλάμ δεν αποτελεί απειλή 

για τις δυτικές κοινωνίες και ότι ο ρατσισμός και η παραπλάνηση της κοινής 

γνώμης ευθύνονται για την ισλαμοφοβια που έχει καλλιεργηθεί, έρχονται οι 

δηλώσεις των ίδιων των θρησκευτικών ηγετών μερίδας του ισλαμικού κόσμου 

να την αντικρούσουν και να δώσουν άλλη διάσταση στο θέμα.  

 Ένας από τους κορυφαίους ηγέτες της Αιγυπτιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, ο Σεΐχης 

Αμπντούλ Καντέρ Ιμπν-Αμπντούλ Αζίζ, δήλωσε: «Η τρομοκρατία αποτελεί μέρος του 

Ισλάμ, και όποιος το αρνείται είναι Άπιστος». Ενώ ο Ιρακινός Σιίτης ιερωμένος 

Μωχάμεντ Αλούσι προέβαλε την άποψη πως η τρομοκρατία είναι αναπόσπαστο 

τμήμα της τζιχάντ. (Ανδριανόπουλος, europeanbusiness.gr 2016) 

 Τα τραγικά περιστατικά του Παρισιού δεν είναι δυστυχώς κάτι καινούργιο για 

την Ευρώπη όσον αφορά επιθέσεις τζιχαντιστών αφού προηγήθηκαν η Μαδρίτη και 

το Λονδίνο και ακλούθησαν το Βέλγιο και η Γερμανία. Αναπόφευκτα τίθεται μια σειρά 

από ερωτήματα αναφορικά με τη σχέση της μουσουλμανικής θρησκείας με τη βία, την 

ανοχή προς το διαφορετικό και τη δυνατότητα ειρηνικής συνύπαρξης χριστιανών και 
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μουσουλμάνων σε ευρωπαϊκές χώρες, με δεδομένη και τη βεβαρημένη ιστορία των 

σχέσεων χριστιανικής Ευρώπης και Ισλάμ. (Θ. Ντόκος, 2015) 

 Η διπλή επίθεση στις Βρυξέλλες, τέσσερις μήνες μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι 

υπογραμμίζει ότι οι δυτικές κοινωνίες δεν είναι αντιμέτωπες με μεμονωμένα 

πλήγματα, τα οποία αραιά και που ταράζουν την καθημερινότητα στις μεγαλουπόλεις 

της Ευρώπης. Πρόθεση της ισλαμικής τρομοκρατίας είναι όχι απλώς να την 

διαταράξει, αλλά με όπλο τη διάχυση του φόβου να την αλλοιώσει και εάν είναι 

δυνατόν να καταλύσει το μοντέλο της “ανοικτής κοινωνίας”. 

Σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες τρομοκρατών, που διατηρούν κάποιου είδους 

ηθικούς φραγμούς, η ισλαμική τρομοκρατία δεν έχει την παραμικρή αναστολή. Δεν 

έχει ενδοιασμούς για τις απώλειες αθώων. Από τη στιγμή που οι ίδιοι οι δράστες 

θεωρούν ότι θυσιάζονται για έναν ιερό σκοπό δεν διστάζουν να συμπαρασύρουν στον 

θάνατο αμάχους, ακόμα και μικρά παιδιά. Στα μάτια τους, άλλωστε, ο δυτικός 

άνθρωπος είναι όχι μόνο «άπιστος», αλλά και εχθρός παρότι μπορεί να είναι 

οποιοσδήποτε απλός πολίτης ή ακόμα και γείτονάς τους.  

Για τους τζιχαντιστές –αγωνιστές της τζιχάντ- εχθρός δεν είναι μόνο οι φορείς 

και οι μηχανισμοί ενός κράτους. Εχθρός είναι τα ιδεολογικά και αξιακά παρακλάδια 

του Διαφωτισμού και ειδικότερα κάποια κράτη-κοινωνίες που έχουν ανακηρυχθεί 

εχθροί, διότι είναι χαρακτηριστικά πρότυπα του δυτικού πολιτισμού. Η χρήση κάθε 

μέσου που καλλιεργεί τον τρόμο στον εχθρό, είναι θεμιτή. Γι’ αυτό και δεν διστάζουν 

να καταφεύγουν τόσο στην τυφλή μαζική βία, όπως οι πρόσφατες επιθέσεις, όσο και 

στην τελετουργική βία, όπως οι βιντεοσκοπημένοι αποκεφαλισμοί. Οι αιματηρές 

επιθέσεις των τζιχαντιστών γίνονται δεκτές με ικανοποίηση από ομάδες 

μουσουλμάνων (όχι από το σύνολό τους) σ’ όλο τον κόσμο. 

Ο Mπιν Λάντεν είχε δηλώσει ότι εφεξής ο Δυτικός Κόσμος δεν θα μπορεί να 

κοιμάται ήσυχος. Πράγματι, η διάχυτη αόρατη απειλή μετατρέπει τους ανθρώπους 

στις δυτικές μεγαλουπόλεις σε έρμαια του φόβου και κατ’ αυτό τον τρόπο 

αποσταθεροποιεί την καθημερινότητά τους. Λόγω της τεράστιας κάλυψης των 

τρομοκρατικών επιθέσεων και των δηλώσεων των τρομοκρατών από τα διεθνή ΜΜΕ, 

προκαλείται ακόμα μεγαλύτερος φόβος και θόρυβος και μεγιστοποιείται η ανασφάλεια 

των πολιτών των δυτικών κοινωνιών. Με άλλα λόγια, η ισλαμική τρομοκρατία είναι 
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πρωτίστως εργαλείο ψυχολογικού πολέμου. Ο κατάλογος των τρομοκρατικών 

επιθέσεων συνεχώς μεγαλώνει και κυρίως η συχνότητα αυξάνει εντυπωσιακά. Όλα, 

μάλιστα, δείχνουν ότι το φαινόμενο θα ενταθεί το επόμενο διάστημα. (Λυγερός, 

Τρομοκρατία στην Ευρώπη και μουσουλμανικές μειονότητες 2016) 

Τι εννοούμε με τον όρο «Ισλάμ» και κατά πόσο μια θρησκευτική πίστη μπορεί 

να σχετίζεται με μια σύγχρονη μορφή τρομοκρατίας την «ισλαμιστική τρομοκρατία»;  

 

ΙΣΛΑΜ18: ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

 Η ισλαμική θρησκεία είναι μια μονοθεϊστική θρησκεία η οποία εμφανίζεται στις 

αρχές του 7ου αιώνα και κήρυκάς της ήταν ο Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ ήταν ένας απλός 

άνθρωπος- και συγκεκριμένα ένας έμπορος- ο οποίος με το κήρυγμα και τη δράση 

του καθιέρωσε την ισλαμική θρησκεία. Επέμενε πως τον επισκέφτηκε ο αρχάγγελος 

Γαβριήλ, με συναντήσεις που συνεχίστηκαν επί 23 χρόνια ως το θάνατό του, και μέσα 

από αυτές του αποκαλύφθηκε η θεϊκή διδασκαλία. Δηλαδή του αποκάλυψε τον λόγο 

του θεού. Αυτές οι αποκαλύψεις στον Μωάμεθ καταγράφηκαν στο Κοράνι, το ιερό 

βιβλίο του ισλαμισμού, που θεωρείται η αποκάλυψη του Αλλάχ19 (Μακρής 2014. , 

133-140) 

Το γεγονός ότι το κοράνι δεν περιέχει, θεωρίες, μαρτυρίες, περιγραφές, 

απόψεις κτλ διανοούμενων και διδασκάλων αλλά καταγράφει αυτόν καθεαυτό τον ίδιο 

τον λόγο του Αλλάχ του προσδίδει ύπατο κύρος και το καθιστά αξία αδιαμφισβήτητη. 

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει περιθώριο αμφισβήτησης της ιερής διδασκαλίας είναι μια 

σημαντικότατη διαφορά σε σχέση με άλλες θρησκείες. Οι μουσουλμάνοι, δηλαδή οι 

οπαδοί του ισλαμισμού, πιστεύουν πως το Κοράνι είναι ο τέλειος λόγος του Αλλάχ και 

πολλοί μάλιστα δεν δέχονται τις μεταφράσεις του ιερού βιβλίου και αναγνωρίζουν 

μόνο την αραβική του εκδοχή.  

                                                           
18 Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή», και χρησιμοποιείται από τους μουσουλμάνους 

ως «υποταγή στον Θεό» και εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία του Ισλάμ, (τη στάση υπακοής, 

εξάρτησης και αφοσίωσης στον Θεό) ονομάζονται μουσλίμ (muslim), που σημαίνει «υποταγμένος» 

δηλαδή: «υποταγμένος στον Ύψιστο». (Μουστάκης 1996. ) 

19 Οι μουσουλμάνοι αποκαλούν το Θεό: Αλλάχ (αραβικά). 
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Ο Μωάμεθ δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι είναι Θεός ή απόγονος του Θεού, αλλά ότι 

είναι προφήτης του Θεού, και καταδίκασε όποιον άλλο αποπειράθηκε να ισχυριστεί 

κάτι τέτοιο. Είναι ο ιδρυτής της ισλαμικός θρησκείας αλλά το πολύ σημαντικό στοιχείο 

είναι ότι είναι και ο ιδρυτής του Ισλαμικού Κράτους στην Μεδίνα. Είναι δηλαδή φανερό 

ότι από την ίδρυση του ακόμα το Ισλάμ δεν είναι μόνο θρησκεία αλλά και κράτος. Δεν 

είναι μόνο θρησκευτική διδασκαλία και πίστη αλλά και κρατική εξουσία. (Μουστάκης 

1996. , 277-284) 

Το Ισλάμ επομένως είναι σαφές ότι δεν έχει μόνο θρησκευτική αλλά και 

πολιτική υπόσταση. Αυτό είναι ένα ακόμα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που 

διαφοροποιεί την θρησκεία αυτή σε σχέση με άλλες θρησκείες και κυρίως σε σχέση με 

τον χριστιανισμό. Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες ονομασίες για να το 

προσδιορίσουν, όπως «Ισλαμισμός», «Μουσουλμανισμός» και «Μωαμεθανισμός»20. 

(Θρησκείες του κόσμου.gr 2016) 

 Οι 5 στύλοι του Ισλάμ21, δηλ τα πέντε δόγματά του, καθορίζουν το πλαίσιο της 

συμπεριφοράς που θεωρείται υποταγή για τους μουσουλμάνους και τα 

αντιλαμβάνονται σοβαρά και κατά γράμμα. Η είσοδος ενός μουσουλμάνου στον 

παράδεισο εξαρτάται από την τήρηση αυτών των 5 στύλων. 

                                                           
20 ο τελευταίος όρος θεωρείται απορριπτέος από τους μουσουλμάνους μιας και θεωρούν 

εαυτούς όχι λάτρεις του Μωάμεθ αλλά απλώς ακόλουθους της διδασκαλίας του (Χατζάκη 2016) 

21 Οι μουσουλμάνοι βασίζουν τη ζωή τους σε 5 στύλους: 

  1. Η μαρτυρία της πίστης: «δεν υπάρχει άλλος θεός πέρα από τον αληθινό Θεό 

(Αλλάχ) και ο Μωάμεθ είναι απεσταλμένος του (προφήτης)» 

  2. Προσευχή: κάθε μέρα πρέπει να εκτελούνται 5 προσευχές (το ξημέρωμα, το 

μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα, με τη δύση του ήλιου και το σούρουπο). 

  3. Προσφορά: πρέπει να δίνουμε στους φτωχούς, γιατί τα πάντα έρχονται από τον 

Αλλάχ. 

  4. Νηστεία: πέρα από τη σποραδική νηστεία όλοι οι μουσουλμάνοι πρέπει να 

νηστεύουν κατά τη διάρκεια της γιορτής Ramadan (ο ένατος μήνας του ισλαμικού ημερολογίου)  

  5. Χατζ: τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του ο πιστός πρέπει να κάνει ένα 

προσκινηματικό ταξίδι ως τη Μέκκα (κατά τη διάρκεια του δωδέκατου μήνα από το ισλαμικό 

ημερολόγιο)  
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  To Jihād θεωρείται από πολλούς ένα από τα πέντε καθήκοντα ή νόμους του 

Ισλάμ (ibadat). Συνδέεται με την προσπάθεια του πιστού να φτάσει σε πνευματική 

τελειότητα. Είναι το πνευματικό ή μεγάλο Jihād. Για τους πνευματικούς του Ισλάμ 

σημαίνει τον ασταμάτητο εσωτερικό πνευματικό αγώνα εναντίον των παθών, τα οποία 

δεσμεύουν την πνευματική ελευθερία του ανθρώπου.  

Υπάρχει ακόμα και το φυσικό και μικρό Jihad το οποίο αναφέρεται στη 

στρατιωτική δράση και εξάπλωση του Ισλάμ. Δεν αποτελεί ατομικό καθήκον για κάθε 

μουσουλμάνο χωριστά, αλλά καθήκον ολόκληρης της κοινωνίας. Διάφορα χωρία στο 

Κοράνι –το οποίο έχει αξία αδιαμφισβήτητη - θεμελιώνουν αυτή την πολεμική σε 

βάρος των απίστων. Η περί Jihad αντίληψη του Ισλάμ καταδεικνύει πως το 

θρήσκευμα αυτό είναι και πολιτικό μέγεθος για ένα κράτος. (Θρησκείες του κόσμου.gr 

2016) 

 Στις απόψεις των Ισλαμιστών δίνεται έμφαση στην εφαρμογή του ισλαμικού 

νόμου, της Σαρία22η οποία είναι σημείο αναφοράς για το ισλαμικό δίκαιο, της 

πολιτικής ενότητας όλων των μουσουλμάνων και της επιλεκτικής απομάκρυνσης μη-

μουσουλμανικών επιρροών από τον μουσουλμανικό κόσμο. Η Σαρία υπαγορεύει ότι 

οι Μουσουλμάνοι πρέπει να διεξάγουν Τζιχάντ στο διηνεκές23. Αναλόγως με τον 

τρόπο που ερμηνεύεται η Σαρία, ενδέχεται να επιβάλλει και να κατευθύνει είτε τον 

βίαιο αγώνα (τρομοκρατία κ.λπ.) είτε τον πνευματικό-εσωτερικό αγώνα του 

μουσουλμάνου ( πνευματικό Τζιχάντ). 

 Όλοι οι πιστοί, ασχέτως της χώρας διαμονής τους, είναι υποχρεωμένοι να 

υποταχθούν στη Σαρία, ένα σφιχτό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο ρυθμίζει κάθε 

πτυχή και λεπτομέρεια της συμπεριφοράς κάθε ανθρώπου, από τη γέννηση μέχρι το 

                                                           
22 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σαρία δεν εφαρμόζεται παρά μόνο στην Ελληνική Θράκη όπου οι 

Μουσουλμάνοι Έλληνες έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στο ιεροδικείο (Μουφτής) Κομοτηνής, 

Ξάνθης ή Διδυμοτείχου σε υποθέσεις γάμου, διαζυγίου, διατροφών, επιτροπειών, κηδεμονιών, 

επιτροπείας, χειραφεσίας ανηλίκων, ισλαμικών διαθηκών και της εξ αδιαθέτου διαδοχής. 

(http://www.kathimerini.gr 2006) 

23 μέχρι ο Οίκος του Πολέμου (Dar Al Harb) – δηλαδή οι μη ισλαμικοί λαοί, στους οποίους δεν 

ισχύει η Σαρία - περιέλθει στην κυριαρχία του Οίκου του Ισλάμ (Dar Al Islam) – δηλαδή οι ισλαμιστές 

που εφαρμόζουν την Σαρία 

http://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%86%CF%84%CE%AE%CF%82
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θάνατό του, και επιβάλλει συγκεκριμένα πρότυπα κοινωνικής, πολιτιστικής, 

θρησκευτικής, πολιτικής και στρατιωτικής συμπεριφοράς.  

 Επομένως οι οπαδοί της Σαρία είναι, εξ αρχής και κατά απόλυτο τρόπο, 

ενάντια στο Σύνταγμα κάθε χώρας, δεδομένου ότι ο μόνος νόμος, το μόνο 

κανονιστικό πλαίσιο, είναι η Σαρία. Και τούτο επειδή η Σαρία βασίζεται στο Κοράνι, το 

οποίο οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι είναι ο αληθινός λόγος του Θεού. Εκτός από το 

Κοράνι, η Σαρία βασίζεται στα χαντίθ, αποφθέγματα-φράσεις του Μωάμεθ, και σε μια 

συμφωνημένη ερμηνεία τους από θεολόγους του Ισλάμ. (Μ. Ηλιάδης, 2013,σελ 41) 

 Μετά το θάνατο του Μωάμεθ ξεκίνησαν οι συγκρούσεις και οι αντιπαραθέσεις 

σχετικά με την διαδοχή του. Μετά από εντάσεις και διαμάχες, δολοφονήθηκε τελικά ο 

χαλίφης Αλή, που ήταν συγγενής και νόμιμος διάδοχος του προφήτη. Οι οπαδοί του 

δημιούργησαν τον σηιτισμό. Οι Σηίτες πιστεύουν στην κληρονομική διαδοχή του 

θρησκευτικού ηγέτη (ιμάμη). Θεωρείται αλάθητος, πηγή αποφάσεων, αυθεντικός 

ερμηνευτής του Κορανίου που μεταβιβάζει στους διαδόχους του τη γνώση. Οι 

Σουνίτες δεν θεωρούν ότι ο θρησκευτικός τους ηγέτης πρέπει να κατάγεται από το 

Μωάμεθ, αλλά πιστεύουν ότι ο χαλίφης πρέπει να είναι ο εκλεγμένος διάδοχος του 

προφήτη. Δίνουν έμφαση στο Κοράνι και στην ομοφωνία της κοινότητας. (Μακρής 

2014. , 122-129) 

 Οι Μουσουλμάνοι χωρίζονται κυρίως σε Σηίτες και Σουνίτες αλλά υπάρχουν 

και πολλές άλλες θρησκευτικές ομάδες. Οι Ισλαμιστές έχουν διαφορές μεταξύ τους ως 

προς την ερμηνεία διαφόρων κεφαλαίων και στίχων του Κορανίου. Λόγω της 

απουσίας ενός κοινά αποδεκτού και θεσμοθετημένου θρησκευτικού ηγέτη (όπως πχ 

για τον Χριστιανισμό ο Πάπας ή ο Οικουμενικός Πατριάρχης), κάθε μουσουλμανική 

ομάδα, θεωρεί ότι οι πράξεις της είναι σύμφωνες με γραπτές επιταγές εφόσον 

αποδέχεται κάποια συγκεκριμένη θεολογική ερμηνεία και ακολουθεί κάποια σχολή 

(μαντχάμπ). Ανάμεσα στις ισλαμικές ομάδες υπάρχει ασυμφωνία και διάσταση 

απόψεων σχετικά με τη νομιμότητα της χρήσης βίας και της χρησιμοποίησης της 

τρομοκρατίας ως τακτικής. 

Στην ουσία, το Ισλάμ είναι ταυτόχρονα θρησκεία και πολιτική ιδεολογία, η 

Σαρία δεν είναι απλά θρησκευτικοί κανόνες, αλλά έχει ισχύ νόμου, ο οποίος ελέγχει 

κάθε πλευρά της ζωής ενός ανθρώπου, και σύμφωνα με το νόμο επιβάλλεται οι 

http://www.wikipedia.gr/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://www.wikipedia.gr/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%B9%CE%AC_%28%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%29&action=edit&redlink=1
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πιστοί να διεξάγουν τον Ιερό Πόλεμο ή Τζιχάντ. Σε σχέση με αυτό, ορισμένοι 

ερμηνεύουν το Τζιχάντ ως έναν προσωπικό αγώνα για αυτοπειθαρχία, αυτοθυσία για 

την προσωπική βελτίωση κάθε οπαδού του και με σκοπό να δοξάσει έτσι τον Αλλάχ. 

Οι υπόλοιποι ερμηνεύουν το Τζιχάντ όπως αυτό είναι στην πραγματικότητα, ένας 

ιερός πόλεμος για ένα παγκόσμιο ισλαμικό κράτος, το Χαλιφάτο, το οποίο θα 

κυβερνάται σύμφωνα με αυτά που επιβάλλει η Σαρία. Επίσης εμπεριέχεται στη 

διδασκαλία της θρησκείας ο επεκτατισμός και η μη αποδοχή του «άλλου», του 

«διαφορετικού».  

 Συμπερασματικά λοιπόν καταλήγουμε ότι η ισλαμική θρησκεία, όπως και κάθε 

άλλη θρησκεία, δεν είναι από μόνη της επικίνδυνη. Όμως έχει ορισμένα βασικά 

χαρακτηριστικά- όπως αυτά προαναφέρθηκαν- τα οποία την καθιστούν πρόσφορο 

έδαφος για παρερμηνείες και για καλλιέργεια θρησκευτικού φανατισμού και 

εξτρεμισμού. Αυτά τα χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με την έλλειψη θεσμοθετημένης 

θρησκευτικής ηγεσίας, που να ελέγχει τις παρερμηνείες, τον φανατισμό και την 

ρητορική μίσους, οδηγούν σε φαινόμενα αποπροσανατολισμού, ριζοσπαστισμού και 

βίας. 

