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Εισαγωγή
Η μισαλλοδοξία και οι διακρίσεις εναντίον των Μουσουλμάνων εντάθηκαν τα
τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την κήρυξη του «Πολέμου κατά της Τρομοκρατίας»,
την παγκόσμια οικονομική κρίση, την ανασφάλεια για τις εθνικές ταυτότητες και
την αυξανόμενη ετερότητα σε πολλές χώρες. Αυτοί οι παράγοντες με τη
συμβολή των ΜΜΕ και διάφορων πολιτικών συμφερόντων συνέβαλαν στην
αύξησητης εχθρότητας και του φόβου απέναντι στους Μουσουλμάνους και το
Ισλάμ. Ιδεολογίες που διακρίνουν τους ανθρώπους μεταξύ τους ενισχύουν την
προκατάληψη πως οι Μουσουλμάνοι είναι άνθρωποι των άκρων και στόχος
τους είναι η διαταραχή της ειρήνης. Ωστόσο, η προκατάληψη αυτή προέρχεται
από την απουσία γνώσης για τους διαφορετικούς πολιτισμούς και τα
θρησκεύματα καθώς και για την κοινή ιστορία μας. Λόγω αυτών, οι
Μουσουλμάνοι πέφτουν θύματα ρατσισμού και υφίστανται διακρίσεις σε κάθε
τομέα της ζωής τους. Για αυτό ,λοιπόν, θα σας εξηγήσουμε τι ακριβώς
πρεσβεύει ο ισλαμισμός ως θρησκεία και θα σας παρουσιάσουμε γεγονότα
που ευθύνονται για το σημερινό μίσος εναντίον των Μουσουλμάνων
(Ισλαμοφοβία).



Ισλάμ

Ισλάμ πριν τον Μωάμεθ σήμαινε λόγο τιμής για το κλείσιμο μιας εμπορικής
συμφωνίας. Η ονομασία «Μουσουλμάνος» προέρχεται από την λέξη «μουσλίμ»
που σημαίνει «είμαι υποταγμένος στον Θεό». Επομένως, το Ισλάμ είναι η
θρησκεία της υποταγής στο θέλημα του θεού, όπως αυτό αποκαλύφθηκε

στον προφήτη του, Μωάμεθ, και επηρεάζει όλους τους τομείς της
καθημερινότητας των πιστών. Το Ισλάμ αποτελεί μία πολιτική, πολιτισμική,
κοινωνική και ηθική πραγματικότητα με τον αριθμό των πιστών να ξεπερνά τα
700 εκατομμύρια με τους περισσότερους να ζουν σε χώρες της Ασίας, της
Αφρικής, των Βαλκανίων κ.ά.
Η ονομασία «Μωαμεθανός» θεωρείται από τους ισλαμιστές υποτιμητική διότι ο
Μωάμεθ δεν ήταν Θεός αλλά προφήτης. Οι Βυζαντινοί αποκαλούσαν τους
Ισλαμιστές «Αγαρηνούς» διότι προέρχονταν όπως έλεγαν από την Άγαρ, η
οποία ήταν η δούλη του Αβραάμ.
Αρχικά, στη χερσόνησο της Αραβίας ήταν κυρίαρχη η θρησκεία του ανιμισμού
και του πολυθεϊσμού καθώς και η λατρεία των ιερών λίθων. Σημαντικό ιερό στο
οποίο γίνονταν ετήσια προσκυνήματα αποτελούσε η Κάαμπα στη Μέκκα.


Μωάμεθ

Ο Μωάμεθ γεννήθηκε το 570 μ.Χ.Ο πατέρας του πέθανε λίγο πριν γεννηθείκαι
γι’ αυτό ανέλαβαν συγγενείς την ανατροφή του. Στην οικογένειά του μεταξύ
των διαφόρων θεοτήτων λάτρευαν ιδιαίτερα τον Αλλάχ.Ο ίδιος ήταν έντονα
θρησκευτική φύση. Νέος μπήκε στην υπηρεσία μιας πλούσιας χήρας, της
Χαντίτζα, την οποία τελικά παντρεύτηκε. Έτσι έζησε ως την ηλικία των σαράντα
χρόνων. Τότε, συνέβη κάτι που άλλαξε ολόκληρη την ύπαρξή του. Σύμφωνα με
το Κοράνιο, του αποκαλύφτηκε ένας άγγελος ο οποίος του παρέδωσε ένα
κείμενο και τον διέταξε να το διαδώσει. Έπειτα, ο Μωάμεθ ξεκίνησε την ιερή αυτή
αποστολή κηρύττοντας ότι υπάρχει μόνο ένας θεός, ο Αλλάχ, καταργώντας
έτσι τον πολυθεϊσμό. Το 622 μ.Χ. ο Μωάμεθ εγκατέλειψε τη Μέκκα και πήγε στη
Μεδίνα όπου ήρθε σε επαφή με εβραϊκές και χριστιανικές κοινότητες. Το
γεγονός της μετακίνησης του από τη Μέκκα στη Μεδίνα ονομάζεται Εγίρα
(Χίτζρα) και το 622 χρονολογείται η αρχή του μουσουλμανικού ημερολογίου. Οι
Εβραϊκές κοινότητες τον ενίσχυσαν οικονομικά.Όταν αισθάνθηκε ισχυρός τους
εγκατέλειψε λέγοντας ότι διέστρεψαν το νόημα της αποκάλυψης και πως αυτός
έχει την ολοκληρωμένη αποκάλυψη. Ύστερα στράφηκε εναντίον της Μέκκας και
κατάφερε το 630μ.Χ να την κυριεύσει, μετέτρεψε την Καάμπα σε χώρο λατρείας
του Αλλάχ και έκανε την πόλη κέντρο της νέας θρησκείας. Πέθανε το 632 μ.Χ.
και τον διαδέχθηκε, παίρνοντας τον τίτλο του διαδόχου (χαλίφη), ο στενός
σύντροφος του Αμπού-Μπαάκρ.



Οι βασικές διδασκαλίες του Κορανίου είναι:

Στο Ισλάμ το Κοράνιο έχει τη θέση της απόλυτης αυθεντίας. Περιέχει το λόγο
του ίδιου του Θεού, όπως αυτός τον αποκάλυψε στο Μωάμεθ μέσω του
Γαβριήλ. Το περιεχόμενο του θεωρείται θείο και αλάθητο. Αποτελείται από
συλλογές λόγων του Μωάμεθ και είναι χωρισμένο σε 114 κεφάλαια που
ονομάζονται «σούρες», δηλαδή αποκαλύψεις. Οι βασικές διδασκαλίες του
Κορανίου είναι:
Α. Ο Θεός είναι ένας και μοναδικός, ο Αλλάχ, όπως επαναλαμβανόμενα
αναφέρει το Κοράνιο, και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του.Δημιούργησε τον
κόσμο σε έξι μέρες και έδωσε πνοή στον άνθρωπο. Μεταξύ ανθρώπου και
Αλλάχ υπάρχει ένα αγεφύρωτο χάσμα καθώς ο Αλλάχ δεσπόζει πάνω από
αυτόν. Ο Θεός είναι ο εντελώς Άλλος και κατέχει σε άπειρο όλες τις
ανθρώπινες αρετές και τελειότητες και γι’ αυτό κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί
μαζί του. Σε αντίθεση με τον χριστιανισμό, η θέωση του ανθρώπου αποτελεί
βλασφημία. Στην ισλαμική θεολογία ο Αλλάχ παρουσιάζεται να έχει 99 ονόματα
που εκφράζουν τις διαφορετικές όψεις του. Η γνώση που έχει ο άνθρωπος περί
θεού, ωστόσο, δεν είναι πλήρης αλλά αποτελεί μυστήριο ανεξερεύνητο. Ο
Μωάμεθ διαδέχτηκε άλλους προφήτες(Μωυσής,Ιησούς κλπ.).Όμως ο Μωάμεθ
είναι ο τελευταίος και ανώτερος από όλους, γιατί σε αυτόν δόθηκε η τελική και
ολοκληρωμένη αποκάλυψη.
Β. Οι άγγελοι είναι δημιουργήματα του Αλλάχ εκ φωτός και το έργο τους είναι
να εκτελούν τις εντολές του και να μεσολαβούν μεταξύ θεού κι ανθρώπου.

Ιδιαίτερη θέση κατέχουνο Μιχαήλ και οΓαβριήλ. Ο τελευταίος μετέφερε το
Κοράνιο από τον ουρανό και το παρέδωσε στον Μωάμεθ καθώς και
πληροφόρησε την Παρθένο Μαρία πως θα γεννήσει ασπόρως τον
Ιησού.Ακόμη, ο Γαβριήλ αποκαλείται και πνεύμα θεού.
Σύμφωνα με το Κοράνιο η ύπαρξη αγαθών αγγέλων είναι απόδειξη πως στη
ζωή του ανθρώπου δρα ο Σατανάς και ο πειρασμός.Ο Σατανάς έπεσε από τον
ουρανό διότι αρνήθηκε να λατρέψει τον Αδάμ ο οποίος θεωρείται ο πρώτος
προφήτης κι έτσι έγινε ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου.Εκτός των αγγέλων
και του Σατανά υπάρχουν και τα Τζίν (jinn) τα οποία δημιουργήθηκαν από τη
φωτιά. Αυτά χωρίζονται στα αγαθά, τα οποία πιστεύουν στο Κοράνιο και στα
κακά, τα οποία έκλεψαν τα μυστικά του ουρανού και γι’ αυτό λιθοβολήθηκαν
με θραύσματα αστέρων και κατέληξαν στην άβυσσο. Αρχηγός των κακών Τζίν
είναι ο Ιμπλίς (Διάβολος) ο οποίος είναι έκπτωτος άγγελος. Στα όρια που του
επιτρέπει ο Αλλάχ, ο Ιμπλίς και οι άγγελοι που τον ακολούθησαν στην πτώση
προτρέπουν στην αμαρτία τους πιστούς με διάφορους τρόπους.
Γ. Η ζωή και οι πράξεις των ανθρώπων προκαθορίζονται από τη βούληση του
Αλλάχ (κισμέτ), ο οποίος άλλον οδηγεί στο σωστό και άλλον αφήνει να
πλανηθεί. Στο κοράνιο από τη μία υπάρχουν εδάφια που αρνούνται
οποιαδήποτε δυνατότητα ελευθερίας,αφ’ ετέρου υπάρχουν άλλα που
αποδέχονται την ελευθερία στην οποία στηρίζεται και η ανθρώπινη ευθύνη.Έτσι
στην Τελική Κρίση ο άνθρωπος ανταμείβεται ή τιμωρείται ανάλογα με τις
πράξεις του. Το γεγονός αυτό αποτελεί μεγάλη αντίφαση στην θρησκεία του
Ισλάμ και ακόμη και οι θεολόγοι που έχουν ασχοληθεί με αυτό δεν έχουν
καταφέρει να το λύσουν.
Δ. Από τα σημαντικότερα μηνύματα του Κορανίου και γενικότερα του Ισλάμ
είναι η πεποίθηση στην τιμωρία των αμαρτωλών, στην ανταμοιβή των δίκαιων,
στον παράδεισο και στην κόλαση αντίστοιχα.Η ανταμοιβή, συνίσταται σε μια
παραδείσια ζωή με ποικίλες απολαύσεις ενώ η τιμωρία χαρακτηρίζεται από
φρικτά βασανιστήρια στην κόλαση τα οποία περιγράφονται πολύ ζωντανά.
Ιδιαίτερα τονίζεται η απόλαυση του παραδείσου ως ανταμοιβής για το θάνατο
στη μάχη κατά των απίστων, γεγονός που συνέβαλε στην ανάπτυξη του
πολεμικού ζήλου που χαρακτήριζε τις στρατιές του Ισλάμ κατά τη διάρκεια της
ιστορίας. Στο Κοράνιο, επίσης, υπάρχουν πολλές περιγραφές για
καταστροφές που θα προηγηθούν της ημέρας της κρίσεως όπως η εισβολή
τεράτων, ο σκοτισμός της σελήνης, ο ερχομός του Αντίχριστου και η
επιστροφή του Ιησού.



