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Με αφορµή τις επιθέσεις σε Παρίσι και Βρυξέλλες: Ο τζιχαντισµός ως σύµπτωµα των 

σύγχρονων αδιεξόδων της ∆ύσης και του µη δυτικού κόσµου  

ΜΕΡΟΣ Β 

 

Ο τζιχαντισµός δε γεννήθηκε το 2003, αλλά πάει πίσω στη δεκαετία του ’70 και 

συνιστά ακραία έκφραση της ανανεωµένης κυριαρχίας του ισλαµισµού εντός του 

µουσουλµανικού κόσµου και της αραβικής του υποπεριοχής ειδικότερα. Τότε είναι που -

για λόγους που δε µπορούµε εδώ να συζητήσουµε- καταρρέει ο αραβικός εθνικισµός 

(που είχε νεοτερικά, προοδευτικά στοιχεία, έστω στην αυταρχική, «εξαραβισµένη» 

εκδοχή τους) και αρχίζει να ξαναπαίρνει κεφάλι ο ισλαµικός διεθνισµός. Τότε είναι που, 

σταδιακά, η αντι-ιµπεριαλιστική και αντιαποικιοκρατική ρητορεία του αραβικού 

εθνικισµού αρχίζει ν’ αντικαθίσταται από ένα µίσος για τη ∆ύση, όχι ως µητέρα κάθε 

πολιτικής και στρατιωτικής καταπίεσης, αλλά ως λίκνο ακολασίας, βλασφηµίας και 

αθεΐας. Το ότι, πολύ συχνά -ειδικά µάλιστα πριν την εµφάνιση του ΙΚ- διανθίζαµε αυτό 

το µοτίβο και µε µια αναφορά στους Παλαιστίνιους δεν αλλάζει τη διαπίστωση: Με την 

άνοδο του ισλαµισµού, η αντιδυτική ρητορική χάνει προοδευτικά κάθε πολιτικό 

χαρακτηριστικό και µετατρέπεται σε καθαρό θρησκευτικό κήρυγµα. Τα κείµενα των 

διάφορων αναλήψεων ευθύνης του ΙΚ είναι χαρακτηριστικά τούτης της σαλαφιστικής 

τάσης (δηλαδή αυτού του υπερσυντηρητικού Ισλάµ που κηρύττει την επιστροφή στην 

υποτιθέµενα αγνή κι αµόλυντη πίστη των προγόνων µας, των «σαλάφ» αραβιστί): µετά 

τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες, λόγου χάριν,ακούσαµε και διαβάσαµε ότι «τα αδέρφια µας 

έσπειραν τον τρόµο και σκότωσαν τους άπιστους», ότι στόχος των χτυπηµάτων ήταν «η 

ταπείνωση των σταυροφόρων της Ευρώπης» και πως «όσο τα F-16 σας συνεχίζουν να 

σκοτώνουν µουσουλµάνους, τόσο εµείς θα σας χτυπάµε». 

  

Όσο κι αν εµάς µας φαίνεται αποκρουστική µια επιστροφή σε τόσο 

οπισθοδροµικά µοντέλα κατανόησης του κόσµου, οφείλουµε να παραδεχτούµε πως αυτή 

η αλλαγή οπτικής, όσο κι αν συνιστά χαρακτηριστικό δείγµα κάθε νεοσυντηρητικής 

αναδίπλωσης, πλέον αντανακλά και µια βασική πραγµατικότητα: αν τη δει κανείς υπό 

µια περιγραφική άποψη, η σηµερινή ∆ύση (σε αντίθεση µε ό,τι συνέβαινε µέχρι πριν 4-5 

δεκαετίες) συνιστά όντως ένα «λίκνο ακολασίας», εντός του οποίου κυριαρχεί η λατρεία 

του χρήµατος, ο ψυχαναγκαστικός ευδαιµονισµός, η τρυφηλότητα, το φτηνό σεξ και τα 

ναρκωτικά. Πρόκειται για έναν πολιτισµό δίχως πυξίδα, σε ελεύθερη περιδίνηση, που 
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δίνει δίκιο µε τις υπερβολές του σε κάθε συντηρητική κι οπισθοδροµική κριτική και 

δαιµονοποίηση. 

