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«Ισλαμισμός και ΕΕ» 

Ομιλία στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ 

 

    Θεσσαλονίκη, 17 Απριλίου 2022 

 
 
Κύριε Κοσμήτορα, 
 
Κυρίες και Κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καλημέρα σας, 
 
Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μου κάνατε να με προσκαλέσετε να μιλήσου-
με για τον Ισλαμισμό και την ΕΕ.  
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Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το ξεκαθάρισμα κάποιων βασικών εννοιών. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να εξηγήσω ότι όλες οι θρησκευτικές επεξηγήσεις δεν 
προέρχονται από δυτικής προελεύσεως κείμενα αλλά έχω χρησιμοποιήσει τα κείμε-
να και τις προσωπικές επεξηγήσεις ενός από τους επιφανέστερους μη σαλαφιστές 
θεολόγους του Ισλάμ, της ΑΒΥ του Πρίγκηπα Γκάζι μπιν Μοχάμεντ, του Χασεμιτικού 
Βασιλικού Οίκου της Ιορδανίας στο βιβλίο του «A thinking person’s Guide to Islam” 
με τον οποίο διατηρώ προσωπική και φιλική γνωριμία.  
 
Κατ’ αρχήν τι είναι το Ισλάμ:  
 
Η λέξη «Ισλάμ» έχει ένα αριθμό από διαφορετικά νοήματα και συχνά αυτό δημιουρ-
γεί σύγχυση. 
 
Αρχίζουμε με την κατά γράμμα μετάφραση της λέξης Ισλάμ στα αραβικά που είναι: 
«να παραδοθείς, να παραιτηθείς, να ακούσεις και να υπακούσεις και να υποταχθείς 
στο Θεό. Η έννοια αποδίδεται πλήρως στα λόγια του Θεού προς τον Αβραάμ: Όταν ο 
Κύριος του είπε «Υποτάξου» αυτός απάντησε «Υποτάσσομαι στον Βασιλιά των Κό-
σμων». Η ρίζα της λέξης είναι η τριμερής αραβική ρίζα s-l-m, η οποία σημαίνει δυο 
πράγματα: Πρώτον το να απέχεις από ελαττώματα και ατέλειες και συνεπώς να έχεις 
«προστασία, ασφάλεια και ευημερία» και δεύτερον «ειρήνη». Αυτές οι δυο σημασίες 
του Ισλάμ είναι βαθειά ενσωματωμένες και περιλαμβάνονται στη θεωρία της Ισλαμι-
κής θρησκείας.  
 
(Βλέπε Video) 
 
Δεύτερον, το Ισλάμ είναι η ονομασία της θρησκείας, η οποία είναι σύμφωνη με το 
Κοράνι και τα Χαντίθ, τα λόγια, τη διδαχή και τις επεξηγήσεις των σοφών διδασκά-
λων της θρησκείας. Είναι αυτό που πιστεύουν οι Μουσουλμάνοι και αυτό που πρέπει 
να εφαρμόζουν. Είναι αυτά που ο Θεός και ο Προφήτης Μωάμεθ δίδαξαν και έπρα-
ξαν. 
 
Τρίτον, είναι ο πολιτισμός, οι πράξεις και η κουλτούρα με τη μορφή ανθρώπινης 
δραστηριότητος, που δημιουργήθηκαν στην πορεία της Ιστορίας και των αιώνων από 
ανθρώπους που πιστεύουν στο Ισλάμ. Είναι ότι ακριβώς οι Μουσουλμάνοι έχουν 
δημιουργήσει, διδάξει και υλοποιήσει στο μακρινό ή πρόσφατο παρελθόν και συνεχί-
ζουν να κάνουν και στο παρόν - σωστό ή λάθος -, ανθρωπιστικό, ευεργετικό ή ε-
γκληματικό.  
 
Είναι σημαντικό να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στις τρεις αυτές ερμηνείες: 
 
Ενώ η Πρώτη εξήγηση του όρου είναι καθαρά φιλολογική, γλωσσολογική και θεολο-
γική, η Δεύτερη και η Τρίτη ερμηνεία θα πρέπει να διακρίνονται και να διαχωρίζονται 
μεταξύ τους, γιατί διαφορετικά η Ισλαμική θρησκεία θα κατηγορηθεί για πράξεις και 
διδασκαλίες (Τρίτη ερμηνεία) που η ίδια καταδικάζει με τη διδασκαλία της (Δεύτερη 
ερμηνεία). 
 
Στο σημείο αυτό βρίσκεται και η σημερινή παγκόσμια αντίφαση και αντίθεση με το 
Ισλάμ. Μια μικρή μειονότητα φανατικών μουσουλμάνων έχει «απαγάγει» και παρα-
σύρει τη θρησκεία του Ισλάμ – η οποία περιλαμβάνει περίπου το ένα τέταρτο του 

https://video.wixstatic.com/video/a6d188_2bf2703b0e4748c89bcbf737ab3040e5/1080p/mp4/file.mp4
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παγκόσμιου πληθυσμού – σε μια μόνιμη αντίθεση ή σύγκρουση με τον υπόλοιπο 
κόσμο. Και το πετυχαίνουν αυτό με τρεις τρόπους: 
  

• Πρώτον, παραμορφώνοντας και διαστρεβλώνοντας τις διδασκαλίες του Ισλάμ, 
παρεξηγώντας και παραφράζοντας τις ιερές γραφές.  

 

• Δεύτερον, βάναυσα και άγρια, επιτιθέμενοι εναντίον των λοιπών Μουσουλμά-
νων προσπαθώντας να τους τρομοκρατήσουν και να τους αναγκάσουν να τα-
χθούν με το μέρος τους και να τους υποστηρίξουν. 

 

• Τρίτον, τρομοκρατώντας και σκοτώνοντας όσον το δυνατόν περισσότερους μη 
Μουσουλμάνους με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αγριότητα, με σκοπό να προ-
καλέσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες και ισχυρότερες αντιδράσεις σε πα-
γκόσμιο επίπεδο, στιγματίζοντας και στοχοποιώντας τους Μουσουλμάνους 
στο σύνολο τους, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι Μουσουλμάνοι να 
υποστούν συνέπειες και να συνταχτούν τελικά με τις ακραίες θέσεις και επι-
διώξεις τους.  
 

(Βλέπε Video) 
 
Μια μουσουλμανική θρησκευτική έννοια ευρέως γνωστή στο δυτικό κόσμο είναι ο 
αραβικός όρος «Τζιχάντ» που ευρέως μεταφράζεται σε «ιερό πόλεμο». Αυτό δεν εί-
ναι ακριβές όμως γιατί στα αραβικά ο πόλεμος έχει άλλη ονομασία (Harb). Ο όρος 
«τζιχάντ» προέρχεται από τη ρίζα «juhd» που σημαίνει «κάνω προσπάθεια» καθώς 
και «παλεύω’ ή και «διεκδικώ», χωρίς καμία αναφορά σε στρατιωτική μάχη. Στο Κο-
ράνι και στα «Χαντίθ» η λέξη «τζιχάντ» χρησιμοποιείται με δυο διαφορετικούς τρό-
πους.  
 

• Ο πρώτος είναι «το Μέγιστο Τζιχάντ» που είναι η εσωτερική πάλη που πρέπει 

να κάνει μέσα του ο πιστός, για να νικήσει το «εγώ» του και να υποταχθεί στο 

Θείο και να πολεμήσει τα πάθη του, και αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθε-

ση της πνευματικής ζωής του πιστού.  

• Ο δεύτερος είναι το «Μικρότερο Τζιχάντ», όπως χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο 

τον Μωάμεθ και είναι η στρατιωτική εμπλοκή, δηλαδή ο πόλεμος τον οποίο 

επιτρέπει ο Αλλάχ κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Ουσιαστικά πρόκειται 

για «δίκαιο πόλεμο» όπως ακριβώς τον προσδιόρισε στη θεωρία του για το 

«δίκαιο και άδικο πόλεμο» ο Άγιος Θωμάς ο Ακινάτης 600 χρόνια αργότερα. 

Οι προϋποθέσεις του «δικαίου πολέμου» φαίνονται στη διαφάνεια. Βλέπουμε 

έτσι ένα αμυντικό και ένα επιθετικό «τζιχάντ» ανάλογα με τη συμπεριφορά του 

αντιπάλου. Παρόλα αυτά μουσουλμάνοι θεολόγοι και νομομαθείς, στο πέρα-

σμα των αιώνων και ιδίως στον 20ο αιώνα μιλούν συχνά για επιθετικό «τζι-

χάντ», δηλαδή στην περιοδική εκδήλωση «τζιχάντ» από τους μουσουλμάνους 

εναντίον των γειτονικών χωρών. 

(Βλέπε Video) 
 

https://video.wixstatic.com/video/a6d188_5b377969c6494758ae5d4306a354fff1/1080p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/a6d188_0e2f59bfdd9d4f169c43dfd6f27a9613/1080p/mp4/file.mp4
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Για τους μουσουλμάνους η ιστορία διακρίνεται σε δυο μεγάλες περιόδους: Την επο-
χή πριν εμφανισθεί το Ισλάμ, η οποία ονομάζεται εποχή της άγνοιας ή Τζαχιλία, και 
την ισλαμική εποχή που ξεκινάει με την φανέρωση της Θείας επιφοίτησης του Μωά-
μεθ, την εμφάνιση του χαρίσματος του Προφήτη στο πρόσωπο του και την έναρξη 
της καθόδου του Κορανίου (δηλαδή του λόγου του Θεού) στη Γη το 610 μΧ. 
 
O Μωάμεθ γεννήθηκε το 570 μΧ (περίπου) στη Μέκκα και ανήκε στην οικογέ-
νεια/φυλή Μπιν Χασίμ η οποία ανήκε στην ευρύτερη φυλή των Κοραισιτών 
(Quraysh), μια κάστα που αποτελούσε εκείνη την εποχή την άρχουσα τάξη της Μέκ-
κας. Όσοι ισχυρίζονται ότι κατάγονται από τη γενιά του Προφήτη προσθέτουν στο 
όνομα του και αυτό το όνομα, όπως κάνουν συνήθως οι “Χαλίφες» του ISIS. Έμεινε 
ορφανός από μικρός και ανατράφηκε από την οικογένεια του πατέρα του. Ασχολή-
θηκε με το εμπόριο και σύντομα λόγω της ανυπέρβλητης φυσικής εντιμότητας του 
έγινε γνωστός στη Μέκκα σαν «al Amin» (αξιόπιστος). Παντρεύτηκε την πρώτη του 
γυναίκα Χαντίτζα, χήρα εύπορου εμπόρου η οποία του πρόσφερε μια άνετη ζωή αλ-
λά η οποία ήταν και η πρώτη που πίστεψε στο προφητικό του χάρισμα και τον εν-
θάρρυνε να κηρύξει για το Ισλάμ. Έμεινε ορφανός από μικρός και ανατράφηκε από 
την οικογένεια του πατέρα του. Ασχολήθηκε με το εμπόριο και παντρεύτηκε την 
πρώτη του γυναίκα Χαντίτζα, χήρα εύπορου εμπόρου η οποία του πρόσφερε μια ά-
νετη ζωή αλλά η οποία ήταν και η πρώτη που πίστεψε στο προφητικό του χάρισμα 
και τον ενθάρρυνε να κηρύξει για το Ισλάμ. 
 
Η διάδοση του «Μηνύματος του Ισλάμ» άρχισε από τους κατοίκους της Μέκκας με 
περιορισμένη απήχηση. Το «Μήνυμα του Ισλάμ» συνίσταται στην παραδοχή ότι ο 
Θεός (Αλλάχ), είναι ένας και μοναδικός δημιουργός του Σύμπαντος, και ότι οι άν-
θρωποι για τη σωτηρία τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την οδό που τους υποδει-
κνύει, μέχρι την Ημέρα της Κρίσεως. Οι πρώτοι που ασπάστηκαν τη νέα θρησκεία 
ήταν άτομα που ανήκαν σε χαμηλότερες τάξεις και ζούσαν σε συνθήκες φτώχειας ή 
στο περιθώριο, μια προσέγγιση που θα έβρισκε μιμητές πολλούς αιώνες αργότερα 
στα πλαίσια της ριζοσπαστικοποίησης των ευρωπαϊκών μουσουλμανικών πληθυ-
σμών. Η ιδέα της «υποταγής», στον ένα και μοναδικό Θεό, είναι εγγενής στο Ισλάμ 
όπως ήδη εξηγήθηκε, και η ισότητα όλων απέναντι του, οδήγησε εκτός της πνευματι-
κής αναβάθμισης, και στην αναδιαμόρφωση του όλου κοινωνικού συστήματος δίνο-
ντας ρόλο στους κοινωνικά ασθενέστερους. Η προώθηση μιας μονοθεϊστικής θρη-
σκείας είχε σαν αποτέλεσμα όπως αναμενόταν, την ενότητα του αραβικού έθνους και 
κατ’ επέκταση την ευημερία, αφού καταδικάστηκαν οι εμφύλιες ενδοαραβικές διαμά-
χες και το αραβικό έθνος βασισμένο στο πλαίσιο κανόνων που έθετε το Ισλάμ οδη-
γήθηκε σε ένα λαμπρότερο μέλλον. Παρ’ όλους τους ανελέητους διωγμούς στη Μέκ-
κα, και την αναχώρηση του Μωάμεθ και των πιστών για την Αιθιοπία, το έτος 622 μΧ 
ο Μωάμεθ αποφάσισε να πραγματοποιήσει την «Εγίρα» (μετανάστευση), την επι-
στροφή δηλαδή σε πρόσφορο περιβάλλον στη Μεδίνα, όπου κλήθηκε από τις τοπι-
κές φυλές και φατρίες και εφάρμοσε με επιτυχία το πνευματικό διοικητικό μοντέλο 
διακυβέρνησης του. Το έτος της «Εγίρας» (622 μΧ) αποτελεί και το πρώτο έτος και 
την αρχή του ισλαμικού ημερολογίου.  
 
(Βλέπε Video) 
 
 

https://video.wixstatic.com/video/a6d188_4ee0d7b545e74f19812e3bf70af2d2fb/1080p/mp4/file.mp4
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Το ιερό βιβλίο του Ισλάμ, «το Κοράνι» συγκροτήθηκε από τη συλλογή όλων των ιε-
ρών στίχων (Αγιάτ) που αποκαλύφθηκαν στον Μωάμεθ σε όλη την πορεία του, τόσο 
στη Μέκκα όσο και στη Μεδίνα με θεϊκή βούληση. Η ενοποίηση έγινε μετά το θάνατο 
του Μωάμεθ κατά την διακυβέρνηση του τρίτου Χαλίφη Ουθμάν, και έκτοτε το σύνο-
λο των μουσουλμάνων αποδέχεται ότι το Κοράνι στάλθηκε από τον Θεό στους αν-
θρώπους σταδιακά, αλλά το περιεχόμενο του δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, 
αναθεώρηση ή μεταβολή και μετουσιώνει τη θεία βούληση σε απτούς κανόνες για το 
ανθρώπινο γένος. Τα 114 «κεφάλαια» γνωστά σαν «Σούρα» εκτός από το τελετουρ-
γικό κομμάτι, φαίνεται ότι στάλθηκαν στον Προφήτη για την επίλυση ή σαν απάντηση 
σε συγκεκριμένα κοσμικής ή και πνευματικής φύσεως προβλήματα που αντιμετώπι-
ζαν οι πρώτες κοινότητες μουσουλμάνων και αποβλέπουν την εμπέδωση της πί-
στης. 
  