 

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΣΛΑΜ 

Το Ισλάμ σαν πίστη, σαν τρόπος ζωής και σαν θρησκεία, δεν ήταν ποτέ 

περιορισμένο - ούτε από τους πρώτους μουσουλμάνους - ώστε να αφορά μόνο το 

πνεύμα. Το Ισλάμ είναι μια πίστη και ταυτόχρονα μια ιδεολογία ένας και ένα νομικό 

σύστημα και πολιτικό σύστημα το οποίο μάλιστα κατά το Ισλάμ είναι θεόσταλτο. 

Όπως λέει το Κοράνι ο νόμος και η ηγεσία ανήκουν στον Αλλάχ και όχι στους 

ανθρώπους. 

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

Ισλάμ είναι θρησκεία, το πολιτικό Ισλάμ είναι ένα κίνημα. Εμπνευστής του Ισλαμικού 

κινήματος ή Πολιτικού Ισλάμ ήταν ο Χασάν αλ-Μπάνα. Αυτός θεωρούσε ότι για να 

μπορέσει να αναγεννηθεί το Ισλάμ έπρεπε να αντισταθεί στις ιδέες της Δύσης και του 

διαφωτισμού και γενικά στον δυτικό τρόπο ζωής. Δηλαδή το πολιτικό Ισλάμ είναι μια 

οργάνωση ανθρώπων, η οποία έχει ως κυρίαρχη ιδεολογία τον ισλαμισμό. Πρεσβεύει 
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ότι κανείς δεν μπορεί να έχει μια ενάρετη ζωή στο Ισλάμ, εάν στην καθημερινότητά 

του δεν ακολουθεί και εφαρμόζει τη Σαρία.  

Την εποχή του 19ο αιώνα ο μουσουλμανικός κόσμος ήταν υπό τον έλεγχο των 

αποικιοκρατικών δυνάμεων( Βρετανών και Γάλλων). Οι αποικιοκράτες, θεωρώντας 

τους μουσουλμάνους απολίτιστους, προσπάθησαν να τους εκμοντερνίσουν. Έφεραν 

την δική τους κουλτούρα, τις κοινωνικές και πολιτικές τους δομές. Ο μουσουλμανικός 

κόσμος δεν ήταν έτοιμος να δεχτεί αυτή την αλλαγή. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να 

υπάρξει μια κοινωνικό-οικονομική περιθωριοποίηση των μουσουλμάνων. Τελικά οι 

μουσουλμάνοι αναζήτησαν μια νέα ταυτότητα την οποία βρήκαν στις ιδέες του 

πολιτικού Ισλάμ. Έχουμε μια αντίδραση λοιπόν του μουσουλμανικού κόσμου στην 

δυτικοποίηση του.  

Το πολιτικό Ισλάμ δίνει μια συλλογικότητα ένα νόημα ζωής σε αυτούς που το 

ενστερνίζονται, την ασφάλεια του να ανήκουν σε μια ομάδα και να είναι αποδεκτοί 

από αυτήν. Το Πολιτικό Ισλάμ ως κοινωνικό κίνημα, επιδιώκει ριζικές αλλαγές με όλα 

τα διαθέσιμα μέσα, από δημοκρατικά μέσα, μέχρι τρομοκρατικές ενέργειες. Είναι 

δυνατόν να αποτελείται, από νόμιμα πολιτικά κόμματα, διάφορες 

πολιτικοστρατιωτικές οργανώσεις, μεμονωμένα άτομα ή ακόμα και τρομοκρατικές 

ομάδες ή μεμονωμένους τρομοκράτες. 

 Υπάρχει και η αντίθετη άποψη όμως η οποία υποστηρίζει ότι το Ισλάμ είναι ένα 

και δεν υπάρχει «θρησκευτικό Ισλάμ» και «πολιτικό Ισλάμ». Αυτός ο διαχωρισμός 

είναι λάθος, γιατί έτσι κι αλλιώς το Ισλάμ πάντα ήταν και θα είναι θρησκεία, νόμος, 

πολιτικό σύστημα και ιδεολογία ταυτόχρονα. «Το πολιτικό Ισλάμ είναι ένα μύθος, μια 

επινόηση για να στηριχτεί η Ισλαμοφοβία. Υπάρχει Ισλάμ, σκέτο…….. Η Ισλαμική 

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

μέρος του Ισλάμ. Όπως είδαμε από τα Κορανικά χωρία η απόφαση και η εξουσία 

ανήκει στον ΑΛΛΑΧ και όχι σε ανθρώπους. Η απόφαση αυτή είναι αυτό που λέμε 

Σαρία ( Ισλαμικός Νόμος).» (Ελντίν 2011) 

 

ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΣ  

 Σύμφωνα με τον ορισμό του Ν. Μπαμπινιώτη «Ριζοσπαστισμός είναι η 

εφαρμογή δραστικών, ριζικών μεταρρυθμίσεων , κυρίως μέσω της δυναμικής ρήξης με 
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τα κατεστημένα σχήματα, με στόχο την επίλυση υπαρχόντων προβλημάτων 

(συνώνυμα: εξτρεμισμός, αυταρχισμός)». 

 Το ριζοσπαστικό Ισλάμ όμως αποτελεί μια υπαρκτή συνιστώσα του Ισλάμ και 

θα πρέπει πρώτα απ’ όλα οι πολίτες του Δυτικού κόσμου να κατανοήσουν τη διαφορά 

μεταξύ του ριζοσπαστικού Ισλάμ και του Ισλάμ ως θρησκείας. Δεν είναι όλοι οι 

Μουσουλμάνοι φανατικοί και ακραίοι. Μια μειοψηφία όμως Μουσουλμάνων είναι και 

θα πρέπει να αναγνωρίζονται, προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Το 

ριζοσπαστικό Ισλάμ χρησιμοποιεί κάθε μέσο προκειμένου να προωθήσει την 

επεκτατική του ατζέντα. 

Το ριζοσπαστικό Ισλάμ περιλαμβάνει τον Ισλαμισμό ή Πολιτικό Ισλάμ τόσο στη 

μη βίαιη (π.χ. Μουσουλμανική Αδελφότητα, με την εξαίρεση της Χαμάς) όσο και στη 

βίαιη μορφή του (π.χ. Αλ Κάιντα). Περιλαμβάνει επίσης και τα κινήματα των 

Σαλαφιστών και των Ουαχαμπιτών, τα οποία επικεντρώνουν τη προσοχή τους 

περισσότερο στο Θεολογικό δόγμα και όχι τόσο στη πολιτική πτυχή του Ισλάμ.  

 Η Σαρία είναι ο Ιερός Ισλαμικός Νόμος, ο οποίος ασχολείται εκτενώς με την 

απόκτηση και άσκηση της εξουσίας, τη φύση της νομιμοποίησης της εξουσίας, τα 

καθήκοντα του άρχοντος και του υπηκόου. Είναι με άλλα λόγια αυτό που στη Δύση θα 

αποκαλούνταν «συνταγματικό δίκαιο και πολιτική φιλοσοφία». Το συμπέρασμα 

επομένως που προκύπτει είναι ότι το Ισλάμ δεν είναι μόνο μια θρησκεία, αλλά ένα 

ολοκληρωτικό πολιτικοκοινωνικό σύστημα, το οποίο πρεσβεύει ότι πηγή των νόμων 

των ανθρώπινων κοινωνιών δεν πρέπει να είναι οι άνθρωποι, αλλά ο ίδιος ο Θεός. Η 

διδασκαλία της Σαρία και η υποταγή σε αυτήν οδηγούν στον φανατισμό και την 

ριζοσπαστικοποίηση των πιστών ισλαμιστών. (Μπανούτσος 2011) 

 O Al Banna ίδρυσε το 1928 στην Αίγυπτο τη Μουσουλμανική Αδελφότητα. Ο Al 

Banna θεωρούσε ότι το κλειδί για να αναγεννηθεί το Ισλάμ ήταν η αντίσταση στις 

κοσμικές ιδέες της Δύσης και η προώθηση του Ισλάμ ως πολιτικής ιδεολογίας. Το 

σύνθημα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας εξακολουθεί να είναι ακόμη και σήμερα 

το εξής: «ο Αλλάχ είναι ο Θεός μας. Ο Προφήτης είναι ο Ηγέτης μας. Το Κοράνι είναι 

το Σύνταγμά μας. Η Τζιχάντ24 είναι ο τρόπος μας. Ο Μαρτυρικός θάνατος είναι η 

                                                           
24 Το 1927 ο Maududi έγραψε το βιβλίο “Jihad in Islam” στο οποίο εξέφρασε την άποψη ότι ο 

ρόλος της Jihad είναι να καθιερώσει το Ισλάμ ως πολιτική ιδεολογία και ύστερα ακόμα και με τη βία να 
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ύψιστη ελπίδα μας.» Επί δύο δεκαετίες ο Al Banna εργάστηκε πυρετωδώς 

προκειμένου να σφυρηλατήσει το κίνημα του και να προωθήσει τις ιδέες του. Η 

Μουσουλμανική Αδελφότητα συνεργάστηκε στενά με διάφορες ομάδες, κοινωνικές 

οργανώσεις και επικεφαλείς Τζαμιών επιδιώκοντας να επηρεάσει τους υπάρχοντες 

ακτιβιστές με τις ριζοσπαστικές της ιδέες. Έτσι μπήκαν τα θεμέλια αυτού που 

ονομάζουμε Ισλαμισμό ή Πολιτικό Ισλάμ. (Μπανούτσος 2011) 

 Η Μουσουλμανική Αδελφότητα είναι σαφώς συνδεδεμένη με τη Σαρία και το 

Τζιχάντ, δεν εκπροσωπεί την πλειοψηφία των Μουσουλμάνων, αλλά, λόγω της 

άριστης και εκτεταμένης οργανώσεώς της –έχει παρουσία σε πάνω από ογδόντα 

χώρες, κατά άλλες πηγές σε πάνω από εκατό!– και της άφθονης χρηματοδότησης 

από κράτη του Κόλπου, με πρώτη τη Σαουδική Αραβία, έχει καταστεί η ισχυρότερη 

παγκόσμια οργάνωση όχι μόνο σε επίπεδο θρησκείας, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. 

Μεταξύ των κύριων χαρακτηριστικών της δράσης και της επεκτατικής της 

στρατηγικής, είναι η κατευθυνόμενη μετανάστευση και εγκατάσταση (εποικισμός) 

Μουσουλμάνων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, η ανέγερση τεμένων και η ίδρυση 

πλήθους μη κυβερνητικών, δήθεν πολιτιστικών, οργανώσεων. 

 Σύμφωνα με την αρχική διακήρυξη του Αλ Μπάνα, στο Ισλάμ πρέπει να δοθεί 

ηγεμονικός ρόλος για κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας. Προς το 

σκοπό αυτό, η Μουσουλμανική Αδελφότητα επιδιώκει να εγκαθιδρύσει ένα Ισλαμικό 

Χαλιφάτο (βασίλειο), που θα ξεκινάει από τον σημερινό μουσουλμανικό κόσμο και θα 

επεκτείνεται τελικώς θα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Μουσουλμανική Αδελφότητα 

επιδιώκει επίσης να ανατρέψει όλες τις μη ισλαμικές κυβερνήσεις, και να καταστήσει 

τον ισλαμικό νόμο (Σαρία) τη μοναδική βάση νομοθεσίας σε ολόκληρη τη Γη. 

 Ειδικά, η Μουσουλμανική Αδελφότητα, και γενικότερα το Ισλάμ που 

εκπροσωπεί, δεν έχει καμία σχέση με το επιχείρημα των απολογητών της, ότι άλλο 

πράγμα το Ισλάμ ως θρησκεία και άλλο οι ακραίοι Μουσουλμάνοι - που είναι η 

μειοψηφία. Οι ακραίοι Μουσουλμάνοι, μπορεί πράγματι να είναι μειοψηφία σε σχέση 

                                                                                                                                                                                      
επεκτείνει το Ισλάμ σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τα λόγια του ίδιου του Maududi “Το Ισλάμ επιδιώκει να 

καταστρέψει όλα τα κράτη και τις κυβερνήσεις οπουδήποτε στη γη που αντιτίθενται στην ιδεολογία και 

το πρόγραμμα του Ισλάμ ανεξάρτητα από το ποιο έθνος διοικεί την εκάστοτε χώρα… Το Ισλάμ αποζητά 

τη γη, όχι ένα απλό μερίδιο αλλά ολόκληρο τον κόσμο.” 
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με το σύνολο των μουσουλμάνων αλλά κατά απόλυτο αριθμό δεν είναι καθόλου λίγοι. 

Είναι πολλαπλώς ισχυρότεροι, εκπαιδευμένοι, άριστα οργανωμένοι και έμπειροι λόγω 

της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες στις εμπόλεμες ζώνες (πχ Συρία, Ιράκ). 

Απολαμβάνουν την απεριόριστη οικονομική υποστήριξη και την χρηματοδότηση από 

μουσουλμανικές χώρες οικονομικά ισχυρές (πχ της Σαουδικής Αραβίας). Αντίθετα το 

μετριοπαθές Ισλάμ, που δεν διαθέτει τίποτε από άλλα αυτά, αλλά δεν εμπεριέχει 

φανατισμό έτσι κι αλλιώς έχει περιθωριοποιηθεί τελείως από απόψεως επιρροής.  

Το ριζοσπαστικό Ισλάμ, προκειμένου να αποδυναμώσει τους επικριτές του, 

τους κατηγορεί ως δήθεν ισλαμοφοβικούς, ρατσιστές και ακραίους. Ο στόχος της 

αντεπίθεσης αυτής είναι να περιορίσει τους επικριτές του, προκειμένου να 

σταματήσουν να εκθέτουν τον φανατισμό και την ιμπεριαλιστική ατζέντα του 

ριζοσπαστικού Ισλάμ. (Ηλιάδης 2013, 42) 

Το 2003, ο Γερμανός Udo Ulfkotte25, περιγράφει με πολύ χαρακτηριστικό 

τρόπο τον ολοένα και αυξανόμενο κίνδυνο από την ισλαμική «απειλή» που κυριεύει 

τις ευρωπαϊκές πόλεις με φοβερές συνέπειες ακόμα και με εσωτερικό πόλεμο. 

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι μετά από λίγα χρόνια η συνεχής είσοδος μουσουλμάνων 

στις ευρωπαϊκές χώρες θα προκαλέσει έντονα εσωτερικά προβλήματα. Για το βιβλίο 

του αυτό απειλήθηκε επανειλημμένα η ίδια του η ζωή, γεγονός που για άλλη μια φορά 

απέδειξε με πιο τρόπο αντιλαμβάνονται την δημοκρατία και την ελευθερία των 

απόψεων οι μουσουλμάνοι που ήδη βρίσκονται και ζουν στην Ευρώπη. 

 

ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 

Το Ισλαμικό Κράτος26 είναι μια στρατιωτικο-πολιτική τρομοκρατική οργάνωση, 

η οποία ανακήρυξε μονομερώς στις 29 Ιουνίου 2014 την ίδρυση Χαλιφάτου στις 

                                                           
25 καθηγητής πολιτικών επιστημών που ειδικεύεται στην counterespionage στο Πανεπιστήμιο 

του Lueneburg, ένας από τους σημαντικότερους εμπειρογνώμονας για την ισλαμική τρομοκρατία, είχε 

γράψει ένα χαρακτηριστικό βιβλίο με τον τίτλο, «Der Krieg im Unseren Staedten», δηλαδή, «Ο 

Πόλεμος Στις Πόλεις Μας».  

26 (αραβικά:الدولة اإلسالمية, αντ-νταουλάτ αλ-ισλαμίγια) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AC
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περιοχές που ελέγχει στο Ιράκ και τη Συρία.27 ορίζοντας στην θέση του «χαλίφη» και 

«ηγέτη των απανταχού μουσουλμάνων» τον επικεφαλής της, Αμπού Μπακρ αλ-

Μπαγκντάντι (Abou Bakr al-Baghdadi )28. Η οργάνωση αυτή ιδρύθηκε το 2006 με το 

όνομα Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ, το 2013 εξαπλώθηκε στη Συρία και το 2013 

μετονομάστηκε σε Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε29 (ISIS ή ISISL), γνωστό 

επίσης ως Daech. Τον Ιούνιο του 2014 με την ανακήρυξη του χαλιφάτου 

μετονομάστηκε σε Ισλαμικό Κράτος (IS), όπως είναι γνωστό μέχρι και σήμερα. 

(http://www.iefimerida.gr 2015) 

Στους στόχους της οργάνωσης είναι η περαιτέρω εξάπλωση του «χαλιφάτου» 

μελλοντικά σε περιοχές στον Λίβανο, όπου έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν 

τρομοκρατική επίθεση, την Ιορδανία, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, το Κουβέιτ, την 

Τουρκία και την Κύπρο30. Το Ισλαμικό Κράτος έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική 

οργάνωση από πολλά κράτη και από τον ΟΗΕ, και τη ΕΕ ενώ κατηγορείται για 

εγκλήματα πολέμου, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, για εθνοκάθαρση και 

γενοκτονία. Συστηματικά ανατινάζει και καταστρέφει αρχαιολογικά ευρήματα στις 

περιοχές που ελέγχει. (http://www.iefimerida.gr 2015) 

Η χρηματοδότηση του Ισλαμικού Κράτους είναι άγνωστη, καθώς δεν υπάρχουν 

επίσημα στοιχεία και αρχεία. Μια μελέτη της Οικονομικής Διεθνούς Ομάδας Δράσης 

Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF)31 το 2015 έχει δείξει πως 

το Ισλαμικό κράτος έχει τα έσοδα του από τον έλεγχο του εδάφους (τράπεζες, 

πετρελαιοπηγές, φορολογία, ληστείες), από καταβολή λύτρων μετά από απαγωγές, 

αλλά και οικονομική υποστήριξη από πλούσιες μουσουλμανικές χώρες καθώς και 

συλλογή χρημάτων μέσω κοινωνικών δικτύων. Μια άλλη μελέτη έδειξε την εξάρτηση 

                                                           
27 Η δημιουργία αυτής της οργάνωσης ανέρχεται στο 2006, όταν η Αλ Κάιντα στο Ιράκ 

δημιουργεί με 5 άλλες ομάδες τζιχαντιστών το Συμβούλιο των μουτζαχεντίν στο Ιράκ. Αυτό το 

Συμβούλιο ανακήρυξε, την ίδια χρονιά, τη δημιουργία του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ 

28 γνωστό έκτοτε ως «Χαλίφης Ιμπραήμ» 

29 ο όρος «Λεβάντε» αναφέρεται επίσης ως «Ανατολής», «Συρίας» ή «Αλ-Σαμ» 

30 «Θα κατακτήσουμε τη δική σας Ρώμη, θα σπάσουμε τους σταυρούς σας…» δηλώνει ο Abou 

Muhammad al-Adni, ο εκπρόσωπος του Ισλαμικού Κράτους. (http://www.iefimerida.gr 2015) 

31Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF), επίσης γνωστή με το γαλλικό 

όνομα, Groupe d'action financière (GAFI). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%81_%CE%B1%CE%BB-%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%81_%CE%B1%CE%BB-%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AD%CE%B9%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Action_Task_Force_on_Money_Laundering
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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του Ισλαμικού Κράτους από τον έλεγχο των πετρελαιοπηγών στην Μοσούλη η οποία 

επιφέρει δεκάδες εκατομμύρια στο ΙσλαμικόΚράτος (https://www.reuters.com 2014 )32[ 

 

ΑΙΤΙΕΣ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΣ 

 α. Χωρίς αυτό να αποτελεί επαρκή δικαιολογία, υπάρχει μια αίσθηση αδικίας 

λόγω της πολιτικής της Δύσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ υπάρχει και 

μια διάχυτη πικρία στις ηγεσίες του αραβικού κόσμου –στον οποίο ανθούσαν οι 

επιστήμες την εποχή του ευρωπαϊκού μεσαίωνα– για τη σημερινή περιθωριοποίηση. 

Το πολιτισμικό χάσμα που χωρίζει τον μουσουλμανικό κόσμο από τη Δύση και το 

παρελθόν της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας έχουν δημιουργήσει το υπόβαθρο μίας 

αντιπαράθεσης. Την τάση ριζοσπαστικοποίησης των απανταχού μουσουλμάνων τα 

τελευταία 15 χρόνια, όμως, τροφοδότησαν αποφασιστικά οι πρόσφατες ένοπλες 

επεμβάσεις της Δύσης στη Μέση Ανατολή. (Θ. Ντοκος,2015) 

β. Το Ισλάμ δεν είναι μία οποιαδήποτε θρησκεία και γι’ αυτό θα πρέπει να γίνει 

αντιληπτό ότι οι Μουσουλμάνοι δράστες τρομοκρατικών χτυπημάτων δεν είναι 

αλλόφρονες ή άτομα με ψυχολογικά προβλήματα. Είναι απλώς πιστοί και υπάκουοι 

μουσουλμάνοι που εφαρμόζουν τον ισλαμικό νόμο –τουλάχιστον έτσι όπως τον έχουν 

διδαχτεί. Η κουλτούρα των κλασικών ελληνικών οικουμενικών αξιών του Αριστοτέλη 

και του Διαφωτισμού, δεν επιτρέπει να γίνει αντιληπτό ούτε τι λέει το Κοράνι ούτε ότι 

τις επιθέσεις αυτές υπαγορεύουν ιερά κείμενα. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά τις επιθέσεις 

στην εφημερίδα Charlie Hebdo και στο Μπατακλάν, πρώην διοικητές των Ειδικών 

υπηρεσιών της Γαλλίας δήλωναν πως κανένα από αυτά τα τρομοκρατικά χτυπήματα 

δεν στερείται θεολογικής βάσης η οποία να μην βρίσκεται στα ιερά κείμενα του Ισλάμ. 

