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Πρόλογος

Ο παραδοσιακός ορισμός της έννοιας της ασφάλειας, ο οποίος θεωρούσε
ως βασικότερο στοιχείο αυτής, τον έλεγχο και τη χρήση ισχύος του
κράτους, μετά τα τυφλά κτυπήματα τρόμου στην Ευρώπη φαίνεται

να

ξεπερνιέται.
Τα τρομοκρατικά κτυπήματα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλάζουν τον
χάρτη της ασφάλειας στην μεγάλη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινότητα,
απειλώντας τον ίδιο το ελεύθερο δυτικό τρόπο ζωής. Ο «τρόμος» μέσω
των διεθνοποιημένων ΜΜΕ διαδίδεται σε όλο τον κόσμο.
Η τρομοκρατία κατά την κλασική μέχρι σήμερα προσέγγιση ήταν και είναι η
εμπρόθετη και συνειδητή χρήση βίας, προκειμένου για πολιτικούς κυρίως
σκοπούς να δημιουργηθεί κλίμα φόβου - τρόμου με σκοπό και επιδίωξη την
ανατροπή της έννομης τάξης, του καθεστώτος ή του

υφιστάμενου

συστήματος εξουσίας.
Η χρήση της έχει σαν αποτέλεσμα ή ενέχει πάντοτε τον κίνδυνο να
παρασύρει στο θάνατο και αθώους πολίτες γεγονός που την καθιστά
κοινωνικώς, ηθικά ανεπίτρεπτη παρά την αποδοχή του γεγονότος από τους
τρομοκράτες, ως αναγκαίο παράπλευρο αποτέλεσμα.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν την προκαλούμενη διακινδύνευση,
αναλυτικά προβλέψιμη και με κατάλληλο σχεδιασμό είναι δυνατόν να
2

προσδιορισθούν πιθανοί στόχοι, μέθοδοι και μέσα υλοποίησης καθώς και οι
πιθανές επιπτώσεις. Δηλαδή σε ένα μεγάλο ποσοστό επιτρέπει

την

ανάπτυξη σχετικών σεναρίων- σχεδίων αντιμετώπισης.
Η σύγχρονη μορφή τρομοκρατίας όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τον
εμπαθή ενθουσιασμό των φανατικών ισλαμιστών έχει σαν στόχο και
επιδίωξη των θάνατο των απίστων, των διαφορετικών και γενικά όλων των
άλλων που εκφράζουν και υποστηρίζουν απόψεις έξω και πέρα από τις
δικές τους πεποιθήσεις.
Δρουν με τυφλό πάθος και μίσος αδιαφορώντας για την δική τους ζωή και
επιβάλουν τον τρόμο με το συναίσθημα της αγωνίας ή οποία δεν έχει
ορισμένο σημείο αναφοράς, είναι απροσδιόριστη, γεγονός και κατάσταση που
εξουθενώνει και διαλύει τον φορέα της προκαλώντας τον τρόμο, καθώς
νιώθει αδύναμος και ανυπεράσπιστος.
Ο θάνατος απλών πολιτών από πιθανό αποδεκτό αποτέλεσμα γίνεται
σκοπός και η διακινδύνευση πλέον γίνεται γενική και αφηρημένη χωρίς να
είναι εύκολο να προσδιοριστεί ο στόχος, το μέσο και ο φορέας της.
Οι δράστες πλέον ενεργούν δημόσια αλλά είναι αόρατοι. Οι οργανώσεις τους
δεν έχουν κατ ανάγκη συνωμοτικό χαρακτήρα προπαγανδίζουν τον σκοπό
τους και καλούν για την υλοποίησή του άτομα που δεν γνωρίζουν και δεν
πρόκειται ποτέ να γνωρίσουν.
Ακόμα και στον πόλεμο ο θάνατος, οι σφαγές αμάχων και αθώων πολιτών
είναι ηθικά μη επιτρεπτές και χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα πολέμου.
3

Τα κτυπήματα μίσους και ισλαμιστικού φανατισμού δεν μπορούν να
χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικά κατά την κλασική έννοια, δεν είναι
πολεμικά κτυπήματα.
Είναι τυφλά κτυπήματα θρησκευτικού φανατισμού κατά του ίδιου του
δυτικού

πολιτισμού,

πολυπολιτισμικών

της

ελευθερίας,

κοινωνιών

που

της

Δημοκρατίας

αναπτύχθηκαν

στα

και

των

πλαίσια

της

παγκοσμιοποίησης.
Βέβαια η παγκοσμιοποίηση ως έννοια δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι
διαθέτει σαφώς προσδιορισμένο περιεχόμενο. Χρησιμοποιείται ως όρος
προκειμένου να περιγραφούν οι οικονομικές και οι κοινωνικές αλλαγές που
εξελίσσονται σε ολόκληρο τον κόσμο εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων που
προέκυψαν μετά την άρση των συνόρων και την αλληλεξάρτηση των χωρών
που αναπτύχθηκαν στον τομέα της οικονομίας, της τεχνολογίας και των
κοινωνικών δικτύων και κατ’ επέκταση των πολιτιστικών σχέσεων και των
πολιτισμικών χαρακτηριστικών.
Η φωτογραφία στο εξώφυλλο αυτού του αφιερώματος, με τον ένοπλο
φρουρό στην είσοδο του καθεδρικού ναού, στο κέντρο του Μιλάνο, που για
να εισέλθεις και να ανάψεις κερί, περνάς σωματικό έλεγχο και σκανάρισμα
Χ – RAY, αποτυπώνει την Ευρώπη του 2016.
Μετά το τελευταίο πολύνεκρο δολοφονικό κτύπημα στην Γαλλία, με όπλο
ένα φορτηγό, την ημέρα της εθνικής εορτής της χώρας, το αίσθημα της
ασφάλειας και πολιτικής προστασίας δεν είναι πλέον το ίδιο. Η
επικινδυνότητα και η τρωτότητα πλέον έχει δραματικά αλλάξει. Για τους
4

φορείς που εγγυούνται αυτά τα αγαθά, το στοίχημα πλέον είναι η αύξηση
της αποτελεσματικότητάς τους με σεβασμό όμως του ελεύθερου
δημοκρατικού «ευρωπαϊκού» τρόπου ζωής.
Στις σελίδες αυτού του μικρού πονήματος προσπαθούμε με τη βοήθεια
ειδικών και διανοητών να ανιχνεύσουμε τη νέα μέρα στην Ευρώπη που
βιώνει τον τρόμο και την οδύνη από τα τυφλά τρομοκρατικά κτυπήματα.
Είναι μια γνώση που είναι απαραίτητη για τα στελέχη του Π.Σ. και των
επιχειρησιακών φορέων παροχής πολιτικής προστασίας για να κατανοήσουν
το νέο περιβάλλον τρωτότητας που διαμορφώνεται συγκροτώντας νέες
συνθήκες απειλών και διακινδύνευσης, τόσο στην πατρίδα μας, όσο και στην
ευρωπαϊκή γειτονιά μας.
Ιούλιος 2016
Γιάννης Σταμούλης
Πύραρχος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ
Νίκος Διαμαντής
Αντιστράτηγος ε.α. Επίτιμος Πρόεδρος ΕΑΠΣ
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Εισαγωγή
Οι επιθέσεις στην καρδιά της Ευρώπης, είναι επιθέσεις κατά της
πεμπτουσίας της Ευρώπης, των αξιών και των ιδεών που τη διέπουν. Μόνο
που από ότι φαίνεται οι τρομοκράτες κρύβονται μέσα στις κοινωνίες της
ίδιας της Ευρώπης.
Τον Μάρτιο του 2016, μετά το τρομοκρατικό κτύπημα στις Βρυξέλες ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με το Γάλλο πρωθυπουργό,
Μανουέλ Βαλς, επεσήμανε: «Η Ευρώπη εκτός από την Ενεργειακή, την
Τελωνειακή και την Οικονομική Ένωση χρειάζεται και μια Ένωση
Ασφάλειας». 1
Από την πλευρά του ο Γάλλος Πρωθυπουργός κάλεσε ξανά το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη δημιουργία μητρώου επιβατών πτήσεων (το
λεγόμενο PNR), σημειώνοντας ότι το σύστημα που έχει προταθεί θα
βοηθήσει στη σύλληψη υπόπτων τρομοκρατίας:
«Θα είχαμε πολύ μεγάλη πιθανότητα να συλλάβουμε αριθμό ατόμων εάν
υπήρχε το PNR» είπε, προσθέτοντας ότι προστατεύονται οι προσωπικές
ελευθερίες, αλλά «μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε και να συλλάβουμε
τρομοκράτες». «Χρειαζόμαστε αυτό το εργαλείο, προκειμένου να ελέγχουμε
στενότερα αυτούς που πρέπει να παρακολουθούμε. Το

1

http://www.newsbomb.gr
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Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο πρέπει να δείξει ότι δεσμεύεται στην καταπολέμηση της
τρομοκρατίας» τόνισε.
«Σε όσους επιθυμούν να μας διαιρέσουν απαντάμε με περισσότερη
αλληλεγγύη συνοχή και δύναμη», δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης
και Εσωτερικών Υποθέσεων, Δημήτρης Αβραμόπουλος στη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου με την αντιπρόεδρο της Επιτροπής, αρμόδιας για
θέματα ανθρώπινου δυναμικού των ευρωπαϊκών οργάνων, Κρισταλίνας
Γκεοργκίεβα, τονίζοντας ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες
αποδεικνύουν ότι χρειάζεται συντονισμός μεταξύ των συστημάτων
πληροφοριών και ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών.
Ο Έλληνας επίτροπος ανέφερε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν και να
εξαλειφθούν οι ρίζες της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης.
Όπως είπε, βρισκόμαστε στο υψηλότερο σημείο δύο κρίσεων, ασφάλειας και
μετανάστευσης, αλλά δεν πρέπει οι δύο κρίσεις να συνδέονται. «Να μην
υποχωρήσουμε στο μίσος και τη διαίρεση που θέλουν να σπείρουν οι
τρομοκράτες», πρόσθεσε ο ίδιος.
Στην ίδια συνέντευξη, η Κ. Γκεοργκίεβα ανέφερε ότι δύο πράγματα
προκαλούν ανησυχία: Το πρώτο έχει να κάνει με την ασφάλεια των πολιτών
και το δεύτερο «με τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε την Ευρώπη
κάνοντας την εργασία μας και το καθήκον μας». «Λαμβάνουμε υπόψη και
την ασφάλεια των υπαλλήλων μας, αλλά και την υποχρέωση να ασκήσουμε
τα καθήκοντά μας».
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Ο τρόμος πάνω από την Ευρώπη
Η Ευρώπη βιώνει μια "νέα πραγματικότητα" απειλών και δολοφονικών
τρομοκρατικών κτυπημάτων με το φόβο να φωλιάζει στις ευρωπαϊκές
χώρες.
Τα τρομοκρατικά κτυπήματα με τον μέχρι σήμερα γνωστό τρόπο, των
γνωστών- αγνώστων οργανώσεων που δρουν στις χώρες της Ε.Ε. χωρίς να
έχουν εξαλειφθεί, έχουν ατονήσει.
Ο τρόμος πλέον κυρίως προέρχεται από μη «παραδοσιακές εγκληματικές
πρακτικές» από το δίκτυο του ISIS, με το νέο χαρακτηριστικό, τα
κτυπήματα να γίνονται όχι μόνο από τα στρατολογημένα μέλη του, αλλά και
τους “lone-wolves” που δρουν απλά εμπνεόμενοι από την ιδεολογία του
δικτύου, αφιερώνοντας ή επικαλώντας το όνομά του.
Τα τρομοκρατικά κτυπήματα στην Ευρώπη , επί της ουσίας ξεκινούν από
το 2004, στην Ισπανία και το 2005 στο Λονδίνο. Η Ευρώπη άρχισε να
καταλαβαίνει τι σημαίνει ισλαμιστική τρομοκρατία και μάλιστα από δράστες
– τζιχαντιστές που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ευρώπη.