(Βλέπε Video) 
 

https://video.wixstatic.com/video/a6d188_a9ba38fd8ad54ef18e95f741c193b79e/1080p/mp4/file.mp4
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Από το Κοράνι απορρέουν και «οι Πέντε Στύλοι του Δόγματος» οι οποίοι μαζί με τις 
τρεις αρχές της Πίστης που φαίνονται στη διαφάνεια, αποτελούν την πεμπτουσία του 
Ισλάμ ως θρησκεία.  
 
Η δεύτερη πιο σημαντική πηγή νομοθεσίας μετά το Κοράνι είναι η «Παράδοση του 
Προφήτη» γνωστή ως «Σούνα» και αναφέρεται στις πράξεις και αποφάσεις που πή-
ρε ο Προφήτης για την επίλυση θεμάτων που αφορούσαν θέματα του δημοσίου βίου 
από τη στιγμή που δέχτηκε τη θεία Αποκάλυψη και μέχρι το θάνατο του, αλλά και για 
την αποσαφήνιση των Θείων προθέσεων με τη μεσολάβηση του Προφήτη. Το Κορά-
νι σε συνδυασμό με τη «Σούνα» αποτελούν το σώμα της «Σαρία» η οποία έχει επι-
κρατήσει στη δύση να μεταφράζεται ως ο «Ισλαμικός Νόμος».  
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Ένα μεγάλο μέρος της «Σούνα» αποτελείται από τις ρήσεις «Χαντίθ» του Μωάμεθ, οι 
οποίες μεταφέρθηκαν στις επόμενες γενιές από τους συντρόφους του που ήταν αυ-
τήκοοι μάρτυρες κατά τη διάρκεια της ζωής του. Τα «Χαντίθ» χρησιμοποιήθηκαν στο 
παρελθόν και χρησιμοποιούνται εξαιρετικά εκτεταμένα και στις μέρες μας για να 
διευκολύνουν την ερμηνεία και κατανόηση του Θείου λόγου που περιέχεται στο Κο-
ράνι και να αποσαφηνίσουν υπαρκτές και ισχύουσες διατάξεις της «Σαρία».  
 
(Βλέπε Video) 
 
 
Η διάδοση και η διδασκαλία των Χαντίθ στο παρελθόν γινόταν με το γραπτό και 
προφορικό κήρυγμα, στη συνέχεια ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας με την 
χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και πλέον στις ημέρες μας μέσω των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως μέσω του Twitter, του Facebook κλπ. Θα δούμε στη 
συνέχεια την τεράστια πρακτική σημασία των «Χαντίθ» για τον προσηλυτισμό ιδίως 
των νέων μουσουλμάνων στη τρομοκρατία. 
 
Θα θίξουμε περιληπτικά, τους ιστορικούς σταθμούς και τις λεπτομέρειες της ιστορι-
κής διαδρομής του Ισλάμ, τη διάσπαση της Ούμμα (Ummah) (της Κοινότητος των 
πιστών), τους εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς αγώνες διαδοχής και επέκτασης, τη 
χειραφέτηση, την εξέλιξη της Ισλαμικής θεολογικής σκέψης, την αστικοποίηση και 
χρήση των Αραβικών φυλών σαν βασικό όχημα διάδοσης της νέας θρησκείας καθώς 
και τον νέο παγκόσμιο γεωπολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό της ρόλο στη συνέχεια 
του ενοποιητικού της ρόλου για το αραβικό έθνος, και τις ανυπότακτες πολεμικές α-
ραβικές φυλές.  

 
Οι εσωτερικές διαμάχες και οι πόλεμοι της διαδοχής του Μωάμεθ οδήγησαν στη δια-
κριτή διαίρεση των πιστών, σε πιο συντηρητικούς Σούνι (Σουνίτες) αυτούς που ακο-
λουθούν τη Σούνα (παράδοση) και στους οπαδούς του Αλή, ξαδέλφου και γαμπρού 

https://video.wixstatic.com/video/a6d188_ac392f80f8084608b1bcba6a4ae64e23/1080p/mp4/file.mp4
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του Μωάμεθ και του εγγονού του Χουσεΐν, που εκπροσωπούσαν μια διαφορετική, 
πιο προοδευτική και πιο χαλαρή προσέγγιση του Ισλάμ.  

 
 
Ο Χουσεΐν, τελευταίος απόγονος του Μωάμεθ, προδόθηκε, εγκαταλείφτηκε από τους 
οπαδούς του και εκτελέστηκε από τους Σουνίτες σε μάχη στη πόλη Καρμπάλα το 
680 μΧ, όπου και ο τάφος του μέσα σε μεγαλοπρεπές Τέμενος. Οι οπαδοί του Χου-
σεΐν οδηγήθηκαν σε οριστικό σχίσμα με τους υπόλοιπους μουσουλμάνους και πήραν 
την ονομασία Σιίτες από τον αραβικό όρο «Σια» που σημαίνει «μερίδα ή τμήμα». 
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Όπως γίνεται αντιληπτό, το πρώτο και μόνιμο μέχρι σήμερα ρήγμα στο Ισλάμ επήλθε 
εξαιτίας μια πολιτικής διαφοράς στη διαδοχή του Μωάμεθ στη ηγεσία της Ούμμα (του 
λαού των πιστών). Δεν υπάρχει αίρεση ή θεολογική διαφορά. Οι Σιίτες είναι ο δεύτε-
ρος μεγαλύτερος κλάδος του Ισλάμ και κουβαλούν από την εποχή της μάχης της 
Καρμπάλα την ενοχή και το αίσθημα του αδύναμου και του κατατρεγμένου, που πε-
ριμένει τη θεία συγχώρεση για τις αμαρτίες του, η οποία και θα αποκαταστήσει τις 
αδικίες που αυτός βιώνει στη καθημερινή ζωή του στην κοινωνία.  
 

 
 
Οι παρελάσεις πλήθους αυτομαστιγώμενων Σιιτών που παρατηρούμε ακόμα και στη 
χώρα μας, είναι η διαχρονική προσπάθεια τους να δείξουν την μετάνοια τους γιατί 
δεν προστάτευσαν τον ηγέτη τους Χουσεΐν (τον εγγονό του Αλή ξαδέλφου και γα-
μπρού του Προφήτη) και δεν φρόντισαν για την ασφάλεια του με αποτέλεσμα να ε-
γκαταλειφθεί, να νικηθεί, να συλληφθεί και να εκτελεστεί από τους άλλους διεκδικητές 
του Χαλιφάτου.  



10 
 

 
Γιορτάζεται με αυτοτιμωρίες των πιστών, σε ετήσια βάση την ημερομηνία της δολο-
φονίας του, γνωστή σαν ημέρα της Ασούρα που θεωρείται και η κορυφαία γιορτή 
των Σιιτών, με επίκεντρο το τέμενος-τάφο του στη Καρμπαλά.  

 
Πολύ σύντομα από την εμφάνιση του, το Ισλάμ αποτέλεσε μια μεγάλη πρόκληση για 
τον δυτικό κόσμο της τότε εποχής. Η ταχύτατη αμφίπλευρη εξάπλωση του στο μαλα-
κό υπογάστριο της Ευρώπης με την κατάληψη της Β. Αφρικής και της Ιβηρικής Χερ-
σονήσου, των Βαλκανίων και της Ινδικής Υπό- Ηπείρου, και ο έλεγχος με πειρατές 
των θαλασσίων οδών συγκοινωνιών, αύξησε κατακόρυφα τον ανταγωνισμό μεταξύ 
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Ανατολής και Δύσης σε στρατιωτικό, θρησκευτικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπε-
δο.  
 
(Βλέπε Video) 
 
 
Μέχρι τον 10ο αιώνα, οι Άραβες είχαν καταφέρει να πολιορκήσουν την Κων/πολη 
δυο φορές, και να μετατρέψουν σε μουσουλμάνους εκατοντάδες χιλιάδες χριστια-
νούς που κατοικούσαν σε περιοχές που κατέλαβαν και προσάρτησαν.  

 
Στην ακμή της δύναμης τους, και εξαιτίας της προαγωγής των επιστημών και των 
τεχνών, ανέπτυξαν ένα ισλαμικό πολιτισμό που έλαμψε σε παγκόσμιο επίπεδο.  
 
Βέβαια οι ενδο-ισλαμικές θεολογικές διαμάχες συνεχίζονταν και ήδη από τον 9ο αιώ-
να αναπτύχθηκε ο «Σουφισμός» μια τάση «λαϊκού Ισλάμ» πέρα από τους αυστηρούς 
θεολογικούς και νομικούς κανόνες, σύμφωνα με την οποία οι πιστοί θα πρέπει να 
βλέπουν το Υπέρτατο Ον με την καρδιά τους, αναγνωρίζοντας την παρουσία του 
στον κόσμο γύρω τους αλλά και μέσα στους άλλους και στον εαυτό τους. Η απόκλι-
ση των «Σουφιστών» από την αυστηρή ερμηνεία του Κορανίου και της «Σούνα», 
τους έφερε συχνά αντιμέτωπους με τους εκπροσώπους της Ισλαμικής Ορθοδοξίας 
που τους κατηγορούσαν για εισαγωγή και διάδοση νεωτερισμών κάτι που συνιστά 
μεγάλη αμαρτία για τον πιστό. Όπως όμως έγινε αντιληπτό ανά τους αιώνες, η μάχη 
εναντίον των «Σουφιστών» (Σούφι) δεν ήταν εύκολο να κερδηθεί γιατί αφορούσε μια 
πιο «λαϊκή στάση» ζωής που άγγιζε τους πιστούς.  
 

https://video.wixstatic.com/video/a6d188_a345fb8bc7164859b8eb904b0ebd5ec0/1080p/mp4/file.mp4
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Η διαμάχη με τη Δύση συνεχίστηκε και εντάθηκε και η αντίδραση της Δύσης κατα-
γράφηκε πρωταρχικά στο στρατιωτικό πεδίο με πανευρωπαϊκές εκστρατείες με θρη-
σκευτικό πρόσχημα που έμειναν γνωστές ως Σταυροφορίες.  
 
Οι Σταυροφορίες όμως δεν έλυσαν το πρόβλημα της αντιπαράθεσης Ανατολής - Δύ-
σης.  
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Τη στιγμή που οι Καθολικοί βασιλιάδες της Ισπανίας έδιωχναν τους τελευταίους 
Μαυριτανούς από την ιβηρική Χερσόνησο, οι Οθωμανοί Τούρκοι κατελάμβαναν την 
Κων/πολη, οι Σαφαβίδες δημιουργούσαν την Σιιτική αυτοκρατορία τους στην Κεντρι-
κή Ασία και το σημερινό Ιράν, και οι Ταμουρίδες Μογγόλοι κυριαρχούσαν στην Ινδία. 
Οι τρεις αυτές μεγάλες μουσουλμανικές αυτοκρατορίες συνέχιζαν να ελέγχουν τις 
βασικές γραμμές συγκοινωνιών μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. 
 
Παρόλα αυτά, ο μουσουλμανικός κόσμος από τον 16ο αιώνα και μετά, παρουσιάζει 
μια σαφή υστέρηση και οπισθοδρόμηση, η οποία όμως δεν πρέπει να ερμηνευτεί με 
οικονομικούς και στρατιωτικούς όρους. Βασική αιτία της φθίνουσας πορείας ήταν η 
υποχώρηση της πνευματικής δραστηριότητος αλλά και η απουσία πεφωτισμένων 
διδασκάλων στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της νομικής επιστήμης, 
της φιλοσοφίας και τελικά της θεολογίας, που αποτελεί για το Ισλάμ την μητέρα όλων 
των επιστημών.  
 
Γεγονότα και εξελίξεις σταθμοί στην παγκόσμια ιστορία, όπως η Αναγέννηση, η Με-
ταρρύθμιση, ο Διαφωτισμός, και κυρίως η τεχνολογική επανάσταση που συντάραξαν 
τον ευρωπαϊκό κόσμο του 15ου και 16ου αιώνα, πέρασαν εντελώς απαρατήρητα από 
τους υπηκόους των μουσουλμανικών κρατών, οι οποίοι όμως πολύ σύντομα θα δια-
πίστωναν σε πρακτικό επίπεδο τι σήμαιναν για τους ίδιους και τις χώρες τους οι ευ-
ρωπαϊκές αυτές αλλαγές.  

 
Ο προσοδοφόρος έλεγχος των γραμμών συγκοινωνιών και η επέκταση τους από το 
Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας, γύρω από την Αφρική, που παρέκαμψε τα μουσουλ-
μανικά εδάφη, δημιούργησε νέες εξαιρετικά κερδοφόρες δραστηριότητες και προ-
σέλκυσε το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών χωρών που επρόκειτο να γίνουν θαλασσοκρά-
τειρες ή σοβαρές θαλάσσιες δυνάμεις, όπως η Μ. Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η 
Ολλανδία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία κα., σε βάρος των αραβικών και μουσουλμανι-
κών κρατών.  
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Οι χώρες αυτές στα πλαίσια του ανταγωνισμού θα υποτάξουν και θα δημιουργήσουν 
βάσεις παραγωγής ή ανεφοδιασμού σε διάφορα σημεία των γραμμών συγκοινωνιών 
με αποτέλεσμα σύντομα να πάρουν τον πλήρη έλεγχο του θαλασσίου εμπορίου, 
προαναγγέλλοντας την πλήρη οικονομική και στρατιωτική διείσδυση της Δύσης στο 
ζωτικό χώρο του Ισλάμ, μια κατάσταση που θα διαρκέσει και θα περιθωριοποιήσει το 
Ισλάμ μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. 
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Η υπεροχή της Δύσης διευρύνθηκε ακόμα περισσότερο με την κυριαρχία και τη διά-
δοση των ιδεών του Διαφωτισμού παράλληλα με την έναρξη της βιομηχανικής επα-
νάστασης, που έθεσαν τις βάσεις του καπιταλισμού, ενώ το Ισλάμ παρέμεινε θεατής 
των εξελίξεων αποδίδοντας την υπεροχή της Δύσης, στην οικονομική και στρατιωτι-
κή της ισχύ. Παραγνώρισαν έτσι σκόπιμα ότι η πρόοδος της Ευρώπης στους τομείς 
αυτούς οφειλόταν στη σημαντική πρόοδο, που είχε συντελεστεί στο επιστημονικό και 
πνευματικό υπόβαθρο στην μετά-Μεσαιωνική-Αναγεννησιακή περίοδο. Αποδέχτηκαν 
έτσι οι Μουσουλμάνοι την παρακμή όλων των γνωστικών και επιστημονικών πεδίων 
και οτιδήποτε δεν είχε πρόσβαση στη Θεία Γνώση και στη θρησκευτική αλήθεια α-
πορρίφθηκε, ενώ η επιστήμη δυσφημίστηκε ως υλιστική. Η πρόσφορη απάντηση για 
τα αίτια της υστέρησης στο εσωτερικό της κοινωνίας, ήταν η απομάκρυνση των αν-
θρώπων από την αληθινή πίστη που είχε δημιουργήσει παλαιότερα τον λαμπρό α-
ραβικό πολιτισμό.  
 
Ως φυσικό επακόλουθο, οι μουσουλμάνοι έστρεψαν την προσοχή τους στην εποχή 
των «Ευσεβών Προγόνων», δηλαδή των πρώτων μουσουλμάνων της εποχής του 
Μωάμεθ που αποτέλεσαν την καλύτερη ισλαμική ομάδα σε ολόκληρη την ιστορία του 
Ισλαμισμού, για τους οποίους ο Προφήτης είχε πει: «Οι άνθρωποι της γενιάς μου εί-
ναι οι καλύτεροι, ύστερα αυτοί που τους ακολουθούν και ύστερα αυτοί που ακολου-
θούν τους προηγούμενους». 
 
