
ΙΣΛΑΜΟΦΟΒΙΑ
μύθοι περί Μουσουλμάνων και Ισλάμ στην ελλάδα (αλλά και παντού)

Ο κυρίαρχος λόγος θέλει να πιστέψουμε ότι οι μουσουλμάνοι είναι 
ανορθολογικοί, ότι αγαπούν τη βία και το θάνατο, ότι δεν δέχονται τη 
διαφορετικότητα, ότι καταπιέζουν τις γυναίκες τους και ότι γενικά δεν ταιριάζουν 
με τον δυτικό τρόπο ζωής1. Όλα αυτά τα στερεότυπα συχνά επενδυμένα με 
πλασματικές ιστορίες 2 μπορεί κανείς να τα βρει σε χοντροκομμένη μορφή στα 
διάφορα φασιστοσάιτ αλλά και πιο υπόγεια, πιο υπαινικτικά σε μεγαλύτερα 
μέσα και γενικά στον κυρίαρχο λόγο στις δυτικές κοινωνίες.  

Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε εν συντομία 
ορισμένους από αυτούς τους μύθους. Σκοπός μας δεν είναι να 
υπερασπιστούμε τον μουσουλμανισμό (ή οποιαδήποτε άλλη 
θρησκεία) αλλά να δείξουμε το μέγεθος της παραπληροφόρησης και 
προπαγάνδας που επικρατεί στις «δυτικού τύπου» κοινωνίες περί 

του θέματος και να αναρωτηθούμε ποιοι σκοποί εξυπηρετούνται.



Οι μουσουλμάνοι είναι:
σκοταδιστές, στενόμυαλοι, οπισθοδρομικοί, 
δεν πιστεύουν στην πρόοδο & στην επιστήμη

 

 Είναι μια συνήθης αντίληψη μεταξύ των πρωτοκοσμικών να πιστεύουν ότι όλα τα σημαντικά 
(επιστημονικά, τεχνολογικά κ.ο.κ.) πράγματα στον πλανήτη γίνονται από τους ίδιους, ότι 
αποτελούν κάποιο φάρο πολιτισμού που φωτίζει τα σκοτάδια όλου του υπόλοιπου πλανήτη. 
Φυσικά οι περισσότεροι κλείνουν τα μάτια στους λόγους που συμβαίνει αυτό, στην βίαιη αρπαγή 
των πόρων του υπολοίπου πλανήτη (μέσω πολέμων, αλλαγή καθεστώτων, επιβολή δικτατοριών, 
οικονομικές πιέσεις κλπ) και στην ακραία εκμετάλλευση των εργατών των χωρών αυτών από τις 
πρωτοκοσμικές βιομηχανίες που ψάχνουν και απαιτούν ολοένα και φθηνότερο εργατικό δυναμικό.  

Αλλά για να μη ξεφύγουμε ας μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για το Ισλάμ. Είναι πράγματι τόσο 
ενάντια στην πρόοδο; Η απάντηση είναι απλή. Όχι περισσότερο από ότι είναι άλλες θρησκείες, 
όπως ο χριστιανισμός –για την ακρίβεια μάλιστα είναι λιγότερο. Και υπάρχουν πολλά ιστορικά 
παραδείγματα που μπορούν να το αποδείξουν. Απλά ας αναφέρουμε ότι όταν στην Ευρώπη υπήρχε 
ο Μεσαίωνας, στα αραβικά χαλιφάτα στη μέση ανατολή και βόρεια αφρική, γινόντουσαν 
μεταφράσεις φιλοσοφικών κειμένων από όλο τον πλανήτη, τα αραβικά ήταν παγκόσμια γλώσσα 
εμπορίου και πολιτισμού (ιδιαίτερα ποίησης), υπήρχαν εκπληκτικά επιτεύγματα σε χώρους όπως η 
ιατρική (ειδικά στην οφθαλμιατρική), η φαρμακευτική, τα μαθηματικά και η αστρονομία, η 
αρχιτεκτονική, η γεωργία. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε το Bayt al-Hikma (House of 
Wisdom), στη Βαγδάτη από τον 8ο ως τον 13ο αιώνα, ένα σπουδαίο φιλοσοφικό, επιστημονικό και 
πολιτισμικό κέντρο, ή ονόματα όπως Αβερρόης, Αβικένας, αλ-Φαράμπι, Ιμπν Χαλντούν, 
αλ-Μπιρούνι, Αλχάζεν κ.α     

Αλλά και στα πιο σύγχρονα χρόνια, μήπως αλήθεια πιστεύει κανείς ότι οι μουσουλμάνοι στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αντίθετοι στα νοσοκομεία, τη σύγχρονη ιατρική, τα 
πανεπιστήμια, τα κινητά, τα laptop, τις σύγχρονες οικοσκευές, τα αυτοκίνητα κ.ο.κ.; Και τι σύγχυση 
επικρατεί στα μυαλά των φασιστών κάθε λογής όταν βλέπουν ανθρώπους από μουσουλμανικές 
χώρες να χρησιμοποιούν κινητά, φορητούς υπολογιστές, tablet και κάθε άλλου είδους τεχνολογία;

Το ισλάμ είναι οπισθοδρομικό, προωθεί τα 
βασανιστήρια, τα μαστιγώματα, τους 

λιθοβολισμούς

Βροντάδου και Βαφειαδακη γωνία
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Όπως και άλλες θρησκείες, το Ισλάμ πράγματι έχει συνδεθεί με σωματικά βασανιστήρια. Τα 
κείμενα του είναι γραμμένα μια εποχή όπου σε όλο σχεδόν τον κόσμο επικρατούσαν τέτοιες 
μέθοδοι τιμωρίας. Παρόμοιες απόψεις μπορεί κανείς να διαβάσει και σε ιερά κείμενα άλλων 
θρησκειών (πχ. τη βίβλο). Τα σύγχρονα ισλαμικά κράτη φυσικά έχουν υιοθετήσει τον εγκλεισμό 
(φυλακή) σαν κύρια μορφή τιμωρίας –σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις το συνδυάζουν με 
σωματικές τιμωρίες, μαστιγώματα, βασανισμούς, λιθοβολισμούς. Όμως αρκεί να σκεφτούμε τα 
βασανιστήρια στις σύγχρονες δυτικές (χριστιανικές) φυλακές (ας αναφέρουμε απλά ως κορυφαίο 
παράδειγμα το Γκουαντάναμο) για να δούμε ότι αυτό δεν έχει τελικά τόσο σχέση με τον 
μουσουλμανισμό (ή όποια άλλη θρησκεία) αλλά με τους τρόπους με τους οποίους η εξουσία κάθε 
φορά διαλέγει να επιβληθεί πάνω στους υπηκόους της.  
Το ζήτημα πάντως της ποινικής τιμωρίας είναι τεράστιο και δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε 
εδώ. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για όποιον ενδιαφέρεται να το ψάξει περισσότερο (πχ. το 
Επιτήρηση και Τιμωρία, του Μισέλ Φουκώ κ.α.). 