 Αυτή είναι, σε κάθε περίπτωση, η πραγµατικότητα εντός της οποίας γεννήθηκαν 

και µεγάλωσαν οι σηµερινοί τζιχαντιστές. ∆ιότι θα πρέπει να τονίσουµε πως, σε αντίθεση 

µε τους προκατόχους τους που οργάνωσαν κι εκτέλεσαν τα χτυπήµατα των αρχών της 

δεκαετίας του 2000 (Ν. Υόρκη, Λονδίνο, Μαδρίτη), η σηµερινή γενιά τροµοκρατών 

απαρτίζεται από δυτικοθρεµµένους µουσουλµάνους, αραβικής ή αφρικανικής 

καταγωγής, οι οποίοι είναι λειτουργικώς ενταγµένοι στις κοινωνίες εντός των οποίων 

γεννήθηκαν, τις γνωρίζουν και γι’ αυτό τις χτυπούν από τα µέσα -το αν είναι ενταγµένοι 

και σε βαθύτερο, πολιτιστικό επίπεδο είναι το ερώτηµα που θα µας απασχολήσει στη 

συνέχεια. Αντίθετα µε τις συνήθεις αναρχικές και αριστερές αναλύσεις, εµείς, όπως 

είδαµε, διαφωνούµε µε το επιχείρηµα σύµφωνα µε το οποίο η «ριζοσπαστικοποίηση» 

αυτών των ατόµων συνιστά προϊόν της κοινωνικής τους περιθωριοποίησης στα περίφηµα 

«γκέτο» των προαστίων των δυτικών µητροπόλεων. Αυτό το επιχείρηµα το υποστήριξε 

πριν λίγες µέρες κι ένας ιµάµης του Μόλενµπεκ, προφανώς για να µην αναλάβει τις 

ευθύνες του, ως θρησκευτικού ταγού της τοπικής µουσουλµανικής κοινότητας, που 

τόσους «ακραίους» µουσουλµάνους έχει γεννήσει.  

  Μιλήσαµε γι’ αυτό το θέµα στην προηγούµενη εισήγηση. Εδώ µπορούµε να 

προσθέσουµε ένα πολύ σηµαντικό ερώτηµα, ενδεικτικό της κατάστασης: γιατί έχουµε 

ακόµη και ιθαγενείς -δηλαδή µη µεταναστευτικής καταγωγής- δυτικούς ν’ ασπάζονται το 

Ισλάµ και να φεύγουν για τη Συρία; Μέχρι κι ένας ελληνοκαναδός σκοτώθηκε στη Συρία 

το 2011, ενώ σύµφωνα µε στοιχεία που έχουν κατά καιρούς κυκλοφορήσει, περίπου 3000 

δυτικοί είχαν φύγει για τη Συρία ως και το 2014 (περίπου 80% γεννηµένοι µουσουλµάνοι 

και 20% «λευκοί» προσήλυτοι). Τέτοια φαινόµενα, µάλιστα, παρατηρούνται στη Γαλλία 

ήδη από το ’96 (µε την περίφηµη «συµµορία του Ρουµπαί», που είχε για αρχηγούς δύο 

«λευκούς» προσήλυτους). Τι συµβαίνει εδώ, το νεοπρολεταριάτο ανακάλυψε µια νέα 

µορφή ταξικής πάλης; 

 Προφανώς και όχι. Κι αν καταφεύγουµε στο χιούµορ, είναι γιατί θέλουµε να 

δείξουµε την αδυναµία των παραδοσιακών σχηµάτων να φωτίσουν τη σηµερινή 

κατάσταση (κι όταν λέµε «παραδοσιακά σχήµατα» εννοούµε την αντιιµπεριαλιστική 

ανάλυση, αναφορικά προς τη σχέση της ∆ύσης µε τον µη δυτικό κόσµο σε εξωτερικό 

επίπεδο, και το ταξικό σχήµα, σε ό,τι αφορά σην κατάσταση των µεταναστευτικών ή 

µεταναστευτικής προέλευσης πληθυσµών εντός της ∆ύσης -η ανάλυση περί ρατσισµού 

συνιστά παραλλαγή αυτού του σχήµατος, εφόσον αναπαράγει κι αυτή την ιδέα περί µιας 
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καταπίεσης ή/και εκµετάλλευσης αυτών των πληθυσµών από τους ιθαγενείς συµπολίτες 