Η προσέγγιση αυτή που επαναλαμβάνεται στο Κοράνι, ήταν καθοριστική για τους 
αιώνες που ακολούθησαν και αποτέλεσε το σημείο αναφοράς για τα ισλαμικά κινή-
ματα των επομένων αιώνων, που θα αναζητούν πάντοτε την έμπνευση για την ανα-
μόρφωση της κοινωνίας και την πνευματική αναγέννηση των μουσουλμάνων στο 
ανυπέρβλητο παράδειγμα των «Ευσεβών Προγόνων» (Αραβικά - αλ Σαλαφ-αλ Σαλίχ 
εξ’ ου και ο «Σαλαφισμός»). Το Ισλάμ λοιπόν εξ’ αρχής άρχισε να προσπαθεί να α-
ντιμετωπίσει τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος, με το βλέμμα στραμ-
μένο στο μακρινό παρελθόν.  
 
 (Βλέπε Video) 

https://video.wixstatic.com/video/a6d188_91166d19b3de4f2e953d304e9015e3a1/1080p/mp4/file.mp4
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Η κορύφωση του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού τον 19ο αιώνα, πλέον οδηγεί στην 
πλήρη επέκταση και κυριαρχία της αποικιοκρατίας σε βάρος πάντα του μουσουλμα-
νικού κόσμου. Η μοναδική μουσουλμανική αυτοκρατορία που έχει απομείνει είναι η 
Οθωμανική που όμως αποτελεί για τους Ευρωπαίους τον «Μεγάλο Ασθενή» του 
οποίου εποφθαλμιούν τις κτήσεις και επιδιώκουν να «μοιράσουν τα ιμάτια».  

 
 
Οι Ολλανδοί κυριαρχούν στην Ινδονησία, οι Βρετανοί στην Ινδία αλλά και στην Αίγυ-
πτο και το Σουδάν, οι Γάλλοι στο Μαχρέμπ, το Σαχέλ αλλά και στην Κεντρική Αφρική, 
οι Βέλγοι στο Κονγκό, οι Ισπανοί στο Μαρόκο και τελικά οι Ιταλοί στη Λιβύη και στο 
Κέρας της Αφρικής. Παρά την αντίθετη άποψη που κυριαρχεί συχνά ανάμεσα στους 
μουσουλμάνους, είναι πλέον φανερό ότι η αποικιοκρατία αποτέλεσε το αποτέλεσμα, 
και όχι την αιτία της παρακμής του Ισλάμ. 
 
Μια πρώτη αντίδραση στην ευρωπαϊκή αποικιοκρατική κυριαρχία θα προέλθει από 
Άραβες αστούς διανοούμενους στις αρχές του 19ου αιώνα, οι οποίοι θα επιχειρήσουν 
να μεταφέρουν την ορμή της αναγεννημένης Ευρώπης στον αραβικό και μουσουλ-
μανικό κόσμο, για την εκ των έσω αναμόρφωση της μουσουλμανικής κοινωνίας. Τέ-
θηκαν έτσι τα θεμέλια της «Αραβικής Αναγέννησης» δηλαδή του αραβικού εθνικι-
σμού που θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη Αράβων και μουσουλμάνων τον 
επόμενο αιώνα στον αγώνα για την ανεξαρτησία. Την ίδια περίοδο γεννιέται ένα πα-
ράλληλο κίνημα εκείνο του «παν-Ισλαμισμού», το οποίο θεωρεί ότι η αναγέννηση του 
Ισλαμικού κόσμου δεν μπορεί να επιτευχθεί με την άκριτη υιοθέτηση δυτικών ιδεολο-
γιών και πρακτικών, αλλά με την επιστροφή ξανά στο επίπεδο ηθικής καθαρότητος 
και ορθοπραξίας της ενοποιημένης «Ούμμα» (ευρύτερης μουσουλμανικής κοινότη-
τος) των «Ευσεβών Προγόνων» της εποχής του Μωάμεθ, με παράλληλη εφαρμογή 
μόνο των κανόνων εκείνων που συνάδουν με το ευσεβές πρότυπο ενός ισλαμικού 
μοντέλου οργάνωσης της μουσουλμανικής κοινωνίας. Η άποψη που επικράτησε ή-
ταν ότι οι «Ευσεβείς Πρόγονοι» κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ένα ζωντανό και λα-
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μπρό πολιτισμό επειδή κατόρθωσαν να ερμηνεύσουν το Κοράνι, τα «Χαντίθ» και τα 
λοιπά ιερά κείμενα με ένα δημιουργικό τρόπο απαντώντας στις ανάγκες της εποχής 
τους. Αυτό είναι και το πρότυπο των επιθυμητών ισλαμικών μεταρρυθμίσεων: η κα-
θαρότητα της πίστης και η εφαρμογή των κανόνων της θρησκείας στην πράξη, όπως 
ακριβώς την εποχή του Μωάμεθ και των «Ευσεβών Προγόνων», της «χρυσής επο-
χής» του Ισλάμ.  
 
Θα πρέπει να τονισθεί και να γίνει σαφές ότι σε όλη την πορεία της ισλαμικής Ιστορί-
ας, εμφανίζονται επανειλημμένα ισλαμιστές διανοούμενοι, θεολόγοι, νομομαθείς και 
πολιτικοί άνδρες που καλούν κατά καιρούς τους πιστούς να αντισταθούν στους διά-
φορους νεωτερισμούς που εισάγουν στη θρησκεία νέες αντιισλαμικές πρακτικές, και 
να επιστρέψουν στις ηθικές αρχές και στο ήθος που πρεσβεύει το Κοράνι και στις 
Ισλαμικές αρχικές διδασκαλίες της εποχής του Προφήτη.  

 
Οι προσπάθειες αυτές, στόχος των οποίων ήταν η «αναγέννηση» του Ισλάμ και η 
απαλλαγή του από κάθε είδους «στρεβλώσεις», συνεχίστηκαν αδιάλειπτα στα χρόνια 
που ακολούθησαν με μεγαλύτερη ή μικρότερη απήχηση στις μάζες. Μια από τις με-
γαλύτερες προσπάθειες που έγιναν, ήταν το κάλεσμα για «αναγέννηση» μέσω της 
στροφής στο συντηρητισμό και επηρέασε καθοριστικά την ισλαμική σκέψη του 20ου 
αιώνα. Πρόκειται για το άκρως συντηρητικό πουριτανικό Σουνιτικό κίνημα του «Ουα-
χαμπισμού» από το όνομα του ιδρυτή του, ισλαμικού κήρυκα και λόγιου Μουχαμάντ 
Αμπντ Ιμπν αλ Ουαχάμπ που συνδύαζε την αυστηρή ερμηνεία του νόμου, της «Σα-
ρία» δηλαδή, με την απαρέγκλιτη εφαρμογή του τύπου στην εκδήλωση τη πίστης, 
αυστηρά αντιτιθέμενο στο «Σουφισμό» και το Σιιτισμό και όλα όσα αυτοί αντιπροσώ-
πευαν, αποκλείοντας το «λαϊκό Ισλάμ» και τη λατρεία των διαφόρων τοπικών ή πε-
ριστασιακών «Αγίων», την επίσκεψη στους τάφους και τις παρακλήσεις των νεκρών 
για διαμεσολάβηση και εύνοια ενώπιον του Θεού την Ημέρα της Κρίσης, τις μυστικι-
στικές τελετές, κλπ. Διότι όλα αυτά ήταν πράξεις ειδωλολατρίας που καταργούσαν 
την μοναδικότητα του Θεού. Το κήρυγμα βρήκε μεγάλη απήχηση στην Αραβική Χερ-
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σόνησο και αγκαλιάστηκε από τον ηγέτη της οικογένειας Σαούντ, Μουχαμάντ μπιν 
Σαούντ που ηγείτο της ισχυρής φυλής Νάτζντ, προσφέροντάς πολιτική υπακοή και 
υποσχόμενος ότι η προστασία και διάδοση του κινήματος Ουαχάμπι θα σήμαινε «ε-
ξουσία και δόξα» όπως και κυριαρχία «επί γης και ανδρών». Οι Σαούντ πολέμησαν 
εναντίον των άλλων ισχυρών οικογενειών της εποχής και όλων των προοδευτικών 
κλάδων, Σίιτων κλπ και κυρίως εναντίον των Οθωμανών στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
που ήταν οι προστάτες των ιερών πόλεων Μέκκας και Μεδίνας και ήλεγχαν το Χαλι-
φάτο (την κεφαλή της πίστης) μέχρι το 1924, οπότε και το Χαλιφάτο καταργήθηκε 
από τον Κεμάλ και η εξουσία επέστρεψε στους κυρίαρχους των ιερών πόλεων, δη-
λαδή τους Σαούντ που από το 1932 ανεξαρτητοποιούμενοι από Οθωμανούς και 
Βρετανούς, ίδρυσαν παράλληλα το κυρίαρχο στον αραβικό κόσμο και υπερσυντηρη-
τικό Σουνιτικό κράτος της Σαουδικής Αραβίας που λόγω του Ουαχαμπισμού στη φι-
λοσοφία του αποτέλεσε το λίκνο του ισλαμικού συντηρητισμού στην Κεντρική Ασία. 
Μέσα σε μερικές δεκαετίες το υπερσυντηρητικό αυτό κίνημα, υποβοηθούμενο και 
από τις τεράστιες οικονομικές δυνατότητες της Σαουδικής Αραβίας που είναι πάντα 
στην υπηρεσία της θρησκείας, εξαπλώθηκε και κυριάρχησε στις Σουνιτικές κοινότη-
τες σε ολόκληρο τον κόσμο καταφεύγοντας όμως πολλές φορές σε ακραίες ενέρ-
γειες. Ετσι ο Ουαχαμπισμός έγινε συνώνυμο μέχρι κάποιο σημείο της ισλαμικής τρο-
μοκρατίας στον 20ο αιώνα. Ο Οίκος των Σαούντ συνέχισε να διατηρεί την πολιτικό-
θρησκευτική συμμαχία του με τη θρησκευτική αυτή τάση Ουαχάμπι για τα επόμενα 
χρόνια και μετά το 1932, και στη συνέχεια μέχρι τις μέρες μας, καθώς οι Σαουδίτες 
συνεχίζουν την επεκτατική πολιτική τους. Οι διδασκαλίες του Μουχαμάντ Ιμπν Αμπντ 
αλ-Ουαχάμπ είναι χρηματοδοτούμενες από το κράτος και αποτελούν την επίσημη 
μορφή του Σουνιτικού Ισλάμ στη Σαουδική Αραβία του 21ου αιώνα. Οι οπαδοί του 
και κυρίως οι Σαουδίτες ηγέτες απορρίπτουν τον όρο «Ουαχάμπι» τον οποίο θεω-
ρούν δυσφημιστικό για την προσπάθεια τους να αναβιώσουν την ορθή πίστη και 
πρακτική του Ισλάμ, και προτιμούν την ονομασία Σαλαφιστές (αυτοί που ακολουθούν 
τους «Ευσεβείς Προγόνους» τους (Σαλάφ), ή «Μουαχίντ» δηλαδή υποστηρικτές της 
Θεϊκής ενότητας και μοναδικότητας, και του Ενός και μοναδικού Θεού.  
 
Οι προσπάθειες όμως για την ανατροπή ή έστω τη γεφύρωση της δυσμενούς κατά-
στασης στην οποία είχαν περιέλθει οι μουσουλμάνοι στον 19ο αιώνα και την κατά-
κτηση της ανεξαρτησίας τους, συνεχίστηκαν. Οι νέες προσπάθειες αφορούσαν πλέ-
ον την επίτευξη δυο αντιθετικών –από πρώτη άποψη - στόχων, δηλαδή την πνευμα-
τική αναγέννηση της Ούμμα, (της μουσουλμανικής κοινότητος) στο πρότυπο των 
«Ευσεβών Προγόνων» και την εισαγωγή και εφαρμογή δυτικών προτύπων – συντα-
γών στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και της διοίκησης. Για μια μερίδα 
ισλαμιστών διανοουμένων, η υπέρβαση της αντίθεσης θα γινόταν μέσα από την α-
φομοίωση από το ισλαμικό πρότυπο των δυτικών πρακτικών που ήταν συμβατές 
όμως με τις αρχές οργάνωσης της κοινωνίας που πρέσβευε το Ισλάμ. Εξαιτίας της 
επιθυμίας τους να «μεταρρυθμίσουν» την ισλαμική κοινωνία αναβιώνοντας το Ισλάμ 
των «Ευσεβών Προγόνων» (αλ Σαλαφ-αλ Σαλίχ) και προσαρμόζοντας τη συγχρό-
νως στη σύγχρονη πραγματικότητα που επέβαλλαν τα Δυτικά πρότυπα, οι πρωτερ-
γάτες αυτής της τάσης θεωρήθηκε ότι εισήγαγαν ένα εντελώς νέο ρεύμα ισλαμικής 
σκέψης που πήρε την ονομασία «Μεταρρυθμιστικός Σαλαφισμός». Κάνοντας μια γε-
νικότερη αποτίμηση της επιρροής του «Μεταρρυθμιστικού Σαλαφισμού» στην ψυχή 
των συγχρόνων μουσουλμάνων, μπορούμε να δούμε ότι σε ένα κόσμο που είχε την 
ανάγκη να αλλάξει, εφόσον ήθελε να επιβιώσει απέναντι στη δυτική διείσδυση, οι 
«Μεταρρυθμιστές Σαλαφιστές» δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τον συγκερασμό 
του δυτικού εκσυγχρονισμού με τη βαθιά ριζωμένη ισλαμική παράδοση.  
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Παράλληλα, αποτέλεσε μια ολομέτωπη επίθεση στις δομές των «Σουφιστών» που 
κυριαρχούσαν στο μουσουλμανικό κόσμο μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, και που 
θεωρούνταν με τις μυστικιστικές πρακτικές και τις προλήψεις που συντηρούσαν υ-
πεύθυνοι για την οπισθοδρόμηση της μουσουλμανικής κοινότητος.  
 
Ο αντίκτυπος της «Μεταρρυθμιστικής Σαλαφιστικής» σκέψης θα γίνει αισθητός σε 
όλα τα μήκη και πλάτη του μουσουλμανικού κόσμου στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι 
«Σαλαφιστές» διανοούμενοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή των μουσουλμανικών 
κοινωνιών από τη Βόρειο Αφρική μέχρι την Ν-Α Ασία, ιδρύοντας τοπικές ισλαμικές 
οργανώσεις ή κινήματα, πολλά από τα οποία έγιναν ευρύτερα γνωστά και έφτασαν 
μέχρι τις μέρες μας, όπως οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι στην Αίγυπτο, οι Ουλεμά στην 
Αλγερία, οι Σερεκάτ Ισλάμ στην Ινδονησία κά.  
 
Όλα αυτά μαζί είχαν ήδη ανοίξει το δρόμο για το κίνημα του «Πανισλαμισμού». Συ-
γκεντρωτικά λοιπόν και συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι:  
 
Ο «παν-Ισλαμισμός» είναι μια πολιτική ιδεολογία που υποστηρίζει την ενότητα των 
μουσουλμάνων κάτω από μια ισλαμική χώρα ή κατά προτίμηση θεοκρατικό κράτος - 
ενδεχομένως ένα Χαλιφάτο - ή έναν διεθνή οργανισμό με ισλαμικές αρχές. Ο «παν-
Ισλαμισμός» διαφοροποιείται από τις πανεθνικιστικές ιδεολογίες, για παράδειγμα τον 
«Παν-αραβισμό», βλέποντας την μουσουλμανική κοινότητα ως το επίκεντρο της πί-
στης και της κινητοποίησης, αποκλείοντας την εθνότητα και τη φυλή ως πρωταρχι-
κούς ενοποιητικούς παράγοντες. Ο «παν-Ισλαμισμός» εμφανίστηκε στα τέλη του 
19ου αιώνα ως παγκόσμιο κίνημα για ισλαμική μεταρρύθμιση και αγώνα ενάντια 
στον ευρωπαϊκό ιμπεριαλισμό. Οι κύριοι ηγέτες του «παν-Ισλαμιστικού» κινήματος 
συμμετείχαν ενεργά στις αντιαποικιακές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ευ-
ρωπαϊκής διείσδυσης στα μουσουλμανικά εδάφη και επεδίωξαν να ενισχύσουν την 
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ισλαμική ενότητα, την οποία πίστευαν ότι ήταν η ισχυρότερη δύναμη για να κινητο-
ποιήσει τους μουσουλμάνους ενάντια στην αποικιοκρατική κυριαρχία. 
 
