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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο διερεύνησης το πρόβλημα του λεγόμενου 

Ισλαμικού Κράτους (ISIL) στις διεθνείς σχέσεις, τους πολεμιστές του Τζιχάντ, την 

ανάδειξη και καταγραφή των προβληματισμών της αναβίωσης του φαινομένου του 

ισλαμικού φονταμενταλισμού και ιδιαίτερα της ριζοσπαστικής του μορφής. 

Η έρευνα εστιάστηκε κυρίως στους θεματικούς τομείς σχετικά με την ιστορική 

αναδρομή του ισλαμικού κράτος και του τζιχάντ, αναζητήθηκαν οι βαθιές αξίες της 

Ισλαμικής πίστης καθώς και βασικές αρχές και πεποιθήσεις της Iσλαμικής ορθοδοξίας 

και πως αυτές επηρεάζουν τις σχέσεις των δύο κόσμων Δύσης και Ανατολής τόσο στο 

παρελθόν αλλά ιδιαιτέρως σήμερα όπου το μουσουλμανικό στοιχείο κατέχει υπολογίσιμο 

και συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμιακό ποσοστό στην Ευρώπη. Παρουσιάζεται μια 

εκτενή αναφορά της έννοιας του τζιχάντ, συμβολικά, ετυμολογικά αλλά και ιδεολογικά 

σε όλες του τις παραδοχές όπως εμφανίζεται στο κοράνι, σε μία προσπάθεια ολόπλευρης 

προσέγγισης και κατανόησης της ψυχολογίας όπως εμφανίζεται σήμερα στους μαχητές 

του. Αναζητήθηκε η θέση του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) κατά το Διεθνές 

Δίκαιο, το δικαίωμα χρήσης βίας και της αυτοάμυνας των χωρών που δεχτήκαν τις 

επιθέσεις του ISIL ή ISIS. Καταγράφονται προβληματισμοί, συνέπειες και κίνδυνοι που 

η χριστιανική Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει καθώς και οι αμυντικοί μηχανισμοί που 

η Ευρώπη έχει αναπτύξει μέσω της ΕUROPOL και συμπεράσματα που προέκυψαν από 

μελέτες ευρωπαϊκών οργανισμών και ινστιτούτων αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών 

της Αμερικής ως πρωτεργάτη στο πόλεμο κατά της ισλαμικής τρομοκρατίας. 

Συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα καταδεικνύουν ότι, οι 

μουσουλμάνοι δεν είναι όλοι οιονεί τζιχαντιστές και δεν αποσκοπούν αποκλειστικά στη 

προσβολή του τρόπου ζωής των δυτικών κοινωνιών και της ασφάλειάς αυτών. Εφόσον η 

Ευρώπη άνοιξε τις πύλες της σε μετανάστες αλλά και πρόσφυγες, πρωτίστως για την 

εξυπηρέτηση των σκοπών της, οφείλει να εφαρμόσει μεθόδους ομαλής ένταξης και 

συμβίωσης. Προϋπόθεση όμως για την επιτυχία των δράσεων και την εφαρμογή του 

μοντέλου που τάσσεται υπέρ της πολιτισμικότητας και της διατήρησης των διαφορετικών 

ταυτοτήτων είναι η συστηματική και κατά βάθος κατανόηση της θρησκευτικής και 

πολιτισμικής παιδειάς των λαών αυτών καθώς και ο σεβασμός τους. 



     

   

Έγινε αναζήτηση του βέλτιστου τρόπου δράσης και της ιδανικότερης επιλογής 

μεταξύ της επιβολής με τη χρήση σκληρής ισχύος ή της αναγκαιότητας της επένδυσης, 

στη δημιουργία οργανισμών και ειδικών σε θέματα αραβικής γλώσσας και ισλαμικής 

κουλτούρας, σε μέτρα προς την κατεύθυνση σεβασμού των πολιτισμικών διαφορών και 

ιδιαιτεροτήτων και στην ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών, σε βαθμό που 

κάθε κατά τόπους κοινωνία δύναται να υποστηρίξει. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας του 

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και 

Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα «Το πρόβλημα του λεγόμενου 

Ισλαμικού Κράτους (ISIL) στις διεθνείς σχέσεις». 

ΣΚΟΠΟΣ  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδειχθεί μέσα από την ιστορική 

πραγματικότητα το φαινόμενο της αναβίωσης του ισλαμικού αρχεγονισμού. Πιο 

αναλυτικά, η εργασία θα επικεντρωθεί στους τρόπους και τις αιτίες που το φαινόμενο του 

ισλαμικού φονταμενταλισμού επηρεάζει τον δυτικό κόσμο και γενικά την Ευρώπη και την 

Ελλάδα, θα γίνει μια προσπάθεια νομικής αναζήτησης της θέσης του ISIL στο διεθνές 

σύστημα καθώς και της θέσης του ανάμεσα στα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς. Θα 

αναζητηθούν και θα καταγραφούν οι προβληματισμοί, οι διαπιστωθείσες  απειλές, η 

αναζήτηση νέων καθώς και τα μέτρα που εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν 

προκειμένου να εξασφαλίσουμε τον τρόπο ζωής μας και να επιτύχουμε την ειρηνική 

συνύπαρξη. Ιδιαίτερα σήμερα, όπου πρόσφυγες από τη Συρία, το Αφγανιστάν αλλά και τις 

χώρες που έλαβε χώρα η "Αραβική Άνοιξη", προσπαθώντας απελπισμένα να βρουν 

διέξοδο σε χώρες της Ευρώπης, με πρώτο σταθμό τα Ελληνικά νησιά του Αιγαίου 

Πελάγους, μεταφέρουν μαζί με τη δυστυχία και την ελπίδα τους, το φαινόμενο αυτό στην 

καρδία της Χριστιανικής Ευρώπης. Το προσφυγικό θέμα με τα εκατομμύρια των 

μετακινούμενων  ανθρώπων στην Ευρώπη  σε συνδυασμό με το ότι η Εγγύς και η Μέση 

Ανατολή συγκλονίζονται από ένα δυναμικό κίνημα προσαρμογής των λαϊκών αντιλήψεων 

πάνω στις αρχέγονες διδασκαλίες του Ισλάμ και της διαμόρφωσης μιας πολιτικής 

συμπεριφοράς σύμφωνης με τα κελεύσματα αυτά, αποτελεί  περιφρόνηση της ιστορίας η 

αγνόηση αυτών των εξελίξεων. Αντίθετα, είναι υποχρέωση η κατανόηση του φαινομένου, 

η αντιμετώπισή του στις πραγματικές του διαστάσεις και η αξιολόγηση των ενδεχόμενων 

μελλοντικών γεγονότων. 
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Ξεκινώντας από την ίδια την ουσία του φαινομένου της αναβίωσης του ισλαμικού 

αρχεγονισμού, θα γίνει μια προσπάθεια να τοποθετηθεί στις πραγματικές ιστορικές του 

διαστάσεις. Η εργασία έχει διαρθρωθεί σε επτά κεφάλαια, όπου αναδεικνύονται οι βαθιές 

αξίες της Ισλαμικής πίστης και ερευνώνται οι σχέσεις των δύο κόσμων Δύσης και 

Ανατολής καθώς και ο ρόλος που η πίστη διαδραμάτισε και διαδραματίζει στις σχέσεις 

των δυο αυτών κόσμων στο παρελθόν αλλά και σήμερα. Ως πηγές χρησιμοποιήθηκε  

βιβλιογραφία, αλλά και δημοσιεύματα του τύπου και περιοδικών, έντυπου και 

ηλεκτρονικού.  

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένες βασικές αρχές και πεποιθήσεις της 

ισλαμικής ορθοδοξίας από το πρίσμα των «πιστών» μουσουλμάνων. Δεν είναι εύκολη η 

αποτελεσματική κατανόηση της δυναμικής ενός τέτοιου κινήματος, χωρίς πρωτίστως να 

γίνει αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο το Ισλάμ βλέπει την ιστορική εξέλιξη του κόσμου, 

την ουσία της ανθρώπινης πορείας, την πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό. Επίσης 

πραγματοποιείται μια σύντομη περιγραφή των εσωτερικών θρησκευτικών διαιρέσεων του 

ισλαμικού φαινομένου καθώς και μια προσέγγιση της έννοιας του κράτους στον 

Ισλαμισμό.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενή αναφορά της έννοιας του τζιχάντ, 

συμβολικά, ετυμολογικά αλλά και ιδεολογικά σε όλες του τις παραδοχές όπως εμφανίζεται 

στο κοράνι, σε μία προσπάθεια ολόπλευρης προσέγγισης και κατανόησης της ψυχολογίας 

όπως εμφανίζεται σήμερα στους μαχητές του. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή όπου παρουσιάζεται 

το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) και το τζιχάντ από το 1700 μ.Χ έως και σήμερα. Παρουσιάζεται 

η σχέση και οι διαφορές της Αλ Κάιντα με το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), ο τρόπος λειτουργιάς 

του, θα αναζητηθούν οι επιδιώξεις του Ισλαμικού Κράτους αλλά και ο προσδιορισμός του 

μέσα από το Διεθνές Δίκαιο και η οικονομική του δομή. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην έννοια του Πολιτικού Ισλάμ 

προσεγγίζοντας το από πολιτισμική, κοινωνιολογική και πολιτική οπτική γωνία. Επίσης 

γίνεται αναφορά στον ισλαμικό επεκτατισμό στην Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα, 
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στις κατηγορίες, τις θέσεις και τους τρόπους με τους οποίους διάγουν οι μουσουλμάνοι 

που κατοικούν στην Ευρώπη. 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά και καταγράφονται προβληματισμοί, 

συνέπειες και κίνδυνοι που η χριστιανική Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει αντίστοιχα. 

 Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη μετατόπιση των στόχων του Ισλαμικού 

Κράτους, πως η διεθνής κοινότητα δρα εναντίον του, αναλύεται το δικαίωμα της νομίμου 

άμυνας των κρατών, αν αυτό μπορεί να ισχύει σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και πως 

εφαρμόζεται για μορφώματα τύπου ISIL. 

Η εργασία ολοκληρώνεται στο έβδομο κεφάλαιο όπου αναφέρονται απόψεις 

διεθνών οργανισμών για την αντιμετώπιση της Ισλαμικής τρομοκρατίας, τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα καθώς και προτάσεις για το δυνατό 

καλύτερη αντιμετώπιση των πολυποίκιλων προβλημάτων που ο ισλαμικός επεκτατισμός 

και ιδιαίτερα η ριζοσπαστική του μορφή επιφέρει στην Ελλάδα, την Ευρώπη και στις 

διεθνείς σχέσεις γενικότερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ 

ΙΣΛΑΜ 

 Ο ισλαμισμός αποτελεί μια μονοθεϊστιστική θρησκεία την οποία ίδρυσε  ο 

Μωάμεθ κατά το πρώτο μισό του 7ου μ.Χ  στο αραβικό περιβάλλον. Από την ίδια ρίζα 

προέρχεται και η λέξη μουσουλμάνος. Η δύναμη του Ισλάμ δεν βρίσκεται μόνο στο ότι 

ίδρυσε ένα κράτος με αποκλειστική αρχή την κοινότητα πίστεως, αλλά και στο ότι 

επεξεργάστηκε, με βάση τη θεία αποκάλυψη ένα δεοντολογικό  σύστημα που 

περιλαμβάνει κάθε πλευρά της ζωής. Το 622 μ.Χ., ο Μωάμεθ ίδρυσε την πρώτη 

μουσουλμανική κοινότητα. Από εκεί κι έπειτα η ανάπτυξη της ισλαμικής πίστης 

στηρίχθηκε κυρίως στο ιερό βιβλίο (Κοράνι), στις διδασκαλίες και τους λόγους τον 

Προφήτη (Σούνα) και στις ιστορικές παραδόσεις των πρώτων ισλαμικών κοινοτήτων 

(Ούμμα). Αξίζει να σημειώσουμε πως, αντίθετα από άλλες θρησκείες, το Ισλάμ δεν 

περιορίζεται στην κάλυψη των πνευματικών μόνο αναγκών των πιστών του, αλλά 

εκφράζει μια πλήρη κοσμοθεωρία που καλύπτει όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής 

εκφράζοντας, εκτός βέβαια από τη θρησκεία (Ντιν), το κράτος (Ντάουλα) και το νόμο 

(Σαράια). Δύσκολα έτσι στις ισλαμικές κοινότητες εισχωρούσαν πολιτικές ιδέες και 

προσανατολισμοί με περιεχόμενο ξενικό προς τις βασικές διδασκαλίες του Προφήτη 

(ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1989, 30). 

 Με το θάνατο του Μωάμεθ τέθηκε επιτακτικά το πρόβλημα της συνέχισης της 

ισλαμικής παράδοσης. Για πολλούς η διαδοχή θα 'πρεπε να εξασφαλισθεί μέσα από τη 

φυσική συνέχεια των απευθείας απογόνων του προφήτη.   Ωστόσο, η έλλειψη αρσενικού 

διαδόχου προκάλεσε οξείες αντιπαραθέσεις. Ένα μέρος των πιστών, ακολουθώντας τις 

διδασκαλίες και τους λόγους του Μωάμεθ, τη Σούνα προσχώρησε στην  επιλογή διαδόχων 

(Χαλίφηδων) από τους ισχυρότερους και πιο ενάρετους άνδρες της κοινότητας. Από την 

άλλη, οι αφοσιωμένοι στην αντίληψη της ευθείας φυσικής διαδοχής αποφάσισαν πως ο 

εκλεκτός του Προφήτη θα 'πρεπε να 'ναι ο άνδρας της κόρης του Μωάμεθ, της Φατιμέ, ο 

Αλί. Όταν στα 661 μ.Χ. δολοφονήθηκε ο Αλί, διασπάσθηκε οριστικά η ισλαμική 
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κοινότητα. Από τη μια μεριά βρέθηκαν οι οπαδοί του Αλί (Σίατ Αλί), των οποίων οι κοινό-

τητες ονομάσθηκαν Σιί, κι από την άλλη ο υπόλοιπος ισλαμικός κόσμος, που ονομάσθηκε 

Σούνι. Έτσι οι μουσουλμανικές κοινότητες διακρίνονται σε σουνιστικές, με κέντρο την 

ευρύτερη περιοχή της Συρίας, και σιιτικές, με βάση τη Μεσοποταμία και το σημερινό 

Ιράκ. 

Οι κύριες διαφορές ανάμεσα στο σουνιτισμό και το σιίτισμό εντοπίζονται στις 

αντιλήψεις τους για τη διαδοχή του Προφήτη. Εν τούτοις υπάρχει και μια σημαντική δια-

φοροποίηση ανάμεσά τους όσον αφορά τη στάση τους απέναντι στην εκάστοτε πολιτική 

εξουσία. Πιο συγκεκριμένα οι Σουνίτες, με έντονα αναπτυγμένη την πολιτιστική αντίληψη 

της αποδοχής των αρχών εξουσίας της κοινότητας, χαρακτηρίζονται από μια έντονη τάση 

υποταγής κι ανοχής των πολιτικών αρχών της χώρας που ζουν.  Όμως οι Σιίτες από την 

άλλη μεριά, με βάση την πίστη τους στον "Αναμενόμενο Ιμάμη" που θα νομιμοποιήσει με 

τον ερχομό του την ισλαμική εξουσία, δε δέχονται κατά βάση τη νομιμότητα κανενός 

καθεστώτος. Έτσι, καλλιεργούν την αμφισβήτηση και την αντίδραση ευνοώντας κατά 

διαστήματα επαναστατικές κινητοποιήσεις για την ανατροπή των μη αυστηρά σιιτικών 

καθεστώτων. (ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1989, 31-32).  

Για τις σουνιτικές κοινότητες, μετά το Μωάμεθ και τους τέσσερις πρώτους 

«φωτισμένους» Χαλίφηδες, η ισλαμική εξουσία βρισκόταν συγκεντρωμένη στα χέρια του 

εκάστοτε χαλιφάτου. Το κέντρο της ισλαμικής εξουσίας, δηλ. το χαλιφάτο, καταργήθηκε 

ουσιαστικά για τους Σουνίτες έπειτα από την απόφαση του Κεμάλ Ατατούρκ να θέσει 

τέρμα στο οθωμανικό κράτος και να καταργήσει τις θρησκευτικές εξουσίες του Σουλτάνου 

στα 1922. Για 220 περίπου χρόνια ο Οθωμανός Σουλτάνος ήταν ο Χαλίφης, υπέρτατος 

ηγέτης και διάδοχος του Μωάμεθ, για τους Σουνίτες κατά βάση εντός των ορίων της 

οθωμανικής επικυριαρχίας. Για τους Σουνίτες ουσιαστικά δεν είναι αναγκαία η επαφή με 

τον Προφήτη και το Θεό μέσω του θρησκευτικού ιερατείου (Ουλάμα), καθώς αυτό 

μπορεί ο πιστός να το πετύχει μέσω της αυτοσυγκέντρωσης και της προσευχής. Αντίθετα, 

για τους Σιίτες, ο ρόλος των κληρικών (Μουλάδων και Μουτζνταχιδών) είναι πιο άμεσα 

καθημερινός για την εκπλήρωση των θρησκευτικών υποχρεώσεων των πιστών 

(ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1989, 32-33). 
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Οι Σιίτες, πιστοί στον Αλί και τους απογόνους του, παρέμειναν αφοσιωμένοι σ' ένα 

ιερατείο θρησκευτικών ηγετών, τους Ιμάμηδες. Από τους Σιίτες οι πολυαριθμότεροι και 

φανατικότεροι είναι οι λεγόμενοι Δωδεκάπιστοι που, αρχίζοντας από τον Αλί και τους 

γιους του Χασάν και Χουσεΐν, πιστεύουν σε μια σειρά δώδεκα Ιμάμηδων. Ο τελευταίος 

από αυτούς, ο Μωάμεθ αλ Μουν- Tαζάρ (Μωάμεθ ο Αναμενόμενος), εξαφανίσθηκε 

κάτω από ανεξακρίβωτες συνθήκες ενώ ήταν ακόμη μικρό παιδί το 873 μ.Χ. Έτσι 

απέκτησε τον τίτλο του Χαμένου ή Κρυμμένου Ιμάμη». Με αφορμή την ιστορία αυτή, 

καλλιεργήθηκε για τους Σιίτες ο θρύλος του λυτρωτή-αποσταλμένου του Θεού, που θα 

επανεμφανισθεί την κρίσιμη στιγμή για να επαναφέρει την ισλαμική κοινότητα στο δρόμο 

της πραγματικής πίστης και στη δόξα του παρελθόντος (H.ENAYAT 1982, 18-29) 

ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ 

Σε λιγότερο από 100 χρόνια, μεταξύ 660 και 750 μ.χ., οι Άραβες υπό την δυναστεία 

των Ουμαγιαδών δημιούργησαν τις συνθήκες εκείνες που θα επέτρεπαν τη δημιουργία 

ενός νέου ισλαμικού πολιτισμού στα μεγάλα αστικά κέντρα της αρχαίας Εγγύς Ανατολής. 

Αν και η αντίληψη του κράτους τους ήταν ξένη, καθώς αποτελούσαν μια κοινωνία φυλών 

που αγνοούσε την έννοια του πολίτη, παρόλα αυτά μόνο συγγενείς εξ αίματος, κατάφεραν 

να δημιουργήσουν ένα σταθερό συγκεντρωτικό κράτος για τον έλεγχο της ταχύτατα 

επεκτεινόμενης αυτοκρατορίας τους, βασιζόμενο σε μια διοικητική μηχανή πολύ πιο 

εξελιγμένη από κάθε προηγούμενο που είχαν γνωρίσει οι Άραβες. Μέχρι την εποχή που το 

Χαλιφάτο των Ουμαγιαδών έδωσε τη θέση του στους Αββασίδες της Βαγδάτης το 750 

μ.Χ, οι αραβικές κατακτήσεις είχαν ενοποιήσει μια μεγάλη περιοχή της γης από την 

Ισπανία μέχρι την Ινδία. Η ευρεία διάδοση μιας κοινής γλώσσας, της αραβικής, 

διευκόλυνε την ανταλλαγή ιδεών. Ακόμη η έλλειψη εξωτερικών επιθέσεων για περίπου 400 

χρόνια, από τα μέσα του 7ου μέχρι τα μέσα του 11ου αιώνα, επέτρεψε στην ισλαμική 

κυριαρχία την προαγωγή μιας εκτεταμένης περιοχής ελεύθερου εμπορίου χωρίς φραγμούς, 

πράγμα που οδήγησε στην ανάπτυξη εμπορίου, το οποίο με την σειρά του, δημιούργησε 

μία ευημερούσα μεσαία τάξη εμπόρων, τραπεζιτών, τεχνιτών και επαγγελματιών. Μερικοί 

από αυτούς προστάτευαν την παιδεία και τις τέχνες, η ανάπτυξη των οποίων ενισχύθηκε 

και με τη χρήση του χαρτιού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πλούσιας 
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εκλεπτυσμένης κοινωνίας που αποτέλεσε το αντικείμενο θαυμασμού όλου του υπόλοιπου 

κόσμου με κέντρο του κοσμοπολίτικου πολιτισμού τη Βαγδάτη (ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ 2000, 16-

17). 

Ο πολιτισμός αυτός δεν ήταν αποκλειστικά μουσουλμανικός, καθώς μόνο η 

γλώσσα, οι νόμοι και η θεολογία υπάγονταν στους μουσουλμανικούς κανόνες. Τα 

υπόλοιπα στοιχεία του προέρχονταν από πηγές, όπως η ελληνική φιλοσοφία καθώς και οι 

επιστήμες με εμφανείς περσικές και ινδικές επιδράσεις. Η παιδεία του ήταν πολυφυλετική, 

καθώς το μεγαλύτερο μέρος της φιλοσοφικής του φιλολογίας προερχόταν από 

Χριστιανούς και Εβραίους και οι ιατρικές και μαθηματικές μελέτες ήταν γραμμένες από 

Πέρσες και Ινδούς. 

Όμως δύο κοσμοϊστορικές εξελίξεις οδήγησαν στην κατάρρευση αρχικά του α-

ραβικού και αργότερα του πιο κοσμοπολιτικού μουσουλμανικού πολιτισμού. Η πρώτη 

αφορά την διάλυση του Χαλιφάτου, την αποσύνθεση της πολιτικής ενότητας της 

ισλαμικής κυριαρχίας εξαιτίας της ανησυχίας και τις αναστατώσεις των μη Αράβων. Τα 

κύρια αίτια ήταν η εμφάνιση αιρέσεων και άλλων θρησκοπολιτικών κινήσεων ανάμεσά 

τους και η μεταβολή του στρατιωτικού συστήματος, ιδιαίτερου στο Ισλάμ, ενός στρατού 

σκλάβων και πραιτοριανών φρουρών, γεγονός που κατέστησε το Χαλιφάτο μια αδύναμη 

πνευματική εξουσία. Οι εξελίξεις αυτές εγκαινίασαν το Σουλτανάτο, ένα κοσμικό θεσμό, 

βασισμένο αποκλειστικά στην εξουσία. Η αδυναμία του Χαλιφάτου επέτρεψε το 

σφετερισμό της εξουσίας από επαρχιακούς διοικητές και άλλους σατράπες, οι οποίοι 

ίδρυσαν ελεύθερα βραχύβιες ή μακροχρόνιες δυναστείες. Χαρακτηριστικά ήταν τα 

ανεξάρτητα κράτη που δημιουργήθηκαν,  γύρω στα μέσα του 8ου αιώνα από τον Αμπντέλ 

Ραχμάν στην Ισπανία, και των Φατιμίδων στην Β. Αφρική και στην Αίγυπτο το 10ο αιώνα. 

(ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ 2000) 

Οι παράγοντες όμως που διέλυσαν την πολιτική ενότητα του Ισλάμ δεν ήταν μόνο 

πολιτικοί. Προϊσλαμικές θρησκευτικές επιδράσεις στην Περσία οδήγησαν σε θεολογικές 

διαφωνίες και επαναστατικούς μεσσιανισμούς. Μέσα στην καρδιά του Ισλάμ μαινόταν για 

κάποιο χρονικό διάστημα η μάχη μεταξύ εκείνων που γοητεύονταν από την ελληνική 
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ορθολογική φιλοσοφία και αυτών που επέμεναν στην υπεροχή του αποκεκαλυμένου θειου 

λόγου σαν τη μόνη ερμηνεία των φαινομένων του ανθρώπου και της φύσεως. 

Παρ' όλες αυτά μέχρι τον 11ο αιώνα, ο μουσουλμανικός κόσμος απολάμβανε 

οικονομική και άλλη ευμάρεια, ενώ η κοινή γλώσσα εξουδετέρωνε την απώλεια της πο-

λιτικής ενότητας. Μετέπειτα όμως το ισλαμικό βασίλειο υπέστη μια νέα απειλή, αυτήν της 

εξωτερικής επίθεσης με κυρίαρχη την εισβολή των Μογγόλων 250 χρόνια αργότερα. Η 

ζωή στις πόλεις, οι οποίες δεν ανάπτυξαν ποτέ θεσμούς αυτοδιοίκησης, ξέπεσε και καθώς 

ο μεσαιωνικός ισλαμικός πολιτισμός ήταν στην ουσία του αστικός με κύρια υλική βάση 

τον εμπορικό πλούτο, η οικονομική του ευεξία παρήκμασε. Εν τω μεταξύ, παράλληλα με 

τις καταστροφές χάθηκε και η γλωσσική και πολιτιστική ομοιομορφία, όταν το πνευματικό 

μονοπώλιο της αραβικής γλώσσας έπαψε να υφίσταται με την αναγέννηση της περσικής 

και αργότερα την επικράτηση της τουρκικής γλώσσας. Έτσι, στην πράξη η αραβική 

φιλοσοφία είχε εκλείψει ήδη το 1200 μ.Χ, όπως εξαλείφθηκε και η αραβική επιστήμη 

διακόσια χρόνια αργότερα. (ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ 2000)  

Παρ' όλα αυτά μετά την μογγολική λαίλαπα το Ισλάμ ξεκίνησε μια νέα επεκτατική 

προσπάθεια διάρκειας 400 χρόνων (1300-1700 μ.Χ), μια δεύτερη εποχή κατακτήσεων και 

μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν από την Ουγγαρία μέχρι την Ινδονησία. Τέσσερα 

περίφημα κράτη κοσμούσαν το μουσουλμανικό κόσμο: η Αίγυπτος των Μαμελούκων, η 

Οθωμανική Τουρκία, η Περσία των Σαφαβιδών και η Ινδία των Μογγόλων. Σύμφωνα με 

το Βατικίωτη στο έργο του  «ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ» η δεύτερη αυτοκρατορική περίοδος 

διαφέρει από την πρώτη  στο γεγονός ότι οι Άραβες τώρα είναι υπήκοοι και όχι αφέντες 

εφόσον γι’ αυτούς η Χρυσή περίοδος του Ισλάμ έληξε το 1258  γι' αυτό και οι σημερινοί 

Άραβες δεν την συμπαθούν.  Άρα σχηματίζεται μια γενική εικόνα για το πλαίσιο της 

ιστορικής εξέλιξης θρησκείας και κράτους μέσω της θεώρησής των κεντρικών πολιτικών 

αντιλήψεων του Κορανίου ή της δομής των πολιτικών ιδεών. 