τους). Όπως φάνηκε κι από το πρώτο κοµµάτι της εισήγησης, δίνουµε καίρια σηµασία 

στον ανθρωπολογικό παράγοντα, τον οποίο θεωρούµε και θεµελιωδέστερο όλων: 

πρώτιστο και βασικότερο όλων, µε λίγα λόγια, είναι το ανθρωπολογικό επίπεδο, εφόσον 

καθορίζει το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου θα εγγραφούν και θα δράσουν το πολιτικό, 

το οικονοµικό, το έµφυλο, το ταξικό κ.λπ. Φρονούµε, µε άλλα λόγια, πως ο σύγχρονος, 

δυτικής προέλευσης, τζιχαντισµός συνιστά, µεταξύ άλλων, σύµπτωµα και: α) της γενικής 

κρίσης νοήµατος που µαστίζει τη ∆ύση εδώ και κάποιες δεκαετίες, β) της αλλαγής του 

είδους της µετανάστευσης από τις µουσουλµανικές χώρες προς τη ∆ύση που 

παρατηρείται από τη δεκαετία του ’80. Πιστεύουµε πως η αλληλοδιαπλοκή των δύο 

αυτών παραγόντων εκφράζεται µ’ εκρηκτικό τρόπο στην περίπτωση των δυτικών 

ισλαµιστών τροµοκρατών, καταδεικνύοντας, έτσι, άλλη µια πτυχή των γενικότερων 

πολιτιστικών αδιεξόδων του σύγχρονου κόσµου -δυτικού και µη.  

 Ως προς τον πρώτο παράγοντα, δε λέµε κάτι καινούργιο. Ήδη από τη δεκαετία 

του ‘50 κοινωνιολόγοι σαν τον Ντέηβιντ Ρίσµαν, στις ΗΠΑ, αλλά και θεωρητικοί σαν 

τον Ανρί Λεφέβρ, στην Ευρώπη, τόνιζαν το αίσθηµα της ασφυξίας που ένιωθαν πλέον οι 

άνθρωποι εντός της ∆ύσης στην καθηµερινή τους ζωή. Ο Καστοριάδης, από την πλευρά 

του, µιλούσε ήδη από το 1959 για µια πρωτοφανή κατάρρευση βασικών θεσµών δίχως 

τους οποίους καµία κοινωνία δεν µπορεί να λειτουργήσει (όπως η εργασία, η 

εκπαίδευση, οι θεσµοί που ρυθµίζουν τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις ανάµεσα στα 

φύλα και τις γενεές). Μιλούσε επίσης για τη συµπαροµαρτούσα φθορά κάθε αξίας, κάθε 

σηµασίας και σηµείου αναφοράς που θα µπορούσε να προσδώσει νόηµα στην κοινωνική 

ζωή, σε βαθµό που, για πρώτη φορά -όπως στη συνέχεια θα παρατηρούσε κι ο 

Κρίστοφερ Λας- αυτοί που πλέον εξεγείρονταν ενάντια στην κατεστηµένη κοινωνία δεν 

ήταν µόνο -ή δεν ήταν τόσο- οι αποκλεισµένοι από αυτήν, όσο οι ίδιοι οι γόνοι των 

ενσωµατωµένων ή ακόµη και ανώτερων τάξεών της. ∆ιότι τα κινήµατα της δεκαετίας 

του ’60 και του ’70 εν τέλει υπήρξαν κινήµατα αντι-αστικά (µε την πολιτιστική έννοια 

του όρου), που έδωσαν τη χαριστική βολή στην καταρρέουσα αστική ηθική και τον 

αστικό πολιτισµό γενικότερα, εντός της οποίων η νεολαία της εποχής ασφυκτιούσε. ∆εν 

υπήρξαν όµως οι φορείς µιας νέας κοινωνικής δηµιουργίας, ικανής να δώσει νόηµα σ’ 

αυτή την πρωτόφαντη ελευθερία. Το αποτέλεσµα είναι να κυριαρχεί σήµερα ο 

γενικευµένος µηδενισµός: το πλήρες κενό νοήµατος, αξιών και προσανατολισµών, που 

σε ό,τι αφορά στον αναρχικό, αριστερό, αντιρατσιστικό και φεµινιστικό µας µικρόκοσµο 
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εκλογικεύεται ως «απελευθέρωση», «σπάσιµο των ταµπού», «κριτική της πατριαρχίας» 

κ.ο.κ. 