Και, βέβαια, εάν μελετήσει κάποιος το νομικό σύστημα του Ισλάμ, θα αντιληφθεί ότι 

δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί βάσει αυτού.  

Το Ισλάμ, ως πρωτίστως Δικαιϊκό σύστημα και δευτερευόντως Μεταφυσική, 

έχει τέσσερις νομικές Σχολές, ορίζοντας την κοινωνική ζωή των πιστών του επί γης. 

Δεν μοιάζει με τις υπόλοιπες θρησκείες στον πυρήνα των οποίων βρίσκεται η 

πνευματική διάσταση της ανθρώπινης φύσης ούτε υπόσχεται απλώς κάποιες 

                                                           
32 «In northeast Syria, Islamic State builds a government» (https://www.reuters.com 2014 ) 
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επιβραβεύσεις και ποινές στον άλλο κόσμο. Το μεταφυσικό σκέλος υφίσταται, αλλά 

κύριο λόγο έχει το νομικό σύστημα το οποίο θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε με το 

νομοθετικό σύστημα ενός κοσμικού πολιτεύματος που πηγάζει από το Κοινοβούλιο. 

Ωστόσο, στο Ισλάμ στη θέση του Κοινοβουλίου βρίσκονται τα ιερά κείμενα του 

Κορανίου που καθορίζουν τη νομική πραγματικότητα που διέπει την καθημερινή ζωή 

και συμπεριφορά των πιστών. (Μάζης 2016)  

γ. Ο κοινωνικός αποκλεισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

ισλαμικού φονταμενταλισμού. Ο ισλαμικός φονταμελισμος είναι η ακραία εκδοχή του 

σουνιτικού Ισλάμ. Η ριζοσπαστική ισλαμική διδασκαλία λειτουργεί σαν δεξαμενή 

στρατολόγησης για την ισλαμική τρομοκρατία. Στο Βέλγιο που έχει πληθυσμό 11 

εκατομμυρίων ζουν περίπου 500.000 μουσουλμάνοι, δηλαδή αποτελούν μεγάλο 

ποσοστό του πληθυσμού. Το μεγαλύτερο γκέτο τους είναι ένα προάστιο των 

Βρυξελλών, το Μολενμπέκ. Σ’ αυτή τη συνοικία των 100.000 ατόμων το ποσοστό της 

ανεργίας είναι μεγαλύτερο από 25% και η εγκληματικότητα κατά συνέπεια, είναι 

υψηλή. «Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει τελικά να επιδείξει επιτυχίες στον τομέα της 

ενσωμάτωσης των μουσουλμάνων στην δική της κοινωνία.» (Λυγερός, Τρομοκρατία 

στην Ευρώπη και μουσουλμανικές μειονότητες 2016) 

δ. Ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι ο αποκλειστικός λόγος που ωθεί 

μουσουλμάνους στην ισλαμική τρομοκρατία. Σε χώρες, όπως η Βρετανία και η 

Γαλλία, οι οποίες ήταν παλιότερα αποικιοκρατικές, όπου υπάρχουν μουσουλμανικές 

κοινότητες τρίτης γενιάς, ο ισλαμικός φονταμενταλισμός συνεχώς αναπτύσσεται. Οι 

δράστες στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες, όπως και οι δράστες παλαιότερων 

επιθέσεων, είναι μουσουλμάνοι που γεννήθηκαν στην Ευρώπη, φοίτησαν σε 

ευρωπαϊκά σχολεία και συμμετέχουν κανονικά στην κοινωνική ζωή. 

Καταγράφονται αρκετές περιπτώσεις μουσουλμάνων –ειδικά σουνιτών- με 

υψηλές σπουδές και καριέρες στη Δύση, οι οποίοι προσχώρησαν στον ισλαμικό 

φονταμενταλισμό για ιδεολογικούς λόγους. (Λυγερός, Τρομοκρατία στην Ευρώπη και 

μουσουλμανικές μειονότητες 2016) Όπως, επίσης, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 

νεαρών μουσουλμάνων, οι οποίοι είναι χαμηλού μορφωτικού επιπέδου – πολλές 

φορές χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τον δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών- και μάλιστα 

δεν έχουν και θρησκευτική παιδεία, ούτε έχουν μελετήσει αυτή την ίδια την 
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μουσουλμανική θρησκεία. Συνήθως είναι άτομα που προέρχονται από 

υποβαθμισμένες συνοικίες και έχουν ποινικό μητρώο, οι οποίοι βρήκαν νόημα ζωής 

στον ισλαμικό φονταμενταλισμό και στη συνέχεια στρατεύθηκαν στην ισλαμική 

τρομοκρατία. (http://www.undp.org 2015) 

Τα ατομικά κίνητρα, που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον στο να 

ριζοσπαστικοποιηθεί, ποικίλουν. Οι έρευνες έδειξαν ότι η εμπειρία ενός περιστατικού 

βίας και αδικίας, όπως για παράδειγμα το να είναι μάρτυρες σε κακομεταχείριση ενός 

συγγενικού τους προσώπου από τις δυνάμεις ασφαλείας, μπορεί να τους ωθήσει 

στην αντίδραση. Μπορεί να τους οδηγεί απλώς η ανάγκη τους να ανήκουν σε μια 

ομάδα ή η ανάγκη τους να ξεφύγουν από την απομόνωση και την ανωνυμία. 

(http://www.undp.org 2015) 

ε. «Οι υποστηρικτές του μοντέλου της πολυπολιτισμικής κοινωνίας συνεχίζουν 

να υποτιμούν την ιδιαιτερότητα και τη δύναμη της ισλαμικής ταυτότητας.» Η ισχυρή 

ισλαμική ταυτότητα αρνείται τον δυτικό τρόπο ζωής και συχνά ωθεί σε περιχαράκωση 

και διαφοροποίηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Έλληνες, Ιταλοί, Ισπανοί, Πορτογάλοι 

και Γιουγκοσλάβοι που μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν μεταναστεύσει ως 

εργάτες στη Δυτική Γερμανία ενσωματώθηκαν πλήρως στην τοπική κοινωνία. 

Αντίθετα οι Τούρκοι και οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι παραμένουν ακόμα σε ένα είδος 

γκέτο. Σε ακραίες περιπτώσεις, μάλιστα, είναι τόσο έντονη η ισλαμική ταυτότητα που 

προσλαμβάνει διαστάσεις απόρριψης της κοινωνίας και σε ακόμα πιο ακραίες 

διαστάσεις παίρνει μορφή εχθρότητας. «Αυτού του είδους οι τζιχαντιστές ουσιαστικά 

θέτουν τον εαυτό τους εκτός της κοινωνίας στην οποία μεγάλωσαν. Για την ακρίβεια 

την θεωρούν θρησκευτικό και πολιτισμικό εχθρό τους». (Λυγερός, Τρομοκρατία στην 

Ευρώπη και μουσουλμανικές μειονότητες 2016) 

Κακώς πολλοί ταυτίζουν την προσπάθεια αποφυγής τεράστιων εισροών 

μουσουλμάνων μεταναστών με ρατσισμό. Το θέμα δεν έχει να κάνει με φυλετικές 

αντιθέσεις. Κατά κύριο λόγο συνδέεται με διαφορετικές πολιτισμικές επιλογές και 

αξιακές πεποιθήσεις. Οι μουσουλμάνοι δεν εντάσσονται σε διαφορετικό κοινωνικό 

ιστό και μακροχρόνια απαιτούν αξιακές μεταβολές της κουλτούρας στην οποία 

εισέρχονται. Η Ευρωπαϊκή πολιτική της πολυ-πολιτισμικότητας έχει αποδειχθεί 

αποτυχημένη. Οι εισερχόμενοι θα πρέπει να αποδέχονται τις αξίες των κοινωνιών 



- 44 - 

που τους δέχονται, και όχι το αντίστροφο. Διαφορετικά θα πρόκειται για 

πολυεπίπεδες κοινωνίες με αντιμαχόμενες κουλτούρες που θα οδηγήσουν σε 

αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. (Ανδριανόπουλος, europeanbusiness.gr 2016)  

στ. Οι ισλαμικοί τρομοκρατικοί πυρήνες στην Ευρώπη συγκροτήθηκαν κατά 

κανόνα από ριζοσπαστικοποιημένους νέους σουνίτες, οι οποίοι πήγαν στις 

εμπόλεμες ζώνες της Συρίας και του Ιράκ για να πολεμήσουν στις τάξεις των 

τζιχαντιστών. Όσοι επιστρέφουν στρατολογούν άτομα από το οικείο περιβάλλον 

κυρίως αδέλφια, ξαδέλφια, συγγενείς και στενούς φίλους. Το οικογενειακό και το 

στενό φιλικό περιβάλλον γνωρίζει την προσχώρηση των ατόμων στον ισλαμικό 

φονταμενταλισμό και συχνά γνωρίζει και την πρόθεση τους για συμμετοχή σε κάποια 

τρομοκρατική ενέργεια. Συνολικά στην Ευρώπη έχουν επιστρέψει από τη Συρία και το 

Ιράκ, όπου είχαν πάει για να πολεμήσουν στις γραμμές του Ισλαμικού Κράτους, 

περίπου 5000 άτομα. Όλοι τους έχουν εκπαιδευθεί στα όπλα, καθώς συμμετείχαν σε 

πραγματικές πολεμικές συγκρούσεις, και υπάρχει υποψία από τις υπηρεσίες 

ασφαλείας πως οι περισσότεροι από αυτούς έχουν εκπαιδευθεί και στην 

πραγματοποίηση τρομοκρατικών επιθέσεων. (Λυγερός, Τρομοκρατία στην Ευρώπη 

και μουσουλμανικές μειονότητες 2016, 28-36) 

ζ. Μια ακόμα αιτία ριζοσπαστικοποίησης μιας μερίδας μουσουλμάνων 

σχετίζεται με την δράση των θρησκευτικών ηγετών στα τζαμιά. Τα τζαμιά είναι χώρος 

προσευχής, αλλά και χώρος γνωριμίας και συναναστροφής με άλλους. Το γεγονός ότι 

παρακολουθούνται από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας, δεν αποτρέπει τους 

θρησκευτικούς ηγέτες από τον προσηλυτισμό νέων στον ισλαμικό φονταμενταλισμό. 

Ενδεχομένως στη συνέχεια να ακολουθεί και στρατολόγησή τους στην ισλαμική 

τρομοκρατία. Τόσο στις μουσουλμανικές κοινωνίες όσο και στις μουσουλμανικές 

κοινότητες της Δύσης, οι εξτρεμιστές όχι μόνο δεν είναι απομονωμένοι από τους 

υπόλοιπους σουνίτες, αλλά συχνά απολαμβάνουν καταξίωση και σεβασμό. Είναι 

πρόσωπα σεβαστά και ασκούν επιρροή. Δεδομένου ότι οι τρομοκράτες κινούνται 

στους κύκλους των εξτρεμιστών, έχουν εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον τόσο 

για την κάλυψη και όσο και για την προστασία τους και επιπλέον ευνοϊκές συνθήκες 

αύξησής τους και στο επίπεδο της στρατολόγησης. Είναι, άλλωστε, εξαιρετικά 
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δύσκολο να διακρίνει κανείς ένα φανατικό εξτρεμιστή από έναν επίδοξο τρομοκράτη. 

(Λυγερός, Τρομοκρατία στην Ευρώπη και μουσουλμανικές μειονότητες 2016, 28-36) 

η. Ένας ακόμα παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο στον ριζοσπαστισμό 

και την βίαιη συμπεριφορά ατόμων είναι και η μεταχείριση που υφίστανται στις 

φυλακές. Άτομα που παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά και φυλακίζονται γι 

αυτό, αν αντιμετωπίσουν κακομεταχείριση στη φυλακή, γίνονται ευάλωτοι στην 

στρατολόγησή τους σε εξτρεμιστικές ομάδες. Οι κακές συνθήκες διαβίωσης, οι 

συγκρούσεις μεταξύ κρατουμένων, η άδικη και βασανιστική συμπεριφορά από το 

προσωπικό ασφαλείας, τους ωθούν να αναζητήσουν ασφάλεια στην ένταξη τους σε 

μια συμμορία, ώστε να είναι μέλη ομάδας που θα τους προστατεύει. Έτσι τείνουν να 

στρατολογούνται εύκολα σε οργανωμένες ομάδες. (http://www.undp.org 2015) 

Έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες από τους επιστήμονες που προσπαθούν 

να εξηγήσουν και να περιγράψουν τις αιτίες του ριζοσπαστισμού. O Randy Borum, 

βασίζεται σε τρεις θεωρίες και αυτές χρησιμοποιεί για να εξηγήσει τα αίτια της 

ριζοσπαστικοποίησης. Αυτές είναι: (α) η θεωρία των κοινωνικών κινημάτων, (β) η 

θεωρία της κοινωνικής ψυχολογίας και (γ) η θεωρία της μετατροπής.  

Σύμφωνα με τη Θεωρία του Κοινωνικού Κινήματος όταν υπάρχουν τεταμένες 

συνθήκες του περιβάλλοντος, οι οποίες δημιουργούν ένα συναίσθημα δυσαρέσκειας, 

τότε προκύπτουν κινήματα μέσα από παράλογες διαδικασίες συλλογικών 

συμπεριφορών. Τα άτομα πρόκειται να ενταχθούν σε ένα τέτοιο κίνημα, επειδή 

υποκύπτουν στις κοινωνικές δυνάμεις (Borum 2011, 17).  

Η θεωρία τη Κοινωνικής Ψυχολογίας, ασχολείται κυρίως  με τη συμπεριφορά 

τις ομάδας και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η δυναμική της ομάδας μπορεί να 

ερμηνεύσει και φαινόμενα όπως ακραίες συμπεριφορές που μπορεί να 

καλλιεργηθούν σε μια ομάδα. Τα άτομα τείνουν να αισθάνονται λιγότερο υπεύθυνα για 

τις πράξεις της ομάδας στην οποία ανήκουν, ακόμη και αν αυτοί συμμετέχουν σε 

αυτές τις πράξεις. (Borum 2011, 21)  

Η θεωρία της μετατροπής βασίζεται κυρίως στην κοινωνιολογία και την 

ψυχολογία και δίνει έμφαση στην ατομική διαδικασία μετατροπής των πεποιθήσεων 

και ιδεολογιών. (Borum 2011, 22) Το άτομο βρίσκεται σε μια κατάσταση προσωπικής 

ανισορροπίας, αναζητά λύσεις, συναντά μια πνευματική επιλογή, αλληλεπιδρά, 
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δεσμεύεται για να παγιώσει την κατάστασή του ως μέρος του κινήματος και της 

ομάδας. (Borum 2011, 23). Ερμηνεύεται λοιπόν πως η επαφή και η συναναστροφή με 

κάποιον που προσηλυτίζει άτομα, μπορεί να επηρεάσει κάποιον και να τον οδηγήσει 

στον ριζοσπαστισμό και στο βίαιο εξτρεμισμό.  

Το να γίνει κάποιος μέλος μιας ριζοσπαστικής ομάδας ίσως του δίνει την 

αίσθηση ότι ανήκει κάπου και έχει μια ταυτότητα. Εξάλλου η ριζοσπαστικοποίηση δεν 

δημιουργείται μόνο εξαιτίας της πολιτικής καταπίεσης και την οικονομικής στέρησης. 

Μπορεί να είναι και το αποτέλεσμα της προσπάθειας του ατόμου να βρει την 

ταυτότητα του σε ένα μπερδεμένο κόσμο. (Kepel 2004) 

Οι ριζοσπαστικές ιδέες μεταφέρονται μέσω των κοινωνικών δικτύων, και ο 

βίαιος εξτρεμισμός αρχικά εμφανίζεται μεταξύ μικρών ομάδων. Μέσα σε αυτές τις 

ομάδες και με την πίεση που ασκείται και την συνεχή κατήχηση διαμορφώνεται η νέα 

άποψη του ατόμου για τον κόσμο. Γεγονός είναι πάντως ότι δεν μπορεί να εξηγηθεί 

για ποιο λόγο κάποια άτομα είναι περισσότερο ευάλωτα στη βία και τον φανατισμό σε 

σχέση με κάποια άλλα. 

Οι προϋποθέσεις για τη ριζοσπαστικοποίηση δημιουργούνται από παράγοντες, 

όπως η κοινωνική και οικονομική περιθωριοποίηση, η έλλειψη ή η ανεπαρκής 

εκπαίδευση καθώς και παγκοσμιοποίηση και η αποδυνάμωση των παραδοσιακών 

δομών. Μερικοί άλλοι παράγοντες οι οποίοι λειτουργούν σε ατομικό επίπεδο, και 

μπορεί να κάνουν κάποια άτομα πιο ευάλωτα στη ριζοσπαστικοποίηση 

περιλαμβάνουν: την ανάγκη ενός ατόμου για σεβασμό, την ανάγκη του ατόμου για 

σταθερότητα και κοινωνική καταξίωση, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, την έντονη 

θρησκευτική πίστη, την απομόνωση και την έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό του, τις 

ανασφάλειες και την χαμηλή αυτοεκτίμηση. (Slootman 2006, 60-82) 

Έχει μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε τον τρόπο που η διαδικασία αυτή 

εξελίσσεται τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και μέσα αλλά και μεταξύ των διαφόρων 

ομάδων, ώστε να μπορέσουν να εφαρμοσθούν αποτελεσματικές πολιτικές και λύσεις 

για την πρόληψη της εξάπλωσης της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου 

εξτρεμισμού, αλλά και την αντιμετώπιση του φαινομένου στη σημερινή του διάσταση. 

Η θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση, ως διαδικασία, και ο βίαιος εξτρεμισμός, 

ως αποτέλεσμα, οφείλονται σε μια σειρά από παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί 
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αλληλοσυνδέονται και αλληλοεξαρτώνται, αλλά τελικά οδηγούν στον βίαιο εξτρεμισμό. 

Έχει γίνει μια προσπάθεια να κατηγοριοποιηθούν και να ταξινομηθούν για την 

καλύτερη μελέτη και εξέταση τους. Σύμφωνα με τους Guilain Denoeux and Lynn 

Carter διακρίνονται σε παράγοντες που αφορούν το κοινωνικό επίπεδο (κοινωνικοί, 

οικονομικοί θεσμοί ) και το ατομικό επίπεδο (άτομο, ομάδα). Οι παράγοντες που 

αφορούν το κοινωνικό επίπεδο είναι: 

α. Κοινωνικοί και Οικονομικοί Παράγοντες 

1. Κοινωνικός αποκλεισμός και περιθωριοποίηση.33  

2. Κοινωνικές διακρίσεις και ανισότητες34 

3. Κοινωνικά δίκτυα και η δυναμική της ομάδας35. 

4. Κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που δεν καλύπτονται36 

5. Ανεκπλήρωτες προσδοκίες και φιλοδοξίες. Απογοητεύσεις37 

6. Αύξηση παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων. 

β. Πολιτιστικοί Παράγοντες 

                                                           
33 Αυτό αφορά τους νέους σε φτωχές συνοικίες, και κυρίως στους νέους μουσουλμάνους πρώτης και 

δεύτερης γενιάς. Είναι η αποτυχία του κράτους να ενσωματώσει αυτούς του ανθρώπους στην 

κοινωνία, και να κερδίσει το σεβασμό τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αίσθηση ανομίας και 

απομόνωσης. Οι ομάδες βίαιου εξτρεμισμού μπορεί να εκμεταλλευτούν αυτήν την κατάσταση 

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

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

αρνητική αντιμετώπιση μια ολόκληρης κοινότητας. Μπορεί να είναι προς ένα άτομο ή μια κοινότητα (ή 

και τα δύο) και μπορεί να οδηγήσουν σε πρακτικές βίαιου εξτρεμισμού. Σε περιοχές όπου οι 

μουσουλμάνοι είναι μια μικρή μειοψηφία, οι κοινωνικό-οικονομικές ή και πολιτικές διακρίσεις μπορεί να 

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

να αναζητήσουν την υποστήριξη μέσα σε ριζοσπαστικές οργανώσεις. 

35 Τα μεμονωμένα άτομα μπορούν να ενταχθούν σε ομάδες βίαιου εξτρεμισμού είτε μέσω φίλων ή από 

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

δημιουργούνται ισχυροί δεσμοί μεταξύ των μελών που ενδυναμώνουν την μεταξύ τους δέσμευση και 

τη συναδελφικότητα. 

36 Η στέρηση των κοινωνικοοικονομικών αγαθών, ειδικά όταν συνδυάζεται με άλλους παράγοντες, 

όπως η εκτεταμένη διαφθορά και η έλλειψη της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, και η αίσθηση ότι το 

κράτος και η κοινωνία έχουν εγκαταλείψει αυτές τις ομάδες 

37 η αδυναμία της κοινωνικής καταξίωσης επηρεάζουν αρνητικά τους μορφωμένους νέους. Τα άτομα με 

μεγαλύτερη εκπαίδευση αισθάνονται ότι αξίζουν μια καλύτερη ζωή 
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1. Η προσπάθειες της Δύσης να επηρεάσουν τον ισλαμικό πολιτισμό 

2. Γενικότερες πολιτιστικές απειλές 

3. Προκατειλημμένες θρησκευτικές ατζέντες.38 

γ. Πολιτικοί Παράγοντες 

1. Η άρνηση των πολιτικών δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών. 