Εμείς απλά θα παραθέσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο Ισλάμ και αναρχισμός του 
Αμπντενούρ Πράδο, σαν τροφή για προβληματισμό: 
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παραδείγματα που μπορούν να το αποδείξουν. Απλά ας αναφέρουμε ότι όταν στην Ευρώπη υπήρχε 
ο Μεσαίωνας, στα αραβικά χαλιφάτα στη μέση ανατολή και βόρεια αφρική, γινόντουσαν 
μεταφράσεις φιλοσοφικών κειμένων από όλο τον πλανήτη, τα αραβικά ήταν παγκόσμια γλώσσα 
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"Θα έφτανε να ρωτήσουμε τους ίδιους τους καταδικασμένους, τι προτιμάς, εκατό 
μαστιγώματα ή τρία χρόνια φυλακή? Ένας άνθρωπος που μπαίνει φυλακή καταδικάζεται για 
πάντα. Στη φυλακή δε δέχεται εκατό, αλλά χίλια μαστιγώματα, από άλλους φυλακισμένους 
και από τους φύλακες του. Εκτίθεται στον κίνδυνο των ναρκωτικών, ταπεινώνεται και 
στιγματίζεται. Αντιθέτως, η εφαρμογή της τιμωρίας στο παραδοσιακό Ισλάμ επανεντάσσει 
πλήρως τον άνθρωπο στην κοινότητα του. Οι σωματικές τιμωρίες έχουν νόημα μόνο σε μια 
κοινωνία χωρίς φυλακές, στην οποία όλα τα θεμέλια του Ισλάμ έχουν καθιερωθεί, δηλ. 
δωρεάν παιδεία και υγεία για όλους, ζακάτ για όλους τους χρήζοντες βοηθείας, πλήρης 
εξάλειψη της φτώχειας κτλ. Δε θέλω να νομίσει ο αναγνώστης ότι  υπερασπίζομαι τη 
σωματική τιμωρία. Ο σκοπός μου είναι να αποδείξω την υποκρισία ενός συστήματος που 
σοκάρεται όταν ακούει για  μαστιγώματα, αλλά μπορεί να κλείσει για χρόνια εκατοντάδες 
χιλιάδες ανθρώπους στη φυλακή και να τους αφήσει εκεί να βιώνουν την καθημερινή 
ταπείνωση των δεσμοφυλάκων, να δασκαλεύονται στο έγκλημα και να στιγματίζονται για 
πάντα, καταδικασμένους να αποτελούν μέρος της μάζας των εγκληματιών, που τόσο 
αναγκαία είναι για την καλή λειτουργία του καπιταλισμού.”



Μια άλλη κατηγορία κατά των μουσουλμάνων είναι ότι  δεν ανέχονται τις άλλες θρησκείες 
αλλά και γενικότερα τη διαφορετικότητα. Όσον αφορά τη θρησκεία, μπορούμε πάλι να 
ανατρέξουμε σε ιστορικά παραδείγματα και να δούμε ότι στα αραβικά χαλιφάτα δεν σε 
υποχρέωναν με τη βία να αλλάξεις πίστη (όπως στη χριστιανική Ευρώπη –αρκεί να 
σημειώσουμε ότι το κυνήγι μαγισσών και η ιερά εξέταση έγιναν μετά το μεσαίωνα, τα χρόνια 
της αναγέννησης και του διαφωτισμού). Στα ισλαμικά χαλιφάτα έπρεπε να πληρώνεις έναν 
ειδικό φόρο (jizya) αν δεν ήσουν μουσουλμάνος. Επίσης στα σύγχρονα μουσουλμανικά 
κράτη, αν εξαιρέσεις ορισμένες εξτρεμιστικές μορφές (ISIS, ταλιμπάν) δεν απαγορεύονται τα 
άλλα θρησκεύματα (δες χριστιανούς στην Αίγυπτο, τη Συρία ή το Λίβανο). 3

Τώρα όσον αφορά γενικά τη διαφορετικότητα είναι προφανές ότι το ισλάμ, όπως και κάθε 
άλλη θρησκεία, αποτελεί έναν κατά βάση συντηρητικό θεσμό που εχθρεύεται κοινωνικές 
ομάδες όπως οι ομοφυλόφιλοι και γενικότερη άτομα της ΛΟΑΤ κοινότητας. Μήπως όμως το 
ίδιο δε συμβαίνει και με τους χριστιανούς εκκλησιαστικούς παράγοντες; Ξεχάσαμε εδώ στην 
ελλάδα τις φασιστικές αντιδράσεις έξω από τα θέατρα ή τις δηλώσεις των εκκλησιαστικών 
παραγόντων (και όχι μόνο) για το σύμφωνο συμβίωσης; Ή πιο πρόσφατα τον αρχιεπίσκοπο 
κύπρου που ονομάζει την ομοφυλοφιλία παρά φύση και αμαρτία και επιδιώκει να φτιάξει 
σχολεία που θα φτιάχνουν «σωστούς ανθρώπους» και όχι ξετσίπωτους ομοφυλόφιλους; 
Είναι αλήθεια ότι σε πολλά μουσουλμανικά κράτη η ομοφυλοφιλία απαγορεύεται (και πολλές 
φορές τιμωρείται πολύ σκληρά). Τις περισσότερες φορές όμως αυτό μοιάζει να είναι 
απόφαση της πολιτικής ηγεσίας (που δικαιολογείται με δήθεν θρησκευτικά κριτήρια). Η 
καταδίωξη των ομοφυλόφιλων δείχνει ότι το καθεστώς διατηρεί τον έλεγχο στην ιδιωτική ζωή 
των πολιτών και αυτό ερμηνεύεται ως δύναμη και κύρος. Για το λόγο αυτό υπάρχει τα 
τελευταία χρόνια ένας καθοδηγούμενος «ηθικός πανικός» στα κράτη αυτά. Για παράδειγμα 
στο Ιράν οι ομοφυλόφιλοι καταδιώκονται μετά από την επανάσταση των ισλαμιστών, ενώ από 
τότε που έγινε πρόεδρος ο Mahmut Ahmadinejad οι γκέι άντρες καταδιώκονται ακόμη πιο 
πολύ. Η καταδίωξη των γκέι είχε σαν αποτέλεσμα την μετανάστευση χιλιάδων ομοφυλόφιλων 
στην γειτονική πιο ανεκτική (αλλά επίσης μουσουλμανική) Τουρκία αλλά και την κατακόρυφη 
αύξηση του αριθμού των εγχειρήσεων αλλαγής φύλου - αυτή τη στιγμή στο Ιράν γίνονται 
περισσότερες εγχειρήσεις από ό,τι σε ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο, με εξαίρεση την 
Ταϊλάνδη. Ο ίδιος ο Αγιατολάχ Χομεϊνί τις νομιμοποίησε το 1983, επειδή ήταν της άποψης ότι 
η τρανσεξουαλικότητα είναι αρρώστια και με μια επέμβαση οι ασθενείς θα γίνονταν πάλι 
υγιείς. Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες επεμβάσεις που καλύπτονται οικονομικά 
από το Δημόσιο σχεδόν εξ ολοκλήρου. Ταυτόχρονα στη γειτονική Σαουδική Αραβία που είναι 
το μοναδικό αραβικό κράτος όπου κυριαρχεί η σαρία η οποία προβλέπει για τους 
ομοφυλόφιλους μαστίγωμα και εκτέλεση οι γκέι απολαμβάνουν περισσότερες ελευθερίες 
από ό,τι στο Ιράν. Και κάθε κράτος αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση. 4  

