
Την κατάσταση που οδήγησε στην 
επίθεση στο Charlie Hebdo, το 
πρόβληµα του ισλαµικού εξτρε-
µισµού αλλά και την ευθύνη της 

ίδιας της ∆ύσης για την τροµοκρατική του 
έκφανση αναλύει Στο ΧΩΝΙ η καθηγήτρια 
∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Πει-
ραιά, Μαίρη Μπόση.

Τι έγινε στο Παρίσι;
Στο Παρίσι έγινε µια τροµοκρατική πρά-

ξη. H οποία ήταν µάλιστα αναµενόµενη 
εδώ και τρία χρόνια. Την περίµεναν οι δι-
ωκτικές αρχές στην Ευρώπη. Είχαν κρού-
σει τον «κώδωνα του κινδύνου» εδώ και 
κάποια χρόνια, ιδίως σε ό,τι αφορά επιθέ-
σεις ή εκδηλώσεις πράξεων βίας από α-
κραίους ισλαµιστές στην Ευρώπη. 
Εννοούµε, δηλαδή, τα µέλη εκείνων 
των στρωµάτων του Ισλάµ που 
δεν είναι ενσωµατωµένα στην 
κοινωνία και έχουν περάσει 
από µια φάση ριζοσπαστικο-
ποίησης.

Οµως, παρόλο που οι 
δράστες στο Παρίσι είχαν 
τη γαλλική υπηκοότητα, 
η ειδησεογραφία και ο πο-
λιτικός λόγος µιλούν για ισλα-
µικό εξτρεµισµό. Είναι αυτό ένα 
νέο φαινόµενο;

Στην ευρωπαϊκή ήπειρο, και κυρίως 
στις πρώην µεγάλες αποικιοκρατικές δυ-
νάµεις, υπάρχουν σηµαντικές, σε µέγεθος, 
πληθυσµιακές οµάδες που πρόσκεινται στο 
Ισλάµ. Η Γαλλία έχει τη µεγαλύτερη. Μι-
λάµε δηλαδή για 5 εκατοµµύρια µουσουλ-
µάνους -καταγεγραµµένα άτοµα- ως και 7 
εκατοµµύρια µη καταγεγραµµένα. Βεβαίως, 
πολλούς µουσουλµάνους έχουν κι άλλες 
χώρες, όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, το Βέλ-
γιο κ.α. Οµως είναι σηµαντικό να τονιστεί 
ότι πρόκειται, στη συντριπτική τους πλει-
ονότητα, για φιλήσυχους και λίγο ή πολύ 
ενσωµατωµένους στην κοινωνία πολίτες 
που συµµετέχουν στις διαδικασίες και την 
καθηµερινότητα του κράτους στο οποίο 
ζουν.

Αυτό που είναι νέο φαινόµενο και που 
έχουµε παρατηρήσει τα τελευταία 3-4 χρό-
νια είναι η περιθωριοποίηση, ή η αδυναµία 
ενσωµάτωσης στον πληθυσµό αυτό, µου-
σουλµάνων νεότερων στην ηλικία. Την 
περιθωριοποίηση αυτή ακολουθεί η ριζο-

σπαστικοποίηση 
αυτών των αν-

θρώπων.