Από την επίθεση το 2004 στο μετρό της Μαδρίτης2

2

http://www.kosmonea.gr
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Από την βομβιστική επίθεση στο Λονδίνο το 20053

Πανεπιστημιακοί, αναλυτές, ειδικοί, στελέχη ασφάλειας, αρχίζουν πλέον με
σοβαρό τρόπο να αναλύουν την νέα αυτή πραγματικότητα.
Η Margaret Gilmore, ερευνήτρια στο Royal United Services Institute,
σχολιάζει: «Τα τελευταία 15 χρόνια υπήρξαν τρομοκρατικές οργανώσεις
που ήθελαν να πραγματοποιούν επιθέσεις σε πολυσύχναστα μέρη, οπότε
υπό αυτή την έννοια, αυτό δεν είναι κάτι νέο. Και μετά την επίθεση το 2008
στη Βομβάη είχαμε επίγνωση της δυνατότητας των επιθέσεων με όπλα σε
πολλά μέρη ταυτόχρονα. Αλλά αυτό που είναι νέο είναι ότι τώρα το ISIS
έχει αποδείξει πως είναι ικανό, μετά το Παρίσι, να διεξάγει φοβερές
επιθέσεις, πέρα από την παραδοσιακή αρένα της Μέσης Ανατολής.»
Ο καθηγητής Rik Coolsaet, ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας στο
Πανεπιστήμιο της Γάνδης στο Βέλγιο, δήλωσε ότι η επίδραση του ISIS,
σημαίνει ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Όπως λέει, η ομάδα
είχε γίνει το «αντικείμενο κάθε είδους φαντασίωσης για όλα τα είδη των
ατόμων, από αυτούς που αναζητούν συγκινήσεις, μέχρι τους ψυχικά
ασταθείς, που ήθελαν να γίνουν μέρος του ISIS… Κατά τους επόμενους
μήνες πρόκειται να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα, μια
μέρα η δημοσιότητα γύρω από το Isis θα έχει εξαφανιστεί, αλλά μέχρι να
συμβεί αυτό φοβάμαι ότι θα υπάρξουν περισσότερες απειλές, μεγαλύτερη
αναστάτωση, περισσότερες έφοδοι σε σπίτια και περισσότερες συλλήψεις,

3

http://www.kosmonea.gr
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καθώς οι χώρες συμβιβάζονται με την κλίμακα της ομάδας αυτής και τις
προθέσεις της... Είναι κάτι που θα πρέπει να συνηθίσουμε».4
Σημειώνει χαρακτηριστικά η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού5:
«Η επιλογή των επιθέσεων αυτοκτονίας από το IS δεν είναι τυχαία, αλλά
έχει επιχειρησιακή και στρατηγική σημασία. Πρόκειται για επιθέσεις που
(μπορούν να) είναι χαμηλού κόστους, να εξασφαλίζουν πολλά θύματα και
κυρίως να σκορπούν τον τρόμο, διασπώντας την κοινωνική συνοχή με την
υποψία (που μπορεί να καταλήξει σε γενικότερη καχυποψία) ότι π.χ. ο
διπλανός συνεπιβάτης με το σακίδιο στο μετρό, στο λεωφορείο κλπ μπορεί
ανά πάσα στιγμή να ανατιναχτεί και να σκορπίσει τον θάνατο.»
Σε

ένα

εξαιρετικό

άρθρο

της

εφημερίδας

«το

ΒΗΜΑ»6

τον

Μάρτιο του 2016, μετά το τρομοκρατικό κτύπημα στο αεροδρόμιο των
Βρυξελών, με τίτλο «Πόσο ασφαλής είναι η Ευρώπη» σημειώνεται ότι:
«Σύμφωνα με πληροφορίες που έβγαλε στη δημοσιότητα το ειδησεογραφικό
πρακτορείο Associated Press, το Ισλαμικό Κράτος έχει εκπαιδεύσει
τουλάχιστον 400 μαχητές για επιθέσεις στην Ευρώπη, παρόμοιες με αυτές
στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες, με εντολή να επιλέξουν οι ίδιοι τον χρόνο,
τον τόπο και τη μέθοδο της επίθεσης για την επίτευξη του μέγιστου
αποτελέσματος.»
Στο ίδιο άρθρο φιλοξενούνται οι απόψεις διακεκριμένων διανοητών που
προσπαθούν να περιγράψουν την νέα κατάσταση.
«Ούτε η Ευρώπη ούτε η Αμερική είναι ασφαλείς από την εγχώρια
τρομοκρατία. Είναι προφανές ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα
για να καταστρέψει τα δίκτυα των τζιχαντιστών τρομοκρατών. Αλλά θα
πρέπει να κάνει και καλύτερη δουλειά στη συνεργασία με τους ηγέτες της
μουσουλμανικής κοινότητας για την αντιμετώπιση της μηδενιστικής
ισλαμιστικής ιδεολογίας που δικαιολογεί τον θάνατο αθώων ανθρώπων. Αν
θέλεις να επιτεθείς στην Ευρώπη στο σύνολό της, επιτίθεσαι στους
4

http://www.theguardian.com
http://www.liberal.gr
6
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=787431
5
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θεσμούς της Ένωσης. Οι Βρυξέλλες φιλοξενούν μεγάλο ποσοστό
μεταναστών από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Πολλές από αυτές
τις γειτονιές μαστίζονται από την ανεργία, το έγκλημα και την κοινωνική
απομόνωση. Είναι γόνιμα εδάφη για τους τζιχαντιστές που θέλουν να
στρατολογήσουν κόσμο » σημειώνει λέει στο ο Μπρεντ Νέλσεν, καθηγητής
Πολιτικής Επιστήμης και ειδικός σε ευρωπαϊκά ζητήματα στο Πανεπιστήμιο
Φούρμαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Η προσφυγική κρίση θα μπει στο μικροσκόπιο: δεν θα αντιμετωπίζεται στη
βάση της ως ανθρωπιστικό πρόβλημα αλλά ως ένα πρόβλημα ασφάλειας,
επειδή οι προσφυγικές ροές χρησιμοποιήθηκαν από τρομοκρατικές
οργανώσεις. Οι επιθέσεις θα αυξήσουν τον φόβο της Δυτικής Ευρώπης για
τους ξένους εν γένει και για τους μουσουλμάνους συγκεκριμένα. Το μήνυμα
της επίθεσης στις Βρυξέλλες ήταν απλό: μείνετε μακριά από τη Μέση
Ανατολή και μην επιτίθεστε στο Ισλαμικό Κράτος. Στο Βέλγιο δεν είχαν
αντιληφθεί σωστά την κατάσταση. Είναι ανησυχητικό και ειδικά για τις
γειτονικές χώρες, όπως η Ολλανδία, η Γαλλία και η Γερμανία. Η μάχη κατά
της τρομοκρατίας είναι πρωτίστως εσωτερική υπόθεση» σημειώνει
ο Εντβιν Μπάκερ, καθηγητής Σπουδών για την Τρομοκρατία και την
Αντιτρομοκρατία, στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν στην Ολλανδία.
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της νέας απειλής στην Ευρώπη, σύμφωνα με
τον κορυφαίο Βέλγο αναλυτή για ζητήματα τρομοκρατίας, τον καθηγητή
Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Ghent, Rik Coolsaet,7 συγκροτούν
«το τέταρτο κύμα ξένων μαχητών».
Ένα κύμα που έκανε την εμφάνισή του με την έναρξη του εμφυλίου στη
Συρία το 2012,με την ανάδυση των διαφόρων τζιχαντιστικών οργανώσεων
και την καθιέρωση του ISIS. Τα μέλη του δικτυώνονται μέσω τοπικών
δικτύων στις χώρες διαμονής τους, μέσω της οικογένειας και των φίλων
τους. Σε αντίθεση όμως με τους προηγούμενους, αυτοί έχουν τη
δυνατότητα να φτάσουν στα πεδία των μαχών μέσω του δικτύου του ISIS,
να πολεμήσουν, να εκπαιδευτούν και κάποιοι να επιστρέψουν, συνιστώντας
απειλή για τη Δύση, όπως είδαμε να συμβαίνει με τα πρόσφατα
7