 Για τους πιστούς, εκείνο που πρεσβεύουν βασικά οι ιδέες αυτές είναι ότι υπάρχουν 

οι εξουσιάζοντες και οι εξουσιαζόμενοι, οι αδύναμοι. Οι πολιτικές ιδέες που περιέχονται 

όμως στο Κοράνι δεν προσφέρουν ένα σύστημα εξουσίας για την ισλαμική κοινότητα μετά 

τον Προφήτη. Ο όρος ιμάμης δεν αναφέρεται σε κυβερνήτη, αλλά σε αρχηγό προσευχών. 
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Ο όρος Χαλίφης (υποδιοικητής) εμφανίζεται στο Κοράνι, αλλά όχι ως Khalifa tullah 

(υποδιοικητής του Θεού) και εκφράζει μάλλον την ιδέα ότι οι απανταχού μουσουλμάνοι 

είναι οι κληρονόμοι της γης. Η βασική δομή των πολιτικών ιδεών του Κορανίου, αν και 

μαχητική και δραστηριοποιημένη, είναι κατά κάποιο τρόπο ουδέτερη καθώς δεν βοηθά 

στη διάρθρωση  της διοίκησης της ισλαμικής κοινότητας μετά τον Προφήτη. Όμως οι 

ιδέες αυτές παραμένουν εξίσου επικίνδυνες και ενοχλητικές για τους μουσουλμάνους 

ηγέτες, γιατί επικαλούνται μια ιδεολογία, η οποία μπορεί να επικληθεί εξίσου στον αγώνα 

εναντίον απίστων, όσο και εναντίον μουσουλμάνων ηγετών, όπως και πράγματι συνέβη 

(ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ 2000, 22-23). 

 Σε γενικές γραμμές, το Κοράνι αποτελεί μια φτωχή πηγή αναφορικά με την 

πολιτική εξουσία στο Ισλάμ. Ο Μωάμεθ αντλούσε την πολιτική του ισχύ από ένα θείο 

λειτούργημα. Το πρόβλημα θρησκείας και κράτους δημιουργήθηκε σε συνάρτηση με τον 

συνδυασμό μεταξύ μιας παγκόσμιας θρησκευτικής αλήθειας ή μηνύματος και μιας κατά τα 

άλλα χωριάτικης κοινότητας, η οποία και την πίστευε και πολεμούσε στο όνομα αυτής. Η 

ίδρυση όμως και νομιμοποίηση ενός ισλαμικού κράτους σε μόνιμες, μη φυλετικές 

κοινότητες, αποδείχθηκε αδύνατη. Μ' άλλα λόγια, ως κατακτητές, οι πρώτοι 

μουσουλμάνοι Άραβες εμφανίσθηκαν παντού με κοινή ταυτότητα, αλλά χωρίς κρατικές 

δομές.  Όποιους θεσμούς και να πήραν στα χέρια τους, συνέβαλαν για τη συγκράτηση τους 

στην εξουσία. Από τη στιγμή όμως που παραχώρησαν τη δική τους στρατιωτική ισχύ σε 

νέες ομάδες στρατιών μισθοφόρων και δούλων που επιστράτευσαν οι Χαλίφηδες για τους 

προσωπικούς τους πολέμους, τότε η ίδια η φύση της πολιτικής τους τάξεως μετατράπηκε 

ριζικά πρώτα σε μια στρατιωτική πολιτεία και αργότερα σε μια στρατιωτικό-

γραφειοκρατική.  Γι αυτό και η εξουσία στο Ισλάμ όφειλε να είναι ιδιαζόντως ιερή 

(ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ 2000, 22-23). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o 

ΤΖΙΧΑΝΤ 

  Ο όρος Τζιχάντ αναφέρεται στον ιερό πόλεμο για την επικράτηση του σε ολό-

κληρο τον κόσμο. Οι πιστοί είναι υποχρεωμένοι να αγωνίζονται μέχρις ότου είτε το Ισλάμ 

καταλάβει ολόκληρο τον κόσμο είτε όλες οι χώρες της γης ασπασθούν την ισλαμική 

πίστη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο εκτός Ισλάμ κόσμος αποκαλείται Οίκος του Πολέμου (Νταρ 

αλ Χαρμπ). Ένας τέτοιος πόλεμος αποτελεί, υποχρέωση ολόκληρης της μουσουλμανικής 

κοινότητας κι εφόσον επικεφαλής τεθεί ένας Ιμάμης του σιιτισμού ή ένας Μαχντί (ο 

Αναμενόμενος) για τους Σουνίτες, κανείς από τους πιστούς δεν είναι δυνατόν να μην 

ακολουθήσει. Γιατί αυτό αποτελεί άρνηση του Θεού και τον ίδιο τον λόγο του Θεού και 

το λόγο του Προφήτη. Οι ενδεχόμενοι μάλιστα κίνδυνοι που θα διατρέξει όποιος επιχει-

ρήσει να ακολουθήσει τις εντολές αυτές δεν αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για τις 

πράξεις του, διότι απλούστατα θα τον φέρουν κοντύτερα στον Προφήτη, τους Ιμάμηδες ή 

στον «Αναμενόμενο» απεσταλμένο του Αλλάχ, το Μαχντί, καθιστώντας τον μάρτυρα στη 

δική του προσωπική «Καρμπάλα» , υπακούοντας την ισλαμική του πίστη και το λόγο 

ύπαρξής του στη γη. (ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1989, 40-41) . Όπως σημειώνει ο Ολλανδός 

Αραβολόγος Hans Jansen το Κοράνι θεωρείται από κάποιους Μουσουλμάνους σαν μια 

θεόσταλτη «άδεια κυνηγίου» που τους δίνει το δικαίωμα να επιτίθενται και ακόμα και να 

σκοτώνουν μη Μουσουλμάνους.1 

Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΜΠΑΛΑ 

Για τους Σιίτες, λοιπόν, όπως μέχρι τώρα είδαμε, δύο δεδομένα σημαδεύουν 

κυρίως την ιδιαιτερότητα τους μέσα στον ισλαμικό κόσμο. Το πρώτο έχει σχέση με την 

αφοσίωση τους στην ιερότητα της οικογένειας του Προφήτη, μια κι ο Αλί, ο σύζυγος 

δηλαδή της κόρης του Μωάμεθ, είναι ο πρώτος Ιμάμης του σιιτισμού. Το δεύτερο είναι η 

πίστη σε μια μεσσιανική επανεμφάνιση του τελευταίου Ιμάμη, που ενσαρκωμένος σε μια 

                                                           
1 Μανώλης Αστρεινίδης ,ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, «Αθηνά» 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ, Θεσ/νικη, 2007 
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σύγχρονη θρησκευτική προσωπικότητα, θα μεταφέρει το γνήσιο λόγο του Αλλάχ με 

αντάλλαγμα την πλήρη υποταγή των πιστών για την ολοκλήρωση της ιστορικής πορείας 

του Ισλάμ. Μέσα όμως στη σιιτική πίστη ιδιαίτερη θέση έχει και το περίφημο 

«Παράδειγμα της Καρμπάλα». Η ιστορία αναφέρεται στον τρίτο κατά σειρά Ιμάμη του 

σιιτισμού, το γιο του Αλί Χουσεΐν, ο οποίος διεκδικώντας τα δικαιώματά του στη διαδοχή 

του χαλιφάτου παγιδεύτηκε το 680 μ.Χ. από συντριπτικά ανώτερες στρατιωτικές δυνάμεις 

στην έρημο Καρμπάλα του Νότιου Ιράκ.  Τότε ο Χουσεΐν, αντί να διαπραγματευθεί 

αποδεχόμενος τις σημαντικές προσφορές των αντιπάλων του, προτίμησε να θυσιασθεί 

αυτός, τα παιδιά του κι η συνοδεία του, δίνοντας μια άνιση μάχη που ήταν σίγουρο πως θα 

τον οδηγούσε στο θάνατο. Η θυσία του Χουσεΐν έχει επιδράσει δραματικά στον ψυχισμό 

των Σιιτών. Με το παράδειγμα ενός ηρωοποιημένου μάρτυρα ζωντανό μπροστά τους οι 

πιστοί βρίσκουν τη λύση στα οποιαδήποτε προβλήματα καταπίεσης αντιμετωπίζουν. 

Αναμφισβήτητα η διέξοδος της θυσίας, αδιαφορώντας τελείως για τις πιθανότητες 

επιτυχίας κι επιβίωσης,  δικαιολογεί την προσπάθεια και ανεβάζει τον πιστό στα μάτια του 

Θεού, μια κι ακολουθεί το παράδειγμα του μαρτυρίου ενός από τους φυσικούς διαδόχους 

του Προφήτη. 

 Ο συμβολισμός της Καρμπάλα προσδίδει εκρηκτικές επαναστατικές διαστάσεις 

στο σιιτικό Ισλάμ, διότι δικαιολογεί την αυτοθυσία προτρέποντας μάλιστα τους πιστούς 

να βρουν τη δικαίωση μέσα από την εμπειρία ενός δικού τους προσωπικού μαρτυρίου. 

Στην ετήσια επέτειο της Καρμπάλα, την ημέρα της Ασούρα, οι Σιίτες γιορτάζουν 

μαστιγώνοντας τον εαυτό τους, θρηνώντας τον αδικοχαμένο Ιμάμη και γενικά 

εκφράζοντας με κατάρες το πάθος μιας καταδυναστευμένης θρησκευτικοπολιτικής 

κοινότητας. Με το μυαλό λοιπόν στην Καρμπάλα τα νέα παιδιά του Ιράν βάδιζαν 

πρόθυμα προς το θάνατο στον πόλεμο με το Ιράκ. Όπως κι οι νεαροί μαχητές των σιιτικών 

οργανώσεων Αμάλ και Χέζμπαλλάχ2 στο Λίβανο δε διστάζουν να τιναχθούν στον αέρα, 

μαζί με τα γεμάτα εκρηκτικά αυτοκίνητά τους, πέφτοντας πάνω σε αντίπαλους στρατιωτι-

κούς στόχους. Με αυτό το τρόπο πιστεύουν πως δικαιώνουν τη θυσία του Χουσεΐν και 

πως πλησιάζουν κοντύτερα στην ολοκλήρωση θυσιάζοντας τον εαυτό τους για υψηλές 

                                                           
2 Χεζμπαλλάχ: Χέζμπ - αλλάχ, στην Αραβική γλώσσα σημαίνει «το κόμμα του Θεού» 
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αρχές, ιδανικά και για τη δόξα του Ισλάμ και του Προφήτη (ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1989, 

36-37). 

ΤΖΙΧΑΝΤ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ - ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 

 Ετυμολογικά, η ρίζα J.h.d. δηλώνει την έννοια της προσπάθειας και, ευρύτερα, την 

έννοια της συνεχούς αντίδρασης, της μη εγκατάλειψης στην απελπισία. Το τζιχάντ (στην 

Αραβική, «αγώνας, πάλη», «μάχη») είναι θρησκευτικό καθήκον το οποίο επιβάλλει στους 

μουσουλμάνους τον πόλεμο για τη διάδοση του Ισλάμ. 

  Ωστόσο, η λέξη με την πάροδο του χρόνου κατέληξε να σημαίνει οποιαδήποτε 

σύγκρουση η οποία προκαλείται για λόγους αρχής ή πίστης, και συχνά μεταφράζεται ως « 

ιερός πόλεμος ». Αρχικά, διακρίνει τέσσερις τρόπους με τους οποίους ο πιστός μπορεί να 

επιτελέσει το καθήκον του τζιχάντ: με την καρδιά, με τη γλώσσα, με το χέρι ή με το σπαθί. 

Ο πρώτος τρόπος σημαίνει ότι ο πιστός πρέπει να εξαγνίσει την καρδιά του 

αντιπαλεύοντας τον διάβολο και υπερνικώντας τις προτροπές του να πράξει το κακό. 

Έπειτα, η διάδοση του Ισλάμ με τη γλώσσα ή με το χέρι επιτελείται κυρίως 

υποστηρίζοντας το ορθό και δίκαιο διορθώνοντας το σφάλμα και το άδικο. Ο τελευταίος 

τρόπος για να εκπληρώσει κανείς αυτό το καθήκον μέσω του χεριού ή του σπαθιού είναι 

να εξαπολύσει πραγματικό πόλεμο εναντίον των απίστων και των εχθρών της ισλαμικής 

πίστης. Ειδική μεταχείριση επιφυλάσσεται για όσους ομολογούν πίστη σε μια θεία 

αποκάλυψη, ιδιαίτερα για τους χριστιανούς και τους Εβραίους, οι οποίοι έχουν την 

επιλογή είτε να ασπασθούν το Ισλάμ ή να υποταχθούν στην ισλαμική κυριαρχία και να 

καταβάλλουν κεφαλικό και έγγειο φόρο. Στην περίπτωση απόρριψης των δύο αυτών 

επιλογών τότε κηρύσσεται τζιχάντ (ISTORIA.GR 2001). 

  Το σύγχρονο Ισλάμ προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στον αγώνα του πιστού με τον 

ίδιο τον εαυτό του και δικαιώνει τον πόλεμο εναντίον άλλων εθνών μόνον ως μέσο 

άμυνας, όταν η πίστη διατρέχει κίνδυνο. Σε ολόκληρη την ιστορία του Ισλάμ, οι πόλεμοι 

εναντίον μη μουσουλμάνων, ακόμη και αν είχαν πολιτική χροιά, ονομάζονταν τζιχάντ, 

ώστε να εκφράζεται ο θρησκευτικός τους τόνος. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα κατά τον 18ο και 19ο 

αιώνα στην Ισλαμική Αφρική νότια της Σαχάρας, όπου αποκαλούσαν τις θρησκευτικό-



  13    

 

   

πολιτικές κατακτήσεις ως «τζιχάντ». Όσο ζούσε ακόμη ο Μωάμεθ είχε υπογραμμιστεί ότι 

ο χαρακτήρας της πολεμικής δράσης ήταν υποδεέστερος απέναντι στην αξία της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας στη σχέση της με τη θεότητα. Αυτό εμφανίζεται σε έναν 

μυστηριώδη λόγο που αποδίδεται στον Προφήτη, όταν κατά την επιστροφή του από μια 

νικηφόρα εκστρατεία, άρχισε να κλαίει. Μόλις κάποιος τον ρώτησε να μάθει τον λόγο, 

εκείνος απάντησε: « Μόλις κάναμε έναν πόλεμο, αλλά αυτό είναι το "μικρό τζιχάντ", το 

πιο εύκολο. Τώρα όμως πρέπει να κάνουμε το "μεγάλο τζιχάντ" εναντίον του ίδιου του 

εαυτού μας. Πρόκειται για τον αγώνα για τη βελτίωσή μας, την προσωπική μας ανάταση, 

και αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο και αξιέπαινο» (ISTORIA.GR 2001). 

 Το τζιχάντ στο Κοράνι εμφανίζεται με τρεις κύριες παραδοχές. Τη δυναμική 

υπέρβαση του «είναι», την πολεμική επιχείρηση με τη στενή έννοια και την πνευματική 

ανάταση. Συνδέει τους δύο μεγάλους πόλους της ανθρώπινης δράσης: τον μυστικό και τον 

πολιτικό. Σύμφωνα με ένα «χαντίθ» (λόγος) που αποδίδεται στον δεύτερο χαλίφη, τον 

Ομάρ, το τζιχάντ διακηρύσσεται ως «καθήκον» των πιστών για να χύνεται το αίμα των 

πολυθεϊστών και το "ριμπάτ"3  για να μην χύνεται το αίμα των μουσουλμάνων, η δεύτερη 

αυτή πράξη εκτιμάται περισσότερο από τον Θεό παρά η πρώτη που επιτάσσει ότι πρέπει 

να χύνεται το αίμα των απίστων» (ISTORIA.GR 2001). 

 Στην αρχή επικρατούν οι ανάγκες της επιβίωσης της κοινότητας και αν αυτή η 

κοινότητα έχει περίσσευμα δυνάμεων, πρέπει να επεκταθεί πέραν των γεωγραφικών ορίων 

της και να εξασφαλίσει την βασιλεία του θεϊκού νόμου επάνω στη γη. Ο «λόγος» του 

τζιχάντ είναι λοιπόν απόλυτος, πρόκειται για την υπεράσπιση των δικαίων του Θεού 

έναντι των «φίλων του Σατανά». Η υπεράσπιση αυτή αποτελεί καθήκον δικαιοσύνης και 

διασφαλίζει την ανανέωση της αρχικής συνθήκης με την οποία ο Θεός όρισε τον Αδάμ ως 

αντιπρόσωπό του επί γης. Στο σύμφωνο αυτό το δίκαιο του Θεού εμπεριέχει το καθήκον 

του «μουτζαχίντ», υποχρέωση που αφορά τόσο στα μέσα (σεβασμός των επιταγών του 

νόμου κατά τη διάρκεια της πράξης) όσο και στο αποτέλεσμα (η πράξη γίνεται με σκοπό 

να εδραιωθεί η θεϊκή τάξη). Με την έννοια αυτή, οι εκστρατείες του τζιχάντ έχουν 

συγκριθεί με μια ενεργοποιημένη προσευχή, με έναν έκτακτο και δρώντα μοναχισμό, με 

                                                           
3 από τη ρίζα r.b.t.: που σημαίνει τον δεσμό με την έννοια της ζεύξης της σκευής των αλόγων πριν από την 
εκστρατεία από όπου η ιδέα της σταθερότητας, της εμμονής στη φρούρηση των συνόρων του θρησκευτικού 
χώρου. 
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μια «αναχώρηση», όχι στην πνευματική ενατένιση αλλά στην πραγμάτωση. Έτσι οι 

πόλεμοι διακρίνονται ανάλογα με τη διαβάθμιση του ιερού τους χαρακτήρα: πρώτος είναι 

ο κατ’ εξοχήν ιερός πόλεμος, το «τζιχάντ στον δρόμο του Θεού» που στρέφεται 

ουσιαστικά εναντίον των εδαφών των απίστων. Ακολουθούν οι διάφοροι εσωτερικοί 

πόλεμοι τους οποίους επιβάλλει το κοινό συμφέρον, οι πόλεμοι εναντίον των αποστατών 

και κατόπιν εναντίον των σχισματικών που έχουν συγκροτήσει στρατιωτικές ομάδες, 

έπειτα από το πνευματικό και συναισθηματικό ρήγμα που προκάλεσε στο Ισλάμ η 

διαίρεση ανάμεσα σε σουνίτες και σιίτες (ISTORIA.GR 2001). 

 Με την έννοια αυτή, το τζιχάντ είναι μια ιδιαίτερη εφαρμογή της «αντάλα» 

(δικαιοσύνης) και ένας τρόπος ρύθμισης του «διεθνούς δικαίου». Η επιδίωξη της 

μουσουλμανικής έννομης τάξης επί γης αποτελεί το καλύτερο εγχείρημα ώστε να επιτύχει 

ο άνθρωπος την τελική επουράνια ανταμοιβή του: τον παράδεισο, δηλαδή την προσέγγιση 

με τον Θεό. Η επίτευξη αυτού του σκοπού υποχρεώνει το άτομο να υπερβεί την επίγεια 

μοίρα του. Με την έννοια αυτή, τελικός σκοπός του τζιχάντ δεν είναι ο περισσότερο ή 

λιγότερο άμεσος προσηλυτισμός ατόμων, γιατί ο βιασμός των συνειδήσεων αντιβαίνει τη 

θεία βούληση. Συνεπώς, η ενδεχόμενη θανάτωση του εχθρού που συλλαμβάνεται ένοπλος 

πηγάζει από την ανάγκη να εκκαθαριστούν όσοι δεν συμμορφώνονται με το καθεστώς της 

ειρήνης και όχι να φονευθούν οι άπιστοι. Έτσι, κάθε μουσουλμάνος βρίσκεται ενώπιον 

μιας θεμελιώδους, υπαρξιακής και εσχατολογικής επιλογής: «Όσοι πιστεύουν, μάχονται 

στον δρόμο του Θεού και όσοι απιστούν μάχονται στον δρόμο του Στασιαστή. Έτσι λοιπόν 

να πολεμάτε τους φίλους του Σατανά!». Άρα, η συμμετοχή στον ιερό πόλεμο είναι 

υποχρεωτική για όλους και παρέχει ένα θεμελιώδες πλεονέκτημα εν όψει της αιώνιας 

σωτηρίας. Σύμφωνα με τα «χαντίθ»: «Όποιος παρουσιάζεται στον Θεό χωρίς να μπορεί να 

επικαλεστεί κανένα έργο τζιχάντ, παρουσιάζεται στον Θεό φέροντας μέσα του ένα 

σφάλμα... θα πεθάνει ως αποδεδειγμένος υποκριτής» (ISTORIA.GR 2001). 

 Για παράδειγμα για τους σουνίτες το τζιχάντ αποτελεί ένα κοινοτικό καθήκον που 

αναλαμβάνεται από ένα μόνο τμήμα του πληθυσμού ώστε να εξασφαλίζεται η 

φυσιολογική εξάπλωση και η επιβίωση της «ούμμα». Το ίδιο ισχύει επίσης για την εις 

βάθος μελέτη των θρησκευτικών και νομικών επιστημών ή την άσκηση των τεχνικών και 

των επιτηδευμάτων. Αναφορικά με τους χαριζίτες, οι οποίοι, αν και αποβλέπουν σε μια 
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πουριτανική και άμεση δημοκρατία, αρνούνται τη θέσπιση της εξουσίας, εφόσον το 

καθήκον του τζιχάντ είναι μόνιμο, γενικό και ολοκληρωτικό. Για τους σιίτες, αντίθετα, το 

τζιχάντ, έπειτα από την απόκρυψη του τελευταίου ιμάμη τους, δεν είναι δυνατόν να 

διεξαχθούν σύμφωνα με όσα επιτάσσουν οι ιεροί κανόνες (και μπορούν μόνο να 

διεξαχθούν μέσω εντεταλμένων) και οι δίκαιοι αγώνες υπέρ της μουσουλμανικής 

κοινότητας. Έτσι, η υπέρτατη, σύμφωνα με τη μουσουλμανική ηθική, μορφή του 

μουτζαχίντ δεν είναι τόσο εκείνη ενός νικηφόρου πολεμιστή όσο εκείνη ενός πολεμιστή 

που με λογική και στωικότητα εξακολουθεί να μάχεται για την κοινή σωτηρία και τη δόξα 

των δικαίων του Θεού. Εκείνος τώρα που θυσιάζεται στη σκιά, ο «τρομοκράτης» 

(φενταγίν) που επιδίδεται σε ένα ατομικό εγχείρημα εναντίον αθώων είναι καταδικαστέος 

εάν επιτίθεται εναντίον μουσουλμάνων (ISTORIA.GR 2001). 

 Ο όρος φενταγίν επαναξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια των αντιαποικιοκρατικών 

απελευθερωτικών πολέμων, από τον μοναχικό άνθρωπο και τον μεμονωμένο στρατιώτη, ο 

οποίος είχε τη θέση του στους αγώνες αυτούς. Κατά την πρόσφατη περίοδο, Αιγύπτιοι, 

Αλγερινοί και Παλαιστίνιοι, επανήλθαν στον παλαιό όρο αποκαθάροντάς τον ως έννοια 

ώστε να τον εντάξουν στην επαναστατική τακτική. Στο εξής ο νέος φενταγίν, αρνούμενος 

τον ρομαντισμό και τον μηδενισμό της πράξης, δεν θυσιαζόταν πλέον με τον θάνατό του 

αλλά εντασσόταν στη διαδικασία του συλλογικού αγώνα. Υπολογίζοντας τους κινδύνους, 

εκπληρώνει την αποστολή του μέσα στη μοναξιά, τη στέρηση, τον διανοητικό ασκητισμό. 

Δεν δρα από φανατισμό αλλά από την έννοια της πλήρους στράτευσης, της προσπάθειας 

που μετουσιώνεται μέσα στον ίδιο τον εαυτό του. Η ψυχολογική αυτή ηρεμία κατά τη 

διάρκεια της μάχης επαυξάνεται από την υπόσχεση της ανταμοιβής που επιφυλάσσεται σε 

όσους αποδέχθηκαν να θυσιάσουν τα αγαθά και τις συναισθηματικές δεσμεύσεις αυτού 

του κόσμου υπέρ της πίστης. Γιατί, μολονότι φαίνεται παράδοξο, αυτός ο υπέρτατος τύπος 

του μουσουλμάνου πραγματώνεται μέσα από τον θάνατο. Όπως αναφέρεται στην 

Istoria.Gr (2001): «Ας μάχονται λοιπόν στον δρόμο του Θεού όσοι πωλούν την παρούσα 

ζωή έναντι της έσχατης. Και για όποιον μάχεται στον δρόμο του Θεού, είτε σκοτωθεί είτε 

νικήσει, επιφυλάσσουμε τεράστιο μισθό» (ISTORIA.GR 2001). 

 Το τζιχάντ είναι λοιπόν μια λέξη πλούσια σε έννοιες. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες 

όμως, ορισμένες προβλήθηκαν ιδιαίτερα. Εδώ και αιώνες, η μουσουλμανική κοινότητα 
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αγωνίζεται εναντίον εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η 

νόμιμη άμυνά της απαιτεί την άσκηση αναγκαίας δύναμης ώστε να εξασφαλίζεται η 

ασφάλεια και να εδραιώνεται η πολιτική, οικονομική και κοινωνική τάξη που επιτάσσει το 

Κοράνι για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Κατά το Κοράνι: «Δεν είναι δυνατόν να 

συμβιβαστούμε με τους εχθρούς του Θεού» και κάθε πιστός έχει καθήκον «να διατάσσει 

το καλό και να απαγορεύει το κακό». Η αυστηρή αυτή αντίληψη προκαλεί διάφορα 

προβλήματα, καθώς, εν ονόματι της υπεράσπισης της «ούμμα», δικαιολογείται κάθε 

προληπτική επίθεση, όπως την καταστροφή ενός εχθρού που θα μπορούσε να στραφεί 

εναντίον της. Επιπλέον, μια τρέχουσα πολιτική αντίληψη ορίζει το τζιχάντ ως νόμιμη 

απάντηση σε κάθε επίθεση, απάντηση που πρέπει να δοθεί σύμφωνα με την αρχή της 

αμοιβαιότητας. Σύμφωνα με αυτή τα αντίποινα πρέπει να είναι ανάλογα με τις αδικίες που 

διέπραξαν οι επιτιθέμενοι καθώς και ότι ο πόλεμος πρέπει να σέβεται τους 

ανθρωπιστικούς κανόνες που επιτάσσει το Κοράνι (ISTORIA.GR 2001). 

 Βέβαια πολλοί πόλεμοι και πολλές εξεγέρσεις δεν πληρούσαν πάντα τις 

πνευματικές και νόμιμες προϋποθέσεις του τζιχάντ. Από εδώ πηγάζει η ιστορική και 

σημασιολογική πολλαπλότητα της έννοιας η οποία ποικίλλει και εγκολπώνεται την 

ένθερμη επιθυμία για πνευματική ανύψωση, για ομολογία της πίστης μέσω της υποταγής 

στις εντολές του Θεού, στο κάλεσμά του για υποταγή και έρωτα: αυτό είναι το «μεγάλο 

τζιχάντ». Η κραυγή «Allah Akbar!» (Ο Θεός είναι ο μέγιστος! Θεός μοναδικός, ο μόνος 

μέγας!) που ακούγεται από τη φωνή του μουεζίνη, όταν καλεί σε προσευχή από τον 

μιναρέ, είναι η κραυγή των επιτιθέμενων μουσουλμανικών στρατευμάτων. Έτσι 

πραγματοποιείται η συμβίωση ανάμεσα στη λατρεία που απευθύνεται κατακόρυφα προς 

τον Θεό, την προσευχή που πραγματώνει το «μεγάλο τζιχάντ», το τζιχάντ της 

αυτοκάθαρσης, και στο «μικρό τζιχάντ», τον αγώνα με τους αρνητές του Ισλάμ που 

διεξάγεται οριζόντια, στην έκταση της γης. Σε προσωπικό επίπεδο όμως, το μικρό τζιχάντ 

αποτελεί έργο ευλάβειας, συντελεί στη βελτίωση του ίδιου του πιστού και έτσι αποτελεί 

γι’ αυτόν, μέρος του «μεγάλου τζιχάντ» (ISTORIA.GR 2001). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

   ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΖΙΧΑΝΤ ΑΠΟ ΤΟ 1700  ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

Τα τελευταία 300 χρόνια ήταν καταστροφικά για το Ισλάμ. Οι Μαμελούκοι 

εξοντώθηκαν μετά από ευρωπαϊκή επέμβαση το 1798, οι Σαφαβίδες έσβησαν το 1723, οι 

Μογγόλοι περίπου την ίδια εποχή και τέλος οι Οθωμανοί το 1918. Οι μεγαλύτεροι 

καταστροφείς του Ισλάμ υπήρξαν η φιλελεύθερη Ευρώπη και η απολυταρχική Ρωσία. 