Εντούτοις, για πρώτη, ίσως, φορά στην ιστορία, ο πλανήτης κυριαρχείται από µία 

µόνο κουλτούρα, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι πως όλες οι αξίες και τα 

πρότυπα έχουν καταρρεύσει: κανείς δεν ξέρει πλέον για παράδειγµα τι είναι η 

θηλυκότητα κι η αρσενικότητα, τι σηµαίνει να ‘σαι παιδί και τι γονιός κι ενήλικας, 

γενικότερα, τι είναι άξιο να επιδιώκει κανείς στη ζωή του και τι όχι. Μπορεί όλα αυτά να 

φαντάζουν διασκεδαστικά σε αυτογκετοποιηµένους «ριζοσπάστες» και «ριζοσπάστριες» 

ακαδηµαϊκούς αλλά και χιποχιπστεροελευθεριακούς χώρους, ωστόσο για τον µέσο 

άνθρωπο µια τέτοια κατάσταση καθίσταται ολοένα και πιο ανυπόφορη. Γι’ αυτό και 

βασικό πρόβληµα του σύγχρονου κόσµου, όλο και περισσότερο, καθίσταται αυτό που θα 

µπορούσαµε ν’ αποκαλέσουµε ταυτοτική δυσφορία: το βαθύ και υπαρξιακό άγχος για το 

ποιοι και ποιες είµαστε, που πάµε και τι νόηµα έχει αυτή η ζωή που δε µας παρέχει την 

παραµικρή ευχαρίστηση. Τούτο το αίσθηµα γενικευµένης εκρίζωσης, υποκειµενική 

έκφραση του κυρίαρχου κενού νοήµατος και αξιών, µόνο τεχνητά µπορεί και καλύπτεται 

από την κατανάλωση και τη βιοµηχανία της διασκέδασης: «λάιβ», «φεστιβάλ», γήπεδο, 

ναρκωτικά, «κάψιµο» µε το Ίντερνετ, τα σόσιαλ µήντια και τις «σειρές», ένταξη σε 

υποκουλτούρες κάθε είδους, διαρκές παρτάρισµα και πάει λέγοντας. Και αυτό κυρίως 

στις τάξεις των πιο «λόγιων», χίπστερ και «µορφωµένων» στρωµάτων της κοινωνίας και 

της νεολαίας. Ο µέσος λαϊκός αλλά και ενήλικας άνθρωπος, όµως, που δεν έχει τέτοιες 

δυνατότητες αυτοεξαπάτησης, σε διανοητικό επίπεδο, αλλά και πρόσβασης –σε υλικό και 

κοινωνικό επίπεδο- στο σύµπαν αυτό της πολιτιστικής κατανάλωσης και της κουλτούρας 

της διασκέδασης (µε την εξαίρεση του γηπέδου), νιώθει όλο και περισσότερο αυτή την 

ταυτοτική αγωνία ως κεντρικό του πρόβληµα. Η γενικευµένη άνοδος της Ακροδεξιάς 

εντός της ∆ύσης θα πρέπει να ειδωθεί ως λανθασµένη και µάταιη προσπάθεια απάντησης 

σε αυτό το απειλητικό κενό.  

 Είναι προφανές πως, όσο πιο συντηρητικός είναι κάποιος, τόσο περισσότερο 

νιώθει ν’ απειλείται από αυτήν την πρωτοφανή κατάρρευση κάθε αξίας και σηµείου 

αναφοράς. Φανταστείτε πως νιώθει ο µέσος µουσουλµάνος που µας βλέπει ν’ 

ασχολούµαστε, σ’ επίπεδο επίσηµων µήντια, µε τους γλουτούς της Κιµ Καρντάσιαν, τις 

«φέτες» του Κριστιάνο Ρονάλντο ή τα µπούγκα-µπούγκα πάρτι του συντρόφου 

Μπερλουσκόνι -για να µη µιλήσουµε για την πορνογραφία, τα ναρκωτικά, την εξύµνηση 