Επειδή όμως οι μεταρρυθμιστές συνιστούσαν την απάντηση στον σαρωτικό επεκτα-
τισμό της Δύσης, προκάλεσαν το σοβαρό ενδιαφέρον των «κοσμικών πολιτικών κι-
νημάτων» που αντιλήφθηκαν νωρίς την ανάγκη θρησκευτικής νομιμοποίησης της ι-
δεολογίας και του πολιτικού προγράμματος τους. Από την πλευρά τους οι Ισλαμιστές 
θεώρησαν ότι ο πατριωτικός χαρακτήρας και η μαζικότητα των «εθνικιστικών αυτών 
κινημάτων» εξυπηρετούσε την προσπάθεια τους για κινητοποίηση των μαζών. Στις 
πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, κυριάρχησε στον ισλαμικό κόσμο μια σύμπραξη 
ισλαμιστών και εθνικιστών που κυνηγούσαν μαζί το όραμα της ανεξαρτησίας. Όταν ο 
αγώνας τους θα ευοδωθεί και τα πιο ριζοσπαστικά εθνικιστικά κινήματα θα καταλά-
βουν την εξουσία, θα φροντίσουν να εξοβελίσουν και να περιθωριοποιήσουν τους 
ισλαμιστές, δεδομένου ότι στη διαχείριση της νεοαποκτηθείσας εξουσίας οι στόχοι 
τους απέκλιναν. 
 
Όπως τονίζουν στο μοναδικό βιβλίο τους «Ισλαμισμός και Ισλαμοφοβία» ο Φώτης 
Παπαγεωργίου και ο Αντώνης Σαμούρης (εκδόσεις Ταξιδευτής 2012) το οποίο χρη-
σιμοποίησα εκτεταμένα για τη σύνταξη της παρούσης ομιλίας, όταν στα μέσα του 
20ου αιώνα τα εθνικιστικά κινήματα απέσπασαν από τα ισλαμικά ρεύματα, τα ηνία της 
ανεξαρτησίας και της κοσμικής εξουσίας των μουσουλμανικών χωρών που ανεξαρ-
τητοποιήθηκαν, πολλοί πίστεψαν ότι το Ισλάμ στην Ανατολή θα ακολουθούσε τη μοί-
ρα του Χριστιανισμού στη Δύση. Θα περνούσε δηλαδή σε ένα δευτερεύοντα ρόλο 
που θα αφορούσε κυρίως την προσωπική ζωή των πιστών. Η αποτυχία όμως των 
κοσμικών κυβερνήσεων να επιλύσουν τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προ-
βλήματα σε συνδυασμό με την καταστολή, τον περιορισμό των ανθρωπίνων και πο-
λιτικών δικαιωμάτων και τη διαφθορά, έφερε τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Οι 
κοσμικές ιδεολογίες, διαψεύδοντας τις λαϊκές προσδοκίες έκαναν το Ισλάμ τη μόνη 
αντιπολιτευτική δύναμη και τη μόνη φωνή που μπορούσε να αρθρώσει μια εναλλα-
κτική λύση για την αναμόρφωση κοινωνίας και κράτους. 
  
Οι μουσουλμάνοι μέσα από την εμπειρία της επαφής τους με τη Δύση και τα υπο-
προϊόντα του δυτικού πολιτισμού (αποικιοκρατία, εθνικισμός, φιλελευθερισμός, εκ-
δημοκρατισμός, δικαιωματισμός κλπ.) επανέκαμψαν στη θρησκεία τους και μάλιστα 
στις βασικές πηγές της στο Κοράνι και στη «Σούνα», για να επαναπροσδιορίσουν τη 
σχέση τους με την κοινωνία και το κράτος. Αυτό δεν πρέπει να ξενίζει τη Δύση γιατί η 
θρησκεία αποτελούσε πάντα το πιο γνώριμο καταφύγιο για τους μουσουλμανικούς 
πληθυσμούς. Το Ισλάμ έγινε το μέσο για να αναχαιτισθεί η συνεχιζόμενη δυτική 
διείσδυση, και να διατηρηθεί η ξεχωριστή ταυτότητα των μουσουλμανικών κοινω-
νιών, την ίδια στιγμή που άλλοι λαοί απήντησαν στο ίδιο φαινόμενο μέσω της ενί-
σχυσης της εθνικής ή πολιτιστικής τους ταυτότητας.  
 
Η αίσθηση ότι ο Ισλαμισμός επανακάμπτει με δυναμικό τρόπο στη διεθνή πολιτική 
σκηνή είχε γίνει φανερή, με ξεκάθαρα και απτά παραδείγματα ήδη από τη δεκαετία 
του 1980. Η κρίση νομιμοποίησης κοσμικών κομματικών καθεστώτων στις αραβικές 
χώρες, η ισλαμοποίηση της πολιτικής ζωής στο Πακιστάν, η κατάληψη και διατήρηση 
της εξουσίας των ισλαμιστών στο Ιράν, η ανεξέλεγκτη διάδοση του Ουαχαμπισμού 
με τα λεφτά της Σαουδικής Αραβίας και ο αγώνας των Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν 
εναντίον των Σοβιετικών, ήταν μερικές από τις πιο ηχηρές ισλαμικές επαναβεβαιώ-
σεις στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στο τέλος του Ψυχρού Πολέμου και στη νέα 
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εποχή που ανέτειλε, η ισλαμική ιδεολογία είναι αυτή που θα χαρακτηρίσει τις μου-
σουλμανικές κοινωνίες, οι οποίες και θα σπεύσουν να καλύψουν το κοινωνικό κενό 
του κομμουνισμού ή του σοσιαλισμού με μετριοπαθή ή ριζοσπαστικό ισλαμισμό.  
 
Η συνέχεια για τα ισλαμιστικά κινήματα θα δοθεί έκτοτε εκτός από τους κόλπους των 
μουσουλμανικών κοινωνιών κυρίως μέσα στις κοινότητες της μουσουλμανικής δια-
σποράς που έχουν αρχίσει την ίδια χρονική περίοδο να διευρύνονται σημαντικά στον 
δυτικοευρωπαϊκό χώρο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο αναταραχής, αλλά και πολιτι-
στικής και πολιτικής συνύπαρξης, και παράλληλα απειλής και επιβίωσης για τις δυτι-
κές μη ισλαμικές κοινωνίες. Θα ξεκινήσουμε από την αντιπαράθεση και τις πολεμικές 
πράξεις που οδήγησαν στο φαινόμενο που περιγράφεται σαν ισλαμική τρομοκρατία.  

 
Η εισβολή των Ρώσων στο Αφγανιστάν και η επιτυχής αντίσταση των Αφγανών 
Μουτζαχεντίν που είχαν σαφές ισλαμικό υπόβαθρο και προσανατολισμό, άνοιξε ένα 
νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ισλάμ - Δύσης. Ο αγώνας των Αφγανών εντάχθηκε στους 
«πολέμους δια αντιπροσώπων» του Ψυχρού Πολέμου, υποστηρίχθηκε πολύ έντονα 
και σοβαρά από τη Δύση και κυρίως τις ΗΠΑ, αλλά και από το σύνολο των Αράβων 
που είδαν τη ρωσική εισβολή σαν μια ακόμα εισβολή των «απίστων» στη «Γη του 
Προφήτη» και πύκνωσαν τις τάξεις των Αφγανών Μουτζαχεντίν. Η ήττα και αποχώ-
ρηση των Σοβιετικών που οφειλόταν κυρίως στην κατάρρευση της ΕΣΣΔ, έδωσε μια 
μυθική διάσταση στον αγώνα αλλά ριζοσπαστικοποίησε και όσους είχαν μετάσχει σε 
αυτόν και τους έδωσε ένα νέο θεολογικό υπόβαθρο αλλά και μια νέα ώθηση για την 
επέκταση του αγώνα εκτός από την ΕΣΣΔ και εναντίον του συνόλου της Δύσης και 
κυρίως των ΗΠΑ και των Συμμάχων τους.  
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Το 1988 μια ομάδα ισλαμιστών μαχητών συγκεντρώθηκε στο Πεσαβάρ του Πακιστάν 
και έθεσε τα θεμέλια μιας ισλαμικής οργάνωσης που υποστηρίχθηκε – αν όχι ενερ-
γοποιήθηκε - από τον πλούτο της Σαουδικής Αραβίας. Έτσι δημιουργήθηκε η οργά-
νωση Αλ Κάιντα. 

Η οργάνωση Αλ Κάιντα (μετάφραση: «το ίδρυμα» ή «η βάση»), είναι μια ένοπλη 
τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμιστών που πρωτοεμφανίσθηκε δημόσια το 1989, 
προερχόμενη από το "Μεκτά Αλ Κιντεμάτ" που αποτελούσε "το κεντρικό γραφείο" 
των Αφγανών Μουτζαχεντίν.  

Η Αλ Κάιντα πιστεύει κατά κύριο λόγο σε ένα είδος αμυντικής Τζιχάντ, που διακηρύ-
χθηκε ενάντια στη δυτική κουλτούρα, πρωτίστως εναντίον της αμερικανικής πολιτικής 
κουλτούρας η οποία πιστεύουν ότι είναι εντελώς αντί-Ισλαμική και την βλέπουν ως 
απειλή για τον Ισλαμικό κόσμο.  

Η ηγεσία της Αλ Κάιντα πιστεύει ότι όλοι οι αληθινοί πιστοί του Ισλάμ πρέπει να λά-
βουν θέση και να συμπαραταχθούν για να πολεμήσουν τη Δύση και να υπερασπι-
στούν το Ισλάμ. Παρόλα όσα διατείνεται η οργάνωση όμως, καμία πράξη της δεν 
φαίνεται αμυντική.  Παρόλα όσα ισχυρίζεται η Αλ Κάιντα, ο πόλεμος που διεξάγει δεν 
είναι αμυντικός, και διαστρεβλώνει τις προσταγές του Ισλάμ που σέβονται και αγα-
πούν τη ζωή.  

(Βλέπε Video) 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ισλάμ
https://el.wikipedia.org/wiki/1989
https://video.wixstatic.com/video/a6d188_4070f26216724e62b16dc6abae9acb9c/1080p/mp4/file.mp4
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Η προέλευση της Αλ Κάιντα από το Αφγανιστάν όπου ιδρύθηκε, έδωσε στην οργά-
νωση ένα μεγάλο ειδικό βάρος λόγω των όσων αναφέρονται σε κάποια «Χαντίθ»: 
«αν δεις τις μαύρες σημαίες να έρχονται από το Κόρασαν (την περιοχή που περι-
λαμβάνει τις χώρες Ιράν, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιστάν, Ουζμπεκι-
στάν, Τουρκμενιστάν και νότιο Καζακστάν) πήγαινε και συντάξου μαζί τους γιατί μαζί 
τους είναι ο Χαλίφης του Θεού, ο Μαχντί.». Το «Χαντίθ» υπονοεί ότι ο Μαχντί είναι 
ένας από τους πολεμιστές χωρίς να προσδιορίζεται ποιος ακριβώς. (Ο Μαχντί, σύμ-
φωνα με την Ισλαμική εσχατολογία, είναι ένας ισλαμικός Μεσσιανικός απελευθερω-
τής που θα γεμίσει τη γη με δικαιοσύνη και ισότητα, θα αποκαταστήσει την αληθινή 
θρησκεία και θα εγκαινιάσει μια σύντομη χρυσή εποχή που θα διαρκέσει επτά, οκτώ 
ή εννέα χρόνια πριν από το Τέλος του Κόσμου. Το Κοράνι δεν τον αναφέρει. Αναφέ-
ρεται μόνο στα «Χαντίθ»). 
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Για τη δυτική πραγματικότητα, η Αλ Κάιντα αποτελεί σήμερα ένα διεθνές τρομοκρατι-
κό δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν πολλές άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις με πο-
λυπληθή μέλη συστρατευόμενων εξτρεμιστών, περισσότερο Αράβων και Αφγανών. 
Το δίκτυο αυτό θεωρείται υπεύθυνο για μεγάλο αριθμό τρομοκρατικών επιθέσεων 
στον δυτικό κόσμο, με γνωστότερες όλων τις επιθέσεις στις ΗΠΑ της 11ης Σεπτεμ-
βρίου του 2001 στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Νέας Υόρκης, τις επιθέσεις 
στις αμερικανικές πρεσβείες Χωρών της ανατολικής Αφρικής το 1998, τη βομβιστική 
επίθεση στους Πύργους Κομπάρ στη Σαουδική Αραβία το 1996 κ.ά. Παρακλάδια της 
οργάνωσης αυτής υπολογίζεται πως υπάρχουν σε 55 χώρες του κόσμου. 

 

Ιδρυτής και ηγέτης της οργάνωσης ήταν ο Σαουδάραβας μεγαλοεπιχειρηματίας Ο-
σάμα μπιν Λάντεν ο οποίος κατείχε υψηλά αξιώματα στη Σαουδική Αραβία και ενδε-
χομένως εξ αγχιστείας συγγένεια με τη βασιλική οικογένεια, και είχε πολεμήσει και 
ριζοσπαστικοποιηθεί στο Αφγανιστάν κατά των Ρώσων, μέχρι την εκτέλεση του από 
τους Αμερικανούς το 2011, οπότε και τον διαδέχθηκε ο υπαρχηγός του Αιγύπτιος 
οφθαλμίατρος Αϊμάν αλ Ζαουάχρι.  

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Επιθέσεις_της_11ης_Σεπτεμβρίου_2001
https://el.wikipedia.org/wiki/Επιθέσεις_της_11ης_Σεπτεμβρίου_2001
https://el.wikipedia.org/wiki/Οσάμα_μπιν_Λάντεν
https://el.wikipedia.org/wiki/Οσάμα_μπιν_Λάντεν
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αϊμάν_αλ_Ζαουάχρι&action=edit&redlink=1
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Με αφορμή την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους και την κάλυψη που παρείχε το 
καθεστώς των Ταλιμπάν που είχε διαδεχτεί τους Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν το 
1997, το 2001 οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν πολεμική επιχείρηση-εισβολή στο 
Αφγανιστάν που έληξε άδοξα με την αποχώρηση τους τον περασμένο Αύγουστο.  