Παρά την πρόσφατη ανεξαρτητοποίηση των περιοχών αυτών δεν έχει παρουσιασθεί μέχρι 

σήμερα αίσθημα μουσουλμανικής ενότητας ή έστω μια αυθεντική αναγέννηση. Ίσως αυτό 

να οφείλεται στο γεγονός ότι από τον ενδέκατο αιώνα η μοναδική πολιτική θεωρία του 

Ισλάμ που αναγνωρίζεται είναι η παθητική υποταγή σε οποιαδήποτε de facto εξουσία, ενώ 

κάθε δημοκρατική διακυβέρνηση παραμένει άγνωστη αντίληψη, μόνο η απολυταρχία 

υπήρξε η πραγματική και βασικά, η μοναδική εμπειρία. Στερούμενοι κάθε ουμανιστικής 

και επιστημονικής παράδοσης, και αναγνωρίζοντας την πολιτιστική και υλική 

καθυστέρηση τους, οι μουσουλμάνοι διακατέχονται ταυτόχρονα από πλέγμα θαυμασμού 

και απέχθειας έναντι της Δύσης. Τόσο ο παραδοσιακός συντηρητικός μουσουλμάνος όσο 

και ο πιο ριζοσπάστης στρατευμένος εξακολουθεί να πιστεύει ότι η υπέρτατη αλήθεια και 

σοφία κείνται στο ανώτερο Ισλάμ και όχι στην κατώτερη Δύση (ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

1989, 17-18). 

Για όσο διάστημα το πείραμα της δυτικοποίησης, ο κοινωνικός εκ-συγχρονισμός 

και η οικονομική ανάπτυξη απέδιδε καρπούς οι συναισθηματικοί δεσμοί με τις 

αρχεγονικές αντιλήψεις της ισλαμικής Ανατολής βρίσκονταν υπό έλεγχο. Ιδιαίτερα 

μάλιστα που όλα αυτά τα χρόνια ο ισλαμισμός δεν αποτελούσε ιδιαίτερα ελκυστική 

προοπτική ούτε και για τα εκσυγχρονιστικά κι εθνικιστικά καθεστώτα του αραβικού 

κόσμου. Τα τελευταία όμως χρόνια η κατάσταση αυτή έχει αρχίσει να μεταβάλλεται 

σχεδόν δραστικά. Οι επανειλημμένες ταπεινώσεις των «επαναστατικών» αραβικών 

καθεστώτων από το μικρό Ισραήλ και η κατάρρευση του διεφθαρμένου καθεστώτος του 

Σάχη κάτω από την ανένδοτη πίεση των Σιιτών Μουλάδων στο Ιράν, έφερε σχεδόν σε 
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ολόκληρο το μουσουλμανικό κόσμο ξανά στο προσκήνιο το Ισλάμ σαν μια δραστική πολι-

τική παλίρροια (ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1989, 18). 

Το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) δεν αποτελεί μια απλή ομάδα ψυχοπαθών, αλλά μια 

θρησκευτική οργάνωση με προσεκτικά εξετασμένες πεποιθήσεις, μεταξύ των οποίων 

βρίσκεται και ο άξονας της επερχόμενης αποκάλυψης. Η εφημερίδα Τhe New York Times 

δημοσίευσε εμπιστευτικά σχόλια του αντιστράτηγου Μάικλ Κ. Ναγκάτα, διοικητή των 

Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ο οποίος παραδέχθηκε ότι μόλις είχε 

αρχίσει να κατανοεί τα αιτήματα του Ισλαμικού Κράτους, «Δεν έχουμε καταπολεμήσει 

την ιδέα» ανέφερε, «Δεν καταλαβαίνουμε καν την ιδέα».  

ΑΛ ΚΑΙΝΤΑ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Ντάνιελ Μπάιμαν, διευθυντής έρευνας του 

Center for Middle East Policy (Ινστιτούτο Brookings), η Αλ Κάιντα4 αναδύθηκε από την 

τζιχάντ κατά των Σοβιετικών μέσα στη δεκαετία του 1980, με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν να 

αξιοποιεί  αυτό που θεώρησαν νίκη απέναντι στην πανίσχυρη ΕΣΣΔ για να δώσουν διεθνή 

διάσταση και εμβέλεια στο δίκτυο που είχαν στήσει. Το όραμα του Μπιν Λάντεν, ήταν η 

δημιουργία μίας εμπροσθοφυλακής, ενός πυρήνα ελίτ μαχητών που θα ηγούνταν του 

διεθνούς αυτού εγχειρήματος, ενώνοντας υπό μια σκέπη τα μικρά τζιχαντιστικά κινήματα 

που μάχονταν κατά των καθεστώτων των χωρών τους υπό μία σκέπη. Το 1990 

επιδιώχθηκε επαναπροσανατολισμός του κινήματος, με στόχο τις ΗΠΑ. Μετά την 9/11 η 

αμερικανική απάντηση ήταν ως γνωστόν σφοδρή, με τον «Πόλεμο κατά της 

Τρομοκρατίας». Στο πλαίσιό του στοχεύθηκαν η ηγεσία της οργάνωσης, επιδιώχθηκε η 

κοπή των «αρτηριών» χρηματοδότησης, καταστράφηκαν τα στρατόπεδα εκπαίδευσης, 

παραβιάστηκαν τα δίκτυα επικοινωνίας και γενικότερα περιορίστηκαν σημαντικά οι 

δυνατότητες λειτουργίας της. Ο θάνατος της χαρισματικής φιγούρας του μπιν Λάντεν και 

η διαδοχή του από τον Αϊμάν αλ Ζαουαχίρι είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω 

αποδυνάμωση της οργάνωσης (ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 2015). 

                                                           
4 Στην Αραβική σημαίνει « η βάση », οποιαδήποτε βάση, από βάση τοποθέτησης κάποιου αντικειμένου 
μέχρι και τοποθέτησης πυραυλικού συστήματος . 
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Το «Islamic State of Iraq and the Levant» Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) του Ιράκ και του 

Λεβάντε, όπου ως Λεβάντε νοείται η Συρία -ISIL ή αλλιώς  «Islamic State of Iraq and 

Syria» Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) του Ιράκ και της Συρίας -ISIS ή όπως το ίδιο 

αυτοαποκαλείται, «Islamic State» (IS) Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), άρχισε ως μια ιρακινή 

οργάνωση, η οποία προέκυψε και «ανδρώθηκε» στη χώρα μετά την αμερικανική εισβολή 

του 2003. Τζιχαντιστικές οργανώσεις συνασπίστηκαν γύρω από τη φιγούρα του Ιορδανού 

Αμπού Μουσάμπ αλ Ζαρκάουϊ, ο οποίος είχε δραστηριοποιηθεί στο Αφγανιστάν τη 

δεκαετία του 1990 και το 2001. Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν χρηματοδότησε τον Αλ Ζαρκάουϊ 

για να «βάλει μπροστά» την οργάνωσή του, αλλά ο δεύτερος στην αρχή αρνήθηκε να 

ορκιστεί πίστη και να ενταχθεί στην Αλ Κάιντα. Παρά του πλήθους των κοινών στόχων, 

ήθελε να είναι ανεξάρτητος. Εν τέλει, το 2004 η οργάνωσή του ονομάστηκε «Αλ Κάιντα 

στο Ιράκ», και ο Αλ Ζαρκάουϊ ορκίστηκε πίστη, δίνοντας ένα ισχυρό «πάτημα» στο Ιράκ 

εν μέσω μιας περιόδου κατά την οποία η Αλ Κάιντα ήταν υπό ισχυρότατη πίεση. Ωστόσο, 

ακόμα και εκείνο τον πρώτο καιρό οι διαφωνίες μεταξύ των δύο οργανώσεων ήταν 

έντονες, καθώς ο Οσάμα Μπιν Λάντεν επιθυμούσε επιχειρήσεις κατά αμερικανικών 

στόχων, ενώ ο Αλ Ζαρκάουϊ επικεντρώθηκε σε ενέργειες εναντίον άλλων σεκτών, 

στοχεύοντας κυρίως σουνίτες «αποστάτες» και το σιιτικό καθεστώς. Οι κτηνώδεις μέθοδοι 

της οργάνωσης προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των σουνιτικών φυλών, που μαζί με τις 

αμερικανικές δυνάμεις στη χώρα, χτύπησαν σκληρά την «Αλ Κάιντα στο Ιράκ» το 2006. 

Για την Αλ Κάιντα επρόκειτο για μεγάλη καταστροφή, καθώς η όλη υπόθεση είχε πλήξει 

το τζιχαντιστικό κίνημα, με τον μπιν Λάντεν να δέχεται προτάσεις για διακοπή σχέσεων με 

το παρακλάδι στο Ιράκ (ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 2015). 

Η κατάσταση άλλαξε το 2011, με το ξέσπασμα του συριακού εμφυλίου. Ο αλ 

Ζαουαχίρι προέτρεψε τους Ιρακινούς τζιχαντιστές να μπουν στον πόλεμο, και ο Αμπού 

μπακρ αλ Μπαγκντάντι, που είχε γίνει επικεφαλής το 2010, έστειλε μικρές ομάδες 

μαχητών στη χώρα για να στηθεί μια οργάνωση. Καθώς η Συρία γλιστρούσε στο χάος, οι 

Ιρακινοί τζιχαντιστές δραστηριοποιούνταν, στήνοντας βάσεις και αποκτώντας και 

εδραιώνοντας πηγές χρηματοδότησης (ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 2015). 

Το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) δημιουργήθηκε ως μια ριζοσπαστική Σουνιτική-

Τζιχαντιστική οργάνωση, η οποία σχεδιάστηκε ιδεολογικά και οργανωτικά με σκοπό να 

http://www.huffingtonpost.gr/2014/11/19/isis-tzixantistes-syria_n_6145334.html
http://www.huffingtonpost.gr/2014/11/19/isis-tzixantistes-syria_n_6145334.html
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κεφαλαιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί τον προοδευτικά αυξανόμενο δογματικό πόλεμο 

στο Ιράκ και εν συνεχεία κατέστη εμφανές ότι φέρει όλα τα δομικά χαρακτηριστικά της 

φρίκης αυτού του πολέμου. Σε αντίθεση με την Αλ Κάιντα, το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) 

ακολουθεί μια ολοκληρωτικά ασυμβίβαστη εκδοχή του Ισλάμ αναφορικά με δογματικές 

διαφορές. Κύριο δόγμα του είναι η απαίτηση και η επιβολή μιας απόλυτης πίστης και 

υποταγής στην δική του και μόνον «εκδοχή» του Ισλάμ. Μόνο τα μέλη του θεωρούνται 

«αληθινοί» Μουσουλμάνοι και ως τέτοιοι, οφείλουν να αποστασιοποιηθούν από άλλους 

Μουσουλμάνους τους οποίους βλέπουν ως απίστους. Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες 

του Ισλαμικού Κράτους και την μοναδική «εκδοχή» του Ισλάμ που αυτό πρεσβεύει, 

αποτελεί απιστία. Ωστόσο, κάθε αντίθεση και αντίσταση στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), 

θεωρείται συνώνυμη με την αποστασία και τιμωρείται με θάνατο. Επίσης, όλοι οι Σιίτες 

μουσουλμάνοι θεωρούνται αποστάτες, που πρέπει να θανατωθούν. Είναι ξεκάθαρο πλέον, 

ότι αυτό που ενίσχυσε και σταθεροποίησε τον κεντρικό ρόλο που παίζει το Ισλαμικό 

Κράτος (ΙΚ) στο Ιράκ, είναι η δογματική του ιδεολογία, το ξεκάθαρο και απόλυτο μίσος 

για το Σιιτικό Ισλάμ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ n.d.). 

Κεντρικό γνώρισμα της ιδεολογίας του Ισλαμικού κράτους αποτελεί το γεγονός ότι 

για να επιβιώσει θα πρέπει να επεκτείνει διαρκώς τα εδάφη5 τα οποία κατέχει καθώς και 

τον πληθυσμό που έχει υπό τον έλεγχό του. Η διακήρυξη της ιδρύσεως του Χαλιφάτου 

από το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) είναι ενδεικτική του μηχανισμού που χρησιμοποιεί και 

αποκαλείται «επιθετική τζιχάντ». Αναμφισβήτητα, η απροσδόκητη επιτυχία της 

εκστρατείας του προσείλκυσε αναμφισβήτητα νέα μέλη στις τάξεις του. Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις της CIA, τον Σεπτέμβριο του 2014, το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ήταν σε θέση να 

κινητοποιήσει μεταξύ 20.000- 31.500 μαχητές, τόσο στο Ιράκ όσο και στη Συρία. Εν 

αντιθέσει, με την αρτηριοσκληρωτική του ιδεολογία, η στρατηγική που ακολουθεί το 

Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) για την στρατολόγηση νέων μελών, είναι βαθιά πραγματιστική. Η 

μεγάλη πλειοψηφία των ανώτατων διοικητικών του στελεχών παραμένουν μέχρι και 

σήμερα Ιρακινοί. Οι  «μεσαίες», τεχνοκρατικές βαθμίδες των στελεχών του προέρχονται 

από τα μεσαία επίπεδα των στρατιωτικών και μυστικών υπηρεσιών του Σαντάμ Χουσεΐν. 

                                                           
5 Ο χάρτης του Ισλαμικού Κράτους όπως αφέθηκε να διαρρεύσει στο διαδίκτυο (Παράρτημα «Α»). 
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Αυτό φυσικά, δεν σημαίνει ότι με κάποιον τρόπο το μπααθικό6 καθεστώς μετεξελίχθηκε 

στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), αλλά περισσότερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι μετά την 

κατάρρευση της κρατικής δομής του Ιράκ, τα μέλη του καθεστώτος «πούλησαν» τις 

υπηρεσίες τους στον πιο επιτυχημένο πλειοδότη ο οποίος σε αυτή την περίπτωση ήταν το 

Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Η πλειοψηφία των στελεχών του Ισλαμικού Κράτους αποτελείται 

από τοπικούς μαχητές οι οποίοι εισήλθαν στις τάξεις του είτε λόγω της οργής που ένιωθαν 

για τις κυβερνήσεις στην Βαγδάτη ή στην Δαμασκό, είτε επειδή αυτομόλησαν από άλλες, 

λιγότερο επιτυχημένες εξτρεμιστικές οργανώσεις (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ n.d.). 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ (ΙΚ) ΕΠΙΖΗΤΑ 

Η οργάνωση είναι ιδιαίτερα ενεργή, το ISIS εκτιμάται ως η μεγαλύτερη απειλή από 

πλευράς τρομοκρατίας σήμερα, ξεπερνώντας σαφώς σε ένταση αυτήν της Αλ Κάιντα, 

λόγω των πολλών  χρημάτων και όπλων που διαθέτει, του πλήθους των μαχητών του και 

της συγκεντρωτικής διοίκησής του. 

Το επονομαζόμενο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) επιδιώκει να οικοδομήσει ένα κράτος  

αλλά με δικούς του όρους. Ως εκ τούτου, έχει ξεπεράσει την τρομοκρατία και ακόμη και 

τις εξεγέρσεις, δημιουργώντας ένα στρατό και κρατικές δομές στο τεράστιο έδαφος που 

ελέγχει. Σε αντίθεση με την Αλ Κάιντα, το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) δεν θεωρεί τον εαυτό 

του ως πρωτεργάτη που αγωνίζεται να αναζωογονήσει τον μουσουλμανικό κόσμο και να 

αναγκάσει τη Δύση να αποχωρήσει από τη Μέση Ανατολή. Αντίθετα, θέλει να 

οικοδομήσει ένα κράτος, να το καθαρίσει και στη συνέχεια να το επεκτείνει με κεντρικό 

σύνθημα  «baqiya wa tatamadad», «διαρκές και επεκτεινόμενο» . Καταπολεμώντας τους 

άμεσους εχθρούς του, όπως το καθεστώς των Αλεβιτών7 στη Συρία, των Σιιτών, το 

                                                           
6 Το Αραβικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Μπάαθ ( Χιζμπ Αλ-Μπάαθ Αλ-Αραμπί Αλ-Ιστιρακί) ήταν ένα πολιτικό 
κόμμα που ιδρύθηκε στη Συρία από τους Μισέλ Αφλάκ, Σαλάχ αλ-Ντιν αλ-Μπίταρ και τους συνεργάτες 
του Ζακί αλ-Αρσουζί. Το κόμμα ευαγγελιζόταν τον Μπααθισμό ( Αλ-Μπάαθ ή Μπάαθ που σημαίνει 
«αναγέννηση» ή «ανάσταση»), που είναι μια ιδεολογία - ανάμειξη αραβικού εθνικισμού, παναραβισμού, 
αραβικού σοσιαλισμού και αντι-ιμπεριαλιστικών συμφερόντων. Ο Μπααθισμός ζητά ενοποίηση του 
αραβικού κόσμου σε ένα ενιαίο κράτος. Το σύνθημά του, «Ενότητα, Ελευθερία, Σοσιαλισμός», αναφέρεται 
στην αραβική ενότητα, και την ελευθερία από μη αραβικό έλεγχο και παρεμβολές. Το πραξικόπημα του 
1966 είχε ως αποτέλεσμα να διαιρεθεί το κόμμα Μπάαθ μεταξύ της Ιρακινής και της Συριακής παράταξης. 
7
 Οι Αλεβήδες ή Αλεβίτες (στην τουρκική γλώσσα Alevi) είναι θρησκευτική και πολιτιστική κοινότητα 

στην Τουρκία και δευτερευόντως σε άλλες χώρες με δεκάδες εκατομμύρια μέλη. Ο Αλεβισμός (ή 
Αλεβιτισμός) έχει ορισμένες ομοιότητες με το σιιτικό Ισλάμ αλλά θεωρείται μία ανεξάρτητη θρησκεία. Η 
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καθεστώς του Ιράκ και τους υποτιθέμενους εχθρούς στο έδαφός του όπως οι θρησκευτικές 

μειονότητες και οι άστεγοι σουνίτες που αποτελούν και τους σημαντικότερους στόχους 

του. Το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) θέλει να εδραιώσει τον έλεγχο της επικράτειας στις 

σουνιτικές περιοχές του Ιράκ και της Συρίας και να επεκταθεί από εκεί. Αυτό 

περιλαμβάνει όχι μόνο την κατάκτηση περισσότερης επικράτειας στις δύο αυτές χώρες, 

αλλά και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στη χώρα της Ιορδανίας, του Λιβάνου και της 

Σαουδικής Αραβίας από όπου και στρατολογεί μαχητές και κατά περιόδους  ενεργεί 

τρομοκρατικές επιθέσεις. Παρά το γεγονός του ότι το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) τρομοκρατεί 

τους εχθρούς του,  λαμβάνοντας από αυτούς το χαρακτηρισμό της τρομοκρατικής ομάδας, 

όπως κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και πολλές άλλες δυτικές χώρες, είναι αληθινό αλλά 

και παραπλανητικό. Όπως επισημαίνει η Jessica Lewis του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του 

Πολέμου, η στρατηγική του Ισλαμικού Κράτους «στηρίζεται βασικά στην στρατιωτική 

ανωτερότητα», επιδιώκουν να κατακτήσουν, ο σεχταρισμός είναι σημαντικός για την 

επιτυχία του Ισλαμικού Κράτους. Ακριβώς όπως ο Αμπου Μουσάμπ Αλ Αμπου Μουσάμπ 

Αλ Ζαρκάουι    έχτισε ένα κίνημα με την υποκίνηση του θρησκευτικού πολέμου στο Ιράκ, 

ο διάδοχός του  Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι  έχει εκμεταλλευτεί και επιδεινώνει τον 

σεχταρισμό στο Ιράκ και τη Συρία για την οικοδόμηση υποστήριξης. Το Ισλαμικό Κράτος 

(ΙΚ) θεωρεί τους Σιίτες και άλλους μουσουλμάνους "αποκλίνοντες" όπως οι Γιαζιδείς, ως 

χειρότερους από τους άπιστους και πιστεύει ότι ο αγώνας ενάντια στους μη 

μουσουλμάνους θα πρέπει να περιμένει μέχρι την εκκαθάριση των θρησκευτικών 

μειονοτήτων από το μουσουλμανικό σώμα. Όταν το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) αποσπάστηκε 

από την Αλ Κάιντα, το έπραξε στο όνομα του σεκταρισμού, με έναν ηγέτη να δηλώνει ότι 

«κανείς δεν θα μας σταματήσει από την καταπολέμηση των Αλεβηδών και τη διένεξη της 

τζιχάντ στη Συρία! ...». Ακόμη και μια ισλαμική ομάδα όπως η Χαμάς θεωρείται 

αποκλίνουσα, καθώς ακολουθεί τη μουσουλμανική αδελφότητα. Δεν αποτελεί έκπληξη το 

γεγονός ότι όλες οι μειονότητες, ακόμα και πολλοί σουνίτες, φεύγουν όταν πλησιάζουν οι 

ισλαμικές κρατικές δυνάμεις ακόμα και η σημαία της ομάδας  είναι μια προσπάθεια να 

αναδημιουργηθεί η σημαία του Προφήτη Μωάμεθ. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι, 

λόγω αυτού του σεκταριστικού προσανατολισμού, το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) αντλεί έντονα 

                                                                                                                                                   
ονομασία των Αλεβήδων προέρχεται από το όνομα του γαμπρού του Μωάμεθ,Αλι ιμπν Αμπου Τάλιμπ, ο 
οποίος είχε παντρευτεί την πιο αγαπημένη από τις τέσσερις κόρες του Μωάμεθ, την Φατιμά.  

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
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τις διδασκαλίες του Ουαχαμπiσμου 8, ονομασία προερχόμενη από έναν κήρυκα και λόγιο 

του δέκατου όγδοου αιώνα, τον  Μουχάμαντ ιμπν Αμπντ αλ Ουαχάμπ (1703-1792). Αυτός 

ξεκίνησε ένα κίνημα αφυπνισμού στην απομακρυσμένη, αραιοκατοικημένη περιοχή 

του Νατζντ9, υποστηρίζοντας την κάθαρση από πρακτικές όπως η δημοφιλής «λατρεία 

των αγίων» και η επίσκεψη σε βωμούς και μαυσωλεία, ευρέως διαδεδομένες μεταξύ των 

μουσουλμάνων, αλλά τις οποίες θεωρούσε ειδωλολατρεία, ακαθαρσία και νεοτερισμό στο 

Ισλάμ. Η ομάδα χρησιμοποιεί κείμενα από τη Σαουδική Αραβία στα σχολεία της, 

καταστρέφει τα ιερά των χριστιανικών προφητών και των μη Σουνιτών τόπων λατρείας 

και έχει θρησκευτική αστυνομία προκειμένου να επιβάλλει τη συμμετοχή στα 

θρησκευτικά καθήκοντα των πολιτών. Το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) βασίζεται επίσης σε ένα 

χιλιετιακό σκέλος μέσα στο Ισλάμ. Οι αρχαιολόγοι έχουν εμπλακεί σε μια συζήτηση ότι η 

αποκάλυψη βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι η σύγκρουση στη Συρία είναι η μάχη μεταξύ των 

δυνάμεων του Θεού και των εχθρών του. Αυτό παρακινεί μόνο μια μειοψηφία όσων 

πρόκειται να πολεμήσουν, αλλά αντικατοπτρίζει την άποψη ότι η Συρία βρίσκεται στην 

καρδιά των αραβικών και μουσουλμανικών κόσμων, ιστορικά και συμβολικά. Η Συρία 

έπεσε γρήγορα καθώς οι μουσουλμανικοί στρατοί εξαπλώθηκαν από την Αραβική 

Χερσόνησο μετά τη γέννηση του Ισλάμ και ήταν ο πυρήνας μιας από τις σημαντικότερες 

δυναστείες του Ισλάμ των Ουμαγίαδων που αποτελούν την πρώτη μεγάλη μουσουλμανική 

δυναστεία και κυβερνούν την αυτοκρατορία του Χαλιφάτου απο το 661 έως το 750 μ.Χ..  

Οι χαντίθ υπογραμμίζουν τη σημασία της Συρίας ως σκηνή των τελευταίων μαχών.  Όπως 

εξηγεί ο ειδικός του Ισλάμ William McCants «Η Συρία είναι πολύ σημαντική σε αυτή την 

υπόθεση. Στις πρώτες ισλαμικές προφητείες για το τέλος των ημερών, λίγες περιοχές 

έχουν μεγαλύτερη σημασία από τη Συρία. Ο προφήτης συνιστά στους μαχητές του κατά τη 

                                                           

8 Ο Ουαχαμπισμός (Wahhābiya) αποτελεί θρησκευτικό κίνημα ή κλάδο του σουνιτικού Ισλάμ. Έχει 

περιγραφεί ποικιλοτρόπως ως υπερσυντηριτικό, φονταμενταλιστικό, πουριτανικό, ισλαμικό μεταρυθμιστικό 

κίνημα, με σκοπό την αποκατάσταση της καθαρής μονοθεϊστικής λατρείας ( ταουχίντ) από μελετητές και 

υποστηρικτές, αλλά και ως εξτρεμιστικό ψευδοσουνιτικό κίνημα, από τους αντιπάλους του. Οι υποστηρικτές 

του κινήματος συχνά αντιτίθενται στον όρο «Ουαχαμπισμός» θεωρώντας τον υποτιμιτικό και προτιμούν να 

αποκαλούνται Σαλαφιστές ή μουαχίντ. Το κίνημα αντλεί επίσης από τις διδασκαλίες του θεολόγου του 

μεσαίωνα, Ιμπν Ταϊμίγια και του νομικού Αχμάντ ιμπν Χανμπαλ.  