του εγκλήµατος από µουσικά είδη σαν το ραπ αλλά κι ένα µεγάλο µέρος της 

χολυγουντιανής παραγωγής (βλ. τις γκανγκστερικές και µαφιόζικες ταινίες) και τη 



5 

 

γενικότερη κυριαρχία µιας κουλτούρας ευδαιµονισµού και διαρκούς εορταστικότητας 

(όπως το έθετε ο γάλλος συγγραφέας Φιλίπ Μυρέ). Ένας άνθρωπος που µεγάλωσε µέσα 

σε µια παραδοσιακή, αγροτική κοινωνία, µε αυστηρούς κώδικες ηθικής, έρχεται στη 

∆ύση και τρελαίνεται µέσα σ’ αυτό το χάος ασωτίας, καλοπέρασης κι ελευθεριότητας, 

όπου καταργούνται καθηµερινά όλα όσα ο ίδιος θεωρούσε «φυσικά» και «κανονικά» 

(από το ότι η θρησκεία θα πρέπει να έχει κεντρική θέση στη ζωή του ανθρώπου µέχρι το 

ότι οι άνδρες δεν παντρεύονται µεταξύ τους).  

 Η θέση, δε, των νεαρών πρωταγωνιστών του σηµερινού τζιχαντισµού είναι ακόµη 

πιο δεινή. ∆ιότι τα παιδιά αυτά, για λόγους που θα εξετάσουµε ευθύς αµέσως, 

ενσαρκώνουν µέσα τους αµφότερες τις δύο αυτές, εντελώς αντιφατικές λογικές: από τη 

µια µεριά, την παραδοσιακή τους κληρονοµιά, τόσο σε πολιτιστικό όσο και σε 

θρησκευτικό επίπεδο (δηλαδή µια έµφαση στην υπευθυνότητα, την πειθαρχία και την 

σπάνη των επιλογών) και, από την άλλη, µια ακραία εκδοχή της σηµερινής κοινωνίας της 

κατανάλωσης (δηλαδή µια εξύµνηση της γενικευµένης ανευθυνότητας –βάσει της 

κουλτούρας του εύκολου χρήµατος-, της απειθαρχίας -µέσω του αισθήµατος πως η 

κοινωνία µας χρωστάει- αλλά και της υπερπληθώρας επιλογών). Το γεγονός πως τα 

περισσότερα από αυτά τα παιδιά υιοθετούν ακραίες και υπερσυντηρητικές εκδοχές 

σαλαφιστικού Ισλάµ, τις οποίες µαθαίνουν όχι µέσα από την επαφή µε γηραιότερους 

πιστούς ή Ιµάµηδες, αλλά από το Ίντερνετ (δηλαδή από την κατεξοχήν, θα λέγαµε, 

τεχνική δηµιουργία του σύγχρονου καταναλωτικού-εορταστικού πολιτισµού της ∆ύσης!), 

αποδεικνύει πως πρόκειται εδώ για µια απέλπιδα προσπάθεια διευθέτησης εκρηκτικών 

εσωτερικών αντιφάσεων. Το γεγονός πως τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, πριν 

µεταστραφούν σε αυτού του είδους το Ισλάµ, διήγαν ζωές που πήγαιναν στο άλλο άκρο 

(κυνήγι του εύκολου χρήµατος µέσω της µικροεγκληµατικότητας, υιοθέτηση της 

κουλτούρας της διασκέδασης και της υλικής ευµάρειας, ναρκωτικά κ.λπ.) δείχνει πως η 

µεταστροφή τους στο τζιχαντιστικό Ισλάµ συνιστά απόπειρα πλήρωσης του κενού 

νοήµατος που τους ταλανίζει· το ίδιο ισχύει βέβαια και για το πολύ µικρό χρονικό 

διάστηµα που συχνά χρειάζονται για να «περάσουν στη δράση» µετά τη 

«ριζοσπαστικοποίησή» τους (ορισµένες φορές πρόκειται για λίγους µήνες µόνο). 