2. Η διαφθορά και η ατιμωρησία και η αδικία 

3.Η σκληρή και υπερβολική κρατική καταστολή και γενικά οι 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

4. Περιοχές ή και χώρες με ανεπαρκή διακυβέρνηση.39 

5. Η πολιτική ή/και στρατιωτική παρέμβαση μιας χώρας στα εσωτερικά 

της άλλης χώρας. 

6. Η άποψη ότι το εσωτερικό σύστημα των δυτικών κοινωνιών είναι εξ 

ορισμού άδικο και εχθρικό προς τις μουσουλμανικές κοινωνίες (Carter 2009, 2- 

31) 

 

ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 Ένας Αφγανός επιτέθηκε με τσεκούρι και μαχαίρια εναντίον επιβατών σε τρένο 

στη Βαυαρία. Ένας 31χρονος Τυνήσιος σκότωσε 84 ανθρώπους και τραυμάτισε 

πάνω από 200 περνώντας από πάνω τους με το φορτηγό που οδηγούσε. Μια ομάδα 

νεαρών αιματοκύλισε το αεροδρόμιο και σταθμό του μετρό στις Βρυξέλλες. Κάποιοι 

άλλοι σκόρπισαν νωρίτερα το θάνατο στο Παρίσι εφορμώντας σε εστιατόριο, σε χώρο 

συναυλιών και σε στάδιο ποδοσφαίρου. Η Δύση φαίνεται να είναι αντιμέτωπη με μια 

ασύμμετρη απειλή που έχει σκοπό να σκορπίσει το θάνατο και το φόβο σε κάθε 

γωνιά του πλανήτη. «Βρισκόμαστε σε πόλεμο», διακήρυξε ο Γάλλος Πρόεδρος μετά 

το μακελειό στη Νίκαια. Ένας πόλεμος όμως που είναι διαφορετικός από όσους είναι 

γνωστοί τα τελευταία χρόνια.  

                                                           
38 προσπαθούν να επιβάλουν τη δική τους πιο εξτρεμιστική εκδοχή του Ισλάμ, στον τοπικό 

πληθυσμό, εκτοπίζοντας τις παλιές θρησκευτικές δομές κα πρακτικές. Αυτό μπορεί να θέσει τις βάσεις 

ώστε να εισχωρήσουν οι βίαιες πρακτικές στο υποσυνείδητο των ατόμων. 

39, προτιμούν «τα αδύναμα κράτη» και όχι τα «αποτυχημένα κράτη» διότι σε αυτά τους δίνεται 

η δυνατότητα να έχουν την απαραίτητη υποδομή για να αναπτύξουν το δίκτυό τους και να εκτελούν 

επιχειρήσεις.   
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 Πρόκειται για ένα σύγχρονο και περίπλοκο φαινόμενο, για το οποίο μερίδιο 

ευθύνης έχει ευθύνη και η Δύση. Μέσα στο σκηνικό αβεβαιότητας που έχει 

δημιουργηθεί, νεαροί μουσουλμάνοι ριζοσπαστικοποιούνται και φτάνουν στο σημείο 

να στραφούν εναντίον των ίδιων των κοινωνιών, μέσα στις οποίες έχουν γεννηθεί και 

μεγαλώσει. Η τρομοκρατία φοβίζει τον κόσμο. Καταστρέφει κάθε αίσθηση ασφάλειας 

και καταλύει την καθημερινότητά τους. Δυστυχώς, τα πράγματα έχουν αλλάξει και 

πλέον η Ευρώπη πρέπει να συνηθίσει στην ιδέα και να προσαρμοστεί στα νέα 

δεδομένα. 

 Η ισλαμική τρομοκρατία δεν θυμίζει τα άλλα είδη τρομοκρατίας, όπως είναι η 

αναρχική, η ακροαριστερή, η εθνοαπελευθερωτική. Αυτά τα είδη τρομοκρατίας είχαν 

συγκεκριμένους στόχους. Η ισλαμική τρομοκρατία είναι κάτι διαφορετικό, χτυπά την 

καρδιά του δυτικού τρόπου ζωής. Είναι ένα είδος πολέμου, ολοκληρωτικού μάλιστα, 

επειδή τα χτυπήματά του είναι τυφλά, βάζει στόχο τους απλούς ανθρώπους. Για τον 

τζιχαντιστή δεν υπάρχει αθώος άνθρωπος, δεν έχει σημασία αν σκοτώνει νέους, 

γέρους ακόμη και παιδιά. Δεν έχει καν σημασία αν τα θύματα είναι μουσουλμάνοι. 

 Πρόκειται για ένα ασύμμετρο πόλεμο, που είναι στην πραγματικότητα 

ψυχολογικές επιχειρήσεις εκφοβισμού γιατί στοχεύει την καθημερινότητα των απλών 

ανθρώπων. Η καθημερινότητα και ο τρόπος ζωής στις ανοιχτές δυτικές κοινωνίες δεν 

κινδύνευαν από τις μέχρι τώρα μορφές τρομοκρατίας. Δραστηριότητες οι οποίες ήταν 

απόλυτα ασφαλείς, όπως το να μπει κάποιος στο μετρό να πάει στη δουλειά του, να 

δειπνίσει σε ένα εστιατόριο, να παρακολουθήσει μια συναυλία ή ένα ποδοσφαιρικό 

αγώνα, τώρα καταστούν τους απλούς ανθρώπους ως στόχους. Αυτό χτυπά στην 

καρδιά, στον πυρήνα του δυτικού τρόπου ζωής, δηλαδή τις ίδιες τις ανοικτές 

κοινωνίες.  

 Είναι σίγουρο ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν και είναι δύο ειδών. Η μία μορφή 

επιθέσεων είναι οργανωμένες από πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους και η άλλη είναι οι 

επιθέσεις των «μοναχικών λύκων», οι οποίοι μπορεί μεν να μην έχουν οργανωτική 

σύνδεση με το Ισλαμικό Κράτος, όμως εμπνέονται ιδεολογικά από αυτό και δρουν 

σύμφωνα με τις παροτρύνσεις του. Απλά πράγματα γίνονται όπλα, δεν χρειάζεται 

ένας τρομοκράτης να έχει εκρηκτικές ύλες ή όπλα για να σκοτώσει. Ο νεαρός στο 

τρένο στη Γερμανία χρησιμοποίησε τσεκούρι, ο άλλος στη Νίκαια φορτηγό. Υπάρχουν 
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πολλά παραδείγματα τέτοιων επιθέσεων, που δεν είναι αποτέλεσμα ενεργειών 

κάποιων παρανοϊκών ανθρώπων, αλλά του ολοκληρωτικού πολέμου που έχουν 

εξαπολύσει οι τζιχαντιστές εναντίον του δυτικού ανθρώπου. 

 Σήμερα υπάρχουν μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς που στρέφονται 

εναντίον των κοινωνιών μέσα στις οποίες ζουν και μεγαλώνουν. Όταν κάποιος 

προσχωρήσει στον σαλαφατισμό δεν ισχύουν ούτε νόμοι ούτε Σύνταγμα, και αυτό 

ισχύει όχι μόνο για τους τρομοκράτες αλλά και τους άλλους μουσουλμάνους που είναι 

μέσα στον ισλαμικό φονταμενταλισμό, αλλά δεν ενεργοποιούνται. Την έννοια των 

νόμων την αντιμετωπίζουν πολύ επιφανειακά. Αν παρανομήσει και φυλακιστεί δεν 

θεωρεί ότι έκανε κάτι κακό. Για τους φονταμενταλιστές αυτό που έχει σημασία είναι η 

εφαρμογή της Σαρία. Γι' αυτό και αναπαράγουν μοντέλα κοινωνικά που είναι εντελώς 

ξένα μέσα στις κοινωνίες στις οποίες ζουν, όπως η μπούργκα, η μαντίλα, οι σχέσεις 

μέσα στην οικογένεια, η αντίληψη για το ρόλο της γυναίκας. 

 Κανένα δίκτυο ασφαλείας δεν μπορεί να αποτρέψει πλήρως μιας τέτοιας 

μορφής τρομοκρατία. Όταν κάποιος είναι αποφασισμένος να θυσιάσει ακόμη και τον 

εαυτό του, είναι πολύ δύσκολο να εμποδιστεί. Το πράγμα είναι ακόμη πιο δύσκολο αν 

πρόκειται για μοναχικούς λύκους που δρουν χωρίς οργανωτική δομή και άρα είναι 

δύσκολο να υπάρξει κάποια διαρροή για τις προθέσεις τους και ακόμα πιο δύσκολο 

να εντοπιστούν τα όπλα και η οργάνωση τους. 

 Η ισλαμική τρομοκρατία δεν είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο, αλλά θα 

παραμείνει. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα κρατήσει, γιατί ποτέ καμιά ιδεολογία δεν 

μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε τέτοιες ακραίες συμπεριφορές, δηλαδή να 

σκοτώνει χωρίς ενδοιασμούς αθώους ανθρώπους. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το 

θρησκευτικό δόγμα και ο θρησκευτικός φανατισμός. (Λυγερός, Η ισλαμική 

τρομοκρατία 2016)  

Στις 24 Μαΐου 2014, ο Μεχντί Νεμούς επιτέθηκε στο Εβραϊκό Μουσείο στις 

Βρυξέλλες, σκοτώνοντας 4 ανθρώπους. Η επίθεση έλαβε χώρα πάνω από έναν 

χρόνο μετά τη διακήρυξη του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και το Λεβάντε στη Ράκκα 

της Συρίας και έναν μήνα αφού ο Αμπού Μπακρ αλ-Μαγκνταντί, αρχηγός του 

Ισλαμικού Κράτους, αυτοανακηρύχθηκε «χαλίφης». Το αποκαλούμενο Ισλαμικό 

Κράτος έσπευσε να αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση της 19/12/2016 στη 

http://newpost.gr/tag/%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7
http://newpost.gr/tag/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
http://newpost.gr/tag/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
http://newpost.gr/tag/%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7
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χριστουγεννιάτική αγορά του Βερολίνου. Η Γερμανία βρίσκεται στον πυρήνα της 

στρατηγικής του Ισλαμικού Κράτους για την Ευρώπη. 

 Οι Βρυξέλλες χτυπήθηκαν από τους τρομοκράτες– αφήνοντας 32 νεκρούς – σε 

μια περίοδο που το Βέλγιο δεν ήταν με κανέναν τρόπο εμπλεκόμενο στον 

συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους. Υπάρχουν σημαντικότεροι λόγοι γιατί το 

Ισλαμικό Κράτος εστιάζει στην Ευρώπη, που πηγαίνουν πέρα από την ρηχή ερμηνεία 

των βομβιστικών επιθέσεων και επιθέσεων με φορτηγά, ως απάντηση στις δυτικές 

επιθέσεις στη Συρία και το Ιράκ. Οι δύο κύριοι στόχοι για το Ισλαμικό Κράτος είναι η 

Γαλλία και η Γερμανία. Η Γαλλία γιατί είναι το μέρος όπου βρίσκονται οι μεγαλύτεροι 

εβραϊκοί και μουσουλμανικοί πληθυσμοί. Η Γερμανία, γιατί άνοιξε την πόρτα της 

στους πρόσφυγες από τη Συρία και το Ιράκ. Η προπαγάνδα του Ισλαμικό Κράτος 

είναι σφοδρή κατά των προσφύγων, κατηγορώντας τους ότι προδίδουν το «αληθινό 

μονοπάτι» του χαλιφάτου. (newpost.gr 2017) 

 Ενώ οι επιθέσεις στο Παρίσι έφεραν στην επιφάνεια τις ρίζες που έχει το 

Ισλαμικό Κράτος στη Γαλλία, η τρομοκρατική οργάνωση προσπάθησε να διεισδύσει 

και στη Γερμανία. Τουλάχιστον 800 άνθρωποι συντάχθηκαν με το ISIS από τη 

Γερμανία. Στη Γαλλία και το Βέλγιο το ISIS χρησιμοποίησε επαναπατρισμένους 

τζιχαντιστές από τη Συρία και το Ιράκ σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Στη Γερμανία, η 

οργάνωση επανειλημμένα χρησιμοποίησε μετανάστες για να διεξάγουν τις 

επιχειρήσεις – χωρίς μεγάλη επιτυχία. Όσο η Ράκκα παραμένει το επιχειρησιακό 

κέντρο των τρομοκρατικών επιθέσεων του ISIS, η Ευρώπη θα δέχεται χτυπήματα 

ξανά και ξανά. (newpost.gr 2017)  

Σύμφωνα πάντα με εκτιμήσεις από εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφαλείας, 

στο εν δυνάμει αυτό τρομοκρατικό δίκτυο θα πρέπει να προστεθούν όχι μόνο όσοι 

μουσουλμάνοι κάτοχοι ευρωπαϊκών διαβατηρίων θα επιστρέψουν το επόμενο 

διάστημα από τη Συρία και το Ιράκ, αλλά και κάποιοι από τους φανατικούς ισλαμιστές 

που εισήλθαν στην Ευρώπη με το γιγαντιαίο κύμα των προσφύγων-μεταναστών του 

2015. Κάποιοι από αυτούς ήταν ήδη τζιχαντιστές και στάλθηκαν με σκοπό να 

εμπλουτίσουν τα τρομοκρατικά δίκτυα στις χώρες που θα εγκατασταθούν. Τον ίδιο 

δρόμο ενδέχεται να πάρουν και κάποιοι από τους φανατικούς ισλαμιστές που πήγαν 

στην Ευρώπη για άλλους λόγους. Εάν θελήσουν, δεν θα τους είναι δύσκολο να 

http://newpost.gr/tag/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://newpost.gr/tag/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://newpost.gr/tag/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://newpost.gr/tag/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://newpost.gr/tag/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://newpost.gr/tag/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://newpost.gr/tag/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://newpost.gr/tag/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://newpost.gr/tag/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://newpost.gr/tag/ISIS
http://newpost.gr/tag/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://newpost.gr/tag/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://newpost.gr/tag/ISIS
http://newpost.gr/tag/%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82
http://newpost.gr/tag/%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://newpost.gr/tag/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://newpost.gr/tag/ISIS
http://newpost.gr/tag/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
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δικτυωθούν. Προς το παρόν πάντως, οι νεοφερμένοι τζιχαντιστές δεν είναι 

εξοικειωμένοι με το νέο περιβάλλον τους και ως εκ τούτου δεν είναι επιχειρησιακά 

έτοιμοι για να συμμετάσχουν ενεργά σε τρομοκρατικές ενέργειες. Όταν, όμως, θα 

μάθουν να κινούνται άνετα, θα ενισχύσουν το ισλαμικό τρομοκρατικό δίκτυο. 

(Λυγερός, Τρομοκρατία στην Ευρώπη και μουσουλμανικές μειονότητες 2016) 

 Οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους αφού ξεκίνησαν με αποκεφαλισμούς, 

πλέον έχουν στα στρατεύματα τους Ευρωπαίους πολίτες με καταγωγή από χώρες της 

Μέσης Ανατολής και την Αφρικής, οι οποίοι μπαίνουν νόμιμα στις χώρες όπου είναι 

υπήκοοι και σκορπούν τον θάνατο. Από το 2014 μέχρι και Ιούλιο 2016, 443 άνθρωποι 

έχουν χάσει τη ζωή τους και χιλιάδες έχουν τραυματιστεί από τις επιθέσεις 

τρομοκρατικών οργανώσεων. 

Βρυξέλλες, Βέλγιο: 24 Μαΐου 2014: Ένας αντισημιτιστής επιτέθηκε με όπλο και 

πυροβόλησε τρεις επισκέπτες του Εβραϊκού Μουσείου στις Βρυξέλλες.  

Ντιζόν, Γαλλία: Στις 21 Δεκεμβρίου 2014: 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν από 

κάποιον που έπεσε με το αυτοκίνητο πάνω τους φωνάζοντας «Ο Αλλάχ είναι 

μεγάλος». 

Νάντη, Γαλλία: 22 Δεκεμβρίου 2014: άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ο οδηγός 

ενός μικρού φορτηγού έπεσε πάνω τους την ώρα που ψώνιζαν στην 

χριστουγεννιάτικη αγορά.  

Παρίσι, Γαλλία: 7 Ιανουαρίου 2015: Δύο άνδρες με full face (αδερφοί Κουασί) 

εισέβαλαν μέσα στα γραφεία του σατηρικού περιοδικού Charlie Hebdo για να πάρουν 

εκδίκηση για ένα σκίτσο που απεικόνιζε τον προφήτη Μωάμεθ. 

Κοπεγχάγη, Δανία: 14-15 Φεβρουαρίου 2015: Ένας άνδρας επιτέθηκε σε 

εκδήλωση ενός καλλιτέχνη που σατήριζε τον προφήτη Μωάμεθ. Μετά από μερικές 

ώρες, ακόμα ένας άνδρας επιτέθηκε με όπλο σε συναγωγή  

Ζβόρνικ, Βοσνία Ερζεγοβίνη: 27 Απριλίου 2015: Οπλισμένος άνδρας φώναξε 

«Αλλάχ Ουάκμπαρ» και επιτέθηκε σε ένα αστυνομικό τμήμα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης  

Λιόν, Γαλλία: 26 Ιουνίου 2015: Ένας εργάτης εργοστασίου επιτέθηκε στον 

ιδιοκτήτη και του έκοψε το κεφάλι. Στη συνέχεια κρέμασε σημαίες του Ισλαμικού 

Κράτους στην είσοδο. 
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Παρίσι, Γαλλία: 13 Νοεμβρίου 2015: Συντονισμένες επιθέσεις στο Stade de 

France, μαγαζιά, εστιατόρια και το Μπατακλάν είχαν σαν αποτέλεσμα την χειρότερη 

επίθεση στα χρονικά της ΕΕ και πολυάριθμα θύματα νεκρούς και τραυματίες. 

Σεράγεβο, Βοσνία Ερζεγοβίνη: 18 Νοεμβρίου 2015: Η συγκεκριμένη επίθεση 

διενεργήθηκε από έναν μοναχικό λύκο.  

Βρυξέλλες, Βέλγιο: 22 Μαρτίου 2016: Δύο καμικάζι αυτοκτονίας επιτέθηκαν στο 

αεροδρόμιο Ζάβεντεμ. Ακόμα μία βόμβα εξερράγη στο σταθμό του μετρό Μάαλμπεκ. 

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επίθεση στις Βρυξέλες επίσης με πολλά θύματα νεκρούς και 

τραυματίες. Την ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος. 

Νίκαια, Γαλλία: 14 Ιουλίου 2016: Γάλλος υπήκοος από την Τυνησία σκόρπισε 

τον θάνατο όταν έπεσε  με το φορτηγό στο ανυποψίαστο πλήθος που ήταν 

συγκεντρωμένο για να γιορτάσει την ημέρα της Βαστίλης, στην Νίκαια. 

Wurzburg, Γερμανία: 18 Ιουλίου 2016: Ένας 17χρονος εισέβαλε σε τρένο και 

τραυμάτισε πέντε επιβάτες με τσεκούρι. Το ISIS ανέλαβε επισήμως την ευθύνη. 

Μόναχο, Γερμανία: 22 Ιουλίου 2016: Ένας 18χρονος ιρανογερμανός σκόρπισε 

τον θάνατο πυροβολώντας αδιακρίτως σε εμπορικό κέντρο.  

Άνσμπαχ, Γερμανία: 24 Ιουλίου 2016: Ένας Σύρος τραυμάτισε 15 ανθρώπους 

στην προσπάθεια του να ανατιναχθεί μέσα σε μουσικό φεστιβάλ. Την ευθύνη ανέλαβε 

επισήμως το Ισλαμικό Κράτος.  

Ρουέν, Γαλλία: 26 Ιουλίου 2016: Δύο νέοι εισέβαλαν σε εκκλησία και 

αποκεφάλισαν τον ιερέα. (ελεύθερος τύπος 2016) 

Οι μουσουλμάνοι αξιωματούχοι της Νοτιοανατολικής Ευρώπης πολύ συχνά 

διαφοροποιούνται από τις μουσουλμανικές κοινότητες της Δύσης - που 

συγκροτήθηκαν αρχικά από μετανάστες - επιμένοντας στην μακραίωνη ιστορία του 

Ισλάμ στα Βαλκάνια. Αυτή η προβολή του ριζώματος του Ισλάμ στην περιοχή 

προσπαθεί να προσδώσει «αυτόχθονα» χαρακτήρα στους βαλκανικούς ισλαμικούς 

πληθυσμούς, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι, όσο παλαιότερη είναι η παρουσία ενός λαού 

σε μια περιοχή, τόσο πιο ακλόνητα θα πρέπει να θεωρούνται τα δικαιώματά του. Το 

Ισλάμ των Βαλκανίων είναι διαφορετικό από πολιτισμική άποψη από εκείνο που 

εφαρμόζεται στον αραβικό κόσμο, στην Αφρική ή στην Ασία και, συνεπώς, είναι πολύ 

πιο συμβατό με μια υποθετική ευρωπαϊκή ταυτότητα. Οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί 
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της νοτιοανατολικής Ευρώπης είχαν, μέχρι πρόσφατα, παραδοσιακά αρμονική 

συμβίωση με τους χριστιανικούς πληθυσμούς. 

 Δίκτυα του εξτρεμιστικού Ισλάμ, κατευθυνόμενα από κράτη της Αραβικής 

Χερσονήσου, δραστηριοποιούνται σε Αλβανία, Κόσοβο, ΠΓΔΜ, Σερβία, χώρες με 

σημαντικούς μουσουλμανικούς πληθυσμούς, παραδοσιακά ήπιους και μέχρι τώρα 

αρμονικά συμβιούντες με το χριστιανικό στοιχείο. Φανατικοί ιμάμηδες, σπουδαγμένοι 

σε Σαουδική Αραβία, Υεμένη, Αίγυπτο, Κατάρ, κ.α., στρατολογούν σε τεμένη 

τζιχαντιστές, που στη συνέχεια επανδρώνουν τον στρατό του «Ισλαμικού Κράτους». 