Η Αλ Κάιντα έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό μυστική οργάνωση, με τον ηγετικό κύ-
κλο να περιορίζεται στους στενούς συνεργάτες του Οσάμα. Ο ίδιος ο Οσάμα Μπιν 
Λάντεν ήταν ο κύριος δωρητής της Αλ Κάιντα, εκτός από αγνώστους πολυάριθμους 
επιχειρηματίες μεγιστάνες της Σαουδικής Αραβίας και της Μέσης Ανατολής. 

https://el.wikipedia.org/wiki/2001
https://el.wikipedia.org/wiki/Ηνωμένες_Πολιτείες
https://el.wikipedia.org/wiki/Αφγανιστάν
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Τα συστρατευμένα μέλη της οργάνωσης και ολόκληρου του δικτύου της Αλ Κάιντα, ο 
αριθμός των οποίων θεωρείται άγνωστος, δίνουν ειδικό όρκο πίστης που ονομάζεται 
μπαγιάτ. Μετά την ορκωμοσία τους ακολουθεί η στρατιωτική εκπαίδευσή τους και 
ειδικότερα επί του ανορθόδοξου πολέμου σε μεγάλο αριθμό στρατοπέδων, τόσο στο 
Αφγανιστάν όσο και σε άλλες μουσουλμανικές χώρες. Από δημοσιογραφικές εκτιμή-
σεις και στοιχεία ανακριτικών Αρχών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας εκτιμά-
ται πως 12 τουλάχιστον τέτοια στρατόπεδα βρισκόντουσαν στο Αφγανιστάν, στα ο-
ποία έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 5000 μαχητές, χαρακτηριζόμενοι ενεργοί 
τρομοκράτες, έτοιμοι να αναλάβουν και να διεκπεραιώσουν αποστολές στις οποίες 
θα κληθούν από την Οργάνωση. Ένα μεγάλο μέρος των μελών έχει επιλεγεί από ά-
τομα που είναι εφοδιασμένα με αμερικανικά διαβατήρια ώστε να μπορούν να ταξι-
δεύουν ελεύθερα χωρίς να δημιουργούν υποψίες.  

 

Ο εχθρός κατά του οποίου δήλωσε ότι στρέφεται η Αλ Κάιντα είναι οι ΗΠΑ και οι δυ-
τικοί σύμμαχοί της στην Ευρώπη καθώς και η Ινδία λόγω της παρουσίας τεράστιων 
ομάδων μουσουλμάνων στην υποήπειρο. Η Αλ Κάιντα ήταν μαζική και συγκεκριμένη 
στις επιθέσεις της και δεν έδειξε ποτέ προτίμηση στη μαζική δολοφονία των εκτελέ-
σεων, στον αποκεφαλισμό, στα βασανιστήρια και στους βιασμούς.  

Μετά την εκτέλεση του Οσάμα μπιν Λάντεν από τη δύναμη Navy Seals των ΗΠΑ στο 
Abbotabad του Πακιστάν όπου ζούσε ανενόχλητος υπό την προστασία του Πακι-
στάν, υπήρξε ηρεμία ως προς τις τρομοκρατικές ενέργειες που έφεραν τη σφραγίδα 
της Αλ Κάιντα. 
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Το Daesh, ή ISIS υπήρξε η συνέχεια της Αλ Κάιντα. Το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμι-
κό Κράτος, αρχικά ως (ΙSIS) Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε (και 
Νταές, το αντίστοιχο ακρώνυμο στα Αραβικά), είναι μια ενεργή τζιχαντιστική τρομο-
κρατική οργάνωση που δραστηριοποιήθηκε κατά βάση στο Ιράκ και μετέπειτα στη 
Συρία αλλά διά αντιπροσώπων και στον υπόλοιπο κόσμο όπου και εξετέλεσε και ε-
κτελεί τρομοκρατικές ενέργειες. Ιδρυτής του ήταν ο Ιορδανός μικροκακοποιός Α-
μπού- Μουσάμπ - Αλ Ζαρκάουι που άρχισε την καριέρα του με καθαρά ποινικές ε-
νέργειες και στη συνέχεια με τρομοκρατικές ενέργειες κατά της βασιλικής οικογενείας 
και της κυβέρνησης της Ιορδανίας. Το 2004 ο Αλ-Ζαρκάουι δήλωσε υποταγή στην Αλ 
Κάιντα και ανέλαβε τη διοίκηση των επιχειρήσεων της στο Ιράκ και άρχισε επιθέσεις 
κυρίως κατά πολιτικών στόχων. Ξαφνικά το ISIS γιγαντώθηκε και αγρίεψε πέραν του 
αναμενόμενου, υφιστάμενο μία ριζοσπαστικοποίηση που το έθεσε έξω από κάθε πε-
ριθώριο ισλαμικού ή πολιτικού αγώνα. Αυτό συνέβη κυρίως κατά τη διάρκεια της «ε-
ξέγερσης των Σουνιτών» του Ιράκ όταν λόγω της απερίσκεπτης συμπεριφοράς των 
Αμερικανών που επιτέθηκαν και διέλυσαν την κρατική υπόσταση του Ιράκ και επε-
τράπη στους καταπιεσμένους από τον Σαντάμ Χουσεΐν και τους Σουνίτες οπαδούς 
του, Ιρακινούς Σιίτες και Κούρδους να προχωρήσουν σε αντίποινα επιπέδου «εθνι-
κής κάθαρσης» σε βάρος πλέον των συμπατριωτών τους Σουνιτών οι οποίοι και εξε-
γέρθηκαν μαζικά το 2003.  
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/Αραβικά
https://el.wikipedia.org/wiki/Τζιχαντισμός
https://el.wikipedia.org/wiki/Ιράκ
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Η στρατολογία, ο εξοπλισμός και η οικονομική υποστήριξη του ISIS αποτελεί δυστυ-
χώς τραγική ευθύνη των ΗΠΑ και των λοιπών μουσουλμανικών χωρών.  
 
Όπως προαναφέρθηκε το ISIS ιδρύθηκε σαν παράρτημα της Αλ Κάιντα στο Ιράκ. 
Όταν οι ΗΠΑ κατέλαβαν το Ιράκ μετά την αμερικανική εισβολή του 2003, διορίστηκε 
από τον πρόεδρο Τζωρτζ Μπους διευθυντής της ανοικοδόμησης και της ανθρωπι-
στικής βοήθειας για το μεταπολεμικό Ιράκ, ένας Αμερικανός διπλωμάτης ονόματι 
Τζέρι Μπρέμερ. Ο Μπρέμερ προχώρησε σε εκτεταμένη απομπααθοποίηση του κρα-
τικού μηχανισμού του Ιράκ, απολύοντας από το δημόσιο μηχανισμό εκατοντάδες χι-
λιάδες στρατιωτικούς, αστυνομικούς, εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους μίας 
χώρας στην οποία όποιος δεν ανήκε στο κόμμα Μπάαθ δεν είχε καμία ελπίδα για 
τίποτα.  

https://el.wikipedia.org/wiki/2003
https://el.wikipedia.org/wiki/Τζωρτζ_Μπους_(νεότερος)
https://el.wikipedia.org/wiki/Ιράκ
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Οι εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι στρατιωτικοί και αστυνομικοί αποτέλεσαν την δεξα-
μενή του ISIS και συγκρότησαν τον Στρατό του ISIS με εκπαίδευση, πολεμική εμπει-
ρία, ιεραρχία, πειθαρχία, και πλήρη και δοκιμασμένη στρατιωτική οργάνωση. Ο 
Στρατός αυτός έτοιμος από τη στιγμή της στρατολογίας του, εξοπλίστηκε αμέσως ε-
πιτιθέμενος και αρπάζοντας τον οπλισμό του νέου Ιρακινού Στρατού που είχαν ιδρύ-
σει και εξοπλίσει πλήρως οι Αμερικανοί στο Ιράκ με αντιφρονούντες, Κούρδους και 
Σιίτες, και τους είχε ήδη κοστίσει 40 δις. Δολάρια. Ο Στρατός του ISIS εκτέλεσε επι-
τυχείς στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράκ και τη Συρία, αντιμετωπίζοντας δυσκολία 
μόνο με τους Κούρδους μαχητές, που πολέμησαν με φανατισμό εναντίον τους όταν 
το ISIS κατέσφαξε και υποδούλωσε τις γυναίκες, πάντα σύμφωνα με το Κοράνι των 
αρχαίων Κούρδων Ζωροάστρων Γεζσντί.  

 
Το ISIS λοιπόν κατά την εξέγερση, ανέλαβε την υποστήριξη των Σουνιτών που απο-
τελούσαν και τη βάση του. Και εδώ η θεολογική βάση ήταν όπως και στη Αλ Κάιντα ο 
«Ουαχαμπισμός» της Σαουδικής Αραβίας. Ενώ όμως η Αλ Κάιντα δεν στρεφόταν κα-
τά μουσουλμάνων, το ISIS πολύ γρήγορα ξεπέρασε αυτές τις επιφυλάξεις στηριγμέ-
νο πάνω στη έννοια του “Takfir”.  
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Η έννοια αυτή είναι μια τραγική παρασιτική έννοια που υπάρχει στο Ισλάμ από την 
ίδρυση του και αφορά «αποστάτες και αιρετικούς». Ο ίδιος ο Μωάμεθ προέβλεψε ότι 
θα υπάρχουν με το πέρασμα του χρόνου «Επαναστάτες – Αποστάτες – Αιρετικοί (α-
νάλογα με την μετάφραση της λέξης Takfir), άτομα νεαρής ηλικίας που θα εξεγερ-
θούν με αγριότητα και επεξηγώντας και χρησιμοποιώντας το Κοράνι λανθασμένα, θα 
προχωρήσουν σε απίστευτες αγριότητες σε βάρος των άλλων μουσουλμάνων, και 
θα πρέπει να αντιμετωπισθούν δυναμικά και με αποφασιστικότητα και ο Θεός θα α-
μείψει όσους τους εξοντώσουν.». Το ISIS προχώρησε σε μια ιδιαίτερα βίαιη αυθαίρε-
τη θεολογική θεώρηση στηριγμένη σε «Χαντίθ» κατά βούληση, συνδυάζοντας τον 
«Σαλαφισμό-Ουαχαμπισμό» με τις απόψεις των «Αδελφών Μουσουλμάνων» της Αι-
γύπτου. Από τους «Ουαχαμπί-Σαλαφιστές» πήραν τη θεωρία των αποστατών takfir 
στη μαζική της αποδοχή, αναθεματίζοντας και καταδικάζοντας συλλήβδην τους 
Μουσουλμάνους που διαφωνούν μαζί τους – κάνοντας νόμιμη και υποχρεωτική (ε-
ξαιτίας της ρήσης του Μωάμεθ), την εξόντωση και την υφαρπαγή της περιουσίας και 
της ιδιοκτησίας τους και των οικογενειών τους (συζύγων και θυγατέρων). Αντιθέτως 
οι οπαδοί του ISIS θεωρούν τον εαυτό τους εκλεκτό και «περιούσιο» λαό που συν-
δυάζει την «πίστη και αφοσίωση» στο Ισλάμ με την αποφυγή οποιασδήποτε επαφής 
με μη μουσουλμάνους. Από τους «Αδελφούς Μουσουλμάνους» δανείστηκαν τη θε-
ωρία του αναθέματος προς όλους τους μουσουλμάνους που δεν επιτίθενται σε κρά-
τη και οντότητες που έχουν και εφαρμόζουν αντι-ισλαμικούς νόμους και πρακτικές.  
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Αν σε αυτά προστεθούν, η ανατροφή των Ιρακινών στα χρόνια διακυβέρνησης του 
καθεστώτος του κόμματος Μπάαθ με πλήρη περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή 
και την ελευθερία, και η κληρονομία του αδυσώπητου αγώνα εναντίον των ΗΠΑ και 
της Δύσης από την μητρική οργάνωση Αλ Κάιντα, τότε έχουμε το τρομακτικό, βίαιο, 
αμείλικτο και κτηνώδες μίγμα της ιδεολογίας του ISIS που τρόμαξε την υφήλιο. Φά-
νηκε ότι το ISIS πιστεύει κατά κύριο λόγο στη μαζική δολοφονία, στα βασανιστήρια 
και το βιασμό του άτυχου θύματος, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. Το πιο υ-
γιές και μετριοπαθές τμήμα του μουσουλμανικού κόσμου θεωρήθηκαν ως «αποστά-
τες που τους αξίζει ο θάνατος» από τις ομάδες του ISIS, που έχουν μηδενική ανοχή 
για τους μετριοπαθείς μουσουλμάνους και δεν διστάζουν να καταφύγουν σε αγριότη-
τες σε βάρος τους.  
 
(Βλέπε Video) 

https://video.wixstatic.com/video/a6d188_b629134a440749569d9ebf8ee6618b43/1080p/mp4/file.mp4
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Το ISIS έγραψε νέα κεφάλαια στον Υβριδικό πόλεμο, κατορθώνοντας να διαλύσει 
τον νέο σιιτικό ιρακινό Στρατό καθώς και να τρομοκρατήσει όλους τους αντιπάλους 
του και να «παγώσει» την υφήλιο, κάνοντας επίδειξη ανελέητης αγριότητας με απο-
κεφαλισμούς και μαζικές εκτελέσεις αιχμαλώτων, ομήρων ή αντιπάλων on camera 
ξεπερνώντας όλα τα αποδεκτά επίπεδα βαρβαρότητας. Στηρίχθηκε πάνω στο πρω-
τοποριακό έργο της Αλ Κάιντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτοξεύοντας το σε 
νέα επίπεδα επιδεξιότητας και βαναυσότητας. Ήταν πάντα ένα βήμα μπροστά από 
οποιαδήποτε κυβέρνηση στον τομέα της δημόσιας επικοινωνίας, ενεργοποιώντας και 
αξιοποιώντας μια ανατεθραμμένη στη Δύση, αν και συχνά περιθωριοποιημένη, γενιά 
νέων μουσουλμάνων και εν δυνάμει σκληρών και αδιάλλακτων τζιχαντιστών εθισμέ-
νη από την έκθεση της στο διαδίκτυο και με εμμονή στη βία και στο σεξ. 

 

Ο αρχηγός του ISIS Αλ Ζαρκάουι εξοντώθηκε από τους Αμερικανούς το 2006 αλλά η 
αγριότητα που επέβαλλε παρέμεινε. Έκτοτε το ISIS διοικείται από συλλογική ηγεσία 
η οποία χαρακτηρίζεται από τη σύγκρουση ριζοσπαστικών Σουνιτικών τρομοκρατι-
κών ομάδων, που συχνά καθοδηγούνται από πρώην αξιωματούχους του κόμματος 
Μπάαθ του Σαντάμ Χουσεΐν. Η ηγεσία του ISIS ξεκάθαρα προτρέπει τους μουσουλ-
μάνους, με απλή γλώσσα να πολεμήσουν τους μη μουσουλμάνους όπου μπορούν, 
με στόχο την καθιέρωση του Χαλιφάτου σε όλο τον κόσμο.  
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Οι εξτρεμιστές του Ισλαμικού Κράτους, πιστεύουν ότι μόνο μια νόμιμη αρχή μπορεί 
να αναλάβει την ηγεσία του Ιερού Πολέμου Τζιχάντ, και ότι πρώτη προτεραιότητα σε 
σχέση με τα πεδία των μαχών, στον πόλεμο εναντίον των μη-μουσουλμανικών χω-
ρών, είναι ο καθαρισμός της ίδιας της ισλαμικής κοινωνίας. Για παράδειγμα, όσον 
αφορά τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, το Ισλαμικό Κράτος θεωρεί την 
παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς (παράρτημα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας) ως 
αποστάτες οι οποίοι δεν έχουν νόμιμη εξουσία για να οδηγήσουν το τζιχάντ, γι' αυτό 
και πιστεύουν ότι πρώτα πρέπει να καταπολεμήσουν τη Χαμάς και μετά να έρθουν 
σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ. 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/Χαμάς
https://el.wikipedia.org/wiki/Μουσουλμανική_Αδελφότητα
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Ο θάνατος του Μπιν Λάντεν υπήρξε καθοριστικός για τη σχέση Αλ Κάιντα με το ISIS. 
Όταν το ISIS σαν παρακλάδι της Αλ Κάιντα στο Ιράκ άρχισε να εκδηλώνει την πρω-
τοφανή αγριότητα του εναντίον όλων των διαφωνούντων, η Αλ Κάιντα αισθάνθηκε 
ότι είχε χάσει τον έλεγχο και την πρωτοκαθεδρία παρόλο που το ISΙS δήλωνε υπο-
ταγή στην Αλ Κάιντα. Το ISIS, δηλαδή η Αλ Κάιντα του Ιράκ, αποδείχθηκε πολύ φι-
λόδοξη για να ελεγχθεί από τους διαδόχους του Μπιν Λάντεν όπως ο Al-Zawhari, 
που ήταν τότε επικεφαλής. Τα πράγματα δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο όταν το 
ISIS χτύπησε την θυγατρική της Αλ Κάιντα, οργάνωση Αλ-Νούσρα. Η διαφορά σε 
σχέση με τη μαζική δολοφονία των άπιστων αλλά και ειδικά των μουσουλμάνων Σιι-
τών μεταξύ της Αλ Κάιντα και της ISIS, ανάγκασε την Αλ Κάιντα να αποκηρύξει δη-
μοσίως το ISIS στα μέσα του 2014. Από τότε το ISIS λειτουργεί ως ανεξάρτητη τρο-
μοκρατική οργάνωση. Οι κύριες διαφορές μεταξύ Αλ Κάιντα και ISIS φαίνονται στη 
διαφάνεια.  
 