«Πέντε στύλοι» του Ισλάμ

1)Η επανάληψη της φράσης «δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο Αλλάχ και
ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του». Πρόκειται για μια σύντομη ομολογία πίστης,
που περιέχει τις δύο βασικότερες διδασκαλίες του Ισλάμ και προβάλλει το
Μωάμεθ ως τον τελευταίο και μεγαλύτερο από τους προφήτες, αλλά και ως
πρότυπο της ισλαμικής ζωής γενικά.
2) Βασική λατρευτική πράξη του μουσουλμάνου είναι η προσευχή.
Υπάρχουν πάνω από 4 εδάφια που αναφέρονται στην προσευχή.
Προσεύχονται 5 φορές την ημέρα στραμμένοι προς την Μέκκα: το πρωί
μεταξύ χαραυγής και ανατολής του ηλίου, το μεσημέρι γύρω στις 3, μετά την
δύση του ηλίου και το βράδυ. Οι ευσεβέστεροι προσεύχονται 8 φορές την
ημέρα. Σε πολεμικές περιόδους, το μισό στράτευμα βρίσκεται σε ετοιμασία ενώ
το άλλο μισό προσεύχεται.
Πριν την προσευχή ο πιστός οφείλει να είναι πλυμένος και νηφάλιος. Η
προσευχή πρέπει να γίνεται σε καθαρό τόπο και ακολουθεί συγκεκριμένο τύπο
τελετουργίας.
Βασικό στοιχείο της προσευχή τους είναι αναφωνήσεις όπως «ο θεός είναι ο
μεγάλος και μέγας ο θεός» οι οποίες επαναλαμβάνονται πολλές φορές την
ημέρα. Η προσευχή αποτελεί την καρδιά για τους μουσουλμάνους.
Οι πιστοί είναι ξυπόλητοι και έχουν καθαριστεί σωματικά. Στέκονται πάνω σε
ειδικό τάπητα και στρέφονται προς την Μέκκα. Στην ομαδική προσευχή
στέκονται σε παράταξη. Η προσευχή γίνεται με συγκεκριμένο ρυθμό(Ρακά). Η
πρωινή προσευχή περιέχει δυο Ρακά (=κύκλος ανωτέρων κινήσεων), ενώ η
μεσημβρινή και η απογευματινή περιέχει τέσσερα. Η μεσημβρινή προσευχή της
Παρασκευής γίνεται στο τέμενος και αποτελείται από στοίχους του Κορανίου
και οι πιστοί κάνουν συγκεκριμένες κινήσεις και έτσι ο παλμός του πλήθους
εντυπωσιάζει και συγκινεί.

Μέρα αφιερωμένη στην προσευχή είναι η Παρασκευή. Το μεσημέρι αυτής της
μέρας οι πιστοί συγκεντρώνονται για να προσευχηθούν στο τζαμί, που είναι το
κέντρο της κοινοτικής λατρείας. Στον τοίχο του τζαμιού που βλέπει προς τη
Μέκκα υπάρχει μια ημικυκλική κόγχη που λέγεται μιχράμπ. Στραμμένος προς το
μιχράμπ ο επικεφαλής λειτουργός, ο ιμάμης, απαγγέλλει τις προσευχές και
προσκυνά σε δεδομένες στιγμές, ακολουθούμενος από τους πιστούς.
3)Η ελεημοσύνη των φτωχών. Αυτή τονίζεται ιδιαίτερα στο Ισλάμ. Στη διάρκεια
της ιστορίας του πήρε μάλιστα τη μορφή φόρου, που αφαιρούνταν από τα
εισοδήματα των πιστών. Σήμερα λίγες ισλαμικές χώρες έχουν διατηρήσει αυτό
το σύστημα. Όπου αυτό έχει καταργηθεί η ελεημοσύνη γίνεται με τη μορφή της
εθελοντικής προσφοράς.
4) Το Κοράνι επιβάλει την νηστεία για 29 με 30 ημέρες. Όλοι οι πιστοί άνω των
14 που είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς συμμετέχουν. Εξαιρούνται οι
ασθενείς, οι εγκυμονούσες και οι ταξιδιώτες.
Στη νηστεία το 9ο μουσουλμανικό σεληνιακό έτος (δηλαδή το Ραμαζάνι)
συνδέεται με την αποκάλυψη του Κορανιού για τον Μωάμεθ και λήγει με την
εμφάνιση την σελήνης.
Κατά την διάρκεια η κατανάλωση τροφής, ποτού και σαρκικών σχέσεων από
την αυγή έως την δύση. Ακόμη απαγορεύεται το κάπνισμα τα αρώματα η
χρήση την ένεσης διότι δεν επιτρέπεται κάτι ξένο να εισαχθεί στο σώμα. Την
νύχτα παύουν όλοι οι περιορισμοί. Η προσευχή πρέπει να γίνεται σε
συνδυασμό με την τήρηση των άλλων εντολών. Από πολλούς τονίζεται
ευεργετικά αποτελέσματα της νηστεία για την αποτοξίνωση του οργανισμού
και την υγεία.
Οι μουσουλμάνοι για να εξαγνισθούν από σοβαρά αμαρτήματα νηστεύουν
και έκτακτος .
5)Μεγάλο Προσκύνημα ή Χατζ. Απαιτείται από όλους τους μουσουλμάνους να
το πραγματοποιήσουν τουλάχιστο μια φορά στη ζωή τους. Τον Δεκέμβρη οι
μουσουλμάνοι προσκυνούν στο ιερό προσκύνημα στην Μέκκα. Κατά την
διάρκεια του ταξιδιού κινδυνεύουν από ασθένειες και ληστείες. Πολλοί ακόμα
πεθαίνουν κατά την εκτέλεση του ιερού προσκυνήματος. Κατά το προσκύνημα
είναι πάντα καθαροί δηλαδή κόβουν μαλλιά και νυχιά και φοράνε λευκό χιτώνα.
Οι γυναίκες καλύπτονται τελείως. Πηγαίνουν στον Αράφα που βρίσκεται
ανατολικά της Μέκκα με στόχο να λιθοβολήσουν τον διάβολο. Στο
προσκύνημα θυσιάζουν ζώα ως ανάμνηση για τη θυσία του Αβραάμ. Οι
προσκυνητές επισκέπτονται τον τάφο του Μωάμεθ, προσεύχονται όλη την
ημέρα και έχουν αυτοπειθαρχία. Το μουσουλμανικό έτος αρχίζει με τον
εορτασμό της Εγίρας όπου ο Μωάμεθ και οι σύντροφοι του το 622 μ.Χ.
έφυγαν από την Μέκκα για να πάνε στη Μεδίνα. Ο μουσουλμανικός κόσμος
πανηγυρίζει την γέννηση του Μωάμεθ με ενεργό τόνο και συμμετέχουν σε αυτό
πολλές μουσουλμανικές αδελφότητες κατά την διάρκεια του 27ου

μουσουλμανικού μήνα εορτάζοντας αναμνήσεις για το ταξίδι του προφήτη
στον ουρανό. Κατά τα μέσα του 8ου μήνα οι μουσουλμάνοι στρέφονται προς
την Μέκκα και προσεύχονται για τον Qibla. Ακόμη στο Κοράνι λέγεται πως οι
ευσεβείς μουσουλμάνοι αγρυπνούν και πιστεύουνε πως οι άγγελοι
επισκέπτονται τα τεμένη και εκπληρώνονται οι επιθυμίες τους. Κατά της διάρκεια
αυτής της μέρας γίνονται πολλές επισκέψεις μεταξύ φίλων, προσφέρουν
εορταστικά γλυκά και φροντίζουν τους φτωχούς. Τον 12ο μήνα λαμβάνει χώρα
το μέγα προσκύνημα στην Μέκκα γίνονται 10 θυσίες εκείνο τον μήνα προς τιμή
την θυσία του Αβραάμ. Επίσης σε αυτή τη γιορτή προηγείται η νηστεία και
θυσιάζουν τόσα πρόβατα όσα και τα μέλη. Ο αρχηγός της οικογένειας
θυσιάζει το ζώο στρέφοντας το κεφάλι προς της Μέκκα και με ένα μαχαίρι
καρφώνει την τράχηλο απαγγέλοντας τον κοράνιό στοίχο. Τέλος υπάρχουν και
άλλες τοπικές εορτές με προσκυνήματα οι οποίες προσφέρουν αναψυχή
συγκίνηση και ευφροσύνη.Πολλοί μιλούν και για εσωτερικό προσκύνημα που
πραγματοποιείται από τους πιο πνευματικούς στο Ισλάμ.