Κηρύσσουν, ταυτόχρονα, την κατ’ εκείνους αναπόφευκτη ίδρυση Χαλιφάτου και στα 

Βαλκάνια, όπου θα κυριαρχεί η Σαρία, και φυσικά η επικράτειά του θα είναι 

απαλλαγμένη από «άπιστους».  

 Παρά τα μέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις των δυτικοευρωπαϊκών χωρών, 

ειδικά μετά τη δολοφονία των δημοσιογράφων και σκιτσογράφων στο Παρίσι, για να 

εμποδίσουν τη ρητορική μίσους και τη στρατολόγηση τζιχαντιστών, η απήχηση της 

εξτρεμιστικής εκδοχής του Ισλάμ κερδίζει διαρκώς έδαφος, στα φτωχά λαϊκά 

στρώματα και σε περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας. (Τζιμας 2015)  

 Οι τοποθεσίες - στόχοι που επιλέγονται από τους τρομοκράτες είναι σημεία 

διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως πχ το αεροδρόμιο των Βρυξελών, ο σταθμός του 

μετρό στις Βρυξέλες, και είναι εγγυημένο ότι θα προσελκύσουν το παγκόσμιο 

ενδιαφέρον. Οι στόχοι που επιλέγονται μπορεί να είναι είτε μεμονωμένοι πολίτες, είτε 

μικρές ομάδες πολιτών που κατά τη γνώμη των ισλαμιστών τρομοκρατών 

αντιπροσωπεύουν μη ισλαμικές αξίες. Οι μεμονωμένοι πολίτες ή οι μικρές ομάδες 

μπορεί να είναι soft targets (εκκλησίες, συναγωγές κτλ) ή μπορεί να είναι hard targets 

(πχ αστυνομία, στρατιωτικό προσωπικό). Είναι επίσης τακτική τους να επιτίθενται σε 

μεγάλα πλήθη ανυποψίαστων πολιτών, με σκοπό να πετύχουν μαζικές απώλειες. 

(www.europol.europa.eu/ 2017) 

 Οι τρομοκράτες μπορεί να είναι μουσουλμάνοι οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει 

στην Ευρώπη πριν από χρόνια, αλλά μπορεί να είναι και μουσουλμάνοι που 

γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στις πόλεις στις οποίες επιτίθενται. Το μεταναστευτικό 

κύμα εξάλλου των προσφύγων και μεταναστών που συνέρευσε στην Ευρώπη έδωσε 

την ευκαιρία στους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους να παρεισφρήσουν ανάμεσά τους 
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και να μετακινηθούν ανεξέλεγκτοι στην Ευρώπη. Αυτοί έχουν ήδη διαπράξει 

τρομοκρατικές ενέργειες, όπως αποδεικνύεται και με τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο 

Παρίσι το 2015. Εκτιμάται ότι ο ISIS ή ενδεχομένως και άλλες ισλαμικές 

τρομοκρατικές οργανώσεις θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυτή την τακτική. 

(www.europol.europa.eu/ 2017) 

 Η δράση των τρομοκρατών και η ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους έχουν 

μεγάλη απήχηση στις κοινότητες των οικονομικά εξαθλιωμένων μουσουλμάνων 

μεταναστών στην Ευρώπη. Εξάλλου υποστηρίζεται στους ισλαμικούς κύκλους η 

άποψη ότι το Ισλάμ βάλλεται από την Δύση. Όχι μόνο αποδέχονται αλλά και 

θαυμάζουν τον μαρτυρικό θάνατο, για τον αγώνα της τζιχαντ και μάλιστα 

συμμετέχουν και γυναίκες στην σχεδίαση και διεξαγωγή των τρομοκρατικών 

επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει από την ανάλυση των επιτυχημένων ή και 

αποτυχημένων τρομοκρατικών επιθέσεων, οι γυναίκες στη Δύση συναντούν λιγότερα 

εμπόδια στην δράση τους. (www.europol.europa.eu/ 2017) 

 

Ξένοι Μαχητές 

Εκτιμάται ότι περίπου 25.000 με 30.000 άνθρωποι εκατό διαφορετικών 

εθνικοτήτων (από τους οποίους οι 5.000 από την Ευρώπη) αποτελούν τους ξένους 

μαχητές40 που πολεμούσαν στο Ισλαμικό Κράτος και οι οποίοι πρόκειται να 

διασπαρούν σε όλο τον κόσμο και να προστεθούν στην οργανωμένη και μη 

οργανωμένη τζιχαντιστικη τρομοκρατία41 Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

ζητημάτων αυτών απαιτείται συνολική προσέγγιση και μακροχρόνια δράση. 

(http://www.tanea.gr 2017) 

Την πρωταρχική ευθύνη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας φέρουν τα 

κράτη μέλη. Ωστόσο, η ΕΕ μπορεί και πρέπει να αναλάβει υποστηρικτικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση του διασυνοριακού χαρακτήρα της απειλής. Από τις αρχές του 2013, το 

                                                           
40 Foreign Terrorist Fighters FTFs 

41 πολλές χώρες να αντιμετωπίσουν αυτή «τη διασπορά που επιστρέφει», εξήγησε πρόσφατα 

ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Μίνιτι, που θα προεδρεύσει της G7. «Πρόκειται για τη 

μεγαλύτερη λεγεώνα των ξένων που έχουμε δει ποτέ», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η 

Ευρώπη «να διαθέτει μια διαδικασία ελέγχου στα σύνορα». (http://www.tanea.gr 2017) 
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ζήτημα της ριζοσπαστικοποίησης και των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών 

περιλαμβάνεται τακτικά στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου της ΕΕ και του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τα δύο όργανα αντιμετωπίζουν το ζήτημα συνολικά, 

αναλαμβάνοντας δράση τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο. Μετά τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις του Ιανουαρίου του 2015 στο Παρίσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αποφάσισε να αντιδράσει πιο δυναμικά και να επιταχύνει την εφαρμογή των 

συμφωνηθέντων μέτρων42. 

Μετά την απελευθέρωση της Ράκα, η οποία υπήρξε προπύργιο του Ισλαμικού 

Κράτους στη Συρία, η τύχη δεκάδων ξέων μαχητών θα αποτελέσει στο επίκεντρο της 

συζήτησης των υπουργών Εσωτερικών της G7. Επίσης θα ανταλλάξουν πληροφορίες 

και θα παρουσιάσουν προτάσεις, για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το 

φαινόμενο αυτό. (http://www.tanea.gr 2017) 

 Παρατηρείται μείωση προς το παρόν στον αριθμό των ανθρώπων που 

ταξιδεύουν στις εμπόλεμες περιοχές της Συρίας και του Ιράκ για να ενταxθούν στις 

τζιχαντιστικες ομάδες ως ξένοι μαχητές. Αλλά αντίθετα παρατηρείται αύξηση στον 

αριθμό των τρομοκρατικών χτυπημάτων τα οποία μάλιστα αναμένεται να αυξηθούν 

ακόμα περισσότερο. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο το 2016 έγιναν στην Ευρώπη 718 

συλλήψεις υπόπτων σχετιζόμενες με την ισλαμική τρομοκρατία. 

(www.europol.europa.eu/ 2017) 

 

                                                           
42 Στις 12 Φεβρουαρίου 2015, οι ηγέτες της ΕΕ συζήτησαν τα επόμενα βήματα και εξέδωσαν δήλωση 

με σκοπό την καθοδήγηση των εργασιών της ΕΕ και των κρατών μελών κατά τους προσεχείς μήνες. 

Στη δήλωση αυτή ζητούνται συγκεκριμένα μέτρα σε τρεις ουσιαστικά τομείς δράσης: 

         - την κατοχύρωση της ασφάλειας των πολιτών 

         - την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και τη διαφύλαξη των αξιών 

         - τη συνεργασία με διεθνείς εταίρους 

Η δήλωση των ηγετών της ΕΕ βασίστηκε στο έργο που είχε επιτελεστεί από τους υπουργούς 

Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Εξωτερικών τους προηγούμενους μήνες. 

(Δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 12 

Φεβρουαρίου 2015)  

Το Δεκέμβριο του 2015, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ σημείωσαν ότι η πλήρης 

εφαρμογή των μέτρων της δήλωσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. 

http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/ 

http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2015/02/150212-euco-statement-terrorism/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2015/02/150212-euco-statement-terrorism/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/
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«Μοναχικοί Λύκοι» 

 Οι χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό 

τρομοκρατικών χτυπημάτων και βιώνουν την συνεχώς αυξανόμενη τρομοκρατική 

απειλή. Τα φαινόμενα αυτά πηγάζουν από την τζιχαντιστικη βία και προκαλούνται είτε 

από ομάδες που ανήκουν σε ένα οργανωμένο δίκτυο ισλαμικής τρομοκρατίας, είτε 

από μοναχικούς δράστες. Τόσο η επίθεση στο Βερολίνο με φορτηγό όσο και στις 

Βρυξέλες με εκρηκτικά, δείχνουν την πρόθεση των ισλαμιστών τρομοκρατών να 

σκοτώσουν όσο περισσότερους μπορούν, αλλά παράλληλα επιδεικνύουν και την 

ικανότητα τους να επιτύχουν ένα μεγάλης έκτασης πλήγμα στους ευρωπαίους 

πολίτες. (www.europol.europa.eu/ 2017) 

 Οι μαχητές της τζιχαντ μπορεί να κατευθύνονται από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) 

ή μπορεί απλά να εμπνέονται από την ιδεολογία που αυτό πρεσβεύει. Οι επιθέσεις 

μπορεί να είναι καλά σχεδιασμένες και σύνθετες αλλά μπορεί να είναι και ευκαιριακές 

και μικρής έκτασης. Το οπλοστάσιο των τζιχαντιστων έχει ένα ευρύ φάσμα επιλογών 

σε ότι αφορά τα μέσα της επίθεσης που μπορεί αυτά να είναι από αυτόματα όπλα και 

εκρηκτικά μέχρι μαχαίρια και φορτηγά. Εκτιμάται ότι η συμπεριφορά τους αυτή θα 

συνεχιστεί και στο μέλλον και μάλιστα αναμένεται να χρησιμοποιούνται περισσότερο 

χαμηλής τεχνολογίας μέσα. (www.europol.europa.eu/ 2017) 

«Μοναχικός λύκος» είναι ο δράστης εκείνος που έχει περάσει από μια 

διαδικασία, δηλαδή μια εκπαίδευση ή κατήχηση, και έχει ριζοσπαστικοποιηθεί. Έτσι 

είναι σε θέση να εκτελέσει ένα σχέδιο, χωρίς απαραίτητα να έχει καμία επαφή με τρίτο 

πρόσωπο ή πυρήνα ή γενικότερα οργάνωση43. Λειτουργεί απομονωμένα, χωρίς 

κανένα σημείο που να εμφανίζει διαταγές ή σύνδεση με τρομοκρατική οργάνωση, 

αλλά καθοδηγείται μόνο από την ίδια την ιδεολογία που έχει κατηχηθεί και βάση 

αυτής προχωρά αυτόνομα σε τρομοκρατική πράξη. Η χρηματοδότηση της 

τρομοκρατικής του πράξης είναι συνήθως από προσωπικούς πόρους, για αυτό το 

λόγο είναι συνήθως περιορισμένης δραστικής εμβέλειας. Κάποιοι δράστες μπορεί να 

                                                           
43 παράδειγμα τέτοιας δράσης είναι ο δράστης της Νορβηγίας Anders Behring και ο Adam 

Lanza στις ΗΠΑ 
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δρουν χωρίς άμεση επικοινωνία, όμως έχουν δεσμούς με τρομοκρατικές 

οργανώσεις.44  

Οι δράστες -όπως και τα αδέλφια Τσερνάεφ που αιματοκύλισαν πρόσφατα το 

μαραθώνιο της Βοστώνης- είναι “μοναχικοί λύκοι”. Δηλαδή, υιοθετούν μεν κι 

εφαρμόζουν πρακτικές τρομοκρατίας, αλλά μετά από δική τους απόφαση, χωρίς να 

παίρνουν εντολές από τρομοκρατικά δίκτυα. «Στο διαδίκτυο, πιθανότατα, οφείλουν και 

την εκπαίδευσή τους. Κι αν όχι όλη -ένα κομμάτι της. Όπως, ενδεχομένως, και τη 

ριζοσπαστικοποίησή τους»45. (Καρχιλάκη 2013) 

 

Βομβιστές αυτοκτονίας 

Σύμφωνα με το Κοράνι, η αυτοκτονία απαγορεύεται για τους μουσουλμάνους. 

Με την παραδοχή αυτή, προκύπτει το ερώτημα γιατί υπάρχουν ισλαμιστές βομβιστές 

αυτοκτονίας. Η απάντηση είναι ότι σύμφωνα με την ισλαμική παράδοση οι βομβιστές 

αυτοκτονίας δεν αποτελούν θύματα αυτοκτονίας, αλλά «μάρτυρες». 

Όταν κάποιος γίνεται μάρτυρας, αποκτά διακριτή θέση στην «ουράνια τάξη». 

Το Κοράνι στη σούρα (κεφάλαιο) 2:154 αναφέρει: «μη λέτε πως όσοι σκοτώθηκαν για 

την πίστη τους, πέθαναν· όχι ζουν· εσείς όμως τούτο δεν το βλέπετε» Ως μάρτυρας, ο 

βομβιστής αυτοκτονίας απολαμβάνει και σεξουαλικά «προνόμια».46 (Διακαντώνης 

2016) 

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι βομβιστές αυτοκτονίας έχουν καθαρά 

πολιτικά κίνητρα, και επομένως η θρησκεία έχει πολύ μικρό ρόλο σε αυτές τις 

                                                           
44 Οι υπηρεσίες των ΗΠΑ, πρόσφατα, για αυτούς τους δράστες ανέπτυξαν τον όρο “active 

shooter” που δίνει πολύ μεγαλύτερο εύρος και χώρο για δράσεις τρομοκρατών που λειτουργούν 

μεμονωμένα αλλά έχουν σαφείς δεσμούς με οργανώσεις 

45 ό,τι έκαναν, όπως το έκαναν, δείχνει καρμπόν από το ιντερνετικό περιοδικό της Αλ Κάιντα. 

Το λένε inspire, εμπνέω δηλαδή. Συνολικά έχουν κυκλοφορήσει 10 τεύχη. (Καρχιλάκη 2013) 

46 Ο Ayman al-Zawahiri, που διαδέχτηκε τον Osama bin Laden στην ηγεσία της al-Qaeda, 

αναφέρει ότι «ο μάρτυρας είναι ξεχωριστός για τον Αλλάχ. Δεν θα γνωρίσει τα βάσανα του θανάτου, θα 

πλαγιάσει με 72 μεγαλομάτες παρθένες και θα μπορέσει να προσφέρει ανάλογες «υπηρεσίες» σε ακόμη 

70 συγγενείς του». O ιμάμης στο τζαμί της Jeddah, Muhammad Ali Shanqiti –αν και απόφοιτος του 

Πανεπιστημίου Columbia– υπολόγισε ότι οι παρθένες που περιμένουν τον μάρτυρα στον Παράδεισο 

δεν είναι μόνο 72, αλλά 19.604! (http://www.liberal.gr 2016) 

http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2013/4/19/1366400017552/Tsarnaev-brothers-010.jpg
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περιπτώσεις. Αν και η ύπαρξη πολιτικών κινήτρων δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, 

παρατηρούμε ότι και πάλι υποβόσκει η παρουσία της ισλαμικής παράδοσης. 

Μια άλλη θεωρία σχετικά με τους βομβιστές αυτοκτονίας, που αναπτύχθηκε 

απ’ τον Robert Pape,47 τονίζει ότι αυτοί προωθούν στην πραγματικότητα ένα 

στρατηγικό στόχο. Δηλαδή οι τρομοκρατικές οργανώσεις που πραγματοποιούν 

επιθέσεις αυτοκτονίας αντιδρούν σε απώλειες εδαφών –όπως αυτές που υφίσταται το 

Ισλαμικό Κράτος στη Συρία και στο Ιράκ–, ώστε να εξαναγκάσουν τις ξένες 

κυβερνήσεις να αποσύρουν τις δυνάμεις τους. Το επιχείρημα αυτό, όμως, δεν εξηγεί 

γιατί δεν εκδηλώθηκαν παρόμοιες επιθέσεις κατά το παρελθόν και σ’ άλλα μέρη του 

κόσμου, όταν υπήρχε αντίστοιχη ή μεγαλύτερη κατοχή εδαφών. (Διακαντώνης 2016) 

Σε σχέση όμως με τo φαινόμενo των βομβιστών αυτoκτονίας υπάρχει μια 

σχεδόν απoκλειστική διασύνδεση των ακραίων ισλαμιστικών ρευμάτων με την 

εκδήλωση της συγκεκριμένης μoρφής τρομοκρατικής δράσης. Ακόμη και αν τα 

κίνητρα είναι πoλιτικά, ατoμικά ή και ψυχoλoγικά, η θρησκεία είναι αυτή που παρέχει 

τo αναγκαίo πρoκάλυμμα πoυ θα συσπειρώσει, θα συντoνίσει και θα δώσει oραμα σε 

αυτoύς πoυ επιχειρoύν επιθέσεις αυτoκτoνίας. 

 

Απαγωγές και τελετουργικοί αποκεφαλισμοί 

«Οι πρόσφατες δολοφονίες δυτικών ομήρων, με τους φρικτούς 

αποκεφαλισμούς μπροστά στην κάμερα, είναι μόνο οι τελευταίες πράξεις απάνθρωπης 

βίας μιας οργάνωσης που προσπαθεί να κάνει την ανελέητη βαρβαρότητα ένα από τα 

πιο διακριτικά χαρακτηριστικά της», γράφει η Φρίντα Γκίτις στο CNN48. 

(http://www.tovima.gr 2014) 

Η μετάδοση της βαρβαρότητας με τα βίντεο είναι μια υπολογισμένη 

στρατηγική. «Αυτή η βάρβαρη βία έχει ψυχολογικούς, στρατηγικούς και ιδεολογικούς 

στόχους.» συνεχίζει η Φρίντα Γκίτις. Δείχνοντας μαχητές του να σφαγιάζουν τον 

εχθρό χωρίς έλεος, πλημμυρίζοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις 

φρικιαστικές εικόνες, το ISIS στέλνει διάφορα μηνύματα. 

                                                           
47 έναν ειδικό για την τρομοκρατία στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο 

48 CNN: «Γιατί οι τζιχαντιστές είναι τόσο βάρβαροι: Υπολογισμένη στρατηγική η μετάδοση της 

βιαιότητά τους» (http://www.tovima.gr 2014) 
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O αποκεφαλισμός49 αποτελεί ψυχολογικές επιχειρήσεις, συμβάλει στην 

υποταγή των πληθυσμών που ελέγχουν, στην επικράτηση τους επί των 

ανταγωνιστικών οργανώσεων, έχει θεολογικό υπόβαθρο και ιστορικές αναφορές και 

αποτελεί μέσο στρατολόγησης. 

Αυτοί οι αποκεφαλισμοί εκφοβίζουν και ενσπείρουν τον τρόμο στους εχθρούς. 

Η πρακτική αυτή δεν στοχεύει μόνο τους εξωτερικούς αντιπάλους αλλά είναι και για 

εσωτερική κατανάλωση. Συμβάλει στην υποταγή των πληθυσμών στις περιοχές που 

ελέγχει το Ισλαμικό Κράτος. 

Η βαρβαρότητα εκφράζει το μίσος και την επιθυμία για εκδίκηση για όλες τις 

προσβολές και αδικίες που έχουν γίνει- ή που θεωρούν ότι έχουν γίνει- εναντίον των 

μουσουλμάνων. Η θεολογική του τεκμηρίωση50 βρίσκεται σε 2 κεφάλαια sourates του 

κορανίου (κ.8, στίχος 12 και κ.47στίχ. 4)51 Αυτές οι αναφορές επιτρέπουν στους 

τζιχαντιστές να δικαιολογήσουν την βαρβαρότητά τους με θρησκευτικό τρόπο. 

Επιπλέον, επιδεικνύοντας τις βάρβαρες μεθόδους του, το ISIS εκφοβίζει τους 

στρατούς των αντιπάλων που αντιμετωπίζει. 

Μπορεί βομβιστικές επιθέσεις ή επιθέσεις αυτοκτονίας να έχουν πολύ 

περισσότερα θύματα, είναι όμως πιο "απρόσωπες". Αντίθετα στους αποκεφαλισμούς 

(ειδικά πλέον που αυτοί καταγράφονται σε βίντεο και μεταδίδονται παγκοσμίως) στο 

επίκεντρο είναι το πρόσωπο, όχι απλά το άτομο, το οποίο συχνά μιλά πριν την 

                                                           
49 Η τακτική των αποκεφαλισμών χρησιμοποιήθηκε και από την Αλ Κάιντα. Π.χ. το 2002, ο 

Αμερικανός δημοσιογράφος της Wall Street Journal, Ντάνιελ Περλ αποκεφαλίστηκε στο Πακιστάν. Τα 

μέλη της Αλ Κάιντα βιντεοσκόπησαν τον αποκεφαλισμό και μετέδωσαν το βίντεο σε όλο τον κόσμο. 