Οι μουσουλμάνοι δε δέχονται τη 
διαφορετικότητα και την ανεξιθρησκία  



Η θρησκεία έχει χρησιμοποιηθεί αμέτρητες φορές από τις διάφορες 
μορφές εξουσίας (αυτοκρατορίες, βασίλεια, χαλιφάτα, εθνικά κράτη 
κλπ) για να δικαιολογήσουν τους πολέμους τους. Ιστορικά στο όνομα 
του Χριστιανισμού έγιναν σταυροφορίες, ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι, 
εκκαθαρίσεις πληθυσμών και μειονοτήτων, αποικίες και σκλαβοπάζαρα. 
Δεν μπορούμε να μη θυμηθούμε την εκκαθάριση 200.000 περίπου 
μουσουλμάνων Βόσνιων από χριστιανούς Σέρβους (ορθόδοξους) 
κυρίως και Κροάτες (καθολικούς) τη δεκαετία του ‘90. Αλλά και τις πιο 
σύγχρονες επιθέσεις των ΗΠΑ μετά την 11/9 κάτω από ταμπέλες όπως 
«συμμαχία των καλών», «η χριστιανική δύση κόντρα στη 
μουσουλμανική βαρβαρότητα» που έδωσαν δυο πολέμους 
(Αφγανιστάν, Ιράκ), επεμβάσεις και σε άλλες χώρες αλλά και 
γκουαντάναμο, φασιστικούς αντιτρομοκρατικούς νόμους κλπ. Η 
χριστιανική θρησκεία έχει δείξει μια «παράξενη» ανοχή στη βία όταν 
αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. 

Παρομοίως και το Ισλάμ έχει χρησιμοποιηθεί ιστορικά για τη διεξαγωγή 
πολέμων, την καταπίεση ανθρώπων κλπ. Είναι όμως λάθος να νομίζουμε 
ότι υπάρχει κάτι ενιαίο που ονομάζεται ισλάμ που έχει παντού τα ίδια 
χαρακτηριστικά. Υπάρχει φυσικά η βασική διαφορά μεταξύ σουνιτών και 
σιιτών αλλά υπάρχουν και άλλες διαφοροποιήσεις (πάνω στην ερμηνεία 
του Κορανίου και την επιλογή κειμένων από τη Σαρία και τα Χαντίθ) 
όπως ο ουαχαμπιτισμός (το εξτρεμιστικό, πουριτανικό δόγμα που 
επικρατεί στη Σαουδική Αραβία και επηρεάζει ομάδες όπως οι 
Ταλιμπάν, η Αλ Κάιντα και ο ISIS). Οι εξτρεμιστές όμως αποτελούν μια 
πολύ μικρή μειοψηφία. Η συντριπτική πλειοψηφία των μουσουλμάνων 
στον κόσμο θέλουν να ζουν ειρηνικά (κάτι που φάνηκε και από τις 
δηλώσεις και διαδηλώσεις ενάντια στον ISIS μετά τα χτυπήματα στο 
Παρίσι, τις Βρυξέλλες, τη Νίκαια…). 5 

Όσο για τη λογική των τρομοκρατικών θυλάκων «εν υπνώσει», αυτή 
είναι μια πολύ καλοστημένη προπαγάνδα μέσα στην αντιμουσουλμανική 
ρατσιστική φρενίτιδα των τελευταίων χρόνων, που παρόλο που δεν 
εδράζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία προσπαθεί να περάσει στον κόσμο 
την άποψη (και το φόβο) ότι κάθε μουσουλμάνος είναι εν δυνάμει 
τρομοκράτης και πιθανός κίνδυνος. Έτσι καλλιεργούνται ακόμα 
περισσότερο οι πλαστές ταυτότητες «εμείς» και «αυτοί» και φυσικά 
δικαιολογούνται οι ανεξέλεγκτες δράσεις των δυνάμεων καταστολής. 6 

Το Κοράνι διδάσκει το μίσος και πωρώνει για τη βία.
Οι μουσουλμάνοι είναι όλοι (εν δυνάμει) φιλοπόλεμοι, 
εξτρεμιστές που θέλουν να κατακτήσουν όλο τον κόσμο 



Το παραπάνω δεν είναι ακριβώς μύθος. Πράγματι στις περισσότερες μουσουλμανικές χώρες οι 
γυναίκες δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άντρες και υπόκεινται σε ψυχολογική και σωματική 
βία. Το Ισλάμ, παρότι βελτίωσε τη θέση της γυναίκας σε σχέση με την προϊσλαμική εποχή, όμοια 
με άλλες θρησκείες όπως ο Χριστιανισμός, ενδιαφέρεται στην ουσία κυρίως για τον ετερόφυλο 
μουσουλμάνο άντρα. Υπάρχουν φυσικά διαβαθμίσεις από χώρα σε χώρα αλλά σε γενικές 
γραμμές η γυναίκα όχι μόνο δε θεωρείται ίση με τον άντρα αλλά στερείται ακόμα και βασικών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

Η υπαρκτή καταπίεση των γυναικών σε πολλά μουσουλμανικά κράτη δε σημαίνει σε καμία 
περίπτωση ότι όλοι οι μουσουλμάνοι είναι (εν δυνάμει) βιαστές, όπως θέλουν να παρουσιάσουν 
τα δυτικά μέσα. Μάλιστα υπάρχουν πιο ανεκτικές εκδοχές του Ισλάμ, όπως οι Σούφι και ιδιαίτερα 
οι Αλεβήδες που πιστεύουν στην ισότητα των δύο φύλων και τη μονογαμία.7 Αυτή η ρατσιστική 
γενίκευση και ο «πόνος» για το δράμα των μουσουλμάνων γυναικών εκτός του ότι πολλές φορές 
εκπορεύεται από φασίστες εξυπηρετώντας άλλα συμφέροντα κλείνει τα μάτια στην κατάσταση 
που επικρατεί στις δυτικές κοινωνίες, τις λεγόμενες «πολιτισμένες». Έτσι ελάχιστοι ασχολούνται 
με τους εκατοντάδες κάθε χρόνο (καταγεγραμμένους επίσημα γιατί ανεπίσημα τα νούμερα 
εκτοξεύονται) βιασμούς γυναικών σε χώρες όπως η Ελλάδα, τη ψυχολογική και σωματική βία, τις 
διαρκείς διακρίσεις στους εργασιακούς χώρους, το trafficking και την εξαναγκαστική πορνεία. Η 
πατριαρχία, η υποτίμηση και εκμετάλλευση της γυναίκας (και ακόμα περισσότερο της ΛΟΑΤ 
κοινότητας) απέχουν πολύ από το να εκλείψουν στις κοινωνίες που ζούμε κι είναι τουλάχιστον 
υποκριτικό να ακούς όλους αυτούς (ΜΜΕ, πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο, αλλά και άντρες 
γενικά που φέρονται εξουσιαστικά στις γυναίκες τους) που συντηρούν αυτή την κατάσταση να 
μιλούν για τα δικαιώματα των μουσουλμάνων γυναικών σε άλλες χώρες. 8  

Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή σημείωση για το θέμα της μαντίλας και της μπούρκας και 
άλλων ενδυματολογικών παραδόσεων (χιτζάμπ, νικάμπ, τσαντόρ κ.α.), τα οποία δεν 
επιβάλλονται από το κοράνι. Σε αντίθεση με την κυρίαρχη μυθολογία οι κοπέλες που επιλέγουν 
να φορούν μαντίλα στη Γαλλία (όπως και αλλού) ούτε υποχείρια των πατεράδων και των 
αδελφών τους είναι, ούτε το κάνουν για θρησκευτικούς λόγους. Είναι μάλιστα αρκετές οι 
περιπτώσεις των νεαρών που φορούν μαντίλα, σε αντίθεση με τη θέληση των γονιών τους. Ο 
λόγος γι' αυτή την επιλογή, σύμφωνα με μαρτυρίες των ίδιων, είναι η εκδήλωση της αντίθεσής 
τους στην υποτίμηση των γονιών τους και των ίδιων, στην υποτίμηση ουσιαστικά της ταξικής 
θέσης που υποδηλώνει η λέξη μουσουλμάνος. 9 

Η τελευταία εξέλιξη με την προσπάθεια απαγόρευσης του μπουρκίνι σε περιοχές της Γαλλίας και 
τους ένοπλους αστυνομικούς να απειλούν λουόμενες στην παραλία είναι ενδεικτική του ολοένα 
και μεγαλύτερου φασισμού στον οποίο σπρώχνει η ισλαμοφοβία. Οι ομοιότητες εξάλλου με τις 
εικόνες των αστυνομικών που μετρούσαν τα μαγιό πριν 40 χρόνια στις παραλίες (με την αντίθετη 
λογική –του να καλύψουμε τις γυναίκες όσο περισσότερο γίνεται) δείχνουν πως η πατριαρχία και 
ο σεξισμός απέχουν πολύ από το να εκλείψουν στις χριστιανικές «δυτικές κοινωνίες» και το σώμα 
της γυναίκας εξακολουθεί να είναι πεδίο μάχης.   

Οι μουσουλμάνοι δε σέβονται τις 
γυναίκες & τους ασκούν βία.



Η θρησκεία έχει χρησιμοποιηθεί αμέτρητες φορές από τις διάφορες 
μορφές εξουσίας (αυτοκρατορίες, βασίλεια, χαλιφάτα, εθνικά κράτη 
κλπ) για να δικαιολογήσουν τους πολέμους τους. Ιστορικά στο όνομα 
του Χριστιανισμού έγιναν σταυροφορίες, ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι, 
εκκαθαρίσεις πληθυσμών και μειονοτήτων, αποικίες και σκλαβοπάζαρα. 
Δεν μπορούμε να μη θυμηθούμε την εκκαθάριση 200.000 περίπου 
μουσουλμάνων Βόσνιων από χριστιανούς Σέρβους (ορθόδοξους) 
κυρίως και Κροάτες (καθολικούς) τη δεκαετία του ‘90. Αλλά και τις πιο 
σύγχρονες επιθέσεις των ΗΠΑ μετά την 11/9 κάτω από ταμπέλες όπως 
«συμμαχία των καλών», «η χριστιανική δύση κόντρα στη 
μουσουλμανική βαρβαρότητα» που έδωσαν δυο πολέμους 
(Αφγανιστάν, Ιράκ), επεμβάσεις και σε άλλες χώρες αλλά και 
γκουαντάναμο, φασιστικούς αντιτρομοκρατικούς νόμους κλπ. Η 
χριστιανική θρησκεία έχει δείξει μια «παράξενη» ανοχή στη βία όταν 
αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. 

Παρομοίως και το Ισλάμ έχει χρησιμοποιηθεί ιστορικά για τη διεξαγωγή 
πολέμων, την καταπίεση ανθρώπων κλπ. Είναι όμως λάθος να νομίζουμε 
ότι υπάρχει κάτι ενιαίο που ονομάζεται ισλάμ που έχει παντού τα ίδια 
χαρακτηριστικά. Υπάρχει φυσικά η βασική διαφορά μεταξύ σουνιτών και 
σιιτών αλλά υπάρχουν και άλλες διαφοροποιήσεις (πάνω στην ερμηνεία 
του Κορανίου και την επιλογή κειμένων από τη Σαρία και τα Χαντίθ) 
όπως ο ουαχαμπιτισμός (το εξτρεμιστικό, πουριτανικό δόγμα που 
επικρατεί στη Σαουδική Αραβία και επηρεάζει ομάδες όπως οι 
Ταλιμπάν, η Αλ Κάιντα και ο ISIS). Οι εξτρεμιστές όμως αποτελούν μια 
πολύ μικρή μειοψηφία. Η συντριπτική πλειοψηφία των μουσουλμάνων 
στον κόσμο θέλουν να ζουν ειρηνικά (κάτι που φάνηκε και από τις 
δηλώσεις και διαδηλώσεις ενάντια στον ISIS μετά τα χτυπήματα στο 
Παρίσι, τις Βρυξέλλες, τη Νίκαια…). 5 

Όσο για τη λογική των τρομοκρατικών θυλάκων «εν υπνώσει», αυτή 
είναι μια πολύ καλοστημένη προπαγάνδα μέσα στην αντιμουσουλμανική 
ρατσιστική φρενίτιδα των τελευταίων χρόνων, που παρόλο που δεν 
εδράζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία προσπαθεί να περάσει στον κόσμο 
την άποψη (και το φόβο) ότι κάθε μουσουλμάνος είναι εν δυνάμει 
τρομοκράτης και πιθανός κίνδυνος. Έτσι καλλιεργούνται ακόμα 
περισσότερο οι πλαστές ταυτότητες «εμείς» και «αυτοί» και φυσικά 
δικαιολογούνται οι ανεξέλεγκτες δράσεις των δυνάμεων καταστολής. 6 

Το Ισλάμ (και ο Μουσουλμανισμός) όπως αναφέραμε και πιο πάνω δεν είναι κάτι το ενιαίο. 
Αντίθετα είναι πολύμορφα, αφορούν μια τεράστια έκταση του πλανήτη μας με πολλά 
(καπιταλιστικά) κράτη που το καθένα έχει ξεχωριστά συμφέροντα. Τα περισσότερα από αυτά 
τα κράτη δεν είναι υποανάπτυκτα (όπως αφελώς υποστηρίζουν ορισμένοι), ορισμένα μάλιστα 
από αυτά έχουν υψηλή καπιταλιστική ανάπτυξη, σύγχρονα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα 
σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, ανεπτυγμένους διοικητικούς μηχανισμούς. Έχουν δηλαδή μια 
μορφή αστικής δημοκρατίας με μια αστική τάξη, που όπως και στις πρωτοκοσμικές κοινωνίες 
έχει ως εχθρό την εργατική τάξη, και την ενδιαφέρει η ολοένα μεγαλύτερη συσσώρευση 
πλούτου. 

