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Κατά την εκτίµησή µας το ζήτηµα του πολιτικού Ισλάµ, δηλαδή του ριζοσπαστικού Ισλάµ, 

αφορά ουσιαστικά ένα πολύ γενικότερο πρόβληµα: τη βαθιά ρήξη µεταξύ δυτικών και µη δυτικών 

κοινωνιών. Το τελευταίο διάστηµα η σχέση αυτών των δύο γεωγραφικών χώρων (και στην ουσία 

διαφορετικών πολιτισµικών σφαιρών) οδηγείται στα άκρα, τόσο σε στενά πολιτικό επίπεδο 

(προσφυγικό, άνοδος της λαϊκιστικής ακροδεξιάς, στρατιωτικές επεµβάσεις κ.ά.) όσο και σε ένα 

ευρύτερο επίπεδο που αφορά συζητήσεις ουσίας (κρίση των φιλελεύθερων αξιών, της 

πολυπολιτισµικότητας, της ανοχής εντός της ∆ύσης κ.λπ.). Γι' αυτό ο Χάντινγκτον και η γνωστή 

του θέση για την επερχόµενη «σύγκρουση πολιτισµών» καθίσταται ξανά της µόδας. Συχνές, επίσης, 

είναι οι συζητήσεις για τα αδιέξοδα της πολυπολιτισµικότητας και για το πώς ο εν λόγω θεσµός 

τείνει µάλλον να γεννά συγκρούσεις παρά να οδηγεί στη λεγόµενη πλουραλιστική κοινωνία. Μαζί 

µε την κρίση που αντιµετωπίζει ο φιλελεύθερος πολιτισµός, την οποία τόσο εµφατικά µας 

αποκαλύπτει η αντιπαράθεση της ∆ύσης µε το πολιτικό Ισλάµ, οξύνεται και η κρίση των 

αντιπροσωπευτικών θεσµών οι οποίοι, όλο και περισσότερο, µοιάζουν ξένοι, αν όχι εχθρικοί, σε 

ένα κοµµάτι των δυτικών κοινωνιών. Χαρακτηριστικό είναι το πώς βιώνει ο µέσος λευκός 

Ευρωπαίος την σηµερινή κατάσταση: υποβαθµισµένος κοινωνικά και οικονοµικά, αποξενωµένος 

από ένα φιλελεύθερο πολιτιστικό περιβάλλον που δεν µιλά τη γλώσσα του, νιώθει περισσότερο 

οικία µε µία γλώσσα δεξιά και λαϊκιστική που τονίζει την εσωστρέφεια και την επιστροφή στις 

ρίζες παρά µε τον κοσµοπολίτικο λόγο της Αριστεράς, για την οποία η λαϊκότητα κι η ανάγκη για 

ρίζες έχει καταλήξει να θεωρείται ίδιον των δεξιών/ρατσιστικών αντιλήψεων. Ας το δούµε και µε 

πιο στενούς πολιτικούς όρους: ποιος κρατά όρθια την Ε.Ε., ποιος πιστεύει στοιχειωδώς σε αυτόν 

τον θεσµό πέρα από µια χούφτα τεχνοκρατών πολιτικών; Τα αδιέξοδα είναι τόσο ορατά σε κάθε 

πτυχήτης ∆ύσης που είναι να βάζει κανείς τα γέλια και τα κλάµατα.   

 Το θέµα της αποψινής κουβέντας έχει την ιδιαιτερότητα να µας φέρνει όλους σε αµηχανία 

γιατί θέτει εκ των πραγµάτων βαθιά διλήµµατα πολιτικά. Αν το καλοσκεφτούµε, µόλις κάποιος 

µπει στη διαδικασία να σχολιάσει έναν ξένο πολιτισµό, πέρα απ' το να οδηγείται στο προφανές, 

δηλαδή στο να µαθαίνει για έναν άλλο πολιτισµό, καταλήγει να αναρωτιέται και για τα θεµέλια του 

δικού του. Άλλωστε µέσα απ' τον δικό του πολιτισµό θα µιλήσει για έναν άλλο. Ως εκ τούτου, η 

κουβέντα για τις δυτικές και µη δυτικές κοινωνίες καταλήγει να είναι µια κουβέντα για το τι είναι η 

∆ύση, τι είναι η πολιτική στην ∆ύση, τι είναι η Αριστερά κι ο αναρχισµός στη ∆ύση και τι 

σηµαίνουν όλα αυτά σε σχέση µε τον ισλαµισµό;  



Βλέπουµε πόσο περίπλοκα είναι τα πράγµατα και πόσα θέµατα µπαίνουν µόλις κάποιος 

ανοίγει το θέµα δυτικών και µη δυτικών κοινωνιών. Η πολυσχιδία του εν λόγω ζητήµατος είναι 

τέτοια που µια απάντηση και µια ερµηνεία ενός επιµέρους φαινοµένου (π.χ. τζιχαντισµός) µάλλον 

ανοίγει περισσότερο την κουβέντα παρά την κλείνει. Συνοψίζοντας: το θέµα προς συζήτηση αφορά 

τις σχέσεις που έχουν διαµορφωθεί µεταξύ των ∆υτικών και µη δυτικών κοινωνιών και ιδιαίτερα, 

την οξεία µορφή που έχει λάβει αυτή η σχέση το τελευταίο διάστηµα µετά τις επιθέσεις σε Γαλλία 

και Βρυξέλλες.  