 

(Συγκεντρωτικά:  

• Η Αλ Κάιντα έχει πολύ πιο αποκλειστική αντι-δυτική προσέγγιση. Το ISIS υπο-
στηρίζει το εξαιρετικά συντηρητικό σουνίτικο Ισλάμ και δεν αποκλείει από τους 
εχθρούς του και μουσουλμάνος. 
 

• Το ISIS είναι πιο βάναυσο στις μεθόδους και στη λειτουργία του από τη λει-
τουργία της Αλ Κάιντα. 

• Η Αλ Κάιντα δεν κάνει διάκριση μεταξύ μουσουλμάνων, το ISIS κάνει. 

• Για τη χρηματοδότηση, η Αλ Κάιντα βασίζεται κυρίως σε δωρεές από ανθρώ-
πους που έχουν κερδίσει χρήματα. Το ISIS, από την άλλη πλευρά, έχει πολλές 
παράνομες δραστηριότητες δημιουργίας χρήματος. 
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• Η Αλ Κάιντα είναι πιο μυστική και κλειστή οργάνωση, το ISIS είναι πιο ανοιχτό 
και μαζικό. 

• Η Αλ Κάιντα χρησιμοποιεί λιγότερο σύγχρονες τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών. Το ISIS χρησιμοποιεί εξελιγμένες τεχνολογίες. 

 

• Η Αλ Κάιντα δεν έχει ιμπεριαλιστική ατζέντα. Το ISIS θέλει να αναλάβει κρατική 
εξουσία μέσω στρατιωτικής επιθετικότητας. 

• Η Αλ Κάιντα δεν χρησιμοποιεί άτομα που έχουν ασκήσει πολιτική εξουσία στην 
κορυφή της διοίκησης της, ενώ η κορυφή της οργάνωσης του ISIS αποτελείται 
κυρίως από πρώην εξέχοντα στελέχη του κόμματος Μπάαθ. 

• Η Αλ Κάιντα δεν είχε εθνοτικές διακρίσεις στην οργάνωση και στον ανώτατο 
κύκλο εξουσία της. Το IS είναι κατά κύριο λόγο Ιρακινοί.  

• Η Αλ Κάιντα δεν επιδίωκε στη φάση αυτή τη δημιουργία Χαλιφάτου. Το ISIS 
ανακοίνωσε τη πρόθεση δημιουργίας του. 

• Η Αλ Κάιντα πολεμάει άγρια και κατακτά τη δημοσιότητα ενώ το IS πολεμάει 
αγριότερα και κατακτά έδαφος και πλούτη.) 

 

 

 

 

 



36 
 

 

Στις 29 Ιουνίου 2014, το ISIS άλλαξε το όνομά του σε Ισλαμικό κράτος (Islamic 
State-IS) και κήρυξε μονομερώς την ίδρυση Χαλιφάτου από ένα τέμενος στη Μοσού-
λη, σε μια έκταση που περιέχει περιοχές της Συρίας και του Ιράκ, ορίζοντας στη θέση 
του «Χαλίφη» και «Ηγέτη των απανταχού μουσουλμάνων» τον επικεφαλής της οργά-
νωσης, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι (γνωστό έκτοτε ως «Χαλίφης Ιμπραήμ»), 
οποίος επίσης εκτελέστηκε σε επιδρομή των Αμερικανικών ειδικών δυνάμεων το 
2019. Τον διαδέχτηκε ως Χαλίφης ένας σκληροπυρηνικός και αυστηρός τζιχαντιστής 
με πολλά ψευδώνυμα που ήταν υπεύθυνος για την εξόντωση της κουρδικής μειονό-
τητας Γιάζντι γνωστός σαν «καθηγητής» ή «καταστροφέας», γνωστός επίσης καιι με 
το όνομα «εμίρης» Αμπού Ιμπραχήμ αλ Χασίμι αλ Κουράισι που σημαίνει και από-
γονος του Μωάμεθ εξαιτίας του ονόματος «αλ Κουράισι» (το όνομα της φυλής στην 
οποία ανήκε ο Προφήτης) που πήρε σε αντικατάσταση του πραγματικού του ονόμα-
τος αλ Μάουλα με το οποίο αναφέρεται συχνά στις ειδήσεις αλλά και στις αναφορές 
των αρμοδίων υπηρεσιών. Ο νέος «Χαλίφης», μορφωμένος και έμπειρος θεολόγος 
αλλά και πρώην διακεκριμένος αξιωματικόκός του ιρακινού στρατού του Σαντάμ, δεν 
εμφανίστηκε και δεν μίλησε ποτέ δημόσια πλέκοντας ένα θρύλο γύρω από το πρό-
σωπο του. Αποδείχθηκε ένας πραγματικός επιχειρησιακός ηγέτης και ισχυροποίησε 
την οργάνωση γεγονός που επιβεβαιώθηκε μετά την επιδρομή τμήματος 100 τουλά-
χιστον ανδρών του IS την 20η Ιανουαρίου 2022 κατά της κουρδικής φυλακής Γκου-
αιράν στην επαρχία Χασάκα της Συρίας όπου κρατούνται χιλιάδες τζιχαντιστές και 
850 ανήλικοι μερικοί μόνο 12 ετών. Στη διάρκεια της επιδρομής σκοτώθηκαν εκατο-
ντάδες ενώ εκατοντάδες δραπέτευσαν. Οι Κούρδοι με την βοήθεια των Αμερικανικών 
δυνάμεων κατέστειλαν την εξέγερση και απώθησαν τους επιδρομείς χάνοντας 45 
άνδρες. Η επιδρομή όμως είχε αντίτιμο. Στις 2 Φεβρουαρίου μια δύναμη 50 ανδρών 
των Αμερικανικών ειδικών δυνάμεων επιτέθηκε χρησιμοποιώντας Ελικόπτερα ενα-
ντίον της κατοικίας του στη πόλη Άτμε της Συρίας. Μετά από δίωρη μάχη ο νέος Χα-
λίφης αυτοανατινάχθηκε μαζί με την οικογένεια του. 13 φρουροί, 6 παιδιά και 4 γυ-
ναίκες σκοτώθηκαν στην επιδρομή μαζί με τον ηγέτη του IS. Το Ισλαμικό Κράτος α-

https://el.wikipedia.org/wiki/Αμπού_Μπακρ_αλ-Μπαγκντάντι
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νακοίνωσε τον νέο του ηγέτη με το όνομα Αμπού αλ Χασάν αλ Χασέμι αλ Κουράισι, 
ο οποίος παρόλο που πήρε το όνομα αλ Κουράισι που δείχνει τον απόγονο της γε-
νιάς του Προφήτη, αποδείχτηκε ότι στην πραγματικότητα είναι ο Ιρακινός Αουάντ αλ 
Μπάντρι, μεγαλύτερος αδελφός του πρώτου «Χαλίφη» αλ Μπαγκντατί, ένας σκλη-
ροπυρηνικός ισλαμιστής που διατηρούσε τα τελευταία χρόνια θεσμικό και συμβου-
λευτικό ρόλο στην ηγεσία του IS. Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και τρομοκράτες του IS 
επιτέθηκαν την 27η Μαρτίου και σκότωσαν ένα ζευγάρι Ισραηλινών αστυνομικών 
στην πόλη Χάντρα στο Ισραήλ πριν σκοτωθούν από την ισραηλινή αστυνομία, ενώ 
νωρίτερα στις 3 Μαρτίου ένας βομβιστής αυτοανατινάχθηκε σε ένα σιιτικό τέμενος 
στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, σκοτώνοντας 58 άτομα και τραυματίζοντας 200.  
 
Στο φαντασιακό των τζιχαντιστών απώτερος στόχος είναι η παγκόσμια ηγεμονία του 
«σαλαφιστικού Ισλάμ». Σε στιγμές νηφαλιότητας οργανώνονται και μάχονται για ένα 
πιο περιορισμένο στόχο:  

 
Ένα Χαλιφάτο από άκρη σ’ άκρη της Μ. Ανατολής συμπεριλαμβανομένων και περιο-
χών μη ισλαμικών γειτονικών χωρών. Αυτή η εξάπλωση του «Χαλιφάτου» περιλαμ-
βάνει τον Λίβανο, την Ιορδανία, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, το Σινά, το Κουβέιτ, 
την Τουρκία και την Κύπρο, και μέρος της Ελλάδας. Το σύνθημα ήταν: «Από τη Μο-
σούλη μέχρι την Ιερουσαλήμ». Όπως βέβαια είναι φυσικό η ενδεχόμενη ρεαλιστική 
έκδοση του Χαλιφάτου προσδιορίζεται και περιορίζεται από τις πραγματικές δυνατό-
τητες του Ισλαμικού Κράτους. Δεν πρόκειται όμως αποκλειστικά για πρόβλημα της 
Μέσης Ανατολής. Πολλοί από τους επιζήσαντες ξένους τζιχαντιστές που γοητεύτη-
καν από το IS, προσπαθούν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, στην Ευρώπη, τα 
Βαλκάνια, την Β. Αμερική, την Ινδονησία, την Ρωσία, τον Καύκασο, το Πακιστάν και 
το Μπαγκλαντές όπου όμως δεν αναμένεται να αποδεσμευτούν από το IS ή να διά-
γουν μια ήσυχη ζωή. Δημιουργούν έτσι στις κοινωνίες τους και κυρίως στην ΕΕ, το 
περίφημο διεθνές πρόβλημα ασφαλείας των “Foreign Fighters”, που συνεχίζει να 

https://el.wikipedia.org/wiki/Λίβανος
https://el.wikipedia.org/wiki/Ιορδανία
https://el.wikipedia.org/wiki/Ισραήλ
https://el.wikipedia.org/wiki/Παλαιστίνη
https://el.wikipedia.org/wiki/Κουβέιτ
https://el.wikipedia.org/wiki/Τουρκία
https://el.wikipedia.org/wiki/Κύπρος
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απασχολεί τις υπηρεσίες ασφαλείας των ευρωπαϊκών χωρών και των Βαλκανίων 
που περιλαμβάνουν μουσουλμανικό πληθυσμό. Ο Βρετανικές Μυστικές υπηρεσίες 
εκτιμούσαν το 2015, ότι στον IS υπηρετούσαν περισσότεροι Βρετανοί μουσουλμάνοι 
από ότι στον Βρετανικό Στρατό συνολικά 500 έως 800. 
 

 
 
Το Ισλαμικό κράτος κατέλαβε μεγάλο τμήμα του Ιράκ και της Συρίας συμπεριλαμβα-
νομένων των πετρελαιοπαραγωγικών περιοχών του Ιράκ και ιδίως τη Μοσούλη, και 
προσπάθησε να εγκαθιδρύσει Διοίκηση και ξεχωριστό κράτος με πρωτεύουσα την 
πόλη Ράκκα, χωρίς επιτυχία όμως κυρίως λόγω των πεπαλαιωμένων θρησκευτικών 
στερεοτύπων και απαγορεύσεων που επέβαλε στην περίθαλψη και την εκπαίδευση 
του πληθυσμού. 
 
Η στρατολογία στρατιωτικού προσωπικού για το Στρατό του και πολιτικού προσωπι-
κού για τη Διοίκηση συνεχίστηκε από όλες τις μουσουλμανικές χώρες με την προ-
σφορά τριπλάσιου μισθού από αυτόν που έπαιρναν πριν, σε όλους όσους δεχό-
ντουσαν να εργαστούν για το IS. Η χρηματοδότηση του δεν αποδείχτηκε ποτέ επί-
σημα και γι’ αυτό αρχικά κατηγορήθηκε η Σαουδική Αραβία που όμως γρήγορα άρ-
χισε τον πόλεμο εναντίον του, εφόσον δεν μπορούσε να το ελέγξει, καθώς και το Κα-
τάρ και η Τουρκία που επίσημα το αρνήθηκαν. Πολύ γρήγορα όμως όλα τα δίκτυα 
λαθρεμπορίου πέρασαν στα χέρια του IS, όποτε άρχισε πλέον να διακινεί καύσιμα, 
όπλα, ναρκωτικά, ανθρώπους και αρχαιότητες και να εκτελεί εκβιασμούς.  
 
Το IS επίσης κατέφυγε στην εκτεταμένη χρήση σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συ-
σκευών στρατολογώντας το κατάλληλο προσωπικό για το χειρισμό τους. 
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Για την αντιμετώπιση του IS συγκροτήθηκε μια «Παγκόσμια Συμμαχία κατά του IS» 
«επιθυμούντων» από 23 χώρες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, που χρησιμοποίησε κατά 
βάση τις πληροφορίες και τις αεροναυτικές αμερικανικές δυνατότητες, αλλά και τους 
Κούρδους αντάρτες και τις σιιτικές πολιτοφυλακές του Ιράκ σε ρόλο πεζικού, και τις 
λοιπές δυνάμεις των υπολοίπων χωρών κατά περίπτωση. Οι Αμερικανοί ακολούθη-
σαν τη μέθοδο «Follow the money» καταστρέφοντας ενεργειακούς αγωγούς, υποδο-
μές εξόρυξης και διακίνησης υδρογονανθράκων, και κυρίως τράπεζες και μέσα και 
μεθόδους διακινήσεις χρημάτων και κρυπτονομισμάτων γεγονός που στέρησε από-
λυτα το IS πλέον από τις οικονομικές του δυνατότητες που βομβαρδιζόντουσαν και 
καταστρεφόντουσαν καθημερινά. Υπήρξε ημέρα που βομβαρδίστηκαν και κάηκαν 
στο βομβαρδισμό 800 εκατ. δολ. του Ισλαμικού κράτους. Δημιουργήθηκε έτσι πρό-
βλημα ρευστότητας, σταμάτησε προσωρινά η μισθοδοσία, η στρατολογία, ο επισιτι-
σμός και η υποστήριξη των στρατευμάτων, νικήθηκε στρατιωτικά, υποχώρησε από 
παντού και εγκατέλειψε τα εδάφη και τις πόλεις που είχε κατακτήσει συμπεριλαμβα-
νομένης της Μοσούλης την οποία έχασε μετά από μια πολύμηνη μάχη με τις σιιτικές 
πολιτοφυλακές. Απέτυχε να διαρρεύσει προς τη Βόρειο Αφρική και τη Λιβύη και να 
ξανά ιδρύσει το IS στη Σύρτη, διότι εξοντώθηκε από λιβυκές, ιταλικές, γαλλικές και 
αμερικανικές ειδικές δυνάμεις.  
 