Τα κράτη αυτά πολλές φορές αναγκαζόμενα να αντιμετωπίσουν τον δυτικό ιμπεριαλισμό και 
για λόγους υπεράσπισης της δικής τους αστικής τάξης χρησιμοποιούν το ισλάμ ως ιδεολογία 
(κάτι αντίστοιχο με τα πατριωτικά /εθνικιστικά παραληρήματα των Ευρωπαίων και 
Αμερικάνων) για να συσπειρώσουν τον πληθυσμό απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό 
(αποκρύβοντας δηλαδή το ρόλο της ντόπιας αστικής τάξης στην εκμετάλλευση του 
πληθυσμού).10  

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποια από τα πιο σκληρά ισλαμικά καθεστώτα 
εγκαθιδρύθηκαν και στηρίχτηκαν (τουλάχιστον στην αρχή φανερά) από τη δύση σαν 
απάντηση στην κοινωνική ένταση των δεκαετιών ’70 και ’80, όπου μεγάλο μέρος του 
αραβικού πληθυσμού στρεφόταν προς πιο ριζοσπαστικές, αριστερές και επαναστατικές 
απόψεις. Έτσι προτού φθάσουμε στους Ταλιμπάν, στην Αλ Κάιντα, στον ISIS έπρεπε να 
εξοντωθούν οι κομμουνιστικές οργανώσεις, να απαγορευτούν τα αριστερά κόμματα, να 
ξεκληριστεί η αριστερά από τα πανεπιστήμια της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Αλγερίας, να 
εξολοθρευτούν ένα εκατομμύριο κομμουνιστές και «συνοδοιπόροι» στην Ινδονησία από 
ισλαμικές παραστρατιωτικές οργανώσεις με τη στήριξη της CIA... 11  

Το Ισλάμ είναι αντίθετο στο δυτικό τρόπο 
ζωής, στον πολιτισμό μας, στον ορθολογισμό, 

τη δημοκρατία (και τον καπιταλισμό).     

Όμως πρέπει να σημειώσουμε και κάτι ακόμα. Είτε 
από ανάγκη, είτε για λόγους προπαγάνδας, είτε γιατί 
πράγματι στο κοράνι μία από τις βασικές αρχές (σημ. 
ο 4ος πυλώνας, zakat) αφορά την υποχρέωση του 
πιστού να βοηθά τους φτωχότερους του, το ισλάμ και 
οι οργανώσεις του (όπως οι αδερφοί μουσουλμάνοι 
στην Αίγυπτο) έχει δημιουργήσει σε πάρα πολλές 
περιπτώσεις μεγάλα δίκτυα αλληλεγγύης. Αυτά, τόσο 
στις παραγκουπόλεις των τεράστιων 
μουσουλμανικών πόλεων, όσο και στις άθλιες 
συνθήκες που επιφυλάσσει ο πρωτοκοσμικός 
ρατσισμός στους μετανάστες, αποτελούν συχνά το 
μοναδικό καταφύγιο, τη μοναδική δυνατότητα για 
αξιοπρεπή ζωή. Με αυτήν την έννοια το ισλάμ είναι 
κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή θρησκεία 
(άλλωστε από την πρώτη του στιγμή είχε και πολιτικό 
χαρακτήρα) κάτι που όμως όπως είδαμε και 
παραπάνω δεν το εμποδίζει να συμβαδίζει με 
καπιταλιστικούς τρόπους οργάνωσης και 
εκμετάλλευσης των εργατών σε πολλές 
μουσουλμανικές χώρες. 

Αστυνομικοί αναγκάζουν μουσουλμάνα
να βγάλει το μπουρκίνι της στην παραλία

Γαλλία, Αύγουστος 2016



Αφού έχουμε ολοκληρώσει μια αναγκαστικά πολύ σύντομη κριτική για 
κάποιους από τους μύθους για το Ισλάμ, έχει σημασία να αναλογιστούμε γιατί 
τόση κριτική στο Ισλάμ (και όχι σε άλλες θρησκείες) και τι είναι τέλος πάντων 
αυτός ο περιβόητος «πόλεμος των πολιτισμών».  

Κοιτάζοντας ιστορικά το θέμα θα δούμε ότι μετά τη λήξη του 2ου παγκοσμίου 
πολέμου η Αγγλία, Γαλλία και άλλες καπιταλιστικές χώρες υποδέχθηκαν με 
μεγάλη χαρά εκατομμύρια μετανάστες εργάτες, στην πλειοψηφία τους 
μουσουλμάνοι, καθώς είχαν ανάγκη αυτό το εργατικό δυναμικό που 
χαρακτηριζόταν από το χαμηλό κόστος εργασίας του «ανειδίκευτου» εργάτη 
μάζα. Μετά όμως από τις εργατικές κινητοποιήσεις στις δεκαετίες του 60 και 
70 και την αποτυχία των κλασικών τρόπων πειθάρχησης, για τους μετανάστες 
εργάτες επιλέχθηκε ένα νέο μοντέλο. Αρχικά να παρουσιαστεί και να επιβληθεί 
στο φαντασιακό του πληθυσμού το μεταναστευτικό ως πρόβλημα. Αυτό 
συνοδεύτηκε από την μερική ή καθολική απαγόρευση της μετανάστευσης (νέες 
και σκληρότερες νομοθεσίες κυρίως κατά των νεοφερμένων και 
παρανομοποίηση μεγάλου μέρους τους) και μια νέα ιδέα, την 
πολυπολιτισμικότητα, που ενώ ίσως ακούγεται ωραία, στην ουσία σήμαινε την 
κρατική διαμεσολάβηση και χειραγώγηση των πληθυσμών (μέσω επίσημων 
μεσολαβητών) και φυσικά την επίσημη κρατική αναγνώριση και προώθηση του 
πολιτισμού ως στοιχείο διαίρεσης και ελέγχου της εργατικής τάξης.  

Και εδώ έρχεται η νέα μορφή του ρατσισμού από το ‘80 και μετά, ο διαφορικός 
ρατσισμός, ένας ρατσισμός που δεν εστιάζει στο «γένος» και το «αίμα», αλλά 
προβάλλει το ζήτημα της μη πολιτιστικής ενσωμάτωσης ειδικά των 
μουσουλμάνων κι εδώ βρίσκουμε τη δημιουργία όλων των παραπάνω μύθων 
που αναφέραμε. Οι τρόποι διατροφής τους αστείοι, η γλώσσα τους βάρβαρη, 
το ντύσιμό τους γραφικό, οι τρόποι συνεύρεσής τους ύποπτοι, οι σχέσεις τους 
με το αντίθετο φύλο κατακριτέες, οι σεξουαλικές τους συνήθειες αδιανόητες, η 
θρησκεία τους οπισθοδρομική, οι αντιλήψεις τους για τη ζωή και τον θάνατο 
επικίνδυνες, οι ιδέες τους για την οικογένεια μεσαιωνικές. Δηλαδή: διατροφή, 

Επίλογος: 
Το Ισλάµ και ο πόλεµος των πολιτισµών 

γλώσσα, ντύσιμο, σεξουαλικές σχέσεις, κοινωνικό σχετίζεσθαι, 
σεξουαλικές πρακτικές, θρησκεία, αντιλήψεις για τη ζωή και για τον 
θάνατο. Με άλλα λόγια “τρόποι αναπαραγωγής της εργατικής 
δύναμης”, όχι μόνο γιατί περιέχει τα όσα ο Μαρξ αναγνώρισε σαν 
προσδιοριστικά στοιχεία της αξίας της εργατικής δύναμης, αλλά και 
γιατί περιλαμβάνει όλες τις κοινωνικές σχέσεις που μπορεί να 
συνίστανται και να χρησιμοποιούνται για την επιβίωση του μετανάστη 
εργάτη σε ένα περιβάλλον που τον έχει απαγορεύσει υπαρξιακά. 12 