Ακολούθησαν και άλλοι αποκεφαλισμοί Στη συνέχεια, η Αλ Κάιντα αποκήρυξε τη μέθοδο των 

αποκεφαλισμών. Πιθανότατα, σύμφωνα με τους ειδικούς σε θέματα τρομοκρατίας, οι τζιχαντιστές του 

Ισλαμικού Κράτους επανέφεραν την τακτική θέλοντας να δείξουν ακριβώς τη ρήξη τους με την Αλ 

Κάιντα (η ίδια η Αλ Κάιντα έχει αποκηρύξει το ΙΚ ως "υπερβολικά βίαιο" αλλά και οι τζιχαντιστές του ΙΚ 

θεωρούν ότι η Αλ Κάιντα έχει "ξεπέσει" ως προς τους στόχους και τις μεθόδους της). 

http://www.news.gr/kosmos/alles-hores/article/180779/giati-oi-tzihantistes-hrhsimopoioyn-toys.html 

50 Ο αποκεφαλισμός έχει και ιστορικά και θρησκευτικά κίνητρα. Το Jeune Afrique 2004 

αναφέρει ότι αυτή η ενέργεια είναι μέρος της ιστορίας του ισλάμ με πολλούς κυρίως διανοούμενους 

αποκεφαλισμένους τον 10ο αι. 

51 όπου συμβουλεύει να χτυπούν τον αντίπαλο στον λαιμό 

http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Pearl
http://www.news.gr/kosmos/alles-hores/article/180779/giati-oi-tzihantistes-hrhsimopoioyn-toys.html
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εκτέλεσή του. Αυτό προκαλεί ταύτιση και ως εκ τούτου μεγαλύτερο τρόμο και έτσι η 

προπαγάνδα των τζιχαντιστών είναι ακόμη πιο αποτελεσματική 

Ο αποκεφαλισμός του εχθρού είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο 

στρατολόγησης ενός μικρού αλλά όχι αμελητέου τμήματος του πληθυσμού που έχει 

δελεαστεί από το πολεμικό μένος και την ιδεολογική θέρμη του ISIS. «Τέτοια 

απάνθρωπη βιαιότητα επικοινωνεί την αφοβία, και η αφοβία, σε συνδυασμό με την 

επιτυχία στα πεδία της μάχης, ασκεί ακαταμάχητη έλξη. Δεν είναι να απορεί κανείς 

που το ISIS έχει προσελκύσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων από το εξωτερικό, μεταξύ 

των οποίων είναι οι εκατοντάδες Ευρωπαίοι «τζιχαντιστές» που πολεμάνε στο πλευρό 

του.» (Γκίτις 2014) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΥΜΕΤΡΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 Στην Ευρώπη οι τρομοκρατικές επιθέσεις αυξάνονται συνεχώς, αλλά και η 

έξαρση της τρομοκρατικής δραστηριότητας στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της 

Βόρειας Αφρικής έχουν οδηγήσει την διεθνή κοινότητα σε προσπάθειες που αφορούν 

τομείς πέραν της καταστολής της τρομοκρατικής δράσης των τρομοκρατικών 

οργανώσεων, όπως η Αλ-Κάϊντα. Το φαινόμενο κατά το οποίο ξένοι μαχητές 

μεταβαίνουν συνεχώς στην Συρία και το Ιράκ από πολλές χώρες – κυρίως της 

Ευρώπης - και η απειλή για τις χώρες προέλευσης κατά την επιστροφή τους, σε 

συνδυασμό με την διεθνοποίηση της απειλής και τον βίαιο εξτρεμισμό της οργάνωσης 

του Ισλαμικού Κράτους (ISIL/Da’esh), έχουν πιέσει τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης 

και της διεθνούς κοινότητας ώστε να συζητούν θέματα που σχετίζονται με την 

πρόληψη της τρομοκρατίας. Τέτοια ζητήματα αφορούν μέτρα όπως η αποτροπή της 

στρατολόγησης και ριζοσπαστικοποίησης νέων τρομοκρατών, η αντιμετώπιση του 

βίαιου εξτρεμισμού και η ανάσχεση των χρηματοδοτικών ροών που τροφοδοτούν τις 

τρομοκρατικές οργανώσεις και γενικά την τρομοκρατία. (www.mfa.gr 2017) 

Στο πλαίσιο του ΟΗΕ, το Συμβουλίου Ασφαλείας διαδραμάτισε 

πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, συστήνοντας το 2001 

σύμφωνα με την Απόφαση 1373 (2001), την Επιτροπή κατά της Τρομοκρατίας 

(Counter-Terrorism Committee). Η επιτροπή αυτή επιβλέπει την εφαρμογή της 

πολιτικής κατά της τρομοκρατίας. (www.mfa.gr 2017) 

Το 2005, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προχώρησε στη σύσταση της 

Επιχειρησιακής Ομάδας για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (Counter- 

Terrorism Implementation Task Force), που είναι το συντονιστικό όργανο το οποίο 

παρακολουθεί την εμπλοκή όλων των υπηρεσιών του συστήματος των Ηνωμένων 

Εθνών. Επίσης τον Σεπτέμβριο του 2005, υιοθετήθηκε η Απόφαση 1624 του 

Συμβουλίου Ασφαλείας. Η Απόφαση αυτή καταδικάζει κάθε είδους τρομοκρατική 

πράξη, άσχετα με την προέλευσή της, και καλεί τα κράτη να λάβουν τα αναγκαία 

http://www.un.org/en/sc/ctc/
http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1624(2005)
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μέτρα ώστε να αποκλεισθεί κάθε παρότρυνση για διάπραξη τρομοκρατικής επίθεσης. 

(www.mfa.gr 2017) 

Τον Σεπτέμβριο του 2006 ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η Παγκόσμια 

Στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (United 

Nations Global Counter-Terrorism Strategy). Αυτή η Στρατηγική αποτελεί το κεντρικό 

πολιτικό κείμενο του ΟΗΕ. Τα επιμέρους ζητήματα της αντιτρομοκρατικής πολιτικής 

διαμορφώνονται σύμφωνα με αυτό. Το κείμενο της Στρατηγικής έχει ήδη αναθεωρηθεί 

μέχρι τώρα πέντε φορές (2008, 2010, 2012, 2014, 2016). (www.mfa.gr 2017) 

Υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, η διεθνής κοινότητα, συνεχίζοντας μια διαδικασία που 

είχε ξεκινήσει πριν την Απόφαση 1373 (2001) του Συμβουλίου Ασφαλείας, έχει 

υιοθετήσει 16 διεθνή νομικά κείμενα (international legal instruments) για την 

τρομοκρατία. Αυτά τα κείμενα προβλέπουν όλες τις υποχρεώσεις που καλούνται να 

αναλάβουν τα κράτη στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, Καλύπτουν 

ένα ευρύ φάσμα των πράξεων που χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές και περιέχουν 

τις γενικές κατευθύνσεις και τη συνολική πολιτική θεώρηση κατά της τρομοκρατίας. 

(www.mfa.gr 2017) 

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που έχουν 

εμφανιστεί στο μέτωπο της τρομοκρατίας κατά τα τελευταία χρόνια, όπως το Ισλαμικό 

Κράτος (IS), το φαινόμενο των ξένων μαχητών (foreign fighters) και η χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας υιοθέτησε το 2014 τις αποφάσεις 2170 

και 2178 και το 2015 τις αποφάσεις 2199, 2214 και 2249, με τις οποίες καλεί τα κράτη 

να συνεργαστούν για την αντιμετώπισή τους. (www.mfa.gr 2017) 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεμελιώδες κείμενο της Ε.Ε. αποτελεί η 

Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας 

(European Union Counter Terrorism Strategy). Η Στρατηγική αυτή υιοθετήθηκε τον 

Νοέμβριο του 2005. Περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς στόχους, οι οποίοι συνοψίζονται 

στους τομείς της πρόληψης, της προστασίας, της καταστολής και της αντιμετώπισης 

των τρομοκρατικών ενεργειών. (www.mfa.gr 2017) 

Ο Συντονιστής Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ (EU Counter-Terrorism 

Coordinator) έχει συντονιστικό ρόλο στην εναρμόνιση των εθνικών πρακτικών, αλλά 

http://www.un.org/en/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml
http://www.un.org/en/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml
http://www.un.org/en/terrorism/instruments.shtml
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2014469%202005%20REV%204
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2014469%202005%20REV%204
http://www.consilium.europa.eu/policies/fight-against-terrorism/eu-counter-terrorism-co-ordinator?lang=el
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και της πολιτικής που ακολουθεί η Ε.Ε. στο ζήτημα της τρομοκρατίας. (www.mfa.gr 

2017) 

Τον Ιανουαρίου 2015 Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων υιοθετήθηκε η 

«Στρατηγική για την Καταπολέμηση του Φαινομένου των Ξένων Μαχητών στη Συρία 

και το Ιράκ», Η Στρατηγική αυτή θέτει προτεραιότητες δράσης, με στόχο την 

ελαχιστοποίηση της απειλής για την Ευρώπη, την εκπόνηση ευρωπαϊκής 

επικοινωνιακής στρατηγικής και τη συνεισφορά στη στρατηγική ήττα του ISIL/Da’esh. 

Τον Μάρτιο του 2015 υιοθετήθηκε η συμπληρωματική Περιφερειακή Στρατηγική για τη 

Συρία και το Ιράκ, καθώς και για την απειλή του Da’esh. Η Περιφερειακή Στρατηγική, 

μεταξύ άλλων, εστιάζει στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας, την 

ενίσχυση των συνόρων και την αποτροπή της διάχυσης της απειλής του Ισλαμικού 

Κράτους στις χώρες που γειτονεύουν με τις εμπόλεμες ζώνες. (www.mfa.gr 2017) 

Στις 9 Φεβρουαρίου 2015, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων 

υιοθετήθηκαν ειδικά συμπεράσματα για την εξωτερική πτυχή της καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας. Μεταξύ άλλων προβλέπονται η ενίσχυση του διαλόγου με χώρες και 

οργανισμούς που έχουν στρατηγική σημασία (δηλ χώρες όπως Maghreb, Ισραήλ, 

Λίβανο, Σ. Αραβία, Ιορδανία, Αραβικό Σύνδεσμο κ.ο.κ.). Προβλέπεται επίσης η 

υποστήριξη στον τομέα οικοδόμησης δυνατοτήτων με ενδιαφερόμενες χώρες, καθώς 

και η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών, όπως οικονομικές- πολιτικές κρίσεις, 

διασπορά όπλων, φτώχεια και ανέχεια καθώς και ασθενείς κρατικές δομές 

(www.mfa.gr 2017) 

Στις 12 Φεβρουαρίου 2015, κατά το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 

υιοθετήθηκε δήλωση, η οποία προβλέπει ένα περίγραμμα ενεργειών της ΕΕ και των 

κρατών-μελών σε σχέση με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Το περίγραμμα 

ενεργειών εστιάζει στους εξής τρεις τομείς: 

α. κατοχύρωση της ασφάλειας των πολιτών  

β. πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και διαφύλαξη αξιών και  

γ. συνεργασία με διεθνείς εταίρους. (www.mfa.gr 2017) 

Η χώρα μας έχει υπογράψει τα διεθνή νομικά κείμενα για την τρομοκρατία και 

είναι, επίσης, από το 1991, μέλος της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης 

(Financial Action Task Force, FATF). Η Ομάδα αυτή είναι ένα διακυβερνητικό όργανο 

http://www.fatf-gafi.org/
http://www.fatf-gafi.org/
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που σκοπό έχει την προώθηση πολιτικών μέσω 40 συστάσεων (recommendations). 

Οι συστάσεις αυτές στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην καταστολή της χρηματοδότησης 

της τρομοκρατίας. (www.mfa.gr 2017) 

Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (α΄ εξάμηνο 

2014), η Ελλάδα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της πολιτικής της ΕΕ 

στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και συγκεκριμένα των εξής 

θεματικών: αντιμετώπιση ριζοσπαστικοποίησης και στρατολόγησης τρομοκρατών, 

καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διασύνδεση ασφάλειας και 

ανάπτυξης, καθώς και ροές ξένων μαχητών προς Συρία και Ιράκ. (www.mfa.gr 2017) 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών εξάλειψης των πηγών χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας, η Ελλάδα προωθεί διεθνώς το ζήτημα της αντιμετώπισης, της 

παράνομης διακίνησης και πώλησης αρχαιοτήτων από το Ιράκ και τη Συρία, ως 

πηγής χρηματοδότησης. (www.mfa.gr 2017) 

Στον τομέα της εσωτερικής νομοθεσίας, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα 

προς την κατεύθυνση της αποτροπής χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Βάσει του 

Νόμου 3932/2011 λειτουργεί η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 

από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και 

Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, η οποία, μεταξύ άλλων, αποτελεί 

την εθνική μονάδα που δραστηριοποιείται στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης 

της τρομοκρατίας. (www.mfa.gr 2017) 

Στο 16ο Διεθνές Συνέδριο52 των επικεφαλών ειδικών υπηρεσιών για την 

ασφάλεια το οποίο έγινε 4 και 5 Οκτωβρίου 2017 και στο οποίο συμμετείχαν 

περισσότεροι από 330 φορείς από 75 χώρες και διεθνείς οργανισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, του Shanghai Cooperation 

Organization (SCO), της Commonwealth of Independent States (CIS) και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, προέκυψαν συμπεράσματα σχετικά με την απειλή που 

αποτελούν οι foreign terrorist fighters (FTFs), δηλ οι ξένοι μαχητές που συμμετέχουν 

στις συγκρούσεις στις εμπόλεμες ζώνες της Συρίας και του Ιράκ, και συντάσσονται με 

το μέρος των τζιχαντιστών. (www.un.org 2017) 

                                                           
52 The XVI Meeting of Heads of Special Services, Security Agencies and Law-Enforcement 

Organizations hosted by the FSB in Krasnodar on 4 and 5 October 2017. 
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Σύμφωνα με αυτά τα συμπεράσματα αυτά οι ξένοι μαχητές (FTFs) όταν 

επιστρέφουν από τις εμπόλεμες ζώνες αποτελούν μια πολύ σοβαρή απειλή για 

τρομοκρατική ενέργεια. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος έχει να κάνει με τα δίκτυα 

τρομοκρατίας που οργανώνουν στις χώρες καταγωγής τους στις οποίες επιστρέφουν 

ανενόχλητοι από τις εμπόλεμες περιοχής. Στην προσπάθεια τους να αντιδράσουν 

στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που γίνονται στη Συρία οι τρομοκράτες αλλάζουν 

τακτική και μεταφέρουν τις δυνάμεις τους σε άλλες χώρες και άλλα μέρη του κόσμου. 

(www.un.org 2017) 

Επισημάνθηκε πόσο μεγάλη σημασία έχει η διεθνής συνεργασία μεταξύ των 

ειδικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών πληροφοριών στον κοινό αγώνα κατά της 

τρομοκρατίας. Έγινε πρόταση ακόμα και για δημιουργία ενός ενιαίου διεθνούς 

αντιτρομοκρατικού περιβάλλοντος πληροφοριών. Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της 

διεθνούς συνεργασίας συμβάλει σε μεγάλο βαθμό και το διεθνές συνέδριο που 

πραγματοποιήθηκε και πρέπει να συνεχιστούν ανάλογες προσπάθειες, γιατί θα ήταν 

πολύ πρώιμο να μιλήσουμε ακόμα για πάταξη της τρομοκρατίας53 (www.un.org 2017) 

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2199 (2015) 

και 2253 (2015) απηύθυναν έκκληση να ληφθούν μέτρα ώστε να αποτρέπεται η 

πρόσβαση τρομοκρατικών ομάδων σε διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Με μια 

σειρά τροποποιήσεων που προτείνονται επιδιώκεται η ευθυγράμμιση της νομοθεσίας 

της ΕΕ με τις παγκόσμιες εξελίξεις (http://www.consilium.europa.eu 2017) 

Τον Απρίλιο του 2015, η G20 τόνισε την ανάγκη για βελτιώσεις στην εφαρμογή 

των διεθνών προτύπων για τη διαφάνεια, όπως επίσης και βελτίωση της 

διαθεσιμότητας πληροφοριών σχετικά με τους «πραγματικούς δικαιούχους». Η 

Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF)54.έχει εκπονήσει τα συγκεκριμένα διεθνή 

πρότυπα.  

                                                           
53 Όπως διαμήνυσε μέσω του εκπροσώπου του ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πουτιν 

54 Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης- Financial Action Task Force (FATF) είναι μια 

διακυβερνητική ομάδα δράσης που συγκροτήθηκε το 1989. Καταρτίζει και προωθεί πολιτικές για την 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 

της τρομοκρατίας και εκδίδει συστάσεις, δηλαδή ένα πλαίσιο μέτρων, που τα κράτη πρέπει να 

εφαρμόζουν. Απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 15 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι συστάσεις της 
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Οι μηχανισμοί έλεγχου στην ΕΕ πρέπει να παρακολουθούν τις ροές κεφαλαίων 

από χώρες υψηλού κινδύνου εκτενέστερα και πιο εντατικά, δηλαδή να εφαρμόζουν 

ενισχυμένα μέτρα «δέουσας επιμέλειας». Ως «χώρες υψηλού κινδύνου» 

χαρακτηρίζονται τα κράτη που δεν καταφέρνουν να ελέγξουν και να καταπολεμήσουν 

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή ακόμα και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ο κατάλογος χωρών υψηλού κινδύνου της ΕΕ, 

που συμπληρώνει την τέταρτη οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, εγκρίθηκε στις 14 Ιουλίου 2016. 

(http://www.consilium.europa.eu 2017) 

Προς το παρόν τα μέτρα που εφαρμόζονται για τον σκοπό αυτό είναι 

διαφορετικά μεταξύ των κρατών μελών, με αποτέλεσμα να μειώνεται η 

αποτελεσματικότητά τους. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, η 

τροποποίηση που προτείνεται από την Επιτροπή έχει ως στόχο «να αποσαφηνίσει 

και να εναρμονίσει τις απαιτήσεις για τα αυξημένα μέτρα και αντίμετρα δέουσας 

επιμέλειας, με βάση τα πρότυπα της FATF». (http://www.consilium.europa.eu 2017) 

 

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Ο φόβος και ο πανικός που επικράτησαν μετά τα γεγονότα της 11ης 

Σεπτεμβρίου άλλαξαν οριστικά την έννοια και την εικόνα της ασφάλειας παγκοσμίως. 

Ήταν απαραίτητο και αναμενόμενο, να δοθεί προτεραιότητα από τους κρατικούς 

φορείς και τις υπηρεσίες ασφαλείας στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. 

Αναμενόμενο ήταν επίσης αυτή η έξαρση αντιτρομοκρατικών μέτρων να επιφέρει 

περιορισμούς στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Κατά αναλογία το ίδιο 

συμβαίνει και με το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται για την πάταξη του 

διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, την απειλή από χρήση όπλων μαζικής 

καταστροφής και γενικά για την προστασία από τις ασύμμετρες απειλές. Τόσο η 

διεθνής κοινότητα όσο και μη-κυβερνητικοί οργανισμοί εκφράζουν συχνά τις 

ανησυχίες τους για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι πια 

                                                                                                                                                                                      
FATF εφαρμόζονται ευρέως στην ΕΕ, μέσω της τέταρτης οδηγίας για την καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (http://www.consilium.europa.eu 2017) 
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συνηθισμένο φαινόμενο στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Υποστηρίζουν ότι τα 

μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, θα πρέπει να είναι 

σύμφωνα προς τις υποχρεώσεις των κρατών κατά το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο.  

Πολλοί πιστεύουν πως τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν εμπόδιο στην 

αποτελεσματική προστασία από τις τρομοκρατικές πράξεις. Στο όνομα της 

ασφάλειας, το κράτος επεμβαίνει ευκολότερα και εκτενεστέρα και σε μεγαλύτερο 

βαθμό στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών. Με τη δημιουργία ενός 

κλίματος φόβου και ανασφάλειας, ο πολίτης είναι πρόθυμος να ανεχθεί ένα μεγάλο 

αριθμό περιορισμών της ελευθερίας του, προκειμένου να αισθάνεται ασφαλής από 

τρομοκρατικές επιθέσεις και να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον. Στη σημερινή 

πραγματικότητα λοιπόν, όπου η αύξηση στην ασφάλεια συνεπάγεται περιορισμό στην 

ελευθερία και τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όλοι οι συμμετέχοντες στο 

διεθνές σύστημα, κρατικοί και μη κρατικοί δρώντες, φορείς, Μ.Κ.Ο., μεμονωμένες 

προσωπικότητες, προσπαθούν να διαχειριστούν την ισορροπία μεταξύ των δύο 

αυτών αγαθών: της ελευθερίας και της ασφάλειας. 