Απαγορεύσεις


Γυναίκες:

Σύμφωνα με το Ισλάμ ο άνδρας είναι το ισχυρότερο φύλο, έχει το δικαίωμα να
κοινωνικοποιείται αντίθετα με την γυναίκα που δεν το έχει. Διαφορές δέχονται οι
γυναίκες στον γάμο και στο διαζύγιο για τα οποία, με βάση την Κορανική
νομοθεσία, το ιερό βιβλίο του Ισλάμ καθοσιώνει την πολυγαμία των ανδρών.
Αν ο άνδρας στη μουσουλμανική θρησκεία είναι άπιστος απέναντι στη
γυναίκα την παντρευόταν κανονικά. Επίσης ο άνδρας μπορεί να παντρευτεί
γυναίκα με διαφορετική θρησκεία χωρίς εκείνη να αλλάξει. Αν ο άνδρας δεν
δώσει προίκα στην νύφη τότε ο γάμος δεν γίνεται αλλά αν τολμήσει η γυναίκα
να ζητήσει προίκα ο άνδρας έχει το δικαίωμα να την δείρει και τα δικαστήρια
δεν την ευνοούν. Το κοράνι λαμβάνει πρόνοια από πεμπόμενο σύζυγο που
εμποδίζει να συζευχθούν με άλλο άνδρα. Πρέπει να περάσουν 3 μήνες ώστε να

είναι σαφής η πατρότητα και μπορεί να αποκατασταθεί ο γάμος αν ο ανήρ
αλλάξει γνώμη. Λαμβάνει πρόνοια για την μητρότητα αν η γυναίκα μείνει
έγκυος καθώς δικαιούται να μείνει στο σπίτι του άνδρα και ο πρώην
απαγορεύετε να της δίνει διατροφή. Η χωρισμένη αναλαμβάνει εποπτεία
παιδιών μέχρι να γίνουν 7 μηνών. Η πατρική εξουσία σημαίνει ότι είχε το
δικαίωμα ο πατέρας να επιλέξει τον άνδρα της παρθένος κόρης του. Στην
αρχαία αραβική κοινωνία μετά την πατριαρχική οικογένεια υπάρχει ο κύκλος
της φατρίας της φυλετικής ομάδας. Το ισλάμ διεύρυνε τον δεύτερο για να
περιλάβει σε αυτόν ολόκληρη την μουσουλμανική κοινότητα, προσέφερε
ανεξαρτησία στο άτομο και προς την ιδιωτική του περιουσία και διατήρησε και
τα προσωπικά του δικαιώματα. Το κοράνι απαγορεύει τον φόνο και στηλιτεύει
το αρχαίο αραβικό έθιμο και ο θάνατος τα θεία. Ο Μωάμεθ δεν ξερίζωσε την
αρχαία συνήθεια της αντιδικίας αλλά την περιόρισε για να μην υπερβαίνει τα
όρια και καθόρισε ότι μόνο ο πλησιέστερος συγγενής του θύματος επιτρέπεται
να αναλάβει το έργο της εκδίκησης και ότι στο αντικείμενο της αντιδικίας είναι ο
σοφός παραλήπτης.



Ψεύδος:

Το ψευδός ως πράξη ατόμου δεν στηλιτεύεται στο κοράνι με μεγάλη σαφήνεια.
Ο μουσουλμάνος προτρέπεταινα είναι τίμιος.


Κλοπή

Για την κλοπή υπάρχουν πολύ αυστηρές κυρώσεις. Ορίζει ακρωτηριασμό της
δεξιάς χείρας το κλέπτον μέχρι του καρπού και σε περίπτωση επανάληψης του
αριστερού ποδιού.



Ατομική ζωή:

Περιέχει αρχικά πολλές απαγορεύσεις τροφών, ανέχεται όμως παρεκκλίσεις σε
περίπτωση ανάγκης. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται το ποτό και τα τυχερά
παιχνίδια διότι θεωρούν πως το ποτό προσφέρει διέξοδο. Επιβάλλεται
απλότητα ζωής και ενδυμασίας. Στην προεφηβική ηλικία συνηθίζετε η περιτομή.
Το κοράνι τονίζει την μεγαλοψυχία, δικαιοσύνη και την ευγένεια. Αναγράφεται
πως ο καθένας πρέπει να βοηθάει και στην αγαθοεργία οι μουσουλμάνοι
προσεύχονται και νηστεύουν. Το κοράνι στηλιτεύει την υπερηφάνεια που είναι
πνεύμα επίδειξης και μη κατανόησης της ανθρώπινης αδυναμίας. Πολλές
παραβολές παρουσιάζουν τον προφήτη να εκδηλώνει την μεγαλοψυχία του
και να έχει καλές σχέσεις με τους ανθρώπους.


Ιερός πόλεμος:

Η σημασία του τζιχάντ αποτυπώνεται σε μια χαντίθ:
«Ρώτησα τον απόστολο του Αλλάχ: «Απόστολε του Αλλάχ, ποια είναι η άριστη
πράξη για ένα μουσουλμάνο;» Αυτός μου απάντησε: «Να κάνεις την
προσευχή σου κατά τις καθορισμένες ώρες της ημέρας». Τον ρώτησα και πάλι:
«Ποιο είναι το επόμενο καλό έργο;» και απάντησε: «Να είσαι καλός και
υπάκουος στους γονείς σου». Και πάλι τον ρώτησα: «Ποιο είναι το επόμενο
καλό έργο;» Και απάντησε: «Να μετέχεις στο Τζιχάντ για χάρη του Αλλάχ». Δεν
τον ρώτησα τίποτε άλλο, γιατί αν τον ρωτούσα κάτι παραπάνω, θα μου έλεγε
πολύ περισσότερα για το Τζιχάντ και θα το έκανε ακόμη εντονότερο καθήκον».
Πολλές φορές αποσιωπείται η παρότρυνση του Κορανίου για ιερό πόλεμο. Οι
άπιστοι είναι πολλοί και άμεσοι. Ευρύτερη έννοια στον ιερό πόλεμο θεωρείται η
διαμαρτυρία κατά των καταχρήσεων μουσουλμανικών αρχόντων. Εκτός της
κυριαρχίας στο ισλάμ οι χώρες ονομάζονται Οίκος Πολέμου και
αντιδιαστείλουν τους οίκους του ισλάμ. Μέσω των πολέμων γίνεται η διάδοση
της πίστης.

Τα προβλήματα διαδοχής του Μωάμεθ- Σηίτες-Σουνίτες
1ος αιώνας: Μετά τον θάνατο του Μωάμεθ υπήρχαν πολλές διαμάχες σχετικά
με την διαδοχή του. Οι δυο υποψήφιοι για την θέση ήταν ο Ουθμάν και ο Αλή ο
οποίος ήταν φίλος και γαμπρός του Μωάμεθ. Οι πολίτες θεωρούσαν ότι ο Αλή
δεν έπρεπε να γίνει ο νέος προφήτης καθώς είχε οικογενειακές σχέσεις μεταξύ
τους ενώ με τον Ουθμάν όχι.Όταν ο τρίτος χαλίφης(Ουθμάν) δολοφονήθηκε,
στη θέση του εξελέγει ο Αλή, ο οποίος ήταν ο ξάδερφος και μπατζανάκης του
Μωάμεθ. Το συγγενικό περιβάλλον του Ουθμάν αντιτάχθηκε σε αυτήν την
εκλογή. Ακολούθησε πολεμική αναμέτρηση που κατέληξε στην ήττα του Αλή.
Οικτρή ήττα επίσης υπέστη ο γιος του, Χουσεΐν, όμως οι ακόλουθοι του που

ονομαστήκαν Σηίτες διαμόρφωσαν μια δική τους διδασκαλεία και
διαφοροποιήθηκαν από τους υπολοίπους μουσουλμάνους, οι οποίοι
αποτελούσαν το λεγόμενο ορθόδοξο κλάδο και ονομαστήκαν Σουνίτες.

Χαρακτηριστικά και διαφορές Σουνιτών και Σηιτών
- Σουνίτες:




Έχουν εμμονή στο Κοράνι, το θεμέλιο του Ισλάμ, και πιστεύουν πως η
διαδοχή ΜΩΑΜΕΘ->ΧΑΛΙΦΗΣ δεν είναι κληρονομική.
Άλλη μια άποψη τους είναι ότι το έργο του χαλίφη είναι η διακυβέρνηση
της κοινότητας και η εφαρμογή της Σαριά.
Οι αποφάσεις τους παίρνονται με βάση την ομοφωνία της κοινότητας.

-Σηίτες:




Ο Ηγέτης τους (ιμάμης) ερμηνεύει αληθώς και αλαθήτως το κοράνι και
η αληθινή ερμηνεία του Κορανίου μεταβιβάζεται μυστικά στους
διαδόχους.
Ο πρώτος ιμάμης μετά τον Μωάμεθ ήταν ο Αλή. Ο αληθινός διάδοχος
στην ηγεσία του Ισλάμ προέρχεται κληρονομικά.

Συμπληρωματικά στοιχεία για τους ιμάμηδες στον Σηιτισμό
Υπάρχουν κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά που κάνουν τους Σηίτες να
ξεχωρίζουν από τους Σουνίτες ακόμα περισσότερο.
- Για τους Σηίτες ο Αλή είναι «άγιος του θεού» που προϋπήρχε της δημιουργίας
του κόσμου μαζί με τον Μωάμεθ
- Οι Σηίτες στη θρησκευτική τους ζωή εξαρτώνται περισσότερο από τον Αλή
παρά από τον Μωάμεθ.
-Στην προσευχή τους ομολογούν «δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός του θεού και
προφήτης αυτού είναι ο Μωάμεθ … και ο Αλή Ρινιά ο φίλος του θεού»
-Για τους Σηίτες οι ζώντες ιμάμηδες θεωρούνται φορείς του θείου φωτός και
οδηγοί προς τη σωτηρία.

Σουφισμός
Σουφισμός ονομάζεται ο θρησκευτικός μυστικισμός που επιδιώκει άμεση
επαφή και ένωση του πιστού με τον θεό στο παρών. Οι λόγοι που οδήγησαν
στην δημιουργία του σουφισμού ήταν η επαφή με νεοπλατωνικές ιδέες, η
επίδραση τον χριστιανών ασκητών και τέλος διάφορα κινήματα ασκητισμού
από την ισλαμική κοινότητα, κατά των 8ο αιώνα.Ο σκοπός των Σουφιστών είναι
η ένωση με τον θεό και επιτυγχάνεται μέσω της εκμηδένισης του εγώ.

Σουφικά τάγματα του Ισλάμ
Τα σπουδαιότερα σουφικά τάγματα ήταν οι Σούφοι και οι Δερβίσηδες.
Αυτοί λέγοντας συνεχώς την προσευχή –εκφώνηση ( ALLAHU AKBAR ) και μαζί
με την ρύθμιση αναπνοής επιτύγχαναν την ένωση με τον Θεό. Για τον ίδιο
σκοπό οι Δερβίσηδες της Μικράς Ασίας ( τσαλαντίδες ) χρησιμοποιούν την
τακτική του στροβιλιζόμενου χορού. Ένας άλλος τρόπος για την ένωση του
ανθρώπου με τον θεό ήταν η χρυσή χάσης-τεκέδες.