http://www.egiakoumis.gr
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τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη. Το 2015 η Europol εκτιμούσε ότι
5.000 με 7.000 Ευρωπαίοι έχουν εκπαιδευτεί ως ξένοι μαχητές στη Συρία
και το Ιράκ. Η Eurojust το 2013 έκανε λόγο για 70 Βέλγους νεαρούς που
βρίσκονταν στη Συρία, οι περισσότεροι μέλη της ισλαμιστικής οργάνωσης
Sharia4Belgium. Ακολούθησε πανικός με φόβους για επιθέσεις στην
Ευρώπη από εκείνους που πιθανώς θα επέστρεφαν να εκφράζονται
καθημερινά στα μίντια. Η επίθεση στο σατιρικό περιοδικό Charlie Hebdo
ήταν μόνο η αρχή. Σήμερα υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 400 Βέλγοι
έχουν πολεμήσει στη Συρία και το Ιράκ, ενώ ακόμα 60 το επιχείρησαν
χωρίς επιτυχία. Εξ αυτών, οι 130 έχουν επιστρέψει, και μόνο το 1/3 έχει
συλληφθεί».
Ο καθηγητής Coolsaet διακρίνει τη νεότερη γενιά των Βέλγων ξένων
μαχητών σε δύο υποομάδες. Οι μεν είναι μέλη τοπικών συμμοριών που από
τις κλοπές, τα ναρκωτικά και άλλες μορφές εγκληματικότητας περνούν στη
μεγάλη μαφία του ISIS, η οποία -καμουφλαρισμένη με τον μανδύα της
τζιχάντ- τους καθιστά από εγκληματίες χωρίς μέλλον σε μουτζαχεντίν με
έναν σκοπό. Οι δε είναι νεαροί χωρίς πρότερη εγκληματική δραστηριότητα,
συνήθως άτομα μοναχικά, με προβληματικές φιλικές και οικογενειακές
σχέσεις, που συχνά αναφέρονται στην απουσία προοπτικής, στις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή, και σε συναισθήματα
αποκλεισμού... Άτομα που θεωρούν πως δεν έχουν καμία θέση στην
κοινωνία και παίρνουν την απόφαση να φύγουν ξαφνικά σε αναζήτηση ενός
σκοπού. Αυτές οι δύο υποομάδες, σημειώνει ο Coolsaet, συνιστούν μια
νεανική υποκουλτούρα όπου ευδοκιμεί η ρητορική του ISIS.
Στο ίδιο πνεύμα, ο Alain Grignard, μέλος της αντιτρομοκρατικής μονάδας
στην Αστυνομία των Βρυξελλών με εικοσαετή εμπειρία στην αντιμετώπιση
της τρομοκρατίας, σημειώνει:
«Παλιότερα είχαμε περισσότερο να κάνουμε με ακραίους ισλαμιστές – άτομα
που ριζοσπαστικοποιήθηκαν και ασπάστηκαν τη βία μέσω μιας ακραίας
εξτρεμιστικής ερμηνείας του Ισλάμ. Πλέον όμως, θα περιέγραφα καλύτερα
τα άτομα που αντιμετωπίζουμε ως «ισλαμοποιημένα ακραία στοιχεία».
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Ο Marc Trividic, Γάλλος δικαστής που ειδικεύεται σε υποθέσεις
τρομοκρατίας, εκφράζει την άποψη ότι ο τζιχαντισμός έχει γίνει... μόδα:
«Το 90% όσων φεύγουν, το κάνουν για προσωπικούς λόγους. Για την
περιπέτεια ή την εκδίκηση επειδή δεν ταιριάζουν στην κοινωνία... μόνο το
10% φεύγει λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων... Η θρησκεία δεν είναι η
‘μηχανή’ αυτού του κινήματος και αυτό ακριβώς είναι η δύναμή του».
Η ολλανδική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφαλείας (AIVD),8 σε έκθεση
του 2014 με τίτλο «Η Μεταμόρφωση του Τζιχαντισμού», κάνει λόγο για ένα
πλήθος με πολλά αυτόνομα και ανεξάρτητα στοιχεία που παρόλα αυτά,
συλλογικά διατηρούν μία συνοχή και μία κατεύθυνση:
«Απουσία ισχυρής ιεραρχίας και ηγετικής δομής, η βασική κινητήριος
δύναμη αυτού του κινήματος είναι η οριζόντια επιρροή μεταξύ φίλων,
συγγενών, γειτόνων και άλλων ομοϊδεατών, τόσο online όσο και offline».
Από την πλευρά του ο διεθνολόγος Δρ. Αθ. Δρούγος μετά το τρομοκρατικό
κτύπημα στο Παρίσι, τον Νοέμβριο του 2015 σε συνέντευξη του επισημαίνει
για την συνέχιση της τρομοκρατικής δράσης9 :
«Δεν μπορώ να αποκλείσω μέσα στους μελλοντικούς στόχους να είναι
πρεσβείες, ξενοδοχεία, φράγματα, υδροηλεκτρικοί σταθμοί, εργαστήρια
βιολογικών όπλων , πυρηνικοί σταθμοί κλπ. Οι τζιχαντιστές του Χαλιφάτου
είναι αρκετά μορφωμένοι και γνωρίζουν καλά πως θα μπορέσουν να
προκαλέσουν ακόμα και διασπαστικά προβλήματα σε Δυτικούς και άλλους
οργανισμούς…Συνεπώς περιμένω και άλλα χτυπήματα σε περιοχές του
Αραβικού κόσμου και στην Ευρώπη, ενώ σε μετέπειτα φάση εκτιμώ ότι θα
προσπαθήσουν να χτυπήσουν και τις ΗΠΑ. Όσο μάλιστα διαρκεί ο πόλεμος
σε Συρία-Ιράκ και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι φεύγουν από αυτά κράτη
προς τις Ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις , τόσο θα προσπαθούν τα τζιχάντια να
εκμεταλλευτούν το προσφυγικό κύμα, καθώς και τους επί χρόνια
βρισκόμενους εν υπνώσει Ισλαμικούς πυρήνες σε κράτη της Ευρώπης
καθώς και στην Ρωσία. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με
8
9

https://www.aivd.nl
http://www.onlarissa.gr
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πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα…Στην ζωή μου έχω μελετήσει σε όλο
τον πλανήτη 72 αντάρτικα και τρομοκρατικές ομάδες. Υστερούμε
πληροφορίες και ειδικά στην αξιολόγηση τους. Δεν είμαι αισιόδοξος με αυτά
που έρχονται.»
Δυστυχώς η

παραπάνω απαισιόδοξη σκέψη του εξαιρετικού Έλληνα

αναλυτή, επιβεβαιώθηκε τραγικά με το πολύνεκρο κτύπημα στη Νίκαια της
Γαλλίας.
Τώρα σιγά σιγά αρχίζει η Ευρώπη και οι επίσημοι θεσμοί της να βλέπουν
το πρόβλημα της ισλαμιστικής τρομοκρατίας.
Ο επικεφαλής της Europol Ρομπ Γουεϊνράιτ μιλώντας στο Radio 4 του ΒΒC
δήλωσε ότι
«στην Ευρώπη υπάρχουν 5.000 ύποπτοι τρομοκράτες, οι οποίοι είναι πιο
επικίνδυνοι απ' ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί, υπάρχει ένα πιο διαδεδομένο
δίκτυο από αυτό που φοβόμασταν. Είμαστε αντιμέτωποι με μια πιο
επικίνδυνη, πιο άμεση απειλή ασφαλείας από το αποκαλούμενο Ισλαμικό
Κράτος. Είναι μια απειλή όχι μόνο για τη Γαλλία και το Βέλγιο, αλλά και για
έναν αριθμό άλλων ευρωπαϊκών κρατών ταυτόχρονα. Είναι σίγουρα η πιο
σοβαρή απειλή που έχουμε αντιμετωπίσει την τελευταία δεκαετία. Η φύση
της απειλής, ο τρόπος που έχει εξαπλωθεί σε μια μεγάλη ασύνδετη
κοινότητα τουλάχιστον 5.000 ατόμων, σημαίνει ότι δεν είναι δυνατό να
μηδενίσουμε την απειλή. Γι' αυτό και πρέπει να διπλασιάσουμε τις
προσπάθειές μας. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πόσοι μαχητές είναι σε
ενεργό υπηρεσία και ετοιμάζονται για τρομοκρατικά χτυπήματα στην
Ευρώπη, αλλά προκαλεί ανησυχία ότι 5.000 ύποπτοι, οι οποίοι έχουν
ριζοσπαστικοποιηθεί στην Ευρώπη, έχουν ταξιδέψει στη Συρία και στο Ιράκ
για να αποκτήσουν εμπειρίες και μερικοί έχουν επιστρέψει πίσω στην
Ευρώπη. Το σίγουρο είναι ότι ορισμένοι εξ αυτών θα βρεθούν ανάμεσα σε
εκείνους που θα υπηρετήσουν τη νέα στρατηγική του Ισλαμικού Κράτους
κατά της Δύσης με ομάδες καλά εκπαιδευμένων και καλά οργανωμένων
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τρομοκρατών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν πολλαπλές επιθέσεις με
πολλά θύματα».10
Τον Ιανουάριο του 2016, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών (BND)
της Γερμανίας, 11εκτιμά ότι ο κίνδυνος τρομοκρατίας στη Δύση είναι πιο
αυξημένος κι από την περίοδο μετά την τρομοκρατική επίθεση στο World
Trade Center της Νέας Υόρκης τον Σεπτέμβριο του 2001. Με έκθεσή του
τμήματος ερευνών που έχουν συστήσει η Sueddeutsche Zeitung και οι
ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί NDR και WDR, προκύπτει ότι η «Ζώνη της
αστάθειας» ξεκινά από την περιοχή του Ινδικού Καυκάσου στο Αφγανιστάν
και φθάνει στην «άμεση γειτονιά» της Ευρώπης, με τους «εθελοντές
τρομοκράτες από τη Δύση να ξεπερνούν κάθε μέχρι πρότινος γνωστή
διάσταση».

Οι

ισλαμιστικές

οργανώσεις

έχουν

δημιουργήσει

ένα

«βιομηχανικού τύπου μηχανισμό προπαγάνδας», με τη χρήση κυρίως των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το «Ισλαμικό Κράτος» και η Αλ Κάιντα
καταλαμβάνουν σήμερα «περισσότερο χώρο από ποτέ», με παρουσία σε 30
χώρες, σημειώνεται στο έγγραφο της BND. Ο αυξημένος κίνδυνος για τις
χώρες της Δύσης εξηγείται από την αλλαγή στρατηγικής του Ισλαμικού
Κράτους: αντί να απειλούν τα δυτικά κράτη με τρομοκρατικές επιθέσεις
προκειμένου να μην πραγματοποιήσουν στρατιωτική επέμβαση εναντίον
τους, τα προκαλούν, αναζητώντας όσο ποτέ ως τώρα, την «ευθεία
αντιπαράθεση» και μάλιστα στην «έδρα» τους. Με αυτόν τον τρόπο, εκτιμά
η BND, το «Ισλαμικό Κράτος» μπαίνει στον ρόλο του θύματος, προκειμένου
να προσελκύσει τους μετριοπαθείς μουσουλμάνους.
Στην τελευταία έκθεση της Europol 12 αναφέρεται ότι το 2015,στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχασαν τη ζωή τους 151 άνθρωποι και
τραυματίστηκαν περισσότεροι από 360, σε 211 επιθέσεις.
Για αυτά τα κτυπήματα, 1.077 ύποπτοι συνελήφθησαν με την κατηγορία της
τρομοκρατίας, εκ των οποίων οι 424 στη Γαλλία.

10

http://www.pronews.gr/
http://www.tribune.gr/world/news/article/203094/mistikes-ipiresies-germanias-diarkis-o-kindinos-islamikis-tromokratias-stiee.html
12 https://www.europol.europa.eu/content/211-terrorist-attacks-carried-out-eu-member-states-2015-new-europol-reportreveals
11
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Από τους συλληφθέντες,

το 94% που δικάστηκαν για διασυνδέσεις με

«τζιχαντιστική τρομοκρατία» κρίθηκαν ένοχοι και καταδικάστηκαν.
Σημαντικό στοιχείο της έκθεσης είναι η αναφορά στις επιθέσεις
«μοναχικών λύκων», (μακελειό σε Νίκαια, αιματηρή επίθεση σε τρένο στη
Γερμανία), για τις οποίες παρά το Ισλαμικό Κράτος έχει αναλάβει την
ευθύνη για τις τελευταίες επιθέσεις, καμία δεν μοιάζει να ήταν σχεδιασμένη
και να είχε στηριχθεί υλικοτεχνικά ή να έχει εκτελεστεί απευθείας από το
Ισλαμικό Κράτος» και παρότι οι δράστες ορκίστηκαν πίστη στην
τρομοκρατική οργάνωση, η πραγματική εμπλοκή της δεν μπορεί να
αποδειχθεί.
Άποψη που δείχνει πόσο δύσκολη είναι η αντιμετώπιση παρόμοιων
περιστατικών στο μέλλον, αφού στερεί από τις κατά τόπους αρχές
ασφάλειας το πλεονέκτημα της επαρκούς προετοιμασίας, μιας και είναι
εξαιρετικά δύσκολο έργο να αποτρέψουν κάθε τρομοκρατική επίθεση, από
ένα ολοένα αυξανόμενο αριθμό των ανθρώπων που είναι ύποπτοι ότι είναι
συμπαθούντες της ιδεολογίας του Ισλαμικού Κράτους.
Η έκθεση επίσης επισημαίνει ότι οι έρευνες σχετικά με τις επιθέσεις της
13ης Νοεμβρίου στο Παρίσι αποκάλυψαν ότι δύο από τους δράστες είχαν
εισέλθει στην ΕΕ μέσω της Ελλάδας ως μέρος της σημαντικής προσφυγικής
ροής από τη Συρία.