Τι ακριβώς σηµαίνει αυτό;
Σηµαίνει ανάπτυξη ακραίας συµπερι-

φοράς, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, και είναι 
αποτέλεσµα τριών παραγόντων:
■ Ο πρώτος είναι η «θητεία» στη φυ-
λακή. Σε µεγάλο βαθµό λόγω της οικονο-
µικής κρίσης, αρκετοί άνθρωποι καταφεύ-
γουν στη µικροεγκληµατικότητα και κατα-
λήγουν στη φυλακή. Κι είναι εντονότερη 
η επίδραση αυτής σε άτοµα που έχουν 
γκετοποιηθεί – για παράδειγµα λόγω της 
αδυναµίας ή και της απροθυµίας της κυ-
ρίαρχης εθνοπολιτισµικής οµάδας να τα 
ενσωµατώσει.
■ Ο δεύτερος παράγοντας είναι η δρά-
ση των ιµάµηδων στα τεµένη – και της 
Γαλλίας και της Ευρώπης γενικώς. Οι δι-
ωκτικές αρχές έχουν εντοπίσει εξτρεµιστές, 
ιµάµηδες, που είναι γνωστοί και δεν κρύ-
βονται για τις απόψεις τους. Αυτοί λοιπόν 
«στρατολογούν» και ωθούν τους Ευρωπαί-
ους µουσουλµάνους ώστε να «περάσουν» 
στον εξτρεµισµό. Για παράδειγµα να γίνουν 
από Γάλλοι εργαζόµενοι, µαχητές στο ISIS.

■ Ο τρίτος παράγοντας είναι το διαδί-
κτυο. Εχει καταγραφεί ότι η Αλ Κάιντα, 
για παράδειγµα, διαχειρίζεται 4.000 ιστο-
σελίδες παγκοσµίως, τις οποίες «ανεβάζει» 
και «κατεβάζει» σε εβδοµαδιαία βάση. Λό-
γω της ταχύτητας αυτής δεν µπορούν τα 
τµήµατα ηλεκτρονικής ασφάλειας των 
δυτικών κρατών να τις εντοπίσουν. Βλέ-
πουµε επίσης ότι η κινητικότητα του Ισλα-
µικού Κράτους στο ίντερνετ είναι τεράστια, 
εν πολλοίς και χάρη στα µέλη του που 
βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος κι έχουν 
προσχωρήσει σε αυτό.

Τo ISIS επιδοκίµασε την επίθεση 
στο Charlie Hebdo. Από την άλλη, 
η Αλ Κάιντα Υεµένης ανέλαβε την 
ευθύνη. ∆ιακρίνουµε µια «κόντρα» 
εδώ;

Το ISIS κατάφερε να κάνει αυτό που 
δεν κατάφερε η Αλ Κάιντα, να δηµιουργή-
σει δηλαδή ισλαµικό χαλιφάτο, κρατικό 
µόρφωµα που να απειλεί ανοιχτά τη ∆ύση. 
Υπάρχει έντονος θρησκευτικός ανταγωνι-
σµός σίγουρα, για παράδειγµα η οργάνω-
ση της Αλ Νούσρα προσχώρησε στο Ισλα-
µικό Κράτος θεωρώντας ότι η Αλ Κάιντα 
«έχασε το παιχνίδι» και ότι δεν ήταν αρκε-

τά «ακραία». Η Αλ Κάιντα Υεµένης, είναι κι 
αυτή πιο «κοντά» στο εξτρεµιστικό σκέλος 
του Ισλάµ.

Ευρωπαίοι και άλλοι ηγέτες έσπευ-
σαν να δώσουν το παρών στη δια-
δήλωση στο Παρίσι. Πώς το σχολι-
άζετε;

Θετικό. Αλλά θα ήταν προτιµότερο αν 
αρκετά από τα κράτη των δυτικών δεν 
χρηµατοδοτούσαν κιόλας το ISIS. Το πρό-
βληµα είναι ότι γίνεται αποδεκτό ή έστω 
ανεκτό. Χρηµατοδοτήθηκε από τη ∆ύση 
και τους Αραβες συµµάχους της, διευκο-
λύνθηκε από την Τουρκία κι έγινε προο-
ρισµός-διέξοδος για τους ριζοσπαστικο-
ποιηµένους µουσουλµάνους «Ευρωπαίους 
του περιθωρίου». Ετσι συστάθηκε ένας 
µισθοφορικού τύπου στρατός µε έντονες 
θρησκευτικές και εξτρεµιστικές αποχρώ-
σεις. ∆ηλαδή µαχητές και αµοιβόµενοι και 
θρησκευόµενοι. Ετσι φτιάχτηκε παλιότερα 
και η Αλ Κάιντα. Οπως η ∆ύση στήριξε 
τον Μπιν Λάντεν µε κεφάλαια -κι όχι 
µόνο- σήµερα επαναλαµβάνεται το ίδιο µε 
το ISIS. Κι όλα αυτά έχουν φανερωθεί από 
πηγές του ίδιου του αµερικανικού Κογκρέ-
σου.
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Το Charlie Hebdo 
ως σύµπτωµα 
ριζοσπαστικοποίησης 
των νέων, µουσουλµάνων 
της Ευρώπης