Το Ισλάμ σήμερα

Με αφετηρία την ευρωπαϊκή αυτοκρατορία σε Ισλαμικές χώρες έχουμε επαφήσυνάντηση του θεοκεντρισμού του Ισλάμ με τον ανθρωποκεντρικό δυτικό
πολιτισμό. Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία διαφόρων τάσεων στις ισλαμικές
χώρες.
1. Η τάση ανανεωτικών ισλαμιστών: Σε μερικές χώρες (Τουρκία ,Αίγυπτος
,Πακιστάν κ.α.) οι πολιτικοί αρχηγοί θέλουν να εκσυγχρονίσουν τα κράτη τους
μεταφέροντας σε αυτά κάποια από τα επιτεύγματα του δυτικού πολιτισμού
όπως : Τεχνολογία, Στρατιωτική οργάνωση, οικονομικά και πολιτικά
συστήματα, νόμους, παιδεία κλπ.
Σε αυτήν την προσπάθεια αντιδρούν οι ισλαμιστές, δηλαδή οι μουλεμάδες
(νομομαθείς του Ισλάμ) που βλέπουν την αντικατάσταση της Σαρίας (νόμοι
του ισλάμ) με τα δυτικά νομικά συστήματα, που χάνουν τη δύναμη τους και το
κύρος τους στα ισλαμικά κράτη
Έτσι, σε πολλά Ισλαμικά κράτη δημιουργήθηκε :
2. Η τάση των συντηρητικών ισλαμιστών: Σε κράτη όπως της Β. Αφρικής , στο
Αλγέρι, , στο Ιράν κ.λπ. δημιουργούνται κινήματα που θεωρούν το Ισλάμ
συστατικό στοιχείο της εθνικής τους ταυτότητας και αντιδρούν στον δυτικό
εκσυγχρονισμό των ισλαμικών κρατών με :
- επιδίωξη ανάκτησης της κυρίαρχης του ισλάμ.
- εγκαθίδρυση θεοκρατικών συστημάτων ( Ιράν )
- αιματηρές συγκρούσεις π.χ. σε Πακιστάν, Αίγυπτο, Ινδία κ.λπ.
- τονισμό ανωτερότητας του Ισλάμ έναντι άλλων θρησκειών και ιδεολογιών .
3.Η νέα εξάπλωση του Ισλάμ στα δυτικά χριστιανικά κράτη είναι ένα ακόμη
σοβαρό στοιχείο της σημερινής εικόνας του ισλάμ
Πού οφείλεται αυτή η εξάπλωση;
α) Στη γοητεία που ασκεί γενικά ο μυστικισμός, άρα και ο σουφισμός, του
ισλαμισμού στους κορεσμένους υλικά και διψασμένους πνευµατικά πολίτες της
δύσης ( π.χ. Γαλλία, Η.Π.Α. κ.λπ.)
β) Στην Αμερική και Αφρική παρατηρείται μεταστροφή στο Ισλάμ, κυρίως των
μαύρων λόγω:
-Επιθυμίας διαφοροποίησης από τα δυτικά πρότυπα ζωής
-Επιθυμία εθνικής και φυλετικής ταυτότητας όχι δυτικής

ΙΣΛΑΜΟΦΟΒΙΑ
Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Berkeley της Καλιφόρνιας ,ο όρος
«ισλαμοφοβία» εισήχθη ως έννοια το 1991 και σήμαινε τη δίχως βάση
εχθρότητα απέναντι στους μουσουλμάνους, και ως εκ τούτου τον φόβο ή την
απέχθεια για όλους ή την πλειονότητα αυτών. Η «ισλαμοφοβία» θεωρείται άλλη
μία μορφή μισαλλοδοξίας όπως ο αντισημιτισμός και η ξενοφοβία, που οδηγεί
σε πρακτικές ρατσιστικού αποκλεισμού.

Ισλαμοφοβία: ο νέος δυτικός ρατσισμός
Η ισλαμοφοβία, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, πλέον έχει εξαπλωθεί στη
Δύση και συγκεκριμένα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Μάλιστα, υποψήφιοι
πρόεδροι την χρησιμοποιούν ως μέρος της προεκλογικής τους εξαγγελίας. Το
Ισλάμ πλέον θεωρείται απειλή για τον δυτικό κόσμο και ιδιαίτερα στη Γαλλία
ύστερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που συνέβησαν.
Ο συγγραφέας συνεχίζει παρομοιάζοντας την γρήγορη εξάπλωση μίσους και
οργής που αναπτύχθηκε για τους Εβραίους το 1930 από τα αριστοκρατικά
στρώματα μέχρι και τους διανοούμενους, με το σημερινό μίσος που
εκδηλώνεται εναντίον των Μουσουλμάνων. Παρατηρείται πως ο προπολεμικός
αντισημιτισμός που υπήρχε έχει πλέον μειωθεί ενώ η ισλαμοφοβία έχει αυξηθεί.
Η νέα αυτή ξενοφοβία δεν έχει ακόμα οπαδούς συγγραφείς και καλλιτέχνες για
να την υποστηρίζουν όπως είχε ο προπολεμικός αντισημιτισμός εκτός από
συγκεκριμένα άτομα με περιορισμένη αναγνωρισιμότητα που συντελούν στην
καλλιέργεια του φαινομένου. Παράλληλα, παρουσιαστές, δημοσιογράφοι και
γενικώς διάφορα τηλεοπτικά κανάλια συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτού μέσω
της προβολής του.
Οι πιο σημαντικές ομοιότητες μεταξύ της σημερινής ισλαμοφοβίας και του
παλαιότερου αντισημιτισμού θυμίζουν το γερμανικό Ράιχ του τέλους του
δέκατου ένατου αιώνα όταν οι Εβραίοι αποκλείονταν προσεκτικά από την
κρατική μηχανή, ενώ οι εφημερίδες τους διέβαλαν καθώς αμφισβητούσαν την
εθνική και θρησκευτική μήτρα του Ράιχ. Εδώ ο αντισημιτισμός έπαιξε τον ρόλο
ενός «πολιτισμικού κώδικα», ο οποίος επέτρεψε στους Γερμανούς να ορίσουν
αρνητικά μια εθνική συνείδηση. Με ένα παρόμοιο τρόπο, το Ισλάμ γίνεται
σήμερα ένας πολιτισμικός κώδικας που επιτρέπει σε κάποιον να βρει, με μια
αρνητική οριοθέτηση, τη χαμένη «γαλλική ταυτότητα», η οποία απειλείται ή
απορροφάται στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης.
Ένας ακόμη παράγοντας για την έκρηξη της ισλαμοφοβίας είναι ο φόβος της
πολυπολιτισμικότητας και της υβριδικότητας που επικαιροποιεί την παλιά
ανησυχία σχετικά με την «ανάμειξη του αίματος». Οι Εβραίοι θεωρούνταν ότι
διαταράσσουν τα ήθη της κουλτούρας και δρουν σαν μια δύναμη διαφθοράς
και γι’ αυτό καθιερώθηκε η φράση «Οι Εβραίοι είναι η δυστυχία μας». Είναι

γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της μετάβασης από τον παλιό αντισημιτισμό
στη σημερινή ισλαμοφοβία διεξάγεται στα γαλλικά ΜΜΕ και μέσω αυτών ο
μεταφασισμός οικοδομεί την πολιτιστική του ηγεμονία. Φαίνεται πως τα
νεότερα χρόνια η «μεγάλη αντικατάσταση» (η ισλαμοφοβία αντί του
αντισημιτισμού) έχει υπάρξει αφορμή και κυρίαρχο θέμα για συγγραφείς
επιτυχημένων δοκιμίων όπως του Καμί και Ζεμούρ.
Παρόλα αυτά, η ισλαμοφοβία δεν είναι απλό υποκατάστατο του παλιού
αντισημιτισμού αφού πηγάζει από την αποικιοκρατία η οποία διαμόρφωσε μια
πολιτική ανθρωπολογία που διαχωρίζει τους πολίτες από τα αποικιακά
υποκείμενα και η οποία παγίωσε τα κοινωνικά, φυλετικά και πολιτικά όρια.Ενώ
αυτός ο νομικός διαχωρισμόςκαταστρατηγήθηκε, οι μουσουλμάνοι
μετανάστες που έγιναν Γάλλοι πολίτες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν μια
ξενοφοβική αντίδραση εξαιτίας αυτής της πολιτικής ανθρωπολογίας που τους
εκλαμβάνει σαν έναν μολυσματικό παράγοντα.
Ένας τρόπος για να εξεταστεί η υλική πραγματικότητα αυτών των φυλετικών
και πολιτικών ορίων είναι μέσω της διάλυσης των επωνύμων ευρωπαίων
μεταναστών μέσα σε γαλλικά πατρωνύμια για την ομαλή ένταξή τους στη
γαλλική κοινότητα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την επιθυμία των αραβικής και
αφρικανικής προέλευσης μεταναστών να κρατήσουν τα ονοματεπώνυμα
τους, γεγονός που φανερώνει άμεσα ότι «προέρχονται από μετανάστευση».
Η αποικιακή μήτρα της ισλαμοφοβίας μάς παρέχει ένα κλειδί για την
κατανόηση της ιδεολογικής μεταμόρφωσης του μεταφασισμού ο οποίος έχει
εγκαταλείψει τις αυτοκρατορικές και κατακτητικές φιλοδοξίες του κλασικού
φασισμού, προκειμένου να προσαρμοστεί σε μια πιο συντηρητική και αμυντική
στάση. Η Ισλαμοφοβία δεν επιθυμεί να κατακτήσει περιοχές όπως η
αποικιοκρατία του 19ου αιώνα, αλλά να εξοβελίσει έναν εσωτερικό εχθρό στο
όνομα των ίδιων αξιών για να προστατέψει το έθνος από την επιζήμια επιρροή
τους. Έτσι εξηγούνται οι συζητήσεις περί κοσμικότητας καθώς και η ψήφιση
νόμων που περιορίζουν τους Μουσουλμάνους να εκφράσουν ελεύθερα τη
θρησκεία τους.
Τα παραπάνω έχουν συμβάλει στην ενίσχυση του μεταφασισμού και της
ισλαμοφοβίας η οποία θέτει το Ισλάμ ως αποδιοπομπαίο τράγο και εχθρό της
Δύσης ο οποίος τελικά θρέφει την τρομοκρατία. Παρόλα αυτά, τα αμέτρητα
θύματα των δυτικών πολέμων στο Ιράκ, στη Λιβύη και στη Συρία έχουν ξεχαστεί
αν και είναι πολύ περισσότερα από τα θύματα της ισλαμικής τρομοκρατίας
στην Ευρώπη.

ΑΛ ΚΑΙΝΤΑ

H αναφερόμενη με το όνομα Αλ Κάιντα (Αραβικά: ( )ال قاعدةμετάφραση: «το
ίδρυμα» ή «η βάση»), γνωστή και ως Αλ Κάεντα είναι ένοπλη τρομοκρατική
οργάνωση Ισλαμιστών που πρωτοεμφανίσθηκε δημόσια το 1989,
προερχόμενη από το "Μεκτά Αλ Κιντεμάτ" που αποτελούσε "το κεντρικό
γραφείο" των Αφγανών μουτζαχεντίν, (= αγωνιστών τζιχάντ). Σύμφωνα με
στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, (ή όπως έχουν επί τούτου
αυτά δοθεί), η Αλ Κάιντα αποτελεί σήμερα ένα διεθνές τρομοκρατικό δίκτυο,
στο οποίο συμμετέχουν πολλές άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις με
πολυπληθή μέλη συστρατευμένων 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 την 11η Σεπτεμβρίου 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 θεωρείτo ο Σαουδάραβας επιχειρηματίας
Οσάμα μπιν Λάντεν μέχρι την σύλληψη και εκτέλεσή του το 2011, ενώ το υπ'
αριθμόν 2 στέλεχος της οργάνωσης, Αϊμάν αλ Ζαουάχρι , έγινε αρχηγός της
μετά τον θάνατο του μπιν Λάντεν. Στις 7 Οκτωβρίου 2001 οι Ηνωμένες Πολιτείες
ξεκίνησαν πολεμική επιχείρηση στο Αφγανιστάν με σκοπό τον εντοπισμό τους,
κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί. Αρχηγός της οργάνωσης στο Ιράκ μέχρι
και το 2006 ήταν ο Αμπού Μουσάμπ Αλ Ζαρκάουι.
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 εκτιμήσεις και στοιχεία
ανακριτικών Αρχών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας εκτιμάται πως 12
τουλάχιστον τέτοια στρατόπεδα βρίσκονται στο Αφγανιστάν στα οποία έχουν
εκπαιδευτεί περισσότεροι από 5000 Μουτζαχεντίν, χαρακτηριζόμενοι ενεργοί
τρομοκράτες, έτοιμοι ν΄ αναλάβουν και να διεκπεραιώσουν αποστολές στις
οποίες θα κληθούν από την Οργάνωση. Ένα μεγάλο μέρος των μελών έχει
επιλεγεί από άτομα που είναι εφοδιασμένα με αμερικανικά διαβατήρια ώστε να
μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα χωρίς να δημιουργούν υποψίες. Το δίκτυο
της Οργάνωσης διατηρεί πολλούς τρόπους αναγνώρισης των μελών της, και
των διακείμενων θετικά προς αυτήν, καθώς επίσης και τρόπους
παρακολούθησης των μελών της ώστε σε περίπτωση που υπάρξει υποψία
συνεργασίας με τον "εχθρό" να φονεύονται.
Ανώτατο όργανο διοίκησης και ελέγχου της Οργάνωσης είναι το "Μαζίλς αλ
Σούρα" το οποίο επέχει θέση Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξετάζει και
εγκρίνει τις όποιες κατευθύνσεις και δραστηριότητες της Οργάνωσης. Το έργο