 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Μετά την κατάργηση του διπολισμού και τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου, 

υπήρχαν ελπίδες για μακροχρόνια ειρήνη στο διεθνές περιβάλλον. Δυστυχώς όμως 

αυτές διαψεύστηκαν καθώς προέκυψαν νέοι κίνδυνοι για τη διεθνή ασφάλεια. Οι 

βασικοί δρώντες του συστήματος, δηλ τα ισχυρά κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί: οι 

ΗΠΑ, Η Ε.Ε, το ΝΑΤΟ και ο ΟΗΕ, προσπάθησαν να τους προσδιορίσουν και να 

αντιμετωπίσουν. Στις απειλές αυτές εντάσσεται και η διεθνής τρομοκρατία, το διεθνές 

οργανωμένο έγκλημα , η διασπορά όπλων μαζικής καταστροφής και όλες αυτές οι 

απειλές που συνιστούν ένα είδος αόρατου πολέμου, παγκόσμιου, χωρίς 

συγκεκριμένο πεδίο μάχης και χωρίς συγκεκριμένο στόχο, και αποτελούν τις 

ασύμμετρες απειλές. Οι επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2001 αποτέλεσαν το ορόσημο, 

αναδεικνύοντας τη διεθνή τρομοκρατία ως τον υπ ́αριθμόν ένα κίνδυνο ασφαλείας 

παγκοσμίως. Τίποτε πλέον, δεν θα ήταν ζήτημα καθαρά εθνικό, εσωτερικό αλλά όλα 

αφορούσαν την διεθνή κοινότητα. 
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Η μετεξέλιξη της τρομοκρατίας, από την παραδοσιακή της μορφή στην 

ισλαμιστικη τρομοκρατία, έφερε αλλαγές που επηρέασαν το διεθνές σύστημα σε ότι 

αφορά την αντιμετώπιση των ζητημάτων της διεθνούς ασφάλειας, και 

επαναπροσδιορίστηκε το εννοιολογικό περιεχόμενο της «διεθνούς ασφάλειας». 

α. Η χρήση του όρου «διεθνής ασφάλεια» διευρύνθηκε.  

β. Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας αποτέλεσε τον πυρήνα της έννοιας της 

διεθνούς ασφάλειας. 

γ. Η καταπολέμησή της τρομοκρατίας δεν επαφίεται μόνο στις αστυνομικές 

αρχές, αλλά θεωρείται πλέον επιβεβλημένη η συμμετοχή των ένοπλων δυνάμεων 

(Μπόση, Η διεθνής Ασφάλεια στον Μεταψυχροπολεμικό Κόσμο 2014) 

Οι αλλαγές αυτές βέβαια είχαν επιπτώσεις σε πολιτικό επίπεδο που μπορεί να 

οδηγήσουν ακόμα και σε σύγκρουση της Δύσης με το Ισλάμ. Αν και δεν μετεβλήθη 

ριζικά η κατανομή της ισχύος μεταξύ των πρωταγωνιστών της διεθνούς σκηνής, 

υπήρξαν σημαντικές επιπτώσεις στο διεθνές σύστημα και στην εξωτερική και 

εσωτερική πολιτική των κρατών. Αναδεικνύεται γενικά η ανάγκη της «συλλογικής, 

συνεργατικής ασφάλειας» υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Η τρομοκρατία, το οργανωμένο 

έγκλημα και γενικά οι ασύμμετρες απειλές αποτελούν πλέον τον «νέο εχθρό» της 

διεθνούς κοινότητας και του ΝΑΤΟ (και έτσι δικαιολογείται η συνέχιση της ύπαρξής 

του). Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατεύθυνση της συλλογικής αντιμετώπισης, 

προσπαθεί να θεσπίσει κοινούς κανόνες, διατηρώντας την ισορροπία με τις εθνικές 

ιδιαιτερότητες των μελών της. 

Η τρομοκρατία, επιτίθεται στις δημοκρατικές δομές των δυτικών κρατών, 

προκαλεί πολιτική αστάθεια, φέρει τις κυβερνήσεις ενώπιον του διλήμματος ή να 

ασκήσουν αποτελεσματική καταστολή ή να θεωρηθούν ανίκανες. Ενδεχομένως 

φθείρει τους όρους της ομαλής δημοκρατικής διακυβερνήσεως. (Καπραβέλος 2003) 

 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η παγκοσμιοποίηση οδήγησε στη παραγκωνισμό των παραδόσεων και 

παραδοσιακών αξιών και την ένταση των ανισοτήτων. Η παγκοσμιοποίηση, σε 

συνδυασμό με την τεχνολογική εξέλιξη (πχ. κινητά τηλέφωνα, internet κτλ), έφερε πιο 

κοντά στο δυτικό πολιτισμό και τις δυτικές επιρροές τους κατοίκους των 
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μουσουλμανικών χωρών. Αυτό έγινε αντιληπτό ως Δυτική απειλή και εμπέδωσε την 

πεποίθηση μεταξύ των μουσουλμάνων, ότι η θρησκευτική τους ταυτότητα πρέπει να 

προστατευθεί.  

Στη συνέχεια το γεγονός αυτό πυροδότησε ακραίες ιδέες και τροφοδότησε την 

στρατολόγηση κινημάτων που ήταν αποφασισμένα να χρησιμοποιήσουν 

τρομοκρατικές τακτικές. Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση ανέδειξε ένα νέο είδος 

ριζοσπαστών που δεν συνδέονται με ένα συγκεκριμένο κράτος, αλλά ανήκουν σε 

θρησκευτικού χαρακτήρα υπερεθνικά δίκτυα. Επομένως οι ισλαμιστικες 

τρομοκρατικές οργανώσεις αποτελούν ένα προϊόν της παγκοσμιοποίησης και 

ταυτόχρονα χρησιμοποιούν τις δομές της για να επιτύχουν τους στόχους τους. (Lia 

2005) 

 

ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Η πλουραλιστική θεώρηση των διεθνών σχέσεων δέχεται την ύπαρξη των 

κρατών ως παράγοντες του διεθνούς συστήματος, αλλά προσθέτει και άλλους 

παράγοντες του διεθνούς συστήματος, και αυτοί είναι οι διεθνείς κυβερνητικοί και μη 

κυβερνητικοί οργανισμοί. Οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί μπορεί να είναι μη 

κερδοσκοπικοί (πχ «Γιατροί χωρίς σύνορα», «Greenpeace») ή κερδοσκοπικοί (πχ 

πολυεθνικές εταιρίες). (Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 2007, 71). 

Επομένως τα έθνη-κράτη δεν είναι οι μοναδικοί δρώντες του διεθνούς συστήματος 

αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί είναι επίσης διεθνείς δρώντες και πολλές φορές 

μάλιστα με πολύ μεγάλη ισχύ- ίσως και μεγαλύτερη- από κάποιων κρατών (πχ 

μεγάλες πολυεθνικές, ΝΑΤΟ) 

Οι διεθνείς ισλαμιστικες τρομοκρατικές οργανώσεις, αν και είναι παράνομες, 

αποτελούν όμως οργανώσεις με διεθνή δράση και μέσω της υπερεθνικής 

τρομοκρατίας επηρεάζουν τις εξελίξεις στη διεθνή κοινότητα και στις διεθνείς σχέσεις. 

Κατά ανάλογο τρόπο το διεθνές οργανωμένο έγκλημα, τα διεθνή δίκτυα διακίνησης 

ναρκωτικών, η κυβερνοτρομοκρατία και γενικά οι παράνομες αλλά διεθνείς 

οργανώσεις με παγκόσμια εμβέλεια,  

Παρόλο που η διεθνής τρομοκρατία αποτελεί έναν από τους  παράνομους 

δρώντες του διεθνούς συστήματος, αποτελεί αντικείμενο μελέτης των διεθνών 
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σχέσεων. Η καταστροφική ικανότητα των σημερινών τρομοκρατικών δικτύων έχει 

αυξήσει την ισχύ τους και τους ανέδειξε σε σημαντικούς δρώντες του πολιτικού 

συστήματος. (Lia 2005, 2) 

Η τρομοκρατία είναι ικανή να έχει επίδραση στις διεθνείς σχέσεις και σε μη 

καθαρά τακτικό επίπεδο. Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου συνιστούν το κατεξοχήν 

παράδειγμα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ, μοναδική υπερδύναμη, 

αλλά και το ΝΑΤΟ, ως διεθνής οργανισμός, αντιμετωπίζουν την εθνική ασφάλεια και 

γενικά την έννοια της ασφάλειας και αλλάζουν τους στόχους της εξωτερικής τους 

πολιτικής. Δηλ η δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης είχε σαν συνέπεια την 

εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, με την μορφή 

των προληπτικών στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων που θεωρούνταν 

τρομοκρατική απειλή. Μέχρι τότε ο αγώνας κατά των τρομοκρατών ήταν καθαρά 

υπόθεση της αστυνομίας. Επίσης η ύπαρξη και μόνο των τρομοκρατικών 

οργανώσεων συσπειρώνει την διεθνή κοινότητα σε συλλογική δράση εναντίον του 

κοινού εχθρού. 

Η διεθνής τρομοκρατία, με τη σειρά της, επηρεάζεται από τις εκάστοτε 

κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούν στο διεθνές σύστημα, τις ιστορικές 

αλλαγές, τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και τους οικονομικούς και 

πολιτισμικούς παράγοντες. Η τρομοκρατία επηρεάζεται σαφώς και αλλάζει ανάλογα 

με τη φύση του διεθνούς συστήματος, την εκάστοτε χρονική περίοδο, αλλά και 

ανάλογα με την πολιτική που ακολουθούν κάποια συγκεκριμένα κράτη –δρώντες. 

 Χαρακτηριστική είναι εξάλλου η μετάβαση από την παραδοσιακή στην 

υπερεθνική ισλαμιστικη τρομοκρατία. Η παραδοσιακή τρομοκρατία είχε συνήθως ένα 

ξεκάθαρο πολιτικό ή εδαφικό σκοπό. Ο στόχος αυτών των τρομοκρατών αφορούσε 

στα κέρδη, εντός του πλαισίου του παραδοσιακού διεθνούς συστήματος των εθνών –

κρατών. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις ιδεολογικού ή θρησκευτικού 

προσανατολισμού, που είναι η σημερινή απειλή της υπερεθνικής τρομοκρατίας 

προέρχεται κυρίως από το μουσουλμανικό εξτρεμισμό. Εντούτοις, παρόλο που 

υπάρχει το θρησκευτικό κίνητρο, οι σκοποί του μουσουλμανικού ριζοσπαστικού 

κινήματος είναι κυρίως πολιτικοί. (Cronin 2002/03, 40) 
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Οι τρομοκρατικές οργανώσεις δεν γίνεται να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από το 

διεθνές περιβάλλον και κατά συνέπεια επηρεάζονται από τις αλλαγές που 

συμβαίνουν σε αυτό. Η άνοδος του θρησκευτικού εξτρεμισμού ήταν ένα φαινόμενο 

που εμφανίστηκε μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Το κενό εξουσίας, η αυξημένη 

πρόσβαση σε πολεμικό υλικό και στα οπλοστάσια της πρώην ΕΣΣΔ, οι συνεχιζόμενες 

επεμβάσεις των δυτικών στη Μέση Ανατολή σε συνδυασμό με την ταχυτάτη εξέλιξη 

της τεχνολογίας, ήταν οι παράγοντες που τροφοδότησαν το φαινόμενο της διεθνούς 

τρομοκρατίας που έως τότε δεν αποτελούσε σημαντική απειλή για τα κράτη και το 

διεθνές σύστημα. Συμπεραίνεται δηλαδή, ότι το ίδιο το διεθνές σύστημα, και πιο 

συγκεκριμένα οι υφιστάμενες σε αυτό παθογένειες, δημιούργησε το φαινόμενο που 

τώρα αποτελεί σημαντική απειλή. Το γεγονός, ότι τα κυριότερα αίτια που προκαλούν 

την τρομοκρατία εντοπίζονται στο ίδιο το σύστημα σημαίνει ότι το φαινόμενο της 

τρομοκρατίας θα συνεχίσει να υπάρχει. Υπάρχει μια σχέση αμφίδρομη και μια 

αλληλεξάρτηση ανάμεσα στο φαινόμενο της τρομοκρατίας και στο το ίδιο το διεθνές 

σύστημα. 

 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ- ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Ο Mearsheimer στον «επιθετικό ρεαλισμό» υποστηρίζει ότι τα διπολικά 

συστήματα είναι περισσότερο σταθερά ενώ τα πολυπολικά συστήματα είναι 

περισσότερο επιρρεπή σε πόλεμο. (Mearsheimer 2006, 29) 

Η κατάρρευση του κομμουνισμού σηματοδότησε ουσιαστικά τη λήξη του 

διπολικού συστήματος και την συσπείρωση των περιφερικών δυνάμεων γύρω από 

την αριστερή ή την δεξιά ιδεολογία. Κατά τον διπολισμό οι μεγάλες δυνάμεις 

συγκρατούσαν η μια την άλλη εντός μιας ισορροπίας. Με τη λήξη της διπολικής 

σύγκρουσης δημιουργήθηκε ένα σημαντικό κενό απειλής το οποίο το οποίο γέμισαν 

νέες εθνικές συγκρούσεις. Σύμφωνα με τον Kenneth Waltz εξάλλου, όπως η φύση δεν 

ανέχεται το κενό , έτσι και το διεθνές πολιτικό περιβάλλον δεν ανέχεται την έλλειψη 

στην ισορροπίας ισχύος. (Waltz 2000, 1- 17) Ενώ μέχρι τότε τα έθνη- κράτη 

περιόριζαν τις εσωτερικές τους αντιπαλότητες και εμφανίζονταν ενωμένα και σταθερά 

απέναντι στον κοινό εχθρό, με την κατάρρευση του διπολικού συστήματος άρχισαν να 

εμφανίζονται εθνικιστικά ή αποσχιστικά φαινόμενα. (πχ. Γιουγκοσλαβία).  
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Η λήξη του Ψυχρού Πολέμου έφερε και το τέλος για τον φόβο του 

κομμουνισμού. Αυτό το κενό έρχεται να συμπληρώσει ο φόβος απέναντι στον 

ισλαμικό φονταμελισμο. Έτσι η παγκόσμια κοινότητα αρχίζει πάλι να συσπειρώνεται 

ενάντια στην καινούργια απειλή. Προκρίνονται πρακτικές συλλογικότητας, ενότητας 

και συνεργασίας. Την συνεργασία αυτή καλλιεργούν όλο και περισσότερο τα κράτη 

αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί. Όμως η ισλαμιστικη τρομοκρατία δεν είναι ο 

μοναδικός κίνδυνος που συσπειρώνει την διεθνή κοινότητα σε συλλογική δράση κατά 

ανάλογο τρόπο η διεθνής κοινότητα αντιδρά – ή θα έπρεπε να αντιδρά - απέναντι στο 

διεθνές οργανωμένο έγκλημα , στη διασπορά των όπλων μαζικής καταστροφής, στον 

κυβερνοπόλεμο και σε όλες τις ασύμμετρες απειλές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπερασματικά, καταλήγουμε ότι η ισλαμική τρομοκρατία διαφέρει ουσιαστικά 

από άλλα είδη τρομοκρατίας γιατί στοχεύει τις ανοιχτές κοινωνίες. Είναι ένα είδος 

πολέμου που βάζει στόχο τους απλούς ανθρώπους. Οι τζιχαντιστες σκοτώνουν 

αδιάκριτα, άσχετα με την ηλικία, το φύλο, το χρώμα ή την θρησκεία των θυμάτων. 

Πρόκειται για ένα ολοκληρωτικό, ασύμμετρο πόλεμο, που αλλάζει την καθημερινότητα 

των απλών ανθρώπων και επηρεάζει την παγκόσμια κοινότητα. Είναι εκατοντάδες τα 

θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων τα τελευταία χρόνια και αυτό καλλιεργεί κλίμα 

φόβου και ανασφάλειας σε όλο τον κόσμο. Συνηθισμένες δραστηριότητες της 

καθημερινής ζωής, οι οποίες ήταν απόλυτα ασφαλείς άλλοτε, τώρα καταστούν τους 

απλούς ανθρώπους ως πιθανούς στόχους των τρομοκρατών. Πρόκειται για μια 

μετάβαση από την παραδοσιακή τρομοκρατία στην νέα υπερεθνική τρομοκρατία που 

έχει θρησκευτική βάση και είναι προϊόν θρησκευτικού εξτρεμισμού. 

Το Ισλάμ δεν είναι μόνο θρησκεία, είναι ένα σύστημα δικαίου, αφού καθορίζει 

τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι πιστοί. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη δυνατότητα 

κάποιου να είναι καλός πολίτης σε μια ξένη χώρα. Όλοι οι πιστοί μουσουλμάνοι, 

άσχετα με την χώρα στην οποία διαμένουν, υποτάσσονται υποχρεωτικά στη Σαρία. 

Το Ισλάμ είναι ταυτόχρονα θρησκεία και πολιτική ιδεολογία, η οποία επιβάλλει στους 

πιστούς της να διεξάγουν τον Ιερό Πόλεμο ή Τζιχάντ. Πρόκειται για ένα μοντέλο το 

οποίο είναι ανταγωνιστικό με αυτό που λέμε δυτικό τρόπο ζωής. Ούτε το Ισλάμ 

συνολικά μπορεί να θεωρηθεί ως εχθρός, ούτε και οι πράξεις των τζιχαντιστών να 

θεωρηθούν ως μεμονωμένες ενέργειες. Πρέπει να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στη 

θρησκεία και τον θρησκευτικό ριζοσπαστισμό. 

Από πλευράς διεθνούς κοινότητας, χρειάζεται επαναπροσδιορισμός των ορίων 

ανοχής της. Αυτό σημαίνει τη χρήση της κοινής λογικής και του σεβασμού όσον 

αφορά στις ευαισθησίες άλλων θρησκευτικών δογμάτων. Σημαίνει επίσης διαχείριση 

των τζιχαντιστών ως πρόβλημα ασφαλείας, με ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και 

αυστηρή αντιμετώπιση των παραβατών, χωρίς να μετατρέψουμε τις κοινωνίες μας σε 
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αστυνομοκρατούμενες. Ενδείκνυται η συνεργασία με τα μετριοπαθή στοιχεία στον 

μουσουλμανικό κόσμο, και ιδιαίτερα με τις μουσουλμανικές κοινότητες στις χώρες 

κυρίως της Ευρώπης, αφού ο εχθρός είναι κοινός: ο φανατισμός κάθε είδους.  

Οι αιτίες του θρησκευτικού ριζοσπαστισμού είναι πολλές και εξαρτώνται από 

πολλούς παράγοντες. Ο θρησκευτικός ριζοσπαστισμός είναι αυτός που οδηγεί στην 

ισλαμιστική τρομοκρατία. Οι επιπτώσεις του φαινομένου είναι πολλές στην 

καθημερινή ζωή των απλών πολιτών αλλά και στην πολιτική των κρατών και στις 

σχέσεις των εθνών-κρατών. Οι διεθνείς οργανισμοί και τα περισσότερα κράτη 

λαμβάνουν μέτρα για να περιορίσουν το φαινόμενο. Η διεθνής συνεργασία και η 

συλλογική προσπάθεια θα επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. 

 Γενικά η τρομοκρατία επηρεάζει τις διεθνείς σχέσεις και το διεθνές σύστημα, 

καθώς οι τρομοκρατικές οργανώσεις είναι διεθνείς δρώντες και παράγοντες του 

διεθνούς συστήματος. Ταυτόχρονα η τρομοκρατία επηρεάζεται με τη σειρά τις από 

την πολιτική των κρατών –εθνών, την παγκοσμιοποίηση, από άλλους παράγοντες του 

διεθνούς συστήματος και  από τις αλλαγές και τις εξελίξεις στις διεθνείς σχέσεις. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Είναι απαραίτητο να προβούμε σε ρεαλιστικές και συνολικές προτάσεις, 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ισλαμική τρομοκρατία στην 

Ευρώπη. Η αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής κινείται σε δύο άξονες. Ο 

πρώτος άξονας αφορά την μείωση της μετακίνησης μεγάλου μουσουλμανικού 

πληθυσμού στην Ευρώπη, μέσω του προσφυγικού-μεταναστευτικού κύματος. Ο 

δεύτερος αφορά τον έλεγχο των μουσουλμανικών πληθυσμών που ήδη κατοικούν 

στην Ευρώπη και είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποτροπή τους από τον 

ριζοσπαστισμό και τον φανατισμό και οι προσπάθειες ενσωμάτωσης τους οδηγούν 

στον περιορισμό της ισλαμικής απειλής.   

Ο πρώτος άξονας αποτροπής της ισλαμικής απειλής στηρίζεται σε κεντρικά 

σχεδιαζόμενες ευρωπαϊκές πολιτικές για:  

α. σαφή διάκριση ανάμεσα σε πρόσφυγες και μετανάστες, 
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β. ενδυνάμωση της Frontex και των δυνάμεων αποτροπής της θαλάσσιας 

μετακίνησης και στρατιωτικοποίηση των θαλάσσιων συνόρων τόσο στο Αιγαίο όσο 

και ευρύτερα στη Μεσόγειο,  

γ. διαμόρφωση των hotspots στα νησιά του Αιγαίου και γενικά στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικός διοικητικός 

διαχωρισμός μεταξύ προσφύγων και μεταναστών, με τους δεύτερους να 

απελαύνονται με ταχείες διαδικασίες και  

δ. ανάθεση ρόλου στην Τουρκία για την ενίσχυση των πολιτικών αποτροπής 

και αποθάρρυνσης της διέλευσης των θαλάσσιων οδών του Αιγαίου.  