 
9
 Η Νατζντ είναι μια από τις 5 περιφέρειες της Σαουδικής Αραβίας. Καλύπτει όλο το κεντρικό τμήμα της 

Αραβικής Χερσονήσου.  
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διάρκεια των τελευταίων μαχών να πάμε να πολεμήσουν στη Συρία αν μπορούν 

διαφορετικά να πάνε στην Υεμένη». Ο προφήτης μιλά επίσης για μια ομάδα πιστών «οι 

αληθινοί πιστοί» που θα επιμείνουν μέχρι το τέλος και θα πολεμήσουν στις τελευταίες 

μάχες. Θα συγκεντρωθούν στη Συρία - στη Δαμασκό - και γύρω από την Ιερουσαλήμ, 

όπου θα αγωνιστούν για τον Θεό μέχρι την τελευταία ώρα. (DANIEL BYMAN 2015) 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ 

ΚΡΑΤΟΥΣ 

Το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) αποτελεί την καλύτερα χρηματοδοτούμενη τρομοκρατική 

οργάνωση στην ιστορία. Μέχρι σήμερα ελέγχει πολλά εδάφη στη Συρία και στο Ιράκ και 

υποστηρίζει αποτελεσματικά την δομή της εξουσίας του με απώτερο σκοπό την εγκαθίδρυση ενός 

αχανούς Ισλαμικού Χαλιφάτου. Όπως αναφέρεται από τον Daniel Byman στο βιβλίο του Al 

Qaeda, The Islamic State and The Global Jihadist Movement το Ισλαμικό  Κράτος 

αξιοποιώντας τον αυξανόμενο σεχταρισμό στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας, καθώς και 

την αδυναμία και την επιείκεια της ιρακινής κυβέρνησης, έχει αυξήσει σταθερά τη δύναμή 

του.  Είναι πλέον «νικητής» και η πιο εξέχουσα ομάδα που αγωνίζεται στα καθεστώτα στο 

Ιράκ και τη Συρία. Οι νίκες του έχουν προκαλέσει τεράστια αύξηση του αριθμού των 

μαχητών που επιθυμούν μερίδιο της αίγλης του, ο Οργανισμός Κεντρικής Υπηρεσίας 

Πληροφοριών εκτιμά ότι από τον Σεπτέμβριο του 2014, το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) έχει 

ίσως και 31.000 μαχητές. Τον Φεβρουάριο του 2015, ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου 

για την Αντιτρομοκρατία κατέθεσε ότι πάνω από 20.000 ξένοι μαχητές από 90 χώρες είχαν 

πάει στο Ιράκ και τη Συρία, συμπεριλαμβανομένων 3.400 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και 

τη Δυτική Ευρώπη και ότι η πλειοψηφία τους αγωνίζεται για το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).  Το 

Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) κατέσχεσε επίσης τεράστιες ποσότητες όπλων και εξοπλισμού όταν 

κατέλαβε εδάφη που έλεγχαν οι Συριακές και οι Ιρακινές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων 

των αμερικανικών όπλων που παρασχέθηκαν στον Ιρακινό Στρατό, και τώρα πλέον 

διαθέτει ακόμα και πυραύλους επιφανείας, αντιαρματικά όπλα και άλλα. 

 Το 2014, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εκτίμησε ότι το Ισλαμικό 

Κράτος (ΙΚ) είχε έσοδα 500.000.000 δολαρίων από την κατάληψη τραπεζών στο Βόρειο 

και στο Δυτικό Ιράκ. Οι τράπεζες δεν αποτελούν την μοναδική πηγή εσόδων όμως για το 
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Ιλαμικό Κράτος (ΙΚ). Οι μαχητές του λεηλατούν σπίτια, κλέβουν αυτοκίνητα, απαγάγουν 

και συμμετέχουν στο εμπόριο όπλων και ανθρώπων καθώς και στην αρχαιοκαπηλία.  Είναι 

μια πηγή εσόδων η οποία βασίζεται στην κατοχή εδαφών. Όσες περισσότερες περιοχές 

ελέγχουν, τόσο πιο πολύ μπορούν να καταφεύγουν σε κλοπές. (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ n.d.) 

Επίσης η εξωτερική χρηματοδότηση βοηθά στη διατήρηση του Ισλαμικού Κράτους 

(ΙΚ). Οι πλούσιοι δωρητές στις χώρες του Περσικού Κόλπου, όπως το Κουβέιτ, το Κατάρ 

και η Σαουδική Αραβία, χρηματοδότησαν ιστορικά μια σειρά σουνιτών μαχητών, μεταξύ 

των οποίων και οι Σαλαφί-τζιχάντιστές εξαιτίας της αλληλεγγύης των θρησκειών, για να 

πολεμήσουν το Ιράν ή επειδή μοιράστηκαν και άλλα στοιχεία των στόχων των μαχητών. 

Μέγιστης σημασίας όμως είναι τα χρήματα που κερδίζει το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) επειδή 

ελέγχει την επικράτεια. Το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) επιβλέπει μερικούς από τους Συρίακους 

και τον πιο κερδοφόρο πετρελαϊκό πόρο του Ιράκ, ελέγχοντας ίσως 50.000 βαρέλια 

ημερησίως στην παραγωγή και χρησιμοποιεί μακροχρόνιες διαδρομές λαθρεμπορίου για 

την πώληση πετρελαίου και εξευγενισμένων προϊόντων του στη μαύρη αγορά. Το 

λαθρεμπόριο πετρελαίου έφθασε τα 2 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα το Σεπτέμβριο του 

2014, αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της Αλ Κάιντα γύρω στις 9/11 

ανερχόταν μόνο σε 30 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, αν και αυτό πιθανότατα μειώθηκε 

εξαιτίας των επιθέσεων των ΗΠΑ στους Ισραηλινούς λαθρεμπόρους που συνδέονται με το 

Ισλάμ. (DANIEL BYMAN 2015) Για αυτόν ακριβώς τον λόγο η συμμαχία, της οποίας 

ηγούνταν οι ΗΠΑ, ξεκίνησε να βομβαρδίζει διυλιστήρια πετρελαίου. Πάρα ταύτα όμως, το 

Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) δεν χρειάζεται διυλιστήρια για να έχει έσοδα από το πετρέλαιο. Το 

ακατέργαστο πετρέλαιο το οποίο εξάγει από το έδαφος, έχει από μόνο του μεγάλη 

χρηματική αξία. 

 Τέλος σύμφωνα με έρευνα του Financial Action Task Force, το 2015, μεγάλο 

μέρος των εσόδων του Ισλαμικού Κράτους προερχόταν από τις περιοχές τις οποίες είχε 

καταλάβει10, μέσω φόρων για επιχειρήσεις, διοικητικών τελών για κυβερνητικές 

υπηρεσίες, ή φόρων για εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών. Κάποιες εκτιμήσεις βάζουν το 

συνολικό εισόδημά τους στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Το Ισλαμικό Κράτος 

(ΙΚ) χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα για να πληρώσει τους μαχητές του, δίνοντάς τους 
                                                           
10 Οι κτήσεις και οι απώλειες εδαφών του Ισλαμικού Κράτους  κατά τα έτη 2015-2016 (Παράρτημα «Α»). 
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ακόμη διαμερίσματα, μπόνους όταν παντρεύονται και αποκτούν παιδιά καθώς και για την 

στρατολόγηση νέων μαχητών αλλά και για να διευκολύνουν το ταξίδι αυτών στο πεδίο της 

μάχης - χτυπήματος. 

Το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) από τα τέλη του 2014 ελέγχει μια επικράτεια που στο 

απόγειο της ήταν περίπου το μέγεθος της Βρετανίας, αν και μεγάλο μέρος της περιοχής 

είναι αραιοκατοικημένο, είναι ισχυρό ιδιαίτερα στις συριακές επαρχίες της Ράκκα, 

Ιντλεμπ, Ντέιρ αλ-Ζορ και του Χαλέπι, καθώς και στα τμήματα του δυτικού Ιράκ, 

συμπεριλαμβανομένων μεγάλων πόλεων όπως η Μοσσούλη. Με παρουσία τόσο στη Συρία 

όσο και στο Ιράκ, μπορεί να μετατοπίσει τις βάσεις και την ηγεσία του καθιστώντας 

δύσκολη, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους, να εντοπίσουν και να πλήξουν 

σημαντικούς στόχους και ηγέτες. Το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) έχει αποδειχθεί  στρατιωτικά 

πιο αποτελεσματικό από τους τοπικούς εχθρούς του για διάφορους λόγους. Οι μαχητές της 

ομάδας είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένοι, καθιστώντας τους πιο πρόθυμους να αναλάβουν 

κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων αυτοκτονίας. Η οργάνωση έχει επίσης 

προσελκύσει πρώην ιρακινούς στρατιωτικούς και πολλοί από τους ηγέτες της απέκτησαν 

πολεμική εμπειρία κατά τη διάρκεια των μαχών κατά των αμερικανικών και συμμαχικών 

δυνάμεων στο Ιράκ. Όπως η Αλ Κάιντα, έτσι και το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) έχει ισχυρή 

οργανωτική δομή. Εκτός από τον κύριο ηγέτης, έχει άλλους δύο αναπληρωτές, ένας για το 

Ιράκ και ένας για τη Συρία. Υπάρχουν κυβερνήτες για τις επαρχίες που ελέγχει στο Ιράκ 

και τη Συρία, καθώς και άλλους αξιωματούχους που σχηματίζουν συνολικά ένα μεγάλο 

σύνολο διοικητών. Κάτω από κάθε κυβερνήτη είναι τα τοπικά συμβούλια που χειρίζονται 

τη χρηματοδότηση, τα στρατιωτικά θέματα, το προσωπικό, τις πληροφορίες, τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης κ.ο.κ. Ένα άλλο συμβούλιο διασφαλίζει ότι οι τοπικές αποφάσεις 

συμμορφώνονται με τον ισλαμικό νόμο (όπως την ερμηνεύει το ίδιο). Το Ισλαμικό Κράτος 

έχει επίσης έναν υπουργό Εξωτερικών Αγωνιστών και βομβιστών αυτοκτονίας. Νέοι 

πολεμιστές εισέρχονται με λεπτομερή και ιδιαίτερα γραφειοκρατικοποιημένο τρόπο. Τα 

προσωπικά τους στοιχεία καταγράφονται και τα διαβατήρια αντιγράφονται ή λαμβάνονται 

πριν να τους δοθούν όπλα ή εκπαίδευση. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της στρατιωτικής 

επιτυχίας του Ισλαμικού Κράτους έχει να κάνει με την αδυναμία των εχθρών της. Αν και 

οι Ηνωμένες Πολιτείες παρείχαν δισεκατομμύρια ως βοήθεια στις ιρακινές δυνάμεις, ο 
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πρώην πρωθυπουργός του Ιράκ, Νούρι αλ Μαλίκι, όρισε πολιτικούς πιστούς και όχι 

αρμόδιους ηγέτες, ως ανώτερους αξιωματούχους. Επιπλέον, η διακριτική μεταχείριση του 

καθεστώτος κατά των Σουνιτών του Ιράκ υπονόμευσε το ηθικό μεταξύ των Σουνιτών 

στρατιωτών, οι οποίοι είχαν ελάχιστο ενδιαφέρον να αγωνιστούν για μια κυβέρνηση που 

τους περιφρονεί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα έναν Ιρακινό στρατό που ενώ ήταν καλά 

οπλισμένος και εξοπλισμένος κατέρρεε  όταν έρχονταν αντιμέτωπος στο πεδίο της μάχης 

με τους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους. Στη Συρία, το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) συχνά 

καταπολεμά άλλες ομάδες που είναι διαιρεμένες και λιγότερο έμπειρες. Θα ήταν δύσκολο 

να σταθεί σε μεγάλο αριθμό ειδικευμένων στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά προς το παρόν 

δεν αντιμετωπίζει αυτόν τον κίνδυνο. Το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) χρησιμοποιεί ένα μίγμα 

τακτικής. Οι μαχητές του προσπαθούν να δολοφονήσουν ηγέτες και να εκφοβίσουν τις 

δυνάμεις ασφαλείας. Ασχολείται επίσης με πιο συμβατικές λειτουργίες, χρησιμοποιώντας 

ένα συνδυασμό παραδοσιακών τακτικών και βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας για να 

τρομοκρατήσει και να νικήσει τις δυνάμεις του εχθρού. Η στρατιωτική ικανότητα του 

Ισλαμικού Κράτους βελτιώθηκε καθώς συστηματικά ενσωμάτωσε πρώην αξιωματικούς 

ασφαλείας από το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν στην ηγεσία του.  Το Ισλαμικό Κράτος 

(ΙΚ) προσπαθεί επίσης να δωροδοκήσει τους φυλετικούς ηγέτες για να κερδίσει την 

υποστήριξη του. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους έχουν εντείνει τις 

αεροπορικές επιθέσεις, το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) έχει προσαρμόσει τις τακτικές του, 

διασκορπίζοντας τις δυνάμεις του, λειτουργώντας περισσότερο τη νύχτα. Στις περιοχές 

που ελέγχει, το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), κυβερνά με τον δικό του βάναυσο τρόπο. 

Προσφέρει μια μεσαιωνική μορφή νόμου και τάξης, το προσωπικό της αστυνομίας των 

τοπικών κοινοτήτων, τόσο για να σταματήσει το έγκλημα όσο και για να διασφαλίσει την 

τήρηση των δρακόντειων κανόνων του Ισλαμικού Κράτους χρησιμοποιεί ακραίες 

μεθόδους και αυστηρές ποινές όπως, ακρωτηριασμό για κλοπή, λιθοβολισμό μέχρι 

θανάτου λόγω μοιχείας. Βέβαια στη προσπάθεια να εδραιώσει την κυριαρχία του το 

Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) φτιάχνει σχολεία, επιδοτεί αγαθά όπως το ψωμί, παρέχει 

στοιχειώδεις υπηρεσίες, εξασφαλίζει την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού 

αερίου, επισκευάζει δρόμους και αποκαθιστά τις υποδομές. (DANIEL BYMAN 2015) 
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Το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) είναι ένας βίαιος κατακτητής χωρίς να διστάζει να 

εκτελεί συλληφθέντες στρατιώτες. Όταν το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) σάρωσε το Ιράκ, 

εκατοντάδες χιλιάδες Ιρακινοί ειδικά οι Σιίτες που ζούσαν στα νεοαποκτηθέντα εδάφη και 

θρησκευτικές μειονότητες όπως οι Γιαζιδείς εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Πολλές από τις 

γυναίκες και τα κορίτσια που απήχθηκαν και αναγκάστηκαν να παντρευτούν μαχητές ή να 

γίνουν αντικείμενα σεξουαλικής ικανοποίησης. Οι Χριστιανοί στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) 

πρέπει είτε να αλλαξοπιστήσουν ή να πληρώσουν θρησκευτικό φόρο ή να σκοτωθούν. Οι 

Σουνίτες μουσουλμάνοι που εργάστηκαν με τα συριακά ή ιρακινά καθεστώτα με 

οποιονδήποτε τρόπο είναι επίσης επικίνδυνα στοχευόμενοι. Ο Ύπατος Αρμοστής των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε ότι το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) 

δημιούργησε ένα «Οίκο Αίματος», διαπράττοντας καταχρήσεις και δολοφονίες σε μια 

«αδιανόητη» κλίμακα. Πράξεις ανούσιας βίας και αναιτιολόγητης βιαιότητας μπορούν να 

βρεθούν σχεδόν σε όλες τις ένοπλες συγκρούσεις. Αυτή είναι η φύση του πολέμου. 

Ωστόσο, για το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) η βιαιότητα είναι σκόπιμη και όχι υποπροϊόν του 

πολέμου, και ασκείται για συγκεκριμένους στρατηγικούς σκοπούς. Ο Αμπου Μουσάμπ Αλ 

Ζαρκάουι   έδωσε  το σημάδι του προσωπικά αποκεφαλίζοντας εκείνους που κατέλαβε στο 

Ιράκ. Οι αποκεφαλισμοί καταδικάστηκαν ευρέως - ακόμη και ο Αιμάν Αλ Ζαουαχίρι   

τους επέκρινε - αλλά εξήραν ένα τμήμα νέων μουσουλμάνων που έσπευσαν να 

ακολουθήσουν το τολμηρό και αιματηρό Αμπού Μουσάμπ Αλ Ζαρκάουι  , ήταν το κλειδί 

για την πρωτοκαθεδρία του ως ηγέτη. Καθώς το Ιράκ κατέρρευσε στον εμφύλιο πόλεμο, η 

σκληρότητα έγινε καθημερινό χαρακτηριστικό, με τους σιίτες και τους σουνίτες 

εξτρεμιστές να βασανίζουν τους αιχμαλώτους, να αποκεφαλίζουν τους εχθρούς τους και 

να κυκλοφορούν τα βίντεο για να τρομάξουν τους εχθρούς τους. Σήμερα, ο Αμπού Ομάρ 

αλ- Μπαγκντάντι  γιος και διάδοχος στην ηγεσία του Ισλαμικού Κράτους του Αμπού 

Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι ασκεί όπως και ο πατέρας του, αυτή τη φρικτή παράδοση, 

αγκαλιάζοντας τους αποκεφαλισμούς και άλλα τρομακτικά μέσα τρομοκρατίας των 

εχθρών του. Οι μουσουλμάνοι σε όλο τον κόσμο έχουν καταδικάσει το Ισλαμικό Κράτος 

(ΙΚ), καλώντας τις ενέργειές του ως «σκληρά εγκλήματα πολέμου».  Τα βίντεο που 

δείχνουν τους αποκεφαλισμούς των κατοίκων των Ηνωμένων Πολιτειών και του 

Ηνωμένου Βασιλείου ειδικότερα έχουν σχεδιαστεί για να στείλουν ένα μήνυμα στον 

αμερικανικό και βρετανικό λαό, προκειμένου να μείνουν εκτός από τις δουλείες του 

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
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Ισλαμικού Κράτους. Κάθε φορά που ένας Δυτικός όμηρος είναι αποκεφαλισμένος, η 

ομάδα προσπαθεί να συνδέσει τη δολοφονία με κάποια ενέργεια που έχει πάρει η 

κυβέρνηση των ΗΠΑ ή του Ηνωμένου Βασιλείου για να παρέμβει στη σύγκρουση. Το 

Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) πιστεύει ότι ο λαός σε αυτές τις χώρες είναι απρόθυμος να εμπλακεί 

σε έναν ακόμη πόλεμο στη Μέση Ανατολή και ότι δολοφονώντας άγρια έναν Αμερικανό ή 

Βρετανό πολίτη κάθε φορά που αρχίζει να εμπλέκεται η κυβέρνηση των χωρών αυτών θα 

τους κάνει ακόμη πιο πολύ. Μοιράζονται την άποψη της Αλ Κάιντα ότι οι Ηνωμένες 

Πολιτείες δεν έχουν το «στομάχι» για μια σκληρή μάχη και θα βγουν από μια σύγκρουση 

μόλις Αμερικανοί στρατιώτες αρχίσουν να σκοτώνονται. (DANIEL BYMAN 2015) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΕΠΕΚΤΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ 

ΕΛΛΑΔΑ 

O προσδιορισμός «πολιτικό» όσο αφορά στο Ισλάμ μπορεί να θεωρηθεί 

πλεονασματικός καθώς στην ομολογία του ίδιου του ιδρυτή της, όπως αυτή διατυπώθηκε 

από τους τότε σύγχρονους ακολούθους του στο Κοράνι, διαφαίνεται σαφώς η πολιτική 

φύση της θρησκείας αυτής. Βεβαίως πρέπει εξαρχής να τονιστεί ότι ο τρόπος με τον οποίο 

επεξηγείται το Κοράνι έχει τεράστια σημασία καθώς καθορίζει συμπεριφορές και τρόπους 

δράσης ατόμων καθώς και ότι εκτός από το κοράνι στο Ισλάμ υπάρχουν και τα Χαντίθ, 

10.000 περίπου ιστορίες διαφορετικές από το κοράνι που το συμπληρώνει.  Άρα πολιτικό 

Ισλάμ ορίζουμε οποιαδήποτε μουσουλμανική πολιτική οργάνωση στόχος της οποίας είναι 

η κατάληψη της κρατικής εξουσίας ή η συμμετοχή της στη συνδιαμόρφωση των πολιτικών 

εξελίξεων. Ενώ το Ισλάμ είναι μια θρησκεία το πολιτικό Ισλάμ είναι ένα κίνημα, ένα 

φαινόμενο. Το πολιτικό Ισλάμ είναι προϊόν της νεοτερικότητας, παιδί του 19ου-20ου αιώνα. 

Κατά πολλούς δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε το Ισλάμ από το Πολιτικό Ισλάμ. 

Δηλαδή όλο το Ισλάμ είναι πολιτικό. Έτσι στοχοποιούνται οι πάντες. Υπάρχουν όμως 

εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι ζουν το Ισλάμ ως μια ιδιωτική υπόθεση χωρίς να έχουν 

πολιτική ατζέντα.  

Το πολιτικό Ισλάμ διεκδικεί την απόλυτη αλήθεια και στην προσπάθεια αυτή 

προσπαθεί να βρει ψήγματα από το απώτερο παρελθόν. Το πολιτικό Ισλάμ λοιπόν δεν 

είναι ενιαίο και μονολιθικό. Η μελέτη του πολιτικού Ισλάμ αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης 

με διάφορες προσεγγίσεις με χαρακτηριστικότερες τις παρακάτω:  

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΙΣΛΑΜ  

Αυτή η προσέγγιση δεν είναι πλέον αποδεκτή, διότι έχει απτές πολιτικές συνέπειες. 

Δηλαδή επειδή το Ισλάμ είναι επεκτατικό από την φύση του και το σύγχρονο πολιτικό 

Ισλάμ είναι μια έκφανση αυτού και είναι προϊόν φονταμενταλισμού, πράγμα που 

στοχοποιοί όλους τους μουσουλμάνους.  
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Πατέρας του πολιτικού Ισλάμ στην προσέγγιση αυτή θεωρείται ο Ταϊμίγια, 

μεγάλος μουσουλμάνος δάσκαλος του 13ου αιώνα, όταν το χαλιφάτο είχε καταληφθεί από 

τους Μογγόλους. Αυτός λέει ότι υπάρχουν οι καλοί μουσουλμάνοι οι οποίοι εφαρμόζουν 

την Σαρία και οι κακοί μουσουλμάνοι. Οι κακοί λοιπόν μουσουλμάνοι μπορούν να 

δεχθούν Τζιχάντ.       

 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΙΣΛΑΜ    

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

αποικιοκρατικών δυνάμεων (Βρετανών, Γάλλων). Οι κοινωνίες αυτές μπήκαν σε μια φάση 

εκμοντερνισμού χωρίς να έχουν τις προϋποθέσεις. Οι αποικιοκρατικές δυνάμεις εκτός από 

την τεχνογνωσία στην κατασκευή υποδομών (π.χ δρόμων, κτιρίων, λιμανιών κτλ), έφεραν 

και τον δικό τους πολιτισμό, ήθη και έθιμα, την παιδεία τους, τις κοινωνικές, πολιτιστικές 

και πολιτικές τους δομές. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να υπάρξει μια κοινωνικοοικονομική 

περιθωριοποίηση των μουσουλμάνων. Έτσι λοιπόν οι μουσουλμάνοι αναζήτησαν νέα 

ταυτότητα την οποία βρήκαν στις ιδέες του πολιτικού Ισλάμ. Το πολιτικό Ισλάμ δίνει μια 

συλλογικότητα, ένα νόημα ζωής σε αυτούς που το ενστερνίζονται. Εκφράζει τις 

συλλογικές επιθυμίες των «χαμένων ανθρώπων» που αντιδρούν στον εκμοντερνισμό των 

μουσουλμανικών κοινοτήτων.  

Η κριτική όμως στη θεώρηση αυτή είναι ότι δεν υπάρχει παντού στον μου-

σουλμανικό κόσμο ο εκμοντερνισμός της κοινωνίας όπως στο Αφγανιστάν, την Υεμένη ή 

τη Λιβύη. Η προσέγγιση αυτή έχει λοιπόν περιορισμένοι εμβέλεια.  

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΣΛΑΜ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

Το πολιτικό Ισλάμ είναι ένα Κοινωνικό Κίνημα, το οποίο επιδιώκει ριζικές αλλαγές 

με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Το πολίτικο Ισλάμ απαρτίζεται από νόμιμα πολιτικά κόμματα, 

διάφορες πολιτικοστρατιωτικές οργανώσεις, μεμονωμένα άτομα αλλά και τρομοκρατικές 

ομάδες. Καταλήγοντας λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν «πολλά» Ισλάμ, 

όπως και πολλές θρησκείες. Το πολιτικό Ισλάμ αναδείχθηκε διότι κινητοποίησε τον 

κόσμο. Το πολιτικό Ισλάμ λοιπόν ως κοινωνικό κίνημα ακολούθησε και τις θεωρίες αυτών 
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με την κινητοποίηση των πόρων, εκμετάλλευση πολιτικών ευκαιριών και τέλος πλαισίωση 

του κινήματος.   

ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΕΠΕΚΤΑΤΙΣΜΟΣ 

 Σήμερα περίπου είκοσι δύο εκατομμύρια είναι ο πληθυσμός των ανθρώπων που 

ασπάζονται το Ισλάμ στην Ευρώπη. Σύμφωνα με στοιχεία του PEW11 από το 2010 τα 

οποία παρουσίασε σε χάρτη το AFP 12 13, η Γαλλία έχει το υψηλότερο ποσοστό εκτός 

Βαλκανίων, καθώς εκεί ζουν 4,7 εκατομμύρια Μουσουλμάνοι, αποτελώντας το 7,5% του 

πληθυσμού. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, υπάρχουν 500.000 μουσουλ-

μάνοι, εκπροσωπώντας το 4,7% του πληθυσμού, στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες η εικό-

να είναι αντίστροφη. Συνολικά 7,4 εκατομμύρια Μουσουλμάνοι ζουν στο Κόσσοβο 

(91,7% του πληθυσμού), την Αλβανία (82,1%), την Βοσνία-Ερζεγοβίνη (41,6%), την 

ΠΓΔΜ (34,6%), το Μαυροβούνιο (18,5%) και τη Σερβία (3,7%). Το 1990, οι 

Μουσουλμάνοι αποτελούσαν το 4,1% του πληθυσμού της Ευρώπης, ενώ το 2010 αυτό το 

ποσοστό είχε ανέβει στο 6% και το PEW εκτιμά ότι ως το 2030 θα έχει φτάσει στο 8%. 

Το φαινόμενο του ισλαμικού επεκτατισμού  μπορούμε να το διακρίνουμε σε 

τέσσερις περιόδους ή κύματα μετανάστευσης και εγκατάστασης μουσουλμάνων στον 

ευρωπαϊκό χώρο. Η πρώτη περίοδος ήταν αυτή της έντονης βιομηχανικής ανάπτυξης στη 

δεκαετία του '60, όταν η ευρωπαϊκή βιομηχανία και οικονομία αναζητούσαν εργατικά 

χέρια σχετικά χαμηλού κόστους. Η ανάγκη αυτή προσήλκυσε εκατοντάδες χιλιάδες μου-

σουλμάνους από την Τουρκία και τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Παρά τα περιοριστικά 

μέτρα για τη μετανάστευση, που έλαβαν οι βόρειοευρωπαϊκές χώρες, το αίτημα για 

επανασύνδεση των μεταναστών με τις οικογένειές τους δημιούργησε ένα νέο κύμα μου-

σουλμανικής εγκατάστασης.  Το δεύτερο αυτό κύμα μετανάστευσης σήμανε και την 

κατάρρευση της ψευδαίσθησης του πρώτου κύματος μεταναστών ότι η παραμονή τους 

στην Ευρώπη θα ήταν σύντομη (μέχρι να κάνουν μία μικρή περιουσία και να επιστρέ-

                                                           
11 PEW: Pew Research Center, Μη κερδοσκοπική οργάνωση, Ίδρυση: 2004, Κεντρικά 
γραφεία: Ουάσινγκτον, ΗΠΑ. 
12 AFP: Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων 
13 Κατανομή του Μουσουλμανικού πληθυσμού στην Ευρώπη. 
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ψουν). Η διάλυση αυτής της ψευδαίσθησης έκανε τις κοινότητες αυτές να αντιμετωπίσουν 

πια τα διλήμματα που έθετε η ανάγκη της ενσωμάτωσης στις δυτικές κοινωνίες. 