 Τον Μάρτιο του 2015, µε αφορµή τις επιθέσεις στην Γαλλία, εκδώσαµε µια µπροσούρα µε 

τίτλο «Για τις επιθέσεις στο Σαρλί Εµπτό: ένα σχόλιο για το ιστορικό τέλος της Αριστεράς ως 

χειραφετητικού κινήµατος» και ύστερα, µέσω του περιοδικού µας, ξεκινήσαµε µια σχετικά µικρή 

έρευνα πάνω στη σχέση Ισλάµ και ∆ύσης, µεταφράζοντας συγγραφείς όπως είναι ο Κριστόφ 

Γκιλουί και ο αιγύπτιος Φουάντ Ζακαριγιά. Οι τελευταίοι καταπιάνονται µε θέµατα όπως η κρίση 

του κοινωνικού δεσµού µέσα στο πλαίσιο της πολυπολιτισµικότητας, όπως επίσης, µε κάποιες 

εγγενείς παθογένειες των αραβικών κοινωνιών που γεννούν µια πολύ προβληµατική σχέση µε τη 

∆ύση. Θελήσαµε να ασχοληθούµε µε αυτά τα ζητήµατα γιατί πάνω απ' όλα πιστεύουµε ότι αυτά τα 

µεγάλα θέµατα δεν µπορούν να αναδειχθούν µέσω απλοϊκών ερµηνειών του τύπου: «για όλα φταίει 

ο ιµπεριαλισµός» [όπως αναφέρει και το τελευταίο φύλλο της αναρχικής εφηµερίδας ΑΠΑΤΡΙΣ 

(αρ. Φύλλου: 32), «το ISIS δεν είναι ένα τέρας, είναι ο άσωτος υιός των ιµπεριαλιστών»], ή 

αφελών αναλύσεων που ανάγουν την προσχώρηση των δυτικοθρεµένων µουσουλµάνων στο ISIS 

αποκλειστικά στην γκετοποίηση που βιώνουν αυτά τα κοµµάτια του πληθυσµού, ή ακόµη και στον 

αναπτυσσόµενο ρατσισµό των δυτικών κοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι κυρίαρχο σε 

αυτές τις αφηγήσεις είναι ότι ο παράγοντας θρησκεία ή ορισµένα στοιχεία του ισλαµικού και 

αραβικού πολιτισµού, δεν παίζουν κάποιον ρόλο στα ερµηνευτικά µας εργαλεία. Σύµφωνα µε τα 

τελευταία οι ιστορικές εξελίξεις ερµηνεύονται απλώς µέσω των συµφερόντων, των οικονοµικών 

και πολιτικών κινήτρων ή της ταξικής πάλης, ενώ ο παράγοντας των επιθυµιών, των αξιών, της 

ιδεολογίας και των µακρών παραδόσεων είναι ασήµαντος ή, έστω, δευτερεύων. Εµείς διαφωνούµε 

µ' αυτό και δίνουµε πάντα σηµασία στην εικόνα που έχει µια κοινωνία για τον εαυτό της. 

   Η αντιπαράθεση για το πολιτικό Ισλάµ είτε οδηγεί στο επικίνδυνο «οι µουσουλµάνοι είναι 

εν δυνάµει τροµοκράτες» είτε στο µονοδιάστατο «η ∆ύση έσπειρε ανέµους, τώρα θερίζει θύελλες». 

∆ύσκολο να πάρει θέση κάποιος, και πολύ περισσότερο, δύσκολο να µην παρεξηγηθεί τη στιγµή 

που διαφωνεί και µε τις δύο θέσεις. Κατά τη γνώµη µας οι µη δυτικές κοινωνίες είναι κοινωνίες 

που έχουν ευθύνη και λόγο πάνω στην ιστορία τους, πάνω στις επιλογές και τις λύσεις που 

προσπαθούν να δώσουν στα προβλήµατά τους -ακόµη κι αν αυτές οι επιλογές ανά περιόδους 

υπονοµεύονταν από εξωτερικές ιµπεριαλιστικές παρεµβάσεις. Το να µην αναγνωρίζουµε στις µη 

δυτικές κοινωνίες αυτενέργεια, δηλαδή ευθύνη, είναι σαν να αποδεχόµαστε την πλέον 



δυτικοκεντρική άποψη, σύµφωνα µε την οποία το κέντρο απ' το οποίο καθορίζονται οι εξελίξεις 

είναι πάντα η ∆ύση, άσχετα αν αυτές οι εξελίξεις κρίνονται αρνητικά (όπως είναι στην 

αριστερή/αναρχική αφήγηση περί αντιιµπεριαλισµού) είτε θετικά, όπως έχουµε συνηθίσει µε τις 

δυτικές ηγεσίες που δεν έχουν µπει ακόµη στη διαδικασία να αναλάβουν ευθύνες για το µπάχαλο 

που δηµιούργησαν στην Μ. Ανατολή. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως ο πρώην δήµαρχος 

της Ν. Υόρκης, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα ότι η Κλίντον είναι ιδρυτικό µέλος του ISIS, 

υπονοώντας, προφανώς, ότι έχει ευθύνες για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή
1
.   