Τρομοκρατικές επιθέσεις και συλλήψεις στην ΕΕ το 2015
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Τα κείμενα σπορά του μίσους και του φόβου.
Η μελέτη και η επεξεργασία των ίδιων των κειμένων-οδηγιών των
προπαγανδιστικών βραχιόνων του ισλαμικού κράτους είναι ιδιαίτερα
αποκαλυπτικά για την νέα μορφή τρόμου που εξαπολύεται στην Ευρώπη.
Πριν τρία περίπου χρόνια η δημοσιογράφος Μ. Καρχιλάκη σε ένα αφιέρωμα
με τίτλο «οι μοναχικοί λύκοι της τρομοκρατίας»13 αποκαλύπτει τα
αναγραφόμενα σε ένα διαδικτυακό περιοδικό της Αλ Κάιντα το «inspire».
Στο τεύχος του Μαρτίου του 2013, δημοσιεύεται ανοιχτή πρόσκληση στους
πιστούς να γίνουν “μοναχικοί λύκοι”. «Είναι μια ιδέα εύκολη και απλή»,
γράφει «Κάθε μουσουλμάνος που ζει στη χώρα των εχθρών απίστων
μπορεί να το κάνει. Έχει μεγάλο αντίκτυπο και γίνεται με πολλούς τρόπους
και μέσα. Μ’ ένα πακέτο σπίρτα, για παράδειγμα. Υπάρχουν παντού. Τα
αποτελέσματα αυτών των επιχειρήσεων είναι καταστροφικά και γονατίζουν
τον εχθρό… Καλούμε όλους τους Μουσουλμάνους που βρίσκονται στη Δύση
και ειδικότερα όσοι είναι στις ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Δανία,
Νορβηγία και Ιταλία ν’ αγκαλιάσουν αυτή τη νέα τακτική».

13

http://karchilaki.com
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Οι οδηγίες εμπρησμού σε αυτοκίνητα από το περιοδικό της Αλ Κάιντα το «inspire».
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Από τον Σεπτέμβριο του 2014, ο επίσημος εκπρόσωπος του Ισλαμικού
Κράτους Αμπού Μοχάμεντ αλ Αντνάνι, κήρυττε:
«Αν μπορείτε να σκοτώσετε κάποιον άπιστο Αμερικανό ή Ευρωπαίο, ακόμα
καλύτερα έναν αντιπαθητικό βρωμιάρη Γάλλο κάντε το, έχετε εμπιστοσύνη
στο Θεό και σκοτώστε τους με όποιον τρόπο θέλετε…Λιώστε τους το
κεφάλι, σφάξτε τους με μαχαίρι, πατήστε τους με το αυτοκίνητό σας, πνίξτε
τους ή δηλητηριάστε τους». 14
Τον Μάρτιο του 2016, μετά τις φονικές επιθέσεις στις Βρυξέλες, το
Ισλαμικό Κράτος δημοσιοποιεί βίντεο, στο οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη
για το αιματηρό χτύπημα στην «καρδιά» της Ευρώπης, αναφέροντας15 ότι
το Βέλγιο είναι μέρος ενός «συνασπισμού σταυροφόρων» που μάχεται κατά
των μουσουλμάνων μαχητών.
Οι τζιχαντιστές καλούν: «Αδέρφια εξεγερθείτε και διεκδικείστε τη νίκη
σας. Οι κανονισμοί της τζιχάντ στο όνομα του Αλάχ είναι ξεκάθαροι και δεν
υπάρχουν λογικές αμφιβολίες γι’ αυτό. Και το Κοράνι αποφάσισε να κηρύξεις
τζιχάντ απέναντι στους δύσπιστους μέχρι να δώσουν πρόθυμα τον jiwyah
(τον φόρο που επιβάλλεται στους μη μουσουλμάνους οι οποίοι ζουν υπό
μουσουλμανικό καθεστώς) την ώρα που ταπεινώνονται. Κάθε μουσουλμάνος
που διαβάσει την ιστορία του Ισλάμ και πριν από τους στίχους του ιερού
Κορανίου και τα χαντίθ (προφητικές ρήσεις) του προφήτη Αλάχ-να
αναπαύεται εν ειρήνη- γνωρίζει σίγουρα πολύ καλά ότι το να κηρύσσεις
τζιχάντ εναντίον των δύσπιστων είναι μία από τις ξεκάθαρες υποχρεώσεις
της ισλαμικής θρησκείας».

14
15

http://www.kathimerini.gr
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=495679&catID=4
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Το βίντεο του μίσους.

Όπως γράφει σε μια πρόσφατη μελέτη του ο γεωστρατηγικός αναλυτής
Βασίλης Γιαννακόπουλος,16 λίγες ώρες μετά την τρομοκρατική επίθεση στο
Pulse Gay Club του Ορλάντο, το πρακτορείο ειδήσεων Amaq, του Ισλαμικού
Κράτους, δημοσίευσε στην αγγλική και αραβική γλώσσα ότι :
«η επίθεση, που είχε ως στόχο ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης για
ομοφυλόφιλους στο Ορλάντο της Φλόριντα και προκάλεσε περισσότερους
από 100 νεκρούς και τραυματίες, διεξήχθη από μαχητή του Ισλαμικού
Κράτους, καλώντας τους επίδοξους «μοναχικούς λύκους», που θα
ασπασθούν μελλοντικά την ιδεολογία του, να διεξάγουν περισσότερες
επιθέσεις κατά των απανταχού κοινοτήτων των ομοφυλόφιλων.»
Παρόμοιες

εντολές-προτροπές του Ισλαμικού Κράτους δίνονται στο

κοσμοπολίτικο περιοδικό των τζιχαντιστών, το Dabiq, όπου στην 12η
αγγλόφωνη έκδοση, με τίτλο “Just Terror”, το Ισλαμικό Κράτος ρητά
αναφέρει ότι

16

http://www.geostrategy.gr
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«κάθε επίδοξος υποστηρικτής πρέπει να καταγράψει (αναφέρει) τη βούλησή
του, να ανανεώσει τον όρκο υπακοής του, να υψώσει το λάβαρο του
Χαλιφάτου, να πλήξει τους σταυροφόρους και τους ειδωλολάτρες και
αποστάτες συμμάχους τους, όπου μπορεί να τους βρει, ακόμη κι αν είναι
μόνος».
Ειδικά για τους «μοναχικούς τρομοκράτες», έχει κυκλοφορήσει ένα
εγχειρίδιο της Αλ Κάιντα με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές για την
ασφάλεια των μοναχικών λύκων – μουτζαχεντίν», προκειμένου να
εκπαιδεύσει τα μέλη της για το πως να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους από
τις αρχές.
Το εγχειρίδιο συνιστά τη διεξαγωγή επιθέσεων σε νυχτερινά κέντρα
διασκέδασης, όπου η προσοχή των εκατοντάδων θαμώνων αποσπάται από
τη δυνατή μουσική, και κατ’ αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η πρόκληση
δεκάδων θυμάτων.
Το φαινόμενο των «μοναχικών λύκων» πραγματικά χρήζει σημαντικής
μελέτης μιας και φαίνεται ότι το κέντρο της ισλαμιστικής τρομοκρατίας έχει
επενδύσει εδώ και καιρό πάνω του.
Επιθέσεις – aυτοκτονίας που δύσκολα αντιμετωπίζονται και έχουν
προδιαγεγραμμένη αποτελεσματικότητα μιας και ο εκτελεστής το μόνο που
έχει ως σκοπό είναι η επιτυχία του εγχειρήματός του.
Για την κατανόηση αυτού του φαινομένου διαβάζουμε στην εξαιρετική
μελέτη του καλού φίλου, ανώτερου αξιωματικού των Ε.Δ. Ν. Γιαννόπουλου
με εξειδίκευση στην τρομοκρατία:
«Ο όρος «Επίθεση Αυτοκτονίας» είναι ανακριβής και παραπλανητικός. Στα

μάτια του τρομοκράτη – δράστη και της κοινότητάς του το φαινόμενο αυτό
δεν έχει καμιά σχέση με την αυτοκτονία.
Ο δράστης της επίθεσης αυτοκτονίας δεν πιστεύει ό ίδιος, ούτε θεωρείται
από τους άλλους τρομοκράτες ή την κοινωνία, στο σύνολό της στην οποία
ζει, ότι διαπράττει αυτοκτονία. Ο δράστης θεωρείται ως «Shahid» - ένας
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μάρτυρας στη διαδικασία εκπλήρωσης των θρησκευτικών επιταγών της
Jihad (ιερού πολέμου). Για το λόγο αυτό, η πράξη του δεν ονομάζεται
αυτοκτονία αλλά «Istishhad».
Ως εκ τούτου, οι επιθέσεις αυτοκτονίας προσδίδουν στο δράστη τους
«Sahid» και στην οικογένειά του πολλές ανταμοιβές. Οι ριζοσπάστες
ακτιβιστές ισλαμιστές, οι οποίοι αποφασίζουν να γίνουν «Sahids», βλέπουν
τους εαυτούς τους ως μάρτυρες, οι οποίοι πληρούν μια θεϊκή εντολή, για
την προστασία της θρησκείας τους από την επίθεση των απίστων.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι «Shahids» προέρχονται από ένα χαμηλό
κοινωνικό υπόβαθρο και με την πραγματοποίηση της επίθεσης αυτοκτονίας,
μετά τον θάνατο των δραστών, θα βελτιωθεί η κοινωνική και οικονομική
κατάσταση των οικογενειών τους.
Η οικογένεια του «Shahid», μετά τον θάνατό του, θα πλημμυριστεί από
τιμή και επαίνους και θα λαμβάνει από τούδε και στο εξής οικονομική
βοήθεια από τις ισλαμικές ή τρομοκρατικές οργανώσεις.
Με την εκτέλεση της επίθεσης αυτοκτονίας, κερδίζει την αιώνια ζωή στον
παράδεισο, απαλλάσσεται από την φρικτή και επίπονη χρονική περίοδο
παραμονής στον τάφο, για την απαιτούμενη κάθαρση πριν την είσοδό του
στον παράδεισο και τέλος λαμβάνει τις υπέροχες 72 παρθένες που θα τον
υπηρετούν εκεί.
Ο «Shahid» λαμβάνει επίσης το προνόμιο της υπόσχεσης να επιλέξει 70
συγγενείς και φίλους, οι οποίοι θα κερδίσουν και αυτοί την αιώνια ζωή στον
παράδεισο.»
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Τζιχαντιστές οι αιρετικοί του Ισλάμ;
Απέναντι σε