αυτού συνδράμουν διάφορες επιτροπές που μελετούν και οργανώνουν
διάφορα επιμέρους θέματα όπως είναι η "στρατιωτική επιτροπή", επί θεμάτων
επιχειρήσεων, η "οικονομική επιτροπή", επί οικονομικών, η "θρησκευτική
επιτροπή" για την έκδοση "φετβά" (= θρησκευτικών εντολών, προσκλήσεων),
καθώς επίσης και "επιτροπή ενημέρωσης", επί δημοσίων σχέσεων και
ανακοινώσεων.

ΤΑΛΙΜΠΑΝ

Το κίνημα των Ταλιμπάν, των «μαθητών» (του Κορανίου), δημιουργήθηκε το
Σεπτέμβριο του 1994 στην πόλη Κανταχάρ του νότιου Αφγανιστάν από ομάδα
φανατικών ισλαμιστών που προήλθαν κυρίως από τις τάξεις των αποφοίτων
των ιεροδιδασκαλείων (μεντρεσέ) του Πακιστάν, τα οποία ελέγχονται από την
Τζαμιάτ-ι Ουλεμά (Ένωση των Ουλεμάδων). Κατάγονται κατά κύριο λόγο από
την εθνότητα των Παστούνων που ζουν στα νότια της χώρας και θρησκευτικός
τους ηγέτης είναι ο μουλάς Μοχάμαντ Ομάρ.
Οι Ταλιμπάν ερμηνεύουν με τον πλέον αυστηρό τρόπο τη σαρία, τον ισλαμικό
ιερό νόμο, και στηρίζουν την «ισλαμική επανάσταση» του Αφγανιστάν,
πιστεύοντας ότι είναι το μέσο που θα εξασφαλίσει την ενότητα της χώρας με
βάση τις επιταγές του Κορανίου και χωρίς την επικράτηση των άλλων
δυνάμεων, των, επίσης ισλαμιστών, ανταρτών μουτζαχεντίν. Στις τάξεις τους
προσχώρησε μεγάλος αριθμός βετεράνων του πολέμου κατά των σοβιετικών
δυνάμεων κατοχής (1979-1989).
Στις 11 Σεπτεμβρίου του 1994 οι Ταλιμπάν κατέλαβαν το Ταζαλαλαμπάτ στο
ανατολικό Αφγανιστάν και λίγες ημέρες αργότερα, στις 27 Σεπτεμβρίου,
εισέβαλαν στην πρωτεύουσα Καμπούλ, ανατρέποντας τον πρόεδρο
Μπουρχανετίν Ραμπανί και τον πρωθυπουργό Γκουλμπουντίν Χεκματιάρ.
Παράλληλα, λιντσάρισαν τον κομμουνιστή πρώην πρόεδρο Νατζιμπουλάχ, ο
οποίος ήταν υπό την προστασία του ΟΗΕ, και κρέμασαν το πτώμα του σε
δημόσια θέα στο κέντρο της πρωτεύουσας.
Στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν «το πλέον γνήσιο ισλαμικό κράτος»
επέβαλαν αυστηρούς περιορισμούς στην καθημερινή ζωή των Αφγανών.
Αυξήθηκε η καταπίεση εις βάρος των γυναικών, οι οποίες έπρεπε να είχαν

καλυμμένο ολόκληρο το σώμα τους, ενώ τους απαγορεύτηκε να βγαίνουν στο
δρόμο μόνες, χωρίς συνοδεία συγγενικού τους άνδρα. Επίσης, τους
απαγορεύτηκε να σπουδάζουν και να εργάζονται σε οποιονδήποτε τομέα
εκτός από αυτόν της υγείας, προκειμένου να εξετάζουν τις γυναίκες ασθενείς.
Οι άνδρες, από την άλλη, ήταν υποχρεωμένοι να έχουν γένια και να ντύνονται
σύμφωνα με τις ισλαμικές παραδόσεις. Παράλληλα, απαγορεύτηκαν η
ακρόαση μουσικής, η κατοχή τηλεόρασης και βίντεο, η επαφή με καθετί μη
εγκεκριμένο από τους θρησκευτικούς ηγέτες, ενώ απαξιώθηκε κάθε μη ισλαμική
πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.
Τον Οκτώβριο του 1997 άλλαξε η επίσημη ονομασία της χώρας και έγινε
Ισλαμικό Εμιράτο του Αφγανιστάν, με το μουλά Ομάρ, που μέχρι τότε έφερε
μόνο τον τίτλο αμίρ-ι αλ μουμινίν (ηγέτης των πιστών), να αναλαμβάνει
προεδρικά καθήκοντα. Αν και η κυβέρνηση των Ταλιμπάν είχε εγκατασταθεί
στην πρωτεύουσα Καμπούλ, το πραγματικό κέντρο εξουσίας βρισκόταν στα
χέρια του ανώτατου συμβουλίου των ουλεμάδων (θεολόγων) στην Κανταχάρ,
που έπρεπε να γνωμοδοτεί θετικά, να εκδίδει δηλαδή φετβά (θρησκευτικό
διάταγμα), για να τεθεί σε ισχύ οποιαδήποτε σημαντική απόφαση αφορούσε
στις εσωτερικές εξελίξεις και στις διεθνείς σχέσεις του Αφγανιστάν.
Η επικράτηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, παρά τα προβλήματα που
δημιούργησε, έφερε σχετική ηρεμία για τα δεδομένα της περιοχής. Οι δρόμοι
έπαψαν να ελέγχονται από συμμορίες, με αποτέλεσμα οι αγρότες, οι
περισσότεροι από τους οποίους ασχολούνται με την καλλιέργεια παπαρούνας,
από την οποία παράγεται το όπιο, να μπορούν να διακινούν πιο εύκολα τα
προϊόντα τους. Παράλληλα, η αυστηρή εφαρμογή του νόμου από τους
Ταλιμπάν επέτρεψε τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ασφαλείας για να
δοθεί ώθηση στο εμπόριο, έστω και σε υποτυπώδη μορφή.
Οι Ταλιμπάν ήλεγχαν περίπου το 90% του εδάφους του Αφγανιστάν, ενώ οι
αντιπολιτευόμενοι αντάρτες, που κατάγονταν κυρίως από τις εθνότητες των
Τατζίκων και των Ουζμπέκων, είχαν υπό τον έλεγχό τους μια περιοχή στα
βόρεια σύνορα. Οι σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ της αντιπολίτευσης και των
Ταλιμπάν επαναλήφθηκαν από το Σεπτέμβριο του 2001, μετά το θάνατο σε
επίθεση-αυτοκτονία του θρυλικού Τατζίκου ηγέτη Αχμάντ Σαχ Μασούντ.
Το καθεστώς των Ταλιμπάν αναγνώριζαν μόνο το Πακιστάν και η Σαουδική
Αραβία, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις
της 11ης Σεπτεμβρίου, ζήτησαν από τον πρεσβευτή του αφγανικού
καθεστώτος να εγκαταλείψει τη χώρα, ανακαλώντας την προηγούμενη
απόφασή τους για αναγνώριση.
Μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα στις ΗΠΑ άρχισε η ανελέητη καταδίωξή τους
από τα συμμαχικά στρατεύματα στο Αφγανιστάν. Στις στρατιωτικές
επιχειρήσεις σκοτώνονται χιλιάδες Ταλιμπάν και μέλη της Αλ Κάιντα.
Εκατοντάδες άλλοι συλλαμβάνονται για να τεθούν υπό κράτηση στην

αμερικανική ναυτική βάση Γκουαντάναμο στην Κούβα, αλλά και στο
Αφγανιστάν, με τη διεθνή κοινότητα να κατηγορεί τις ΗΠΑ για τις απάνθρωπες
συνθήκες μεταφοράς και κράτησης των συλληφθέντων.
Οι εναπομείναντες Ταλιμπάν οργανώνουν αντάρτικα σώματα στα βουνά του
Αφγανιστάν, προχωρώντας συχνά σε επιθέσεις κατά συμμαχικών
στρατοπέδων, στα ανατολικά κυρίως της χώρας. Τα κρησφύγετά τους έχουν
σαρωθεί από βόμβες, οι Ταλιμπάν συνεχίζουν όμως την αντίσταση,
ακούγοντας τον υπό καταδίωξη θρησκευτικό ηγέτη τους, μουλά Μοχάμεντ
Ομάρ, να προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι το μέλλον τους στο Αφγανιστάν είναι
«φωτιά, κόλαση και βέβαιη ήττα». «Είναι ο δολοφόνος χιλιάδων Αφγανών· μετά
τη σύλληψή του θα παραδοθεί στη νέα κυβέρνηση της Καμπούλ για να
δικαστεί από τους ισχύοντες νόμους». Αυτή είναι η τύχη που περιμένει το μουλά
Ομάρ, αν και όταν συλληφθεί. Τα ίχνη του όμως ένα χρόνο μετά τη σκοτεινή
11η Σεπτεμβρίου του 2001 εξακολουθούν να αγνοούνται και οι τελευταίες
πληροφορίες τον θέλουν να κρύβεται στο νότιο Αφγανιστάν.

ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΡΑΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΒΑΝΤΕ (ISIS)
Tο Ισλαμικό Χαλιφάτο του Ιράκ και του Λεβάντ, γνωστό πλέον ως Ισλαμικό
Κράτος (ISIS), μία οργάνωση που υιοθέτησε την ουαχαμπίτικη φανατική εκδοχή
του Ισλάμ, η ηγεσία του οποίου αποτελείται από Σουνίτες Άραβες, οι οποίοι
μετά την ανατροπή του Σαντάμ Χουσείν πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Ο αρχικός
μάλιστα ηγετικός πυρήνας του Ι.Κ. φέρεται να επανδρώθηκε από αξιωματικούς
του Σαντάμ.
Το Ι.Κ. γεννήθηκε το 1999 ως Jama’at al-Tawhid wal-Jihad, οργάνωση που
αρχικά είχε συμμαχήσει με την Αλ Κάιντα. Το 2006 ανακηρύσσεται σε Ισλαμικό
Κράτος του Ιράκ, τον Φεβρουάριο του 2014 αποσχίζεται από την Αλ Κάιντα και
τον Ιούνιο του 2014 ανακηρύσσεται σε Ισλαμικό Χαλιφάτο.
Ο εμφύλιος πόλεμος που ξέσπασε στη Συρία το 2011 έδωσε νέα ώθηση στους
τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους οι οποίοι υπό την ηγεσία του «χαλίφη»
Αμπού Μπακρ αλ-Μπαχντάντι, αυτοανακηρύχθηκαν σε χαλιφάτο, το οποίο
ελέγχει μία περιοχή από το Ιράκ μέχρι το βόρειο τμήμα της Συρίας, η οποία
κατοικείται από δέκα εκατομμύρια ανθρώπους και μέσω «θυγατρικών»
οργανώσεων ελέγχει επίσης περιοχές στη Λιβύη, τη Νιγηρία και το Αφγανιστάν.
«Θυγατρική» του Ισλαμικού Κράτους δρα επίσης στη χερσόνησο του Σινά στην
Αίγυπτο με συχνές επιθέσεις σε στρατιωτικούς και όχι μόνο στόχους - η
πρόσφατη πτώση ρωσικού αεροσκάφους στην περιοχή συνδέεται με το
Ισλαμικό Κράτος, το οποίο ούτως ή άλλως ανέλαβε την ευθύνη.
Ως χαλιφάτο το Ισλαμικό Κράτος διεκδικεί τη θρησκευτική, πολιτική και
στρατιωτική εξουσία των μουσουλμάνων όλου του κόσμου, έχοντας καταφέρει
μέσω της προπαγάνδας να προσηλυτίσει στις τάξεις τους μαχητές υπηκόους

ευρωπαϊκών κρατών από υποβαθμισμένες περιοχές ευρωπαϊκών
μεγαλουπόλεων και όχι μόνο. Το παράδειγμα του ευκατάστατου με καταγωγή
από το Κουβέιτ αρχιεκτελεστή «Τζιχάντι Τζον» έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την
ταπεινή καταγωγή από υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού και των
Βρυξελλών των δραστών του πρόσφατου μακελειού στο Παρίσι.
Μπορεί το ιρακινό και συριακό χάος να εξέθρεψε τη γιγάντωση του Ισλαμικού
Κράτους, χωρίς πηγές χρηματοδότησης ωστόσο οι τζιχαντιστές δύσκολα θα
κατάφερναν να εξοπλιστούν... Από το 2014 πλήθος δημοσιευμάτων στον
διεθνή Τύπο αναφέρεται στις πηγές χρηματοδότησης του Ισλαμικού Κράτους
από το λαθρεμπόριο πετρελαίου της Μοσούλης, το οποίο βρίσκει πρόθυμους
αγοραστές στη διεθνή αγορά, μέχρι τις πωλήσεις όπλων, τη χρηματοδότηση
από κυβερνητικές ή ιδιωτικές πηγές, επιχειρηματίες και πλούσιες οικογένειες από
τα σουνιτικά καθεστώτα του Περσικού Κόλπου (Σαουδική Αραβία, Κατάρ,
Κουβέιτ).
Η δράση του Ισλαμικού Κράτους, αλλά και η εξίσου βίαιη αντίδραση των
στρατευμάτων του Άσαντ στη σπαρασσόμενη από εμφύλιο Συρία έχουν
προκαλέσει τη μεγάλη πλημμυρίδα προσφύγων. Πάνω από τέσσερα
εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη Συρία, με τους περισσότερους
πρόσφυγες, πάνω από δύο εκατομμύρια, να έχουν εγκατασταθεί στην Τουρκία
και οι υπόλοιποι στις γειτονικές χώρες Ιορδανία και Λίβανο.
Η αδυναμία της Ευρώπης να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση σε
συνδυασμό με την άνοδο των ακροδεξιών και ξενοφοβικών δυνάμεων, και η
λύση «φράχτες» που υιοθετούν όλο και περισσότερες χώρες-μέλη της Ε.Ε.
θέτουν πλέον σε δοκιμασία το ίδιο το ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Τρομοκρατικές επιθέσεις του ISIS










7/1/2015 – 9/1/2015 – Γαλλία: Δύο ένοπλοι τζιχαντιστές εισβάλουν στα
γραφεία του γαλλικού σατιρικού περιοδικού CharlieHebdo στο Παρίσι
και δολοφονούν 12 άτομα. Τις επόμενες δύο ημέρες, άλλοι 5 άνθρωποι
θα χάσουν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια συντονισμένων
τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι, 4 εξ αυτών σε πολιορκία σούπερ
μάρκετ στα ανατολικά της γαλλικής πρωτεύουσας. Ο τραγικός
απολογισμός των επιθέσεων, 17 νεκροί και 22 τραυματίες. Στις
11/1/2015 δίνεται στη δημοσιότητα βίντεο που παρουσιάζει τον δράστη
της ομηρείας στο σούπερ μάρκετ να δηλώνει υποταγή στο ISIS.
12/1/2015 – Λιβύη: Οργάνωση συνεργαζόμενη με το ISIS στην Τρίπολη
της Λιβύης ανακοινώνει ότι κρατά ομήρους 21 Αιγύπτιους Χριστιανούς.
23/1/2015 - Λίβανος:Το ISIS επιτίθεται σε ένα φυλάκιο των Ενόπλων
Δυνάμεων του Λιβάνου.
27/1/2015–Λιβύη: Οργάνωση συνεργαζόμενη με το ISIS στην Τρίπολη
αναλαμβάνει την ευθύνη για την ένοπλη επίθεση σε πολυτελές ξενοδοχείο της
πόλης, κατά την οποία βρίσκουν το θάνατο τουλάχιστον 8 άνθρωποι. Ήταν η
πιο θανατηφόρα επίθεση σε στόχους Δυτικών συμφερόντων στη Λιβύη μετά
την επίθεση στην αμερικανική διπλωματική αποστολή στη Βεγγάζη.
29/1/2015 – Αίγυπτος: Οργάνωση συνεργαζόμενη με το ISIS στην περιοχή του
Σινά αναλαμβάνει την ευθύνη για τις συντονισμένες βομβιστικές επιθέσεις που
προκαλούν το θάνατο 24 στρατιωτών, 6 αστυνομικών και 14 πολιτών.
3/2/2015 – Λιβύη: Τζιχαντιστές του ISIS θεωρούνται ύποπτοι για τη δολοφονία 12
ανθρώπων, μεταξύ των οποίων 4 ξένοι, σε επίθεση κατά πετρελαιοπηγής.



15/2/2015 – Δανία: Ένοπλος, γεννημένος στη Δανία, εμπνεόμενος από
το ISIS, πυροβολεί κατά πολιτών στη Κοπεγχάγη, σκοτώνοντας 2 και
τραυματίζοντας 5 αστυνομικούς.



15/2/2015 – Λιβύη: Το ISIS κυκλοφορεί βίντεο στο οποίο μαχητές του στη
Λιβύη αποκεφαλίζουν ομάδα 12 Αιγυπτίων Χριστιανών που είχε απαχθεί
τον Ιανουάριο του 2015.



20/2/2015 – Λιβύη: Οργάνωση συνεργαζόμενη με το ISIS αναλαμβάνει
την ευθύνη για τρεις βόμβες σε αυτοκίνητα που σκότωσαν τουλάχιστον
40 άτομα.



18/3/2015 – Τυνησία: Το ISIS αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση σε
ένα μουσείο που είχε ως αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 22 τουρίστες
και να τραυματιστούν περίπου 50, σχεδόν όλοι τους από την Ευρώπη.



20/3/2015 – Υεμένη: Οργάνωση συνεργαζόμενη με το ISIS αναλαμβάνει
την ευθύνη για τις συντονισμένες βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας σε
σιιτικά τεμένη κατά τη διάρκεια των προσευχών της Παρασκευής, με
αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 135 πιστοί.



2/4/2015 Αίγυπτος: Οργάνωση συνεργαζόμενη με το ISIS στην περιοχή
του Σινά δολοφονεί 13 ανθρώπους χρησιμοποιώντας παγιδευμένα με
εκρηκτικά αυτοκίνητα σε στρατιωτικά σημεία ελέγχου.



4/4/2015 – Αφγανιστάν: Η Αφγανή Αντιπρόεδρος κατηγορεί τον ISIS για
την απαγωγή 31 πολιτών της χώρας το Φεβρουάριο του 2015.



5/4/2015 – Λιβύη: Το ISIS σκοτώνει τουλάχιστον 4 ανθρώπους σε
επίθεση εναντίον σημείου ελέγχου ασφαλείας.



8/4/2015-Σαουδική Αραβία: Ένοπλοι ανοίγουν
περιπολικού, σκοτώνοντας 2 αστυνομικούς.



12/4/2015 – Λιβύη: Οργάνωση συνεργαζόμενη με το ISIS αναλαμβάνει
την ευθύνη για την επίθεση στην πρεσβεία της Νότιας Κορέας στην
Τρίπολη, κατά την οποία σκοτώθηκαν 2 αστυνομικοί.



12/4/2015 – Αίγυπτος: Ισλαμιστές του ISIS σκοτώνουν τουλάχιστον 12
άτομα σε τρεις ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον αιγυπτιακών αστυνομικών
δυνάμεων.



12/4/2015 – Λιβύη: Οργάνωση συνεργαζόμενη με το ISIS αναλαμβάνει
την ευθύνη για την έκρηξη βόμβας έξω από την πρεσβεία του Μαρόκου
στην Τρίπολη.



19/4/2015 – Λιβύη: Το ISIS κυκλοφορεί βίντεο από συνεργαζόμενες
οργανώσεις στη Λιβύη που απεικονίζει τη δολοφονία δεκάδων
χριστιανών από την Αιθιοπία, είτε με αποκεφαλισμό, είτε με
πυροβολισμό στο κεφάλι.



30/4/2015 – Υεμένη: Οργάνωση συνεργαζόμενη με το ISIS δημοσιοποιεί
βίντεο που παρουσιάζει την εκτέλεση 15 στρατιωτών της Υεμένης.



3/5/2015 – ΗΠΑ: Δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να υποστήριζαν το ISIS
και οι οποίοι αργότερα αναγνωρίστηκαν από το ISIS ως «στρατιώτες του
χαλιφάτου», άνοιξαν πυρ σε προάστιο του Ντάλας στο Τέξας, έξω από
κτίριο στο οποίο διεξαγόταν διαγωνισμός καρτούν για τον Μωάμεθ,
σκοτώνοντας 2 άτομα και τραυματίζοντας 1 ακόμη.