 ∆εν αρκεί, νοµίζουµε, να αντιπαρατεθούµε µόνο µε τις αντιιµπεριαλιστικές απλουστεύσεις. 

Αντιθέτως, έχει νόηµα να τονίσουµε και τις βαθιές αντιδυτικές απόψεις που υπάρχουν στους 

ευρύτερους ελευθεριακούς χώρους. Οι εµµονές περί του απόλυτου κακού που λέγεται ∆ύση, η 

οποία έχει µάθει σε όλη την ιστορία της να εκτρέφει τέρατα όπως είναι το ISIS, δε βοηθά σε τίποτε 

άλλο παρά στο να καταριόµαστε τους δυτικούς, να ευνουχιζόµαστε διανοητικά και να δίνουµε 

άφεση αµαρτιών στις µη δυτικές κοινωνίες. Χρειάζεται µια ισορροπία. Για να µην παρεξηγηθούµε, 

η ∆ύση έχει ασφαλώς µεγάλες ευθύνες: αρχικά, ο άγαρµπος και στενόµυαλος τρόπος µε τον οποίο 

θέλησε να αντιµετωπίσει τους εχθρούς της, από τον ψυχρό πόλεµο και ύστερα (ας θυµηθούµε 

απλώς την βοήθεια των Αµερικάνων προς τον Μπιν Λάντεν στον πόλεµό του µε τους σοβιετικούς 

το ’79, όταν οι τελευταίοι είχαν επέµβει στο Αφγανιστάν)· δεύτερον, µια σειρά από πολιτιστικές 

εξελίξεις στο εσωτερικό των δυτικών κοινωνιών φαίνεται πως έπαιξαν ρόλο στη γέννηση του 

πολιτικού Ισλάµ. Ως τέτοιες εννοούµε αλλαγές που αφορούν την ίδια την κοινωνική ζωή, εξελίξεις 

που γέννησαν µεγάλα αδιέξοδα σε πλευρές της ζωής που δεν σχετίζονται απλώς µε τον βιοπορισµό, 

αλλά αδιέξοδα υπαρξιακά, ηθικά και βέβαια νοήµατος. Η καταναλωτική κοινωνία, για παράδειγµα, 

εκπέµπει και µια ορισµένη ηθική η οποία για κάποιους καθίσταται τερατώδης. Θα τα δούµε αυτά 

στη συνέχεια. 

 Ας µπούµε στη συζήτηση ξεκινώντας πρώτα µε την εικόνα που έχουµε για τη ∆ύση. Είναι 

άραγε ρατσιστική η ∆ύση ώστε να εξηγείται η άνοδος του ριζοσπαστικού Ισλάµ µέσα στις δυτικές 

µητροπόλεις; Πολλοί πολιτικοί χώροι στους κόλπους ή πέριξ της αριστεράς και του αναρχισµού θα 

απαντούσαν θετικά, ενώ όσοι διαφωνούν ενδεχοµένως να µιλούσαν για γκετοποίηση αντί για 

ρατσισµό. Σε πιο ακραίες περιπτώσεις ακούγονται πράγµατα περί «κατασκευής του ιδεολογικού 

εχθρού» από µέρους των ∆υτικών, εννοώντας ότι η ∆ύση δηµιουργεί την εικόνα του ριζοσπάστη 

µουσουλµάνου για να προωθήσει τα συµφέροντά της. Με άλλα λόγια, στην περίπτωση αυτή, δεν 

υπάρχει καν ο ριζοσπάστης µουσουλµάνους ως ενεργό υποκείµενο. Βεβαίως µπορεί κάποιος να 

φέρει το παράδειγµα κάποιου λαϊκιστικού και φασίζοντος κόµµατος για να δικαιολογήσει την 

παραπάνω θέση, µόνο που αναρωτιόµαστε πώς µπορεί κάποιος να βλέπει αυτές τις ακραίες τάσεις 

                                                 
1 «Ιδρυτικό µέλος του ISIS η Χίλαρι Κλίντον»: http://www.gazzetta.gr/plus/article/897367/idrytiko-melos-toy-isis-i-

hilari-klinton.  



ως την κεντρική πολιτική της ∆ύσης. Ο Οµπάµα πρόσφατα επισκέφτηκε τεµένη της Βαλτιµόρης, 

µια κίνηση προφανώς επικοινωνιακή, ενταγµένη όµως συγχρόνως στην πολυπολιτισµικότητα που 

στηρίζει. Εξάλλου, αυτή η κίνηση δεν θα είχε επικοινωνιακή δύναµη αν δεν είχε κάποιο µίνιµουµ 

πραγµατικό κοινωνικό αντίκρισµα. 