Αποτελούν, βέβαια, όλα αυτά και απέλπιδα προσπάθεια απάντησης στην ταυτοτική 

κρίση που βιώνουν αυτοί οι νέοι όπως βέβαια και αποκάθαρσής τους από τον πρότερο 

«µιαρό» τους βίο: είµαστε Άραβες ή τέκνα αυτής της παρακµιακής κι εκφυλισµένης 

∆ύσης; Είµαστε σωστοί Μουσουλµάνοι, εµείς που, πάµε τις Παρασκευές στο τζαµί, αλλά 
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όλη την υπόλοιπη βδοµάδα µαζεύουµε λεφτά για να νοικιάσουµε ακριβά αυτοκίνητα το 

σαββατοκύριακο και να πάµε για κλάµπινγκ στ’ ακριβά µαγαζιά της πόλης;  

  

Για να καταλάβουµε την ένταση µε την οποία τίθενται αυτά τα ερωτήµατα και 

την οξύτητα που παίρνουν, πρέπει ν’ αναφερθούµε σ’ αυτό το σηµείο σ’ έναν παράγοντα 

που µόνο ακροθιγώς αναφέραµε ως τώρα: την αλλαγή του είδους µετανάστευσης που 

παρατηρείται εντός της ∆ύσης κατά τη δεκαετία του ’80 και αντανακλά τους 

µετασχηµατισµούς πολλών µη δυτικών κοινωνιών, όπως οι αραβικές, τους οποίους 

σχολιάσαµε στην προηγούµενη εισήγηση. Αν, λοιπόν, µετά το τέλος της αποικιοκρατίας 

η κλασική µορφή του άραβα ή αφρικανού µετανάστη στη Γαλλία ή το Βέλγιο ήταν ο 

νέος άνδρας, που ερχόταν µόνος του προκειµένου να δουλέψει στα εργοστάσια ή στα 

ορυχεία της πρώην µητρόπολης, σήµερα έχουµε ολόκληρες οικογένειες που 

µεταναστεύουν εν συνόλω. Πρόκειται για µια αλλαγή µε θεµελιώδεις συνέπειες: από εκεί 

που ο ανύπαντρος άνδρας, αν κατάφερνε να εγκατασταθεί, είχε πολλές πιθανότητες να 

παντρευτεί σύζυγο είτε ιθαγενή είτε διαφορετικής µεταναστευτικής καταγωγής, σήµερα 

έρχεται ήδη ενταγµένος σ’ έναν αρκετά πυκνό περίγυρο (αν αναλογιστεί κανείς και το 

µέγεθος της µέσης, π.χ., αραβικής οικογένειας εν συγκρίσει µε την πυρηνική ή και 

µονογονεϊκή δυτική της οµόλογο). Έτσι το ζήτηµα της ένταξής του στην κοινωνία 

υποδοχής σχεδόν δεν τίθεται καν πλέον. Μαρτυρά γι’ αυτό η πτώση των ποσοστών 

µεικτών γάµων σε χώρες όπως η Γαλλία. Πλέον η οικογενειακού τύπου µετανάστευση 

λαµβάνει µορφή σωστής µετακίνησης πληθυσµών, οι οποίοι, αντί να «διαλύονται» εντός 

του σώµατος της κοινωνίας υποδοχής, συνιστούν συµπαγείς µικροκοινωνίες, εντός της 

κυρίαρχης κοινωνίας, οι οποίες απλώς µεταφυτεύουν αυτούσιο, σε ξένο έδαφος, τον 

παραδοσιακό τρόπο ζωής τους.  

Εν τω µεταξύ οι αρνητικές συνέπειες του φαινοµένου εντείνονται περαιτέρω 

εξαιτίας του γενικότερου πολυπολιτισµικού τσουβαλιάσµατος. ∆ηλαδή όχι µόνο οι 

άνθρωποι αυτοί έρχονται στη ∆ύση µαζί µε όλη τη φατρία, αλλά αναγκάζονται να 

συµβιώσουν µε άλλες φατρίες, από άλλες χώρες, αντίστοιχα αυτογκετοποιηµένες, µε τις 

οποίες δεν µοιράζονται την ίδια κουλτούρα. Αποτέλεσµα αυτού είναι η όξυνση της 

πολιτισµικής περιχαράκωσης, η διάχυτη καχυποψία, ένα κλίµα έντασης ιδιαίτερα 

αισθητό στις λαϊκές γειτονιές των δυτικών µητροπόλεων και κυρίως στα προάστια. Είναι 