 Από τα τέλη της δεκαετίας του '70 ως τα μέσα της δεκαετίας του '80, έχουμε το 

τρίτο κύμα με μια αύξηση της μουσουλμανικής μετανάστευσης (παράνομης ως επί το 

πλείστον) προς τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, κυρίως προς την Ισπανία και την Ιταλία. 

Το τέταρτο κύμα μουσουλμανικής μετανάστευσης παρατηρείται μετά το 1990 και 

στηρίζεται σε νέες δυνατότητες για μετακίνηση που δίνουν τα παγκόσμια δίκτυα, αλλά και 

στις ανθρωπιστικές κρίσεις στη Δυτική Ασία και την Αφρική. Σήμερα, εξαιτίας του 

πολέμου που διεξάγεται στη Συρία, τα εκατομμύρια προσφύγων ίσως οριοθετούν το 

πέμπτο κύμα της μουσουλμανικής μετανάστευσης, με την Ευρώπη όμως να αρνείται να 

απορροφήσει τον πληθυσμό αυτό. 

Είναι βέβαια απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι ο μουσουλμανικός πληθυσμός, δεν 

διάγει με τον ίδιο τρόπο, πως θα μπορούσε άλλωστε αφού ασπάζονται διάφορες από τις 

μορφές της ισλαμικής πίστης. Σύμφωνα με την ανάλυση του Σάμι Ζουμπάιντα (Sami 

Zubaida), διακρίνουμε τέσσερις βασικές κατηγορίες σχέσεων των μουσουλμάνων με τον 

ευρωπαϊκό τους περιβάλλον. Η πρώτη είναι αυτή της εθνοθρησκευτικής κοινότητας που 

θα λέγαμε ότι μιμείται κατά κάποιο τρόπο το οθωμανικό «μιλέτ»14. Αυτή η κατηγορία 

μουσουλμάνων είναι προσανατολισμένη στη διατήρηση των στοιχείων της παράδοσης, 

δημιουργώντας κοινοτικά τεμένη, καταστήματα για ισλαμικές τροφές («χαλάλ»), σχολεία 

για την εκμάθηση του Κορανίου και κοινοτικές υπηρεσίες ταφής και άλλων τελετών, κα-

θώς και στη δημιουργία κοινωφελών ιδρυμάτων για την κοινότητα. Αυτό που ενδιαφέρει 

την κατηγορία αυτή είναι να διατηρήσει την πολιτιστική, εθνοτική και θρησκευτική 

παράδοση στη χώρα υποδοχής. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτές οι μουσουλμανικές 

κοινότητες που είναι προσδεμένες περισσότερο με την πατρίδα τους και τα εθνικά 

χαρακτηριστικά τους. Συνήθως «εισάγουν» θρησκευτικούς και εκπαιδευτικούς 

λειτουργούς από τη χώρα τους και ασχολούνται κυρίως με τις κοινωνικές και πολιτικές 

κατηγοριοποιήσεις της πατρίδας τους και πολύ λιγότερο με αυτές της χώρας υποδοχής. 
                                                           
14 Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οι υπήκοοι χωρίζονταν σε κοινότητες ανάλογα με το θρήσκευμα τους 
(μιλέτ). Ο χωρισμός αυτός σήμαινε διαφορετικά πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Οι μουσουλμάνοι 
αποτελούσαν την κυρίαρχη κοινότητα, ενώ οι χριστιανοί και οι Εβραίοι διατηρούσαν μία αυτονομία στην 
άσκηση των λατρευτικών τους λειτουργιών, στην κοινοτική αυτοδιοίκηση τους και στα ζητήματα 
οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό των Τούρκων στη Γερμανία, οι οποίοι ακο-

λουθούν όχι μόνο τις πολιτικές κατηγοριοποιήσεις αλλά ακόμη και τις θρησκευτικές ανά-

μεσα σε διαφορετικά σουφικά15 τάγματα. 

Η τρίτη κατηγορία είναι αυτή των προσαρμοστικών. Αυτή η κατηγορία μουσουλ-

μάνων είναι συνήθως υψηλής μόρφωσης, επαγγελματίες, επιχειρηματίες και επιστήμονες. 

Η κατηγορία αυτή ανήκει στη δεύτερη γενιά μεταναστών που διακρίνουν μεταξύ 

πολιτιστικής ταυτότητας και θρησκείας, στοιχεία τα οποία είναι ταυτισμένα στο μυαλό 

των γονέων τους, οι οποίοι ανήκουν κυρίως στις δύο προηγούμενες κατηγορίες. Συνεπώς, 

για αυτούς τους μουσουλμάνους δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ της ένταξης στον 

ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και της ισλαμικής θρησκευτικής ταυτότητας, η οποία θα πρέπει να 

προσαρμόζεται με τα σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα. Το αίτημά τους είναι 

να αναγνωρίζονται ως μουσουλμάνοι, με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες σε μία πολυ-

πολιτισμική κοινωνία.  Παράλληλα, η ίδια κατηγορία μουσουλμάνων προωθεί την 

ανάπτυξη της διάδρασης μεταξύ της ευρωπαϊκής και της ισλαμικής πολιτιστικής 

έκφρασης και δημιουργίας.  

Η τέταρτη κατηγορία είναι αυτή των αντιφρονούντων. Το μεγαλύτερο μέρος της 

ανήκει σε φτωχά στρώματα με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης. Πρόκειται πολλές φορές για 

περιθωριοποιημένες μάζες νέων που έχουν βιώσει ένα «κοινωνικό μπούλινγκ (bullying) » 

και αδυνατούν να βρουν διέξοδο στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη. Πέρα 

από τα χαμηλά στρώματα, στους αντιφρονούντες ισλαμιστές εντάσσονται επίσης 

μουσουλμάνοι υψηλής μόρφωσης, απογοητευμένοι από τη στρατηγική των προ-

σαρμοστικών (ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 2008, 86-93), άτομα που έχοντας λύση το βιοποριστικό 

τους πρόβλημα αναζητούν τη θρησκευτική τους ταυτότητα. 

 Στο σύνολό του αυτός ο μουσουλμανικός πληθυσμός φαίνεται να επηρεάζεται από 

τα διάφορα μαχητικά ισλαμικά κινήματα τα τελευταία χρόνια. Σ' όλη αυτή την ιστορία, το 

                                                           
15

 Τα Σουφικά Tάγματα (tariqah) είναι Ισλαμικές οργανώσεις οι οποίες ενσωματώνουν το μυστικισμό στη 
θρησκευτική πρακτική. Για τους οπαδούς του ορθόδοξου Σουνιτικού Ισλάμ, τα Σουφικά τάγματα 
θεωρούνται φορείς ενός ετερόδοξου Ισλάμ. Κάθε Τάγμα έχει τον Murshid, ή «οδηγό», ο οποίος παίζει το 
ρόλο του πνευματικού ηγέτη της οργάνωσης. Κάθε ṭariqah φέρει το όνομά του ιδρυτή του. Ο Σουφισμός 
αναφέρεται σε εκείνες τις θεωρητικές-θεολογικές παραμέτρους και αντίστοιχες πρακτικές που σχετίζονται με 
μια πιο άμεση, προσωπική σχέση με το Θεό. 
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παράδοξο είναι ότι τα περισσότερα από τα κινήματα αυτά (π.χ. φονταμενταλισμός) δεν 

εισάγονται από τις χώρες προέλευσης των μουσουλμάνων, αλλά αναπτύσσονται κατά το 

πλείστον αυτόνομα στις χώρες υποδοχής τους, για να αχθούν ορισμένα από αυτά στα 

μητροπολιτικά τους κέντρα. Στη Βρετανία λειτουργεί ένα άτυπο Ισλαμικό Κοινοβούλιο με 

ιδρυτικά μέλη τους πρώτους Τυνήσιους ισλαμιστές που έφτασαν στην Ευρώπη το 1981. 

Επικεφαλής αυτού του Κοινοβουλίου, ο Καλίμ Σιντίκ ίδρυσε και το Μουσουλμανικό 

Ινστιτούτο του Λονδίνου, το οποίο θεωρείται προμαχώνας του Ισλάμ στη Βρετανία. Το 

πνεύμα της θρησκευτικής αλληλεγγύης σιγά σιγά υψώνεται ως ένα ανάχωμα κατά της 

απορρόφησης των παιδιών του Ισλάμ από τα οικονομικά συμφέροντα των χωρών 

υποδοχής. Στη Γαλλία μια αλυσίδα επιχειρήσεων που ανήκουν στην τυνησιακή μετα-

ναστευτική κοινότητα και που συμφωνά με ορισμένες πληροφορίες, διευθύνεται από τον 

Τυνήσιο Σ. Καρκάρ, πολιτικό πρόσφυγα στο Παρίσι, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 

θάνατο στην πατρίδα του, με την κατηγορία ότι ηγείται της ανατρεπτικής ισλαμικής 

οργάνωσης. Ανεξάρτητα από τα επίσημα στοιχεία για τις δραστηριότητες των μου-

σουλμάνων στη Βρετανία, η Σκότλαντ Γιαρντ έχει καταμετρήσει πάνω από τέσσερις 

χιλιάδες ισλαμικές οργανώσεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο (ΧΑΛΑΖΙΑΣ 2001, 100-

102). 

 Δεν αποτελεί μυστικό η θέση των μουσουλμανικών ριζοσπαστικών κινημάτων 

σύμφωνα με την όποια στο Ισλάμ πρέπει να δοθεί ηγεμονικός ρόλος σε κάθε πτυχή της 

ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας. Σκοπός τους είναι να εγκαθιδρύσουν ένα Ισλαμικό 

Χαλιφάτο, όπου θα εκτείνεται από τον παρόντα μουσουλμανικό κόσμο, σε ολόκληρο τον 

παρόντα κόσμο, ενώ επιδιώκουν να ανατρέψουν όλες τις μη ισλαμικές κυβερνήσεις, όπου 

αυτές υπάρχουν, και να εγκαταστήσουν τον Ισλαμικό Νόμο (Σαρία). Η Σαρία έχει κάνει 

την εμφάνισή της σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, μεταξύ των οποίων το Λονδίνο, οι 

Βρυξέλλες, το Παρίσι, αλλά και σε πολλές συνοικίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών 

(onalert.gr n.d.). 

 Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως η ισλαμική αναβίωση συχνά παρασύρει στο διάβα 

της και τις μετριοπαθέστερες μουσουλμανικές κοινότητες όταν οι ακραίες δοξασίες βρουν 

πρόσφορο έδαφος στις κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες. Γι' αυτό και στη φάση της 

εξάπλωσης του ισλαμικού φανατισμού  υποβαθμίζεται η σημασία της διάκρισης ανάμεσα 
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σε Σουνίτες και Σιίτες. Η  Μουσουλμανική Αδελφότητα, για παράδειγμα, που η δράση της 

αναπτύσσεται σε σουνιτικές κυρίως κοινωνίες, πλησιάζει το φανατισμό των Σιιτών, όταν 

τα πιστεύω της για μια επιστροφή στις αρχικές διδασκαλίες του Κορανίου καλλιεργούνται 

στα πλαίσια των στρατοκρατικών, κοινωνικά άδικων, αυταρχικών και στρατιωτικά 

ταπεινωμένων από το «αλλόθρησκο» Ισραήλ αραβικών δικτατορικών καθεστώτων. 

 ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΕΠΕΚΤΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ 

 Για την Ελλάδα, πέρα των παραπάνω, ιδιαίτερη είναι η διάσταση που αποκτά το 

φαινόμενο αναβιώσεως του Ισλάμ λόγω της γειτνίασής μας με τη Μουσουλμανική 

Τουρκία. Βέβαια, η τύχη του Ισλάμ στα χέρια των Οθωμανών ακολούθησε μια σχετικά 

περιθωριακή πορεία. Η σχετική εκκοσμίκευση των ισλαμικών αρχών από το οθωμανικό 

κράτος διευκόλυνε αργότερα τις προσπάθειες του Κεμάλ για δυτικοποίηση του τουρκικού 

κράτους. (ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1989, 15). Το Τουρκικό κράτος που ίδρυσε ο Κεμάλ 

έστρεψε την πλάτη στο Ισλάμ, προσβλέποντας στον εκσυγχρονισμό. Παρά το γεγονός 

όμως ότι η Τουρκία άρχισε να βλέπει προς τη Δύση, η καρδιά της ποτέ δεν έπαψε να 

βρίσκεται στραμμένη προς την Ανατολή. Με τα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει 

η τουρκική κοινωνία ο ισλαμικός αρχεγονισμός φάνταζε και εξακολουθεί ως ρεαλιστική 

και απειλητική προοπτική. Η μουσουλμανική καρδία των λαϊκών στρωμάτων είναι 

πιθανότατο πως θα επικρατήσει με αντίπαλο τις "λογικές" αντιλήψεις μιας 

δυτικοποιημένης στενής κοινωνικής ελίτ. (ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1989, 19). Οι 

πιθανότητες  μιας ριζικής κοινωνικής ανατροπής που θα κατέληγε σε μια ισλαμική κοινω-

νική και πολιτική Τουρκική πραγματικότητα σε συνδυασμό με τις διαπιστώσεις για τις 

επιπτώσεις του ισλαμισμού στην γενικότερη εξωτερική κοσμοθεωρία ενός έθνους, 

δημιουργεί καινούρια δεδομένα για τις πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Κι είναι 

αυταπόδεικτο πως το ενδιαφέρον της Ελλάδας είναι μεγάλο καθώς μια Τουρκία κάτω από 

το πάθος του ισλαμικού αρχεγονισμού θα τοποθετήσει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή 

άμυνας μιας χριστιανικής Ευρώπης απέναντι σε μια ενδεχόμενα επεκτατική μου-

σουλμανική Ανατολή. Ιδιαίτερα σήμερα που ροές προσφύγων συνεχίζουν να αυξάνουν 

κατακόρυφα τον μουσουλμανικό πληθυσμό της χώρας μας, παρά την οργανωσιακή 

υστέρηση που παρουσιάζει το Ισλάμ στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, 
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είναι ζήτημα χρόνου να ενταχθεί σε παγκόσμια δίκτυα και να βελτιώσει τις ήδη 

υπάρχουσες σχέσεις μεταξύ ομάδων εντός της χώρας καθιστώντας την Ελλάδα ως 

διαμετακομιστικό κέντρο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύθηκαν οι δομικοί παράγοντες, η νοηματική 

πλαισίωση της ισλαμικής πίστης και η ιδεολογία της ιερής υποχρέωσης του Τζιχάντ. Έγινε 

μια προσέγγιση της έννοιας του Πολιτικού Ισλάμ καθώς και αναλύθηκε το ρεύμα του 

Ισλαμικού επεκτατισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και γενικότερα στο 

Δυτικό κόσμο. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να κατανοήσουμε και τα ατομικά κίνητρα του 

ριζοσπαστικόποιημένου ατόμου προκειμένου να διαπιστώσουμε τι είναι αυτό που 

φανατίζει και γοητεύει αρκετούς μουσουλμάνους της Ευρώπης, αλλά και Ευρωπαίους 

προσήλυτους και μέσα απο αυτό να αναδειχθεί το μέγεθος του προβλήματος αλλά και της 

αναδεικνυόμενης απειλής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Europol εκτιμά ότι περίπου 5000 

Ευρωπαίοι πολίτες έχουν ενταχθεί σε τζιχαντιστικές δομές σε εμπόλεμες ζώνες, ενώ 

κάποιοι από αυτούς έχουν επιστρέψει στις πατρίδες τους και πραγματοποιούν επιθέσεις 

στην Ευρώπη ή δημιουργούν πυρήνες στρατολόγησης και λογιστικής υποστήριξης. 

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΗ 

Αναλύοντας το προφίλ των ξένων τζιχαντιστών διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για 

άτομα με μέσο όρο ηλικίας ανάμεσα στα μέσα της εφηβείας και της μέσης ηλι-

κίας. Επιπλέον, αν και η συντριπτική πλειοψηφία όσων ταξιδεύουν στη Συρία είναι άν-

δρες, υπάρχουν στοιχεία και νέων γυναικών που έλκονται να υπερασπιστούν την ιδεολογία 

αυτή ακόμα και στο πεδίο της μάχης. 

 Με βάση τις αναλύσεις των μουσουλμάνων διδασκάλων πολλά άτομα ασπάζονται 

το Ισλάμ για τους εξής λόγους: 

 Είναι η τελευταία Θεία Θρησκεία που αποκαλύφθηκε στους 

ανθρώπους. 
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 Το Ισλάμ αναγνωρίζει τις προηγούμενες θείες αποκαλύψεις. Αντίθετα, 

οι Εβραίοι δεν αναγνωρίζουν τον Ιησού και οι Χριστιανοί δεν αναγνωρίζουν το 

Μωχάμμαντ, ενώ οι Μουσουλμάνοι αναγνωρίζουν το Μωϋσή και τον Ιησού. 

 Στο Ισλάμ οι άνθρωποι σχετίζονται με τον Κύριο τους για όλα τα 

θέματα και σε κάθε περίπτωση. 

 Το Ισλάμ είναι η μόνη θρησκεία που δεν αλλοιώθηκε ή διαστρε-

βλώθηκε. 

 Το Ισλάμ είναι η θρησκεία που καλύπτει όλες τις υλικές και πνευμα-

τικές πτυχές της ζωής. Δεν παραμελεί κανένα από τα πράγματα της ζωής ενός Μου-

σουλμάνου, ακόμα και τα φαινομενικά πιο ασήμαντα. 

 Το Ισλάμ ικανοποιεί με τρόπο ισορροπημένο όλες τις σωματικές και 

πνευματικές ανάγκες του ανθρώπου, ενώ αρνείται να δώσει περισσότερη σημασία σε 

μια πλευρά της ανθρώπινης ζωής εις βάρος μιας άλλης. 

 Το Ισλάμ δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με τον ανθρώπινο νου και με 

την τάξη της φύσης. 

 Το Ισλάμ είναι η θρησκεία όλου του ανθρώπινου γένους, ανεξάρτητα 

από τη μόρφωση των ανθρώπων και ανεξάρτητα από την εποχή και από τον τόπο όπου 

ζουν, σε αντίθεση με προηγούμενες θρησκείες που στάλθηκαν σε ένα συγκεκριμένο 

λαό, σε μία συγκεκριμένη εποχή. 

 Το Ισλάμ νοηματοδοτεί την ανθρώπινη ύπαρξη πάνω στη γη, παρέχει 

συγκεκριμένους κανόνες για το πως αυτή πρέπει να διεξάγεται, δίνει ταυτότητα και το 

στοιχείο του «ανήκειν» σε μια κοινότητα και κατά αυτό τον τρόπο αποτελεί ένα 

εναλλακτικό μοντέλο, στην ατομικοποίηση και τον υλισμό που προωθεί το σύγχρονο 

μοντέλο του νεοφιλελευθερισμού, είναι όμως μόνο αυτό; Μήπως τελικά κάποιοι 

μεταβαίνουν εκεί για να εκπληρώσουν τις ανείπωτες επιθυμίες τους μέσα σε ένα καθεστώς 

όπου κυριαρχεί ο νόμος του ισχυρού; Δεν είναι λίγοι απ' όσους ταξιδεύουν στη Συρία που 

είναι άτομα που έχουν ήδη εμπλακεί σε μια τρομοκρατική πράξη ή σε ποινικές έρευνες 
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στις χώρες καταγωγής τους. Έρευνες πολλών μέσων μαζικής ενημέρωσης δείχνουν ότι τα 

άτομα αυτά έχουν είτε ποινικό μητρώο, είτε εξτρεμιστικές δράσεις ή αποτελούν δρώντες 

κοινών εγκληματικών δραστηριοτήτων. 

 Για όσους τελικά καταλήγουν να υιοθετήσουν την ιδεολογία των τζιχαντιστών, η 

προάσπιση των « Ισλαμικών εδαφών » αποτελεί συλλογικό αλλά και ατομικό καθήκον, για 

το λόγο αυτό, είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν στο τζιχάντ όταν δε μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο από τους αυτόχθονες μουσουλμάνους που ζουν στα εδάφη τα οποία 

έχουν δεχθεί την επίθεση ή κυβερνώνται από «διεφθαρμένους» κοσμικούς μου-

σουλμάνους. Διαφορά μεταξύ της Αλ Κάιντα και του Ισλαμικού Κράτους είναι ότι το 

δεύτερο από την  ίδρυση του και το συμβολισμό που παράγει, έχει και μια εξαιρετικά 

σημαντική πρακτική αξία, καθώς οι μουσουλμάνοι είναι υποχρεωμένοι να διαβιούν σε 

μουσουλμανικά εδάφη, υπό Ισλαμική Διοίκηση, όταν υπάρχει αυτή η επιλογή. Οι 

εξτρεμιστές του Ισλαμικού Κράτους, πιστεύουν ότι μόνο μια νόμιμη αρχή μπορεί να 

αναλάβει την ηγεσία της τζιχάντ, και ότι πρώτη προτεραιότητα σε σχέση με τα πεδία των 

μαχών, όπως ο πόλεμος εναντίον των μη-μουσουλμανικών χωρών, είναι ο καθαρισμός της 

ισλαμικής κοινωνίας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα, όσον αφορά την σύγκρουση 

μεταξύ στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, το Ισλαμικό Κράτος θεωρεί την παλαιστινιακή 

οργάνωση Χαμάς ως αποστάτες οι οποίοι δεν έχουν νόμιμη εξουσία για να οδηγήσουν στη 

τζιχάντ, γι' αυτό και πιστεύουν ότι πρώτα πρέπει να καταπολεμήσουν την Χαμάς και μετά 

να έρθουν σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Έτσι, για πολλούς, αυτή είναι η πρώτη φορά 

μετά την κατάργηση του Χαλιφάτου (1924), όπου δημιουργείται ένα Ισλαμικό Κράτος 

(ΙΚ). Η Αλ Κάιντα μέχρι τώρα ήταν επιφυλακτική στο να ανακοινώσει τη δημιουργία 

Ισλαμικού Κράτους. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 Ιδιαίτερος είναι και ο προβληματισμός  με το θέμα που ανακύπτει σχετικά με τα 

άτομα που επιστρέφουν από τη Συρία ή από τις άλλες περιοχές που επικρατεί το Ισλαμικό 

Κράτος (ΙΚ). Η επανένταξη στη κοινωνία θα είναι για αυτούς πολύ δύσκολη αφού έχουν 

στιγματιστεί ανεπανόρθωτα πέρα από τις οποιεσδήποτε κυρώσεις θα υποστούν από τους 

νόμους του κράτους τους. Ανησυχία και αβεβαιότητα προκαλεί το ερώτημα αν τα άτομα 
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αυτά επιθυμούν την ομαλή συνέχιση της προηγούμενης ζωής τους ή θα αποτελούν 

εγχώρια απειλή για επικείμενη επίθεση στο εσωτερικό ή παράγοντες προσηλυτισμού και 

υποστήριξης του Ισλαμικού Κράτους. Όμως είναι οι ίδιοι διατεθειμένοι να αλλάξουν και 

να γυρίσουν τη πλάτη στο ριζοσπαστικό Ισλάμ που ασπάστηκαν; Επιπλέον, η κατά τόπους 

κοινωνία έχει την εκπαίδευση και τη δύναμη να συγχωρήσει αυτόν που μέχρι χθες την 

προκαλούσε με ειδεχθή εγκλήματα. Αξιόλογη είναι η προσπάθεια του Βελγικού Κράτους 

με τη δημιουργία κέντρων από-ριζοσπαστισμού, προκειμένου να παρέχει κάθε βοήθεια 

στους υπηκόους του που καθ' οποιονδήποτε τρόπο σχετίστηκαν με το ριζοσπαστικό Ισλάμ 

και το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). 

 Ο κίνδυνος από αυτές τις εξελίξεις είναι υπαρκτός και ήδη έχει γίνει ορατός για την 

Ευρώπη. Οι εξτρεμιστικές απόψεις των τζιχαντιστικών οργανώσεων φαίνεται ότι έχουν 

δημιουργήσει έρεισμα στις μουσουλμανικές κοινότητες της Ευρώπης, με αρκετούς 

Ευρωπαίους πολίτες να ασπάζονται το βίαιο τζιχάντ. Η αντιμετώπιση του φαινομένου 

πρέπει να είναι πολυεπίπεδη. Πέρα από τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να συνεχίσουμε να 

λαμβάνουμε, θα πρέπει να δουλέψουμε, ανάμεσα σε άλλα, στο κοινωνικό, το 

επικοινωνιακό πεδίο αλλά και στο εκπαιδευτικό. 

 Οι ανησυχίες της πλειονότητας των μουσουλμάνων είναι ίδιες με αυτές των 

υπολοίπων πολιτών και αφορούν την εργασία, την εκπαίδευση, τη μόρφωσή τους κλπ. 

Όταν αντιμετωπίζονται ισότιμα σε μια κοινωνία και τους παρέχονται τα δικαιώματά τους, 

περιορίζεται ο κίνδυνος να καταφύγουν σε εξτρεμιστικές ιδέες και πράξεις. Από την άλλη, 

θα πρέπει να εξηγηθεί καλύτερα σε όλους γιατί η δημοκρατία και το κράτος δικαίου και 

όχι το Ισλαμικό ή οποιοδήποτε άλλο θρησκευτικό μοντέλο είναι αυτό που διασφαλίζει την 

ίση μεταχείριση, την ισονομία και την ισοπολιτεία όλων των μελών της κοινωνίας. Όταν 

οι μουσουλμάνοι ισχυρίζονται ότι στις ευρωπαϊκές κοινωνίες ζουν ως πολίτες δεύτερης 

κατηγορίας, αυτό δε μπορεί να οφείλεται στη δομή του δημοκρατικού συστήματος και του 

κράτους δικαίου, αλλά στο πως αυτό εφαρμόζεται και στο πως επιδρούν πάνω του οι 

κοινωνικές σχέσεις. Εδώ είναι που πρέπει να αποδεχθούμε πως ο τρόπος εφαρμογής του 

μοντέλου που τάσσεται υπέρ της πολιτισμικότητας και της διατήρησης των διαφορετικών 

ταυτοτήτων δεν πέτυχε το σκοπό του. Είναι προς όφελος της κοινωνίας να θυμηθούμε το 
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σκοπό της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, που πρέπει να αποτελεί τη βάση οποιασδήποτε 

δράσης ενσωμάτωσης.  

Εν ολίγοις, οι Ευρωπαίοι πρέπει να μιλήσουν πιο ανοιχτά για τις δημοκρατικές 

αξίες και να εξηγήσουν με ακρίβεια και λεπτομέρεια γιατί αυτές είναι ο μόνος 

θεματοφύλακας των δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Ιδιαίτερα στη μουσουλμανική 

νεολαία που σε ένα μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζουν θέματα ταυτότητας, μεγαλώνοντας ως 

μουσουλμάνοι σε μη μουσουλμανικές κοινωνίες. Όταν αυτό συνδυάζεται με την 

περιθωριοποίησή τους, τη μη παροχή ίσων ευκαιριών σε εκπαίδευση και εργασία, την 

απογοήτευσή τους από τον σύγχρονο υλιστικό τρόπο ζωής, την αποστασιοποίησή τους 

από κοσμικές ιδεολογίες, μπορεί να τους οδηγήσει πιο κοντά στη θρησκεία και στη πιθανή  

ριζοσπαστικοποίηση. 