 Μπορεί να ακουστεί απλοϊκό -έως και δεξιό- αλλά δε γίνεται, νοµίζουµε, να µιλάµε για 

ρατσισµό της ∆ύσης όταν σε διάφορους θεσµικούς τοµείς εκφράζεται η λογική της 

πολυπολιτισµικότητας, µε πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτό των θρησκευτικών ελευθεριών 

(τζαµιά) και της εκπαίδευσης: απ' το '60 και µετά, όλο και περισσότερο, η εκπαίδευση στην ∆ύση 

προσαρµόζεται σε µια πολυπολιτισµική λογική µέσω της διεύρυνσης και αλλαγής των σχολικών 

προγραµµάτων, ώστε να συµπεριληφθούν µαθήµατα που ενδιαφέρουν κυρίως τις µειονοτικές 

οµάδες: διδασκαλία της µητρικής τους γλώσσας, µελέτη της ιστορίας της χώρας τους, του 

πολιτισµού της κ.λπ. Είναι πολλά τα πανεπιστήµια που έχουν εντάξει στα προγράµµατά τους τον 

τοµέα ασιατών, αραβικών ή «αφροαµερικανικών» σπουδών (οι περίφηµες black studies). Και είναι 

σηµαντικό να αναφέρουµε αυτά τα παραδείγµατα γιατί άπτονται της πολιτιστικής σφαίρας των 

µειονοτήτων, µιας σφαίρας που, ως γνωστόν, δεν είναι δεδοµένο ότι µπορεί να γίνει ανεκτή µέσα 

σε κοινωνίες που διαθέτουν διαφορετικές πολιτιστικές αναφορές. Μάλλον το αντίθετο συµβαίνει, 

συνήθως. Και κάτι τελευταίο: ο πρώτος µουσουλµάνος που εκλέγεται στο κογκρέσο (2006) 

ορκίστηκε πίστη στο σύνταγµα έχοντας το χέρι του πάνω στο κοράνι.  

 Γενικότερα µιλώντας, οι δυτικοί περισσότερο ανέχονται παρά µισούν το διαφορετικό και σ' 

αυτή τη διατύπωση βάζουµε µέσα και τους Έλληνες οι οποίες, παρότι πιο συντηρητικοί και 

λιγότερο ανεκτικοί στο «άλλο», δεν οδηγήθηκαν σε ρατσιστικές πρακτικές ενώ οι συνθήκες 

έδωσαν απλόχερα πολλές ευκαιρίες (προσφυγικό, χρόνια κρίση, κοινωνική παραίτηση κ.λπ.). 

Κόντρα, δηλαδή, σε όλα τα προγνωστικά που διατυµπάνιζαν οµάδες σχετικά µε την βαθιά 

φασιστική φύση του Έλληνα.  

 Ως προς την γκετοποίηση, δε θα µπούµε εδώ σε λεπτοµέρειες για τις υλικές συνθήκες 

διαβίωσης των «προαστιακών» πληθυσµών της ∆ύσης –µπορούµε αυτά να τα συζητήσουµε 

λεπτοµερέστερα κατά την κουβέντα που θ’ ακολουθήσει. Εδώ θα πούµε, απλώς, ότι, ακόµη κι αν 

υποθέσουµε πως η νέα αυτή γενιά τζιχαντιστών προέρχεται από τα φτωχότερα µεταναστευτικά 

στρώµατα του πληθυσµού -πράγµα, φυσικά, που καταρρίπτεται από τα βιογραφικά στοιχεία των 

τροµοκρατών του Παρισιού και των Βρυξελλών-, παραµένει το ερώτηµα: γιατί άλλες εθνοτικές 

οµάδες, θύµατα, συχνά, µιας πολύ µεγαλύτερης εκµετάλλευσης, δεν έγιναν τζιχαντιστές ή κάτι 

αντίστοιχο  -ας σκεφτούµε, π.χ., τους Κινέζους ή τους Μεξικανούς στις ΗΠΑ. Με άλλα λόγια, δεν 

πιστεύουµε ότι µπορεί να ερµηνευτεί η εντός της ∆ύσης ριζοσπαστικοποίηση του Ισλάµ απλώς απ' 

την γκετοποίηση των µουσουλµάνων.    

 Ένα ακόµη ενδεικτικό παράδειγµα. Η Γαλλία θα ήταν ρατσιστική ή, τέλος πάντων, θα 



έκλεινε προς τα ‘κει, αν είχε απελάσει τον Μισέλ Ουελµπέκ, ίσως τον πιο αναγνωρισµένο Γάλλο 

συγγραφέα των τελευταίων ετών, που στο τελευταίο του µυθιστόρηµα, η υποταγή, ο κεντρικός 

ήρωας καταλήγει να βλέπει το Ισλάµ ως λύση στην βαθιά παρακµή που διανύει ο ∆υτικός 

πολιτισµός. Το βιβλίο µάλιστα εκδίδεται τη στιγµή που έγιναν οι επιθέσεις στο Charlie Hebdo. 

Προφανώς, δίχως µια στοιχειώδη ελευθερία λόγου δε θα µπορούσε ποτέ ο Ουελµπέκ να εκδώσει 

αυτό το µυθιστόρηµα. 