22/5/2015 - Σαουδική Αραβία: Η πρώτη επίσημη τρομοκρατική επίθεση
του ISIS επί Σαουδαραβικού εδάφους, κατά την οποία βομβιστής
αυτοκτονίας πυροδοτεί εκρηκτικά σε σιιτικό τέμενος κατά τη διάρκεια της
μεσημεριανής προσευχής, σκοτώνοντας τουλάχιστον 21 και
τραυματίζοντας 120 ανθρώπους.



22/5/2015 – Υεμένη: Το ISIS αναλαμβάνει την ευθύνη για βομβιστική
επίθεση σε σιιτικό τέμενος που τραυματίζει τουλάχιστον 13 πιστούς.



29/5/2015 - Σαουδική Αραβία: Μία εβδομάδα μετά από παρόμοια
επίθεση στην ίδια περιοχή, ένας βομβιστής αυτοκτονίας ντυμένος με
γυναικεία ρούχα, πυροδοτεί εκρηκτικά κοντά στην είσοδο ενός σιιτικού
τεμένους, σκοτώνοντας 3 άτομα.



31/5/2015 – Λιβύη: Βομβιστής αυτοκτονίας
τουλάχιστον 4 στρατιώτες σε σημείο ελέγχου.



5/6/2015 – Τουρκία: Μια έκρηξη σε συλλαλητήριο στην -κατά βάσηκουρδική πόλη Ντιγιαρμπακίρ σκοτώνει 2 ανθρώπους και τραυματίζει
πάνω από 100. Η τουρκική κυβέρνηση θεωρεί ότι το ISIS βρίσκεται πίσω
από την επίθεση.



9/6/2015 – Αίγυπτος: Οργάνωση συνεργαζόμενη με το ISIS στην
περιοχή του Σινά αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκτόξευση ρουκετών
εναντίον αεροπορικής βάσης που χρησιμοποιείται από διεθνή
στρατιωτική δύναμη.
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17/6/2015 – Υεμένη: Παρακλάδι του ISIS αναλαμβάνει την ευθύνη για
σειρά βομβιστικών επιθέσεων στην πρωτεύουσα της χώρας, με
αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο τουλάχιστον 30 άτομα.



26/6/2015 – Κουβέιτ: Βομβιστής αυτοκτονίας πυροδοτεί εκρηκτικά σε ένα
από τα μεγαλύτερα τζαμιά της σιιτικής πόλης του Κουβέιτ κατά τη
διάρκεια των προσευχών της Παρασκευής, σκοτώνοντας 27
ανθρώπους.



26/6/2015 – Τυνησία: Τουλάχιστον ένας οπλοφόρος, μεταμφιεσμένος σε
παραθεριστή, επιτίθεται σε τουριστικό θέρετρο της Μεσογείου,
σκοτώνοντας τουλάχιστον 38 άτομα (στην πλειοψηφία τους Βρετανούς
τουρίστες) σε παραλιακό ξενοδοχείο, πριν πέσει και ο ίδιος νεκρός από
αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.



1/7/2015 – Αίγυπτος: Ένοπλοι που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος
σκότωνουν δεκάδες στρατιώτες σε ταυτόχρονες επιθέσεις κατά του
αιγυπτιακού στρατού σε φυλάκια και εγκαταστάσεις ασφαλείας στο
βόρειο τμήμα της χερσονήσου του Σινά.



11/7/2015 – Αίγυπτος: Το ISIS αναλαμβάνει την ευθύνη για την έκρηξη
έξω από το ιταλικό προξενείο στο κέντρο του Καΐρου, με αποτέλεσμα να
χάσει τη ζωή του 1 άτομο.



16/7/2015 – Αίγυπτος: Η πρώτη καταγεγραμμένη επίθεση κατά
πολεμικού σκάφους στην περιοχή του Σινά από οργάνωση
συνεργαζόμενη με το ISIS, που έσπευσε να δημοσιεύσει φωτογραφίες
από την καταστροφή του σκάφους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



20/7/2015 – Τουρκία: Ένας Τούρκος πολίτης που πιστεύεται ότι είχε
δεσμούς με το ISIS πυροδοτεί εκρηκτικά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν
τουλάχιστον 33 άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη 104, (κυρίως
εθελοντές πριν την αναχώρηση τους για το Κομπάνι της Συρίας που
αντιστεκόταν για μήνες στην πολιορκία μαχητών του ISIS), σε ένα
πολιτιστικό κέντρο στην κουρδική -κατά βάση- περιοχή του Σουρούκ.



7/8/2015 - Σαουδική Αραβία: Το ISIS αναλαμβάνει την ευθύνη για τη
βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε τζαμί που σκότωσε τουλάχιστον 15
άτομα, μεταξύ των οποίων 12 μέλη της σαουδαραβικής αστυνομίας.



12/8/2015 – Αίγυπτος: Οργάνωση συνεργαζόμενη με το ISIS υποστηρίζει
ότι αποκεφάλισε έναν Κροάτη ως «αντίποινα για τη συμμετοχή της
Κροατίας στον πόλεμο κατά του Ισλαμικού Κράτους».



20/8/2015 – Αίγυπτος: Οργάνωση συνεργαζόμενη με το ISIS
αναλαμβάνει την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση σε υποκατάστημα
της αιγυπτιακής υπηρεσίας ασφαλείας.



26/8/2015 – Αίγυπτος: Το Ισλαμικό Κράτος της «επαρχίας» του Σινά
αναλαμβάνει την ευθύνη για το θάνατο δύο αστυνομικών.



2/9/2015 – Υεμένη: Οργάνωση συνεργαζόμενη με το ISIS αναλαμβάνει
την ευθύνη για δύο βομβιστικές επιθέσεις σε τζαμί που είχαν ως
αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 20 ατόμων.



18/9/2015 – Λιβύη: Ένοπλοι, πιστοί στο Ισλαμικό Κράτος, επιτίθενται σε
φυλακή μέσα σε αεροπορική βάση της Τρίπολης σκοτώνοντας 4 άτομα.



24/9/2015 – Υεμένη: Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν, όταν δύο
βόμβες εξερράγησαν έξω από ένα τζαμί κατά τη διάρκεια προσευχής σε
μεγάλη μουσουλμανική γιορτή.



28/9/2015 – Μπανγκλαντές: Το ISIS αναλαμβάνει την ευθύνη για τη
δολοφονία ενός Ιταλού εργαζομένου σε οργάνωση παροχής
ανθρωπιστικής βοήθειας.



3/10/2015 - Μπανγκλαντές : Το ISIS αναλαμβάνει την ευθύνη για τη
δολοφονία ενός Ιάπωνα.



6/10/2015 – Υεμένη: Μια σειρά από βομβιστικές επιθέσεις στις δύο
μεγαλύτερες πόλεις της Υεμένης έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο
τουλάχιστον 25 ατόμων. Το Ισλαμικό Κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη
για τις επιθέσεις.



10/10/2015 – Τουρκία: Δύο εκρήξεις σκοτώνουν περισσότερους από
102 διαδηλωτές και τραυματίζουν περισσότερους από 400 άλλους, που
είχαν συγκεντρωθεί για να πραγματοποιήσουν πορεία ειρήνης στο
κέντρο της Άγκυρας, την πρωτεύουσα της Τουρκίας. Σύμφωνα με την
τουρκική κυβέρνηση η επίθεση αποδίδεται στο ISIS.



24/10/2015 – Μπανγκλαντές: Το ISIS αναλαμβάνει την ευθύνη για τις
βομβιστικές επιθέσεις που σκότωσαν 1 άτομο και τραυμάτισαν δεκάδες
σε θρησκευτική πομπή κατά τη διάρκεια σιιτικής μουσουλμανικής
γιορτής.



31/10/2015 – Αίγυπτος: Συνεργαζόμενη με το ISIS οργάνωση
αναλαμβάνει την ευθύνη για την κατάρριψη ρωσικού επιβατικού
αεροπλάνου στην περιοχή του Σινά, που στοίχισε τη ζωή σε συνολικά
224 επιβάτες.



4/11/2015 - Μπανγκλαντές : Το ISIS αναλαμβάνει την ευθύνη για
μαχαίρωμα και πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη
ζωή του 1 αστυνομικός και να τραυματισθεί ακόμη ένας.



4/11/2015 – Αίγυπτος: Συνεργαζόμενη με το ISIS οργάνωση
αναλαμβάνει την ευθύνη για βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας που
σκότωσε τουλάχιστον 4 αστυνομικούς στην περιοχή του Σινά.



12/11/2015 – Λίβανος: Το ISIS αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διπλή
βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε πολυσύχναστη εμπορική περιοχή
της Βηρυτού σε ώρα αιχμής, σκοτώνοντας τουλάχιστον 43 άτομα.



13/11/2015 – Γαλλία: Φανατικοί ισλαμιστές του ISIS πραγματοποιούν
συντονισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις σε περιοχές του Παρισιού,

δολοφονώντας 130 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον
άλλους 368.


24/11/2015 – Αίγυπτος: Μαχητές του ISIS επιτίθενται σε ξενοδοχείο στη
βόρεια χερσόνησο του Σινά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 7 ανθρώπους.



26/11/2015 – Μπαγκλαντές: Το ISIS αναλαμβάνει την ευθύνη για την
επίθεση σε σιιτικό τέμενος κατά τη διάρκεια της προσευχής του
εσπερινού, κατά την οποία ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον πιστών,
σκοτώνοντας 1 άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους 3.



2/12/2015 – ΗΠΑ: Ένα παντρεμένο ζευγάρι πυροβολεί και σκοτώνει 14
ανθρώπους στο Σαν Μπερναρντίνο της Καλιφόρνια. Το FBI ερευνά το
γεγονός ως πράξη τρομοκρατίας εμπνευσμένη από το ISIS.



7/12/2015 - Υεμένη: Το Ισλαμικό Κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη για
την έκρηξη σε παγιδευμένο αυτοκίνητο που σκότωσε 1 επαρχιακό
Διοικητή και 8 από τους φρουρούς του.



4/1/2016 – Λιβύη: Μαχητές του Ισλαμικού Κράτους προσπαθούν να
καταλάβουν λιμάνι που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και
μεταφορά πετρελαίου κατά μήκος των ακτών της Λιβύης. Στις μάχες
σκοτώνονται τουλάχιστον 7 άτομα.



7/1/2016 – ΗΠΑ: Ένας άνδρας πυροβολεί και τραυματίζει αστυνομικό σε
περιπολικό στην πόλη της Φιλαδέλφειας, στο όνομα του Ισλάμ και του
Ισλαμικού Κράτους, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.



7/1/2016 – Αίγυπτος: Το ISIS αναλαμβάνει ευθύνη για επίθεση σε
ξενοδοχείο στο Κάιρο, κοντά στις Πυραμίδες της Γκίζας. Κανείς δεν
τραυματίστηκε.



8/1/2016 – Αίγυπτος: Ένοπλοι, που σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν
σημαίες του ISIS, ανοίγουν πυρ σε θέρετρο στην Ερυθρά Θάλασσα,
τραυματίζοντας τουλάχιστον 2 τουρίστες.