Τροµοκρατική «ρεβάνς»    για τις επεµβάσεις της ∆ύσης

Τo ΧΩΝΙ ΚΡΑΤΑΕΙ O 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΙ∆ΗΣ
(alex1.mz@gmail.com)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΜΑΙΡΗ ΜΠΟΣΗ

«Το ISIS 
κατάφερε να 

κάνει αυτό που δεν 
κατάφερε η Αλ Κάιντα, 

να δηµιουργήσει δηλαδή 
ισλαµικό χαλιφάτο, 

κρατικό µόρφωµα που 
να απειλεί ανοιχτά 

τη ∆ύση»

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα Μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης απέδειξαν ότι το «µπλοκ» των 
αρχηγών, κατά τη διαδήλωση στο Παρίσι, βρισκό-
ταν χιλιόµετρα µακριά από το ένα εκατοµµύριο 
διαδηλωτών, πολύ καλά φρουρούµενο. Σχηµατίζο-
ντας, απλώς, µια ανθρώπινη «πυραµίδα», επέτρε-
ψαν στους φωτογράφους να τους φωτογραφίσουν 
µε τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται ότι ηγούνται 
µιας µεγάλης πορείας.



Και πώς φτάνουµε από το ISIS στο 
πρόβληµα της τροµοκρατίας στην 
Ευρώπη; 

Ο πόλεµος στο Ιράκ και τη Συρία δηµι-
ουργεί µαύρες τρύπες. Αυξάνει το βάθεµα 
του ρήγµατος που προκαλείται στις ευρω-
παϊκές κοινωνίες. Εχουµε πάνω από 15.000 
Ευρωπαίους -µουσουλµάνους- πολίτες που 
µάχονται στο πλευρό του ISIS. Προκύπτει, 
βέβαια, ένα ερώτηµα. Για ποιο λόγο ανέ-
χθηκαν οι Ευρωπαίοι να «φεύγουν» από 
το έδαφός τους άνθρωποι που συνδέονται 
µε το Ισλάµ και το έγκληµα ταυτόχρονα;

∆ιότι υπάρχει τεράστιο πρόβληµα, κα-
θώς αυτοί επιστρέφουν στις χώρες τους. 
Και επιστρέφουν όχι ξαφνικά, γιατί τελεί-
ωσε ο «αγώνας» των τζιχαντιστών για πα-
ράδειγµα, αλλά γιατί πολύ απλά στέλνονται. 
Στέλνονται µε στόχο τη µεταφορά του πο-
λέµου σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτή η δια-
δικασία εκφράζεται µε την εκδήλωση τρο-
µοκρατίας.

∆εν είναι λίγοι εκείνοι που συγκρί-
νουν την επίθεση στο Παρίσι µε 
αυτή στις ΗΠΑ την 11η Σεπτεµβρί-
ου 2001. Είναι το ίδιο;

Σε καµία περίπτωση. Η 11η Σεπτεµβρί-

ου είχε να κάνει µε ασύµµετρη απειλή κι 
εντάσσεται στο σκεπτικό της στρατιωτικής 
ορολογίας περί ασύµµετρου πολέµου. Ε-
πρόκειτο για χτύπηµα σαφώς ισχυρότερο 
και πιο πολύνεκρο από αυτό στο Charlie 
Hebdo, το οποίο ήταν κλασική τροµοκρα-
τική ενέργεια, χωρίς βεβαίως να παραγνω-
ρίζουµε τον τραγικό χαµό των νεκρών 
δηµοσιογράφων, οµήρων και αστυνοµικών. 