αυτά τα κείμενα τρόμου και καλέσματος μίσους, που

συνοδεύουν την ισλαμιστική τρομοκρατία, δειλά δειλά, αρθρώνεται και μια
διαφορετική φωνή, των «ορθόδοξων» μουσουλμάνων που μελετούν και
εξηγούν τα ιερά τους κείμενα με θεολογικό τρόπο, δίνοντας μια εντελώς
διαφορετική θεώρηση, από αυτή των εκτελεστών του Ι.Κ.
Η εξειδικευμένη σελίδα προώθησης της ισλαμικής θρησκείας 17 σε ένα
κείμενο της μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες με τίτλο «Τι λέει το Ισλάμ
για την Τρομοκρατία;» προσπαθεί μέσα από το θεολογικό λόγο, να δώσει
μια διαφορετική οπτική, αποσυνδέοντας την τρομοκρατία από την ισλαμική
διδαχή. Στο κείμενο τίθεται αρχικά το ρητορικό ερώτημα:
«Είναι δυνατόν μια θρησκεία, που αριθμεί πάνω από 1.2 δισεκατομμύρια
οπαδούς ανά τον κόσμο, και πάνω από 7 εκατομμύρια στην Αμερική, να
προκαλέσει θάνατο και ακρωτηριασμό αθώων ανθρώπων; Θα μπορούσε το
Ισλάμ, που το ίδιο τ’ όνομα του σημαίνει «ειρήνη» και «αφοσίωση στον
Αλλάχ»
Για την απάντηση στο ερώτημα γίνεται αναφορά στο Ιερό Κοράνιο: «Ο
Αλλάχ Έχει Απαγορέψει να αφαιρείτε άδικα ζωή ανθρώπου. Αυτό σας
Συνιστά και μακάρι να το συλλογιστείτε.» Κοράνιο 6:151 Το Ισλάμ θεωρεί
όλες τις μορφές ζωής ιερές. Ωστόσο, η ιερότητα της ανθρώπινης ζωής,
της παρέχεται μια ξεχωριστή θέση. Το πρώτο και πρώτιστο βασικό
δικαίωμα του ανθρώπου είναι το δικαίωμα του ζην. Το ένδοξο Κοράνιο λέει:
«Όποιος αφαιρέσει ζωή κάποιου που δεν αφαίρεσε ζωή ή διέφθειρε την γη
είναι σαν να σκοτώνει τον κόσμο όλο. Κι όποιος σώσει ζωή είναι να σώζει
τον κόσμο όλο.» Κοράνιο 5:32»
Σε επόμενο κεφάλαιο εξετάζεται η «Η Δεοντολογία του Πολέμου». Εδώ
μέσα από το Ιερό Κοράνιο δίνεται η απάντηση για το πώς ακόμα και σε
κατάσταση πολέμου, το Ισλάμ διατάσσει να μεταχειρίζεται κανείς τον εχθρό
του μεγαλόψυχα στο πεδίο μάχης. Για το θέμα τα διδάγματα του Προφήτη
είναι τ’ ακόλουθα : «Μη σκοτώσετε ηλικιωμένο, παιδί ή γυναίκα». «Μη
σκοτώσετε Μοναχούς σε μοναστήρια». «Μη σκοτώσετε ανθρώπους που
καταφεύγουν σε τόπους λατρείας».

17

https://d1.islamhouse.com/data/el/ih_articles/single/el_What_Does_Islam_Say_About_Terrorism.pdf
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Το πιο σημαντικό κεφάλαιο του κειμένου όμως είναι η ανάλυση για τη
Τζιχάντ, τον Ιερός Αγώνα.
Για το θέμα αρχικά δίνεται η επισήμανση, ότι, ίσως κανένας άλλος ισλαμικός
όρος, εκτός από την λέξη «Τζιχάντ» δεν έχει προκαλέσει τόσο έντονες
αντιδράσεις, κάνοντας τον να έχει καταχραστεί πολύ, για να πλάσει
περίεργες εικόνες βίαιων Μουσουλμάνων, που αναγκάζουν τον κόσμο να
υποταχθεί στην κόψη του σπαθιού.
Αναφορικά με την λέξη Τζιχάντ, το κείμενο σημειώνει ότι «προέρχεται από
τη λέξη τζάχαντα, που σημαίνει αγωνίζεται.. Ο Προφήτης Μοχάμαντ
(Ευλογία και ειρήνη στο πνεύμα του) είπε πως το μεγαλύτερο Τζιχάντ είναι
ν’ αγωνίζεται κανείς κατά των επίβουλων προκλήσεων της ίδιας του της
ψυχής. Επομένως, το Τζιχάντ κυρίως αναφέρεται στην εσωτερικό αγώνα
για να γίνει κάποιος ενάρετος άνθρωπος και ολοκληρωτικά αφοσιωμένος
στον Αλλάχ σ’ όλους τους τομείς της ζωής. Κατά δεύτερο λόγο, το Τζιχάντ
αναφέρεται σε αγώνα ενάντια στην αδικία. Το Ισλάμ, όπως πολλές άλλες
θρησκείες, επιτρέπει την ένοπλη αυτοάμυνα, ή την τιμωρία ενάντια στην
τυραννία, στην εκμετάλλευση, και στην καταφρόνηση. Το ένδοξο Κοράνιο
αναφέρει: «Γιατί δεν πολεμάτε για Τον Αλλάχ και για τους αδύναμους,
άνδρες, γυναίκες και παιδιά που επικαλούνται λέγοντας Κύριε μας Βγάλε
μας απ’ αυτή τη χώρα των ασεβών και Ανάδειξε για μας κηδεμόνα και
υπερασπιστή.» Κοράνιο 4:75 Έτσι, το Ισλάμ διατάσσει τους πιστούς ν’
αγωνίζονται κατά δύναμιν, ν’ εξαγνιστούν καθώς και να διαδώσουν ειρήνη
και δικαιοσύνη στην κοινωνία.»
Τέλος το κείμενο επισημαίνει ότι το Ισλάμ δεν είναι πολεμικό δόγμα, είναι
ένας τρόπος ζωής, που υπερβαίνει φυλές και εθνικότητες: «Το ένδοξο
Κοράνιο μας θυμίζει επαναληπτικά την κοινή μας προέλευση: «Άνθρωποι!
Άνθρωποι! Σας πλάσαμε ἄρσεν καὶ θῆλυ και σας Κατατάξαμε σε λαούς και
φυλές για ν’ αναγνωρίζεστε μεταξύ σας. Για Τον Αλλάχ πλησιέστερος Του
είναι όποιος Σον σέβεται περισσότερο.»
Αυτό δεν εκπλήσσει έναν Μουσουλμάνο, διότι η πίστη του τον απαγορεύει
ν’ αναγκάσει τους άλλους να ασπαστούν την άποψη του. Το ένδοξο Κοράνιο
λέει: «Η θρησκεία δεν επιβάλλεται. Είναι εμφανής η αλήθεια από την πλάνη.
Όποιος απαρνηθεί τα είδωλα και πιστέψει Στον Αλλάχ, αυτός εμμένει
σταθερά στον αδιάσπαστο κορμό της πίστης. Ο Αλλάχ Γνωρίζει κι Ακούει
τα πάντα.» Κοράνιο 2:256
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Σε ένα μικρό ηλεκτρονικό βιβλιαράκι του, που κυκλοφορεί ελεύθερα στο
διαδίκτυο18 , ο Αχμαντ Ελντιν, μουσουλμάνος θεολόγος που γεννήθηκε και
μεγάλωσε στην Ελλάδα, δίνει μια διαφορετική «ορθόδοξη» απάντηση για
την ισλαμιστική τρομοκρατία. Αφού κάνει μια ιστορική αναδρομή για την
δράση και την προέλευση των εξτρεμιστών μουσουλμάνων, καταλήγει πως
είναι αιρετικοί (Χαριτζήτες) που αμαυρώνουν την εικόνα του αυθεντικού
Ισλάμ. «Όλοι τους αποτελούν τους χρήσιμους ηλίθιους για να αμαυρωθεί
το Ισλάμ και οι Μουσουλμάνοι. Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό
το φαινόμενο είναι η γνώση και συγκεκριμένα η Ισλαμική Ορθόδοξη
παιδεία»
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα που μιλά για τους
εξτρετμιστές:
« Τζιχάντ, Ισλαμικό κράτος, Ισλαμικό Χαλιφάτο και άλλες παρόμοιες
έννοιες και λέξεις έχουν κυριολεκτικά κακοποιηθεί από αυτούς τους
εξτρεμιστές και έχουν διαστρεβλωθεί με αιρετικό φανατισμό. Ο
εξτρεμιστής βλέπει τους δρόμους της Μαδρίτης και του Λονδίνου όπως
βλέπει τους δρόμους της Μέκκας. Όλοι πρέπει να πεθάνουν, ένοχοι και
αθώοι. Στόχος τους είναι ο κάθε ένας που ζει «σε εδάφη που επιτρέπεται
η επίθεση» (κατόπιν δικού τους ορισμού). Κανένας απολύτως διαχωρισμός.
Η μητέρα που παίρνει από το σχολείο το παιδί της και επιβιβάζεται σε
λεωφορείο, ο μαθητής που πηγαίνει στο σχολείο, ο εργάτης που
κατευθύνεται στην δουλεία του, όλοι τους πρέπει να πεθάνουν διότι δήθεν
ζουν σε περιοχές που επιτρέπεται η επίθεση. Σκοπός είναι να καλλιεργηθεί
ο τρόμος στις καρδιές των ανθρώπων. Και όλα αυτά δήθεν για να έρθει στην
εξουσία ο Νόμος του Αλλάχ. Όμως, ο νόμος του Αλλάχ είναι αυτός που
στέκεται εναντίον τους και όχι υπέρ τους.

18

https://ahmedeldin.files.wordpress.com/2015/02/xaritzhtes.pdf
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Το περιβάλλον ασφαλείας στην Ελλάδα

Λιγότερο από ένα χρόνο πριν, δημοσιεύεται η παραπάνω είδηση,19 σύμφωνα
με την οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «πρόκειται για έναν αυτόκλητο
ιμάμη στο πακιστανικό σουνιτικό τζαμί, σε περιοχή της Δυτικής Αττικής και
όπως καταγγέλθηκε από συμπατριώτες του, τον Νοέμβριο του 2014
προχώρησε σε ένα κήρυγμα σε τζαμί του Αιγάλεω που το σύνολο των
προέδρων της πακιστανικής κοινότητας χαρακτήρισε «κήρυγμα μίσους
ενάντια σε άλλους μουσουλμάνους και χριστιανούς».