12/1/2016 – Τουρκία: Βομβιστής αυτοκτονίας από τη Συρία σκοτώνει 10
Γερμανούς τουρίστες και τραυματίζει τουλάχιστον 15 άλλα άτομα στην
τουριστική περιοχή κοντά στο Μπλε Τζαμί, στο κέντρο της
Κωνσταντινούπολης, σε μια επίθεση που η τουρκική κυβέρνηση
αποδίδει στο ISIS.



14/1/2016 – Ινδονησία: To ISIS αναλαμβάνει την ευθύνη για τους
πυροβολισμούς και τις εκρήξεις που έπληξαν το κέντρο της Τζακάρτα,
σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 πολίτες.



28/2/2016-Βαγδάτη: Μαχητές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος
επιτέθηκαν στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας στα δυτικά περίχωρα της
Βαγδάτηςσκοτώνοντας περίπου 70 ανθρώπους και τραυματίζοντας
άλλους 100.



22/3/2016 –Βέλγιο: Τουλάχιστον 31 νεκροί και πάνω από 230 τραυματίες
από εκρήξεις που σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών και του
μετρό.



12/6/2016-Όρλαντο:Άνδρας οπλισμένος με ένα τουφέκι κι ένα πιστόλι
εισέβαλε στο gay night club και άρχισε να πυροβολεί. 50 νεκροί και 53
τραυματίες.
Ο
δράστης
δήλωσε
πίστη
στον
ηγέτη
του
αυτοαποκαλούμενου ισλαμικού κράτους.
.



14/6/2016-Παρίσι: Ένας Γάλλος, μαροκινής καταγωγής μαχαιρώνει
μέχρι θανάτου έναν αρχηγό της αστυνομίας έξω από το σπίτι του σε
προάστιο του Παρισιού και σκοτώνει τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό
ανταποκρινόμενος σε κάλεσμα του ISIS.



28/6/2016-Κωνσταντινούπολη:
45 άνθρωποι
σκοτώθηκαν και
εκατοντάδες τραυματίστηκαν, όταν 3 τζιχαντιστές άνοιξαν πυρ έξω από
τον
τερματικό
του
διεθνούς
αεροδρομίου
Ατατούρκ
της
Κωνσταντινούπολης. Δύο εκ των δραστών εισβάλουν στο κτίριο και
ανατινάζονται, ενώ ο τρίτος πυροδοτεί τα εκρηκτικά στην είσοδο.



14/7/2016-Νίκαια(Γαλλίας):Ένας ένοπλος κατευθύνεται και πέφτει με το
φορτηγό του όχημα πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στη Νίκαια της
Γαλλίας, κατά τη διάρκεια του εορτασμού της ημέρας της Βαστίλης. 84
νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης. Ο
δράστης ταυτοποιείται ως ένας γάλλος υπήκοος με καταγωγή από την
Τυνησία.



6/8/2016-Βέλγιο:Επίθεση με ματσέτα κατά δύο γυναικών αστυνομικών,
στο Σαρλερουά. Την ευθύνη ανέλαβε το ISIS.



19/12/2016-Βερολίνο: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος
Χριστουγεννιάτικη αγορά. 9 νεκροί και τουλάχιστον 50 τραυματίες.



1/1/2017-Κωνσταντινούπολη: Ένας ένοπλος, ντυμένος Άγιος Βασίλης
εισέβαλε στην πασίγνωστη ντισκοτέκ της Κωνσταντινούπολης, Reina και
«θέρισε» ζωές - Τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων
οι 16 ήταν ξένοι, και 69 τραυματίστηκαν, 4 από τους οποίους σοβαρά.
Πριν μπεί στο κλαμπ είχε σκοτώσει έναν αστυνομικό και έναν ακόμη
πολίτη.



22/3/2017-Λονδίνο: Τρομοκρατική επίθεση έξω από τη Βουλή που
κόστισε τη ζωή σε 5 ανθρώπους και εξαιτίας αυτής τραυματίστηκαν 50
άνθρωποι. Ένας άνδρας, KhalidMasood ετών 52, οδηγώντας αμάξι στη
γέφυρα Westminster σκότωσε 3 ανθρώπους κι έπειτα κατευθύνθηκε στο
HouseofParliament στο οποίο επιχείρησε να μπει οπλισμένος με 2
μαχαίρια.

σε



9/4/2017-Αίγυπτος: 47 νεκροί και περίπου 150 τραυματίες ύστερα από
δύο τρομοκρατικές επιθέσεις στην Αλεξάνδρεια και στην Τάντα της
Αιγύπτου από δύο βομβιστές.



15/4/2017-Μουσούλη: Ιρακινοί στρατιώτες χρειάστηκε να νοσηλευτούν
μετά από επίθεση με χημικά που εξαπέλυσε το Ισλαμικό Κράτος.



19/4/2017-Αίγυπτος: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την
επίθεση σε φυλάκιο δυνάμεων ασφαλείας κοντά στο ελληνορθόδοξο
μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης στο νότιο Σινά. Από την επίθεση
σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας αστυνομικός και τραυματίστηκαν άλλα
τέσσερα άτομα.



20/4/2017-Παρίσι:Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι δύο
τραυματίστηκαν σοβαρά από πυρά ενόπλου το βράδυ της Πέμπτης
(20/4), στο Παρίσι, στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων.

Συμπέρασμα και τρόποι αντιμετώπισης της ισλαμοφοβίας

Ο πόλεμος μεταξύ Συρίας και Αφγανιστάν έχει εξελιχθεί από εσωτερική διαμάχη
σε πόλεμο παγκόσμιας εμβέλειας, με τους εμπλεκόμενους να μάχονται κυρίως
για οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα. Έχουν δημιουργηθεί δύο
στρατόπεδα(κατά/υπέρ του Ασάντ): ΗΠΑ,Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Τουρκία,
η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία, το Κατάρ, το παρακλάδι της Αλ-Κάιντα AlNusra, ακόμα και ο ISIS, συνδράμουν κατά του Ασάντ, ενώ η Ρωσία, το Ιράν και
η Χεζμπολάχ, και πληθώρα σιιτικών και άλλων φραξιών είναι υπέρ του. Οι

«Μεγάλες Δυνάμεις» προσπαθούν να αιτιολογήσουν την συμμετοχή τους
προπαγανδίζοντας μέσω των ΜΜΕ παρόλο που είναι γνωστό πως εξαιτίας
αυτών δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως το
ISIS. Παρόλα αυτά, οι δυνάμεις δεν έχουν ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση
της τρομοκρατίας καθώς η παρουσία της αποσκοπείσε επίδειξη της
στρατιωτικής πυγμής τους, επέκταση των οικονομικών συμφερόντων τους και
εκφοβισμό των αντιπάλων τους. Το φόβητρο της τρομοκρατίας υποθάλπει
επίσης το μεγαλύτερο έλεγχο της κοινωνίας, την ανεξέλεγκτη παρακολούθηση
κάθε υφής της ζωής των πολιτών και την απόσπαση της προσοχής τους από
θέματα όπως η οικονομική εκμετάλλευση, το περιβάλλον και η
δημοκρατία.Ωστόσο η σημερινή κατάσταση έχει φτάσει σε ακραίο σημείο διότι,
ενώ οι δυνάμεις αυτές πίστευαν πως μπορούν να ελέγξουν αυτές τις
οργανώσεις, στην πραγματικότητα έχουν αποκτήσει «ανεξαρτησία» και πλέον
έχουν στραφεί κατά των δημιουργών τους κάνοντας τρομοκρατικές επιθέσεις
στις χώρες αυτών. Εξαιτίας όλων των παραπάνω, χιλιάδες άνθρωποι χάνουν
την ζωή τους καθημερινά,ενώ όσοι καταφέρουν να επιζήσουν καταλήγουν
πρόσφυγες εντός σκληρών συνθηκών. Ταυτόχρονα διαταράσσεται η
παγκόσμια ειρήνη συνεπώς και η ισορροπία του διεθνούς οικονομικού
συστήματος όλο ένα και περισσότερο.
Τελικά, για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της ισλαμοφοβίας είναι απαραίτητη
η συμβολή των φορέων κοινωνικοποίησης. Αρχικά, η οικογένεια χρειάζεται να
μεταδώσει στα παιδιά βασικές πανανθρώπινες αξίες όπως:αξιοπρέπεια και ίσα
δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους, όχι διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης
της θρησκείας, ισότητα απέναντι στους νόμους, ελευθερία σκέψης,
συνείδησης, θρησκείας ή πεποιθήσεων. Παράλληλα, οι μαθητές, μέσω του
σχολείου και γενικότερα της εκπαίδευσης τους, πρέπει να καταλάβουν πως,
πρώτον, υπάρχουν, όπως πάντοτε υπήρξαν, μεγάλες διαφοροποιήσεις μέσα
στο Ισλάμ καθώς και πολλών ειδών εσωτερικός διάλογος και διαφωνίες,
δεύτερον, οι άνθρωποι με μουσουλμανική προέλευση έχουν ανάμεσά τους
πολύ διαφορετικές στάσεις απέναντι στη θρησκευτική πίστη και πρακτική,
όπως έχουν οι άνθρωποι με άλλες θρησκευτικές προελεύσεις, τρίτον,
υπάρχουν πολλά κοινά ανάμεσα στους Μουσουλμάνους και τους
ανθρώπους άλλων θρησκειών και άλλων πολιτισμικών προελεύσεων,
τέταρτον, άνθρωποι από διαφορετικές θρησκείες και πολιτισμικές
κοινότητες,όπως Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί, Εβραίοι και άλλοι, μπορούν να
έχουν θετική επίδραση οι μεν πάνω στους άλλους,ενώ συχνά ζουν και
εργάζονται μαζί σε αρμονική συνεργασία και συναδελφικότητα και τέλος, οι
κουλτούρες και οι πολιτισμοί του Ισλάμ έχουν μέσα στους αιώνες προσφέρει
πολλά και σημαντικά στην επιστήμη και την τεχνολογία,στις τέχνες και την
αρχιτεκτονική, στα νομικά, την ηθική και τη φιλοσοφία.
Επομένως, με την κατάλληλη ενημέρωση των μαθητών από την οικογένεια και
το σχολείο αλλά και των ενηλίκων μέσα από τη διοργάνωση ημερίδων σχετικές
με το θέμα και την αλλαγή της στάσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης
απέναντι στους πρόσφυγες, το φαινόμενο τηις ισλαμοφοβίας θα περιοριστεί
σημαντική και στο τέλος θα εξανεμιστεί.

Πηγές:





http://www.efsyn.gr/arthro/islamofovia-o-neos-dytikos-ratsismos
Βιβλίο Θρησκευτικών Β΄ Λυκείου «Χριστιανισμός και Θρησκεύματα»
el.wikipedia.org
Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των
διακρίσεων εναντίον των Μουσουλμάνων
tvxs.gr
newsbomb.gr
in.gr



«Ισλάμ» Αναστάσιος Γιαννουλάτος