Αρχικά, πρέπει να διαχωριστεί το προσφυγικό ζήτημα από το ζήτημα της 

παράτυπης μετανάστευσης.55 Οι πρόσφυγες εγκαταλείπουν τη χώρα τους γιατί 

κινδυνεύουν και η ΕΕ, σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου δεν μπορεί να 

τους αρνηθεί το άσυλο. Οι παράτυποι μετανάστες όμως δεν κινδυνεύουν στην χώρα 

τους και η ΕΕ δεν είναι υποχρεωμένη να τους δεχτεί στο έδαφος της. Συγκεκριμένα 

αυτό που προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο, είναι ότι οι αρμόδιες κρατικές αρχές 

πρέπει αρχικά να διερευνήσουν και να εξακριβώσουν ότι ένα άτομο είναι πρόσφυγας 

– δηλ. δεν πρόκειται για οικονομικό μετανάστη. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η 

Αρχή της Μη Επαναπροώθησης (Non-refoulement), δηλ. το Κράτος απαγορεύεται να 

απελάσει ή να επιστρέψει τον πρόσφυγα στο κράτος από το οποίο προήλθε, και στο 

οποίο κινδυνεύει η ζωή ή η ελευθερία του ή κινδυνεύει να φυλακίσει και να υποβληθεί 

σε βασανιστήρια. Αν διαπιστωθεί ότι το εξεταζόμενο άτομο δεν είναι πρόσφυγας, 

                                                           
55 «Η τρέχουσα διεθνής διαχείριση της μετανάστευσης είναι προβληματική. Πριν από μερικά 

χρόνια, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης κατέγραψε σε έναν κατάλογο τους κύριους διεθνούς 

οργανισμούς που δραστηριοποιούνται με διάφορους τρόπους στον τομέα της μετανάστευσης. Σύμφωνα 

με τα τότε διαθέσιμα – και πάντως μη εξαντλητικά – στοιχεία, πάνω από 10 όργανα και επιτροπές των 

Ηνωμένων Εθνών, 13 άλλα Προγράμματα, Ταμεία και θεσμοί των Ηνωμένων Εθνών, 5 Ειδικευμένες 

Οργανώσεις, 6 άλλοι μείζονες διακυβερνητικοί οργανισμοί, καθώς και τουλάχιστον 6 μείζονες 

περιφερειακοί σχηματισμοί, ανάμεσα στους οποίους και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ασχολούνταν 

παράλληλα με τη μετανάστευση. Η παράλληλη αυτή δράση έχει οδηγήσει σήμερα σε μια υπερπληθώρα 

ψηφισμάτων, προγραμμάτων, συστάσεων, σχεδίων δράσης και, κατά συνέπεια, σε μια εντελώς 

ασυντόνιστη νομική κατάσταση που έχει παρομοιαστεί με «ένα γιγαντιαίο ασυναρμολόγητο ψηφιδωτό». 

(Ζάικος 2016) 
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αλλά παράτυπος μετανάστης, τότε καλείται να εγκαταλείψει τη χώρα ή θα απελαθεί 

ως παράτυπος αλλοδαπός, εκτός και αν του επιτραπεί η παραμονή για 

ανθρωπιστικούς λόγους. (Ζάικος 2016). Για να επιτευχθεί αυτός ο διαχωρισμός, και 

από ανθρωπιστικής πλευράς, και στο πλαίσιο της ασφάλειας της Ε.Ε., προτείνεται η 

δημιουργία κέντρων υποδοχής, καταγραφής και πιστοποίησης των πραγματικών 

προσφύγων αρχικά στις χώρες πρώτης υποδοχής τους, πριν ακόμα εισέρθουν στο 

έδαφος της Ε.Ε., όπως είναι η Τουρκία, η Ιορδανία και ο Λίβανος.  

Θα πρέπει να υπάρξει πίεση προς τις χώρες πρώτης υποδοχής, ειδικά την 

Τουρκία, να ακολουθήσουν μια πιο υπεύθυνη πολιτική άδειας εισόδου στα σύνορά 

τους επισκεπτών και μεταναστευτικών πληθυσμών. Η δημιουργία ενός τέτοιου 

μηχανισμού και της αντίστοιχης μεθοδολογίας και πρακτικής, σε συνεργασία μάλιστα 

με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε., θα είναι ένα έργο που θα αποτελέσει 

παρακαταθήκη για παρόμοιες εξελίξεις στο μέλλον, σε όλο τον κόσμο. 

Η Ελλάδα εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και 

λόγω των πολιτικών εξελίξεων και συγκρούσεων στις χώρες της Μ. Ανατολής υπήρξε 

επανειλημμένα στο επίκεντρο μαζικών πληθυσμιακών ροών. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των άτυπων εισόδων στην Ευρώπη, είτε πρόκειται για μετανάστες, είτε για 

πρόσφυγες, πραγματοποιείται δια μέσου των ελληνικών θαλάσσιων συνόρων. 

(Ζάικος 2016) Η φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων στη Μεσόγειο γενικότερα, και στο 

Αιγαίο ειδικότερα, πρέπει να εντατικοποιηθεί. Η χώρα μας και οι ελληνικές ένοπλες 

δυνάμεις καλούνται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα αυτό. 

Απαιτείται συνεργασία και κοινός σχεδιασμός μεταξύ της χώρας μας και της ΕΕ σε ότι 

αφορά την στρατικοποίηση των θαλάσσιων συνόρων και την αποτροπή της 

θαλάσσιας μετακίνησης προσφύγων και παράτυπων μεταναστών.  

Καθώς εξετάζεται το ζήτημα της ασφάλειας των ελληνικών θαλάσσιων 

συνόρων με σκοπό την προστασία ολόκληρης της Ευρώπης από την απειλή της 

λαθρομετανάστευσης, δεν πρέπει να παραβλέπεται και η ανθρωπιστική διάσταση του 

ζητήματος. Μάλιστα η ανθρωπιστική αυτή διάσταση πρέπει να μας απασχολεί κατά 

προτεραιότητα. Η τραγωδία των προσφύγων από τη Συρία, που συρρέουν κατά 

χιλιάδες από τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα, αποτελεί επίκεντρο του διεθνούς 

ενδιαφέροντος. Οι απώλειες των προσφύγων κατά την επικίνδυνη διαδικασία 
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παράνομης μετακίνησης τους, είναι μεγάλες. «Το 1/3 των προσφύγων που πνίγηκαν 

στο Αιγαίο ήταν παιδιά, ενώ ο αριθμός των παιδιών που υπέβαλαν αίτηση για άσυλο 

διπλασιάστηκε το 2015 σε σύγκριση με το 2014.»56 (Ζάικος 2016) 

Από τις αρχές Νοεμβρίου του 2016 έχει ξεκινήσει ουσιαστική συνεργασία του 

ΝΑΤΟ με την ΕΕ, στο θέμα της θαλάσσιας επιτήρησης στο Αιγαίο. Το ΝΑΤΟ παρέχει 

υποστήριξη και υπηρεσίες πληροφοριών στις επιχειρήσεις της ΕΕ. Η συνεργασία 

αυτή είχε μεγάλη επιτυχία στον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης και της 

διακίνησης ανθρώπων στο Αιγαίο. Προηγούμενα, στις 11 Φεβρουαρίου 2016, οι 

υπουργοί άμυνας Ελλάδας και Τουρκίας συμφώνησαν να συνεργαστούν για την 

αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή υπηρεσία 

φύλαξης συνόρων Frontex δραστηριοποιούνται προκειμένου να σταματήσουν τους 

διακινητές των προσφύγων. Η συνεργασία κρατών και διεθνών οργανισμών κρίνεται 

απαραίτητη για την αντιμετώπιση τέτοιας κλίμακας φαινομένων. (https://www.nato.int 

2017) 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρόσφυγες και οι παράτυποι μετανάστες, όπως 

άλλωστε και οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί της Ευρώπης, χαρακτηρίζονται ως 

«άμαχος πληθυσμός» σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες Διεθνούς Δικαίου και όχι 

ως «μαχητές». Η πιθανή πρόθεση τους να διαπράξουν τρομοκρατική ενέργεια δεν 

είναι ικανή προϋπόθεση για να χαρακτηριστούν ως «μαχητές». Για το λόγο αυτό, ο 

ρόλος των ενόπλων δυνάμεων των ευρωπαϊκών χωρών, όπως και της χώρας μας, 

είναι πολύ περιορισμένος απέναντι σε «άμαχους πληθυσμούς» σε καιρό ειρήνης, στο 

έδαφος της Ευρώπης. Μπορούν να αναλάβουν δράση οι Ένοπλες Δυνάμεις της 

χώρας μας, σε συνεργασία με δυνάμεις των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, σε ο,τι 

αφορά τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων.  

Ο δεύτερος άξονας αποτροπής της ισλαμικής τρομοκρατίας, αφορά τον έλεγχο 

και τον περιορισμό των αιτιών και της παθογένειας που την συντηρεί. Προς την 

κατεύθυνση αυτή πρέπει να ληφθούν τα εξής μέτρα:  

                                                           
56 «Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών έχει εκφράσει την «ντροπή» και την «οργή» 

του για τη συνεχιζόμενη αδυναμία του Οργανισμού να τερματίσει την τρομακτική αυτή κατάσταση, αν και 

δεν απέδωσε ευθύνες σε συγκεκριμένες χώρες.» (Ζάικος 2016) 
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α. Συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των διωκτικών 

αρχών όλων των ευρωπαϊκών χωρών. 

β. Παρακολούθηση από υπηρεσίες πληροφοριών των ομάδων που έχουν 

εξτρεμιστική ιδεολογία και συμπεριφορά. 

γ. Δραστηριοποίηση σε τοπικό επίπεδο, με έλεγχο και παρακολούθηση 

τζαμιών και ιμάμηδων.  

δ. Ο παγκοσμιοποιημένος χαρακτήρας των τρομοκρατικών οργανώσεων, η 

εμφάνιση νέων χρηματοπιστωτικών μέσων, η τεχνολογική καινοτομία και η έλλειψη 

ρύθμισής της αποτελούν κινδύνους αύξησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

Επομένως, για να αντιμετωπίζει τους διαρκώς εξελισσόμενους νέους κινδύνους, η 

νομοθεσία που αφορά την πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει 

να προσαρμόζεται τακτικά. (http://www.consilium.europa.eu 2017) 

ε. Κινητοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε να περιορίζεται η στρατολόγηση 

στο ριζοσπαστισμό, μουσουλμάνων με κοινωνικά προβλήματα και γενικότερα 

ενσωμάτωση των μουσουλμανικών κοινοτήτων στην ευρωπαϊκή κοινότητα. 

στ. Ενίσχυση μετριοπαθών μουσουλμάνων και συνεργασία με αυτούς, με 

σκοπό τον περιορισμό του ριζοσπαστισμού και των εξτρεμιστικών στοιχείων. 

Είναι εθνικό ζήτημα κάθε χώρας η πολιτική που θα ακολουθήσει στο θέμα της 

ριζοσπαστικοποίησης του ισλαμισμού και διάδοσης του θρησκευτικού φανατισμού. Η 

απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης και της κάθε χώρας μπορεί να αντιμετωπιστεί 

με την συνεχή και ουσιαστική συνεργασία και συνεκπαίδευση των αρμόδιων φορέων 

και οργάνων ασφαλείας όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Η παρακολούθηση 

εξτρεμιστικών ομάδων από τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις διωκτικές αρχές όλων 

των χωρών , η ανταλλαγή πληροφοριών, η υιοθέτηση κοινού κώδικα επικοινωνίας και 

η κεντρικά ελεγχόμενη και συντονισμένη δράση των υπηρεσιών αυτών, μπορεί να 

επιτύχει το μέγιστο αποτέλεσμα για την ασφάλεια των πολιτών της Ευρώπης.  

Η δράση των τρομοκρατικών δικτύων είναι διασυνοριακή και δεν περιορίζεται 

στα σύνορα ενός κράτους– η δραστηριότητά τους σε μια χώρα είναι πιθανον να 

χρηματοδοτείται από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η παρακολούθηση των 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών, οι ενισχυμένοι έλεγχοι («δέουσα επιμέλεια») 

καθώς και η στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατικών φορέων ελέγχου και 
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ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με την επιβολή του νόμου, θα συμβάλουν στη 

διακοπή της χρηματοδότησης αυτών των δραστηριοτήτων, καθώς και στον εντοπισμό 

τρομοκρατικών δικτύων. (http://www.consilium.europa.eu 2017) 

Σημαντικό οικονομικό μέτρο προς την κατεύθυνση της πάταξης του 

οικονομικού εγκλήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι η ενίσχυση 

της διαφάνειας στις οικονομικές συναλλαγές και οι πληροφορίες σχετικά με τον 

πραγματικό δικαιούχο Σύμφωνα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι είναι προσβάσιμες στο κοινό οι πληροφορίες σχετικά 

με τον τελικό πραγματικό δικαιούχο για τις εταιρίες ή άλλες νομικές οντότητες που 

ασκούν κερδοσκοπικές δραστηριότητες. (http://www.consilium.europa.eu 2017) 

Ένα ακόμη μέτρο που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η 

διασύνδεση των εθνικών κεντρικών μητρώων. Πρόκειται για την πιθανή διασυνοριακή 

κατάχρηση των δομών ιδιοκτησίας και προκειμένου να μετριαστούν οι κίνδυνοι που 

προκύπτουν, προτείνονται τροποποιήσεις για την ανάπτυξη άμεσης διασύνδεσης των 

εθνικών μητρώων πραγματικών δικαιούχων. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν οι 

αρμόδιες κρατικές αρχές ελέγχου και οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

να καταγράφουν και να εντοπίζουν τους πραγματικούς δικαιούχους. Επιπλέον, θα 

είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες αυτές στο κοινό. (http://www.consilium.europa.eu 

2017) 

Η περιχαράκωση των μουσουλμανικών κοινοτήτων, η απομόνωση και η 

πόλωση τους σε συνδυασμό με κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη 

τους (ανεργία, φτώχια κτλ) τους καθιστούν ευάλωτους σε στρατολόγηση σε 

ριζοσπαστικές ομάδες και σε χειραγώγηση τους. Οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να 

υλοποιήσουν προγράμματα στήριξής τους και ενσωμάτωσής τους στο ευρωπαϊκό 

περιβάλλον. Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές 

και υπηρεσίες που να ασκούν έλεγχο στα τζαμιά και τους μουσουλμάνους 

αξιωματούχος. Έτσι θα επιτύχουν την πάταξη της ρητορικής του μίσους και του 

φανατισμού, καθώς και την στρατολόγηση που επιχειρείται από κάποιους ιμάμηδες. 

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι δεν είναι όλοι οι μουσουλμάνοι τρομοκράτες. Η 

πλειοψηφία τους είναι μετριοπαθείς και καταδικάζουν τις ακρότητες και τον 

θρησκευτικό φανατισμό. Θα ήταν χρήσιμη η συνεργασία με τις μετριοπαθείς δυνάμεις 



- 81 - 

του ισλαμικού κόσμου, με σκοπό τον περιορισμό του φαινομένου στρατολόγησης σε 

εξτρεμιστικούς κύκλους και του φαινομένου παρερμηνείας της θρησκευτικής 

διδασκαλίας και καλλιέργειας μίσους και αντιπαλότητας προς την δυτική κουλτούρα. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των μουσουλμάνων είναι μετριοπαθείς και ειρηνικοί 

και υφίστανται και αυτοί τις συνέπειες του ριζοσπαστισμού. «Το κάλεσμα (σε μη 

Μουσουλμανικές χώρες) γίνεται σε θεολογικά σημεία και πλαίσια. Δηλαδή κάλεσμα 

στο μονοθεϊσμό και στη σωστή λατρεία. Και όλα αυτά με ειρηνικό τρόπο χωρίς βία και 

εντάσεις. Ένας Μουσουλμάνος δεν έχει κανένα δικαίωμα να ανακατεύεται στο πολιτικό 

σύστημα μιας μη Ισλαμικής χώρας γιατί είναι πεδίο που δεν τον αφορά και δεν πρέπει 

να δίνει βαρύτητα. Να μιλά για την πίστη του, να την διδάσκει (έχοντας βεβαίως τις 

γνώσεις και τις βάσεις) με ειρηνικό τρόπο, και αυτό είναι από τα δικαιώματα του σαν 

Μουσουλμάνος και υποχρέωση του ως πιστός. Ένας Μουσουλμάνος οφείλει να 

σέβεται την μη Μουσουλμανική χώρα που ζει, το πολίτευμα της, και να μην προκαλεί 

αλλά να εξηγεί με όμορφο τρόπο το κάλεσμα με σοφία.» (Ελντίν 2011) Η στράτευση 

με τους μετριοπαθείς κύκλους  μπορεί να περιορίσει την διαστρέβλωση της 

θρησκευτικής πίστης των μουσουλμάνων και να απομονώσει αυτούς που συνεχίζουν 

την ρητορική του μίσους. 

Η Σαουδική Αραβία57 κάνει στροφή προς τον μετριοπαθή ισλαμισμό 

αποτινάσσοντας την αυστηρή παράδοση του υπερσυντηρητικού θρησκευτικού 

δόγματος που μέχρι τώρα είχε υιοθετήσει. Όπως τόνισε ο ίδιος ο πρίγκιπας Μοχάμεντ 

μπιν Σαλμάν, η χώρα θα είναι πλέον ανοιχτή σε όλες τις θρησκείες του κόσμου. 

(http://www.cnn.gr/news 2017). Η Σαουδική Αραβία φαίνεται να διαχωρίζει την θέση 

της από τον εξτρεμισμό και να προωθεί μια πιο μετριοπαθή ιδεολογία, 

προσπαθώντας έτσι να συγκλίνει περισσότερο με τις χώρες του Δυτικού πολιτισμού. 

Αν και έχει τις δίκες της πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες για την ενέργεια αυτή, 

                                                           
.57 Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας επιβάλει τον αυστηρό, συντηρητικό νόμο του 

ισλαμισμού των Σουνιτών Είναι γνωστή η προσήλωσή της Σαουδικής Αραβίας στους αυστηρότερους 

κανόνες του ισλαμισμού και τον σαφή διαχωρισμό της θέσης αντρών και γυναικών. Άλλωστε, μέχρι 

πρότινος, ήταν η μόνη χώρα στον κόσμο όπου οι γυναίκες δεν είχαν το δικαίωμα να οδηγούν. Αυτό 

όμως άλλαξε. (http://www.cnn.gr/news 2017) Ακόμη μία απόφαση που ενισχύει τα δικαιώματα των 

γυναικών πήρε η Σαουδική Αραβία, καθώς πλέον θα τους επιτρέπεται να παρακολουθούν αθλητικές 

εκδηλώσεις σε τρία γήπεδα της χώρας, αρχής γενομένης από το 2018. (http://www.cnn.gr/news 2017 ) 

http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/576/saoydiki-aravia
http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/576/saoydiki-aravia
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είναι ένα βήμα προόδου προς την κατεύθυνση της διεθνούς συνεργασίας και της 

ενίσχυσης του μετριοπαθούς στοιχείου- δεδομένου ότι η Σαουδική Αραβία ασκεί 

μεγάλη επιρροή στο μουσουλμανικό κόσμο 

.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Υπάρχει μια σχέση αμφίδρομη και μια αλληλεξάρτηση ανάμεσα στο φαινόμενο 

της τρομοκρατίας και στο το ίδιο το διεθνές σύστημα. Τα διεθνή δίκτυα των 

τρομοκρατικών οργανώσεων αποτελούν διεθνείς δρώντες και η δράση τους 

επηρεάζει το διεθνές σύστημα και τις διεθνείς εξελίξεις. Η διεθνής τρομοκρατία, με τη 

σειρά της, επηρεάζεται σαφώς και αλλάζει ανάλογα με τη φύση του διεθνούς 

συστήματος, την εκάστοτε χρονική περίοδο, ανάλογα με τις ιστορικές αλλαγές αλλά 

και ανάλογα με την πολιτική που ακολουθούν κάποια συγκεκριμένα κράτη –δρώντες. 

Το ίδιο το διεθνές σύστημα, και πιο συγκεκριμένα οι υφιστάμενες σε αυτό 

παθογένειες-οι εκάστοτε κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, οι εξελίξεις στον τομέα της 

τεχνολογίας και τους οικονομικούς και πολιτισμικούς παράγοντες- δημιούργησε το 

φαινόμενο της υπερεθνικής ισλαμιστικής τρομοκρατίας, που τώρα αποτελεί σημαντική 

απειλή. Το γεγονός, ότι τα κυριότερα αίτια που προκαλούν την τρομοκρατία 

εντοπίζονται στο ίδιο το σύστημα σημαίνει ότι το φαινόμενο της τρομοκρατίας θα 

συνεχίσει να υπάρχει, όσο υπάρχουν και οι παράγοντες που το καλλιεργούν. 

Η διεθνής κοινότητα καταφεύγει στη συσπείρωση γύρω από τον κοινό στόχο 

και στην συλλογικότητα για να αντιμετωπίσει τον καινούργιο μεγάλο κίνδυνο που την 

απειλεί, δηλ την υπερεθνική ισλαμιστή τρομοκρατία. Όλοι οι συμμετέχοντες στο 

διεθνές σύστημα, οι διεθνείς οργανισμοί, οι κρατικοί και μη κρατικοί φορείς, 

μεμονωμένες προσωπικότητες επιδιώκουν μέσα από την συλλογικότητα να θέσουν 

υπό έλεγχο την απειλή της ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να 

διαχειριστούν την ισορροπία ανάμεσα σε έννοιες όπως: ασφάλεια και ελευθερία, 

συλλογικότητα και εθνικές ιδιαιτερότητες, ισλαμιστική τρομοκρατία και ισλαμοφοβία, 

ασφάλεια και ανθρωπισμός, διαφοροποίηση και συνύπαρξη.  
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