Ήδη από τα μέσα του 90 αλλά ειδικά μετά το 2001 και την 11/9 η ανοχή 
των δυτικών κοινωνιών σε άλλους «πολιτισμούς» μειώθηκε ακόμα 
περισσότερο. Η πολυπολιτισμικότητα -μεσολάβηση (ένα μοντέλο που 
στην ουσία δεν πρόλαβε και δε χρειάστηκε να εφαρμοστεί ποτέ στην 
Ελλάδα) εγκαταλείφτηκε ως ξεπερασμένη και μια νέα ιδέα βγήκε στο 
προσκήνιο: η αφομοίωση. Ή θα δεχτείς να υποταχτείς στο δικό μας 
πολιτισμό ή θα πρέπει να περιθωριοποιηθείς /απελαθείς. Το μοντέλο 
που επικρατεί στα περισσότερα κράτη είναι πια αυτό της 
στρατιωτικοποίησης της εργασίας (κυρίως για τους μετανάστες 
εργάτες αλλά όχι μόνο), εκεί που δε χρειάζονται μεσολαβητές, παρά 
μόνο ανάμεσα σε μπάτσους, μαφιόζους, διακινητές και αφεντικά. 

Σε αυτό το πλαίσιο ο αντιμουσουλμανικός ρατσισμός (ή αλλιώς 
ισλαμοφοβία) που στηρίζεται σε δυο πλασματικές ταυτότητες 
(«εμείς» και «αυτοί»), είναι μια σύγχρονη μορφή φασισμού που 
εξυπηρετεί αποτελώντας το υπόβαθρο όχι μόνο για πολεμικές 
επεμβάσεις στο εξωτερικό αλλά και για τη διαίρεση της εργατικής 
τάξης, την αλλαγή της νομοθεσίας στο εσωτερικό των κρατών, 
καταστάσεις μόνιμης εξαίρεσης και έκτακτης ανάγκης, ολοένα και πιο 
σκληρούς, πιο ολοκληρωτικούς αντιτρομοκρατικούς νόμους, 
παρακολουθήσεις, παράνομες φυλακίσεις ή και εκτελέσεις υπόπτων 
χωρίς δίκες, και μια γενικότερη αστυνομοκρατία και στρατοκρατία.     



Αφού έχουμε ολοκληρώσει μια αναγκαστικά πολύ σύντομη κριτική για 
κάποιους από τους μύθους για το Ισλάμ, έχει σημασία να αναλογιστούμε γιατί 
τόση κριτική στο Ισλάμ (και όχι σε άλλες θρησκείες) και τι είναι τέλος πάντων 
αυτός ο περιβόητος «πόλεμος των πολιτισμών».  

Κοιτάζοντας ιστορικά το θέμα θα δούμε ότι μετά τη λήξη του 2ου παγκοσμίου 
πολέμου η Αγγλία, Γαλλία και άλλες καπιταλιστικές χώρες υποδέχθηκαν με 
μεγάλη χαρά εκατομμύρια μετανάστες εργάτες, στην πλειοψηφία τους 
μουσουλμάνοι, καθώς είχαν ανάγκη αυτό το εργατικό δυναμικό που 
χαρακτηριζόταν από το χαμηλό κόστος εργασίας του «ανειδίκευτου» εργάτη 
μάζα. Μετά όμως από τις εργατικές κινητοποιήσεις στις δεκαετίες του 60 και 
70 και την αποτυχία των κλασικών τρόπων πειθάρχησης, για τους μετανάστες 
εργάτες επιλέχθηκε ένα νέο μοντέλο. Αρχικά να παρουσιαστεί και να επιβληθεί 
στο φαντασιακό του πληθυσμού το μεταναστευτικό ως πρόβλημα. Αυτό 
συνοδεύτηκε από την μερική ή καθολική απαγόρευση της μετανάστευσης (νέες 
και σκληρότερες νομοθεσίες κυρίως κατά των νεοφερμένων και 
παρανομοποίηση μεγάλου μέρους τους) και μια νέα ιδέα, την 
πολυπολιτισμικότητα, που ενώ ίσως ακούγεται ωραία, στην ουσία σήμαινε την 
κρατική διαμεσολάβηση και χειραγώγηση των πληθυσμών (μέσω επίσημων 
μεσολαβητών) και φυσικά την επίσημη κρατική αναγνώριση και προώθηση του 
πολιτισμού ως στοιχείο διαίρεσης και ελέγχου της εργατικής τάξης.  

Και εδώ έρχεται η νέα μορφή του ρατσισμού από το ‘80 και μετά, ο διαφορικός 
ρατσισμός, ένας ρατσισμός που δεν εστιάζει στο «γένος» και το «αίμα», αλλά 
προβάλλει το ζήτημα της μη πολιτιστικής ενσωμάτωσης ειδικά των 
μουσουλμάνων κι εδώ βρίσκουμε τη δημιουργία όλων των παραπάνω μύθων 
που αναφέραμε. Οι τρόποι διατροφής τους αστείοι, η γλώσσα τους βάρβαρη, 
το ντύσιμό τους γραφικό, οι τρόποι συνεύρεσής τους ύποπτοι, οι σχέσεις τους 
με το αντίθετο φύλο κατακριτέες, οι σεξουαλικές τους συνήθειες αδιανόητες, η 
θρησκεία τους οπισθοδρομική, οι αντιλήψεις τους για τη ζωή και τον θάνατο 
επικίνδυνες, οι ιδέες τους για την οικογένεια μεσαιωνικές. Δηλαδή: διατροφή, 

γλώσσα, ντύσιμο, σεξουαλικές σχέσεις, κοινωνικό σχετίζεσθαι, 
σεξουαλικές πρακτικές, θρησκεία, αντιλήψεις για τη ζωή και για τον 
θάνατο. Με άλλα λόγια “τρόποι αναπαραγωγής της εργατικής 
δύναμης”, όχι μόνο γιατί περιέχει τα όσα ο Μαρξ αναγνώρισε σαν 
προσδιοριστικά στοιχεία της αξίας της εργατικής δύναμης, αλλά και 
γιατί περιλαμβάνει όλες τις κοινωνικές σχέσεις που μπορεί να 
συνίστανται και να χρησιμοποιούνται για την επιβίωση του μετανάστη 
εργάτη σε ένα περιβάλλον που τον έχει απαγορεύσει υπαρξιακά. 12 

Ήδη από τα μέσα του 90 αλλά ειδικά μετά το 2001 και την 11/9 η ανοχή 
των δυτικών κοινωνιών σε άλλους «πολιτισμούς» μειώθηκε ακόμα 
περισσότερο. Η πολυπολιτισμικότητα -μεσολάβηση (ένα μοντέλο που 
στην ουσία δεν πρόλαβε και δε χρειάστηκε να εφαρμοστεί ποτέ στην 
Ελλάδα) εγκαταλείφτηκε ως ξεπερασμένη και μια νέα ιδέα βγήκε στο 
προσκήνιο: η αφομοίωση. Ή θα δεχτείς να υποταχτείς στο δικό μας 
πολιτισμό ή θα πρέπει να περιθωριοποιηθείς /απελαθείς. Το μοντέλο 
που επικρατεί στα περισσότερα κράτη είναι πια αυτό της 
στρατιωτικοποίησης της εργασίας (κυρίως για τους μετανάστες 
εργάτες αλλά όχι μόνο), εκεί που δε χρειάζονται μεσολαβητές, παρά 
μόνο ανάμεσα σε μπάτσους, μαφιόζους, διακινητές και αφεντικά. 