 Μάλιστα έχει ενδιαφέρον να πούµε ότι αν κάποιες χώρες κλείνουν προς ρατσίζουσες 

συµπεριφορές αυτές είναι οι χώρες τις ανατολικής Ευρώπης, δηλαδή όχι η καθεαυτό ∆ύση του 

αποικιοκρατικού παρελθόντος και, βέβαια, του βιοµηχανικού καπιταλισµού, αλλά το κοµµάτι αυτό 

που γνώρισε µόνο αυτοκρατορίες, απολυταρχία και κοµµουνισµό.  

 Νοµίζω, επίσης, είναι περιττό να µιλήσουµε για την θετική ανταπόκριση που βρήκαν οι 

πρόσφυγες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ή και την ανοχή που συνάντησαν. Ακόµη πιο περιττό να 

µιλήσουµε για την Ελλάδα, όπου µπορεί να σηµειώθηκε µια µικρή εκλογική άνοδος της Χ.Α. σε 

νησιά του Αιγαίου αλλά και πάλι οι θεωρίες που µιλούσαν για τον ρατσιστικό βούρκο που λέγεται 

ελληνική κοινωνία, νοµίζουµε ότι καταρρίπτονται θεαµατικά. Αποσπασµατικές ρατσιστικές 

δράσεις όπως η ρίψη γουρουνοκεφαλών σε στρατόπεδα φιλοξενίας προσφύγων προφανώς γίνονται 

από οµάδες που έτσι κι αλλιώς κινούνται ρητά σε ακροδεξιούς χώρους. Όπως το περιστατικό στην 

Βέροια όπου ορισµένοι απ' τους παρευρισκόµενους που ζητούσαν να µείνει η «Ελλάδα στους 

Έλληνες» δεν ήταν καν κάτοικοι της Βέροιας. Βέβαια υπάρχει κι η κουτοπονηριά ορισµένων που 

θέλουν να κερδίσουν χρήµατα απ' τον πόνο των άλλων. Όσο χυδαίο κι αν είναι από ηθικής πλευράς, 

δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ρατσισµός. Αυτό, περισσότερο σχέση έχει µε το λεγόµενο 

επαγγελµατικό δαιµόνιο του Έλληνα, δηλαδή την αεριτζήδικη µικροαστική λογική του «να βγάλω 

εύκολα χρήµατα», παρά µε ρατσιστικές ιδέες.      

 Για ποιον λόγο λοιπόν όλη αυτή η φιλολογία περί ρατσιστικής ∆ύσης; Θεωρούµε -και 

φυσικά δεν λέµε κάτι το καινοτόµο- ότι οι δυτικοί βιώνουν ενοχικά το ιµπεριαλιστικό παρελθόν 

τους σε βαθµό που ευνουχίζονται διανοητικά. Αυτές οι ενοχικές τάσεις ανθίζουν στον ευρύτερο 

ελευθεριακό χώρο κάθε φορά που χρειάζεται να µιλήσουµε για κοινωνίες µη δυτικές. Μια µεγάλη 

παρανόηση που µας κάνει να βλέπουµε µε µισό µάτι τον δυτικό πολιτισµό και, ταυτόχρονα, να 

ωραιοποιούµε, να αποσιωπούµε ή, τέλος πάντων, να είµαστε απρόθυµοι να αξιολογήσουµε έναν 

πολιτισµό πέρα απ' τον δυτικό, είναι η εσφαλµένη αντίληψη που βλέπει τη ∆ύση ως ένα ενιαίο  

πράγµα. Η τελευταία όµως δε γέννησε µόνο καπιταλισµό και φασισµό. Γέννησε και µια σειρά από 

αντισώµατα, θεσµούς και προτάγµατα που µιλούσαν για χειραφέτηση. Αυτός ο διφυής χαρακτήρας 

της δυτικής παράδοσης παραβλέπεται λόγω του αντιδυτικού µένους.    

 Η αλήθεια είναι ότι ο αντιδυτικισµός έχει µεγάλη παράδοση στην ιστορία της ∆ύσης τόσο 

στα αριστερά όσο και στα δεξιά -για να είµαστε πιο ακριβής, ο αντιδυτικισµός γεννιέται στη ∆ύση. 



Ας θυµηθούµε πως οι γερµανοί ροµαντικοί αντιπαρέβαλλαν το βουκολικό τοπίο (τοπία της 

παράδοσης, της ποίησης, της φαντασίας), στο τοπίο της πόλης (της διαφθοράς, των εµπόρων, του 

υλισµού κ.λπ.), το οποίο ταυτίζεται µε τον ψυχρό και ορθολογικό δυτικό πολιτισµό. ∆εν ήταν 

δηλαδή µη δυτικοί αυτοί που ταύτισαν το κακό µε τη «φύση» της ∆ύσης.  