19http://www.star.gr/Pages/Ellada.aspx?art=302223&artTitle=o_imamis_tou_misous_stin_ellada_sikoste_spathi_enantion_t

on_apiston
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Ο ιμάμης είχε επανειλημμένα διακριθεί για ακραίου περιεχομένου
κηρύγματα έχοντας δραστηριοποιηθεί, εκτός από το μικρό τζαμί στη δυτική
Αττική και στο Διαδίκτυο.
Τα κηρύγματά του είχαν κεντρίσει αρνητικά την προσοχή των ομοεθνών του
που είχαν απευθυνθεί το 2013 στην πρεσβεία του Πακιστάν. Τον Νοέμβριο
του 2014 είχε κληθεί σε τζαμί του Αιγάλεω, όπου κατά τη διάρκεια του
κηρύγματος αποκάλεσε άλλους μουσουλμάνους και χριστιανούς «απίστους»
και ζήτησε από τους (αληθινούς) πιστούς να «σηκώσουν σπαθί εναντίον
τους».
Οι πρόεδροι των πακιστανικών κοινοτήτων αλλά και προσωπικότητες συνολικά 18 άτομα- των 50.000 Πακιστανών που ζουν στην Αθήνα,
αποφάσισαν να κινηθούν χωρίς να απευθυνθούν μόνο στην πακιστανική
πρεσβεία. Συνέταξαν εξώδικη διαμαρτυρία, που -αφού την κοινοποίησαν
στον ίδιο και πέντε ακόμα άτομα που συμμερίζονταν ως ένα βαθμό τις ιδέες
του- την παρέδωσαν και στις υπηρεσίες του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.
Στο εξώδικο ο αυτόκλητος ιμάμης καταγγέλλεται για ομιλία «ακραία,
φανατική, επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια της χώρας».
Ωστόσο, τότε είχε ήδη προλάβει να διαφύγει για το Πακιστάν, πριν τελικά
επιστρέψει και πάλι και συλληφθεί. Πάντως, άνθρωποι που είχαν
παρακολουθήσει το κήρυγμα του ιμάμη είπαν πως δεν είναι ο μόνος που
χρησιμοποιούσε με ευκολία τον όρο «τζιχάντ», ούτε ήταν ο μόνος που
παρότρυνε τους λίγους πιστούς του να τιμωρήσουν τους απίστους.»
Μικρής αξίας προφανώς περιστατικό, αλλά χαρακτηριστικό πως

μια

μικρή σπίθα μπορεί να είναι καταλυτική όταν το μείγμα που έρχεται σε
επαφή είναι εύφλεκτο.
Πως όλο αυτό το εφιαλτικό τοπίο της ανασφάλειας που διαμορφώνεται στην
μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, αξιολογείται στη χώρα μας;
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Σημειώνει χαρακτηριστικά η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού20:
«Οι λοιποί Ευρωπαίοι οφείλουν να κατανοήσουν ότι είμαστε οι πύλες για
την εξ ανατολών είσοδο και εμείς να κατανοήσουμε ότι η ασφάλεια των
συνόρων μας δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά όλη την Ευρώπη. Ο,τι συμβαίνει
ή δεν συμβαίνει εδώ αφορά και τον Σουηδό, τον Δανό και τον Βέλγο. Επίσης
το αντίστροφο. Η ανακούφιση μερικών Ελλήνων για το χτύπημα στο Παρίσι,
με την έννοια ότι «ευτυχώς» δεν χτύπησαν «εμάς», είναι μια νοοτροπία που
πρέπει να αλλάξει τάχιστα. Οι τρομοκράτες χτύπησαν «εμάς», γιατί
χτύπησαν μια ευρωπαϊκή πόλη, Ευρωπαίους συμπολίτες. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση, αλλά και η ζώνη Schengen δεν αποτελούν απλά γραπτά κείμενα
συμφωνίας, αποτελούν μια μορφή οντολογικής ευρωπαϊκής πλέον ύπαρξης.
Αν δεν αποκτήσουμε συνείδηση ευρωπαϊκή (που δεν σημαίνει απεμπόληση
της ιδιαίτερης κουλτούρας και χαρακτηριστικών κάθε κράτους, αλλά
αξιοποίηση τους μέσα σε μια προοπτική σύνθεσης, ένωσης και προόδου)
δεν πρόκειται να υπάρχει ευρωπαϊκή ασφάλεια για κανέναν πολίτη, είτε ζει
στην Αθήνα, είτε στη Μαδρίτη ή στη Βιέννη.»
Παρόμοια άποψη εκφράζει και ο Σπύρος Ν. Λίτσας, Αναπληρωτής
Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μιλώντας
στο

Onalert.gr,21

επισημαίνοντας

αυξημένες

πιθανότητες

εισόδου

τζιχαντιστών εξαιτίας του προσφυγικού:
«Είμαστε μέλος του δυτικού κόσμου οπότε ασφαλώς και μας αφορά. Επίσης,
μας αφορά γιατί η χώρα μας δέχεται ένα πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων
και μεταναστών από τον μουσουλμανικό κόσμο οπότε αυξάνονται οι
πιθανότητες εισόδου τζιχαντιστών.»
Την κατάσταση βλέπει πιο σοβαρή ο Κ.Λεντάκης, πολιτικός επιστήμονας και
τ. ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου επισημαίνει
ότι22:

20

http://www.liberal.gr
http://www.onalert.gr/stories/h-islamikh-tromokratia-mas-afora/49089
22 http://www.sigmalive.com/simerini/analiseis/339389/i-eksagogi-tromokratias-apo-to-islamiko-kratos
21
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«Η αντίληψη των Ισλαμιστών, ότι έχουν δικαίωμα και καθήκον να
επιτίθενται σε οποιοδήποτε μέρος, είτε επειδή δεν εφαρμόζεται η Σαρία,
είτε επειδή υπάρχει ανεκτικότητα προς διαφορετικές σεξουαλικές
προτιμήσεις, σημαίνει ότι και η Ελλάδα μπορεί να μπει στο στόχαστρο των
Ισλαμιστών. Το ότι η Ελλάδα δεν πήρε μέρος στην αποικιοκρατία είναι
τελείως αδιάφορο για τους Ισλαμιστές του Ισλαμικού Κράτους και της αλ
Κάιντα. Το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελούσε τμήμα του Οθωμανικού
Χαλιφάτου επί τέσσερεις αιώνες, αυτό και μόνο συνιστά για τους Ισλαμιστές
αίτιο τρομοκρατικών επιθέσεων στο πλαίσιο της ανακατάληψης εδαφών,
που κατά την άποψη των Ισλαμιστών ανήκουν στον μουσουλμανικό κόσμο...
Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα αρχίσουν να στρατολογούν μέλη και
στην Ελλάδα, όπως κάνουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Όσο τα
επίπεδα ασφαλείας στη χώρα μας παραμένουν χαμηλά, σε σύγκριση με των
πιο πλούσιων ευρωπαϊκών κρατών, η Ελλάδα θα βρίσκεται σε κίνδυνο και
καμία κατά φαντασίαν φιλία με τον αραβικό κόσμο ή η αποχή της από το
αποικιακό παρελθόν της Δύσης δεν συναποτελούν ικανή συνθήκη, που θα
προστατέψει τους Έλληνες από τη βαρβαρότητα των Ισλαμιστών.»
Τον Σεπτέμβριο του 2014, δημοσιεύεται στο εξειδικευμένο περιοδικό
WORLD AFFAIRS, από τον Gordon N. Bardos ένα σημαντικό άρθρο για
την ισλαμιστική τρομοκρατία στα Βαλκάνια.23
Στο άρθρο που αναρτήθηκε μεταφρασμένο στα ελληνικά σε ιστοσελίδα
άμυνας 24, αναφέρεται ότι:
«οι απαρχές του ακραίου Ισλάμ στα Βαλκάνια ανιχνεύονται, στα νεώτερα
χρόνια, στη δεκαετία του 1930… Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας προκάλεσε
τη «γέννηση» μια δεύτερης γενιάς ακραίων ισλαμιστών, η οποία
αναπτύχθηκε και ανδρώθηκε στην περιοχή ...Ένας από τους ηγέτες της αλ
Κάιντα, ο Αλί Χαμάντ, από το Μπαχρέιν, είχε δηλώσει παλαιότερα ότι το
καθεστώς της Βοσνίας είχε χορηγήσει βοσνιακά διαβατήρια σε πλήθος
ισλαμιστών μαχητών, αναμεμιγμένων σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Όλοι
αυτοί, μετά το πέρας του πολέμου, το 1995, δημιούργησαν ένα ολόκληρο
δίκτυο υποδομών, μέσω του οποίου υποστήριζαν την ισλαμική τρομοκρατία
23
24

http://www.worldaffairsjournal.org/
http://www.defence-point.gr/news/?p=111108
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σε όλο τον κόσμο. Έτσι σε μικρά, απομονωμένα χωριά των Βαλκανίων,
ακραίοι ισλαμιστές δημιούργησαν κοινότητες στις οποίες επικρατεί η σαρία,
ο «ιερός» νόμος. Στην κεντρική Βοσνία υπάρχουν τέτοια χωριά, τα οποία
οι αρχές της χώρας αφήνουν ανέγγιχτα. Ένα από αυτά, το Γκόρνα Μάοκα,
αποτέλεσε βάση στρατολόγησης μαχητών για τους πολέμους του
Αφγανιστάν, της Τσετσενίας και της Υεμένης. Μουσουλμάνοι από το χωριό
αυτό φέρονται ως υπεύθυνοι για την επίθεση κατά της αμερικανικής
πρεσβείας στο Σεράγεβο, το 2011.Το χρηματοδοτούμενο από την Σαουδική
Αραβία τέμενος του Σεράγεβο αποτελεί κέντρο της ισλαμικής
δραστηριότητας στη Βοσνία και για καιρό λειτουργούσε υπό την επίβλεψη
της σαουδαραβικής πρεσβείας. Το «Λευκό τζαμί» του Σεράγεβο είναι η
έδρα του κοσοβάρου ιμάμη Σουλεϊμάν Μπουγκάρι, ο οποίος αποτελεί
σύνδεσμο μεταξύ των Αλβανών, Κοσοβάρων και Βόσνιων εξτρεμιστών
μουσουλμάνων, σύμφωνα με το αμερικανικό Stratfor. Στα τζαμιά της
Πρίστινα και της Μιτρόβιτσα στρατολογούνταν μαχητές για την Συρία, ενώ
στα Σκόπια οι ακραίοι ισλαμιστές βρίσκονται σε διένεξη με τις επίσημες
ισλαμικές αρχές για τον έλεγχο διαφόρων τζαμιών.
Σημαντική παρουσία έχει το ακραίο Ισλάμ στον Τύπο και τα ΜΜΕ, ιδίως τα
ηλεκτρονικά. Μέσω βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, αλλά και κυρίως του
διαδικτύου, οι ισλαμιστές περνούν τα μηνύματά τους σε μεγάλες
πληθυσμιακές ομάδες. Κάθε μέρα οι ακόλουθοι των διαφόρων ισλαμικών
ιστοσελίδων αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Μόνο η αλβανική
ιστοσελίδα Ισλαμική Τιμή, η οποία μεταδίδει τα νέα των Αλβανών
ισλαμιστών που μάχονται στην Συρία, έχει 25.000 μέλη. «Πρόκειται για
έναν εν δυνάμει μικρό στρατό», αναφέρει Αλβανός αναλυτής ασφαλείας.
Σημαντικό στοιχείο είναι και το απύθμενο μίσος που οι ισλαμιστές
εκφράζουν για καθετί μη ισλαμικό. «Αγαπάμε όσους αγαπούν τον Αλλάχ και
μισούμε όσους μισούν τον Αλλάχ. Οφείλουμε να μισούμε τους απίστους,
ακόμα και αν είναι γείτονές μας, ακόμα και αν ζουν στα σπίτια μας», δηλώνει
ο Μπιλάμ Μποσνίκ, ένας από τους Βόσνιους ισλαμιστές ηγέτες.
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Σύμφωνα με τον Βούλγαρο αρχιμουφτή Νεντίμ Γκεντζέφ, οι εξτρεμιστές
ισλαμιστές προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα «ισλαμικό τρίγωνο», με
πλευρές τη Βοσνία, τα Σκόπια και τη δυτική Βουλγαρία, στα όρια της
Ροδόπης.. «Έφυγα από τη Βοσνία με την προσδοκία να γυρίσω οπλισμένος.
Αυτή είναι η νέα αυγή του Ισλάμ και εγώ είμαι μέρος της. Οι υπηρεσίες
ασφαλείας σας κάνουν λάθος αν νομίζουν ότι θα απαλλαγούν από εμάς. Το
πρόβλημά τους είναι η επιστροφή των εκπαιδευμένων στο πεδίο της μάχης
πολεμιστών μας», απαντά, με τον τρόπο του, ένας από τους Βόσνιους
ισλαμιστές που αυτή την στιγμή πολεμά κατά του Άσαντ στην Συρία.»