Κάθε µέρα συµβαίνουν τέτοια τροµο-
κρατικά χτυπήµατα σε πλήθος χωρών σε 
Αφρική και Ασία, µε πολλά θύµατα, αλλά 
τα ΜΜΕ στη ∆ύση αδιαφορούν. ∆υστυχώς, 
«εξανίστανται» µόνο αν συµβεί κάτι τέτοιο 
σε δυτικό έδαφος, πράγµα που δείχνει µια 
επικρατούσα αντίληψη ότι ο δυτικός πο-
λίτης είναι ειδικού βάρους κι αυτό επιδει-
νώνει το ρήγµα µεταξύ Ισλάµ και ∆ύσης.

Βλέπουµε ότι τα σώµατα ασφαλεί-
ας βρίσκονται επί ποδός σε όλη την 
Ευρώπη. Οι Αγγλογάλλοι βρίσκο-
νται σε στρατιωτική ετοιµότητα… 
Μυρίζει πόλεµος;

∆εν µπορούµε να µπούµε σε σενάρια. 
Αλλά υπάρχει ένα µοτίβο. Η τροµοκρατία 
δεν είναι πόλεµος, ορίζεται υποκειµενικά. 
Από το 2001 εξισώθηκε µε τον πόλεµο. Κι 

επανέρχεται αυτή η οπτική σήµερα µε το 
χτύπηµα στο Charlie Hebdo, ακριβώς για-
τί έχει προηγηθεί το χτύπηµα στους ∆ίδυ-
µους Πύργους. Η επανάληψη αυτή εδραι-
ώνει, νοµιµοποιεί κατά τρόπον τινά το 
σκεπτικό ότι κάθε φορά που σηµειώνεται 
τροµοκρατική ενέργεια, µπορείς να κάνεις 
πόλεµο. Να βοµβαρδίσεις ένα κράτος ή 
κράτη που καθ’ υποψίαν προέρχονται ή 
συνδέονται οι δράστες.

Το θέµα είναι ότι η τροµοκρατία έχει 
περάσει στο αντικείµενο των ενόπλων δυ-
νάµεων. Οι Γάλλοι κατέβασαν στρατό, χω-
ρίς να υπάρχει αντίπαλος στρατός ή κάποια 
εισβολή. Και µάλιστα µε την αποδοχή των 
πολιτών. Η τροµοκρατία δηλαδή ευνοεί το 
συντηρητισµό και τον αυταρχισµό.

Την ίδια στιγµή, έχει διεθνοποιηθεί, 
δηλαδή ξεπερνά τα σύνορα του έθνους 
κράτους. Κι αφού διεθνοποιείται η τροµο-
κρατία, διεθνοποιείται και η συνεργασία 
µεταξύ κρατικών αρχών, η ανταλλαγή 
πληροφοριών κ.λπ.

Υπάρχει συστηµατική αντιµετώπι-
ση του φαινοµένου; Η Ελλάδα πρέ-
πει να ανησυχεί;

Ουσιαστική αντιµετώπιση σηµαίνει 

πρόληψη – και πρόληψη δεν υπάρχει. ∆εν 
υπάρχει αλλαγή αντιλήψεων και συµπε-
ριφορών της ∆ύσης απέναντι στα ισλαµι-
κά κράτη και τις αποικίες τους. Υπάρχει 
µόνο καταστολή, ολοένα και πιο ισχυρή, 
αλλά αυτή η επεµβατικότητα δεν προλαµ-
βάνει τη ριζοσπαστικοποίηση και τον εξ-
τρεµισµό. 