 ∆εν είναι όµως µόνο ο αντιδυτικισµός που µας εµποδίζει να έρθουµε σε συζήτηση ή και σε 

αντιπαράθεση µε έναν άλλο πολιτισµό· η κυριαρχία του φιλελεύθερου πολιτισµού, για 

διαφορετικούς λόγους αυτή τη φορά, γεννά άλλα εµπόδια στην αλληλεπίδραση µεταξύ  

διαφορετικών πολιτιστικών ταυτοτήτων. Θα το εξηγήσουµε. Ο φιλελεύθερος πολιτισµός σχηµατικά 

ισούται µε έναν πολιτισµό αξιολογικά ουδέτερο που στόχο έχει την ειρήνευση µεταξύ των 

«διαφορετικών» και επιδιώκει την ελεύθερη ανάπτυξη της κάθε επιµέρους πολιτιστικής κοινότητας. 

Το κράτος, µέσα σ' αυτό το πλαίσιο, έχει τον ρόλο του διαιτητή ώστε να αποτρέπει απλώς τα 

χειρότερα. Η Αριστερά -κάποιες τάσεις της περισσότερο, άλλες λιγότερο- εδώ και µεγάλο 

διάστηµα, φαίνεται να έχει ενταχθεί εξολοκλήρου στο παραπάνω πλαίσιο κατά το οποίο η 

«πολιτιστική διαφορά», ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ο κοσµοπολιτισµός κ.λπ. 

συνιστούν τον µοναδικό πολιτικό ορίζοντα. Ως εκ τούτου, συνολικές αξίες όπως η εκκοσµίκευση 

και η κριτική στη θρησκεία θεωρούνται δευτερεύουσες ή στην χειρότερη περίπτωση αξιολογούνται 

ως µέσα καταπίεσης των µειονοτήτων που ζουν στην ∆ύση. Γι αυτό έχουµε φτάσει στο σηµείο να 

επικαλείται στην Γαλλία την κοσµικότητα µέχρι κι η Μαρί Λεπέν. ∆εν ήταν εξάλλου λίγοι αυτοί 

που ισχυρίστηκαν πως η σατιρική απόδοση του ισλαµισµού απ' τους σκιτσογράφους του Σαρλί 

Εµπτό ήταν άδικη, και ουσιαστικά έπαιζε το παιχνίδι του κράτους µιας κι η σάτιρα ασκούνταν σε 

µια καταπιεζόµενη οµάδα όπως είναι οι γάλλοι µουσουλµάνοι. ∆είτε σχετικά το άρθρο της 

δηµοσιογραφικής οµάδας του Ιού µε τίτλο «η ευκολία να είσαι Σαρλί»
2
. Γι αυτόν τον λόγο 

επιλέξαµε ως υπότιτλο της µπροσούρα µας, «το ιστορικό τέλος της αριστεράς ως χειραφετητικού 

κινήµατος» µιας κι η προσχώρηση της τελευταίας στο σύµπαν του φιλελεύθερου πολιτισµού 

δείχνει την ταυτόχρονη αποµάκρυνσή της από αξίες οικουµενικού χαρακτήρα που έθεσε ο 

διαφωτισµός, όπως µεταξύ άλλων ήταν η κοσµικότητα. Αξίες, βέβαια, οι οποίες δεν είναι δυνατόν 

να υπάρξουν και να εδραιωθούν, αν δεν τις θεωρεί η κοινωνία συλλογικές κι αν δεν τις αξιολογήσει 

ως ανώτερες απ' τις αντίστοιχες θρησκευτικές.    

 Ας εξετάσουµε τώρα το Ισλάµ και την παράδοσή του. Όπως λέει ένας ιστορικός, το Ισλάµ 

δε µιλάει µε µία µόνο φωνή. Σε κάποιες περιπτώσεις αναζήτησε τον εκσυγχρονισµό και σε κάποιες 

άλλες την κάθαρση. ∆εν είναι καθόλου δυτική υπεροψία να πούµε ότι το πολιτικό Ισλάµ, το 

ριζοσπαστικό δηλαδή Ισλάµ, είναι µια απ' αυτές τις φωνές που γέννησε ο ισλαµισµός στη µακρά 

ιστορία του, που ξεκινά απ' τον 7ο αι. µ.Χ. Για περιγραφικούς λόγους να αναφέρουµε τα εξής: ήδη 

                                                 
2 «Η ευκολία να είσαι Σαρλί», Ιός, Εφηµερίδα των Συντακτών, 18/1/2015, ηλ. διεύθυνση: http://www.efsyn.gr/arthro/i-

eykolia-na-eisai-charlie.  



απ' το 18ο αι., πριν δηλαδή απ' τις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις, γεννιέται το κίνηµα του 

Ουαχαµπισµού. Το κίνηµα αυτό, που χαρακτηρίστηκε «µεταρρυθµιστικό» από κάποιους 

ιστορικούς λόγω των κοινών στοιχείων που παρουσίαζε µε την θρησκευτική µεταρρύθµιση του 

Λούθηρου, καλούσε σε επιστροφή στην καθαρότητα και σε έναν τρόπο ζωής που είχε υποδείξει ο 

ίδιος ο Μωάµεθ. Για τον λόγο αυτό τα Χαντίθ -κείµενα που αποτύπωναν προφορικές µαρτυρίες για 

τις πράξεις και τα λόγια του Μωάµεθ- έλαβαν κεντρική θέση στους µεταρρυθµιστές µουσουλµάνους, 

καθώς δεν είχαν εκφυλιστεί απ' τις ιερατικές σχολές (τους µεντρεσέδες και τους ουλεµάδες, δηλαδή 

την κατεστηµένη θρησκεία). Ο Ουαχαµπισµός, ως γνωστών, θα γίνει η θρησκευτική βάση της Σ. 