Τo IS συνέχισε την επιχειρησιακή τρομοκρατική του δραστηριότητα. Αποτιμώντας 
την πρόσφατη δραστηριότητα του για το έτος 2021, διαπιστώνουμε ότι η δραστηριό-
τητα αυτή για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική επικεντρώνεται σε τρεις κυρίως 
περιοχές στη Συρία, στο Ιράκ και στη Χερσόνησο του Σινά ενώ σποραδικές επιθέσεις 
εκδηλώνονται επίσης στην Υεμένη, τη Σομαλία και τη Λιβύη και λιγότερες φορές στην 
Παλαιστίνη και το Ισραήλ.  
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Στις επιθέσεις αυτές δεν επιδιώκονται πλέον εδαφικά κέρδη ή αποκατάσταση του 
Χαλιφάτου άλλα ανταρτοπόλεμος/ανορθόδοξος πόλεμος με τη μορφή τρομοκρατι-
κών επιθέσεων. Το IS έχει τόσο καθοριστικά ηττηθεί από την Αντιτρομοκρατική Συμ-
μαχία που αδυνατεί να «επιστρέψει» με τακτικές απαιτήσεις στο πεδίο της μάχης, 
παρόλο που επιδεικνύει μια αξιοσημείωτη επιμονή και ανθεκτικότητα. Οι σοβαρές 
απώλειες του IS δεν πρόκειται να αναστείλουν τις δραστηριότητες του αν ληφθεί υ-
πόψη η εκτίμηση (πιθανόν υπερβολική) του ΟΗΕ ότι το IS συνεχίζει να διαθέτει 
10.000 μαχητές στην περιοχή μεταξύ Ιράκ και Συρίας κυρίως στη περιοχή του Ι-
ντλίμπ στα Τούρκο συριακά σύνορα αλλά και στην κεντρική συριακή έρημο και στα 
βόρειο ανατολικά στην ελεγχόμενη από τους Κούρδους περιοχή. Οι επιθέσεις αλλά 
και οι απώλειες του IS στη Συρία, το Ιράκ και το Σινά ανά  
μήνα, φαίνονται στη διαφάνεια. 
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Παράλληλα, οι ισλαμικές οργανώσεις κατόρθωσαν να διαδώσουν τα μηνύματα και 
την ιδεολογία τους και να ριζοσπαστικοποιήσουν σε κάποιο ποσοστό (ιδιαίτερα υψη-
λό ανάμεσα στους νέους) τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς της διασποράς, σε 
ολόκληρο τον κόσμο και να τους εξωθήσουν είτε να πυκνώσουν τις τάξεις τους μετα-
βαίνοντας στο Ιράκ και τη Συρία σαν μαχητές ή νύφες είτε να εκτελέσουν ατομικά ή 
ομαδικά τρομοκρατικές ενέργειες σε βάρος των κοινωνιών στις οποίες ζουν, πάντοτε 
στο όνομα του IS. 
 
Οι ακραίες αυτές τάσεις και οργανώσεις θεολογικά στηρίζονται σε επεξήγηση των 
ιερών κειμένων κατά το δοκούν. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στα κείμενα του Κορανίου 
τα οποία δεν επιδέχονται διάφορες αυθαίρετες ερμηνείες και επεξηγήσεις. Γι’ αυτό η 
όλη θεολογική προσπάθεια στηρίζεται στα «Χαντίθ». Όπως αναφέρθηκε ήδη τα 
«Χαντίθ» είναι ρήσεις του Μωάμεθ, οι οποίες μεταφέρθηκαν στις επόμενες γενιές 
από τους συντρόφους του που ήταν αυτήκοοι μάρτυρες κατά τη διάρκεια της ζωής 
του ή επεξηγηματικές ρήσεις σοφών θεολόγων του παρελθόντος.  
 
Διαχρονικά κάποιοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τη σύγχυση που δημιουργή-
θηκε από τον όγκο των ρητών αυτών που ανέρχονται περίπου σε 60.000 ενώ ένας 
Θεολόγος χρειάζεται περίπου 40 χρόνια μελέτης για να θεωρηθεί αξιόπιστος και 
πλήρης γνώστης των «Χαντίθ», Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν το κενό αυτό γνώσης, οι 
τρομοκράτες δημιούργησαν και διέδωσαν προς τους κατάλληλους αποδέκτες, μια 
πληθώρα από μεταγενέστερα κατασκευασμένα «τεχνητά» «Χαντίθ» προκειμένου να 
εξυπηρετήσουν ίδια συμφέροντα ή συγκεκριμένους μεταγενέστερους ιδεολογικούς ή 
πολιτικούς σκοπούς. Η τακτική αυτή εφαρμόσθηκε εκτεταμένα και με μεγάλη επιτυ-
χία από ριζοσπάστες θεολόγους για την ριζοσπαστικοποίηση διαφόρων μουσουλμα-
νικών πληθυσμών, στο πρόσφατο παρελθόν, με την οργάνωση τρομοκρατικών πυ-
ρήνων και την μετατροπή καθόλα φιλήσυχων μουσουλμανικών ομάδων σε τρομο-
κρατικούς πυρήνες με παράλληλη εξώθηση τους σε τρομοκρατικές ενέργειες χρησι-
μοποιώντας «Χαντίθ» οπότε όλες οι ενέργειες γίνονται στο όνομα του Ισλάμ και με 
Θεία δικαίωση και προτροπή.  
 
(Βλέπε Video) 
 
Αυτή η εκμετάλλευση των Θείου για το Ισλάμ Λόγου από την εμφάνισή του, οδήγησε 
σαν αντίδραση και με σκοπό τον έλεγχο και την περιστολή του, στην άνθιση της «ε-
πιστήμης των Χαντίθ» με πολλούς μουσουλμάνους θεολόγους και νομομαθείς να 
αφιερώνουν τη ζωή τους αποκλειστικά στη μελέτη και τον διαχωρισμό των γνησίων 
«Χαντίθ» από τα κατασκευασμένα. Η πρακτική που ακολουθήθηκε για το σκοπό αυ-
τό ήταν η εγκαθίδρυση μιας αλυσίδας μετάδοσης γνησίων «Χαντίθ» από μελετητές 
και αφηγητές εγνωσμένου και αποδεδειγμένου κύρους. Δημιουργήθηκαν έτσι εγνω-
σμένου κύρους και εγκυρότητας συλλογές «Χαντίθ» οι οποίες αναγνωρίζονται από 
την πλειοψηφία των Σουνιτών Μουσουλμάνων, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι 
συλλογές Σαχίχ Μπουχάρι, Σαχίχ Μουσλίμ, και Μουατά Ιμάμ Μαλίκ. 
 
 
 
 
 
 

https://video.wixstatic.com/video/a6d188_7c64c0d302de43fba966a4ca69535243/1080p/mp4/file.mp4
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Η κοινοποίηση τους γίνεται πλέον με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram κλπ. Ιδίως το Twitter έχει δεσπόζουσα θέση και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα λόγω της πειθαρχίας του περιορισμένου αριθμού των 
χαρακτήρων που επιβάλλει. Μια συνεχής αποστολή Tweets που να εξυπηρετεί ένα 
συγκεκριμένο αφήγημα είναι ένας πνευματικά εξαιρετικά πιεστικός βομβαρδισμός 
του μυαλού του στόχου που ισοδυναμεί με καταναγκασμό, τύπου πλύσης εγκεφά-
λου. Στρατολογητές του IS που συνελήφθησαν, ανακρινόμενοι ανέφεραν ότι αρκεί 
μια μόνο εβδομάδα με την κατάλληλη πνευματική πίεση για να μετατραπεί ένας κο-
σμικός νεαρός ή νεαρά του night club από μια δυτική κοινωνία, σε φανατικό μαχητή 
του Ισλάμ έτοιμο να σκοτώσει ή να σκοτωθεί για τον «ιερό αγώνα.» Θεολόγοι που 
έχουν αναλάβει την αντιμετώπιση αυτού του πνευματικού καταναγκασμού έχουν εκ-
δώσει βιβλιαράκια ή ηλεκτρονικά αρχεία απαντήσεων για κάθε tweet που θα σταλεί 
σε κάποιο στόχο. Τα εγχειρίδια αυτά περιέχουν απαντήσεις για όλα τα πιθανά «Χα-
ντίθ» που θα σταλούν και έχοντας συνταχθεί από ισάξιους θεολόγους με τους Στρα-
τολογητές, συνιστούν την αιχμή του δόρατος για την αντιμετώπιση της στρατολόγη-
σης μελλοντικών τρομοκρατών. Βέβαια η ανεύρεση ή η δημιουργία τέτοιων θεολό-
γων χειριστών αποτελεί μια από τις βασικές προληπτικές αντιτρομοκρατικές ενέρ-
γειες εξαιρετικού κόστους δεδομένων των ετών σπουδών και του επιπέδου γνώσεων 
που απαιτούνται. Στην οθόνη φαίνεται ένα τέτοιο βιβλίο καθώς και ένα βιβλίο επεξη-
γηματικών ειδικών γνώσεων για «χειριστές» ή για «στόχους».  
 
Μετά την περιγραφή της πολεμικής όψης του Ισλαμισμού, ας επιστρέψουμε στην 
παρουσία μουσουλμανικών πληθυσμών στην ΕΕ, τα προβλήματα ενσωμάτωσης και 
πολιτισμού που αυτό δημιουργεί και τις ενέργειες που καλείται να κάνει η ΕΕ αν θέλει 
να αποκαταστήσει πολιτισμική ειρήνη, ασφάλεια και δημόσια τάξη, και να τους εν-
σωματώσει δημιουργικά.  
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Περίπου 20 εκατομμύρια μουσουλμάνοι ζουν στα κράτη-μέλη της ΕΕ μετά το BREX-
IT. Σαν να πρόκειται για ένα ακόμα κράτος μέλος μεγαλύτερο από την Ελλάδα, το 
Βέλγιο, την Αυστρία κλπ. H συντριπτική πλειονότητα αυτών των μουσουλμάνων ήρ-
θαν αναζητώντας δουλειά, και χρειαζόταν στις δυτικές κοινωνίες, καθώς εργάζονταν 
σε τομείς που συνήθως αναφέρονται ως «δύσκολοι, βρώμικοι και επικίνδυνοι». Στη 
δεκαετία του '80, άρχισαν να γίνονται αντιληπτοί όχι ως μετανάστες από το Μαρόκο, 
το Πακιστάν ή την Τουρκία αλλά ως «Μουσουλμάνοι», δημιουργώντας σημεία προ-
βληματισμού και κάποιες φορές απειλής για τον κοινωνικό ιστό των ευρωπαϊκών 
κοινωνιών. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις από μικροσκοπικές ομάδες φανατικών ισλα-
μιστών και η ριζοσπαστικοποίηση «χιλιάδων» γηγενών μουσουλμάνων Ευρωπαίων, 
πρόσθεσαν λάδι στο διογκούμενο αντιμουσουλμανικό αίσθημα στην Ευρώπη. Αν δεν 
υπάρξει ταυτόχρονη προσπάθεια από τους μετανάστες να ενταχθούν καλύτερα στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες, αλλά και από τις ευρωπαϊκές κοινωνίες να επιδείξουν ανοιχτό 
πνεύμα, οι εντάσεις μπορεί να γίνουν ανησυχητικές. 
 
Η παρουσία των μουσουλμάνων στις χώρες της ΕΕ πυροδοτεί επί του παρόντος συ-
ζητήσεις, διαμάχες, φόβο, ακόμη και μίσος. Απόλυτα δικαιολογημένα μετά τις θανα-
τηφόρες τρομοκρατικές ενέργειες του γηγενούς μουσουλμανικού πληθυσμού σε βά-
ρος των ευρωπαίων συμπατριωτών τους. Ποτέ πριν δεν γίναμε μάρτυρες τέτοιου 
κλίματος αμοιβαίας καχυποψίας μεταξύ των μουσουλμάνων και ευρωπαϊκών κοινω-
νιών. Οι έρευνες κοινής γνώμης στην Ευρώπη δείχνουν αυξανόμενο φόβο και αντί-
θεση στους Ευρωπαίους μουσουλμάνους, οι οποίοι θεωρούνται απειλή για την εθνι-
κή ταυτότητα, την εσωτερική ασφάλεια και τον κοινωνικό ιστό, ενώ αυτή η διαμάχη 
δημιουργεί δυστυχώς ισχυροποίηση ακραίων κομμάτων. Οι μουσουλμάνοι, από την 
άλλη πλευρά, είναι πεπεισμένοι ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων απορρίπτει την 
παρουσία τους και δυσφημεί και γελοιοποιεί τη θρησκεία τους. 
 
Η συντριπτική πλειοψηφία των μουσουλμάνων στην Ευρώπη είναι μετανάστες ή γιοι 
μεταναστών και μεγάλος αριθμός είναι πολιτικοί πρόσφυγες. Τα ευρωπαϊκά κράτη 
αιφνιδιάζονται από το μέγεθος του φαινομένου της συνεχιζόμενης μετανάστευσης και 
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ανησυχούν από την αλήθεια ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νεοφερμένων είναι 
μουσουλμάνοι που θεωρείται ότι διογκώνουν τον ευρωπαϊκό μουσουλμανικό πληθυ-
σμό των 20 εκατομμυρίων. Η κατάσταση είναι απλή και συγκεκριμένη: Οι μουσουλ-
μάνοι εγκαθίστανται στην Ευρώπη και ο αριθμός τους θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. 
Δεδομένης αυτής της πραγματικότητας, τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να κάνουν 
ό,τι μπορούν για να προωθήσουν την ενσωμάτωσή τους και οι μουσουλμάνοι θα 
πρέπει να συνεισφέρουν δείχνοντας την προσήλωσή τους και την πίστη τους στις 
νέες πατρίδες τους. 
 
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι Μουσουλμάνοι πασχίζουν να αποκτήσουν νομικό κα-
θεστώς συγκρίσιμο με αυτό που χορηγείται σε άλλες αναγνωρισμένες θρησκείες. Σε 
πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζουν μια μάλλον εχθρική συμπεριφορά. Κυρίως ό-
μως επικρατεί μια αμηχανία που συχνά εκφράζεται ως φόβος για ενδεχόμενη ριζο-
σπαστικοποίηση του ευρωπαϊκού Ισλάμ. Τα παραδείγματα των ενεργειών στη Γαλ-
λία, στη Βρετανία και στο Βέλγιο επιβεβαιώνουν αυτούς τους φόβους και δικαιολο-
γούν την κατάσταση.  
 
Επίσης, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι η μουσουλμανική παρουσία στην Ευ-
ρώπη αποτελεί μια ανομοιόμορφη και ανολοκλήρωτη διαδικασία. Πρόκειται για μια 
διαδικασία εν εξελίξει, όπως ισχύει εξάλλου για κάθε κοινωνικό δεδομένο. Η διαδικα-
σία αυτή έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
 

• Η εσωτερική διάρθρωση του ευρωπαϊκού Ισλάμ δεν έχει ολοκληρωθεί,  

• Οι ηγέτες σπανίζουν, η ηγετική τάξη βρίσκεται στη διαδικασία σύστασής της,  

• Ο πληθυσμός ακόμη είναι στη διαδικασία πλήρους κατάκτησης του ευρωπαϊ-
κού δημόσιου χώρου (και των δικαιωμάτων του εντός του χώρου αυτού), με 
πολλούς να βρίσκονται σε ευάλωτη θέση λόγω της δυσκολίας και της αβεβαι-
ότητας που συνεπάγεται η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.  
 

• Η μουσουλμανική παρουσία φαίνεται ότι έχει δύο διαφορετικές διαστάσεις:  
 

✓ Η μία εστιάζει στις ποικίλες πτυχές της νομικής ένταξης του Ισλάμ ε-
ντός της εκάστοτε εθνικής πραγματικότητας στην Ευρώπη.  