Σε αυτό το πλαίσιο ο αντιμουσουλμανικός ρατσισμός (ή αλλιώς 
ισλαμοφοβία) που στηρίζεται σε δυο πλασματικές ταυτότητες 
(«εμείς» και «αυτοί»), είναι μια σύγχρονη μορφή φασισμού που 
εξυπηρετεί αποτελώντας το υπόβαθρο όχι μόνο για πολεμικές 
επεμβάσεις στο εξωτερικό αλλά και για τη διαίρεση της εργατικής 
τάξης, την αλλαγή της νομοθεσίας στο εσωτερικό των κρατών, 
καταστάσεις μόνιμης εξαίρεσης και έκτακτης ανάγκης, ολοένα και πιο 
σκληρούς, πιο ολοκληρωτικούς αντιτρομοκρατικούς νόμους, 
παρακολουθήσεις, παράνομες φυλακίσεις ή και εκτελέσεις υπόπτων 
χωρίς δίκες, και μια γενικότερη αστυνομοκρατία και στρατοκρατία.     



Χαρακτηριστικό είναι το πείραμα εκπομπής όπου περαστικοί σε ευρωπαϊκή πόλη σοκάρονται από 
αποσπάσματα που τους λένε ότι είναι από το κοράνι ενώ λίγο μετά τους αποκαλύπτουν ότι είναι από τη 
βίβλο, https://www.youtube.com/watch?v=STz2FrpZnpw.  

Σημειώσεις 

Όπως αυτή του ταξιτζή που κατέβασε μουσουλμάνο πελάτη που απαίτησε να κλείσει τη μουσική στο ταξί 
http://ellinikahoaxes.gr/2016/04/19/apantisi-taxitzi-se-arava/ και άλλες πολλές

Ορισμένα μουσουλμανικά κράτη δείχνουν πάντως ιδιαίτερη αυστηρότητα στην αντιμετώπιση της αθεΐας 
( http://aoratimelani.blogspot.gr/2013/06/blog-post.html ) 

Πηγή: http://www.10percent.gr/periodiko/teyxos28/1608-2010-02-03-11-40-02.html. Υπάρχουν 
φυσικά αρκετές μουσουλμανικές χώρες όπου η ομοφυλοφιλία δεν διώκεται ποινικά, όπως το Μάλι, η 
Ιορδανία, η Ινδονησία, η Τουρκία ή η Αλβανία (πηγή: http://islamandhomosexuality.com/5-mus-
lim-nations-gay-legal/ ).

Το κείμενο αυτό είχε γραφτεί προτού συνέβη το περιστατικό της δολοφονίας των 50 ανθρώπων στο gay 
bar στο Ορλάντο. Ήδη η πολιτική σπέκουλα του γεγονότος εναντίον των μουσουλμάνων έχει ξεκινήσει 
από ανθρώπους /φορείς που ποτέ δεν νοιάστηκαν (ή ήταν και εχθρικοί) για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤ 
κοινότητας. Εμείς μένουμε καχύποπτοι τόσο για τα λόγια συμπαράστασης διαφόρων, όσο και για τις 
αναλήψεις ευθύνης (από τον ISIS). Όπως συνέβαινε παλιότερα και για τους μαύρους στην Αμερική, όπου 
το έγκλημα του ενός για τα ΜΜΕ και το κράτος προσέδιδε εγκληματικά χαρακτηριστικά σε όλη την 
κοινότητα, έτσι και τώρα το έγκλημα ενός μουσουλμάνου γενικεύεται σαν (εν δυνάμει) πρακτική όλων των 
μουσουλμάνων. Αυτό φυσικά ποτέ δε συμβαίνει όταν ο εγκληματίας είναι ένας λευκός χριστιανός 
πρωτοκοσμικός (πχ. ο Μπρέιβικ).  

Ενδεικτικά για κάποιες τέτοιες διαδηλώσεις ή εκδηλώσεις συμπαράστασης (κοινές με χριστιανούς) 
μπορεί κανείς να δει εδώ: http://www.huffingtonpost.com/entry/muslims-catho-
lic-mass-france_us_579e3c67e4b0e2e15eb63576 

Ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως τον τελευταίο καιρό και που αφορά την υποτιθέμενη 
επεκτατικότητα του ισλάμ και τη λατρεία του προς τη βία, είναι η τζιχάντ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ακραίοι 
ισλαμιστές φονταμενταλιστές, ονομάζονται τζιχαντιστές. Όμως εδώ, όπως και σε άλλα σημεία των 
κειμένων του ισλάμ (αλλά και άλλων θρησκειών), είναι η ερμηνεία και η χρήση του όρου που το έχουν 
περιορίσει σε αυτή τη σημασία.  
Αντιγράφουμε από το http://archive.in.gr/news/september/sept12d.htm 

''Η τζιχάντ είναι από τους πιο παρεξηγημένους όρους του ισλάμ. Στο δυτικό κόσμο έχει επικρατήσει να 
τον αποδίδουμε ως «ιερό πόλεμο», και πιστεύουμε ότι έτσι επιβεβαιώνεται η (υποτιθέμενη) μισαλλοδοξία 
των μουσουλμάνων. Το εξωθρησκευτικό ωστόσο νόημα της λέξης είναι «πάλη» και «προσπάθεια». 
Υπάρχουν άλλες λέξεις που σημαίνουν τον πόλεμο. Θα ήταν λοιπόν ακριβέστερο να μιλάμε για «ιερή 
πάλη». 

Τζιχάντ είναι η συνεχής προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλει ο πιστός προς όφελος της κοινότητάς του 
αλλά και για την προστασία της πίστης του απέναντι σε οποιονδήποτε εχθρό, υλικό ή άυλο, εξωτερικό ή 
εσωτερικό. Η τζιχάντ, η οποία υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να εκφραστεί και ως πραγματικός 
πόλεμος (στην περίπτωση άμυνας των πιστών απέναντι σε κάποιον εισβολέα, ας πούμε), επιτρέπει και τη 
χρήση βίας αλλά με πολύ συγκεκριμένους και αυστηρούς περιορισμούς: απαγορεύεται στον πιστό να 
βλάψει αθώους και επιβάλλεται η αποδοχή οποιασδήποτε ειρηνευτικής χειρονομίας από την πλευρά του 
«εχθρού».
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Τζιχάντ χαρακτηρίστηκε η άμυνα των μουσουλμάνων κατά των Ευρωπαίων την εποχή των Σταυροφοριών, 
εξ ου και η ταύτιση του όρου με την πολεμική του εκδοχή. Το Κοράνι αναγνωρίζει τέσσερις τρόπους 
τζιχάντ: με την καρδιά, τη γλώσσα, το χέρι και το σπαθί. Από αυτούς ο τέταρτος είναι ο σπανιότερος και ο 
πρώτος ο πιο δύσκολος. Τα ιερά κείμενα του ισλάμ αναφέρουν ότι όταν ο Μωάμεθ επέστρεψε από μια 
μάχη είπε: «Γυρίσαμε σήμερα από τη μικρή τζιχάντ. Πρέπει τώρα να στραφούμε στη μεγάλη τζιχάντ». Με 
αυτό εννοούσε ότι από τον πόλεμο κατά των εχθρών, που είναι εύκολος, οι πιστοί θα πρέπει τώρα 
στραφούν στη δύσκολη πάλη για τη βελτίωση του εαυτού τους.'' 