Αραβίας και η πηγή για κάθε µετέπειτα ριζοσπαστισµό.  

 Τα χρόνια που ακολουθούν (απ' τον 19ο αι. και ύστερα) η επαφή των ισλαµικών χωρών µε 

αυτών της ∆ύσης εντείνεται τροµαχτικά· είτε λόγω των ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων των 

δεύτερων· είτε, γενικότερα, λόγω της µεγάλης οικονοµικής άνθησης και της δύναµης που εκπέµπει 

το διάστηµα εκείνο η ∆ύση. Εξαιτίας όλων αυτών οι ισλαµικές κοινωνίες έπρεπε να αναζητήσουν 

τρόπους αντιµετώπισης αυτής της οικουµενικής δύναµης που λέγεται ∆ύση. Η ∆ύση, λόγω της 

λάµψης της και παράλληλα του τρόµου που προκαλεί, «υποχρεώνει» τις µη δυτικές κοινωνίες να 

ορίσουν ένα δικό τους είδος νεωτερικότητας, η οποία θα τους επιτρέψει να µην αφανιστούν, και 

πολύ περισσότερο, θα τους επιτρέψει να µην ενσωµατωθούν στον δυτικό επεκτατισµό. Αυτά τα 

µεγάλα ιστορικά διλήµµατα οδηγούν αυτές τις κοινωνίες να ταλαντεύονται µεταξύ δύο λύσεων, απ΄ 

την µια αυτής που προέκρινε ως λύση τον εξισλαµισµό του αραβισµού και την κεντρικότητα της 

θρησκείας, ώστε να εµποδιστεί η πολιτιστική διείσδυση της ∆ύσης και, απ' την άλλη, του 

εξαραβισµού του ισλαµισµού ώστε να ανορθωθούν αραβικά έθνη-κράτη που να µπορούν να 

ανταγωνίζονται την δυναµική των αντίστοιχων δυτικών κρατών στους τοµείς της οικονοµίας και 

του πολέµου. Με άλλα λόγια, για να αντιµετωπίσουµε τον εξωτερικό εχθρό είτε πρέπει να 

εκσυγχρονιστούµε είτε πρέπει να επιστρέψουµε στην παράδοση. Αυτό ήταν το µεγάλο δίληµµα.  

 Στην µια πλευρά έχουµε λοιπόν κράτη όπως αυτό της Τουρκίας στα οποία απ' τον 19ο αι. 

επιχειρείται η δηµιουργία ενός νεωτερικού κράτους µε αποκορύφωµα την κατάργηση του 

χαλιφάτου απ' τον Ατατούρκ το 1924. Ξέρουµε πως ο Ατατούρκ θεωρούσε ότι η  επιβιώση το 

τουρκικού κράτους περνά µέσα απ' τον µερικό εκδυτικισµό των συµπεριφορών, π.χ. απαγόρευσε το 

φέσι και διοργάνωνε χοροεσπερίδες µε βάση τα δυτικά πρότυπα. Πιο τρανό και αντιπροσωπευτικό 

παράδειγµα, όµως, είναι ο αραβικός εθνικισµός ο οποίος είχε ως χαρακτηριστικά του τον 

αντιιµπεριαλισµό, ένα είδος κρατικού «σοσιαλισµού, την ενότητα µεταξύ Αράβων (καθώς έδιναν 

µεγαλύτερη έµφαση στις κοινές παραδόσεις των Αράβων: γλώσσα, προϊσλαµικός πολιτισµός κ.λπ.) 

και φυσικά την αυτόνοµη ανάπτυξη σε αντιπαραβολή µε την οικονοµική διείσδυση της ∆ύσης 

(εθνικοποίηση της διώρυγας του Σουέζ κ.λπ.). Όλα αυτά ενορχήστρωναν µια απάντηση στη ∆ύση. 

Μεγάλη προσωπικότητα του εν λόγω ρεύµατος είναι ο αιγύπτιος στρατηγός Νάσερ και το κόµµα 



Μπάαθ το οποίο γεννιέται στην Συρία και απλώνεται σε Ιορδανία, Λίβανο, Ιράκ.  