Τον Νοέμβριο του 2015, το Ισλαμικό κράτος, αναρτά στο διαδίκτυο,
προπαγανδιστικό βίντεο25 με το οποίο απειλεί να πνίξει στο αίμα τις ΗΠΑ
και προειδοποιούν με φονικές επιθέσεις. Στο

βίντεο, διάρκειας ενός

λεπτού, απεικονίζονται, οι σημαίες 60 εθνών τα οποία, όπως οι
τρομοκράτες υποστηρίζουν, είναι μέρος του διεθνούς συνασπισμού κατά του
Ισλαμικού Κράτους. Ανάμεσα στις σημαίες των χωρών που η οργάνωση
απειλεί είναι και της Ελλάδας, πρώτη στη δεύτερη σειρά της λίστας των
«εχθρών» του Ισλαμικού Κράτους.

25

http://www.protothema.gr/world/article/530427/neo-video-apo-tous-tzihadistes-apeiloun-me-apokefalismo-tous-katoikoustis-georgias/
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Τον Ιούνιο του 201626 η DAILYMIRROR δημοσιεύει την είδηση ότι, ο
ISIS έχει επικηρύξει 8.138 άτομα σε όλο τον κόσμο. Σε
ειδική εφαρμογή στο διαδίκτυο υπάρχουν τα ονόματα, τα email και οι
διευθύνσεις των στόχων! Ενώ η οδηγία που δίνουν οι τζιχαντιστές είναι:
«Ακολουθήστε τους και σκοτώστε τους με μανία»,
Η λίστα θανάτου που "μοιράστηκε" στο ίντερνετ από το United Cyber
Caliphate (UCC) καλεί όσους είναι υπέρ του ISIS να ακολουθήσουν αυτούς
τους στόχους και να τους σκοτώσουν με μανία για να πάρουν εκδίκηση για
τους μουσουλμάνους. Η λίστα είναι γραμμένη στα αγγλικά και στα αραβικά
και ανακαλύφθηκε από το Vocativ που εξειδικεύεται στην έρευνα και
αποκωδικοποίηση μηνυμάτων στον παγκόσμιο ιστό. Τα περισσότερα
ονόματα είναι από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά.
Στην λίστα περιέχονται και πολίτες από την Ελλάδα, το Βέλγιο, την
Βραζιλία, την Κίνα, την Εσθονία, την Γαλλία, την Γερμανία, την Γουατεμάλα,
την Ινδονησία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Ισραήλ, την Τζαμάϊκα, τη Νέα
Ζηλανδία, το Τρινιντάτ και Τομπάγκο, τη Νότια Κορέα και την Σουηδία.

26

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/isis-kill-list-names-39-8145792
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«Όλος ο κόσμος δεν μπορεί να σταματήσει το Ισλαμικό Κράτος» λέει η
εικόνα που συνοδεύει τη σχετική ανάρτηση με τη λίστα θανάτου.
Τον Μάρτιο του 201627 η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία Europol
ανησυχεί για τρομοκρατικά χτυπήματα των τζιχαντιστών στην Ευρώπη,
ενόψει των γιορτών του Πάσχα, μιλώντας για νέα επιθετική στρατηγική από
τους φανατικούς Ισλαμιστές, οι οποίοι εκτιμάται ότι ξεπερνούν τους 5.000
μέσα στην Ευρώπη. Ο επικεφαλής υπηρεσίας Ρόμπ Γουάινραϊτ, μιλώντας
στο ραδιόφωνο του BBC, δηλώνει ότι «ανησυχούμε για την ταχύτητα με την
οποία αποκαλύπτουμε ένα εκτεταμένο δίκτυο, πολύ μεγαλύτερο απ’ ότι
φοβόμασταν»
Το ISIS φαίνεται ότι επιθυμεί να επεκτείνει το χαλιφάτο πέρα από τα
σύνορα του Ιράκ και της Συρίας, γεγονός που αποτυπώνει σε σχετικό
χάρτη, με τα ευρωπαϊκά κράτη, που θέλει να κατακτήσει και στον οποίο
περιλαμβάνεται και η Ελλάδα.

27

http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/681846/efialtis-poso-kindyneyei-i-ellada-apo-toys-tzixantistes
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Εξαιρετικής πάντως σημασίας έχει η ψύχραιμη αλλά πάντα τεκμηριωμένη
άποψη του καθηγητή γεωπολιτικής του πανεπιστημίου Αθηνών Γιάννη
Μάζη, που εξέφρασε στα μέσα του Ιουνίου του 2016 σε συνέντευξη στον
Real Fm : 28 «Δεν υπάρχουν χώρες που δεν θα πρέπει να φοβούνται
χτύπημα από το ISIS…όποιος δεν θέλει να το δει είναι μάλλον αφελής.
Σαφέστατα μπορούν να χτυπήσουν και στην χώρα μας. Όσο η Ελλάδα
μπορούσε να λειτουργήσει ως τέρμιναλ μεταφοράς ορισμένων από αυτούς
κυρίως στην Ευρώπη, η Ελλάδα είχε χρηστική αξία για αυτούς. Από την
στιγμή που τα σύνορα γύρω γύρω έκλεισαν δεν είμαστε παρά ένα εμιράτο
στο χαλιφάτο του ISIS. Δεν είναι τρομολαγνία. »
Από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης την κατάσταση περιγράφει ο Αν.
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Τόσκας, μιλώντας σε ραδιοφωνική
συνέντευξη στις 15 Ιουλίου, μετά το κτύπημα στη Νίκαια.29 Αρχικά ο
κ.Τόσκας,
εκφράζει
την
ανησυχία
του,
αποδίδοντας
τις
επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στην τροφοδότηση του Ισλαμικού Κράτους,
μέσω της γκετοποίηση μειονοτικών ομάδων, την περιθωριοποίησή τους, σε
Γαλλία και Βέλγιο, «με την έλλειψη κατάλληλης παιδείας και πολιτικής
ενσωμάτωσης σε αυτούς τους πληθυσμούς, οπότε βρέθηκε χώρος για
κάποιους ακραίους να περάσουν τις ιδέες τους, την προπαγάνδα τους, την
αντίληψη αυτή την ακραία και να κάνουν το κακό με αυτές τις τεράστιες
28

http://www.pronews.gr/portal/20160613/defencenet/esoteriki-asfaleia/65/giannis-mazis-einai-kai-i-ellada-anamesa-stoysstohoys-tis
29
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επιπτώσεις που βλέπουμε, που είδαμε σε απανωτά περιστατικά στην
Ευρώπη τον τελευταίο καιρό».
Ο κ.Τόσκας ειδικότερα για την κατάσταση στη χώρα μας δηλώνει: «Είναι
ασφαλέστατη η χώρα μας, δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση. Και ξέρετε
αυτό υπονόησα πριν ότι οι λανθασμένες πολιτικές διευκόλυναν...Το κακό
ξέρετε δημιουργείται και ευνοείται όταν και το κατάλληλο περιβάλλον
υπάρχει. Εδώ στη χώρα μας, υπήρξε μια πολιτική διαφορετική, μια πολιτική
συνύπαρξης με άλλους πολιτισμούς, εδώ και χιλιάδες χρόνια, αλλά και η
πολιτική πολλών δεκαετιών ήταν χτισμένη πάνω σε αυτή την αντίληψη.
Όμως, ξαναλέω, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Πρέπει να καλλιεργείται η
πολιτική της ενσωμάτωσης, πρέπει να δίνουμε βάση στην παιδεία, πρέπει
να προσέχουμε και να παρακολουθούμε, από πλευράς αστυνομικής, τα
περιστατικά ριζοσπαστικοποιημένης εξέλιξης κάποιων ανθρώπων.
Χρειάζεται και γενικότερη πολιτική, χρειάζεται όμως και η αστυνομική
επιτήρηση».
Στην έρευνα του δημοσιογράφου Παναγιώτη Σπυρόπουλου στον Ελεύθερο
Τύπο της Κυριακής 17 Ιουλίου 30 αναφέρεται ότι σύμφωνα με Έλληνες
Αξιωματούχους «δεν υπάρχουν πυρήνες τζιχαντιστών, εκφράζεται όμως ο
προβληματισμός τους σχετικά με την πιθανότητα έλευσης ενός ακραίου
στελέχους του Ισλαμικού Κράτους στην Ελλάδα, ο οποίος εγκλωβισμένος
εδώ, αποφασίσει τη δημιουργία «πυρήνα» στο εσωτερικό μας
στρατολογώντας πρόθυμα και θρησκευτικά φανατισμένα άτομα.»
Παράλληλα στέλεχος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δηλώνει ότι:
«Με κλειστά τα ευρωπαϊκά σύνορα, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την
εκδήλωση επιθέσεων σε στόχους ξένων συμφερόντων στη χώρα μας. Ποιος
μπορεί να εγγυηθεί ότι ένας τζιχαντιστής που έχει έρθει από τις εμπόλεμες
ζώνες, δεν μπορεί να σχηματίσει πυρήνα που θα ανοίξει πυρ σε κάποιο
ξενοδοχείο ελληνικού νησιού, όπου έχουν καταλύσει ξένοι τουρίστες;
Κανείς»

30
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Νέα στρατηγική άμυνας στην ασφάλεια
Αυτό που πράγματι βιώνουμε είναι