 Επίσης αξίζει να αναφερθεί και να μελετηθεί η ικανότητα εφαρμογής 

επιτυχημένων στρατηγικών προπαγάνδας του Ισλαμικού Κράτους. Το Ισλαμικό Κράτος 

(ΙΚ) μεταξύ άλλων εκδίδει και διαδικτυακό προπαγανδιστικό περιοδικό, το "Dabiq" στην 

προσπάθεια ανάδειξης του οράματός του. Ο τίτλος του περιοδικού δεν είναι τυχαίος. Το 

Dabiq είναι μια πόλη στη βόρεια Συρία, όπου σύμφωνα με την ισλαμική προφητεία, τα 

στρατεύματα της Ρώμης θα σπεύσουν μαζικά για να συναντήσουν τα αντίστοιχα του 

Ισλάμ. Σε αντίθεση με την Αλ Κάιντα, το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) εφάρμοσε μια άκρως 

επιθετική προπαγάνδα και στρατολόγηση νέων μελών μέσα από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και κυρίως το τουίτερ (twitter), εγκαταλείποντας, τη μέχρι τότε τακτική άλλων 

τζιχαντιστικών οργανώσεων να προωθούν την προπαγάνδα τους μέσω ιστοσελίδων. Έτσι, 

οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους, είχαν τη δυνατότητα να «ανεβάζουν» σε πραγματικό 

χρόνο, εικόνες και βίντεο από επιθέσεις, ανακοινώσεις της οργάνωσης, προπαγανδιστικά 

μηνύματα και να συνομιλούν με ομοϊδεάτες ή με μουσουλμάνους που επιθυμούσαν να 

μεταβούν στη Συρία και να ενταχθούν στις τάξεις τους, απαντώντας τους σε πρακτικά 

ερωτήματα για το πως μπορεί να γίνει αυτό. Δεύτερον, η ανάρτηση αποτροπιαστικών 

σκηνών αποκεφαλισμού ομήρων και μαζικών εκτελέσεων, σε συνδυασμό με την 

ανακήρυξη του Ισλαμικού Κράτους, δημιούργησε την εικόνα μιας αδίστακτης, αλλά 

ταυτόχρονα νικηφόρας οργάνωσης, προσελκύοντας μέλη από άλλες ενεργές τζιχαντιστικές 

οργανώσεις στη Συρία και στρέφοντας προς τις τάξεις του τη μεγάλη πλειοψηφία των 
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ξένων μαχητών που ήθελαν να λάβουν μέρος στη μάχη (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2015).  Το 

σημαντικότερο απ’ όλα είναι να διερευνηθούν οι αιτίες της απροκάλυπτης σκληρότητας 

και της απάνθρωπης συμπεριφοράς που χαρακτηρίζει τις δράσεις των μαχητών του 

Ισλαμικού Κράτους. Μήπως είναι και αυτός ένας τρόπος προκειμένου να φανατίσει τους 

δυτικούς λαούς έναντι του συνόλου των μουσουλμάνων και να μετατρέψει τους 

τελευταίους σε εύκολα θύματα της προπαγάνδας του; 

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ. ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΟΙ Ηνωμένες Πολιτείες ως πρώτο μεγάλο θύμα, με τις δράσεις εναντίων της την 11 

Σεπτεμβρίου 2001(11/9) και ως ο βασικότερος δρών στο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας 

εντόπισε γρήγορα ότι πέρα των στρατιωτικών επεμβάσεων όφειλε για να προστατέψει το 

επίπεδο και την ποιότητα ζωής του Αμερικανικού λαού να πολεμήσει την ρίζα του κάκου. 

Η ιδέα και η φλόγα της επανάστασης εναντίων όσων δεν αποδέχονται το Ισλάμ και όσων 

επι-βουλεύονται τα εδάφη και τον πλούτο του αραβικού κόσμου έπρεπε αν όχι να σβήσει 

οπωσδήποτε να υποβαθμιστεί. Βέβαια η εικόνα που υπήρχε για τις Ηνωμένες Πολιτείες 

δεν ήταν η επιθυμητή και δεν βελτιώθηκε ιδιαίτερα παρά τις όποιες προσπάθειες. Οι  

δράσεις με διαφήμιση της αμερικανικής  μουσουλμανικής λατρείας, την ευημερία και τη 

βεβαίωση της ευτυχίας τους για τη ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν χωρίς ιδιαίτερο 

αποτέλεσμα. Με την άνοδο των κοινωνικών μέσων, οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να 

αναπτύσσουν νέους τρόπους εμπλοκής στον ευρύτερο κόσμο για παράδειγμα, το 

αμερικανικό υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης δημιούργησε την εκστρατεία «Σκεφτείτε 

ξανά να γυρίσετε πίσω» για να αποθαρρύνει τους ενδεχόμενους αλλοδαπούς μαχητές να 

πάνε στη Συρία ή στο Ιράκ . Οι προσπάθειες αυτές απέτυχαν σε μεγάλο βαθμό. Ακόμη και 

όταν η κυβερνητική προπαγάνδα παρουσίαζε εικόνες μιας ευτυχισμένης αμερικανικής 

μουσουλμανικής κοινότητας η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική. Μετά τις 11/9, 

σημειώθηκε αύξηση στις αντιμουσουλμανικές βιαιοπραγίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Πριν από τις 11/9 υπήρξαν 28 αντιισλαμικά περιστατικά τα οποία έφτασαν  στα 500 

περίπου το 2001 χωρίς να αναφερθούν τα εγκλήματα μίσους, οπότε οι πραγματικοί 

αριθμοί είναι πιθανόν πολύ μεγαλύτεροι. Καμία από αυτές τις επιθέσεις βέβαια δεν έφερε 

την αμερικανική μουσουλμανική κοινότητα κατά της κυβέρνησής τους,  πράγματι  μετά 
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από δημοσκόπηση φαίνεται μικρή ριζοσπαστικοποίηση μεταξύ Αμερικανών μου-

σουλμάνων. Επιπλέον ο σχεδιασμός της τακτικής προς αντιμετώπιση του θέματος στο 

αμερικανικό σύστημα είχε  πολλαπλές φωνές.  Έτσι, παρόλο που ο Πρόεδρος Τζορτζ 

Μπους τόνισε πόσο ευπρόσδεκτοι είναι οι Αμερικάνοι μουσουλμάνοι , πολλές άλλες  

πολιτικές και ηγετικές φωνές εξέφραζαν την πεποίθηση ότι οι  Αμερικανοί  Μου-

σουλμάνοι επιδιώκουν να επιβάλουν ισλαμικό νόμο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

υποστηρίξουν τον Μπιν Λάντεν. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που όταν το 2010, 

οι μουσουλμάνοι σχεδίαζαν να χτίσουν ένα κοινοτικό-πολιτιστικό κέντρο και ένα τζαμί 

δύο τετράγωνα από το συγκρότημα του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου οι αντιδράσεις 

ήταν ιδιαιτέρως έντονες και οδήγησαν σε τεράστια πολιτική διαμάχη. (DANIEL BYMAN 

2015) 

Το βαθύτερο πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της αποτυχίας  

συνδέεται με τις πολιτικές των ΗΠΑ στον μουσουλμανικό κόσμο. Η κατηγορία του Μπιν 

Λάντεν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν το Ισραήλ και  τα καταπιεστικά αραβικά 

καθεστώτα είναι αλήθεια. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέβαλαν στο Ιράκ το 2003, μια 

κίνηση που ενίσχυσε το αντιαμερικανικό συναίσθημα στον μουσουλμανικό κόσμο, 

ενίσχυσε επίσης τον ισχυρισμό του Μπιν Λάντεν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μια 

καταπιεστική ιμπεριαλιστική εξουσία με απώτερο σκοπό την υποδούλωση του μου-

σουλμανικού κόσμου και την αποδυνάμωση των πόρων. Βέβαια η αίσθηση αυτή που 

διακατείχε τον μουσουλμανικό κόσμο και όχι μόνο δεν σημαίνει ότι η Αμερικανική 

πολιτική είναι λάθος, οι περισσότεροι Αμερικανοί είναι περήφανοι για την στάση της 

χώρας τους στα θέματα του Ισραήλ καθώς και το μεγαλύτερο ποσοστό του Αμερικανικού 

λαού είχε αποδεχθεί την πολιτική των ηγετών του και επικροτούσε τις επιχειρήσεις 

ενάντια των καταπιεστικών καθεστώτων του αραβικού κόσμου. Η δράση της  

Αμερικανικής πολιτικής έναντι στην Αλ Κάιντα χαρακτηρίζεται περισσότερο επιτυχής 

παρά τα όποια  λάθη της, καθώς η Αλ Κάιντα αντιτάσσεται σθεναρά στη δημοκρατία, την 

οποία προτιμούν οι περισσότεροι Άραβες και Μουσουλμάνοι. Η Αλ Κάιντα και οι 

θυγατρικές της έχουν σκοτώσει και πολλούς μουσουλμάνους πολύ περισσότερους από 

Χριστιανούς και Εβραίους του Δυτικού κόσμου. Επιπλέον, η τάση του ευρύτερου κινή-

ματος στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων νέων ομάδων όπως το Ισλαμικό Κράτος 
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(ΙΚ), να δηλώσει ως εχθρούς άλλους μη μουσουλμάνους, ήταν ιδιαίτερα αντιδημοφιλής. 

Αυτές οι ενέργειες συνέβαλαν στη δημιουργία αντιπαράθεσης στους ισλαμιστές και 

οδήγησαν σε μείωση της υποστήριξης της Αλ Κάιντα και άλλων μορφών τζιχάντ. Με άλλα 

λόγια, η τακτική του "κάνε συζήτηση για το πόσο κακοί είναι οι τζιχαντιστές και όχι πόσο 

υπέροχη είναι η Αμερική" ωφέλησε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο του 

παρελθόντος. Για την επίτευξη του μέγιστου αποτελέσματος αυτής της τακτικής  οι 

Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεργαστούν με συμμάχους στον μουσουλμανικό 

κόσμο για την ανύψωση ισλαμιστικών κριτικών κατά της Αλ Κάιντα  τόσο στον δυτικό 

κόσμο αλλά κυρίως στο εσωτερικό του μουσουλμανικού. Οι πράξεις και οι προκηρύξεις 

των πιο ριζοσπαστικών στοιχείων του ισλαμικού κόσμου φέρνουν πολύ μεγαλύτερη 

αξιοπιστία από οποιαδήποτε επίσημη δήλωση των ΗΠΑ. (DANIEL BYMAN 2015)  

Επίσης η Αλ Κάιντα και άλλες ομάδες τζιχαντιστών αντλούν δύναμη από τις 

δύσκολες και καταπιεστικές συνθήκες που υπάρχουν σε πολλές μουσουλμανικές χώρες. 

Είτε πρόκειται για παράνομο πολιτικό καθεστώς στο Πακιστάν είτε για στρατιωτική 

δικτατορία σε μέρη όπως η Αλγερία και η Αίγυπτος, οι τζιχαντιστές είναι σε θέση να 

εκδηλώσουν θυμό για την ανικανότητα και στασιμότητα των καθεστώτων αυτών. Οι 

Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανεπαρκή και αρνητική ιστορία στην προώθηση των πολιτικών 

αλλαγών στη Μέση Ανατολή και η κατάρρευση της Αραβικής Άνοιξης καθιστά την 

ελπίδα αυτή ακόμη πιο αόριστη. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να 

ενθαρρύνουν την πολιτική μεταρρύθμιση όταν είναι δυνατόν και να θυμούνται ότι ενώ οι 

δικτάτορες μπορούν να είναι βολικοί σύμμαχοι βραχυπρόθεσμα, η μακροχρόνια 

αντιτρομοκρατία εξαρτάται από την αποτελεσματική και νόμιμη διακυβέρνηση. Ένα 

μεγάλο μέρος του γοήτρου του Ισλαμικού Κράτους βασίζεται στις επιτυχίες του στη Συρία 

και το Ιράκ καταγράφοντας νίκες εναντίον της ιρακινής κυβέρνησης και των υποτιθέμενων  

μουσουλμάνων αποστατών. Το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) αναδείχθηκε πρωταθλητής της 

σουνιτικής μουσουλμανικής κοινότητας. Πολλοί υποστηρικτές θαυμάζουν την ανδρεία του 

περισσότερο από τις διδασκαλίες του. Η μάχη και η επιβολή απωλειών στο πεδίο της 

μάχης θα ήταν έτσι μια νίκη τόσο στρατιωτική αλλά πολύ περισσότερο προπαγανδιστική. 

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) βασίζει το κύρος του 
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στη κατοχή και τον έλεγχο εδάφους, η απώλεια αυτού επέφερε αισθητή μείωση του 

γοήτρου του (DANIEL BYMAN 2015) 

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Όσον αφορά την Ελλάδα, πέρα από το πρόβλημα που δημιουργεί η ένταση των 

μεταναστευτικών ροών και η συνεχή ροη μουσουλμάνων εντός της επικρατείας της, 

ανέκαθεν ζούσε και ζει με το ισλαμικό στοιχείο δίπλα της. Οι πολιτικές του παρελθόντος 

παρά τα όποια λάθη τους κατάφεραν να δημιουργήσουν την εικόνα ότι η Ελλάδα αποτελεί 

φίλο και σύμμαχο του Αραβικού κόσμου καθώς και συνδετικό κρίκο με τη Δύση.  

Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει το θέμα των μουσουλμάνων της Θράκης, η 

αναταραχή στο Κοσσυφοπέδιο καθώς και οι δράσεις και δηλώσεις των αλβανόφωνων 

μουσουλμάνων των Βαλκανίων γενικότερα. Επίσης η γειτονική μας Τουρκία εκτός από 

«δύσκολος σύμμαχος» είναι και μια από τις μεγαλύτερες μουσουλμανικές χώρες. Τα 

εσωτερικά της προβλήματα κι εξελίξεις, και συνακόλουθα βέβαια και η εξωτερική της 

συμπεριφορά, είναι στενά δεμένα με το γενικότερο ζήτημα της ισλαμικής αναβίωσης. 

Είναι χαρακτηριστικό πως σχεδόν ποτέ κανένας σε ολόκληρη τη Δύση δε συζητά την 

ενδεχόμενη δυναμική ενός αρχεγονικού ισλαμικού κινήματος στην Τουρκία. Κι όμως τα 

ρεαλιστικά κοινωνικά δεδομένα που θα ευνοούσαν κάτι τέτοιο είναι υπαρκτά κι ο 

κίνδυνος απόλυτα ορατός. Ο πλήρης διαχωρισμός θρησκείας και κράτους, που επέβαλε 

πριν από εννέα περίπου δεκαετίες ο Ατατούρκ,  είναι σαφές πως σήμερα βρίσκεται σε 

κρίση. Παρά την οικονομική κυρίως βοήθεια που η Δύση γενναιόδωρα έχει κατά 

διαστήματα προσφέρει για να εξασφαλίσει μια Τουρκία απροσπέλαστη για το Ισλάμ, η 

κοινοτική πραγματικότητα σήμερα βάζει αυτή την αισιοδοξία σε αμφιβολία 

(ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1989, 37-38).Το πείραμα της πετυχημένης «δυτικοποίησης» της 

Τουρκίας περνάει κρίσιμες ώρες. Κοντά στην ώρα που τα οικονομικά προβλήματα της 

Τουρκίας κοντεύουν να οδηγήσουν την κοινωνία στο χείλος του αδιεξόδου και της 

έκρηξης, ο ισλαμικός αρχεγονισμός αρχίζει να φαντάζει σαν μια πολύ ρεαλιστική κι 

απειλητική προοπτική. Η Τουρκία άρχισε να έχει βλέψεις προς τη Δύση. Η καρδιά της 

όμως ποτέ δεν έπαψε να είναι στραμμένη στην Ανατολή.  
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 Για την Ελλάδα μια τέτοια εξέλιξη θα σηματοδοτήσει ουσιαστικά το ξεκίνημα μιας 

διαφορετικής εποχής. Το πρόβλημα μας αφορά ευθέως, η ιστορία άλλωστε μας 

επιβεβαιώνει, σπάνια η Ελλάδα δε βρέθηκε μέσω των καταστάσεων άμεσα συνδεμένη με 

τα γεγονότα της Μέσης Ανατολής. Από τα χρόνια των Βυζαντινών βασιλέων μέχρι και 

την τελική υποταγή του εθνικού μας χώρου στις δυνάμεις της οθωμανικής αυτοκρατορίας 

δεν υπήρξε σημαντικό γεγονός που να αφορούσε στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου 

και που να μη βρήκε την τελική του απόληξη στις ακτές της Ελλάδας. 

Η χώρα μας υποχρεούται απέναντι στην εθνική προοπτική της να διαμορφώσει και 

να εφαρμόσει μία μακροπρόθεσμη στρατηγική για την αντιμετώπιση πιθανών 

εκδηλώσεων του ισλαμικού φονταμενταλισμού αλλά και να την εναρμονίσει με τις 

ευρύτερες στρατηγικές επιλογές της δύσης γενικότερα για την από κοινού αντιμετώπιση 

της «ισλαμικής αναβίωσης». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ 

ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ISIL ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 Είναι γεγονός πως αρχικά η διοίκησή του ISIL είχε κυρίως περιφερειακές 

επιδιώξεις, κι όχι στόχους που επικεντρώνονται στη Δύση, αφού σκόπευε την ανατροπή 

των κυβερνήσεων των κρατών στα οποία εκτείνεται η δράση του. Το Ισλαμικό Κράτος 

ακολουθεί μια ακραία αντι-Δυτική ερμηνεία του Ισλάμ, η οποία προωθεί την θρησκευτική 

βία και θεωρεί εκείνους που δεν συμφωνούν με τις ερμηνείες της ως άπιστους και 

αποστάτες. Παράλληλα έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα Σαλαφιστικού ( συνώνυμο του 

ουαχαμπισμού) είδους ισλαμικό κράτος στο Ιράκ, τη Συρία και άλλα μέρη της Μέσης 

Ανατολής. Η ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους έλκεται από ένα κλάδο του σύγχρονου 

Ισλάμ που έχει ως στόχο την επιστροφή στις πρώτες ημέρες του Ισλάμ, απορρίπτοντας τις 

μεταρρυθμίσεις που έγιναν αργότερα στη θρησκεία, οι οποίες πιστεύει ότι διαφθείρουν το 

αρχικό πνεύμα του. Ακόμα, περιφρονεί τα προηγούμενα χαλιφάτα και την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία ως παρεκλίνοντες από αυτό που αποκαλεί καθαρό Ισλάμ και ως εκ τούτου, 

προσπαθεί να δημιουργήσει το δικό του χαλιφάτο.  

 Όλα όμως άλλαξαν το βράδυ της 13ης Νοεμβρίου 2015 όπου τρεις ομάδες 

τρομοκρατών, που λειτούργησαν ξεχωριστά, πραγματοποίησαν μια σειρά συντονισμένων 

επιθέσεων με αυτόματα όπλα και εκρηκτικά σε ένα στάδιο, αίθουσα συναυλιών και σε 

πολλά εστιατόρια και μπαρ στο Παρίσι. Οι επιθέσεις αποσκοπούσαν σκοπίμως να 

σκοτώσουν και να τραυματίσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες με αποτέλεσμα 

τον θάνατο 130 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 368. Το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος 

(ΙΚ) ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις, λέγοντας ότι είχαν δεσμευτεί για αντίποινα 

ενάντια των Γαλλικών αεροπορικών επιδρομών σε στόχους των ISIL  στην Συρία και το 

Ιράκ. 

 Οι επιθέσεις έθεσαν το ερώτημα εάν η ISIL αλλάζει την κύρια εστίασή της από την 

κατάληψη της επικράτειας και των τοπικών πόρων σε πιο παγκόσμιους στόχους αφού 

μέχρι τότε η συμμετοχή της στη διεθνή τρομοκρατία ενάντια στη Δύση ήταν περιορισμένη 
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σε επιθέσεις εναντίον τουριστών σε μουσουλμανικές χώρες και εμπνέοντας άτομα στην 

Ευρώπη να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις. 

Για παράδειγμα, η Γαλλία μίλησε για μια «πράξη πολέμου» και «επιθετικότητας» 

εναντίον της μετά την επίθεση του Παρισιού στις 13 Νοεμβρίου 2015 και προώθησε το 

επιχείρημα της αυτοάμυνας. Έδωσε την εντύπωση ότι θεωρεί ότι η υπόθεση εναντίον του 

ISIL είναι πολύ συγκεκριμένη και «sui generis», λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τον σημαντικό 

εδαφικό έλεγχο που ασκεί το καλούμενο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).  

Αξίζει να μελετηθεί  κατά πόσο η χρήση βίας τόσο κατά της AlQaeda όσο και του 

ISIS σύμφωνα με τον Michael P. Scharf στο άρθρο του How the War Against ISIS 

Changed International Law δημιούργησε μια λεγόμενη «Grotian Moment» μια περίπτωση 

ταχείας διαμόρφωσης ενός νέου κανόνα του εθιμικού διεθνούς δικαίου, αναγνωρίζοντας εν 

προκειμένω το δικαίωμα των κρατών να επιτεθούν κατά μη κρατικών φορέων όταν το 

εδαφικό κράτος δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμεί να καταστείλει την απειλή που 

αποτελούν. Ένα τέτοιο δικαίωμα θα αποτελούσε μια ριζική αλλαγή από τον προϋπάρχοντα 

κανόνα. Ιστορικά, υπήρξε μια σειρά γεγονότων αποκαλούμενων Grotian Moments, όπου 

ένα πλαίσιο θεμελιώδους αλλαγής χρησίμευσε ως επιταχυνόμενος παράγοντας, 

καθιστώντας δυνατό το συνήθη διεθνές δίκαιο να διαμορφωθεί πολύ πιο γρήγορα και με 

λιγότερη κρατική πρακτική, από ότι συνήθως. Σε κάθε μία από αυτές, η ανάπτυξη 

προκλήθηκε από την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των θεμελιωδών αλλαγών. Σε 

μερικές περιπτώσεις η αλλαγή ήταν η εμφάνιση της νέας τεχνολογίας και σε άλλες υπήρξε 

η διάχυτη ηθική οργή σχετικά με τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις για εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας, όπως αυτές που προηγήθηκαν της ίδρυσης του Δικαστηρίου της 

Νυρεμβέργης και της ίδρυσης του Δικαστηρίου της Γιουγκοσλαβίας. 

Η Αλ Κάιντα όσο και η ISIS θεωρούνται ευρέως ότι αντιπροσωπεύουν ένα νέο 

είδος απειλής, στο οποίο ένας μη κρατικός παράγων κατέχει πολλά από τα χαρακτηριστικά 

ενός κράτους: τεράστιο πλούτο, εκλεπτυσμένη εκπαίδευση και οργάνωση και πρόσβαση 

σε καταστροφικά όπλα. Για να ανταποκριθούν στη θεμελιώδη αλλαγή που παρουσίασαν 

αυτές οι τρομοκρατικές ομάδες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποστηρίξει ότι είναι πλέον 
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νόμιμο να επιτεθούν σε αυτούς τους μη κρατικούς φορείς όταν βρίσκονται σε κράτη που 

δεν είναι σε θέση ή δεν θέλουν να τους περιορίσουν.  

 Υπό το φως της έγκρισης του Συμβουλίου Ασφαλείας με την εισβολή στο Αφγανι-

στάν το 2001 για την απομάκρυνση της Αλ Κάιντα και χωρίς σημαντική διαμαρτυρία για 

τις επακόλουθες  επιχειρήσεις κατά ηγετών και χορηγών της Αλ Κάιντα στο Πακιστάν, τη 

Σομαλία, το Ιράκ και την Υεμένη, το διεθνές δίκαιο φαινόταν να κινείται γρήγορα προς 

την υιοθέτηση της "ανίκανης και απρόθυμης" αρχής της αυτοάμυνας. Ωστόσο, οι 

δικαστικές αποφάσεις στις υποθέσεις του Ισραηλινού Τείχους του 2004 και του Κονγκό 

του 2005 ανέτρεψαν αναμφίβολα τον εξελισσόμενο εθιμικό διεθνή νόμο της αυτοάμυνας 

κατά των μη κρατικών φορέων. (Scharf 2016) Στη πρώτη περίπτωση του Ισραηλινού 

τείχους αυτό ισχυρίζεται ότι το Τείχος είναι αναγκαίο για την ασφάλεια των Ισραηλινών 

μέσα στην Πράσινη Γραμμή, η Συμβουλευτική Γνωμοδότηση όμως του Διεθνούς 

Δικαστηρίου την 09 Ιουλίου 2004 ήταν «Η κατασκευή του Τείχους Διαχωρισμού από το 

Ισραήλ στα κατεχόμενα εδάφη της Παλαιστίνης, και μέσα και γύρω από την Ανατολική 

Ιερουσαλήμ, είναι αντίθετη με το Διεθνές Δίκαιο. Το Ισραήλ υποχρεούται να το 

κατεδαφίσει πάραυτα και να αποκαταστήσει όλες τις ζημιές που προκλήθηκαν». Έτσι και 

η απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου του ΟΗΕ στη Χάγη καταδίκασε την 

Ουγκάντα για παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό 

λόγω κατοχής της βορειοανατολικής επαρχίας Ιτούρι, το διάστημα 1998-2002 και για 

παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η απόφαση των δικαστών αναφέρει πως «η 

παράνομη στρατιωτική επέμβαση της Ουγκάντας στη ΛΔ Κονγκό ήταν τέτοιου μεγέθους 

και διάρκειας, που το Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου τη θεωρεί βαριά παραβίαση του 

διεθνούς δικαίου».  Μήπως λοιπόν οι ενέργειες της διεθνούς κοινότητας κατά του ISIS στη 

Συρία έδωσε την τελική ώθηση που είναι απαραίτητη για την επίτευξη της Grotian 

Moment. (Scharf 2016) 

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ISIL ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 

 Είναι απόλυτα φυσιολογικό όμως ο μελετητής να αναρωτηθεί αν το Ισλαμικό 

Κράτος (ΙΚ) αποτελεί τελικά κρατική οντότητα η όχι.  Η απάντηση έρχεται πολύ εύκολα 
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αν ανατρέξει κάποιος στο ορισμό ενός κράτους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πλήρη 

προκειμένου να λάβει την ιδιότητα αυτή με βάση το Διεθνές Δίκαιο. 

Αρχικά κρίνεται σκόπιμο και πριν αναφερθούμε στην έννοια του κράτους σε σχέση 

με το διεθνές δίκαιο να ανατρέξουμε στον ορισμό του δεύτερου. Έτσι λοιπόν ως 

Διεθνές Δίκαιο ορίζεται το σύνολο των νομικών κανόνων που ρυθμίζει τις διεθνείς 

σχέσεις. Σχέσεις κυρίως ανάμεσα σε κράτη, αλλά όχι αποκλειστικά. Το κράτος αποτελεί 

όπως εμφανώς διατυπώνεται το πρωταρχικό υποκείμενο του διεθνούς δικαίου και για να 

συνίσταται πρέπει να υπάρχει η συρροή τριών συστατικών στοιχείων, του  Μόνιμου 

 Πληθυσμού, του Εδάφους ( ορισμένης επικράτειας-χώρα) και της Κυβέρνησης  (αυθυ-

πόστατης πολιτικής εξουσίας). Επεκτείνοντας τον ορισμό και λαμβάνοντας υπόψη τα της 

Συνθήκης του Μοντεβιδέο θα μπορούσαμε να δεχτούμε ως τέταρτο στοιχείο και την 

γενικότερα,  ικανότητα να αναπτύσσει διεθνείς σχέσεις με τα άλλα κράτη. 

 Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενα κεφάλαια το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), είναι 

κατ’ αρχήν μία ακραία σουνιτική επαναστατική οργάνωση, φέρουσα τα στοιχεία 

εξτρεμιστικού και τζιχαντιστικού χαρακτήρα στις επιθέσεις της, ορμώμενη από το Ιράκ 

και τη Συρία, όπου ελέγχει τμήμα των εδαφών. Ως προς τα κριτήρια του μόνιμου 

πληθυσμού και της καθορισμένης επικράτειας, αυτά είναι ξεκάθαρο πως εκλείπουν. Το 

ISIS ελέγχει τμήματα εδαφών σε πολλά επιμέρους κράτη, όμως τα εδάφη αυτά δεν του 

ανήκουν, απλά τελούν υπό κατοχή. Δεν είναι, δηλαδή, υπό την κυριαρχία του , αλλά απλά 

το ISIS ασκεί επ’ αυτών έλεγχο, χωρίς τη συγκατάθεση του κυρίαρχου κράτους. Η κατοχή 

έχει επιπλέον, προσωρινό χαρακτήρα, και ακολουθεί μετά από στρατιωτική επιχείρηση. 

Συνεπώς, είναι σαφές πως το ISIS δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια της επικράτειας και 

του πληθυσμού, αφού ελέγχει μόνον περιορισμένα εδάφη υπό κατοχή, και άρα δεν έχει και 

λαό. Από την άλλη, το ISIS έχει, βέβαια, ένα είδος οργανωμένης εξουσίας, η οποία θα 

μπορούσε ίσως, να αντιπαραβληθεί με αυτή ενός κράτους. Είναι όμως τελικά το μόνο 

στοιχείο από αυτά που απαιτούνται για να περιβληθεί την κρατική υπόσταση μία 

οποιουδήποτε είδους οντότητα, αφού και το τελευταίο στοιχείο , αυτό της σχέσεως με 

άλλα κράτη δεν πληρούται. (ΚΡΙΚΗ 2015)  
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Βέβαια, επειδή η πραγματικότητα πάντα διαφέρει, είναι ακατανόητο το γεγονός ότι 

το Συμβούλιο Ασφαλείας στο Ψήφισμα 2170 αναφέρεται στο «Islamic State» Ισλαμικό 

Κράτος, παραπέμποντας ευθέως σε «κράτος». Σίγουρα δεν πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν 

αξιωματικά, ακόμη κι αν προέρχεται από ένα σώμα όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας. Εφ’ 

όσον το ISIS δεν μπορεί να θεωρηθεί κατά το Διεθνές Δίκαιο «κράτος», τότε και το 

Συμβούλιο Ασφαλείας δε θα έπρεπε να προβαίνει άκριτα στην υιοθέτηση όρων που μία 

τρομοκρατική οργάνωση επικαλείται αυθαίρετα. Τελικώς, το «Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) στο 

Ιράκ και το Λεβάντε» δεν μπορεί να θεωρηθεί κράτος κατά την κυριολεξία του δημοσίου 

διεθνούς δικαίου. Ως προς τα υπόλοιπα ζητήματα ταυτότητας της οργάνωσης, το ISIL 

θεωρείται ως ομάδα απόσχισης από την Αλ Κάιντα, την «μητέρα- οργάνωση», η οποία 

όμως έχει πλέον αποκηρύξει την ομάδα αυτή. (ΚΡΙΚΗ 2015) 

ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 

Η γενική απαγόρευση του Άρθρου 2(4) του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, «Όλα τα 

κράτη-µέλη στις διεθνείς τους σχέσεις θα απέχουν από την απειλή ή τη χρήση στρα-

τιωτικής δύναμης κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας άλλου 

κράτους» υπαναχωρεί υπό την ενεργοποίηση μιας αιτιολογημένης επίκλησης του Άρθρου 

51 του Χάρτη.  Το Άρθρο 51 αναγνωρίζει το «φυσικόν δικαίωμα ατομικής νομίμου 

αμύνης» σε περίπτωση όπου Κράτος Μέλος υποστεί ένοπλη επίθεση. Το τι συνι-

στά «ένοπλη επίθεση», κατά πόσο τέτοια επίθεση δύναται να αφορά μη κρατικές 

οντότητες και ποια η φύση της αυτοάμυνας που επιτρέπει το Άρθρο 51 υπό προϋποθέσεις 

είναι όλα ζητήματα που θα επιχειρηθεί να προσεγγιστούν παρακάτω. 

Το 1986 ο Ο.Η.Ε εξέδωσε το ψήφισμα 3314 στο οποίο καθοριζόταν ότι ο πίνακας 

των πράξεων που συνιστούν επίθεση είναι ενδεικτικός και μπορεί να μεταβάλλεται από το 

Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο ορισμός αφορά μόνο στην ένοπλη βία και στην ουσία αποτελεί 

επαναδιατύπωση του Άρθρου 2(4) του χάρτη των ΗΕ , ενώ στο Άρθρο 2 προβλέπει , ότι η 

πρώτη χρήση βίας από ένα κράτος αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη επιθέσεως, στο 

Άρθρο 3 αναφέρονται μια σειρά από ενέργειες όπως επίθεση, εισβολή και κατοχή εδάφους 

ξένου κράτους, βομβαρδισμός, η χρήση πάσης φύσεως όπλων έναντι ξένου κράτους, ο 

ναυτικός αποκλεισμός, η διάθεση του εδάφους για την πραγματοποίηση επιθέσεως κατά 
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τρίτου κράτους, η αποστολή ένοπλων ομάδων και ένοπλων ατάκτων στο έδαφος ξένου 

κράτους. (ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2016) 

  Κατά το Άρθρο 51, τίποτε στο χάρτη αυτό δεν περιορίζει το δικαίωμα της ατομικής 

ή συλλογικής αυτοάµυνας, όταν µια ένοπλη επίθεση λαµβάνει  χώρα εναντίον µέλους των 

Ηνωμένων Εθνών, έως ότου το Συμβούλιο Ασφαλείας πάρει τα αναγκαία μέτρα για τη 

διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Έτσι λοιπόν η αυτοάμυνα διακρίνεται 

στην συλλογική και την ατομική. Στην συλλογική άμυνα κύριος εκφραστής της οποίας 

έχει σήμερα απομείνει μόνο το ΝΑΤΟ. Η έννοια της Συλλογικής άμυνας έχει να κάνει με 

κράτη τα οποία με ελεύθερη συναίνεση συμπράττουν σε συνθήκη η οποία ορίζει , ότι 

επίθεση τρίτου κράτους σε ένα εξ αυτών θα αποτελεί «casus belli» για τους υπόλοιπους. 

Στην ατομική άμυνα το δικαίωμα δρομολογείτε για το στοχευόμενο κράτος από περι-

πτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει πραγματική ή επικείμενη ένοπλη επίθεση , είτε από 

κρατικούς παράγοντες είτε από μη κρατικούς παράγοντες (τρομοκράτες), η οποία είναι 

κάποιου σοβαρού βαθμού και τα μέτρα τα οποία λαμβάνει το αμυνόμενο κράτος , είναι 

ανάλογα τόσο  προς την έκταση, όσο και ως προς την ένταση της επιθέσεως που δέχεται 

 και μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα 

αποτροπής ή ανακοπής της επιθέσεως, και νοουμένου ότι θα ενημερωθεί αμέσως το 

Συμβούλιο Ασφαλείας για την λήψη των εν λόγο μέτρων. 

Βέβαια η πραγματικότητα διαφέρει από την οποιαδήποτε διατύπωση νομοθέτη 

αφού διαπιστώνεται εμφανώς ο διαφορετικός τρόπος κατανόησης, προσέγγισης και 

εφαρμογής νόμων κατά περίπτωση. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα τόσο στην 

απόφαση Νικαράγουα - ΗΠΑ (1986), όπου  το Διεθνές Δικαστήριο ουσιαστικά θεώρησε 

πως το Άρθρο 51 κωδικοποιούσε προϋπάρχοντα κανόνα εθιμικού διεθνούς δικαίου, χωρίς 

μάλιστα να υπάρχει πλήρης αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα στις δύο πηγές δικαίου. Το 

Δικαστήριο προσδιόρισε τότε την ένοπλη επίθεση ως να αποδίδεται απαραίτητα σε 

κράτος, νοουμένου ότι αυτό ασκούσε αποτελεσματικό έλεγχο επί αυτής. Όσο και του  

Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία που αποφάνθηκε  ότι γενικός 

έλεγχος επαρκούσε για να αποδοθεί σε κράτος η ένοπλη επίθεση, για να επανέλθει το 2007 

το Διεθνές Δικαστήριο στην αρχική του θέση στην απόφαση του Βοσνία και Ερζεγοβίνη - 

Σερβίας και Μαυροβουνίου. (ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2016) 
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Το 2004, στην Γνωμάτευση του επί της κατασκευής τείχους από το Ισραήλ στις 

κατεχόμενες Παλαιστινιακές Περιοχές, το ΔΔ επιβεβαίωσε ότι ένοπλη επίθεση πηγάζει 

από κράτη. Όπως και στην περίπτωση της Αλ Κάιντα έτσι και το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) 

δεν υπέχουν νομικής προσωπικότητας υπό το Διεθνές Δίκαιο και δεν δυνανται να 

αναχθούν σε Υποκείμενά του. Εντούτοις, η προϋπόθεση για απόδοση ένοπλης επίθεσης σε 

κράτος ίσως να έχει μεταβληθεί τα τελευταία 15 έτη, ιδίως μετά τα γεγονότα της 11ης 

Σεπτεμβρίου 2001. Δεν είναι βέβαιο πως αυτό ισχύει επί του παρόντος, τουλάχιστον όχι 

μέχρι να αποφανθεί το Διεθνές Δικαστήριο, όμως τα στοιχεία βρίσκονται ενώπιων μας. Οι 

αντιδράσεις της Διεθνούς Κοινότητας σε ένοπλες επιθέσεις τουλάχιστον από το 2006 και 

εντεύθεν, δεικνύουν ότι σε επίπεδο opinion juris (συνείδηση δικαίου), δηλαδή σε ότι 

αφορά πρακτική των κρατών βάσει πεποίθησής τους πως ενεργούν από νομική 

υποχρέωση, οι ένοπλες επιθέσεις αποδίδονται και σε μη κρατικές οντότητες. Το εθιμικό 

διεθνές δίκαιο, στο οποίο το Διεθνές Δικαστήριο αναγνώρισε άλλωστε πως ενυπάρχει το 

δικαίωμα της νομίμου αμύνης εις παραλληλία προς το Άρθρο 51, διαμορφώνεται από δύο 

στοιχεία τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται σωρευτικά. Το πρώτο είναι η ίδια η πρακτική 

των κρατών, που είναι το αντικειμενικό στοιχείο. Το άλλο στοιχείο είναι το opinio juris 

sive necessitatis, που είναι υποκειμενικό στη φύση του. (ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2016) 

Βάσει λοιπόν των γεγονότων και του opinio juris, όπως αυτό μπορεί να εξαχθεί 

από την πρακτική των τελευταίων 15 ετών, ενδέχεται να έχει μεταβληθεί ο ορισμός της 

«ένοπλης επίθεσης», σε βαθμό που να μπορεί να αποδοθεί σε μορφώματα που δεν 

συνιστούν κρατικές οντότητες. Είναι πολύ θολό το ζήτημα του εύρους της ένοπλης 

επίθεσης και η νομολογία δεν το έχει ακόμη αποσαφηνίσει, είναι όμως προϋπόθεση να 

υπάρχει κάποια έκταση στην ένοπλη επίθεση για να δικαιολογείται χρήση βίας εις άμυνα 

από το κράτος θύμα. Ταυτόχρονα, η χρήση βίας πρέπει να είναι αναλογική και 

απαραίτητη. Αν στραφούμε στα συμβάντα που πραγματοποιούνται στον κόσμο σήμερα, 

αναμφίβολα μπορούν να θεωρηθούν επαρκούς έντασης και έκτασης οι επιθέσεις του 

«Ισλαμικού Κράτους» για να δικαιολογούν την αντίδραση με χρήση βίας, στο έδαφος των 

άλλων κρατών στα οποία δραστηριοποιείται η εν λόγω οργάνωση. Η διεθνής έννομη τάξη 

ανέκαθεν παρουσίαζε χαρακτηριστικά παράλληλου σύμπαντος προς την πραγματικότητα. 

Αυτό είναι εμφανές από διάφορες περιστάσεις στις οποίες παρόμοια ή πανομοιότυπα 

συμβάντα στις σχέσεις ανάμεσα σε κράτη δεν τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης στο 
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Διεθνές Δίκαιο. Το Δίκαιο σε ότι αφορά την ένοπλη επίθεση που δικαιολογεί τη χρήση 

βίας εις άμυνα, έχει εξελιχθεί, χωρίς όμως να υπάρχει νομολογιακή επικύρωση αυτής της 

εξέλιξης. (ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2016) 

Έτσι παρά το γεγονός ότι το ψήφισμα 2249 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 

δεν υποστηρίζει σαφώς συγκεκριμένη νομική δικαιολογία των Αμερικανικών αεροπο-

ρικών  επιδρομών μπορεί να θεωρηθεί πιθανώς ότι επιβεβαιώνει ότι η χρήση βίας στην 

αυτοάμυνα είναι τώρα επιτρεπτή έναντι των μη κρατικών φορέων όπου το εδαφικό κράτος 

δεν είναι σε θέση να καταστείλει την απειλή που θέτουν. Η συνέπεια αυτής της πρόσφατα 

αποδεκτής αλλαγής στο διεθνές δίκαιο της αυτοάμυνας είναι ότι κάθε κράτος μπορεί τώρα 

να χρησιμοποιήσει νόμιμα δύναμη ενάντια σε μη κρατικούς φορείς (τρομοκράτες, 

αντάρτες, πειρατές, καρτέλ ναρκωτικά, κ.λπ.) που βρίσκονται στην επικράτεια άλλου 

κράτους εάν το εδαφικό κράτος δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμεί να καταστείλει την 

απειλή που θέτουν οι εν λόγω μη κρατικοί φορείς.  Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ 

διατηρεί κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων που αποτελούν σοβαρή απειλή για τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους σε όλο τον κόσμο, η οποία περιλαμβάνει 

πενήντα οκτώ τρομοκρατικές ομάδες με τριάντα πέντε διαφορετικές χώρες  εκτός από το 

ISIS στη Συρία  και το Ιράκ. (Scharf 2016) 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το δικαίωμα χρήσης βίας έναντι αυτών των μη 

κρατικών παραγόντων υπόκειται σε αρκετούς περιορισμούς που θα εμποδίσουν τη 

δυνατότητα κατάχρησης. Πρώτον, οι ατομικές ή συγκεντρωτικές δράσεις των μη κρατικών 

φορέων πρέπει να ισοδυναμούν με ισοδύναμη ένοπλη επίθεση προκειμένου να 

προκαλέσουν το δικαίωμα χρήσης βίας σε αυτοάμυνα. Δεύτερον, η χρήση βίας πρέπει να 

στοχεύει τους μη κρατικούς παράγοντες και όχι το κράτος ή  στρατιωτικούς του στόχους, 

εκτός εάν διαπιστωθεί ότι το κράτος ελέγχει αποτελεσματικά τους μη κρατικούς 

παράγοντες. Τρίτον, η στρατιωτική δράση πρέπει να ανταποκρίνεται στις αρχές της 

αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και των διακρίσεων. Περαιτέρω περιορισμοί είναι 

πιθανό να αναπτυχθούν σε σχέση με τη διεθνή αντίδραση στην κρατική επίκληση και την 

εφαρμογή του νέου κανόνα. (Scharf 2016) 
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Εν κατακλείδι κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν τα συμπεράσματα που 

διατυπώθηκαν και σχετίζονται με τα αντικείμενα μελέτης του συγκεκριμένου κεφαλαίου 

από την Ολομέλεια της 11ης Σεπτεμβρίου 2015 κατά τη διάρκεια της 11ης Ετήσιας 

Διάσκεψης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου όπως δημοσιεύτηκαν από  τον 

Θεόδωρο Χριστάκη στη  Leiden Journal of International Law . Η καταπολέμηση του ISIL 

εγείρει πολλαπλές ερωτήσεις και δημιουργεί αρκετές προκλήσεις για το διεθνές δίκαιο. 

Περιλαμβάνοντας ζητήματα συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών αρχών και της 

αστυνομίας, ερωτήματα που σχετίζονται με τη νομιμότητα και την αναγνώριση των 

κυβερνήσεων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα. Όσο αφορά τα προβλήματα που 

σχετίζονται με τη χρήση βίας εναντίον του ISIL, τα αντικειμενικά στοιχεία των ερευνών 

δεν είναι μόνο αν οι στρατιωτικές παρεμβάσεις κατά του ISIL και άλλων τρομοκρατικών 

ομάδων συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο αλλά  αποσκοπούν επίσης να αξιολογήσουν 

κατά πόσο αυτές οι παρεμβάσεις και οι τρομοκρατικές ενέργειες θα μπορούσαν να 

εξαλείψουν την τρέχουσα νομοθεσία που ρυθμίζει τη χρήση των δυνάμεων αυτών. Αρχικά 

επικεντρώνονται στη νομική βάση της συγκατάθεσης και της στρατιωτικής παρέμβασης 

κατόπιν πρόσκλησης. Η Karine Bannelier καταδεικνύει ότι αυτό ήταν ένα σημαντικό 

νομικό επιχείρημα που χρησιμοποίησαν τα κράτη για να δικαιολογήσουν τις παρεμβάσεις 

τους. Η αρχή βασίστηκε όχι μόνο στο Ιράκ, όπου τα εννέα μέλη του αμερικανικού 

συνασπισμού, καθώς και η Ρωσία και το Ιράν, «ενεργούν υπό τη νόμιμη ομπρέλα της 

συναίνεσης της ιρακινής κυβέρνησης», αλλά και στη Λιβύη όσον αφορά τις αιγυπτιακές 

επιδρομές και τη Συρία όσον αφορά τη συμμετοχή του Ιράν και της Ρωσίας. 

Υπογραμμίζεται ότι, στο μέτρο που οι στρατιωτικές αυτές παρεμβάσεις ήταν συναινετικές 

«η νομιμότητά τους δεν αμφισβητήθηκε από κανένα κράτος». Ακολούθως ο Olivier 

Corten και ο Νικόλαος Τσαγκουριάς, συνεχίζοντας το θέμα εξετάζουν  εάν η αυτοάμυνα, 

εφόσον συνδυαστεί με την απροθυμία ή την αδυναμία, θα μπορούσε να προκαλέσει την 

ατιμωρησία του φαινομένου του ISIL. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση του Νικολάου 

Τσαγκουριά που θέτει την άμυνα έναντι των μη κρατικών φορέων στο κατάλληλο επίπεδο. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, μερικοί μελετητές έχουν δαπανήσει πολλή 

ενέργεια υποστηρίζοντας ότι η αυτοάμυνα και το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών θα μπορούσαν να ισχύουν για μη κρατικούς φορείς. Όπως υποστηρίζουν οι Corten 

και Τσαγκουριάς, από αυτή την  επαναλαμβανόμενη συζήτηση λείπει με κάποιο τρόπο το 
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πραγματικό σημείο. Το διεθνές δίκαιο δεν απαγορεύει τη χρήση βίας έναντι μη κρατικών 

φορέων. Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να αναζητάμε την εξαίρεση από τις τρομοκρατικές 

επιθέσεις. Το πραγματικό ζήτημα είναι εάν αυτή η χρήση βίας μπορεί να ασκηθεί στην 

επικράτεια ενός τρίτου κράτους, ειδικά εάν αυτό το κράτος δεν είναι σε θέση να εξαλείψει 

την τρομοκρατική ομάδα. Ο Τσαγκουριάς θεωρεί ότι η «κλασική» αυτονομία της άμυνας 

δεν βασίζεται ικανοποιητικά στις απειλές ασφαλείας που θέτουν οι τρομοκράτες, ειδικά 

επειδή απαιτούν με τον έναν ή άλλον τρόπο πολύ στενούς δεσμούς μεταξύ ενός κράτους 

και ενός μη κρατικού παράγοντα. Εξηγεί ότι ακόμη και αν καταφέρουμε να αντιμε-

τωπίσουμε αρκετές επιπλοκές σε σχέση με τη δυνατότητα εφαρμογής αυτής της δοκιμα-

σίας, εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα μπο-

ρούσε να παράσχει μια αυτόνομη και επαρκή νομική βάση για να δικαιολογήσει την 

παραβίαση της κυριαρχίας του εδαφικού κράτους που δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για τις πράξεις του τρομοκράτη. (CHRISTAKIS 2016) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Έχει διαπιστωθεί ότι η ψυχολογία του καθενός  υποτάσσεται στη ψυχολογία της 

ομάδας. Οι τρομοκρατικές ενέργειες καθώς και ο τρόπος δράσης του Ισλαμικού Κράτους 

αποτελούν απότοκο μιας ψυχολογικής επιχείρησης δημιουργίας μαρτύρων της πίστης. Ο 

στόχος οποιασδήποτε δράσεις είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να είναι ο άνθρωπος γι' αυτό 

κρίνεται σκόπιμο να παραθέσουμε παράγοντες που επηρεάζουν το περιβάλλον από τη 

προσέγγιση ενός πιθανού μαχητή του Ισλάμ μέχρι τη στιγμή που θα συμμετέχει σε κάποιο 

χτύπημα. Ένας από τους βασικότερους  είναι ο θρησκευτικός, το Ισλάμ από μόνο του 

«παράγει» τρομοκράτες (ως μαχητές κατά των απίστων), μέσα από τη θρησκεία αποκτούν 

την ηθική νομιμοποίηση προς επίτευξη στόχων συνυφασμένων με οικονομικά, πολιτικά 

και κοινωνικά θέματα. 

 Είναι γνωστή η αντιπαράθεση  κουλτούρας και πολιτισμού μεταξύ Δύσης και 

Ανατολής. Η τρομοκρατία έρχεται ως απάντηση μιας κουλτούρας  αλλοτρίωσης και 

αποξένωσης η οποία τροφοδοτείται από τις πολιτιστικές συγκρούσεις στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης. 

Ο ρατσισμός, οι διακρίσεις και η επέκταση της φτώχειας ως αποτέλεσμα της 

καπιταλιστικής κουλτούρας γεννούν τα κίνητρα που κάνουν τους ανθρώπους δεκτικούς 

στις προσηλυτιστικές δράσεις. Το χαμηλό επίπεδο παιδείας στο μεγαλύτερο ποσοστό του 

πληθυσμού, η θέση της γυναίκας στην ισλαμική κοινωνία, είναι παράγοντες που 

τροφοδοτούν και υποστηρίζουν τη τρομοκρατία και διατηρούν  το περιβάλλον αστάθειας. 

 Πρώτα, πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι μουσουλμάνοι δεν είναι οιονεί τζιχαντιστές 

και δεν αποσκοπούν αποκλειστικά στη προσβολή του τρόπου ζωής των δυτικών 

κοινωνιών και της  ασφάλειάς αυτών. Ως προσεγγίσεις αντιμετώπισης του φαινομένου 

μπορούμε να διατυπώσουμε δυο απόψεις-μεθόδους με τα πλεονεκτήματα και τα μειονε-

κτήματα τους. 
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 Μια πρώτη προσέγγιση είναι αυτή της θωράκισης του εσωτερικού των 

απειλούμενων δυτικών χωρών και της άμεσης και βίαιης καταστροφής των καθεστώτων 

των κρατών απ' όπου  πηγάζει η απειλή με χρήση σκληρής ισχύος. Πρόκειται για μια 

σύγκρουση μεταξύ της Δύσης και του Ισλαμικού Κράτους. Η πιο ενδιαφέρουσα 

τεκμηρίωση αυτής της θεωρίας διετυπώθη από τον Samuel Huntington, o oποίος 

ισχυρίζεται ότι μετά από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, «η σύγκρουση των 

πολιτισμών θα κυριαρχήσει στην παγκόσμιο πολιτική. Οι γραμμές που οριοθετούν την 

γεωγραφική εξάπλωση των πολιτισμών, θα είναι οι γραμμές πολεμικής αναμέτρησης στο 

μέλλον. Ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος, εάν ποτέ γίνει, θα είναι πόλεμος μεταξύ 

πολιτισμών».  Ο Huntington δίδει έμφαση στις θρησκευτικές και πολιτικές διαφορές παρά 

στις ομοιότητες και θεωρεί ότι οι πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές διαφορές 

δημιουργούν μέτωπα αντιπαράθεσης. Η προσέγγιση αυτή όμως αποτυγχάνει εξ' αρχής να 

θεραπεύσει τα βαθύτερα αίτια αλλά λειτούργει κατασταλτικά. 

Ως δεύτερη διατυπώνουμε  την άποψη χρήσης ελαφρών μέτρων για την ενίσχυση 

της ασφάλειας του εσωτερικού των απειλούμενων κοινωνιών, όχι όμως σε βάρος της 

δημοκρατίας, και προσπάθεια διαμέσου του διαλόγου και της υποστήριξης τόσο 

οικονομικά όσο και σε θέματα παιδείας προκειμένου να προσβληθεί το φαινόμενο στη 

βάση του, προσέγγιση που όμως απαιτεί μεθοδευμένη δουλεία και πολύ χρόνο. 

 Είναι επιτακτική, αν αποδεχθούμε την εφαρμογή της δεύτερης μεθόδου, μια 

συνδυαστική προσπάθεια στοχευμένων παρεμβάσεων στη παιδεία, στις κοινωνικές δομές 

και στη καταπολέμηση της φτώχειας με κεντρικό και βασικό στόχο τον άνθρωπο. 

Προϋπόθεση όμως για την επιτυχία των παραπάνω είναι η συστηματική και κατά βάθος 

κατανόηση της θρησκευτικής και πολιτισμικής κουλτούρας των λαών αυτών. 

Η Ευρώπη και η Δύση γενικότερα, πέρα από το θεωρητικό μέρος και εντοπίζοντας 

την απειλεί που πλέον έχει περάσει τις πύλες και δρα στο εσωτερικό της με την  προφανή 

μετατόπιση των στόχων του Ισλαμικού Κράτους καθώς και τις λοιπές δραστηριότητες 

άλλων τρομοκρατικών ομάδων έχει προβεί στην ενεργοποίηση των αμυντικών της 

μηχανισμών. Οι απειλές κατά της ασφάλεια της ΕΕ, παρακολουθούνται στενά από 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 
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υποστηριζόμενους από ειδικούς και αναλυτές της Europol. Η Europol ενεργοποίησε την 

ομάδα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης (EMRT) αμέσως μετά τις επιθέσεις του Παρισιού 

στις 13 Νοεμβρίου 2015, για να υποστηρίξει τις έρευνες σε 24ωρη βάση.  

Επίσης η καταπολέμηση της τρομοκρατικής και εξτρεμιστικής προπαγάνδας στο 

διαδίκτυο κρίνεται επιτακτική. Η χρήση του Διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων 

ενημέρωσης από τους τρομοκράτες έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Μέσω 

του Διαδικτύου, οι τρομοκράτες μπορούν τώρα να φτάσουν σε εκατομμύρια ανθρώπους με 

ένα μόνο κλικ. Αυτό τους δίνει ένα ισχυρό εργαλείο για να προσεγγίσουν το ακροατήριό 

τους. Ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου παγκοσμίως υπολογίζεται σε περισσότερα 

από 3 δισεκατομμύρια άτομα, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU). 

Συγκεκριμένα οι ομάδες των τζιχαντιστών έχουν επιδείξει μια εκλεπτυσμένη κατανόηση 

του τρόπου λειτουργίας των κοινωνικών δικτύων. Έχουν ξεκινήσει καλά οργανωμένες 

συντονισμένες εκστρατείες κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για να κερδίσουν 

οπαδούς και να προωθήσουν ή να δοξάζουν πράξεις τρομοκρατίας ή βίαιου εξτρεμισμού. 

Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, στις 12 Μαρτίου 2015, το Συμβούλιο 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε εντολή στη 

Europol να δημιουργήσει μια ειδική μονάδα με στόχο τη μείωση του επιπέδου και των 

επιπτώσεων της τρομοκρατικής και βίαιης εξτρεμιστικής προπαγάνδας στο Διαδίκτυο. Την 

1η Ιουλίου 2015, η Europol προώθησε τη μονάδα ηλεκτρονικής παραπομπής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (IRU) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατικής προπαγάνδας και των σχετικών βίαιων εξτρεμιστικών δραστηριοτήτων στο 

διαδίκτυο.  

Το μέγεθος, η δομή και το πεδίο εφαρμογής των τρομοκρατικών οργανώσεων 

έχουν εξελιχθεί και οι μεθοδολογίες αύξησης, μεταφοράς και χρήσης κεφαλαίων συνεχώς 

αναπροσαρμόζονται. Απαιτούνται κεφάλαια για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων 

τρομοκρατικών επιθέσεων, οι δαπάνες μπορεί να σχετίζονται με το ταξίδι προς και από 

τον στόχο, την αγορά μιας σειράς όπλων και εκρηκτικών ή τα πλαστά έγγραφα 

ταυτότητας, τη χρήση οχημάτων, κινητών τηλεφώνων, την κάλυψη βασικών εξόδων, 

διαμονή και ιατρική περίθαλψη. Το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της 
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τρομοκρατίας (TFTP) της Europol έχει αποδειχθεί πολύτιμο εργαλείο στις έρευνες που 

σχετίζονται με την τρομοκρατία. Ενισχύει την ικανότητα χαρτογράφησης των 

τρομοκρατικών δικτύων, που συχνά συμπληρώνουν τους ελλείποντες συνδέσμους σε μια 

ερευνητική αλυσίδα. Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των ροών των χρημάτων 

από τρομοκρατικές ενέργειες, επιτρέποντας στις αρχές να εντοπίζουν και να εντοπίζουν 

τους πράκτορες και τους χρηματοδότες τους και βοηθά σε ευρύτερες προσπάθειες για την 

αποκάλυψη τρομοκρατικών κυττάρων. (GENERAL REPORT ON EUROPOL 

ACTIVITIES 2015) Οι δράσεις αυτές, αν και ανήκουν στην κατηγορία των 

κατασταλτικών μέτρων, δείχνουν ότι το πρόβλημα έχει εντοπιστεί και απαιτούνται και 

άλλα προκειμένου ο ευρωπαίος πολίτης να νιώθει ασφαλείς χωρίς να επηρεάζεται ο 

τρόπος και η ποιότητα ζωής του.  

 Η Ελλάδα τώρα έχει ιστορικά τη δυνατότητα να διαλέγεται με το μουσουλμανικό 

κόσμο χωρίς τις προκαταλήψεις, τις αρνητικές προϊδεάσεις και τις φορτίσεις που 

παρουσιάζουν οι επαφές ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Οπότε θα ήταν ιδιαίτερα 

εποικοδομητική η ανάληψη μιας πρωτοβουλίας για την δημιουργία στην Ελλάδα ενός 

διεθνούς κύρους ιδρύματος ισλαμικών σπουδών με σκοπό την μελέτη της πολιτικής και 

κοινωνικοοικονομικής ζωής, της γλώσσας  αλλά και του πολιτισμού του μουσουλμανικού 

κόσμου. Ένα τέτοιο ίδρυμα, αφενός, θα αποτελούσε πολύτιμο εργαλείο διαμόρφωσης της 

εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας και όχι μόνο, έναντι του μουσουλμανικού κόσμου, 

και αφετέρου, θα λειτουργούσε ως γέφυρα για ένα εποικοδομητικό διάλογο ανάμεσα στο 

χριστιανικό και το μουσουλμανικό κόσμο. 

 Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να προτείνουμε την επένδυση, στη δημιουργία 

οργανισμών και ειδικών σε θέματα αραβικής γλώσσας και ισλαμικής κουλτούρας, σε 

μέτρα προς την κατεύθυνση σεβασμού των πολιτισμικών διαφορών και ιδιαιτεροτήτων και 

στην ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών σε βαθμό που κάθε κατά τόπους 

κοινωνία δύναται να υποστηρίξει. 

 Ιδιαίτερη συμβολή τόσο στην ενσωμάτωση των πληθυσμών αλλά και στην 

αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων είναι και η ορθή εφαρμογή του μοντέλου που 

τάσσεται υπέρ της πολιτισμικότητας και της διατήρησης των διαφορετικών ταυτοτήτων με 
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βασικότερα άξονα την διαπολιτισμική εκπαίδευση. Έχοντας ως φάρο, τόσο το σκοπό 

αυτής, που κατά το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη της προσωπικής 

αυτονομίας, του κριτικού πνεύματος, της ανοικτότητας, της αίσθησης του ανήκειν σε μια 

κοινότητα αλλά και της αίσθησης της αμοιβαιότητας και της εμπιστοσύνης, προκειμένου 

κάθε μέλος της κοινωνίας να καταστεί ικανός δημοκρατικός πολίτης (Council of Europe, 

2007) όσο και τις βασικές της αρχές, την ανοικτότητα (openness), τη κριτική σκέψη, την 

υπευθυνότητα, την επικοινωνία, τη συνεργασία, την ενσυναίσθηση (empathy), τη 

κατάλληλη ενημέρωση, το διεθνή προσανατολισμό, το σεβασμός και την ανεκτικότητα, τη 

διαφορετική θέαση των πραγμάτων (Batelaan & Gundare, 2000). 

 Επιπλέον κάνοντας ορθολογική χρήση των Mέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του 

διαδικτύου να τα εκμεταλλευτούμε προκειμένου να γνωστοποιήσουμε τις δράσεις 

προσέγγισης ως αντιστάθμισμα της διάδοσης των εξτρεμιστικών ιδεολογιών και 

μειώνοντας τις δυνατότητες προσηλυτισμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον που αποδεικνύει την 

υστέρηση του δυτικού κόσμου στο θέμα αυτό  παρουσιάζει η ειδική έκθεση με θέμα " The 

Islamic State and Information Warfare: Defeating ISIS and the Broader Global Jihadist 

Movement "  της ομάδας γνώσης απειλών σχετικά με  τον πόλεμο πληροφόρησης στο 

περιβάλλον των νέων απειλών που πραγματοποιήθηκε στο John F. Kennedy Special 

Warfare Center και στο School of the U.S. Army Special Operations Command. Σύμφωνα 

με την ειδική  αναφορά του 2015 που παραθέτει ο Douglas C. Lovelace, Jr. στο βιβλίο του 

"TERRORISM Commentary on Security Documents. THE EVOLUTION OF THE 

ISLAMIC STATE", η νίκη κατά του ISIS και του Ευρύτερου Παγκόσμιου Τζιχαντιστικού 

Κινήματος  απαιτεί την πλήρη αποδοκιμασία του δόγματος του παγκόσμιου τζιχάντ,  

καθόσον δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με φυσικές επιθέσεις και ότι τα εργαλεία του 

πληροφοριακού πολέμου θα μπορούσαν να δράσουν  αποτελεσματικά για να νικηθεί το 

δόγμα των τζιχαντιστών μέσω ψυχολογικού πολέμου. Η στρατηγική και το δόγμα των 

στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ έχουν από καιρό προβλέψει την λειτουργία ψυχο-

λογικών επιχειρήσεων και του πληροφοριακού πολέμου ως υποστηρικτικές προσπάθειες 

που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα άλλων εργαλείων του πολέμου. Ωστόσο, θα ήταν 

εύλογο να αναρωτηθούμε αν στον πόλεμο εναντίον του ISIS και των άλλων 

ριζοσπαστικών ομάδων, οι ψυχολογικές επιχειρήσεις και ο πληροφοριακός πόλεμος πρέπει 
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να είναι η κύρια προσπάθεια και όχι η υποστηρικτική, ειδικά σε αυτή την εποχή της 

ευρείας διασύνδεσης στο διαδίκτυο. Παρόλο που η έκθεση αυτή δεν θέτει ρητώς την 

ερώτηση αυτή, το περιεχόμενό της και τα συμπεράσματά της δείχνουν ότι αυξάνεται η 

έμφαση στις ψυχολογικές λειτουργίες και στον πόλεμο των πληροφοριών με διάφορους 

συγκεκριμένους και σημαντικούς τρόπους. Υπάρχουν πολλά στην έκθεση που 

υποδεικνύουν ότι η κατανόηση των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ από τις 

ψυχολογικές επιχειρήσεις και τον πόλεμο πληροφοριών παραμένει βασισμένη στις έννοιες 

του 20ού αιώνα και πρέπει να προχωρήσει ώστε να ξεπεράσει την ικανότητα του ISIS να 

χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να εδραιώσει ιδεολογική κυριαρχία έναντι ευάλωτων 

ατόμων και πληθυσμών. Το ISIS ήταν ιδιαίτερα έμπειρο στη χρήση  προπαγάνδας για την 

επίτευξη ριζοσπαστικοποίησης στο διαδίκτυο και η δύναμη απευθείας μετάδοσης των 

οπτικών εικόνων δεν πρέπει να υποτιμάται. Το ISIS και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις 

εκμεταλλεύονται πολύ αποτελεσματικά το διαδικτυακό περιβάλλον για να κοινοποιήσουν 

τα ριζοσπαστικά μηνύματά τους, ενισχυμένα από συναρπαστική οπτική προπαγάνδα. 

Χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να δημιουργήσουν χαμηλού κόστους, ασύμμετρα 

πλεονεκτήματα έναντι των δυνάμεων των ΗΠΑ και άλλων δυνάμεων. Οι Ηνωμένες 

Πολιτείες και άλλες εξουσίες που αντιτίθενται στο ISIS δεν έχουν ακόμη επεξεργαστεί 

στρατηγικές ώστε να αναπτύξουν ικανότητες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

χρήσης του διαδικτύου από τον ISIS κάτι που επιβάλλεται επιτακτικά να πραγματοποιηθεί. 

(Douglas C. Lovelace 2016) 

Κλείνοντας πέρα των παραπάνω και επανερχόμενοι στην πραγματικότητα του 

σήμερα και ιδιαίτερα στη γεωγραφική περιοχή της χώρας μας θα πρέπει να επιδιώξουμε  

την συνεργασία και την αποτελεσματικότητα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) 

με πεδίο δράσης προσανατολισμένο στη πηγή του προβλήματος και όχι σε  κράτη  

βατήρες. Οι εξελίξεις είναι αυτές που σήμερα βιώνουμε και εφόσον οι όποιες δράσεις δεν 

κατάφεραν να πνίξουν το τζιχαντιστικό κίνημα εν τη γενέσει, το προσφυγικό κατέχει μια 

από τις πρώτες θέσεις των προβλημάτων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Δεν πρέπει 

να αδιαφορήσουμε για τον πόνο των ανθρώπων που για οποιοδήποτε λόγο ξεριζώθηκαν 

από τις πατρίδες τους αλλά και ούτε και να επιτρέψουμε σε εξτρεμιστικά στοιχεία να 

εισέλθουν στη Δύση μέσω των προσφυγικών αυτών ροών.  
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     ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Το Ισλάμ είναι η τρίτη μεγαλύτερη μονοθεϊστική θρησκεία του πλανήτη μας. 

Αποκαλύφτηκε από το θεό Αλλάχ στον προφήτη Μοχάμεντ (Μωάμεθ) το Σεπτέμβριο του 

622 μ.Χ. Τότε ακριβώς ο Προφήτης εγκατέλειψε τη Μέκκα μαζί με τους οπαδούς και 

μαθητές του, και εγκαταστάθηκε στη Μεδίνα, όπου μετατράπηκε σε θεοκρατικός ηγέτης, 

το κύρος του οποίου γρήγορα ενισχύθηκε. Άρχισε να κηρύσσει τις αλήθειες που του 

αποκάλυψε ο θεός μέσω του αρχαγγέλου Γαβριήλ. Ο Ισλαμισμός αναφέρεται στα στοιχεία 

του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού. Συνδέεται με την πίστη που κήρυττε ο Αβραάμ, ο 

οποίος για τους μουσουλμάνους είναι σοβαρός προφήτης, όπως και ο Ιησούς Χριστός. Ο 

Μωάμεθ τονίζει όμως ότι ο Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός στηρίζονται στην ίδια θεϊκή 

πηγή της αποκάλυψης, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένες και έχουν παρεκκλίνει από την 

πίστη. Ο Ισλαμισμός αναπτύχθηκε αρχικά ανάμεσα στους φτωχούς. Ειδοποιούσε ότι 

σκοπός της ζωής δεν είναι ο πλουτισμός αλλά η υποταγή στο μοναδικό θεό, ο οποίος  

στην τελική κρίση θα ανταμείψει τους δίκαιους και θα τιμωρήσει τους κακούς ανάλογα με 

τις πράξεις τους. Η ζωή, σύμφωνα με το Μωάμεθ, είναι ένα μικρό επεισόδιο μετά από το 

οποίο έρχεται ο θάνατος και δεν υπάρχει συνείδηση ως τη Δευτέρα Παρουσία. 

Η αφοσίωση στο Θεό σημαίνει για το μουσουλμάνο την τήρηση των πέντε αρχών 

της πίστης, πράγμα που συμβολίζει η προσευχή, και μεταξύ των άλλων υποχρεώσεων του, 

ο πιστός μουσουλμάνος πρέπει να συμμετέχει στο «τζιχάντ».  Η σύγχρονη αναβίωση του 

Ισλαμισμού μέσα από θρησκευτικοπολιτικές εξεγέρσεις και επαναστάσεις έχουν δώσει 

μια άλλη διάσταση στον όρο «τζιχάντ», που για τους Δυτικούς είναι καθαρή τρομοκρατία. 

Ο σύγχρονος κόσμος του Ισλάμ αποτελεί ένα μωσαϊκό φυλών και εθνικών ομάδων 

διεσπαρμένων σε όλη τη γη. Τα δύο σοβαρότερα ρεύματα του Ισλαμισμού είναι των 

σουνιτών και των σιιτών. Στο πρώτο ρεύμα ανήκει το 90% των μουσουλμάνων στον 

κόσμο. Το ρεύμα των σιιτών, που κυριαρχεί σήμερα στο Ιράν και στο Ιράκ, ξεκίνησε ως 

πολιτικό κόμμα των οπαδών που θεωρούνταν οι κληρονόμοι του Μωάμεθ. Αργότερα, 

κάτω από την επίδραση των ιστορικών συνθηκών ο σιισμός μετατράπηκε σε θρησκευτικό 

ρεύμα εξτρεμιστικού χαρακτήρα και τέτοιο παραμένει μέχρι και σήμερα.  
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Το ισλαμικό κίνημα θεωρείται σήμερα επίφοβο όσο ποτέ άλλοτε λόγω της καθαρά 

πολιτικής προέκτασης που έχει πάρει,  έχει διεισδύσει, διεκδικεί και έχει καταλάβει και 

την εξουσία και προκαλεί απροκάλυπτα το δυτικό κόσμο απειλώντας τον τρόπο ζωής και 

την ίδια την ύπαρξη του. Για την Ελλάδα το πρόβλημα είναι αμεσότερο. Γιατί αποτελεί τη 

γωνιά της Δύσης που ακουμπά στη μουσουλμανική Ανατολή. Και η εξάπλωση του είναι 

σίγουρο πως θα χτυπήσει και τη δική μας την πόρτα. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε 

πάντως σαν κράτος αλλά και σαν κοινή γνώμη το πρόβλημα χαρακτηρίζεται από 

αδιαφορία, στρουθοκαμηλισμό και παντελή έλλειψη διορατικότητας, ενώ από παντού τα 

μηνύματα της ισλαμικής αναβίωσης φθάνουν απειλητικά κι ενώ τα σύννεφα του 

μουσουλμανικού φανατισμού κυκλώνουν τα σύνορά μας. 

Η δυναμική ανάπτυξη του ισλαμικού φονταμενταλισμού έθεσε τις σχέσεις Δύσης 

και Ισλαμισμού σε νέα βάση. Τα γεωπολιτικά, γεωοικονομικά και γεωστρατηγικά 

συμφέροντα της Δύσης διακυβεύονται εξαιτίας του εύρους που καλύπτει ο μου-

σουλμανικός κόσμος στο παγκόσμιο χάρτη. Για την αντιμετώπιση του Ισλάμ δια-

μορφώθηκαν δυο προσεγγίσεις αυτή της αντιπαράθεσης και αυτή του συμβιβασμού και 

της συμβίωσης. Εφ' όσον λοιπόν προκρίνεται η θέληση συμβίωσης, καθίσταται 

επιβεβλημένη η ανάγκη μελέτης και κατανόησης θεσμών της θρησκείας, της παράδοσης, 

της κουλτούρας και του πολιτισμού τους. Με ματιά διαφορετική από αυτή του δικού μας 

πολιτισμού προκειμένου να προσεγγίσουμε σε θέματα που μπορούμε να αποδεχτούμε 

χωρίς να επιβάλλουμε τα δικά μας πιστεύω. Η Δύση οφείλει να επιλέξει την έντιμη 

συνύπαρξη και την ειλικρινή συνεργασία με το μουσουλμανικό κόσμο, στη βάση της 

αναγνώρισης της αμοιβαιότητας και της διαφορετικότητας προασπίζοντας στο ακέραιο τις 

ελευθερίες και την πολιτισμική της πολυτυπία απέναντι σε οποιανδήποτε απειλή, από 

οπουδήποτε κι αν προέλθει. Η Ελλάδα υπερτερεί σε σχέση με τους λοιπούς Ευρωπαϊκούς 

λαούς  τόσο για γεωγραφικούς λόγους όσο και για ιστορικούς στην κατανόηση της 

ισλαμικής ιδεολογίας και δύναται να συμβάλει ενεργά στο διάλογο των πολιτισμών στη 

βάση της πραγματικής θέλησης αλληλοκατανοήσεως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
 

ΒΑΣΙΚΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 

Αλλάχ: Ο Θεός στην αραβική γλώσσα. Η λέξη και η έννοια του ύψιστου θεού Αλλάχ 

προϋπήρξε του Μωάμεθ, της περιόδου, δηλαδή, που κυριαρχούσαν πολυθεϊστικές θρη-

σκείες στην Αραβία. Προέρχεται από το αρχαίο σημιτικό όρο «ιλ Ελοάχ» (ο Θεός). Στην 

Αραβική χερσόνησο, λέγεται «Ιλάχ» και προστίθεται το άρθρο «αλ» για να φτάσει στη 

μορφή Αλλάχ («Αλ Ιλάχ»). 

Ισλάμ: Μονοθεϊστική θρησκεία που δίδαξε ο Μωάμεθ τον 7ο αι. μ.Χ. στην περιοχή Αλ 

Χιτζάζ της σημερινής Σαουδικής Αραβίας. Ισλάμ λέγεται και το κράτος που δη-

μιούργησαν αργότερα οι οπαδοί της νέας θρησκείας και ο αραβικός πολιτισμός 

γενικότερα. Η λέξη «Ισλάμ» είναι αραβικής προέλευσης και σημαίνει υποταγή στο Θεό. 

Καφίρ : Άπιστος, τακφίρ για τους φονταμενταλιστές, αυτός που αποστατεί απο το ισλάμ. 

Κοράνι : Είναι το έργο που περιέχει το λόγο του Θεού, όπως εκείνος τον εμπιστεύτηκε 

στο Μωάμεθ μέσω του αρχαγγέλου Γαβριήλ. 

Μεδίνα: Η δεύτερη ιερή πόλη, όπου βρίσκεται και ο τάφος του Μωάμεθ. Και αυτή 

βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, όπως και η Μέκκα. 

Μέκκα: Η γενέτειρα του Μωάμεθ, η ιερή πόλη του Ισλάμ. Στο κέντρο της βρίσκεται η 

«καάμπα», ένα ορθογώνιο σκούρο ύφασμα, μέσα στο οποίο φυλάγεται η Μαύρη Πέτρα. 

Εκεί βρίσκεται και η πηγή Ζεμζέμ. Η πόλη υπήρξε θρησκευτικό αραβικό κέντρο και πριν 

από τον Μωάμεθ, όπως υπήρξε και η Μαύρη Πέτρα, ο μετεωρίτης της Καάμπα.  

Μουσουλμάνος:  Αυτός που αποδέχεται το Ισλάμ, που παραδίδεται στο Θεό. Ο Μωάμεθ 

και οι πρώτοι οπαδοί του ονομάζονταν οι ίδιοι «muslim». Στο Κοράνι, αναφέρεται σε 

πολλούς στίχους και παρουσιάζεται ως μουσουλμάνος ο Αβραάμ. 
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Mωάμεθ: Στα αραβικά Μουχαμάντ. Ο τελευταίος προφήτης του Θεοΰ στη γη και ο 

θεμελιωτής του Ισλάμ. Το Κοράνι δε δίνει πληροφορίες για τη ζωή του. Συμφωνά με την 

ιστορία και τις βιογραφίες που κυκλοφορούν, γεννήθηκε στη Μέκκα γύρω στο 570 μ.Χ. 

Το 610, συνάντησε τον αρχάγγελο Γαβριήλ («Τζάμπρα Ιλ») στο βουνό Χιρά, όπου του 

εμπιστεύθηκε το λόγο του Θεού. Ως το 622 έζησε στη Μέκκα αφιερωμένος στο κήρυγμά 

του και συγκρουόμενος με το κατεστημένο. Μετά έφυγε για τη Μεδίνα, όπου και 

διαμόρφωσε οριστικά τον Ισλαμισμό. Η νέα θρησκεία διαδόθηκε ταχύτατα στην περιοχή 

και, στις 2 Ιανουαρίου 630, επέστρεψε και κατέλαβε τη Μέκκα με οργανωμένο στρατό, 

καταστρέφοντας τα είδωλα γύρω από την Καάμπα. Πέθανε το 632. 

Νταρ αλ Χάρμπ : O οίκος του πολέμου, ο κόσμος των απίστων. 

Νταρ αλ Ισλάμ : O οίκος του Ισλάμ, ο κόσμος των πιστών, της ειρήνης. 

Πέντε στύλοι της θρησκείας: Είναι τα βασικά και απορρέοντα από το Κοράνι καθήκοντα 

του μουσουλμάνου επί των οποίων στηρίζεται ο Οίκος του Ισλάμ: 

1.  Σαχάντα: Η ομολογία πίστης. «Δεν υπάρχει άλλος θεός πλην του Αλλάχ». 

2. Σαλάτ - νάμας: Η προσευχή. Γίνεται πέντε φορές την ημέρα σε καθαρό μέρος, πάνω 

σε ειδικό χαλί. Οι πιστοί στρέφονται προς τη Μέκκα. Την Παρασκευή γίνεται ομαδική 

προσευχή στο τζαμί υπό τον ιμάμη. 

    3. Σάουμ: Η νηστεία, η αποχή. Επιβάλλεται κατά το μήνα του Ραμαζανιοΰ, σε όλους 

τους υγιείς πιστούς άνδρες και γυναίκες άνω των δεκατεσσάρων χρονών. Αρχίζει με την 

εμφάνιση της Νέας Σελήνης και διαρκεί όσο αυτή. Από την ανατολή ως τη δύση του 

ηλίου, κάθε μέρα οι μουσουλμάνοι απέχουν από το φαγητό, το ποτό, τις σεξουαλικές 

σχέσεις, το κάπνισμα κ.ά. Το βράδυ όμως αίρονται όλοι οι περιορισμοί. 

4. Ζακάτ: Η ελεημοσύνη, ο εξαγνισμός. Θεωρείται στοιχειώδες χρέος πίστης προς το 

Θεό και προς την κοινότητα. Καταβάλλεται από τον καθένα, που έχει κάποιο εισόδημα, 

σε αναλογία προς αυτό.  
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   5. Χατζ: Η ιερή αποδημία, το προσκύνημα στη Μέκκα. Το δωδέκατο μήνα κάθε 

μουσουλμανικού χρόνου, όποιος έχει την ευχέρεια υποχρεούται να προσκυνήσει στη Μέκ-

κα τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του. 

Σάρια: Ο κανόνας ζωής, ο ηθικός νόμος του Ισλάμ. Η «σάρια» δεν επιβάλλεται ως 

κρατικός νόμος, διέπει όμως το δίκαιο των ισλαμικών χωρών και προσδίδει την ενότητα 

και την ομοιομρφια στο μουσουλμανικό κόσμο. 

Σουνίτες - Σιίτες: Οι βασικές ισλαμικές ομάδες. Η πλειοψηφία ανήκει στους 

παραδοσιακούς «ορθόδοξους» σουνίτες μουσουλμάνους. Οι σιίτες προέρχονται κι αυτοί 

απευθείας από τις ρίζες του Ισλάμ. Υπήρξαν οπαδοί του Αλί, ανιψιού και γαμπρού του 

Μωάμεθ, που ήταν παντρεμένος με την κόρη του Προφήτη, Φατίμα. Ο Αλί σύμφωνα με 

τους σιίτες έπρεπε να είναι ο διάδοχος του Μωάμεθ. Αντίθετα η πλειοψηφία των 

μουσουλμάνων που συσπειρώθηκε περί του Αμπού Μπάρκ, του πρώτου χαλίφη μετά το 

θάνατο του Μωάμεθ, αποτέλεσε την ορθοδοξία του Ισλάμ, τους σουνίτες. Σήμερα 

πλειοψηφία σιιτών υπάρχει στο Ιράκ, την κρατική ηγεσία όμως κατέχουν οι σουνίτες. 

Τζιχάντ: Ο ιερός πόλεμος. Αρχικά ο αγώνας του Προφήτη κατά των απειλών εναντίον του 

ίδιου και της θρησκείας. Μετά το θάνατο του καθιερώθηκε ως ιερό καθήκον για να 

εξυπηρετήσει τους κατακτητικούς σκοπούς των χαλίφηδων. Ένα διφορούμενο ισλαμικό 

καθήκον, αφού άλλοτε εμφανίζεται ως άμυνα, άλλοτε ως επεκτατικό επιχείρημα και άλλο-

τε ως ταξική πάλη κατά των καταχρήσεων από τους μουσουλμάνους άρχοντες. Σύμφωνα 

με το Κοράνι, ο Αλλάχ μιλάει και για εσωτερικό και για εξωτερικό χώρο. 

Χαλιφάτο : Η πολιτική κυριαρχία του Χαλίφη, σύμφωνα με το σουνιτικό Ισλάμ, διαδόχου 

του προφήτη. 

Χαντίθ: Αποτελείτο δεύτερο στήριγμα της θρησκείας μετά το Κοράνι. Είναι 

συμπληρωματικό και κανονιστικό έργο, βασισμένο στην παράδοση και τις συνήθειες 

(«σούνα») του ισλαμικού κόσμου. Από τον 8ο αι. μ.Χ., άρχισε η προσπάθεια συλλογής και 

τακτοποίησης του τεραστίου όγκου των «χαντίθ» (παραδόσεων). Οι σουνίτες, δηλαδή οι 

ορθόδοξοι μουσουλμάνοι, αναφέρονται σε έξι κανονικές συλλογές που τις ονομάζουν 

Εξάβιβλο. Το Κοράνι λέγεται πως είναι ο λόγος του Αλλάχ, η «χαντίθ» πως είναι ο λόγος 

του Μωάμεθ. 
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