 Ωστόσο, η βαθιά θεµελίωση των χωρών της Μ. Ανατολής στη θρησκευτική παράδοση και 

µάλιστα τα µεγάλα ρεύµατα/κινήµατα που αναζητούσαν την θρησκευτική καθαρότητα δεν έπαψαν 

ποτέ να παίζουν σηµαντικό ρόλο. Παράλληλα, δηλαδή, µε τον άνοδο του αραβικού εθνικισµού 

κάνουν την εµφάνισή τους και οι Αδελφοί Μουσουλµάνοι. Το εν λόγω Κίνηµα θεωρεί το ρεύµα 

του εθνικισµού που εκφράζει ο Νάσερ και το κόµµα Μπάαθ ως ξενόφερτα και διαβρωµένα απ' το 

δυτικό στοιχείο. Ο λόγος βέβαια οφείλεται στο ότι η θρησκεία µπαίνει σε δεύτερη µοίρα. ∆εν έχει 

νόηµα να µπούµε σε ιστορικές λεπτοµέρειες αλλά οι Αδελφοί Μουσουλµάνοι θα γίνουν η 

εναλλακτική λύση, θα δείξουν έναν άλλο δρόµο αντιµετώπισης της ∆ύσης που περνά µέσα απ' την 

θρησκευτική παράδοση. Εν συνεχεία, η παρακαταθήκη των Αδελφών Μουσουλµάνων θα 

διατηρηθεί ζωντανή, αφενός, λόγω των δυτικών παρεµβάσεων που θα βοηθήσουν στην διάδοση 

αυτών των ιδεολογιών, αφετέρου, λόγω της απονοµιµοποίησης που θα γνωρίσουν τα καθεστώτα 

του αραβικού εθνικισµού εξαιτίας της διαφθοράς, του αυταρχισµού και κυρίως λόγω των 

ταπεινωτικών ηττών που θα υποστούν µέσα από πολέµους (αραβοϊσραηλινοί πόλεµοι, πόλεµος των 

6 ηµερών κλπ). Όταν ο αραβικός εθνικισµός πεθάνει το πολιτικό Ισλάµ θα στέκει µόνο όρθιο. Οι 

πολλές ριζοσπαστικές οµάδες κι οι οργανώσεις που εµφανίζονται στην Μέση Ανατολή κατά την 

διάρκεια του 20ού-21ου αι. (Ταλιµπάν, Μουτσαχεντίν, Αλ Κάιντα, ISIS κ.λπ.) είναι κοινωνοί των 

µηνυµάτων και της ιδεολογίας που ξεκίνησαν για πρώτη φορά οι Αδελφοί Μουσουλµάνοι εναντίον 

των δυτικών ιµπεριαλιστών και τον ντόπιων διεφθαρµένων ηγεσιών. 

 Άλλοτε, όπως λέει ένας θεωρητικός, «για τις µη δυτικές κοινωνίες ο κρατικός σοσιαλισµός 

υπήρξε ο δρόµος που τους επέτρεπε να εισέλθουν στον σύγχρονο βιοµηχανικό κόσµο χωρίς να 

πιθηκίζουν τις µητροπόλεις του καπιταλιστικού ιµπεριαλισµού»
3
. Στις µέρες µας και ύστερα απ' 

την αδυναµία  αυτών των «σοσιαλιστικών» καθεστώτων να στεριώσουν και να πείσουν τις 

κοινωνίες τους, περνάµε σε κάτι άλλο: στην κάθαρση από κάθε τι το δυτικό. Βάζοντας το 

παραπάνω χωρίο στο σηµερινό πλαίσιο, µπορούµε να πούµε ότι για τις µη δυτικές κοινωνίες το 

πολιτικό Ισλάµ είναι ο δρόµος που τις επιτρέπει να εισέλθουν σε έναν θρησκευτικό κόσµο 

λυτρωµένο απ' την µιαρότητα του δυτικού στοιχείου. Όταν οι Ταλιµπάν κατέλαβαν την Καµπούλ 

στο Αφγανιστάν και θέλησαν να την µετατρέψουν σε Πόλη του Θεού, έφτασαν στο σηµείο να 

απαγορεύσουν κουρέµατα που θεωρούνταν δυτικά. Αντίστοιχα, σε ένα ντοκιµαντέρ του χίπστερ 

ειδησεογραφικού σάιτ Vice, έδειχνε ότι καταστηµατάρχες στην Ράκκα, την πρωτεύουσα του 

Ισλαµικού Κράτους, πουλούσαν γυναικείες βαφές µαλλιών, εισαγόµενες από ∆ύση, έχοντας πρώτα 

µουτζουρώσει το κουτί ώστε να µη φαίνεται το γυναικείο πρόσωπο.       

 Είναι προφανές ότι ο αραβικός κόσµος βρίσκεται σε µια βαθιά περιδίνηση, ταυτοτική, 

πολιτική και οικονοµική. Επίσης, οι λύσεις που προκρίνονται απ' αυτές τις κοινωνίες πρέπει να 

                                                 
3 Ian Buruma-Avishai Margalit, ∆υτικισµός: Η ∆ύση στα µάτια των άλλων, µτφρ Ξ. Γιαταγάνας, Κριτική 2007, σελ.48. 



κριθούν διότι αποδεικνύεται πως αποτελούν κοµµάτι του πολιτισµού τους κι όχι απλώς αντίδραση 

στις επεµβάσεις της ∆ύσης. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι ο τρόπος που επιλέγει µια κοινωνία να 

απαντήσει στα προβλήµατά της δεν είναι κάτι ουδέτερο, είναι πάντα υπό αξιολόγηση και έχει, 

επίσης, πάντα κάτι να µας πει για τη «φύση» αυτή της κοινωνίας.  