προφανές πως αυτή η κατάσταση δεν συνιστά κοινωνία, αληθινή ανθρώπινη κοινότητα, 

αλλά µια απρόσωπη µάζα. Είµαστε πάρα πολύ µακριά από την συνύπαρξη ατόµων που 

µοιράζονται µια κοινή µοίρα, κοινές επιθυµίες ή έστω κοινά ταξικά συµφέροντα... 
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Μπορεί εδώ να δίνουµε τέτοια έµφαση σε παράγοντες που συνδέονται µε την 

εντός της ∆ύσης κατάσταση, ωστόσο δε θα πρέπει να ξεχνάµε αυτά που ειπώθηκαν στην 

προηγούµενη εισήγηση σχετικά µε τον ρόλο των εγγενών αδιεξόδων του ισλαµικού 

κόσµου στην εµφάνιση του σύγχρονου τζιχαντισµού. Έχει σηµασία να τονίζουµε την 

αλληλοδιαπλοκή «εσωτερικών» (δηλαδή ενδοδυτικών) και «εξωτερικών» παραγόντων. 

∆ιότι, ακόµη και στα πλαίσια αναλύσεων που ξεφεύγουν από το απλοϊκό µοντέλο της 

περιθωριοποίησης και του ρατσισµού, παρατηρείται µια τάση να δίνουµε µεγάλη έµφαση 

σε εσωτερικούς παράγοντες προκειµένου να βγάλουµε λάδι το Ισλάµ και τις 

µουσουλµανικές κοινωνίες και να τα φορτώσουµε όλα στην επάρατη ∆ύση. Στη Γαλλία, 

λόγου χάριν, εξελίσσεται δηµόσια διαµάχη τον τελευταίο καιρό ανάµεσα στους θιασώτες 

της ιδέας µιας «ισλαµοποίησης του ριζοσπαστισµού» και τους επικριτές τους, οι οποίοι 

υποστηρίζουν το σενάριο µιας «ριζοσπαστικοποίησης του Ισλάµ». Με άλλα λόγια, το 

πρώτο στρατόπεδο ισχυρίζεται πως ο τζιχαντισµός συνιστά υποκατηγορία µιας 

γενικότερης τάσης «ριζοσπαστικοποίησης» της δυτικής νεολαίας, κατά τρόπον ώστε ο 

Αµπντελσλάµ να είναι φαινόµενο της ίδιας φύσης µε τους Μπάαντερ-Μάινχοφ και τη 

ΣΠΦ. Οι αντίπαλοί του, από την άλλη πλευρά -και ορθά, θα συµπληρώναµε εµείς- 

υποστηρίζουν πως έχουµε εδώ µια έµµεση προσπάθεια να δώσουµε άφεση αµαρτιών στο 

Ισλάµ, στα πλαίσια µιας πολυπολιτισµικής και αντιρατσιστικής πολιτικής ορθότητας, η 

οποία φοβάται ν’ ασκήσει κριτική στους µη δυτικούς λαούς µήπως και κατηγορηθεί ως 

ρατσιστική και ξενόφοβη (και η οποία εν προκειµένω ξεπετά το ζήτηµα του τζιχαντισµού 

µε αφορισµούς του τύπου «το Ισλαµικό Κράτος δεν έχει σχέση µε το Ισλάµ, είναι µια 

µεταµοντερνιά» ή «το ΙSIS είναι απότοκο του δυτικού Θεάµατος» κ.λπ).  

Είναι προφανές όµως πως, µε το να συµπεριφερόµαστε στους µη δυτικούς λαούς 

λες κι είναι νήπια ή άµωµοι άγγελοι, απλώς ενδυναµώνουµε τον εθνικισµό τους αλλά και 

τη -χαρακτηριστική σε πλήθος από αυτούς, µεταξύ των οποίων κι οι Έλληνες- ιδέα πως 

οι ίδιοι δε φταίνε σε τίποτε, λες κι είναι τα διαρκή θύµατα της Ιστορίας. Πώς όµως 

µπορεί ένας λαός ν’ αλλάξει και να πάρει τη µοίρα του στα χέρια του, αν θεωρεί πως για 

όλα του τα δεινά ευθύνεται πάντοτε κάποιος άλλος κι έχει τη συνήθεια να ερµηνεύει την 

ιστορία βάσει του σχήµατος της διαρκούς εναντίον µας συνωµοσίας; 

 

 

 