Για την Ελλάδα δεν συντρέχουν αντί-
στοιχες συνθήκες. Η Ελλάδα δεν έχει τέ-
τοιους µουσουλµανικούς πληθυσµούς. 
Είναι ανοησίες όσα λέγονται ότι οι µου-
σουλµάνοι της χώρας µας, που είναι µετα-
νάστες και παράνοµοι µετανάστες, θα κα-
ταφύγουν στην τροµοκρατία. Ο όποιος 
κίνδυνος προέρχεται από τους εξτρεµιστές 
και εν δυνάµει εξτρεµιστές που χρησιµο-
ποιούν την Ελλάδα ως δίοδο για να φτά-
σουν ή να επιστρέψουν από τη Μέση Α-
νατολή. ∆ιότι δεν υπάρχουν στεγανά και 
κλειστά σύνορα. Το αποικιοκρατικό παρελ-
θόν και η σύγχρονη επεµβατική συµπερι-
φορά της ∆ύσης στην αποδόµηση κρατών, 
σε συνδυασµό µε την παγκοσµιοποίηση 
της οικονοµίας και της πληροφορίας, άλ-
λαξε τα πάντα. Και όπως δείχνουν τα δε-
δοµένα σήµερα, το επόµενο µεγάλο πρό-
βληµα θα είναι η Αφρική. 
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Κάποιοι τα 
έλεγαν...

Α.Μ.

www.nerit.gr
(Το ΧΩΝΙ έχει προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη 

και διεκδικεί το dοmain name που πρώτο κατοχύρωσε)

www.toxwni.gr

Τροµοκρατική «ρεβάνς»    για τις επεµβάσεις της ∆ύσης

Οσα συνέβησαν σε πολιτικό επίπεδο 
µετά την επίθεση στο Charlie Hebdo 

έχουν δύο επίπεδα «ανάγνωσης». Το 
πρώτο αφορά στην υπερβολική, για τα 
δεδοµένα τους, και προφανώς επιτηδευ-
µένη ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων 
και άλλων ηγετών, που έσπευσαν να 
συµµετάσχουν στις διαδηλώσεις του 
Παρισιού στις 11 Ιανουαρίου. Η συµµετο-
χή πολιτών ήταν µεγαλειώδης, όµως δεν 
ηγούντο αυτής οι αρχηγοί κρατών, όπως 
«έδειχναν» οι επίσηµες φωτογραφίες που 
κυκλοφόρησαν στα ΜΜΕ. 
Επρόκειτο για µια «ιδανική» ευκαιρία 
δηµοσιότητας για το Γάλλο πρόεδρο 
Φρανσουά Ολάντ, του οποίου τα ποσοστά 
κυµαίνονται µόλις στο 15%, ενώ συνοδεύ-
θηκε βεβαίως και από τους οµολόγους του 
ή κορυφαίους αξιωµατούχους από τη Γερ-
µανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ισπανία, 
την Ιταλία, την Κοµισιόν, το Ισραήλ, τις 
ΗΠΑ, τον ΟΗΕ, οκτώ αραβικές χώρες, κ.α. 
Αυτή λοιπόν η ευκαιρία, που άδραξαν 
Ευρωπαίοι, Αµερικανοί και Ισραήλ –πλην 
της Τουρκίας, αφού η Αγκυρα τα «γύρι-
σε»- µαρτυρά το δεύτερο επίπεδο ανάγνω-
σης των πολιτικών εξελίξεων. Μια µατιά 
στα σηµεία και γεγονότα των τελευταίων 
ηµερών είναι αρκετή για να καταλάβει 
κανείς ότι η γαλλική –κι όχι µόνο- δηµό-
σια και πολιτική «ζωή» εισέρχεται σε µια 