http://www.antifascripta.net/LinkClick.aspx?fileticket=%2ftEesCMn59Y%3d&tabid=181 (Home Front, 
το μουσουλμανικό προλεταριάτο στη Βρετανία μετά την 11η 9ου, περιοδικό Antifa)  

https://el.wikipedia.org/wiki/Αλεβήδες   

Θα ήταν εύκολο να αναφέρουμε επίσης ότι ήταν στην «πολιτισμένη» χριστιανική δύση που υπήρχε η ιερά   
εξέταση και έκαιγαν γυναίκες ως μάγισσες. Επίσης τους μεγαλύτερους εξευτελισμούς του έχουν ζήσει οι 
μουσουλμάνες μετανάστριες όχι από τους πατεράδες ή συντρόφους τους αλλά από τα κράτη –όπως τα 
τεστ παρθενίας που έκανε το βρετανικό κράτος και η Υπηρεσία Μεταναστών κατά την είσοδο τους στην 
χώρα (πηγή: http://www.antifascripta.net/LinkClick.aspx?fileticket=1FM5Q6lQKMU%3d&tabid=181, 
Home Front, το μουσουλμανικό προλεταριάτο στη Βρετανία μετά την 11η 9ου, περιοδικό Antifa) 

Αλλά και για αυτούς που λένε ότι αυτά ίσχυαν παλιά και τώρα η κατάσταση είναι αλλιώς: πολλοί δεν 
ξέρουν ότι σε πάνω από 30 πολιτείες της Αμερικής ένας βιαστής μπορεί να κινηθεί δικαστικά και να πάρει 
μέχρι και την επιμέλεια ενός παιδιού που έχει προκύψει από το βιασμό του. Και το σημαντικότερο, ό,τι 
δικαίωμα έχουν κερδίσει οι γυναίκες, το κέρδισαν με αίμα και αγώνες, τίποτα δεν τους χαρίστηκε, τίποτα 
δεν τους αποδόθηκε λόγω κάποιας υποτιθέμενης «πολιτισμικής ανωτερότητας» των δυτικών κοινωνιών. 
Πολλά από  αυτά τα κέρδισαν μόλις πρόσφατα (ούτε πενήντα χρόνια πριν). Κι ο αγώνας φυσικά 
συνεχίζεται… 

Περισσότερες πληροφορίες στο  άρθρο Πεπλοφόρα Σώματα, Γυμνός Ρατσισμός : http://www.antifas-
cripta.net/LinkClick.aspx?fileticket=hybPjI%2FsMYo%3D&tabid=78  

Επίσης, σε χώρες όπως το Ιράν όπου επιβάλλεται στις γυναίκες μια συγκεκριμένη αμφίεση, παρατηρείται 
το τελευταίο διάστημα μια κίνηση από άντρες να φορούν hijab σαν κίνηση συμπαράστασης στους 
αυστηρούς νόμους της χώρας. Μπορεί κανείς να διαβάσει περισσότερα εδώ: http://www.middleeast-
eye.net/news/iranian-men-wear-hijabs-women-protest-headscarf-law-645609373  

Υπήρχαν φυσικά φορές που το πολιτικό ισλάμ (Ιρανική Επανάσταση του 80, Πράσινη της Λιβύης κ.α) 
προσπάθησαν να θέσουν κάποια θέματα κυρίως αντιιμπεριαλιστικά αλλά και διανομής του πλούτου. Δεν 
άγγιξαν όμως την καρδιά των σχέσεων παραγωγής και εκμετάλλευσης (αφού εκτός των άλλων το Ισλάμ 
πιστεύει ότι όλοι οι μουσουλμάνοι είναι αδέρφια οπότε δεν μπορεί να διακρίνει σε αφεντικά και εργάτες) 
και για αυτό είχαν ισχνή παρέμβαση στους χώρους παραγωγής. 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση γενικότερα για το Ισλάμ μπορείτε  να βρείτε στο http://www.antifas-
cripta.net/LinkClick.aspx?fileticket=JCiYTOZZJvo%3d&tabid=94 
(Που Σημαδεύουν; Ο αντιμουσουλμανικός πυρετός σαν εργαλείο ολοκληρωτισμού και προετοιμασία για 
πόλεμο). 
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Βροντάδου και Βαφειαδακη γωνία
http://anoixtotrito.espivblogs.net/

Έφυγε η Συρία, έφυγε

Δεν άντεχε άλλους θανάτους το κορμί της,
δε χώραγε άλλους θανάτους το πετσί της.
Τους θυμάται έναν έναν τους νεκρούς της,
κι ας είναι χιλιάδες και χιλιάδες,
κι ας μη θυμάται πρόσθεση και αφαίρεση.
Θυμάται τον Ναμπίλ που φώναξε «Λευτεριά στη Συρία»
και του κόψανε τα δυο του δάχτυλα˙
Θυμάται τα παιδιά που κρέμασαν στην πλατεία
επειδή γράψανε στον τοίχο «Γιατρέ ήρθε η σειρά σου»˙
Θυμάται τον Λουκμάν τον ποιητή, που τον τουφέκισαν
μαζί με τα βιβλία του και τα βοηθητικά του ρήματα,
Τη Φαΐζα που την πλάκωσε ο τοίχος μαζί με τις δυο της κόρες.
Θυμάται την πολιορκία της Χομς και την Μπάμπα Αμρ,
Τον γερο-ζευγολάτη που μιλούσε δυνατά στα μουλάρια του,
Τη δασκάλα στη Λατάκια, εκείνη με τα συρμάτινα γυαλιά,
που διάβαζε στα παιδιά ποιήματα της Σανίγιας Σαλίχ,
Τη νοσοκόμα που έκλαιγε στο νοσοκομείο της Τζισρ αλ Σούγουρ,
Τη γάτα που χουζούρευε στον ίσκιο ενός Τογιότα Χάιλουξ.
Θυμάται τον Αμπού τον κουρέα, τις τσατσάρες και τις κολόνιες του,
που μια φορά έκοψε κατά λάθος το αυτί ενός συγχωριανού του˙
Θυμάται τη γιαγιά Μεϊσάμ που κάθε Κυριακή
μαγείρευε κοτόπουλο με κόλιανδρο για όλη την οικογένεια,
μέχρι που μια μέρα εμφανίστηκαν στρατιώτες στο κατώφλι της˙
Θυμάται τα παιδιά που έπαιζαν μπάλα στον δρόμο
όταν ένα βαρέλι γεμάτο TNT έσκασε δίπλα στον Χαλίλ
που ήταν η σειρά του να παίξει τερματοφύλακας.
Θυμάται όλα τα ονόματα των βασανισμένων,
τα κομμένα γεννητικά όργανα,
τις μαύρες τρύπες στις κόγχες των ματιών.
Θυμάται όλα τα ονόματα των νεκρών της,
κι ας είναι χιλιάδες και χιλιάδες,
κι ας μη θυμάται πρόσθεση και αφαίρεση.
Έφυγε η Συρία, έφυγε˙

[ απόσπασμα από το ποίημα 
“Έφυγε η Συρία, έφυγε” του Jazra Khaleed ]
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