✓ Η άλλη προσέγγιση αφορά ζητήματα σχετικά με την εσωτερική ηγεσία 
των μουσουλμανικών κοινοτήτων και τον ουσιαστικό της ρόλο – και 
πώς πρέπει να υλοποιηθεί μέσω της μακροχρόνιας παιδείας.  

 

• Στο ζήτημα της νομικής ένταξης το Ισλάμ βρίσκεται σε μια διαδικασία μετα-
σχηματισμού από τη θρησκεία των μεταναστών σε μια θρησκεία που δικαιω-
ματικά αποτελεί τμήμα της ευρωπαϊκής πραγματικότητας.  
 

(Βλέπε Video) 
 
Καλό είναι βέβαια, κατά τη γνώμη μου, η ΕΕ να αποδεχτεί ότι η πλειονότητα 
των μουσουλμάνων στις ευρωπαϊκές χώρες ενδεχομένως επιθυμεί τη θεσμο-
θέτηση της Σαρία σαν επίσημου νομικού καθεστώτος, κατ’ αρχήν για τους ί-
διους και στη συνέχεια για το σύνολο της ΕΕ. Πρέπει να δεχτούμε ότι αυτό 
αποτελεί την επιθυμία τους και ότι για μας τους ευρωπαίους αυτό είναι απα-
ράδεκτο και δεν θα υποχωρήσουμε και δεν θα το δεχτούμε ποτέ για λόγους 

https://video.wixstatic.com/video/a6d188_47ef1ce3cc3f4c269a73ba6a1f4b4dd0/1080p/mp4/file.mp4
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αρχών πολιτισμού και ανθρωπισμού. Παρόλο που δεν υπάρχει ένα ενιαίο 
μοντέλο σχέσεων μεταξύ κρατών και θρησκειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
τρεις κοινές αρχές – θρησκευτική ελευθερία, αυτονομία των θρησκευτικών 
κοινοτήτων, και συνεργασία μεταξύ κράτους και θρησκευτικών κοινοτήτων – 
απαντώνται σε όλα τα κράτη μέλη και αποτελούν τον άξονα γύρω από τον 
οποίο περιστρέφονται όλα. Το Ισλάμ, συνεπώς, μπορεί να βρει τη θέση του 
στο πλαίσιο των διαφόρων εθνικών συστημάτων σχέσεων μεταξύ κρατών και 
θρησκειών, εφόσον σεβαστεί αυτόν τον κοινό πυρήνα. Έχοντας κατά νου τον 
επείγοντα χαρακτήρα αυτής της κατάστασης, θα ήταν ωστόσο συνετό να α-
κολουθηθεί μια ρεαλιστική προσέγγιση και να προσαρμοστούν οι στρατηγικές 
στην κατάσταση που επικρατεί σε κάθε χώρα και στην επιθυμία της εκάστοτε 
πλειοψηφίας. Κάθε χώρα είναι διαφορετική και η Ελλάδα ανήκει στις χώρες 
με διαφορετικότητες που απαιτούν ειδικούς εθνικούς, πολιτικούς και διπλω-
ματικούς χειρισμούς. Η ανάλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από 
την παρουσία μουσουλμανικών κοινοτήτων στην Ευρώπη δεν επιβεβαιώνει 
την υπόθεση ότι το Ισλάμ δεν είναι συμβατό με τη δημοκρατία και το κοσμικό 
κράτος, αρκεί να θέλει να ζήσει με τους όρους των κοινωνιών μας. Το γεγο-
νός ότι οι προκλήσεις που τίθενται από την παρουσία των Μουσουλμάνων 
στην Ευρώπη μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς να διαλυθούν τα ευρωπα-
ϊκά νομικά συστήματα δεν σημαίνει ότι τα εν λόγω συστήματα δεν πρόκειται 
να μεταβληθούν υπό την πίεση των ισλαμικών αιτημάτων. Τα ισλαμικά αιτή-
ματα όμως πρέπει να είναι συμβατά με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τον νομι-
κό μας πολιτισμό αλλά και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό γενικότερα. Η προσαρ-
μογή δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς τροποποιεί μια μακροχρόνια ισορρο-
πία μεταξύ των δικαιωμάτων και των προνομίων που εκχωρούνται στις διά-
φορες θρησκευτικές κοινότητες (αρκεί βέβαια αυτές να συμφωνούν), οπωσ-
δήποτε όμως όλες οι εκχωρήσεις πρέπει να παραμένουν εντός των ορίων 
μιας φυσιολογικής διαδικασίας μετασχηματισμού στα πλαίσια του ευρωπαϊ-
κού πολιτικού γίγνεσθαι, πάντα με μέτρο, εκεί που πρέπει και με γνώμονα το 
καλό της κοινωνίας μας, και σε όσους το αξίζουν και το τιμούν. 

 

• Πέρα από ζητήματα οργανωτικής δομής υπάρχει το μείζον και επείγον θέμα 
της εκπαίδευσης και της πνευματικής ηγεσίας. Όπως είδαμε υπάρχει πληθώ-
ρα ρευμάτων σκέψης εντός του Ισλάμ και κάθε ένα εμφανίζει τις δικές του 
ευαισθησίες. Τα εν λόγω ρεύματα συνδέονται με οργανώσεις που αναδύθη-
καν από την αρχαία και σύγχρονη ιστορία του Ισλάμ. Σήμερα όμως πρέπει να 
γίνει ακόμη ένα βήμα προκειμένου να επιτύχει η ένταξη του Ισλάμ στην Ευ-
ρώπη: οι Μουσουλμάνοι θα πρέπει να καταφέρουν να ιδρύσουν ανώτερα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα. Γιατί; Διότι είναι πιθανόν η μεγαλύτερη πρόκληση στο 
μέλλον να είναι η διαμόρφωση μιας πνευματικής ελίτ που θα μπορεί να δια-
θέτει τη δική της αυτόνομη και πρωτότυπη διανοητική παραγωγή, και που θα 
συσταθεί βάσει της εμπειρίας των ευρωπαίων Μουσουλμάνων στο πλαίσιο 
διαλόγου, με την πραγματικότητα των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των πολι-
τισμικών και φιλοσοφικών τους θεμελίων. Είναι πιθανόν η αρμονική ανάπτυξη 
του Ισλάμ στην Ευρώπη να εξαρτάται εφεξής λιγότερο από τη θεσμική ή ορ-
γανωτική ανάπτυξη και περισσότερο από τις κοινωνικο-πολιτιστικές δημιουρ-
γικές δράσεις και αλληλεπιδράσεις.  
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Πράγματι, οι μουσουλμανικές κοινότητες στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι σε 
θέση να εκφράζουν διανοητικές και κανονιστικές αναλύσεις, υιοθετώντας μια 
ευρωπαϊκή οπτική ικανή να ανταποκριθεί στη σύγχρονη εποχή και προπά-
ντων, στα σύγχρονα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ισλαμική 
σκέψη αλλά και η νομική σκέψη. Αυτό αποτελεί σήμερα βασική προϋπόθεση 
προκειμένου να βελτιωθεί η δημόσια εικόνα του Ισλάμ. Το Ισλάμ θα πρέπει 
να προσαρμοσθεί στην Ευρώπη και όχι η Ευρώπη στο Ισλάμ.  
 

Για διάφορους λόγους, το ευρωπαϊκό Ισλάμ εξακολουθεί να επηρεάζεται από τη δυ-
ναμική που επικρατεί στο πλαίσιο του παγκόσμιου Ισλάμ, ακόμη και εάν αυτή η δυ-
ναμική υλοποιείται από παράγοντες που γεννήθηκαν στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Η 
Ευρώπη στην προσπάθεια της να καταλάβει αλλά και να δικαιολογήσει το Ισλάμ ε-
φεύρε τον όρο του Πολιτικού Ισλάμ. Σύμφωνα με κάποιους κυκλοφορούντες ορι-
σμούς, το Πολιτικό Ισλάμ είναι μία ιδεολογία όπως ακριβώς ο σοσιαλισμός ή ο φιλε-
λευθερισμός. Το Πολιτικό Ισλάμ δεν παρουσιάζει καμία θρησκευτική προσταγή. Α-
πλούστατα, στοχεύει στην επέκταση της θρησκευτικής πίστης στην πολιτική ζωή. 
Λειτουργεί περισσότερο ως πολιτικός ρυθμιστής παρά ως θρησκευτική προσταγή. 
Άλλωστε, εάν λειτουργούσε ως θρησκευτική προσταγή, θα έπρεπε να έχει ένα δικό 
του διακριτό, κοινά αποδεκτό σύνολο κανόνων. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, γιατί, αφε-
νός δεν υπάρχει ένα τέτοιο σύνολο και, αφετέρου γιατί το πολιτικό Ισλάμ έχει εκδη-
λωθεί με διαφορετικό τρόπο στις διάφορες μουσουλμανικές χώρες και είχε διαφορε-
τική κατάληξη σε καθεμία από αυτές. Παρόλο που αυτό εκτιμάται ως θετικό, γιατί η 
μορφή του και οι πρακτικές του διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα, στην πραγ-
ματικότητα ενδεχομένως το Πολιτικό Ισλάμ είναι μια προσπάθεια μεγάλης κλίμακας 
παραπλάνησης της δύσης. Υπάρχουν φόβοι και εκτιμήσεις ότι ουσιαστικά πρόκειται 
για ένα όχημα που ακολουθεί ένα δρόμο στο τέλος του οποίου βρίσκεται η επιβολή 
της «Σαρία» για τις δυτικές ή μετριοπαθείς ισλαμικές κοινωνίες. Όλα τα υπόλοιπα εί-
ναι τεχνάσματα και προφάσεις. Όσο γρηγορότερα το αντιληφθεί αυτό η ΕΕ τόσο ευ-
κολότερα θα δει το Πολιτικό Ισλάμ με την πραγματική του διάσταση, και θα μπορέσει 
να βοηθήσει αποτελεσματικά και να ενσωματώσει πραγματικά τους ευρωπαίους 
μουσουλμάνους προς αμοιβαίο όφελος. 
 
Θα πρέπει επίσης, επίσης, να επισημάνουμε την επιστροφή μελών της δεύτερης γε-
νιάς μεταναστών που πραγματοποίησαν ισλαμικές πανεπιστημιακές σπουδές σε 
μουσουλμανικές χώρες, εφόσον δεν υπήρχε η δυνατότητα πραγματοποίησης τέ-
τοιων σπουδών στην Ευρώπη. Και αυτοί επιστρέφουν με ισλαμικές επιρροές που 
συχνά δεν προσαρμόζονται τόσο εύκολα στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται οι 
ίδιοι. Σε αυτή την περίπτωση, το παγκόσμιο Ισλάμ όχι μόνον εισάγεται, αλλά μεταβι-
βάζεται από παράγοντες που γεννήθηκαν στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Ως εκ τούτου, 
μία εκ των κύριων προτεραιοτήτων στο μέλλον θα πρέπει να είναι είναι η δημιουργία 
ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Εάν οι Μουσουλ-
μάνοι δεν το επιτύχουν αυτό σε βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, θα ήταν 
χρήσιμο να εξεταστούν οι δυνατότητες προώθησης μιας ευρωπαϊκής αναπτυξιακής 
στρατηγικής στον εκπαιδευτικό αυτό τομέα. Μακροπρόθεσμα, το ζήτημα των κατάλ-
ληλων διανοούμενων που θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση μιας μουσουλμανικής η-
γεσίας συνδέεται επίσης με το ζήτημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.  
 
Οι θεολόγοι που εκπαιδεύονται στη Σαουδική Αραβία είναι σε μεγάλο ποσοστό «Ου-
αχαμπί» και πιθανόν δυστυχώς δυνητικά επικίνδυνοι. Η εδραίωση της κατάλληλης 
εκπαίδευσης είναι το μόνο μέσο που μπορεί να διαδώσει τα αντεπιχειρήματα που 



47 
 

προτείνουν εναλλακτικές λύσεις έναντι των αυστηρών μη ανεκτικών σχολών ισλαμι-
κής σκέψης που κυριαρχούν. Για την ώρα, οι θεολόγοι που δεν έχουν εκπαιδευτεί σε 
σχολές Ουαχάμπι, ή δεν βρίσκουν δουλειά για να διδάξουν, ή δεν διδάσκουν ή δυ-
στυχώς εκτελούνται μετά τον διορισμό τους. Είναι φανερό ότι πρέπει να γίνουν πολ-
λές προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει σύγκλιση. Συμπερασματικά, θα πρέπει να 
ενεργοποιηθεί μια δυναμική υπέρ της αλλαγής. Σε αυτή τη διαδικασία είναι σημαντι-
κό:  
 
 

• Να λαμβάνεται υπόψη η μουσουλμανική διάσταση σε κάθε διαδικασία στοχα-
σμού περί ευρωπαϊκής ταυτότητας στην κατάλληλη διάσταση, όχι σαν κυρί-
αρχος ή μοναδικός παράγων (τόσο αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση 
πραγμάτων όσο και αναφορικά με τις ρίζες της ταυτότητας στο παρελθόν).  

• Να εξευρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των αρχών της ισότητας και της καινοτο-
μίας στην πολιτική διαχείριση της πραγματικότητας του ευρωπαϊκού Ισλάμ.  

• Να αποφευχθεί η υποβάθμιση ή η άκριτη αναβάθμιση των ζητημάτων που 
προκύπτουν αναφορικά με το ευρωπαϊκό Ισλάμ σε στερεότυπα περί συνά-
ντησης και διαλόγου μεταξύ θρησκειών. 
 

• Να αποφευχθεί η εμμονή σε καταστάσεις που σε θεσμικό επίπεδο αποτελούν 
απάντηση απλώς σε προσδοκίες, χωρίς όμως θεσμική βάση. Στο σημείο αυ-
τό, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ορισμένες μουσουλμανικές οργανώ-
σεις θεωρούν ότι εκπροσωπούν τους Ευρωπαίους Μουσουλμάνους και προ-
σπαθούν, ενίοτε καταχρηστικά, να λειτουργήσουν ως εκπρόσωποι αυτών. Σε 
αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να εντοπιστούν οι προσδοκίες της μεγάλης 
σιωπηλής πλειονότητας, καθώς συχνά οι προσδοκίες αυτών απέχουν πολύ 
από τις διακηρύξεις των «εκπροσώπων» τους. 

• Να προαχθεί, με μεγάλη προσοχή και σύνεση, η ανάπτυξη ενός ανεκτικού και 
ανοικτού Ισλάμ συμβατού με το ευρωπαϊκό κεκτημένο μέσω δραστηριοτήτων 
ανάπτυξης και διάδοσης ιδεών. 
 

• Να προαχθούν οι εις βάθος συζητήσεις που δεν διστάζουν να θίξουν θέματα 
τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν οργή. Πρέπει δε να διεξάγονται με πνεύ-
μα ανοικτό και με ελευθερία έκφρασης, χωρίς περιορισμούς, σε κλίμα αλλη-
λοσεβασμού, αμοιβαιότητας και «αμοιβαίας συμπερίληψης» χωρίς απειλές, 
τρομοκρατία και βίαιες αντιδράσεις όπως αυτές που παρατηρήθηκαν τα τε-
λευταία χρόνια κυρίως στη Γαλλία. 
 

Μόνο αντιμετωπίζοντας την πραγματικότητα και δίνοντας έμφαση στις θετικές 
διαδικασίες μπορεί να αποφευχθεί η οποιαδήποτε περίπτωση αναταραχής ή σύ-
γκρουσης των πολιτισμών και η ομαλή ένταξη των Μουσουλμάνων στην Ευρώπη 
μας.  
 
Ολοκληρώνω εδώ την περιγραφή του Ισλαμισμού, της Ισλαμικής τρομοκρατίας 
και της σχέσης τους με την ΕΕ και είμαι στη διάθεση σας για ερωτήσεις.  
 
 