άνευ προηγουµένου στρατιωτικοποίηση, 
φαινοµενικά στο όνοµα της προστασίας 
της ελευθερίας της έκφρασης.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΑΣ �ΑΝΤΙΤΡΟΜΟ�
ΚΡΑΤΙΚΗΣ	 ΑΤΖΕΝΤΑΣ
Από το χτύπηµα στο Παρίσι, στη Γαλλία, 
τουλάχιστον 54 άτοµα έχουν συλληφθεί 
και δικαστεί υπό ειδικό καθεστώς για 
«ενθάρρυνση τροµοκρατικών ενεργειών» 
-ακόµα κι αν επρόκειτο µόνο για αναρ-
τήσεις στο twitter-, στο πλαίσιο των 
αντιτροµοκρατικών επιχειρήσεων της 
γαλλικής αστυνοµίας. Ο νέος αντιτροµο-
κρατικός νόµος βρίσκεται σε πλήρη εφαρ-
µογή µε οδηγίες που µοιράζονται στους 
δικαστές ανά τη γαλλική περιφέρεια. Το 
παραµικρό σχόλιο υπέρ των αδελφών 
Kouachi µπορεί να θεωρηθεί αδίκηµα. Εν 
τω µεταξύ το γαλλικό υπουργείο Αµυνας 
ανακοίνωσε την κινητοποίηση τουλά-
χιστον 10.000 στελεχών των ενόπλων 
δυνάµεων και 120.000 στελεχών ασφα-
λείας σε εκατοντάδες αστικά σηµεία, από 
σιδηροδροµικούς σταθµούς µέχρι εµπο-
ρικά κέντρα. Ακολούθησαν παρόµοιες 
κινήσεις από τη βρετανική κυβέρνηση, 
µε την αστυνοµία να ανεβάζει το επίπεδο 
απειλής και τις αρχές να µιλούν για σοβα-
ρό ενδεχόµενο επίθεσης στην Αγγλία.
Το Βέλγιο, επίσης, κινητοποίησε 300 στε-

λέχη των ενόπλων δυνάµεων –για πρώτη 
φορά µετά από 30 χρόνια- µόνο στις Βρυ-
ξέλλες και στην Αµβέρσα για περιπολίες. 
Ακολούθησαν αλλεπάλληλες αστυνοµικές 
επιχειρήσεις µε 13 συλλήψεις υπόπτων 
για τροµοκρατία, ενώ δύο ύποπτοι σκοτώ-
θηκαν από αστυνοµικά πυρά. Ακόµη 12 
συλλήψεις σηµειώθηκαν στη Γερµανία, 
ατόµων που θεωρήθηκαν ότι σχετίζονται 
µε το Ισλαµικό Κράτος. Τέλος, Ισπανία 
και Ιταλία αυστηροποιούν το καθεστώς 
ελέγχων στους ταξιδιωτικούς κόµβους και 
την παρακολούθηση δηµοσίων χώρων σε 
περιοχές µε µουσουλµανικό πληθυσµό.
Υπενθυµίζεται ότι µε εντολή του Γάλλου 
προέδρου Ολάντ, το αεροπλανοφόρο 
Charles de Gaulle απέπλευσε προς τον 
Περσικό για συµµετοχή σε επιχειρήσεις 
κατά του ISIS στο Ιράκ. Στην εν εξελίξει 
επιχείρηση, ονόµατι Chammal, συµµε-
τέχουν ήδη 800 Γάλλοι στρατιώτες και 
γαλλικά µαχητικά. Η Γαλλία διαθέτει τη 
δεύτερη µεγαλύτερη δύναµη κρούσης στο 
συνασπισµό κατά των τζιχαντιστών, µετά 
τις ΗΠΑ. Κι όπως δήλωσε ο αναλυτής 
του αµερικανικού, στρατιωτικού think 
tank RAND, Christopher Chivvis, «µια 
αντιτροµοκρατική επιχείρηση κατά της 
Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο είναι 
πραγµατικά πιθανή».
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