ένα νέο περιβάλλον ασύμμετρων

απειλών και διευρυνόμενου φόβου, υπό την απειλή των νέων μορφών
εγκληματικότητας.
Αυτό το νέο περιβάλλον ανασφάλειας θέτει επιτακτικά την ανάγκη
διαμόρφωσης ενός κοινού αμυντικού δόγματος ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
Σχεδόν 10 χρόνια πριν, το 2007, το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και
Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) εκδίδει με επιμέλεια του Διευθυντή
του, Θαν. Ντόκου, ένα συγκροτημένο κείμενο - μελέτη για την Ελληνική
Πολιτική Εθνικής Ασφάλειας31 στην πατρίδα μας.
Η μελέτη καταλήγει ότι στην χώρα μας, υπάρχει «διαχρονική αδυναμία
παραγωγής μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και αποτελεσματικού χειρισμού
κρίσεων και προκύπτει η ανάγκη θεσμοθέτησης ενός επιτελικού οργάνου
σε πρωθυπουργικό επίπεδο που θα εξασφάλιζε τη σαφήνεια των στοίχων,
τη σύνδεση των απαραίτητων υπηρεσιακών παραγόντων και τέλος τη γόνιμη
σύνθεση αντιτιθέμενων απόψεων. Για την αντιμετώπιση τόσο των εξ
ανατολών απειλής, όσο και άλλων (νέων) κινδύνων και ασύμμετρων
απειλών και προβλημάτων, απαιτείται η θεσμική και οργανωτική ενίσχυση
του μηχανισμού εθνικής ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων
καταστάσεων της χώρας μας. Κατά συνέπεια θα ήταν χρήσιμη η σύσταση
ενός επιτελικού οργάνου το οποίο θα είναι ικανό να θέτει και να σχεδιάζει
την ελληνική υψηλή στρατηγική καθώς και να συντονίζει και να ελέγχει –
αναφέροντας σχετικά στην πολιτική ηγεσία- τους φορείς που σύμφωνα με
το Σύνταγμα εμπλέκονται στη σχεδίαση και ανάπτυξη της…Βασικό στόχο
του προτεινόμενου θεσμικού πλαισίου αποτελεί η δημιουργία ενός
«κομβικού σημείου» όπου

τόσο σε καιρό ειρήνης, όσο και σε περίοδο

κρίσης- α διοχετεύεται η ροή πληροφοριών, θα διασταυρώνονται οι
πληροφορίες και θα διευκολύνεται η κοινή τους εκτίμηση για να συναχθούν
τα κατάλληλα συμπεράσματα, τα οποία στη συνέχεια θα κοινοποιούνται σε
31

http://www.eliamep.gr/old/eliamep/files/PP07_09_GR.pdf
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όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επιδίωξη θα αποτελέσει η θεσμοθέτηση
ενός συστήματος που θα καθιστά εύκολη και υποχρεωτική την
αλληλοενημέρωση των φορέων και υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στο
χώρο της εθνικής ασφαλείας.»
Σχεδόν 10 χρόνια μετά και το συνολικό πλέγμα της ασφάλειας, υφίσταται ,
ακόμα οι υστερήσεις που εντοπίστηκαν στη παραπάνω μελέτη.
Ο τ. Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. και πρ. Υπουργός Δημόσιας Τάξης Ε.Οικονόμου
σε πρόσφατο άρθρο του προτείνει32:
« Είναι πλέον καιρός με τη συναίνεση των πολιτικών κομμάτων, όπως και
κατά το παρελθόν έχω αναφερθεί, να διαμορφωθεί ένα δόγμα εσωτερικής
ασφάλειας για τη χώρα, το οποίο θα υπηρετείται από το συμβούλιο εθνικής
ασφαλείας ή όπως αλλιώς θέλει ονομαστεί και από έναν φορέα χειρισμού
κρίσεων που θα διασφαλίσει τη διακλαδικότητα και τη συνεργασία των
συναρμοδίων αρχών. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για να μην υπάρξει
αυτή η πολιτική συναίνεση στην ασφάλεια και να μη δημιουργηθούν αυτές οι
δομές. Εξάλλου, είναι ένα μοντέλο, το οποίο και σε πολιτικό και σε
στρατηγικό επίπεδο, η χώρα το έκτισε την περίοδο των Ολυμπιακών
Αγώνων. Οι δομές της ολυμπιακής ασφάλειας υπήρχαν, είχε εκπαιδευτεί
προσωπικό, λειτουργούσαν θεσμικά όργανα σε πολιτικό επίπεδο και σε
στρατηγικό, είχαμε και τη διακλαδική συνεργασία, αλλά δυστυχώς αυτά μετά
τις δάφνες της ολυμπιακής ασφάλειας και της επιτυχούς διεξαγωγής των
Ολυμπιακών Αγώνων τα αφήσαμε, ξεθώριασαν και ουσιαστικά τα
ξεχάσαμε.»
Στο ίδιο μήκος κύματος, κινούνται και οι επισημάνσεις του Επίκουρου
Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου Π.Ι.Τσάκωνα33:
«Διαπιστώνεται ένα σοβαρό θεσμικό κενό στο επίπεδο της ανάπτυξης
υψηλής στρατηγικής και στρατηγικής εθνικής ασφάλειας, που σχετίζεται με
την αδυναμία σαφούς καθορισμού των ζωτικών εθνικών συμφερόντων και
32
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ιεράρχησης μεταξύ πρωτευόντων και δευτερευόντων στόχων, ενώ
παρατηρείται μια αποσπασματική αντιμετώπιση των θεμάτων στρατηγικού
σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων, καθώς και μια δυσκολία συντονισμού
τόσο ανάμεσα στα υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, όσο και
μεταξύ αυτών και άλλων εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων, όπως το
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Για όλους τους παραπάνω λόγους,
σήμερα –περισσότερο από ποτέ– ο σχεδιασμός και η παραγωγή στρατηγικής
εθνικής ασφάλειας συνιστούν έναν τομέα όπου απαιτούνται δραστικές τομές
και μεταρρυθμίσεις.»
Σαφώς και η αντιμετώπιση των νέων απειλών, δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί αυτόνομα σε «εθνικό επίπεδο».
Μετά τα τελευταία χτυπήματα, όλες οι χώρες της Ε.Ε. δέχθηκαν ένα
«στρατηγικό αιφνιδιασμό»34 που δυστυχώς επιτεύχθηκε από τους
ισλαμιστές τρομοκράτες, αν και αναμένονταν τρομοκρατικές δράσεις, λόγω
του χρόνου και του τρόπου (πολλαπλές συγχρονισμένες επιθέσεις) αλλά και
του σημαντικού αριθμό απωλειών, προκαλώντας μία διάχυτη αμηχανία τόσο
σε κυβερνήσεις όσο και στους πληθυσμούς των Χωρών της.
Κλείνοντας αυτό το μικρό αφιέρωμα για τις σύγχρονες απειλές της
ασφάλειας

παραθέτουμε

ένα

μικρό

απόσπασμα

από

κείμενο

του

Αντιστράτηγου ε.α. Κωνσταντίνου Λουκόπουλου - Ερευνητή - Αναλυτή στο
Ινστιτούτο Αναλύσεων Άμυνας και Ασφάλειας35 που δημοσιεύτηκε πριν
περίπου τρεις μήνες:
«Δυστυχώς ο τρόμος έχει πλέον εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη. Αυτό
επεδίωξαν και αυτό πέτυχαν οι ισλαμιστές τρομοκράτες που αιματοκύλισαν
χθες τις Βρυξέλλες, όπως είχαν κάνει και οι όμοιοι τους στο Παρίσι την 13
Νοεμβρίου 2015. Με δύο τυφλές βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας (όπως
μας πληροφόρησαν οι ίδιες οι βελγικές αρχές), απλές στην σύλληψη και στην
εκτέλεση, προκάλεσαν μαζικές απώλειες και δημιούργησαν τον
επιδιωκόμενο τεράστιο επικοινωνιακό αντίκτυπο. «Είμαστε εδώ και όποτε
θέλουμε σας κτυπάμε, δεν είστε πλέον ασφαλείς, ούτε οι κρατικές σας
34
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αρχές μπορούν να σας προστατέψουν». Αυτό ακριβώς ούρλιαξαν μέσα από
τον απόκοσμο θρησκευτικό τους φανατισμό!... Η τρομοκρατία δεν είναι πια…
ante portas, αλλά έχει ήδη εισέλθει στις χώρες μας. Αιφνιδιαστήκαμε για
μία ακόμα φορά, γιατί, όταν αυτή ήλθε και κτύπησε το Παρίσι, απλά δεν
ηττήθηκε δεν έφυγε…αλλά έμεινε! Ας το ομολογήσουμε, αισθανόμαστε
πλέον ανασφαλείς και, μας αρέσει δεν μας αρέσει, είμαστε πλέον σε πόλεμο,
ασύμμετρο μεν, αλλά πόλεμο…Η Ευρώπη και η δημοκρατική Δύση μπορεί
βέβαια να μην είναι ανοχύρωτη, αλλά είναι αναμφίβολα ευάλωτη. Έχουμε
μία άνευρη και πλαδαρή Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δυστυχώς κάθε άλλο
παρά… Ένωση είναι, ενώ το κύρος των ηγετών της βρίσκεται στα
χαμηλότερα επίπεδα. Με άνευρο και πλαδαρό τρόπο αντιμετωπίζει όλα τα
θεωρούμενα κοινά προβλήματα…Και μιας και ο αναγνώστης μπορεί να
αναρωτηθεί, εμείς στην Ελλάδα κινδυνεύουμε… θα απαντήσω, ναι χωρίς
καμία αμφιβολία. Μπορεί όχι στο ίδιο επίπεδο με άλλες χώρες της δυτικής
Ευρώπης, αλλά οπωσδήποτε διατρέχουμε και εμείς κίνδυνο. Οι υπηρεσίες
ασφαλείας της χώρας βρίσκονται σε εγρήγορση και επιφυλακή και υπάρχουν
αρκετές περιπτώσεις που παράνομα εισελθόντα πρόσωπα στη χώρα είχαν
επιβαρυντικά στοιχεία για διασύνδεση με τον ISIS. Απαιτείται όμως και
εγρήγορση των ιδίων των πολιτών…Κλείνοντας δεν μπορώ να μην
επισημάνω το γεγονός ότι, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, δεν
σχολιάσθηκε η… «προφητική» δήλωση του Τούρκου Προέδρου, Recep
Tayyip Erdoğan, ο οποίος την προηγούμενη Παρασκευή στο Canakale είχε
μιλήσει για επίθεση στις Βρυξέλλες, συνδέοντας την ισλαμιστική
τρομοκρατία με αυτή που ασκείται από τους Κούρδους αυτονομιστές με τις
διαδοχικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Άγκυρα και στην
Κωνσταντινούπολη. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο η βόμβα
που εξερράγη στην Άγκυρα να μην μπορεί να εκραγεί στις Βρυξέλλες ή σε
οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή πόλη». Η δε σημερινή του «καταδίκη» όπως
και η καταδίκη που είχε εκφράσει ο Τούρκος πρωθυπουργός, Ahmet
Davoutoglou, μετά το Παρίσι είχαν
καταδικάζουμε αλλά…φταίτε» και εσείς.»
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